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Чого хоче Бог?

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Під час богослужінь ми нерідко чуємо 
про Божу волю: про те, що маємо орієн-
туватися й упокорятися їй. Молитвою 
«Отче наш» ми молимося: «Нехай буде 

воля Твоя!» Та чи, власне, знаємо ми, чого хоче 
Бог?

У Святому Писанні ми, звичайно, знаходимо 
чимало тлумачень Божої волі: Бог «хоче, щоб 
усі люди спаслися і прийшли до розуміння 
правди». Отже, Бог бажає, щоб ми осягнули вічне 
життя; і для цього бачили Його Сина та вірили в 
Нього. Бог не бажає грішникові смерті, а, щоб 
він навернувся. Але як мені знати про Божу 
волю, коли я приймаю важливе рішення? Коли 
я маю втілити в життя певний задум чи ідею та 
розпочати якусь справу? Чи відповідають мої 
наміри і вчинки Божій волі? Відповідь нерідко 
є очевидною. А інколи – ні. Хтось каже: «Перед 
тим, як взятися за будь-яку справу, принесу 

Богові особливу жертву і  молитимуся про 
благословення». А інший: «Я просто розпочну 
виконувати намічену справу і, якщо вона 
Богові не до вподоби, то Він перешкодить її 
виконанню». А ще інші люди моляться і просять 
в Бога про ті чи інші знаки. Усе це добре і гарно, 
та все ж – недалекоглядне. 

Бог очікує від нас, Своїх дітей, щоб ми 
розмірковували над Його волею; щоб ми 
відводили час, молилися, роздумували і ще 
більше розуміли: «Чого милостивий Бог очікує 
від мене? Чому я є Божим дитям? Які в Бога 
наміри щодо мене? Чи відповідають прийняті 
мною рішення Євангелії?» Непрості питання, але 
пробуймо саме так поступати, щиро молитися 
і відводити час для розмірковувань. У мене 
є досвід: у дев’ятьох із десяти випадків це 
допомагає пізнавати Божу волю.

Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Вознесіння у Льорраху
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Церковний округ «Льоррах», що розташований на південно-західній 
окраїні Баден-Вюртенберга, належить до апостольського округу 
Фрайбург/Тюбінген. Він налічує 16 громад і простягається на відстань 
понад 120 кілометрів від Вайля-на-Рейні на заході і до Єштеттена по-

руч із Шаффгаузеном на сході. Територію маркграфства, розташовану на гірсь-
ких відрогах південного Шварцвальду, вважають найтеплішим  реґіоном Німеч-
чини. Про це всім приїжджим промовисто свідчать дві віялоподібні пальми 
місцевого залізничного вокзалу. Льоррах відомий не лише своїм м’яким кліма-
том, а й шоколадом, який виготовляють тут. З 1901 року його виробник у ліло-
вому кольорі рекламує свою солодку продукцію. Гербом міста Льоррах є замок 
Рьоттельн (фото), одна із найбільших захисних споруд Південного Бадена.  

5 травня 2016 року в містечку Маульбург під Льоррахом Першоапостол 
Жан-Люк Шнайдер разом із віруючими відзначав свято Вознесіння. Майже ти-
сяча братів і сестер по вірі взяли участь у богослужінні, яке проходило у залі 
Алєманненгаллє.
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БОГОСЛУЖІННЯ 5 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

Місто/країна: Маульбург/Німеччина

Вступна пісня: «На Вознесіння Христа»

Супровід: окружний апостол Еріх, а також апостоли Бансбах, 

Бауер, Кюнле, Лой, Праузе, Зутер, Шнауфер, Шнайдер, Шульц і 

Ценкер

Кількість учасників: бл. 1000

Примітка: богослужіння не транслювалося

СЛОВО І ВІРА  | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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«Ісус Христос – Посередник між Богом і людьми. Служіння 
Його, Посередника, принесе нам користь лише тоді, коли ми 
будемо цікавитися Божою волею. Людина повинна пізнавати 
Божу волю   і, приймаючи рішення, орієнтуватися на неї».
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 5.5.2016 року
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Дорогі брати і сестри, з нагоди цьогорічного свята 
Вознесіння відбувається читання із Біблії; текст із 
Євангелії від Марка 16, вірші з 14 до 19: «Нарешті 

з’явився Він самим одинадцятьом, коли то були за 
столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не 
повірили тим, які бачили Його воскреслого з мертвих. І сказав 
їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію вся-
кому творінню. Хто увірує й охриститься, той буде спасен-
ний; а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть 
супроводити тих, які увірують: Ім’ям Моїм виганятимуть 
бісів, будуть говорити мовами новими; гадюк руками брати-
муть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм; на 
хворих будуть руки класти, і добре їм стане». Господь же Ісус, 
промовивши до них так, вознісся на небо й возсів праворуч 
Бога». 

Повідомлення про вознесіння Ісуса Христа у Євангелії від Мар-

Ісус Христос – Посередник
ка є дуже коротким; коротше навряд чи можливо. Уявімо-но 
собі, що ця подія відбулася сьогодні. Що тільки журналісти не 
повідомляли б про неї! Вони опитали б чимало свідків і так далі. 
А в Біблії про вознесіння Ісуса Христа мовиться реалістично і 
просто: Він вознісся на небеса. І більше – жодних деталей. Авто-
рові не було важливо донести, що і як саме відбулося, а викла-
сти тільки факт того, що Ісус Христос був на землі, а потім воз-
нісся на небеса і «возсів по правиці» Отця. У це треба вірити. 
Отже, авторові було важливо викликати віру в те, що відбулося. 
Я знаю, навіть серед християн існують сьогодні різні погляди 
на вознесіння Ісуса Христа. Для нас воно є невід’ємною складо-
вою віри. Ми віримо в те, що Ісус Христос вознісся на небеса і 
«возсів по правиці Бога». 
Ще в епоху Старого Заповіту були випадки вознесіння на не-

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

 «Він же, принісши лиш одну за гріхи жертву, возсів на-
завжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки Його воро-
ги не будуть покладені, як підніжок, Йому під ноги».

      Слово із Біблії: Євреїв 10, 12–13
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Під час богослужіння з нагоди П’ятидесятниці Першоапостол 
виправив помилку:  «Не Мойсей, а Єнох вознісся на небеса».
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беса: Мойсеєві* та Іллі не довелося зазнати смерть. Вони були 
взяті на небеса. Їх просто не стало на землі. Однак вони не осяг-
нули висоти Ісуса Христа і не потрапили у безпосереднє єднан-
ня та спілкування з Богом; їм лише не довелося помирати, аби 
потрапити у середовище померлих. Саме звідти вони прийшли 
на гору преображення і бесідували з Ісусом Христом. А потім 
повернулися назад і там чекають на Друге пришестя Господа. 
З Ісусом Христом відбулося все трохи по-іншому. Він був Люди-
ною; Він помер, воскрес і став Первенцем. Отже, Він був пер-
шою Людиною, яка отримала воскресле тіло й осягнула вічне 
єднання та спілкування з Богом. Він був Первенцем й обіцяв, 
що ті, які будуть слідувати за Ним, воскреснуть під час Його 
Другого пришестя, зазнають преображення і вічне єднання з 
Богом. 
Ісус вознісся в небеса як Переможець, адже Він переміг смерть 
і зло. Будучи Переможцем, Він тепер владарює з Богом. І все 
Йому підкорене: усяка влада й сила. Він переміг диявола і 
завдяки принесеній жертві позбавив його влади. Зло не може 
зупинити Божий план спасіння, бо тепер владарює Ісус Хри-
стос. І все підкорене Йому. Він здійснює план спасіння та відку-
плення людей. 
Отже, тепер Він «возсів по правиці» Отця. І що Він там робить? 
Я поцікавився, що мовиться про це у Святому Писанні. У пер-
шому біблійному згадуванні про це ми зокрема читаємо, що 
Він є «Посередником між Богом та людьми» (1 Тимотея 2, 5). 
Отже, Він сидить по правиці Отця і є Посередником між Богом 
та людьми. Він несе спасіння. У Писанні ще мовиться: «Ставши 
досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які Йому 
слухняні» (Євреїв 5, 9). Отже, Ісус несе відкуплення і спасіння. 
Але згідно з Писанням тільки тим, «які Йому слухняні». А для 
цього треба пізнати Божу волю та виконувати її.

Воскреслий Господь править на небесах і турбується про 
те, аби на землі людям повідомляли про Божу волю і 
вони слідували за Ним. 

Ісус Христос – Посередник між Богом і нами, людьми. Служіння 
Його, Посередника, принесе користь лише тоді, коли ми буде-
мо цікавитися Божою волею. Людина має мати потребу пізна-
вати Божу волю і, приймаючи рішення, орієнтуватися на неї. 
Отже, людині корисно знову й знову усвідомлювати: від мене 
залежить, чи бажаю я пізнавати Божу волю. Я маю досліджува-
ти: «Які наміри у милостивого Бога щодо мене?» Не проявляймо 
тут пасивність і не думаймо: «Почекаю, що милостивий Господь 
скаже мені. Якщо це мене влаштує, то так поступлю!» 

У нашому серці має жити палке прагнення виконувати Божу 
волю: Я прагну знати, чого бажає Бог! І прагну виконувати Його 
волю. 
Ісус Христос – Переможець. Він продовжує вести боротьбу, 
поки не буде переможений останній ворог. Чому так? Адже 
Він – Переможець! Так, він позбавив диявола влади, але диявол 
усе ще активний. Кожна людина має вести боротьбу зі злом і 
перемагати його. Ворог ще активно працює. Бог створив мож-
ливість для спасіння. Але будь-яка людина – ти і я – ми мусимо 
вести боротьбу зі злом. Ми маємо перемагати гріх і щоденно 
здобувати перемогу над ним. 
Ісус Христос, Переможець, допомагає людям, які ведуть цю 
боротьбу! Він продовжує сьогодні боротися і допомагає лю-
дям, які ведуть боротьбу. Цьому є приклад у Святому Писанні. 
Диякон Стефан по-особливому відчув на собі владу зла. Його 
вбивали. Та Ісус Христос допомагав йому з небес. Диякон Сте-
фан мав милість бачити Господа, який стояв по правицю Бога 
(Діяння 7, 55). Господь з’явився йому, аби допомогти долати 
зло і зберігати вірність, незважаючи на несправедливість, на-
сильство і жорстокість, які випали на його долю. Ісус Христос 
з’явився йому та повідомив: «Не турбуйся! Я з тобою! Перемога 
забезпечена! Ти прийдеш до Мене!» Це додало дияконові Сте-
фанові неабияких сил, аби знести наругу й зберегти вірність аж 
до смерті. 
Господь і нам допомагає вести боротьбу. Ми у своєму житті не 
раз переконувалися в цьому. Він з’являється також нам. Ми не 
раз переживали Його присутність. Чи то завдяки Його слову під 
час богослужіння, чи то завдяки особливим подіям та момен-
там глибокого зворушення душі. Тоді ми переконувалися: «Він 
тут! Господь Ісус поруч зі мною!» Це годі передати словами. Це 
щось абсолютно особисте. Подібне пережив диякон Стефан і 
мовив: «Ось бачу відкрите небо» (Діяння 7, 56). Таке видіння Го-
сподь дав тільки йому. Саме так Господь Ісус приходить до нас. 
Саме так ми відчуваємо Його присутність у своєму житті. Тоді 
ми сповнюємося впевненістю: Ісус Христос допомагає людині, 
яка веде боротьбу! Він допомагатиме нам, поки ми будемо бо-
ротися зі злом за своє спасіння. Господь не позбавляє нас бо-
ротьби; не забирає від нас тягарів. Але надає допомогу та знову 
й знову мовить: «Я тут! Не турбуйся! Я з тобою! Перемога забез-
печена! Ти прийдеш до Мене. Це - твоє майбутнє!»
Далі у Посланні до євреїв мовиться про те, що Бог усе підкорив 
Своєму Синові під ноги (Євреїв 2, 8). Отже, Ісусові Христові під-
корено все. Він панує і владарює над усім. Він – Глава Церкви. 
Він несе спасіння людям, які слідують за Ним. Де це відбуваєть-
ся? У Церкві, у громаді.

Це цікаве метафоричне порівняння: Ісус Христос влада-
рює, Йому підкорене все; Він сидить по правицю Отця і 
є Головою Церкви. А Голова Церкви є всемогутнім. Йому 

ніхто не спроможний  протистояти. Мовлячи зрозумілою мо-
вою: Ісусові Христові дана влада довершувати Свою Церкву. 
Головою Церкви є не людина, не Першоапостол і не апостоли. 
Головою Церкви є Ісус Христос. Він сидить по правицю Отця і 
працює над довершенням Своєї справи. І цю працю не зупи-
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                   Зло не може зупинити Божий план 
спасіння, бо тепер владарює Ісус Христос. І     
                            Йому все підкорене.
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нити. Він збудував Свою Церкву на скелі й обіцяв: «Пекельні 
ворота її не подолають». (Від Матвія 16, 18). Саме таку обітни-
цю дав Ісус Христос. І Він дав її, бо є всемогутнім. Не турбуйтеся; 
пекло не в змозі здолати Церкву.
Ісус обіцяв Своїм апостолам: «Отож Я з вами по всі дні аж до 
кінця віку» (Від Матвія 28, 20). Він продовжує посилати нині апо-
столів і потурбується про те, щоб вони виконували дане їм до-
ручення. У цьому немає жодного сумніву. Чому? Бо Він має вся-
ку владу і це Він довів. Згадаймо про перші громади. У них був 
потужний ворог – Савло. Але прийшов час, Господь усе перемі-
нив. Він, так би мовити, змінив місію Савла: він, будучи ворогом, 
став ревнителем Церкви. Раптом усе кардинально змінилося. 
Ісус Христос сидить по правицю Отця. Йому все підкорено. Він 
є Головою Церкви. Він турбується про її довершення. Він тур-
бується про те, щоб апостоли могли виконувати дане їм дору-
чення. А тому, будь ласка, не треба хвилюватися!
Ісус Христос перебуває по правицю Отця і є також нашим За-
ступником та Адвокатом. Він заступається за грішника перед 
Своїм Отцем. Він не применшує значення гріха. Ми знаємо, як 
працюють адвокати тут, на землі. Один каже: «Ні, він не винен! 
Винен інший!» А інший: «Ах, нічого страшного він не накоїв!» 
Так проходить захист людей перед судом. А Ісус Христос  всту-
пився за грішницю і мовив: «Прощаються її гріхи численні, бо 
багато полюбила» (Від Луки 7, 47). Саме так Він заступається 
за нас: «Так, він згрішив! Але він любить Мене! Він кається. Він 

страждає від того, що згрішив. Та його любов до Мене є вельми 
великою, тому йому прощаються гріхи».
Однак ми зобов’язані робити свій внесок: аби Ісус Христос за-
хищав нас, ми маємо виявляти любов; нам має бути боляче, 
коли згрішили. Саме на любові Господь Ісус будує Свій захист. 
У мою душу глибоко запали слова з Писання: «Він возсів на-
завжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки Його вороги не бу-
дуть покладені, як підніжок, Йому під ноги» (Євреїв 10, 12–13). 
Отже, Господь Ісус сидить, образно кажучи, там угорі поруч з 
Отцем і чекає. Він чекає й на нас. Він чекає на тебе! Мимоволі 
перед нами постає образ Нареченого. Погляньмо на себе. Ми є 
Його Невістою. Ми палко очікуємо на повернення Господа. Але, 
брате й сестро, розмірковуй над цим. Господь Ісус дуже любить 
тебе і чекає, щоб ти був поруч із Ним. Він чекає, щоб люди при- 
йшли до Нього. Це – прекрасний вияв Його любові. Це – чудова 
метафора Господньої любові. 
Коли саме Він прийде, тобто час і годину, як Він мовив, нам не 
належить знати (Діяння 17); це не наша справа. Але Він повер-
неться слушного часу і години. Господь прийде спочатку, аби 
нас, Свою Невісту, взяти до Себе. Яка це прекрасна перспекти-
ва! Він воскрес і вознісся на небеса. З Ним відбулося це, бо Він 
був досконалий, бо виявився Переможцем. Тому Він потрапив 
безпосередньо до Отця.
З нами все відбувається дещо по-іншому. Ми не є досконали-
ми. Власними силами ми ніколи не здобудемо досконалості. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

                Голова Церкви – Ісус Христос. Він сидить по правицю
             Отця і працює над довершенням Своєї справи.
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Господь Ісус знає про це, тому мовить: «Не турбуйся, Я іду тобі 
назустріч і візьму тебе до Себе!». Що це означає? Він повернеть-
ся, щоб взяти Свою Невісту до Себе, бо їй годі самотужки при-
йти до Нього. Для цього потрібна Божа милість. Це – остаточна 
милість, яка здатна покрити будь-який гріх і завдяки якій ми 
будемо настільки святими, що виявимося спроможними осяг-
нути єднання і спілкування з Богом. Це – також вияв Господньої 
любові. Він не буде чекати, поки ми станемо досконалими, бо 
такими ми ніколи не станемо! Він просто вийде нам назустріч: 
«Іди шляхом довершення, йди шляхом вдосконалення і, якщо 
перебуватимеш на ньому, то Я вийду назустріч і візьму тебе до 
Себе!» І це буде наша перша перемога. Тоді стане видимою пе-
ремога Ісуса Христа. Сьогодні нам треба у це ще вірити, а тоді, 
коли Він візьме нас, Свою Невісту, на весілля в небесах, уперше 
виявиться Його перемога. А потім Він знову повернеться на 
землю разом із «царським священством». Він приборкає дия-
вола, зв’яже його на тривалий час і запровадить Тисячолітнє 
царство миру, під час якого нестиме спасіння людям як цього, 
так і потойбічного світів. Тоді Він знову вийде назустріч усім 
людям і ми допомагатимемо Йому звіщати їм про Божу волю; 
сприятимемо тому, аби вони спізнали її та слідували за Ісусом 
Христом. 
І насамкінець смерть буде позбавлена всякої влади. Про це 
мовиться у Біблії: «Знищений буде останній ворог – смерть»              
(1 Корінтян 15, 26). У створеному Богом новому світі не буде 
більше смерті. Тоді перемога буде остаточною.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

АПОСТОЛ ЕРГАРД ЗУТЕР:
 

«Як прекрасно, коли знаєш, що тебе 
люблять і на тебе чекають. Це додає 
сил зберігати вірність у нелегких 
ситуаціях і дивитися уперед». 

АПОСТОЛ ДІРК ШУЛЬЦ:

«Ісусові Христові дана вся влада; 
Він сидить по правиці Бога Отця 
і дивиться на тебе! Він дивиться 
саме на твоє життя, яке Йому не 
байдуже. Чому? Бо Він вибрав тебе! 
Він побачив тебе! Отже, робімо все 
від себе залежне, аби Він незаба-
ром довершив нас!»  

АПОСТОЛ ЮРҐЕН ЛОЙ:

Вознесіння і Друге пришестя Ісу-
са Христа є взаємопов’язаними. 
Їх поєднує також біблійний образ 
хмари: «Знявся угору, і хмара Його 
взяла» (Діяння 1, 9), і Він повер-
неться «у хмарі з силою і славою» 
(Від Луки 21, 27). Хмара символізує 
також Божу присутність. Усе в Його 
руках. Усе в Його силі. Тому під-

тверджуймо сказане нами «так» у цей день Вознесіння: «Так, 
Він повернеться і вийде мені назустріч».



НС, 09/201610

ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Ісус Христос сидить по правицю Отця. Він несе спасін-
ня людям, які слідують за Ним; Він допомагає людям, 
які борються зі злом; Він уважно стежить за Своєю 
Церквою, заступається за грішників і чекає на свою 
Невісту.

Ми знаємо, що палко бажаємо При-
шестя Ісуса Христа. Та ми прив’язані 
тенетами до землі. Ним є гріх, що за-
важає нам прийти до Господа. Тепер 
ми розуміємо важливість прощення 
гріхів. Якщо Господь не від’єднає нас 
зараз від цих тенет, то ми не зможе-
мо рухатися вперед. І хоча ми маємо 
палке бажання бути з Господом, але 
гріх не дасть нам змогу просуватися 
вперед. Яким би гріх не був, це – те-
нета, у які ми потрапили. Ісус Хри-
стос має от-от прийти, і це спонукає 
нас казати: «Будь, благаю, милости-
вий до мене! Звільни мене від тенет 

гріхів! Адже я так бажаю прийти до Тебе!». І тоді має прийти 
щире каяття: «Мені так прикро, що я згрішив; благаю, прости 
мені!».
Дозвольте мені конкретизувати цю думку. Під час богослужіння 
завдяки проповіді й святкуванню Святого Причастя ми бажає-
мо зазнати певне піднесення. Та тенета гріха заважають нам 
осягнути почуття щастя і блаженства. Я знову й знову бачу і 
шкодую про те, як деякі брати і сестри просто не в змозі зазнати 
блаженство під час богослужіння. Чому? Бо мають щось про-
ти ближнього. Бо не здатні простити. Бо з ними відбувається 
щось не те. Бо їм годі «проковтнути» гірку пілюлю й простити 
ближньому. Бо вони не рухаються вперед. Бо зупиняються на 
певному рівні і не просуваються далі; не здатні простити. Бра-
те, сестро, це в твоїх силах – сьогодні вранці визволитися з цих 
тенет і сказати: «Досить! Прощаю! Переступаю через те, що 
трапилося, і рухаюся далі вперед!» Отже, усе в наших силах – у 
твоїх і моїх. 
Божа справа має викликати у нас радість а богослужіння – бла-
женство. Не кажу: під час кожного богослужіння, у будь яку 
хвилину. Усі ми люди – й у нас буває настрій добрим чи менш 
добрим. Те саме відбувається із служителем, який проводить 
богослужіння. Але в принципі ми, Божі діти, внаслідок Божого 
слова  і  святкування Святого Причастя маємо сповнюватися 
почуттям блаженства. Якщо ще існують канати, які заважають 
цьому, то, будь ласка, від’єднуймося від них. Працюймо над 
цим!

Дорогі брати і сестри, я поділився з вами декількома думками 
про Вознесіння Господнє. Господь Ісус сидить по правиці Отця. 
Він всемогутній. Там Він править. Що Він ще там робить? Він 
несе спасіння. Це спасіння отримають лише ті люди, які спізна-
ють Його волю і відповідно поступають. Людям, які борються 
зі злом, Він допомагає здобувати перемогу. Він довершує Свою 
Церкву. І ніщо Його не зупинить. Він заступається за грішників, 
які Його люблять і каються у скоєних гріхах. Вони люблять Його, 
тому працюють над своїм вдосконаленням. Він чекає на тебе і 
на мене. Покажімо Йому, що ми також палко чекаємо на Нього! 

Після співпроповідей апостолів Першоапостол продовжив:
Дорогі брати і сестри, Господь Ісус любить і чекає на нас; і ми че-
каємо на Нього. Але нам треба знову й знову перевіряти себе, 
якою є наша мотиваціяю Чому ми чекаємо на Друге пришестя 
Господа? Коли нам доводиться важко, коли ми страждаємо від 
несправедливості, яка панує довкола, тоді ми з радістю чекає-
мо на мить, коли все зміниться. Ми з радістю чекаємо на те, що 
побачимося з нашими рідними, які відійшли у вічність. Якщо 
ми страждаємо від недоліків, то з радістю чекаємо на те, що 
нарешті звільнимося від них. Це є прекрасна мотивація. Однак, 
істинна мотивація має, власне, бути іншою: нею має бути любов, 
яку передано метафоричним порівнянням Нареченого та Неві-
сти. Ми любимо Ісуса Христа і бажаємо поєднатися з Ним.
Апостол Павло мовив: «Любов Бога влита в серця наші Святим 
Духом, що нам даний» (Римлян 5, 5). Я не раз розмірковую над 
цими словами. Любов – це чеснота, що має бути притаманна 
всім людям, які мають печать Святого Духа. Завдяки Святому 
Духові ми здатні по-справжньому спізнавати й збагнути Божу 
любов. Завдяки їй зростає наша любов до Ісуса Христа. Адже 
з любові до Господа ми бажаємо бути поруч із Ним! Така чиста, 
глибока, сильна любов має бути для нас мотивацією – незалеж-
но від життєвої ситуації чи віку. Повертаюся до прикладу із ку-
лею, наповненою гарячим повітрям, про яку вів мову один із 
апостолів. Повітряна куля, яка прив’язана канатом до землі, не 
може знятися вгору.

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Якщо людина каже, що знає про іншу з чуток, то має 
на увазі – з розповідей чи повідомлень людей. У 
Книзі Царів ми читаємо про царицю Савську, яка 
чула про мудрість і багатство царя Соломона, однак 

не вірила цьому, поки не переконалася на власні очі. Яким же 
великим було її здивування! Адже те, про що вона довідалася 
з чуток, складало лише половину того, що вона особисто по-

бачила в Єрусалимі.
Про Іова у Старому Заповіті мовиться, що він був людиною, 

яку в час випробовувань попри вияв смирення все ж охопив 
сумнів; він навіть скаржився на Бога. У годину випробовувань 
Іов боровся сам з собою, звертався до Бога й запитував, чому 
так. І Бог «із бурі» озвавсь до нього. І хоча Іов не отримав від 
Бога відповіді на свої запитання, та все ж упізнав у природ-

ній стихії Божі всевладдя і присуд. «Тільки послухом 
вуха я чув був про Еебе, а тепер моє око ось бачить 
Тебе…» (Іов 42, 5, І. Огієнко).

З нами, ймовірно, відбувається те саме, коли у час 
утисків і випробовувань Бог відгукується «із бурі» 
на наші прохання та благання. Ми не завжди отри-
муємо від Нього відповідь і пояснення, бо нам годі 
дослідити та збагнути Бога. І все ж ми знову й знову 
переконуємося у Божій величі; у тому, що все зна-
ходиться в Його руках, що Він знає і турбується про 
кожного з нас. 

Давайте довідуватися про Бога не тільки «послу-
хом вуха», наприклад, із Біблії та проповідей, а ба-
чити Його на власні очі, тобто завдяки вірі пізнавати 
Його присутність у своєму житті.

У Посланні до ефесян ми читаємо про те, що Свя-
тий Дух просвітлює очі нашого серця, аби ми спізна-
ли Божу волю спасіння і об’явлену в Ісусі Христі лю-
бов.

Ми добре знаємо про те, що Бог остаточно з’я-
виться вірним, які будутьузяті на небеса під час 
Другого пришестя Ісуса Христа; тоді вони спізнають 
і «побачать Його, як є» (1 Івана 3, 2).

Юрґен Лой

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 28.09.1960р.
ПРОФЕСІЯ: архітектор
АПОСТОЛ з 16.12.2007р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Південна Німеччина

Знати про Бога 
з чуток?
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Тепер ми разом спробуємо зрозуміти, наскільки ве-
ликою є різниця між старозавітним звичаєм діяти за 
принципом «око за око» й новозавітним закликом Ісуса 
Христа: «Будь ласка, відмовся від помсти, бо помста не 

веде до миру». При цьому Ісус Христос підкреслював характер-
ну особливість, на яку звертає увагу також сучасна психологія; 
щоправда, під іншим кутом зору: людина, яка не прощає або не 
готова до примирення, стає заручницею провини й тому ско-
вує свої думки і вчинки. Ісус Христос чітко наголошував: «Як 
ви прощаєте, так і вам простить Небесний Отець». Психологія 
учить: без прощення не буває особистої свободи. Якщо скривд-
жена людина впродовж місяців й років продовжує пам’ятати 
й думати про прикру подію, а також виношує план помсти, то 
вона марнує свій час, зосереджує сили й спрямовує усі свої по-
мисли на те, що треба. Адже це вже трапилося, і його не зміни-
ти. Таким чином, людина продовжує почувати себе жертвою й 
ускладнює собі доступ до багатьох прекрасних переваг життя. 
Прощенню варто віддавати перевагу навіть з точки зору само-
захисту, бо тоді не потрібно роками зосереджуватись на осу- 
дженні винуватця, носити у серці злобу й, таким чином, псувати 
собі життя. Милість, виявлена кривдникові, звільняє скривдже-

ну людину від думки про те, що вона є жертвою, й підіймає її на 
вищий рівень самоусвідомлення. 

Не забувати про заподіяне лихо 
і все ж примирятися

Простити  не означає забути. Саме тоді, коли нам заподіяли 
лихо, важливо бути обачним та все прощати тому, хто його 
скоїв.  Прекрасним прикладом цього був апостол Петро, який 
після зцілення розслабленого, мовив: «Творця життя вбили» і 
вказав на шлях до примирення: «Тож покайтеся і наверніться, 
щоб ваші гріхи були стерті і щоб так прийшли від Господа часи 
відпочинку…» (Діяння 3, 15 - 20). Факт убивства Господа збері-
гається у людській пам’яті як нагадування про вбивчий гріх. І 
все ж людям відчинені двері до свободи. Господь прощає лю-
дині, яка кається і визнає свої помилки.  
  Якщо  дві людини чи дві групи людей примирюються одне з 
одним, то це свідчить про те, що напружені стосунки між ними 
виникли ще до початку конфлікту. Та основою примирення є 
бажання вийти із конфлікту. 
    При примиренні й прощенні немає необхідності повністю 

Прости  нам,  як  і ми прощаємо
(частина 2)

Пробачення, прощення, примирення. Ця триєдність великодушності  є виявом милості й осно-
вою гармонійного життя людей між собою та з Богом. У першій частині статті (див. «НС», № 

8/2016) ми знайомилися з цією темою і довідалися про значення прощення для людських взає-
мин. У другій частині йтиметься про більш глибокее розуміння звільняючої дії прощення для 

скривдженого й кривдника, а також про труднощі, пов’язані із пробаченням ближнього й прими-
рення з ним.  

                     БУТИ  ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ
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забути про те, що сталось. Моральна відповідальність за за-
подіяне лихо й далі лежить на людині чи людях, які вчинили 
його. Недооцінювати несправедливість і значення того, що 
відбулося чи «змітати його під килим» не варто. Ця осново-
положна істина може спонукати скривджену людину стати на 
шлях примирення з кривдником. Метою примирення може 
бути продовження взаємовигідного співіснування: не забу-
вати про заподіяне зло, та все ж позбутися злоби та бажан-
ня помсти. Це можливо тільки в тому випадку, якщо бачити у 
кривдникові схильну до гріха людину й замінити думки про 
помсту співчуттям і терпимістю. Тоді є шанс вийти з ганебного 
кола думок про помсту й відплату, позбутися злоби й сповни-
ти своє серце, звільняючим від усього недоброго, почуттям 
любові. Любові навіть до ворога, бо він – як і я – є грішною 
людиною з недоліками та хибами. І тоді ми наблизимося до 
ідеалу, якого очікує від нас Ісус Христос: «Полюби свого ближ-
нього, як самого себе». 
  Звідси випливає важливе пізнання: можна пробачити людині, 
не примирившись із нею, і можна примиритися, не забувши 
про заподіяне лихо. Примирення може відбутися у наступно-
му поколінні або через покоління. Якщо у селі між двома ро-
динами з покоління в покоління тривала кривава ворожнеча, 
то внуки можуть здолати її та упереджене ставлення й сказа-
ти: «Сьогодні вже навряд чи можна згадати, що саме призвело 
до розбрату між нашими родинами, і перерахувати всі лихі 
вчинки, які коїлися роками. Але тепер ми бажаємо лише од-
ного: жити у злагоді й мирі. Тому подаємо один одному руку 
примирення».

Простити, примиритися – але як?

На прикладі двох ворогуючих сімей можна з’ясувати, які пе-
репони виникають на шляху до стійкого примирення або щи-
рого прощення. Груповий тиск, який здійснюється на окрему 
людину в деяких сім’ях, є вельми великим. Якщо член однієї 
групи подає руку примирення іншій, то він повинен мати до-
статньо сил, аби витримати можливі нападки з боку власної 
сім’ї. Він має також викликати до себе довіру з боку ворогів. 
Окрім цього, людина, яка прагне примирення, має змінити 
успадковану уяву про себе як про жертву. І ще один момент: 
у людини, яка прагне примирення, можливо, нема на кого 
рівнятися, аби на практиці здійснити примирення. Вона може 
допускати помилки. У процесі примирення гору можуть взя-
ти непередбачувані емоції. Інша сторона може скористатися 
пропозицією миру, щоб вчинити напад на потенційного ми-
ротворця і завдати йому – як відплату – шкоду. А це породжує 
неабиякий страх! Однак йому треба протистояти, виявляю-
чи любов до Бога і Його заповідей, любов до ворога й упев-
неність у тому, що Бог на боці людини, яка прагне миру. Для 
цього людина має відкинути перш за все свій гнів, упертість, 
упевненість у своїй правоті, почуття образи, а також виявляти 
терпеливість у досягненні примирення та не робити поспіш-

них кроків. Жодна людина не може знати, чи буде прийнята 
її пропозиція примирення, чи ні. І якщо її приймуть, то годі 
заздалегідь знати, чим закінчиться примирення, як зміниться 
інша сторона і що станеться з ініціатором примирення.                                                   

Що сприяє примиренню?

Зрозуміле ставлення до власних страхів й образ та страхів й 
образ ворога. А також розуміння того, що Бог радіє людям, які 
несуть мир й допомагають тим, які мають добрі наміри що до 
ближнього. Вельми корисно викликати до себе довіру, якою 
можна здобути жестом доброї волі, маленьким подарунком, 
запрошенням на обід чи вечерю, букетом квітів чи щирим 
вибаченням… Це допоможе викликати до себе довіру, змен-
шить страх того, що тебе знову образять. «Полюби ближнього 
свого, як самого себе». 
  Унаслідок конфлікту страждають обидві сторони. Якщо ро-
зуміти це, то легше перейнятися співчуттям до ближнього, а 
також до себе. Обидві сторони страждають від завданих стра-
ху й образ. По обидві сторони конфлікту знаходяться люди зі 
своїми бажаннями, забобонами чи перевагами. І чим більше 
людина, яка прагне миру, усвідомить, що після примирення 
може навіть полюбити свого колишнього ворога, тим більше 
буде у неї шансів подружитися з ним чи навіть пережити з ним 
чимало щасливих моментів.   
Особливо цінними для досягнення примирення є люди, які 
надають нам у цьому допомогу й підтримку. Її можна одер-
жати у колі сім’ї,  від друзів, священнослужителів, яким ми 
довіряємо, або від братів і сестер.

Відмовитися від ролі жертви

Примирення розчулює серця. Серце людини, яка раніше по-
чувала себе жертвою й була сповнена ненависті, страху й 
гіркоти, може сповнитися любов’ю, добротою та вдячністю. 
Завдяки їм її життя стане сповненим і змістовнішим.
Готовність скривдженої людини до примирення може бути 
прикладом для примирення інших людей. Завдяки прими-
ренню між собою ми сприяємо мирові в цілому світі й мир-
ному життю грядущих поколінь, виконуємо Божу волю і во- 
істину живемо згідно з Євангелієм. Нещодавно Першоапостол 
Жан-Люк  Шнайдер розповідам нам біблійну історію про пра-
отця Якова, який бажав примиритися зі своїм братом Ісавом. 
Яків обманним шляхом відібрав у брата право на первород-
ство. Згодом він посилав йому подарунки на знак примирен-
ня. Яків так сильно бажав примиритися, що не боявся зазнати 
фізичну травму, коли боровся з Господом. Під час зустрічі з 
братом він низько вклонився йому, а той, розчулившись, теп-
ло обняв його. Отже, вони помирилися. Яків повернувся до-
дому з миром. Ісав пробачив своєму братові обман та образу.  
  Тож примирімося з Богом, примирімося з собою і, наскільки 
це можливо, зі своїм ближнім. Завдяки примиренню ми здатні 
осягнути щось значно більше : істинну свободу в Господі!

ВІРА  І  СУСПІЛЬСТВО
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Червоний, найвищий, ступінь не-
безпеки! Якщо нам, дітям, мати ка-
зала «треба було б…», то ми добре 
знали, що на нас чекала нелегка 

праця. Ми миттю – й мишка не встигала пір-
нути у нірку – зникали, неначе розчинялися 
у повітрі. Адже найважчі домашні завдання 
у порівнянні з роботою, яку вона веліла нам 
виконувати, здавалися нам райською насо-
лодою від споживання морозива з гарячим 
малиновим варенням. Тоді ми негайно при-
ступали до виконання домашніх завдань і 
працювали над ними доти, поки завзяття ма-
тері спонукати нас до будь-якої іншої праці 
не покидало її, не зникало, мов пара у повітрі.

Якщо чесно, то нам, дорослим, також 
іноді притаманна подібна дитяча поведін-
ка. У таких ситуаціях ми одразу придумуємо 
собі найкращі оправдання і вдаємося до 
неперевершених вигадок, аби тільки не ви-
конувати неприємну роботу, аж поки вона 
виявиться непотрібною чи хтось інший візь-
меться за її виконання.  

Треба було б почистити салон машини. 
Треба було б звільнити від мотлоху горище 
і підвал. Треба було б відвідати хвору тітку 
Ерну. Треба було б негайно навести лад на 
своєму письмовому столі. Треба було б не 
зволікати, а пройти медичне обстеження. 
Треба було б уже давно піти до зубного ліка-
ря. Треба було б уже давно поклеїти нові 
шпалери в бабусиній квартирі. Треба було 
б хоч один єдиний раз вчасно заповнити і 
здати податкову декларацію. Треба було б 
уже давно почати займатися спортом і мен-
ше вживати алкоголь. Треба було б усе ж 
відважитися і вступитися за слабкого й при-
ниженого. Треба було б, очевидно, частіше 
молитися. Треба було б... треба було б …

Але якщо я буду виконувати всю цю робо-
ту, то мені доведеться вельми нелегко.

Добре, люб’язне, помічне, приємне; те, що 
приносить благословення – ось, що треба 

було б робити. Ми, люди, іноді все ж є див-
ними істотами: ми знаємо, що треба викона-
ти ту чи іншу роботу, але не виконуємо її, аж 
поки «грім не гряне». Ми знаємо, що подо-
бається Ісусові Христові, однак належно не 
виконуємо цього. Що є причиною такої не-
мудрої поведінки? Важко сказати. Нерідко 
– інертність: «Так спокійніше і безпечніше!»

Звичайнісінькі лінощі, які згідно з послан-
нями апостола Павла були притаманні то-
гочасним мешканцям острова Крит. Страх 
теж здатен паралізувати людину. Ісус Хри-
стос вів про це мову в притчі про таланти: 
«Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік 
… Тому, зо страху я пішов і закопав талант 
твій у землю». Слуга знав, яку роботу мав 
виконати, але страх перевершив, і він її не 
виконав. Він знав: «Треба було б,  але тоді 
могло б стільки всього статися…». 

Хибна послідовність виконання праці та-
кож може бути причиною її невиконання: 
«Мені, власне кажучи, треба було б сліду-
вати за Ісусом Христом, але спочатку маю 
виконати іншу роботу. Вона здається мені 
важливішою. Не буду порушувати традиції. 
Адже що скажуть сусіди про мене?»   

Одному молодому чоловікові, який наво-
див подібні аргументи, Ісус Христос сказав: 
«Йди за Мною…»

«Треба було б…» – це речення і думка, 
які нам треба було б вилучити із свого сло-
весного вжитку; це – перепона, яку треба 
було б викинути зі своєї голови. Як тільки 
ми збагнули, що добре і що узгоджується 
з Христовою волею, то нам якнайшвидше 
треба приступати до його виконання. 

«Щоб усе в нас було і за це нам нічого 
не було!» – гласить народне прислів’я. Ми 
прийняли рішення на користь Ісуса Христа. 
Отже, виконуймо працю, яка подобається 
Йому і виконувати яку Він доручив нам.              

art

Треба було б …
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Церковний спів на православному Сході
Х століття ознаменувалося завершенням розвитку ос-

могласного співу у Візантії й початком історії його удоскона-
лення на Русі.

У 988 році, за князя Володимира, відбулося Хрещення 
Київської Русі, і Русь із язичницької перетворилася на землю 
християнську. При цьому Руська церква запозичила у візантій-
ських греків не лише віровчення, але й також увесь церковний 
ритуал і, зокрема, богослужебний спів, а саме: готовий, цілко-
вито усталений текстовий матеріал на всі служби річного кола 
в перекладі на слов’янську мову, готові осмогласні наспіви 
православного Сходу в їхньому крюковому викладі, пануючі 
на Сході способи та види сольного та хорового церковного 
співу, строго вокальний характер співу та його чисто мелодій-
ну природу без одночасних акордових суголось. Історичний 
переказ зберіг свідчення руських послів великого князя Во-
лодимира (†1015): «Коли ми були в храмі греків (константино-
польському храмі Святої Софії), то не могли збагнути, де ми 

знаходимось: на 
небі чи на землі».

Усе це значною 
мірою визначило 
подальшу долю 
руського цер-
ковного співу. 
Співу на Русі були 
притаманні пев-
ні усталені прин-
ципи: 1) строго 
вокальний харак-
тер (православ-

ний канон категорично заперечує застосування в церковній 
службі музичних інструментів); 2) тісний зв’язок слова та звуку 
– звідси велике значення в православній службі відводилося 
не лише співу (у давнину говорили, наприклад, «заспівати 
обідню», «відспівати обідню», тобто відправити літургію) але 
й особливому наспівному читанню (згідно з сучасною тер-
мінологією – «літургійному речитативу»); 3) плавність, «по-
ступальність» мелодійного руху; 4) строфічна будова цілого, 
тобто підпорядкування музичної композиції смисловій струк-
турі тексту, в оригіналі часто віршованого. При цьому руське 
трактування гласу відрізнялася від візантійського: глас являв 
собою не звукоряд, а суму мелодійних формул (поспівок).

Різке розмежування світського від церковного, побоюван-
ня запровадити новації в церковний спів стримували розви-
ток музичної творчості русичів. Вони змушували їх на почат-
ках концентрувати всі свої здібності на пристосуванні нових 
богослужебних текстів до вже існуючих знаменних осмоглас-
них мелодій. Оскільки розмір руських текстів не співпадав із 
розміром грецького мелосу («μελος» = «пісня» - поняття, яке 
визначає мелодійне начало музичного твору), а той чи інший 
мелос згідно з розумінням руських співаків міг не відповідати 
змісту руського тексту, руські майстри співу користувалися 
прийомом музичного компромісу, який підказувався їм інтуї-
цією й натхненням.

Завдяки зусиллям тогочасних церковних письменників 
остаточно сформувалася система пісноспівів, якими послу-
говуються до наших днів під час богослужінь у Православ-
ній церкві, - це стихири, тропарі, кондаки й ікоси, канони, 
антифони, прокімни,  іпакої, світильні, блаженні. Були обрані 
також богослужебні книги для співу: Октоїх, Стихирарі,  Ірмо-
логії, Обіходи, Кондакарі та Тріоди. У цей же період остаточно 

На відміну від Західної церкви на православному Сході в VIII-X ст. не спостерігалося 
жодних новацій у сфері церковного співу, і вся діяльність його церковно-співочих кіл 
була спрямована на практичне застосування та поширення принципів, закладе-
них в Октоїху Іоанна Дамаскіна. Значну роль при цьому відігравало осмогласіє (вісім 
гласів), на якому базувалися всі давні православні розспіви: грецькі, слов’янські та 
власне руські.

Основи співи в Східній церкві (1)

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 10)

«Хрещення Русі». Фреска роботи В. М. Васнецова у  Володимирському соборі 
в м. Києві, 1896 р.
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склався й отримав всезагальне поширення крюковий спосіб 
нотного письма, який запровадив в Октоїху преподобний Іо-
анн Дамаскін. Творцем даного виду письма вважають препо-
добного Єфрема Сирина. Упорядники церковного співу уVIII-X 
ст. сприяли поширенню крюків, застосовуючи їх у своїх пра-
цях зі співу.

До числа найвідоміших піснетворців того періоду зарахову-
ють преподобного Стефана Савваіта, преподобного Феодора 
Студита († 826), святителя Йосифа Солунського, брата Феодо-
ра Студита († 830), святителів Феодора та Феофана Начерта-
них, преподобного Йосифа Піснописця, Лева Мудрого, імпе-
ратора Візантії (886-916), Костянтина Багрянородного († 959), 
сина Лева Мудрого, та інших.

Мелодії, творчо перероблені, а також нові мелодії русичі 
зазвичай називали знаменними, оскільки їх записували особ-
ливими знаками -  «знаменами». Ці мелодії відрізнялися одна 
від одної не музичним характером, а більшою чи меншою 
широтою розвитку своєї мелодійної основи. По мірі опану-
вання музичним характером та технікою знаменних мелодій 
руські майстри співу постійно прагнули у своїй музично-твор-
чій діяльності до збагачення пісенного репертуару. Нарешті, 
почали створюватись цілковито нові, власне руські розспівні 
мелодії.

Видами знаменного співу є: кондакарний, стовповий, 
путєвой та демественний розспіви.

Найдавнішою пам’яткою руської музичної творчості є кон-
дакарний спів, зафіксований в Кондакарях ХІ-ХІІ ст. особли-
вими, дотепер не повністю розгаданими нотними крюками 
(кондакарне знамено), і так званий стихирарний спів, що мі-
ститься в богослужебному нотному Стихирарі ХІІ ст. на честь 
святих Бориса та Гліба.

Практично весь корпус книг руської богослужебної літур-
гійної традиції розспіваний стовповим співом (від слова 
«стовп») з восьмитижневого циклу Октоїха, книги розспіваної  
вище згаданим розспівом, яка отримала поширення на Русі в 
останній третині ХV століття).

Путєвий розспів виник в останній чверті ХV ст. До сере-
дини ХVІ ст. застосовувався в Стихирарі, після цього також 
в Обіході. Спочатку записувався знаменною нотацією («путь 
стовповий») та відігравав другорядну роль y порівнянні з ре-
пертуаром знаменного розспіву. Наприкінці ХVІ ст. путєвий 
розпів став самостійним, розвинутим відгалуженням давньо-
руського співочого мистецтва, який характеризувався вели-
кою урочистістю, розспівністю та плавністю. Вершина розвит-
ку путєвого розспіву – кінець ХVІ - 1-а половина ХVІІ ст. 

Перші згадки про демественний  (грец. домашній) розспів 
датується 1441 роком. Його вважали витонченим, оскільки 
він був вільним від умов та обмежень, притаманних церков-
но-богослужебному співу, не підпорядковувався суворим за-
конам осмогласія й різнився музичною свободою. Демествен-
ний спів був властивим грецькому домашньому побуту. Таке 
ж призначення він мав спочатку й на Русі, але з кінця ХVІ ст. 
укоренився і в богослужебну практику та використовувався з 
нагоди урочистих подій.

Знаменні мелодії, які відрізнялися між собою музичними 
частостями, носили назву середній, великий, новгородський, 
псковський, баскаків, лукошків заспіви. Наприкінці ХVІ ст. - на 
початку ХVІІ ст. Руська православна церква збагатилася нови-
ми повними осмогласними розспівами: київським, грецьким 
і болгарським. У більшості випадків ці найменування гово-
рять про творців мелодій або місцевість, де стволрений чи 
здебільшого вживався наспів. Відхилення створеної чи пе-
реробленої мелодії від музичного стилю знаменного співу 
називалося «свавіллям», чи довільним наспівом, такі наспіви 
ніколи не змішувалися зі знаменними.

Православна церковна музика ділиться на декілька видів:
1) давня – це розспіви, які виникли: а) за часів Візантії (ві-

зантійський розспів у греків і богослужебні розспіви в інших 
православних народів, які входили до складу Візантії, чи тих, 
які перебували під візантійським релігійно-культурним впли-
вом); б) на Кавказі (наприклад, грузинський розспів); в) на За-
ході (до Великої схизми); г) у Давній Русі: знаменні, стовпові 
розспіви. Приблизно до середини ХVІ ст. знаменний розспів 
був одноголосним. З появою в другій половині ХVІІ - на почат-
ку ХVІІІ ст.  нових видів церковного співу – строчного, партес-
ного – і нових жанрів церковної музики, таких як псалом, кант, 
одноголосся змінюється багатоголоссям, і крюкове письмо 
змінюється нотним записом);

2) партесна (багатоголоса, хорова) – зародилася в ХVІІ 
столітті на Україні й Білорусії під впливом католицької партес-
ної музики, а потім з ХVІІІ ст. почала поширюватися і в Росії. 
Богослужебну партесну музику писала велика кількість ком-
позиторів, наприклад Д.С. Бортнянський («Херувимська»), 
С.В.Рахманінов («Всенощное бдение» (Всеношна)) та інші; 

3) духовні вірші й псалми (пісні на духовні теми) – небого-
служебна православна музика;

4) церковний передзвін.

17

Приклад знаменної нотації з кіноварними пометами, із книги 
«Круг церковнаго древняго знаменного пеня в шести частях», ред. 
А.І. Морозов, 1884 р.
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Партесний спів* на Русі
Богослужебна музика на Русі виконувалася співаками, які 

мали спеціальну посвяту від єпископа та які належали до ста-
ну церковнослужителів. Із співаків-аматорів, які вирізнялися 
голосовими даними та досконало знали церковний спів, з   ХV 
ст. почали утворюватися окремі хори – спочатку при дворах 
великого князя й митрополита, а потім, за їхнім прикладом, 
при багатих боярських домах й соборних міських храмах. У 
другій половині ХVІ ст. особливо відомим був хор государевих 
співочих дяків (у ХVІІІ ст. він був реформований у Придворну 
співочу капелу – згодом Державна капела) і хор патріарших 
співочих дяків та піддячих (згодом став Московським сино-
дальним хором). Обидва хори складалися із найкращих го-
лосів Росії, користувалися привілеями й були на казенному 
утриманні. Тут формувався репертуар усієї співочої Росії.

До початку ХVІІ століття церковний хор на Русі, які б голоси 
в ньому не брали участь, будувався на одноголоссі й незмін-
но співав та закінчував свої пісноспіви в унісон, октавами або 
з додаванням квінти, яку можна ледь почути, до основного 
фінального тону. Ритм церковних пісноспівів був несиметрич-
ним і цілковито підпорядковувався ритміці тексту, який вико-
нували. 

Початок ХVІІ століття на Русі став рубежем в історії розвитку 
церковного  співу – епохи гармонічного, або партесного співу. 
Його батьківщина – Південно-Західна Русь, яка в боротьбі з 
католицизмом протиставила католицькому «органному гудін-
ню» свої православні багатоголосні «составленія мусикійські» 
як один із засобів стримання православних від навернення в 
латинство. Репертуар цих хорів складався з київських одного-
лосих наспівів, які підлягали спеціальній хоровій обробці за 
західноєвропейською гармонічною системою.

З легкої руки царя Олексія Михайловича й патріарха Ни-
кона запрошені з Малоросії та з Польщі «творці партесів» 
насаджували незвичний для Московської Русі багатоголосий 
гармонічний спів.

Західноєвропейський бароковий партесний стиль відкрив 
простір для авторської індивідуальності. Музиканти викори-
стовували різноманітні виконавські склади: від скромного 

триголосного ансамблю кантового типу до багатоголосного 
концертного хору, до складу якого входило до дванадця-
ти-шістнадцяти і навіть сорока восьми голосів. Сьогодні ві-
домі імена близько тридцяти композиторів того часу, серед 
них Микола Павлович Дилецький (1630-1690), дяк Василь 
Полікарпович Титов (1650-1710), Симеон Пекалицький, Ми-
кола Бовикін, Микола Калашников, Федір Редріков, Степан 
Бєляєв. Спочатку партесний спів і традиційні розспіви Мо-
сковської держави уживалися між собою, але вже до середини 
ХVІІІ століття в церкві продовжувала звучати лише невелика 
кількість старовинних розспівів, які піддавалися гармонізації, 
у новому, багатоголосому вигляді.

При цьому було замінено не лише давню невменну нота-
цію на «італійську» п’ятилінійну тактову нотацію, хоча доволі 
довго ще зберігається крюкове письмо (старообрядники ко-
ристуються ним до наших днів), але й замінена сама руська 
модальна гармонія на західну тональну систему. Надзвичайно 
популярним стає духовний вірш нової формації – псальма, 
або кант (на вірші як руські або церковнослов’янські, так і 
на переклади, зазвичай з польської), згодом з’явилися також 
світські хорові канти – історичні, військові, любовні, жартів-
ливі.

Москва до початку ХVІІ ст. мала свої демественні партитури 
строчного безлінійного співу на два, три та чотири голоси. І 
хоча малоймовірно, що строчний спів був відомим за межа-
ми Москви, він став підготовчим етапом в освоєнні півден-
но-руського партесного співу та своїм триголоссям вигідно 
підкреслював і відтіняв досконалість партесної форми.

У православній масі, яка звикла до багатовікової культу-
ри суворого церковного унісону, багатоголосий спів наса-       
джувався й прищеплювався не без боротьби. Противниками 
запровадження партесного співу в практику Руської церкви 
були поборники православної традиції, зокрема, відомі цер-
ковні ієрархи. Патріарх Гермоген говорив воєводі Салтикову: 
«… спостерігаю утиски істинної віри з боку єретиків і з вашо-
го боку, зрадників, і плюндрування святих Божих церков; і не 
можу більше чути латинського співу в Москві». Забороняв 
його використовувати і патріарх Йосиф митрополиту Нико-
ну. Проти партесного співу виступили також старообрядці й 
грецьке духовенство.

Партесний спів, який вважали конкретним «польським» 
стилем хорового багатоголосого співу, принесеним «київсь-
кими й литовськими старцями», переважав у руській співочій 
практиці близько ста років і до середини ХVІІІ ст. почав уже 
виходити із вжитку. У наш час партесний спів в Росії став ос-
новним в церковному богослужінні.  

(Далі буде)

ЖИТИ ВІРОЮ | МУЗИКА В ЦЕРКВІ

Партесний спів (від пізньолат. partes – партії [багатоголос-
ного музичного твору], голоси) - це вид руської церковної 
й концертної музики, багатоголосний хоровий спів, який 
використовується в православному богослужінні в росіян, 
українців та білорусів. Найважливіший жанр партесного 
співу – партесний концерт. Батьківщиною партесного співу є 
католицька Італія. З Італії спів поширився спочатку в Польщі, 
а з Польщі був запозичений Україною. .
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На фірмі, де я працюю, багатьом 
співробітникам відомо, що я є 
парафіянином Новоапостоль-
ської церкви і в своїй громаді 

виконую доручення згідно з саном. Про 
це знає також мій начальник. Якщо мені 
раптом під час роботи треба відлучитися 
у справах церкви, то він здебільшого не 
заперечує.

Якось у четвер була моя черга проводи-
ти богослужіння. Несподівано о 15 годині 
мені зателефонували й повідомили, що 
о 17 годині відбудеться нарада з керів-
ництвом, у якій я теж маю взяти участь. 
Оскільки наради з керівництвом тривають 
не менше трьох годин, то я занепокоївся, 
чи встигну на богослужіння. Про всяк ви-

падок я зателефонував своїй дружині й 
попросив її  принести чорний костюм з 
чорною краваткою у церкву й попере-
дити священнослужителів про можливе 
спізнення. Про своє занепокоєння я під 
час молитви розповів Богові. 

Нарада розпочалася вчасно. Була вже 
майже 19 година, коли мій начальник за-
пропонував перенести обговорення на 
наступний день. Керівництво погодилося. 
Мені сказали, що я можу йти, що я й зро-
бив. Я негайно сів у машину й поїхав на 
богослужіння.

Під’їхавши до церкви я поглянув на го-
динник і полегшено зітхнув. Бог вкотре 
проклав мені шлях.                                                                    В.Б.

Бог про-
кладає 
шлях
Буває, важко суміщати про-
фесію й виконання доручень 
згідно з саном. Однак при 
цьому можна відчути при-
сутність Божої руки. 

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Для літньої відпустки ми відшу-
кали прекрасне місце в горах, 
просто ідилію. Але там не було 
новоапостольської церкви, 

але вона знаходилася в сусідньому насе-
леному пункті. Ми помолилися до Бога, 
аби Він поблагословив нас і нам вдало-
ся відвідати недільне богослужіння, від 
якого ми за жодних обставин не хотіли 
відмовлятися. У суботу одразу після при-
буття до свого пансіону ми пішли на зу-
пинку, аби ознайомитися з графіком руху 
автобусів. Нам п о т а л а н и л о , 

бо вона була 
р о зта ш о в а н а 
поруч з нашим 
пансіоном.

У неділю 
вранці ми піді- 
йшли до зупин-
ки й чекали 
на автобус. Із 
готелю вийшов 
його власник, 
підійшов до нас 
і запитав куди 
михочемо виру-
шити. «Ми їде-
мо до церкви», 

- відповів я. «Нашої церкви тут немає. Ви 
відвідуєте школу з вивчення Біблії?» - по-
цікавився господар. «Ні, ми є парафіянами 
Новоапостольської церкви», - відповів я. 
Тоді він засунув руку в кишеню й простяг-
нув нам ключі від машини: «Візьміть мою 
автівку, так буде простіше». Я перепитав, 
чи правильно зрозумів, що ми можемо 
скористатися його машиною для поїздки 
в церкву. «Їдьте й тіштеся!» - відповів влас-
ник. 

Ми побували на чудовому богослужінні. 
На зворотному шляху ми взяли з собою 
ще двох парафіян. Коли ми повернули-
ся, то господар готелю вже чекав на нас 
перед пансіонатом. Він радів разом із 
нами і уважно слухав розповідь про бого-
служіння. Під час вечері дружина власни-
ка готелю розповідала, що була неабияк 
здивована і зокрема сказала: «Упродовж                     
24 років мій чоловік жодного разу не 
довіряв сторонній людині свою автівку. 
Ця машина в нас лише два тижні, і він, не 
довго думаючи,  довірив її вам, стороннім 
людям». Ми знали, кому маємо дякувати.

На наступні вихідні ще в суботу ввечері 
господар готелю підійшов до нас, дав клю-
чі від своєї машини і сказав: «Вирушайте 
завтра на богослужіння».                           А.М

Добрий 
господар
Відпустка в горах. Молоде 
подружжя вирішило відпочи-
вати без автівки та поблизу 
немає церкви. Але обоє бажа-
ли побувати на  богослужіні.
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ОКРУЖНИЙ  АПОСТОЛ  МІХАЕЛЬ ЕРІХ  ВІДВІДАВ  ГВІНЕЮ  ТА  СЬЄРРА  ЛЕОНЕ

Благословенні дні у Західній  Африці

Наприкінці травня 2016 року окружний апостол Міхаель Еріх, до регіону діяльності яко-
го, окрім європейської, належать ще деякі західноафриканські Регіональні церкви, здійснив 
коротку поїздку в Гвінею та Сьєрра Леоне. Його супроводжував апостол Ганс Юрген Бауер, 
який очолює апостольський округ «Ульм» (Південна Німеччина). Він, окрім цього, здійснює 
духовну опіку над округами й громадами Ефіопії, Джібуті, Кот-д’Івуар (Берег Слонової Кістки), 
Еритреї, Гвінеї, Ліберії і Сьєрра Леоне.

П
ід час свого перебування у Гвінеї та Сьєр-

ра Леоне окружний апостол провів по од-

ному богослужінні в обох країнах. Брати 

й сестри громади Конакрі (Гвінея) вельми 

раділи, що у неділю, 29 травня, мали змогу 

побувати на богослужінні окружного апостола. В основу 

проповіді він поклав слова з Псалма 96, 11: «Над правед-

ником сходить світло, над щирим серцем - радість». Брати 

й сестри з радістю та неабияким завзяттям виконували 

пісні, що були прекрасним музичним обрамленням цієї 

благословенної години.

В основу святкового богослужіння, на яке 30 травня у 

Лумпі (Сьєра Леоне) зібралася чимала громада, окружний 

апостол поклав біблійну цитату з Римлян 6, 8-9: «Коли ж 

ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, 

знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше 

не вмирає: смерть над Ним вже більше не панує». Бого-

служіння в Лумпі проходило також у супроводі прекрас-

ного виконання пісень чималим хором. 

Ординація священнослужителів 
окружного рівня

Під час цих богослужінь окружний апостол звів у сан 

десять окружних старійшин і 26 окружних євангелістів; а 

також – декількох пастирів та євангелістів. Окрім цього, 

він запросив апостолів та єпископів на Зібрання апостолів 

та єпископів (ЗАЄ), яке проходило окремо в обох країнах 

і в якому взяв також участь апостол Бауер. У Гвінеї ЗАЄ 

відбулося 29 травня; а у Фрітауні, столиці Сьєрра Леоне, -             

31 травня. У духовній частині цих зібрань окружний апо-

стол поділився з апостолами і єпископами думками щодо 

виконання їхнього високого служіння, а також дав наста-

нови щодо здійснення управління округами й громадами.  

У Гвінеї, країні, де 90 %  населення сповідує іслам, і тіль-

ки 5 %  - християнство (інші є прихильниками натуралі-

стичних вірувань), працюють три місцевих апостоли і два 

єпископи. У країні налічується 580 громад з майже 57 тис. 

членів нашої Церкви (станом на січень 2016 року). 

У Сьєрра Леоне, 70% жителів якої сповідують іслам, а 

близько 27% - християнство (переважно протестанти), 

також працюють три місцевих апостоли й два єпископи. 

Вони здійснюють духовну опіку над 950 громадами, у яких 

налічується понад 122 тис. новоапостольських християн.

Ці західноафриканські країни набули сумної слави че-

рез жахливу епідемію лихоманки Ебола, яка лютувала тут 

упродовж 2 років і, за даними Світової Організації Охоро-

ни Здоров’я, забрала життя більше, ніж 11  300 людей. (З 

кінця 2015 року епідемія вважається офіційно приборка-

ною). 
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Богослужіння у Кот-д’Івуар
 

Після від’їзду окружного апостола апостол Бауер про-

довжив своє перебування в Африці, зокрема в Сьєрра 

Леоне, де провів богослужіння у приміщенні центральної 

церкви Фрітауна. 

  Потім апостол прибув у  Кот-д’Івуар (Берег Слонової 

Кістки), де перебував декілька днів.  5 червня у Коумассі 

він провів святкове богослужіння, під час якого за дору-

ченням окружного апостола звів у сан окружного єван-

геліста і декількох священнослужителів для громад. 

  4 червня в Йопоугоні на радість молодих місцевих 

парафіян апостол Бауер провів ще богослужіння для 

НАША ЦЕРКВА  У  СВІТІ

Радісний прийом окружного апостола
та служителів, які його супроводжують
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молоді. Завзятим виконанням пісень – як до, так і після 

богослужіння – молоді брати й сестри прикрасили своє 

духовне свято.

  В основу проповіді апостол Бауер поклав біблійну ци-

тату з Матвія 6, 33, слова Ісуса Христа про збирання скар-

бів і турботу про земне: «Шукайте перше Царство Боже та 

його справедливість, а все те вам докладеться».     

  Апостол мав також зустріч з обома місцевими апосто-

лами і провів Зібрання із священнослужителями всієї краї-

ни.  Тут Новоапостольська церква налічує майже 30 тис. 

парафіян, які об’єднані у понад 200 громадах, опіку над 

якими здійснюють 740 служителів Церкви.  

НАЦ  Південна Німеччина/di
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Р
егіональна церква «Північний Рейн-Вест-
фалія» отримала доручення від Першоа-
постола й окружних апостолів підготувати 
Міжнародний День молоді 2019. До складу 
організаційного комітету, у якому пред-

ставлені всі європейські Регіональні церкви, входять 
25 учасників. Нещодавно він зібрався на своє перше 
засідання. Від країн неєвропейського континенту взу-
стрічі взяв участь єпископ Самуель Танзахтікно з Індо-
незії. Він представляє регіон діяльності окружного апо-
стола Південно-Східної Азії. 

Засідання розпочали з огляду багатофункціонально-
го стадіону «Еспріт-Арена», який може вмістити 45 тис.
учасників. «Коли я дивлюся на стадіон, який нам треба 
наповнити змістом та відповідним настроєм, сповнюю-
ся смиренням перед виконанням цього грандіозного 
завдання», - сказав апостол Франц-Вільгельм Оттен, 
який під час Загальноєвропейського Дня молоді 2009 
був менеджером товариства з обмеженою відповідаль-
ністю - організатором свята, а також керівником про-
екту. 

Розпочалася підготовка до 
Міжнародного Дня молоді 2019 року

На свято Вознесіння Господнього 2019 року Новоапостольська церква очікує прибуття по-
над 30 000 юнаків та дівчат з усього світу до Дюссельдорфа на Міжнародний День молоді. 
19 та 20 травня 2016 року в столиці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вперше 
зібрався організаційний комітет з підготовки цього молодіжного заходу.

Очікується прибуття 30 000 учасників

Учасники засідання переглянули 15–хвилинний фільм 
про Загальноєвропейський День молоді-2009. Більшість 
учасників оргкомітету з підготовки Міжнародного мо-
лодіжного форуму брали також участь у цьому масштаб-
ному заході, дехто з них був навіть членом Оргкомітету. 
Тож у складі комісії присутні як досвідчені члени, так і 
нові обличчя, наприклад апостол Жанно Ляйбфрід, який 
представляє французьку молодь. Юнаки й дівчата, які в 
2009 році представляли цю країну, сприяли створенню 
відповідної атмосфери та настрою.

На Міжнародний День молоді 2019 запрошуються мо-
лодь й дорослі віком 14-35 років – незалежно від сімейно-
го стану. У святі у якості волонтерів можуть узяти участь 
також інші бажаючі, оскільки без добровільних поміч-
ників неможливо провести такий масштабний захід. А се-
ред молодих людей буде багато бажаючих узяти участь у 
форумі, апостол Оттен упевнений у цьому. 

Після завершення Загальноєвропейського Дня мо-
лоді-2009 було проведено  опитування: понад 95 від-

Оргкомітет у складі 25 учасників 
на території виставкового центру 
в Дюссельдорфі
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сотків юних парафіян висловили побажання неодмінно     
повторити такий масштабний захід.

Його проведення у 2019 році обійдеться за поперед-
німи підрахунками у   близько 9 мільйонів євро. Цьо-
го разу до послуг організаторів форуму вся територія 
виставкового центру, а також конгрес-центр. 

Роздуми над гаслом свята

Відповідальні працівники виставкового товариства 
Дюссельдорфа також радіють проведенню Загальноєв-
ропейського Дня молоді у новому форматі: «Ще дотепер 
наші співробітники згадують про надзвичайні дні, про-
ведені у 2009 році. Ми зробимо все можливе для того, 
аби цей Міжнародний День молоді пройшов також на 
високому рівні», - розповідає Маркус Демут, представ-
ник виставкового центру, відповідальний за зв’язки з 
Новоапостольською церквою. У четвер пополудні він 
разом зі своїми співробітниками провів для учасників 
оргкомітету екскурсію територією виставкового центру, 
де в даний час ведуться підготовчі роботи до проведен-
ня чергової виставки. 

Повернувшись до зали засідань, учасники Оргкоміте-
ту дискутували про цілі Міжнародного Дня молоді-2019, 
розмірковували над гаслом заходу та його змістовим 
наповненням. Оскільки для всіх важливо, аби  Міжна-
родний День молоді не став копією Загальноєвропейсь-
кого молодіжного форуму. «Ми маємо велику перевагу, 
оскільки можемо вчитися на досвіді 2009 року і маємо 
шанс провести його на тому ж місці ще краще»,  - зазна-
чив апостол Оттен.

Проектні групи

Наступне засідання Оргкомітету заплановане на ве-
ресень 2016 року. Наступного року штаб займатиметься 
плануванням заходів, передбачених програмою свята. 
Реєстрація учасників Дня молоді розпочнеться у 2018 
році. Тоді ж зможуть реєструватися також і волонтери.

Новостворені проектні групи отримали завдання до 
осені зібрати ідеї щодо проведення свята.  Це насампе-
ред проектна робоча група «Музика» під керівництвом 
апостола Ганса-Юргена Бауера (Південна Німеччина), 
«Зміст/Учасники» під керівництвом єпископа Акселя 
Мюнстера (Гессен/ Рейнланд-Пфальц/Саарланд), «Зміст/
Доповіді» під керівництвом апостола Улі Фалька (Північ-
на Німеччина) а також «Зміст/Заходи» під керівництвом 
диякона Давида Оттена (Північний Рейн-Вестфалія). У 
робочих групах «Музика», а також «Зміст» працювати-
муть також представники від кожної Регіональної церк-
ви. Проектні групи «Кейтеринг/Харчування», «Арена», 
«Виставка», «Розміщення учасників» та «Зв’язок» працю-
ватимуть здебільшого на місці, тому до їхнього складу 
ввійдуть представники Регіональної церкви Північний 
Рейн-Вестфалія.

Наприкінці дводенної наради апостол Оттен висловив 
задоволеність результатами зустрічі: «Якщо ми й надалі 
працюватимемо з таким же завзяттям та Бог поблаго-
словить нас, то це молодіжне свято стане грандіозним 
форумом нашої молоді, дороговказом для Церкви і на-
дасть новий імпульс для розбудови Божої справи».                               

Франк Шульдт /ред.
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У залі засідань учасники оргкомітету обговорю-
ють мету та програму Міжнародного Дня молоді 
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??1. Де в Біблії зустрічається ім’я Миколай?
А  різдвяна історія у Євангелії від Луки 
Б  історія про дитинство Ісуса Христа в Євангелії від Матвія
В  не зустрічається
Г  у Діяннях апостолів, зокрема у переліку імен дияконів

2. Якого пророка цитує апостол Павло в Посланні до 
римлян 9, 33?
А  Єремію
Б  Ісаю
В  Амоса 
Г  Єзекиїла

3. У якому місті Лот знайшов собі притулок, перш ніж Бог 
знищив Содом і Гомору?
А  Сафі
Б  Цоар
В  Сигор
Г  Цора

4. Із якого середземноморського острова був родом 
апостол Варнава?
А  Кіпр
Б  Мальта
В  Родос
Г  Крит

5. Із якого алфавіту взяті відомі літери «Альфа» і «Омега»?
А  германський рунічний алфавіт
Б  арабський алфавіт
В  латинський алфавіт
Г  грецький алфавіт

6. Яке нове ім’я Бог дав Якову?
А  Ізраїль
Б  Варух
В  Іван
Г  Салім

7. Яка пророча біблійна книга є найкоротшою? 
А  Книга пророка Йони
Б  Книга пророка Ісаї
В  Книга пророка Авдія
Г  Книга пророка Іллі

8. Змиття чого, згідно з Катехізисом, відбувається під час 
Святого хрещення Водою?
А  усіх гріхів
Б  первородного гріха
В  схильності до гріха
Г  добрих діл

9. Якого віку досягнула Сара – дружина Авраама?
А  101
Б  100
В  125
Г  127

10. Яким жестом Пілат продемонстрував народові, що 
невинен у кровопролитті Ісуса Христа?
А відпустив Ісуса Христа
Б оправдав Ісуса Христа
В умив руки
Г повернувся до Нього спиною

   ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА 
Неподалік від колишньої монастирської будівлі чоловічого хору августинців у Роттенбурзі 
розташований менш відомий монастир. У 1073 році його заснував баварський герцог Вельф I. 
Романська базиліка (XI) була розширена й сформована в готичному стилі (освячена у 1477р.) 
та реставрована після 1740 року. До видатних митців церковного розпису в стилі бароко 
1734–1750 рр, належать вессобрунівські штукатури Йозеф (1683–1752) і Франц Ксав’єр Шмуцер 
(1713–1775). Фрески, які відображають сюжети життя Августина, єпископа Гіппонського (помер 
у 430р.), за правління якого і був створений орден, належать перу неперевершеного митця, 
майстра свого часу Маттеаса Гюнтера (1705–1788). Зображену на нашій фотографії дерев’яну 
скульптуру створив у 1744 році відомий вільгеймерський скульптор  Франц Ксав’єр Шмідель 
(1705–1777). Вона зображує біблійного персонажа, який тримає в руці арфу. Він, ймовірно, був 
правителем, на що вказує корона на його голові. Арфа була тогочасним символом мистецтва. 
Тут зображено, власне кажучи, не арфу, а кіннор, споріднений з грецькою кіфарою струнний 
інструмент. Це –, як бачимо, постать виконавця пісні, який зазирає у книгу, яку називали пісен-
ником, точніше псалтирем – пісенником ізраїльтян.

Постать якого наділеного музикальним талантом царя відображає цей скульптурний шедевр?
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