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Тафельзіг
Богослужіння Першоапостола з проводами на 
заслужений відпочинок та ординацією



НС, 04/20162

Обкладинка: Богослужіння Першоапостола в м. Тафельзіг. Перед вівтарем – апостоли де Врієз, Ламберт, Вошіп і Кріл 
(зліва направо) / Фото: Сандра Ешер

Зміст  04/2016
СЛОВО І ВІРА

  3     НАСНАГА
      «Людині непросто викорінити чи 
      нейтралізувати зло, яке ще править у цьому 
      світі й має владу над нею».
  
  4      У ЦЕНТРІ УВАГИ
      Першоапостол відвідав Тафельзіг – 
      передмістя Кейптауна.

  5     БОГОСЛУЖІННЯ
         15.12.2015 р. у м. Тафельзіг (Підвенна Африка) 
            Слово із Біблії:                                                    
           Євангеліє від Івана 1, 18

11     АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
       Духовне багатство
            (апостол  Браєн Ернест де Врієз)

ЖИТИ  ВІРОЮ

12     МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ
        Богові – усе можливо

14    ПІСТ
     «Ти ж, коли постиш, намасти голову свою…»

16    МУЗИКА В ЦЕРКВІ
        Частина 5. Витоки церковного співу (2)

18     ДУХОВНИЙ ДОСВІД
     «Господи, Ти потрібний мені…»

19     РАДІСТЬ У ГОСПОДІ
     Безсонна ніч в Есслінгені

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

20     РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА              
     ВОЛЬФГАНГА  НАДОЛЬНОГО
       Підопічний регіон за кордоном

22     ВІТРИННІ ПЛАКАТИ НА 2016 РІК
        

ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

     ДЕ В БІБЛІЇ Є ЦЯ ПОРАДА?

Ф
от

о:
 ©

 M
in

er
va

 S
tu

di
o 

– 
Fo

to
lia

.c
om

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 



НС, 04/2016 3

Людині властиво піддаватися тому чи іншому впливові, особливо – впливові свого оточення. Світ, 

у якому вона народжується і зростає, у якому здобуває життєвий досвід, неабияк впливає на фор-

мування її характеру і на становлення її особистості – як в доброму, так і в поганому. Нам, як би ми 

не намагалися, усе ж годі уникнути негативного впливу. 

Людині непросто викорінити чи нейтралізувати зло, яке ще править у цьому світі й має владу над нею. Отже, 

зло справляє на людину неабиякий вплив. Та ми не є беззахисними перед ним. Ісус Христос, коли молився 

архієрейською молитвою, то мовив: «Збережи їх від лихого!» Отже, хоча ми живемо на території сфери впли-

ву зла, воно не становить загрози і має лише обмежений вплив на нас; адже сила, якою Ісус Христос завдяки 

Своєму слову й таїнствам наділяє віруючу людину, робить її спроможною протистояти злу.  

Маючи цю силу, ми здатні казати злу: «Ні!»

Маючи цю силу, ми здатні протиставляти злу добро або долати зло добром. Адже досі не втратила своєї 

сили Божа обітниця: «Господь же вірний і Він нас зміцнить, і збереже від злого» (2 Солунян 3, 3). Саме тому зло 

не здатне вплинути на наші стосунки з Богом. І воно має дедалі менше впливати на наші стосунки з ближнім.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Збережені від зла

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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10 грудня 2015 року, у спекотну літню пору, Першоапостол  при-
був з триденним візитом у м. Кейптаун. У неділю, 13 грудня, 
він провів богослужіння в церкві Тафельзіг/Західний Кейп-
таун для громад, опіку над якими здійснює окружний апо-

стол Ноель Барнес. Тафельзіг є яскравим прикладом поселень, які хаотично 
розбудовуються навколо метрополій і створюють сприятливе середовище 
для злочинності й насилля. Нашу церкву – найвищу споруду в окрузі, що ви-
діляється на тлі однотипних будівель – видно здалеку. 3000 учасників бого-
служіння уважно слухали проповідь Першоапостола, а потім стежили за свя-
щеннодійствами: апостола Браєна Ернеста де Врієза, якого Першоапостол 
охарактеризував як «завзятого трударя», у зв’язку з досягненням пенсійно-
го віку проводили на заслужений відпочинок. Апостола Джона Леслі Кріла 
(59 років) наділили дорученням помічника окружного апостола та ще двох 
служителів звели у сан апостола для Реґіональної церкви «Кейптаун»: Пітера 
Ламберта (51 років) і Роберта Ернеста Вошіпа (44 років). Отже, тепер 12 апо-
столів, включно з помічником окружного апостола, працюватимуть разом з 
окружним апостолом Ноелем Барнесом.

 A.V.

Кейптаун

4 НС, 04/2016
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БОГОСЛУЖІННЯ 13 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 

Місто/країна: Кейптаун (Підвенна Африка)

Вступна пісня: «Він прийде знову»

Супровід: окружні апостоли Барнес, Екуйя і 

Мкваназі разом із апостолами Арендс, де Врієз, 

Дідерікс, Дідрікс, А. Кріл, Дж. Кріл, Мінтур, Нене, 

Стефенс, Свартбуі і Томпсон.

Кількість  учасників: бл. 91000

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то бачи-
мо Бога, Який любить усіх і ні про кого не 
забуває. Згадаймо про хворого біля купелі 
Витесда. Упродовж 38 років він лежав там і 

нікому не було до нього діла. А Ісус Христос одра-
зу побачив цього знехтуваного людьми чоловіка, 
якому ніхто не надав допомоги. Він допоміг йому; 
Він зцілив його. Отже, Бог любові ні про кого не 

забуває.
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 13.12.2015 року
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Дорогі брати й сестри, я думаю, всі ми радіємо, 

що сміємо разом відзначати передріздвяний Ад-

вент. У ці дні ми неабияк радіємо ще тому, що Бог 

послав на землю Свого Сина. Мовлячи іншими 

словами, ми радіємо, що маємо Спасителя. Ми сповнені раді-

стю, коли думаємо про те, що Він, Спаситель, відкупив нас; 

що невдовзі Він повернеться і приведе нас у Своє Царство. 

Адвент – це час не тільки радісного очікування на прихід 

Спасителя; а й час перевірки самих себе. Адвент – це також 

час запитати в себе: «Що я маю робити, аби виявитися під-

готовленим до Другого пришестя Ісуса Христа?» Для цього 

важливо перевіряти себе. Бог не буде за нас виконувати цю 

працю. Кожен із нас повинен з’ясувати для себе, що має ро-

бити, аби виявитися підготовленим. Нашому підготуванню 

сприяє також сьогоднішня біблійна цитата, яку я вибрав із 

натхнення Святого Духа. Нехай же Святий Дух додасть нам 

упевненості там, де її немає; і допоможе збагнути, яку працю 

нам треба ще виконати, аби виявитися підготовленими. 

Отже, у нашій цитаті зокрема мовиться: «Ніхто й ніколи 

Бога не бачив». Бог свого часу казав до Мойсея: «Лиця ж 

Бачити і любити Бога
Мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити Мене і 
жити» (Вихід 33, 20). Бога нам годі побачити на власні очі; види-
мих доказів Його існування не існує. Божу невидиму сутність 
можна осягнути тільки вірою. Жодна людина не може сказати: 
«Так, ось Він; тепер я знаю, що Він існує; я бачив Його». Нікому 
не дано бачити Бога, бачити Його святість і Його досконалість. 
Його можна осягнути тільки вірою.  

Бог не раз надавав ізраїльському народові поміч, і він здо- 
бував перемогу над ворогами. Але й інші народи здобували 
не одну перемогу в боях – без Божої помочі. Отже, перемоги 
ізраїльтян не могли бути доказом існування Бога; ізраїльтянам 
треба було вірити у те, що саме Бог надавав їм поміч.

Ізраїльтяни мали змогу чути Божий голос, але Він, як прави-
ло, промовляв до них через вибраних людей. Їм треба було 
вірити, що Бог розмовляв з ними через ту чи іншу людину.  
Згадаймо про Мойсея чи про Іллю. Вони зустрічалися з Богом. 
Бога вони, щоправда, не бачили, однак відчували Його при-
сутність. Вони чули Його голос. Вони були свідками унікаль-
ного Божого об’явлення. І хоча вони не бачили Бога та добре 
розуміли, що мали зустріч саме з Ним; що перебували з Ним 
зовсім близько.   

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, – 
Той об’явив»

Слово із Біблії: Від Івана 1, 18
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Згодом прийшов Ісус Христос і мовив про Себе: «Хто 
Мене бачив, той бачив Отця» (Від Івана 14, 9). І людям 
треба було вірити в це. Лише воскресіння Ісуса Христа 

було знаменням того, що Він був Богом. Тільки ті люди, які до 
того вірили, що Ісус Христос є Богом, могли бачити Воскрес-
лого. Інші не бачили Його. Тільки ті люди, які вірили у те, що 
Ісус Христос є Богом, отримували докази того, що Він є, істин-
но, Богом. Отже, Бога можна «бачити» тільки очима віри.

Ісус Христос мовив: «Хто Мене бачив, той бачив Отця», адже 

Він і Небесний Отець становили одне ціле. Це вельми важли-
во. Що ми довідуємося про Бога, коли дивимося на Ісуса Хри-
ста, коли дивимося на Його вчення і на Його життя? Якого Бога 
ми тоді бачимо?  

Ісус Христос об’явив нам найперше Бога, Який є Богом лю-
бові. Він мовив зокрема про Себе: «Бо й Син Чоловічий прий-
шов не на те, щоб Йому служити, лише щоб служити» (Від 
Марка 10, 45).  Отже, Ісус Христос об’явив нам ще Бога, Який 
служить людям. Бог передбачив для людей план спасіння і 
згідно з ним їм служить, бажає відкупити їх.  Бог є любов’ю і з 
любові Він служить людям; з любові дарує спасіння. Саме та-
кого Бога ми бачимо, коли дивимося на Ісуса Христа. Ісус Хри-
стос прийшов на землю ще для того, аби служити й відкупити 
нас.  

Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то бачимо Бога, Який лю-
бить усіх і ні про кого не забуває. Згадаймо про хворого біля 
купелі Витесда. Упродовж 38 років він лежав там і нікому не 
було до нього діла. А Ісус Христос одразу побачив цього знех-
туваного людьми чоловіка, якому ніхто не надав допомоги. 
Він допоміг йому; Він зцілив його.

Отже, Бог любові ні про кого не забуває. Бог любить кож-
ну зокрема людину; також – тих людей, якими усі нех-
тують, про яких усі забули. Він любить також грішних 

людей, яких усі уникають, яких усі проклинають. Саме такого 
Бога ми бачимо, коли дивимося на Ісуса Христа. 

Ісус Христос об’явив нам ще одну характерну рису Бога: Він 
учив нас, що Бог є милостивим Богом і що Він є Богом благо-
даті. Бог дарує милість грішникові. Він завжди прощає йому 
гріхи. Він прощає гріхи і зовсім не згадує про них. Згадаймо 
про зраду апостола Петра. Ісус Христос простив йому зраду і 
ніколи про неї не згадував. Він жодним словом, абсолютно ні-
чого не згадував йому про неї. Він простив йому і забув зраду. 

Коли пильніше поглянути на Божу милість, то збагнемо, що 
тільки завдяки їй ми взагалі можемо прийти до Бога. Ісус Хри-
стос наголошував на тому, що відкуплення годі заслужити до-
брими справами. Він розповідав людям про те, що вони, аби 
потрапити у Боже царство, мають бути неначе діти. Дитина 

абсолютно нічого не посідає, вона не здатна виконати багато 
добрих справ і тому не претендує на особливу нагороду; на 
таке дитина не здатна. Їй властиво все тільки отримувати й от-
римувати. І все, що вона отримує, є незаслуженим дарунком з 
прихильності до неї. 

Отже, усі ми потребуємо Господню милість. Усі ми не заслу-
говуємо на спасіння; воно є дарунком, який Бог з милості під-
носить нам. Це – наука, яку ми прийняли від Ісуса Христа. 

У народу Ізраїлю була інша уява про Бога. Ізраїльтяни гада-
ли, що претендують на спасіння і на нагороду за добрі вчинки. 
Ісус Христос докорінно змінив таку уяву про Бога. Він показав, 
що Бог є Богом милостивим; що Він прощає і забуває усе; але 
ти, аби прийти до Нього, потребуєш Його милості. Тобі годі за-
служити на спілкування з Богом – воно можливе лише завдя-
ки Його милості. Ось яку прекрасну уяву про Бога приніс Ісус 
Христос! Ісус Христос об’явив нам також Бога, Який є доско-
налим Богом. Отже, Бог – досконалий! Він не вдовольняється 
незавершеними справами. Він завжди довершує розпочате. 
Божа досконалість полягає серед іншого у тому, що Він знає 
про все. Він знає не тільки наші діла, а й наші думки. В ізраїль-
тян було таке розуміння Бога: є Закон Мойсея, його треба ви-
конувати; і якщо його правильно виконувати, то з ними все 
буде гаразд. 

Але Ісус Христос мовив: «Ні! Бог є досконалим. Він бачить 
не тільки наші діла, а й наші думки». А ми грішимо також дум-
ками. Адже Ісус казав: «А я кажу вам, що кожний, хто дивиться 
на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм 
серці» (Від Матвія 5, 28). О! Це, звичайно, зовсім не було їм до 
вподоби! Вони гадали: «Якщо я нічого поганого не роблю, то 
в мене все буде гаразд!». А Ісус Христос мовив: «Ні, не так!» До 
уваги беруться не тільки видимі, а й невидимі діла; до уваги 
беруться навіть думки. Вони також мають бути чистими. Ось 
що являє собою Божа досконалість.

Ісус Христос звіщав також людям про Бога як про Бога, Який 

ставить вимоги; отже, Він об’явив людям вимогливого Бога. 
Бог прийшов до нас через Свого Сина й вимагає, аби ми від-
мовилися від свого попереднього життя, аби ми ставали но-
вою людиною. «…Хто своє життя погубить задля Мене, той 
його знайде» (Від Матвія 10, 39).  Отже, Бог вимагає, щоб ми 
докорінно мінялися, щоб ми істотно оновлювалися. Бог вима-
гає від нас не просто змінити те, що є хибним і неправильним, 
а й – щоб ми ставали новою людиною, новим створінням. Ось 
що Бог, Досконалий, має на меті. 

Ісус Христос об’явив нам ще одну характерну рису Бога; 
те, що Він є справедливим Богом. Ця риса Бога тоді не всіх 
влаштовувала. Сьогодні люди, буває, також забувають про те, 
що Бог, як звіщав Ісус Христос, є справедливим Богом. Він од-
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Бог любить кожну людину; також – 
тих людей, якими усі нехтують, про 
яких усі забувають.

Ісус Христос об’явив нам найпер-
ше Бога, Який є Богом любові.



НС, 04/20168

нозначно вів мову про те, що Бог є Суддею людини. Він шукає 
у людині плоду, і хто не має плоду, той не встоїть перед Ним. 
Отже, без плоду людині годі одержати відкуплення!

  Бог, при цьому, не просто шукає в нас плоду, Він бажає ба-
чити в нас намагання принести його. Згадаймо притчу про 
таланти. Господь дивився не на їх кількість, а на те, як їх за-
стосовували, як «орудували» ними. Бог є справедливим Бо-
гом – і Він не вимагає від кожного з нас принести однакову 
кількість плодів. Він бачить зусилля людини й оцінює її нама-
гання. Прийде день, коли Він усіх нас спитає про це. Але Бог є 
водночас милостивим Богом. Та час його милості є обмеже-
ним, і прийде час, коли Він судитиме і запитає: «Покажи мені 
свої плоди? Чи докладав ти зусиль?» Над цим нам вже сьогод-
ні треба замислюватися. Бог буде судити нас. Не за людською, 
а за Своєю, Божою, справедливістю.  

І, насамкінець, Ісус Христос об’явив нам Бога, Який є 
предвічним Богом. Бог завжди тримає у полі Свого зору віч-
ність, вічне спілкування людини з Собою. Це видно по тому, як 
Він допомагав Своєму Синові. Допомога, яку Отець надавав 
Йому, завжди була орієнтована на вічність. Він не звільнив і не 
позбавив Свого Сина земних страждань. 

Для Отця було важливо, щоб в Ісуса було достатньо сил ви-
конати дане Йому доручення, проявити послух аж до кінця і 
щоб Він, таким чином, зміг повернутися до Нього. Ось у чому 
полягали смисл і мета Божої допомоги. Отже, Бог є Предвіч-
ним. Його діяння орієнтовані на вічність. Це означає, що сьо-

годні ми навряд побачимо щось конкретне. Лише наприкінці 
ми побачимо те, у що досі вірили. 

Сьогодні у жодного з нас переважно немає доказів Божої 
істини, доказів Божої любові. Нам треба набратися терпіння 
до часу, коли все виповниться. Та наприкінці, коли прийде віч-
ність, ми побачимо, що все було істиною і що все походить від 
Божої любові. 

Бог – Предвічний. Він не підвладний, як ми, люди, дочасним 
законам. 

Отже, я навів деякі характерні риси Божої сутності, які об’я-
вив нам Ісус Христос. 

Тепер ми можемо краще збагнути суть закону, якого дав 
нам Ісус Христос: «Люби Господа, Бога твого, всім серцем 
твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією 

думкою твоєю» (Від Луки 10, 27). Отже, чи любимо ми Бога, 
Який є Богом любові? Чи любимо ми Бога, Який любить нашо-
го сусіда так само, як і нас? Чи любимо ми Бога, Який спасає 
грішних людей і дарує їм таку ж милість, як і нам? Адже нам 
недостатньо просто сказати: «Ну гаразд, погоджуюся; такою є 
Божа воля». 

Ні, ми любимо Бога. Ісус Христос не казав: «Ви маєте пова-
жати авторитет Бога»; а казав: «Ви повинні любити Бога». І тут 
виникає запитання: чи любимо ми Бога, Який любить нашого 
ворога так само, як і нас? Чи любимо ми Бога, Який є мило-
стивим Богом? Для Якого наші здобутки й успіхи не мають 
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жодного значення? Адже нам не до вподоби думка про те, що 
людині годі заслужити на спасіння. Яку працю ти б не викону-
вав, тобі годі здобути право на відкуплення чи право на осо-
бливе благословення. На все Божа милість, і ми вдячні, якщо 
зазнаємо її. Однак ми не сміємо вимагати від Бога милості. Усе 
це не зовсім узгоджується з нашою уявою і нашими думками, 
чи не так!? Але Бог є милостивим Богом; Він дивиться на наші 
зусилля, а не на результат. 

Отже, недостатньо казати: «Я з дитинства є новоапостольсь-
ким християнином і залишуся ним до кінця свого життя». Цьо-
го недостатньо. Вирішальним є те, чи ти зріс у вірі? Чи додав 
ти до дарів, якими наділив тебе Бог? Чи доклав ти достатньо 
зусиль? 

Отже, чи любимо ми Бога, Який є справедливим і доскона-
лим? Я міг би навести ще чимало прикладів, але, гадаю, що в 
нас вже є достатньо матеріалу для «домашнього завдання». 

Бог об’явив Себе в Ісусі Христі. Завдяки Ісусові Христові 
ми можемо пізнати Його і побачити, Яким Він є і Хто Він є. Він 
об’явив Себе в Ісусі Христі як Бог любові; а Ісус Христос учить 
нас любити Його як Бога любові, милості, справедливості, до-
сконалості, безконечності й вічності. Ми не тільки погоджує-
мося з тим, що Бог діє згідно зі Своєю сутністю, а й любимо її. 
Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то бачимо, як Бог з любові 
служить нам; як Він прощає; як Він не карає, а виявляє до нас 
Свою милість. 

Пам’ятаймо про страждання, яких заради нас довелося 
зазнавати Ісусові Христові. Пам’ятаймо про те, що Ісус бажає 
подарувати нам Свою славу. Ісус Христос бажає, що ми були 
таким, як Він; щоб ми отримали Від Отця таку ж спадщину, як і 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЕКУЙЯ

Притчею про блудного сина 
Ісус Христос показав нам, 
що Бог є любов’ю. Водночас 
Він показав, що його брат не 
збагнув батьківської любові.

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
РОБЕРТ НСАМБА

Історія з пророком Йоною 
показує нам, що йому також 
довелося винести для 
себе життєвий урок. Адже 
Він забув, що у Ніневію 
послав його Бог милості й 
милосердя.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ПАТРІК МКВАНАЗІ

Закон, як мовиться у 
попередньому вірші цього 
Євангелія (Від Івана 1, 
17) прийшов від Мойсея, 
благодать же й істина – від 
Ісуса Христа. Тож живімо 
згідно з Христовими 
благодаттю й істиною. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

В Ісусі Христі ми бачимо Бога, Який є 
– Богом любові,
– Богом милості,
– Богом справедливості,
– Богом досконалості.

Він. Якщо ми бачимо це, то розуміємо, що Він спершу полюбив 
нас.

Під час Святого Причастя Він дарує нам усе необхідне для 
того, щоб ми були такими, як Він; щоб ми єдналися з Ним; і 
завдяки цьому єднанню були здатними бачити Його любов. 
Тоді ніщо не відлучить нас від Нього, бо ніщо не буде перебу-
вати між Ним і нами. Якщо ми будемо єдиними з Ісусом Хри-
стом, то Його воля буде нашою волею, Його вимоги – нашими 
вимогами, Його мир – нашим миром.

Після проповідей окружних апостолів і помічника окружно-
го апостола Першоапостол продовжив:

Завданням апостолів, посланців замість Ісуса Христа, є зві-
щати про Ісуса Христа, проповідувати про Бога. Інші також ви-
конують цю місію, але розкривають тільки одну сторону Божої 
сутності: Божу строгість, згідно з якою Він притягає грішника 
до відповідальності. Ще інші бачать тільки Божу любов і звіща-
ють про те, що Бог любить тебе, що Ісус Христос, що б ти не ро-
бив, любить тебе! І одне й інше є, власне кажучи, правильним; 
але не повною правдою. Апостоли мають доручення звіщати 
повну правду; звіщати про те, що Бог є Богом милості й лю-
бові, а також – про те, що Бог є справедливим Богом.

Інколи ми докладаємо чималих зусиль, а результат незнач-
ний. Тому ми дуже радіємо, що Господь дивиться не на наші 
успіх чи неуспіх, а на наші намагання. Коли ми спілкуємося із 
ближнім, то також не бачимо зусиль, яких він докладає, а ба-
чимо лише його хиби й недоліки. Ми починаємо засуджувати 
його, не знаючи про те, скільки намагань і зусиль йому дове-
лося докласти. Отже, ми бачимо тільки результат. А Господь, 
будучи справедливим, бачить в людині все, у тому числі її на-
магання, яких ми не бачимо.

Ми радіємо, що живемо у час Господньої милості. Та завдан-
ня апостолів полягає ще в тому, аби застерігати нас: будьте 
пильними! Час Господньої благодаті є обмеженим. Прийде 
день, коли Ісус Христос прийме остаточне рішення. Це відбу-
деться в день Його Другого пришестя. Тоді Він прийме оста-
точне рішення і тоді братиметься до уваги тільки наша під-
готовленість або непідготовленість. Апостоли розповідають 
нам про цю правду, бо саме для цього Ісус Христос послав їх. 
Але вони також допомагають нам, додають нам потрібних сил, 

аби ми ставали такими, як Ісус Христос.  
Те, що Священне Писання, натхненне Святим Духом, є неа-

бияким благословенням. Уявіть – но, що воно було б натхнен-
не людським духом! Чи що Євангелії написали б журналісти. 
Тоді б ми достеменно знали, що Ісус Христос споживав на обід 
чи на вечерю. Тоді б ми точно знали, у що Він одягався. Ми 
знали б, звідки й скільки грошей було у Нього в кишені й тому 
подібне. Багатьох людей цікавлять деталі життя Ісуса Христа, 
бо гадають, що могли б жити точно так, як Він жив; що могли б 
споживати точно таку їжу, яку Він споживав…

Не так ми розуміємо слідування за Ісусом Христом. Адже 
важливо не просто копіювати Ісуса Христа, а ставати такими, 
яким Він був. Можна вдавати, що ми наслідуємо Його і зали-
шатися такими, як ми були досі. Ставати такими, як Він, озна-
чає погоджуватися з Ним; відмовлятися так, як і Він, від влас-
ної уяви і поглядів; думати так, як Він думав; любити так, як Він 
любив; прощати так, як Він прощав; орієнтуватися на вічність 
так, як Він це робив. Це здається неможливим, та все ж є мож-
ливим, якщо приймати Його слово й таїнства, які несуть нам 
Його посланці – апостоли. Саме тоді це стане можливим. Важ-
ливо тільки проявляти для цього тверду волю і палке бажан-
ня. Чи бажаєш ти бути таким, як Ісус Христос? Чи бажаєш ти 
любити Бога всім серцем, всією душею, усією силою та усіма 
своїми помислами? Якщо бажаєш цього, то осягнеш з Господ-
ньою поміччю. Тож приступімо сьогодні вранці до святкуван-
ня Святого Причастя з твердим наміром: «Господи, Ісусе, ми 
бажаємо бути такими, як Ти!» І тоді Він додасть нам потрібних 
сил. 
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Угрудні 2015 року під час перебування у Реґіональній 
церкві «Кейп» Першоапостол Жан-Люк Шнайдер про-
водив мене на заслужений відпочинок. Упродовж     25 
років я служив у сані апостола. Найбільшим викликом 

для мене під час перебування у сані було проведення на про-
хання окружного апостола Ноеля Барнеса богослужіння для 
південноафриканської групи спортсменів-реґбістів. Націо-
нальне спортивне товариство Південної Африки з реґбі звер-
нулося до окружного апостола з відповідним офіційним про-
ханням. Близько 800 перспективних спортсменів-реґбістів 
з Південної Африки, усі у віці 18 років, були запрошені для 
проходження кваліфікаційного відбору, а тому складали кон-
куренцію один одному.  

Лише один із них був новоапостольським християнином. 
Усі решта були іншого віросповідання і представляли багато 
релігійних конфесій. Сотні пар очей дивилися пильно на мене 
– духовну особу. Лейтмотивом богослужіння був девіз: «Од-
ному Богові слава!» В його основу я поклав біблійну цитату 

з Єремії 9, 22–23: «Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, 
хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться ба-
гатий своїм багатством. Ні! Хто хвалиться, хай хвалиться тим, 
що розуміє і знає Мене, що Я – Господь, Який творю милость 
і суд, і справедливість на землі; Мені бо це до вподоби, – сло-
во Господнє». Я зупинився на трьох важливих аспектах: на 
мудрості, на силі й на багатстві та навів цим молодим людям 
слушні приклади. 

Приклад про мудрість: я розповів їм про одинадцятиліт-
нього юнака, який сказав своєму приятелеві: «Ти поступаєш          
розумно, якщо виконуєш усе, що в твоїх силах; але – мудро, 
якщо виконуєш те, чого бажає Бог». – Чи маємо ми таку му-
дрість?

Приклад про силу: Голіаф (майже три метри на зріст) гадав, 
що є чемпіоном і героєм, якого годі здолати – поки не зустрів-
ся з невисоким на зріст Давидом. Голіаф хизувався своєю фі-
зичною силою, а Давид виступив проти нього в ім’я Господа. 
– Чи є наша віра такою ж міцною?

Приклад про багатство: багатство царя Соломона перевер-
шувало багатства всіх царів землі. Срібла в Єрусалимі було 
більше, ніж каміння. Та його звабили 700 жінок, і він почав зво-
дити капища чужим богам. Після його смерті це обернулося 
занепадом великої імперії, якою він правив. Соломон зазнав 
духовний занепад і зубожіння. – Чи є ми духовно багатими?

Помилка людей полягає здебільшого у тому, що вони шука-
ють власної  слави, замість славити Бога, Який наділив їх да-
рами, що мають. Пророк Єремія також наголошував на тому, 
що люди, які спізнали Бога, віддають славу не собі, а Йому. 
Один визначний спортсмен мого дитинства вважав цю пора-
ду доброю і цінною наукою як для дітей, так і для молоді. І я 
так вважаю.

Браєн Ернест де Врієз

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 02.11.1950 р.
ПРОФЕСІЯ: учитель
АПОСТОЛ з 13.04.1990 р.; на відпочинку з 13.12.2015 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Кейп (Південна Африка)

Духовне багатство

АПОСТОЛ НА ВІДПОЧИНКУ   
БРАЄН ЕРНЕСТ ДЕ ВРІЄЗ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Учні Ісуса Христа були обурені. Адже 
похитнулася їхня віра. У Євангелії від 
Марка про цю ситуацію мовиться 
зокрема так: учні «здивувалися ще 

більше й один до одного казали: хто ж тоді 
може спастися?» 

Не один із нас, напевне, запитував 
у себе: «Милостивий Боже, як же мені 
спастися? Адже я, грішна людина, маю бути 
досконалим? Я так часто гашу в собі Твого 
Духа; бо те, про що Він мені каже, здається 
мені незручним; бо мені треба радикально 
міняти своє мислення; бо я, як і колись 
апостол Петро, зазнаю, буває, страх і займаю 
хитку позицію». Багато людей, як і апостол 
Павло, кажуть: «Господи, вийми, будь ласка, 
«колючку» з мого тіла!» - забери від мене ту 
чи іншу хворобу або перепону; забери від 
мене слабкість і безсилля, забери від мене 
неправильний погляд на стан справ.

Інші ж люди разом з апостолом Павлом 
кажуть: «Бо не роблю добра, що його хочу, 
але чиню зло, якого не хочу». То як нам тоді 
зазнати спасіння? Апостол Павло вельми 
яскраво передає цю думку: «Нещаслива я 
людина! Хто мене визволить [спасе]…?» 

Людина, яка бажає відповідати 
високим вимогам дитини всевишнього 
і всемогутнього Бога; яка бажає щиро 
слідувати за Його Сином, Ісусом Христом, 
і жити згідно з девізом: «Люби ближнього, 
як самого себе», не раз міркує і запитує в 
себе: «Чи істинно співпадають ці вимоги з 
реальним станом справ?» 

Повернімося назад до апостола Павла. 
Він, як і будь-яка людина, добре знав 
про нездоланну прірву між вимогами і 
реальністю. Однак він не занепадав духом 
і не піддавався руйнівним і похмурим 
думкам, а чітко виражав свою упевненість у 

спасінні: «Нехай же буде дяка Богові, Який 
дає нам перемогу через Господа нашого 
Ісуса Христа!» Так, його впевненість у 
спасінні неабияк утішає нас: «Нема, отже, 
тепер ніякого засуду для тих, що в Христі 
Ісусі». 

Цією впевненістю пронизані усі його 
послання. Віра, пов’язана з нею, спонукає 
нас відкривати уста і славити милостивого 
Бога, дякувати Йому! Неабиякі завзяття і 
запал сповнюють людей, які перебувають 
в Ісусі Христі. Адже Він полонив смерть 
і гріх. Він здобув перемогу для нас! Тому 
засмучені можуть підняти свої голови, а ті, 
серця яких сповнені страху, торжествувати 
і радіти. Адже ми, грішні люди, як мовить 
апостол Павло: «…[оправдуємося] даром 
Його ласкою, що через відкуплення, в Ісусі 
Христі».  

«Усе можливо тому, хто вірує». Ісус 
Христос давав цю пораду батькові, який 
знемагав від переживання за хворого сина 
і, власне, вже не вірив у його порятунок. 
Якщо над нами тяжіють життєві турботи, 
тягар гріхів чи відсутність любові через 
несправедливе ставлення до нас, то, як і цей 
батько, щиро прохаймо в Господа: «Поможи 
моєму невірству!» Ісус Христос приніс нам 
відкуплення і спасіння. Вірмо Його словам: 
«Прийдіть до Мене всі втомлені й обтяжені, 
і Я облегшу вас». Ісус Христос утішав Своїх 
учнів, коли вони зрозуміли, що людині годі 
самотужки осягнути спасіння. Він позбавив 
їх страху і паралізуючого занепокоєння: «У 
людей це неможливо, Богові – усе можливо; 
нічого бо немає неможливого в Бога». Так 
Господь наголошував на Божій милості, 
яка не знає меж. На неї може покладатися 
та людина, яка завжди перебуває з Ісусом        
Христом.                                                                       art

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ

Богові – усе можливо
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У народі кажуть: «Їжа й пиття тримають вкупі тіло й 
душу!» Без їжі й пиття людина не може жити: добра їжа, 
ковток прохолодної води у спекотну пору приносять 
їй відчуття радості й вдоволення. А разом з тілом радіє 

душа. Їжа й пиття є Божим дарунком людині й вона має бути 
вдячною за нього. Тому ми, коли молимось «Отче наш», проси-
мо «хліба насущного». Боже творіння є добрим, і Бог довірив 
його людині. Саме так здавна впродовж століть вважали по-
божні люди. І все ж їжа й пиття – це щось більше, ніж просто 
споживання харчу! Спільна трапеза, яку Ісус Христос ділив зі 
Своїми учнями, є знаменням взаємного єднання християн, а 
також єднанням з Ісусом Христом, яке відбувається під час Свя-
того Причастя.

Усі старозавітні правила й приписи щодо заборони спо-
живання нечистої їжі втратили свою силу в епоху Нового 
Заповіту. Тепер дозволяється споживати будь-яку їжу, бо Бог 
створив її для людини і вона не може впливати на її стосунки 
з Ним (див. 1-е Корінтян 8, 8). Віруюча людина осягає спасіння 
вірою, а не завдяки дотриманню певних настанов чи заборон 
щодо вживання їжі. Непроминальною їжею (Від Івана 6, 41-55), 
яку має споживати людина і яка дарує вічне життя, є Ісус Хри-
стос. Її ми споживаємо, коли приймаємо Його слово й Святе 
Причастя. 

Про обжерство й пияцтво
Апостол Павло сказав: «…Все мені можна», та я не дам нічо-

му заволодіти наді мною. «Їжа для живота і живіт для їжі»…» 
(1-е Корінтян 6, 12-13). Надмірні їжа і пиття є зловживанням 

й несуть у собі паростки саморуйнування, тобто є шкідли-
вими для тіла й душі. Боже слово застерігає нас від того, аби 
їжа й пиття не відводили нас від Бога. Ісус Христос наставляв 
Своїх учнів: «Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші 
не обтяжилися обжерством, пияцтвом та життєвими клопота-
ми, і щоб той день не впав на вас зненацька» (Від Луки 21, 34). 
Отже, Ісус Христос вказує на безпосередній зв’язок між над-
мірним вживанням їжі чи напоїв і Його Другим пришестям. 
Таким чином, обжерство й пияцтво можуть бути перепоною 
на шляху до спасіння.

  Апостол Павло також засуджує надмірне споживання й 
егоїзм як нехристиянські прояви та наголошує на тому, що 
вони є небезпечними і спонукають до гріха. «Як удень – по-
водьмося чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі 
та розпусті, не у сварні та заздрощах; але вдягніться у Господа 
Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей» (Римлян 13, 
13-14).

Релігійний піст
У більшості релігій світу існує релігійно вмотивований піст. 

У певні дні або тривалі проміжки часу їх прихильники спожи-
вають мало або зовсім не споживають їжі чи відмовляються 
від вживання певної їжі і навіть напоїв.

В іудаїзмі відомі три основних дні посту, коли упродовж      
24 годин віруючі не споживають жодної їжі й жодного пиття. 
В індуїзмі  піст практикується у багатьох формах. У буддизмі 
посту дотримуються монахи й монахині: у монастирях часто 
після обіду вже не приймають їжі. Піст мирян є поміркованим. 

Ми живемо у час пасхального посту і виникає питання: «Чи потрібен піст?» Піст, тобто тимчасо-
ва відмова від їжі й пиття, існує у всіх світових релігіях.
У Новоапостольській церкві немає традиції дотримання посту. Тому слово «піст» не знаходимо у 
Катехізисі Новоапостольської церкви. Так що ж таке «піст»?

«Ти ж, коли постиш, 
                 намасти голову свою…»
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В ісламі існує  обов’язок дотримуватися посту в місяці Рама-
дані. Тоді їжу й напої споживають лише після заходу Сонця. 

У різних християнських конфесіях дотримуються по-різ-
ному посту. Православна церква у східній Європі, приміром, 
зобов’язує вірних більше, ніж 200 днів у році споживати прак-
тично тільки вегетаріанську їжу.

Найвідоміший християнський піст у Римо-католицькій 
церкві розпочинається в «Попільну середу» й триває 40 днів 
до Святого (чистого) четверга. Раніше католики дотримува-
лися ще одного 40-денного посту – починаючи з дня Святого 
Мартіна, 11 листопада, аж до Різдва, 25 грудня.

У середньовіччі у «Попільну середу» на знак покаяння по-
сипали голову попелом. Під час посту їли тільки один раз на 
день. Уживання м’яса, молочних продуктів, алкоголю та яєць 
було заборонено. Звідси походить звичай, що хазяйки в ніч 
перед постом пекли млинці, аби не дати пропасти молоку, 
яйцям і салу. Так вівторок перед початком посту називаєть-
ся у французькій мові «марді грас» («жирний вівторок», ана-
лог російської масляниці), а в англійській – «панкейк т’юсді» 
(млинцевий вівторок).

Їсти рибу під час посту дозволялося. І, як це нерідко буває, 
люди, коли є строгі приписи, намагаються обходити їх. Так, 
тварин, які водилися у воді або біля води, – бобри, видри, кач-
ки, гуси, сірі чаплі – на час посту оголошували «рибами». А в 
багатьох монарших орденах у дні посту замість їжі вживали 
велику кількість пива.

Деякі євангелічні церкви виступали проти посту з метою 
дистанціюватися від Католицької церкви та її вчення. Так у 
перший день пасхального посту 1522 року декілька мужів 
Цюріха організували у будинку друкаря Фрошауера прово-
кацію і влаштували ковбасну трапезу. А реформатор Мартін 
Лютер писав: «…багато хто поститься так, що напивається; 
чимало хто під час посту споживає так багато риби та іншої 
їжі, що, коли б він їв у міру м’ясо, яйця та масло, то перебу-
вав би набагато ближче до посту…» Євангельські християни 
й п’ятидесятники за традицією вельми скептично ставляться 
до релігійного посту. 

Піст у Старому Заповіті
В епоху Старого Заповіту існували приписи щодо дотри-

мання посту: люди постили у випадку смерті близької люди-
ни (1 Самуїла 31, 13), а також перед прийняттям важливих рі-
шень, наслідки яких залежали виключно від Бога (2 Самуїла 
12, 16-23). Дотримувалися посту й під час щирого покаяння 
та усмирення перед Богом (1 Самуїла 7, 6) або з метою безпе-
решкодного єднання з Ним (Вихід 34, 28). Люди перебували 
у пості також у час тривалих молитов, аби не відволікатися і 
підкреслювати їх настійливість (Даниїла 10, 3 і 12). Перед за-
воюванням Єрусалима (587 р. до Р.Х.) постили також тоді, коли 
потрапляли у скрутне становище. Люди висловлювали свої 
скарги, признавалися у провинах й просили про допомогу. 
Після повернення з полону віруючі регулярно дотримувалися 

посту й надіялися, що Бог забезпечить їх за це добробутом. Та-
кого посту люди дотримувалися, виконуючи приписи Закону, 
і гадали: «Я дотримуюся посту, і Бог повинен мені щось дати!» 
Пророки не раз засуджували такий піст, однак безрезультатно 
(Ісая 58, 5 і далі, Захарія 7, 5 і далі).  

У час Ісуса Христа фарисеї дотримувалися саме такого по-
сту. Вони постили навіть двічі на тиждень, тобто частіше, ніж 
передбачалося Законом (Від Луки 18, 12). І їм було до вподоби, 
що завдяки ревному посту їх вважали побожними людьми. 
Ісус Христос вельми критично ставився до такого посту.  

 
Ісус Христос і піст

Ісус Христос, перед тим як розпочати Свою активну діяль-
ність, постив 40 днів і ночей (Від Матвія 4, 2). Він рішуче відки-
дав лицемірний піст (Від Матвія 6, 16-18) і пояснював, як саме 
треба постити: утаємничено, з умитим обличчям й «намаще-
ною головою» (смиренно). Тобто піст – це виключно справа 
між віруючою людиною і Богом,  і він не має бути показним.

Після П’ятидесятниці апостоли й уся церква також постили. 
Повідомляється, між іншим, про апостола Павла, який пере- 
бував у пості після свого навернення (Діяння 9, 9), та про гро-
маду в Антіохії, яка постила до й під час відділення Павла й 
Варнави на Боже діло (Діяння 13, 2-3).

Витоки християнського посту
Церковна традиція посту ґрунтується на висловлюваннях 

із Нового Заповіту, приміром, із Євангелія від Луки 5, 33-35: 
«А вони Йому сказали: Учні Йоана постять часто й моляться, 
так само й учні фарисеїв, а Твої їдять та п’ють! Ісус же до них 
промовив: «Чи ж можете примусити постити весільних гостей, 
поки молодий з ними?» Прийдуть дні, коли візьмуть від них 
молодого, тоді будуть постити в ті дні».

Вплив посту
Піст можна трактувати як акт самоприниження й впокорен-

ня Богові, а також як можливість аналізувати й визнавати влас-
ні, часто неправильні вчинки. Піст можна розглядати також як 
засіб укріплення власної волі й звільнення від залежностей, 
потягів й похоті. Упродовж декількох останніх десятиліть у 
євангелічних колах спостерігається тенденція повернення 
до посту. З 1983 року проводяться акції дотримання посту під 
назвою «7 тижнів без улюбленої звички», під час яких людина 
має змогу відмовитися від своїх поганих звичок – від надмір-
ного споживання їжі, від шоколаду, тютюнопаління, алкоголю, 
а також від мобільного телефона, комп’ютера, телевізора чи 
автомобіля.

Піст, окрім цього, може допомогти людині по-новому по-
глянути на ближнього й зневаженого, а також зрозуміти, як 
почувають себе люди, які живуть упроголодь. Отже, якщо ми 
приймаємо рішення постити, то – згідно з порадою Ісуса Хри-
ста – не постімо заради доброго діла перед Богом і людьми, 
а, «намастивши свою голову», смиренно розмірковуймо над 
своїм ставленням до Бога, до Його творіння, а також до ближ-
нього.                                                                                                           art
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Одночасно зі зміцненням суспільної позицій Церк-
ви змінювалася також форма проведення бого-
служінь. Богослужіння почали набувати більш уро-
чистого й упорядкованого характеру. Літургічне 

вбрання служителів Церкви, багато оздоблений інтер’єр цер-
ков, участь у богослужінні представників вищих верств насе-
лення, включно імператора, - усе це досить істотно позначи-
лося на церковному співі й проявилося у тому, що спів народу 
у відправленні богослужебної літургії скоротився до мінімуму. 
Те, що раніше виконували у складі всієї громади, тепер стало 
прерогативою спеціально навчених людей, які утворювали 
окремі хори. З’являлося все більше пісень, тому виникла по-
треба в складанні хорових тек з піснями-гімнами та співан-
ками. Хорове виконання ставало дедалі більш вишуканим, 
поступово перетворюючись із засобу в мету, а в церковне бо-
гослужіння почали проникати мелодії, які можна було почути 
в театрах та на інших публічних сценах. Богослужебна музика 
набувала все більше мирського характеру й почала втрачати 
чистоту й строгість, яка їй була властива за давніх апостоль-
ських часів. Отці Церкви суворо докоряли за це церковним 
виконавцям. Християнський апологет і проповідник Святого 
Письма Климент Олександрійський писав: «Музика має бути 
оздобленням і сприяти формуванню добрих традицій …  По-
трібно відкинути нехарактерну музику, яка надломлює душу, є 
нестримною та пристрасною… Треба вибирати безпристрас-
ні й доброчесні мелодії». Іван Златоуст із церковної кафедри 
наставляв нескромного співака такими словами: «Нещасний 
бідняк! Тобі слід було б з тріпотінням і побожністю повторю-
вати ангельський спів… Проте твій розум затьмарений теа-
тральними сценами…» А архієпископ Василій Великий (IV ст.) 
писав: «Оскільки Святому Духові було відомо, що важко вести 
рід людський до доброчесності і що за схильністю до задово-
лень ми не прагнемо правильного шляху, то що Він робить? 
До учення примішує приємність солодкого співу, щоб разом з 

приємним і благозвучним для слуху ми непомітно приймали 
і те, що є корисного в слові». З часом судження Отців Церкви 
про богослужебний спів зазнали канонічного закріплення на 
вічні часи в формулюванні 75-ого правила VІ Вселенського 
Собору (680-681 рр.), яке гласить: «Бажаємо, аби ті, хто при-
ходить до церкви,  для співу не використовували непорядних 
зойків, не видавлювали з себе неприродного крику і не вво-
дили нічого недоладного й невластивого для Церкви».

У період ІІ-ІV століть християнський спів був, як і в І столітті, 
трьох родів: головним чином діатонічним і частково хрома-
тичним, у той час як до енгармонічного співу майже всюди 
спостерігалося помітне збайдужіння. Тому Церква в особі 
своїх настоятелів поступово схилилася до визнання за діа-
тонічним родом права виключної придатності для богослу-
жебного співу й небажаності інших музичних ладів. Цю думку 
висловив Климент Олександрійський: «Потрібно використо-
вувати гармонії скромні й цнотливі, а ніжних гармоній, які 
пристрасними переливами голосу приваблюють до життя 
розніженого й гультяйського, слід по можливості уникати». Із 
діатонічних ладів найбільш широко застосовували дорійсь-
кий і фрігійський. У ІІ-IV ст. до них додалися лідійський, мік-
солідійський і гіпофригійський лади, побудовані виключно на 
діатонічному роді. Уперше цей спів запровадили в Міланській 
церкві зусиллями її єпископа Амвросія (374-497 рр.) і згодом 
назвали амврозіанським. Він був схвалений Римською церк-
вою за Папи Дамасія  (IV ст.) і згодом упродовж V ст. поширив-
ся у всій Італії, у Галлії, Німеччині, а також був запроваджений 
єпископом Августином в Іппонійській церкві/Африка. Пізніше 
до цих ладів додалися ще три, створюючи ґрунт для церков-
ного осьмоголосія. Остаточне становлення системи богослу-
жебного співу на Заході пов’язано з ім’ям Григорія Двоєслова, 
Папи Римського (590-604 рр.).

На Сході не спостерігалося виключного домінування діа-
тонічного співу. У місцевостях, де переважало грецьке  насе-

Зазнавши низку жорстоких гонінь з боку язичницького світу, християнство врешті-решт 
перемогло й почало невпинно поширюватися у світі. Наприкінці ІІ століття послідовників Ісуса 
Христа можна було знайти вже серед усіх відомих на той час народів. У ІІІ столітті за Церквою 
було визнано право релігійної спільноти. Замість катакомб та підземних усипальниць на гробах 
мучеників почали зводити упорядковані храми-базиліки, у яких на очах у язичників почали відкрито 
проводитися богослужіння. У першій чверті ІV століття імператор Костянтин Великий офіційно 
оголосив християнство пануючою релігією.

          Витоки церковного співу (2)

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 5)



НС, 04/2016 17

ЖИТИ  ВІРОЮ | МУЗИКА В ЦЕРКВІ

лення,  збереглися всі музичні традиції співу давніх еллінів. 
Але вже починаючи з V століття, у Східній церкві практику-
валися всі вісім гласів. Так, Святитель Анатолій, патріарх Кон-
стантинопольський (449-458 рр.), писав свої недільні стихири 
на вісім гласів; на вісім гласів складав кондаки та ікоси й дия-
кон із Сирії Роман Солодкоспівець (V ст.).

Церковне осьмогласіє
Повсюдне запровадження церковного осьмогласія (ось-

миголосся) – стрункої, музично обґрунтованої художньої си-
стеми церковного співу, яка забезпечувала музичне оформ-
лення християнського богослужіння і прийшла на зміну 
системи давньогрецьких ладів, - поклало кінець різноголос-
сю в церковному співі. Як зазначає найвидатніший дослідник 
візантійського та раннього християнського церковного співу 
Е. Веллес: «Гама та лад не існували первісно як необхідна база 
композиції, а є абстракцією, яка виникла згодом. Не гама скла-
дала основу композиції у ранній християнській і візантійській 
гімнографії, а група формул, сукупність яких становила ма-
теріал кожного гласу».

Гласом називали звукоряд, одна із ступенів якого була 
домінуючою у викладенні наспіву, а інша слугувала кінцевим 
тоном. Таким чином, глас являє собою ряд мелодійних фор-
мул, закріплених за певною богослужебною ситуацією або 
текстом, що викликає до життя особливу форму побудови 
мелодій, яка отримала назву «центонної» (від латинського: 
cento – клапоть. шматок). Сутність цієї форми полягає в тому, 
що мелодія будується з низки вже готових «клаптиків», із уже 
існуючих і канонізованих мелодійних зворотів, що віддалено 
споріднює цей метод із методом створення мозаїчного об-
разу. Можливості різноманітних комбінацій, які виникають у 
результаті поєднання цих мелодійних зворотів, які називали в 
давньоруській співочій практиці «поспівками», забезпечують 
величезне архітектонічне розмаїття мелодій при їхньому єди-
ному інтонаційному зовнішньому вигляді. 

У IV ст. побутував звичай у кожний із восьми днів свята Пас-
хи виконувати пісноспіви на особливий глас. Так було покла-
дено початок цій новій системі. Восьмиденний цикл наспівів 
незабаром поширився на вісім тижнів від першого дня Пас-
хи, які становили святковий період року. Пізніше цикл з його 
гімнічними текстами почали повторювати протягом року, 
до нової Пасхи, а з гімнів склали книгу Октоїх. Найдавніший 
Октоїх датується початком VІ ст.; його упорядником був па-
тріарх сирійських монофісітів Севир. Над музично-технічним 
вдосконаленням цього збірника працювали на Заході – Папа 
Римський Григорій І Великий (бл. 540 рр. - 12 березня 604 
р.), на Сході – богослов, філософ і гімнограф Іоанн Дамаскін 
(† 776 р.). Праці Іоанна Дамаскіна сприяли становленню ось-
мигласія в якості основного закону богослужебного співу в 
практиці всієї Східної Церкви. У 8 ст. Іоанн Дамаскін, вочевидь, 
відредагував Октоїх й доповнив його своїми гімнами. У тако-

му вигляді Октоїх почали використовувати для співу в церк-
вах Візантійської імперії.

Церкви, які утворилювалися за межами Візантії, приймали 
візантійський спів у тому вигляді, який воно тоді мало. По мірі 
зростання національної самосвідомості й культури народів 
останні позбувалися елементів візантійського, виникали на-
ціональні різновиди осьмогласія. На відміну від «малої до-
сконалої системи» греків, яка складалася з трьох тетрахордів, 
давньоруські співаки розділяли звукоряд на чотири трихор-
ди-суголосся, назвавши їх: просте, похмуре, світле та трисвіт-
ле. У визначенні суголось співаки керувалися характером й 
забарвленням звучности тої чи іншої частини звукоряду. Дав-
ньоруське осьмогласіє відоме під назвою «знаменного, або 
стовпового розспіву».

Принцип осьмогласія символічно передає вічне молитовне 
поклоніння людини перед Божою Триєдністю.

 Інструментальний супровід співу 
В описуваний же час Східна Церква зайняла цілком визна-

чену позицію щодо питання про інструментальний супровід 
богослужбового співу. У перший час використовувався особ-
ливий спосіб єврейських псалмоспівів, який полягав у супро-
воді його грою на флейті або сопілці (згодом на арфі), такий 
же звичай зберігся і в Александрійській церкві. Проте вже в 
той час піднімалося питання про правомірність використання 
в богослужебній практиці інструментальної музики, оскільки 
в книзі ранньохристиянського мученика Юстина Філософа 
«Співак» мовиться про те, що «співати Богові на бездушних ін-
струментах й кроталах є неприпустимим, бо є таким, що при-
таманне дітям або недосконалим розумом». Тому в Східних 
православних церквах, як і в Західних, богослужебний спів до 
VІІІ ст. був строго вокальним.

Святими Отцями Церкви, упорядниками церковного співу 
ІІ-ІV ст. вважаються Юстин Філософ, Климент Олександрійсь-
кий, Мефодій Патарський, Афанасій Великий, Єфрем Сирин, 
Василій Великий, Іван Златоуст, Августин, єпископ Гіппонсь-
кий та ін.

До видатних церковно-співочих діячів епохи V-VІІІ ст. за-
раховують архієпископа Константинопольського Прокла, 
архієпископа Александрійського Кирила, патріарха  Констан-
тинопольського Анатолія, диякона Романа Солодкоспівця, 
Папу Римського Григорія Двоєслова, імператора Юстина, па-
тріарха Єрусалимського Софронія, єпископа Андрія Критсь-
кого, Іоанна Дамаскіна та інших.

В історії становлення їхньої церковної піснетворчості 
осьмогласіє було джерелом, із якого вони черпали мотиви 
давньогрецьких і слов’янських розспівів. Лише цим і можна 
пояснити, що, незважаючи на велику кількість і розмаїття 
старовинних розспівів, на них лежить печать внутрішнього 
юродства, який визначається поняттям «суворий церковний 
стиль».

17

(За матеріалами: «Короткий нарис історії церковного співу в період І – Х століть» 
А.В. Нікольського / Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона / 

https://azbyka.ru / https://eparhia.karelia.ru / https://ru.wikipedia.org та ін.)
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Після декількох раптових крово- 
теч мене поклали в лікарню на 
обстеження. Після його завер-
шення лікар cказав мені та моїй 

дружині, що мені необхідно терміново 
пройти курс опромінення й хіміотерапії, 
аби підготувати до подальшого хірур-
гічного втручання. Це було в середу. Із 
клініки ми одразу поїхали прямо до церк-
ви. Після богослужіння я у відчаї розповів 
священнослужителям про свою ситуацію. 
Один із братів вклав мені в душу наступні 
слова: «Проси Небесного Отця допомогти 
тобі, але насамперед борися з хворобою, 
а не з Божою волею». Ця порада додала 
мені снаги, і я відчув, що Бог – зі мною!

Кожного дня я мав нові переживання 
в вірі: від безперешкодного залагоджен-
ня всіх формальностей для початку ліку-
вання до відсутності будь-яких побічних 
ефектів. Крім того, коли дозволяло ліку-
вання, я продовжував працювати в церк-
ві.

На мене чекала надзвичайно складна 
операція. Хірург заздалегідь зізнався, що 
не знайомий з клінічною картиною, яку 

він очікує побачити, однак дані поперед-
нього лікування дозволяють сподіватися 
на позитивний результат. Перед опе-
рацією мій священик помолився разом 
зі мною; один вислів із цієї молитви на-
завжди закарбувався в моїй душі: «Нехай 
буде Божа воля: Бог прийме тебе до Себе 
або ж залишить тебе тут з тими, хто тобі 
дорогий».

На подив лікарів як саме хірургічне 
втручання, так і одужання були досить 
успішними. Ніхто не знайшов жодного 
медичного пояснення тому, що сталося. 
Через деякий час я отримав від лікарів 
таку бажану й таку вимолену в Бога звіст-
ку: «Ви вилікувалися!»

До сих пір – а з того моменту минуло 
понад двадцять років – наш Небесний 
Отець дозволяє мені і надалі трудитися 
на ниві Його справи відкуплення.

Щоранку, відкриваючи очі, я дякую Бо-
гові і, сповнений уповань й впевненості, 
говорю: «Господи, Ти потрібний мені… 
Мій час – у Твоїх руках».                                                                                                  

П.Ц.Г./mb/dg 

«Господи, Ти 
потрібний 
мені…»

«Мені було 23 роки, я нещо-
давно одружився, був щас-
ливим батьком 3-місячної 
доньки, коли в мене раптом 
діагностували складну 
пухлину», - розповідає один 
брат по вірі з Аргентини.
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Ніч біблійних читань, насамперед для дітей недільної 
школи та учасників занять з релігії, завжди проводиться 
у різних громадах нашого округу. Так, в Есслінгені виник-
ла ідея провести 24-годинний біблійний марафон для 
молоді. Ідея припала всім до душі, щоправда, у план його 
проведення внесли певні корективи, скоротивши про-
граму до 12 годин і доповнивши її іншими виступами. На-
приклад, молодь внесла до програми проведення цього 
марафону репетицію молодіжного хору й оркестру, аби 
дати можливість його учасникам подивитись на все, що 
відбувається, зсередини. Окрім цього, організатори мара-
фону запланували інтерактивну доповідь про есхатологію 
(вчення про кінець світу, а також про долю людства і Все-
світу після нього), нічний молебень опівночі та перегляд 
фільму.

Нічний «марафон віри»
До нічного «марафону віри» готувалися майже рік. Уве-

чері, 16 жовтня 2015 року, «Марафон віри» стартував у 
церкві Есслінген-Беркгайм. Молодь запросила на нього 
своїх друзів, родичів та усіх зацікавлених братів і сестер 
округу.

Безсонна ніч в Есслінгені
З 16 на 17 жовтня 2015 року велика кількість братів і сестер по вірі з округу Есслінген 
провели незвичну безсонну ніч. Молоді парафіяни цього округу організували цієї ночі 
дванадцятигодинний «Марафон віри» під гаслом «Радість у Господі».

19.00 година, кольорові софіти в приміщенні, де запала 
глибока тиша. Двоє ведучих розпочали «Марафон віри» 
вступними промовою і молитвою. Після цього зачитали 
біблійну цитату із Євангелія від Івана.

Кульмінацією розмаїтої програми був нічний молебень, 
який провів окружний євангеліст Карл-Отто Шьолкопф, і 
висловив думки, які перегукувалися з темою вечора. Ще 
одним кульмінаційним моментом була інтелектуальна 
інтерактивна гра на тему: «Доля людства і Всесвіту після 
кінця світу». Під час неї учасники цього заходу відповіда-
ли на різноманітні питання про план Божого спасіння. Піс-
ля цього вони мали можливість порівняти свої відповіді 
з «Катехізисом» й обговорити їх. Таким чином, учасники 
мали змогу під іншим кутом зору подивитися на свою віру.

Біблійні читання на теми як «Воскресіння», «Воскресін-
ня» і «Заповідь любові» лунали до самого ранку. Учасники 
могли також у складі невеличких груп влаштувати обмін 
думками щодо тем молодіжних доповідей. Отже, усю ніч 
у допоміжних приміщеннях церкви за горнятком чаю чи 
кави проходили захоплюючі й змістовні бесіди.
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Р О С І Я
КАЗАХСТАН

ТУРКМ
ЕНИСТАН

ТАДЖИКИС-
             ТАН

КИРГИЗІЯ

УЗБЕКИ
СТАН

КАЗАХСТАН

Громади 26

Осередки 0

Священнослужителі 91

Активні  парафіяни 2 276

КИРГИЗІЯ

Громади 2

Осередки 0

Священнослужителі 6

Активні  парафіяни 160

ТАДЖИКИСТАН

Громади 2

Осередки 0

Священнослужителі 4

Активні парафіяни 69

УКРАЇНА

Чорне  м
оре

Ка
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сь
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  м
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е

Балтійське море

ІРАН

ТУРЦІЯ

БІЛОРУСІЯ

ТУРКМЕНІСТАН

Громади 1

Осередки 0

Священнослужителі 4

Активні  парафіяни 52

УЗБЕКИСТАН

Громади 3

Осередки 1

Священнослужителі 18

Активні  парафіяни 956

Гр
аф

ік
а:

 в
ид

-в
о 

Ф
Б

РОСІЯ (ЖОВТОГАРЯЧИЙ)

Громади 43

Осередки 15

Священнослужителі 78

Активні  парафіяни 802

Санкт-Петербург

МОСКВА

Калінінград

Архангельськ

Мурманськ

Магнітогорськ

АСТАНА

Омськ

Новосибірськ

Єкатеринбург

Нижній Новгород

Казань

БІЛОРУСІЯ

Громади 14

Осередки* 6

Священнослужителі 33

Активні  парафіяни 290

(з липня 2016 року)

П-ОВ КРИМ

РОСІЯ (ФІАЛКОВИЙ)

Громади 58

Осередки 13

Священнослужителі     126

Активні  парафіяни  1 149
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РЕГІОН  ДІЯЛЬНОСТІ  ОКРУЖНОГО  АПОСТОЛА  ВОЛЬФГАНГА  НАДОЛЬНОГО

Підопічний регіон 
за кордоном
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

Якутськ

Окружний 
апостол 
Вольфганг 
Надольний

Апостол 
Марат 
Акчурін

Росія 
(округ 
виділений 
зеленим 
кольором)
Киргизія
Монголія

Апостол
Сергій 
Бастріков

Росія
 (округ 
виділений 
жовто-гарячим 
кольором)
Білорусія
(з липня 2016 р.)

Апостол
Володимир 
Лазарєв

Росія 
(округ 
виділений 
фіалковим 
кольором)  
Таджикистан
Туркменістан 
Узбекистан

Ф
от

о:
 А

рх
ів

Р О С І Я

МОНГОЛІЯ

К И ТА Й

ЯПОНІЯ

КИРГИЗІЯ

Громади 2

Осередки 0

Священнослужителі 6

Активні  парафіяни 160

МОНГОЛІЯ

Громади 7

Осередки 0

Священнослужителі 16

Активні  парафіяни 95

РОСІЯ (ЗЕЛЕНИЙ)

Громади 38

Осередки 11

Священнослужителі 87

Активні  парафіяни 822

Красноярськ

Іркутськ
Владивосток

Хабаровськ

Південно-Сахалінськ

21ННС, 04/2016

До регіону діяльності окружного 
апостола Вольфганга Надольного 
поряд з громадами Регіональної 
церкві «Берлін-Бранденбург» 
належать ще близько 180 громад 
за кордоном. Відбулися зміни в 
організації духовної опіки майже 
6300 активних братів і сестер по вірі 
в Росії, на Центральному Кавказі 
та в Монголії. Відтепер її очолює 
окружний апостол, і вона знаходиться 
у руках російських апостолів 
Марата Акчуріна, Сергія Бастрікова і 
Володимира Лазарєва.

Cтаном на січень 2016 року

*Осередками позначаються місця, де 
регулярно проводяться богослужіння, однак 
нема місцевих священнослужителів.
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… … andere Perspektiven einzunehmen,
statt immer alles gleich zu sehen.
Mit Christus.

Ich schaffe es
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Я впораюся з тим, аби….  З Христом! 
Дванадцять плакатних мотивів супроводжувати-

муть нас упродовж цього року, для кожного місяця 
передбачений окремий мотив. Плакати розташову-
ватимуться на більш як 2000 інформаційних вітринах, 
що знаходяться перед новоапостольськими церква-
ми в Німеччині та інших європейських країнах.

«Перемагати з Ісусом Христом», - гласить гасло, 
який Першоапостол Жан-Люк Шнайдер дав братам і 
сестрам на новий 2016 рік.  Воно за рекомендацією 
робочої групи «Зв’язки з громадськістю» стало лейт-
мотивом серії плакатів для інформаційних вітрин, які 
розташовані перед нашими церковними спорудами.

Як і в 2015 році, який проходив під гаслом «Радість 
у Господі», для цьогорічної плакатної серії перед фо-
тографом позували вірні парафіяни нашої Церкви. 
Автором вітринних плакатів є фотограф із Гамбурга 
Ангела Пфайффер. Ідея з минулорічними плаката-
ми вельми припала всім до душі, тому робоча група 
«Зв’язки з громадськістю» вирішила й цього року 
продовжити її втілення, не змінюючи загальної кон-
цепції.

Особисті сповіді
Як і в минулому році, «родзинкою» плакатів є осо-

бисті висловлювання чи можна навіть сказати осо-
биста сповідь плакатних персонажів. На вітринних 
плакатах зображені парафіяни Регіональної церкви 

Вітринні плакати  
на 2016 рік

«Північна Німеччина», які представлені усіма віко-
вими групами. У них привабливий вигляд, вони 
випромінюють радість і вдоволення, висловлюють 
свою особисту думку й конкретно говорять про те, 
з чим завдяки вірі та з допомогою Ісуса Христа ба-
жають впоратися у своєму житті.

Їхні висловлювання починаються словами «Я 
впораюся з тим, аби …з  Христом». При цьому 
вони визнають, що усім великим і малим успіхам 
– як в особистому, так і в церковному житті – ми 
завдячуємо Господові. З Ним ми проявляємо оп-
тимізм; з Ним ми здатні йти на компроміс; з Ним 
нам до снаги поєднувати свою професійну діяль-
ність та церковні доручення; з Ним ми стаємо на 
ноги після чергової поразки …

Короткий вислів з історією
Зображені на плакатах люди є не лише обличчям 

того чи іншого місяця, а наповнюють як плакати, 
так і, насамперед, свої висловлювання  життям: 
часто за їхніми словами стоїть значно більше, ніж 
можна побачити на плакаті – історія, яку їм дове-
лося пережити, перш ніж відважилися розповісти 
про неї у вигляді плакатного висловлювання.

Прикладом цього є Наталі Сімон, юна сестра по 
вірі, яку ми бачили на вітринних плакатах у жовтні 
2015 року. У німецькомовному виданні часопису 
«Наша сім’я» №16 за 2015 рік (від 20 серпня 2015 

Новоапостольська
церква

Новоапостольська
церква

Новоапостольська
церква

Новоапостольська
церква

Новоапостольська
церква

Новоапостольська
церква

Я впораюся з тим, 
аби згладжувати, замість 
загострювати напружену 
обстановку. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби досягати гармонії, замість 
дисгармонії, між професійним 
і церковним життям. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби насолоджуватися життям, 
замість жити насолодами. 
З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби бачити в дітях Божий 
дарунок, замість приймати їх 
за належне. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби церква подобалася й мені, 
замість – тільки моїм батькам. 
З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби оптимістично дивитися 
уперед, замість песимістично –
назад. З Христом.
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Neuapostolische Kirche
www.nak.org

… mit der Kirche mir einen Gefallen zu
tun, statt nur meinen Eltern. Mit Christus.

Neuapostolische Kirche
www.nak.org

… jeden Tag für etwas dankbar zu sein,
statt immer mehr zu wollen. Mit Christus.

Ich schaffe es
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E
in Appartement in einem Seniorenheim in

Hamburg – ein kleines Zimmer, eine mit einem 

Vorhang abgetrennte Schlafecke, eine Küchen-

zeile, ein Einbauschrank und ein Bad. Vor 

dreieinhalb Jahren zog Bruder Stelzer dort ein. 

„Meine Frau war schwer an Alzheimer erkrankt. Ich pflegte 

sie zuerst zu Hause, in unserer Wohnung. Als es dann nicht 

mehr gut ging und sie in ein Pflegeheim kam, fuhr ich täglich 

mit meinem Wagen zu ihr – sechs Jahre lang“, erzählt Hannes 

Stelzer. Da er selbst dabei nicht jünger wurde, suchte er nach 

Möglichkeiten, in der Nähe seiner Frau leben zu können. So 

kam er auf dieses Haus, in dem es auch eine Pflegestation 

gibt. Doch kurz bevor für die Eheleute ein Zimmer frei war, 

wurde Hannes Stelzer Witwer. „Es war im März 2011 – we-

nige Wochen vor unserer diamantenen Hochzeit“, sagt er mit 

tiefer Trauer erfüllt. 

Nach einer kurzen Pause kehrt ein Lächeln in sein Ge-

sicht zurück und er zeigt lebensfroh, wie er sich eingerichtet 

hat: „Ich lebe zwar unbequem, habe nicht einmal Platz für 

eine Couch, doch ich wollte unbedingt meine Arbeitsecke 

haben.“ Eine Musikanlage und ein Computer, eine Gitarre 

und zwei Melodicas, griffbereit am Sessel, ein Schrank mit 

Noten und Kartons mit Bildern, gemacht während Theater-

aufführungen, Dreharbeiten und seinen Lesungen – das alles 

nimmt den meisten Raum ein in seinem Zimmer. 

Die Glaubensgeschwister in Hamburg kennen Bruder Stel-

zer vor allem als Schauspieler: Er war im „Tatort“, bei der 

„Küstenwache“ und im „Großstadtrevier“ zu sehen, spielte 

in Filmen wie „Sommer vorm Balkon“, „Die Friseuse“, „Der 

Hungerwinter 1946“, „Bis zum Horizont, dann links“ und in 

vielen anderen mit. Und einmal hat man ihn als Schlagzeuger 

erlebt – bei einem Jugendtag.

„Es war ein verrücktes Ding“, Hannes Stelzer lächelt schel-

misch und erzählt, wie er im Sommer 2012, genau wie sonst 

auch, zum Gottesdienst in seine Gemeinde kam und plötz-

lich von zwei Jugendlichen angesprochen wurde: „Sie frag-

ten: ‚Bruder Stelzer, für einen Songcontest beim diesjähri-

gen Jugendtag haben wir ein Lied geschrieben. Könnten sie 

bei uns mitmachen und Schlagzeug spielen?‘ Ich staunte 

nicht schlecht: ‚Woher wisst ihr, dass ich es kann?‘ – ‚Wir 

haben Ihre Biographie gelesen.‘ – ‚Kinder, aber ich habe  

50 Jahre nicht mehr am Schlagzeug gesessen.‘ Wir machten 

eine Probe und sie waren begeistert. Und so kam es, dass ich 

beim Jugendtag war. Ich saß in der Ecke am Schlagzeug und 

wunderte mich, dass während des Auftritts zwischendurch 

immer wieder Applaus aufbrauste. Irgendwann bemerkte ich 

eine große Leinwand, und jedes Mal, wenn der Kameramann 

die Kamera in meine Richtung schwenkte, fingen die Zuhö-

rer an zu klatschen. Seit diesem Auftritt werde ich in den 

Gemeinden als ‚unser Schlagzeuger‘ begrüßt.“

„Ich bin ursprünglich Opern- und Konzertsänger gewe-

sen“, erzählt Bruder Stelzer von seinem beruflichen Werde-

gang. Ein Blick in seine Biographie verrät, dass er neben

Gitarre und Schlagzeug noch Klavier, Akkordeon und Kontra- 

bass professionell spielt. 1946 stand der gebürtige Görlitzer 

zum ersten Mal auf der Bühne als Gesangsgitarrist, 1955 

hatte er seine erste Opernrolle und 1961 kam er zum ersten 

Mal vor die Kamera. In seinem Schauspielberuf durfte Han-

nes Stelzer in etwa 250 Haupt- und Nebenrollen schlüpfen 

– in 71 Film- und fast 180 Fernsehproduktionen. Und jedes 

Jahr kommen 4‒5 Rollen neu dazu – und das mit 90! 

Hannes Stelzer kam am 16. Mai 1924 in einer katholi-

schen Familie auf die Welt. „Ich hatte für mich die besten  

Eltern der Erde, sie haben die Grundlage meines Lebens, mei-

nes Denkens und Handelns in mein Herz gelegt“, erzählt er.  

Seit seiner Kindheit liebte Hannes Stelzer die Musik: „In 

der Schule war ich der beste Sänger, Knaben-Tenor. Mein 

den glauben leben  i  porträt

„Ich halte mich

               am Schönen und

Erfreulichen fest“

„Dass der liebe Gott mir im hohen Alter so viel Freude 

schenkt, so viel Erfolg, dass mir die Herzen des Publi-

kums zufliegen …“ – Große Dankbarkeit erfüllt das Herz 

von Hannes Stelzer (90) aus der Gemeinde Hamburg-

Alstertal. Er ist Musiker und Schauspieler. Wir besuchen 

unseren nicht unbekannten Glaubensbruder.

Mit 88 Jahren 
zum Jugendtag

links: Hannes Stelzer aus der Gemeinde  

Hamburg-Alstertal ist Musiker und Schauspieler

rechts: Beim Norddeutschen Jugendtag 2012 machte 

Bruder Stelzer als Schlagzeuger mit. Eine freudige 

Überraschung für viele Geschwister – junge und alte!
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року) ми публікували історію її життя. У ній вона по-
яснює, що саме спонукало її висловитися: «Я радію 
в Христі, оскільки можу долучитися до розбудови 
церкви майбутнього», і показує, що це не просто 
порожні слова.

Переглядаючи нову плакатну серію, одне обличчя 
видасться читачам, очевидно, вельми знайомим: у 
квітні з вітринних плакатів на нас дивитиметься ус-
міхнене обличчя 91-річного брата Ганнеса Штель-
цера з громади Гамбург-Альстерталь. Про цього 
музиканта й актора можна було прочитати в німець-

комовному виданні «Наша сім’я» 
№1/2015 рік (від 5 січня 2015 
року). Його постать ми знову по-
бачимо на квітневому плакаті 
2016 року разом з його вислов-
люванням: «Я впораюся з тим, аби 
насолоджуватися життям, замість 
жити насолодами».

Імпульс та допомога
Плакати з’являтимуться щомі-

сяця впродовж року на інформаційних церковних 
вітринах. Вони спонукатимуть нас до роздумів й 
сприятимуть кращому розумінню змісту гасла «Пе-
ремагати з Ісусом Христом», яке  Першоапостол дав 
нам на цей рік.

Плакати будуть розміщені на інформаційних 
вітринах перед спорудами Новоапостольських цер-

ков насамперед у Німеччині. Але тепер їх можна 
все частіше бачити й в інших європейських країнах. 
Їхній текст перекладений багатьма мовами світу. 

Черговий місячний плакат, а також серії плакатів 
за останні три роки, можна скачати з архіву на офі-
ційній Інтернет-сторінці Церкви (www.nak.org/de/
presse/download).                                    П. Йоганнінг/дг

Із братом Ганнесом Штельцером (91), музикантом та ак-
тором, якого в квітні ми побачимо на плакатах церковних 
вітрин, наші читачі мали змогу познайомитися на сторінках 
німецькомовного часопису «Наша сім’я» за 01/2015 р.     
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Я впораюся з тим, аби насолоджуватися життям, замість жити насолодами. 
З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби щодня виявляти вдячність, 
замість бажати все більше 
й більше. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби проявляти спокій, замість – 
постійну тривогу. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби інколи відключатися, замість 
постійно перебувати в режимі 
«stand-by»(«вкл.»). З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби чути ближнього, замість – 
тільки самого себе. З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби після поразки, замість 
лежати, підніматися. 
З Христом.

Я впораюся з тим, 
аби дивитися на речі по-новому, 
замість – тільки, як раніше. 
З Христом.
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 Відповіді на завдання: 1) 1В, 2Б, 3Б, 4Г, 5Г, 6В, 7Б, 8A, 9В, 10В; 2) Приповідки 3, 7. 
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1. Яка притча згадується тільки в Євангелії від Матвія?
А  притча про блудного сина
Б  притча про сіяча
В  притча про скарб, що захований у полі
Г  притча про загублену драхму

2. До кого звертався апостол Павло, посилаючись на своє 
римське громадянство?
А  до намісника Фелікса в Кесарії
Б  до римського кесаря
В  до римського сенату
Г  до вищого римського суду

3. Хто або що таке «Пішон»?
А  один із єгипетських складів
Б  одна з рік, що текла з Едему
В  місто філістимлян 
Г ізраїльський пророк

4. У якому краю римської провінції народився апостол 
Павло?
А  Сірія
Б  Єгипет
В  Юдея
Г  Кілікія

5. Із скількох глав складається книга «Второзаконня»?
А  32
Б  42
В  24
Г  34

6. Звідки взятий крилатий вислів «час розкидати каміння і 
час його збирати»?
А  Псалом 117, 22
Б  Буття 11, 1–9 
В  Проповідник 3, 5
Г  Ісая 8, 14

7. Що відбулося у страсну суботу?
А  Ісуса Христа розіп’яли
Б  Ісус Христос спустився до «найнижчих місць землі»
В  Ісус Христос воскрес
Г  Ісус Христос вознісся на небеса

8. Де у Біблії знаходимо слова «Погибелі передує гординя»?
А  Приповідки 16, 18
Б   від Матвія 16, 18
В  Левіт 27, 2
Г  Іов 35, 12

9. Скільки часу Ріхард Фер служив у сані Першоапостола?
А  майже 13 років
Б  майже 8 років
В  майже 17 років
Г  майже 19 років

10. Звідки походив Мартін Лютер?
А із Тюрінгії
Б із Баварії
В із Саксонії
Г із Риму

                ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ДЕ В БІБЛІЇ Є ЦЯ ПОРАДА?
На нашій ілюстрації зображена оттонська імператорська корона, виготовлена, 
ймовірно, наприкінці Х століття. Нею, починаючи з імператора Конрада ІІ, коронували 
більшість імператорів Римської (згодом Священної Римської) імперії аж до її занепаду в 
1806 році. Корона являє собою важливий атрибут імператорської влади і зберігається 
сьогодні в скарбниці Віденського замку. Їй немає ціни.  Митці прикрасили корону 
біблійними сюжетами: по її боках є чотири пластини, на яких зображені три визначні 
царі Ізраїлю (Давид, Соломон, Єзекія) та Ісус Христос на престолі як Правитель Всесвіту 
(сюжет «Спаса Вседержителя»). 
На нашій ілюстрації ми бачимо так звану пластину Соломона з надписом латинською: 
«TIME DOMINUM ET RECEDE A MAL» («Бійся Господа і від зла ухиляйся»).
Де в Біблії міститься ця порада?
Відповідь див. нижче
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