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Гроші і влада, обман та інтриги, підкуп і зрада – усі ці потворні засоби з арсе-
налу зла, які апелюють до найнижчих людських інстинктів, знаходимо в історії 
розп’яття і смерті Ісуса Христа. Юда за гроші продав Ісуса Христа. Первосвяще-
ники, аби відстояти інтереси своєї касти, звеліли вбити Його. Адже Ісус порушив 

їхній спокій, поставив під сумнів їхню владу і привілеї. Обман також зіграв свою роль 
у засудженні Ісуса Христа; адже були замовлені лжесвідки, які неправдиво свідчили 
проти Нього. Правителі цілеспрямовано впливали на народ, аби він вимагав звіль-
нення Варавви і розп’яття Ісуса Христа. Кінець-кінцем підкупили також сторожу, 
воїнів, які бачили, як ангел відкинув камінь від Господнього гробу; їх підкупили, аби 
вони поширювали лживу історію. 

Усе це було, як здавалося, переконливим доказом того, що зло виявилося силь-
нішим за добро. Владі зла тепер, начебто, годі протидіяти; особисті інтереси, егоїзм 
світу, гроші, обман, підкуп та владу годі здолати. Саме такий вплив мала справити 
смерть Ісуса на Його учнів: «Не думайте, що у вас є майбутнє! Ваш Господь і Учитель 
помер і на тому крапка. Згодом про Нього ніхто й згадувати не буде!» 

І раптом Ісус Христос приходить до Своїх учнів. Він воскрес! Він живий! І вони 
збагнули: Він усе ж був правий! Йому дана всяка влада на небі й на землі. Смерть – це 
ще не кінець. Христос воскрес із мертвих. Не зло тріумфує, а Ісус Христос здобув пе-
ремогу! І ми є свідками цієї перемоги. Це прекрасне свідчення апостоли понині несуть 
усьому світові.  

Імпульс з богослужіння Першоапостола

Христос – Переможець!

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГАС
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БОГОСЛУЖІННЯ 20 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 
Місто/країна: Астана/ Казахстан

Вступна пісня: Боже, до тебе йти! № 234

Супровід: окружний апостол В. Надольний, 

апостоли М. Акчурін, С. Бастріков, Г.-Ю. Берндт, 

К. Катенс, В. Лазарєв, А. Малишев

Кількість учасників: бл. 250

Примітка: апостол М. Акчурін та його дружина 

отримали шлюбне благословення з нагоди 

срібного весілля

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сьогодні ще ніч. Сьогодні ми ще пере-
буваємо під владарюванням диявола. 
Однак, якою глибокою не була б ніч, і 
якою непроглядною – темрява, бо ще 

великою є влада диявола, їм все ж годі зупини-
ти день. Це – послання Бога. 

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 20.12.2015 року
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Сердечно улюблені брати й сестри. Я уперше пере-
буваю у вашій країні й у вашому місті. Признаюся, 
що досі я ніколи не чув про Астану. Однак коли я 
рано-вранці прибув сюди – а була ще темна ніч – то 

побачив яскраво освітлене місто, і це мене неабияк врази-
ло. Мені розповіли, що це освітлення є прикрасою з нагоди 
Різдва. Воно, звичайно, неабияк милує людське око. Але я не 
впевнений, що люди дійсно розуміють, чому в передріздвя-
ний час приділяється світлу така велика увага. Світло таїть у 
собі, власне, глибокий смисл.

У Біблії світло символізує присутність Бога і Його діян-
ня. Саме тому його пов’язують із святом  Різдва. Під час на-
родження Ісуса Христа об’явилося діяння Бога. В Ісусі об’я-
вилася Божа присутність на землі. Де присутній Бог, де Він 
діє, там є світло. Там, де діє Бог, там є чіткість і виразність; там 
істина. Там є впевненість і життя. Де немає Бога, там панує 
темрява й невизначеність. Там темно й небезпечно; там не 
знають достеменно, що саме відбувається. Де немає Бога, 
там немає життя; там смерть і відлучення від Бога.

У Біблії ми знову й знову знаходимо приклади світла й 
темряви. Згадаймо про створення Богом світу. Як тільки 
Бог почав діяти, то з’явилося світло. Бог відділив світло від 

«Зброя світла»
темряви. Ісус Христос прийшов на землю й мовив: «Я Світло 
світу» (Від Івана 9, 5). І що Він зробив? Він відділив істину від 
лжі та від гріха. Ісус Христос був Світлом. Він прийшов на зем-
лю і відділив обман від істини.

Згадаймо апостола Петра. Ним заволоділа пітьма. Апостола 
схопили й запроторили у в’язницю, де було темно. Та раптом 
у темниці стало світло, бо діяв Бог. Він послав Свого ангела, 
який визволив апостола Петра з в’язниці. Згадаймо про Сав-
ла. Він перебував у темряві, у невіданні, у незнанні. Він гадав, 
що бореться за Бога, і водночас переслідував Його. Але Бог 
втрутився у хід подій, і Савло зазнав просвітлення. Ісус Хри-
стос розмовляв з ним і тлумачив, що саме відбулося. І згодом 
усе помінялося.

Я навів вам лише декілька біблійних прикладів, аби пока-
зати, що Бог є Світлом. Де присутній Бог, де Він діє, там є 
світло. Там є ясність. Там є істина, упевненість і життя. А 

згодом апостол Павло мовив: «Ніч проминула, день наблизив-
ся». Так він вів мову про пришестя Господа. Незабаром наста-
нуть день і світло. Для кращого пояснення апостол вдається до 
простого прикладу з днем і ніччю. Усі ми знаємо, навіть якщо ніч 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, 
отже, вчинки темряви й одягнімось у зброю 
світла».

Слово із Біблії: Послання до римлян 13, 12
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є глибокою і тривалою, – а зараз ніч триває у вас вельми довго – 
день усе ж настане! Темряві годі зупинити день. День неодмінно 
настане. Отже, ця образність є вельми зрозумілою.

Апостол Павло веде ще мову про те, що сьогодні ще ніч, що 
сьогодні ми ще перебуваємо під владарюванням диявола. 
Однак, якою глибокою не була б ніч і якою непроглядною – 
темрява, бо ще великою є влада диявола, їм усе ж годі зупини-
ти день. Це – послання Бога. 

Сьогодні нас, певна річ, інколи огортає глибока темрява. 
Якщо озирнутися навколо себе і подивитися на громади, то 
годі сказати: «Невіста довершена і Господь гряде». Хочеться 
скоріше мовити: «Ах, ні, стан справ ще не добрий. Як же бути 
далі?» Я дам тобі відповідь на це питання: «Не турбуйся, день 
все ж настане. Господь Ісус прийде, і жодна людина, жодний 
дух не зупинить Його приходу». Господь прийде так певно, як 
настає день. І це не підлягає жодному обговоренню. Воно так 
і є!

Отже, апостол Павло мовить про те, що день неодмінно 
настане. І для цього нам треба щось робити. Він продовжує: 
«вже пора вам прокинутись із сну» (Римлян 13, 11). Отже, день 
наступає, і тобі треба прокинутися. Годі спати!

Людина, яка спить, не реагує ні на що. До неї говориш, а вона 
мовчить. Їй можна розповідати все, що завгодно, а вона не ре-
агує. І це є небезпечним не тільки для людей від світу. Апостол 
Павло звертався до людей, які вірять у Друге пришестя Ісуса 
Христа. Саме до них він каже: «Вам треба прокинутися!»

Коли ми чуємо на богослужінні: «Господь незабаром при-
йде!», то існує небезпека відповісти: «Так, ми знаємо про це» 
і продовжувати спати. Кожного разу, коли ми чуємо «Господь 
незабаром прийде!», наша душа має зворушуватися: Господь 
гряде – що я маю для цього робити?

Брати і сестри, вельми небезпечним є те, що ми чуємо слова 
«Господь гряде!», але не реагуємо відповідно на них. Ми нена-
че спимо. Тож нехай прихід Господа запалює нас, нехай він до-
дає нам сил і наснаги. Господь гряде – і мені треба готуватися! 
Що маю для цього робити? Кожного разу, коли ми чуємо про 
це на богослужінні, нам треба відповідно реагувати. Нам не 
треба спати. Якщо людина спить, то не помічає небезпеки. Го-
сподь Ісус також наголошував на цьому: якщо людина спить, 
то нічого не помічає; і злодій прийде та все забере у неї. 

Небезпека полягає у тому, що ми, не прокинувшись, може-
мо втратити вічне життя і не осягнути мети віри. Така небезпе-

ка існує для мене і для тебе.  
Якщо ми міркуємо: «Я є хрещеним і запечатаний Святим Ду-

хом. Я зберігаю вірність і відвідую богослужіння. Що зі мною 
може трапитися?», то ми перебуваємо в небезпеці. Ми спові-
дуємо не традиційну віру. Наша віра має спонукати нас до дій; 
має сприяти зростанню у нас нового творіння. Цього годі до-
могтися одним лише дотриманням традицій. Традиційна віра 
означає робити завжди одне й те ж і залишатися такими, як є; 
і думати, що так осягнемо спасіння. Господь Ісус дивиться на 
це зовсім по-іншому. Важливо не повторювати одне й те ж, не 
залишатися такими, як ми є, а розвиватися, ставати іншими, 
бути новим створінням, ставати подібними до Господа. Люди, 
які живуть тільки за традиційною вірою, сплять і не помічають 
загрози, що нависає над ними.

Господь гряде! Якщо ми чуємо цей заклик, то реагуймо 
на нього; то розуміймо, що з нами має щось відбувати-
ся, що ми повинні мінятися, ставати іншими. Це перший 
момент: не спати, а прокинутися від сну! Окрім цього, 

апостол Павло веде мову про те, що треба відкидати вчинки 
темряви.

«Учинки темряви» – це вчинки, які ми робимо під впливом 
диявола. Господь усе ж гряде, і ми плекаємо цю надію, тому 
очищаймо себе, позбуваймося недобрих учинків. Отже, «від-
кинути вчинки темряви» – означає скинути з себе гріх.

«Учинки темряви» бувають нерідко прихованими, закрити-
ми від людського ока. Ними є не тільки наші явні вчинки, а й 
наші думки. Тому очищаймо також свої думки. Долаймо при-
ховані гріхи, про які ніхто не знає і які ніхто не бачить. Вони 
є не меншим небезпечними від видимих гріхів. Згадаймо про 
учнів Ісуса Христа, серед яких спалахнула суперечка про те, 
хто є найбільшим. Вони не розуміли того, що Господь знав про 
їхню суперечку. Коли Він згодом запитав у них: «Про що ви 
сперечалися дорогою?», то їм стало соромно і вони замовкли 
(Від Марка 9, 33). Вони добре розуміли, що Господь не поділяв 
їхніх думок. 

Запитання «Хто ж більший?» – це тільки один із прикладів 
прихованого гріха. Отже, скидаймо з себе вчинки темряви. 
Очищаймо світ своїх думок. Це нелегка праця. Про це я знаю 
з власного досвіду. Для цього треба постійно контролювати 
себе. Адже лиха думка може закрастися вельми непомітно. Я 
також належу до людей, які реагують емоційно. Цього ніхто 
не бачить. Та в моєму серці киплять емоції. Я знову й знову 
кажу собі: «Годі тобі!» Це – боротьба. Мені теж треба боротися 
і здобувати перемогу. Для цього треба скидати з себе вчинки 
темряви. 

Тепер – про ще один учинок темряви: апостол Іван наго-
лошує: хто свого брата ненавидить (в іншому варіанті 
перекладу: хто свого брата не любить), той перебуває у 

темряві. Хто з нас може сказати, що має вельми велику любов? 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Саме тому скидаймо з себе вчинки темряви і зростаймо у лю-
бові до ближнього. Ми добре знаємо про це, тому не спімо, а 
намагаймося зростати у любові до ближнього.

А тепер  ще третій момент. Тому що Господь гряде, а разом з 
Ним світло, нам треба одягатися у зброю світла. Ми ще пере-
буваємо у світі, де владарює диявол. Та нам негоже впадати у 
відчай. Готуймося, незважаючи на владарювання темряви, до 
дня й борімося з дияволом зброєю світла. Я не є спеціалістом 
у справах зброї. Однак знаю, що розрізняють її два види: 
зброю захисту й нападу. Ми повинні використовувати одну й 
другу зброю. 

Перша зброя – це зброя віри. Її маємо застосовувати для 
захисту. 

Коли ми зазнаємо нападки чи утиски, а також випробову-
вання і нам погано, то приходять думки, як-от: «Де ж Бог? Чи 
забув Він про мене? Поглянь, усе відбувається не так!» Тоді 
маємо  захищатися зброєю віри і мовити: «Бог любить мене!»

Навіть якщо нас огортає глибока пітьма і ми не розуміємо, 
чому і для чого Господь допустив нам те чи інше випробову-
вання; якщо сатана чинить на нас нападки, то кажімо йому: «Ти 

можеш казати мені що завгодно. Я все ж вірю, що Бог мене 
любить!» Це прекрасна зброя захисту. Існує також наступаль-
на зброя. Своєю вірою ми перемагаємо сатану і кажемо: «Ми 
знаємо, що Бог каже істину. А ти – обманщик. Ми не будемо 
робити те, що ти нам кажеш. Ми будемо виконувати те, що 
каже нам Бог». Своєю вірою ми переможемо зло. 

Любов є вельми важливою зброєю захисту. Нас, буває, 
ображають, кривдять, ми потерпаємо від недоскона-
лості ближнього. Це завдає нам біль і гнітить нас. Та 

захищаймося зброєю любові. Апостол Павло наголошує: «Лю-
бов… все перетерпить» (1 Корінтян 13, 7). У деяких варіантах 
перекладу значиться: «Любов покриває все. Любов прощає 
все». Наш ближній є недосконалим, і нам годі вплинути на це. 
Але ми любимо його, тому прощаймо. Отже, любов усе зно-
сить, усе стерпить. Озброїмося любов’ю у боротьбі за свого 
ближнього. Ми бажаємо, аби він також зазнав відкуплення, 
тому не проявляймо агресії і не кажімо: «Ти повинен вірити!», 
а молімося і борімося за нього.

Згадаймо про Авраама, про його боротьбу за Лота. Згадай-

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Коли ми зазнаємо нападки й утиски, а також випробовування і нам 
погано, то приходять думки, як-от: «Де ж Бог? Чи забув Він про мене? 

Поглянь, усе відбувається не так!» Тоді маємо захищатися зброєю віри 
й мовити: «Бог любить мене!»
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мо про Господа Ісуса, Який мовив Петрові: «Я молився за тебе, 
щоб віра твоя не послабла» (Від Луки 22, 32). Сам Господь мо-
литься і заступається за нас на небесах. Він бореться за нас 
і за наше спасіння зброєю любові. Окружний апостол Рене 
Гіґелін не раз казав: «Любов – це єдина зброя, яка нікого не 
ранить і з допомогою якої здобувають перемогу». Цей вислів я 
запам’ятав на все життя. Адже любов рано чи пізно переможе. 
Це – наша віра! Використовуймо зброю любові у боротьбі зі 
злом. Захищаймося нею самі й здобуваймо спасіння для свого 
ближнього.

До віри й любові належить ще й надія. Коли ми проходимо 
випробування, коли нам важко і приходить думка: «Годі, не 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

можу!», то обороняймося зброєю надії. Розмірковуймо для 
цього над величчю майбутньої Господньої слави. І збагнімо: 
навіть, якщо нам доводититься ще трохи страждати, день Го-
сподній усе ж скоро прийде, а разом з ним вічна слава, яка 
перевершить будь-яку людську уяву. Так ми зможемо впора-
тися з духовним занепадом. Надія мотивує нас продовжува-
ти боротьбу з гріхом. Людина, яка плекає надію, очищає себе 
від гріха. Надія – це наша мотивація. Отже, не здаваймося! 
Борімося за своє спасіння. Борімося за Господа, бо знаємо, 
що наша боротьба є недаремною. Надія не засоромить. Нам 
забезпечена перемога. Хто бореться разом з Христом, той 
завжди переможе.

Нам забезпечена перемога. 
Хто бореться разом з Ісусом Христом, 

той завжди переможе.
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

«Господь гряде!» – це заклик скинути з 
себе гріх і боротися проти зла зброєю віри, 
любові й надії.

Після співпроповідей апостолів Першоапостол пере-
йшов до святкування Святого Причастя:

 А тепер підготуймося до святкування Святого Причастя. Я 
знову повертаюся до любові. Якщо через слабкість і недоско-
налість ближнього нам доводиться зазнавати нападки й ути-
ски, то не відповідаймо на них тим самим. У той час у нас, во-
чевидь, неабияка спокуса поступати саме так; це нормальна 
людська реакція. Та пам’ятаймо про одне: нападки у відповідь 
нічого нам не дадуть!  Давайте краще захищатися зброєю 
любові, давайте прощати. Таке можливо, якщо розуміти, що 
ближній є знаряддям у руках лихого духа. Нам треба розпізна-
вати у його поступках вплив ворожого духа, його лихі наміри. 
Хоча нам доводиться зазнавати нападки з боку ближнього, 
та збагнімо, що він є знаряддям у руках лихого духа. Цей дух 
бажає відлучити нас від Бога й убити в нашому серці любов. 
Адже це ворожий дух! Я наголошую: «Нам треба перемагати 
його!» навіть, якщо доводиться зазнавати нападки і неспра-
ведливе ставлення з боку ближнього. Важливо розпізнавати 
істинного ворога, який бажає відлучити нас від Бога й убити в 
нашому серці любов; який бажає відтиснути нас у пітьму. Кажі-
мо йому: «Ти не переможеш! Я все ж буду з Богом і з любов’ю». 
Такою є наша боротьба! Нам треба дисциплінувати себе і не 
відповідати тим самим, якщо до нас ставляться несправедли-
во і кажуть щось неприємне. 

Давайте поступати мудро і бачити не людину, а духа, який 
заволодів нею. Давайте бачити лихі наміри цього духа. Він ба-
жає відлучити мене від Бога і вбити мою любов. Не дозвольмо 
йому перемогти себе! Хто збагнув це, той зможе прощати.

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

АПОСТОЛ 
ГАНС-ЮРҐЕН 
БЕРНДТ

Завдяки вірі, 
любові й надії 
духовне світло 
світиться 
яскравіше. Будь 
світлом навіть, 
якщо навколо тебе 
темрява!

АПОСТОЛ
МАРАТ 
АКЧУРІН

Мені складно уя-
вити собі, як можна 
казати, що любиш 
Бога, і водночас 
уникати Церкви, у 
якій Бог об’являє 
нам Свою любов.

Зверху: Першоапостол Шнайдер висловлює вдяч-
ність апостолові А. Малишеву за його багаторічне 
служіння на благо Божої справи 
Праворуч: Апостол М. Акчурін (праворуч) із дру-
жиною Мариною після шлюбного благословення з 
нагоди срібного весілля.
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У неділю, четвертий Адвент, 2015 року, Першоапостол 
відвідав Астану – столицю Казахстану. На початку бо-
гослужіння він сказав до братів і сестер та гостей: «Я 
вперше перебуваю у вашій країні й у вашому місті. 

Признаюся, що досі я ще ніколи не чув про Астану».
Те саме, очевидно, можуть сказати деякі читачі нашого жур-

налу. Під час мого зведення у сан апостола Першоапостол 
Фер також казав про те, що досі ніколи не чув про країни мого 
підопічного регіону. Це були менш-більш самостійні респу-
бліки колишнього Радянського Союзу. 

Нинішній Казахстан упродовж історії перебував під вла-
дарюванням різних правителів, і його населення складають 
представники різних національностей. Чимало росіян й етніч-
них німців на початку ХХ століття були переселені в Казахстан 
з політичних міркувань.  

Коли в 1990 році відчинилися кордони на простори Сходу, 
то в цій країні під керівництвом окружного апостола Фрітца 
Шредера виникло чимало громад. У серпні 1993 року Пер-
шоапостол Фер уперше відвідав місцевих братів і сестер. На 
богослужіння приходили переважно казахи німецького похо-
дження. Спочатку вони думали, що наша церква є «німець-
кою». Те, що ми є Міжнародною церквою, вони зрозуміли 
лише потім. З їх числа були зведені в сан перші священнос-
лужителі, а згодом – їх переважна більшість. Лише незначна 
кількість росіян приходили тоді на наші богослужіння.

Унаслідок хвилі міграції, яка в 1994–1996 роки сягнула сво-
го піку, громади опинилися без священнослужителів. Вона не 
обійшла стороною також служителів високого рангу, які ра-
зом зі своїми сім’ями виїжджали з країни.

Казахів, які прийняли печать Святого Духа, є в громадах не 
так багато. До їх складу входять здебільшого росіяни, незнач-
на кількість етнічних німців, а також представники інших на-
ціональностей. Якою буде ситуація у майбутньому, знає тільки 
милостивий Бог; та зерна посіяні. 

Наші громади є не чисельними і не мають багато активних 
парафіян. Брати і сестри, які сповідують наш Символ віри, 
живуть згідно зі своєю вірою і, як і ми, готуються до близької 
мети – до Другого пришестя Нареченого наших душ. У своїй 
країні вони беруть на себе відповідальність за ближнього і ра-
зом з нами, коли осягнемо спільну мету віри, допомагатимуть 
нашому Спасителю, Ісусові Христові, залучати душі до Його 
царства.  

Ганс-Юрґен Берндт

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 13.12.1950 р.
ПРОФЕСІЯ: будівельник
АПОСТОЛ з 30.05.1993 р., на відпочинку з 14.02.2016 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Берлін-Бранденбург і Казахстан
(до 20.12.2015 р.)

Казахстан – доручення згідно 
з Божою волею

АПОСТОЛ НА ВІДПОЧИНКУ 
ГАНС-ЮРҐЕН БЕРНДТ
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Послання

На Дні молоді в Північному Казахстані
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Пані Фрауке доклала чимало зусиль, 

аби залучити до фірми важливого 

клієнта. Її шеф був небагатослівним; 

він тільки мовив: «Такої праці й та-

кого успіху я тепер завжди очікую від Вас!» Що 

це!? Похвала чи прихований докір? Пані Фрау-

ке спантеличена. Адже вона розраховувала на 

істинну похвалу. А в’їдлива похвала їй зовсім не 

прийшлась до душі. 

Відвідувач престижного ресторану, як і прий-

нято, дає офіціанту «чайові». Той кладе купюру в 

свій гаманець, розвертається на каблучку і без 

слів з ледь помітним кивком голови відходить. 

«Можливо, йому було замало?» – губиться в до-

гадках відвідувач і розмірковує над невдячністю 

офіціанта.  

Не кожна людина вміє висловлювати похвалу 

і вдячність. Одна висловлює їх так перебільше-

но і завзято, що закрадається думка, чи не стоїть 

за цим недобрий умисел; інша до крові обкусає 

губи, перш ніж вичавить із себе «дякую» чи «до-

бре виконано».  

Повага до ближнього передбачає постійне 

застосування «золотого правила», на якому на-

прикінці Нагірної проповіді наголошував Ісус 

Христос: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди 

вам чинили, те ви чиніть їм!» Не одній людині 

буде вельми гірко на душі, якщо до неї всі будуть 

ставитися так, як вона до них; якщо з нею усі 

раптом почнуть розмовляти командним тоном, 

зухвало й зверхньо відчитувати її чи зневажливо 

й мовчазно ігнорувати.  

Якщо всі ми кожну хвилину життя будемо 

зіставляти свої думки, слова й вчинки з цим пра-

вилом Ісуса Христа, то нам не доведеться довго 

розмірковувати над тим, хто є нашим ближнім. 

Якщо ми будемо ставитися до людей так, як ба-

жаємо, аби вони ставилися до нас, то зможемо 

значною мірою виконати Христову Заповідь 

любові до ближнього. Чи скажемо ми тоді йому, 

що вважаємо його за дурня? Радше ні! Які слова 

ми будемо добирати, аби вказати ближньому на 

його об’єктивні недоліки? Ми з неабиякою лю-

бов’ю будемо допомагати йому виправляти їх.  
Чи будемо ми зловтішно насміхатися з ближ-

нього, який неабияк осоромив себе? А чи, та-
муючи злорадство, спрямуємо свою енергію і 
зусилля на те, аби полегшити ситуацію, у якій він 
опинився. Коротко кажучи: виконуючи  «золоте 
правило» Ісуса Христа, ми несемо людям неаби-
яке благословення.  

Відвернімо на певний момент свою увагу від 
цього важливого завдання і поміркуймо над 
своїми поведінкою і ставленням до Бога. Нехай 
наша поведінка говорить сама за себе і буде 
відповіддю на питання: «Ким є для мене Бог?» 
Помічником у біді, до Якого я звертаюся, коли не 
знаю, як бути далі? Рятівним кругом, який спасає 
мене в останній момент, аби я не потонув? Ми 
можемо також мати Бога за «поштову скриньку», 
яку вщерть заповнюємо побажаннями, прохан-
нями і певними домаганнями, як-от: «Якщо Ти 
мені допоможеш, то я виконаю те чи інше!» Але 
ми можемо бачити у Ньому свого Небесного 
Отця, Який завдяки Ісусові Христові кличе нас 
до Себе, до Своєї любові.

Якщо ми дозволимо Богові бути нашим Не-
бесним Отцем, то будемо відповідно себе вести. 
Тоді похвала й вдячність займатимуть чільне 
місце у наших молитвах, словах і вчинках. 

Отже, тільки своєю поведінкою ми можемо 
показати, Ким є для нас Бог, а також ближній.  

art

Мовчання – золото?
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Під час цієї події нікого не було, ніхто не бачив, як 
воскрес Ісус Христос. Однак Святе Писання чима-
ло разів звертає нашу увагу на воскресіння Ісуса 
Христа й називає свідків, які бачили Воскреслого й 

порожній гріб. У «Катехізисі у питаннях і відповідях» про це 
мовиться так: «Інші докази – це найрізноманітніші явлення 
Воскреслого впродовж сорока днів між Його воскресінням і 
вознесінням: конкретно названі люди, яким Він являвся і які 
Його впізнавали. Воскресіння Ісуса Христа не є спробою Його 
послідовників видавати бажане за дійсне, це – реальна подія. 
Вона дійсно відбулася.» (Катехізис у питаннях і відповідях,      
№ 185). Одночасно це відбиває нападки противників христи-
янства, які здійснювалися з самого його початку, нібито учні 
Ісуса Христа намагалися видавати бажане за дійсне, тобто, 
що Ісус Христос нібито не воскрес. Однак у Євангелії від Івана 
знаходимо приклади того, що Воскреслий – не привид і що 
Його воскресіння не є витвором уяви. При розгляді цієї теми 
звернемося до Євангелія від Івана. 
Серед біблійних свідчень про воскресіння читаємо зворуш-
ливу історію про те, як Марія Магдалина зустріла воскресло-

го Господа. У Євангелії від Івана розповідається (Від Івана 20, 
11-18), що Марія стояла перед гробом, нахилилась до гробу 
й плакала. Два ангели спитали, чого вона плаче. Коли вона 
побачила порожній гріб, першою її думкою було, що хтось 
забрав із нього тіло Ісуса й переніс в інше місце й тому гріб 
порожній. 

Марія зустрілася з Воскреслим
Марія обернулася й побачила Ісуса Христа, та вона спершу 
Його не впізнала. Отже, Марія повернулася від гробу й смерті 
до живого й Воскреслого. Ісус також спитав її, чого вона пла-
че. Вона ж подумала, що то садівник, – зазвичай за могилами 
доглядали садівники. Марія подумала, що це садівник забрав 
тіло Ісуса й може сказати їй, де воно тепер знаходиться. І тут 
Воскреслий звернувся до Марії, назвавши її на ім’я єврейсь-
кою мовою. Вона зразу ж упізнала Його голос і також відповіла 
Йому на єврейській мові: «Раввуні!», – що у перекладі означає 
«(мій) Учителю!». Очевидно, вона захотіла доторкнутися до 
Нього, бо Він відхилив її намір словами: «Не стримуй Мене, не 
зійшов бо Я ще до Отця Мого». Це означає, що не йшлося про 

Ісус Христос воскрес із мертвих! Про це свідчить Святе Писання, 
про це свідчить і наш Символ віри, тому під час Пасхи ми відзна-
чаємо воскресіння Ісуса Христа. Та як слід уявляти собі воскресін-
ня й Воскреслого?

Пасха
       СВЯТА  У ЦЕРКОВНОМУ  РОЦІ
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загальну заборону торкатися до Нього – Ісус Христос лише не 
бажав, щоб Його затримували на Його шляху до Небесного 
Отця. У відповідності з цим дослівний переклад цих слів Ісуса 
Христа означає: «Не затримуй Мене!»
 Ісус велів їй піти до учнів і сказати їм, що Він зійде до Свого 
Отця. Марія виконала це доручення Ісуса й передала Його 
слова учням. При цьому вона вимовила важливу фразу: «Я 
бачила Господа!» Цю фразу, відповідно сформульовану, учні 
повторили Фомі, коли він спитав про Воскреслого.

Ісус Христос являється Своїм учням
Увечері у день Пасхи Ісус Христос уперше після Свого вос-
кресіння явився Своїм учням у Єрусалимі. Фоми серед них не 
було. Ісус, незважаючи на закриті двері, явився посеред них 
і привітав їх, переляканих, побажанням миру: «Мир вам!» Він 
показав їм рубці від ран на руках і ногах, послав їх для вико-
нання їх місії, дарував їм Святого Духа й наділив повноважен-
нями прощати гріхи.
Якщо Марія впізнала воскреслого за голосом, коли Він по-
кликав її по імені, то учні впізнали Його за слідами від ран, які 
виникли від забитих цвяхів й удару списом, коли Він висів на 
хресті. Той, Хто помер на хресті, був саме Тим, Хто стояв тепер 
перед учнями як Воскреслий, і Він був реальним, а не приви-
дом.
  Той факт, що від ран на тілі Воскреслого залишилися рубці, 
зіграв свою роль й через тиждень: апостол Фома, який не 
був увечері під час Пасхи серед учнів і який не бачив Ісуса, 
зустрівся тепер із іншими учнями. «Ми бачили Господа!» – 
сказали вони йому, та він захотів не тільки побачити, але 
переконатися, доторкнув-
шись до рубців від ран. І зно-
ву Воскреслий явився серед 
апостолів із вітанням миру й 
закликав Фому доторкнутися 
до Себе й увірувати. Проте, 
чи Фома справді доторкнувся 
до Господа, чи ні, не повідом-
ляється, однак він увірував, 
бо визнав Воскреслого своїм 
Господом і Богом. У відповідь 
на це Ісус мовив, що блаженні 
ті, які не бачили, але увірували 
(Від Івана 20, 19-20).
  У Євангелії від Івана, крім 
цього, повідомляється про 
явлення Воскреслого на Ти-
веріядському морі (так Іван 
називає Генісаретське озеро). 
При цьому Він явився сімом 
учням, яким не пощастило на-

ловити риби, незважаючи на те, що трудилися вони цілу ніч. 
На заклик Ісуса Христа вони закинули сіті ще раз, і цього разу 
улов виявився надзвичайно великим. Коли учні повернулися, 
Ісус уже розпалив вогнище, щоб підсмажити на ньому рибу з 
хлібом й покликав учнів поснідати з Ним. Після трапези Ісус 
дав апостолу Петру доручення «пасти Його вівці». Оскільки 
Ісус Христос споживав їжу разом зі Своїми учнями, то думка, 
що Він нібито був духом чи галюцинацією, є повністю помил-
ковою.

Тіло воскресіння: духовне чи тілесне?
Із розповіді про воскресіння Ісуса Христа та його очевидців, 
записаної в Євангелії від Івана, зрозуміло, що Воскреслий 
не був духом: Він їв і пив зі Своїми учнями, до Нього можна 
було доторкнутися. І все ж, як Він міг проходити через закриті 
двері? Яким чином?
  Людина складається з тіла, душі й духу. Коли вона помирає, 
тіло проминає, та душа й дух залишаються. Під час воскресін-
ня мертвих душа й дух з’єднуються з тілом воскресіння, яке є 
«славним тілом», подібним до тіла воскресіння Ісуса Христа. 
Це тіло не вмирає. Таке воскресіння є тілесним або плотсь-
ким воскресінням. Тому Марія змогла впізнати Ісуса Христа. 
Це тіло воскресіння апостол Павло називає також «духовним» 
тілом (1-е Кор 15, 44) на відміну від «тлінного» тіла, яке після 
смерті знищиться. 
  Таким чином, воскресіння є тілесним, тому що душа й дух 
одержують тіло воскресіння; однак тіло воскресіння водно-
час є духовним і більше не підкоряється природнім умовам, 
таким, як спрага, голод, хвороба й смерть.                           Ред.

ЖИТИ ВІРОЮ | СВЯТА  У ЦЕРКОВНОМУ  РОЦІ

Ф
от

о:
 se

rja
nd

 / 
ht

tp
://

br
ig

ht
w

al
lp

ap
er

s.c
om

.u
a



НС, 05/20161616

До VIII-X ст. як Західна, так і Східна церква, суворо до-
тримувались головних музично-співочих устоїв: спів 
був лише вокальним, виключно мелодійним і всі зу-
силля для його створення були направлені, з одного 

боку, на його відмежування від  світського мистецтва, з іншого, 
- на розвиток церковного осьмогласія.

У Середньовіччі Західна церква починає шукати нових 
можливостей в царині музики та співу, заклавши тим самим 
основи майбутнього європейського мистецтва й поступово 
розірвавши історичний зв’язок з мистецтвом античної епохи. 
«Музика – це вільна наука, яка навчає майстерному співові», 
- писав монах-бенедиктинець і учитель церкви Беда Препо-
добний (672 – 735). Розуміння музики як вільної науки поро-
дило особливу галузь інтелектуальної діяльності – спеціальну 
теоретичну дисципліну, що входить до складу семи вільних 
мистецтв, які утворювали систему середньовічних знань.

Традиція написання спеціальних музичних трактатів на За-
ході освячена авторитетом Августина «Блаженного» Аврелія 
(354-430), який є автором ґрунтовної праці «Шість книг про 
музику». Відомий християнський теолог сформулював у ній 
загальні положення вчення про ритм. Важливу роль відіграв   
також твір Боеція (480-525) «Настанови в музиці» - п’ятитом-
ний виклад античного музичного вчення.

Усе це призвело до того, що Захід поступово відмовився від 
двох традицій церковно-співочого мистецтва – його строго 
вокального характеру й виключно мелодійного змісту.  Піс-
ля Лаодикейського  собору (364 рік) у церкві почали співати 
лише виконавці-професіонали. У якості інструментального су-
проводу до співу хору почали використовувати орган. Орган, 
вочевидь, потрапив до Європи зі Сходу, адже одна з перших 
згадок про нього пов’язана з іменем імператора іконоборця 
Костянтина Копроніма, який підніс його в дар королю франків 
Піппіну в 757 році. Після цього орган почали використовува-
ти в монастирях як інструмент для навчання григоріанському 
співу і для музичного супроводу богослужінь.

Спів під час католицького богослужіння
Спів під час католицького богослужіння тривалий час був 

одноголосним. У більшості церков він здійснювався по типу 
псалмодії, яка була подібна до речитації: одна людина речи-
тативом промовляла в вузькому діапазоні слова пісні, а ті, що 
молилися, так само монотонно їх повторювали. Текст доміну-
вав над музикою.

У V-VII ст. з’явилися різноманітні монастирські традиції, які 
розвивалися паралельно з римською: в Іспанії (Толедо) - моза-
рабський спів, у Леоні, Британії та на півночі Італії – галлікан-
ський спів. Так, в Італії було прийнято виконувати священні 
тексти у формі виконання гімну. Такий тип співу запровадив 
єпископ Амвросій, який використовував вірші у формі антич-
ної римської поезії (амвросіанський спів).

Зі зміцненням інституту папства представники вищого 
духовенства почали самі відбирати ритуальні наспіви та ка-
нонізувати їх. У VI ст. у Римі була заснована співоча школа 
(Schola cantorum) і відбулася уніфікація церковної співочої 
традиції, яку започаткував папа Григорій І («григоріанський 
спів»). Він упорядкував величезний збірник пісноспівів (анти-
фонарій), у який включив чимало місцевих наспівів. Основ-
на частина наспівів становила «рухому» частину церковних 
служб: початковий псалом, псалом на даний день церковного 
року, молитва під час причастя та ін. Ці твори почали нази-
вати «григоріанськими хоралами». Для богослужінь відібрали 
строгі, безпристрасні й суворі хорали, у яких мелодія підпо-
рядковувалася ритміці слів. Тексти Старого й Нового Завіту 
виконувалися на розспів лише латинською мовою в вигляді 
монодії – одноголосного чоловічого співу: або хором (в уні-
сон), або одним співаком.

Серед григоріанських хоралів були пісноспіви, які відріз-
нялися від повсякденних й утворювали особливий  вид 
служби – мессу. Цей цикл пісноспівів з нагоди основних бо-
гослужебних свят складався з 5-6 розділів. Кожний мав назву 
за першими початковими словами тексту: «Kyrie eleyson» («Го-

Якщо в момент зародження церковного осьмогласія обидві половини вселенської Церкви – Східна та 
Західна – мали в богослужебній музичній практиці спільні витоки, то в VIII-X ст. музичні вподобання 
православного Сходу й католицького Заходу почали різнитися, і кожна з цих церков пішла своїм 
шляхом.

Основи співу в Західній Церкві (1)

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 6)
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споди, помилуй!»), Gloria … («Слава Богу на висоті»); Credo… 
(«Вірую  в  єдиного  Бога»),  Sanctus… i Benedictus («Свят, свят, 
свят Господь Саваот» та «Благословен грядний»), Agnus Dei… 
(«Агнець Божий»).

Починаючи з Х століття в хорали Католицької церкви 
почали проникати «тропи» (вставки гімнографічних, тоб-
то самостійно створених, текстів у канонічні григоріанські 
тексти) і «секвенції», пісноспіви нового типу, які поповнили 
григоріанський кодекс співів. Перші секвенції, які дійшли до 
нас, належать ченцеві монастиря Санкт-Галле Ноткеру Заїка 
(840-912). Тридентських собор католицької церкви в середині                        
ХVI століття заборонив виконання тропів та всіх секвенцій, 
окрім чотирьох: Victimae paschali («Пасхальній жертві»), Veni 
Sancte Spiritus («Прийди, Дух Святий»), Lauda Sion («Хвали, 
Сіоне (Спасителя)») та Dies irae («День гніву») Томаззо да Че-
лано. Згодом (у 1727 р.) була канонізована ще одна Stabat 
mater («Стояла Мати скорбна»), що належить францисканцеві 
Якопоне да Тоді. Слід зазначити, що на рубежі ХVI-ХVIІ століть 
найбільші собори мали власні інструментальні капели, а це 
не могло не відобразитися і на еволюції традиційних жанрів 
церковної музики.

Важким завданням в освоєнні григоріанського співу було 
вивчення та виконання «юбіляцій» - протяжних мелодій 
мелізматичного типу, які виспівували слово «Алілуя». І якщо 
заучування напам’ять мелодій, в яких кожному звукові від-
повідав склад тексту, було порівняно неважким завданням, то 
заучування мелодій, у яких на один склад тексту доводилося 
по кілька десятків мелодійних звуків, в умовах усної традиції 
було значно важче.

Нотна грамота
Найбільш ранні рукописи пісноспівів, які дійшли до нас, да-

туються кінцем VIII століття. Проте вони містять тексти пісень, 
які лише іноді супроводжуються вказівкою на глас, що свід-
чить про панування усної традиції. Перші йотовані рукописи 
з›явилися в IX столітті. Піснеспіви в них записувалися за до-
помогою особливого західного різновиду невменної нотації, 
яку називали «Nota Romana», де спеціальні значки, «невми», 
надписувалися над молитовним текстом, щоб вказати напря-
мок, у якому рухається мелодія, без зазначення висоти й ін-
тервалів, а самі мелодії будувалися в основному на центонно-
му принципі формоутворення (тобто з відомих мелодій інших 
творів). Невменне письмо фіксувало лише відносну висоту 
тонів і напрям мелодії.

Тенденції до нової мелодійної творчості не могли вжитися 
з центонним принципом і з розумінням гласу як «нома» або 
як суми канонізованих мелодійних формул. Тому «глас» по-
ступово перетворюється на «модус», або певний звукоряд з 
пануючими і підлеглими звуками, а система осьмогласія пере-

творюється на систему восьми модусів, або восьми церков-
них ладів. Так  поступово з’являються сольфеджіо й лінійна 
нотація.

Органум і «Кантус фірмус»
В епоху Середньовіччя Західна церква приділяла увагу 

також питанням багатоголосних співзвуч, починаючи з най-
простішого – двоголосся й переходячи після цього до три- та 
чотириголосся і навіть більше. Одна з перших згадок про ба-
гатоголосий спів під назвою «органум» (Organum) зустрічаєть-
ся в біографії Карла Великого й датується початком   IX ст. 
Органум – це жанр та техніка музичної композиції в епоху 
Середньовіччя, діафонія (двоголосся). Дещо пізніше вчений 
філософ Еріугена (810-877) так писав про органум: «Я помічаю, 
що ніщо інше, викликаючи красу, не є настільки приємним 
душі, як розумні інтервали різних голосів. Мелодія органума  
складається з різних якостей і кількостей: голоси то звучать, 
віддаляючись один від одного на більшу чи меншу відстань, 
то, навпаки, сходячись один з одним, відповідно до деяких 
розумних законів з окремих ладів, створюють певну природ-
ну красу. Діафонія починається з тону, потім вона присутня в 
інтервалах, простих або складних, і нарешті повертається до 
свого початку - тону (унісон), в якому і полягає її сутність та 
сила».

Григоріанський наспів, який використовується в одному з 
голосів органума, отримав назву Cantus firmus («Кантус фір-
мус»), що означає заданий, установлений наперед, наспів 
– тобто задану мелодію в одному з голосів (здебільшого в 
тенорі) поліфонічної композиції, на основі якої конструюва-
лося багатоголосе ціле. Технікою написання творів на Кантус 
фірмусі послуговувалися європейські композитори, почина-
ючи з пізнього Середньовіччя й до раннього бароко, але його 
розквіт припав на другу половину ХV та XVI століть. У якості 
Кантус фірмуса використовувалися різноманітні джерела, 
здебільшого відомі наспіви, завдяки чому така прекомпози-
ційна мелодія отримала також назву Cantus prius factus («Кан-
тус пріус фактус» = «раніше створений мотив»).

З плином часу поліфонія повністю замінила одноголос-
ся, тобто чисто мелодійний спів, яке панувало дотепер, і в 
Західній церкві запанував спів багатоголосний, у якому лише 
один голос тримав церковну мелодію, а інші голоси (два-три 
та більше) мали мелодії, майстерно приєднані на основі Кан-
тус фірмуса. Творчі сили музикантів були кинуті не на при-
множення церковних мелодій за законом осьмогласія, а на 
пристосування кантус фірмусів до нових форм багатоголос-
ся (поліфонії). Якщо спочатку поліфонічний спів не вважався 
цінним в естетичному відношенні, оскільки мистецтво його 
упорядників було ще достатньо примітивним, то з часом,
у XIII-XVI ст., поліфонія набула великого значення й докорінно 
змінила музику й спів західних народів. 

                                                                                                             Ред.                                                                                                                          
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ВИСОКОСНИЙ РІК

«Усипане зорями небо славить Тебе, 
всемогутній Боже… »

У цій статті ми серед іншого дамо відповідь на питан-
ня, чому християни східного й західного обрядів у різ-
ний час (за Юліанським та за Григоріанським календа-
рем) відзначають свято Пасхи? 

Милостивий Боже, Ти поставив перед нами непросте завдання…  
Якби Господь, створюючи Всесвіт, простішим зробив процес обер-
тання Землі навколо Сонця! Настільки просто, аби він узгоджувався 
з нашими людськими уявленнями про час і з точністю до долі секун-
ди вписувався б у такі зрозумілі для нас величини як день, тиждень, 
місяць, рік, що підлягають простим математичним обчисленням. 
Але Божий задум був іншим. Багато вчених намагалися з’ясувати 
тривалість земного року – це  час, який Землі необхідно пройти , аби 
виконати повний оберт навколо Сонця – у зрозумілій календарній 
формі. У наш час сформувалися різні календарі: місячний  і сонячний, 
а також календар з математичними поправками на високосний рік. 
Можна заплутатись! Господи, допоможи розібратися в цьому!
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ВІРА ТА СУСПІЛЬСТВО | ВИСОКОСНИЙ РІК

Ще з давніх-давен люди нама-
галися осягнути феномен 
часу. І це недивно. Календар 
був украй необхідний хлібо-
робам, аби  вчасно обробля-
ти землю і збирати врожай. 

Адже від правильно обраного для сівби часу залежа-
ло виживання багатьох народів земної кулі. Без точ-
ного розподілу часу було б фактично неможливо ор-
ганізувати благополучне співжиття великої кількості 
людей у межах навіть однієї держави. Тому й виникла 
необхідність скласти календар.

У деяких давніх високорозвинутих народів уже 
існували власні календарі. Відомо, приміром, 

що такими календарями послуговували-
ся мешканці Стародавнього Єгипту 

(Північна Африка), Вавилону, Ки-
таю (Азія), представники народів 

Центральної Америки майя та 
ацтеків. Ще в сиву давнину лю-
дям було важливо вести облік 
часу та правильно розподіля-
ти його. Облікувати час доби 
було нескладно – добу просто 
розподіляли на години, стежа-

чи за рухом Сонця. Однак  дово-
дилося ламати собі голову, коли 

йшлося про великі проміжки 
часу. 

Не один народ докладав 
значних зусиль, аби скласти 

правильний календар. Так, наприклад, науковці 
припускають, що велетенські кам’яні кола на кшталт 
тих, що є в Стоунхендж (Південна Англія), використо-
вували зокрема для того, аби визначати точний час 
літнього сонцестояння. У дні сонцестояння сонячне 
світло через отвір кола потрапляв у його центр. Аби 
збудувати кам’яні кола в Стоунхендж, знадобилися 
мільйони робочих годин. Точне визначення пори 
року було настільки важливим для людей, що вони 
докладали для цього неабияких зусиль.

Перший відомий людству календар з’явився у Вави-
лоні. Його мешканці склали його для сільськогоспо-
дарських потреб. Вони спостерігали за рухом Сонця, 
Місяця та зірок і, таким чином, визначали найсприят-
ливіший для сівби час. 

Доба має 24 години – чому?
Для вавилонян число дванадцять мало велике зна-

чення. Воно було для них священим числом. Числа 
шість та двадцять чотири через математичну спорід-
неність з числом дванадцять були також важливими. 
Тогочасні астрономи поділяли день на дві частини – 
по дванадцять годин кожна: дванадцять годин тривав 
день і дванадцять – ніч. Таким чином, доба складала-
ся з двадцяти чотирьох годин. А кожна година – з 60 
хвилин, а та в свою чергу – з 60 секунд. Цей прадавній 
розподіл часу є настільки точним, що він з точністю 
до декількох секунди відображає астрономічну три-
валість доби. Це свідчить про неабияку спостереж-
ливість вавилонян, а також – про високий рівень ро-
звитку в них математичних наук.

Цікаво, що хронометраж вавилонян витримав ви-
пробування часом й існує ось уже впродовж декіль-
кох тисячоліть. Хоча людство вже давно відмовило-
ся від системи обчислення, яка грунтується на числі 
шість. Сьогодні ми послуговуємося десятковою си-
стемою обчислення. Адже для дроблення секунди 
ми використовуємо десяткову систему обчислення і 
ведемо мову про десяту, соту чи навіть тисячну долю 
секунди.

Тривалість одного річного місяця відображає один 
повний оберт Місяця навколо Землі. А коли він ви-
конав дванадцять обертів, то минув майже один рік; 
а Земля зробила, в свою чергу, один оберт навколо 
Сонця. Цей метод хронометражу не зовсім точно, 
а лише приблизно, відображає тривалість асторо-
номічного часу. Далі ми розповімо Вам про цю мате-
матичну неточність між циклами обертанням Місяця 
та Землі.

Виняток становить лише така часова одиниця, як 
«тиждень». Вона не ґрунтується на астрономічних да-
них. Чому вона виникла, ніхто не може точно сказати. 
На зламі двох епох тиждень складався з восьми днів і 
лише згодом – із семи.

Місячний та сонячний 
календарі

Спостереження за ритмічними явищами природи 
дало свої результати: Місяць періодично змінює свій 
зовнішній вигляд. Спочатку на вечірньому небі з›яв-
ляється тонка cвітла смужка у вигляді вузького сер-
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панка. Поступово він збільшується і впродовж декіль-
кох днів утворює півколо. Ще через кілька днів на 
нічному небосхилі з’являється повний місячний диск, 
який через декілька днів знову зменшується до півко-
ла, а потім – до вузького серпанка. Для цього малий 
супутник Землі витрачає приблизно 29 з половиною 
діб; точніше - 29,530589 днів. Отже, на 12 місячний 
цикл припадає приблизно 354 дні та 10 годин.

За сонячним календарем можна також чітко визна-
чити тривалість року: коли Земля виконала один 
повний оберт навколо Сонця, то минув один рік. Ми-
лостивий Бог створив світ так, що рік за сонячним 
календарем не співпадає з роком за місячним. Рік за 
місячним календарем з 12 місячним циклом є майже 
на 11 днів коротшим від року за сонячним календа-
рем з його 365 добами 5 годинами 48 хвилинами й 45 
секундами.

Цю відмінність можна помітити, зіставивши ісламсь-
кий календар (місячний календар) з сонячним кален-
дарем, яким послуговуємося ми, християни. Оскільки 
місячний рік є коротшим за сонячний, то день мусуль-
манського Нового року або початок 30-денного посту 
рамадан відзначають кожного року на 11 діб раніше 
від попереднього року, а протягом 34 років він про-

ходить усі пори року. 

Предтеча нашого 
календаря

Усім мабуть добре відомий римський імператор Гай 
Юлій Цезар. Він був не тільки вправним полководцем, 
який захоплював далекі землі в Північній Африці, у 
Галлії, Британії та Германії, а й узявся впорядковувати 
римський календар. Юлій Цезар запровадив у своїй 
країні єгипетський календар і проголосив, що кожен 
четвертий рік має тривати 366 днів. Так уперше було 
запроваджено високосний рік. Для цього треба було, 
аби двічі повторювався день 24 лютого. Тобто, раз на 
чотири роки після 24 лютого знову повторювалося  
24 лютого.

Цей так званий юліанський календар настільки 
чітко відображав астрономічний сонячний рік, що 
відставав від нього лише на одинь день упродовж         
128 років.

Григоріанський календар
Однак, і таке мінімальне відставання на один день 

за 128 років призводило впродовж століть до зсуву 
календаря. У XVI столітті юліанський календар від-

Історична 
модель нашої 
Сонячної си-
стеми
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ставав від астрономічного сонячного року вже на де-
сять днів у порівнянні з 325 роком, коли Нікейський 
собор ухвалив порядок визначення дат Великодня й 
інших християнських свят. Такий зсув на 10 днів по-
рушував порядок церковного року. Стало очевидним, 
якщо не внести корективи, то згодом весняне свято 
Великдень неминуче припаде на літній період, а зи-
мове свято Різдво – на весняний. Так рано чи пізно 
дата Великодня співпала б із  Різдвом. Адже Різдво є 
нерухомим, а Великдень рухомим святом, яке відзна-
чають у першу неділю після першої місячної повноти 
після дня весняного рівнодення. Причому, соборним 
рішенням чітко зафіксували день весняного рівно-
дення – 21 березня. У 1582 році за юліанським кален-
дарем рівнодення мало припасти на 21 березня, а на-
справді припадало на 11 березня. Учені та церква не 
погоджувалися із таким станом справ. Тому 24 лютого 
1582 року папа Григорій ХІІІ видав буллу, згідно з якою 
відлік часу змістили на 10 днів уперед, і п’ятницею 
після четверга 4 жовтня 1582 року стала не п’ятниця,
5 жовтня, а п’ятниця, 15 жовтня. А 29 лютого визначи-
ли як високосний день.

Та це була не єдина зміна. Аби запобігти часовому 
зсувові весни, запровадили чіткі правила  високосно-
го року.

1-е правило: рік вважається високосним, якщо його 
число дітиться без залишку на 4;

2-е правило: рік не є високосним, якщо його число 
ділиться без залишку на 4 та на 100; 

3-е правило: рік є високосним, якщо його число  ді-
литься без залишку на 4, на 100 і на 400.

Приклади: 
1. 2016 рік є високосним, оскільки його число ді-

литься на 4, але не ділиться без залишку на 100 чи 400.
2. Рік 1900 не був високосним роком. Адже його 

число ділиться на 4 і на 100, але не ділиться на 400.
3. Рік 2000 був високосним роком. Адже 2000 ді-

литься без залишку на 4, на 100 і на 400.

Подарований день
У 2016 році у нашому розпорядженні виявився до-

датковий день. І лише від нас залежить, що ми зро-
бимо з ним: приймемо його як дарунок небес чи як 
більшу тривалість земних негараздів. Якщо ми заба-

жаємо, то можемо використати цей день, аби вели-
чати Господа й дякувати Йому; аби провести його як 
день особливої турботи про ближнього і радісного 
очікування зустрічі з нашим Небесним Отцем і Його 
Сином.

Григоріанська реформа кален-
даря виявилася успішною

Згідно з реформою календаря початок нового року 
перенесли на 1 січня, ближче до Різдвяних свят та до 
дня зимового сонцестояння. У середньовіччі рік у різ-
них країнах починався у різні дні, наприклад, на Різ-
дво чи на Великдень. 

Як і очікувалося, люди по-різному поставилися до 
переходу від юліанського до григоріанського кален-
даря. Коли вносяться певні зміни до чогось устале-
ного й звичного, то вони одних шокують, а в інших 
викликають захоплення. І це відбувається, як у випад-
ку запровадження нового календаря, так і у випадку 
запровадження нового церковного пісенника.

Більшість країн, де переважало протестантське на-
селення, тривалий час не визнавала цієї календар-
ної реформи, бо її ініціатором був Папа Римський, 
якого вони недолюблювали. Тому Швеція й Англія 
запровадили в себе григоріанський календар лише в 
1752 році. 

Найпізніше цей календар запровадили в Народній 
Республіці Китай. І відбулося це у 1949 році.

Реальність є значно 
складнішою 

Милостивий Боже, чому Ти створив усе так складно? 
Мабуть, для того, щоб ми осягнули Твою незбагненну 
велич. Однак якщо хтось вважає, що із запроваджен-
ням григоріанського календаря ми остаточно вирі-
шили проблему, то помиляється. Адже неможливо 
з точністю до долі секунди відобразити в календарі 
тривалість обертання Землі навколо Сонця. Гри-
горіанський календарний рік триває на 11 секунд 
довше від астрономічного року. Через 8 тисяч років 
різниця між ними становитиме один день. Тоді весна 
наступить на один день раніше.

Та над вирішенням цієї незначної проблеми нам ще 
рано ламати собі голову, чи не так?                                                                                             

ВІРА ТА СУСПІЛЬСТВО | ВИСОКОСНИЙ РІК
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Қазахстан

Казахстан розташо-
ваний на межі двох 
континентів – Європи 
та Азії. Казахська земля 
багата своєю історією, 
звичаями й традиціями. 
Казахстан – це величезні 
гірські вершини й веле-
тенські скелі, дикі ліси й 
безкраї степи, спека пустель і міць льодовиків, 
що променяться на сонячному світлі, діаман-
тові озера й стрімкі гірські ріки, унікальний 
тваринний і рослинний світ.
Казахстан – дев’ята за площею країна в світі. 
Вона межує з Китаєм, Киргизстаном, Турк- 
меністаном, Узбекистаном та Росією. Казахстан 
вважається найбільшою державою в світі, що 
не має виходу до світового океану. Територію 
Казахстану омивають внутрішньоконтинен-
тальні моря – Каспійське та Аральське. Приро-
да Казахстану славиться своєю неповторною 
красою. Вона сувора, оскільки більшу частину 
території країни становлять пустелі – 164 млн. 
га (44 %) і напівпустелі (14 %). 26 % території 
займають степи, і лишень 5,5% (21 млн. га) 
– лісові зони. У центральній частині країни 
простягається «жовтий степ» - Сари-Арка, а на 
захід від нього – Тургайське плато. На пів-
денному заході розташоване плато Устюрт й 
узбережжя Каспійського моря.
Кожен, хто хоча б раз бачив казахський степ, 
запам’ятає його надовго. Це домівка для кіль-
ка сотень видів птахів, які гніздуються в районі 
численних прісних та солоних озер. Особли-
вої уваги заслуговують пустелі Казахстану: 
Бетпак-Дала, Плато Устюрт, Мойинкум, піщана 
пустеля Кизилкум, а також Приаральські Кара-
куми. Тут водяться джейрани й тушканчики, а 
також гроза всіх пустель – гадюка. 
Казахстан розташований у трьох часових 
поясах.
Територія республіки простягається від 
нижньої течії Волги на заході до підніжжя 
Алтайських гір на сході, від Західно-Сибірсь-
кої низовини на півночі до пустелі Кизилкум і 
гірської системи Тянь-Шань на півдні.
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КАЗАХСТАН:
1. Державна мова в Республіці Казахстан – казахська, яка належить до кипча-
цької підгрупи тюркських мов, вона споріднена з узбецькою, киргизькою, турк-
менською, татарською мовами. У державних установах Республіки Казахстан 
та органах місцевого самоврядування в ролі рівноправної використовується 
також російська мова. Кожна людина має право розмовляти своєю рідною мо-
вою й обирати мову для спілкування, освіти й роботи. Подібна мовна політика 
допомагає людям різних етнічних груп жити й працювати в мирі й злагоді.
2. Державний прапор Республіки Казахстан 
являє собою прямокутне полотнище блакитного 
кольору з зображенням у його центрі сонця 
з 32-ма променями, під якими розташований 
степовий орел з розправленими крилами. Біля 

древка – вертикальна 
смуга з національним 
орнаментом. Усі зображення сонця, променів, орла й 
орнаменту – кольору золота.
3. Головним елементом, який увібрав в себе основну 
ідею національного герба Казахстану, є шанирак – 
кругове навершя купола юрти, від якого у вигляді 
променів сонця рівномірно у всі сторони розходяться 
купольні жердини – уикі в обрамленні крил двох 

міфічних коней, тулпарів. Їхні крила символізують мрію про побудову могутньої 
й процвітаючої держави. Вони свідчать також про чисті помисли й прагнення 
до вдосконалення й досягнення гармонії в суспільстві, із природою та світо-
вою цивілізацією. Образ шанираку в державному гербі Казахстану - це образ 
спільного дому для всіх людей, які проживають на території республіки. Щастя 
в ньому залежить від благополуччя кожного, так само як міцність шанираку 
залежить від надійності його уиків (опор). Кольорову гамму герба становлять 

два кольори: темно-золотистий та блакитний. Перший 
відповідає світлому, ясному майбутньому. Блакитне небо 
єдине для всіх народів світу. 
4. Казахстан – багатонаціональна держава. Тут прожи-
вають представники понад 120 національностей. Най-
більш чисельну групу становлять казахи, на другому місці 
– росіяни, та третьому – татари та українці. Тут мешкають 
навіть німці, поляки й корейці. 
5. Більшість жителів Казахстану сповідують іслам, на 
другому місці -  православні християни, є також католики 

й протестанти,  представники інших  релігій.
6. Традиційні оселі казахських кочівників нази-
ваються «юртами»; це накритий повстю шатер з 
дерев’яною рамою. 
7. Місто Туркестан – центр культури Казахстану, 
заснований 1500 років тому.
8. Казахстан вважається першою країною, де тисячі років тому назад були 
одомашнені коні.
9. Археологічні розкопки, які проводяться в республіці, свідчать про те, що 
Казахстан – родина амазонок. 
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10. 16 грудня 1991 року був прийнятий Закон про незалежність Казахстану.
11. Густота населення Казахстану - менше 6 осіб на квадратний кілометр.
12. Російське слово «деньги» (гроші) походить від тюркського слова «тенге». 
Сьогодні  тенге – національна валюта Казахстану.
13. До кінця 1998 року столицею Казахстану було 
місто Алма-Ата (сьогодні Алмати). Місто було 
названо на честь яблунь, яких тут надзвичайно 
багато. Сьогодні столиця республіки – місто 
Астана, що в перекладі «столиця».
14. Розташоване в Казахстані озеро Балхаш 

- одне з найбільших озер у світі. Воно на поло-
вину складається з прісної води, на половину - з 
солоної. Учені до сих пір не можуть розгадати 
цей феномен. До речі, навіть неозброєним оком  
можна помітити розділ прісної та солоної води.
15. Димова труба Екібастузької ГРЕС-2 є найви-
щою димовою трубою в світі (420 м).

16. Казахстан – займає 3-є місце в світі за видобутком урану.
17. Перший штучний супутник Землі (Супутник-1) і перша людина (Ю. Гагарін), 
що побувала в космосі, були відправлені в відкритий космос із Казахстану. Су-
путник-1 був запущений 4 жовтня 1957 року з 5-го науково-дослідного полігону 
Міністерства оборони СРСР «Тюра-Там», яке згодом отримало публічну назву 
космодром Байконур. Байконур (з каз. Байконыр – родюча  земля) – перший і 
найбільший у світі  космодром. Займає площу 6717 км2.

18. Медео – найвищий (високогірний) в світі ком-
плекс для зимових видів спорту з найбільшою 
площею штучного льодового поля – 10,5 тис. м2.  
Високогір’я і кришталево чиста гірська вода для 
заливки льоду сприяють досягненню високих 
результатів в ковзанярському спорті – за весь 
час його існування тут було встановлено 170 

світових рекордів.
19. Алматинська телевежа на горі Кок-Тюбе, побудована в 1978 - 1982 роках, 
побудована з врахуванням гірської місцевості та є однією із найбільш сейс-
мостійких й високих споруд у світі, другою за  висотою спорудою Казахстану й 
32-ою в світі.
20. Кожна третя куля радянських військ під час Великої Вітчизняної війни була 

виплавлена зі свинцю, видобутого в Казахстані.
21. До Казахстану прилітають рожеві фламінго, 
вони водяться в Коргальджинському заповід-
нику, який входить до списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Це найпівнічніше місце гніздування 
звичайного, або рожевого, фламінго.

Богослужіння
Республіка Казахстан
010000, м. Астана,
проспект Богенбая, 26/1
неділя, 11:00 год.
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Казахи – гостин-
ний народ. Казах – 
завжди дуже радий 
гостям, і немає зна-
чення, прийшли ви 
на запрошення чи 
несподівано. Увага 
до гостей, до старших, миролюбство й терпимість, 
які закладаються з дитинства, є головною  націо-
нальною рисою казахів. У казахській національній 
кухні, як у дзеркалі, відобразилася душа народу, 
його історія, звичаї та традиції. Сучасна казахська 
кухня включає в себе не лише традиційні казахські 
страви, але й страви узбецької, уйгурської, росій-
ської, татарської, корейської та інших кухонь, які 
припали казахам до смаку.
Якщо за багатовікову історію казахський народ 
накопичив величезний досвід обробки й приго-
тування м’ясної й кисломолочної продукції, то су-
часне життя поповнило цей асортимент стравами 
з овочів, фруктів, риби, морських продуктів, пе-
ченими, борошняними виробами й солодощами. 
Серед улюблених казахських страв можна назвати 
чак-чак  (із солодкого тіста), баурсаки, самсу, лаг-
ман, плов по-казахському, шужука (солене м›ясо),
куирдак (традиційна м’ясна страва), кази (деліка-
тесне кінське м›ясо), беспармак (бешбармак). Ціка-
во, що назву останньої страви самі казахи вважа-
ють російською. Справа в тому, що казахи багато 
страв їдять руками, п’ятьма пальцями. Російських 
переселенців дивувало, що казахи їдять беспар-
мак просто руками. Так вони його й назвали: «п’ять 
пальців», що по-казахськи звучить як «беш бар-
мак».

 | Достеменно невідомо звідки з’явилося слово «Казахстан». Одна з версій – країну назвали так на честь місцевого народу. Із дав-
ньотюркської мови слово «қазақ» (казах) перекладається як «вільні», «свобідні», «люди, які відокремилися», «хоробрі», «волелюбні 
люди», «відважні воїни». Одна з легенд походження слова «казах» - це історія богатиря по імені Калша Кадир.
Одного дня (це легенда, тому точна дата невідома) після важкого виснажливого бою богатир опинився в полі. Він був один, руки 
його були залиті кров’ю, тіло знеможене, лише очі воїна виказували, що він ще живий. Богатир не мав сил навіть на те, щоб підве-
сти голову й напитися води. Так би Кадир і помер, якби не прилетіла гуска-лебідь.
Ця істота, перетворившись у дівчину, напоїла богатиря й за лічені дні поставила його на ноги. Не вірячи в те, що сталося, Калша 
одружився з лебідкою, яку в народі назвали  «каз ак» («гуска біла»). У них народився син і назвали його «Казах» на честь його матері, 
яка врятувала життя його батькові. А той, у свою чергу, виростив трьох cинів, від яких пішли три ради славних: Акарис, Жанарис 
и Бекарис. Так і з’явився народ Казахстану, за іменем якого й назвали країну.  
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1. Як називається виклад віри, виданий англійськими апо-
столами у 1837 році?
А  Меморандум
Б  Брошура 
В  Велике свідчення
Г  Диспутація 

2. Із скількох глав складається книга Буття?
А  50
Б  40
В  52
Г  48

3. Звідки походила жінка, з якою, згідно з Євангелієм від 
Івана, глави 4, спілкувався Ісус Христос?
А  із Галілеї 
Б  із Самарії
В  із Єгипту 
Г із Фінікії 

4. Звідки походив Натанаїл – один із учнів Ісуса Христа?
А  із Кани Галілейської 
Б  із Єрусалима
В  із Назарета
Г  із Наїна

5. Як називається праця Жана Кальвіна?
А  Гайдельбергзький катехізис
Б  95 тез проти відпущення гріхів
В  Женевський катехізис
Г  Католицький катехізис

6. Що означає слово «Євангеліє»?
А  План спасіння
Б  Блага Вість 
В  Причастя
Г  Духовне хрещення

7. Як по-іншому називали Івана і Якова – братів Заведеєвих? 
А  «сини грози»
Б  «сини грому»
В  «мужі бурі»
Г  «діти вітру»

8. Куди Першоапостол В. Шмідт переніс резиденцію Ново- 
апостольської церкви?
А  у м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
Б  у м. Дортмунд (Німеччина)
В  у м. Цюріх (Швейцарія)
Г  у м. Дюссельдорф (Німеччина)

9. Як називається один із головних церковних творів Йоган-
на Себастьяна Баха?
А  Реквієм
Б  Меса Ля мінор
В  Торжественна меса
Г  Біла меса

10. У яких родинних стосунках були Ісав і Яків?
А батько і син
Б дядько і племінник
В свояки
Г брати

?

  ХТО Я?
Він, як мовиться у Старому Заповіті, «повис між небом і землею». Молодий чоловік їхав верхи на мулі й во-

лоссям заплутався у густому гіллі дуба. Він був царської крові, однак мав недобрий намір, бо бажав перед-

часно, не дочікуючись своєї черги в ряду інших принців-претендентів, закріпити свої претензії на царський 

престол. У нього, одного з наймолодших синів царя, власне кажучи, не було шансів посісти престол. Наша 

історія бере свій початок від моменту, коли один із його зведених братів учинив наругу над його сестрою. 

Через два роки він помстився й убив його та рятувався втечею, аби уникнути покарання з боку батька. 

Упродовж трьох років принц переховувався, поки один із царських воєначальників не заступився за нього; йому 

дозволили повернутися до царського двору. Оскільки наш принц усунув свого першого конкурента на царський престол, а другий, 

його старший брат, пропав безвісти, то став першим претендентом на царську корону. І все ж він замислив повстання – чи тому, що 

хотів успадкувати престол ще за життя свого батька-царя, чи тому, що боявся, що він передумає і вирішить віддати престол іншому 

синові. Принц найняв собі охорону й військо, озброєне колісницями. Окрім цього, він привласнив собі царське право судити. Йому 

вдалося вигнати батька з Єрусалима. Та повстання все ж зазнало поразки. Утікаючи від ворогів, він повис на дереві й був убитий 

одним із воїнів, який до того був на його боці.

Як звали цього нещасливого принца? Відповідь див. нижче.

              ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ


