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Робити добро!
Заклик Першоапостола Жана-Люка Шнайдера
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Обкладинка: Весна іде, весні – дорогу!
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Знаменитий російський письменник Лев Толстой свого часу мовив: «Найбільше добро – почати ро-
бити добро!». Це – гарні слова. Вони стали крилатими. З ними будь-хто погодиться. І все ж виникає 
запитання: «Що таке добро?» Справа, яку я виконую, не є доброю від того лише тому, що я думаю: вона 
є доброю. Досвід переконливо свідчить: якими добрими й благими не були б наші наміри та зусилля, 

але вони не завжди приносять бажаний, добрий результат.
Тож, що таке добро? Чи формулюючи питання по-іншому: «Звідки походить добро?» – «Усяке добро похо-

дить від Бога». Отже, добрим є тільки Бог. На цьому чітко наголошував Ісус Христос у бесіді з багатим юна-
ком. А на його запитання: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?», Він відповів:           
«… продай, що маєш… потім приходь і йди за Мною!»

Отже, робити добро ми зможемо тоді, коли будемо дивитися на Ісуса Христа і поступати саме так, як Він 
поступав. Коли будемо жити так, як жив Ісус Христос. Таке життя буде добрим. Іти вслід за Ісусом Христом оз-
начає ніщо інше, як зосереджуватися на Ньому й, таким чином, підкреслювати: від Нього походить усе добре, 
досконале та найкраще для тебе й для мене. Отже, дивись на Ісуса Христа та виконуй те, що Він тобі велить. 
Тоді будеш робити й мати добро. 

З богослужіння Першоапостола

Робити добро

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Цвікау – це місто, 
яке розташоване 
у Саксонії; у ньому 

народився видатний 
німецький компози-
тор-романтик Роберт 
Шуман. Ще на початку 
ХХ ст. Август Хорьх, зна-
менитий управляючий 
автомобільного заводу 
«Audi», перевів вироб-
ництво автомобілів 
саме в це місто. За часів 
існування НДР м. Цвікау 
славилося виробни-
цтвом малолітражних 
автомобілів марки «Трабант», що був оснащений двигуном, який видавав 
характерний тріскучий звук. Їх випускали у практично незмінному вигляді 
з 1964 по 1990 роки, і сьогодні вони мають статус культового автомобіля. 
Про цей невеличкий автомобіль, який за останній час майже зник з міських 
вулиць, нагадує також зведений на його честь пам’ятник. Після возз’єднання 
Німеччини м. Цвікау якось поступово зникло з поля зору громадськості.

«Прістергойзер» («Будинки священиків») м. Цвікау, які були зведені ще в 
ХІІІ ст. (див. фото), належать до найдавніших уцілілих досі будинків Німеччи-
ни. Сьогодні в одному з цих будинків розташований музей. 

Навряд чи знайдеться у громаді м. Цвікау хоча б один чоловік, який ще 
може пригадати останнє богослужіння Першоапостола: адже воно про-
ходило тут понад 80 років тому назад. Отже, вже була найвища пора для  
Першоапостола знову завітати сюди в гості. Богослужіння, під час якого 
відбувалися проводи на заслужений відпочинок та зведення у сан і яке 
транслювалося на Центральну Німеччину,  Білорусь, Польщу та Словенію, 
проходило в міському палаці культури, де зібралися брати й сестри з апо-
стольських підокругів Ауе, Хемніца та Цвікау. Після урочистого проведення 
на заслужений відпочинок апостолів Геральда Бімберга (Саксанія), Ахіма 
Бурхарда (Нижня Саксонія), які тривалий час перебували у церковному сані, 
Першоапостол здійснив зведення у сан апостола окружного старійшини 
Хельге Мучлєра із Ганновера. 

A.V.

Першоапостол у м. Цвікау 

4 НС, 03/2016
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БОГОСЛУЖІННЯ 15 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ 

Місто/країна: Цвікау/Німеччина

Вступна пісня: «Віра – глибоке переконання» 

(№159 із німецькомовного пісенника)

Супровід: апостоли Бансбах, Берндт, Бімберг, 

Бурхард, Корбін, Зутер, Возніцка

Кількість учасників: бл. 18000 людей

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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У Господньому домі діють «правила Божого 
дому»; згідно з ними там немає місця нена-
висті! Навіть, якщо на Землі відбуваються 

жахливі речі, ми все ж молимося: «Господи, дай 
мені сил перебувати у Твоєму домі: там, де немає 
місця ненависті». «Я бажаю перебувати в Твоєму 
домі» означає не тільки: «Я приходитиму на бо-
гослужіння», а й «я житиму згідно з «правилами 
[Твого] дому». – А в Господньому домі немає місця 
ненависті!

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 15.11.2015 р.
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Сердечно улюблені брати й сестри! Пісня, яку хори-
сти щойно виконали («Господь моє світло!», № 162, 
хорова тека) глибоко зворушила мене. Ви, очевид-
но, знаєте про те, що нещодавно трапилося велике 

лихо; цього разу у Франції був скоєний терористичний акт, 
що призвів до численних жертв. Не можу не сказати про 
нього; адже щотижня стається десь у світі нещастя. Люд-
ські жертви, будь то у Франції, Кенії, Афганістані чи Сирії, є 
завжди великим горем. Жертвами терактів стають люди, що 
живуть поруч з нами, і вони зазнають глибоких страждань. 
Коли трапляється щось подібне, то всі очікують на вислов-
лювання Першоапостола з цього приводу. Мені непросто 
дібрати потрібні слова. Я чимало змагався з милостивим 
Богом, боровся з Ним і запитував: «Скажи мені, що маю ска-
зати?» Потім навмання відкрив Біблію – і вона відчинилася 
мені на 27-у псалмі, з якого походять слова пісні, яку щойно 
виконали хористи. Це викликало в мене неабияку радість, 
адже Бог відгукнувся і повернувся до мене Своїм обличчям. 
У цьому псалмі ще мовиться: «…нехай і війна настане проти 
мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, од-
ного я благаю: жити в домі Господнім по всі дні життя мого» 
(псалом 27, із 3–4). 

Думками ми мимоволі переносимося до людей, які стали 
жертвами цих жахливих подій; їм довелося померти; подум-
ки ми звертаємося також до їхніх сімей. Їх спіткало неаби-
яке горе! Як знести його? Ми покладаємося на Господа, ми 

Надія на благодать
довіряємо Йому. Ми переконані, що Господь може і бажає по-
дарувати всім їм спасіння і що Його спасіння є для них чимось 
значно більшим, аніж просто відшкодування за заподіяне 
лихо. Ми, Божі діти, глибоко переконані в цьому. Ми цілкови-
то покладаємося на Господа; адже Він знає про кожну людину. 
Він не буває несправедливим. Так, людям доводиться зазна-
вати сьогодні жахливі речі – ми співчуваємо їхньому горю; 
ми молимося за них. Водночас ми глибоко переконані, якщо 
вони осягнуть спасіння, то отримають щось значно більше, 
ніж просто відшкодування за пережите горе. Бог не забуває 
про людей. Його метою було і є подарувати їм вічний та надій-
ний захист. А сьогодні ми поділяємо страждання і біль цих лю-
дей; адже їх спіткало неабияке горе; ми молимося за них. 

Мою увагу привернула також друга частина біблійної цита-
ти: «…нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я упо-
вати. Одного в Господа прошу, одного я благаю: жити [перебу-
вати] у домі Господнім…» Усі ми є сьогодні свідками того, що у 
світі відбуваються насильство, несправедливість та інші жор-
стокі речі. І все ж ми виявляємо бажання: «Я бажаю перебува-
ти в Господньому домі, тобто на визначеній Богом території».

У Господньому домі діють «правила Божого дому»; згідно 
з ними там немає місця ненависті! Навіть, якщо на Землі 
відбуваються жахливі речі, ми все ж молимося: «Госпо-

ди, дай мені сил перебувати у Твоєму домі: там, де немає місця 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Тому, підперезавши стан вашого ума, тверезі, надійтеся повнотою на 
благодать, що вам буде принесена в об’явленні Ісуса Христа».

Слово із Біблії: 1-е Петра 1, 13
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ненависті». «Я бажаю перебувати у Твоєму домі» означає не 
тільки: «Я приходитиму на богослужіння», а й «я житиму згід-
но з «правилами [Твого] дому». – А в Господньому домі немає 
місця ненависті!

«Правила Божого дому» визначають нашу поведінку з людь-
ми. Бог особисто спілкується з кожною людиною. «Правила 
Божого дому» не дозволяють засуджувати чи нехтувати люди-
ною тільки за те, що вона належить до певної групи чи до пев-
ного народу. Приналежність до певного народу чи до певної 
групи людей нічого не значать перед Богом. Я не смію знева-
жати всіх французів, бо один француз накоїв лихо. Я не смію 
твердити, що всі християни є поганими, бо декілька із них 
накоїли біду. Я не смію ненавидіти всіх мусульман тому, що 
вони є мусульманами і тому, що декілька мусульман принесли 
багато горя. Такі узагальнення не узгоджуються з правилами 
Господнього дому. Я не можу нехтувати іноземцем тому, що 
він є іноземцем, або засуджувати громадянина певної країни 
чи народу тільки за те, що він належить до цієї країни і до цьо-
го народу. 

Бог створив кожну людину особистістю; і Він дивиться на її 
серце. А тому ми не сміємо допускати жодних узагальнень. Я, 
дорогі брати й сестри, вельми бажав зупинитися на цих дум-
ках. Виконання хористами цієї пісні є для мене неабияким 
знаменням від Бога. Отже, Господи, допоможи нам і сьогодні 
перебувати в Твоєму домі, й – що б не відбувалося – жити згід-
но з «правилами Твого дому». Прагнімо цього! Я не кажу, що 
це легко. Це вимагає від нас певної боротьби. Але ж ми бажає-
мо стати переможцями. А щоб перемагати, треба боротися. 
Переконаний, що Господь додасть нам потрібних для цього 
сил. Сучасному світові потрібні люди саме з таким баченням 
і розумінням! 

Отже, ми почули цитату з Послання апостола Петра: 
«Тому, підперезавши стан вашого ума, тверезі, надій-
теся повнотою на благодать, що вам буде принесена 

в об’явленні Ісуса Христа». Основна думка міститься у словах 
«Надійтеся повнотою на благодать». Мовлячи іншими слова-
ми, наполегливо й послідовно з повним довір’ям покладайте-
ся на Господню благодать, на Його милість! Отже, виявляймо 
довір’я до Господа й цілковито за будь-яких життєвих обста-
вин покладаймо свою надію на Його благодать.

Що являє собою Господня благодать? Вона охоплює насам-
перед наявність знань про Бога. Інколи ми забуваємо про те, 

що ми з Господньої благодаті завдяки Ісусові Христові здобу-
ваємо знання про Бога. Адже Ісус Христос був не просто лю-
диною, яка була наділена особливою харизмою та володіла 
високими моральними якостями. Він – Божий Син, Який по-
мер за нас, воскрес, здобув перемогу над пеклом і смертю. Він 
є Істиною, і Його слова ніколи не втратять свого значення. 

Мати знання про це є благодаттю, яка доступна не кожній 
людині. Отже, з Божої благодаті ми сміємо володіти знанням 
про Ісуса Христа. Ми повірили й спізнали, що Ісус Христос є 
Істиною і що Він є Переможцем. Якщо нам, буває, здається, що 
це не так, то все ж довірливо покладаймося на Ісуса Христа; 
адже Він здобув перемогу. Покладаймося цілковито на Його 
слово. Адже Він є Істиною! Нам дано це спізнати – і ми від цьо-
го не відступимося.  

Ми покладаємо свою надію цілковито на благодать Господ-
нього обрання. Бог вибрав нас. Ми сміли отримати з рук апо-
столів святі таїнства. Апостоли несуть нам Боже слово, завдя-
ки якому ми маємо чіткі й виразні об’явлення Святого Духа. 
Це вияв Господньої благодаті. Ми сміємо бути Божими дітьми. 
Ми сміємо слідувати за апостолами. Апостоли готують нас до 
пришестя Господнього. Це також вияв Господньої милості. 
Божі обрання і синівство, яке ми здобули завдяки духовному 
народженню та стали християнами, є виявом Господньої бла-
годаті. Отже, з повним довір’ям покладаймо свою надію на Го-
сподню благодать. Бог довершить розпочату в нас справу. Він 
вибрав нас, щоб ми стали первенцями й осягнули Його Цар-
ство. Саме цю справу Він розпочав у нас; за неї Він ручається 
Своїм словом; заради неї Він руками апостолів дарує нам Свої 
таїнства. Отже, цілковито покладаймося на Нього. 

Дорогі брати й сестри, Господь довершить розпочату в нас 

справу. Через Свої слово й таїнства Він дає нам усе необхідне 
для того, аби ми стали первенцями. Апостол Павло свого часу 
наголошував на тому, що Бог завершить розпочате у нас «до-
бре діло» (Филип’ян 1, 6). Він до самого кінця даруватиме нам 
Свої слово й Святе Причастя. З них ми черпаємо достатньо 
сил, аби стати первенцями. Завдяки їм ми не матимемо жод-
ної нестачі. Отже, з повним довір’ям покладаймося на благо-
дать Господнього обрання. 

Ми покладаємо всю свою надію також на Господню благо-
дать і на відпущення гріхів. Бог дарує нам Свою милість; Він 
знову й знову прощає нам гріхи. Ми знаємо, що конче потре-
буємо Його милості і благодаті відпущення гріхів. Нам ніщо не 
може її замінити. Якщо навіть упродовж 70 років ми вірно слу-
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             Правила Божого дому» не           
             дозволяють засуджувати чи    
                 нехтувати людиною тільки за те,        
                 що вона належить до певної групи 
                     чи до певного народу.
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          Бог створив кожну людину 
особистістю; і Він дивиться на її серце. 
А тому ми не сміємо допускати жодних 
узагальнень.
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житимемо Господові, якщо ми віддамо Йому всі свої статки й 
виконаємо для Нього чимало справ – усе це нам не допоможе! 
Бо всі ми потребуємо Його милості і прощення гріхів. Ми по-
кладаємо свої сподівання не на те, що Господь відшкодує нам 
витрати, пов’язані з виконанням добрих справ, із довготрива-
лим вірним служінням або із виконанням тої чи іншої праці, 
а виключно на Його благодать і милість. Він не зобов’язаний 
нам прощати; та нам годі обійтися без Його милості. А тому 
робімо все від себе залежне, аби здобувати Його милість. Кай-
мося! Проявляймо тверду волю та навертаймося до Господа, 
міняймося і ставаймо дедалі кращими. Це означає, що нам 
треба не зволікати, а негайно прощати ближньому. Адже ми 
добре знаємо, що пропадемо без Божої благодаті. А тому не 
кажімо: «Господи, Ти надто багато вимагаєш від мене!», а на-
магаймося боротися до тих пір, поки не виявимося спромож-
ними пробачити своєму ближньому, поки не примиримося з 
ним.

Отже, покладаймо свої сподівання не на добрі справи, 
не на багаторічне вірне служіння, не на регулярне 
відвідування богослужінь чи на ще щось таке, а тільки 

– на Господню благодать. Вона є для нас порятунком і спасін-
ням! Робімо все від себе залежне, аби здобувати Господню 
благодать.

Покладаймо всю свою надію на Господню благодать оста-
точного відкуплення, яке здобудемо, коли ввійдемо в Боже 
Царство. Тоді нас очікує вічна й неперевершена Господня 
слава, осягнувши яку, ми забудемо про всі земні негаразди 
тастраждання (2 Корінтян 4, 17). Її – ми гадаємо – осягнуть не 
тільки ті люди, які стали жертвою терористичних актів, а й ми. 
Отже, якщо  мені доводиться у житті вельми нелегко; якщо 
мій тягар здається надто важким; якщо я гадаю, що, як ніхто 
інший, зазнаю страждань …,то пам’ятаймо про Господню бла-
годать остаточного відкуплення, яке Бог неодмінно подарує 
нам. Вічна Господня слава і спілкування з Богом перевершать 
будь-які людські сподівання. 

«Тому, підперезавши стан вашого ума…» Сучасна людина 
не зрозуміє, що означають ці слова. Це образний вислів, який 
можна легко пояснити. Колись люди носили довге вбрання. 
Вони, аби просуватися вперед, підіймали його. Отже, під час 
швидкої ходьби чи праці люди, аби вбрання не заважало їм, 
підперезували кінчики його поли. Вислів «підперезувати стан» 
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Отже, покладаймо свої сподівання не на добрі справи, не на багаторічне 
вірне служіння, не на регулярне відвідування богослужінь чи на ще щось таке, 

а тільки – на Господню благодать.
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нерідко зустрічається у Біблії. Згадаймо про вихід ізраїльтян із 
Єгипту. Тоді їм треба було підперезати свій стан і бути готови-
ми швидко пересуватися вперед чи навіть бігти. 

У книгах Нового Заповіту також трапляється цей образний 
вислів: «Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засві-
чені…» (Від Луки 12, 35). Ці слова взяті з притчі Ісуса Христа 
про слуг, які мали виявитися готовими, коли Учитель прийде й 
постукає, аби відчинити Йому двері. Отже, вислів «підпереза-
ний стан» є образним та означає «виявляти готовність».

«Підперезавши стан вашого ума…» – що означають ці сло-
ва? Тут Лютер ужив слово «ум». Його можна ще перекласти 
словами «розум» чи «інтелект». Отже, ми маємо бути пильни-
ми, аби розум та інтелект не заважали нам слідувати за Госпо-
дом і служити Йому.

Бог ніколи не вимагав від людей: «Скинь з себе «ум», нех-
туй своїм розумом і перестань думати!» – Ні, тобі потрібен ро-
зум, але потурбуйся про те, аби він не був тобі перешкодою. 
Апостол Павло свого часу мовив: «…ходимо вірою, а не ви-
дінням» (2-е Корінтян 5, 7). Це означає, що ми не можемо все 
зрозуміти, не можемо все побачити, не можемо все збагнути. 
Сьогодні ми живемо не «видінням», а вірою. Отже, ми маємо 
бути реалістами і розуміти, що є речі, які нам годі збагнути. 
Є речі, у які можна тільки вірити. Не все ми здатні побачити 
своїми очима; у дещо нам треба вірити. Апостол Павло мовив 
свого часу в Посланні до корінтян: «Про це ми й говоримо не 
мовою, якої нас навчила людська мудрість, а якої навчив Дух, 
– духовні речі духовними словами подаючи» (2-е Корінтян 2, 
13). 

Ця тема є нині вельми актуальною. Ми не можемо гово-
рити про духовні речі мовою людської мудрості, а тіль-
ки мовою, якої нас навчає Святий Дух. Те, що походить 

від Святого Духа, можна осягнути тільки Духом. Наш розум 
нам каже: «Так, засади Євангелія є добрими і прекрасними, 
але вони не узгоджуються із сьогоденням. Жодна людина не 
спроможна їх виконати!» Так говорить нам людський розум. 
Він не одну годину здатний наводити аргументи. 

Прислухаймося ж до голосу Святого Духа. Він нам каже: 
«Ісус Христос є Бог. Його слово є непорушною істиною. Воно 
є незмінним і сталим!» Отже, мені треба казати своєму роз-
умові: «Усе є саме так. Мені приємно, що ти в мене є; ти по-
трібен мені, але не в цьому випадку. Тепер ти є для мене пе-
решкодою. Адже я бажаю слідувати за Господом та поступати 
згідно з Його словом. Крапка. І, будь ласка, жодних дискусій». 
Наш розум каже: «Прихід Господа, приготування апостолами 
Його Невісти – чи може це бути істиною? Чи є це переконли-
вим? Пригляньтеся пильніше до апостолів; погляньте уважні-
ше на історію Новоапостольської церкви, на сучасний стан 
справ у ній! І ви все ще продовжуєте твердити, що в ній діють 
апостоли, які готують Христову Невісту?!» Людським розумом 
можна написати про це не один том книги та навести безліч 
аргументів і пояснень. Вони навіть можуть бути частково пра-
вильними, але це мене не цікавить. Я слухаюся голосу Святого 
Духа. Святий Дух мені мовить: «Господь гряде; готуйся до Його 
приходу!» 
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То кого мені слухатися? Голосу свого розуму чи голосу Свя-
того Духа? Святий Дух мені мовить: «Господь гряде, готуйся!» 
Розум може заважати нам служити Господові. Він нам каже: 
«Від усього, що ти робиш, немає жодної користі. Поглянь-но, 
скільки зусиль довелося тобі потратити, а користі від цього 
– жодної. Навіщо тобі служити? Який тобі від цього зиск? Від 
усього цього немає жодної користі…» Отже, своїм розумом 
можемо наводити аргументи й давати пояснення не на одну 
сторінку, ми можемо писати томи книг. 

А про що мовить мені Святий Дух?  Святий Дух каже: «Ди-
вись з повагою на Ісуса Христа; збагни, що Він зробив для 
тебе; збагни велич Його любові до себе; збагни, що Він сьогод-
ні робить для тебе і що бажає подарувати тобі! Думай тільки 
про Ісуса Христа!» Тоді все стане на своє місце і ми продов-
жуватимемо служити Богові з вдячності та  любові до Нього,  
незважаючи на те, здобудемо успіх чи ні; віддячаться нам чи 
ні; визнають нашу працю чи ні. Отже, дивись тільки на Ісуса 
Христа, тільки на Нього. Тоді з вдячності й любові до Нього 
зможеш рухатися вперед. А твій розум, що б він не казав чи 
не показував тобі, не буде тепер тобі на заваді. Адже ти йому 
скажеш: «Вибач, ось тут я тебе не потребую!» Святий Дух 
указує на Ісуса Христа. Він – мотивація та спонука для нашого 
служіння. І в мене завжди є достатньо причин, аби виключ-
но з любові та вдячності служити й приносити жертви Йому. 
«Тому, підперезавши стан вашого ума…», слідуймо за Ісусом 
Христом, служімо Йому й для Нього. 

Далі мовиться: «Будьте тверезі». Бути тверезим означає 
бачити дійсний стан речей і давати йому правильну оцінку. 
Отже, ми маємо правильно розставляти акценти та відповід-
но поступати. Бути тверезими означає також добре знати, 
що Бог не відновить на Землі рай. Його тут не буде. Він ство-
рить новий світ: нову землю й нове небо. А райських умов на 
Землі не буде. Ми чекаємо на створений Богом новий світ, на 
нове творіння. Поки існуватиме Земля відбуватимуться війни, 
страждання, горе й несправедливість. Бог не планував звести 
їх з лиця землі. Він бажає створити новий світ. Бути тверези-
ми означає пам’ятати про Господні слова: «Згадайте слово, 
що його був Я вам вирік: Слуга не більший від пана свого. 
Переслідували Мене –переслідуватимуть і вас. А слово Моє 
зберігали - зберігатимуть і ваше» (Від Івана 15, 20). Отже, якщо 
так поступили з Господом, то чому не повинні поступати так з 
Його слугами? Господь Ісус наголошував: той, хто йтиме вслід 
за Ним, буде страждати разом з Ним і за Нього.  

Любі брати й сестри, бути християнином означає вести 
боротьбу до кінця. Отже, ми маємо боротися. Однак 
нам, християнам, усе ж годі остаточно здолати світ, 

годі здобути тріумфальну перемогу над ним. Ми завжди зали-
шимося невеличкою черідкою. Істинний християнин мусить 
так чи інакше завжди страждати разом з Христом і за Нього. 
Ось що означає «бути тверезим». Збагнути, що все має відбу-
ватися саме так; бо так обіцяв Господь. Отже, ми довідалися, 
що означає бути тверезими. І це не має нас ані шокувати, ані 
стомлювати. Господь додасть нам потрібних сил, аби нести 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 
Покладаймося довірливо й цілковито 
на Божу благодать:
– на благодать пізнання Ісуса Христа,
– на благодать Господнього вибрання,
– на благодать прощення гріхів.

хрест, аби вести боротьбу. Так ми виявимося «тверезими». 
Отже, будьмо тверезими; будьмо реалістами.

Господь не очікує від нас, щоб ми навернули ввесь світ; не 
очікує, що перед Його приходом усі люди будуть християна-
ми чи усі християни будуть новоапостольськими віруючими. 
«Бути тверезими» означає усвідомлювати важливість завдан-
ня, яке покладене на нас. Воно полягає в тому, щоб нести лю-
дям полум’я Євангелії, щоб світитися світлом радісної звістки. 
Це – наше завдання.

У світі, де панують страждання і несправедливість, я зо-
бов’язаний нести радісну звістку про те, що Ісус Христос – це 
Бог; що Він є Істиною; що Він є Помічником та Спасителем; що 
Господь невдовзі повернеться. Нам дана можливість бути в 
Його Царстві первенцями. Ми маємо нести людям цю радісну 
звістку. Це моє і твоє завдання. Нести радісну, євангельську 
звістку людям, горіти євангельським полум’ям – це завдан-
ня кожного християнина. Ми, Божі діти, маємо нести радісну 

звістку про те, що Господь невдовзі повернеться! Ми маємо 
виявитися підготовленими! У тебе є можливість опинитися 
разом із Ним. Про це ми знаємо. Господь з благодаті вибрав 
нас для цього. Наш обов’язок нести цю звістку людям і про-
довжувати горіти полум’ям Євангелії. Це – наш обов’язок, 
його ми маємо усвідомити. Як саме люди поставляться до моєї 
звістки, це не моя справа, а справа Бога, а також тих людей, які 
почують про неї. Моє завдання – нести їм її.

Отже, дорогі брати й сестри, я поділився деякими думка-
ми щодо нашої біблійної цитати. Давайте будемо з повним 
довір’ям покладати свою надію на Господню благодать. Да-
вайте турбуватися про те, щоб розум, який нам потрібний, не 
заважав нам слідувати й служити Ісусові Христові. Давайте 
виявляти абсолютну «тверезість». Будь-який християнин має 
вести боротьбу та нести свій хрест. А Бог додасть нам сил, аби 
ми, незважаючи на труднощі, несли радісну звістку людям як 
тут, на землі, так й у потойбіччі.

Після проповідей апостолів Першоапостол продовжив:
Ми покладаємо всю свою надію на Господню благодать і 

прощення гріхів. Завданням Церкви є не казати людям: ви є 
такими поганими і тому у вас немає жодного шансу… Завдан-
ням Святого Духа є знову й знову вказувати на Ісуса Христа, 
на Його славу і велич; закликати нас бути тверезими й мови-
ти: дивіться на Ісуса Христа! Він бажає, щоб ти жив разом із 
Ним на віки вічні. Якщо дивитися на це тверезим поглядом, то 
збагнемо, що потребуємо Господні благодать і милість.

Один Божий слуга, який не раз наставляв мене на моєму 
шляху віри, не рідко повторював: «Не гадай, що милости-
вий Господь зобов’язаний узяти тебе з Собою. На все Його 
милість!» Чим більше ми усвідомлюємо Божу велич, тим пал-
кішим буде наше прагнення здобути Господні милість і про-
щення. Якщо ми збагнемо її, то нам уже не треба буде слухати 
настанову-мораль – «Ти мусиш прощати, ти мусиш любити, ти 
мусиш мінятися». Бо поступати так стане палким бажанням 
нашої душі. Ми поступатимемо так не з примусу, а з палкого 
бажання душі, яка спрагла Господньої благодаті.

Ми відзначаємо Святе Причастя на спомин про Ісуса Хри-
ста. Під час Святого Причастя громада спільно й відкрито 
визнає Ісуса Христа. Його слово – це істина; Його закон – це 
наш закон. Нехай святкування також цього Святого Причастя 
буде спільним визнанням нашої віри в Ісуса Христа, в Його 
слово, в Його Євангеліє. Давайте будемо цілковито поклада-
тися на Ісуса Христа. Давайте покладати всю свою надію на 
Господню благодать. Давайте довіряти Господові. Чи слід нам 
боятися майбутнього? Адже ми твердо переконані: Бог до-
вершить розпочату в нас справу!

АПОСТОЛ 
ГЕРАЛЬД БІМБЕРГ:

«Бажаю спонукати молоде 
покоління завзято й ствердно 
відповідати на Божий поклик!» 

АПОСТОЛ 
АХІМ БУРХАРД:

«Коли відчиняться ворота 
у вічний Отчий дім, то 
ми побачимо надпис не 
«Винагорода», а «Благодать».

АПОСТОЛ 
ГЕРБЕРТ БАНСБАХ:

«Благодать – це Божа любов, 
яка прагне реалізації. А Божа 
любов прагне спасіння».
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Чудове богослужіння і спілкування з Першоапосто-
лом уже позаду, і я вирушаю додому. Я, як завжди, 
вмикаю радіо свого авто і налаштовую його на хвилю 
автодорожньої служби: «Рух на автомагістралі А 72, 

поблизу в’їзду «Цвікау-Схід», усе ще ускладнений унаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди – прохання їхати обереж-
но!» Це повідомлення мене неабияк збентежило; адже бук-
вально декілька годин тому назад Першоапостол і я виїжджа-
ли цим в’їздом на автомагістраль 72. 

Коли я приїхав додому, то мене наздогнала страшна звістка 
про те, що наші брати й сестри з округу Хемніц дорогою додо-
му після богослужіння Першоапостола поблизу в’їзду на авто-
магістраль «Цвікау-Схід» потрапили у дорожньо-транспортну 
пригоду, внаслідок якої одна сестра зазнала смертельних по-

ранень, а троє парафіян з важкими травмами були доставлені 
в лікарню міста Цвікау. Я приголомшений: Хемніц, Цвікау… Я 
починаю розуміти, що ДТП сталося у моєму реґіоні діяльності. 
Адже лише декілька годин тому назад апостола Бімберга про-
вели на заслужений відпочинок. Мені вдається поспілкувати-
ся з відповідальним настоятелем округу і довідатися про де-
талі ДТП. Пізно ввечері я зв’язуюся по телефону з настоятелем 
громади Хемніц. Він повідомляє мені про те, що парафіяни й 
брати у сані вже побували в лікарні міста Цвікау та втішили по-
терпілих. Ми домовляємося, що я зв’яжуся з ним наступного 
дня, аби обговорити план подальших дій. 

Майже всю ніч я не спав; знову й знову запитував у себе, як 
потерпілі мають упоратися із цією ситуацією, у який потрапи-
ли, і зберегти душевну рівновагу? Можливо, мені також треба 
вирушити в міську лікарню Цвікау? Але ж я зовсім не знаю по-
терпілих братів та сестер – як вони відреагують на мій візит? 
Чи зможу я втішити їх?

На думку приходить мені одне речення із богослужіння 
Першоапостола: «Уважайте, аби інтелект і розум не заважали 
вам слідувати за Господом і служити Йому». Я сідаю у своє авто 
та вирушаю у місто Цвікау. Ми дивимося один одному у вічі, 
обмінюємося скупими словами і разом багато-багато плаче-
мо – ми мовчазно молимося та добре розуміємо один одного. 

Я знову в своєму авто, повертаюся додому і розмірковую 
над словами девізу концерту, на якому разом із Першоапосто-
лом був напередодні, у суботу: «Як добре, що ми маємо один 
одного».

Рольф Возніцка

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 02.08.1953р.
ПРОФЕСІЯ: інженер-постачальник
АПОСТОЛ з 24.08.2003р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Тюрінгія і Західна Саксонія (Німеччина)

Перший робочий день у новому 
регіоні

АПОСТОЛ
РОЛЬФ ВОЗНІЦКА
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Настоятель однієї громади після 
багаторічних умовлянь і трива-
лих молитов домігся того, що 
парафіяни, між якими точилася 

запекла суперечка через поділ спадщи-
ни, подали врешті-решт один одному 
руку й сіли разом за чашку кави. «Тепер 
навіть небеса радіють!» – з неабиякою 
радістю вигукнув настоятель, коли по-
бачив, що прохолодним стосункам та 
бажанню завдати один одному шкоду 
прийшов кінець. Однак його радість 
не припала обом до душі. «А звідки ти 
знаєш, що небеса радіють?» – уїдливо за-
питав один із них.

То що ж викликає радість на небесах?
У зв’язку з цим люди поширюють чимало 

різних нісенітниць і вигадок. Я, приміром, 
глибоко переконаний, що ані небеса, ані 
Бог – попри запевнення моєї бабусі – не 
раділи з приводу того, що я, коли таке бу-
вало, з’їдав у тарілці все дочиста. Небеса, 
очевидно, не сумували також, коли я скидав 
із себе й енергійно жбурляв у куток своєї 
кімнати шарф, шапку, подвійні шкарпетки і 
рукавиці, які, проявляючи надмірну турбо-
ту, змушувала мене вдягати моя мати. Адже 
я взимку ніколи не мерзнув. Можливо, Бог, 
лагідно всміхаючись з цього приводу, тіль-
ки зменшував температуру на вулиці на ще 
декілька градусів … 

То що, насправді, викликає радість на не-
бесах?

Устами пророка Єремії Бог не раз пові-
домляв, що приносить Йому радість: «Я 
буду радий їм добро чинити…» Він не буде 
стомлюватися «чинити добро» народові, з 
яким уклав заповіт. Він приведе його до міс-
ця надійного проживання. Отже, Бог радіє, 
коли чинить Своєму народові добро.  

«Господь знову радітиме тобою, даючи 
тобі добро, як радів Він твоїми батьками: 
тому що слухатимешся голосу Господа, 

Бога твого, допильновуючи Його заповіді 
та Його установи … тому, що повернешся 
до Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, 
усією душею твоєю». Так промовляв Мой-
сей до ізраїльського народу незадовго до 
того, як він мав у війти в обіцяну землю. 
Отже, Бог радіє, якщо Його діти добровіль-
но приходять до Нього. Бог радіє і благо-
словляє людей, які навертаються до Нього 
та сповідують у своєму житті цінності, які 
згідно з Його волею є істинними й добрими. 

Пророк Софонія, звіщаючи про Божий 
намір, зазирав далеко вперед, у час Ново-
го Заповіту, і мовив: «Господь, твій Бог, по-
серед тебе, Могутній, що врятує. Він буде 
вельми радуватися тобою, Він відновить 
тебе любов’ю Своєю. Він буде веселитися 
тобою під веселі співи». Пророк показує, що 
Бог радіє смиренному народові, який не чи-
нить зла, не обманює і не лукавить. Бог при-
ходить йому на допомогу і турбується про 
те, щоб він жив без страху.

Пророк Ісая описує безмежну Божу 
радість і зокрема мовить: «Бо ось Я творю 
нове небо й нову землю, і те, що було пер-
ше, не буде згадуватися більше, ані спада-
ти на думку… Бо ось Я творю Єрусалим на 
радість, Його народові на втіху». Тож і ми 
радіймо радістю очікування!

І на завершення подамо достовірне свід-
чення Божого Сина: «Отак, кажу вам, що на 
небі буде більша радість над одним грішни-
ком, що кається».

Ісус Христос спілкувався з митниками і 
грішниками, споживав разом з ними їжу, 
та спонукав їх навернутися до Бога. Отже, 
робімо все для того, аби викликати радість 
на небесах і радіти разом з ними. Така 
радість є щирою; вона позбавленою будь- 
якого негативу. Нехай вона спонукає нас і 
всіх інших приходити з неабиякою радістю 
до Ісуса Христа.

art

Радість на небесах
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Готовність надати допомогу – це є виявом доброї волі, 
який приносить благословення. «Ви не могли б допо-
могти занести мені коляску у вагон?» – запитує молода 
мама присутніх на платформі пасажирів. «Авжеж, будь 

ласка!» – і двоє кремезних хлопців заносять дитячу коляску у 
вагон. Двигун автомобіля літнього чоловіка раптом виходить 
із ладу, і він зупиняється прямо на перехресті. Двоє поліцей-
ських саме проїжджають повз нього і, зрозумівши невідклад-
ність ситуації, зупиняють вуличний рух та відтягують його 
автомобіль на узбіччя. Нещодавно біля входу в супермаркет 
стояв і плакав хлопчина: жінка-покупець, яка виходила з ма-
газину, побачила його й тут же підійшла та запропонувала під-
везти його додому. 

Невеличкі приклади із повсякденного життя, які під-
тверджують думку: якщо люди виявляють готовність допомог-
ти, то їм жити набагато легше. «Чудеса треба творити власни-
ми руками», – писав російський письменник Олександр Грін. 
Часто ці чудеса є чимсь зовсім незначним, та все ж важливо, 

щоб люди допомагали один одному. Поділитися з сусідкою 
борошном чи сіллю, якщо їй забракло, аби приготувати блю-
до, щось зварити чи спекти. Допомогти літньому чоловікові 
перейти вулицю. Прибрати сніг біля церкви, щоб парафіяни 
могли безпечно йти на богослужіння. 

  Водночас трапляються випадки істинно величної допо-
моги: багатьом людям у нашій країні надавали допомогу, 
коли ріки після затяжних дощів вийшли з берегів і наступила 
повінь. Допомогу надавали як місцеві жителі, так і мешканці 
прилеглих регіонів: хто – фізичною працею, хто – грошима, 
аби полегшити становище потерпілих. Старше покоління досі 
пам’ятає, як люди після Другої світової війни виявляли готов-
ність надавати допомогу мільйонам біженців, аби вони могли 
розпочати життя на новій батьківщині.

  Звичайно, в усі часи й сьогодні трапляються випадки, коли 
люди через страх або черствість не бажають надавати допо-
могу чи навіть перешкоджають їй. Таке ставлення до надання 
допомоги є негідним і ворожим. 

Якщо газетам, радіо, телебаченню щастить відшукати позитивний матеріал й докладно 
розповісти про нього, то в ньому переважно повідомляється про щось надзвичайне. Адже щось 
звичайне та буденне, приміром, що булочник уранці вчасно продав свіжі булочки – цікавить нас 
узагалі мало. Готовність жителів Європи надати допомогу біженцям із інших країн, які втра-
тили свою батьківщину, є надзвичайною подією, тому впродовж тижнів ця тема не сходить із 
шпальт газет й екранів телевізорів. 

Носіть тягарі один одного…
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Ісус Христос мовить відкритим текстом
Чимало наших співвітчизників  є членами організацій, що 

надають допомогу людям, які потрапили у скрутне станови-
ще, яких спіткало нещастя чи велике горе чи які потрапили у 
притулок для одиноких. Завданням цих організацій є надава-
ти гуманітарну допомогу нужденним людям, незважаючи на 
їхнє соціальне і національне походження чи на релігійну при-
належність. Приклад самовідданої допомоги подав Ісус Хри-
стос та навчав їй нас, розповівши притчу про милосердного 
самарянина. Він узяв на себе тягарі подорожнього, що став 
жертвою розбійників. Самарянин, чужинець, іноземець, зне-
важений, представник іншої релігії, учинив добро, витратив 
свій час, засоби й кошти, аби надати допомогу потерпілому. 
У цій притчі Ісус Христос наголошує на тому, що не всі пред-
ставники вибраного народу виявили у цій ситуації необхідне 
милосердя. 

  Готовність християнина прийти на допомогу є не виявом 
героїзму, а щирим настроєм душі, що спонукає наслідувати 
Ісуса Христа. Так, нещодавно я довідався про те, як двоє но-
воапостольських братів провели свій день. Рано-вранці вони 
підвезли одного із своїх родичів в аеропорт. Удень відвідали 
у лікарні сестру по вірі, виконали важливу роботу для своєї 
громади, з букетом квітів відвідали братів і сестер, які впро-
довж тривалого часу не приходять на богослужіння. Про такі 
справи не повідомляють на шпальтах газет. Однак без таких 
учинків для ближнього наше суспільство буде ще біднішим, а 
чимало людей будуть почувати себе ще більш самотніми.

Людині, істоті соціальній, потрібна допомога
Це лише один із великої кількості випадків допомоги, яку 

надають щодня. Їх, якщо добре придивитися, можна знайти 
ще й ще. Нам, людям, годі обійтися без сторонньої допомоги. 
Тому Ісус Христос закликає любити ближнього. А в Нагірній 
проповіді Він йде ще далі та наголошує на тому, аби ми лю-
били не просто ближнього, людину, з якою ми у родинних чи 
дружніх стосунках, а й – свого ворога, «…таким чином станете 
синами Отця вашого, що на небі» (Від Матвія 5, 44). Ісус Хри-
стос поглиблює цю думку й продовжує: «Бо коли ви любите 
тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме 
й митарі роблять?» (Від Матвія 5, 46-47). Ісус закликає присут-
ніх любити ближнього великою та щирою любов’ю, такою, 
якою любить Його Отець, Який велить сонцю сходити як над 
добрими, так і над лихими людьми.

Цінність допомоги не тільки у християн
У багатьох релігіях і навіть в атеїстичному гуманізмі готов-

ність допомагати є неабиякою цінністю. Давати милостиню, 
допомагати бідним – одна з основоположних вимог як іудей-
ської віри, так й ісламу. Гостинність там високо цінять. Тому в 
біблійній історії про народження Ісуса Христа наголошується 
на тому, що ніхто не відчинив Марії та Йосипу дверей свого 
дому, хоча вони вочевидь потребували допомоги – у того-
часному суспільстві подібне ставлення було небувалою об-
разою. Сьогодні звучить заклик до всіх, хто народився після 
Ісуса Христа, поступати по-іншому: хай кожен, хто не схвалює 
ставлення тогочасних людей до Марії та Йосипа, з відкрити-
ми обіймами прийме Ісуса Христа і Його помисли; для цього, 
щоправда, треба докладати чимало зусиль, це вимагає на-
полегливої праці над собою, певного переосмислення. Зга-
даймо Нагірну проповідь Ісуса Христа. У ній Він багато разів 
підкреслював, що важливо міняти свій спосіб мислення: «Ви 
чули, що було сказано…» Цій традиції й звичкам Він протиста-
вив Своє учення: «А Я кажу вам…» Якщо людина бажає жити 
разом з Ісусом Христом, то вона не повинна мислити зако-
стенілими категоріями. Адже не годиться вливати нове вино 
у старі міхи. Апостол Павло у 2-му Посланні до корінтян влуч-
но мовив: «…коли хтось у Христі, той нове створіння…» Нова 
людина, нове створіння у Христі, має орієнтуватися на Бога, 
на Досконалого, Який любить усіх людей. 

Про готовність допомагати у Новому Заповіті
Про важливість надання допомоги ближньому йдеться 

також у Посланні апостола Якова. «Так само й віра, коли діл 
не має, мертва в собі». Віра має приносити плоди, за якими її 
можна розпізнати. При цьому важливо остерігатися власного 
хизування! Саме про це йдеться у Посланні апостола Якова: 
«Коли брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів що-
денного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже: «Йдіть собі 
з миром, грійтеся та годуйтесь», і не дасть їм потрібного для 
тіла, то що це за допомога?

  «Хто мій ближній?» – спитав якось у Господа фарисей, що 
бажав заманити Його у пастку. Першоапостол Жан-Люк Шнай-
дер відповів на це запитання приблизно так: «Твій ближній – 
це людина, яку Бог поставив поряд з тобою, з якою перетнули-
ся твої життєві шляхи».

Важливо, гадаю, знову й знову наголошувати на такій думці: 
коли надаємо ближньому допомогу, то не для того, аби заслу-
жити собі спасіння, а для того, аби показувати свою віру!

ЖИТИ  ВІРОЮ | ГОТОВНІСТЬ ДОПОМОГАТИ
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Першими людьми Землі, які знесли піснею хвалу Бо-
гові, були ізраїльтяни. Зробили вони це після того, як 
сталося чудо і вони перетнули Червоне море. Однак 
старозавітний спів став лиш слабким відблиском 

ангельського співу, його вважають лише передумовою існу-
вання новозавітного співу. Недосконалість старозавітного 
співу полягала в тому, що його важко назвати  богослужебним 
співом у повному розумінні цього слова: це лише музика, яку 
використовували раніше в язичницьких культах, а згодом за-
лучили до служіння Богові. З Євангелія ми довідуємося, що 
перший християнський хорал принесли на землю ангели в 
різдвяну ніч: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях до-
бра воля!» (Від Луки 2,14). Завершивши останню в Своєму зем-
ному житті пасхальну вечерю, Спаситель «проспівав псалом» 
і  разом з учнями вирушив на Оливну гору (див. Від Матвія 26, 
30). Так був започаткований спів у Христовій Церкві – його 
богослужебне застосування освятив своїм прикладом Сам 
Божий Син. Відтепер лунають і вічно лунатимуть на небесах 
гімни на честь Бога (див. Одкровення 19, 5-7). 

Іван Златоуст, архієпископ Константинопольський та богослов 
(приблизно 347 - 407 рр.), писав: «На небі славословить ангельсь-
ке воїнство, на Землі люди в церквах об’єднуються в хори, наслі-
дуючи такому славослов’ю. На небі серафими заводять трисвяту 
пісню, на Землі гурт людей зносить до небес таку ж пісню. Небо 
і земля торжествують, панує загальна радість, вдячність і захо-
плення» Перші апостоли наслідували приклад свого Учителя: мо-
лячись, вони славили піснею Бога (див. Діяння 16, 25); виконува-
ли псалми й турбувалися про те, щоб віруючі не забували під час 
своїх молитовних зібрань про спів: «Краще наповнюйтесь Духом, 
розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями духов-
ними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа» (Ефесян 5, 
18-19). Апостол Павло настановляв віруючих: «Буду молитися ду-
хом, і буду молитися й розумом, співатиму духом, і співатиму й 

розумом) (1-е Корінтян 14, із вірша 15). А приблизно в 380 році в 
Сирії побачив світ збірник канонічного права Церкви під назвою 
«Апостольські ухвали», який традиційно приписують Климентію 
Римському, де в книзі ІІ, у главі 57, сказано: «…після двох  читань 
із (старозавітних) книг хтось інший нехай співає псалми Давида, 
а народ нехай повторює голосно кінці віршів». Там же, у книзі VII, 
у главі 24, постановили молитву «Отче Наш» співати тричі. Таким 
чином, апостоли не лише заохочували богослужебний спів, а й 
зробили його обов’язковим.

Основи давнього християнського співу в І 
столітті

У ранньому періоді християнської пісенної творчості догма-
тичний елемент домінував над ліричним, оскільки християнські 
богослужіння – це насамперед віросповідання, свідчення віри, а 
не просто вияв почуттів. Це й зумовило появу в піснетворчості 
певного музичного стилю, його мелодійного вираження й фор-
ми.

У перші два століття переважав дух імпровізації. Поезія на-
роджувалася одночасно з музикою як хорал в його точному 
значенні. Творці текстів і мелодій були богословами в прямому 
значенні цього слова – словом і звуком вони прагнули вислови-
ти основи віровчення (наприклад, про Триєдність, про Другий 
прихід Христа і т.д.). Таким чином, учасникам богослужінь було 
достатньо уважно слухати пісню, аби отримати основні знання 
про віровчення християнської Церкви. Музичний елемент при 
цьому був засобом: за допомогою мелодії (і загалом музичного 
елементу) удавалося краще закарбувати в пам’яті слухача пев-
ний текст і одночасно дати йому емоційне тлумачення. Один із 
отців Церкви, церковний письменник і  богослов Василій Вели-
кий, архієпископ Кесарії Каппадокійської (близько 330 - 379 рр.) 
в одній із своїх праць зауважив, що існує зв›язок музичного еле-
менту з текстом під час давнього християнського богослужіння: 

На думку багатьох теологів та музикознавців, богослужебний спів є наслідком узгодження люд-
ської і Божою волі. Однак існування богослужебного співу на Землі ми, люди, завдячуємо насамперед 
Богові, який  подарував нам Закон. Християнський богослужебний спів започаткував ще Спаситель. 
Він існує в Церкві від його заснування як невід’ємної складової молитовних зборів. А апостоли за-
кріпили це існування у своїх посланнях. Яким же був спів у прадавні апостольські часи, як він зміню-
вався з  плином часу і яким він є сьогодні?

 Витоки церковного співу (1)

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 4)
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«Оскільки Святому Духові було відомо, що важко вести рід люд-
ський до доброчесності, і що за схильністю до задоволень ми не 
ратуємо  про правильний шлях, то <…> до вчення долучається 
приємність солодкого співу, щоб разом з приємним і благозвуч-
ним для слуху ми непомітно для себе приймали і те, що є кори-
сним у слові. Для цього склали стрункі пісні - псалми, щоб і діти, а 
то й взагалі, не змужнілі устоями, на перший погляд лише співали 
їх, а насправді навчали свої душі».

Давньому християнському співові були притаманні нескладні 
гармонії. Усі учасники богослужіння співали під час нього одну 
мелодію «одностайно, єдиними вустами», в унісон. Найближ-
чі соратники й наступники апостолів продовжили цю пісенну 
традицію.  Наприклад, про Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохії  
(†107 р.), відомо, що він запровадив особливий вид церковного 
співу, а саме антифонний спів, тобто поперемінний, груповий. Він  
вибрав із Псалтиря спеціальні вірші й склав до них приспіви, які 
виконують понині. Звідси можна зробити висновок, що в репер-
туарі богослужебного співу перших християн були, по-перше, 
псалми Давида, які були популярні ще в юдеїв; по-друге, гімни 
(ця назва походить із грецької мови) і, по-третє, духовні пісні. 

Гімнами в ті часи називали насамперед старозавітні пісні, які 
виконували юдеї ще під час своїх зібрань, наприклад, дві пісні 
Мойсея: «Я буду співать Господеві, бо дійсно звеличився Він», 
«Слухай, небо, а я говоритиму»; пісня Анни, матері Самуїла: «Зве-
селилося Господом серце моє», молитва пророка Авакума для 
співу: «Господи, звістку Твою я почув та й злякався!»; подячна 
пісня Господу пророка Ісаї: «Є у нас міцне місто»; пісня-молитва 
пророка Йони: «У моїй скруті до Господа взивав я» та інші. Окрім 
старозавітних гімнів, під час давніх християнських богослужінь 
виконували пісні-гімни з Нового Завіту, наприклад, пісня Марії, 
Матері Ісуса, «Величає душа моя Господа»; пісня Захарії, батька 
Івана Хрестителя, «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів»; пісня 
Сімеона «Нині відпускаєш раба Свого, Владико». 

Окрім гімнів, виконувалися ще духовні пісні – це хорали, скла-
дені на основі біблійних текстів. Тексти цих пісень збереглися до 
сьогодні, наприклад славослів’я «Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові» (псалом 145), «Слава Богу на висоті» та інші (на думку до-
слідників, їхнім автором міг бути Іван Богослов або хтось із його 
найближчих учнів); «Та мовчить усяка плоть людська» (із літургії 
апостола Якова); гімн «Прийдіть, поклонімося» та інші імпровіза-
ції та експромти окремих авторів. 

Про їхнє використання під час молитовних християнських 
зібрань писав наприкінці ІІ століття Тертулліан: «Омивши руки й 
запаливши свічники кожен виходить на середину співати Богові, 
що може зі Святого Письма чи від власного серця». Дуже попу-
лярними були так звані юбіляції – протяжний розпів заключно-
го складу в слові «Аллілуя».

Таким чином, спів християн І століття був не новим для того 
часу мистецтвом. Хоча між племенами й народностями, які спові-
дували в той час християнську віру, існувало безліч відмінно-
стей, церковний спів був мистецтвом однорідним з одним панів-
ним напрямом або «школою». Оскільки спочатку виконувалися 
здебільшого лише старозавітні псалми, то науковці вважають, 
що перші християни послуговувалися юдейськими, старозавіт-
ними мелодіями. Поступово, коли до Церкви почали долучатися 
народи, які сповідували досі язичницьку віру, у церковному ре-
пертуарі почали з’являтися сирійські й грецькі мелодії, але такі, 
які за своєю строгістю й величчю відповідали християнському 
богослужінню. Античний світ, об’єднаний політичним впливом 
Риму, у загальнокультурному відношенні перебував під впливом 
грецької культури. У суспільстві панував дух еллінізму, який від-
чувався у всьому: і в житті, і в спільності ідей, і в мистецтві. Проте, 
на відміну від грецького співу, який носив метричний і речита-
тивний характер, християнський спів набув мелодійного харак-
теру, він був розрахований на суворе підпорядкування мелодії 
змісту слів. 

На відміну від єврейського й грецького співу, який виконував-
ся під  акомпанемент музичних інструментів, давній християнсь-
кий спів завжди був вокальним.

Отже, давньому християнському співу були притаманні 
такі ознаки:

1. Музика і спів давніх народів були мистецтвом суто мелодій-
ним, йому абсолютно не був притаманний гармонічний елемент. 
Це виражалося в переважному виконанні лише однієї мелодії, у 
якій не допускали жодних інших звучань, окрім унісона й октави. 
Одночасне поєднання інших інтервалів, а тим паче більш акор-
дові композиції, були в давнину невідомими й неприйнятними.

2. В основі мелодій лежали звукоряди, які суттєво відрізняли-
ся від сучасних гам і які накладали свій особливий відбиток на 
характер самих мелодій. Однією з особливостей античних зву-
корядів було застосування в них, окрім цілого тону й півтону, ще 
й півторатонових і навіть чвертьтонових інтервалів.   Залежно 
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від  інтервального  складу, розрізняли три нахили, або музичні 
роди (génē) тетрахордів: діатонічний  рід – звукоряд, утворе-
ний з неальтерованих ступенів (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі), тобто 
основний лад, у якому застосовувалися лише цілі тони й напівто-
ни; хроматичний рід – звукоряд, що являє собою послідовність 
напівтонових інтервалів у висхідному або низхідному порядках, 
побудований, як правило, на основі мажорної чи мінорної гами 
(у давньогрецькому хроматичному роді поряд з напівтонами зу-
стрічався півторатоновий інтервал, сучасна збільшена секунда); 
та енгармонічний рід, який різко вирізнявся від інших тим, що в 
ньому були інтервали в 1/4 тона (для цього використовувалася 
клавіатура з більш ніж 12-ма клавішами на октаву. У звичайній 
клавіатурі, наприклад, є лише одна клавіша й висота для нот до-
дієз і ре-бемоль, а в енгармонічній для кожної з них існує своя 
клавіша й висота). Характер і вид музичного роду визначався за 
основною коміркою античних звукорядів, а саме за послідовні-
стю чотирьох суміжних ступенів, які називалися тетрахордом. 
Характеристичний інтервал роду міг розташовуватися на по-
чатку, у середині чи в кінці тетрахорду. На цьому ґрунтувалася 
відмінність ладів античної музики: дорійського (характеристич-
ний інтервал на початку тетрахорду), фрігійського (характери-
стичний інтервал в середині тетрахорду), лідійського (характе-
ристичний інтервал в кінці тетрахорду) та декількох змішаних 
ладів. Нашаруванням одного тетрахорду на інший утворюва-
лися звукоряди у вісім ступенів і більше, завдяки чому античне 
мистецтво мало в своєму розпорядженні досить велику кіль-
кість ладів (тоді як сучасна музика послуговується всього двома 
ладами – мажорним і мінорним). Велика кількість ладів та їхні 
різновиди за побудовою становлять другу характерну ознаку 
античної музики у порівнянні із сучасною. У поєднанні з ритмом  
кожен лад набув ще більш своєрідного характеру.

3. У цей період з’явилися певні способи й види виконання, а 
також особи, яким Церква доручила співати: спів міг бути оди-
ночним і виконуватися співаком, спеціально для цього при-
значеним (з цією метою запровадили навіть особливу ступінь 
співаків в клірі), або кимось із присутніх, або ж загальним, все-

народним (хоровим). Існували наступні види загального співу: а) 
спів у відповідь – як відповідь на вигуки священнослужителів; б) 
приспівний, коли хор повторював кінці віршів, виконаних попе-
редньо співаком одиночно, і в) поперемінний, або антифонний, 
тобто ансамблевий спів, під час якого поперемінно звучали два 
хори.

Слід зауважити, що на Русі церковний спів у всі віки – поки не 
потрапив під італійський вплив – завжди був унісонним, як «та-
кий, що найбільш сприяв зосередженню в молитві й можливості 
для всіх брати участь у співі».

4. Різноманітні роди музики стародавнього світу були добре 
відомі скрізь, але далеко не всюди були однаково улюбленими 
й поширеними. У той час як в одних країнах віддавали перевагу 
хроматичному чи енгармонічному родові, то в інших полюбля-
ли діатонічний лад. Тому церква в апостольські часи дала мож-
ливість віруючим обирати той рід співу, який у даній місцевості 
та серед  даного народу був найбільш поширеним. І не заборо-
няла жодного з них, не торкаючись питання про ступінь придат-
ності кожного з них для використання в богослужіннях. У І століт-
ті девізом співу була свобода та терпимість до всіх родів і видів 
тогочасної музики.

5. Почав створюватися постійний цикл хоралів, призначених 
для богослужебного застосування (вступні, заключні, святкові та 
інші пісні).

6. Критерієм для визначення внутрішнього характеру церков-
ного співу слугував загальний принцип – це «сповнення Духом» і 
прославлення Господа «у серцях ваших».

                                                                                                                                                                                            Далі буде …

(За матеріалами: «Короткий нарис історії церковного співу в 
період І – Х століть» А.В. Нікольського / Енциклопедичний слов-
ник Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона / https://azbyka.ru / https://eparhia.
karelia.ru / https://ru.wikipedia.org та ін.)   

Давньогрецькі тетрахорди:
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Я багато молилася до Бога: хотіла 
отримати відповідь, чому в нас 
немає дітей. Щоразу, коли я 
приходила на богослужіння з 

цим питанням, то чула під час проповіді 
одну відповідь: «Не на всі питання є від-
повідь». Я намагалася змиритися з нею, 
прийняти її, але мені це не вдалося – і я 
знову й знову молюся та запитую в Бога: 
«Чому?»

Минулого року, їдучи у відпустку, ми 
відвідали одну громаду. Під час бого-
служіння відбулося хрещення дитини. 
Цього недільного дня я теж попросила в 
Бога дати відповідь на моє болюче запи-
тання, та вкотре почула: «Не на всі питан-
ня є відповідь». Я була у відчаї.

Однак згодом я почула думку, яка до-
помогла мені по-іншому подивитися на 
свою проблему. Вона пролунала з вуст 
священика, якого запросили до співпро-
повіді. Він розповідав про свій нещо-
давній похід на цвинтар, де встановлена 
пам’ятна дошка на спомин про дітей, що 
були надто слабкими, аби вижити. Він не 
вів мову про дітей, які померли або були 
небажаними, а : «… про дітей, які вия-
вилися надто слабкими для життя». Ця 
розповідь, а особливо ця фраза змусили 
мене задуматися, оскільки вони ніяк не 
узгоджувалися із загальною темою бо-
гослужіння. Чи була це відповідь, на яку 
я так довго чекала? У моїй голові роїло-
ся безліч думок, я непокоїлась. Мені не 
хотілося у стані розпачу робити будь-які

висновки. Я знову знесла молитву до 
Бога, але цього разу я просила про те, аби 
Він - у випадку, якщо ця відповідь призна-
чалася мені, -  підтвердив її. 

Ми прибули на відпочинок. Була сере-
да. І ми вирішили перекусити, а під час 
приготування їжі дивилися телевізор. По 
телевізору саме показували сюжет про 
бездітну подружню пару, яка жила в шлю-
бі вже одинадцять років – точно так само, 
як і ми! Дружина – а звали її так само, як і 
мене – одного разу завагітніла. На 32-му 
тижні вагітності в неї народився мертвий 
хлопчик. «Немовля було надто слабким 
для життя», - йшлося у цій телепередачі. 
Знову цей малозрозумілий вислів, який 
я вже чула під час богослужіння. Отже, я 
отримала підтвердження: співпроповідь 
священика була призначена для мене. Це 
була відповідь на моє болюче питання, 
яку я так довго вимолювала в Бога. 

Пережите мене неабияк збентежило 
тахвилює досі. І навіть, якщо мені важко 
погодитися з тим, що в нас не буде дітей 
і я глибоко засмучена цим, я все ж вдячна 
милостивому Богові за те, що Він, можли-
во, вберіг мене від великого горя – бо-
лючої втрати ненародженої дитини. Я не 
знаю, чи змогла б його знести. 

Часто ми не розуміємо, чому наші по-
бажання не здійснюються. Та пережите 
виразно показало мені: милостивий Бог 
бачить значно дальше, ніж ми, і знає, що є 
для нас корисним. Тепер я ще більше по-
кладаюсь на Бога і довіряю Йому.        Н.С. 

Чому?
Ось уже одинадцять років 
як я заміжня. У нас дуже щас-
ливий шлюб, проте наше 
подружнє життя затьма-
рене однією прикрістю – у 
нас немає дітей. І жоден 
лікар не може назвати при-
чину безпліддя.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Богослужіння окружного апостола 
для померлих

У неділю, 1 листопада 2015 року, з на-
годи богослужіння для померлих, яке 
транслювалося на деякі країни округу 
діяльності окружного апостола Міхаеля 
Еріха, зібралася чимала громада.

Це богослужіння транслювалося ка-
налами супутникового телезв’язку з 
церкви громади Ландсгут однойменно-
го апостольського округу в Південній 
Німеччині на майже 380 громад, церкви 
яких оснащені відповідним приймаль-
ним обладнанням; зокрема – на такі 
країни: Бенін, Боснія та Герцеговина, 
Ґана, Ізраїль, Хорватія, Македонія, Ні-
герія, Сербія, Тоґо, Україна і країни Пер-
сидської затоки. Отже, на це особливе 
недільне богослужіння зібралася велика 
громада новоапостольських християн. 
В основу своєї проповіді окружний апо-

стол поклав біблійні слова з Нового Заповіту, зокрема – з 1 Івана 5, 5: «А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – Син Божий?» 
Під час проповіді окружний апостол наголосив на тому, що 5 глава 1 Послання Івана, з якої походить біблійна цитата, має назву «Сила 
віри». Віра – це подарунок, який важливо приймати. Він вів також мову про те, що вельми важливо жити за вірою. Наша віра має су-
проводжуватися ділами, бо тільки завдяки їм вона стає сильною; а сповідуючи сильну віру ми здатні перемагати зло. 

Віру треба виявляти не тільки на землі, а й у вічності. Адже душі, які після фізичної смерті потрапляють у потойбічний світ, не здобу-
вають одразу всі необхідні духовні знання. Їм також треба спочатку повірити, аби завдяки сильній вірі «пережити величне» й осягнути 
мир. Здобуваючи завдяки вірі й Божому слову силу, вони здатні прощати тим, які заподіяли їм лихо у земному житті. 

Святі таїнства для померлих

Характерним для цього богослужіння було те, що воно було останнім із трьох богослужінь для померлих, які відбуваються щорічно 
в Новоапостольській церкві. Віра й переконання у тому, що душі можуть осягнути спасіння та відкуплення й після фізичної смерті, 
об’єднала громаду, яка спільно молилася за невідкуплені душі. 

Бог пропонує спасіння людям як на землі, так і тим, що відійшли у вічність, а тому після святкування Святого Причастя це таїнство в 
рамках богослужіння здійснили також для померлих. Два служителі Церкви прийняли замість них це таїнство з рук окружного апо-
стола. Вони прийняли за померлих також таїнства Святого хрещення водою і Святого запечатання. 

Із 1 Корінтян 15, 29 випливає, що у первісних християнських громадах також через живих людей вершилися святі таїнства для 
померлих. 

Музичне оформлення 

Змішаний хор, до складу якого входили 50 хористів громади Ландсгут і запрошені хористи, а також 10 інструменталістів, забезпечи-
ли музичне оформлення цього урочистого богослужіння. Пісенним виконанням слів Господа «Я – Воскресіння і Життя» хор привер-
нув увагу присутніх до самооб’явлення Ісуса Христа та пов’язаної з ним надії, яка сягає за межі дочасного у вічність. 

Святі таїнства для померлих завершилися чудовим виконанням мелодії пісні «Ти прийшов і пішов тихою ходою» (текст Людвіга 
Уланда) у складі дуету із скрипки та фортепіано. Скрипаля Ревека Гартман, лауреат конкурсу «Ехо-класік» 2012 року, виконувала її на 
скрипці Антоніо Страдіварі, яка була виготовлена 1675 року.
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Різдвяні богослужіння разом з апостолом 
А. Будником на Волині

Турійськ – невеликий, затишний районний центр на 
Волині. Один із відділів його районної лікарні очолював 
свого часу наш український апостол А. Будник. Сюди 
на початку 90-х років місіонери з Південної Німеччини 
разом з апостолом В. Боттом принесли йому та членам 
його сім’ї євангельську звістку про сьогочасне віднов-
лення запровадженого Ісусом Христом понад 2000 ти-
сячі років тому апостольського служіння. Тут відбува-
лося духовне становлення нашого апостола А. Будника; 
тут була також заснована одна із перших в Україні ново-
апостольських громад. 

Різдво – це затишне, родинне свято, тому апостолові 
особливо приємно приїжджати на Різдво у свій рідний 
край і провести там святкові богослужіння.

Перше різдвяне богослужіння апостола відбулося 
уранці 7 січня об 11.00 год. у громаді Турійська, а друге  

пополудні цього ж дня о 15.00 год. у громаді Нововолинська, міста шахтарів. До цих богослужінь брати й сестри ретельно готувалися, 
активно запрошували родичів, колег, друзів і знайомих. Тому більше половини із майже 50 присутніх на одному й другому святковому 
богослужінні складали запрошені гості. 

В основу різдвяних богослужінь апостол поклав слова з 1 Івана 4, 14: «І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина – Спаса світу». 
Передбачене богослужебною літургією читання із Біблії із Ісаї 9, 5-6 і Галатів 4, 4-7 привернуло увагу присутніх до обіцяного ще дав-
німи пророками народження Спасителя і Відкупителя, завдяки життю, жертовній смерті й воскресінню Якого ми, люди, як наголошу-
вав свого часу ще апостол Павло, здобули право отримати духовне народження, народження згори, стати Божими дітьми й плекати 
надію на спасіння і вічне спілкування з Триєдиним Богом. 

«Аби, як апостоли й віруючі ранньохристиянського часу, словом і ділом переконливо свідчити про народженого Спасителя, - на-
голошував у своїй різдвяній проповіді апостол А. Будник, - треба, будучи спонуканим  Святим Духом, дивитися на події, пов’язані із 
Різдвом Ісуса-Немовля, а також із спасенною діяльністю Господа, духовних поглядом, і намагатися збагнути істинну суть принесеного 
Ісусом Христом спасіння. Саме вона сприяє тому, аби ми ще більше укріпляли свою віру, жили згідно з Євангелієм, виявляли щиру 
любов до ближнього і плекали славну надію на незабарну зустріч уже не з Ісусом-Немовлям, а з нашим Спасителем і Нареченим. 
Підготування Церкви-Невісти до незабарного приходу Спасителя та вічного блаженного спілкування з Триєдиним Богом є завданням 
не тільки тодішніх, а й сучасних апостолів. Саме їм Господь доручив виконувати це завдання – проповідувати Євангеліє і здійснювати 
святі таїнства». 

З по-дитячому щирою радістю майже півтори десятки ді-
тей, вихованці недільної школи обох громад, очікували на 
приїзд апостола. Разом зі своїми учителями й духовними 
наставниками вони активно готувалися до зустрічі з висо-
ким гостем та одразу після його богослужіння  виступили 
з різдвяною програмою: декламували вірші, співали пісні й 
колядки, ставили сценки на різдвяну тематику. А піднесені 
власноруч апостолом  різдвяні подарунки викликали у них 
не тільки неабияку радість, а й, напевно, надовго закарбу-
ються в їхню дитячу пам’ять.

Спільне фото на згадку про це урочисте богослужіння ще 
довго нагадуватиме братам і сестрам, а також запрошеним 
гостям про прекрасне різдвяне свято разом з апостолом. 
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Богослужіння окружного апостола у м. Києві
на Вознесіння, 9 червня 2016 року

 

9 червня 2016 року світле свято Господнього Вознесіння принесе нам особливу радість і благословення – у Київській гро-
маді Новоапостольської церкви святкове богослужіння проведе наш окружний апостол Міхаель Еріх у супроводі окруж-
ного апостола  Урса Хебайзена і нашого апостола Анатолія Будника.

На це богослужіння запрошені всі окружні сани України і Балкан, з якими наступного дня, 10 червня 2016 року, наш 
окружний апостол проведе семінар у Київській церкві.

БОГОС ЛУ ЖІННЯ  ВІДБУДЕТЬС Я:
9 червня  2016 року  о  18.00 год.
у Новоапостольській церкві м. Києва
за адресою: проспект Тичини, 18-А.
Їхати приблизно 15 хв. від станції метро «Лівобережна» автобусом № 49, від станції метро «Позняки» автобусом № 87 до 

зупинки «Церква» (на перехресті просп. Тичини і вул. Бучми).
Контактний телефон: 050 6585839, окружний євангеліст Сергій Леонідович Туркевич
Запрошуємо всіх! Прохання о 17.30 зайняти місця у великому залі церкви.
          

День молоді –2016 у „Пуща-Водиці“/Київ

День молоді – 2016 року відбудеться з 10 по 12 червня під Києвом у мальовничому районі «Пуща-Водиця» на базі УТОС, 
де проходив Перший Загальноукраїнський день молоді в 2013 році.

Це буде особливе свято, покликане об’єднати новоапостольську молодь України й Балканських країн, братами й сестра-
ми яких опікується наш апостол Будник!

Уперше в історії богослужіння під час Міжнародного дня Молоді проведуть одразу три апостоли – наш окружний апо-
стол Міхаель Еріх, запрошений апостол Урс Хебайзен і наш апостол Анатолій Будник. Запрошуємо всіх!

Умови участі в заході: 
 Вік: підлітки й молодь від 14 до 35 років.

 Сімейний стан: незаміжні / неодружені молоді люди, сімейна молодь (можна брати з собою дітей).

 Новоапостольський спосіб життя, активна участь у богослужіннях та житті своєї громади.

 Чудовий настрій, уміння створювати свято й дарувати радість іншим.

 Внесок: 350 грв. (часткова оплата харчування).

Пожертви на День молоді –2016 

День молоді – це чудове свято укріплення новоапостольської молоді в Христовому Дусі!
Фінансування цього заходу здійснюється за рахунок добровільних пожертв парафіян і гостей Новоапостольської церк-

ви.
Визначаючи внесок кожного учасника на оплату харчування, ми привчаємо їх брати на себе частину витрат на розвиток 

Божої справи. Заощаджуючи гроші на участь у Дні молоді із подарованих батьками чи власно зароблених засобів, підлітки 
та  юнь учаться визначати пріоритети в житті, правильно поводитися з грошима і відмовляти собі у чомусь заради спільної 
справи.

У наших громадах є підлітки й молоді люди, які живуть у дуже скрутних матеріальних умовах. Їхні сім’ї або опікуни не 
мають можливості оплатити навіть харчування своїх дітей під час Дня молоді. Аби це не стало на заваді їхньої участі в 
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молодіжному святі, закликаємо до благодійних пожертв на День молоді кожного бажаючого. Віра без діл мертва, а 
робити добро дуже просто й навдивовижу приємно!

Зробімо пожертви
й подаруємо кожному нашому юному братові й сестрі по вірі радість 

 участі в Дні молоді – 2016 року!
Пожертви можна зробити наступним чином:
— У спеціальні скриньки для пожертв у громадах Новоапостольської церкви по всій Україні. Адреси можна подивитися 

тут.
— Переказати грошові кошти на банківський рахунок Управлінського центру Новоапостольської церкви в Україні: ПАТ 

«ПроКредит Банк», р/р 26002210016749, МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165. Цільове призначення: добровільні пожертви на 
День молоді.

Девіз 2016 року
У своєму новорічному посланні Першоапостол Жан-Люк Шнайдер визначив для нас духовний орієнтир на весь рік – у 2014 році ми 

жили за девізом  «З любов’ю за справу!», у 2015 році плекали в собі «Радість у Христі!», а в цьому 2016 році ми будемо:

«Перемагати із Христом!».
Боротися зі злом і долати власні недоліки, звільняючись від пут своїх страхів, - це завдання, які стоять перед нами, новоапостольсь-

кими християнами, у році, який наступив. 

19 серпня виповнилося 65 років Миколі Адамовичу Жабровцю, священику громади села Нове Токмакського району Запорізької 

області. Цього дня ювіляр отримав безліч дзвінків, привітань і побажань від священнослужителів та їхніх дружин. Священика Жабров-

ця люблять за його щирість, відданість Церкві та простоту. І одне з головних побажань, які лунали на його адресу, – аби Господь додав 

йому сил продовжувати служити Богові.

Привітали іменинника також молоді священики із Запоріжжя, які проходили «стажування» 

в громаді Нове і для яких священик Жабровець був наставником, добрим помічником і «лю-

блячим батьком».

Усе своє життя Микола Адамович пропрацював у селі трактористом і комбайнером. Кори-

стувався повагою односельців. І не здогадувався, що Господь уже удостоїв його великої честі 

бути Божим слугою. Починаючи з 1993 року, Микола Адамович відвідував разом із дружи-

ною та іншими односельцями богослужіння, які проводили в Токмаку (12 км від села Нове) 

місіонери з Німеччини. На початку 1997 року богослужіння почали проводити в селі Нове. 

Аж ось 10 травня 1997 року апостол В. Ценкер звів М. Жабровця у сан диякона. Для нього це 

був шок…. Він, простий тракторист – і Божий слуга!

Але так як і тоді, коли країні була необхідна допомога в ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, він сказав: «Так». Так, і в цей момент він відгукнувся на прохання Господа допомогти Йому.  Диякон Жабровець почав 

активно допомагати в розбудові Божої справи: розмовляв з односельцями, запрошував на богослужіння.

10 лютого 1998 року в Запоріжжі окружний апостол К. Заур звів диякона Жабровця у сан священика.

Для священика розпочався новий етап служіння – богослужіння в Новому та Токмаку.

«Чому ще може навчити нас цей тракторист?» - такі пихаті судження інколи можна було прочитати в очах, а подекуди почути з вуст 

«високоосвічених» парафіян. Проте Святий Дух «наставляв» священика Жабровця, тож незабаром і ці парафіяни почали говорити: 

«Ми любимо свого священика!»

Через деякий час священик Жабровець почав періодично проводити богослужіння і в громадах Мелітополя й Бердянська. І тут 

брати та сестри з радістю й любов’ю зустрічали свого священика.

І хоча, звичайно, у священика Жабровця є проблеми зі здоров’ям, він і сьогодні працює на Божій ниві, проводить богослужіння та є 

для багатьох прикладом відданого служіння Богові!
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1. Як звали слугу Авраама?
А  Елізар
Б  Елімелех
В  Еліезер
Г  Елішама

2. Скільки глав має книга Ісуса Навина?
А  20
Б  24
В  22
Г  18

3. Хто такі копти?
А  єгипетські мусульмани 
Б  єгипетські християни
В  арамейські християни
Г підгрупа мормонів

4. На період правління якого царя припадає згідно з Євангелієм 
від Луки народження Івана Хрестителя?
А  Ірод Великий
Б  Ірод Антипа
В  Філіп ІІ
Г  Антіпатр Ідумеянин

5. Який дореформаційний теолог був страчений у 1415 році?
А  Філіп  Меланхтон
Б  Ян Гус
В  Галілео Галілей
Г  Ульріх Цвінглі

6. Хто замість Мойсея привів народ Ізраїлю в ханаанську землю? 
А  Іов
Б  Ісус Навин 
В  Ілля
Г  Даниїл

7. Скільки дияконів, включаючи Стефана, служили в громаді 
Єрусалима?
А  вісім
Б  дванадцять
В  три
Г  сім

8. З якої країни походив Першоапостол Бішофф?
А  із Німеччини
Б   із Нідерландів 
В  із Англії
Г  із Швейцарії

9. Коли помер останній апостол Католицько-апостольської 
церкви?
А  у 1835 році
Б  у 1901 році
В  у 1895 році
Г  у 1863 році

10. Кого Ісус Христос називав «сліпими поводирями народу»?
А садукеїв
Б фарисеїв
В римлян
Г первосвящеників

       ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ХТО ПЕРСОНАЖ  НА КАРТИНІ?

Наша загадка походить із церкви Поллінг, розташованої у 
Верхній Баварії. Згідно з легендою, приблизно в 750 році герцог 
Тассіло ІІІ заснував тут монастир. У середині XVІІІ ст. монастир 
Поллінг був важливим осередком науки, у ньому знаходилася 
оформлена в стилі рококо бібліотека. Стельові фрески виконав у 
1778/79 році Йоган Баптіст Баадер (1717-1780 рр.) – це полотно 
належить до основних шедеврів Баадера. Панорама відображає 
мистецтва філософії, теології та історії. На запропонованому нам 
фрагменті картини зображені біблійні персонажі: Ной з моделлю 
ковчега, Авраам та Ісаак, який несе хмиз для жертовника, і 
Мойсей зі скрижалями. А ким є чоловік з бородою, який стоїть 
праворуч. Що він тримає в руках? Відповідь див. нижче.


