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З Днем подяки!
«За все дякуйте: така бо воля Божа щодо вас у 
Христі Ісусі!»
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ви, очевидно, знаєте біблійну історію про Гедео-
на: він чисельним військом виступив проти мідій-
ців – ворогів Ізраїлю. Це військо налічувало 42 000 
воїнів, але Бог мовив до Гедеона: «Забагато людей 
у тебе», – і звелів йому зменшувати кількість вій-
ська. Він зменшував його до тих пір, поки вреш-
ті-решт не залишилося тільки 300 воїнів. Цьому 
невеликому війську Бог звелів застосовувати не 
звичайну зброю, а сурми й глеки з каганцями. 

Це, як здавалося, суперечило здоровому люд-
ському глуздові. Як можна здобути перемогу над 
чисельним військом з допомогою сурм і каганців? 
Та Гедеон був богобоязною людиною і міркував 
так: «Якщо Бог велить застосовувати таку зброю, 
то нею ми здобудемо перемогу». Отже, з людської 
точки зору це було повним безглуздям, але Геде-
он виявляв Божий острах і довіряв Богові, тому 
пішов у бій з цією жалюгідною «зброєю», - і здобув 
перемогу над ворогом: Бог подарував Гедеонові 
перемогу! 

Бог бажає, аби ми застосовували Його зброю, 

а не земну. Люди 
ведуть боротьбу з 
допомогою сили 
та влади і гадають, що саме так можуть здобути пе-
ремогу. Але Господь мовить: «Відклади цю зброю 
в сторону! Застосовуй зброю молитви, зброю по-
слуху й виконання Заповідей, зброю готовності 
прощати та зброю терпіння і Божої любові».

Отже, застосовуймо Божу зброю, коли напада-
ють на нас. Вона, як це здається не парадоксаль-
но, є запорукою перемоги. Намагаймося застосо-
вувати саме таку зброю.

З сердечними вітаннями, Ваш

Жан-Люк Щнайдер

Божа зброя

СЛОВО І ВІРА  | ІМПУЛЬС
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Дорогі брати і сестри, 
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«Божий народе Франції, Предвічний з тобою!» – саме таким посланням 

Першоапостол звернувся до віруючих братів і сестер Франції під час 

богослужіння, яке відбувалося у м. Метці 12 червня 2016 року. Близько 

4000 братів і сестер по вірі з Бельгії та Франції взяли участь у ньому 

завдяки прямій супутниковій трансляції. Наприкінці проповіді Першо-

апостол привернув увагу молоді Франції до запланованого у 2019 році 

Міжнародного Дня молоді і радив їй поглиблювати знання з англійсь-

кої мови, аби спілкуватися з молоддю зі всього світу. Він зокрема наго-

лосив, що англійська мова стала мовою міжнародного спілкування й у 

церкві і що нею треба володіти. Аби надати можливість молоді одразу 

приступити до вивчення англійської мови, Першоапостол запропону-

вав окружним апостолам Рюдіґеру Краузе та Леонарду Кольбу співслу-

жити англійською. 

A.V.
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БОГОСЛУЖІННЯ 12 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ
Місто/країна: Метц/Франція

Вступна пісня: «Виконувати Твою волю» (№184)

Супровід: окружні апостоли Бернд Коберштайн, Леонард 

Кольб, Рюдіґер Краузе, а також апостоли Томас Дойбель, 

Клемент Хек, Жан Ляйбфрід, Йенс Ліндеманн і Герт Опденплатц

Кількість  учасників: бл. 4000

СЛОВО І ВІРА  |  У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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«Вельми важливо, аби кожна громада розуміла, що існує ре-
альна небезпека не прийти до мети віри; що існує реальна 
загроза піддатися спокусі; а тому нам не обійтися один без 
одного. Заручившись взаємною підтримкою, ми будемо 
впевнено вести боротьбу зі злом».
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 12.06.2016 року
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Дорогі брати і сестри у Христі, мені, гадаю, не треба ка-
зати про те, що я радий бути разом з вами. Це само 
собою зрозуміло. Сьогоднішнє богослужіння є і для 
мене особливим. Звіт про кожне моє богослужіння 

розсилають по всьому світу; усі апостоли отримують його, а тому 
я мушу підбирати слушне для всіх країн біблійне слово. Сьогодні 
я проводжу богослужіння у Франції, тому попросив милостиво-
го Бога дати мені слово, яке стосується Церкви у Франції. І мою 
увагу привернула така біблійна цитата із Святого Писання: «І 
прийшов Ангел Господній та й сів в Офрі під дубом, що належав 
Йоашеві Авієзеріеві, саме тоді, як син його Гедеон товк пшеницю 
у ступі, щоб сховати її від мідіян. Ангел Господній з’явивсь йому 
та й каже: «Господь з тобою, хоробрий чоловіче!» А Гедеон до 
нього: «Любий мій пане, коли ж Господь з нами, так чого ж усе це 
скоїлося з нами? І де всі Його чудеса, що про них нам наші батьки 

Бог вірний
оповідали, казавши: Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось те-
пер Господь і відіпхнув нас і віддав нас у руки мідіянам». Господь 
же поглянув на нього й сказав: «Іди в оцій твоїй силі. Ти врятуєш 
Ізраїль від руки мідіян. Знай, Я тебе посилаю!» (Суддів 6, 11–14). 
Отже, тут йдеться про покликання Гедеона. Ізраїльський народ 
вельми потерпав від нападів ворогів, зокрема від мідіян. Одного 
разу Предвічний об’явився Гедеону і мовив: «Я з тобою!» Гедеон 
спитав: «Чому нам доводиться так потерпати? Де чудеса, про які 
розповідали нам наші батьки?» Тоді Ангел Господній мовив: «Іди 
в оцій твоїй силі й ти переможеш». Гедеон міркував: «Якщо Бог з 
нами, то Його присутність має об’являтися – як це було з батька-
ми – у вигляді знаків і чудес. Усе має повторитися». Дорогі бра-
ти і сестри, виголошую своє послання для Господнього народу 
Франції: «Господь з тобою!» Або мовлячи сучасною мовою: «Ісус 
Христос з тобою!»

Хтось із вас мені заперечить: «Стривай, якщо Господь з нами, 

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

 «Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не 
впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний: 
Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, 
але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести».

Слово із Біблії: 1 Корінтян 10, 12–13
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то чому ми перебуваємо у такому становищі? Чому з нами усе 
відбувається не так, як раніше?» Я не можу дати вам відповідь на 
це запитання. Та вона нам не потрібна. Важливо виявляти віру: 
«Іди, Господь з тобою! Якщо поступатимеш так, як Він велить, то 
здобудеш перемогу!» Її здобудеш не обов’язково так, як це від- 
бувалося десять, п’ятдесят чи сто років тому. Перемога полягає у 
тому, щоб бути разом з Ісусом Христом під час Його Другого при-
шестя. Божий народе Франції, Предвічний з тобою; йди, виконуй, 
що Господь тобі велить, і здобудеш перемогу! Це – моє послання 
для Франції. 

Слова нашої біблійної цитати належать апостолові Пав-
лові. Ними він звертається до громади у Коринфі й 
висловлює своє занепокоєння, аби її члени не зійшли з 

вірного путі. Він застерігає їх від небезпек і наводить приклад 
з історії ізраїльського народу:  «Згадайте про Ізраїль! Бог у ди-
вовижний спосіб визволив його з єгипетської неволі; Бог був 
поруч з цим народом, годував його манною у пустелі та ішов 
попереду у вигляді стовпу з хмари й вогню. Та незважаючи 
на чудеса, частина Ізраїлю все ж згрішила й відпала від Бога. 
Отже, апостол Павло застерігає корінтян від гріхопадіння: «Не 
поступайте так, як поступали ваші батьки, народ Ізраїлю, ча-
стина якого загинула в пустелі! Будьте пильними! Якщо ви га-
даєте, що стоїте, то вважайте, щоб не впасти!»

Під час переходу пустелею народ Ізраїлю зазнавав спокус, яки-
ми Бог випробовував їх. Те, що Бог випробовує спокусами, зву-
чить дивно. Та саме ними Бог випробовував Свій народ: не для 
того, аби він страждав, а щоб дати йому можливість зростати у 
вірі. Одні люди витримували випробування, а інші – ні. 

Першим випробовуванням для Божого народу була їжа 
у вигляді манни (Второзаконня 8, 16). Бог створив чудо- 
і манна буквально падала з неба. У пустелі було нічим 

прогодуватися, та Божий народ мав їжу на кожен день – манну 
з небес. Так Бог показував ізраїльтянам, що вони повністю за-
лежать від Нього; що Він є вірним і надійним та турбується про 
них. Саме так ізраїльський народ мав пізнати милість предвіч-
ного Бога і бути Йому вдячним. Одні люди зрозуміли це, інші 
– ні. Бо невдовзі почали виявляти невдоволення й обурення: 
«Нам доводиться їсти одне й те ж!» І врешті-решт вони мови-
ли:  «Той легенький хліб набрид нам» (Числа 21, 5). У Єгипті 
вони споживали м’ясо, цибулю і часник, а тепер – тільки манну 
й манну! Це викликало неабияке обурення – і вони виступили 
проти Мойсея. 

Бог подібно випробовує й нас. Слідування за Ісусом Христом, 
і це очевидно, не веде до життя у розкоші й достатку. Та досвід 
учить, що Бог усе ж не забуває про нас і дає все необхідне для 
життя. Бог знає, що нам потрібно. Отже, ми маємо дві можли-
вості: або скаржитися Богові, що в інших є більше, ніж у нас, і 

обурюватися, що Він є несправедливим; або зрозуміти, що все, 
що маємо, ми завдячуємо Божій милості, і бути вдячними Йому. 
Якщо людина вдячна Богові й цінує Його милість, то її серце 
сповнює мир. Отже, Бог випробовує нас, щоб ми спізнавали Його 
милість і були вдячними.

Друге випробовування, яке Бог дав Своєму народові, 
відбувалося біля підніжжя гори Сінай. Мойсей під-
нявся на гору й перебував там тривалий час, а народ 

опинився наодинці. Люди вперше відчули певну свободу. 
І що вони зробили? Вони виготовили золотого тільця, вкло-
нялися йому, раділи й веселилися. Це було випробовування 
на зрілість. Та, на жаль, вони не пройшли його і повели себе 
як незрілі люди. Вони використали слушну нагоду, абипочати  
вклонятися іншим богам. 

Бог час від часу випробовує і нас на духовну зрілість. Тому ми 
нерідко опиняємося наодинці. Чи доведемо ми тоді, що є духов-
но зрілими і скажемо: «Я роблю це не для свого старійшини, не 
для свого апостола, не для свого настоятеля і не для своїх бать-
ків; а – для Бога. Я дорожу своїм ставленням до Нього і воно є 
незмінним!»  Отже, Бог перевіряє: «Як ти використовуєш свобо-
ду?»

Коли Мойсей забарився, то народ мовив до Аарона: «Ану, 
зроби нам бога, щоб він ішов поперед нас! Бо отой Мойсей, той 
чоловік, що вивів нас з Єгипетської землі – не знаємо, що з ним 
сталося» (Вихід 32,1). Вони не виявили також терпіння. Ізраїль-
тяни, звісно, пам’ятали про те, що завдячували своє визволення 
Мойсеєві, але не зробили з цього правильних висновків.  

Апостол Павло наводить паралель: ми завдячуємо своє виз-
волення Ісусові Христові. Він звільнив нас від влади гріха, уря-
тував нас від вічної смерті. Та інколи ми потрапляємо у нелегку 
ситуацію і запитуємо: «Чи, бува, не покинув Господь мене? Він не 
допомагає мені. Я так багато молюся, але нічого не відбувається». 
Чи виявляємо ми тоді терпіння, і чи кажемо: «Ісус допоможе мені. 
Ісус повернеться, я чекаю на Нього!»

Наступним випробовуванням для Божого народу був вхід у 
Ханаанську землю. Вони послали дванадцять розвідників, аби 
оглянути цю землю. Десять із них, повернувшись, сказали: «Пре-
красна земля, у ній є все, що забажаєш. Але ворог є вельми мо-
гутнім,  і нам годі здолати його». 

Народ, на жаль, послухав саме цих десятьох розвідників. А 
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                     Якщо людина вдячна Богові 
         та цінує Його милість, 
                    то її серце сповнює мир.
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двоє інших казали: «Немає жодних проблем! Бог не раз демон-
стрував нам, що Він може; разом з Ним ми впораємося; не бійте-
ся!» Але народ повстав проти Бога й бажав повернутися назад. 
Бог вирішив перевірити Свій народ на довіру, та її у нього не 
було. Усім, окрім Ісуса Навина і Калева, довелося померти в пу-
стині, бо вони не оправдали Божого довір’я.

Ми також нерідко потрапляємо в ситуацію, коли дуже хочеть-
ся сказати Богові: «Як за таких обставин осягнути нам духовну 
мету? Мені годі виконати те, що Ти вимагаєш. Хіба Ти не бачиш 
мою громаду? Чи можна у ній осягнути мету віри?» Бог бажає ба-
чити, що ми довіряємо Йому. Адже Бог виконує обіцяне. Він до-
помагає нам осягнути мету! Справа не в тих чи інших обставинах, 
а – у довірі до Бога! Тому остерігаймося, аби не відкинути своє 
довір’я до Бога! Довіряймо Богові, бо знаємо: Бог є вірний.

І про останнє випробовування, яке Бог послав Своєму наро-
дові. Воно відбулося значно пізніше, уже після смерті Ісуса 
Навина, коли народ увійшов в обіцяну землю. Бог ще не за-

вершив Свій план. Він, щоправда, потурбувався про те, щоб 
Його народ переміг ворогів, але деякі з них ще залишилися 
жити на цій землі. У Святому Писанні мовиться: «Зостались 
вони на те, щоб випробовувати ними Ізраїля, щоб довідатись, 
чи слухатимуться заповідей Господніх, які заповідав був бать-
кам їхнім через Мойсея» (Суддів 3, 4). Отже, Бог бажав випро-
бувати їх на рішучість і стійкість. 

Ми живемо у світі, яким правлять люди; ми належимо до Церк-
ви, яку очолюють люди. Кожна людина наділена вільною волею 
і має право думати, як вважає за потрібне. Бог надає свободу дій 

людям, які належать до церкви, навіть якщо вони не погоджу-
ються з Ним. Це – також випробовування. Бог хоче бачити, чи є 
ми рішучими та чи скажемо: «Я ж і мій дім служитимемо Госпо-
деві» (Ісус Навин 24, 15). Якщо ми, звісно, не будемо так поступа-
ти, а заразимося думками, що не узгоджуються з Божою волею, 
то наслідки не змусять на себе довго чекати: згодом нам буде у 
церкві некомфортно і ми втратимо радість.

Та апостол Павло писав корінтянам: «Вас не спостигла ще спо-
куса понад людську силу». Мовлячи іншими словами: «Те, що ви 
зазнали, не є чимось надзвичайним і трапляється з усіма людь-
ми». Корінтянам, як і всім людям, довелося зазнати людських 
спокус та випробувань. Та існують ще спокуси сатани. Він нама-
гається відвернути нас від Бога. Гадаю, що всі ми знаємо про його 
спокуси. Сатана вдається в основному до двох методів. З одного 
боку, він зваблює нас: «Поглянь, багатство, задоволення, славу й 
честь – усе це я дам тобі, якщо слухатимешся мене». Це – неабия-
ка спокуса. А  з  іншого  боку,  усім нам, людям, доводиться зазна-
вати страждання, несправедливість, одинокість, нерозуміння з 
боку ближнього – усе те, що завдає нам клопотів. У час страж-
дань сатана приступає і каже: «Відмовся від Бога, покинь Його!» 
Сатана бажає використати наші страждання і відлучити нас від 
Бога. Отже, він спокушує двома способами: звабливими пропо-
зиціями і стражданнями.

Апостол Павло підбадьорює громаду: «Бог вірний: Він не допу-
стить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом 
із спокусою дасть вам змогу її перенести». Вірність Бога прояв-
ляється в тому, що Він у час випробовувань додає нам сил, аби 
ми не впали у гріх. Отже, Бог не звільняє нас від спокус і випро-
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бовувань, а додає сил, аби ми мали змогу знести їх. Не буду наво-
дити багато прикладів, а лише три: 

Ми черпаємо силу в Божому слові та Святому Причасті. - Я 
знаю, дехто з вас, можливо, думає: «Ах, це вже відома нам піс-
ня. Про це постійно проповідують». Пригадайте історію з ман-
ною. – «Усе манна і манна, вона вже набридла нам; нам годі на 
неї дивитися!» Та споживаючи цю «огидну їжу», ізраїльські жінки 
впродовж сорока років ростили дітей, а чоловіки здобували пе-
ремогу над ворогами; і все це у важких умовах пустелі. Вони не 
раз перемагали ворога, який мав чисельну перевагу. І це завдяки 
споживанню манни.

Через слово проповіді й споживання Святого Причастя Бог 
додає нам сил. На перший погляд, все одне й те ж. З часом ця 
пожива може проїдатися і здаватися несмачною. Усе залежить 
від віри. Бо якщо палко прагнути цієї їжі і споживати її з вірою, то 
будемо здатними на те, про що вів мову Господь: «Істинно кажу 
вам, що хто скаже цій горі: Двигнись і кинься у море <…> то буде 
йому так» (Від Марка 11, 23). Отже, якщо з вірою приймати Боже 
слово і таїнства, то будемо спроможними виконувати справи, які 
не під силу іншим людям.   

Якщо нам доводиться зазнавати випробовування, то пе-
ревіряймо себе: «Чи справді з вірою я приймаю Боже слово?» 
Чим більшою є наша віра, тим більше буде в нас сил!

Другим джерелом сили є любов. Любов Бога влита в наші сер-
ця Святим Духом. Брате і сестро, разом з любов’ю Бог додає нам 
сил, аби протистояти сатані. Маючи силу, ми спроможні любити 
так, як любив Ісус Христос. Він мовив до Своїх учнів: «Як Мене 
Отець полюбив, так Я вас полюбив. Перебувайте у Моїй любові!» 
(Від Івана 15, 9). Його любов до нас є беззастережною. Він любить 
нас, навіть якщо ми не виконуємо того, що Він велить. Його любов 
до нас є незмінною, навіть якщо ми є невірними. Він любить нас 

беззастережно. Любов Бога влита в наше серце, 
тому ми також спроможні любити беззастереж-
но. Отже, любімо Ісуса Христа, любімо Його 
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЛЕОНАРД КОЛЬБ:

 
«Я уявляю собі страх, який мали 
ізраїльські діти вночі у пустелі. 
Аби позбавити своїх дітей цього 
страху, батьки широко відкривали 
завісу намету, показували їм 
світло вогняного стовпа й казали: 
«Поглянь, Бог з нами, тобі не 

треба боятися!» – Відкрий завісу свого серця і побачиш: 
Бог з тобою!»

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РЮДІҐЕР КРАУЗЕ:

«Нам, людям, властиво планувати 
своє життя; і нам не подобається, 
якщо плани не здійснюються. 
Але Небесний Отець знову й 
знову веде нас іншим шляхом, 
аби переконати: «Покладайся на 
Мене!»

АПОСТОЛ ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

«Першоапостол наголошував: 
Виявляй довіру до Бога! Вір Йому, 
Він любить тебе! Попри спокуси 
й нелегкі життєві обставини, 
зробімо перший крок назустріч 
Богові: вірмо Йому».
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Метою допущених нам Богом випробовувань є форму-
вати вдячність і рішучість.

Сила єднання громади залежить не від її кількості, а від сили лю-
бові до Бога й до ближнього. Дорогий брате, дорога сестро, ти 
можеш належати до громади, яка складається тільки з восьми 
чи десяти членів – і це я кажу з глибокого переконання віри – та 
вона може бути сильною, бо у ній кожен терпить, підбадьорює і 
заохочує один одного. Отже, все залежить не від кількості членів 
громади, а від  сили любові до Бога й до ближнього. 

«Вам не бракує жадного дару». Бог завжди наділяє нас потріб-
ними дарами, але не зокрема кожного, а – усю Церкву. Якщо ми 
плекатимемо єдність і згуртованість, то зможемо протистояти 
сатані, виявитися стійкими і перемагати з Ісусом Христом. Це – 
не просто моє побажання, а глибоке переконання для Церкви 
у Франції.

Звертаюся окремо до молоді. Ви знаєте, що ми готуємося до 
Міжнародного Дня молоді 2019 року. Я хотів би, аби ваше спілку-
вання під час цього заходу було цікавим і корисним. Тому погли-
блюйте свої знання з англійської. Англійська мова є мовою між-
народного спілкування й у Церкві. Чим краще ви будете володіти 
англійською, тим легше вам буде спілкуватися з молодими людь-
ми з інших країн. Уже сьогодні я надаю вам можливість чути 
англійську мову. Тому запрошую на співслужіння англомовного 
окружного апостола із Сполучених Штатів Америки Леонарда 
Кольба.

Після співслужіння окружих апостолів й апостола Першоапо-
стол перейшов до Святого Причастя. 

беззастережно. Любімо Його навіть тоді, коли Він не відповідає 
на наші прохання; навіть коли Він не поступає так, як ми цього 
бажаємо. Він любить нас так, як Небесний Отець полюбив Його. 
Його любов проявилася у єдності: «Я і Отець - одно» (Від Івана 10, 
30). Це – вияв істинної любові. Ісус Христос слухався Небесного 
Отця, і воля Отця була Його волею. Він дивився на речі так, як 
дивився на них Отець. 

Отже, любов робить нас спроможними протистояти спокусам. 
Ми за одно з Господом Ісусом, тому виявляємо Йому послух – не 
із страху перед покаранням; не тому, що очікуємо від Нього на-
городу, а тому, що любимо Його. Наш послух Богові й здатність 
протистояти спокусам є  результатом любові до Ісуса Христа і єд-
нання з Ним. Вона додає нам сил протистояти сатані. Чим більше 
нас сповнює любов, тим легше нам перемагати разом з Ісусом 
Христом. 

Дозвольте мені назвати останню силу – силу єднання. На по-
чатку Послання до корінтян апостол Павло мовить: «Згідно з тим, 
як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тим-то не бракує 
жодного дару ласки вам, що очікуєте об’явлення Господа нашого 
Ісуса Христа» (1 Корінтян 1, 6–7). «Вам не бракує жадного дару» 
– це приємно чути, чи не так? Тут, щоправда, не зазначено, що ко-
жен індивідуально наділений цими дарами. Апостол Павло має 
на увазі громаду в цілому: Бог наділив Свою Церкву, спільноту 
віруючих, необхідними дарами. Він не наділив кожного зокрема 
цими дарами, а всю церкву. Тому ми залежимо один від одного. 
І всі ми знаємо – гадаю  – з власного досвіду: самотужки нам годі 
здобути будь-яку перемогу; самотужки годі протистояти споку-
сам: Ми, брати і сестри, потребуємо один одного. «Застерігайте 
один одного, наставляйте один одного, підбадьорюйте один од-
ного, заохочуйте один одного», – такі слова ми часто знаходимо 
в Біблії. Вони свідчать про те, що ми залежимо один від одного. 
Хтось мені заперечить: «У громаді, яка налічує тисячі членів, це 
просто. А як бути, коли у громаді є тільки десять братів і сестер?» 
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Де б тільки Першоапостол не проводив богослужін-
ня, вони викликають у братів і сестер неабияке 
захоплення. А коли він проводить богослужіння у 
Франції, то служить невеликому колу «своїх» братів 

і сестер, багатьох з яких знає особисто, і проповідує рідною 
французькою мовою. Він, як і ми, добре знає ціну словам: «У 
гостях добре, а вдома – краще!» Супроводжувати його, коли 
він перебуває вдома, чути його змістовну проповідь і бачити 
сповнене любов’ю спілкування з братами й сестрами викли-
кає неабияку радість. 

На початку богослужіння, яке проходило у м. Метці, він з лю-
бові до «своїх» братів і сестер подарував особливе слово, яке 
пов’язане з біблійною історією про Гедеона. У скрутний для 
Божого народу час Гедеонові з’явився Ангел Господній і мовив: 
«Господь з тобою…» (Судді 6, 12). З огляду на важку ситуацію 
Гедеон поставився з обережністю до Господніх слів. «Якби Го-
сподь був з ізраїльським народом, то його, – думав Гедеон, – не 
спіткала б така участь». Ангел Господній навіть і не намагався 
давати Гедеонові пояснення, а тільки мовив: «Іди в оцій твоїй 
силі…» (Судді 6, 14). 

«Господь з тобою!» – ці слова стосуються  кожного з нас.
Очевидно, знайдуться брати й сестри, які скажуть: «Так, я 

це бачу; я є успішним, у мене все складається якнайкраще; я є 
щасливою людиною». Та дехто все ж скаже: «Так, як би це було 
дійсно так, то у мене не було б стільки проблем і мені не до-
велося б вести таку нелегку боротьбу». Тепер поміркуймо над 
значенням слів: «Господь з тобою!». Вони означають, звісно, що 
Господь поруч з нами, що Він на нашій стороні, що Він допо- 
магає, підтримує і турбується про нас. Слова «Господь з тобою» 
означають також, що Господь – усередині в нас. Разом із даром 
Святого Духа ми прийняли силу й життя від Бога. Тому Господь 
перебуває як поруч з нами, так і в нас. У нас Він перебуває 
Своєю любов’ю, яка влита в наше серце Святим Духом, даним 
нам. У нас Він перебуває Своїм словом, якщо приймаємо його 
з вірою. У нас Він перебуває завдяки споживанню Тіла й Крові 
Ісуса Христа під час святкування Святого Причастя. Тому за 
будь-яких обставин пам’ятаймо: Господь – разом з нами й у нас! 

А якщо ми не розуміємо, чому з нами відбуваються негараз-
ди, то Господь нам каже «Іди в оцій твоїй силі». Ця «наша» сила 
походить завжди від Бога; від Нього ми прийняли її і завдя-

ки вірі ця сила стає «нашою» силою. Любов, яку ми 
прийняли від Бога, додає нам неабияких сил: Вона 
«все зносить» (1 Корінтян 13, 7). У Його слові, якщо 
приймати його з вірою, міститься неабияка сила (Від 
Івана 1, 1–3). Словом Бог створив світ – воно могут-
нє і сильне! Споживання Тіла й Крові Ісуса Христа 
під час Святого Причастя сповнює нас також силою 
Його сутності! Отже, сповнюючись Господньою си-
лою, йдімо і борімося. Володіючи цією силою, ми 
здатні перемагати. А перемогти означає бути разом 
з Господом у День Його Другого пришестя. Тоді ми 
зовсім по-іншому поставимося до слів «У гостях до-
бре, а вдома – краще!». З такими думками давайте 
мужньо й упевнено рухатися вперед. 

Бернд Коберштайн

Наш  Першоапостол  удома

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
БЕРНД КОБЕРШТАЙН
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Окружний апостол Бернд Коберштайн і Першоапостол Жан-Люк Шнайдер
жартують разом з дітьми з Південної Африки

СЛОВО І  ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Посланняапостола
ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 05.03.1952
ПРОФЕСІЯ: дипломований спеціаліст з корпоративного фінансування
АПОСТОЛ з 11.01.2009
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Гессен, Райнланд-Пфальц, Заарлянд, Алжир, 
Буркіна-Фасо, Кіпр, Єгипет, Франція, Гамбія, Греція, Ірак, Іран, Йорданія, 
Ліван, Люксембург, Малі, Марокко, Мавританія, Нігер, Сенегал, Сирія, 
Туніс, Нова Каледонія і Гаїті.  
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Н
езадовго до опису входження ізраїль-
ського народу в ханаанську землю в 
Біблії розповідається про дещо незви-
чайне: ізраїльтяни під проводом Мой-
сея змушені були йти обхідним шляхом. 

Спочатку вони пішли у місцевість з назвою Хорма 
(«закляття»). Там вони перемогли ханаанеян й ру-
шили далі у протилежному напрямку, щоб обминути 
землю Едом (Числа 21, 1-4). Отже, ізраїльський народ 
йшов не прямо в ханаанську землю, а змушений був 

document4009175822223770267.indd   14 30.06.2016   16:23:45

Мідяний змій
Юдейський цар Єзекія був вельми побожним. За цією чеснотою його 

порівнювали з Давидом – його батьком. Він знищив мідяного змія, якого 
зробив Мойсей.  Однак, що означає цей змій і яке відношення він має до 
Ісуса Христа? 

Франц Йозеф Золь (1734-1798), знаменитий художник стилю ро-
коко в Хімгау, виконав у 1781 р. в пастирській церкві в Зігсдорфі 
фреску, на якій зображено Мойсея, який вказує на мідяного змія 
і через піднесеного  змія на стовпі – на Ісуса Христа

піти в обхід Едому. Під час цього вимушеного перебуван-
ня у пустелі виснажені ізраїльтяни почали ремствувати на 
Мойсея: «Для чого вивели ви нас із Єгипту – щоб повми-
рати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький 
хліб набрид нам!» (Числа 21, 5-6). І послав Бог на народ 
отруйних змій, та й померло чимало народу з синів Із-
раїлевих. Народ одразу збагнув, що згрішив, й попросив 
Мойсея помолитись Господу, щоб Бог віддалив від них 
гадюк. Мойсей помолився за народ, і Бог вислухав його 
прохання. Він порадив йому зробити вогненну гадюку з 
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бронзи та укріпити її на жердині й пообіцяв, що як уку-
сить когось гадюка, то він погляне на бронзового змія й 
лишиться живий. Так і сталося. Ізраїльтяни вирушили в 
Моав, який був на північ від Едому. 

Мідяний змій у храмі

Юдейський цар Єзекія (725-696 рр. до р. Хр.) царював 
у нелегкі часи. Величезна держава Ассирія загарба-
ла Близький Схід і в 720 р. до р. Хр. підкорила чимало 
невеликих царств у Сирії й Палестині, серед них також 
Північне Ізраїльське царство зі столицею Самарія. Пе-
реможці депортували корінних жителів Північного цар-
ства, на їх місце прибули вихідці з інших частин царства. 
Та коли через 20 років ассирійці нападають також на 
Південне царство Юди й беруть в облогу Єрусалим, від-
бувається дивне чудо: Бог заступається за Єрусалим та 
Юду, й загарбники відступають (2 Царів, 19).

  Єзекія виявився обачним політиком. Завдяки при-
буттю вихідців із Північного царства місто зростало й 
розбудовувалося. Цар будує водопровід (Сілоа-тунель), 
необхідний для населення міста, який вів від джерела 
в Гіхоні й втікав у Сілоа-ставок. Ще на самому початку 
свого царювання Єзекія наказує очистити храм у Єру-
салимі від ідолів: він віддає також розпорядження зруй-
нувати мідяного змія, якого зробив Мойсей. Вірогідно, 
упродовж століть він використовувався в Єрусалим-
ському храмі як культовий предмет, що мав особливу 
цілющу силу, й шанувався подібно до цілющої палички 
грецького лікаря Ескулапа.    

Ісус Христос, Піднесений

У Новому Заповіті мідяний змій згадується тільки 
одного разу, а саме: в Євангелії від Івана. У розмові з 
Никодимом Ісус Христос мовить також про Своє підне-
сення. Син Чоловічий має бути піднесений, як Мойсей у 
пустелі підніс змія, аби кожна людина, яка вірує в Ісуса 
Христа, «жила життям вічним» (Від Івана 3, 14-15). Що 
мав Ісус Христос на увазі? 

  Споглядання змія, якого підніс Мойсей, врятувало 
життя багатьом ізраїльтянам. Це нагадує нам про підне-
сення Ісуса Христа на хресті: розп’яття Ісуса Христа на 
хресті є не тільки знаком найбільшого приниження, а 
й  згідно з Євангелієм від Івана  знаком піднесення: так 

Ісус Христос об’являється Спасителем людства. Під час 
Свого славного в’їзду в Єрусалим, після якого почина-
ються Його страждання, Ісус Христос сказав: «Я ж, коли 
від землі буду піднесений, усіх притягну до Себе. Це ка-
зав Він, щоб зазначити, якою смертю вмре» (Від Івана 12, 
32-33). Так само, як Бог через піднесеного змія пощадив 
ізраїльтян від смерті й подарував їм життя, так й Ісус 
Христос   обіцяє   кожній  людині,  яка  вірує  в   Нього, 
піднесеного Божого Сина, вічне життя. Це рятівне діян-
ня ґрунтується на Божій любові: «Бог бо так полюбив 
світ, що Сина Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто 
вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним» (Від Іва-
на 3, 16).   

  Бог не наказав зміям зникнути; Він також міг це зро-
бити, особливо коли побачив, що ізраїльтяни покаяли-
ся. Натомість Він запропонував їм інший шлях спасіння. 
Для цього була потрібна їхня віра! Вони споглядали змія 
й вірили словам Бога, Який обіцяв їм спасіння. Ісус Хри-
стос, Який дарує вічне життя, також мовить про першо-
чергове значення віри: «Хто в Мене вірує, той, навіть і 
вмерши – житиме!» (Від Івана 11, 25).

Який вигляд мав той змій?  

Який вигляд мали змії, яких Бог послав, невідомо; 
нема також опису мідяного змія. Оскільки ізраїльтяни 
пішли з Єгипту в пустелю, мова може йти про Уреуса, 
отруйну кобру, яка зустрічається в Єгипті.

Бронзовий (= мідяний) змій, очевидно, був зображе-
ний на знамені. В історії мистецтва це знамено малюєть-
ся у формі хреста, однак для зображення іудейського 
змія ця форма не вживалася. Ім’я змія Нахуштан (2 Царів 
18, 4) у перекладі означає: бронзовий, мідний, брон-
зова річ; воно подібне також на єврейське слово змій 
(нахаш). 

БІБЛІЙНИЙ ТЕКСТ: 
«Господь же мовив до Мойсея: “Зроби собі вогненну 

гадюку й повісь її на стовпі, а як укусить когось гадюка, 
то він погляне на неї й зостанеться живий.” І зробив 
Мойсей мідяного змія й повісив його на стовпі; і коли ко-
го-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного 
змія й лишався живий».

Числа 21, 8-9



НС, 10/201614

У засобах масової інформації, у політичному та су-
спільному житті гідність людини, і це очевидно, зай-
має далеко не перше місце. Адже значно легше жити 
за прислів’ям: «З ким поведешся – у того наберешся». 

Ставитися з повагою до гідності ближнього, як учить цьому 

Євангеліє, вимагає неабияких зусиль.

Наведемо приклад із повсякденного життя. На авто-

мобільній радіохвилі повідомляють про важку дорож-

ньо-транспортну пригоду на автомагістралі. Унаслідок ДТП 

утворився 10-кілометровий затор. На протилежній стороні 

автомагістралі –  також 10-кілометровий затор: водії легко-

вих та вантажних автомобілів сповільнюють рух, їм неабияк 

цікаво: вони фотографують на свої мобільні телефони місце 

аварії, фіксують усе до деталей. Право людини, яка загинула 

чи зазнала тілесних ушкоджень і переживає горе, на те, аби 

про неї не довідалася громадськість, приноситься у жертву 

непереборному бажанню зробити сенсаційне повідомлення. 

І за лічені секунди по всьому світу ширяться фотографії ДТП 

– без дозволу зображених на них людей, як це передбачено 

правом. Це – приклад зневаги людської гідності у повсяк-

денному житті. Ненадання людині допомоги – це також вияв 

неповаги до її гідності. І не безпідставно. Адже саме про це 

йдеться у притчі Ісуса Христа про милосердного самарянина.  

Подібність людини до образу Бога та людсь-
ка гідність

Що таке «гідність людини»? Згідно з християнським учен-

ням гідність людини зумовлена її подібністю до образу Бога, 

про яку в Книзі Буття 1, 27 зокрема мовиться: «І сотворив Бог 

людину на Свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком 

і жінкою сотворив їх». У 8-му Псалмі ми читаємо: «Мало чим 

зменшив єси його від Ангелів». Звідси випливає: кожна лю-

дина є Божим творінням, а тому наділена гідністю: адже Бог 

сотворив людину на Свою подобу і сповнив її життям і силою 

творити. Тому жодна людина не має права позбавляти іншу 

Гідність людини (1)
«Людина ...її честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю» – гласить 3-я стаття Конституції України. А в 28-й статті мовиться: «Кожен 

має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню». 

А як насправді все відбувається?

                     БУТИ  ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ
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людину гідності. Будь-яка людина має право на гідність: фі-
зично й розумово обмежена, ненароджена, померла, а також 
та, що порушила закон. Оскільки гідність людини ґрунтується 
на її подібності до Божого образу, то людина ніколи не може 
втратити її. Отже, людина є Божим творінням, а тому має пра-
во на гідність навіть тоді, коли не виконує свого призначення 
чи перебуває у стані приниження або коли помирає.

Жодна людина, у тому числі, наділений верховною владою 
монарх чи держава, не мають права позбавляти людину гід-
ності – навіть у випадку, коли ця людина порушила гідність 
іншої людини. Однак історія вчить, що це відбувалося з дня 
на день і продовжується досі: скрізь і повсюди, бездумно чи 
навмисно, також – через нас, християн.

В історії християнства ми знаходимо чимало прикладів 
того, як навіть церква офіційно позбавляла гідності ту чи іншу 
людину чи групу людей. Згадаймо хоча б корінних мешканців 
Америки, язичників, яких убивали, як худобу чи силоміць хре-
стили. В аборигенів Австралії ще в минулому столітті забира-
ли дітей і це – люди, які називали себе християнами.  

Людей, які дозволяли собі критикувати церкву та її вчення, 
часто оголошували поза законом. І будь-яка людина мала пра-
во безкарно убивати їх. Так у 1521 році Мартін Лютер і його 
прибічники потрапили у немилість тогочасних правителів. 
Курфюрст Фрідріх Мудрий встав на його захист і, наказавши 
схопити Лютера, надав йому притулок у м. Вартбург (Німеч-
чина).

Обмеження і позбавлення єврейського населення елемен-
тарних людських прав є також яскравим прикладом нехтуван-
ня людської гідності. 

Людей, які відрізнялися від більшості своєю зовнішністю, 
поведінкою чи сексуальною орієнтацією, також позбавляли 
права жити самостійним і вільним життям. Рудий колір волос-
ся був також причиною, хоча й вельми сумнівною, аби страти-
ти людину на кострі. Сьогодні до гідності людини ставляться з 
дещо більшою повагою. Та яким насправді є стан речей? 

Гідність людини описати легше, якщо почати від зворотно-
го: «Людську гідність по-справжньому поважають тоді, коли 
людину не позбавляють її». Ці слова свідчать про істинну ве-
лич і цінність людської гідності. 

Відштовхнімося все ж від християнського розуміння люд-
ської гідності. Слова Ісуса Христа: «Любіть своїх ворогів!» - 
це заклик істинної поваги до людської гідності. Ісус Христос 
учить нас: мій ближній є і залишається гідною людиною і не 
мутує у «монстра», «дракона» чи тварину  («ти, дурний баран», 
«ти, мавпа») чи у неповноцінну людину («цілковитий дурень», 
«нелюд») лише тому, що не відповідає моїй уяві, що її усі зне-
важають або що є чужинцем чи навіть грішником. Так, людина 
є обтяженою гріхом, первородним гріхом. Через нього вона 

віддалилася від Бога. Та Бог усе ж підкреслив важливість 

людської гідності: після гріхопадіння Він подарував грішній 

людині життя і передрік їй спасіння. Після гріхопадіння лю-

дини Бог усе ж продовжував турбуватися про неї. Згадаймо, 

приміром, про те, як Бог застерігав Каїна від гріха. Притчею 

про злого раба Ісус Христос учив Своїх учнів не принижувати 

людей навіть тоді, коли вони завинили перед нами.

В очах Бога ми, люди, ніколи не втрачаємо своєї людсь-

кої гідності, навіть коли є винними. Апостол Павло вчив, що 

ми завжди сміємо приходити до Бога і звертатися до Нього: 

«Авва, любий Отче!» І Бог в Ісусі Христі, незважаючи на скоє-

ний нами гріх, виявить до нас, Свого творіння, милість. 

 

Людська гідність – коштовний дар

Гідність людини по-справжньому реалізують там, де пова-

жають і сприяють її праву на життя і свободу, праву на участь 

у суспільному житті, а також на володіння власністю. Філософ 

Іммануїл Кант підкреслював, що людині як «розумній істоті» 

притаманна гідність, оскільки людина сама собі створює мо-

ральні закони і добровільно та свідомо може виконувати чи 

порушувати їх. 

Людина, будучи, власне, ціллю, ніколи не повинна стати за-

собом для досягнення цілі. Тому використання людини як за-

собу для досягнення цілі є приниженням її гідності. До люди-

ни не можна ставитися, як до курки, яку використовують для 

того, аби вона несла яйця; а якщо – ні, то вкидають її у казан; 

або – як до молодих півнів, мільйони яких убивають, бо вони 

здаються «некорисними». 

Останнім часом дедалі більше лунають голоси на захист гід-

ності й інших живих істот. Тварини, на думку цих людей, також 

мають право на призначене їм Творцем гідне життя. 

Основні принципи людської гідності згідно з Кантом перед-

бачають:

  повагу до іншої людини,

  визнання її права на життя,

  визнання принципової рівності всіх людей.

Отже, гідність людини за Кантом порушується тоді, коли 

одна людина ставиться до іншої як до об’єкту й використовує 

її для досягнення власних цілей; шляхом, наприклад, понево-

лення, експлуатації чи обману.

Будь-яка людина володіє правом вільного вибору і само-

стійно вирішує, як організовувати своє життя. А всі інші живі 

істоти меншою чи більшою мірою підпорядковані цілям лю-

дини. 

(Продовження буде)

ВІРА  І СУСПІЛЬСТВО  | БУТИ  ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ



НС, 10/201616 ННС, 10/201616



НС, 10/2016 17

ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

В одного побожного вчителя нашої 
школи було багато дітей, серед них 
– два хлопчики-близнюки. Їх звали 
Фрідеман і Ґотфрід. Рідкісні імена. 

І щоразу, коли до класу заходив новий 
учитель, він спантеличено перепитував: 
«Вибачте, як вас звати?» Ці імена здавалися 
однокласникам смішними. Та, назвавши 
хлопців сотні разів цим іменем, вони вже 
не були для них комічними. І всі звично 
вимовляли їх.

Імена людей чи навіть рослин і тва-
рин несуть у собі певну таємничість. «Ми 
оберігаємо і з повагою ставимося тільки 
до тих рослин і тварин, імена яких знаємо, 
– розповідав один єгер природного пар-
ку-заповідника під час екскурсій. – Тому ми 
намагаємося охопити імена якомога біль-
шої кількості рослин і тварин. Лише тоді 
вони є для нас цінними і ми оберігаємо їх».

Для торгових представників, які пра-
цюють з продавцями, діє важливе прави-
ло: «Запам’ятовуйте ім’я свого партнера і 
декілька разів вживайте його під час роз-
мови». Це сприяє встановленню доброї й 
довірливої атмосфери. «Таким чином ви 
зможете зачаровувати свого партнера»,  – 
наставляє їх тренер.

Тренер, можливо, дещо перебільшив із 
«зачаровуванням», та досвід учить: ужи-
вання імені сприяє налагодженню глибо-
ких і щирих стосунків, а також викликає 
більшу довіру до сказаного чи до обіцяно-
го: «Він має на увазі особисто мене і звер-
тається тільки до мене. Я є для нього важ-

ливим, якщо він запам’ятав моє ім’я. Він 
цінує мене».

Якщо людина, що потрапила у біду, кли-
че на допомогу, не знаючи імені присутніх, 
то навряд, чи хтось відгукнеться і прийде 
на допомогу. Та як тільки поруч опинить-
ся знайомий, до якого вона звернеться по 
імені, то йому буде важко проігнорувати 
клич про допомогу. 

Бог під час створення світу доручив лю-
дям давати тваринам імена і таким чином 
наділив їх владою над ними. Тому людина 
змогла приборкувати звірів. 

Про зв’язок знання імені із владою свід-
чать слова персонажа однієї з німецьких 
казок: «Ах, як добре, що ніхто не знає, що 
Румпельштільхцен мене називають!» Поки 
гном приховував своє ім’я, він міг твори-
ти свої недобрі справи. Як тільки його ім’я 
стало відомим, він утратив владу, що несла 
загрозу. Під час хрещення ми отримуємо 
ім’я перед Богом і людьми. Бог називає 
нас Своїми; Він каже: «Ти - Мій». І ми нази-
ваємо Його по імені. Він чує нас, оберігає і 
звільняє нас від страху. Його ім’я несе нам 
спасіння. Він звертається до нас: «Не бійся, 
бо Я тебе викупив, Я покликав ім’я твоє, 
Мій ти!» 

Він любить тебе. Він поруч з тобою. Він 
підтримує й утішає тебе. Ти є для Нього цін-
ним, а тому Він віддав за тебе Свого Сина. 
Отже не занепадай духом; не забувай Бо-
жого імені; узивай і поспішай до Нього. А 
Він покличе тебе твоїм іменем. 

tabart

«Я покликав 
                     ім’я твоє» 

Ф
от

о:
 ©

 R
ei

ch
er

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



НС, 10/20161818

Петровська епоха 
На рубежі XVIІ-XVIIІ ст. в історії руської культури відбулися знач-
ні зміни, вона вступає в новий період. Петровські реформи до-
корінно змінили увесь уклад культурного та суспільного життя 
Росії: руйнуються старі «домостроївські» звичаї, середньовічний 
світогляд. Великого значення набувають питання освіти, засно-
вуються архієрейські училища й семінарії, а також створюється 
ціла низка цивільних не церковних шкіл, у яких основну увагу 
присвячують вивченню точних наук. У 1724 році за наказом Пе-
тра І засновано Академію наук. Налагоджуються культурні зв’яз-
ки з провідними державами Західної Європи. На зміну старій 
боярській Русі приходить молода держава – Російська держава, 
зміцнена військовими перемогами й внутрішніми реформами. 
Для того, щоб вивести російську людину з патріархальної зам-
кненості, Петро І влаштовує в своєму палаці асамблеї з танцями, 
вуличні мальовничі свята з нагоди визначних подій, а також за-
бороняє «знатним персонам» мати домові церкви, аби зробити 
парафіяльні церкви й собори своєрідними суспільними цен-
трами, які б слугували спілкуванню й єднанню людей. Усі ці пе-
ретворення сприяли бурхливому розвитку духовної та світської 
музики нового типу.

Нова функція музичного мистецтва особливо повно прояви-
лася в жанрах парадної, урочистої музики. Під час державних 
урочистостей з нагоди військових перемог на вулицях Москви, 
а згодом і Петербурга, споруджували тріумфальні арки зі звич-
ною для тих часів в Європі античною символікою. У воротах 
переможців зустрічали урочисті фанфари військових оркестрів 
і хори півчих. На честь Петра І та його полководців виконували 
спеціально написані піснеспіви, які називалися «панегірични-
ми» (від грец. «πανηγυρικος» - «похвальна промова на урочистих 
усенародних зборах») або «віватними» (від лат. «Vivat» - «Нехай 
живе!»). Ці піснеспіви називали кантами. Незмінним учасником 

усіляких державних урочистостей був придворний хор, ство-
рений на основі існуючого вже впродовж двохсот років хору 
государевих півчих дяків. З перенесенням столиці Російської 
держави до Петербурга туди ж перевели й цей хор. Співаки при-
дворного хору часто супроводжували царя у військових похо-
дах та виїздах за кордон.

Іншим провідним хором у Росії був хор патріарших півчих дя-
ків, який залишили в Москві. У 1721 році він отримав назву Си-
нодального.

Окрім цих двох хорів славилися співаки Олександро-Невської 
лаври. Дехто з петровських вельмож мав власні хорові капели.

На початку XVIIІ ст. досягнув свого найвищого розквіту бага-
тоголосний партесний стиль хорового  співу, який утвердився в 
другій половині минулого століття. Видатними майстрами пар-
тесного стилю в Росії були Василь Титов, Федір Редриков, Мико-
ла Калашников, Микола Бавикін та інших. Зусиллями цих компо-
зиторів у Петровську епоху були створені урочисті концерти й 
«Многоліття», які за духом та стилем відповідали задачам офіцій-
ної святкової музики. Проте слід підкреслити, що багатоголосні 
твори партесного стилю не витіснили з ужитку попередніх тра-
дицій знаменного співу. Традиція стародавнього одноголосного 
співу, збагачена новими розспівами, продовжувала жити. Крім 
того, у невеличких храмах і в сільській місцевості, де не було 
можливості утримувати великий хор півчих, віруючі вдоволь-
нялися давнім одноголосним уставним співом. Де-не-де звучав 
ще строчний спів і партесні багатоголосні обробки знаменного 
розспіву.

Особливо слід згадати про залучення хорової музики до 
вистав в російському театрі, який зароджувався в цей період. 
Сюжетною основою цих п’єс, як і раніше, були релігійні, біблійні 
перекази, викладені в формі драматичних вистав повчального 
характеру. До таких драм належали твори високоосвічених цер-

Церковний спів був єдиною формою професійного письмового музичного мистецтва на Русі з часів 
прийняття християнства й до кінця XVII ст. До XV-XVI ст. руський знаменний розспів залишався до-
волі самобутнім художнім явищем. У середині XVII ст. наступає переломний період у руському церков-
но-співочому мистецтві, поступово утверджується новий стиль хорового багатоголосся – «пар-
тес».

Основи співу в Східній церкві (2).
Російська духовна музика 

в XVIII - XIX століттях

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 11)
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ковних ієрархів петровських часів: Феофана Прокоповича, єпи-
скопа Новгородського, одного з найближчих соратників Петра, 
і Дмитра Ростовського. Значне місце в них відводилося музиці.

Хоч реформи Петра І безпосередньо не стосувалися співочого 
мистецтва, глибокі зміни в житті країни, і зокрема в укладі цер-
ковного життя, призвели до того, що XVIIІ століття стало періо-
дом занепаду церковного співу як національного мистецтва та 
високохудожньої системи.

Російська духовна музика наприкінці XVIIІ ст.
Починаючи з другої половини XVIIІ ст. російський церковний 

спів, який  раніше перебував під польським впливом, потрапляє 

під вплив італійської музики. У 1735 році на запрошення росій-

ського двору до Петербурга з великою оперною трупою прибув 

італійський композитор Франческо Арайя (1709- бл.1770), який 

впродовж 25 років керував Придворною капелою. Порівняно 

скромний та діловий розпорядок придворного життя петровсь-

кої епохи змінюється за часів правління наступниць Петра І – 

Анни та Єлизавети – пишною розкішшю й парадним блиском. 

У музичному придворному житті панує захоплення італійською 

оперою. Опера, яка зародилася в Італії на самому початку XVII 

ст., представляла собою розвиток нового сольного вокального 

стилю, у якому безпосередньо відображалися почуття й пере-

живання, які передбачав текст. Поліфонічний склад і контра-

пунктична розробка були відкинуті в опері на користь монодії з 

акомпанементом в речитативах і аріях, які змінюють один одно-

го. Особливий успіх у слухачів мали оперні арії, у яких єдина ви-

разна вокальна лінія виступала на фоні гармонійного супроводу. 

Згодом цей прийом був запозичений у духовну музику, у хорові 

концерти італійського стилю, де верхній мелодійний голос ви-

конував провідну роль, а решта голосів немовби акомпанували 

йому. Російський духовний концерт зобов’язаний також італійсь-

кій оперній арії манерою повторення окремих слів тексту: якщо 

раніше слова священного тексту заборонялося повторювати й 

переставляти місцями, а протяжність звучання піснеспіву дося-

галася за рахунок повільного темпу й внутрішньоскладових роз-

співів, то в концерті італійського стилю, як і в оперній арії, для 

створення розгорнутої музичної форми були дозволені числен-

ні повтори й перестановки слів.
У післяпетровську епоху в Росії відбувається становлення 

оперного мистецтва. Півчі придворного богослужебного хору 
були змушені близько познайомитися з італійською музикою. 
Імператриця Анна Іванівна веліла їм брати участь у постановках 
італійських опер. Слід відзначити, що ці нововведення не тор-
кнулися іншого богослужебного хору – синодального. Цей хор 
цілковито підпорядковувався духовній владі, він був насампе-
ред особистим хором патріархів і тому не міг, як царський хор, 
бути залученим до участі в світських виступах. У репертуарі си-

нодального хору в цей час були не лише одноголосні знаменні 
розспіви, піснеспіви київського й грецького розспівів, але й пар-
тесний спів.

Остання третина XVIIІ ст. ознаменувалася тривалим царюван-
ням Катерини ІІ, яка прагнула не лише усілякими способами змі-
цнити основи самодержавства, але й підвищити міжнародний 
авторитет Російської Імперії, яка до того часу значно розширила 
свої кордони.

Після Арайя на посаді придворних капельмейстерів служили 
Бальдассаре Галуппі (1706-1785), Джузеппе Сарті (1729-1802) та 
інші італійські маестро. Вони творили здебільшого оперну музи-
ку, але попри це писали й духовну. Оскільки самобутній дух і ха-
рактер споконвічно православного розспівного фольклору був 
їм далеким і чужим, то їхня творчість щодоспіву полягала лише в 
написанні музики на слова священних піснеспівів, а майже єди-
ною формою для творів такого характеру були концерти. Неза-
баром після свого воцаріння імператриця Катерина ІІ перейме-
нувала хор придворних півчих в імператорську співочу капелу й 
доручила італійцям  навчання придворних півчих і музикантів, 
які, поряд з богослужіннями, брали участь у світських розвагах, 
співали в опері.

Проте італійці виховали цілу плеяду серйозних послідов-
ників, які повною мірою розкрили свої таланти в написанні 
церковних творів. У Сарті навчалися А.Л. Ведель (1767-1806), 
С.О. Дегтярьов (1766 -1813), С.І. Давидов 
(1777-1825) та    П.І. Турчанінов (1779 -1856).  
Д.С. Бортнянський (1751-1825) був учнем  
Б. Галуппі (1706 -1785). У Фр. Цоппі, який був 
придворним композитором в 1756 році,і
В.  Мартін-і-Солера (1754 -1806) вчився 
М.С. Березовський (1745 -1777). Ці талано-
виті вихованці італійців в свою чергу ви-
ростили плеяду другорядних церковних 
композиторів, які услід за своїми настав-
никами, писали численні твори церковної музики концертного 
типу у вигадливій театральній манері, яка не мала нічого спіль-
ного з церковним осмоглассям та стародавніми розспівами.

У 1772 році в московській синодальній типографії вийшли в 
світ Ірмолог й Обіход, а трохи згодом Октоїх і Праздники, підгото-
вані до друку московськими синодальними іподияконами Сер-
гієм Максимовим й Іваном Нікітіним у співпраці з півчими Іваном 
Тимофєєвим й Андрієм Поповим. У тому ж 1772 році Синод видав 
указ від 23 листопада, у якому всіх церковнослужителів зобов’я-
зували навчати нотному співу саме за цими книгами, до того ж 
у ньому  містилося особливе застереження, що «при производ-
стве в чины обученные необучившимся предпочтены быть име-
ют». З цього моменту починається друкування й видання бого-
служебних нотних пісенників, яке тривало впродовж 145 років 
аж до 1917 року.

19
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Духовна музика в Росії ХІХ століття
Наприкінці XVIIІ – на початку ХІХ ст. стиль партесного співу схо-

дить «нанівець» і починає розвиватися жанр класицистичного 

духовного співу. Уже до епохи Бортнянського відносяться перші 

спроби повернутися до справжнього «стародавнього співу», і 

сам Бортнянський намагався його відродити в обробках старо-

винних розспівів, а услід за ним ще один співробітник Придвор-

ної капели – протоієрей П.І. Турчанінов. Створена ними модель 

«гармонійного співу» (тобто багатоголосного перекладення тра-

диційних мелодій за законами класичної гармонії) використову-

вали в своїй творчості композитори петербурзької школи аж до 

початку ХХ ст., такі як А.Ф. Львов (1798-1870), Г.А. Ломакін (1811-

1885), М.І. Бахметєв (1807-1891), Г.Ф. Львовський (1839-1894),   

О.А. Архангельський (1956-1924) та інші.

Пізніше починається період німецького впливу на російську 

духовну музику, представлений діяльністю директора придвор-

ної співочої капели А.Ф.Львова (автора гімну «Боже, царя храни») 

та його помічників (Г.А.Ломакіна, П.М. Воротнікова та інших), які 

гармонізували в стилі протестантського хоралу ввесь право-

славний співочий обіход.

Цьому свавіллю Святійший Синод протиставив тверде слі-

дування давньоруській традиції, концертному безладу та 

безчинству – порядок та мелодійний чин. Проте люди, які без-

посередньо займалися співом на кліросі, не поспішали підпо-

рядковуватись вказівкам вищої церковної влади, про що свід-

чать численні постанови Синоду. Так, вказівкою від 8 червня 

1797 року наказувалося «замість концертів співати або пристой-

ний псалом або ж звичайний канонік». Подібна вимога міститься 

в указі від 19 квітня 1850 року, який постановив «не допускати в 

церквах, під час Божественної літургії, замість причасного вірша 

співу музичних творів новітнього часу, друкованих або рукопис-

них, які існують під назвою концертів».

Можливо, ніколи розрив між вимогою та виконанням вимоги, 

між «Височайшими наказами» Святійшого Синоду й щоденною 

богослужебною практикою не сягав таких розмірів, яких досяг 

він у ХІХ ст. І саме цей кричущий розрив, вочевидь, найбільш 

точно характеризує стан богослужебного співу в цей період. 

Протистояння цих двох начал в ХІХ ст. з особливою силою вира-

жається в протистоянні двох центрів – Москви й Петербурга та в 

протистоянні двох фігур – митрополита Московського Філарета 

Дроздова (1783-1867) та директора придворної співочої капели 

А.Ф.Львова. Особливої гостроти цей конфлікт сягнув у 1848 році, 

коли А.Ф. Львов, перекладаючи уставні гласові мелодії, почав ви-

користовувати не синодальні співочі книги, а самостійно відби-

рати рукописи, які надсилали до капели з різноманітних єпархій 

на основі синодального указу від 13 вересня 1848 року. У другій 

чверті ХІХ ст. Львов складає «Обиход простого церковного пения, 

при Высочайшем Дворе употребляемого». У цьому обіході не 

лише зафіксовано більш ніж вікову традицію придворного бого-

служебного співу, яка проявилася в творіннях Д.С. Бортнянсько-

го, протоієрея П.І. Турчанінова (1779-1856) та багатьох інших, але 

й заново гармонізовано велику частину церковних розспівів. Цю 

працю, яку було видано тисячними накладами, розіслали по всій 

Російській імперії з настійливою рекомендацією до вживання її 

під час богослужіння.

Зішестя на престол імператора Олександра ІІІ ознаменувало 

собою початок відродження традицій російської культури. У 

консерваторіях відкрилися кафедри історії руського церковного 

співу. Великий внесок у розвиток церковної стилістики зробило 

Московське синодальне училище. Сузір’я педагогів, серед яких 

С.В. Смоленський (1848 -1909), О.Д. Кастальський (1856 -1926), 

В.С. Калінніков (1870 -1927), Д.В. Аллеманов (1867-1918), створи-

ли унікальний творчий клімат для виховання нового поколін-

ня церковних композиторів та диригентів. Серед випускників 

синодального училища – П.С. Чесноков (1877-1944), ієромонах 

Свято-Троїцько-Сергієвої лаври Нафанаїл (Бачкало) (1866- ?), 

М.М. Данилін (1878-1945), М.С. Голованов (1891-1953), М.Г. Клімов 

(1881-1937). Синодальний хор, який у ті часи міг порівнятися за 

професійним рівнем з імператорською капелою, став могутнім 

інструментом для виконання творів московської синодальної 

школи.

Однак рішучого удару львовській школі, 

а разом з нею і всьому існуючому методу 

застосування європейської гармонії до 

наших давніх церковних розспівів завда-

ли М.І. Глинка (1804 -1857) та князь В.Ф. 

Одоєвський (1804 -1869), а починаючи з 

1880-х – твори й перекладення П.І. Чай-

ковського, М.А.Римського-Корсакова, А.К. 

Лядова, М.О. Балакірєва, С.І. Танєєва та 

інших. Чайковський вважав за необхідне 

повернення до «сивої давнини» - націо-

нального коріння російського церковного 

співу. Це завдання з кінця ХІХ ст. успішно 

вирішував «Новий напрямок» - московсь-

ка школа С.В. Смоленського, О.Д. Касталь-

ського, П.Г. Чеснокова та С.В. Рахманінова. 

Їхні видатні шедеври синтезували вікові 

досягнення руської церковної музики. 

Події 1917 року насильно перервали розвиток російського 

церковного співу як сучасного мистецтва. Однак його традиції 

підтримували деякі музиканти в Росії і в російському зарубіжжі. 

За кордоном продовжували створювати церковні композиції 

А.Т. Гречанінов, Н.Н. Черепнін  та інші.

ЖИТИ ВІРОЮ | МУЗИКА В ЦЕРКВІ
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BZum Glau-
ben stehen
Wie selbstverständlich ist es 
für mich, meinen Glauben  
zu leben? – Eine Begegnung 
wurde für einen Glaubens
bruder ganz unerwartet zu 
einem Prüfstein in dieser 
Frage.
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Cвідчити 
про 
свою віру
Чи готові ми в 
повсякденному житті 
свідчити про свою віру? 
Пережите стало для 
нашого брата по вірі 
несподіваним і серйозним 
випробуванням у цьому 
відношенні.

М
ені по роботі доводить-

ся спілкуватися з різни-

ми людьми, нерідко - із 

представниками інших 

культур. Якось доручи-

ли мені підготувати програму перебуван-

ня для наших гостей, провідних фахівців 

відділу збуту східноазіатських партнерів, 

а також супроводжувати їх під час візиту.

У запланований день змогла прибути 

лише керівник цього відділу. Після того, 

як ми обговорили виробничі питання, 

у нас зав’язалася світська розмова. Ми 

обмінювалися думками на різні теми. По-

тім жінка поцікавилася в мене, яку віру 

я сповідую: іслам чи християнство? Це 

питання мене не дуже здивувало, адже 

під час нашої розмови я вже розповідав 

їй про своє багаторічне перебування в 

одній із африканських країн, де христи-

янство не є поширеним. Окрім цього, у 

моїй зовнішності помітні південні риси. 

Я відповів їй, що сповідую християнство. 

Виявилося, що вона також є християн-

кою, однією із близько трьох відсотків 

християн її країни. Жінка за-

певнила, що щиро вірить у 

Бога, і показала мені декіль-

ка світлин своєї сім’ї і грома-

ди. З її розповіді можна було 

зробити висновок, що вона 

через віру зазнає неабияку 

наругу у себе на батьків-

щині.

Після короткої екскурсії 

виробничими приміщен-

нями ми пішли на обід до 

ресторану. Нам принес-

ли замовлені страви, і я, 

сказавши своїй супутниці 

«Смачного!», мав намір по-

чати їсти, але раптом вона 

мовила: «Ви ж знаєте, що 

я – християнка. Я молюся перед вживан-

ням їжі». Дещо пристиджений, я сказав: 

«Гаразд, давайте помолимося разом». Ми 

тихенько подякували милостивому Богові 

за їжу.

До від’їзду в моєї гості залишалося ще 

трохи часу, тому я запитав, чи бажає вона 

здійснити на невеличку екскурсію містом, 

а чи, можливо, має бажання провести час 

на березі озера, розташованому поблизу, 

випити на лоні природи горнятко кави чи 

чаю. Вона вирішила піти до озера.

Дорогою ми проходили повз церкву. Я 

з гордістю зауважив, що це моя церква. 

Ми зупинилися, аби оглянути Божий дім 

і територію церкви. Моя супутниця була 

вражена простотою церковної будівлі та її 

відносно великими розмірами.

На озері ми були недовго. Але про цей 

час я буду ще довго пам’ятати: був гарний 

сонячний день і на терасі кафе поблизу 

озера, куди ми завітали, було досить люд-

но. Ми вже збиралися їхати в аеропорт, 

аби не спізнитися на рейс, як раптом моя 

супутниця попросила мене подати їй свої 

руки. «На завершення нашої зустрічі я б 

хотіла помолитися разом з Вами», - мовила 

вона. Уявляю, як в цю мить почервоніли в 

мене вуха … Перша думка, яка промайну-

ла в мене в голові, була: «Це не можливо, 

отак привселюдно молитися!». Але вона 

вже схопила мої руки і розпочала молитву. 

Потім я також молився. Це був надзвичай-

но зворушливий момент! І мені було бай-

дуже, що довкола нас сиділи люди; а також 

– байдуже дивилися чи не дивилися вони 

на нас.

Я довго роздумував над тим, що пере-

жив того дня. Я був неабияк вражений, з 

якою невимушеністю моя супутниця пу-

блічно свідчила про свою віру; і водночас 

мені було соромно, що сам я, вочевидь, не 

наважився би так поступити.                   А.Г.Р.
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Залишатися непохитними у вірі
З 24 до 26 червня Жан-Люк Шнайдер відвідав Молдавію. Уже вп’яте нога Першоапостола сту-
пила на молдавську землю. У ці вихідні дні Першоапостола супроводжували окружні апосто-
ли Маркус Фельбаум і Міхаель Еріх, апостоли Вільгельм Хойєр і Вольфганг Ценкер, а також 
апостоли та єпископи Регіональної церкви Швейцарії.

Молдаванин для Молдови
Майже 25 років тому, коли почалася 
розбудова Божої справи в Молдові, 
ніхто не знав, як там відбуватиметься 
розвиток. Священнослужителям дове-
лося подолати певні труднощі. 10 груд-
ня 1994 року апостол Рудольф Кайнц 
звів Сімеона Казаку в сан священика. 
А 17 серпня 2003 року в м. Кишиневі Першоапостол Ріхард 
Фер рукопоклав його, молдаванина за національністю, у сан 
апостола для Молдавії. 13 років Сімеон Казаку вірно, сми-
ренно й властивою йому скромністю працював у цьому сані 
на ниві Божої справи, переймався турботами й потребами 
довірених йому братів і сестер по вірі, допомагаючи їм з лю-
бов’ю і заступаючись за них у молитвах.

Першою зупинкою під час поїздки було місто 
Балти на півночі країни. У суботу, 25 червня, 
Першоапостол служив тут 350 братам і сестрам. 
Жан-Люка Шнайдера та священнослужителів, які 

супроводжували його, зустрічали молоді люди у націо-
нальному вбранні хлібом і сіллю. В основу богослужіння 
Першоапостол поклав слова з Біблії: «А що впало між те-
рен, це ті, хто слухає слово, але, ходячи, бувають приду-
шені клопотами, та багатством, та життьовими розкошами, 
і плоду вони не дають» (Луки 8,14).

26 червня Першоапостол провів богослужіння в сто-
лиці Молдавії – місті Кишиневі. 236 учасникам він служив 
словом з Книги Вихід 17, 11-12: «І сталося, коли Мойсей 
підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його 
опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали 
тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали під ним. І сів він на 
ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому, один із цьо-
го боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу 
сонця». Цими словами Першоапостол закликав віруючих 
залишатися непохитними у вірі. Під час цього богослужін-
ня він провів на заслужений відпочинок  апостола Сімео-
на Казаку. Відтепер братами й сестрами по вірі в Молдавії 
та Румунії опікуватиметься апостол Василь Коне. З наго-
ди прощання з апостолом Сімеоном Казаку молодіжний 
хор виступив після богослужіння з надзвичайно вражаю-
чим концертом. З великим натхненням молодь виконала 
декілька молдавських пісень.

Першоапостол Шнайдер біля вівтаря в м. Балти; ліворуч: з 
нагоди прощання з апостолом Сімеоном Казаку молодіж-
ний хор після богослужіння виступив з концертом

НАША ЦЕРКВА У  СВІТІ

            ПЕРШОАПОСТОЛ ЖАН-ЛЮК ШНАЙДЕР У МОЛДОВІ

Сьогодні в Молодові нараховується приблизно 4400 
новоапостольських християн, які об’єднані в 43 
громади. Перше знайомство з Новоапостольською 
церквою відбулося в 1991-1992 роках завдяки твор-
чій інтелігенції Молдови, яка  підтримувала зв’язки 
з новоапостольськими віруючими в Румунії. У квітні 
1992 року єпископ Іоганн Триммоль (Австрія) провів 
перше богослужіння в Молдові. А вже через два міся-
ці апостол Рудольф Кайнц запечатав Святим Духом 
перших парафіян. Новоапостольська церква Молдо-
ви була офіційно визнана й зареєстрована на держав-
ному рівні 27 грудня 1994 року.
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Балкани.  Апостол А. Будник на Балканах
З 26 по 31 січня 2016 року український апостол Анатолій Будник здійснював свою першу 
вцьому році поїздку на Балкани. У другу поїздку він вирушив 24 травня 2016 року і 25 
травня прибув в аеропорт м. Сараєво.   Там його гостинно зустрічали окружний старійши-
на Стоян Манєвскі і окружний євангеліст Санді Якимовскі. 
    Цього ж  дня апостол Будник провів своє перше із семи запланованих богослужінь у 
невеличкій громаді боснійського міста Коньїц. В основу цього богослужіння він поклав 
біблійну цитату з Євангелії від Івана 16, 33.  З четверга, 26 травня, по п’ятницю, 27 травня 
2016 року, апостол здійснював душпастирські відвідини і провів три богослужіння у гро-
мадах Республіки Сербія. Спочатку він служив громаді Зреньяніна біблійним текстом з 
Євангелії від Марка 4, 25. На цьому богослужінні були присутні майже 50 парафіян і гостей. 
Вони неабияк раділи, адже апостол здійснив Святе Запечатання і громада поповнилася 
на ще одного парафіянина. Апостол звів також у сан одного диякона, який допомагатиме 
настоятелю і священикам громади здійснювати духовну опіку над братами й сестрами. 
Служіння диякона апостол подарував також невеличкій сербській громаді Српскі Крстур 
під час богослужіння, яке відбулося у п’ятницю, 27 травня 2016 року. В його основу він 

поклав біблійні слова з Псалмів 71, 18. Нещодавно ця громада збільшилася і поповнилася на 4 
братів і сестер. Цього ж дня увечері апостол провів богослужіння біблійною цитатою із Євангелії 
від Матвія 6, 33 у новоствореній сербській громаді Неготина, що розташована поблизу кордону 
з Болгарією. Нещодавно туди на постійне місце проживання переїхала одна новоапостольська 
сім’я. Усі її члени завзято свідчать про Божу справу, активно запрошують на богослужіння гостей, 
знайомих, друзів, родичів, і цього разу завдяки Запечатанню Святим Духом громада збільшилася 
на ще 2-х парафіян. Апостол звів у сан диякона першого служителя для цієї громади. Тепер гро-
мада буде забезпечена духовною опікою місцевим служителем. 
У суботу й неділю, 28 і 29 травня 2016 року, апостол Будник перебував у громадах Республіки 
Македонія, де, окрім низки душпастирських відвідин, провів ще три богослужіння. Перше бо-
гослужіння він проводив у македонській громаді Свето Ніколе, яка нещодавно збільшилася на 
10 братів і сестер. В основу цього богослужіння, на якому були присутні майже 60 парафіян та 
гостей, він поклав біблійну цитату з Євангелії від Матвія 5, 39-41. 

Громада столичного Скоп’є є чи не найчисельнішою і має у своєму розпорядженні власну церкву, у якій у неділю вранці, 29 трав-
ня 2016 року, апостол провів урочисте богослужіння, в основу якого поклав  біблійну цитату з Євангелії від Матвія 22, 14. Під час 
цього богослужіння відбулося зведення у сан одного диякона, а також – вінчання молодої пари. І на завершення у неділю попо-
лудні апостол провів сьоме богослужіння у невеличкій македонській громаді Прілеп, яка після Запечатання Святим Духом по-
повнилася на 3 братів і сестер по вірі. В основу цього богослужіння апостол поклав біблійну цитату з Книги Буття 21, 19. Брати й 
сестри всіх балканських громад з неабияким захопленням спілкувалися з апостолом, ділилися своїми радощами й негараздами, 
просили його молити-
ся за ті чи інші повся-
кденні потреби. Як 
швидко прийшов час 
розставання. Тепер 
їм знову доведеться 
декілька місяців че-
кати на наступний 
приїзд свого апосто-
ла. Та очікування ра-
дості – це  найбільша 
радість!

Разом з проводами на заслужений відпочинок окружного апостола Вільфріда Кліґлєра під час богослужіння Першоапостола 
Жан-Люка Шнайдера, яке відбулося 19 червня 2016 року, було покладено початок найбільшій, очолюваній окружним апосто-
лом Регіональній церкві Німеччини. У результаті об’єднання двох колишніх Регіональних церков «Північна Німеччина» і «Цен-
тральна Німеччина» утворилася Новоапостольська церква «Північна і Східна Німеччина».
Під час богослужіння, яке відбувалося у неділю, 16 червня 2016 року, у м. Ганновері Першоапостол Жан-Люк Шнайдер уповно-
важив окружного апостола Краузе очолити новий регіон, Новоапостольську церкву «Північна і Східна Німеччина».
На завершення богослужіння Першоапостол молився разом з громадою і зокрема мовив: «У нашій спільній молитві ми моли-
мося за окружного апостола Краузе, який отримав це доручення. Воно є величним і святим. О Боже! Укріпи його! Благослови 
його помічників; благослови апостолів, єпископів, а також усіх інших служителів. Благослови кожного зокрема й усі громади, 
які ввірені йому, аби Невіста Ісуса Христа зазнавала довершення! Нехай виразно проявляється Твоє благословення!»

Окружний апостол Краузе очолив Новоапостольську церкву «Північна і Східна Німеччина» 
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       ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА 

Блутенбург – це колишній мисливський замок баварських герцогів, який розташова-
ний дещо за межами центру м. Мюнхена, у міському районі Оберменціг та омивається 
рікою Вюрм. Сьогодні у приміщенні замку знаходиться Міжнародна молодіжна бібліоте-
ка Мюнхена, найбільша в своєму роді бібліотека світу. У замковій каплиці можна поба-
чити роботи художника Яна Полака. Чи сам Полак виготовив вівтарі каплиці, а чи тільки 
ескізи до них, досі невідомо. У будь-якому випадку на п’єдесталі центрального вівтаря, 
виготовленого 1490 року, знаходиться, власне, мистецький шедевр із зображенням чо-
тирьох євангелістів. Один із євангелістів, окрім Біблії, яка відображає рід його заняття, у 
якості розпізнавального знаку тримає ще лева. Ці знаки називають ще символами єван-
гелістів. За середньовічним переданням євангеліст з левом був похований у Венеції, яка 
тому також тісно пов’язана із символом лева. Символ лева знаходимо в одному з видінь 
пророка Єзекиїла. 

ЯК ЗВАТИ ЄВАНГЕЛІСТА З ЛЕВОМ, ЯКИЙ Є ЙОГО СИМВОЛОМ?
Відповіді на завдання на с. 2
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1. Який ангел сперечався з дияволом за тіло Мойсея?
А  Урієль 
Б  Рафаїл
В  Гавриїл
Г  Михаїл

2. Яку високу посаду обіймав Йоав при царі Давидові? 
А  виночерпій
Б  візир
В  воєначальник 
Г  канцлер

3. Яке жіноче ім’я найчастіше зустрічається у Біблії?
А  Сарра
Б  Міріам
В  Марія
Г  Єлисавета

4. Яке таїнство здійснюється виключно апостолом?
А  Святе хрещення водою
Б  Запечатання Святим Духом
В  усі три таїнства
Г  Святе Причастя

5. У якому місті, згідно з Євангелієм від Марка, для того, 
аби Ісус Христос зцілив паралізованого чоловіка, довело-
ся розібрати дах дому?
А  у Наїні
Б  у Єрусалимі
В  у Капернаумі
Г  у Кесарії

6. Із чого за  Катехізисом складається людина?
А  із єдності духовного тіла й душі
Б  із єдності душі, духа й тіла
В  із єдності тіла й духа
Г  із єдності душі й тіла

7. Що таке Піфом і Раамсес?
А  міста-запасники, які ізраїльтяни збудували для єгиптян
Б  дві колони Єрусалимського храму
В  імена двох ангелів
Г  імена двох фараонів

8. Хто є автором пісні «Блаженний дім» (пісенник, № 345)?
А  Крістіан Фюрст Його Геллерт
Б  Карл Йоганн Філіп Шпітта
В  Йоганн Каспар Лаватера
Г  Вольфганг Амадей Моцарт

9. Скільки часу тривала темрява під час розп’яття Ісуса 
Христа?
А  три години
Б  дві години
В  цілий день
Г  до ночі

10. Де у Біблії зустрічається ім’я Клементій?
А у Діяннях святих Апостолів
Б у Посланні до римлян
В у Посланні до євреїв
Г у Посланні до филип’ян


