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Відповіді на завдання на стор. 24: 1) 1Б, 2Б, 3А, 4В, 5Г, 6В, 7А, 8Г, 9В, 10А; 2) В годівницю для тварин, яка, згідно з Євангелієм від Луки 2, 7, називається яслами.
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Ізраїльському народові, який незабаром мав увійти в обітовану землю, Бог дав наста-
нову щодо того, як слід виражати вдячність.  Він зокрема мовив, що для цього треба 
ділитися благами з ближнім. Отже, ізраїльтяни, аби виявити Богові вдячність, мали 
ділитися із нужденними і чужинцями благами. Бог дав їм зокрема таку заповідь: «Як 

збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви, і не будеш підзби-
рувати колосків після жнив; убогому та приходневі їх залишиш».

Думку про те, що треба ділитися з ближнім благами, знаходимо також у Євангеліях 
– апостоли підхопили її та несли людям. Бог наділяє нас благами, і ми маємо ділитися 
ними з убогими та чужинцями. 

Ділитися з ближнім благами – це невід’ємна складова християнської віри, згідно з 
якою нам треба жити й сьогодні. Так ми, християни, створюємо противагу сучасним 
тенденціям здобути максимальні прибутки: отримати максимальну вигоду, а також 
якомога більше грошей, часу, користі, визнання чи престижу. Адже саме це притаман-
не сучасному суспільству. Кожен бажає здобути для себе якомога більше: як окремо 
взята людина, так і суспільство загалом, так і економіка та сільське господарство. Люди 
забувають при цьому про ближнього, убогого й чужинця. Ми всі добре знаємо, що саме 
Бог наділив нас благами, які маємо. І Він очікує, аби ми їх певну частину повертали не 
тільки Йому, а й ближньому та нужденному. Від милостивого Бога ми отримуємо чима-
ло благ, тому Він наставляє нас: «Я бажаю, аби ти ділився з ближнім тим, чим Я тебе наді-
лив, зокрема часом, зусиллями, грошима й іншими дарами. Турбуйся про нужденного 
й про ближнього, що зазнає нестачу». Саме так ми втілимо в життя християнську віру. 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Ділитися з ближнім

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА
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Розташоване на заході федеральної землі Північний Рейн-Вест-
фалії місто Менхенгладбах, що належить до адміністративного 
округу Дюссельдорф, є прикладом структурних змін, які від-
буваються у регіоні Рейн-Руру. У середині XIX ст. цей регіон 

був центром текстильної промисловості та машинобудування. У час 
розквіту текстильної галузі в окрузі Гладбах нараховувалося 650  пря-
дильно-текстильних комбінатів. Такі меморіальні споруди, як «Палац 
промисловості» гладбаського прядильно-текстильного комлексу на-
гадують про епоху діючих фабричних димарів і ткацьких верстатів. В 
1970-х роках з колись успішного галуззю відбулися кардинальні  струк-
турні зміни: упродовж декількох років одна за одною зникали тради-
ційні текстильні торгові марки. Однак отці Менхенгладбаха вирішили 
скористатися промисловим переворотом і звести на Монастирській 
горі вражаючий музей та закласти великий сад скульптур, завдяки 
яким місто стало одним із найпривабливіших культурних центрів ре-
гіону Рейн-Руру. Розроблена ними концепція принесла успіх: завдяки 
відкриттю у 1982  році музею на Монастирській горі культурний туризм 
став джерелом стабільного прибутку міста. 

На фотографії зображено дах-терасу музею із скульптурою «Піки й 
криві», автором якої є Олександр Колдер.

Про інші, нематеріальні цінності йшлося у приміщенні міського пала-
цу Менхегладбаха під час богослужіння, яке Першоапостол у вересні 
2016 року проводив для братів і сестер апостольського округу Кре-
фельд.

A.V.

Місто Менхенгладбах

4 НС, 1/2017
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Богослужіння: 18 вересня 2016 року

Місто/країна: Менхенгладбах/Німеччина

Вступна пісня: «Світло, що у світ наш грішний» 

(російськомовний пісенник № 78). 

Супровід: окружний апостол Райнер Шторк, а також апостоли 

Павло Гамов, Вільгельм Гойер, Петер Клен, Франц Вільгельм 

Оттен, Дітер Праузе, Мартін Шнауфер, Вальтер Шорр, 

Вольфганг Шуг 

Кількість  учасників: близько 25000

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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«…Дух потужний віднови в нутрі моїм». Ці слова вказують 
на послання Святого Духа. Бог послав на землю Свого Духа, 
про Якого Ісус Христос мовив: «…щоб з вами був повіки». Бог 
послав на П’ятидесятницю Святого Духа, і відтоді Святий Дух 
постійно перебуває разом з нами. Він постійно діє на землі; 
Він не покидає землі й не цурається людей. Він діє та працює 
більш-менш успішно, і Він повсякчас присутній з нами. Свя-
тий Дух є постійним Духом,  Він ніколи не мовчить. Святий 
Дух завжди має що сказати людині, у якій ситуації вона б не 
перебувала. Адже Він – Утішитель; Він – Порадник».
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер, 18.09.2016 р.
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Дорогі брати й дорогі сестри, насамперед я хотів би 
подякувати хористам за пісню «Створи мені, о Боже, 
чисте серце», яку вони щойно виконали. Гадаю, що 
більшість із вас помітила, що її слова повністю спі-

впадають з нашою біблійною цитатою. У тому, що хор виконав 
слова пісні, які Першоапостол поклав в основу цього бого-
служіння,  немає ніякої випадковості й ніякого чуда.

Поясню, у чому тут справа. Мені, Першоапостолові, до кож-
ного богослужіння треба підбирати біблійну цитату, зокрема 
таку, яка не вживалася впродовж останніх місяців. Це не так 
легко. Саме таке рішення мені треба було прийняти напере-
додні, у п’ятницю. Я нічого слушного не знайшов. І раптом мені 
спало на думку зазирнути у музичну програму, яку надіслав 
мені ваш окружний апостол. Проглядаючи її, я натрапив на 
пісню, слова якої щойно виконав хор. Це – біблійна цитата 
з Псалмів, яку я і вирішив покласти в основу нашого бого-
служіння. За це я хотів би  щиро подякувати як диригентові, 
так і хористам: ще до богослужіння ви виявилися знаряддям у 

Бог творить нове 
Божих руках. Через вас милостивий Бог подарував нам біблій-

ну цитату на наше богослужіння. 

Ці прекрасні біблійні слова вжиті в контексті не вельми 

приємної історії, яка трапилася з царем Давидом. Давид за-

кохався в одну жінку. Її звали Вірсавією, і вона була одружена. 

Він прагнув неодмінно заволодіти нею, і коли вона завагітніла, 

то виникла проблема. Тоді Давид розпорядився убити її чо-

ловіка. Богові це не сподобалося. І Він послав до царя проро-

ка Натана, аби той пояснив йому, що він скоїв неабиякий гріх. 

Давид зрозумів свою провину і почав благати Бога про поми-

лування. 51-й Псалом передає це палке прохання Давида до 

Бога про помилування. Бог вислухав молитву царя Давида і 

дарував йому Свою милість. Давиду, щоправда, довелося роз-

платитися за негідну поведінку. Син, який народився від Вір-

савії, невдовзі помер. Так Бог покарав Давида, та все ж Він не 

відкинув, а помилував його. Ось така історія скоїлася з царем 

Давидом.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Серце чисте створи мені, о Боже, і Дух 
потужний віднови в нутрі моїм».

Слово із Біблії: Псалом 51, 12
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Увесь 51-й Псалом є натхненний Святим Духом і являє со-
бою пророцтво про Новий Заповіт, про Євангеліє. Згідно з 
цим пророцтвом Бог створює можливість прощення гріхів та 
очищення серця, і сповнює його новим – Святим Духом. 

А тепер перейдімо до нас з вами. Навіщо нам сьогодні 
молитися і мовити: «Серце чисте створи мені, о Боже, 
і Дух потужний віднови в нутрі моїм»? Адже, Бог, по 

суті, уже вислухав цю молитву, бо послав нам Святого Духа. 
Псалмоспівець Давид мовив: «…створи мені, о Боже…». Він 

свідомо дібрав слово «створи», бо добре знав, що тільки Бог, 
Творець, спроможний творити по-справжньому. Жодна люди-
на не здатна створити те, що творить Бог. 

Тож розглянемо тепер, у чому ж полягає суть Божого творін-
ня, й проаналізуємо, що саме творить Бог, коли вислуховує 
подібну молитву.

Аби очистити наше серце від первинного, первородного, 
гріха, Бог послав на землю Свого Сина. Він звіщав Євангеліє 
і приніс Себе у жертву. Таку можливість міг створити тільки 
Бог, а не людина. Тільки Богові, Творцеві, притаманна неаби-
яка потуга. Він завдяки Ісусові Христові створив щось зовсім 
інше, щось абсолютно нове. Про це можна було б вести мову 
під час не одного богослужіння. Однак недостатньо, щоб Ісус 
Христос звістив нам Євангеліє, щоб приніс Себе у жертву. Аби 
звільнитися від гріха, нам треба знати, як саме відбувається 
це звільнення. Бог потурбувався про те, аби звіщалася єван-
гельська звістка. Бог потурбувався про те, аби, незважаючи 
на війни, незважаючи на несправедливість, незважаючи на 
несприятливі умови, на жахливі події, а також на людські не-
доліки, через століття до нас дійшла євангельська звістка: Бо-
жий Син прийшов на землю; Він віддав за нас Своє життя. Я не 
раз розмірковую над цим і захоплююся, що Бог створив саме 
таку унікальну можливість. Упродовж історії людям довелося 
зазнати чимало різних випробовувань, переживати жахіття і 
жорстокість; і все ж знаходилися люди, які звіщали Євангеліє, 
які несли його далі. Якби ми не почули євангельську звістку, то 
як звільнилися б від гріха? Бог створив можливість, аби єван-
гельська звістка дійшла до нас; аби ми, ти і я, зазнали хрещен-
ня і повірили в цю спасенну звістку. 

Поміркуймо над власною історією, над історією свого роду; 
над тим, як наші діди-прадіди і батьки прийшли до віри; як 
вони прийняли хрещення й отримали Божу милість очищен-
ня від первинного, від первородного гріха, аби осягнути єд-

нання і спілкування з Богом. Діяння Бога-Творця є воістину 
неперевершеними!

Ще через пророка Єзекиїла Бог обіцяв: «Я дам їм одне 
серце й вкладу в них новий Дух, Я вийму з їхнього 
тіла камінне серце й дам їм серце тілесне, щоб вони 

за Моїми заповідями ходили та Моїх законів пильнували і їх 
виконували» (див. Єзекиїла 11, 19–20).  Саме нове серце Бог 
творить у нас завдяки Ісусові Христові. Серце згідно з Біблією 
є місцем прийняття рішення, місцем людського волевиявлен-
ня. Отже, мова тут йде про нашу з вами мотивацію.

В епоху Старого Заповіту Бог мовив до людей: «Даю вам За-
кон, виконуйте його». У людей був тільки один вибір: або бла-
гословення, або прокляття; або успіх або невдача; або нагоро-
да, або покарання. І він був орієнтиром у їхньому житті. Такий 
вибір, щоправда, виявився не зовсім дієвим. Та згодом при-
йшов Ісус Христос і змінив кам’яне серце – закон на кам’яних 
скрижалях – на серце, мотивоване любов’ю. Тепер Бог уже не 
вказував людям: «Ти маєш виконати те чи інше і тоді зазнаєш 
благословення; а якщо ні, то – прокляття». Отже, важливими 
тепер були не успіх чи невдача, а любов, яку Бог знову й знову 
виявляв до людей. Він виявляв любов до людей, навіть коли 
вони віддалялися від Нього й коїли великі гріхи. 

Як же Бог творить сьогодні? Він і сьогодні виявляє до лю-
дей Свою любов. Зазнаючи на собі вплив Божої любові, люди 
все більше керуються мотивацією: «Я бажаю слідувати за Го-
сподом, я бажаю упокорюватися Йому». Саме цю нову мож-
ливість створив Бог. Усе це звучить, можливо, дещо теоретич-
но, однак усім нам треба розмірковувати над цим; адже – усе 
це результат Божого творіння. Бог міг залишити все по-ста-
рому: «Ви маєте Мій закон. Якщо поступатимете згідно з ним, 
то отримаєте нагороду, а якщо ні, то – покарання: небеса або 
пекло». Та Бог розпорядився по-іншому; Він не перестає ви-
являти Свою любов до людей, навіть коли вони коять щось 
недобре. Бог завжди приходить до людей і виявляє їм Свою 
любов. Саме Його любов є для людей джерелом іншої, нової 
мотивації. Для неї він наділяє їх новим серцем. 

Бог створив також можливість прощення гріхів, можливість 
очищення людського серця від повсякденних гріхів. 
Він потурбувався, аби нам звіщалося сьогодні прощен-

ня гріхів. Перед цим, щоправда, має відбутися дещо: ми маємо 
почути Його слово. Бог послав до Давида Натана і мовив йому: 
«Послухай, так не годиться». Саме тому й трапилася ця історія. 
Сьогодні все відбувається так само. Бог, аби простити гріхи, да-
рує нам спочатку Своє слово й мовить: «Послухай, це правильно, 
а це неправильно. Саме тут ти згрішив». Без Божого слова ми не 
знали б про свої гріхи. Отже, Боже слово є передумовою очи-
щення від гріхів. Бог дарує нам Своє слово, аби ми усвідомили: 
«Ось тут я допустив помилку; ось тут я скоїв гріх». Без Божого 
слова годі довідатися про це. Отже, Бог потурбувався про те, аби 
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 «Бог потурбувався про те, 
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ми слухали Його слово, аби ми орієнтувалися на нього й знали: 
«Я згрішив».

Бог створив для нас також можливість слідувати за апосто-
лами; Він уповноважив їх виголошувати прощення гріхів. Що 
ж відбувається внаслідок прощення гріхів? Гріх змивається, 
він перестає існувати перед лицем Бога. Нам, звичайно, до-
водиться інколи розплачуватися за неправильну поведінку. 
Якщо ми зробили щось не так, то маємо відповідати за скоєні 
поступки. Це зрозуміло. І прощення гріхів не має з цим нічого 
спільного. Це нормально. 

Та що ж усе таки відбувається внаслідок прощення гріхів? 
Прощення гріхів оберігає недоторканість нашого спілку-
вання з Богом. Я вам нічого нового не сказав. Але давай-

те поміркуймо над цим. Для всемогутнього Бога, Який усе знає, 
присутні одночасно минуле й теперішнє. Він абсолютно добре 
знає про все. Для Нього не існують ані «вчора», ані «сьогодні». Він 
ні про що не забуває. Але, коли Він прощає нам гріхи, то мовить: 
«Я касую твій гріх. Між нами тепер знову все так, як було раніше; 
так, ніби нічого не відбулося». Отже,  Бог ліквідовує погане, що 
відбулося з нами, і таким чином оберігає недоторканість нашого 
спілкування з Ним. Бог дарує нам милість. Він, можна сказати, дає 
нам шанс розпочати все заново; Він робить так, наче й нічого не 
відбулося. Наголошую ще раз: прощення гріхів сприяє віднов-
ленню наших стосунків з Богом. Саме таку чудову можливість 
створив Бог! Він, всемогутній Бог, Він усе знає; Він усе бачить і 

мовить: «Я прощаю тобі. Між нами тепер знову все гаразд; між 
нами все, так, ніби й нічого не відбулося. Ти можеш почати все 
заново». Якою неперевершеною є Божа милість! Вона творить 
наше серце чистим. 

Далі у нашій біблійній цитаті мовиться: «…Дух потужний 
віднови в нутрі моїм». Ці слова вказують на послання Святого 
Духа. Бог послав на землю Свого Духа, про Якого Ісус Христос 
мовив: «…щоб з вами був повіки» (Від Івана 14, 16). Бог послав 
на П’ятидесятницю Святого Духа і відтоді Святий Дух постійно 
перебуває разом з нами, Він постійно діє на землі. Він не поки-
дає землі й не цурається людей. Він діє та працює більш-менш 
успішно, і Він повсякчас присутній з нами. Святий Дух є по-
стійним Духом, і Він ніколи не мовчить. Святий Дух завжди має 
що сказати людині, у якій ситуації вона не перебувала б. Адже 
Він – Утішитель; Він – Порадник. Нам, людям, буває, нема що 
сказати. Нам нерідко не вистачає слів, і ми кажемо: «Навіть не 
знаю, що казати». А Святому Духові завжди є що сказати. Він 
завжди несе нам утіху й дає пораду. Як саме? Він вказує на Ісу-
са Христа: «Поглянь на Ісуса Христа!» Саме таку пораду, саме 
таку втіху дає Святий Дух нам. І вони є актуальними та дієви-
ми за будь-яких життєвих обставин. «Дивись на Господа Ісуса 
Христа!»: це – відповідь; це – вирішення; це – пояснення».

«…Дух потужний віднови в нутрі моїм». Тут мова йде не  
тільки про послання, а й про дар Святого Духа. Через дар Свя-
того Духа Бог творить щось нове; щось досі не бувале. Це – 
акт Божого творіння. Він дає нам нове життя, Він наділяє нас 
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новою сутністю; ми стали новим створінням, ми стали чимось 
новим, досі небувалим. Завдяки дару Святого Духа ми під час 
Святого Запечатання отримали нове життя. Ми стали новим 
створінням, яке не прив’язане до земних уподобань.

«…Дух потужний віднови в нутрі моїм». Мова тут йде також 
про міцного й сильного Духа; про суть і діяння Святого Духа. 
Апостол Павло свого часу мовив: «Бог дав нам не Духа страху, 
а сили…» (2 Тимофія 1, 7). Отже, Святий Дух – це Дух сили, це 
сильний Дух. Він додає нам сил слідувати за Ісусом Христом. 
Він додає нам сил долати свою стару сутність, стару людину. 
Отже, Святий Дух – це Дух сили й кріпості. 

Так творить Бог!
«Серце чисте створи мені, о Боже, і Дух потужний віднови в 

нутрі моїм». Чому хор виконував пісню із цими біблійними сло-
вами? Адже Бог уже відгукнувся на цю молитву-прохання. Хор 
виконав пісню із словами Псалмів, аби висловити ними так ба-
гато: насамперед вдячність за те, що Бог і сьогодні продовжує 
творити; що Він творить спасіння. Дякуймо Богові, хвалімо й 
величаймо Його за те, що Він творить для нас спасіння.

Словами 51-ого Псалма ми, як і цар Давид, виражаємо палке 
бажання отримати Божу милість та усвідомлюємо, що цілко-
вито залежимо від Бога; що нам без Нього годі обійтися. Ми 
потребуємо прощення гріхів. Аби зазнати це прощення, нам 
потрібне Боже слово: «Серце чисте створи мені, о Боже, …» 
– означає: «Подай мені Своє слово, щоб я краще спізнав себе. 
Подай мені Своє слово, аби я знав, коли поступив правильно, 
а коли – ні. Без Божого слова мені годі це збагнути. Господи, 
подай мені Своє слово й очисти мене! Подаруй мені Свою 
милість. Я поступив хибно, але, будь ласка, не відкинь мене! 
Дозволь мені перебувати поруч з Тобою!»

Бог неодмінно відгукнеться на таке прохання.
Коли ми кажемо: «…Дух потужний віднови в нутрі моїм», 

то висловлюємо бажання формувати в собі нове створіння, 
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АПОСТОЛ МАРТІН ШНАУФЕР:

Пізнання того, що Бог є Творець, 
допомагає нам усвідомлювати, 
що це не ми робимо Йому 
послугу, коли віддаємо себе в 
руки Творця, а що Він з любові 
наближається до нас. Любов 
здатна перетворити наше 
серце у щось цілковито 
нове.

АПОСТОЛ ДІТЕР ПРАУЗЕ:

Тільки любов здатна творити
 нове. Любов не знає меж, 
і Бог є любов’ю. Він –
 Бог, Який дає; Він – Бог, 
Який творить.

АПОСТОЛ ВАЛЬТЕР ШОРР:

Мати чисте серце – це неабияка 
вимога до нас. Без Бога її годі ви-
конати. Але з уст нашого Першоа-
постола ми почули про програму 
дій,  яка передбачає довершення 
нашої душі. 

нову людину; то бажаємо долати в собі ветхого Адама. З цим 
завданням без Бога нам годі впоратися; адже ми повністю за-
лежимо від Нього. Без Бога нам неможливо здолати зло; а з 
Богом, з Ісусом Христом, ми неодмінно здобудемо перемогу. 

Після співпроповідей апостолів Першоапостол продов-
жив:

Ви знаєте про те, що я – француз. Інколи це має певні пе-
реваги. Коли я, приміром, читаю біблійне слово «створи», то 
знаю, що по-німецьки воно ще означає «зроби». Але я кажу 
собі: «Ні, ні, тут йдеться про щось інше, тут йдеться про акт 
творіння. Адже «творити» - це створювати щось з нічого. Бог 
творить щось нове, досконале; щось досі небувале». Ось у 
чому полягає суть Божого творіння. Тільки Він, Бог, здатен 
творити, і Він творити щось нове. А нам, людям, треба працю-
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ОСНОВНІ ДУМКИ: 

Триєдиний Бог є Творцем нашого спасіння:
– Він звільнив нас від первородного гріха,
– Він виявляє до нас Свою любов і дарує нам Свою 
милість,
– Він послав нам Святого Духа, аби втішати й 
оновлювати нас.

вати, треба вести боротьбу. Бог творить щось абсолютно нове 
і наділяє ним мене. 

Будь-який працівник не здатен по суті створити щось абсо-
лютно нове. Він, докладаючи зусиль, тільки перетворює те, що 
має, у щось інше; і таким чином виготовляє новий продукт. А 
Бог є Творцем. Своїм словом Він творить у нас нове створіння 
і мовить: «Тепер працюй над собою; зроби з того, що Я тобі 
дав, щось нове! Докладай зусилля!» Апостол Павло у цьому 
зв’язку підкреслював, що для цього нам треба вести бороть-
бу. Сатана теж добре знає про те, що Бог дав нам щось, і бажає 
відібрати його у нас. Тому треба бути пильними, треба боро-
тися, аби зберегти те, що Бог дав нам; те, що Він створив у нас, 
і те, що ми здобули своєю працею.  

Сьогодні вранці ми маємо змогу прийняти Божу милість і 
прощення гріхів. Псалмоспівець    далі мовить: «Визволь мене 
від переступу кровного […], мій язик нехай славить Твою 
справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить 
Тобі хвалу» (Псалом 51, 16–17). Саме таку працю Бог виконує 
сьогодні вранці: Він спасає нас від «переступу кровного». Тож 
славмо Його справедливість, звіщаймо Йому хвалу! Святкуй-
мо Святе Причастя, виявляючи щиру вдячність Богові, вияв-
ляючи вдячність Господові Ісусові. Від щирого серця дякуймо 
Богові, Отцеві, за те, що Він дарує нам Свою милість; за те, що 
Він потурбувався про те, аби ми прийняли Святі Хрещення і 
Запечатання; дякуймо Богові за те, що можемо чути Його сло-
во і ставати новим створінням. Отже, у нас є чимало причин 
для вдячності. Я знаю, що нічого нового вам не скажу, але те, 
за що ми маємо дякувати Богові, перевершує будь-яку людсь-
ку уяву. Отже, дякуймо Богові за все це! 

Повертаюся до вище згаданої думки: Бог потурбувався про 
те, аби Євангеліє, Блага звістка, про те, що Ісус Христос є Бо-
гом і що завдяки Його жертві ми отримуємо спасіння, через 
століття і тисячоліття дійшла до нас. Ця думка не покидає 
мене. Якщо проаналізувати історію людства, історію христи-
янства і  поміркувати над тим, що відбувалося: війни, вбив-
ства, несправедливість, землетруси, природні катаклізми і 
таке інше, то диву даєшся, як люди все ж змогли зберегти віру 
в Ісуса Христа. Бо завжди знаходилися християни, які продов-
жували вірити в Ісуса Христа, і несли її своїм нащадкам. 

Перенесімося у наш час: тут, у нашій добрій, старій Європі, 
християнська віра стає дедалі кволішою. Як у Новоапостоль-
ській церкві, так і в інших християнських церквах, люди, що-
правда, не кажуть: «Ця віра і ця церква перестала мені подо-
батися, і я піду в іншу церкву». Драматизм полягає в тому, що 
християни втрачають віру в Ісуса Христа; втрачають стосунки 
з Ісусом Христом; втрачають істинну віру. Я веду мову не про 
традицію, а про те, що Ісус Христос є Істиною; що Він – Від-
купитель; що Він – наше Спасіння; що ми маємо слідувати за 
Ним. Хтось може мені заперечити: «Так, але чи можна вірити в 
наш час, коли відбуваються такі неподобства; коли люди, цер-
ковне керівництво і християни є недосконалими?».

Чи все це є, дійсно, гіршим від того, що християнство пере-
жило впродовж 2000 років? Якщо представники нашого по-
коління опустять руки, якщо ми «спасуємо», то чи донесемо 
Благу вість до наступних поколінь? Це питання до нас з вами. 
Над цим нам треба працювати. Для мене вельми важливо, 
щоб ми пам’ятали про це. Адже не раз мені доводиться чути: 
«Ах, після неприємностей, яких я зазнав …» чи «Я розчару-
вався своєю церквою, своєю громадою. Он той брат недобре 
обійшовся зі мною….» і таке інше. І через це ти хочеш зректи-
ся віри в Ісуса Христа? Через це ти хочеш розірвати стосунки з 
Богом? Дорогі брати й сестри, давайте все ж прийдімо сьогод-
ні до Господа Ісуса і скажімо: «Я продовжуватиму працювати 
на благо Божої справи, я продовжуватиму звіщати Євангеліє 
людям. Господи, дай мені чисте серце й сильного Духа, аби я 
міг поступати саме так!» Гадаю, що цим ми викличемо в Госпо-
да Ісуса найбільшу радість.  
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18 вересня 2016 року Першоапостол Жан-Люк 
Шнайдер перебував з візитом в апостольсь-
кому підокрузі «Крефельд», розташованому 
в Північному Рейні-Вестфалії. Оскільки з 2001 

до 2008 року я, обіймаючи сан старійшини, очолював цей під- 
округ, а згодом служив у ньому в сані єпископа, то мені випа-
ла прекрасна нагода знову побачитися із братами і сестрами 
по вірі, із друзями. Перебування у рідних місцях викликало у 
мене чимало приємних спогадів, і я мав змогу поспілкувати-
ся з багатьма. Неабиякою була радість від цих зустрічей! Не 
будь-яка зустріч, щоправда, викликає радість. Якщо довелося 
зазнати неприємність у спілкуванні з тою чи іншою людиною, 
то думають: «Сподіваюся, що більше з ним не побачуся». Існує 
навіть вислів: «Попрощатися назавжди».  Усім нам, людям, 
притаманні помилки й недоліки. А тому подібне може трапи-
тися у громаді чи у колі служителів. Не раз трапиться прикра 
ситуація, унаслідок якої людина відходить і йде геть. Мене ча-
сто непокоїть питання, чи, дійсно, тут немає рішення, чи, дій-
сно, неможливо помиритися і залишатися разом. Гадаю, що є! 

Як приклад наведу історію складних стосунків двох 
братів-близнюків – Якова й Ісава. Обидва різнилися як зов-
нішністю, так і характером. Яків хитрістю здобув у свого брата 
право первородства. Він, аби отримати від батька Ісаака пер-
вородне благословення, обманув і його. Коли Ісав довідався 
про це, то був вельми обурений та бажав убити Якова. Яків, 
побоюючись помсти брата, утік в Харан до свого дядька Лава-
на. Там він жив і працював упродовж 14 років, створив велику 
сім’ю та жив заможно. 

Час ішов, бажання Якова побачитися зі своїми рідними де-
далі більше брало гору; і одного разу він вирішив повернути-
ся у рідний край. Коли Ісав довідався, що Яків повертається, 
то разом з 400 чоловіками вийшов йому назустріч. Яків почув 
про це і неабияк налякався. Але палке бажання зустрітися та 
примиритися з братом все ж брало гору. За день до зустрічі 
Яків вирішив усамітнитися і провести ніч наодинці. Та незна- 
йомець напав на Якова і боровся з ним, але не зміг його здола-
ти; а рано-вранці, на світанку, хотів піти геть. Яків відчув, що то 
Бог боровся з ним, тому сказав: «Не пущу Тебе, хіба що побла-
гословиш мене» (Буття 32, 27). Бог відгукнувся на прохання 
Якова й укріпив його. Уранці брати зустрілися. Яків побачив 
Ісава, а разом з ним – 400 чоловіків; він вийшов йому назу-
стріч і сім разів уклонився до землі. Це неабияк розчулило 
Ісава,  і він вибіг братові назустріч, щиро обняв та поцілував 
його. Обидва брати плакали. Вони були щасливі, що зустріли-
ся, що помирилися. Для цього їм не треба було вести перего-
вори чи укладати договори. Цьому, гадаю, сприяла молитва 
Якова і його прохання до Бога про благословення. 

Нехай ця біблійна подія буде прикладом для наслідування 
як для громад, так і для сімей, аби вони зазнали щастя зустрічі 
й радість примирення. 

Райнер Шторк

Радість зустрічі

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
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Йти вслід за Ісусом Христом – що це означає 
сьогодні? 

Спершу це означало виконати такі три умови: відмовитися 
від сімейного життя, щонайменше, тимчасово. Люди, які відгу-
кувалися на заклик Ісуса Христа: «Ідіть за Мною!», як правило, 
залишали свій дім, господарство, сім’ю та друзів. Друга умова: 
відмова від професійної діяльності. Люди, які йшли за Ісусом 
Христом, не мали змоги ані ловити рибу, ані збирати подат-
ки. Їм було також нелегко виконувати сільськогосподарські 
роботи, як-от: сівбу чи жнива. Жінки, які йшли вслід за Ісусом 
Христом, також не могли виконувати свою працю, як-от: пря-
сти. Про це свідчить євангеліст Лука (Від Луки 12, 24 і 27). Тре-
тя умова – це відмова від майна. Багатого юнака Ісус Христос 
закликав продати майно, роздати гроші бідним, потім йти 
вслід за Ним і збирати скарби на небі. У цих «скарбах на небі», 
як їх називає Ісус Христос, закладений глибинний смисл сліду-
вання. Під час постійних спілкувань з Учителем учень духовно 
й інтелектуально зростав та вдосконалювався. 

Слідування в Євангеліях 
Євангелія були написані лише через декілька десятиліть 

після смерті Ісуса Христа. Євангелісти зіштовхнулися у грома-
дах ранньохристиянської церкви, які формувалися, з різними 

течіями й напрямками. Їм вони протиставляли життя та діяння 
Ісуса Христа. У кожному з Євангелій закладено чітко виражену 
суть, у тому числі щодо питання слідування за Ісусом Христом 
після Його смерті, воскресіння й вознесіння. 

Євангеліст Матвій у своєму Євангелії повідомляє про те, що 
коли учні будуть слідувати за Ісусом, то зазнають неабияких 
страждань. У слуг справи йтимуть не краще, ніж у Господа. Їм 
також загрожуватимуть злі пересуди, фальшиві судові проце-
си, тортури й навіть смерть. 

Бути церквою –  це, згідно з Євангелієм від Матвія, означає 
для громади відмовитися від майна (Від Матвія 6, 24) і що всі, 
навіть найменші члени громади як мандруючі послідовники 
Ісуса Христа покликані звіщати Євангеліє (Від Матвія 10, 40-
42). Усі мають виявляти любов на ділі до ближнього та служити 
один одному (Від Матвія 25, 31-46). Для Матвія, який у сліду-
ванні за Ісусом Христом вбачав перш за все шлях до доскона-
лості й праведності, це є суттю слідування за Господом після 
Його воскресіння і вознесіння.    

Євангеліст Марко підкреслював значення хресного слі-
дування. Він не раз писав про страждання, що очікували на 
Ісуса Христа. Послідовник Ісуса Христа має бути готовим зрек-
тися самого себе, виконувати поради й заповіді Ісуса Христа 
та віддати за Нього своє життя. Марко по-іншому розставляє 
акценти щодо слідування: «слідування за Ісусом Христом» він 

Прийди і йди вслід за Мною (2)
Йти вслід за Ісусом Христом – звичайно, але як? У першій частині цієї статті (див. НС, №12, 2016 р.) 
ми вже розглядали тему слідування учнів Ісуса Христа. У ті часи для них це було просто: вони супро-

воджували Його, ішли за Ним з одного місця на інше; слухали Його і навчалися у Нього. Однак  Ісуса 
Христа розп’яли і Він майже 2000 років тому  вознісся на небеса.

                БУТИ  ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ Ф
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Лукас Кранах Старший (1472-1553), «Розп’яття».
Небагато учнів Ісуса Христа йшли за 
Ним, коли Він ніс хрест на Голгофу
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трактує, як «слідування за Ісусом Христом навіть через страж-
дання й смерть». Символом слідування за Ісусом Христом для 
євангеліста Марка є сліпий Вартимей, якому Ісус повернув 
зір та який, прозрівши, пішов услід за Господом у Єрусалим і 
страждав разом з Ним. 

Слідування у Діяннях святих апостолів
У євангеліста Луки виразно вимальовується інше розумін-

ня слідування. Він особливо яскраво описує відмову учнів від 
майна: учні залишали «все», адже Ісус Христос радив їм виру-
шати в дорогу і не брати з собою «ні калитки, ні торби». Він 
посилав їх, беззахисних, «як ягнят між вовки» (Від Луки 10, 3).

Після воскресіння Господа, як читаємо у Діяннях святих апо-
столів, учні продовжували виконувати Його доручення і для 
цього йшли з одного місця до іншого – так робили апостоли 
Петро та Павло, яких посилав Святий Дух та Ісус Христос, Який 
вознісся на небеса. При цьому відмову від майна, що мала міс-
це ще до воскресіння Ісуса Христа, змінює жертвування ним 
на користь духовного служіння: апостол Павло, приміром, 
власними руками заробляв невеликі гроші, аби не обтяжува-
ти нікого. 

Провідною ознакою слідування за Ісусом Христом стає те-
пер не відмова від майна, а виконання слів Ісуса Христа: «Біль-
ше щастя давати, ніж брати» (Діяння 20, 35).  Адже віруючі у 
громадах змушені були утримувати себе й свої сім’ї. Бо ж годі  
уявити життя у громаді без майна й грошей. 

Євангеліст Іван висвітлює слідування ще під іншим кутом 
зору. Адже за Божим Словом, яке сталося Тілом, за Світлом 
світу можна слідувати хіба що у переносному значенні, а не 
буквально. 

Євангеліст Іван повідомляє про те, що до слідування за 
Христом після Його воскресіння кликали Його учні. «Прийди 
й подивися!» – таким був їхній заклик. Вони закликали єдна-
тися з Господом, здобувати досвід спілкування з Ним, пізнати 
самих себе й згодом завдяки зустрічі з Ісусом Христом зазна-
вати змін – із пітьми переходити у вічне світло. Це – важливий 
аспект, який висвітлює євангеліст Іван. Натанаїл із скептика 
перетворився у прихильника Господа (Від Івана 1, 43-50). Апо-
стол Петро завдяки слідуванню став потужним проповідни-
ком, одержав дар відчуття впливу Святого Духа. Згідно з Єван-
гелієм від Івана, шлях слідування за Христом має пролягати й 
через страждання та смерть.

У всіх Євангеліях наголошується, що громада віруючих має 
бути готовою йти вслід за Ісусом Христом навіть через страж-
дання. Це свідчить про тогочасну ситуацію, у якій перебувала 
значна частина віруючих: їх переслідували, на них зводили на-
клепи, до них ставилися вороже, багатьом з них загрожувала 
смерть.

Апостол Павло й наслідування Ісуса Христа
У посланнях апостола Павла двічі з’являється слово зі зна-

ченням «слідувати за» Ісусом Христом. Ми закликаємо наших 
читачів відкинути будь-яку негативну думку щодо буквально-
го слідування. Павло звертається із закликом: «Будьте моїми 
послідовниками, як і я, Христа» (1-е Корінтян 11, 1). Не треба 

буквально копіювати апостола Павла чи Ісуса Христа. Віруюча 
людина в залежності від ситуації має орієнтуватися на апосто-
ла, а отже, на  Ісуса Христа, поступати згідно з Його віровчен-
ням. Павло, мовлячи так, має на увазі: бути послідовником Ісу-
са Христа означає також йти тим самим шляхом, яким ішов Він, 
і ставати таким, як Він був. Так як дитина шляхом наслідування 
переймає поведінку, а згодом і принципову позицію і настрій 
батьків, так і послідовник Ісуса Христа покликаний чистим ро-
зумом і серцем наслідувати Його та апостола – сьогочасного 
апостола – й таким чином здобувати Христову сутність.

Апостол Павло бажав бути зразком для інших християн 
також у повсякденному житті; тому він, по можливості, аби 
нікому не завдавати турбот, власною працею заробляв собі на 
прожиток.

Слідування – що це означає сьогодні?
Існує вузьке й широке розуміння «слідування». З одно-

го боку, «слідування за Господом», - це Його буквальний су-
провід, постійне спілкування з Ним і сповідування віри у Ньо-
го. З іншого боку, у переносному значенні, слідування означає 
наслідувати Ісуса Христа, брати приклад з Нього, рівнятися на 
Нього й, таким чином, мінятися на краще і, наскільки це мож-
ливо, з Божою поміччю, прагнути досконалості, якої Господь 
очікує від нас. 

Зрозуміло, що після воскресіння Ісуса Христа та Його воз-
несіння на небеса слідувати за Ним означає насамперед на-
слідувати Його життя і рівнятися на Його чесноти; тобто одяг-
нутися у нову людину – в Ісуса Христа. Слідування передбачає 
також відмову від тих чи інших зручностей та звичок і відво-
дити час  для служіння, яке Господь очікує від кожної людини 
зокрема. 

Якщо ми серйозно ставимося до слів Ісуса Христа, то буде-
мо слідувати за Ним і навіть страждати разом з Ним, якщо та-
кою є Божа воля.          

Слідувати означає також свідчити про Ісуса Христа. Свідчи-
ти про Нього своїми ділами й своєю сутністю, своєю вірою у 
Нього, а також її реальними проявами. Не для того, аби захо-
пити когось своїми добрими ділами чи здатися праведним, а 
для того, щоб зробити віру живою й видимою. Саме про це 
веде мову апостол Яків: «Так само й віра, коли діл не має, мерт-
ва сама в собі» (Якова 2, 17).       

Слідувати сьогодні означає: бути готовим насолоджуватися 
добродіяннями Господа, Його милістю, Його вченням в благо-
творному, утішному єднанні із Святим Духом. Однак виявляти 
готовність керуватися ученням Господа й виконувати Його 
заповіді, проявляти любов і, якщо Господь вимагатиме цього 
від нас, брати на себе хрест, у якій конкретній формі він би 
не виражався. Сьогодні, коли люди по крихтах формують своє 
щастя й здобувають індивідуальний успіх, так не прийнято по-
ступати. 

Слідування – це добровільна самопожертва й самовіддача 
в Господні руки. Якщо людина йде вслід за Господом, то вона 
сповідує віру в Нього, служить Йому та з любов’ю ставиться до 
ближнього.                                                                                               artt

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО
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Новонароджене Немовля, ледве з’явившись на світ, на-
ражається на небезпеки. Про це у дещо прихованій 
формі мовиться у Євангелії від Івана: «І Світло світить 
у темряві, і не пойняла Його темрява. (…) Прийшло до 

своїх, – а свої Його не прийняли» (Від Івана 1,5 і 11). Євангелісти 
Лука й Матвій висловлюються конкретніше: ще до народження 
Немовляти сім’я Ісуса жила бідно. Марія ось-ось мала народити, 
а у постоялому дворі не знайшлося для неї місця. Сьогодні ми 
сказали б: їм довелося імпровізувати й вони зупинилися у хліві.  
Їм довелося вдовольнитися перебуванням серед свійських тва-

рин, яке було далеким від різдвяної романтики. Цар Ірод – згідно 
з Євангелієм від Матвія – переслідував Немовля, тому що боявся 
втратити владу; він наказав страти всіх немовлят. Сім’я Ісуса ря-
тується втечею в Єгипет. Та завдяки Божому планові спасіння все 
закінчилося добре: «Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою в 
Бога та людей» (Від Луки 2, 52). Прочитаймо ще раз, що мовиться 
про народження Ісуса Христа в Апостольському Символі віри: 
«Вірую… в Ісуса Христа, Єдиного Його (Божого) Сина, Господа 
нашого, Який був зачатий Святим Духом, народжений Дівою 
Марією» (КНЦ 2.2.1 і КНЦ ПіВ, №34).

РІЗДВО
На Різдво відбулося щось незбагненне: Божий Син став Людиною, ось Він – новонароджене Немовля, 
Яке лежить у яслах хліва, а не в царських палатах. Він з’являється на світ не в престольній мантії 
римського імператора, а, як будь-яка тогочасна бідна дитина, сповитим в убогі пелюшки. І все ж 
Він – Божий Син. 

                     СВЯТА ЦЕРКОВНОГО РОКУ   
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Благовіщення Діви Марії, Ханс Мульчер, 1456-
1459, Штерцінг/ Південний Тіроль, Італія



НС, 1/2017 15

Зачатий Святим Духом
Для нашого вуха вираз «зачатий Святим Духом» звучить дещо 
незвично, хоча ці прості слова відображають біблійну цитату: 
«Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе отінить» 
(Від Луки 1, 35) – Як це розуміти? Чи так само, як древньо-
грецький міф про богів: Зевс входив до земних жінок, й вони 
народжували напівбогів? Зовсім ні. Тут не йдеться ані про 
природне зачаття, ані про те, що Народжений Марією – на-
півбог. Щоб з’ясувати це, нам потрібно звернутися до самого 
початку Біблії: «А Дух Божий ширяв над водами» (Буття 1, 2). 
Давньоєврейський вислів «ширяв», має ще й інші значення: 
«кружляв у повітрі, пурхав, висиджував, роздумував»; до того 
ж єврейське словосполучення «Божий Дух» має значення «ві-
тер, подих». 

Святий Дух – Творець і Творець нового
Отже, Святий Дух був присутній ще при створенні світу. Подія 
з Дівою Марією також деяким чином стосується творіння, а 
точніше нового творіння: із зачаттям Ісуса Христа Бог творив 
щось нове. Так, як Божа сила уможливила створення світу, 
покликавши все із небуття, так вона створила в лоні Діви 
Марії Божого Сина. Спасіння в Ісусі Христі подаровано нам 
Богом без участі людини; саме про це звіщається в Євангелії 
від Матвія: «… бо те, що в ній зачалось, від Святого Духа» (Від 
Матвія 1, 20). Біблійне повідомлення виключає будь-яку думку 
про статеву складову, оскільки й відповідний грецький текст 
має значення «зійти на когось», «кинути тінь». Окрім цього, 
єврейське слово, що означає Дух, – «pyax» (ruach) жіночого 
роду, а грецьке слово (pneuma) – середнього роду – обидва 
слова не є чоловічого роду. 

Імена Ісуса Христа – Ісус й Еммануїл
Дитя Діви Марії одержало одне ім’я: Ісус (Від Луки 2, 21). Це – 
грецьке написання юдейсько-арамійського Імені Йошуа, яке 
було скороченою формою від Єгошуа. 
Всі ці імена похідні від єврейського слова 
«рятувати» й означають: «Бог спасе». Так, 
Євангеліє від Матвія дає таке тлумачення 
значення Імені Ісус: «… бо Він спасе на-
род Свій від гріхів їхніх» (Від Матвія 1, 21). 
Отже, це Ім’я мовить само за себе: Бог че-
рез Ісуса Христа спасе Свій народ. 
   Про значення іншого імені, яке мовить 
само за себе, Ангел об’явив Йосипові. Йо-
сип не хотів ославити Марію й задумав 
таємно відпустити її. Тоді йому з’являєть-
ся Господній Ангел. Він звіщає Йосипові, 
що це Дитя – зачате від Святого Духа і що 
Йому треба дати ім’я Ісус. Щоб виконало-
ся, – за словами Ангела, – пророцтво, мов-

лене через пророка Ісаю: «Ось Дівиця зачала, і породить Сина 
і дасть Йому ім’я Еммануїл», що в дослівному перекладі озна-
чає: «З нами Бог».  Ісус Христос, щоправда, не одержав ім’я 
Еммануїл, а – Ісус; однак Ім’я Еммануїл також є правильним, 
бо згідно з Євангелієм від Матвія має всеохоплююче значен-
ня: Він був зі Своїми вибраними під час земного життя й пере- 
буватимете з ними «по всі дні аж до кінця віку» (Від Матвія 28, 
20). Слова Ангела, що Дитя має називатися Еммануїл («З нами 
Бог»), отже, узгоджуються з прикінцевими словами  Євангелії 
від Матвія.
  
Ісус Христос – Син Авраама й Син Давида
У Євангелії від Матвія перелічено родовід Ісуса Христа. Це 
Євангеліє називає само себе книгою про історію Ісуса Христа, 
Сина Давида, Сина Авраама (Від Матвія 1, 1). Обидва імені, 
Син Давида й Син Авраама, є не тільки формулюванням, при-
таманним для вступу книги, а містять у собі підтекст історії 
спасіння. Авраам вважається праотцем багатьох, не тільки із-
раїльського народу. Коли Бог доручив Аврааму, який тоді на-
зивався Аврамом, залишити свою батьківщину й переселити-
ся у Ханаан, то мовив до нього: «… А Я виведу з тебе великий 
народ і поблагословлю тебе; та й зроблю великим твоє ім’я, 
а ти станеш благословенням» (Буття 12, 2). Коли Ісуса Христа 
називають Сином Авраама, то це означає виконання цієї обіт-
ниці Бога, ба й більше: Бог зробив Ім’я Ісуса великим, оскіль-
ки «перед іменем Ісуса» має приклонитися «всяке коліно … 
на небі, на землі й під землею» (Филип’ян 2, 10). Бог вибрав 
Давида бути царем Ізраїлю. Посилання на старозавітних отців 
віри, на Авраама й Давида, свідчать про те, що всі народи, не 
тільки ізраїльтяни, а  й язичники,  вибрані Богом. Бог в Ісусові 
Христові укладає завіт з усіма людьми. Люди, які вступають 
у завіт із Богом, осягнуть майбутнє спасіння. Бог, як обіцяно 
в Одкровенні Івана Богослова, перебуватиме разом з ними 
повіки-вічні.

Ред.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  СВЯТА ЦЕРКОВНОГО РОКУ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

«Народ, що в пітьмі ходить, 
уздрів світло велике; 
над тими, що живуть 
у смертній тіні, світло 

засяяло. Помножив єси їхні радощі, 
веселощі побільшив єси». Причину для 
цього великого свята світла пророк 
Ісая бачить у наступному: «Бо Дитя нам 
народилося…»

Як можна відзначати свято світла серед 
пітьми, у найкоротші й найтемніші дні північ-
ної півкулі Землі; свято, яке має дати змогу 
всім: дорослим і малим, молодим і літнім –
сповнитися світлом сонця любові і теплим 
почуттям захищеності? Як можна відзнача-
ти свято світла посеред пітьми? На перший 
погляд, це здається абсурдним. Так само, як 
і абсурдним здається відзначати 2016-й рік 
народження Дитя у світі, де панують голод, 
війни, утеча від розрухи, жадоба влади й на-
живи. 

«Мир на землі» – ці слова Ангела здаються 
сьогодні недоречними і безсилими перед ли-
цем насилля й інтриг. Якщо порівняти суму, 
яка щорічно витрачається на придбання 
зброї, що передбачена для вбивства людей, 
з фінансовими видатками на забезпечення 
голодних людей достойним життям, а дітей 
– можливістю відвідувати школу, то стане 
зрозумілим: на землі відбувається щось не 
так і мир схожий радше на нещасного голу-
ба. Тільки у 2015 році витрати на озброєння 
склали в усьому світі 1471 мільярдів євро. 

А, з іншого боку, більше 160 мільйонів ді-
тей віком до 5 років зазнають нині голод. 
Хоча достатньо було б виділити лише 20 єв-
роцентів на кожну дитину, аби забезпечити 
її шкільним обідом з потрібними вітамінами 
і поживними речовинами, які необхідні для 
здорового розвитку. 

То чи, з огляду на таке голодування і не-
справедливість, нам усе ж треба відзначати 
це свято світла, під час якого чимало людей 
можуть відчути на собі вплив світла Божої 
любові й теплоту захищеності та єднання? 

Така постановка питання є не зовсім пра-
вильною. 

Свято світла й любові має спонукати всіх 
нас збагнути цінність дарів, якими Бог щедро 
наділяє нас: Він віддав Свого Сина. Він пода-
рував нам життя. Він підносить усім нам пев-
ні дарунки. Бог бажає, аби усі люди відчували 
Його любов. 

Люди, які несуть Ім’я Ісуса Христа, мають 
нести також світло людям зі свого оточення; 
вони мають, наскільки це можливо, дарувати 
їм це світло і таким чином славити Ім’я Бога. 
А тому питання полягає не в тому, чи, а як 
відзначати це свято світла?

Так, саме у час активного бізнесу й еко-
номічних досягнень, з одного боку; та не-
абиякої людської нужди, з іншого боку, це 
свято темної пори року є для нас великим 
подарунком. «Сина нам дано…» - ці слова 
пророка Ісаї лунають урочисто, неначе звук 
фанфар. Тож нехай завданням кожного хри-
стиянина буде: дати ближньому змогу відчу-
ти Божого Сина – дар Божої любові, спасін-
ня світу, радісну звістку про Божі милість і 
поміч. «Блаженні милосердні» і «блаженні 
миротворці». У Нагірній проповіді Ісус Хри-
стос наголошував: «Ви – світло світу» і закли-
кав: «Так нехай світить перед людьми ваше 
світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчин-
ки, прославляли вашого Отця, що на небі». 
Різдво, свято світла й миру, – це прекрасна 
нагода почати поступати саме так. Отже, не 
ховаймо своє світло. 
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З 2001 року сестра Наталія Гончар здійснює 
переклади на російську мову трансляційних 
богослужінь Регіональної церкви «Південна 
Німеччина»

Бажання отримати два шоколадних батончики для своїх ма-

лолітніх дітей, а також любов до німецької мови привели На-

талію Гончар у 1993 році на одне з перших в східноукраїнському 

Запоріжжі богослужінь Новоапостольської церкви. Учителька 

німецької мови, щоправда, не могла передбачити лише одного: це 

був початок її нового життя. 
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ЖИТИ ВІРОЮ | ПОРТРЕТ

При потребі вони, перекладачки й перекладачі, прибувають до видавництва у 
Франкфурт, щоб своїми знаннями іноземної мови послужити Господові, а також бра-
там і сестрам: На фото зображена група перекладачів після богослужіння Першо-
апостола з нагоди П’ятидесятниці 2012 року
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«Листи з Німеччини, які 
зрідка приходили, наша мама 
перечитувала  нам щоразу зі 
сльозами на очах»

Декілька разів на рік парафіяни Новоапостоль-
ської церкви мають можливість бувати на особ-
ливо урочистих богослужіннях Першоапостола 
й окружних апостолів завдяки прямій супутни-
ковій трансляції. Іншомовні брати й сестри Ре-

гіональної церкви (РЦ) «Південна Німеччина», а також парафія-
ни країн, якими опікується ця РЦ, як-от: Хорватія, Македонія, 
Сербія, Ізраїль та Україна – завдяки синхронному перекладові 
мають також змогу слухати проповіді під час цих богослужінь 
рідною мовою. Для цього перекладачі спеціально приїздять до 
видавництва «Бішофф-Ферлаг» у Франкфурті, де для них облад-
нані спеціальні кабінки, з яких вони здійснюють синхронний пе-
реклад. Наші перекладачі зазвичай походять з країн, для яких 
вони перекладають. Тим самим робота, яку вони виконують, 
аби послужити Господові та братам і сестрам, є чимось знач-
но більшим, аніж просто виконанням доручення. Для них це є 
свого роду поверненням до власного коріння. Російськомовна 
перекладачка Наталія Гончар належить до таких перекладачів. 
У 2001 році вона переїхала на постійне місце проживання у  Ба-
варію і відтоді  здійснює переклади трансляційних богослужінь 
російською мовою для РЦ «Південна Німеччина».

До 2001 року Наталія Гончар зі своїм чоловіком і двома 
дітьми мешкала в Запоріжжі (Східна Україна). Вона пра-
цювала учителем німецької мови в одній із міських гімна-
зій.  Любов до німецької мови прищепила їй мама. Наталія 
розповідала нам: «Моя мама народилася в Кенігсберзі, у 
Східній Пруссії. Під час Другої світової війни, після того, як 
радянські війська окупували цю територію, доля розкида-
ла родину по різних країнах: одним членам сім’ї вдалося 
втекти за кордон, а моя мама, якій тоді було 19 років, була 
змушена залишитися у країні. Зв’язки з родиною через 
тодішню політичну обстановку в одну мить обірвалися».

Одружившись, мама Наталі переїжджає до Запоріжжя. 
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Жінка звернулася  по допомогу до організації Червоного Хреста і 
тільки після тривалих пошуків їй вдалося розшукати свою родину 
в Німеччині, поблизу Аугсбурга. Наталя пригадує: «Підтримувати 
зв’язок з родичами ми могли лише з допомогою листування. Що-
разу, коли наша мама отримувала вісточку від родичів з-за кор-
дону, то це було для неї великою подією. Листи з Німеччини, які 
зрідка приходили тоді, були в дорозі майже шість тижнів. Наша 
мама зачитувала їх мені та моїй сестрі в дуже піднесеному настрої 
– частково німецькою, частково перекладаючи їх на російську 
мову, і щоразу – зі сльозами на очах. Так вона навчала нас німець-
кій мові – звісно, таємно, у зв’язку з напруженими міждержавни-
ми стосунками повоєнного часу».

Наприкінці 1980-х років у Радянському Союзі розпочалася пе-
ребудова, гласність охопила чи не всі сфери суспільного життя; 
відбулися зміни й у державній політиці. Національні меншини 
отримали тепер можливість знову активно плекати власні мову 
й культуру. Після 70 років атеїзму було зроблено крок назустріч 
свободі віросповідання. На початку 1990-х років у багатьох містах 
виникли осередки етнічних німців, усі вони діяли під егідою това-
риства етнічних німців «Відродження». Мама Наталі також відві-
дувала зібрання цього товариства. У 1993 році  членів товариства 
запросили на богослужіння.

«Я прийшов огонь кинути 
на землю…» (Від Луки 12, 49)

Уже під час першого богослужіння Новоапостольської 
церкви Наталія Гончар (посередині) була настільки 
зворушена проповіддю, що висловила бажання, аби 
вона та її діти отримали печать Святого Духа

Наталія Гончар продовжує пригадувати: «Якось мені мама ска-
зала, що місіонери з Німеччини вже провели два інформаційні 
вечори про Новоапостольську церкву. При цьому кожній дитині, 
яка була присутня, дали шоколадку. У тодішні часи мені було аб-
солютно байдуже, куди йти, на богослужіння чи на доповідь, я 
тільки хотіла почути німецьку мову з вуст її носіїв. До того ж була 

можливість потішити своїх дітей шоколадом (тоді їм було 

відповідно три та чотири роки), адже на солодощі грошей у 

нас тоді не вистачало».

Ось таким чином Наталія Гончар потрапила на бого-

служіння Новоапостольської церкви. Це було тільки третє 

богослужіння в Запоріжжі, але під час нього спраглі душі 

мали змогу отримати дар Святого Духа. Апостол Пауль 

Гепп (спочив у Бозі в 1996 році) служив присутнім біблій-

ною цитатою із Євангелія від Луки 12, 49: «Я прийшов огонь 

кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав!». 

Служіння апостола зворушило Наталю до глибини душі: 

«Коли я побачила й почула апостола, у мене виникло від-

чуття, немов би я все своє життя тільки й на це чекала. Ще 

на початку богослужіння апостол зазначив, що він згідно зі 

своїм саном наділений повноваженням дарувати віруючим 

Святого Духа. Хто бажає, може отримати Водне хрещення, 

бути прийнятим до громади й отримати печать Святого 

Духа. Коли апостол запросив спраглі душі до вівтаря, то я зі 

своїми дітьми теж вийшла до нього. Одразу під час першо-

го богослужіння ми разом з іншими душами отримали дар 

Святого Духа. Я була невимовно щасливою і є нею досі».

А чи отримали ваші діти шоколад? «Цього дня, на жаль, 

не роздавали шоколадок», - посміхаючись, сказала Наталія. 

«Я пояснила своїм дітям, що ми отримали значно більше, 

ніж шоколад, - великий подарунок, який годі порівняти з 

шоколадом».

«Це був мій інтенсивний 
курс з вивчення основ 
віровчення»

Наступне богослужіння в Запоріжжі, яке відбулося че-
рез чотири тижні, було для Наталі також визначним. Вона 
розповідала: «Богослужіння того дня проводив пастир 
Штотц, тодішній настоятель громади Аугсбург-Штет-
тенштрассе. Під час проповіді він сказав, що мешкає в 
Аугсбурзі. Саме там жила тоді родина моєї мами. «Це не 
випадково»,- сказала я їй. Після богослужіння моя мама 
підійшла до пастиря й представила мене йому. Пастир 
задав мені лише одне запитання; він не поцікавився моїм 
іменем чи ще чимось подібним; ні, він запитав у мене, хто 
я є за професією. «Ви допомагатимете нам, сказав пастир, 
довідавшись, що я учитель німецької мови».
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Під час наступного богослужіння Наталії доручили пере-
кладати. «До того я жодного разу не тримала в руках Біблії, не 
кажучи вже про те, щоб її прочитати. Я абсолютно не володіла 
біблійною лексикою. До кінця свого життя я пам’ятатиму про 
це богослужіння, яке проводив тодішній окружний старійшина 
Герман Ценкер із Мюнхена: маленька громада, яка складала-
ся виключно з етнічних німців, допомагала мені перекладати. 
Вони голосно підказували мені невідомі біблійні слова. Це було 
схоже на спільну проповідь».

Таким був початок. Після цього було багато інформаційних 
вечорів, засновувалися громади, здійснювалися сотні бого-
служінь з ординацією священнослужителів, з Святим хрещен-
ням водою і Запечатань Святим Духом; відбувалися родинні 
відвідини й відвідини хворих, проводилися розмови в інстан-
ціях, семінари для священнослужителів, учителів недільних 
шкіл та диригентів, переклади під час яких здійснювала На-

талія Гончар. «Я надзвичайно вдячна, що мала змогу брати в них 
участь як перекладач, це був для мене інтенсив з вивчення ос-
нов віровчення», - каже сестра по вірі. 

«Міцне ядро»  
У перші місяці після заснування рідної громади Запоріжжя тут 

сформувалося таке собі «міцне ядро»: місцеві священнослужи-
телі та брати й сестри, які взяли на себе гру на органі та заняття 
з дітьми, диригування та переклад. З п’ятниці до понеділка вони 
супроводжували місіонерів під час поїздок та підтримували но-
востворені громади. «Іскра, яку «кинув» апостол Гепп на Східній 
Україні під час першого богослужіння із Запечатанням Святим 
Духом, перекинулася на нас. Нас охопив вогонь Божої любові, і 
ми бажали нести цю любов іншим людям», - каже Наталя. «Чоти-
ри богослужіння впродовж двох днів, багатогодинні переїзди з 
одного місця проведення богослужінь до іншого, численні ро-
динні візити та відвідування хворих, однак не це закарбувалося 
в пам’яті. Це був чудовий час. Наприкінці дня всі ми збиралися 
разом, багато спілкувалися, говорили про свої переживання у 
вірі й отримували неабияку радість», - згадує сестра Гончар. 

Однак,  як добре не було б у колі братів і сестер, в особистому 
та професійному житті Наталя спершу нерідко наштовхувалася 
на нерозуміння чи навіть негативне ставлення. 

«Міцне ядро» громади Запоріжжя: Упродовж багатьох років, прак-
тично кожні вихідні брати й сестри перебували в дорозі з місіоне-
рами з Південної Німеччини, аби підтримували маленькі громади, 
розташовані неподалік Запоріжжя: грали на органі, співали, прово-
дили заняття з релігії для дітей. Наталія Гончар (2-а ліворуч) допома-
гала священнослужителям з перекладом 

Праворуч: Наталія Гончар (праворуч) та Тетяна Таран під час зустрічі на вокзалі місіонерів із Південної Німеччини: 
(зліва направо) священика Деля, окружного євангеліста (сьогодні апостол) Ценкера, окружного євангеліста Шнай-
дера, священика Герлахера та пастиря Штагге, березень 1995
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Навіть її колишній чоловік не поділяв захоплення новоапо-

стольською вірою і церквою. «Він був ректором і переконаним 

атеїстом. Проте Божа любов здатна і сьогодні творити чудеса. 

За деякий час мій чоловік став новоапостольським християни-

ном й служив у сані священика».

Колегам по роботі теж знадобився певний час: «Поступово 

усі звикли, що я є парафіянкою Новоапостольської церкви. 

Директор гімназії завжди підтримувала мене, відпускала мене 

з уроків, аби я могла супроводжувати місіонерів. Звичайно, я 

запрошувала всіх своїх близьких і знайомих на богослужіння. 

Дехто з моїх колишніх співробітників та декілька друзів теж ста-

ли парафіянами Новоапостольської церкви». 

«Там, де я потрібна 
милостивому Богові…»

У липні 2001 року мама Наталі повернулася на свою історич-

ну батьківщину. Обидві її дочки зі своїми сім’ями теж виїхали 

разом з нею. Наталія пригадує: «Ми, власне кажучи, хотіли виї-

хати на три роки раніше, проте довелося ще певний час чекати 

на дозвіл. – Але тепер, озираюсь назад, я можу впевнено ска-

зати, що тоді милостивий Бог потребував мене ще в Україні».  

І, справді, у ці три роки виникло декілька нових громад. Треба 

було перекладати підручники для недільної школи: «Власно-

руч! У нас не було ні друкарських машинок, ні комп’ютерів». 

Окрім цього, Наталія мала змогу за цей час підготувати собі 

заміну - перекладачів та вчителів. У неї на очах звели велику 

церкву для громади Запоріжжя, на яку каналами супутнико-

вого зв’язку транслювалися богослужіння. Наталя мала честь 

як перекладач супроводжувати окружного апостола Клауса 

Заура під час його перебування в Україні. «6 травня 2001 року 

- особливо святковий день: Першоапостол Фер проводив бого-

служіння у моїй рідній громаді. Я мала честь перекладати його 

проповідь» – розповідає Наталя та додає – «І лише після цього 

ми отримали дозвіл на виїзд».

Прибувши до Німеччини, ми оселилися поблизу Мюнхена. 

«І цей факт став для мене свідченням Божої любові й опіки: на 

своїй новій батьківщині ми потрапили до громади Пфаффенго-

фен на Ільмі. У той час вона належала до того самого апостоль-

ського округу, що наша колишня громада в Україні. Наш насто-

ятель був одним із місіонерів. Парафіяни громади оточили нас 

своєю любов’ю і турботою, завдяки чому від першого дня ми 

почували себе там надзвичайно затишно», -  тішиться сестра 

Гончар.

Справа: Міст через р. Дніпро; ліворуч: Дорогою на богослужіння 
у невеличкому містечку ми придбали квіти, аби прикрасити 
вівтар, літо 1997 року

5 травня 2001 року Першоапостол Фер служив громаді 
Запоріжжя. Наталя Гончар перекладала біля вівтаря
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Українські священнослужителі окружного сану в гостях в 
апостола Ценкера в громаді Ландсгут (2013). Наталя Гончар як 
перекладач присутня і тут. Вона нерідко була єдиною сестрою 
серед багатьох братів 

У травні 2001 року в Запоріжжі Першоапостола 
Фера традиційно зустрічали хлібом-сіллю. Донька 
та син Наталії Гончар перекладали урочисте 
привітання дітей в національних костюмах

Наталія Гончар 
зі своєю мамою

За деякий час у Німеччині Наталії знову запропонували до-

помагати з перекладами. Наша сестра протягом 13 років, окрім 

всього іншого, перекладала під час зустрічей з окружними 

санами на вихідних, на які запрошувалися також українські 

священнослужителі. «Для мене це були прекрасні дні та чу-

дова нагода зустрітися з моїми друзями з України, а також – з 

місіонерами», - казала вона. Наталя Гончар, яка на своїй новій 

батьківщині працювала хіміком-лаборантом, перекладала та-

кож під час трансляційних богослужінь: «Я знаю, що брати і се-

стри радіють, коли чують мій голос, а для мене - це особистий 

місток, який з’єднує мене з моїми братами і сестрами по вірі в 

Україні. Завдяки цьому ми й далі беремо участь у святкових бо-

гослужіннях і підтримуємо зв’язок, незважаючи на велику від-

стань, яка розділяє нас!»

«Моє серце сповнене лише 
любов’ю та вдячністю»

Наталії Гончар довелося все ж пройти крізь життєві бурі й 

негаразди. Після розлучення, вона ось уже п’ять років живе са-

мотньо. Проте ніщо не позбавить нашу сестру життєрадісності 

та впевненості: ні розлучення, ні важка хвороба, якої можна 

було позбутися лише шляхом операційного втручання. 

«Моє серце сповнене лише любов’ю і вдячністю, - говорить 

Наталя. - Я безмежно вдячна милостивому Богові за те, що 

обрав мене; вдячна своїй мамі за все, чому вона мене на-

вчила; своїм дітям – за розуміння, що їхня мама впродовж 

багатьох років рідко бувала на вихідні вдома; усім місіо-

нерам, які навчали нас вірити; дарували нам свою любов, 

виявляли терпіння та надавали допомогу; нашому колиш-

ньому апостолові Вольфгангу Ценкеру, який віддав нам ча-

сточку свого серця і є для нас взірцем віри».

Наталія, як і раніше, підтримує стосунки зі своєю україн-

ською громадою. Вона залюбки згадує про ті часи, коли 

формувалася її віра. Сестра Наталя Гончар покладається 

на непорушну Божу любов. Сповнена цією любов’ю , вона 

радо служить Господові та братам і сестрам по вірі.   

   dg
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1. Де Рахіль оплакувала своїх дітей, убитих Іродом?
А  у Ране
Б  у Раме
В  у Сане
В  у Наре

2. На яке місце в Біблії посилається австрійський компози-
тор Антон Брукнерс у своєму мотеті «Locus iste» (укр.: «Це 
місце»)?
А на молитву Соломона під час освячення храму (3-я Царств 
8, 22–53)
Б на сон Якова про сходи, що ведуть у небеса (Буття 28, 10-22)
В на видіння небесного Єрусалима (Одкровення 21, 9-14)
Г на сповіщення Ісуса про руйнування храму (Марка 13,1–2)

3. Хто написав мелодію різдвяної пісні «Ангел Божий возві-
стив» (№10)        
A  Фелікс Мендельсон
Б  Йоганн Себастьян Бах
В  Миколай Людвіг фон Цінцендорф 
Г  Дітріх Бонхьоффер

4. Що робить той, хто, згідно з притчами Соломона, втру-
чається в чужу суперечку?
А  підрізає собі ноги
Б  риє собі яму
В  хапає собаку за вуха
Г  повторює своє глупство

5. У якому році римляни зруйнували храм у Єрусалимі?
А  у 586 р. до Р. Х.
Б  у 164 р. до Р. Х.
В  у 30 р. від Р. Х.

Г  у 70 р. від Р. Х.

6. Хто, взявши Тіло Ісуса, поховав Його в своїй новій гробни-
ці?
А  апостол Петро
Б  Марта й Марія
В  Йосип Ариматейський
Г  учні Ісуса

7. Що значить ім’я Еммануїл?
A  з нами Бог
Б  Спаситель
В  Божий Син
Г  Господь гряде

8. Як називається загальновідомий латинський переклад 
Біблії?
A Септуаґінта
Б  Біблія Вульфіли
В  Полібіблія
Г  Вульґата

9. Як звати батька Рахілі?
A  Мойсей
Б  Яків
В  Лаван
Г  Ісав

10. Як звали третього сина Адама і Єви?
A  Сиф
Б  Сим
В  Хам
Г  Ной

     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

Невід’ємною складовою будь-якого різдвяного вертепу є пошук нічлігу. Адже саме це 
відбувалося напередодні Різдва Ісуса Христа: вагітна Марія та Йосиф шукали у Віфлеємі 
нічліг, « …бо в заїзді місця не стало для них…». Про це згадується у Євангелії від Луки 2, 
7. В Альпійському регіоні на Святвечір існує традиція колядувати і шукати, як це робила 
сім’я Ісуса, місце нічлігу. Діти «стукають» у домівки, колядують і в нагороду за це отриму-
ють солодощі. Наша картина належить перу відомого художника епохи Рококо Йогану 
Баптисту Баадеру (1717-1780). На ній зображена вагітна Марія, Йосиф, який був теслею 
(про це ми довідуємося з інструмента, перекинутого через плече), та господарі заїзду. 
Фреска на стелі, яку Баадер створив у 1770 році, знаходиться в одному із заїжджих дворів  
м. Вільгертсгофена, розташованого у Верхній Баварії. Таким чином, художник, очевидно, 
розрахувався з господарем за свої борги. Незрозумілим є те, чи створив Баадер цим 
полотном сумнівний пам’ятник господарю заїжджого двору. Але зображений на полотні 
господар заїзду співчутливо вказує сім’ї дорогу до наступного місця нічлігу (можливо, 
на   хлів, в Євангелії віл Луки відсутня будь-яка інформація про це). Проте погляньте, яким 

неблагочестивим жестом, з легкої руки Баадера, наділена господиня заїзду: вона, розчепіривши пальці рук, дражнить сім’ю. Вона насмі-
хається з людей, яких випроваджує її чоловік. При цьому, треба зазначити, що на Сході й за життя Ісуса Христа господарі заїздів належали 
до заможних людей, бо здавали в оренду кімнати свого дому. Марія не могла народити Дитя у теплій постелі будинку заможної сім’ї, то 
КУДИ ВОНА ПОКЛАЛА ЩОЙНО НАРОДЖЕНЕ НЕМОВЛЯ ІСУСА?
Відповідь на це запитання знайдете на стор.2.
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