
НС, 02/2016 1



НС, 02/20162

 	 					 	
	 					 							
	 					

    		

																															

	 					
	 					

      

             
      	
      

	

      	
      
      	
      
		

      
      

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НС, 02/2016 3



НС, 02/201644 НС, 02/2016



НС, 02/2016 5НС, 02/2016 5



НС, 02/20166

С
ердечно улюблені брати і сестри, ви, що 
зібралися тут, а також у громадах, на які 
транслюється наше богослужіння! Спочатку я 
хочу подякувати вам за організацію цього бого-

служіння. Щойно ми спільно виконали добре відому всім 

нам вступну пісню, у якій мовиться: «О, як прекрасно і 

як чудово, що грішних приймає Христос» (344). Ці слова 

неабияк зворушили мене. Адже це прекрасно, коли вся 

громада спільно славить і хвалить Бога за те, що Ісус 

Христос приймає грішних людей. Він прийшов на землю 

і жив земним життям. З любові до нас Він зазнав усе те, 

що доводиться зазнавати нам, людям; а тому Він добре 

розуміє нас.

Він розуміє тебе. Якщо тобі важко з цим погодитися, то 

порівняй ситуацію, у якій ти саме зараз знаходишся, з од-

нією із тих, у якій згідно з Біблією перебував Ісус Христос. 

І тоді ти збагнеш, що тільки Він може зрозуміти тебе. Ісус 

Христос довів, одначе, на ділі, що незважаючи на склад-

ність ситуації, можна все ж зберігати вірність Богові й 

жити за Його заповідями. Він демонстрував це на влас-

ному прикладі. Йому з любові до нас, людей, довелося 

померти ганебною смертю грішника! «О, як прекрасно і як 
чудово, що грішних приймає Христос». Отже, берімо при-
клад з Ісуса Христа та ставмося один до одного в громаді 
так, як Він заповідав: «Усе, що ви зробили одному з Моїх 
братів найменших – ви Мені зробили» (Від Матвія 25, 40). 

Найменшим є найслабший; найменшим є той, який по-
водить себе не так, як треба! Що ви робите одному з Моїх 
найменших братів, то ви робите Мені.

«О, як прекрасно і як чудово, що Він збагачує щастям 
нас». Господь творить нас, аби ми ставали дедалі більше 
схожими на Нього. Це ж прекрасно й чудово. Господь Ісус 
дарує нам усе необхідне для того, аби ми були подібними 
до Нього. Коли громада спільно виконує цю пісню і кожен 
щирим серцем проймається її словами, то це вже є бого-
служінням. 

Тепер – до нашої біблійної цитати. Ними завершується 
притча Ісуса Христа про немудрого селянина, яку читаємо 
у Євангелії від Луки 12, 15–21: «Глядіть і бережіться всякої 
зажерливости, бо не від надміру того, що хто має, зале-
жить його життя. І він розповів їм цю притчу: В одного ба-
гача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи 
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сам до себе: Що мені  робити? Не маю де звезти врожай 
мій! І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші 
побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток та й 
скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі 
на багато років! Спочивай собі, їж, пий і веселися! А Бог 
сказав до нього: Безумний! Цієї ж ночі душу твою забе-
руть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно 
з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога». 

Цією притчею Ісус Христос, як бачимо, застерігає від 
«зажерливості», тобто від пожадливості й користолюб-
ства. Що було в того чоловіка не так? Багатство, яке він 
мав, не було гріхом. Адже він нікого не обманув; і ні в кого 
нічого не вкрав. Свої статки він здобув чесною працею. 
Проблема полягала у його відношенні до справи. У нього 
вродився добрий врожай, та він був не тільки його заслу-
гою – на це була також Божа милість. Але він і думки не 
припускав, щоб подякувати Богові за нього – це перша оз-
нака його пожадливості та користолюбства.

С
ьогодні ми живемо у суспільстві, де все зводиться 
до успіху чи досягнення. Люди гадають, що заслу-
жили на те чи інше, бо воно є результатом їхньої 

чесної праці. Щоправда, вони часто забувають дякувати 
за це не тільки Богові, а й своєму ближньому: дружині, чо-
ловікові, сім’ї, які також долучилися до його успіху. Люди 
забувають про вдячність.

Характерним для нашого часу є те, що заможні люди, у 
яких є гроші, статки й вільний час; вважають їх результа-
том своєї праці: «Я їх сам здобув і можу розпоряджатися, 
як вважаю за потрібне». Ти, звісно, власною працею здо-
був право на вільний час і маєш гроші, а також можливість 
доглянути своє здоров’я. Ти можеш розпоряджатися цим, 
як заманеться. Однак пам’ятаймо про те, що своїми до-
сягненнями і здобутками ми зобов’язані Богові й ближньо-
му. Саме цьому вчить нас Євангеліє.

Немудрий селянин зовсім не дбав про ближнього; він 
турбувався тільки про себе. У цій притчі слово «я» вжи-
то сім разів; і немає жодної згадки про ближнього. Саме 
таким є наше суспільство. Моє ставлення до природніх 
ресурсів, до навколишнього середовища може негативно 
позначитися на житті ближнього. Однак ані цілі нації, ані 
окремо взяті люди не замислюються над цим. Пам’ятай-

мо про наслідки своєї діяльності для майбутніх поколінь! 
Адже ми несемо відповідальність перед своїми нащад-
ками! Про це люди нерідко забувають! Я насолоджуюся 
своїми статками і думаю тільки про себе! Але Євангеліє 
вчить нас турбуватися про ближнього.

Усі ми є зобов’язаними дружині чи чоловікові, сім’ї чи 
громаді. А тому належить думати не тільки про себе, а й – 
про ближнього. 

Господь наголошує: «…бережіться всякої зажерли-
вості» (Від Луки 12, 15). Його застереження стосуються 
кожного з нас; нам про нього слід пам’ятати. Не будьмо 
короткозорими. Наша мета – вічне спілкування з Богом, 
вічне спасіння. Аби осягнути його, треба в своєму житті 
правильно розставляти пріоритети. Про це слід пам’ятати 
кожному християнинові. Хористи щойно виконали пісню, у 
якій йдеться про те, що тільки духовним зором ми можна 
побачити багатства, якими Бог наділяє нас. Отже, тільки 
Святий Дух спроможний  відкривати нам ці багатства.  

А коли ми є багатими? Гадаю, що у Швейцарії існує інша 
уява про багатство, аніж в Ефіопії. Та дозвольте мені пе-
редати загальну уяву про багатство. Багатою є людина, 
яка не має нужди. Це – по-перше. Багата людина живе 
комфортно. Вона може дозволити собі чимало. Вона живе 
у достатку. Віддаючи частину від свого багатства, вона не 
стає бідною. Вона може дозволити собі те, чого не можуть 
– інші; приміром, розкіш. Убогі люди не можуть дозволити 
собі її. .

Г
осподь бажає, аби ми були «багатими в Бога». Яке 
саме багатство пропонує нам Бог? Які скарби ми мо-
жемо придбати в Нього? У першу чергу – багатство 

Його милості. Якщо людина багата Господньою милістю, то 
вона не є нужденною. Ісус Христос приніс Себе в жертву 
і завдяки їй відкупив нас від нужди гріха й смерті. Люди 
потерпають сьогодні від духовної нужди, бо є віддаленими 
від Бога. Хто, однак, визнає Ісуса Христа Божим Сином, 
вірить у Нього і приймає хрещення, того Він звільняє від 
нужди гріховного рабства. Господь дарує нам чимало ба-
гатств. Завдяки багатству Його милості наше життя стає 
приємнішим. Під час кожного богослужіння Він прощає 
нам гріхи і звільняє від тягаря провин. Він міг би відтягну-
ти до нашої смерті. Але ні, Він щонеділі й щосереди під час 

Однак	пам’ятаймо	про	те,	що	
своїм	досягненням	і	здобуткам	ми	
зобов’язані	Богові	й	ближньому.	
Саме	цьому	учить	нас	Євангеліє.
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кожного богослужіння дарує нам Свою милість і прощає 
гріхи. Він звільняє нас від звинувачень та посягань сатани. 
Він звільняє нас від самодокорів. 

Чого варте наше життя без відпущення гріхів? Без ньо-
го, признаюся, мені також доводилося б нелегко. Я вель-
ми вдячний Господові, що Він робить моє життя приємним 
та комфортним. Адже Він знову й знову звільняє мене 
від тягаря провин, і це є для мене неабияким багатством. 
Цього багатства є в нас удосталь. Ділячись ним з іншими, 
ми не зазнаємо нестачі. Отже, ми можемо прощати своєму 
ближньому та бути смиренними. При цьому ми не втрачає-
мо ані честі, ані гідності. Люди, буває, думають так: «Не 
буду принижувати себе і прощати йому, не буду втрачати 
свою гідність!» Ми, однак, знаємо, що володіємо багат-
ством Господньої милості, а тому щедро ділимося нею та 
прощаємо ближньому. Ми нічого не втратимо, якщо, впо-
корившись, визнаємо його правоту, навіть, якщо він не-

правий. Ми не збідніємо, бо є вельми багатими на Божу 
милість. Завдяки їй ми здобули «розкіш», якою володіє не 
кожна людина: ми можемо ввійти в Боже Царство й осяг-
нути вічну Господню славу. Продовжуймо здобувати багат-
ство Господньої милості та ділитися нею із ближнім. Адже 
Господь щедро дає нам її.  

Н
аступним багатством Бога є Його любов. Божа лю-
бов є неабияким багатством.  А  Святий Дух допо-
магає нам збагнути її цінність. Бог любить нас і до-

помагає нам у біді. Для Нього немає нічого неможливого. 
Він завжди й у будь-якій ситуації надає допомогу. Він допо-
магає нам, бо любить. Ми є багатими на Божу любов. Ми 
знаємо: Бог любить нас! Він допомагає нам впоратися з 
будь-якої бідою. Божа любов – це наше багатство. Бог не є 
строгим Богом; Він не є Богом, Який карає, а - Богом, Який 
допомагає. Отже, Він є Богом любові й завжди приходить 
нам на допомогу.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ



НС, 02/2016 9

Ісус Христос – наш Наречений. Ми щасливі, бо знаємо: 

Ісус Христос Досконалий, Святий є моїм Нареченим. Він 

вибрав мене і бажає, щоб я був вічно разом з Ним. Хіба це 

не є нашим щастям?! Ми володіємо неабияким багатством 

Божої любові. Ми радіємо, що Бог щедро частує ним нас 

і нашого ближнього. Коли Бог дає щось моєму ближньо-

му, то Він нічого не забирає в мене, а навпаки, Він робить 

мене ще більш щасливим; бо я стаю щасливим від того, що 

мій ближній щасливий. Для нас не є перепоною те, що Бог 

любить мого ближнього так само, як і мене. У цьому поля-

гає суть багатства Божої любові. Ми знаємо, відчуваємо 

та не раз переконуємося, що Бог любить нас; і тому ми до-

зволяємо собі розкіш, щоб наше серце навіть у час смутку 

та печалі сповнювали мир і радість. 

Апостол Павло веде також мову про багатство учення й 

пізнання. Бог дарує нам це багатство. Він наставляє нас, 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

збагачує Своїм знанням і дарує нам Своє слово. Святий 

Дух збагачує нас знанням про Божого Сина. Це – грандіоз-

не, неперевершене багатство. Є дуже багаті люди. Та ми 

не раз бачимо, як несподівано швидко вони втрачають 

набуте багатство; акції, ціна на які ще вчора була дуже 

високою, сьогодні раптово втрачають свою цінність. І це 

викликає у багатих людей неабияку паніку й занепокоєн-

ня. 

Божі слово й знання ніколи не втратять своєї цінності. 

Божі істини були, є і залишаться цінними. Його слово іс-

нуватиме навіки вічні. Боже слово, Божі вчення і знання 

стають унаслідок набутого нами життєвого досвіду ще цін-

нішими. Якщо ми будемо зосереджуватися на Євангелії, 

то не будемо нічого боятися. Євангеліє було і залишиться 

істиною. Божі та Христові обітниці були й залишаться цін-

ними. Вони збагачують наше життя. Є шлях, ідучи яким, 

ми отримуємо Боже благословення – Бог відкриває нам 

цей шлях і його ми пізнаємо завдяки діянню Святого Духа. 

Божі слово й вчення, а також знання, які дає нам Ісус Хри-

стос, не є таємницею, яка відкрита лише для небагатьох 

людей. Навпаки, давайте звіщати людям Євангеліє! Чим 

більше людей приймуть Євангеліє, тим щасливішими бу-

демо ми, тим краще буде нам жити. Завдяки вченню Бога 

і Його Сина ми володіємо неперевершеною розкішшю, бо 

ми знаємо про своє майбутнє. Є люди, які віддали б чима-

ло, аби  довідатися про своє майбутнє. Яким же буде наше 

майбутнє? Господь Ісус, прийде час, візьме нас із Собою, 

і ми будемо разом з Ним на віки вічні. Це – моє майбутнє; 

а все інше є другорядним. Я з радістю чекаю на це май-

бутнє. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 
Ми є «багатими в Бога» завдяки багатству Його милості 
й любові, а також – завдяки знанням, якими збагачує 
нас Святий Дух.

Після	співслужінь	апостолів	Першоапостол	сказав:

Під час святкування Святого Причастя ми єднаємося з 
Господом, з Розіп’ятим, і усвідомлюємо ціну багатства, яке 
Він подарував нам. Деяким людям годі збагнути багатство 
Його жертви. 

Якщо людині погано і її втішають тим, що є люди, яким 
ще гірше; чи навіть розповідають про те, як Ісус Христос 
страждав, то це не є втіхою для них. Якщо мешканець 
Африки не має що їсти або хтось хворий на рак чи іншу 
смертельну  недугу, то не можна казати: «Він страждає, 
а я також страждаю!» Це не втішає. Він постраждав за 
мене – це втішає. Ісус Христос постраждав за мене, за 
моє спасіння. Його любов до мене є вельми великою, 
і Він не каже: «Замовкни і пам’ятай про те, що Я також 
страждав!» Він дивиться на тебе і бачить твою нужду, твої 
болі: «Мій брат, Моя сестра має нужду, Моя дитина має 
проблему». Ісус турбується про тебе і ставиться серйозно 
до твоїх страждань. Сьогодні вранці Він знову каже тобі: 
«Не турбуйся, я потурбуюся про тебе, Я молюся за тебе, Я 
знаю всю твою нужду, усі твої проблеми». Це – багатство 
Його милості й любові. 

Ісус Христос приймає грішних людей. Що ви робите одно-
му з Моїх найменших братів, те ви робите Мені (Від Матвія 
25, 45). Саме за таким правилом мають жити у спільноті 
Божих дітей. Святе Причастя – це свято єднання і спіл-

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНИЙ: 

Статки і багатство 
зобов’язують. Багатство, 
яке Ісус Христос дає нам, 
зобов’язує нас працювати й 
використовувати його. Тож 

ділімося цим багатством зі своїм ближнім.

АПОСТОЛ ВАЛЬТЕР ШОРР:

Любов відкриває таємницю: 
ділячись з ближнім 
багатством, ми стаємо ще 
більш багатими. Застосовуймо 
її у своєму житті. 

АПОСТОЛ МАРТІН 
ШНАУФЕР:

Цар Соломон був вельми 
багатим. Характерним є те, 
що ми, як звичайно, ведемо 
мову не про багатого, а 
мудрого Соломона? Його 

найбільшим багатством була мудрість, яка спонукала 
поступали згідно з Божою волею. 

АПОСТОЛ ГАНС-ПЕТЕР 
ШНАЙДЕР:

Божі багатства роблять нас 
спроможними жити у злагоді: 
чим більше Божих багатств 
ми здобуваємо, тим більш 
спроможними ми стаємо до 
спільного й згуртованого 
життя, до життя у лоні 
Христової громади.

кування Божих дітей. Виявляючи любов до Ісуса Христа, 
любімо також свого ближнього, свого найменшого брата 
чи сестру. Це не означає, що ми маємо схвально ставити-
ся до всього, що він робить не так. Не наше завдання – су-
дити його. Наше завдання – показати йому, що, незважа-
ючи на допущену ним помилку, ми все ж любимо його. Ми 
не можемо схвально ставитися до того, що відбувається у 
громаді не зовсім так, як треба. Ми не можемо схвалюва-
ти все те, що, наш ближній робить не так. Наше завдання 
– показати йому, що незважаючи на допущені ним хиби 
й помилки, ми все ж любимо його; що Ісус Христос лю-
бить його; що через нас він може пізнати та відчути на собі 
Христову любов. Наш Господь і Наречений бажає, щоб і 
людина, яка виявила слабкість та допустила недоліки чи 
помилки, спізнала Його любов; щоб ми не судили її; щоб 
не читали їй моралі, а просто дали їй можливість відчути: 
«Я люблю тебе, і Ісус Христос – також». Усе, що ви робите 
одному з Моїх найменших братів, те ви робите й Мені.
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Я 
живу в невеличкій країні, яка вважається бага-
тою – у Швейцарії. Тут добре розвинута мережа 
громадського транспорту. Освіта й охорона здо-
ров’я вважаються одними із найкращих у світі. 

Тут низький рівень безробіття і висока тривалість життя. 
Швейцарія є економічно розвинутою країною завдяки на-
уково-технічному прогресові, стабільному зростанню еко-
номіки й наявності розвинутої мережі послуг. 

Давайте все ж пильніше приглянемося до суспільства, у яко-
му живемо. Раніше в нас були багатодітні сім’ї, що були пред-
ставлені декількома поколіннями і жили під одним дахом. У нас 
переважали сільськогосподарські й промислові підприємства. 
Люди жили неподалік від місця своєї роботи. У них був пере-
важно нормований робочий день. А сьогодні!? Небагатодітні 
або й бездітні сім’ї; матері чи батьки-одиночки; домашній до-
гляд за літніми людьми через соціальні установи; переповнені 
будинки для перестарілих та інтернати; значно більша витрата 
часу до місця роботи через її значну віддаленість; ненормова-
ний робочий день; зростання метушливості й роздратованості. 

Дедалі запекліша боротьба за виживання, а також егоїзм 
є сприятливим середовищем для вияву невдоволення. Усе 
більшій кількості людей важко збагнути смисл життя, вони 
не витримують його темпу, часто хворіють, й опускають руки. 
Значна частина людей перебуває у гонитві за багатством. Од-
нак, чи стійким є це багатство? І як у нас справи з багатством, 
яке маємо у своїй Церкві, у своїй громаді? Згадаймо, яким було 
колись життя у громадах: велика кількість братів і сестер та 
служителів Церкви, які були представлені різними віковими 
категоріями. Істотне зростання громад. Жваве будівництво 

церковних споруд. У людей був час і бажання брати активну 
участь у житті Церкви. Вона була для них справжнім багат-
ством, а здійснення служіння у Церкві – неабияким багатством 
для громади. 

А сьогодні? Сьогодні ми спостерігаємо суспільну реструкту-
ризацію, яка неабияк позначається на житті нашої Церкви, 
на житті громад; адже ми становимо невід’ємну частину су-
спільства. Люди виділяють усе менше часу для церкви, бо гору 
беруть інші справи. Це негативно позначається на життєдіяль-
ності громад, де є все менше молодих й активних та все більше 
– літніх парафіян. Дедалі рідше відбувається зведення у сан, а 
тому все складніше доводиться здійснювати духовну опіку. Все 
частіше виникає потреба об’єднувати декілька малих громад 
в одну велику. Нам доводиться рахуватися з цими викликами 
і реагувати на них. Важливо бачити багатство, яке ми маємо в 
своїй громаді, збільшувати й зберігати його. 

У зв’язку з цим виникає запитання: «А як нам зберегти істин-
но  стійке  багатство?» Під час богослужіння у м. Цофінґені  
Першоапостол дав на це питання однозначну відповідь (див. 
ст. 6-10). Я закликаю усіх – молодих і літніх парафіян – пра-
вильно розставляти акценти. «Шукайте перше Царство 
Боже…» – читаємо у Матвія 6, 33. Запитуймо у себе: «Яку 
користь я можу принести Господові?» Брати активну участь у 
житті громади, застосовувати задатки й уміння на її благо й з 
повагою ставитися до ближнього; перебувати у Господньому 
слові та Божій милості, й жити відповідно з ними. Саме так ми 
збережемо та примножимо Боже багатство. Саме так Христо-
ва Невіста підготується до Другого пришестя Господа. 

Філіпп	Буррен

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23.11.1955 р.
ПРОФЕСІЯ: КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ З 21.12.2008 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: ШВЕЙЦАРІЯ, АВСТРІЯ І СЛОВЕНІЯ

Багатство	–	стійке
	 	 	 	 	 	 	 	 тільки	у	Бога

АПОСТОЛ 
ФІЛІПП БУРРЕН 
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

С
ибілла дуже боялася павуків, і це 

нам, хлопчикам групи дитячого 

садочку, неабияк подобалося. Ми 

безжалісно зловживали її фобією 

і, як тільки знаходили павука, то підкидали 

його їй. Несамовитий крик бідолахи приносив 

нам неабияке задоволення. Якось її мати 

відвела мене в сторону й пояснила, що Сибілла 

потерпає від серйозної хвороби і що стан її 

здоров’я значно погіршився з тих пір, як вона 

перебуває у постійному страху. Її пояснення мене 

вельми вразило, адже я не бажав їй цього. Я 

переосмислив те, що відбулося. Тепер Сибілла з 

«об’єкту» насмішок стала  для мене «об’єктом» 

захисту.

Чимало факторів, як-от: задоволення, 

страх, негативний досвід, традиції чи забобони 

скеровують наше мислення у певному напрямку; 

позитивні враження – також. Рюдіґер, аби 

демонструвати своїм онукам любов, дарує їм 

цукерки-льодяники. Адже в дитинстві його 

бабуся, коли він відвідував її, також частувала 

його ними. Тепер він не може поступати по-

іншому, хоча добре знає, що онуки, очевидно, не 

будуть їх їсти, і вони рано чи пізно потраплять у 

корзину для сміття.  

Яскравим і переконливим прикладом 

переосмислення є відомий американський 

письменник Марк Твен. «Коли мені було 

чотирнадцять років, то мій батько здавався 

мені таким нетямущим, що мені годі було його 

терпіти. Та коли мені виповнився 21 рік, то я був 

вельми вражений тим, як за сім років нерозумний 

старичок порозумнішав».   

Щасливими є люди, які, здобуваючи нові 

знання, здатні міняти свій спосіб мислення. На це 

спроможні як літні люди, так і малолітні діти. Після 

відвідин фермерського угіддя діти, приміром, 

здатні поміняти свою думку; адже там вони 

довідуються, що молоко, насправді, походить 

не з супермаркету, а що його дає корова, коза 

чи вівця; і що сир не виростає, немов яблука, на 

дереві.  

Ісус Христос вимагав від Свої учнів і зацікавлених 

слухачів, ба навіть від супротивників міняти свій 

спосіб мислення. Визначальними для Нього були 

не наполягання на власному праві чи правування, 

а – любов. Люди мають керуватися у ставленні 

до Бога й один одного не «справедливою» 

спонукою: «Я дам тобі, якщо ти даси мені», – а 

щирою любов’ю, навіть до ворога. Вони мають 

жити згідно із Заповіддю: «Люби Бога понад усе, 

а твого ближнього, як самого себе». Це, звісно, не 

означає, що ми, люди, повинні жити не за законом. 

Ні! Ми маємо керуватися у житті законом Божої 

любові. Ісус Христос дав Своїм учням навіть нову 

Заповідь: «… щоб ви любили один одного! Як Я 

був полюбив вас, так любіте і ви один одного!» 

Отже, Він заповідав християнам вести себе так, 

щоб у нашій поведінці люди бачили Божу любов. 

І 2000 років після зародження християнства 

Христова Заповідь вимагає від нас щодня рішуче 

міняти спосіб мислення і мислити не егоїстичними 

категоріями, як-от «влада над кимось», 

«панування», «експлуатація ближнього»; не 

перебувати в полоні людського розуміння 

справедливості, як-от: «як ти мені, так я – тобі!», 

«око за око, зуб за зуб», а керуватися Заповіддю 

любові  і згідно з нею зводити Боже Царство. 

Отже, міняймо спосіб мислення і все глибше 

проникаймо в сутність Заповіді Божої любові. 

«Той, у кого Мої Заповіді, і хто їх береже, той 

Мене любить…І Я того полюблю», – ця обітниця 

Ісуса Христа не втрачає своєї сили й у 2016 році. 

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИПереосмислення
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Перемагати 
з Ісусом 
Христом

Д
орогі брати й сестри, від щирого серця бажаю вам 
у новому році Божого благословення: відчувайте 
Його близькість і присутність, Його сильну любов 
і милість.

Настання Нового року є нагодою задуматися й задати 
собі питання: «Наскільки я наблизився до своєї духовної 
мети?» Це просто з’ясувати. Уявіть-но собі, що ви йдете до 
свого дому. Спочатку він вам здається маленьким, ви може-
те закрити його своїм пальцем чи долонею. Та чим ближче 
ви підходите до свого дому, тим більшим він здається вам, і ви можете детальніше розглянути його. 

Наше місце призначення, наша ціль – перебувати навіки з Господом. Чи наблизилися ми до неї за 
минулий рік? Чи став Ісус Христос для нас сьогодні важливішим, ніж рік тому? Чи здатні ми краще 
збагнути Його сутність? 

Аби рухатися вперед, треба встановити проміжні цілі: наше гасло на 2014 рік «З любов’ю – за діло» 
було такою ціллю. «Радість у Христі» - це гасло 2015 року, – воно є також проміжним етапом на шляху 
до мети. 

Тепер зробімо ще один крок: Бог завдяки Своїм слову й таїнствам дає нам змогу перемагати те, що 
відлучає нас від Нього. Він дає нам силу здобувати перемогу в цій боротьбі.

Тож перемагаймо з Христом!
Христос допомагає нам перемагати:
■ зло. Хоча Він не забрав зло від світу, однак Він переміг його. Ніщо не може завадити Ісусові Хри-

стові спасти тих, хто покладається на Нього; 
■ страх. Коли нас паралізує страх перед майбутнім, або перед прийняттям нелегких рішень, то Ісус 

Христос приходить на допомогу, аби ми йшли правильним шляхом;
■ самих себе: свою гординю, яка перешкоджає нам одержати Божу допомогу; упереджене став-

лення, яке заважає любити ближнього; егоїстичне бажання, яке спонукає нас наполягати тільки на 
власній точці зору.

А як перемагати з Ісусом Христом? Для цього треба вірити в істину Ісуса Христа й любити так, як Він 
любив; наполегливо триматися Його і прагнути єдності.

  Це – лише декілька думок, що пов’язані з  нашим гаслом на прийдешній рік. Ми маємо цілий рік 
часу, аби міркувати над ним і відповідно поступати, аби здолати ще один проміжний етап на шляху до 
нашої величної мети.

  Тож перетворімо 2016 рік у рік перемоги з Ісусом Христом!
Ваш	Жан-Люк	Шнайдер

НС, 02/201614
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«Р
адість у Господі», згідно з Неємії 8,10, 
зміцнює віруючу людину. Якщо ми ці 
слова застосуємо до себе, то це оз-
начає: якщо ця радість зменшується, 

або повністю втрачається, людина слабне. А яка лю-
дина не хотіла б бути сильною?

«Радість у Господі» – це радість, яка перевершує те, від 
чого ми так сильно радіємо – і все це в сім’ї чи у колі друзів 
у кожного зовсім інше: якщо щось одній людині вельми 
підіймає настрій й вона дуже радіє, то інша людина до 
цього може виявитись байдужою. Деякі люди взагалі ні-
чому не радіють. Однак радість у Господі може виявляти 
кожен з нас.

Як ми приходимо до радості у Господі, яка зміцнює?
Євангеліє, «добра звістка», або «радісна вість», є також 

«звісткою про радість», що Спаситель народився, помер 
заради спасіння людей і воскрес. Радість у Господі – це 
радість, викликана тим, що Бог не залишає нас самот-
німи, що Він нас любить і звертається до нас – ми пере-
живаємо це по-особливому під час богослужінь, під час 
святкування Святого Причастя. Те, що ми висловлюємо 
Йому все у молитві і можемо на Нього покластися, викли-
кає також радість. Ми радіємо тому, що Ісус Христос не-
забаром гряде.

Коли ми живимося з тих чи інших джерел радості, 
повністю усвідомлюючи їх, то вони сприяють нашому по-
зитивному, радісному, душевному настроєві. Це духовно 
зміцнює нас.

Ми підіймаємося на «новий рівень зростання», якщо 
відкидаємо те, що не відповідає Божій волі й заповідям, 
якщо під час випробовувань зберігаємо вірність Божим 
цінностям, робимо добро ближньому та допомагаємо 
йому, беремо активну участь у житті громади й при цьому 
віддаємо шану Господові, займаємо активну позицію на 
захист Євангелія та визнаємо Господа своїми справами 
… Це викликає радість у Господі й зміцнює нашу віру.

Чи можемо ми зробити що-небудь для того, аби зберег-
ти радість? Так, коли ми, приміром, під час роздратуван-
ня у повсякденному житті, незгод та непорозумінь щодо 
єдності, серед турбот та тягарів правильно розставляємо 
пріоритети, а саме: споглядаємо на Господа й майбутнє з 
Ним, спрямовуючи наш погляд понад земне – у кінцевому 
підсумкові не настільки й значне.

Навпаки, радість у Господі зменшуватиметься, коли, у 
випадку виникнення у громаді, приміром, проблемних си-
туацій, ми будемо,  можливо, навіть цілком обґрунтовано, 
плекати негативні думки або коли під впливом невдач 
й розчарувань перестанемо намагатися зростати у сут-
ність Ісуса Христа.

Однак коли ми якось постраждаємо чи понесемо 
втрати й ослабнемо в радості, то в нас усе ж є причина 
радіти: ми твердо знаємо, що наш Господь завдяки Своїй 
любові завжди приймає нас, якщо ми смиренно й з вірою 
приходимо до Нього.            

Радість зміцнює
Розпочався	новий	2016	рік,	девізом	якого	
наш	Першоапостол	визначив	слова	«Пе-
ремагати	з	Ісусом	Христом».	Та	він	наго-
лошував	на	тому,	що	нам	треба	пам’ята-
ти	про	девіз	«Радість	у	Господі»,	згідно	
з	яким	ми	жили	в	2015	році,	«…торуючи	
проміжний	етап	на	шляху	до	славної	
мети	нашої	віри».	У	цій	статті	ми	подаємо	
думки	нашого	окружного	апостола	Мі-
хаеля	Еріха,	які	пов’язані	із	цим	девізом.	
Вони	були	опубліковані	в	рубриці	циклу	
статей	«Spotlight»	(«Промені	світла»)	
міжнародного	он-лайн-журналу.
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6 січня у Західному світі згадують – кажучи розмов-
ною мовою – «Свято Трьох Святих Царів». Так, у день 
Різдва, 25 грудня, відзначають втілення Бога в Ісусі 
Христі, а 6 січня, на Богоявлення, згадують про яв-
лення Бога в Ісусі Христі й про Божественність Ісу-
са Христа: «А охристившись, Ісус зараз же вийшов з 
води. І ось розкрилось Йому небо, і Він побачив Духа 
Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на Нього. 
І голос пролунав з неба: «Це Син Мій любий, що Його 
Я вподобав» (Від Матвія 3, 16-17).

  Святковий день Богоявлення на Русі шанували 
особливо. У Москві у 1296 році був збудований Бого-
явленський собор. Православна й деякі інші церкви 
відзначають Різдво 7 січня, а Богоявлення (Хрещен-
ня) – 19 січня.

Богоявлення (епіфанія) означає, отже, святкування 
явлення Божественності Ісуса Христа серед людей. 

Зірка з коліна Якова
Словосполучення «вранішня зірка» походить від 

пророцтва Валаама. Під час завоювання землі Хана-
анської пророк Валаам повинен був проклясти народ 
Ізраїлю, однак не зумів це зробити, оскільки йому не 
дозволяв Бог. І довелося Валааму, замість того, щоби 
проклясти Ізраїль, благословити його. При цьому про-
лунало наступне пророцтво: «Зійде бо зірка з Якова, 
здійметься берло з Ізраїля» (Числа 24, 17). Це ви-
словлювання можна розуміти подвійно: з одного боку, 
мова йде про Божу зірку, яка привела волхвів зі Схо-
ду у Віфлеєм (Від Матвія 2, 2); з іншого боку, це про-
роцтво про Ісуса Христа, Який сказав про Себе, що 
Він – «ясна зоря досвітня» (Одкровення 22,16). Яків 
представляє собою Ізраїль.

Волхви й пророцтво з Книги пророка Ісаї
Волхви, яких ми представили у статті про Різ-

дво (див. «НС», № 1/2016 с. 14-15), прийшли, згідно 
з Євангелієм від Матвія, «зі сходу», тобто звідти, де 
яскравіше всього світить ранкова зірка – планета Ве-

нера. Ще у II столітті від Р.Х. події з волхвами люди 

пов’язували із старозавітним пророцтвом Валаама й 

передбаченням пророка Ісаї: «Устань, засяй! Зійшло 

бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою!..» 

(Ісая 60, 1-6). 

У цьому пророцтві мовиться про приїзд язичеських 

царів та явлення Бога: язичники прийдуть до Боже-

ственного світла; саме царі принесуть цінні дари й 

приведуть з собою верблюдів. Пророцтво також на-

перед звіщає слова самого Ісуса Христа: «Я – світло 

світу» (Від Івана 8,12; 9, 5) й про те, що «темрява» не 

охопить «світ» (Від Івана 1, 5).

 Волхви стають трьома царями
Ранньохристиянський богослов Тертулліан († біля 

220 р.) на основі цього пророцтва вважає волхвів ца-

рями; християнський вчений Оріген († 254 р.)  у числі 

дарів (золото, смирна й ладан) вбачає, що мали бути 

саме три царі. Приблизно у 500 р. від Р.Х. цих царів 

назвали іменами Каспар, Мельхіор і Балтазар; пізніше 

їм приписували три вікових сходинки (юнак, чоловік, 

старець) або назви відомих тоді континентів – Євро-

пи, Азії й Африки – ось чому один із цих царів часто 

зображується темношкірим. У католицькій церкві 

усіх цих трьох царів шанують, як святих. Місто Кельн 

(Німеччина) разом із своїм величним собором, у яко-

му зберігається саркофаг з останками «трьох царів», 

є центром цього шанування.

Повернемося до нашої пісні «Співайте, ангели 

святії» й до значення Богоявлення: у цій пісні особли-

во згадується Божественність Ісуса Христа – це вира-

жено словами «Бог в Ісусі втілився», а також «Від пре-

столу Він явився, Божий Син на світ родився». Навряд 

чи можна сказати про Богоявлення влучніше!

«Бог	в	Ісусі	нам	явився,	Божий	Син	на	світ	родився…»	–	співаємо	ми	у	різдвяній	пісні	«Співайте,	
ангели	святії»	невідомого	автора	XIY	століття	(№9).	Ця	пісня	виходить	власне	за	рамки	святку-
вання	народження	Ісуса	Христа	–	у	ній	співається	про	святкування	Богоявлення:	у	цей	день	Бог	
явився	людям	у	трьох	іпостасях	–	Отця,	Сина	й	Святого	Духа.	

Богоявлення –
Бог явився людям в Ісусі Христі 

ЖИТИ ВІРОЮ | СВЯТА У ЦЕРКОВНОМУ РОЦІ
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Витоки музики в країнах Стародавнього Сходу
Історія музики бере свій початок, мабуть, від моменту 

появи людини. Після Потопу Господь заключив з Ноєм за-
повіт, і на знак прощення й примирення з людьми Він дав 
нам веселку. Спектр веселкових кольорів став прототипом 
музичного звукоряду, у якому сім нот відповідають семи ви-
димим кольорам райдуги. Різне розуміння змісту веселки 
(магічні, естетичні, етичні) відображають різноманітні етапи 
історії розвитку музики давнього язичеського світу. Знання 
характеру цієї музики може допомогти краще зрозуміти ста-
розавітний богослужебний спів.

У давні часи музика була покликана «будити» богів, а та-
кож вводити віруючих в екстаз та екзальтувати жерців за 
допомогою своєї чарівної й чудодійної сили. У Єгипті зна-
йшли зображення людини, яка молиться до Осіріса з сурмою 
в руках. А в сказанні про вавилонську богиню Іштар, яка спу-
стилася в пекло, говориться про те, що звуки гобою на пев-
ний час звільняли померлих від влади підземних богів. Таким 
чином, музика була магічним засобом з’єднання людини з 
богами.

Особливу роль у музичних культурах Стародавнього Сходу 
відіграє символіка чисел. У Греції чотири прутики сістра від-
повідали чотирьом стихіям, сім нот – семи дням тижня. Вави-
лоняни уподібнювали співвідношення весни й осені – кварті, 
весни й зими – квінті, весни й літа – октаві. Особливе значен-
ня мали числа п’ять і сім. Кількість музикантів при храмах у 
Вавилоні спочатку дорівнювала семи, згодом їхня кількість 
збільшилася, але завжди залишалася кратною семи. Сама 
музика країн Давнього Сходу, очевидно, рясніла мелоди-
ко-ритмічними формулами, які застосовували в зв’язку з 
певною ситуацією. 

За деякими зображеннями, знайденими під час археоло-
гічних розкопок у регіоні, можна судити про виконавську ма-

неру. Так, заплющені очі, закопилений ніс, напружені м’язи 
роту та витягнута шия вказують на різку гугнявість – манеру, 
широко поширену на Сході до наших днів. А під час археоло-
гічних розкопок в районі Мігіддо був знайдений наскельний 
малюнок, зроблений чотири тисячі років тому, який зобра-
жує людину, що грає на струнному інструменті. Зображення 
було виконане в ханаанійську епоху. Філістимлянську посу-
дину для благовонного масла, яку виставлено в музеї Аш-
дода, прикрашають чотири статуетки музикантів, які грають 
на різних інструментах.  Під час розкопок філістимського 
Екрона фахівці знайшли сістр, а в Мегіддо – бронзові кімва-
ли, які датуються 1200-1000 рр. до н.е., а на гравюрі на сло-
новій кістці того ж періоду серед фігур міститься зображення 
музиканта, граючого на лірі.

Багато музичних інструментів було знайдено під час роз-
копок у Палестині; вони відносяться до елліністичного періо-
ду (близько 323 р. до н.е – 30 р. до н.е.) і дають нам уявлення 
про безліч подробиць з життя держави, про характер і прак-
тику літургійної музики того періоду. Також було знайдено 
багато давньоєврейських музичних інструментів, згаданих у 
Біблії та аналогічних інструментам, знайденим в інших сусід-
ніх культурах. Їхні назви можна прочитати в Даниїлі 3, 5: «О 
тій порі, коли почуєте звук сурми, сопілки, цитри, гусел, псал-
тиря, флейти і всілякого роду музичних інструментів…»

Єгипет був однією із найдревніших культур Близького 
Сходу й мав надзвичайно розвинену музичну культуру, яка 
датується 3000 р. до н.е. Під час розкопок знайшли різно-
манітні частини скульптур, які зображають участь арфістів 
і флейтистів у релігійних церемоніях та народних гуляннях. 
Багато знайдених інструментів ідентифікували як ліру, арфу, 
праобраз гобою, лютню, усілякі барабани.

Чому	ми	співаємо	в	церкві?	Коли	віруючі	почали	використовувати	на	богослужінні	музичні	ін-

струменти?	Відповіді	на	ці	запитання	можна	знайти	в	Біблії.

Музика	відігравала	важливу	роль	як	у	світському,	так	і	в	релігійному	житті	юдеїв.	Музика	–	спів,	

гра	на	музичних	інструментах	(оркестри),	а	також	танці	–	здатна	висловити	емоції	людини,	її	за-

хоплення	Богом	і	хвалу	Всевишньому.	Царів	та	воєвод	зазвичай	вітали	піснями	й	фанфарами,	а	

до	найменших	дрібниць	продумане	музичне	виконання	в	Єрусалимському	храмі,	описане	в	Біблії,	

було	важливою	частиною	віросповідання	давніх	юдеїв.

          З історії музики в епоху 
Старого Заповіту
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Музичні інструменти старозавітної епохи
Історія багатьох музичних інструментів починається від 

сина нащадка Каїна, Ламеха та його дружини Ади, Ювала, 
який прославився тим, що придумав такі музичні інструмен-
ти, як наприклад кіннор. У Біблії Ювала названо «батьком 
усіх, хто держить у руках гусла й сопілку» (Буття 4, 21). В 
оригіналі тут йдеться про угаб і кіннор.

Усього у Старому Завіті згадуються щонайменше 24 різних 
музичних інструменти, які відносяться до чотирьох основних 
груп: ідіофони (джерелом звуку в яких слугує сам корпус); 
мембранофони (ударні інструменти з натягнутою на коніч-
ний чи циліндричний корпус шкірою); духові (різновиди ріж-
ка, сурми й дерев’яні духові); струнні (кіннор, арфа, цитра та 
інші). У біблійські часи кожен інструмент був виразником пев-
ного настрою; кожному інструментові було відведено певну 
роль у богослужінні, на гулянні, у житті людей. Наприклад, 
під час перенесення Ковчега Завіту до Єрусалимського хра-
му «Давид же і всі ізраїльтяни грали перед Богом з усієї сили, 
зі співом, на цитрах і псалтирях, і тимпанах, і кимвалах і тру-
бах» (1-а Параліпоменон 13, 8). Більшість із названих у Біблії 
музичних інструментів добре відомі читачам російського си-
нодального перекладу: гусла, сопілка, сурма, ріжок, цитра, 
орган (згадується в російському перекладі лише один раз – у 
псалмі 150). Але в оригінальних інструментах біблійних пер-
сонажів мало спільного з тими, які ми знаємо під цими тер-
мінами. Багато східних інструментів не були відомі на Русі, 
так само як і в Західній Європі, тому на всіх мовах для них 
обрали загальновідомі в даній країні інструменти. Так у росій-
ському перекладі з’явилися, наприклад, сопілка й гусла. 

Кіннор був улюбленим інструментом в Давній Юдеї й зга-

дується в Біблії понад 50 разів. Через тисячу років у Європі 
цей інструмент перетворився на «Давидову арфу». І тут ми 
зіштовхуємося з тією ж традицією: для позначення незнайо-
мого інструменту використовується назва найбільш пошире-
ного місцевого інструменту того ж або близького роду. Так, у 
Септуагінті, найдавнішому перекладі Біблії на грецьку мову, 
цей термін в двадцяти випадках перекладено як «кіфара», 
а в сімнадцятьох – як «кініра». У Вульгаті – першому латинсь-
кому перекладі, виконаному св. Ієронімом, - це у всіх випад-
ках «кіфара». У німецькому (лютерівському) та англійському 
(Біблія Якова І) перекладах – «арфа», у російському (сино-
дальному) він згадується часом як «гусла», часом як «арфа». 
На кіннорі давні юдеї акомпанували собі як під час урочисто-
стей, так і під час траурних церемоній. Саме звуки кіннора 
(гусел) позбавили царя Савла від меланхолії (див. 1-а Царств 
16, 14-23; 18, 10-11). Про форму інструменту загальної думки 
не існує. Можливо, він був невеличкою трикутною арфою 
або ж був подібний на ліру чи кіфару.

На території сучасного південно-західного Ірану були знай-
дені старовинні монети 3000 року до н.е. із зображенням 
арфи. Іншим струнним інструментом класу арфи була ліра. 
Відома була й лютня. Монети із зображенням цих музичних 
інструментів тієї епохи випустили юдеї в 132-135 рр. н.е.

Неодноразово в Біблії згадується такий інструмент, як 
псалтир: «…і коли ввійдеш там у місто, зустрінеш зібрання 
пророків, які сходять з висоти, і перед ними псалтир і тим-
пан, і сопілка і гуслі, і вони пророкують». На думку науков-
ців, «псалтир» - це загальна назва давніх багатострунних 
щипкових музичних інструментів сімейства цитр. За назвою 
музичного інструмента  псалтиря названа (у християнській 
традиції) старозавітна книга Псалтир. Оскільки не знайде-
но точного опису конструкції даного інструменту,  псалтирем 
(псалтерієм) називали різноманітні струнні інструменти, у 
тому числі сімейства лір та арф, але найчастіше трикутну 
арфу з десятьма струнами. Згодом у християнській іконо-
графії утвердилася асоціація: десять струн псалтиря сим-
волізували п’ять органів чуттів людини і п’ять видів «діяль-
ності душі»; в іншій інтерпретації псалтир символізував 
десять християнських заповідей, а його трикутна форма – не 
що інше, як символ Святої Трійці.

Чотири рази в Біблії, у книзі пророка Даниїла, згадується 
цівниця – струнний музичний інструмент, який нагадує, як 
вважають, ліру трикутної  форми. Точне значення цього сло-
ва невідоме.

Серед духових інструментів, які використовували в біблій-
ський період, були цимбали, шофар, орган, сурма й угаб. 
Були також срібні труби й подвійний гобой.

  Угаб згадується в Біблії всього два рази (Іов 21,12; 30, 31). 
Проте в російському перекладі його еквівалент «свирель» 
(укр. «сопілка») ми зустрічаємо набагато частіше, з чого 
можна зробити висновок, що в інших випадках в оригіналь-

Рембрандт. Давид , який грає на арфі перед Савлом. 1629 р.
Штеделевскій інститут мистецтв, м. Франкфурт-на-Майні
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ному тексті Біблії згадуються інші інструменти. Зокрема, у 
сучасному російському перекладі Біблії та в українському пе-
рекладі Біблії І. Огієнка говориться про флейту, в англійській 
Біблії – про орган, в американській Біблії – про сурму і т.д. На 
жаль, ніде в Біблії не міститься опису угаба. Курт Закс, найві-
доміший німецький музикознавець, висловлює припущення 
що тут мова йде про флейту.

Часом можна зустріти твердження, що на флейті/сопілці (у 
російській  Біблії – «на свиреле») у біблійні часи грали лише, 
аби висловити радість. Але їй підвладно було висловлювати 
також смуток і скорботу: «Моя арфа грає лише для жалоби, 
моя флейта — для плачу». /«І стала жалобою арфа моя, а со-
пілка моя зойком плачливим». Цікава в цьому взаємозв’язку 
історія воскресіння дочки Яіра, описана в трьох Євангеліях, 
але в Матея – з суттєвими для нас музичними подробиця-
ми: «…А коли Ісус прибув до дому начальника й побачив 
там сопільників і юрбу схвильовану» (Новітній переклад 
Біблії О. Гижі (UKRB)/ «А Ісус, 
як прибув до господи стар-
шого, і вздрів дударів та юрбу 
голосільників» (переклад       
І.Огієнка). Таким чином, гра на 
флейті (сопілці) супроводжу-
вала й обряд відспівування 
померлих. Навіть найбідні-
ший юдей був зобов’язаний 
найняти двох сопілкарів, аби 
ті виступили на похороні його 
дружини. А яка виразна ме-
тафора у Єремії: «Тому стогне 
серце Моє за Моавом, немов 
та сопілка» (Єремії 48,36).

Шофар був єврейським 
ритуальним музичним інстру-
ментом, виготовленим із рогу 
тварин. У російській Біблії шофар називається ріжком. У дав-
ні часи шофар використовували як сигнальний інструмент, 
аби попередити про небезпеку, оголосити про новолуння, 
початок суботи або про смерть відомої особи.

Господь передав Мойсею не лише заповіді, але й конкрет-
ні вказівки з організації служіння Йому. Майже третина 10-ої 
глави книги «Чисел» присвячена роз’ясненню, як і для чого 
потрібна срібна труба хацоцра: «Господь промовляв до Мой-
сея, говорячи: «Зроби собі дві срібні сурмі, куттям зробиш 
їх; і будуть вони тобі на скликання громади та на рушання 
таборів. І засурмлять у них, і збереться до тебе громада при 
вході скинії зборів. А якщо засурмлять в одну, то зберуться 
до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч» (Числа 10, 1-4). 
Господь дав Ізраїлю також сім головних свят, зокрема і свято 
сурмлення (див. Левит 23, 23-24).

Справді, звіщати – головна функція сурми в Біблії. Про це 
написано як в Старому, так і в Новому Завіті, наприклад 
«Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при 
Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Хри-

сті» (1 Солунян 4,16). А в Одкровенні говориться про сімох 
ангелів із сурмами, які звіщають про сім судів над людством. 
Звуки сурми могли впливати не лише на душу людини, але 
й на неживі предмети, прикладом може слугувати падіння 
стін Єрихона.

У багатьох місцях Біблії згадано ударні інструменти, серед 
яких були дзвони, тимпани, ручні барабани, кимвали й там-
бурини.

Тімпан (бубен) – старовинний ударний музичний інстру-
мент-мембранофон, близький бубну та тамбурину, на якому 
грали лише жінки. Коли народ Ізраїлю вийшов із Єгипту й 
пересік Червоне море, Маріям-пророчиця взяла «бубна…, а 
за нею повиходили всі жінки з бубнами та з танцями» (пере-
клад І. Огієнка). / І взяла Маріям-пророчиця, сестра Аароно-
ва, в руку свою тімпан і вийшли за нею усі жінки з тімпанами 
і хороводами (Новітній переклад Біблії О.Гижі (UKRB). Сло-
во «тімпан» прийшло в російський/український текст Біблії 

з грецької мови. В оригіналі 
на давньоєврейській мові в 
усіх випадках згадано «тоф» 
- рамний ручний барабан (ста-
ровинний тип бубна). На тім-
панах здебільшого грали жін-
ки: «Попереду йшли співаки, 
потому грачі, посеред дівчат, 
що бряжчали на бубнах» (пе-
реклад І. Огієнка)/«Попереду 
простували співаки, позаду 
музики, а посередині юнки 
грали на тімпанах» (Новітній 
переклад Біблії О.Гижі (UKRB).

Що стосується  кимвалів, 
то цей інструмент і в наші дні 
можна зустріти в країнах Схо-
ду. Він являє собою дві мета-

леві тарілки, які граючий тримав у руках і вдаряв одна об 
одну. Хоча вони були меншого розміру за тарілки сучасного 
симфонічного оркестру, звучання кимвалів, особливо коли їх 
було багато, могло сповістити про будь-яку подію. Не дарма 
апостол Павло згадує кимвал у виразній метафорі: «Якщо 
я говорю мовами людськими й ангельськими, а любови не 
маю, то я – мідь дзвінка або ж кимвал гучний» (Новітній пе-
реклад Біблії О.Гижі (UKRB).

Читаючи Біблію, ми щоразу переконуємося в тому, що 
музика супроводжує всі найсильніші душевні хвилювання. 
На думку історика-музикознавця Абрахама Шуодрона, най-
важливішим внеском давніх юдеїв в історію музики було її 
зведення до статусу літургійної. Хоча в Давньому Ізраїлі ви-
користовувалися такі ж музичні інструменти, як і в сусідніх 
культурах, включаючи Фінікію, Єгипет, Ассирію й Грецію, 
саме давня єврейська музика зробила унікальний внесок в 
розвиток богослужебної музики.

Цитра

Сопілка 

Кимвал

Шофар

Псалтир

Тимпан

Сурма 

Гусла

Далі	буде…
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М
инулого року, на початку лю-
того я звернулася до лікаря зі 
скаргами на своє самопочут-
тя, а він, у свою чергу, запідо-

зрив, що в мене «рак». Мені треба було 
пройти необхідні обстеження, зробити 
біопсію. У цей час я благала Бога лише 
про одне: «Милостивий Небесний Отче, 
будь зі мною!» І Він був! Я відчувала Його 
допомогу навіть в уважному ставленні 
до мене з боку лікарів.

Після запланованої двотижневої від-
пустки, яку мені порадив взяти мій лікар, 
я отримала результати обстежень, які 
мене просто приголомшили. Через чо-
тири тижні мене прооперували. Через 
місяць, за два дні до мого 66-річчя, мені 
призначили курс хіміотерапії. Три спроби 
розпочати лікування виявилися невда-
лими - мій організм не сприймав призна-
чені медикаменти. Лише коли мені ввели 
інший препарат, розпочалося лікування.

Тим часом наближалося свято П’яти-
десятниці. Ще задовго до того, як мені 
поставили діагноз «рак», я, як і інші па-
рафіяни, планувала взяти участь у  МДЦ 
2014 року.

Після короткої відпустки, яку я з дво-
ма іншими сестрами по вірі провела в 
Шварцвальді, ми сіли в поїзд у напрямку 
до Мюнхена. Не дивлячись на втому та 
відсутність апетиту, я почувалася абсо-
лютно терпимо. Я раділа, що зможу про-

вести незабутні дні в колі братів і сестер 
по вірі. Одразу після приїзду я пережила 
особливо хвилюючі моменти: на тери-
торії Олімпійського парку кожна з нас, 
трьох сестер по вірі, пішла своїм шляхом. 
Оскільки в мене німецько-французьке 
коріння, я насамперед попрямувала до 
французького павільйону. Коли я до ньо-
го підійшла, звідти як раз виходив Пер-
шоапостол зі своїм оточенням. Чудовий 
початок свята Церкви і момент особли-
вої радості особисто для мене!

Минулий рік приніс нам ще багато осо-
бливих моментів: від великої радості, 
оскільки ми з чоловіком стали вдруге 
прабабусею та прадідусем, до глибоких 
переживань, щоправда, уже не пов’яза-
них зі мною: наш син захворів, його в тер-
міновому порядку прооперували й ввели 
в штучну кому. Слава Богу, все заверши-
лося добре!

Прочитавши вищезгадану статтю на-
шої сестри по вірі, я погодилася з нею: 
«Так, спасибі, спасибі, спасибі, мій Боже 
й милостивий Небесний Отче!» Бо ж моє 
серце сповнене вдячністю – Богові за 
Його любов, а братам і сестрам по вірі за 
їхню підтримку, яка здатна зміцнити увірі 
й утішити. Від щирого серця я хотіла б по-
дякувати всім, хто молився за нас. І я ба-
жаю всім хворим (на рак) багато радості 
і мужності, аби все витримати!                                      	

Е.Ц

Радість	і	

вдячність	

незважаючи	

на	рак

З	хвилюванням	я	прочи-

тала	в	одному	з	наших	

журналів	переживання	

однієї	сестри	по	вірі,	хво-

рої	на	рак.	Я	теж	була	в	

такій	ситуації.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Окружний апостол Міхаель Еріх 
на Балканах
У 2015 році балканський край виявився особливо благословенним. На початку березня брати й сестри з Македонії, Сербії, а 

також Боснії і Герцеговини мали змогу побувати на урочистому богослужінні Першоапостола Ж.-Л. Шнайдера. На це богослу-

жіння, яке проходило у македонському столичному Скоп’є, окрім окружного апостола Міхаеля Еріха й українського апостола 

Анатолія Будника, були запрошені також окружні сани з України і Хорватії. Спілкування з Першоапостолом та апостолами 

додало неабиякої радості й на-

снаги як місцевим парафіянам 

,так і запрошеним гостям. 

Невдовзі, наприкінці жовтня 

цього ж року, окружний апостол 

М. Еріх вирішив здійснити ще 

одну поїздку на Балкани разом 

з апостолом А. Будником. 

У п’ятницю, 23 жовтня 2015 

року, в аеропорту Сараєво, 

столиці конфедеративної дер-

жави Боснії і Герцоговини, висо-

кого гостя зустрічали апостол 

А. Будник разом з відповідаль-

ними за духовну опіку над міс-

цевими громадами окружним 

старійшиною Стояном Манєвскі 

і окружним євангелістом Санді 

Якимовскі. Цього ж дня попо-

лудні відбулося богослужіння у 

невеличкій громаді боснійсько-

го Коньїчі. В основу цього богослужіння окружний апостол поклав біблійні слова з Євангелії від Луки 12, 21: «Отак воно з тим, 

хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога». 

З огляду на те, що на цьому богослужінні були присутніми небагато братів і сестер – адже у м. Коньїчі переважають жителі, 

які сповідують іслам – окружний апостол на початку своєї проповіді наголосив: «Важливою є не кількість людей, які пере-

бувають на богослужінні, а їхнє сприйняття Божого слова. Завдяки йому зароджується й кріпне віра. А, сповідуючи міцну й 

непорушну віру, і гідно долучаючись до святих таїнств, ми, Церква-Невіста, зазнаємо неабияке благословення для життя 

за вірою і будемо готуватися до неперевершеного благословення, яке осягнемо під час зустрічі з Нареченим наших душ, 

Ісусом Христом, а також під час вічного спілкування з Триєдним Богом. Для цього нам уже сьогодні треба віддавати перевагу 

не земним, як це зробив немудрий селянин із притчі, з якої взята біблійна цитата, а духовним скарбам. Ними є  насамперед 

вдячність Богові й ближньому, сумлінне виконання покладених на нас духовних обов’язків, відсутність егоїзму, а також ду-

ховна далекоглядність, яка передбачає вияв непорушної віри, палкої любові й живої надії на Друге пришестя Ісуса Христа».

Наступного дня окружний апостол мав змогу побувати на невеличкій екскурсії по столичному Сараєво й відвідати меморі-

ал жертвам цивільного населення, які постраждали внаслідок жорстоких військових сутичок, що мали місце на Балканах 

на початку 90-х років. Побачене й почуте неабияк зворушує душу й у переддень підготовчого богослужіння для померлих 

по-особливому спонукає щиро молитися за душі безвинно страчених цивільних людей, особливо за жінок і дітей; а також 

просити в Бога, аби люди виносили урок з таких трагедій і щоб вони ніколи не повторювалися.
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Знаковим для цієї поїздки окружного апостола було богослужіння для балканських служителів Церкви і їхніх дружин. 

У суботу, 24 жовтня, для його проведення окружний апостол разом із супроводом вирушив до сербського Зреньянина. 

За основу цього особливого богослужіння окружний апостол узяв біблійні слова з Псалма 100, 2: «Служіте Господеві з 

радістю!» Ними свого часу Першоапостол також наснажував служителів Церкви. «Радість, - як наголошував окруж-

ний апостол,- є джерелом сили й наснаги, які вельми потрібні служителю для здійснення відповідальної душпастир-

ської праці. Любов до Господа й до ввірених душ спонукає не тільки служити їм, а й служити з великою радістю. При-

йде час, і ми зазнаємо довершену радість, коли разом з Господом осягнемо вічну й блаженну славу!». 

Кульмінацією перебування окружного апостола на Балканах було недільне богослужіння, яке також проходило в 

Зреньянині – в одній із сербських громад. У ньому взяли участь понад сотні місцевих братів і сестер. Епіграфом до 

богослужіння окружний апостол взяв біблійні слова з 2 Корінтян 5, 15: «А Він умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже 

не для самих себе, а для Того, Хто за них умер і воскрес».  «Жити не для себе, а для Господа, означає жити для ближ-

нього, перейматися його проблемами й турботами; бути готовим приносити задля нього у жертву свої час, зусилля і 

кошти. Такі жертви є вельми приємними Господові, бо свідчать про виконання нами Його подвійної заповіді любові до 

Нього й до ближнього, і є запорукою неабиякого благословення як у теперішньому житті, так і в майбутньому славному 

спілкування з Триєдиним Богом», - зазначав під час своєї проповіді окружний апостол. 

Під час цього підготовчого богослужіння за померлих громада спільно молилася, аби ще не одна душа як на землі, так 

й у вічності прийшла до віри в Господа та зазнала спасіння. Як і під час кожного недільного богослужіння, після свят-

кування Святого Причастя окружний апостол через двох служителів Церкви здійснив Святе Причастя для померлих. 

Після богослужіння брати й сестри, потиснувши біля вівтаря руку своїм апостолам, ще довго не розходилися, спіл-

кувалися; ділилися як радощами, так і прикрощами; розповідали про свої духовні переживання. Усі вельми раділи й 

наснажені поверталися після натхненної зустрічі додому з надією на нову незабарну зустріч. 

Коли окружний апостол довідався від апостола про те, що молоді брати й сестри з балканського регіону ще жодного 

разу не мали змоги брати участі у спільному Дні молоді, то одразу ж запропонував провести в Україні в червні 2016 

року спільний День молоді для українських і балканських молодих парафіян.

Очікування радості – найбільша радість. Тепер юні брати й сестри з нетерпінням чекають на цю зустріч і з радістю 

готуються до неї.
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16 листопада 2015 року окружний апостол Вольфганг Надольний з нагоди Міжнародного дня толерантності відвідав 
центральноазіатську Республіку Узбекистан. На запрошення Комітету у справах релігій він разом із представниками інших 
церков та релігійних товариств Узбекистану взяв участь у щорічній конференції. Аудиторія Ташкентського ісламського 
університету при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан була вщерть заповнена 400 відвідувачами. Після вступного слова 
ректора університету П. Абдуллаєва слово взяв міністр Артикбек А. Юсупов, голова Комітету у справах релігій при Кабінеті 
Міністрів Республіки Узбекистан. Він розповів про релігійну ситуацію в Узбекистані. Поряд з ісламом тут представлені 
різноманітні християнські церкви, юдейські громади, буддисти та багато інших релігійних товариств. Із християнських церков 
у конференції взяли участь митрополит Ташкентський і Узбекистанський (Російська православна церква), Апостольський 
Нунцій у Росії та інших країнах (Католицька церква), керівник Вірменської апостольської церкви, а також окружний апостол 
В. Надольний від Новоапостольської церкви.

На тлі терористичних атак у Парижі
Контраст міг бути чи не ще більшим: «Саме у той час, коли я їхав до Ташкенту, аби взяти участь у конференції з нагоди 
Міжнародного дня толерантності, у Парижі сталися жахливі теракти», - підсумовував окружний апостол, пригадуючи свою 
поїздку. У своїй промові під час конференції він торкнувся й цієї теми. За його словами, організатори подібних акцій обстоюють 
інтереси певної політичної сили, заради яких вони зловживають вірою. Розуміння толерантності новоапостольськими 
християнами ґрунтується, за словами окружного апостола, на вченні Біблії, адже «в Біблії написано, що ми повинні любити 
Бога понад усе й свого ближнього, як самого себе. У цьому сенсі Новоапостольська церква ставиться з повагою до всіх 
людей, оскільки кожна людина є Божим творінням. Ми прагнемо робити добро і ділитися ним з ближнім». 

Поїздка в Ташкент з проміжною зупинкою у м. Цюріху
У минулі роки вже відбулося декілька зустрічей окружного апостола  В. Надольного з головою Комітету у справах релігій 
Артикбеком А. Юсуповим. Під час останньої зустрічі міністр А. Юсупов запросив окружного апостола взяти участь у щорічній 
конференції з нагоди Міжнародного дня толерантності.
Перед своїм прибуттям в м. Ташкент окружний апостол здійснив поїздку до м. Цюріха (Швейцарія), аби взяти участь в 
осінньому Зібранні європейських окружних апостолів. У п’ятницю він вирушив із Цюріха через Москву до м. Ташкента. У 
суботу  ОА  В. Надольний  провів  зібрання  зі  священнослужителями  Узбекистану,  а  в  неділю – богослужіння в громаді 
м. Ташкента.

Узбекистан. Конференція з нагоди Міжнародного дня толерантності
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Учасники конференції ОА В. Надольний під час бесіди з міністром А. Юсуповим

Аудиторія конференції ОА В. Надольний під час інтерв’ю з місцевими ЗМІ                           
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Джакомо 
(Джакопо) 
Антоніо Мацца 
у 1696/97 рр. 
розпочав розпис 
фресками церкви 
при монастирі 
цистерціанців у 
м. Баумгартенберг, 
(Австрія). Вони 
зображали 

пророків Старого Заповіту, зокрема пророка Захарію. 
Захарія діяв близько 520 р. до Р.Х. і сприяв відновленню 
зруйнованого  вавилонянами Єрусалимського храму.
Мацца зобразив пророка Захарію із таблицею в руках, 
на якій латинською мовою викарбовані слова із Книги 
пророка Захарії 13, 6. В одному із українських варіантів 
перекладу вони звучать так: «А що у тебе за рани на 

руках?»; у дослівному перекладі – «…рани між руками …».
Представники містичного середньовічного вчення 
цистерціанців, до яких належав також теолог Бернар 
Клервоський (бл. 1090–1153 рр.), вбачали у цьому 
зображенні вказівку на криваві рани Ісуса Христа. Дуже 
популярний у час діяльності Мацци поетичний твір 
Арнульфа фон Льовена (бл. 1200–1250 рр.) про криваві 
рани Ісуса Христа був покладений композитором епохи 
бароко Дітріхом Букстехуде (бл. 1636–1707 рр.) на музику 
й у страсний час виконувався як кантата під назвою 
«Тіло нашого Ісуса» («Membra Jesu nostri»). Пауль Герхард 
переклав завершальну частину цього поетичного твору 
на німецьку мову, а композитор Йоганн Себастьян Бах 
включив його до свого музичного твору під назвою 
«Страсті за Матвієм». Так виникла пісня, яка міститься у 
нашому церковному пісеннику й виконується на Великодню 
П’ятницю. 
Про	яку	пісню	йде	тут	мова?	Відповідь	див.	нижче.

ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ
1. Як звучить перша заповідь із біблійної книги Вихід?
А  Не вбивай
Б  Нехай, окрім Мене, у тебе не буде інших богів.
В  Не прикликатимеш Імені Господа, Бога твого, марно.
Г  Пам’ятай сьомий день, щоб святити його.

2. Скільки глав містить книга Одкровення Івана 
Богослова?
А  13
Б  22
В  24
Г  12

3. Коли згідно з Євангеліями відбулося воскресіння 
Ісуса Христа?
А  на П’ятидесятницю
Б  на Різдво
В  на Пасху
Г у Великодню (Страсну) П’ятницю

4. Хто наказав «повбивати» усіх віфлеємських 
немовлят?
А  Август
Б  Нерон
В  Ірод Великий
Г  Ірод Антипа

5. У якому місці Ісус Христос зазнавав спокус упродовж 
сорока днів? 
А  у пустелі
Б  у Назареті
В  у Галилеї
Г  біля Генисаретського озера

6. На якій ріці Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа?
А  у Нілі
Б  у Тигрі 
В  у Йордані
Г  у Тибрі

7. Хто звіщав про прибуття мудреців зі Сходу?
А  євангелист Лука
Б  євангелист Матвій
В  апостол Павло
Г  євангелист Іван

8. З нагоди якої події відзначають свято Богоявлення?
А  з’явлення Ісуса Христа після Його воскресіння
Б   з’явлення Бога Мойсеєві на горі Сінай
В  народження Ісуса Христа і Його хрещення
Г  послання Богом Єдинородного Сина 

9. Хто, згідно з відомим висловом, обернувся у 
«соляний стовп»?
А  Єзавель
Б  дружина Лота
В  Сара, дружина Авраама
Г  Юда Іскаріот

10. Про що не повідомляється у Євангелії від Івана?
А про розп’яття Ісуса Христа
Б про родовід Ісуса Христа 
В про нічну бесіду з Никодимом 
Г про пересування Ісуса Христа по воді


