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М
и знову й знову розмірковуємо над питанням про 
Боже благословення – особливо, коли нам здаєть-
ся, що його нам не вистачає і ми кажемо: «Мило-
стивий Бог, власне кажучи, міг би все ж благосло-

вити мене трішки більше, адже я роблю для нього так багато 
справ!» Одна людина бажає мати краще здоров’я, інша – біль-
ше грошей на рахунку; ще інша надіється на кращу роботу й на 
гідну освіту для своєї доньки чи сина. Уява про Боже благосло-
вення є такою ж багатогранною, як і людське життя. При цьо-
му, люди забувають, що Боже благословення може проявляти-
ся не так, як вони собі уявляють і що його може вистачати на 
кожен день. Згадаймо біблійну історію про вдову із Сарепти:  
пророк пообіцяв їй, що вона матиме щодня стільки борошна і 
стільки оливи, що їх вистачить, аби їй та синові пережити час 
засухи. Бог не наповнив дім удови мукою і оливою зверху до-
низу, а дав їй та синові стільки, скільки потрібно було на кож-
ний день.

Отже, істинним благословенням є, коли ми маємо щодня до-
статньо сил, аби йти шляхом віри й торувати життєвий шлях. 
Коли ми маємо достатньо сил, аби виконувати Божу волю. 
Коли ми маємо достатньо сил, аби долати зло добром. Коли 
ми маємо достатньо сил, аби здобувати з Ісусом Христом пе-
ремогу і щодня з радістю казати: «Мій Спаситель турбується 
про мене щодня, знову й знову!»

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Благословення – 
достатньо  на 
кожен день

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Б
огослужіння для літніх парафіян уже впродовж багатьох років зна-
чаться в церковному календарі європейських громад. Тепер і в 
Кіншасі у великій церкві в м. Ліметі відбулося перше богослужіння 
Першоапостола для літніх братів і сестер – прем’єра в Реґіональній 

церкві «Конго-Захід». На це богослужіння Першоапостол приїхав одразу 
після свого перебування в Анголі. У суботу, 27 лютого 2016 року, він при-
був до прибережного міста Муанду, розташованого на відстані 600 кіло-
метрів від Кіншаса. Там налічується понад 20 громад, проте лише одна із 
них має церковну споруду, добудова другого поверху якої саме тепер від-
бувається. Тому богослужіння, на якому були присутні майже 5000 братів 
і сестер, проходило на стадіоні. Незважаючи на сезон дощів, які в цей час 
рясними потоками сходять з неба; від нього не постраждали ані присутні 
на стадіоні, ані технічне обладнання. Організатори й учасники цього бо-
гослужіння були неабияк вражені тим, як Бог вислуховує молитву. 

A.V.

Прем’єра в Кіншасі 
і вислухана молитва в Муанді

4 НС, 07/2016
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БОГОСЛУЖІННЯ 28 ЛЮТОГО 2016 РОКУ
Місто/країна: Кіншаса/Д.Р. Конґо

Вступна пісня: «Храни вірність Господу»

Супровід: окружні апостоли Деппнер, Уолл, Чізекеді та 

33 апостолів

Кількість учасників: бл. 211 000

Примітка: перше богослужіння для літніх братів і сестер

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Давайте не будемо хизуватися перед молодими людьми 
власними здобутками і казати: «Працюйте так, як ми пра-
цювали». Нехай вони рівняються не на нас, а на Ісуса Хри-
ста. Давайте не будемо нав’язувати молодому поколінню  
самих себе і вчити їх виконувати роботу так, як ми її вико-
нували; а також жити так, як ми жили. Не вимагаймо від су-
часних молодих людей, щоб вони жили за вірою так, як ми 
жили чи як ми мусіли жити! Отже, нехай вони рівняються 
не на нас, а на Ісуса Христа.

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 28.02.2016 року
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Сердечно улюблені брати і сестри, окружний апостол 
Деппнер бажав, аби я присвятив це богослужіння 
вам – літнім людям. Це, звичайно, не означає, що наша 
біблійна цитата стосується тільки їх. Господь звер-

тається Своїм словом до кожного із нас. Але я залюбки підхо-
пив ідею вашого окружного апостола послужити саме вам і, ви-
користовуючи нагоду,  висловити вдячність вам – літнім братам 
і сестрам. 

Вустами молодшого покоління я хотів би подякувати вам, 
дорогі брати і сестри, за працю, яку ви тривалий час здійсню-
вали на користь Божої справи. Ми дякуємо вам за науку. А ви 
вчили нас пізнавати Бога і слідувати за Ісусом Христом. Цьому 
учили нас не тільки ви, служителі Церкви, а й брати і сестри, 
які ще до нас торували шлях віри. 

Можливо, хтось із вас тепер думає потай: «Вдячність на сло-
вах – це добре і гарно. Але ж молоді люди не шанують нашої 
праці, вони роблять усе по-іншому». 

Я знаю, що в серці не одного священнослужителя на відпо-
чинку точиться боротьба у зв’язку з тим, що сьогодні багато 

Звіщати про могутність Бога
що робиться не так, як у їх час. А тому хочу повторити: ми 

дякуємо вам за вашу працю і за вашу науку. Ви допомагали 

нам пізнавати Ісуса Христа і давали пораду слідувати за Ним. 

Завдяки вам ми спізнавали діяння Святого Духа, і ви радили 

нам зважати на Його імпульси й спонуку. Від вас ми навчилися 

належно цінувати апостольське служіння і слідувати за Пер-

шоапостолом й апостолами. І саме це намагаються сьогодні 

втілювати в життя представники молодого покоління. Отже, 

ми робимо те, чому навчилися у вас: ми слідуємо за Господом 

Ісусом, реагуємо на імпульси Святого Духа і  перебуваємо у 

єднанні з апостолами. 

Минулого тижня я натрапив на 71-й псалом, автор якого 

був, очевидно, уже немолодою людиною і мав чималий жит-

тєвий досвід, а тому міг сказати: «На Тебе покладався я від ма-

теринського лона, вже від утроби матері моєї Ти – мій Покро-

витель, Ти – моя хвала завжди… <…> Не відкидай мене, коли 

постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила» (Псалом 

71, 6 і 9).

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

«Аж до самої старості й сивини – не покидай мене, о Боже, 
поки не оповім [сповіщу] про Твоє рамено [могутність] 
цьому роду, усім, що прийдуть, – про Твою  потугу»

Слово із Біблії: Псалом 71, 18
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Цей чоловік упродовж усього свого життя зберігав Богові 
вірність, намагався виконувати Його заповіді, відвідував 
храм, вірно приносив жертви; та все ж на схилі літ мовив: 

«Господи, не покидай мене!» Йому, ймовірно, довелося зазнати 
випробовування і горе, відчути на собі владу зла. Це і для нас є 
уроком: благословення, яким Бог наділяє людину, яка все життя 
зберігала Йому вірність, не позбавляє її страждань і горя. Мені 
немає потреби розповідати вам про це, бо ви значною мірою 
самі зазнали і зазнаєте подібне на собі. Адже одні з вас хворіють, 
другі перебувають у траурі, а треті зазнають чимало турбот і 
негараздів. Отже, Боже благословення не позбавляє нас страж-
дань. Воно передбачає спасіння душі, осягнення вічного життя, 
спілкування і єднання з Ісусом Христом. 

Псалмоспівець розповідає, що люди кажуть: «Бог його по-
кинув» (Псалом 71, 11). Гадаю, що такі голоси добре знайомі й 
вам. Не один, можливо, каже вам: «Яка тобі користь від того, 
що ти всі ці роки відвідував Церкву? Яка тобі користь від того, 
що ти служиш Господові? Яка користь від того, що ти так по-
спішаєш у свою Церкву і приносиш жертви, якщо твоє життя є 
врешті-решт таким нелегким?»

Ми віримо в те, що Бог перебуває разом з нами. Ми не раз 
переконуємося у цьому! Я не можу показати своєму сусідові: 
«Поглянь, ось Бог! Він зі мною. Але я відчуваю своїм серцем, 
що Він поруч. Я відчуваю Його присутність під час богослужін-
ня; я чую, як Він розмовляє зі мною. Я відчуваю присутність 
Його, Ісуса Христа, під час святкування Святого Причастя. Я 
знаю, що Бог чує мене, коли я молюся. І коли інші запитують у 
мене: «Де ж твій Бог?»  То я відповідаю: «Бог поруч зі мною, Він 
чує мене, коли я молюся. Я добре знаю про це. Він розмовляє 
зі мною під час богослужіння. Я не раз переконувався в цьому. 
Ісус Христос перебуває поруч зі мною, коли я святкую Святе 
Причастя».

Саме такий досвід, любі брати і сестри, ви здобули у своєму 
житті, а тому можете протистояти духові, який вам каже: «Де ж 
твій Бог?» З твердою, мов скеля, вірою ми можемо відповісти 
Йому: «Бог поруч зі мною, Він не покидає мене!»

«Аж до самої старости… не покидай мене, о Боже…», – мо-
вить псалмоспівець. Він був мудрою людиною і мав чималий 
життєвий досвід, а тому добре знав: «Самотужки мені годі 
впоратися. Без Божої помочі мені годі здобути спасіння». Усі 
ми маємо чималий життєвий досвід і звершили багато справ. 
Однак ми добре знаємо: без Божої помочі нам годі осягнути 

спасіння. Ніхто з нас не заслуговує на спасіння. Після того, як 
ми впродовж п’ятдесяти, шістдесяти чи сімдесяти років збері-
гали Богові вірність, ми все ж  цілковито уповаємо на Його 
поміч. У віці вісімдесяти років ми також потребуємо Боже сло-
во. У віці вісімдесяти п’яти років ми також потребуємо Святе 
Причастя і свого священника, молодого чоловіка, який здій-
снює над нами духовну опіку. Усі ми потребуємо Божих слуг, 
які сьогодні діють. Гадаю, що всі ми, як літні брати і сестри, так 
і молоді діти Божі, добре розуміємо це. Якими б величними 
не були справи, виконані мною у минулому, я не можу покла-
стися на них і на власні сили. Мені й сьогодні потрібні Боже 
слово, Святе Причастя і допомога братів у сані.

Псалмоспівець веде також мову про людей, які оскаржують 
його; про ворогів, які обвинувачують його. У нас сьогодні та-
кож є ворог. Це – дух низин, диявол. В Одкровенні його на-
звано «обвинувачувачем  братів» (Одкровення 12, 10). Отже, 
псалмоспівець веде мову про ворога, який обвинувачує його. 
Усі ми, незважаючи на вік, грішимо. А що стосується мене, то 
я, дотримуючись наведеної образності,  знаю, що диявол по-

стійно приходить до милостивого Бога і каже: «Чи ти 
бачив, що він накоїв? Він – грішник». І він має рацію. Він 
справедливо оскаржує мене. Ви, як і я, усі ми потребує-
мо Господню милість. Блаженним є Боже дитя, і блажен-
ними є служитель, який смиренно приходить до Бога  та 
каже: «Милостивий Боже, не покидай мене! Даруй мені 
Свою милість!»

І останній момент: псалмоспівець усвідомлює, що кінець кінцем 
зараховується праця, яку ми виконуємо сьогодні. Я вже казав 
і щиро думаю так: наші літні парафіяни виконали у минулому 

чимало величних справ. Але важливими і вирішальними для 
спасіння є не справи, які ми виконували вчора, а наш внутрішній 
настрій, наша позиція сьогодні. 

Я порушую це питання, бо воно викликає в мене певне за-
непокоєння: хтось із вас, очевидно, почуває себе сьогодні 
спокійно, бо виконав чимало добрих справ, і гадає: «Їх я вико-
нав для Господа!» Але коли Господь повернеться сьогодні, то 
буде дивитися не на працю, яку ми виконували десять років 
тому, а на те, чим сьогодні і тепер сповнене твоє серце. 

Згадую про одного окружного апостола із Африки, який ка-
зав: «День, яким я живу сьогодні, є для мене найважливішим, 
бо саме сьогодні я маю оправдати очікування Господа».

«Аж до самої старості й сивини – не покидай мене, о Боже, 
поки не оповім [сповіщу] про Твоє рамено [могутність] цьому 
роду». Цей літній чоловік – дозвольте мені так його назвати – 
добре знав, що, незважаючи на вік, він усе ж мав виконувати 
те чи інше доручення. Він не казав: «Я достатньо попрацював 
і тепер можу відпочити», а усвідомлював, що мав виконувати 

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ
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Благословення, яким Бог наділяє людину, яка 
все життя зберігала Йому вірність, не позбав-
ляє страждань.
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ще одне доручення: славити та величати Бога і звіщати про 
Його силу та могутність. 

Отже, усі ми, як і брати на відпочинку, продовжуємо здій-
снювати служіння Богові й ближньому. Кожна мати і кожний 
батько, незважаючи на вік, мають здійснювати служіння Бо-
гові й ближньому. 

А яким є наше служіння, наше доручення? Свідчити про Ісу-
са Христа і про Його силу, а також знайомити людей із Його 
планом спасіння і Його любов’ю. Це – завдання кожного хри-
стиянина. Адже будь-який християнин, тим паче Божа дитина, 
є посланцем, який має знайомити свого ближнього з Ісусом 
Христом. Для цього нам треба уважніше підбирати слова. 
Першоапостол Лєбер під час свого активного служіння не раз 
ставив запитання: «Про що ми ведемо мову в спілкуванні один 
з одним?» Ставлю ще раз це запитання кожному з нас: «Про що 
ми говоримо між собою?» Нехай кожен із нас дасть сам собі 
відповідь на нього. А я нагадую нам про служіння і доручення: 
свідчити своїми словами і поступками про Ісуса Христа. Го-
сподь посилає нас не для того, аби ми розповідали людям про 
справи, які виконали чи виконуємо. Він очікує від нас, аби ми 
свідчили про те, що Він зробив і продовжує робити. Ось яким 
є наше доручення. Можна зрозуміти людину, яка, сягнувши 
літнього віку, каже: «Я усе своє життя служив людям, нехай те-
пер вони послужать мені». Це нормально, якщо мова йде про 

земне життя; та коли – про духовне життя, про життя за вірою, 
то треба казати: «Я завжди буду присвячувати себе ближньо-
му і готовий допомагати йому осягнути спасіння. Господи, до-
поможи мені звіщати моєму роду і всім, що прийдуть, про Твої 
могутність і потугу!»

Як нам звіщати про могутність і силу Господа? Ми знаємо, 
що Ісус Христос здобуде перемогу. Як нам звіщати людям про 
це? Для цього нам треба на власному прикладі показувати, що 
ми довіряємо Йому та, сповнившись Його миром і впевнені-
стю, мовити: «Не переживай! Що б не відбулося, Ісус Христос 
здобуде перемогу!» 

Дорогі брати та сестри, це і є посланням, яке ви можете пе-
редати майбутнім поколінням; не з допомогою проповідей, а 
просто власною поведінкою і непохитною довірою до Бога. 
Ви можете викликати захоплення у майбутніх поколінь і укрі-
пляти їхню довіру до Бога показуючи: ми не боїмося майбут-
нього. Ми довіряємо Богові. Ми переконані в перемозі Ісуса 
Христа. Саме таким є наше послання для грядущих поколінь!

Несіть людям свідчення про дію Божого благословення! 
Згадайте про Ісуса Навина і Калева, які належали до дванад-
цятьох розвідників землі Ханаанської. Упродовж сорока днів 
вони вивчали цю землю і, повернувшись, мовили: «З Божою 
поміччю ми посядемо цю землю. Вона багата і родюча!» Вони 
принесли з собою плоди цієї землі, аби переконали своїх лю-
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Ми свідчимо про могутність Бога,
 коли довіряємо Йому.
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дей, що вона є родючою. А інші десятеро казали: «Так, але там 
живуть сильні й могутні люди. Їх нам годі здолати!»

Біда полягала в тому, що ізраїльтяни послухалися не Ісуса 
Навина і Калева, а десятьох інших розвідників. Але Бог обіцяв 
Калеву, що благословить його за його непохитну позицію. 

Через сорок п’ять років Калев просив в Ісуса Навина відда-
ти частину землі, що належалася йому: «Ти знаєш, що сказав 
Господь Мойсеєві, чоловікові Божому, про мене і про тебе в 
Кадеш-Барне. Сорок років було мені, як послав мене Мойсей, 
слуга Господній, з Кадеш-Барне на розглядини краю, і я приніс 
йому вістку за щирим переконанням моїм. І тоді, як земляки 
мої, що ходили зо мною, пригноблювали дух у людей, я був 
дуже слухняним супроти Господа, Бога мого. Того дня Мой-
сей заклявсь так: Земля, по якій ступали твої ноги, буде тобі 
й твоїм нащадкам у спадщину повіки, бо ти був цілковито 
слухняним супроти Господа, Бога мого. Оце ж Господь зберіг 
мене живим, за своїм словом, отих сорок п›ять років від того 
часу, як він сказав Мойсеєві це слово, тим часом як Ізраїль 
блукав у пустині. І ось тепер мені вісімдесят п’ять років; але 
я й досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей 
посилав мене на розглядини. Як бувало колись, так і нині моя 
снага така сама, чи то як треба воювати, чи то сюди або туди 
ходити» (Ісус Навин 14, 6–11). Ісус Навин за Божим повелінням 
віддав Калеву частину землі, яку все ще населяли вороги. Та 
це не заважало Калеву сказати: «Я, як і в сорок років, є все ще 
сильним!» Він здолав усіх ворогів. Так Бог благословив його. І 
в похилому віці Бог дав йому сил перемогти ворогів!

Я вже вів мову про благословення, брати і сестри. Боже бла-
гословення полягає не в тому, що Він позбавляє нас страж-
дань; а в тому, щоб і сьогодні ми мали силу перемагати своїх 
ворогів. Нехай перемоги батьків і матерів будуть уроком для 
наступних поколінь. А яка перемога є найбільшою? Перемога 
над власним «Я». 

Неабияке захоплення в мене завжди викликають літні бра-
ти й сестри, які продовжують здобувати перемогу над собою. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Вони, незважаючи на вік, готові визнавати свої помилки і мі-
нятися, якщо Святий Дух їм мовить: «Тобі треба по-іншому по-
дивитися на це! Тобі треба поміняти свої думки і поступки!» 

Дорогі брати і сестри, поступаймо так, як цього бажає Бог! 
Якщо Він просить мене мінятися й у літньому віці, то я посту-
патиму саме так! Поступати так приносить істинне благосло-
вення. 

Такі наші вчинки викликають неабияке захоплення у 
представників молодого покоління. Я бажаю, аби в Кон-
го було чимало таких благословенних людей, які в змозі 

мінятися і сьогодні, які в змозі здобувати перемогу над собою, 
якщо цього бажає Бог. Ми маємо демонструвати могутність 
Бога, довіряючи Йому. Ми маємо демонструвати могутність 
Бога, здобуваючи перемогу над самим собою і показуючи, на 
що ми здатні з Христом і завдяки Йому.

Останнім аспектом могутності Христа є дія Його милості. 
Нехай люди на вашому прикладі бачать, як діє сила милості 
Ісуса Христа. Ми впродовж усього життя були щасливими, що 
Бог прощав нам гріхи і дарував Свою милість. Як нам звіщати 
людям про могутність Господньої милості? Дуже просто: про-
щати ближньому. Ісус Христос прощає нам – ми маємо проща-
ти своєму ближньому. 

Ми переконливо свідчимо про могутність Господа, коли да-
руємо ближньому милість, яку  Господь дарує і нам! Таке свід-
чення ми даємо як сучаснимм, так і наступним поколінням. 
Молоде покоління – це люди, які беруть участь в активній 
праці, яким доводиться вести нелегку боротьбу. Надаваймо їм 
допомогу.  Надаваймо допомогу, не розповідаючи про власні 
здобутки, а про Ісуса Христа, про те, що Він зробив для нас. 

       Давайте не хизуватися перед молодими людьми влас-
ними здобутками і казати: «Працюйте так, як ми працювали». 
Нехай вони рівняються не на нас, а на Ісуса Христа. Давайте не 
будемо нав’язувати молодим поколінням самих себе і вчити 
їх виконувати роботу так, як ми її виконували; а також жити 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 
Ми звіщаємо про силу Ісуса Христа, коли 
виявляємо вдячність і довіру до Бога, коли 
здобуваємо перемогу над собою та прощаємо 
своєму ближньому. 

можеш перемогти з Ісусом Христом духа, який взяв тебе у по-
лон». Так ми можемо спонукати ці душі здійснити прощення.  

Любі брати, любі сестри,  пам’ятаймо про це! Кожен із 
нас у будь-якому віці потребує Божі поміч та милість. 
Важливим є те, яку працю ми виконуємо сьогодні. Сьо-

годні ми здійснюємо служіння Богові й ближньому. Давайте 
знайомити людей з Ісусом Христом, з Його любов’ю, з Його 
планом спасіння і свідчити про Його силу та могутність, про 
Його перемогу. Для цього ведімо боротьбу разом з Ним, здо- 
буваймо разом з Ним перемогу і прощаймо своєму ближньо-
му. 

Після співпроповідей окружних апостолів Першоа-
постол продовжив:

Мені не раз доводиться спілкуватися з представниками 
старшого покоління у Європі й цікавитися, як їм живеться на 
заслуженому відпочинку, запитувати: «Як ти почуваєш себе 
тепер, коли сидиш на лаві у своїй громаді?» І багато хто з них 
кажуть мені: «О, дуже добре. Я насолоджуюся своїм пере- 
буванням на пенсії і почуваю себе в громаді добре. Та коли я 
служив біля вівтаря, то не думав про те, що твердими є лави 
у церкві і що довго тривають богослужіння». Так, служитель, 
який проповідує біля вівтаря, здебільшого забуває про те, що 
лави є твердими, а проповідь надто довгою! Тому з поваги до 
літніх братів і сестер не будемо проводити сьогодні надто дов-
ге богослужіння.

Нехай святкування Святого Причастя пройде сьогодні під 
знаком вдячності, вдячності Богові за те, що Він зробив для 
вас і завдяки вам. Я знаю, що ви вдячні Богові за те, що Він 
зробив для вас. До вашої вдячності долучається вся громада 
і дякує Богові за Його доброту та багатство, які має завдяки 
людям, які жили досі; дякує Богові за те, чому вони і ви учили 
нас. Ми дякуємо також за те, що мали учителів, які вчили не 
тільки на словах, а й на ділі показували, як втілювати їх у жит-
тя. Бог дарував мені милість, бо я мав чимало наставників, які 
несли мені багато благословень. Як мені віддячитися за це? 
Звичайно, словом «Дякую!» Та інколи Бог очікує від нас біль-
шого: «Якщо ти хочеш по-справжньому подякувати Мені, то, 
будь ласка, пробач своєму братові!» Якщо ми бажаємо дяку-
вати Богові й викликати в Нього радість, то прощаймо братові 
Ісуса Христа, сестрі Ісуса Христа. Зараз я звертаюся до літніх 
парафіян і запитую: «Чи довго ще ти зволікатимеш із прощен-

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
МАРК ОУЛЛ:

 

«Яка людині користь з 
того, що вона подолає 
дев’яносто дев’ять відсотків 
шляху і не виявить 
готовності здолати ще 
тільки один відсоток?»

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧІЧІ ЧІЗЕКЕДІ:

«Першоапостол розпочав 
своє богослужіння думками 
про втіху: „Не думай, 
що Бог покинув тебе 
напризволяще, бо тобі 
живеться у літньому віці не 
дуже добре! Бог є вірним і 
незмінним!“»

так, як ми жили. Не вимагаймо від сучасних молодих людей, 
щоб вони жили за вірою так, як ми жили чи як ми мусіли жити! 
Отже, нехай вони рівняються не на нас, а на Ісуса Христа. Не 
намагаймося втискувати їх у той корсет, у який, коли ми були 
молодими, втискали нас. Вони живуть в інший час.  Не нав’я-
зуймо їм: «Їжте це! Одягайтеся так…!» А наставляймо їх: «Слі-
дуйте за Господом, слухайтеся Святого Духа, перебувайте у 
спільноті з апостолами, тоді зазнаєте благословення».

Ми можемо свідчити також прийдешнім поколінням, «усім, 
що прийдуть». До цих поколінь, гадаю, належать ті, яких Бог 
ще долучить до Свого народу. Вони ще не з нами, але Бог ба-
жає, аби вони долучилися до нас, чи то на землі, чи у потой-
бічному світі. 

Ми готуємося до богослужіння для померлих, яке відбудеть-
ся наступної неділі. Спраглі спасіння душі з потойбічного світу 
також належать до прийдешніх поколінь. Саме їх Бог з радістю 
бажає долучити до Свого народу. Ці душі дивляться на нас і ми 
своєю поведінкою повинні їм  показати, що довіряємо Богові. 
Ми можемо показати їм силу Христової любові: з її  допомо-
гою ви можете здолати зло. Ми можемо показати їм силу Го-
сподньої милості й прощення Христа. Так ми можемо подати 
приклад душам з потойбічного світу і заохотити їх довіряти 
Богові навіть тоді, коли Його годі зрозуміти. Довіртеся Госпо-
дові, Він здобуде перемогу! Давайте будемо свідчити їм: «Ти 
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Євангеліє і сучасні тенденції

«Т
овар – не ходовий!»  – «Не сучасний ди-
зайн!» Ось що є важливим для будь-якого 
підприємства, і його керівники розмір-
ковують, як збільшити товарооборот 

тазробити свій продукт більш привабливим. Для цього 
змінюють його модифікацію, покращують зовнішній ви-
гляд і розпочинають інтенсивну рекламну кампанію. Цілі 
відділи працюють над дослідженням сучасних тенденцій 
ринку, з’ясовують, чого саме бажає споживач?

Церква і християнська віра дедалі менше цікавлять 
сучасне суспільство. Падає інтерес до духовних тем, се-
ред християн дедалі більше зникає релігійність і прив’я-
заність до церкви. Це зумовлено багатьма причинами. 
Людям дедалі важче дається поєднувати професійну 
зайнятість, сімейне життя та дозвілля. Для багатьох на 
першому місці знаходяться розваги і «Lifestyle», тобто су-
часний стиль життя. Адже ми нерідко чуємо: «Треба зай-
матися спортом!» – «Треба уважніше ставитися до свого 
харчування!» Однак, мало кого цікавить духовний стан 
людини, її духовні «вправність» та «харчування». 

Наші брати і сестри нерідко, можливо, запитують у 
себе: «Яким буде подальший розвиток нашої віри?» Яким 
чином Євангеліє, звістка про спасіння, може знову посі-
сти чільне місце на «ринку» духовності? Можливо, його 

треба дещо модифікувати і пристосувати до сучасних 
тенденцій?

Євангеліє не є товаром, який можна пристосувати до 
вимог ринку! Це – Боже слово, яке являє собою вічну й 
незмінну істину, незалежно від того, приймають його чи 
ні. Євангеліє і справа відкуплення триватимуть аж до 
Страшного суду. Його звіщатимуть й в епоху Тисячоліт-
нього царства миру – усім людям, живим і мертвим.

Господь радив купити у Нього «золото правди», тобто 
приймати Боже слово, незалежно від того, відповідає чи 
не відповідає воно вимогам сучасних тенденцій. Його 
слово є Духом, Який сповнює життям. Під час земного 
життя Господь не ставив Свої слова і вчинки у залежність 
від людських думок чи уподобань. Це випливає із Його 
запитання до учнів: «За кого приймають Мене люди?» – 
Отже, для Нього було важливим, як приймали люди Його 
і Його місію. 

Давайте виявляти таку ж віру і свідчити людям, що 
Ісус Христос приніс спасіння та відкуплення від гріхів. 
У Євангелії та силі відкуплення, якою сповнює воно, ми 
розпізнаємо шлях до вічного спілкування і єднання з Бо-
гом. Бог виконає обіцяне! Ніхто не зможе зупинити спра-
ву Господнього відкуплення! Ісус Христос здобув перемо-
гу. Здобуваймо й ми з радістю перемогу разом з Ним!

Вольфґанґ Ценкер
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Переїзд уже позаду. Залишилося 
ще розібрати декілька невеликих 
ящиків з різними дрібними ре-
чами – забавними, цікавими, ко-

рисними й антикварними. Мені, дійсно, не 
вистачає часу, аби розібрати їх. Я нашвидку-
руч переглядаю папери, скріпляю потрібні 
стиплером, а  непотрібні викидаю. Раптом 
я натрапляю на пожовклий аркуш паперу, 
на якому читаю текст із заголовком: «Від-
водь для усього час!»  Учитуюся і знаходжу 
поради, для чого нам треба відводити час. 
Відчуваю, як мимоволі мене сповнюють 
мир і спокій. Прискорений пульс, виклика-
ний хвилюванням перед завтрашньою зда-
чею чергового номеру журналу до друку, 
уповільнюється. З обличчя спадає напруга, 
дихання стає рівним.

Це – текст молитви, яка спонукає відво-
дити час на працю, на розмірковування, на 
розваги, на читання, на мріяння, на сміх, на 
дружбу, на те, щоб любити і бути любимим… 
Мимоволі я продовжую цей перелік: відво-
дити час для спілкування із Спасителем. Від-
водити час для того, аби побути наодинці з 
самим собою і насолодитися любов’ю, якою 
Господь сповнює мене. Відводити час, аби 
виявляти вдячність і розмірковувати над 
шляхом, яким бажаю йти; а також збагнути 
суть мети, яку бажаю осягнути. 

За якусь мить я знову поринаю у свій вну-
трішній світ. Раптом у мене з’явилося море 
часу і впевненість: Господь поруч зі мною, 
я у Його руках і почуваю себе захищеним. 
Він пильно стежить за мною; мене сповню-
ють Його сила і любов; ними мені хочеться 
ділитися з ближніми.

Час – це дорогоцінний дар. У розпоря- 
дженні метелика-одноденки його є небага-
то. Адже існують дерева, яким налічується 
тисяча років. А людина ставиться до часу 
по-особливому: у неї, наділеної розумом 
істоти, яка щонайменше час від часу по-

ступає не за інстинктом, рідко співпадає 
тривалість її життя з реально прожитим 
відрізком часу. Людина, як вважає цинік, – 
це найбільш невдячна істота, яка впродовж 
свого життя краде у Творця час, а потім 
приходить до Нього і випрошує ще декілька 
років, аби прогаяти їх. 

Римський філософ Сенека вважав, що 
людина втрачає найбільше часу, коли від-
кладає справу на потім. А один успішний 
підприємець наголошував: «Твій час є об-
меженим. Тому не витрачай його на те, аби 
жити життям інших людей». 

І один, і другий вказують на втрату часу, 
якої можна уникнути. У переважної біль-
шості людей є шанс – бодай би частково 
– раціонально використовувати відведе-
ний для життя час. Не втрачаймо цей шанс. 
Один поет передав цю думку так: «Суму 
свого життя ми із годин складали, під час 
яких кохали». Ці слова здаються нам такими 
знайомими: любити Бога понад усе, а свого 
ближнього – як самого себе. 

Час, під час якого людина, незважаючи на 
суєту, метушню і поспішність, все ж не за-
буває любити Бога, ближнього і саму себе, 
складає її реальне життя – будь то десять, 
п’ятдесят чи сто років. 

Це для нас, сучасних людей, звучить об-
тяжливо і драматично: за такої неймовірної 
нестачі часу і неабияких життєвих викликів 
ще й любити Бога, ближнього і самого себе. 
Боже милостивий, хто ж може відвести на 
це стільки часу?

Рацію мають люди, які поступають навпа-
ки: спочатку люблять Бога, ближнього і са-
мого себе, а потім намагаються поратися із 
життєвими викликами. Бо сутність людини 
становить те, на що вона витрачає свій час: 
або вона є люблячою, або метушливою лю-
диною. А бути одночасно і такою, й іншою у 
неї навряд чи вийде.                                        

 art

Відводити час
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Близько 45 тисяч осіб завдяки телетрансляції побували на богослужінні Першоапостола, 
яке проходило 7 лютого в Ульмі (Німеччина). Майже 1800 братів і сестер мали можливість 
чути й бачити Першоапостола безпосередньо в Конгрес-центрі, де проходило це 
богослужіння.
Воно транслювалося на 380 громад Регіональної церкви «Південна Німеччина» (у т.ч. на 
Боснію та Герцеговину, на Хорватію, Македонію, Сербію, Україну та на Об’єднані Арабські 
Емірати).
В основу проповіді Першоапостол поклав біблійну цитату з Буття 32, 26: «І промовив: 
Пусти Мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав: Не пущу Тебе, коли не поблагословиш 
мене».
«Історія боротьби Якова є уроком для кожного християнина, для кожної Божої дитини», - 
розпочав свою проповідь Першоапостол Жан-Люк Шнайдер.

Богослужіння Першоапостола 
Ж.-Л. Шнайдера від 7 лютого 2016 року 
в м. Ульм (Південна Німеччина)

Бог пообіцяв Якову, що він повернеться до бать-
ківського дому й стане благословенням для 
свого оточення. Яків вірив у Божу обітницю та 
слідував Його настановам. Ми також віримо 

в спасіння, яке Бог пропонує нам, і прийняли рішення 

слідувати за Євангеліям, а також жити згідно з ним», –
зазначав Першоапостол.

«Одного разу ще поки не зійшла досвітня зоря,  не-
знайомець боровся з Яковом. Яків не міг бачити свого 
супротивника, а тільки відчував, що той є вельми силь-
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ним і може вбити його. Він боровся за своє життя, адже 
дуже хотів жити. Незнайомець же пошкодив Якову стег-
но, проте він усе ж не здавався. Стало зрозуміло, що це 
не простий супротивник, і коли він почав благати:  «Від-
пусти мене», то Яків вирішив боротися до кінця; адже 
збагнув, що його випробовує Сам Бог. Він відповів: «Я 
борюся не просто за життя, а за – благословення. І я не 
відпущу Тебе, поки не отримаю його від Тебе!» І Господь 
поблагословив Якова.

Отже, ця історія є повчальною для кожної Божої дити-
ни. Усі ми отримали від Господа обітницю, що осягнемо 
вічне життя, і маємо бути благословенням для людей зі 
свого оточення.

Що нам потрібно робити, аби все відбулося саме так? 
Треба вірити до кінця та бути покірними Богові, діяти 
згідно з Євангелієм й слідувати за Господом.

Ми погодилися на це і бажаємо бути слухняними, а 
також слідувати за Ісусом Христом та вірувати у Нього. 
Проте нам доводиться зазнавати чимало труднощів: 
хвороби, розчарування… Значить, нам необхідно про-
йти через усі ці випробовування. Під час перевірки на 
міцність, у людини може виникнути питання: «Навіщо 
все це? Невже Бог бажає, аби ми так страждали?» Чіткої 
відповіді на нього ніхто нам не дасть!  

Адже ми не раз потрапляємо в ситуацію, подібну до 
тієї, у якій опинився Яків; і не розуміємо, ХТО веде з нами 
боротьбу? Це – наша, як й у випадку з Яковом, особиста 
боротьба, боротьба віч-на-віч з Господом. Звичайно, за 
нас моляться брати, нам допомагає сім’я але така бо-
ротьба є особистою справою кожного з нас. Тому кожен 
сам для себе щирим серцем має прийняти рішення: 
«Я бажаю перебувати з Богом», «Я бажаю осягнути віч-
не життя». Якщо ми бачимо небезпеку, то опираємося 
їй, молимося, боремося з Богом і кажемо: «Я не бажаю 
утратити Бога та звернути зі шляху, я боротимуся!»

Здобувши такий досвід, зазнавши таке випробову-
вання, ми побачимо, що саме так діє Бог.  І не важливо: 
допустив Він нам випробовування чи ні. За будь-яких 
обставин ми все ж залишаємося з Богом і перебуваємо 
разом з Ним. Адже ми маємо вийти з цієї боротьби пере-
можцями й отримати благословення.

Першим благословенням Якова було те, що змінилися 
його стосунки з Богом. Після боротьби з Ним він міг ска-

зати: «Я бачив Бога й не помер». Подібне благословення 

ми можемо отримати й сьогодні. Під час богослужіння 

ми бачимо Бога, і це – найперше благословення для нас.

Друге благословення, яке зазнав Яків: Ісав простив 

йому. І шлях назад до батька, на батьківщину, був для 

нього вже відкритим. Ніхто з нас не осягне вічності, поки 

маємо гріхи й провини. Тому ми мусимо просити в Бога, 

аби Він прощав нам гріхи. Божа милість – це друге благо-

словення: не дивлячись на наші гріхи і недосконалість, 

ми можемо прийти до нашої вічної Батьківщини.

Третє благословення: на шляху Якова були вороги, які 

перешкоджали йому повернутися на батьківщину. Про-

те Бог мовив: «Я потурбуюсь про те, аби ти все ж дійшов 

до кінця!». І це – прекрасне благословення: Бог оберігає 

нас від зла. Зло намагається здолати нас, але Бог тур-

бується, аби цього не відбулося.

Четверте благословення: Яків мав можливість повер-

нутися до батька, шлях до батьківського дому був для 

нього прокладений. Прекрасне благословення – повер-

нення додому.

П’яте благословення: Яків став благословенням для 

багатьох – для своїх синів і для всього народу Ізраїлю.

Ми також прагнемо отримати благословення для своєї 

душі, аби, коли прийде час,  повернутися до свого Не-

бесного Отця, аби наші стосунки з Ним укріплялися, аби 

Він дарував нам милість і наші гріхи не заважали нам, 

аби Він дарував нам захист Ангелів–хоронителів, обері-

гав нас від зла і завжди вів до Небесної Батьківщини.

Наше біблійне слово є дуже простим. Так, ми отрима-

ли від Бога саме таку обітницю, Бог веде нас до Небес-

ної Батьківщини; та Господь дав нам також земне життя 

і нам треба самостійно приймати важливі рішення. Ми 

повинні працювати і робити все від нас залежне, аби 

Господь побачив, що для нас вельми важливо потрапи-

ти в Небесну Вітчизну. Йому треба бачити, що ми готові 

боротися незалежно від того, що відбувається у нашому 

особистому житті, у житті громади. Для Господа важли-

во знати, що ми, не зважаючи ні на що, палко прагнемо 

отримати Його благословення, що ми, якщо треба, го-

тові боротися з дияволом. І тоді Він благословить нас!

 Цього я бажаю всім нам», - завершив свою проповідь 

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер. 
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                    БІБЛІЯ  ДЛЯ  ВСІХ

В основу свого богослужіння, яке від-
бувалося у неділю, 3 квітня 2016 року, і 
транслювалося на Регіональну церкву 
«Південна Німеччина», окружний апостол 
Міхаель Еріх поклав біблійну цитату з Єван-
гелія від Матея 28, 9-10: «І пішли вони…, і 
побігли, щоб учнів Його сповістити. Аж ось 
перестрів їх Ісус і сказав: Радійте! Вони ж 
підійшли, обняли Його ноги і вклонились 
Йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: Не 
лякайтесь! Ідіть, повідомте братів Моїх, 
нехай вони йдуть у Галілею, там побачать 
Мене!»

«Чудово, якщо ми дякуємо Богові! У кож-
ного з нас є чимало причин для вдячності. У 
главі, з якої походить наша цитата, йдеться 
про воскресіння і вознесіння Ісуса Христа 
на небеса! Воскресіння Ісуса Христа – це 
фундамент нашої віри…» - такими словами 
розпочав проповідь окружний апостол.

Звернімо увагу на те, що саме жінки прийшли до Го-
сподньої гробниці. Його учні не могли побороти себе і 
свій страх. Раптом стався землетрус і до них зійшов Го-
сподній Ангел, відвалив від гробу каменя і мовив: «Не 
лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шукає-
те. Нема Його тут». Коли жінки пішли далі, то зустріли 
в дорозі Господа Ісуса. Він попросив їх передати учням, 
аби пішли до Галілеї, де вони Його зустрінуть. У той час 
Галілея була життєво важливим центром країни. Сьо-
годні ми порівнюємо її образно з Христовою громадою, 
де Господь наближається до нас. Як саме? Коли ми мо-
лимося, то Господь перебуває поруч з нами і дарує нам 
мир. З якою метою ми відвідуємо богослужіння? Не для 
того, аби послухати доповідь на релігійну тему, а щоб 
зустрітися з Господом. Отже, наше завдання – плекати 
спілкування з Господом, без якого нам годі пережити 
радісний момент зустрічі з Воскреслим!

Сьогодні ми згадуємо про учнів Ісуса Христа, які ста-
ли свідками Його численних чудес. Однак, Він мовив 
їм: «Не тіштеся тим, що я щось незвичайне роблю, але 

Богослужіння окружного апостола Міхаеля 
Еріха від 3 квітня 2016 року у м. Ройтлінген 

(Південна Німеччина)

тіштесь, що ваші ймення записані в небі!» Господь і сьо-
годні звертається до нас цими словами… .

Ми, буває, зазнаємо чимало негараздів і проблем! 
Тому до нас може прийти думка, чи, бува, Бог не забув 
про нас. Ні, не забув! Наш Господь завжди з нами, за 
будь-яких життєвих ситуацій, тому ми маємо виявляти 
любов до Нього. Як саме? Нам годі до кінця віддячити-
ся Господові. Однак, з любові до Нього ми маємо при-
носити невеличкі жертви: турбуватися про сприятливу 
атмосферу у сім’ї й у громаді. Хіба це не завдання для 
кожного з нас? Служити Господові – це також істинний 
вияв любові до Бога. 

    Господь і сьогодні каже нам: «Не бійтеся!» Якщо по-
дивитися на сучасне життя – на політичну і економічну 
ситуацію – то нас може охопити тривога, невпевненість 
чи страх. Та якщо будемо беззастережно довіряти Бо-
гові, - то, як зазначив свого часу Першоапостол Шмідт,: 
«…ми бачитимемо чорне але не все – у темних кольо-
рах! То будемо реально оцінювати ситуацію і сповнимо-
ся впевненістю, що Він веде нас правильним шляхом!» 
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Книгу Буття зазвичай ділять на дві частини. У першій 
частині, передісторії (Буття, глави 1-11), йдеться про 
створення світу й подальші події історії людства. 
Друга частина (Буття, глави 12-50) починається з 

розповіді про Авраама, містить історії про праотців і закін-

чується перебуванням ізраїльтян у Єгипті. З Авраама справ-
ді розпочинається нова епоха: Бог обирає конкретну люди-
ну, щоб благословити її і через неї всіх людей. Крім того, Бог 
пообіцяв Аврааму землю, у яку ізраїльтяни мали вирушити 
із Єгипту під проводом Мойсея і в яку вони мали посісти під 

Зведення
Вавилонської вежі  
Чому люди розмовляють різними мовами? Чому розпорошені по всій землі? На ці питання покли-
кана відповісти біблійна розповідь про зведення Вавилонської вежі. Людина забажала зробити собі 
ім’я  й звести вежу, яка сягала б аж до небес. Таким чином, чим більше людина віддалялася від Бога, 
тим більше вона хотіла поставити себе на один рівень із Ним. 

                    БІБЛІЯ  ДЛЯ  ВСІХ

Фреска Йоганна Баптиста Баадера 
(1717 - 1780)

ЖИТИ  ВІРОЮ | БІБЛІЯ  ДЛЯ  ВСІХ
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проводом Ісуса Навина. Ще до того, як Авраам послухався 
Бога, повідомляється про створення світу впродовж семи 
днів, про гріхопадіння першої пари людей, про братовбив-
ство, про всесвітній потоп й укладення Богом завіту з Ноєм. 
Згодом стає очевидним, що людина через свої вчинки все 
більше почала віддалятися від Бога. Про це свідчить історія 
про зведення Вавилонської вежі.

Вавилон й Вавилонська вежа

Розповідь про Вавилонську вежу знаходиться вкінці біблій-
ної передісторії, у якій повідомляється про родоводи: від 
Адама до Ноя (Буття 5), про список народів (Буття 10) і ро-
довід від Ноя до Авраама (Буття 11, 10 і далі). Після потопу 
люди знову розпорошилися по всій землі. Вони розмовля-
ли однією мовою. Це полегшувало їм життя, бо могли добре 
розуміти один одного. Згодом вони вирушили на схід у край 
Шінеар, тобто у Вавилонську землю, на широку рівнину, та й 
поселилися в межиріччі Тигру і Єфрату, на території сучасно-
го Ірану. Чи точно існував край Шінеар, це питання є спірним; 
чимало дослідників усе ж сходяться на думці про те, що він 
знаходився у межах древньої імперії Шумер. 
      Прибувши в Шінеар, люди захотіли побудувати місто й 
звести вежу, вершина якої мала сягати небес. Якщо перше 
місто, про яке повідомляється в Біблії (Буття 4, 17), необхідно 
було заснувати для того, аби перейти від кочового до осіло-
го способу життя, то заснування цього великого міста мало 
на меті зовсім інше: воно повинно було демонструвати люд-
ську велич.

«Зробити собі ім’я»

Такі вежі, як Вавилонська, добре відомі археологам. Їм також 
відомо, що високорозвинуті культури у Межиріччі спершу 
являли собою міста-держави, покровителем яких був той 
чи інший божок. Таку вежу з розміщеним у її верхній частині 
святилищем називають зикуратом. Вони носили храмовий 
характер, і завдяки їм люди бажали наближатися до свого 
бога-покровителя. Зикурат знайшли в Урі Халдейському, на 
батьківщині родини Авраама (Буття 11, 28 і 31).  Ця вежа була 
присвячена богові Місяця Нанні; а також – в Урукові, біблій-
ському Ерехові. У Бутті 10, 10 повідомляється також про по-
будову інших подібних міст. У Вавилоні археологи знайшли 
залишки храмової вежі, названої зикурат Етеменанкі (з шу-
мерської: «основа неба й землі».  У Біблії вказується на те, що 
предки Авраама служили колись богові Місяця – Нанні (Ісус 
Навин 24, 2). 
     Однією з таких веж була Вавилонська вежа, навіть якщо не 
робити наголос на тому, що люди завдяки їй бажали набли-
зитися до свого бога-покровителя. Поштовхом до зведення 

цієї вежі було ще їхнє бажання зробити собі ім’я, тобто за-
лишити про себе пам’ять. Реформатор церкви Жан Кальвін 
(1509-1564) висловився про це так: «В усі часи світ дбав не 
про життя на небесах, а шукав безсмертя на землі, де все, 
насправді, є недовговічним». 

Плутанина й розсіяння

Поряд із прославленням свого імені люди хотіли запобіг-
ти можливому «розпорошенню по всій землі» (Буття 11, 4). 
Бог поклав кінець їхньому намірові: Він помішав їхні мови й 
розсіяв їх по всій землі (Буття 11, 1-9). Отже, сталося саме те, 
чому люди бажали запобігти завдяки зведенню Вавилонсь-
кої вежі: Бог розпорошив їх по всій землі (Буття 11, 8). Невда-
чею завершилося не тільки зведення вежі, а й усього міста. 
Слова Бога: «Отож зійдімо наниз і помішаймо там їх мову, 
щоб не розуміли одне одного» (Буття 11, 7) можна розуміти 
також як побіжне свідчення про Триєдність Бога: Отець, Син 
і Святий Дух мовлять Один Одному за взаємною згодою, – 
так само, як при створенні людини: «Сотворімо людину…»  
(Буття 1, 26). 
  Так Біблія пояснює, чому існують різні мови й чому люди 
розпорошені по всій землі. 

Могти те, що може Бог

«Ви станете, як боги» (Буття 3, 5) – саме ці слова схилили Ада-
ма і Єву до гріха. При зведенні Вавилонської вежі людина 
забажала могти те, що може Бог: могти створювати те, що за-
бажає. Люди в Шінеарі «грали роль» Бога. І сьогодні все від-
бувається так само: людина бажає створювати те, що може 
творити Бог, – будь-то клонування овець чи виготовлення 
штучних людських органів. Прокляття й благословення 
присутні тут одночасно. Не будемо давати цьому оцінку. Та 
попри благословення, яке несуть людські винаходи, не за-
буваймо, що людина не має жодного права ставити себе на 
один рівень із Богом!

Мова Божого Духа

Змішання мов у Вавилоні знаходить своє відображення у 
подіях Нового Заповіту. Згадаймо свято П’ятидесятниці, яке 
є визначним серед свят церковного року. Унаслідок зведен-
ня Вавилонської вежі Бог змішав мови, а на П’ятидесятницю 
унаслідок злиття Святого Духу «кожен чув, як вони говори-
ли Його [однією] мовою» (Діяння 2, 6). Отже, Бог не скасував 
мови, а запровадив одну, з допомогою якої можна розуміти 
все, що відбувається з Його волі.

Ред..
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Протестантське богослужіння
Протестантська церква в порівнянні з католицькою харак-

теризується значно більшою відкритістю до світу й менш су-
ворим ставленням до обрядової сторони церковного життя. А 
це, у свою чергу, позначилося і на її музичній культурі, яка від-
значалася взаємопроникненням і взаємовпливом церковної 
та світської культури, відмовою від принципового протистав-
лення духовного мирському. Протестантські церкви не лише 
проводили богослужіння, а й влаштовували концерти для па-
рафіян. Католицька ж церква почала практикувати подібні за-
ходи лише кількома століттями пізніше. Під час цих концертів 
лунала «богоугодна» музика, і не обов›язково суто церковна.

На думку відомого німецького реформатора Мартіна Люте-
ра, католицький багатоголосний поліфонічний спів затьмарю-
вав і без того незрозумілий латинський текст, тому такий спів 
не міг підкріплювати євангельську проповідь, яку він запро-
вадив у служіння. Реформа церкви передбачала також запро-
вадження одноголосного загального співу. М. Лютер особисто 
написав декілька пісень німецькою мовою, призначених для 
виконання під час богослужінь. Також відтепер між читанням 
Євангелія й проповіддю виконувався псалом («Музична про-
повідь») на тему Слова Божого, яке зачитувалося. А.К. Кестлін 
у своїй книзі «Лютер – отець церковного співу» описав атмо- 
сферу напруженої тритижневої праці Мартіна Лютера зі свої-
ми друзями Конрадом Рупфом і Йоганном Вальтером над му-
зичними творами: «У той час, як Вальтер і Рупф з пером у руці 
сиділи за столом, схилившись над папером з нотним станом, 
Лютер ходив уперед-назад кімнатою і до тих пір насвистував 
на флейті мотиви мелодій, які він пригадував або заново пи-
сав, для підібраних ним текстів, поки мелодійний рядок не 
виливався в ритмічно завершене, добре заокруглене, повне 
сили й виразності ціле».

Так, в епоху Реформації Мартін Лютер запровадив для співу 
під час богослужінь так звану «німецьку месу», пізніше назва-
ну «протестантським хоралом», у якому основну мелодію 
замість тенора (як у піснеспівах, заснованих на григоріансько-
му хоралі й створених на основі кантус фірмуса) виконувало 
сопрано.  Це було порушенням багатовікової традиції церков-
ного співу, але реформатори вважали, що верхній голос, який 
виділяється на фоні інших голосів, полегшить запам’ятовуван-
ня мелодії. У цей час дуже часто з’являлися пісні невисокого 
художнього ґатунку, прості, часто з випадковим сполученням 
тексту та музики.

Таким чином, протестантському (лютеранському) хоралові 
притаманні наступні особливості: 1. Строге чотириголосся 
для змішаного хору. 2. Склад викладення акордний, без пауз 
в окремих голосах, із певною мелодійною обробкою голосів. 
3. Основну мелодію зазвичай веде верхній голос (сопрано), 
утім, у перших протестантських хоралах основна мелодія до-
ручалася тенору. 4. Як правило, хорали мають двочастинну 
форму або форму періоду. Зустрічаються також хорали три-
частинної форми. 5. Знак фермати позначає тут кінець строфи 
й вимагає не збільшення тривалості, а цезури. 6. Хорал може 
виконуватися громадою або окремим хором. Інструменталь-
ний супровід – орган, фісгармонія – дублює хорові голоси.                        
7. Деякі піснеспіви за своєю жанровою основою близькі  до 
маршу. Більшість цих пісень присвячені темі духовної праці. 
Жанр маршу має свій комплекс художніх прийомів. Темп ду-
ховного маршу здебільшого – помірно-швидкий, який від-
повідає людському крокові. Розмір чотиричастковий або дво-
частковий (рахунок на чотири або на два). Ритмічна структура 
підкреслює сильну й відносно сильну долі. 

Обов’язковою є присутність пунктирного ритму, нерідко 

У XV-XVI ст. більшість церков у європейських країнах прагнули звільнитися від панування «князів 
церкви». Час від часу виникали рухи, ватажки яких вимагали повернення до апостольської, 
євангельської Церкви. Так, наприклад, у Чехії з’явилися гусити; у германських та швейцарських землях 
– анабаптисти, які проповідували рівність людей перед Богом і практикували хрещення дорослих. 
Світ довідався про Мартіна Лютера. Ці християни об’єднувалися у  громади. Їхній спів був подібний 
до ранньохристиянського, у їхню музику проникав дух протесту. Тексти їхніх пісень були простими 
за змістом і містили при цьому основи євангельського вчення й хвалу Творцеві й Спасителю; вони 
виконувались на знані досі народні мелодії.

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 8)

          Основи співу в Західній церкві
(3)
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синкопа. Мелодія прагне до вольового, поступального руху  
вперед. У приспівах сольна партія часто належить верхнім 
голосам (сопрано та альту), а нижні (тенор і бас) виконують 
роль акомпанементу, який підкреслює розмірену ходу кроку. 
Головну роль у жанровому комплексі маршу грає ритм. При-
кладом духовного маршу може слугувати наша пісня «Путник, 
иди без промедленья» (№ 64 у російськомовному пісеннику).

Великий вплив на розвиток співу в цю епоху справила гро-
мада Миколи Людвіга фон Цінцендорфа. Цінцендорф (1600-
1660) був досить талановитим творцем пісень, дві з яких мі-
стяться і в пісеннику Новоапостольської церкви (№228/165  
«Йдіть поєднані серцями» та № 248/587 «Йди, Ісусе, йди»). 
Завдяки йому Братерські громади збагатили спів великою 
кількістю пісень про Спасителя, які називалися «піснями Ісу-
са». Видатні композитори церкви Й.С. Бах і Г.Ф. Гендель пере- 
бували теж під впливом цього напряму.

 У результаті реформації церков у 1534 році в Англії було 
засновано Англіканську церкву. Протягом певного часу там 
не проводили жодних реформ церковного співу – у громадах 
були професійні хори, де дискантом (верхнім голосом) співа-
ли навчені цьому хлопчики, решта голосів були чоловічі.

В Англіканській церкві після її відокремлення від Риму месу 
ще тривалий час відправляли по-латині, відповідно продов-
жували розвиватися й інші традиційні жанри, наприклад, 
мотет. Чимало творів у цих жанрах створив Вільям Берд. 
Проте вже у 30-ті роки XVI ст. Т. Стернхолд і Дж. Хопкінс по-
чали перекладати псалми на англійську мову й разом з інши-
ми композиторами створювали для них нові мелодії. У 1549 
році було видано збірник одноголосних псалмів англійською 
мовою, укладений Дж. Мербеком. Цим Псалтирем  англійці 
користуються до наших днів. На рубежі XVI-XVII ст. були ство-
рені також багатоголосні обробки псалмів. В Англії з’явився 
й оригінальний жанр церковної музики – антем (піснеспів), у 
якому сольні партії чергуються з хоровими, які виконувалися 
в супроводі органу або струнних інструментів. Твори в цьому 
жанрі залишили по собі Томас Морлі, Вільям Берд, О. Гіббонс, 
Генрі Перселл, Г. Ф. Гендель.

Узагалі, реформація в Англії носила своєрідний характер: 
головою церкви виявився король. Віруючі, які сподівалися на 
чистоту сповіді, не могли змиритися з новою несправедливі-
стю. Так з’явилися різноманітні євангельські течії, які отрима-
ли загальну назву «чистих» - пуритан. Другим відгалуженням 
протестантського християнства виявився методизм (XVIII ст.). 
Його засновник Джон Уеслей (1703-1791) мав брата Чарльза 
Уеслея (1708-1788), геній якого проявився в написанні понад 
шести тисяч гімнів. Методистське братство виявилося на-
стільки співочим, що існував вислів: «Методизм народився 
в піснях». Пуританський баптистський піснеспів зберіг лише 
основи давнього церковного хоралу й був новим євангельсь-
ким співом.

Поступово Реформація охопила всю Європу. Наступна після 
Лютера реформа Йоганна Кальвіна в Швейцарії також мала 
величезне значення для церковного співу. Й. Кальвін створив 
кальвіністський псалтир французькою мовою, який залишив-
ся незмінним до наших днів. Про музику Кальвін говорив: «Ми 
на своєму досвіді достеменно переконалися, що музиці при-
таманна майже неймовірна, таємна властивість хвилювати 
серця тим чи іншим чином. Тому потрібно мати пісні не лише 
благопристойні, які слугуватимуть нам заохоченням, аби спо-
нукати нас молитися, хвалити Бога й міркувати про свої діян-
ня, але й щоб любити, страшитися, шанувати та славити».

Протестантський спів мав великий вплив на людей ін-
ших конфесій. Католики були вимушені визнати це: «Знати 
псалми напам’ять вважається серед протестантів знаком 
їхнього єднання: у містах, де їх більшість, ці псалми лунають 
з уст ремісників, у селі – з вуст землеробів» (Годеан А., 1656, 
Париж). Проте католицизм не міг змиритися з таким станом 
справ й запекло боровся за збереження своєї влади. Розпра-
ва над Яном Гусом (1415 р.) стала початком боротьби папства 
за свою духовну владу. Тридентський собор 1545-1563 рр. 
поблагословив католиків на боротьбу проти «єретиків». У від-
ношенні ж співу собор врахував великий вплив простих про-
тестантських наспівів і постановив: композиції псалмів мають 
бути простими, загальнодоступними за своєю музикою, проте 
вільні від розпусних народних мелодій. Собор канонізував 
гімн «Аве Марія». Італійському композитору Д. Палестрине 
доручили ревізію григоріанського хоралу, який втратив свою 
величавість і строгість.

У XVI ст. лютерани в Німеччині, а згодом і пуритани в Англії 
відмовилися від використання під час богослужінь органу, 
оскільки вважали його атрибутом папістської церкви; меса 
виконувалася виключно a cappella. Але в другій половині 
XVII ст. орган повернувся в лютеранську церкву, і з цього часу 
значно більше - у порівнянні з католицькою - приділялася 
увага власне музиці, надаючи більше прав супроводжуючим 
інструментам, у першу чергу органу й фісгармонії. З шести 
частин католицького ординарія протестантська церква збе-
регла тільки перші дві частини - Kyrie eleison (Господи, поми-
луй) і Gloria (Слава). При цьому функція органу не зводилася 
до простого супроводу хору: органні прелюдії передували 
й завершували службу; музичні прелюдії, фантазії, ричерка-
ри й токати могли виконуватися і під час богослужіння. Те, з 
чим боролася римо-католицька церква, вільно розвивалося 
в лоні протестантської церкви. Для церкви писали свої твори 
відомі композитори, такі як Орландо Ласо (помер у 1594 р.) та 
Ян Свелінк (помер у 1621 р.) у Нідерландах або Генрі Перселл 
(помер у 1695 р.) в Англії.

Генрі Перселл писав антеми (попередниці ораторій), основ-
ний наспів в яких був переданий верхньому голосу, а решта 
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і завершив роботу над нею, коли осліп. Гендель створив кла-

сичний тип ораторії з переважанням хору. П.І. Чайковський  

писав про Генделя: «Він видобував із хору такі пречудові по-

чуття мас, яких ніколи не досягали інші композитори».
Однолітком Г.Генделя був інший відомий композитор Йо-

ганн Себастіян Бах (1685-1750). Усе 
життя Баха пов’язане з лютеранським 
храмом святого Фоми в м. Лейпцигу 
(Німеччина): у 1723 році там відбулася 
прем’єра його «Страстей за Йоанном». 
1 червня цього ж року Бах отримав поса-
ду кантора хору Святого Фоми з одночас-
ним виконанням обов’язків  учителя шко-

ли при церкві. У цей паріод Бах створив чудові духовні твори, 
більшість з яких написані на євангельські тексти, які читалися 
в лютеранській церкві кожної неділі і в свята. Багато кантат 
(«Wachet auf! Ruft uns die Stimme», «Christ lag in Todesbanden» 
або «Nun komm, der Heiden Heiland») ґрунтуються на тради-
ційних лютеранських хоралах. Бах вважався віртуозним ор-
ганістом і майстром поліфонії – невипадково Бетховен назвав 
Баха «праотцем гармонії». Грандіозний успіх Баха полягає 
в тому, що він не лише творив музику для Христа, але й жив 
з Христом. Віра Баха зумовила жанри його творчості. Його 
музика дуже виразно передає світ Спасителя й гріховність 
людини. Нова форма піснеспіву, ораторія, яку розвинув Ген-
дель, полонила також і Баха. Відомі «Страсті за Йоаном» (1723) 
і «Страсті за Матвієм» (1727) призначені для виконання на 
вечірніх у Страсну п’ятницю, «Різдвяна ораторія» (1737) із ше-
сти кантат, «Пасхальна ораторія» (1734-1736), «Меса сі мінор» 
(1749) і багато інших свідчать про новаторство Баха. Решта 
вокальних творів композитора включають декілька мотетів, 
близько 180 хоралів, пісні й арії. Бах гідно прославляв Господа 
завдяки своєму  музичному генієві й захоплено казав: «І Бо-
жий час із глибин постає мені назустріч».

Після Й.С. Баха духовна музика Заходу розвивалася в чис-
ленних соборах, костелах, у молитовних домах різноманітних 
протестантських течій. Меса й ораторія на біблійські теми 

були спільними для лютеран й католиків.
В епоху Просвітництва  багато традицій  протестантської 

церкви  було забуто. Після смерті Й.С. Баха в жанрі кантати 
було створено лише кілька значних творів, ораторії на релі-
гійні сюжети з кінця XVІІI ст. писалися для концертного залу, 
а не для церкви. Однак наприкінці XIX ст. у Німеччині утво-
рилася низка товариств для вивчення й пропаганди давньої 
протестантської музики (найвідомішим представником цього 
руху був Альберт Швейцер), і в XX ст. вже багато німецьких 
композиторів писали протестантську музику: К.Томас, І.Н.Да-
вид, Х.Дистлер, Е. Пеппінг, І. Дріслер, Х.В. Ціммерман та інші.

голосів виявилися більш підпорядкованими; сама мелодія 
отримала свою завершеність. Вільної партитури  в той час 
ще не знали, кожен голос записувався окремо. Органіст, крім 
мелодії, записував собі басовий голос і цифри, які показували 
вертикальне поєднання звуків, так званий «цифрований бас» 
(позначення акордів). У цей час помітного поширення отри-
мала лютня, яка акомпанувала світському співу акордами, 
оскільки не могла виконувати голоси поліфонії. Усе це призве-
ло до утвердження нового типу багатоголосся – гомофонії, то-
бто до розділення голосів на головний та супроводжуючі, і в 
свою чергу до акордових поєднань. Гомофонія посіла чільне 
місце в протестантській музиці й зберігає його до нашого часу.

Коли мова йде про протестантське богослужіння, не завжди 
легко сказати, що тут є власне церковною музикою, а що му-
зикою допущеною в церкву завдяки її відкритості. Так чи інак-
ше музику для вжитку в лютеранській церкві писали відомі 
німецькі композитори XVII-XVIII століть - від Міхаеля Преторіу-
са і Генріха Шютца до І. С. Баха.  

Генріх Шютц (1585-1672) – німецький 
композитор, органіст і педагог – привніс 
в духовну німецьку музику італійську ма-
неру письма, оскільки  у 1609-1612 рр. 
вивчав композицію Джованні Габріелі у 
Венеції. Він є автором багатьох духов-
них творів, серед яких ораторії, кантати, 

«страсті», «Німецький магніфікат». Г. Шютц також написав му-
зику до римованого Псалтиря К. Беккера. У роки загального 
занепаду німецької культури під час Тридцятирічної війни 
(1618-1648 рр.) композитор оспівував свою непохитну віру у 
всемогутність Бога, Творця неба та землі. У день своєї смерті 
композитор попросив написати музику на перші вірші 16-го 
псалма: «Почуй, Господи, правду…». Музику написав Бер-
нхардт, і друзі заспівали цей псалом помираючому старому.    
Г. Шютц згаданий як музикант у Лютеранському церковному 

календарі.
Видатний німецький та англійський 

композитор епохи бароко Георг Фрідріх 
Гендель (1685-1759). Отримавши музич-
ну освіту й досвід в Італії, він через деякий 
час переселився до Лондона й прийняв 
згодом  англійське громадянство. У вісім-
надцять років Г. Гендель написав «Страсті 
за Йоанном» у стилі протестантської музи-

ки XVI ст. Наступна ораторія «Воскресіння» принесла Генделю 
європейську славу.

Живучи в Англії, композитор написав три томи псалмів, чу-
дові антеми, ораторію «Есфір». У 30-40 рр. Гендель написав 
величні ораторії «Савло», «Мойсей» та інші. Свою ораторію 
«Тріумф часу й правди» композитор переробляв багато разів 
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Чоловік поводив себе дуже див-
но: він все робив повільно й 
ретельно. Касирка й покупець 
розмовляли про окремі ку-

плені товари, потім вона поцікавилася, 
що сьогодні має намір робити покупець. 
За розмовами минуло декілька хвилин, 
потім покупець нарешті витягнув свій 
гаманець i простягнув касирці купюру. 
Отриману здачу він повільно перерахо-
вував, відправляючи до гаманця монету 
за монетою. Минуло ще декілька хвилин. 
Він не заперечував, і касирка почала па-
кувати придбані ним речі до пакету! Про-
никливим голосом жінка побажала йому 
щасливо доїхати додому й попросила пе-
реказати вітання сім’ї.

Повільно й відчутно в мені зріло 
обурення. Я хотів звернутися до чо-
ловіка, аби виказати йому своє не-
вдоволення. І я почав: «Чи не могли б 
Ви все робити трохи швидше, адже не 
в кожного так багато часу». Цей поку-
пець розраховувався майже десять 

хвилин! За мною вже стояли й чекали 
ще четверо клієнтів.

Ну нарешті! Покупець узяв пакунок. 
Він повільно обернувся, взяв свою 
тростину для сліпих і з її допомогою 
почав пробиратися до виходу.

Присоромлений і схвильований, я 
не почув, як касирка запитала мене 
про номер бензоколонки, якою я ско-
ристався. Сівши в машину й виїжджа-
ючи з заправки, я побачив сліпого 
чоловіка на тротуарі. Крок за кроком, 
він обережно ступав, постійно посту-
куючи тростиною по дорозі. 

Мені потрібно було поговорити з 
милостивим Богом. Я почував себе 
винним. Я запитував у себе, чому я на-
вчився на богослужіннях? Чим біль-
ше я думаю про це, тим більш мені 
ставало зрозумілим, що Бог через цю 
подію дав мені важливу життєву по-
раду: «Не поспішай нікого судити!» 
Мені страшно було собі уявити, як я 
роздратовано висловлюю обурення 
незрячій людині.                                  Т.Б. 

Випробовування
Я був у службовому відря- 
дженні. Близько сімнадцятої 
години   я під’їхав до АЗС.  За-
правивши свій автомобіль, я 
зайшов до магазину і став у 
чергу біля каси. Переді мною 
стояв чоловік, який купував 
якісь дрібнички й напої.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Відбулися зміни в адміністративному підпорядку-
ванні новоапостольських громад Білорусі. З липня               
2016 року братами й сестрами в цій країні опікувати-
муться священнослужителі Регіональної церкви «Бер-

лін-Бранденбург», яку очолює окружний апостол Вольфганг 
Надольний.

У суботу, 16 квітня, окружний апостол В. Клінглер у супроводі 
окружного апостола В. Надольного й апостола С. Бастрікова 
провів богослужіння у громаді м. Гродна, під час якого наділив 
даром Святого Духа трьох членів громади і звів у сан диякона 
В’ячеслава Нікіфорова.

Того ж дня в церкві громади м. Мінська відбулася зустріч 
апостолів зі священнослужителями Hовоапостольської церкви 
Білорусі, під час якої обговорювалися питання подальшого ро-
звитку Божої справи в цій країні.

У неділю, 17 квітня, окружний апостол В. Клінглер провів 
богослужіння в громаді м. Мінська. Окрім парафіян громади, 
у богослужінні взяли участь священнослужителі всіх регіонів 
Білорусі й гості. В основу богослужіння окружний апостол
В. Клінглер поклав слова із 1-го Послання апостола Павла до 
коринтян 15, 10: «Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать 
Його, що в мені, не даремна була…»  У своїй проповіді окруж-
ний апостол В. Клінглер звернув увагу на велич Божого творін-
ня та на Його безмежну любов і милість. Усе, що людина має в 
своєму житті, вона має лише завдяки Божій благодаті; і кожній 
людині, а тим паче Божій дитині потрібно усвідомлювати всю 
повноту благодаті, дарованої Господом, і намагатися жити так, 
аби благодать Його не виявилася для нього марною. Як при-
клад окружний апостол Клінглер навів самозречне служіння 
апостола Павла, його переродження із ганьбителя та обвину-
вача християн у найбільш ревного служителя Ісуса Христа. І це 
стало можливим лише завдяки Божій благодаті.

Після цього окружний апостол В. Клінглер запросив до вівта-
ря окружного апостола Вольфганга Надольного, який у своїй 
співпроповіді наголосив на тому, що Божу благодать не можна 
ні заслужити, ні купити, ні заробити, що вона є дарунком Бога. 
Він з милості дарує кожній людині можливість не лише усвідо-
мити провину за свої гріхи, а й з любові до Творця позбуватися 
їх.

Потім продовжив апостол С. Бастріков, який сказав, що бла-
годать є проявом невичерпної милості й любові Бога. Апостол 
Йоан у Євангелії 3, 16 наголошував: «Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне». Господь Ісус віддав Своє 
життя за кожного з нас незалежно від наших заслуг перед Ним. 
Хіба це не найбільша Господня милість?

Під час богослужіння окружний апостол В. Клінглер здійснив 
таїнство Святого хрещення водою над донькою священика
Д.Чижмакова Мірою, а також наділив її та її матір А. Чижмакову 
даром Святого Духа.

Після богослужіння окружний апостол В. Клінглер знову за-
просив до вівтаря окружного апостола В. Надольного з Німеч-
чини й апостола С. Бастрікова з Росії, аби офіційно представити 
присутнім  майбутніх кураторів новоапостольських громад 
Білорусі. Потім окружний євангеліст С. Дроздович щиро по-
дякував окружному апостолові В. Клінглеру за понад двадця-
тип’ятирічне служіння на благо Новоапостольської церкви 
Білорусі та за його неоцінений внесок в розвиток Божої справи 
цієї країни. Усі присутні на богослужінні також висловили бага-
то теплих слів й добрих побажань на адресу окружного апосто-
ла В. Клінглера.

На завершення відбувся святковий концерт Державного ка-
мерного хору Республіки Білорусь.

Білорусь. Зміна підпорядкування
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1. Де в Біблії згадується про «сан єпископа»?
А  у Посланні до Римлян 3, 24
Б  у 1-му Посланні до Тимофія 3, 1
В  у Посланні Якова 3, 1
Г  у Євангелії від Матвія 28, 19

2. Як звали бабусю царя Давида?
А  Марія
Б  Маріам
В  Сарра
Г  Рут

3. У якому Євангелії згадується про поселення Кана 
Галілейська?
А  в Євангелії від Луки
Б  в Євангелії від Матвія
В  в Євангелії від Івана
Г  в Євангелії від Марка

4. Як згідно з Євангелієм від Івана звали батька Юди 
Іскаріотського?
А  Симон
Б  Андрій
В  Іван 
Г  Юда

5. У якому із чотирьох Євангелій немає притч?
А  у Євангелії від Луки
Б  у Євангелії від Матвія
В  у Євангелії від Івана
Г  у Євангелії від Марка

6. У кого в місті Яффі жив апостол Петро?
А  у Симона гарбаря
Б  у Ананії первосвященика 
В  у диякона Филиппа
Г  у євангелиста Луки

7. Хто є автором пісні «Ісус, Ти моє сонце»?
А  Йоганн Франк
Б  Пауль Герхардт
В  Карл Йоганн Філіп Шпітта
Г  Герхард Терстеген

8. У якому році Англіканська національна церква Англії 
перейшла у підпорядкування  короля?
А  у 1525 р.
Б  у 1534 р.
В  у 1618 р.
Г  у 1755 р.

9. У кого, образно мовлячи, «упала луска з очей»?
А  у зціленого Ісусом Христом сліпого
Б  у солдата, якого вразила сліпота
В  в апостола Павла після того, як він осліп
Г  у сліпого батька Товита

10. Що означає слово «Мера» книги Вихід, глави 15?
А несолений хліб
Б гірка правда
В гірка вода
Г нерозбавлене вино

        ТЕСТИ  НА  ЗНАННЯ  БІБЛІЇ

ХТО Я?
На фрагменті зображеної картини Яна Полака «Каменування святого 
Стефана» ми бачимо на передньому плані юдейських книжників, з якими 
до каменування вів дискусію диякон Стефан. Автор цього полотна Ян Полак 
походив, очевидно, з Польщі, де народився у середині XV століття. Спочатку 
Полак, ймовірно, працював у Кракові, а згодом в 1470/80 роках переїхав до 
м. Мюнхен (Німеччина) і став одним із найвизначніших майстрів-художників 
пізньої готики. Митець Ян Полак не раз повертався до теми архимученика 
Стефана; наприклад, під час розписів головного вівтаря монастиря 
Вайенштефан. Подану нами картину Ян Полак створив у 1489 р.; вона 
виконана по дереву і розміщена у церкві Святого Духа в Пуллаху/Верхня 
Німеччина. 
Ким є мужчина, зображений на нашому фрагменті, який стереже одіж, зняту 
з першого християнського мученика Стефана?
Відповідь див. нижче

?


