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Лейпциг
Окружний апостол на відпочинку Фріц Неркорн і 
його дружина Лізелотте отримали благословення з 
нагоди свого діамантового весілля
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Коли ізраїльтяни потрапили у вавилонський 
полон, то втратили можливість поклонятися 
Богові і приносити жертву в храмі. Вони були 
віддалені від святині Єрусалима, а тому не 

мали змоги приходити, як раніше, на богослужіння. 
Їхні стосунки з Богом не були перервані, але вони були 
порушені.
У багатьох християн також порушені стосунки з Богом. 
Хоча вони хрещені і є членами Христового Тіла, але 
душею віддалилися від Бога. Церква і богослужіння 
втратили для них своє значення. 
Серед новоапостольських християн є також чимало 
таких, які нехтують своїм духовним обранням. Хоча 
вони прийняли Святі таїнства, але богослужіння втра-
тили для них своє значення.  Вони підтримують сто-
сунки з Богом – адже все ж є Божими дітьми, – однак 
ці стосунки є порушеними. Без богослужіння і постій-
ного споживання Святого Причастя годі підтримувати 
тісний зв’язок з Господом. Єднання з Ісусом Христом 
потерпає і буде порушеним, якщо його не плекати 
завдяки споживанню Святого Причастя. Якщо душі в 
такому стані переходять у потойбічний світ, то і там 
їхні стосунки з Богом будуть порушеними. Ці душі 
схожі на заблукану овечку, про яку Ісус Христос вів 
мову в Своїй притчі.  
Тож своїми заступницькими молитвами прокладімо їм 
шлях, щоб вони знову могли повернутися у щире єд-
нання з Тим, Хто їх любить і завжди любив.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Порушені 
стосунки

СЛОВО І ВІРА  |  НАСНАГА
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У серпні цього року Першоапостол приїхав у Лейпциг, аби  дарувати 
діамантовим ювілярам окружному апостолові на відпочинку Фріцу 
Неркорну та його дружині  Лізелотте  весільне благословення. Подруж-
ній парі він присвятив слова із Псалма 92, 14–15: «Посаджені в Господ-
нім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість 
плодовиті будуть, будуть свіжі й соковиті». «Ви міцно укоренилися в 
Ісусі Христі», – наголошував Першоапостол окружному апостолу та 
його дружині. Окружний апостол Фріц Неркорн очолював Регіональну 
церкву «Саксонія-Тюрінгія» (Німеччина) до 2002 року, а потім вийшов 
на заслужений відпочинок. Продовжуючи думку, висловлену під час 
проповіді, Першоапостол узагальнив наведені із Псалмів слова одним 
реченням: «У вас ще є потенціал для зростання». Він також мовив: «Що 
б з вами не відбувалося у житті, пам’ятайте: милостивий Бог бажає ще 
більше навчити нас; Він бажає ще більше відкрити нам, щоб ми розви-
валися і осягнули довершення. Навіть у 95 років можна духовно зро-
стати».
На фото зображений Лейпцизький Паулінум – актовий зал та універ-
ситетська церква Св. Паулі, розташована на території університетсь-
кого містечка «Аугустус- Платц». Будівлю звели у 2007 році на місці, де              
30 травня 1968 року була внаслідок підриву зруйнована колишня церк-
ва Св. Паулі.

A.V.

Діамантове весілля 
у Лейпцигу
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Богослужіння 7 серпня 2016 року
Місто/країна: Лейпциг/Німеччина

Вступна пісня: «Хвала Тобі за Твої діла» (німецькомовний 

пісенник № 280). 

Супровід: окружні апостоли Урс Хебайзен, Рюдігер Краузе і 

Вольфганг Надольний, а також апостоли Герберт Бансбах, Йенс 

Корбін, Хельге Мучлер, Вольфганг Шуг, 

Дірк Шульц, Йорг Штайнбреннер і Рольф Возницький.

Кількість учасників: 1076

СЛОВО І ВІРА  |  У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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«Час Господньої милості, поки Господь мене випробовує, ще 
не завершився. Бог надає мені ще шанс і можливість зроста-
ти. У мене ще є потенціал для зростання. Адже час Господ-
ньої милості ще не завершився».

Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 7.08.2016 р.
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Сердечно улюблені брати і сестри, я відчуваю потребу 
бути у цей день разом з вами та спільно відзначити 
свято нашого окружного апостола і його дружини. 
Тим часом я довідався про те, що сьогодні завершу-

ються канікули. Діти повинні й можуть знову йти в школу, а 
дорослі – приступити до праці. Для мене це звучить трохи 
незвично, адже я у цьому році ще не був у відпустці. Я розмір-
ковував над цим. Якщо діти тепер знову йдуть у школу, дорослі 
на роботу, а молоді люди в університети чи інші навчальні за-
клади, то вони ідуть туди не тільки для того, щоб навчатися чи 
працювати. Діти, наприклад, ідуть у школу не тільки для того, 
аби навчатися чомусь; вони йдуть, бо Господь Ісус посилає їх 
туди. 

Коли ми йдемо на роботу, то не тільки для того, аби заро-
бляти на хліб насущний; ми йдемо туди також як учні нашого 
Господа й Учителя. Ми йдемо туди, бо Господь посилає нас 
виконувати Його доручення. Ми маємо представляти Його, 
Господа Ісуса, у своєму повсякденному житті. Саме таким є 
доручення Господнього учня. Він має представляти Господа. 
Як це розуміти?

Проявляти терпеливість
Поясню на простому прикладі. Нещодавно розпочалися 

Олімпійські ігри. У газетах ми читаємо про думки спортсменів 
щодо цієї події. І що цікаво, усі вони говорять те саме: «Олім-
пійські ігри є чимось особливим; адже ми ведемо спортивну 
боротьбу не за самих себе, а представляємо свою країну. Ці 
змагання відрізняються від звичайних». «Ми представляємо 
свою країну» – у цих словах звучить особлива мотивація, осо-
блива гордість. Спортсмени знають, що мова тут йде не про 
щось особисте, не про власний успіх, а про те, що вони пред-
ставляють свою країну.

Коли новоапостольські діти йдуть у школу, а новоапостоль-
ські християни на роботу, то там вони представляють свого 
Господа й Учителя. Вони ведуть боротьбу за Ісуса Христа там, 
куди Він їх посилає. Для наших дітей це означає: «Я маю пред-
ставляти Господа Ісуса в школі; я не смію обманювати, а маю 
казати правду. Я представляю Ісуса Христа. Тому я не смію 
влаштовувати бійки і лаятися, а повинен молитися. Адже я 
представляю Ісуса Христа. Я представляю Ісуса, тому завжди 
маю перебувати на боці покинутих, на стороні слабких, на 

СЛОВО  І  ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

«Майте, брати мої, повну радість, коли впа-
даєте в усілякі випробовування, знаючи, що 
досвідчення вашої віри дає терпеливість».
(пер. І. Огієнка)

Слово із Біблії: Послання  Якова 1, 2–3
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боці тих, які не байдужі до ближнього. Адже я виконую дору-
чення Ісуса Христа». Якщо саме так ставитися до своєї віри, то 
побачимо, що вона не є теоретичною, а має абсолютно кон-
кретні прояви.  

Дорогі брати і сестри, продовжуймо розмірковувати над 
цим, коли йдемо у школу, на роботу чи куди б там не було. 
Ісус Христос послав нас, і ми є Його учнями. Ми зобов’язані 
представляти Його та вести боротьбу за Нього. Людина, яка 
представляє Ісуса Христа, яка бореться за Нього, може бути 
впевнена, що Він також перебуває разом з нею і бореться за 
неї, що Він представляє її.

Тепер перейдемо до нашої біблійної цитати: «Майте, 
брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі ви-
пробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає 

терпеливість». Вона закликає нас проявляти терпеливість у 
випробовуваннях. У Біблії перекладу Лютера вжито слово 
«випробовування». Існують також інші варіанти перекладу, на-
приклад - «спокуса». Спокуса походить від сатани, який нама-
гається відвернути нас від Бога. Зустрічається ще такий варіант 
перекладу, як слово «іспит». Іспит і випробовування походять 
не від сатани, а від Бога. Бог випробовує нас, бо бажає допомог-
ти нам рухатися вперед; бо бажає допомогти нам розвиватися 
та наближатися до Нього. Отже, випробовування передбачає 
як спокусу, яка походить від сатани, що відводить нас від Бога; 
так й іспит, якого нам допускає Бог, бо Він бажає благословити 
нас і допомогти нам зростати та розвиватися.

Проходячи ці випробовування, ми маємо виявляти терпе-
ливість. Виявляти терпеливість чи мати терпіння не означає 
бути пасивним й очікувати на кшталт: «Ах, не турбуйся, усе 
буде гаразд. Прийде час, усе зміниться. Постривай!» Чимало 
людей розуміють терпеливість чи терпіння як «вичікування 
моменту». Та це не так. Терпеливість, про яку тут йдеться, пе-
редбачає витримку, наполегливість і стійкість. У випробову-
ваннях ми маємо проявляти стійкість. 

Зазнаючи випробовування, ми маємо проявляти також не-
порушну віру. Зазнаючи випробовування, ми маємо зберігати 
вірність і слідувати за Господом. Зазнаючи випробовування, 
ми маємо активно здійснювати служіння. Непорушність віри, 
вірність у слідуванні, активне служіння у любові – саме це пе-
редбачає терпеливість, про яку веде мову апостол Яків. Тер-
пеливість чи терпіння не мають абсолютно нічого спільного з 
нашим характером. Вони є плодом Святого Духа. Терпеливість 
формується під впливом Святого Духа у час випробовувань. 

З іншого боку, випробовування, як я вже казав, є спокуса. 
Що таке спокуса? Раптом до нас приступає якийсь дух і на-
магається переконати, що те, про що каже Бог, не відповідає 
істині; те, що Він обіцяє, не годиться ні на що. Сьогодні немож-
ливо жити згідно з Євангелієм, воно не відповідає духові часу. 
Цей дух намагається нас переконати, що те, про що мовить 
Бог, не є правдою, а отже, він хоче відвести нас від Бога. «Бать-
ко лжі» – так його названо у Біблії (Від Івана 8, 44). У такому ви-
падку нам треба вдаватися до дії Святого Духа. У чому полягає 
завдання Святого Духа? Він веде нас до істини, Він каже нам: 
«Бог є істина. Ісус Христос є істина». Він нагадує нам про те, що 
мовив Господь Ісус: «Доки перейде небо й земля, ні одна йота, 
ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться» 
(Від Матвія 5, 18). Отже, Святий Дух мовить нам про те, що 
Божа воля була і є незмінною; що йдеться не про людські на-
станови, а про Божу волю; що Божа воля, шлях до відкуплен-
ня, є незмінною. 

Якщо ми будемо жити із спонуки Святого Духа, то будемо 
виявляти терпеливість, а разом з нею – непорушну віру, вір-
ність у слідуванні та служінні. Отже, терпіння є плодом Свя-
того Духа.

Ми маємо також терпляче нести свій хрест. Адже Господь 
Ісус мовив: «Коли хто хоче йти за Мною, нехай себе зречеть-
ся, візьме щодня на себе хрест свій і йде за Мною» (Від Луки 
9, 23). Отже, слідувати за Господом є нелегкою справою. Га-
даю, що всі ми добре знаємо про це. Якщо виявляти послух та 
жити згідно з Божою істиною; якщо намагатися жити згідно з 
Божими Заповідями і виконувати все, що Господь вимагає, то 
нам не обійтися без труднощів. Жити, звичайно, буде значно 
простіше, якщо дозволяти собі трішки більше свободи. Однак 
кожен християнин покликаний нести свій хрест. Якщо він ба-
жає слідувати за Ісусом Христом, то буде мати труднощі у жит-
ті. Однак, несучи хрест, ми формуємо терпеливість, стійкість 
та витривалість. Як таке можливе? Дуже просто. Ми дослухає-
мося до голосу Святого Духа. Завдання Святого Духа – указу-
вати нам на майбутнє і нагадувати: «Якщо ти слідуєш за Ісусом 
Христом, то маєш нести хрест; але «страждання нинішнього 
часу негідні майбутньої слави, яка має нам з’явитися» (Римлян 
8, 18). Святий Дух нагадує нам: «Так, декілька десятків років 
тобі доведеться постраждати, це, щоправда, нелегко – але 
пам’ятай про винагороду за це: про вічність, про вічне єднан-
ня з Богом! Їх навіть годі збагнути». Тоді ми зможемо набрати-
ся терпіння та терпеливо нести свій хрест; адже будемо знати, 
що все рано чи пізно зміниться на краще; що варто зберігати 
Господові вірність! 

Ми повинні виявляти терпеливість, коли Бог випробо-
вує нас. Усі ми добре знаємо про ці випробовування. 
Ми молимося, а милостивий Бог не відповідає. Ми че-

каємо на Його поміч, а вона не надходить. Нічого доброго не 
відбувається. Це  – Боже випробовування. Ми робимо все від 
себе залежне, а з нами відбувається одне лихо за іншим. Це – 
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випробовування! Бог бажає бачити, як ми зносимо його. У такій 
ситуації можна сказати: «Бог забув про мене; Він не любить 
мене; Він несправедливий, адже моєму сусідові живеться знач-
но краще …» Це знайоме всім нам.

Давайте все ж слухатися голосу Святого Духа. А про що мо-
вить Святий Дух? Він завжди вказує на Ісуса Христа. Він про-
славляє Господа. Під час випробовувань Святий Дух мовить 
нам: «Не забувай про те, що Господь Ісус зробив для тебе! Не 
забувай про думки Господа щодо тебе!» Завдяки діянню Свя-
того Духа ми зазнаємо близькість і присутність Ісуса Христа 
навіть у час випробовувань, коли несемо нелегкий хрест. Так 
ми зрозуміємо: «Ісус Христос не забуває про мене. Він помер 
за мене. Він продовжує працювати над моєю душею. Він пе-
ребуває поруч зі мною». Якщо ми відчуємо, що саме це від-
бувається з нами, то виявлятимемо терпеливість під час ви-
пробовування, під час іспитів, які Бог допускає нам. Тоді ми 
збагнемо, що Він любить нас. Міцною виявиться тоді наша 
любов, і ми ніколи не покинемо Господа.  

Випробовування приходять до нас також у вигляді не-
доліків, які проявляє наш ближній. Я не знаю як ви, але мені 
доводиться інколи боротися з цим. Отже, нам треба прояв-
ляти терпіння у ставленні до ближнього. Як таке можливе? 
Завдяки дії Святого Духа. Любов Божа влита в наші серця Свя-
тим Духом. Якщо будемо керуватися Святим Духом, то зможе-
мо любити свого ближнього, незважаючи на те, що він є не 
таким, як ми, що він має недоліки і є недосконалим. Ми зможе-
мо любити його так, як його любить Господь Ісус. Ми зможемо 

прощати йому. Адже Святий Дух нагадує нам: «Тобі неодмінно 
потрібна Господня милість! Щоб отримати прощення, ти маєш 
простити». Якщо ми усвідомимо, що неодмінно потребуємо 
Господню милість, то будемо виявляти готовність платити цю 
ціну. Любов Бога влита у наші серця Святим Духом, а тому ми 
в змозі виконувати те, що Господь Ісус мовив: прощати «до 
сімдесяти раз по сім». Це здається абсолютно неможливим. Та 
з допомогою любові ми в змозі впоратися з цим завданням. 
Апостол Павло наголошував, що любов усе стерпить. Тож 
будьмо терпеливими до ближнього. З цим ми впораємося, 
якщо дозволимо Святому Духові формувати в собі любов. 

І ще: ми повинні бути терпеливими до самих себе. Це також 
не так просто. Адже ми не раз кажемо собі: «Ах, і знову не впо-
рався: я мав чимало добрих намірів і знов не впорався! Я хотів 
уникнути того чи іншого гріха, та це мені не вдалося!». У пев-
ний час нам уривається терпець і приходить думка: «У мене 
все одно нічого не вийде!»

Давайте не занепадати духом, а слухатися голосу Святого 
Духа. Про що Святий Дух мовить нам? Він нагадує нам про 
те, що казав апостол Павло: «Я певний того, що Хто розпочав 
у вас добре діло, Він його й закінчить аж до дня Христа Ісу-
са» (Филип’ян 1, 6). Святий Дух свідчить нашому духові: «Ти 
– дитя Боже. Ти впораєшся з цим завданням!» Бог довершить 
розпочате у нас. З Його допомогою ти впораєшся з будь-яким 
завданням, але пробуй знову й знову!» 

Отже, нам треба проявляти терпеливість: терпеливість у ви-
пробовуваннях, терпеливість у спокусах, терпеливість, коли 
несемо хрест; терпеливість в іспитах; терпеливість до ближ-
нього і терпеливість до самих себе. 

Тут апостол Яків ще мовить: «Майте повну радість, коли впа-
даєте в усілякі випробовування». Чи радіти нам, коли зазнаємо 
випробовування? Нам,зрозуміло, не треба радіти, коли дово-
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Якщо ми житимемо із спонуки Свя-
того Духа, то будемо виявляти 
терпеливість.
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диться страждати. Жодна людина не радіє, коли страждає. Ми 
не радіємо, коли зазнаємо випробовування. Ми не радіємо, 
коли зазнаємо болів. Ми не радіємо, коли страждаємо. Однак, 
тут мовиться про те, що ми маємо радіти, коли зазнаємо ви-
пробовування. Бо ця радість є плодом Святого Духа. Згадайте 
те, про що я вам на початку говорив. 

Ми радіємо, бо сміємо представляти Господа. Адже Він по-
силає нас на випробовування. Він посилає нас у світ, в якому 
панує зло. Господь посилає нас, аби ми представляли Його. Я 
не раз розмірковую над цим. Адже так Господь виявляє до нас 
неабияку довіру: «Я довіряю тобі. Тепер ти мусиш поступати 
так, як Я поступив би на твоєму місці. Ти мусиш свідчити лю-
дям про Мою волю». Розмірковуймо над цим!

Спортсмени пишаються, що представляють сьогодні в Ріо 
Німеччину; вони радіють, що саме їх вибрали для цього. – Бог 
вибрав нас, аби ми були учнями Ісуса Христа. Хіба це, якщо 
добре поміркувати, не викликає в нас радість? Бог вибрав 
нас, щоб ми перемагали з Ісусом Христом. Ви знаєте, «Пере-
магати з Христом!» – це щось значно більше, ніж просто мати 
позитивне мислення. Адже сьогодні побутує думка: тобі треба 
думати позитивно! Гадаю, це ще не все. Тут йдеться про дещо 
інше. Господь Ісус бажає дати нам можливість здобувати пе-
ремогу.

Коли будь-який спортсмен здобуває у Ріо золоту медаль, то 
у цей момент він вже не пам’ятає про виснажливі тренування, 
про жертви, на які доводилося йому йти, про зусилля, які до-
кладав. Він думає тільки про свою перемогу.

Ми також здобуваємо перемогу з Ісусом Христом. Давайте 
все більше сповнюватися радістю від перемоги у час випро-
бовувань, іспитів та хресних страждань; давайте сповнюва-
тися радістю, твердо знаючи: з Богом ми здатні впоратися з 
будь-яким завданням. Я хочу показати, чого можна досягнути 
разом з Богом. У мене є зараз слушна нагода для цього. І це 
викликає в мене неабияку радість. 

У час, коли Господь мене випробовує, Господня милість ще 
не завершилася. Бог ще дає мені шанс і можливість зростати. 
У мене ще є потенціал для духовного зростання. Адже час Го-
сподньої милості ще не завершився.

У чому ж суть випробовувань? Милостивий Бог продовжує 
працювати наді мною. Розмірковування над цим також викли-
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 ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬҐАНҐ НАДОЛЬНИЙ

Коли спортсмена нагороджують 
золотою медаллю, то він роз-
чулюється до сліз. Тоді можна було 
б йому сказати: «А пам’ятаєш, як 
не раз бувало на тренуваннях, що 
в тебе опускалися руки? Та твій 

тренер наполягав: «Продовжуй! Не здавайся!»» – Я вдячний, 
що в особі нашого Першоапостола ми маємо такого «трене-
ра», який каже: «Не здавайся, продовжуй; адже йдеться про 
найвеличніше, що тільки людина може осягнути!»

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ УРС 
ГЕБАЙЗЕН

Сьогодні вранці ми, певна річ, 
прийшли на богослужіння, аби 
отримати відповідь на питання, як 
нам бути дальше. І якою була ця 
відповідь? Виявляти терпеливість! 
Це слово є зовсім непопулярним. 

Водночас терпеливість і терпіння – це вельми велика сила! 
Отже, виявляти терпеливість – це відповідь на твоє питання.

АПОСТОЛ ВОЛЬҐАНҐ ШУҐ

Сьогодні вранці Бог знову виявляє 
до нас Своє терпіння. Бог бажає 
спасти нас і тому не перестає про-
являти до нас терпіння. Будь-яка 
людина вже здалася б. А Він – ні! 
Він проявляє терпіння. Він робить 
все нову й нову спробу. Він бажає 

спасти нас і дарує нам Свою милість і прощення гріхів. Ми 
залюбки будемо ділитися терпінням, яким наділяє нас мило-
стивий Бог.

кає радість. Отже, час Господньої милості ще не завершився. 
Я ще нічого не втратив; у мене ще є потенціал для духовного 
зросту.

Під час випробовувань – я вже казав – ми можемо по-осо-
бливому відчувати близькість і присутність Бога. Мені немає 
потреби детально зупинятися на цьому. Адже усі ми не раз 
переживали це. Саме під час випробовувань милостивий Бог 
є дуже близько до нас. Від цього нам не треба проявляти ве-
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Ми зазнаємо випробовувань, з одного боку, у вигляді 
іспитів, що походять від Бога; а, з іншого, – у вигляді 
спокус, які походять від сатани. Завдяки Святому 
Духові у час випробовувань і спокус ми можемо 
виявляти терпеливість: 
 – терпеливість хресних страждань;
 – терпеливість до ближнього;
 – терпеливість до самого себе.

Окружний апостол на відпочинку Фріц Некорн  і 
його дружинаЛізелотте  отримали  благосло-
вення  з нагоди  діамантового  весілля

лику радість, а радість у тиші: «Я знаю, Господь поруч зі мною». 
Саме такою є радість людини, яка проходить випробовування.

Ми, звичайно, знаємо про досконалу радість; адже ми знає-
мо, що Господь Ісус з нами і що ми здобудемо перемогу, якщо 
будемо боротися. Ми пам’ятаємо про велику й неперевер-
шену радість, яку осягнемо, коли осягнемо вічне єднання з 
досконалим, святим, всемогутнім та милостивим Богом. Ця 
радість є такою великою, що її годі передати словами, і вона 
називається – Божа Слава! У своєму серці й у своїй душі нам 
треба дедалі більше розмірковувати над нею. Адже Бог бажає 
подарувати Свою славу всім людям. Хіба це не є причиною 
для радості. Усі ці радощі ми можемо мати у час випробову-
вань, якщо будемо слухатися голосу Святого Духа; якщо буде-
мо дозволяти Йому впливати на свою душу.

Після співпроповідей окружних апостолів та апостола 
Першоапостол сказав:

Дорогі брати і сестри, сьогодні вранці ми мали змогу знову 
переконатися у терпеливості й наполегливості Бога, Який ба-
жає спасти нас. Бог не здається. Він добре знає про те, що ти 
і я зробили за минулий тиждень. Він добре знає, що не все у 
нас було гаразд. Він добре знає, що ми пообіцяли Йому те або 
інше, чи що мали ті або інші добрі наміри та їх, на жаль, не ви-
конали. Будь-яка людина вже давно здалася б. Та Бог – ні! Він 
виявляє терпеливість. Він бажає спасти нас і дарує нам Свою 
милість, прощення гріхів.  

Окружний апостол Хебайзен вів мову про відповідь, яку 
ми отримали під час богослужіння. Святе Причастя є також 
для нас неабиякою відповіддю. Воно не є чудодійною кноп-
кою, натиснувши на яку, ми все вирішуємо. Коли ми ведемо 
мову про достойне споживання Святого Причастя, то маємо 
на увазі свій власний внесок. Бог виконує Свою частину праці, 
а нам треба – свою. Господь наголошував, що ми маємо спо-
живати, тобто засвоювати Його Тіло і пити, тобто поглинати в 
себе, Його Кров. Тобто ми маємо глибоко розмірковувати над 
цим. Коли ми, уся громада, святкуємо Святе Причастя, то зо-
середжуємося на Ісусові Христові, на тому, що Він зробив для 
нас. «Тіло Моє і Кров Моя, за вас віддані». Ось на чому нам слід 
зосереджуватися. Це – відповідь на питання: «Чи забув мило-
стивий Бог про мене?» Коли ми зосереджуємося на жертві Ісу-
са Христа, то подібне питання не виникає. Він помер за мене. 
Хіба Він може забути про мене? Хіба милостивий Бог може 

не любити мене? Ніколи! Під час святкування Святого При-
частя ми згадуємо про любов  Бога-Отця до Свого Сина. Ми 
отримуємо відповідь на питання, чи перестав Він нас любити? 
Отець любить тебе так, як любив Свого Сина. Його любов по-
лягала в тому, що Він допоміг Йому здобути перемогу. Отже, 
Бог любить і тебе. Під час святкування Святого Причастя ми 
чуємо, як Господь нам каже: «Я вмер за тебе. Тіло Моє і Кров 
Моя за тебе віддані».

Я із задоволенням спостерігаю за тим, як мій брат, моя се-
стра; кожен, хто отримує проскуру, чує від Господа те саме. 
Господь любить мого брата так само, як і мене. Він не ро-

бить жодної різниці. Він любить усіх однаково.
Нам треба розмірковувати над тим, що саме відбувається 

під час святкування Святого Причастя? Адже це не просто 
свято, під час якого роздають щось. Під час Святого Причастя 
присутній Ісус Христос, Який кожному з нас каже: «Я даю тобі 
Моє Тіло і Мою Кров». То які ще конфлікти можуть існувати 
в громадах? Я бажаю, щоб кожен член громади зокрема під 
час святкування Святого Причастя дедалі глибше усвідомлю-
вав це. Адже Святе Причастя дає відповідь на багато питань. 
Господь Ісус мовить: «Чиніть це на спомин про Мене, поки Я 
не прийду». Це допомагає нам проявляти терпіння. Сьогодні 
вранці під час святкування Святого Причастя Господь обіцяє: 
«Я прийду знову». Це – прекрасна відповідь. Святе Причастя – 
це відповідь для мене, для громади. Аби Святе Причастя було 
дієвим, нам треба – повторюся ще раз – «розжовувати» і по- 
глинати його в себе. Це – частина нашої праці. Давайте саме 
так святкувати сьогодні вранці Святе Причастя. Я вважаю, що 
це саме та відповідь Бога, яка мені потрібна. 
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Будь-яка людина бере на себе в житті відповідальність. 
Чим дорослішими ми стаємо, тим більший обсяг від-
повідальності ми беремо на себе. Іноді відповідаль-
ність є для нас непосильною, а іноді – легкою і приєм-

ною. Отже, є справи, за виконання яких ми беремося залюбки, 
а за інші – менш завзято. 

Упродовж усього життя нам доводиться нести відповідаль-
ність або за свого ближнього, або за виконання тої чи іншої 
справи; при цьому – як на словах, так і на ділі. Якщо ми маємо 
на меті відповідально виконати ту чи іншу справу, то ставимося 
до неї з щирим завзяттям, із  смиренням та бажанням учитися 
тапроявляємо далекоглядність.

Я розмірковував у цьому зв’язку над поведінкою Авраама. 
Він та його племінник Лот вирушили разом у дорогу до нової 
батьківщини. У кожного з них були домашня худоба, слуги й 
служанки. Згодом їм треба було розійтися і Авраам надав моло-
дому Лоту право вибору місця, де він мав випасати свої стада. 
Лот вибрав більш родючу землю на березі ріки Йордан.

Аврааму же дісталися землі з менш родючими ґрунтами. Та 
він погодився з вибором Лота, хоча – будучи старшим за віком – 
мав перевагу у праві вибору. Його поведінка і надалі була в цьо-

му відношенні взірцевою. Коли вороги схопили й взяли у полон 
Лота та його сім’ю, то Авраам, усвідомлюючи відповідальність 
за Лота, кинувся зі своїми людьми в погоню за ними й визволив 
свого племінника. Хоча в Авраама було достатньо причин не 
брати на себе відповідальність за Лота (пор. Буття 14).

Ми живемо однією громадою і бажаємо, аби у ній панували 
мир та злагода, і таким чином сприяємо тому, аби кожен мав 
змогу осягнути ціль віри. Для цього нам нерідко доводиться 
йти на ті чи інші поступки  та жертви. Так ми беремо на себе 
відповідальність і з повагою та любов’ю ставимося до Бога та-
ближнього. 

Інколи, звісно, у громаді доводиться приймати рішення, які 
не можуть задовольнити всіх. Буде доречним у цьому випадку 
звернутися до відповідальної людини, яка прийняла таке рі-
шення. Важливо при цьому все ж, беручи приклад з Авраама, 
з повагою ставитися до ближнього. Адже всі ми несемо спільну 
відповідальність за те, аби наш ближній осягнув мету віри. Для 
цього кожен із нас має намагатися докладати неабияких зусиль, 
аби прощати один одному, аби пройматися серцем і душею по-
требами один одного та виявляти взаємні повагу й любов. 

Адже ми живемо у час, коли людина, якщо зазнає несправед-
ливе ставлення до себе, одразу замикається всобі 
і може піти геть. Така поведінка не є притаманна 
Господній громаді. Прощати один одному, йти на-
зустріч один одному, щиро служити своїми дарами 
один одному – ось у чому суть відповідального став-
лення до братів та сестер і є ознакою взаємної лю-
бові. В Ісуса Христа було чимало причин відмовитися 
від виконання плану спасіння та піти геть. 

Сприяймо своїми новими ідеями формуванню 
духовного життя громади. Для служителів і від-
повідальних членів громади це означає бути небай-
дужими та відкритими до цих нових ідей. Адже всі ми 
несемо спільну відповідальність за радість, єднання 
та життя громади. Тож будьмо готовими платити за 
це відповідну ціну.

Рюдіґер Краузе

Відповідальність

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
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Примітно те, що Ісус Христос закликав людей слідува-
ти за Ним. Адже в той час було заведено самостій-
но шукати собі вчителя, рабина і жити разом з ним 
у сімейному господарстві. Учитель ішов до людей, а 

учні слідували за ним на певній відстані. Це було слідуванням 
у буквальному значенні слова. Людей, які визнають певну осо-
бу, захоплюються нею і з цікавістю слідують за нею, називають 
послідовниками чи учнями.
Це не є давній, запорошений ритуал, як таке може здатися на 
перший погляд. Слідування існує й у наш час: у соціальних ме-
режах є так звані «фолловери», яких можна вважати такими 
собі послідовниками. Та чи інша людина гордиться, що має 
послідовників, тобто трьох, чотирьох чи навіть п’ятьох фол-
ловерів.

Слідування як хода за ким-небудь
Під час процесій натовп людей слідує за духівником, даро-
носицею чи будь-яким іншим знаменням. Чим чисельнішою 
є процесія, тим більший вплив вона справляє на глядачів, які 
спостерігають за нею, стоячи на узбіччі дороги. 

Ісус Христос наголошував, що Його стосунки з учнями відріз-
няються від стосунків інших учителів:  «Не ви Мене вибрали, 
але Я вибрав вас …» (Від Йоана 15, 16). Для Господа не була 
важливою кількість послідовників. Людям, які слідували за 
Ним, Він водночас мовив: «Мають нори лисиці, а гнізда не-
бесні пташки, Син же Людський не має де й голови прихили-
ти…» Ісус не був рабином, учителем, який мав свій власний 
дім і прислугу. Для Своїх сучасників Він був бездомним та 
незаможнім мандрівним проповідником, Який звіщав про на-
ближення Божого Царства. У Євангелії від Луки 9, 60 йдеться 
про одне з доручень, яке Ісус Христос дав Своїм послідовни-
кам: «…а ти йди та звіщай Царство Боже».
Отже, слідування за Ісусом Христом – це не небесне сяйво Ісу-
са Христа, яке надмірно виливається на Його послідовників, і 
не слава, у проміннях якої вони купаються, звеличуючи самих 
себе. Ні, навпаки, слідування – це відгук на рішуче повеління 
йти та працювати: «Cлідуй за Мною й благовісти спасіння в 
Ісусі Христі!»

Прийди та слідуй за Мною (1)
Слідувати за Ісусом Христом! Звичайно, так! Але як? У кожного християнина існує власне розумін-

ня «слідування». А для учнів Ісуса Христа все було зовсім просто: вони слідували за Ісусом, супро-
воджували Його під час мандрування з одного міста в інше, слухали Його, училися в Нього. Та понад 

2000 років тому Ісуса Христа розіп’яли і Він вознісся на небо. Що означає сьогодні слідувати за 
Ісусом Христом?

                   БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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«Нагірна проповідь», Ян Брейгель Старший 
(1578-1625); велика кількість людей пішли за 
Ісусом і хотіли слухати його – короткочасне 
слідування за Ісусом Христом
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Слідування і повна самовіддача
Той, кого покликано слідувати за Ісусом Христом, має повні-
стю віддавати себе на виконання даного доручення. Господь 
неодноразово наголошував на цьому. Один чоловік попро-
сив в Ісуса дозволу піти спершу поховати свого батька. Та Ісус 
відповів йому: «Зостав мертвим ховати мерців своїх». Для нас 
цей вислів звучить дещо різко, незрозуміло й навіть абсурдно: 
адже мертві не можуть хоронити мертвих. Для фарисеїв, які 
прискіпливо дотримувалися букви Закону, це повеління Ісуса 
Христа було грубим порушенням побожності й звичаїв. Адже 
будь-який син був зобов’язаний похоронити свого померлого 
батька. Та Ісус саме так тлумачить правильне розуміння сліду-
вання: учень має цілковито віддавати себе святій справі. Він 
має повністю присвятити себе і своє життя Богові.
Наведемо ще один приклад: інший чоловік, якого Ісус покли-
кав слідувати за Собою,  спершу попросив  дозволу попроща-
тися з сім’єю і друзями. Ісус же мовив йому: «Ніхто з тих, хто 
кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до 
Божого Царства!» Ці рішучі слова не справляють приємного 
враження на людей. Але що мав Ісус на увазі, коли так гово-
рив?  
Якщо селянин, орючи землю плугом, озирається назад, то 
прокладає криву борозну. Вона не є сприятливою для сівби. 
Борозна буде рівною, якщо рільник дивиться тільки вперед. У 
переносному значенні це означає: лише та людина, яка зосе-
реджується на Божому Царстві, яке наближається як у просто-
ровому, так і в часовому відношенні,  придатна для цієї роботи 
і може, справді, добре впоратися з нею. Такий послідовник, як 
зазначав Ісус Христос, ставить, якщо треба, слідування понад 
усе, навіть понад спілкування з друзями чи понад життям у 
сім’ї та із сім’єю.
Ці обидва метафоричні приклади, які наведені для потенцій-
них послідовників, яких Ісус Христос уже покликав слідувати 
за Ним, свідчать про те, що Ісус надавав слідуванню неабия-
кого значення. Про значення слідування свідчать також такі  
Його слова: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться 
самого себе і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною 
йде». Людина, яка зрікається самої себе, добровільно відмов-
ляється від життя згідно з власними бажаннями і для неї воля 
іншого – у даному випадку Ісуса Христа – є власною волею.

Слідування і відмова 
Люди, які відгукнулися на поклик Ісуса Христа «Прийди й слі-
дуй за Мною!», залишали свою домівку, сім’ю і друзів. Сліду-
вання передбачає також, і це по-друге, відмову від професій-
ної діяльності. Людина, яка вирушає у мандрівку, не здатна 
добре виконувати працю на полі, що передбачає вчасну сівбу 
й жнива.
Слідування передбачає, по-третє, відмову від володіння май-
ном. Ісус Христос закликав багатого юнака продати майно й 
роздати його бідним і збирати скарби на небесах. Отже, істин-
ні послідовники Ісуса Христа знаменують собою наближення 

Божого царства – у любові й славі.
Послідовники Ісуса Христа перебувають «у світі», де панують 
тлінність, гріх і смерть. Послідовники Ісуса Христа живуть та-
працюють також тут на користь ближнього і їхні сутність та 
думки дедалі більше віддаляються від земних, яким прита-
манні жадоба помсти, заздрість і влада. Більше того, він «не 
від світу цього», а уже належить новому світові Бога. Сутності 
Христового послідовника притаманні такі елементи Божого 
Царства, як любов, самовідданість, прагнення ставати подіб-
ним до Божого Сина.
Тут треба дати певне уточнення: запорукою спасіння є не 
буквальне слідування за Ісусом Христом, навіть якщо воно й 
сприяє спасінню тої чи іншої людини. «Бо коли не ввіруєте, що 
то Я ...» (Йоана 8, 24), а віра в Ісуса Христа. Адже в передпас-
хальний час  серед прихильників Ісуса Христа було чимало 
людей, які вірували, що Ісус Христос є Божим Сином, хоча не 
мандрували разом з Ним. Згадаймо про Марту, Марію та Ла-
заря з Віфанії. Вони перебували на одному місці, але серцем і 
вірою були прихильними до Господа.
Взяти на себе хрест Ісуса Христа – це посилання на Його жер-
товну смерть. Учень, як зазначає Ісус, має бути готовим відда-
ти своє життя за Євангеліє, звістку про Розп’ятого. Кожного 
дня – як мовиться у Євангелії від Луки 9, 23 – він має нести 
спасенну звістку про хрест – жити згідно з Євангелієм і звіща-
ти людям про нього; тобто, будучи учнем Ісуса Христа присвя-
чувати своє життя Його служінню.  
Окрім цього, Ісус Христос наголошував, що людині, яка прий-
няла рішення слідувати за Ним, цілком імовірно, необхідно 
відмовлятися від земних благ. «Яка ж користь людині, що 
здобуде ввесь світ, але занапастить чи згубить себе?» (Луки     
9, 25).

Слідування як доручення
Кого Ісус Христос кликав слідувати, той отримував доручення 
буквально слідувати за Ним, учитися у Нього й звіщати бла-
гу звістку. І люди, які очікували допомоги від Ісуса, нерідко 
зверталися зі своїми проблемами до Його учнів. Отже, вони 
приписували учням риси й здібності, які були притаманні Го-
сподові.

Слідування після смерті Ісуса Христа, Його вос-
кресіння і вознесіння
З одного боку, і після смерті Ісуса Христа були мандрівні про-
повідники, які продовжували буквально слідувати за Ним і 
звіщати про Боже Царство. Ними були здебільшого посланці 
від окремих громад, які, виконавши певне доручення, повер-
талися у свої громади.
Поряд з цим формувалося розуміння скоріше символічного 
слідування «осілої» громади, яке ґрунтувалося на Євангелії. 
Отже, слідування стало тотожністю християнського життя. 
Віруюча людина є послідовником Ісуса Христа, якщо слухає 
Його слово, живе згідно з Його спонуки, переймає Його цін-
ності, виконує Його заповіді і поступає так, як учив Учитель.                                                                                                                  

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО
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Іноді кажуть: «Він не бачить лісу за де-
ревами». Так говорять про людину, яка 
настільки заглиблюється у дрібні деталі, 
що втрачає бачення загальної картини. З 

ким із нас не траплялося таке: шукаєш щось 
важливе, риєшся у найпотаємніших куточках 
свого робочого стола, перевертаєш усе верх 
ногами, а те, чого шукаєш, лежить на поверх-
ні. Або, буває, людина відчайдушно шукає 
і шукає свої окуляри, а вони у неї – на носі. 
Нам, людям, властиво щось не помічати чи 
не бачити. 

Інколи страх зіграє з нами лихий жарт, 
і наше поле зору тоді так звужується, що 
ми не бачимо допомоги, яка зовсім поруч. 
Подібне відбулося із слугою пророка Єли-
сея. Сирійці верхи на конях та колісницях 
оточили місто Дотан, аби взяти у полон 
пророка Єлисея, бо він, маючи дар яснови-
діння, упродовж багатьох років розкривав 
маршрути, ідучи якими, сирійці здійснюва-
ли напади на ізраїльтян. І це, врешті-решт, 
набридло сирійському цареві. Якось уночі 
його військо оточило місто, а слуга побачив 
неприятеля та негайно хотів попередити 
пророка про небезпеку. А пророк молив-
ся до Господа: «Господи, розкрий йому очі, 
і нехай він побачить!» Бог відгукнувся на 
його молитву. Слуга побачив, що військо, 
яке було на стороні пророка, переважало 
сирійське військо: «Аж ось гора повна ко-
ней та огняних колесниць навколо Єлисея».

Потім пророк знову молився до Бога та-
просив: «Побий, благаю, цих людей сліпо-
тою». І Бог виконав його прохання. З відкри-
тими очима вони не бачили, що перед ними 
стояв пророк. І сказав до них Єлисей: «Ідіть 
за мною, я вас приведу до того чоловіка, що 
ви шукаєте». Вони пішли вслід за пророком 
та потрапили у самий центр ворожої країни. 

Нам не потрібен міраж, який внаслідок 
мерехтливої пустельної спеки хибно вказує 
на шлях до квітучої оази. Але ми здебільшо-
го з відкритими очима впевнено йдемо на- 
зустріч нещастю, бо не вміємо розпізнати 
небезпеку і належним чином оцінити на-
слідки своєї поведінки. Згодом ми сердимо-
ся на себе, бо не побачили очевидного.

Мимоволі пригадуються слова Ісуса Хри-
ста, мовлені до Лаодекійської громади: 
«Раджу тобі купити від мене золото, … і ма-
стю очною помаж свої очі, щоб бачити міг». 
Мешканці цього міста гадали, що добре ба-
чать і що є заможними. Та водночас вони 
не були здатними розпізнати свої духовні 
убогість та наготу. Вони тримали у руці 
подібний до золота злиток і вважали його 
за справжнє золото.

Навряд, чи існує людина, яка була б гли-
боко обізнана у всіх галузях науки. Людство 
надбало так багато знань, що нам у тій чи ін-
шій ситуації доводиться довірливо зверта-
тися за порадою до фахівця: лікаря, юриста, 
фінансового чи податкового консультанта 
і т.д. Досвід усе ж учить, що попри довіру 
треба проявляти певну дозу скептицизму 
й здорового людського глузду. Адже не раз 
траплялося, що фахівцям власний гаманець 
був важливішим за наш добробут. 

У посланні до Лаодекійської громади Ісус 
Христос пропонує послуги Фахівця, Який 
володіє масштабним баченням, Який має 
на меті спасіння, мир і вічне життя людини. 
Відчинімо Йому двері. Застосуймо запропо-
новану Ісусом Христом очну мазь і сповні-
мося світлом Його знання, аби прозріти й 
побачити, що, власне, є найважливішим у 
моєму житті. Господь дасть нам орієнтир у 
час, коли чимало шляхів, які начебто ведуть 
до спасіння, вселяють невпевненість. 

Духовне прозріння
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У Новоапостольській церкві в наш час діє наступне по-
ложення: церковна музика покликана підкреслювати 
достоїнство та святість богослужіння, а також глиби-
ну нашого віросповідання й зміст новоапостольської 

віри. Музика повинна узгоджуватися з текстом пісні та ефек-
тивно підкреслювати основні думки, висловлені в проповіді. 
При цьому музика в Новоапостольській церкві виконує служ-
бову функцію.

Тисячоліттями музиканти намагались покласти біблейські 
та інші духовні тексти на музику, надаючи тим самим своїй вірі 
художньої форми. У Новоапостольській церкві професійні му-
зиканти теж зробили свій вагомий внесок у музичний розви-
ток і розмаїття духовного пісенного репертуару.

З історії
Із попередніх статей, присвячених історії церковної музи-

ки, нам відомо, що починаючи з XV-XVI століть, із зароджен-
ням протестантських рухів у богослужіння протестантської 
церкви почали проникати піснеспіви, які були популярними 
в народі. Поети писали на відомі тоді мелодії нові духовні тек-
сти, які й виконувалися під час богослужінь у лютеранських 
(протестантських) громадах. Велика заслуга в цьому нале-
жить християнському богослову, ініціатору Реформації, зна-
ному перекладачеві Біблії на німецьку мову Мартіну Лютеру 
(1483-1546), який особисто написав декілька пісень рідною 
німецькою мовою, поклавши їх на відомі тоді мелодії, і німець-
кому лютеранському теологові та найвизначнішому авторові 
текстів духовних лютеранських піснеспівів того часу Паулю 
Герхарду (1607-1676). Наведемо приклад.

У XVI столітті досить популярною була пісня на музику Ган-
са Лео Хаслера (1564-1612) під назвою «Mein Gemüt ist mir 
verwirret» («Розбито моє серце»), досить типовий зразок лю-
бовної лірики  того періоду, у якій були приблизно такі слова: 
«Одна чарівна красуня розбила моє серце: збентежений і за-
смучений, я втратив спокій. І день, і ніч не сплю я, лиш плачу, 
огорнутий журбою. Печаль розбила серце, ніяковію від лю-
бові». Пауль Герхард написав на музику цієї пісеньки два люте-
ранських хорали, які пройшли випробування часом та через 

деякий час ввійшли до новоапостольського пісенника. Мова 
йде про пісні «Чоло в кривавих ранах» (російськомовний 
пісенник (далі – РП, № 29) та «Довір свою тривогу» (РП, № 108).

Великий вплив на розвиток співу в ту епоху мала й німець-
ка громада Миколи Людвіга фон Цінцендорфа (1700-1760). 
Цінцендорф був надзвичайно талановитим автором пісень. 
Завдяки йому братські громади збагатили свій репертуар 
цілою низкою пісень про Спасителя, які називалися «пісня-
ми Ісуса». Дві з них представлені також в Новоапостольсько-
му пісеннику – це «Йдіть поєднані серцями» (РП № 228-а та 
№ 228-б; україномовний пісенник № 165) та «Йди, Ісусе, йди, 
нас життям веди» (РП № 248, україномовний пісенник № 587).

Під впливом цього напрямку перебували й великі ком-
позитори церкви німці Йоганн Себастьян Бах (1685-1750), 
Георг Фрідріх Гендель (1685-1759), Генріх Шютц (1585-1672) 
та Фелікс Мендельсон Бартольді (1809-1847), а також австрі- 
єць Франц Шуберт (1797-1828), американський проповідник 
Айра Девід Санки (1840-1908) та багато інших. Піснеспіви на 
їхню музику також можна знайти в пісеннику нашої церкви.

Теж саме можна сказати й про пісні на слова американсько-
го поета XIХ століття Філіпа Пола Блісса. У 1874 році він поли-
шив своє місце вчителя музики й вирушив у подорож країною 
в якості «євангельського співака». Блісс написав силу-силенну 
духовних пісень. Багато з його пісень переклав на німецьку 
мову німецький поет Ернст Генріх Гебхардт (1832-1899), про-
повідник Методистської церкви, який популяризував амери-
канські «пісні пробудження» в Німеччині. («Пісні пробуджен-
ня» виникли в XVIІІ-ХІХ століттях на хвилі протестантського 
руху пробудження, яке прагнуло до оновлення й побожності 
та повернення від «християнства за звичкою».) Американсь-
кий місіонер і німецький методист знали, як втілити в слова 
мету нашої віри, так що багато парафіян Новоапостольської 
церкви під час читання текстів цих пісень мимоволі думають: 
«Еге ж, певно, вони були новоапостольськими християнами!»

Туга за Батьківщиною
На початку ХХ століття в Німеччині великою популярністю  

користувалися народні пісні, пісні про батьківщину й марші. 

Її слухають, її люблять, вона лунає звідусіль – музика. Однак не існує єдиної думки з приводу того, яку 
музику вважати прекрасною і яка музика повинна лунати під час богослужінь. Яка ж музика має право 
звучати в Новоапостольській церкві? І хто визначає це?

          Музика в Новоапостольській 
церкві

МУЗИКА В ЦЕРКВІ (ЧАСТИНА 13)
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Внаслідок цього пісні, які підхопили цей стильовий напрямок, 
ми знаходимо і в новоапостольських пісенниках різних країн, 
які черпали свій репертуар із німецькомовного новоапо-
стольського збірника.

Творці цих пісень записували те, що солодко звучало й було 
милим серцю. Після двох воєн, під враженням від військового 
полону й вигнання з власної країни, великого значення набу-
ли пісні, присвячені батьківщині. У 50-ті роки ХХ століття люди 
мріяли про ідилію, яку зруйнували війни. Емоційні шлягери та 
сповнені емоцій безневинно-веселі художні фільми про бать-
ківщину користувалися в ті роки великою популярністю, вони 
надавали почуття захищеності й безтурботності. У піснях, які 
виконувалися в ті роки в Новоапостольській церкві, також 
відчувалася туга за гармонією й святим миром. Для «небесної 
Вітчизни» автори текстів знаходять такі образи, які здебільшо-
го відповідають хворобливій тузі за земною батьківщиною. 
Прикладами таких пісень є, в основному, гімни з хорових збір-
ників, наприклад, «Знаю я Вітчизну» (німецькомовна хорова 
тека № 288), «Линь, душе до Сіону» 
(німецькомовна хорова тека № 291) 
та інші.

На початку ХХІ століття нічого не 
змінилося: надалі в піснях прева-
лює емоційне розуміння Вітчизни,  
усвідомлення того, що ми живемо 
там, де «вирує негода», де «мирські 
печалі в небо погляд мій затьмарю-
ють», де «мир земний та швидко-
плинний» несе нам лишень втому і 
біль від мирських образ. Проте з’я-
вилася необхідність в доповненні та розширенні  пісенного 
репертуару нашої Церкви.

Так, на початку нашого століття в різних країнах світу 
розпочалася робота над створенням нових пісенників Ново-
апостольської церкви. Але, окрім них, у пісенниках містяться 
й такі пісні, в основі яких лежать традиційні мелодії та націо-
нальні мотиви. Досить популярними сьогодні є також пісні, 
написані в стилі спіричуелс.

Російськомовний пісенник сьогодні
У сучасному російськомовному новоапостольському пісен-

нику, який нещодавно побачив світ, міститься понад 100 но-
вих пісень. Проте «нових» не означає «сучасних». Новими 
вони є лише для російськомовних братів і сестер, у той час як 
парафіянам інших країн вони добре відомі. Мова йде про пісні 
XVI – ХІХ століть таких авторів, як Філіп Пол Блісс, Айра Девід 
Санки та багатьох інших.

В епоху, коли наша церква прагне до підтримання добрих 
взаємовідносин з іншими церквами й поваги всіх християн, 
виникає необхідність у нових текстах та нових мелодіях, у 
яких йдеться про християнське життя в повсякденності, про 

любов до ближнього і про християнське поводження з людь-
ми та природою. Під впливом цього прагнення вкотре відкри-
вається внутрішня краса старих текстів, які належать перу, 
наприклад, Пауля Герхарда й Мартіна Лютера. Хорові твори 
Й.С. Баха, І.Я. Шютца та інших майстрів церковної музики – по-
ряд з новою популярною сьогодні музикою на кшталт госпелів 
або новою духовною піснею – міцно входять в репертуар но-
воапостольських громад. Час від часу духовний репертуар 
нашої церкви збагачується й сучасними творами, наприклад, 
піснею «Люблю тебе, Всевишній Боже» С. Корбетт-Вуд (народ. 
1963 року), два куплети до якої написали члени проектної гру-
пи «Новий російськомовний пісенник» або піснею «Я - повели-
тель і Творець» Д.Л. Шутте (народ. 1947 року). У пісеннику  та-
кож міститься багато пісень в обробці члена німецькомовної 
проектної групи Вольфганга Лака (народ. 1954 року) і на його 
музику. Під час роботи над створенням нового німецькомов-
ного пісенника Новоапостольської церкви, із якого були запо-
зичені багато творів для російськомовного пісенника, проект-

на група, відповідальна за відбір 
пісень, шляхом копіткої роботи 
знайшла декілька пісень XVІІI-ХХ 
століть, які влучно відображають 
віровчення нашої церкви, однак 
для них не було відповідних ме-
лодій. І тоді В. Лак виказав свою 
готовність покласти декілька 
текстів на музику. Так у ново-
му пісеннику з’явилися пісні на 
його музику, наприклад, «Госпо-
ди, прости нам гріхи» (РП, № 59), 

«Ми йдемо на Христовий поклик» (РП № 282) та інші.
Можна з повним правом стверджувати, що твори, які вико-

нуються в нашій Церкві, відображають сучасну музичну тен-
денцію. У зв’язку з цим в «Основних положеннях про музику в 
Новоапостольській церкві» зазначено: «… незалежно від осо-
бистих уподобань необхідно прагнути до різноманітності під 
час вибору типів, стилів й ступеню складності музичного тво-
ру. Важливо задовольнити потреби та уподобання всіх братів і 
сестер по вірі, щоб музика інших культур була зустрінута з по-
вагою. Потрібно, по можливості, враховувати й підтримувати 
традиції тої чи іншої нації. При цьому слід виявляти толерант-
ність не лише до традиційних, але й нових хорових, органних 
та інструментальних творів». А також: «…тексти пісень повин-
ні узгоджуватися з Євангелієм і християнськими цінностями. 
Вони мають бути легкими в плані вимови та розуміння».

Новоапостольська церква відкрита для оновлення. Однак 
сучасні мелодії зустрічаються сьогодні не так часто – занадто 
велика потреба чути в церкві насамперед щось знайоме, що 
створює приємну довірливу атмосферу. У цьому плані новоа-
постольська церковна музика є, як і раніше, цілком традицій-
ною.                                                                                                            Ред.
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  ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Будьте 
благо-
словенні, 
тяжкі 
часи
Сповідання віри пов’язане з 
благословенням. При цьому 
людина, яка сповідує віру, 
відчуває глибину й красу 
своєї віри.

Нещодавно я відсвяткувала свій 
53-й рік народження – скром-
но, радісно та з величезною 
вдячністю. Позаду залишився 

встановлений мені діагноз – рак. Позаду 
залишився насичений подіями час, коли в 
моє життя увірвалося досі незнайоме мені 
слово «хвороба». А було все так.

Більше двох років тому назад я зро-
зуміла, що значить «бути нездоровою». 
До цього я жила інтенсивним, та відверто 
кажучи, безтурботним життям з коханим 
чоловіком, мала добру роботу й гар-
монійне оточення, як раптом мене оше-
лешили діагнозом – рак молочної залози. 
У мене виник внутрішній конфлікт.

Тепер я можу сказати, що завдяки по-
чуттю захищеності й силі своєї віри я 
змогла витримати всі випробовування. Я 
відчувала співчуття й підтримку найближ-
чих мені людей, братів і сестер по вірі та 
своїх колег по роботі. У моєму оточенні 
мене немовби носили на руках, мені важ-
ко описати словами це почуття. Я просто 
відчувала захист та силу, а також упев-
неність, коли доводилося проходити всі 
призначені мені процедури. А ще я від-
чувала, що отримую силу від улюбленого 
Бога на всіх своїх життєвих стежках, неза-
лежно від того, куди Він мене веде.

Під час хвороби в мене зав’язалися чу-
дові стосунки з моїми близькими, із бра-
тами й сестрами по вірі, про які я раніше 
лише могла мріяти.

Поступово я почала повертатися до 
звичного життя з його маленькими ра-
дощами й турботами. Подекуди я злюся 
через немічність свого тіла. Я намагалася 
проганяти від себе ці думки, і знову й зно-
ву шукала тиші та спокою.

Ось у такі хвилини мені якось пригада-
лися слова з пісні: «Будьте благословенні, 
тяжкі часи». І я подумала: «Нехай тяжкі дні 
справді принесуть благословення». У цей 
важкий для мене час я почала помічати 
зорі, які мене оточують. У цей час я змогла 
відчути спокій, який мені дарує Бог у цю 
епоху, подекуди дуже галасливу, крикли-
ву й незрозумілу. Мені видається, що лю-
дині  корисно поміркувати про ці рядки, 
коли в неї ціла купа проблем, а в темряві 
важко розпізнати благословення; а також 
тоді, коли людині все легко дається в жит-
ті й перетворюється на щось само собою 
зрозуміле, на звичку; і коли душу людини  
переповнює образа через  несправед-
ливість, так що уповання на Божу доброту 
витісняється все далі …

На все свій час. Так і я далі йду своїм 
шляхом – довіряючи Богові.                    М.Х.
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Цифри, дані, факти
ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  НОВОАПОСТОЛЬСЬКУ  ЦЕРКВУ

ПОЯСНЕННЯ
Цифровий матеріал: всі цифри базуються на аналізі грошових потоків. Балансові аспекти, такі як відображення активних статей, списання, 
відрахування в резервний фонд і т.д. не враховані. Отже, одержаний результат не є балансовим результатом, а являє собою сальдо з надхо- 
джень і видатків. Інші надходження: спадщини, цільові відрахування та інше. Матеріальні затрати: матеріал (приміром, навчальні посібники), 
страхування, витрати на утримування офісів, зв’язок, трансляція та інше. Програма будівництва: новобудови й перебудови, ремонт, а також 
спорудження церковних будівель.

СЛУЖБОВІ  ВИТРАТИ  У  ВСЬОМУ  
СВІТІ
Службові витрати у всьому світі в 
євро у порівнянні з минулим ро-
ком зросли на 3,0%. Без валютних 
коливань вони залишилися б на 
тому ж рівні.

У 2015 році витрати на церковне будівництво 
зросли у всьому світі, виручка від продажу будинків 
також.

Одержаний дохід буде переведено до резервних 
коштів. Їх призначення полягає в тому, щоб покрити 
зокрема очікувані високі видатки на підтримання за-
старілого будинкового фонду. Окрім цього, необхід-
но виконувати зобов’язання церкви щодо  пенсій-
ного забезпечення. Певні резервні кошти також 
необхідні тому, що в результаті демографічних змін 
у західному світі треба виходити з того, що церковні 
надходження зменшуватимуться. 

НАДХОДЖЕННЯ  У  ВСЬОМУ  СВІТІ
У рядок «пожертвування/внески» 
входить також пожертва вдяч-
ності у розмірі 19 мільйонів євро. 
Загальні надходження в Євро у 
всьому світі у порівнянні з 2014 ро- 
ком виросли на 4,1%. Без валютних 
коливань приріст склав би біля 
1,5%. Основна причина такого 
збільшення – більш високий при-
буток від управління майном.

Надходження в Євро 2011–2015                                                   2015                                   Відсоток

Пожертвування/внески  175.566.607                                                       79,8 %

Інші надходження  7.534.518                                                            3,4 %

Управління майном  36.922.445                                                        16,8 %

Усього  220.023.570                                            100,0 %

Результат I 80.697.468

Програма будівництва - 84.045.648

Продаж нерухомості 26.747.882

Результат II  23.399.703

Надходження в резерв - 23.399.703

Результат III 0

витрати  в євро 2011–2015 2015                                          Відсотки

Штат співробітників  - 52.165.086                                                         37,4 %

Відрядження  - 18.918.339                                                         13,6 %

Матеріальні затрати  - 41.916.869                                                        30,1 %

Утримання споруд  - 26.325.808                                                         18,9 %

Усього  - 139.326.102                                            100,0 %

Виробничі

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ  | СТАТИСТИКА
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З 16 по 20 вересня 2016 року окружний апостол Вольфганг Надоль-
ний здійснив поїздку в громади Республіки Білорусь. У цій поїздці 
його супроводжував апостол Сергій Бастріков, який опікується бра-

тами й сестрами в цій країні. Увечері після прибуття окружний апостол 
провів заняття для священнослужителів громади м. Мінська. У суботу, 
17 вересня, окружний апостол В. Надольний у супроводі апостола Ба-
стрікова відвідав громаду в м. Бобруйськ (145 км від Мінська), де освятив 
церковну будівлю.
В основу святкового богослужіння окружний апостол В.Надольний 
поклав біблійну цитату з Книги пророка Ісаї 56, із 7-го вірша. Він закликав 
братів і сестер громади перетворити Божий дім у місце особливого 

поклоніння Господові. Після богослужіння всі присутні зібралися за святковим столом на чаювання. У другій половині дня 
ОА В.Надольний провів богослужіння в громаді м. Світлогорська. Окружний апостол служив братам і сестрам цитатою із 
Книги суддів 5, 2. До співпроповіді він запросив апостола С. Бастрікова, окружного старійшину Н. Петровського та священика 
Д.Чижмакова. Під час богослужіння одна дитина отримала хрещення Святою водою та Святим Духом. Окружний апостол 
також звів у сан одного диякона для громади Світлогорська.
Зранку в неділю, 18 вересня, окружний апостол провів богослужіння в громаді міста Гомеля. Це друге за величиною місто 
в Білорусі, розташоване в 300 км від м. Мінська. В основу своєї проповіді окружний апостол поклав слово з Євангелія від 
Матвія 14, 27. Після богослужіння відбулося чаювання, під час якого брати й сестри поділилися з благословителями своїми 
переживаннями у вірі. У другій половині дня відбулося богослужіння в громаді м. Мозиря, під час якого двоє дорослих 
та двоє дітей отримали в дар Святого Духа. Після богослужіння відбувся концерт органної музики та спільне чаювання з 
громадою. На завершення перебування в м. Мозирі окружний апостол та служителі, які супроводжували його, відвідали 
сім’ю настоятеля громади євангеліста Славомира Зборовського. Подолавши відстань у 280 км, Божі слуги пізно ввечері 
повернулися до м. Мінська.
У вранішні години понеділка окружний апостол В. Надольний провів нараду зі співробітниками управлінського центру 
Новоапостольської церкви в Республіці Білорусь, під час якої обговорювалися духовні та адміністративні питання 
життєдіяльності місцевих громад.

Білорусь. Окружний апостол В. Надольний відвідав місцеві громади
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У громаді м. Мозиря

Громада м. Бобруйська У громаді м. СвітлогорськаГромада м. Гомеля

Україна. Богослужіння для померлих

У неділю, 6 листопада 2016 року, у новоапостольських громадах всього світу відбулося особливе богослужіння – бого-
служіння для померлих. Тричі на рік: у першу неділю березня, липня та листопада, у Новоапостольській церкві прово-
дяться богослужіння для померлих. 

Богослужіння за померлих апостол А. Будник проводив у прифронтовій зоні, у безпосередній близькості до території бойо-
вих дій – у громаді  м.  Маріуполя. Тут по-особливому відчувається тривога й напруга; адже бойові дії відбуваються зовсім 
поруч. Особливою втіхою та наснагою для братів і сестер по вірі були біблійні слова із Псалмів 34, 19: «Близький Господь до 
тих, у кого розбите серце; прибитих духом Він спасає».  
Ми молимося, аби невідкуплені душі померлих отримали спасіння у Христі. Бог бажає, аби всі люди зазнали Відкуплення і 
Спасіння. Ісус Христос – Господь живих і мертвих (Римлянам 14, 9). Ще у громаді Коринфа віруючі приймали хрещення за 
померлих (1 Коринтян 15, 29). Хрещення для померлих відбувається і сьогодні під час богослужінь для померлих, які про-
водять Першоапостол та окружні апостоли: два священнослужителі отримують за померлих Святе хрещення водою, Святе 
запечатання Святим Духом і Святе Причастя. В інших громадах спільно моляться за померлих після святкування Святого 
Причастя.
Богослужіння для померлих посідають в новоапостольському церковному календарі чільне місце. За тиждень до того, у не-
ділю, священнослужителі під час богослужіння готують братів та сестер до цієї події. Милосердя і співчуття мають спонукати 
до заступницької молитви за невідкуплені душі померлих.
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Україна. Зібрання служителів Церкви і їхніх дружин з апостолом А. Будником

У жовтні 2016 року, як і щороку, 
у регіоні діяльності апостола А. 
Будника відбулися Зібрання, у 

рамках яких проходили богослужін-
ня та семінари для служителів Церкви 
та їхніх дружин. Цей апостольський 
регіон охоплює територію України і 
Балкан а також до його складу входять 
чотири округи, які очолюють окружні 
старійшини: «Україна–Схід» - окружний 
старійшина О. Таран; «Україна-Центр» - 
окружний старійшина Р. Пальм; «Украї-
на-Захід» - окружний старійшина П. Бих, 
а також Балкани – окружний старійшина С. Манєвскі. 
Здійснювати духовну працю у цих округах їм допомагають окружні євангелісти, а також настоятелі громад, пастирі, єван-

гелісти, священики і диякони. Їх переважна біль-
шість виконує  душпастирську й богослужебну 
роботу на громадських засадах. Своїм самовід-
даним і натхненним служінням служителі Церкви 
надають підтримку апостолові, завданням якого, 
як і всіх інших апостолів, є згуртування й підготу-
вання Церкви-Невісти до Другого пришестя На-
реченого – Ісуса Христа. 
Особливу увагу апостоли приділяють служи-
телям Церкви, їхнім дружинам і сім’ям, без під-
тримки яких було б неможливо виконувати від-
повідальну душпастирську працю. Неабияким 

джерелом апостольської наснаги й духовного натхнення є щорічні Зібрання апостола із служителями та їхніми дружина-
ми. Перше у цьому році Зібрання з апостолом   А. Будником проходило у столичному Києві для округу «Україна-Центр». У 
ньому взяли участь 53 служителі та їхні дружини. Детально про цей церковний захід ми вже повідомляли у жовтневому 
номері нашого часопису. З 7 по 9 жовтня Зібрання з апостолом відбувалося для 42 служителів і дружин округу «Украї-
на-Схід» у м. Запоріжжі. З 28 по 30 жовтня цей важливий духовний захід проходив для  26 служителів і дружин округу 
«Україна-Захід» у м. Тернополі. Особливо тривалою виявилася поїздка апостола на Балкани, де він перебував з 18 по 
24 жовтня і, окрім богослужіння і семінару для 35 служителів та їхніх дружин цього округу, які проходили у столичному 
Скоп’є, провів ще низку богослужінь для місцевих громад. 
Спільним для усіх чотирьох заходів був порядок їхнього проведення. У суботу вранці апостол проводив богослужіння, за 
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Україна.  День подяки – 2016

2 жовтня 2016 року брати й сестри 
Новоапостольської церкви відзначали радісне 
свято - День подяки за врожай. Це – прекрасна 
нагода скласти Богові подяку і виявити Йому свою 
любов. Цей день є для наших братів та сестер 
нагадуванням про те, що Бог є нашим всемогутнім 
Творцем і Він створив наш прекрасний світ.
Під час святкового богослужіння віруючі 
Новоапостольської церкви виражають особливу 
вдячність Богові за Його вірність Своєму творінню 
та Своїм дітям. 

основу якого він брав біблійну цитату: для округів «Україна-Схід» 
і «Балкани» - із Книги пророка Єзекіїля 3, 17: «Я настановив тебе 
вартовим для Ізраїлевого дому, - і як почуєш ти слово з уст Моїх, 
то остережи їх від Мене»; а для округу «Україна-Захід» - із Матвія 
9, 37-38: «Тоді Він каже Своїм учням: «Жнива великі, та робітни-
ків мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників 
на свої жнива».  Червоною ниткою скрізь проповіді апостола А. 
Будника в усіх округах проходила думка про те, що смирення і по-
слух є запорукою справжнього християнського служіння на благо 
Божої справи та сприяють її розбудові та довершенню. Взірцем 
самовідданого служіння був Ісус Христос, тому важливо брати з 
Нього приклад. 
Після богослужіння проходили семінари, які іноді були тривали-
ми. Під час семінару апостол інформував про актуальні питання 
життя Церкви. Він не тільки давав настанови щодо здійснення 
духовної праці, а й жваво обговорював з братами у сані важливі 
питання душпастирської опіки парафіян та життя громад. Слуш-
ні поради та настанови апостола зможуть допомагати їм уникати 
проблемних ситуацій і плекати мир та злагоду як у громадах, так 
і в сім’ях. 
Зібрання з апостолом завершувалося недільним богослужінням, 

у якому брали участь як служителі Церкви і їхні 
дружини, учасники цього духовного заходу, так і 
брати й сестри місцевої громади. Вони раділи, що 
мали змогу поспілкуватися не тільки з апостолом, 
а й із служителями інших громад. 
Сповнившись апостольською наснагою, отримав-
ши неабиякий духовний імпульс, служителі Цер-
кви поверталися до своїх громад, аби з новим зав-
зяттям продовжити священне служіння на благо 
Господньої справи і за дорученням апостола Ісуса 
Христа готувати Христову Невісту до Його Другого 
пришестя.



НС, 12/2016 23

 

23НС, 12/2016

Ще напередодні цього святкового богослужіння окружний 
апостол Міхаель Еріх, який очолює Регіональну церкву, 
до складу якої серед інших входить також округ апостола 
А. Будника,  надіслав громадам такого листа:

 «Дорогі брати та сестри!
У своєму повсякденному житті ми намагаємося наслідувати 
Ісуса Христа. Це ми робимо не з почуття обов’язку перед 
Богом, а тому що любимо Господа й вдячні Йому за все, що 
Він зробив і робить для нас. Поступати в дусі Ісуса Христа – 
означає:
  • допомагати людям, які потрапили в скрутне 
становище;
  • розповідати про блага, які ми отримуємо від 
Господа;
  • виявляти готовність прощати;
  • виявляти готовність приносити пожертви.
Отже, незабаром ми маємо можливість принести особливу 
жертву, «Пожертву вдячності 2016 року». Отримані від неї 
кошти підуть на забезпечення міжнародної діяльності нашої 
Церкви, а також на допомогу нужденним людям.
Висловлюю щиру вдячність за ваші жертви і вже тепер 
заздалегідь - за пожертву вдячності 2016 року».

В основу святкового богослужіння з нагоди Дня подяки було 
покладено слово з біблійної Книги Йова 28, 24: «Бо Він аж на 
кінці землі придивляється, бачить під небом усім».
Брати й сестри потурбувалися про святкове оздоблення 
вівтарів у своїх громадах: вони гарно прикрасили їх 
дарами осені. А невеличкі святкові концерти, організовані 
парафіянами, зробили цей день ще більш радісним.
Після богослужіння брати й сестри мали можливість побути 
разом із священнослужителями за спільним святковим 
столом і щиро поспілкуватися один з одним.
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1. Що заховала Ревека під верблюжим сідлом від свого 
батька? 
А  посуд
Б  короткий кинджал 
В  свою прикрасу
Г домашнього ідола

2. Що знайшли в Елімі?
А  12 джерел води і 70 пальмових дерев
Б  12 верблюдів і 70 кіз
В  12 коней і 70 ослів 
Г  12 священиків і70 старійшин

3. Як звали мати Соломона?
А  Марія
Б  Версавія
В  Ревека
Г  Сарра

4. Хто є автором різдвяної пісні № 11 «Ангел, Боже творін-
ня»?
А  Джеймс Монтгомері
Б  Фрідріх Лінде
В  Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
Г  Карл Бернхард Гарві

5. Як згідно з Діянням апостолів звали ефіопського вельмо-
жу?
А  Естер
Б  Маріам
В  Кандакі
Г  Береніка

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

7. Як називали служниць древньоримської релігії, які під-
тримували вогонь у печі вівтаря богині?
А  пророчиці 
Б  весталки
В  понтифіки
Г  вандалки

8. Як звати діючого окружного апостола Регіональної церк-
ви «Конго-Захід» (ДР Конго)?
А  Шадрек Лубасі
Б  Майкл Девід Деппнер
В  Чічі Чізекеді
Г  Марк Уолл

9. Якого пророка цитує апостол Петро в своїй промові на 
П’ятидесятницю?
А  Ісаю
Б  Єремію
В  Йоіла
Г  Осію

10. Де згідно з 1-ю Книгою Царів спершу був похований цар 
Саул?
А у Сихемі
Б в Іавісі
В у Єрусалимі
Г у Мицпі

   ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

Чимало імен видатних митців епохи пізнього Середньовіччя і ранньої Нової історії є не-
відомими. Авторські права тоді ще не збули захищеними законом. «Майстер із Рабенде-
на» – це однин із митців, ім’я якого є невідомим, та  один із найвидатніших скульпторів 
16-го століття. Він працював на території Південної Німеччини і Зальцбурга.
Фахівці з мистецтвознавства дали йому таку назву за його найвидніший художній 
витвір – вівтар церкви Св. Якова в Рабендені, що розташована в містечку Альтенмаркт у 
Верхній Баварії (район Траунштайн). Цей вівтар, який датований близько 1500/1515 рр., 
є мистецьким шедевром. На ньому зображені постаті апостолів Якова, Симона Петра і 
Юди Фаддея, чотирьох латинських отців церкви і Мати Ісуса Христа.  Серед чотирьох от-
ців церкви зображено також Ієроніма, який жив у 347–420 роках від Р.Х.; він був родом 
із Балканського регіону, тодішньої провінції Далмації. Ієронім був всебічно розвиненою 
людиною і чудово володів трьома «святими мовами», зокрема латинською, грецькою 
і древньоєврейською. Він здійснив переклад Біблії на латинську мову. Цей переклад 
відігравав важливу роль упродовж багатьох століть, і мав назву «Вульґата» («загальнов-
живаний/ загальноприйнятий). Згодом Ієонім перебрався у Віфлеєм, де перебував до 
кінця свого життя. На нашій ілюстрації він зображений у головному уборі кардинала з 
Біблією у руках – найважливішими атрибутами. Біля його ніг лежить тварина із грізним 
виразом обличчя  однак це не собака.
ЯКУ ТВАРИНУ ЗОБРАЖЕНО НА МАЛЮНКУ?

Відповіді на завдання на с. 2

?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

P.S. У жовтневому номері часопису у рубриці «Тести на знання Біблії» допущено помилку у відповіді на питання № 6: «Із чого згідно з  Катехізисом 
складається людина?» Правильна відповідь 6Б: «із єдності душі, духа й тіла». Редакція просить вибачення за допущену помилку.


