
НС, 11/2016 1



НС, 11/20162

Обкладинка: Ванкувер / Фото: Карстен Штрютт

Зміст 11/2016

СЛОВО І ВІРА

  3     НАСНАГА
      Наснажлива трапеза

  4     У  ЦЕНТРІ  УВАГИ
       У м. Ванкувері/Британська Колумбія, 
       розташованому на західному узбережжі 
       Канади, Першоапостол провів богослужіння 
       для померлих

  6     БОГОСЛУЖІННЯ
          03.07.2016 р. у м. Ванкувері (Канада)  
             Слово із Біблії:
            Псалом 34, 19

11     АПОСТОЛИ  ПИШУТЬ
        Майбутнє Церкви в Індії
            (помічник окружного апостола Девід Деварай)

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО

12     БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ
        Давид проти Голіафа –
        «Я йду на тебе в Ім’я Господа Саваота»

14     БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
        Гідність  людини (2)

ЖИТИ  ВІРОЮ

16     МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ
        Істина, і як я її бачу

18     МУЗИКА В ЦЕРКВІ
        Частина 12. Основи співу в Східній Церкві (3).
          Росія на зламі століть

20      ВІРА І ЗАБОБОНИ
        На що сподіватися у високосному році? 

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ

22     КОРОТКІ  РЕПОРТАЖІ         
          Семінар для священнослужителів округу 
          «Україна-Центр» 

          Перебування апостола А. Будника 
          у Миколаївській області

          Апостол А. Будник освятив церкву 
          для громади Турійська

ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ
        
         
     ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Засновник: Релігійна організація «Управлінський центр Новоапостоль-

ської церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ (за дорученням 

Міжнародної Новоапостольської церкви, м. Цюріх, Швейцарія).

Адрес редакції: вул. Збаразька, 8а, 46002 Тернопіль, Україна; тел./факс: 

(+380352) 524732;

 p.bich@nak.org.ua; сайт: nak.org.ua 

Головний редактор: Будник Анатолій Феодосійович  

Відповідальний редактор: Бих Павло Євгенович

© Видавництво: Фрідріх Бішофф Гмбх, м. Франкфурт-на-Майні/Німеч-

чина; за сприяння Релігійної організації «Управлінський центр Новоапо-

стольської церкви в Росії», м. Москва/Росія.

Друк: ПП Монастирська З. А., м. Тернопіль, Україна.

Наклад: 800 прим. (українською мовою).

Часопис поширюється безкоштовно серед парафіян Новоапостольської 

церкви та зацікавлених осіб. 

Ми з вдячністю приймемо пожертви на видавничу діяльність. 

Отримувач платежу: Релігійна організація «Управлінський центр Новоа-

постольської церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ.

Банківські реквізити:

АТ «ПроКредит Банк», р/р 26002210016749 МФО 320984, ЄДРПОУ 

14301165;

Призначення платежу: добровільні пожертвування від … 

© Цей часопис і всі опубліковані в ньому матеріали захищені авторськи-

ми правами. На повний або частковий передрук матеріалів, а також їх 

будь-яке копіювання і поширення вимагається дозвіл видавництва.

ВИХІДНІ ДАНІ:
ЧАСОПИС «НАША СІМ’Я», № 11, 2016 Р. 

Ф
от

о:
 ©

 a
l6

2 
– 

Fo
to

lia
.c

om

Відповіді на завдання на стор. 24: 1) 1Б, 2В, 3Б, 4A, 5Г, 6A, 7Г, 8В, 9A, 10Б; 2) 1-е Петра 3, 19 і 4, 6; Ефесян 4, 9



НС, 11/2016 3

Коли людина ситно поїла, то відчуває приплив нових сил та енергії й може знову приступати до 

виконання своєї роботи. Людський організм, щоправда, потребує часу, аби засвоїти їжу й через 

обмін речовин перетворити її в енергію. Однак нерідко після того, як тарілка спорожніла та ми 

відклали серветку в сторону, ми одразу відчуваємо приплив нових сил і готові приступити до 

виконання роботи чи завершити перервану роботу. Ми не тільки наситилися та почуваємо себе вдово-

леними, а й з новими силами та завзяттям можемо приступати до виконання своїх справ.

Святе Причастя є джерелом сил для нашої душі, для «внутрішньої» людини, для нового творіння, яке 

живиться й укріпляється Тілом і Кров’ю Ісуса Христа. І нехай люди з нашого оточення виразно бачать 

по нас: «Після святкування Святого Причастя, після богослужіння, ми з новими силами розпочинаємо 

будні, рішуче й енергійно беремося за виконання своїх справ. Ми сповнюємося силою від Того, Хто є 

Переможцем, Хто переміг світ; від Того, Якого навіть смерть не зупинила». Отже, споживаймо свідомо 

Святе Причастя – і тоді воно додасть нам потрібних сил. 
Імпульс із богослужіння Першоапостола

Наснажлива трапеза

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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У перші вихідні липня цього року брати і сестри Західної Кана-

ди мали змогу відзначити не лише традиційний День Канади 

– своє національне свято, яке щороку відбувається 1 липня, 

– а й уперше зустріти в себе Першоапостола. У м. Ванкувері/

Британська Колумбія, розташованому на західному узбережжі Кана-

ди, Першоапостол провів богослужіння для померлих, на яке деяким 

братам і сестрам довелося їхати здалеку. Напередодні, у суботу, на 

території університету Британської Колумбії відбулася зустріч молоді 

Західної Канади, на якій побував Першоапостол. 170 молодих братів і 

сестер скористалися нагодою потиснути руку Першоапостолу. Опісля 

він повечеряв разом із священнослужителями та їхніми дружинами. 
A.V.

У  м. Ванкувері

4 НС, 11/2016
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Місто/країна: Ванкувер/Канада

Вступна пісня: «Знаю я місто»

Супровід: окружні апостоли Рауль Монтес де Ока, Енріке 

Едуардо Мініо і Марк Уолл, а також помічники окружних 

апостолів Девід Дуварай, Френк Дзур, Джон В. Фендт і Джон 

Соботтка

Кількість учасників: бл. 3200

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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«Ми, Церква, допустили в минулому також помилки. Людям 
ми іноді віддавали більшу перевагу, ніж Господові Ісусові; 
власним поглядам і людським настановам – більшу пере-
вагу, ніж Євангелії. Це призвело до втрати віри декого. Тут 
недостатньо казати: «Тоді все відбувалося так!» Ми, Церква, 
маємо критично проаналізувати і визнати, що строгість і 
жорсткість, бувало, брали гору в громадах над любов’ю і ро-
зумінням».
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 3.07.2016 р.
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Дорогі брати й сестри, я уперше перебуваю у цій ча-
стині Канади і радію, що маю змогу разом з вами 
відзначати це свято Господньої милості.

Сьогоднішній день – це день вдячності, день ми-
лості, а також відкуплення для багатьох душ з потойбічного 
світу. Але наше богослужіння стосується не тільки душ потой-
бічного світу; воно і для нас є джерелом благословення; воно 
є невід’ємною складовою нашого підготування до Другого 
пришестя Ісуса Христа. Ми знаємо, що є вибраними бути свя-
щениками Бога і Христа у Царстві миру. Саме для цього Ісус 
Христос візьме нас до Себе, коли прийде знову. До завдань 
священика Бога і Христа ми будемо готуватися не тоді, коли 
перебуватимемо разом з Христом у Його Царстві, а вже сьо-
годні, на землі. Отже, підготування до богослужіння для по-
мерлих є водночас прекрасною нагодою для нашого підготу-
вання до виконання майбутніх завдань. 

Проповідь під час богослужіння для померлих звернена не 

Господь близько і Він спасає
тільки до душ померлих; Бог звертається до кожного з нас. І 
те, що Він каже, стосується як душ з вічності, так і нас з вами. 
Отже, як бачите, богослужіння для померлих є і для нас дже-
релом благословення.

Я зачитав цитату з Псалмів Давида:  «Близький Господь до 
тих, у кого розбите серце; прибитих духом Він спасає». Вона 
мимоволі наводить нас на роздуми про Ісуса Христа; адже у 
Ньому Бог, Господь, прийшов на землю. Він жив життям зви-
чайної людини, і тому люди могли зрозуміти, Ким є Бог. Ісус 
Христос, Син живого Бога, живучи на землі, був близький до 
людей, до тих, у кого було розбите серце. Він не раз доводив 
це на ділі. Він був поруч з хворими, які не мали жодної надії на 
одужання. На той час не було ані лікарень, ані лікарів. А тому 
незрячі, паралізовані й інші хворі не мали жодної надії на оду-
жання. Ісус Христос був близько й поруч з ними; Він надавав 
їм допомогу. 

Він був близько до засмучених. Згадаймо про вдову із Наїна. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

 «Близький Господь до тих, у кого розбите серце; приби-
тих духом Він спасає».

 Слово із Біблії: Псалом 34, 19
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Сумною була тоді доля вдів. У цієї вдови помер єдиний син. 

Коли Ісус зустрівся з нею, то побачив її розбите й скорботне 

серце. Він наблизився та допоміг їй. Ісус Христос був близький 

до тих зболених серцем, про яких усі інші забували. Мимоволі 

згадую про літнього чоловіка, який понад 30 років лежав хво-

рий біля купелі Бетезда. Ніхто не приходив йому на допомогу. 

Усі про нього забули й ніхто не цікавився ним. Ісус Христос 

наблизився до нього, бо бачив його зболене серце. 

Ісус Христос був близьким до людей, якими всі інші через їхнє 

життя і поведінку нехтували. Згадаймо про жінку, яка прий-

шла до Ісуса Христа й слізьми омивала Йому ноги. Вона була 

грішницею – і її зневажали. Фарисей, який бачив те, що   відбу-

валося, міркував так: «Коли б Він був пророком, то знав би, що 

то за жінка». Ісус Христос був близьким до неї, Він був близьким 

до грішників. Він бачив, як гріх руйнував і крушив їхнє серце. 

Він не тільки був близький до розбитих серцем, а й поділяв 

з ними їхню долю. Нам важливо пам’ятати про це, коли моли-

мося за душі з потойбічного світу. Ісуса Христа не розуміли на-

віть Його родичі. Його рідні брати не вірили Йому. Вони нех-

тували Ним. Його друзі зрадили Його й кинули напризволяще. 

Тому Він розуміє людей, у яких розбите й зболене серце: чи 

вони у цьому, чи в потойбічному світі. У потойбіччі є чимало 

тих, які кажуть: «Ніхто мене не міг та й не хотів розуміти. Мої 

рідні, батьки і моя сім’я нехтували мною. Усі мене зреклися». 

Отже, багато хто потрапив у потойбіччя із розбитим серцем.

Ісус Христос переносив насильство й нестерпний біль. Не-

абиякий жах навіюють спогади про Його смерть. Він помер 

насильницькою і болісною смертю. 

Чимало душ, які відійшли у потойбічний світ, також померли 

жахливою і насильницькою смертю. Годі уявити, якими жор-

стокими можуть бути люди, і які неймовірні страждання їм 

доводиться зносити. Чимало людей упродовж багатьох років 

потерпають від хвороб, і це жахливо. Важко збагнути страж-

дання, яких їм доводиться зазнавати. Отже, у потойбічному 

світі перебувають душі, яким довелося пережити неабиякі 

жахіття.  

Ісус Христос зазнав несправедливе ставлення до Себе. З 

Ним повелися як із злочинцем і винесли смертельний вирок. 

Хоча Він не мав жодної провини. Його вбили ні за що. Яка то 

несправедливість!
Як на землі, так і в потойбічному світі є люди, які також 

зазнали велику несправедливість! Адже цей світ є вельми не-
справедливим. З одного боку є багаті; з іншого, – бідні люди; 
одні мають роботу, інші не мають жодного шансу отримати її; 
одні живуть у багатій країні, а інші – у бідній. Обділені люди є 
щонайменше не гіршими від людей, які мають переваги, але 
їм не поталанило, бо народилися не в тій країні. 

Можна було б наводити ще чимало подібних прикладів. 
Отже, у світі панує несправедливість і чимало душ потерпа-
ють від неї, запитують: «Чому зі мною відбувається таке? Чому 
саме зі мною? А іншим живеться так добре. У них є все, що за-
бажають, а в мене – нічого!» Ісус Христос проявляє розумін-
ня до тих, які зазнають несправедливість. Він близько до тих 
людей, серце яких зболене й зажурене. Чимало людей мають 
таке журливе серце, бо не розуміють Бога. Вони не зазнали 
від Нього допомоги, бо Бог не вислуховував їхні молитви. Ісус 
Христос розуміє їх. Коли Його розпинали на хресті, то Бог теж 
не відповідав на Його мольбу. Він теж не зазнав від Бога жод-
ної явної допомоги. Йому довелося померти, адже такою була 
воля Його Отця.

У потойбічному світі знаходиться чимало тих, які загинули 
внаслідок природних катастроф. Жодна людина, жоден уряд 
не винен у їхній смерті; «винна» природа. Можливо, вони ду-
мають: «У моїй смерті винен Бог і створений Ним світ. Бог не 
втрутився, аби відвернути від мене смерть». Серце цих людей 
є також зболеним. Ісус Христос розуміє їх. Він постраждав за 
наші гріхи. Він, як ніхто інший, збагнув, як смерть відлучає від 
Бога, бо взяв на Себе гріхи всього світу. Тягар гріха й знехту-
вання Богом Ісус Христос передав словами: «Боже Мій, чому 
Ти Мене покинув?» (від Матвія 27, 46). У той момент, коли Він 
взяв на Себе тягар усіх гріхів, Він збагнув, що являє собою від-
даленість грішника від Бога. 

Ісус Христос знає, як почуває себе душа із зболеним серцем. 
Він пережив те саме й може допомогти їй. 

Що потрібно робити душам? Вони повинні бачити у Ньо-
му Божого Сина й збагнути, що Він пережив те саме, що й 
вони. Він страждав так само, як вони. Отже, дивись на Ісуса! 
Довіряй Йому! Слідуй за Ним! Він може тебе спасти! 

Спасіння передбачає вияв смирення. Це стосується як душ 
цього, так і потойбічного світів. Смиренні, принижені, ті, «у 
кого розбите серце», дивляться на Ісуса Христа і знають: «Мені 
потрібна допомога!» Як тут, так і там є душі, що спраглі спра-
ведливості. Але єдиний шлях, що веде до помочі й спасіння 
– це казати: «Господи, благаю Тебе, допоможи мені! Я прийму 
від Тебе будь-яку поміч, яку Ти передбачив мені». Ми не сміє-
мо нічого вимагати від Бога. Ми не сміємо змушувати Його 
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             Ісус Христос, Син живого Бога, 
              живучи на землі, був близький
                  до людей  зболених серцем.



НС, 11/20168

надавати нам якусь особливу допомогу. Якщо приходити до 
Бога і казати: «Я не так уявляв собі Твою поміч. Так несправед-
ливо! Вона має бути іншою! Я вимагаю справедливості!», то з 
цього нічого не вийде. Бо Бог допомагає «впокореним духом».

Прибитий, тобто упокорений духом знає: «Я залежу від Бога. 
Без Нього я ні на що не здатен». Така людина довіряє Богові 
й погоджується з Ним і Його діяннями навіть, якщо не знахо-
дить їм пояснення та не розуміє їх. Це стосується як душ з цьо-
го, так і з потойбічного світів. На питання «чому?» – «Чому Ти 
допустив це? Чому Ти вчинив так? Чому Ти не відповів мені? 
Чому Ти вислухав не мою молитву, а молитву іншого? Чому 
мені доводиться так потерпати? Чому, чому, чому?» – ми не 
отримаємо відповіді. 

Дивись на Ісуса Христа! Він зазнав те саме. Він витерпів те 
саме. Довіряй Йому! Будучи розп’ятим, Ісус Христос мовив 
словами Псалма: «Отче, у Твої руки віддаю духа Мого!» (від 
Луки 23, 46). – Я не розумію Тебе, але все приймаю з Твоїх рук. 
Я довіряю Тобі! Ти спасеш мене. Це звучить просто, але нас-
правді не є так. Мати «впокорений дух» – означає погодитися 
з тим, щоб не отримати жодних пояснень. 

Людина з упокореним духом – це людина, яка кається. Душі 
з потойбічного світу, як і ми, усвідомлюють, що є грішними і 
потребують Господньої милості. Ми знаємо, що не все, що ро-
бимо, відповідає Божій волі. Якщо нам не будуть прощені наші 
лихі поступки, то ми не отримаємо відкуплення. Навіть якщо 
виконаємо чимало добрих справ, ми все ж будемо грішника-

ми. Не можна компенсувати зло добром: він зробив багато 
що правильно, а дещо – не зовсім правильно, але в підсумку 
з ним усе в порядку. Так не пройде. На милість не заслугову-
ють. Людині треба покаятися і смиренно просити милості та 
прощення.

Ті, у кого розбите серце і впокорені духом виявляють також 
готовність прощати ближньому. Не для всіх людей є це нор-
мою. А люди із розбитим та зболеним серцем знають: «Я маю 
простити. Я щонайменше маю намагатися прощати, аби само-
му зазнати милість і прощення від Господа».

Ті, у кого розбите серце – і це стосується насамперед по-
мерлих – готові померти за Ісуса Христа. Душі з потойбічного 
світу палко прагнуть Святого хрещення. А що означає зазнати 
хрещення? Це означає віддати на смерть свою стару сутність 
і бути похованим з Христом, аби жити разом з Ним. Саме таке 
рішення прийняли душі, які бажають бути хрещеними. Збо-
лені серцем кажуть: «Я, аби осягнути нове життя з Христом, 
бажаю, щоб моя стара сутність померла». Ось що потрібно 
мати, аби прийняти таїнство Святого хрещення.

«Близький Господь до тих, у кого розбите серце; прибитих 
духом Він спасає» - у цих словах криється глибокий смисл.

Я уже згадував про вдову із Наїна, у якої помер син. 
Мертвого сина виносили з міста, аби поховати за його 
межами. Коли Ісус Христос побачив похоронну про-

цесію і вдову, яка плакала, то підійшов до гробу та мовив до 
хлопця: «Юначе, кажу тобі, встань!» І мертвий повернувся до 
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                     Смиренні, принижені, ті, «у кого розбите серце», дивляться 
                      на Ісуса Христа і знають: «Мені потрібна допомога!»
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життя. Ісус побачив зажурене серце вдови, допоміг їй і вос-
кресив сина. Це – прообраз церкви.

Коли ми поминаємо померлих, які не зазнали відкуплен-
ня, то маємо мати скрушене й зболене серце. Але недостат-
ньо тільки молитися за них. Я маю на увазі особливо тих, які 
втратили віру. У Канаді також свого часу було чимало братів 
і сестер, які йшли частину шляху разом з нами, та з тої чи ін-
шої причини зупинилися. Вони втратили віру, вони перестали 
довіряти і йти разом з нами далі. Не забуваймо про них: як про 
тих, що серед нас, так і про тих, які потрапили в потойбіччя. 
Не будьмо байдужими до них; маймо «впокореного духа». Не 
думаймо, що вони самі винні, й не кажімо: «Нехай самі вирі-
шують!  Ми пережили те саме, але зберегли вірність! А вони 
пішли геть і це їхня справа!» Ні. Молімося за них. Не забуваймо 
про них. Не нехтуймо ними. Заступаймося перед Господом за 
них та просімо, аби Він дарував їм милість і вони змогли по-
вернутися до вівтаря, до Його милості та відкуплення. Інколи 
доводиться чути: «Це взагалі нічого не дасть! Я ж їх знаю! Їх 
вже давно немає з нами. Вони втратили з нами будь-який зв’я-
зок».
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
РАУЛЬ МОНТЕС ДЕ ОКА:

«Наші громади є дзеркальним 
відображенням суспільства. Ми 
маємо мультикультурне суспіль-
ство і мультикультурні громади: 
інколи спілкування функціонує 
добре, а інколи – гірше. Намагай-
мося розмовляти мовою любові, 

якої Господь учить нас».

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЕНРІКЕ Е. МІНІО

«Мати смиренне серце – озна-
чає ставитися з розумінням до 
ближнього, проявляти до нього 
таке ж розуміння, яке Ісус Христос 
проявляє до нас». 

Брати й сестри, син удови із Наїна був мертвим і не пода-
вав жодних ознак життя! У неї вже не було жодної надії. Та 
Ісус Христос зупинив траурну процесію і мовив до мертвого: 
«Устань!», і він устав. Усе це стало можливим тому, що Господь 
бачив зажурене й утомлене серце вдови. 

Ми не можемо повернути до життя тих, які є духовно мерт-
вими, але ми можемо молитися за них. Не переставаймо мо-
литися за них, адже ми покладаємося на Ісуса Христа. І ще не 
пізно, Він може ще розбудити та повернути до життя тих, які 
тут, і які там. Він може зупинити хід подій та мовити: «Устань!». 
Він може зробити все, що забажає. 

Ми – Церква, громада і діти Божі – покликані запиту-
вати в себе, чи виконуємо все, що очікують від нас. 
Чи проявляємо ми достатньо любові? Чи завжди ми 

правильно реагуємо на те чи інше? Ми, Церква, допустили в 
минулому також помилки. Людям ми іноді віддавали більшу 
перевагу, ніж Господові Ісусові; власним поглядам і людським 
настановам – більшу перевагу, ніж Євангелії. Це призвело 
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Ісус Христос є близький до тих, у кого розбите серце. 
Йому довелося пережити те саме; Він страждав, бо 
взяв на себе тягар усіх гріхів. Він розуміє «прибитих» 
і упокорених духом і надає їм допомогу.

Після співпроповідей окружних апостолів Першоапостол 
продовжив:

Сьогодні відбуватимуться таїнства не тільки для померлих. 
Ми також святкуємо сьогодні Святе Причастя як особисту 
зустріч з Ісусом Христом. Ваш окружний апостол, апостол і 
єпископи розповідали мені про те, що і тут, у Канаді, чимало 
братів і сестер живуть у нелегких умовах та потерпають від 
нужди. Дозвольте мені повернутися до початку проповіді: до-
рогий брате, дорога сестро, якщо тобі інколи доводиться за-
питувати: «Чому я?», то пам’ятай про те, що Ісус Христос, Син 
Божий, пережив те саме. Він виніс тягар усіх гріхів. Що з тобою 
не відбувалося б, Ісус Христос зазнав те саме. Він розуміє тебе, 
Він розділяє твоє горе й твій біль, і Він може визволити тебе 
від них. Під час святкування Святого Причастя ми відчуваємо, 
як Ісус Христос розділяє наші страждання. Але не тільки це. 
Він мовить до нас: «Я розділяю твій біль і твій хрест. Але Я хочу 
розділити з тобою ще щось інше. Я бажаю розділити з тобою 
Свою славу. Я бажаю розділити з тобою Свою радість. Я бажаю 
розділити з тобою Своє Царство. Усе, що належить Мені, нале-
жатиме також тобі». Це теж належить до святкування Святого 
Причастя. Приступімо до святкування Святого Причастя як до 
особистої зустрічі з Ісусом Христом. 

до втрати віри декого. Тут недостатньо казати: «Тоді все від-
бувалося так!» Ми, Церква, маємо критично проаналізувати і 
визнати, що строгість і жорсткість, бувало, брали гору в гро-
мадах над любов’ю і розумінням. 

Сьогодні нам треба запитати в себе, чи є ми істинними 
свідками Господа і чи є наші свідчення достовірними та пере-
конливими. Нерідко нам доводиться констатувати, що наша 
поведінка далеко не узгоджується із проповіддю. Ми, з одно-
го боку, маємо Боже слово і Євангеліє, на яке рівняємося, а з 
іншого, – реальність. Між ними існує простір, існує проміжок; 
для деяких він є настільки великим, що так негоже жити. Отже, 
розбіжність між «теорією» і тим, що люди бачили збоку, була 
для людей надто великою. 

Ми не можемо змінити минуле, але ми, Церква, громада і 
кожен член зокрема, маємо визнати цей факт. Наше свідчення 
про Ісуса Христа має бути достовірним. Відводьмо все більше 
місця Ісусові Христові, бо Він, а не ми, є важливим. Збагнімо, 
що нам треба ще зростати в пізнанні Ісуса Христа, аби ще біль-
ше розуміти Його. 

Я не веду мову про те, щоб нас мучило почуття вини і ми 
були від того нещасливими. Не це є Божою волею. Бог бажає 
мати смиренну Церкву, смиренні громади, смиренних Божих 
дітей. Ми розуміємо, що допустили помилки, тому просимо 
прощення і маємо намір виправлятися у майбутньому. Якщо 
ми будемо смиренно молитися про те, аби нам це вдалося, то 
Бог відгукнеться на наші молитви. 

Отже, не стомлюймося молитися за людей, які втратили 
віру. Адже все ще існує надія як для душ з цього, так і з потой-
бічного світу. Якщо Бог бачитиме, що ми є смиренною Церк-
вою, смиренною громадою, смиренними служителями, а та-
кож смиренними Божими дітьми, то Він відгукнеться на наші 
молитви та прийде на допомогу. 
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 Ми – Церква, громада і діти Божі – покликані запитувати 
          в себе, чи виконуємо все, що очікують від нас. Чи проявляємо ми 
достатньо любові? 

Єпископи Нейл Янсен і Макс Штурм (зліва на-
право) під час Святе Причастя для померших 
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«Єдність у різноманітті» – цей вельми поши-
рений вислів характеризує індійське су-
спільство. Адже в Індії існує неймовірне 
різноманіття релігій та віровчень. Лише два 

проценти індійського населення сповідують християнство. 
Новоапостольські християни становлять значну меншість 
християн. 

Оскільки християни , зокрема новоапостольські, складають 
незначну групу індійського суспільства, то вони постійно на-
штовхуються на виклик цього суспільства, яке змушує їх при-
стосовуватися, не втрачаючи своєї ідентичності на тлі інших 
релігійних віровчень. Цей виклик є водночас можливістю 
свідчити про свою віру.

Новоапостольська церква прийшла в Індію в 1970-і роки 
й зазнала стрімкого зростання. Це викликало у країні кон-
трастів чимало труднощів.

Сьогодні до наших громад належать люди різних куль-
турних, соціальних та етнічних верств. Два суспільні явища 
вселяють оправдану надію на стабільне зростання нашої 
Церкви в Індії: розвиток індустрії програмного забезпечення 
і наявність дітей та молоді, які складають дві третини насе-
лення Індії; а молоді люди завжди прагнуть змін. Великі міста              
поглинають навколишні села та перетворюються у мегаполіси 
зі стрімко зростаючою інфраструктурою. 

Ми робимо ставку на потенціал людей молодого та серед-
нього віку. У даний час ми розробляємо концепцію доступної 
передачі основ нашої віри. При цьому ми звертаємо особливу 
увагу на наших сестер у вірі, бо саме вони мають неабиякий 
вплив на дітей. 

Перед служителями Церкви стоїть завдання зберігати ба-
ланс між досвідом представників старшого покоління та 
ідеями представників підростаючого покоління. У країні 

суспільних змін – саме такою є Індія – церква не може 
жити тільки за патріархальними устоями і традиціями, 
якими мудрими вони не були б. Нам треба брати до ува-
ги зміни та дедалі більше робити ставку на підростаюче 
покоління, представники якого в близькому майбутньо-
му візьмуть на себе керівні функції у Церкві. При цьому 
важливо зберігати баланс між представниками старшо-
го і молодшого поколінь.

Майбутнє Церкви в Індії є багатообіцяльним. Важливо, 
щоб у цій країні кастових, релігійний і культурних кон-
трастів на керівні посади Церкви прийшли відповідальні 
люди.

 Девід Деварай

Майбутнє Церкви в Індії

ПОМІЧНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
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Послання
апостола

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 12. 08. 1959
ПРОФЕСІЯ: інженер-хімік
АПОСТОЛ з 21. 10. 2010
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Індія і Шрі-Ланка

Помічник окружного апостола Девід Деварай у колі сім’ї
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Фрески на фасаді будівлі міської мерії (1684) 
м. Ладіс у Тіролі (Австрія) зображають  двобій 
між Давидом з пращею в руках й озброєним до 
зубів Голіафом

БІБЛІЯ ДЛЯ ВСІХ

З метою сприяння поглибленому вивченню Біблії у громадах нещодавно  у часо-
писі «Наша сім’я» публікується цикл статей під рубрикою «Біблія для всіх». При 
цьому теми, які розглядаються під час богослужінь, доповнятимуться деяки-
ми деталями, про які не згадувалось у проповіді.  

Давид проти Голіафа –
  «Я йду на тебе в Ім’я 
  Господа Саваота»

Фразеологізм «Давид проти Голіафа» означає, що слабший може по-

долати сильнішого.  Ця біблійна цитатаілюструє розповідь, яку учні 

недільних шкіл особливо люблять, – «Двобій юного Давида з велетнем 

Голіафом».
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А
форизм: «Я йду на тебе в Ім’я Господа 
Саваота» взятий із біблійного опису 
поєдинку між філістимлянином Голіа-
фом та ізраїльтянином Давидом, якого 
незадовго перед тим пророк Самуїл по-
мазав на царя. Давид був наймолодшим 
сином Єссея й пас овець. Єссей був ро-

дом із Віфлеєму, єфратянин (1 Сам 16, 1-18; 1Сам 17,12), він 
був онуком моавитянки Рут і Боаза (Рут 4, 17. 18-22). Одного 
разу Бог послав пророка Самуїла у Віфлеєм. Бог «нагледів там 
Собі царя серед синів Єссея» (1Сам 16,1). Однак Бог не бажав, 
щоб царем став хтось із старших синів Єссея. Зрештою, Він на-
штовхує Самуїла на думку послати за найменшим із Єссеєвих 
синів, Давидом, який саме пас вівці. 

  У цю мить Бог підтвердив Своє рішення щодо помазання 
Давида, й Самуїл помазав пастуха Давида на майбутнього 
царя Ізраїлю. Після помазання на Давида зійшов Господній 
Дух (1Сам 16, 12-13). Отже, він сповнився Божим Духом. Те, що 
Давид у юнацькі роки пас вівці, в Ізраїлі не було чимось винят-
ковим, бо, як правило, великі сім’ї для прожитку утримували 
на господарстві дрібну худобу, як-от кози та вівці. 

Давид проти Голіафа

Військо філістимлян несло загрозу ізраїльському народові, 
становище здавалося безнадійним: упродовж сорока днів, 
уранці й увечері, наперед рядів філістимлян виходив «ве-
летень», зодягнений у бойові обладунки, з важким мечем та 
ратищем, і насміхався над ізраїльським військом та викликав 
супротивника на бій. Звичайний у ті часи ритуал, згідно з яким 
переможця у битві визначав результат двобою між найсильні-
шими героями, представниками ворогуючих сторін. Та жоден 
воїн із ізраїльського війська не насмілився вийти й зіштовх-
нутися у двобої з набагато сильнішим супротивником. І ось 
помірятися силами з велетнем Голіафом із рядів ізраїльтян ви-
ходить недосвідчений у військовій справі юнак Давид (1Сам 
17, 4-37). Оскільки філістимляни вклонялися своїм богам, як- 
от Дагону (Суд 16, 23), то зневажали Бога Ізраїлю та Його ша-
нувальників. 

  Тому перед двобоєм велетень Голіаф насміхався над юним 
пастухом Давидом. Однак сталося майже неймовірне: недо-
свідчений у військовій справі, Давид переміг у нерівному бою 
досвідченого воїна – філістимлянина Голіафа. Спершу Давид 
зодягнувся у військові обладунки, як і Голіаф, і начепив на 
себе меч Саула. Проте згодом юнак скинув їх (1Сам 17, 38-39). 
Він вибрав для своєї пращі камінці й, озброївшись лише нею 
й палицею, стає до смертельного двобою один на один із ве-
летнем Голіафом. 

Приморські народи й філістимляни

У часи пророка Самуїла ізраїльський народ перебував у 
постійній небезпеці зазнати поразку від інших народів. Най-
більша небезпека виходила від філістимлян. Все ж пророкові 
Самуїлові як судді та військовому вождеві щастило перешкод-
жати їхнім намірам. Однак його сини як судді не виправдали 
його надій, і тому Самуїл, який уже був постарівся, під впли-
вом старійшин змушений був настановити для ізраїльтян царя 
(1Сам 8, 5).

  Філістимляни належали, згідно з найбільш вірогідною вер-
сією, до середземноморських народів, які у ХІІ столітті до н.е. 
через економічні труднощі чи війни змушені були пересели-
тися з грецького суходолу через середземноморський острів 
Крит у Палестину. У самій назві краю Палестина залишається 
згадка про філістимлян: цей край раніше називався як і народ, 
«Філістина», та римляни назвали його Палестиною. Єгипетські 
намісники в Ізраїлі та сусідніх землях змирилися з наявністю 
філістимлян і дозволили їм оселитися на південно-західному 
узбережжі. Майже одночасно з ними у Ханаан прибули та осе-
лилися також перші ізраїльтяни.

Союз міст і зброя із заліза

Філістимляни заснували п’ять міст: Ашдод, Ашкелон, Екрон, 
Гат і Газу. Ці міста-держави були незалежними одне від одно-
го, однак у часи військової небезпеки об’єднувалися у союз. 
Філістимляни переважали ізраїльтян у військово-технічно-
му мистецтві, тому що володіли таємницею обробки заліза. 
Вони виготовляли твердіші захисні панцири, міцніші щити та 
різноманітну зброю, що мала більшу пробивну силу, ніж їхні 
супротивники. До того ж філістимляни, на відміну від ізраїль-
тян, утримували постійне військо, у складі якого були виш-
колені професійні солдати й найманці. Вони за військовими 
вміннями переважали ненавчені ізраїльські бойові загони, які 
набирали лише з хліборобів та пастухів. Проти цієї масованої 
загрози філістимлян могла протистояти тільки міцнацарська 
влада з постійним, тренованим, професійним військом. Спер-
шу Самуїлу з його повноваженнями судді та військового во-
ждя Ізраїлю вдавалося зупиняти навалу філістимлян, однак 
остаточно усунути небезпеку він не міг.        Ред.

       
     

БІБЛІЙНИЙ  ТЕКСТ:  «І подивився філістимлянин, та й поба-
чив Давида, – і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум’я-
ний юнак стрункої постави. (…) І сказав Давид до філістимля-
нина: «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду 
на тебе в Ім’я Господа Саваота (…)»

              (1 Самуїла 17, 42-45)
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Нехтувати людиною – порушувати її гідність
 У Посланні Якова наголошується: «Хто, отже, знає добро чи-

нити, а його не чинить, – гріх тому!» Отже, якщо я бачу нужду 

ближнього, але не надаю йому допомоги, хоча можу надати, 

то я порушую його гідність; і свою – також. Адже Бог заповідав 

любити ближнього, як самого себе. Для Бога я є цінним, тому 

Він у Своєму Синові Ісусові Христові подарував мені любов. 

Інші люди є, отже, для Нього такими ж цінними, як я. Якщо я 

нехтую Божою волею і не поступаю згідно з Його законами, то 

зневажаю тих, яких Він любить, і тим самим применшую цін-

ність Божого дару. Подібне знецінення ставить під сумнів мою 

гідність.

Завдяки газетам, радіо і телебаченню ми, сучасні люди, має-

мо значно більше, ніж люди попередніх століть, знань про те, 

у яких умовах живуть люди в далеких країнах; про те, що деякі 

з них не живуть, а животіють. Таким чином, ми можемо порів-

няти своє відносно добре з їхнім поганим життям. Ця різни-

ця спонукає нас по-іншому поглянути на гідність: як на свою 

власну гідність, гідність християнина і дитя Всевишнього, так і 

на гідність ближнього, про якого я знаю, що йому живеться не 

так добре, як мені. 

Соціальні мережі – велика спокуса
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер невтомно закликає віру-

ючих не принижувати гідності ближнього в Інтернеті та со-

ціальних мережах, навіть якщо він дозволяє собі зухвальство 

висловлювати думки, які відрізняються від наших.

У травні 2016 року одна популярна газета опублікувала 

статтю, у якій мова йшла про гнівні теради в Інтернеті та со-

ціальних мережах на священиків, які виступають за збере-

Гідність людини (частина 2)

Що таке «гідність людини»? У кожної людини є своя уява про гідність. Однак при детальному 
розгляді важко дати визначення цього поняття. Для одних – це принцип, якому 

мають відповідати всі людські закони; інші розглядають людську гідність 
у контексті етичного питання, яке пов’язане з початком і завершенням людського 

життя (наприклад, аборт чи евтаназія (припинення життя). У нашій статті 
ми зосередимося на християнських аспектах цього поняття.
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ження християнських цінностей. На їхню адресу посипалися 

відверті образи, погрози насильством та смертю, і все це – від 

імені так званої «християнської культури». Траплялося, що 

людську гідність цих священників буквально розтоптували і 

розтрощували вщент.

Адже неймовірно великою в умовах анонімності Інтер-

нет-простору є спокуса добряче дошкулити своєму воро-

гові, який висловлює іншу думку. Немилосердно «знищую-

чи» свою жертву, недоброзичливці прагнуть зірвати дешеві 

аплодисменти спраглої до сенсацій публіки Інтернету. Вони 

заохочують та підбурюють своїх однодумців до ганебних 

учинків, неабияк принижують у їхніх очах жертву, позбавля-

ючи її будь-якої людської гідності. Для цього вони вдаються 

до будь-яких засобів: викладають в Інтернет фальшиві звину-

вачення, розміщують неправдиво змонтовані фото й оголені 

знімки або здійснюють інші неправомірні вчинки, які порушу-

ють гідність та честь людини.

Повага людської гідності – позитивні приклади
Цар Саул разом з трьома тисячами воїнів переслідував юно-

го Давида. Давиду довелося рятуватися втечею і бігти в пусти-

ню. Там він сховався в одній із печер, до якої згодом потрапив 

цар, аби справити свою нужду. Його охоронці з поваги зали-

шилися стояти осторонь від печери. 

Люди, які були разом з Давидом, угледіли в цьому унікаль-

ний шанс. Адже цей випадок поставив ворога, який посягав на 

життя Давида, у безвихідну ситуацію. 

Вони спонукали Давида скористатися 

цим шансом й убити царя Саула.

Давид підкрався до скинутої ца-

рем одежі й відрізав шматок накидки. 

Однак потім Давида почала мучити 

совість, і він повернувся до своїх су-

путників, не заподіявши цареві Сау-

лові жодної шкоди. Давид поставився 

з повагою до гідності покликаного іта-

помазаного Господом царя і поклався 

на відплату Бога. Цей великодушний 

поступок Давида вельми розчулив 

царя, і він відмовився від подальшо-

го переслідування; на жаль, лише на 

короткий час. 

У розповіді Священного Писання 

про започаткування людського роду 

йдеться про неймовірну історію. Бог 

наділив братовбивця Каїна особли-

вим знаком. Цей Божественний знак 

мав сигналізувати усім людям: ніхто 

не має права посягати на життя цієї людини. Отже, Бог навіть 

убивцю не позбавив людської гідності. І Каїн,  згідно з біблій-

ною історією, став отцем усіх культур. 

В апокрифах ми знаходимо ще одну драматичну й 

кримінальну історію. Два високоповажні старці запалилися 

хіттю до побожної красуні по імені Сузанна. Однак вона від-

мовилася задовольнити їхні негідні наміри. І тоді вони звели 

наклеп на цю бідну, але мужню жінку; розповіли, що спійма-

ли її на гарячому з одним молодим чоловіком. Справа дійшла 

до суду, й на підставі показів свідків, цих двох поважних чо-

ловіків, жінка була засуджена на смерть. По дорозі до місця 

виконання смертельного вироку один юнак по імені Даниїл 

голосно кричав із натовпу, закликав людей змусити провести 

більш ґрунтовне судове розслідування, аби з’ясувати істину. 

Даниїл домігся повторного розгляду справи та довів вину цих 

обох злочинців, повернувши Сузанні її людську гідність. 

Моя гідність – твоя гідність
Ісус Христос наголошував на тому, що гідність ближнього є 

неабиякою цінністю.  «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили 

одному з Моїх братів найменших – ви Мені зробили». Якщо 

ми будемо слідувати за Ісусом Христом і керуватися у своїх 

думках та поступках цим висловлюванням Божого Сина, то 

виконаємо Божу волю і будемо з повагою ставитися до гід-

ності ближнього. 
 art 

«Я…був нагий, і ви Мене одягли»
Ісус Христос закликає поважати гідність ближ-
нього



НС, 11/201616 НС, 11/201616



НС, 11/2016 17

Моя перша реакція на статтю 
окружного апостола була нега-
тивною: «Ні, ні, це не так!» Потім 
я зійшов із п’єдесталу свого, як 

мені здавалося, переконливого досвіду і все 
ж продовжував ставитися до його висловлю-
вання, як до хибної думки окремої людини.

Власну думку, яка розбігалася з думкою 
окружного апостола, я врешті-решт зіставив 
з реальним життям, і виявилося, що вона не 
відповідає суворій дійсності. Згодом я пого-
дився, що точка зору окружного апостола є 
значно ближчою до істини, ніж моя. І цей не-
сподівано інший для мене погляд на стан ре-
чей значною мірою допомагає мені торувати 
шлях любові до ближнього. 

Вибачте, ви ж зовсім не знаєте, про що 
йдеться. Темою щорічного тематичного ка-
лендаря-журналу «Наша сім’я» на 2017 рік є 
«Любов». Першоапостол і багато окружних 
апостолів публікують у ньому статті, діляться 
своїми думками на цю тему. Один із окруж-
них апостолів наголошував на тому, що нам 
треба бачити навіть незначні прояви любові, 
які трапляються з дня на день; приміром – 
незначні добрі справи свого ближнього. Він 
вів також мову про готовність багатьох лю-
дей приходити на допомогу потерпілим від 
наслідків землетрусів, паводків чи невро-
жаю. 

У мене раптом виник внутрішній протест, 
я міркував: «Мій власний досвід є зовсім ін-
шим. У буднях ми так рідко маємо справу з 
любов’ю. Вона – на ціну золота». Наведу при-
клад. Уранці я вирушаю на роботу. Я хочу 
виїхати із місця, де вчора припаркувався, 
та шлях перегородив мені бездумно зали-
шений кимось контейнер для сміття. Мені 
доводиться виходити з машини і прибрати зі 
шляху цей смердючий короб. Любов? Ні-і! Їду 
за кермом, і раптом інший водій, в’їжджаючи 
на швидкісну автомагістраль, несподівано 
перетинає мені шлях, переміщаючись на 

крайню ліву смугу. Я щосили гальмую, аби 
запобігти аварії. Любов? Ні-і! Щойно приїхав-
ши на роботу, я отримую неприємного елек-
тронного листа від клієнта, який радить мені 
якнайшвидше піти на пенсію. Він викликає у 
мене неабияке обурення. Любов? «Турбота» 
клієнта зовсім не спонукає мене виявляти її.

Такий гіркий досвід, як свідчить реаль-
ність, немає, здавалося б, нічого спільного із 
точкою зору окружного апостола про те, що 
«нас скрізь оточує любов». Чи не так!?

Однак, якщо мислити «позитивно», то 
вкожному із наведених прикладів можна 
було б побачити щось добре: бездумно за-
лишений кимось на проїжджій частині кон-
тейнер для сміття все ж може спонукати до 
любові. Адже тоді я починаю розуміти, що 
подібний поступок може обурювати ближ-
нього і я буду намагатися в майбутньому по-
ступати не так. Не буду заглиблюватися вцю 
тему.

Спробуймо, отже, протиставляти негатив-
ним подіям дня елементи прояву любові. 
Усіх їх мені годі одразу перелічити. Адже я не 
фіксую виразно у своїй свідомості та пам’яті 
прояви любові ближнього, бо приймаю їх за 
належне: водія, що уступив мені дорогу; ко-
легу, який поцікавився моїм самопочуттям; 
продавщицю кіоску, яка повернула мені зай- 
ве  євро, що я помилково передав їй; сестру 
по вірі, яка написала мені листа і поділилася 
зі мною гарною подією, яку пережила завдя-
ки вірі.

«Нашим бажанням, бажанням Божих дітей, 
має бути поширювати таку любов і турбува-
тися про те, щоб окремі негативні події, які, 
на жаль, значно більше привертають нашу 
увагу, не впливали на наше мислення та сві-
домість», – такими словами окружний апо-
стол завершує статтю журналу-календаря 
«Наша сім’я» на 2017 рік. Хіба це не істина, 
хіба не втіха та спонука для нас проявляти 
любов? Ф
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У педагогічній практиці дореволюційної школи склала-
ся усталена традиція: церковний спів був обов’язко-
вою складовою уроку в державній школі. Особливу 
увагу у виховній роботі в гімназіях та вищих навча- 

льних закладах приділяли православним святам, які сприяли 
особливій культурній атмосфері в духовно-моральному ро-
звитку учнівської молоді. Видатними музикантами того часу 
були М.М. Потулов (1810-1873), М.О. Балакирєв (1836-1910),
Е.С. Азєєв (р. 1851), Д.В. Аллеманов (р. 1867) та В.М. Металлов 
(1862-1926). Однак найавторитетніше слово у справі гармоні-
зації й художньої обробки давніх церковних розспівів нале-
жало О.Д. Кастальському (1856-1926). Під час Помісного собо-
ру Російської православної церкви 1917 року розглядалося 
питання про утиски органу у православному богослужінні. На 
об’єднаному засіданні з питань церковного співу, яке відбулося 
в грудні 1917 року, композитор А. Гречанінов запропонував за-
провадити орган в богослужіння. Його пропозицію підтримали 
директор синодального училища О. Кастальський і священик 
Д.Аллеманов. Однак учасники голосування відхилили дану 
пропозицію: 3 особи проголосували «за», а 8 – «проти» органу.

Слід відзначити, що боротьба між богослужебним співом і 
музикою, принципом розспіву й принципом концерту триває 
й до наших днів.

Занепад церковної музики в Росії 
на початку ХХ століття
Революція, що відбулася в жовтні 1917 року, перервала розви-
ток не лише російської церковної музики, але й перекреслила 
всі традиції духовного виховання. Через декілька післярево-
люційних років у містах продовжували діяти лише поодинокі 
храми, у багатьох же селах їх зовсім не стало. У 1929 році («рік 
великого перелому») почалася нова хвиля репресій, яка сяг-
нула свого апогею в трагічному 1937 році. Чимало компози-
торів і диригентів були змушені виїхати за кордон. Серед них 
С.В. Рахманінов, О.Т. Гречанінов, М.М.Кедров (1871-1940), ви-

пускник синодального училища С.А. Жаров (1896-1985), чий 
хор донських козаків здобув заслужене світове визнання. Існує 
чимало свідчень про життя церковних композиторів, які зали-
шилися працювати в Росії. Із листа Кастальського Рахманінову 
(1920 рік): «Чув від Даниліна, що у Вас усе гаразд і Ви задоволені 
своїм  становищем. Хай Бог помагає! Ми ж, хоча рахуємо гроші 
мільйонами, живемо тут дуже убого, ми буквально зайняті до- 
буванням собі харчів. Окрім того, нам загрожує виселення з по-
мешкання. … Дружина іноді продає мої «духовні» творіння за 
продукти. Загалом, якось пристосовуємося, доношуємо старі 
речі, одним словом, якщо придивитись, живемо прямо-таки 
по-собачому…»

У 1930 році у Москві був заборонений атрибут церковних бо-
гослужінь – церковний дзвін, зруйнований храм Христа Спаси-
теля, було заборонено виконання церковної музики й публіка-
цію духовно-просвітницької літератури. Класичні твори було 
дозволено виконувати лише з новими, світськими текстами. 
Збереглися свідчення, що в 1919-1920 роках в листи партитур 
із архівів Капели та Синодального хору завертали продукти! У 
30-ті роки партитури церковних піснеспівів безслідно зникали 
разом із їхніми хоронителями: так у 1929 році заарештували 
Е.М. Вітошинського, разом із ним зник рукописний архів творів 
видатного петербурзького композитора й регента Олександра 
Андрійовича Архангельського (1846-1924), підготовлений до 
передачі на зберігання у відділ рукописів Публічної бібліотеки. 
У катівнях НКВС губляться сліди ієромонаха Нафанаїла (Бачка-
ло) та багатьох інших.

Серед церковних піснетворців, які продовжували жити й 
працювати в Росії, особливе місце належить Сергію Зосимо-
вичу Трубачову (1919-1995), який помер у сані диякона Трої-
це-Сергієвої Лаври. С. Трубачов – автор великої кількості цер-
ковних розспівів, а також оригінальних, авторських творів, 
надзвичайно особистих й проникливих, які припали до душі 
багатьом хоровим колективам.

У радянський період, коли духовна музика була під суво-

На початку ХХ століття з’являється ціла плеяда музично обдарованих і високоосвічених людей – 
продовжувачів справи, розпочатої М. Глинкою. Вони з ентузіазмом взялися за вивчення та широке 
використання мелодій церковних розспівів не лише як зразків для гармонізації, але й як найвищого 
критерію  стилю – критерію,  що  визначає і мелодійний матеріал, і форми його багатоголосного 
виконання.

Основи співу в Східній церкві (3). 
Росія на зламі століть

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 12)
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рою забороною, багато студентів музичних училищ і консер-
ваторій на свій страх та ризик йшли співати до церкви. Якщо 
керівництву навчального закладу ставало про це відомо, на 
такого студента чекало суворе покарання – відрахування  з 
формулюванням «за антирадянську діяльність». Тому тривалий 
час російська православна церква відчувала гостру потребу в 
хорових колективах.

Духовне піднесення в СРСР
Звернення до духовного світу людини стало центральною те-
мою у вітчизняній літературі, живописі, кінематографії та музи-
ці 70-х років. З приходом в літературу В. Астаф’єва, В. Распутіна, 
В. Шукшина та О. Солженіцина й інші автори почали торкатися 
у своїх творах проблем  моралі та духовних цінностей, змісту 
людського існування на землі.

Духовне оновлення в СРСР почалося у другій половині 
ХХ століття зі «Всенощної»  С. В. Рахманінова, а саме із запису на 
грампластинку цього твору Державним академічним російсь-
ким хором під керівництвом О.В. 
Свєшникова. Платівка вийшла 
невеликим накладом, і тому не 
надходила у відкриту торгівлю. 
У 1959 році Георгій Васильович 
Свиридов (1915-1998) створив хо-
ровий триптих – музику до драми 
O.К. Толстого «Цар Федір Івано-
вич». В останні роки свого життя 
Свиридов працював над духов-
ним хоровим зошитом «Пісне-
співи та молитви». У 60-ті роки хор 
московського храму «Всіх скор-
ботних Радість» на Великій ординці під керівництвом регента 
Миколи Матвєєва записав духовну музику в своєму виконанні, 
весь тираж платівки був призначений виключно для продажу 
за кордон.

У 1988 році у країні спостерігається духовне піднесення, 
почалося бурхливе відродження вітчизняного духовного ми-
стецтва: у СРСР урочисто відзначали Тисячоліття «Хрещення 
Русі». Професійні й аматорські хорові колективи почали вклю-
чати у свій репертуар твори, які раніше були заборонені. З’я-
вилася велика кількість церковних хорів, до керівництва яких 
почали залучати молодих регентів, вихованців регентських 
курсів, музичних ввишів та училищ. В освітні програми з музи-
ки включили розділи, присвячені духовній музиці. У січні 1988 
року в Москві відбувся Перший московський фестиваль росій-
ської духовної музики. Під час Пасхальних фестивалів право-
славної музики, які проходили тоді в Москві, лунали церковні 
піснеспіви, зокрема й найновіші твори. У січні 1990 року в Мо-
скві відбувся Перший фестиваль вітчизняної хорової музики, 

учасники якого виконували здебільшого церковні музичні тво-
ри. У наступні роки почали з’являтися роботи, присвячені твор-
чості й майстерності виконання руського церковного співу.

Музика у православному богослужінні
Сьогодні, крім піснеспівів, які виконуються на вісім гласів, під 
час богослужінь у Православній церкві використовуються 
й такі, музика до яких була написана спеціально, наприклад 
«Отче Наш», «Херувимська пісня» та інші. Святкові служби від-
значаються більшою різноманітністю музичного оформлення. 
Наприклад, в останній частині літургії інколи виконується кон-
церт – складний хоровий піснеспів, який до снаги високопро-
фесійним співакам. Проте друком виходять і такі духовні твори, 
які подекуди далекі від канонічних текстів. Церковні теоретики 
трактують їх як «просто духовну музику» або данину моді. Па-
тріарх Алексій І (1877-1970) назвав такий спів  «мирським легко-
важним поєднанням звуків». Храм, у якому допускається нецер-
ковний спів, за його словами, «перетворюється з дому молитви 

в зал безкоштовних концертів, які 
приваблюють «публіку», а не тих, 
хто молиться, останні ж змушені 
терпіти цей спів, який відволікає 
від молитви». І далі він запитував: 
«Навіщо нам гонитися за позбав-
леним смаку, з точки зору церкви, 
наслідуванням мирському співу, 
коли ми маємо напрочуд гарні /
дивовижні взірці співу строго 
церковного, освяченого часом й 
церковними традиціями».

Як зазначають теоретики ду-
ховного співу, у церковному співі у православ’ї слід уникати як 
надзвичайної квапливості, так і затягування, розтягнутого співу 
й великих пауз між вигуками й піснеспівами. Православне бо-
гослужіння за своєю ідеєю є соборним молитовним діянням, де 
всі є «як одно» (див. від Йоана 17, 11 та 21-22), де всі повинні 
єдиними вустами й серцями славити й прославляти в піснях 
Господа. Рання християнська церква завжди строго дотриму-
валася цієї ідейної сутності богослужіння, і весь літургічний 
матеріал, який призначався як для церковних пісень, так і для 
славослів’я, використовувався тоді виключно або здебільшого 
спільно, за допомогою співу й «говоріння» (Дії 4, 24-30).

Величезне значення у православному богослужінні має якіс-
не виконання стихир, тропарів і духовних концертів, оскільки 
будь-який піснеспів – це молитва, яка повинна бути зрозуміла 
для всіх парафіян. Перед співаком, який прийшов співати в 
церковний хор, стоїть важке завдання – церковнослов’янська 
мова. Для її засвоєння хористові знадобиться чимало часу. 
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Що готує нам високосний рік?

Хоча високосні роки існують лише для того, 
щоб компенсувати шестигодинну різницю – 
адже астрономічний рік дорівнює 365 дням і 6 
годинам, - проте багато хто очікує від висо-
косного року чогось містичного, незвичайно-
го. Вважається, що майбутні місяці будуть 
складними, важкими, сповненими непередба-
чених подій і негативу. Високосному рокові 
споконвіку приписують різноманітні негараз-
ди, лихо, катастрофи, хвороби й мор. Озир-
німося на рік, що минає, і запитаймо себе, чи 
справді це так?

Високосний рік (від лат. bis sextus – «другий шостий») – це 
рік в юліанському та григоріанських календарях, три-
валість якого становить 366 днів, на одну добу більше 
звичайного року. В юліанському календарі високосним 

роком є кожен четвертий рік, у григоріанському календарі є ви-
нятки до цього правила.

З історії
З 1 січня 45 року до н.е.  римський імператор Гай Юлій Цезар 
запровадив календар, розроблений олександрійськими астро-
номами на чолі з Созігеном, який базувався на тому, що астро-
номічний рік дорівнює приблизно 365,25 доби (365 діб і 6 годин). 
Цей календар так і назвали юліанським. Для того, аби компенсу-
вати ці шість годин, було введено високосний рік: три роки три-
вали по 365 діб, а кожен рік, кратний чотирьом, тривав довше на 
одну додаткову добу в лютому.

Згідно з григоріанським календарем, точна тривалість тропіч-
ного року (тобто час між двома весняними рівноденнями) скла-
дає 365 діб 5 годин 48 хвилин та 46 секунд. Різниця в тривалості 
тропічного року й середнього юліанського календарного року 
(365,25 діб) складає 11 хвилин 14 секунд. З цих 11 хвилин і 14 се-
кунд приблизно за 128 років складається одна доба.

Щоб компенсувати накопичену похибку й уникнути подіб-
ного зміщення в майбутньому, у 1582 році римський папа 
Григорій XIII провів реформу календаря. Щоб середній кален-
дарний рік краще відповідав сонячному, було вирішено зміни-
ти правило встановлення високосного року. Як і раніше висо-
косним роком залишався рік, номер якого кратний чотирьом, 
але виключення робилося для тих, які були кратні 100. Відтепер 
такі роки були високосними тільки тоді, коли ділилися ще й на 
400. Іншими словами, рік є високосним, якщо він кратний 4 і 

при цьому не кратний 100 або кратний 400. Рік не є високосним, 
якщо він не кратний 4, або кратний 100 і не кратний 400.

У єврейському календарі високосним роком називають рік, 
до якого додають місяць, а не день. Причина цього в тому, що 
єврейський календар ґрунтується на місячному місяці, і тому рік 
з дванадцяти місяців відстає від астрономічного сонячного року 
приблизно на 11 днів. Для прирівнювання місячних років до со-
нячного року введено високосний рік з тринадцяти місяців. У 
19-річний цикл входять 12 простих і 7 високосних років.

Високосний рік – заборони й вимоги
Додаткова доба у високосному році, 29 лютого, має назву Ка-
сьянів день. У народі цей день вважався найскладнішим і не-
безпечним у році. Негативне ставлення до високосного року в 
народних віруваннях пов’язано з таким собі Касьяном, про якого 
існує чимало легенд. Які тільки епітети на його адресу не наве-
дені в словнику Даля: підлабузник Касьян, Касьян-заздрісник, 
злопам’ятний, скупий, недоброзичливий. В одній із легенд го-
вориться про те, що Касьян був ангелом, якому було відомо про 
всі Божі діла й плани, але він зрадив Бога й розповів про Його 
плани  дияволу. За це Касьян отримав покарання: ангел повинен 
був три роки поспіль ходити за Касьяном і бити його молотом по 
чолу, а на 4-й рік зрадника відпускали на землю, де він, радіючи 
свободі, чинив погані вчинки. Яке ставлення було в народу до 
високосного року, можна простежити за численними приказка-
ми: «Касьян на траву гляне — трава в’яне, на худобу — худоба 
дохне, на дерево — дерево сохне», «Худий приплід на Касьянів 
рік», «У високосний  Касьянів рік і кінський біб росте на бік».   

Усі народи, які живуть за григоріанським календарем, мають 
особливі заборони й вимоги, які стосуються життя людини у ви-
сокосні роки. Наприклад, на Русі з прадавніх часів вважалося, що 
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у високосний рік не можна топити кошенят, бо всі кішки будуть 
мститися. Гриби у високосний рік взагалі не можна збирати, інак-
ше можна накликати хвороби і навіть смерть на свою сім’ю. Наші 
пращури вірили, що всі гриби у високосний рік є отруйними. 
Наші предки по-різному ставились до долі дітей, які народили-
ся у високосний рік. Одні вірили, що людину, народжену в такий 
рік, очікує безліч втрат і страждань. Інші вважали, що такі люди, 
навпаки, є унікальними і на них чекає особлива доля. Побутує 
думка, що діти, народжені у високосний рік, є справжніми таліс-
манами! Вони допомагають своїм близьким, приносять їм везін-
ня та щастя. А люди, які з’являються на світ саме 29 лютого, вва-
жалися вибраними. Їм приписували магічні здібності, мудрість, 
а також передрікали довге життя. Вважається також, що в цей 
рік небажано створювати щось нове (одружуватися, будувати, 
починати нову справу). А руйнувати старе (звільнятися з роботи, 
розлучатися, продавати) не можна за жодних обставин. Навіть 
незабобонні люди наважуються почекати, заспокоюються («На-
віщо псувати собі нерви? Все одно нічого не зміниться!» «Якщо 
не можна, то потрібно потерпіти, не звертати увагу на дрібниці»). 
Так, подивишся, і ситуація стабілізується, і необхідність щось змі-
нювати просто відпадає. Наприкінці року виявляється, що і ро-
бота цікава, і чоловік не такий вже поганий. Так, високосний рік 
вчить нас більш спокійно, виважено ставитися до обставин.

Часто в нашому житті стається ціла низка непередбачуваних 
та неконтрольованих подій. Багатьом з нас не до снаги впора-
тись із ними. У результаті, у нас стаються нервові зриви, нас охо-
плює почуття безпорадності, ми відчуваємо знесилення. Прий-
нято вважати, що у високосний рік люди стають мудрішими: не 
можна сказати, що ми чекаємо невдач, але ясніше усвідомлюємо 
їхню вірогідність й легше їх приймаємо. Це береже нам сили, 
вчить не опускати руки і не панікувати, планувати своє життя з 
врахуванням різних обставин. Високосний рік – це, певним чи-
ном, обставина непереборної сили, тому всі: і скептики, і містики, 
і «помірковані» - намагаються в цей рік бути добрішими, м’якши-
ми. Людина підсвідомо намагається бути більш стриманою, не 
звертати уваги на дрібниці. Це не страх, а вияв здорового глузду.

Високосний рік і природа
У природі не існує такого поняття як «високосний рік». Його при-
думали люди. Це їхня психологія. Коли ми на підсвідомому рівні 
глибоко переконані, що високосний рік є менш щасливим за всі 
решта, мимоволі чекатимемо від нього неприємностей. Згоріла 
Останкінська вежа – що поробиш, високосний рік. А коли лихо 
трапляється в звичайний рік, ми радіємо: «Слава Богу, що це ста-
лося не у високосний рік, а то було б ще гірше».

Так, високосні роки мають свої сумні рекорди. Наприклад,          
2 лютого 1556 року у Китаї стався надзвичайно потужний зем-
летрус, у результаті якого загинули 830 тисяч осіб. А 28 лип-
ня 1976 землетрус у Східному Китаї забрав 750 тисяч життів. 
Жертвами потужного землетрусу в Ашхабаді в 1948 році стали 
близько 100 тисяч осіб, а в 1988 році від цього стихійного лиха 

у Вірменії загинули 23 тисячі осіб. У 1912 році затонув «Титанік». 
На високосні роки припадають і авіакатастрофа французького 
авіалайнера «Конкорд», і загибель екіпажу російського підво-
дного човна «Курськ», і багато іншого. Проте 1941 рік – рік почат-
ку Великої Вітчизняної війни – не був високосним, так само, як і 
1937 рік, 1917, 1914 чи 1905 роки. Але ж саме в цей час сталися 
найстрашніші й  найкривавіші події в історії минулого століття. 
І такі величезні катастрофи й потрясіння, як вибух терористами 
Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку (2001рік), два путчі в 
Росії (1991, 1993 роки), аварія на Чорнобильській АЕС (1986 рік), 
загибель пасажирів та екіпажу порому «Естонія» (1994 рік), також 
припали не на високосні роки. Загалом за цей період на першо-
му місці за кількістю гучних катастроф США – там зафіксовано 
сім таких лих. Друге місце ділять між собою Китай та Росія (СРСР) 
– п’ять трагедій. Основні фактори – це землетруси й техногенні 
катастрофи. Але й тут аж не більшість катаклізмів припадає на 
високосні роки. Навіть піки сонячної активності не співпадають 
з високосними роками: її цикл становить 11 років. Щоправда, 
сонячна активність носить розмитий характер: плюс-мінус два 
роки.

Високосний рік – забобони та віра
Як бачимо, високосний рік – це виключно людський винахід, 
необхідний для обрахунку точних астрономічних дат. І жодної 
містики тут абсолютно немає. Додавання 29 лютого – це всього 
лиш арифметична дія, яка не несе в собі жодних жахливих на-
слідків.

«Ваші проблеми – це Ваша власна голова», - стверджують 
психологи. Як Ви себе налаштуєте, так і проживете високосний 
рік. Нам слід збагнути, що ми самі собі створюємо час, коли нам 
щастить чи не щастить. А позитивний настрій, оптимістична жит-
тєва позиція завжди давали позитивні результати. Якщо Ви боїте-
ся біди, хвороби в рік Касьяна – це обов’язково з Вами трапиться. 
Спрацює особистісна установка на підсвідомому рівні.

Християнська церква, а також інші світові релігії, такі як іслам і 
буддизм, ніяк не реагують на додавання зайвої доби. Окрім того, 
християнське вчення досить негативно ставиться до заборон, 
оскільки лише Бог розпоряджається нашим життям. Євангеліє 
словами апостола Петра чітко попереджає: «…диявол ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» (1-е Петра 5, 8). Тому 
негативні думки, на думку світових релігій, можуть призвести 
до негативу, і лише через те, що ми самі налаштовуємо себе на 
таку хвилю. Нам потрібно усвідомити, якщо ми кохаємо й бажає-
мо створити сім’ю, побудувати будинок чи народити дитину, то 
ніщо не може завадити нам у цьому, адже ніхто і ніщо, окрім Бога, 
не змінить число наших днів на землі. Ще Іоанн Златоуст писав: 
«Диявол, намагаючись відволікти нас від учинків доброчесності 
й подавити душевний запал, навчив людей щастя й нещастя при-
писувати певним дням».

Милостивий Бог благословить будь-який час, а ось чим на-
повнювати його – негативом чи позитивом – залежить тільки від 
нас.                                                                                                                                                 Ред.

ЖИТИ ВІРОЮ | ВІРА І ЗАБОБОНИ
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Семінар для священнослужителів округу «Україна-Центр»

Перебування апостола А. Будника у Миколаївській області

З 19 по 21 серпня 2016 року проходила щорічна зустріч апостола Анатолія 
Будника із священнослужителями округу Україна-Центр, які працюють за 
його дорученням і проповідують учення Ісуса Христа в громадах Київської, 
Харківської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Вінницької, 
Житомирської, Кропивницької (колишня Кіровоградська) і Луганської об-
ластей. У цьому році на запрошення апостола із 32 священнослужителів 
округу в Київ змогли приїхали 28 священнослужителів разом зі своїми 
дружинами, а також три вдови служителів, які відійшли у вічність. Основу 
програми, окрім вельми важливого особистого спілкування всіх учасників 
як з апостолом, так і між собою, складали богослужіння апостола і семінар 
для священнослужителів, який відбувався у суботу, 20 серпня 2016 року, у 
конференц-залі скромного та затишного готелю «Борисфен», розташова-

ного у мальовничому районі Києва у парку Дружби народів на березі Дніпра.
Укріплення у вірі та служінні Божій справі всі 53 учасники цього духовного зібрання отримали особливо під час спеціального бого-
служіння для священнослужителів та їхніх дружин, в основу якого апостол поклав біблійну цитату з Євангелія від Луки 17, 10: «Отак і 
ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть: Ми слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити».

Семінар, який розпочався одразу після богослужіння, сприяв єднанню братів по служінню у Божій справі, а також був для них до-
датковою можливістю отримати від апостола важливий імпульс завдяки біблійній цитаті із 1-го Послання апостола Петра 1, 22–23: 
«Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені 
наново не з тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим живим і вічним».
У неділю, 21 серпня, усі священнослужителі, їхні дружини, а також удови взяли участь у богослужінні апостола для громади м. Києва 
та принесли братам і сестрам неабияку радість. Апостол служив біблійною цитатою Євангелія від Луки 17, 6: «Господь же сказав: «Якби 
ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: Вирвися з корінням і посадися в морі, – і вона б послухала вас»». Особливим 
благословенням під час цього богослужіння для округу «Україна-Центр» було рукопокладення апостолом у сан священика дияконів 
Максима Пархоменка (громада м. Києва) і Дмитра Карфика (громада м. Березань).
 Наснажені спілкуванням з апостолом священнослужителі повернулися у свої підопічні громади, аби з новими силами та в дусі наста-
нов апостола здійснювати служіння у сані. 

З 3 по 5 вересня апостол А. Будник провів богослужіння у громадах Миколаївсь-
кої області. У селі Новоолександрівка на апостола чекали з особливим хвилю-
ванням, адже дві душі готувалися тут до запечатання Святим Духом. Громада з 
радістю зустріла апостола.
Богослужіння почалося під урочисті звуки органу, що є незвичним для цієї не-
величкої сільської громади. Таке стало можливим завдяки приїзду органістки з 
Миколаєва, яка виявила бажання підтримати громаду музичним супроводом і 
принести присутнім особливу радість.
Апостол служив братам та сестрам словом із Євангелія від Марка 4, 7: «А інше 
впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало». При-
сутні на богослужінні уважно дослухалися до слів апостола, оскільки в неве-
личкому,  віддаленому від центра селі люди особливо гостро відчувають на собі 
вплив життєвих негараздів, проблем і турбот, тобто «терену», про який вів мову 
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Апостол А. Будник освятив церкву для громади Турійська
Турійськ, затишний районний центр Волині, був одним із перших населених пунктів 
Західної України, куди на початку 90-х років через місіонерів з Європи, зокрема із Австрії 
та Південної Німеччини, прийшла євангельська звістка про Новоапостольську церкву,  
апостольську євангельську Церкву завершального часу, довершувати яку Ісус Христос 
згідно з біблійним повідомленням доручив Cвоїм апостолам.  Апостол Ботт та єпископ 
Каупп були одними із перших місіонерів, які сіяли зерна цієї віри. І ці духовні зерна запали 
також глибоко в спраглу душу тодішнього лікаря районної лікарні, завідувача відділення 
неврології Анатолія Феодосійовича Будника. Батьки з самого дитинства виховували сво-
го сина в євангельському і християнському дусі. І тепер він, наснажений Божим словом, 
ніс євангельську звістку людям із свого оточення: колегам по роботі, своїм пацієнтам, 
близьким і рідним. Громада почала поступово зростати, прибували все нові й нові люди. Невдовзі брат А. Будник був зведений у сан 
священика, а згодом – окружного євангеліста та старійшини, і продовжував здійснювати опіку вже не тільки над громадами Турійська 
і Волині, а й над усіма іншими громадами Західної України. 
Сьогодні він несе високе духовне служіння і, перебуваючи в сані апостола, здійснює духовну опіку над усіма громадами України та 

Балкан. Та апостол А. Будник ніколи не пере-
ставав цікавитися духовним життям своєї пер-
шої та рідної громади. Більше половини грома-
ди складають сьогодні діти: як малолітні, так і 
дошкільного та шкільного віку. Виникли певні 
незручності з проведенням богослужінь в ото-
ченні «галасливих» парафіян. Це і спонукало 
апостола подарувати перспективній громаді 
церковну споруду, у якій дітвора знайде свій 

духовний дім та затишок; де проводитимуться для них як недільна школа, так і біблійні заняття з конфірмантами та молоддю. 
І ось настав довгоочікуваний день, 28 серпня 2016 року, коли апостол приїхав освятити храм, перш ніж передати його в користу-
вання громади. Його супроводжували відповідальні за округ окружний старійшина П. Бих й окружний євангеліст В. Підгайний. В 
основу цього урочистого освячувального богослужіння апостол поклав біблійну цитату із Псалмів 65, 5: «Блаженний, кого вибираєш 
Ти та наближаєш, - в оселях Твоїх спочивати той буде! Наситимося ми добром дому Твого, найсвятішим із храму твого!» «Добром і 
дарами Божого храму, - як наголошував у проповіді апостол, - є Боже слово і святі таїнства Церкви, вдячно приймаючи які ми, при-

йде час, осягнемо одвічні оселі Господньої слави». Під час цього 
богослужіння відбулося таїнство запечатання Святим Духом. 
Дві душі, новонароджений Даниїл, син місцевого священика
С. Шила, якому виповнилося лише 10 днів, і дорослий гість от-
римали через молитву та покладання рук апостола печать Свя-
того Духа, стали Божими дітьми і поповнили Господню громаду. 
На завершення богослужіння відбулася ще одна урочиста 
подія. Апостол дарував благословення з нагоди «золотого» 
весілля подружній парі Марії та Іванові Поліщукам, які одні із 
перших стали членами Турійської громади і сьогодні приходять 
у церкву разом зі своїми онуками. 
Після богослужіння відбулося спілкування з апостолом, накри-
ли «солодкий» стіл, довго не розходилися. Загальне фото на 
спомин ще довго теплитиме душу приємними спогадами про 
цю урочисту й незабутню  подію та про зустріч з апостолом.

апостол. Апостол запечатав Святим Духом дві душі, одній із яких маленькій Анастасії не виповнилося ще й двох місяців. 
Після богослужіння громада зібралася на традиційне (під час перебування апостола) чаювання. У затишній і невимушеній атмосфері 
можна було поспілкуватися з апостолом, поставити йому ті чи інші запитання. Маленькі діти смакували солодощам, які не завжди 
бувають у них вдома.
У неділю, 4 вересня 2016 року, апостол Будник провів богослужіння в громаді Миколаєва. Він служив словом із Єремії 17, 10: «Я Го-
сподь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його». Ці слова особливо 
актуальні в наші дні, адже є для нас нагадуванням про важливість збереження чистоти серця.
Під час богослужіння апостол запечатав Святим Духом органістку громади Наталію Крумиленко. Це неабияк схвилювало й пораду-
вала братів та сестер. Наталю дуже люблять у громаді. Ось уже понад двох років вона щонеділі й щочетверга грає на органі, вивчає з 
громадою нові пісні, хоча і не є парафіянкою їхньоїЦеркви. Невдовзі перед приїздом апостола Наталія розповіла окружному євангелі-
стові С. Уразову, що вже давно під час кожного богослужіння зазнає особливий стан душі, її серце сповнюється неабиякими спокоєм, 
миром і радістю.  Вона виявила бажання отримати дар Святого Духа! 
Апостол запечатав Святим Духом також онука й внучку окружного євангеліста С. Уразова. Під час цього богослужіння апостол під-
твердив також у сані священика Валерія Жермолу для громади Миколаєва. Брат у сані переїхав сюди з Новоолександрівки, де служив  
священиком. Пополудні апостол провів ще одне богослужіння для громади села Іванівка. У цій громаді також вельми раділи приїзду 
апостола й дякували, що він не забуває навіть про таку маленьку громаду.
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1. У якій печері Давид сховався від царя Саула?
А  у печері Махпета
Б  у печері Ейн-Геді
В  у печері Адолламській
Г у печері Віфлеєму

2. Як звали брата Голіафа?
А  Ламех
Б  Ерех
В  Лахмія 
Г  Шімі

3. Як називається столиця Камеруна?
А  Луанда
Б  Яунде
В  Дуала
Г  Йоланда

4. Як звали першого чоловіка Рут?
А  Елімелех
Б  Авімелех
В  Ебед-Мелех
Г  Ахімелех

5. Чому люди «б’ють себе в груди», як митар з Євангелії 
від Луки 18?
А  із радості
Б  із сорому
В  через приступ кашлю
Г  на знак покаяння

6. У якому місці Біблії Ісус Христос веде мову про «золоте 
правило»?
А  у Євангелії від Матвія 7, 12
Б  у Євангелії від Марка 13, 1
В  у Євангелії від Івана 14, 3
Г  у Євангелії від Луки 11, 42

7. Хто розповів сірійському полководцю Нааману, що він 
може зцілитися з допомогою Єлисея?
А  сирійський цар
Б  дружина Наамана
В  дочка сирійського царя
Г  полонена ізраїльтянка

8. Хто написав слова до пісні «Господь, прости наш гріх»?
(російськомовний пісенник № 59)
А  Джеймс Мантгомері
Б  Ісаак Уаттс
В  Ганс Георг Лоц
Г  Келлі Уіллард

9. Де у Біблії згадується про тисячолітнє Царство миру?
А  у книзі Одкровення, глава 20
Б  у 1 Посланні до солунян, глава 4
В  у 1 Посланні до корінтян, глава 15
Г  у Євангелії від Марка, глава 13

10. Коли помер останній апостол Католико-апостольської 
церкви Френсіс Вудзхаус?
А у 1863 році
Б у 1901 році
В у 1896 році
Г у 1836 році

    ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА 

На нашій фотографії зображені поширені у Східній Європі 
події, які відбулися після смерті Ісуса Христа. У народі цю 
подію називають «сходженням Христа в пекло», а теологи 
Східної церкви – «поверненням до життя», «Воскресінням». 
Після фізичної смерті Ісус Христос зійшов у пекло, «найнижчі 
місця землі», аби спасти від смерті праведників, які жили 
ще в епоху Старого Заповіту. Цю ілюстрацію знаходимо у 
монастирі Неа Моні, розташованому на острові Хіос (Греція). 
Вона виконана у 1042–1056 рр. У лівій руці Ісус Христос тримає 
хрест і, незважаючи на пекельні замки й засуви, спішить до 
померлих праведників епохи Старого Заповіту. Свою правицю 
(на якій ще видно рани від розп’яття) Він простягає Адамові, 
який встає із гробу. За Адамом із сумним виразом обличчя 
стоїть Єва, а також інші постаті епохи Старого Заповіту. 
Ліворуч від Ісуса Христа видніються корони царів Давида й 
Соломона. Зображення воскресіння з острова Хіос вважають 

найвизначнішим із подібних на рубежі  тисячоліть (1000 від        
Р. Х.).

На які біблійні цитати опирається 
уявлення про сходження Ісуса Христа в 
пекло?

Відповіді на завдання на с. 2
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