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СЛОВО І ВІРА  | НАСНАГА
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Щастя у слідуванні 
за Христом 
Дорогі брати й сестри,

нашим найбільшим бажанням є осягнути вічне єднання 
з Богом та один з одним. Ісус Христос створив для цього 
передумови. Його життя і смерть, Його воскресіння і вознесіння та Його Друге 
Пришестя переслідують саме цю мету. Якщо ми вірно триматимемося за Господ-
ню руку, то Він неодмінно приведе нас у Своє Царство.
Однак, ми бажаємо бути також щасливими й у цьому житті. Це можливо, якщо 
слідувати за Ісусом Христом:  

   смиренній людині, яка приймає рішення творити добро, любить свого ближ-
     нього і приходить йому на допомогу, завжди знайдеться місце в суспільстві;

  Бог благословляє віруючу людину і сповнює її миром – вона, що б з нею не 
     відбувалося, завжди зберігає спокій;

  Ісус Христос звільняє нас від страху брати на себе зобов᾽язання. Людині, 
     яка рішуче виконує Божу волю, Він створює можливість і передумови  для 
     щасливих подружжя і батьківства. 
Христос робить нас вільними, якщо ми втілюємо Його слово у життя. Він ство-
рює для нас можливість і передумови бути такими, якими бажає бачити нас. 
Завдяки Ісусові ми долаємо зло, стаємо подібними до Його образу й подоби та 
виявитися гідними Його Царства. Отже, уже сьогодні ми можемо жити щасливо 
й бути благословенням для інших.

Ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Гессенський Вартенберг, розташований 
в окрузі Фогельсберг – це невеличке мі-
стечко з населенням близько 4000 жи-
телів. Над ним височить кріпосна руїна, 

що відноситься до часів династії Штауфенів.  
Місто, зведене на височині, у ті часи населяли 
помісні дворяни, власники Вартенберга. Вони 
належали до служилого дворянства Фульдсь-
кого абатства бенедиктинців і володіли невели-
кою територією. Археологічні знахідки свідчать 
про те, що цю кріпосну споруду використову-
вали для суду. Руїни цієї фортеці, що після зни-
щення у XIII столітті перетворилися в кар᾽єр 
для будівельного каменю, у 30-і роки минуло-
го століття відкрили для загального доступу і 
вони сьогодні становлять пам᾽ятку культури. 
У 1984 році розпочалася її реконструкція. Під 
оглядовим майданчиком фортеці була облад-
нана кімната, яку використовують сьогодні для 
проведення вінчань.  

A.V.

4 НС, 5/2020

Вартенберг
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БОГОСЛУЖІННЯ У ВАРТЕНБЕРЗІ /
НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 22 грудня 2019 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Вартенберг / багато-
функціональний комплекс «Овал»
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: 1-е Івана 5, 20
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Мій вірний Спаситель» 
(№ 3 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол Райнер 
Шторк, Апостоли Сергій Бастріков, Ганс-Юр-
ген Бауер, Анатолій Будник, Йенс Ліндеманн, 
Герт Опденплатц, Франц-Вільгельм Оттен, 
Вольфганг Шуг, Торстен Цізовскі

СЛОВО І ВІРА |  У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри, ми завжди 
вельми радіємо, коли у складі Господньої грома-
ди збираємося у цей прекрасний передріздвяний 
час. Ми використовуємо цю нагоду для того, аби 

дякувати Богові за те, що подарував нам Спасителя, Якого 
ми знаємо і в Якого ми віруємо.

 Хор щойно виконав пісню, яку зазвичай виконують 
у час передріздвяного Адвенту: «Прокиньтесь! – голос 
луна...» Ці слова не означають, що всі християни сплять. У 
цій пісні йдеться також про те, що Господь невдовзі повер-
неться і ми чекаємо на Його Пришестя.

Ми віримо й переконані, що Спаситель не тільки прий-
шов, а згодом знову прийде і приведе нас у Своє Царство 
для вічного життя. Це не просто ймовірна можливість, 
благий намір чи прекрасна мета; це – наша впевненість. 
Господь прийде й приведе нас у Своє Царство – не у від-
даленому, а у найближчому майбутньому. Нам годі знати 
про день, місяць чи рік, але ми впевнені: «Господь невдовзі 
гряде!» 

Що це означає? Це означає, що в мене обмаль часу, аби 
підготуватися до Його Пришестя. Я мушу зараз, саме те-
пер, інтенсивно готуватися, інакше виявлюся непідготов-

Людина згідно з Божою волею
леним! «Прокиньтесь!» означає, що ми усвідомлюємо: Го-
сподь незабаром гряде! Коли саме й конкретну дату я не 
назву, і вона мене не цікавить. Я тільки знаю, що вже тепер 
мені треба наполегливо працювати й інтенсивно готува-
тися, аби виявитися підготовленим до Господнього При-
шестя. Отже, питання полягає не в тому, коли Він прийде, 
а – у тому, чи буду я готовим до Його приходу? Саме це 
є важливим. І тут є одна відповідь: нам треба докладати 
чимало зусиль й інтенсивно готуватися до цього дня, аби 
виявитися готовими до Господнього Пришестя.  

Бог у Постаті Ісуса Христа прийшов на землю до людей. 
Це викликає в нас неабияку різдвяну радість. Чому Він 
прийшов? 

Бог прийшов до людей, аби показати: «Я люблю вас, Я з 
вами». Ісая передрік це й Ангел сказав Йосифу: «Ось Діва 
матиме в утробі й породить Сина, і дадуть Йому Ім᾽я Ем-
мануїл, що значить: З нами Бог» (Від Матвія 1, 23). Божий 
Син прийшов на землю і став Людиною, аби показати лю-
дям: з нами Бог! 

Людина у раю прийняла рішення не на користь Бога і 
віддалилася від Нього. Вона потрапила під владарювання 
зла. Та для Бога було дуже важливо показати людині: «Я 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб 
ми Правдивого пізнали. Ми – у Правдивім, у Його Сині Ісусі Христі.
Він – правдивий Бог і життя вічне».

Біблійна цитата: 1-е Івана 5, 20
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не відкинув тебе, Я не забув про тебе, Я продовжую лю-
бити тебе!» Людина відійшла від Бога і тому Бог сказав: 
«Ти відійшов від Мене і тому Я прийду до тебе». Бог став 
Людиною, аби показати: «Я на твоїй стороні; що б не відб-
увалося, Я з тобою!»  

Покажу це на декількох конкретних прикладах: 
Ісус, новонароджене Немовля, був змушений, аби Його 

не вбили, тікати разом зі Своїми батьками в Єгипет. З цьо-
го розпочалася ця історія. Ісус, Божий Син, Який став Лю-
диною, став біженцем. Його хотіли вбити на батьківщині, 
тому довелося спасатися утечею. Еммануїл – з нами Бог!

Нас тут, в Європі, це не торкнулося, але в світі є чимало 
біженців, і це додає їм неабияку втіху. При цьому я особ-
ливо думаю про наших братів і сестер, які, аби уникнути 
погроз розправи й вбивства, живуть у таборах для біжен-
ців. Чи можемо ми собі уявити їхнє життя і що це значить 
для них?

Бог з тобою! Йому також довелося тікати й бути біжен-
цем!  

Коли Ісусові виповнилося дванадцять років, то Він 
прийшов у храм. І потім пояснював Своїм батькам, що 
мав бути «при справах Отця» (Від Луки 2, 49). Батьки шу-
кали Його й думали, що Він у знайомих чи родичів. А Він 
знаходився у храмі! Батьки не розуміли Його слів. Згодом 
прийшли Його родичі й сказали: «Він не при Собі!» (від 
Марка 3, 21), Він – дивний!» Люди з Назарету докоряли 
Ісусові, що був не таким, як інші: «Ми знаємо Його! Але 
чому Він веде Себе так дивно?»

Бог з нами! Бог разом з людьми, яких не розуміють, які 
здаються «дивними», і поводять себе не так, як інші. Тому 
їх не розуміють навіть рідні люди. Бог перебуває з людьми, 
яких не розуміють, які є іншими, незважаючи на те, якою є 
їхня відмінність. Бог з нами – хіба це не втіха? 

Ісус говорив про Себе, що Йому нікуди голови прихи-
лити (Від Матвія 8, 20). У Нього нічого не було, Він був 
бідним. Це – центральне послання Євангелія. 

Бог з нами! Для багатьох людей світу втіхою є такі Божі 
слова: «Я не забув про тебе, Я не відкинув тебе, ти бід-
ний не тому, що недостойний і що Я забув про тебе. Ні! 

Я з тобою!» 
Ісусові довелося знести неймовірні страждання. Він 

зазнав на собі утиски і людське зло: обман, невірність і 
зраду; Він пережив людські продажність і корупцію, вла-
ду грошей, політичну несправедливість і таке подібне – 
те саме зазнають сьогодні чимало людей: їх обманюють і 
зраджують, їм обіцяють і не виконують – не буду вдавати-
ся зараз до подробиць. Бог з нами! Ось – Його знак: «Я на 
стороні людей, які потерпають від людського зла». 

Ісус переніс також неймовірні фізичні страждання. Нам 
годі уявити собі болі, які довелося Йому зазнати. На жаль, 
сьогодні є також чимало братів і сестер, які потерпають від 
фізичних мук. Ось – послання Ісуса: «Бог з тобою, тому Я 
прийшов. Мені довелося зазнати те саме. Бог з нами – на-
віть коли доводиться зазнавати неймовірні фізичні болі». 

Ісусові було надзвичайно боляче розставатися з людь-
ми, які належали до Його найближчого оточення. Якщо 
читати Євангеліє, то побачимо, що Йому нелегко давалося 
розставання зі Своїми учнями! Отже, Йому довелося зне-
сти також біль розставання і розлуки. 

Бог з нами! Він помер як Людина. Він знає, що саме пе-
реживає людина, коли помирає.  

Еммануїл – з нами Бог! Бог хотів показати, що любить 
людей: «Я ділитиму з тобою все! Я не забув про тебе, Я не 
покинув тебе, Я не прокляв тебе, Я з тобою, Я  – на твоїй 
стороні!»

«Ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам 
розум, щоб ми Правдивого пізнали». Це ще одна причина, 
чому Божий Син став Людиною: Він хотів показати лю-
дям, Ким є Бог. 

Завдяки Святому Духові ми розпізнаємо в Ісусі Христі 
Бога, Його сутність і Його діяння. Ісус Христос прий-
шов і сказав людям: «Гляньте, ось Бог! Бог – Правдивий. 

Я – виконання Божих  пророцтв, обіцянок й обітниць. Бог – 
Правдивий: Бог пообіцяв і передрік, і гляди: ось Я! Бог вико-
нує обіцяне! Він – Правдивий». 

Завдяки Святому Духові ми маємо таке розуміння. Якщо 
ми хочемо уявити собі Бога, то згадуймо про Ісуса Хри-
ста. У Ньому ми розпізнаємо Божу сутність. Ісус Христос 
показав: Бог – це любов! Його любов полягає у тому, що 
Він відкупив людей від владарювання гріха і бажає приве-
сти їх у Своє Царство, де панують мир, радість, свобода й 
блаженство. Бог не робить жодної різниці між людьми, а 
бажає спасти всіх. Бог прийшов не для того, аби вирішити 
мирські справи; Його любов полягає у тому, аби принести 
людям спасіння й остаточно звільнити їх від влади зла. 

Ісус об᾽явив Бога і показав: Бог служить людині. Для 
юдеїв це було щось зовсім нове. Ісус мовив: «Бо й Син Чо-
ловічий прийшов не на те, щоб Йому служити, лише щоб 
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                   Бог прийшов до людей, 

                              аби сказати їм: 

                                              «Я з вами!»
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служити й віддати Своє життя як викуп за багатьох» (Від 
Марка 10, 45).

На той час серед людей побутувало уявлення: Бог – це 
Володар і Цар, Який править над усім! А потім прийшов 
Ісус, Божий Син, і сказав: «Ні, Бог прийшов, аби служити 
людям».

Хто виконав найбільшу працю, аби відкупити людей? 
Людина? Ні, Бог! Бог служив людям: Він з любові до них 
принизив Себе, Він служив їм і приніс Себе у жертву зара-
ди їхнього спасіння. 

Отже, Бог служить людям, Він поважає вільний вибір 
людини: ти можеш іти вслід за Мною й отримати спасіння 
–  якщо бажаєш цього; Я не змушую тебе до нічого і не 
чиню на тебе жодного тиску». Бог нікого ні до нічого не 
змушує.   

Божий Син прийшов у цей світ, щоб ми зрозуміли й 
спізнали правдивого Бога. Правдивий Бог – це вірний Бог, 
Який виконує те, що пообіцяв. Правдивий Бог – це Бог 
любові. Його любов полягає у тому, аби визволити людей 
від панування гріха; Він бажає спасти всіх людей. 

Правдивий Бог – це не Володар, Який править і панує; 
Правдивий Бог служить людям. Люди, якщо бажають, мо-
жуть скористатися Його служінням й отримати спасіння. 
Саме такий розум, тобто таке розуміння, ми маємо щодо 
Ісуса Христа: Він – правдивий Бог і вічне життя. 

Ісус здійснив величне служіння і приніс Себе у жертву. 
Жодна людина не спромоглася б на таке. Він був доскона-
лим і бездоганним, Він був без гріха. Ісус виявив послух і 
був покірний Отцеві до кінця. Його покірність була доско-
налою. А потім Він помер – за нас.

Правдивий Бог любить нас і мовить: «Аби отримати 
спасіння, тобі не треба, як Ісусові, приносити своє жит-
тя у жертву. Якщо ти віриш і йдеш услід за Ним, то мо-
жеш скористатися Його покірністю. Тобі не треба вияв-

ляти таку покірність, як Він, але якщо ти віриш у Нього, 
то отримаєш нагороду, здобуту завдяки Його покірності. 
Тобі не треба, як Ісусові, приносити себе в жертву; тобі не 
треба, як Йому, помирати на хресті; але якщо ти віриш у 
Нього, то отримаєш частку здобутого Ним. Ти не заслу-
говуєш на вічне життя, але якщо віриш і слідуєш за Ним, 
то отримаєш частку здобутого Ним. Ісус здобув нагоро-
ду і ділитиме її з тобою, аби ти отримав те саме». Таким є 
правдивий Бог. У Ньому ми маємо вічне життя. Людина, 
яка вірить і слідує за Богом, осягне вічне життя – даром. 

«Ми – у Правдивім, у Його Сині Ісусі Христі». Я знову 
повторюся: аби отримати спасіння, нам треба вірити і йди 
вслід за Ісусом Христом, Божим Сином. Адже так Він слу-
жив нам. Ісус Христос був істинно Людиною і є для нас 
взірцем того, як треба виконувати Божу волю. Людина має 
брати приклад з Ісуса і плекати такі ж стосунки з Богом. 
Ісус був Людиною згідно з Божою волею. 

Що це означає? Ісус прийшов у цей світ. У Біблії 
про це нічого не написано, але Він, очевидно, 
дуже рано, найпізніше у віці 12 років, довідався 

про те, що Бог є Його Отцем. Хто сказав Йому про це? Я 
думаю, що мати Марія розповідала Йому про те, що Ангел 
повідав і що вона пережила. Ісус знав: «Бог – Мій Отець. 
Я маю бути при справах Мого Отця!» Ісус знав про це, Він 
знав, що є Божим Сином, тому пішов у храм, слухав учи-
телів і ставив їм чимало запитань. Чому? Він прагнув ще 
більше спізнати Свого Отця! Тоді Йому не було об᾽явлено 
Святим Духом: «Так, тепер Я знаю все про Свого Отця!» 

Але Ісус добре знав: «Бог – Мій Отець!» Це важливо та-
кож знати нашим дітям: «Ми – Божі діти!» Наші батьки 
розповідали нам про це, але ми хочемо довідатися ще біль-
ше про свого Отця. Ось чому Ісус слухав і ставив запитан-
ня. Згодом Бог Сам через Святого Духа сказав Ісусові: «Ти 
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Людина, яка вірить в Ісуса Христа і слідує за Ним, 
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АПОСТОЛ 
АНАТОЛІЙ БУДНИК:

Апостол Будник (Україна) 
підкреслив, що в цей момент 
брати і сестри на його бать-
ківщині шукають зв᾽язку з 
місцем, де він знаходиться: 

«У нас в Україні громади знають, де я перебуваю, і 
я ділю з ними це величезне благословення, яке дано 
мені отримати тут». Апостол сказав, що в цьому 
світі можна багато чого досягнути, адже існують 
незліченні пропозиції, але важливо запитати в себе: 
«Кому я служу?» Служімо Богу, славмо, величаймо 
і хвалимо Його. Бог бажає, аби ми служили своєму 
ближньому. А як інакше, якщо не через служіння 
ближньому, ми можемо виразити свою любов до 
Бога?» 

єси Син Мій любий, у Тобі – Моє уподобання» (див. Від 
Марка 1, 11).

Для Ісуса було важливо постійно шукати єднання 
зі Своїм Отцем, тому Він перебував у молитвах. 
Саме так Він єднався з Отцем і шукав спілкування 

з Ним, бо знав: «Бог – Мій Отець!»
Ісус був Людиною згідно з Божою волею. З цього ми ро-

бимо висновок: Бог бажає, аби ми знали: «Я – Боже дитя 
і Бог – мій Отець!» Про це нам розповідали наші батьки; 
про це нам мовив Святий Дух – під час Святого хрещення 
Водою і Святого Запечатання; а також – під час Конфір-
мації. Він нагадує нам про це під час кожного богослужін-
ня: «Не забувай: ти – Боже дитя і Бог – твій Отець». Це 
становить міцну основу нашого життя і є для нас вельми 
важливим! Що б з нами не відбувалося, пам᾽ятаймо: «Бог 
– мій Отець і я – Його дитя!» І цей зв’язок, ці стосунки, це 
єднання є для нас вельми важливими.

Людина, яка живе відповідно до Божої волі, знає: «Я – 
Боже дитя і це є для мене найважливішим». Мова не йде 
про те, аби бути кращими чи не такими, як інші; вирі-
шальними є наші стосунки з Богом, вони є для нас вельми 
важливими!

Ісус Христос знав: «Бог – Мій Отець!», тому плекав єд-
нання з Богом і виявляв неабиякий острах перед Ним. Це 
допомагало Йому протистояти спокусам. Ісус Христос 
чув, про що сатана розповідав і до чого схиляв Його; але 
знав: «Ти можеш розповідати Мені що завгодно, та вирі-
шальним є те, що мовить Мені Мій Отець. А Мій Отець 
каже Мені про щось зовсім інше!» Слово й воля Отця було 
для Ісуса важливішими понад усе. Ісус навіть не розмірко-
вував, чи є істинним чи ні те, чим спокушував Його сата-
на? Чи є це обманом, півправдою чи правдою?

Ісус знав одне: «Те, про що розповідає Мені сатана, не 
відповідає словам Мого Отця, і Я його приймаю». – Саме 
такою згідно з Божою волею має бути людина.  

Отже, якщо ти хочеш отримати спасіння, то мусиш 
вірити в Ісуса Христа й брати з Нього приклад. Стосунки 
з Богом, послух віри, Божий острах, а також Божі воля й 
слово – це найважливіше для нас! 

Ісус чув і спізнав: «Бог – Мій Отець, Він любить Мене!» 
Таким було Його переконання, яке сповнювало Його жит-
тя та Його сутність.

Був час, коли Ісус не розумів Бога – і все ж продовжу-
вав довіряти Йому. Тоді Він віддавав Себе в Божі руки: «Я 
не розумію Тебе, Я взагалі нічого не розумію, але довіряю 
Тобі: Отче, у Твої руки віддаю духа Мого і довіряю Тобі!» 
(див. Від Луки 23, 46 ).

Людина не завжди розуміє Бога й інколи є безпорад-
ною: «Чому зі мною таке відбувається?» – Зі мною – мушу 
зізнатися – також відбувається речі, коли я не розумію 

АПОСТОЛ 
СЕРГІЙ БАСТРІКОВ:

Апостол Бастріков (Росія) 
сказав, що тридцять років 
тому на 4-й Адвент єван-
геліст, який зараз переводить 
його біля вівтаря, запросив 

його до церкви. На першому богослужінні, яке 
він тоді відвідав, він мало що зрозумів, бо був ще 
язичником. Але щось відчув: «Я, звісно, відчув: щось 
нове проникло в мою душу, щось таке, що просвіт-
лює людину. Спочатку я тільки відчував: у цьому є 
щось, а потім, крок за кроком, приходив до пізнан-
ня: Христос хоче спасти й мене!

АПОСТОЛ 
ГАНС-ЮРГЕН БАУЕР:

Апостол Бауер (Південна 
Німеччина) підхопив думку 
Першоапостола – «Бог з 
тобою!» – і порадив почерп-
нути з цього богослужіння 

силу, яка міститься у словах: «У будь-якій життєвій 
ситуації – неважливо, що з тобою відбувається, – 
Бог з тобою! Бог перебуває з хворими і з тими, хто 
вмирає: Бог з усіма! Бог поруч з тобою, Він тур-
бується про тебе, Він наділяє тебе неабиякою силою. 
Візьмемо з собою цю впевненість!» 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ісус Христос об’явив, що Бог присутній з нами, а 
також – Божі сутність і діяння. 

Він дарує вічне життя людям, які вірять в Ісуса 
Христа і беруть з Нього приклад.

такою має бути людина, яка відповідає Божій волі. 
Людина, яка чинить відповідно до Божої волі, 

знає: «Я – Боже дитя. Бог вибрав мене; однак, не 
тому, що я найгарніший, найкращий чи найлю-
б᾽язніший, а для того, аби служити Йому. Бог по-
кликав мене служити, виконувати Його доручення 
і Божественним дорученням має бути сповнене 
все моє життя». Будь-яка Божа дитина чи служи-
тель церкви, який виконує дане йому доручення, 
знає далеко не про все – щонайменше я як Пер-

шоапостол не знаю всього. Я можу підтвердити: сучасний 
Першоапостол багато чого не знає; але Бог каже усе, що 
нам треба знати, аби осягнути спасіння і виконувати своє 
служіння. Нам треба довіряти Богові: ти знаєш те, про що 
тобі треба знати. Бог каже нам, що саме очікує від нас, що 
ми маємо робити, і ми виконуємо це, бо любимо Бога й 
знаємо, що Бог – Правдивий; бо довіряємо Йому, бо вияв-
ляємо Йому послух, бо знаємо, що знаходимося на служін-
ні в Нього. Продовжуймо виконувати своє служіння. 

Тепер узагальню сказане: «Ми знаємо, що Божий Син 
прийшов і дав нам розум». Бог прийшов у цей світ, 
аби люди прийшли до Бога. Він дав нам розум, тобто 

розуміння, аби ми спізнали Правдивого. Завдяки Ісусові 
Христові ми спізнали, що Бог, незважаючи на обставини, 
які доводиться переживати,  перебуває разом з нами. Ми 
знаємо Божу волю і Його діяння. Бог бажає звільнити нас 
– усіх людей – від гріха! І Він дав нам приклад для насліду-
вання; отже, берімо приклад з Ісуса Христа, плекаймо, як 
і Він, тісні стосунки з Отцем і маймо, як і Він, упевненість: 
«Я – Боже дитя!» Палко прагнімо і будьмо вмотивованими 
та готовими: «Я бажаю виконувати служіння Ісуса Хри-
ста».

 

милостивого Бога. Я поступив би зовсім по-іншому. А 
Бог чинить по-іншому!? Таке не раз відбувається зі мною 
упродовж тижня. Це, звісно, непокоїть людину: «Мило-
стивий Бог, чому ти допустив мені це? Чому сталося це?» 
Усі чекають на відповідь, а її від Тебе немає і немає. На це 
ми можемо сказати: «Я знаю лише одне: Бог любить нас, 
Він не раз нам про це казав! Довірмося Йому!».

Саме такою згідно з Божою волею й за прикладом Хри-
ста має бути людина. Вона не розуміє Бога, але знає: «Я 
– Боже дитя, і Отець любить мене». Така людина навіть у 
найгірші моменти свого життя довіряє Богові. Бог – це лю-
бов; я знаю, що Він бажає привести мене у Своє Царство. 

Ісус був Людиною відповідно до Божої волі. Він знав: «Я 
посланий Богом, аби виконати Його доручення». Таким 
був зміст Його життя. Він був істинно Людиною – з об-
меженнями, які притаманні людській сутності. Минулого 
тижня саме до цього була прикута моя увага. 

У нас поширена думка: «Господь Ісус знав все». Але це не 
так! Якщо уважно прочитати Євангелії, то побачимо: Ісус 
знав не все. Простий приклад: помноження хлібів. Ісус за-
питав у Своїх учнів: «А скільки в вас хлібів?» (Від Матвія 
15, 34). Він прийшов до померлого Лазаря і запитав: «Де 
поклали ви його?» (Від Івана 11, 34). Ісусу треба було, щоб 
хтось привів Його до нього. Ці прості приклади показу-
ють, що Ісус був Людиною і знав не все. 

Скажу більше: коли Ісус вів мову про Своє Друге При-
шестя і про кінець часів, то казав: «Про день же той чи 
годину – ніхто не знає: ні Ангели на небі, ані Син, – тільки 
Отець» (Від Марка 13, 32).

Отже, Людина Ісус не знав про це. Чому так? Бо ніхто не 
давав Йому доручення мовити: «Я прийду у той чи інший 
день через стільки-то років». Бог розповів Йому все, що 
стосувалося Його доручення як Людини. І про це Він знав. 
Він завжди знав, що треба робити і що Бог очікує від Ньо-
го; однак Бог сказав Ісусові не про все, а лише – про те, що 
треба було знати, аби виконати дане Ним доручення. Саме 
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30 червня 2019 року, з моменту виходу Апо-
стола Вільгельма Хойера на заслужений 
відпочинок,  мені доручили духовну 
опіку над Вірменією і я вперше відвідав 

цю країну в 2019 році. Там я мав чимало зустрічей з бра-
тами й сестрами громад і мене супроводжував єпископ 
Павло Мовсесян (64) й окружний євангеліст Артем Піло-
ян (42).

Вірменія займає площу майже 30000 квадратних кіло-
метрів і межує на південному сході з Іраном, на півден-
ному заході з Туреччиною, які також входять до країн, 
над якими я здійснюю духовну опіку. Населення краї-
ни становить сьогодні майже 3 мільйони чоловік, з яких 
95 %  – християни. У середині 2018 року у Вірменії від-
булися радикальні політичні зміни. Після того, як люди 
вийшли на вулицю, колишній уряд з усього 3% довіри 
пішов у відставку, а 70% голосами було обрано нового 
главу уряду від опозиції. Він виступає проти будь-яких 
проявів корупції і, на противагу своєму попереднику-
мульти мільярдеру, живе в двокімнатній квартирі Єрева-
ну. У країну з Європи надходить фінансова допомога для 

боротьби з корупцією і створення нової інфраструктури.
26 вересня 2019 року у м. Ванадзорі відбулася перша 

зустріч зі священнослужителями і вчителями недільних 
шкіл. Наступного дня я провів богослужіння й духовні 
бесіди в громадах Степанавана, Ванадзора, Єревана, Се-
вану і Гюмрі. У розташованому на висоті близько 1600 
метрів над рівнем моря селищі Качачкут, де я мав також 
духовні зустрічі, майже третина населення належить до 
новоапостольських християн. Мене скрізь приймали  го-
стинно й проявляли неабияку довіру. 

Багато людей прийшло на богослужіння і всі уважно 
слухали мою проповідь. Та на одному епізоді я хотів би 
зупинитися детальніше: у громаді Одзун мене зустріча-
ли діти й молодь і вітали чистою англійською мовою. На 
богослужінні, під час якого йшлося про любов Христа, я 
розповідав про те, як Ісус ставився до дітей, що клав на них 
руки й благословляв. Після богослужіння одна дівчинка з 
вадами зору подарувала мені картину, над якою сумлін-
но працювала упродовж майже двох тижнів. На картині 
зображено Ісуса і дітей, саме те, про що йшлося під час 
богослужіння. Наша юна сестра по вірі згодом розповіла 
присутнім, що через інвалідність відчуває, що знаходить-
ся на узбіччі суспільства і що її підтримує лише невелика 
горстка друзів. Проте вона дуже вдячна, що побу вала на 
цьому богослужінні, яке додало їй упевненості в тому, що 
Бог знає про неї і сповнило силою іти далі.

Я розмістив цю картину в своєму робочому кабінеті, 
аби вона нагадувала мені про людей, які знаходяться на 
узбіччі суспільства і якими мало хто цікавиться. Так я усе 
більше намагаюся звільнити себе від упередженого став-
лення й показати людям шлях, який веде до Христа.

Йенс Ліндеманн

Гостинність
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 18.05.1963 р
ПРОФЕСІЯ: інженер-машинобудівник
АПОСТОЛ З 7.05.2006 р
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: східна частина Регіональної церкви «Західна Німеччина», 
а також Вірменія, Єгипет, Греція, Ірак, Іран, Йорданія, Ліван, Сирія, Туреччина, Кіпр

СЛОВО Й ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Що робить вас щасливими? Коли 
ви почуваєте себе вдоволени-
ми? В одному вірші мовиться: 
«Чим більше маєш, тим більше 

хочеться; хіба змовкають людські бажання?» 
Людина завжди горить бажанням отрима-
ти те, чого у неї немає. І коли вона отримує 
жадане – нову машину, будинок, сім᾽ю чи 
прекрасну роботу –, то переважно недовго 
триває її радість. Душу людини знову охо-
плює невдоволення, і вона шукає щось нове; 
таке, що приносить щастя. А щастя, якого не 
вистачає людині, мало не щодня нав᾽язливо 
пропонує реклама. Сучасні засоби масової 
інформації дають людині можливість зро-
зуміти, який телевізор кращий від нещодав-
но купленого, який мобільний телефон має 
більше функцій, і який одяг є в Нью-Йорку 
нині модним. Суспільство живе за девізом: 
ти завжди маєш мати щось більше, краще 
й сучасніше – тоді будеш по-справжньому 
щасливим. 

Прагнути до чогось кращого – це добре, 
інакше не буде прогресу. Людині притаман-
но ставити перед собою цілі й досягати їх. 
Однак, знайти щастя в тому, аби «усе мати» 
– це оманлива думка. Ще грецький філософ 
Аристотель казав: «Щастя – це вміння задо-
вольнятися малим». А один мудрий чоловік 
ХХ-го століття твердив: «Багатим ти стаєш 
завдяки речам, яких не прагнув отримати». 
Над цим нам варто поміркувати. Згадаймо 
слова Ісуса Христа: «Збирайте собі скарби на 
небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить і де 
злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо 
де твій скарб, там буде і твоє серце». До чого 
лежить твоя душа і до чого прагне твоє сер-

це, там є твоє щастя. «Шукайте перше Цар-
ство Боже та його справедливість, а все те 
вам докладеться». Ці слова Ісуса, які ми, що 
живимо в матеріальному світі, сприймаємо 
як заклик до хворобливої відмови від люд-
ського щастя, є насправді шляхом, що веде 
до істинного щастя. Утім, ми знаємо чимало 
людей, які гналися виключно за матеріаль-
ним щастям, однак ніколи не здобували його. 
Отже, вони ніколи не будуть щасливими. Од-
нак, людей, які знаходять сьогодні своє щас-
тя в тому, аби задовольнятися малим і бути 
невибагливими, у засобах масової інформа-
ції виставляють як чудернацьких екзотів.  

Аби збагнути, що задоволення малим при-
носить щастя, нам не треба відмовлятися 
від усього, розпродавати все й скотитися до 
аскетичного життя. Важливо навчитися бути 
вдячними за все, що маємо. Таке розуміння 
– це цінність, яку мало хто має. Згадаймо, як 
Господь відповів  Апостолу Павлу: «Досить 
тобі Моєї благодаті». Апостолу також тре-
ба було вчитися цьому. Спізнати Божу бла-
годать і милість як найвище благо здається 
нам, сучасним людям, чимось недосяжним. 
«Якщо я матиму тільки Твою благодать, Го-
споди, то в мене все буде гаразд»? Ні! Нам 
хочеться ще мати віллу, швидкохідну яхту, 
лосося й ікру, шампанське й кругосвітню 
подорож. А якщо до переліченого добавити 
Твою благодать і милість, Господи, тоді в нас 
усе буде добре, а ми, ймовірно, – щасливими 
й задоволеними.

Сміливо й свідомо скажімо собі: «Досить!» 
Це зробить нас вільними і допоможе відве-
сти простір для Бога. 

Задовольнятися малим?
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Минулого літа одного 
недільного дня я виру-
шила до церкви. Сидячи 
на автобусній зупинці в 

центрі міста, я раділа богослужін-
ню і  духовному єднанню з брата-
ми й сестрами. Спека дошкуляла, а 
авто буса не було – усе це, здавалося, 
забирало в мене радість.

Нарешті, удалині з᾽явився автобус. 
Я витягнула з гаманця свій проїзний 
квиток, як раптом мою увагу привер-

нув хлопчик віком близько 2-х років. 
Малюк біг у напрямку проїжджої ча-
стини, рух на якій, незважаючи на 
недільний день, був доволі жвавим. 
Поруч з ним нікого не було. Я стрім-
ко кинулася за ним, ухопила за рукав, 
взяла на руки і повернулась на троту-
ар. Добре, що нічого не сталося. Моє 
серце невблаганно билося, коли я, три-
маючи малюка, оглядала його. Я озир-
нулася навколо, та дитину ніхто не 
шукав. Я подумала, що він, очевидно, 

вийшов з євангельської церкви, що 
знаходилася неподалік. Там щонеділі 
проходять богослужіння і я подалася 
з хлопчиком туди. Раптом з церкви 
назустріч мені схвильовано вибігла 
жінка. Це була мати хлопчика, вона 
вже шукала свого сина. Вона сердеч-
но подякувала мені. А я поспішила 
назад на зупинку. Водій чекав на мене 
і я, переводячи подих, сіла в автобус. 
Добре, що автобус спізнився, про-
майнула в голові думка, так Господь 
дозволив мені врятувати людське 
життя.  

С.С.

Спізнення 
автобуса
У свої 78 років вона нако-

пичила неабиякий духовний 

досвід. І тепер бажає поділи-

тися пережитим.

Це трапилося у березні 1945 
року під час богослужіння 
з Конфірмацією. Конфір-
манти вишикувалися перед 

вівтарем, як раптом завила сирена.  
Повітряна тривога! Часу для пошуку 
укриття не було. Літаків на небі було 
так багато, що вони повністю вкри-
ли його. Сутеніло. І коли літаки, ре-
вучи, пролітали над церквою, то все 
тремтіло й дрижало. 

Спершу парафіяни і гості, жителі 
великого міста, кинулися у паніці до 

виходу. Але пастир упевненим і 
спокійним голосом закли-
кав: «Не покидати церк-

ву. Тут ми знаходимося під Божою 
опікою. З нами нічого не буде». 

Коли літаки полетіли геть, то кон-
фірманти отримали благословення. 
Пастир спокійно завершив бого-
служіння з Конфірмацією.

Якби ми покинули церкву, то, неод-
мінно потрапили б під обстріл вини-
щувачів, які, захищаючи бомбарду-
вальників, летіли над самою землею 
і відкривали вогонь по всьому, що 
рухалося. 

А у церкві, навпаки, ми знаходили-
ся  під захистом. 

Д.К.

Конфірмація 
1945 року
Наш брат по вірі ділиться 

спогадами про давню подію.
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Симон Петро

Ця статуя Апостола Петра, створена відповідно до уяви скульптора, 
знаходиться у Ватикані. Ключ у його руці – це його знак: «І дам тобі 
ключі Небесного Царства».

Симон народився у Віфсаїді поблизу Генісарет-
ського озера. Рік його народження невідомий. 
Симон, як і його батько Йона і брат Андрій, пра-
цював рибалкою. Після одруження він переїхав 

у Капернаум, де жив у власному будинку. 
В Євангеліях повідомляється про те, що Ісус зустрів 

Симона та його брата, коли вони ловили рибу на Геніса-
ретському озері. Він мовив до нього: «… від цього часу 

ти будеш ЛОВИТИ ЛЮ-
ДЕЙ!» Обидва брати 
покинули свої домівки 

та сім’ї і пішли вслід за 
Ісусом. Як повідомляєть-

ся в Євангелії від Івана, Ісус 
дав Симону прізвисько 
КИФА, що в перекладі з 

арамейської означає СКА-
ЛА (грецькою ПЕТРО). 
Тому згодом Симона нерід-

ко називали саме так.  
Петро став ГЛАША-

ТАЄМ Апостолів і ра-
зом з Іваном та Яковом 
– особливо довіреною 
особою Господа. Усі 
троє були присутні 
під час преображен-

ня Ісуса. На завершення Ісус доручив Петру ВОЛОДІН-
НЯ КЛЮЧАМИ: «Ти – Петро (скеля), і що Я на цій скелі 
збудую Мою Церкву <...> і дам тобі ключі Царства Не-
бесного». Коли Ісуса схопили, то Петро пішов за воїна-
ми у дім правосуддя і сів поруч з ними у дворі. Коли 
присутні запідозрили його в тому, що він був разом з 
Ісусом, то він тричі відрікся від Нього. Потім, як пе-
редрік Ісус, запіяв ПІВЕНЬ. Після воскресіння Господа 
Петро одним із перших увійшов до порожнього гробу. 

На ПЯТИДЕСЯТНИЦЮ, коли Святий Дух зійшов на 
учнів, Петро виступив з промовою. Від тоді він уже не 
боявся свідчити про Ісуса. Він також виголосив першу 
проповідь до не-юдеїв. При цьому кожен присутній чув 
свою рідну мову. Апостоли зціляли хворих в Ім’я Ісуса 
і таким чином продовжили Його справу. Петро очолив 
Апостолів і єрусалимську громаду. У Діяннях Апо-
столів розповідається також про те, як Апостоли Петро 
та Іван у Самарії молитвою і покладанням рук наділяли 
хрещених Даром Святого Духа.  

У Біблії не повідомляється про те, як помер Петро. 
Він, імовірно, був схоплений і страчений під час пе-
реслідування християн у Римі  бл. 64 р. після Р. Х. Існує 
припущення, що Апостол Петро бажав бути розіп᾽ятим 
головою вниз, бо не вважав себе достойним померти 
так, як його Учитель. У НОВОМУ ЗАВІТІ є два Послан-
ня Апостола Петра. 

Симон Петро був вірним соратником й особливо довіреною особою Ісуса Христа. Ким була ця 

людина, яку Ісус назвав «скелею»?

У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

1515НС, 5/2020
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Матті нещасливий. Батьки щойно посварилися. Тато хотів наступної суботи всією сім’єю 
здійснити поїздку на море, а мама пообіцяла у той же день замінити хвору подругу і взяти 
на себе квіткове оздоблення вівтаря церкви. Отже, поїздка відмінилася. Матті не знає, на 
чий бік стати. Він би з радістю поїхав на море, але розуміє, що мати не хоче підвести свою 
подругу.

Я хочу стати на твою сторону 
                       і також – на твою!

         ПРО ІС ТИННУ Й ХИБНУ ЛОЯЛЬНІС ТЬ

Конфліктні ситуації неабияк впливають на світ 
дитини – особливо, коли дитина опиняється між 
двома конфліктуючими сторонами. Конфлікт по-
силюється, якщо конфліктуючими сторонами є 

батьки. Як тоді дитині вести себе? Адже вона ідентифікує 
себе з обома батьками. Маленькі діти переймають думки 
і ціннісні уявлення своїх батьків, бо вони є для них при-
кладом. Їм потрібно, аби батьки задавали їм загальний 
напрямок і додавали впевненості й вони, таким чином, 
формували в собі впевнену й сильну особистість.

Підтримка додає впевненості

У віці близько трьох років діти починають сприймати себе 
як самостійну особистість. Вони помічають, що не у всьому є 
схожими на маму чи тата. Приблизно в цей час діти розвива-
ють у собі потребу брати активну участь у житті сім᾽ї. Вони 
починають допомагати, захищають свою сім᾽ю, а особливо 

батьків, і спочатку з ними у всьому погоджуються. Вони таким 
чином формують у собі здатність бути лояльними і розгляда-
ють себе як частину сім᾽ї, якій зберігають вірність;  а також 
поділяють і представляють цінності усіх членів сім᾽ї, навіть 
якщо з не усіма погоджуються. Так діти ще більше прив᾽язу-
ються до своєї сім᾽ї, шукають близькості з нею, розмовляють і 
поводять себе так, як й інші члени; вони ревно заступаються і 
турбуються про всіх. Такий зв᾽язок потрібний дітям, аби вони 
почували себе впевнено й продовжували розвиватися як осо-
бистість.

Однак, якщо дитина не є впевненою у тому, що має підтрим-
ку й опору з боку своє сім᾽ї, і що батьки є їй вірними, як і вона, 
то спершу вона буде дбати про те, аби установити такий зв᾽я-
зок з ними. У підлітковому віці діти швидше всього будують 
свої відносини з друзями за такою ж схемою, як у сім᾽ї: самі не 
усвідомлюючи, вони одягаються, ведуть себе й говорять так, 
як їхні друзі, і слухають ту ж саму музику. Це може призвести 
до того, що такі підлітки можуть беззастережно підтримувати 
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також погані вчинки своїх друзів. Вони не зраджують їм навіть 
тоді, коли ті займаються забороненою діяльністю. Невпевнені 
в собі підлітки часто не здатні давати адекватну оцінку таєм-
ницям і визначати, які з них є добрими, а які поганими; вони 
не вміють розрізняти між доносом і зверненням по допомогу. 
Такі підлітки є настільки відданими своїм друзям, що легко за-
бувають як про себе, так і про істинні цінності. 

Одностайність батьків

Особливим викликом для розвитку дитини є конфлікт ло-
яльності, який виникає, коли вона хоче бути лояльною по 
відношенню до всіх людей чи поглядів, навіть якщо вони не 
узгоджуються один з одним. Подібна лояльність перестає бути 
добровільною і  (мимоволі) стає примусовою. Вона може ви-
никнути внаслідок розлучення батьків. Тоді в дитини вини-
кає почуття, що вона не може відкрито стати на сторону обох 
батьків, бо це ображатиме або одного, або іншого. Важливо в 
такому випадку, аби батьки виразно пояснили дитині, що вона 
може любити однаково обох, навіть якщо вони дотримуються 
абсолютно різних точок зору. Такою ж складною в плані фор-
мування лояльності може виявитися для дитини ситуація, 
коли батьки висувають до неї різні вимоги чи сповідують різні 
цінності, які не узгоджуються одна з одною. Тоді в дитини ви-
никає невпевненість: якщо один з батьків усім серцем вірить в 
Бога, а інший нехтує цією вірою, то дитина стоїть перед неро-
зв᾽язним завданням – одночасно представляти й захищати дві 
суперечливі точки зору.

Якщо в маленької дитини є досвід, що в його сім᾽ї всі пова-
жають один одного, то у віці близько чотирьох років вона по-
чинає розпізнавати свою власну цінність й постійно шукає їй 
підтвердження. Для цього їй потрібна перш за все відповідна 
реакція з боку батьків, приміром, у тому, що вона є цінною для 
них, і що її цінність не залежить від певних досягнень. Батьки в 
усьому підтримують свою дитину, радіють, приміром, малюн-
ку, який вона намалювала, – не тому, що він гарний (це може 
викликати в дитини страх, що наступний малюнок не буде 
таким гарним), а тому, що він намальований улюбленою ди-
тиною. У цей період діти особливо чутливі до твердження про 
те, що Бог любить їх, що Він знає особисто кожного і любив їх 
ще до того, як вони народилися, – як і батьки, які раділи їхній 
появі й вдячні, що мають дітей. 

Коли дитина дорослішає, то відчуває велике бажання 
відповісти на любов своїх батьків. П᾽ятирічні діти нерідко 
розповідають, що вони залюбки одружилися б  з мамою, з та-
том, з другом чи ще з кимось. Таким чином вони показують, 
що бажають тісно прив᾽язати до себе улюблену людину. Коли 
такі діти чують, що прийде час і ми святкуватимемо весільну 

вечерю з Ісусом Христом на небесах, то радіють, і в своїй уяві 
малюють це свято у найкращих тонах. Навіть якщо дитина 
ще не в змозі зрозуміти значення вічного єднання з Богом, 
то батьки все ж повинні використовувати цей період їхнього 
життя, аби разом з дитиною поміркувати, як виражати Богові 
свою любов, зокрема: поступати правильно, виконувати Божі 
Заповіді й любити ближнього, як самого себе ...

Лояльність і спільність

Батьки можуть сприяти формуванню істинної лояльності у 
своїх дітей і для цього демонструвати лояльність у стосунках 
один з одним. Вони, приміром, на власному прикладі показу-
ють дітям, що недобре говорити щось погане про людину за 
її спиною. Це стосується в першу чергу членів сім᾽ї, а згодом 
також – громади. Якщо батьки хочуть, аби діти єдналися з 
братами і сестрами своєї громади, то важливо працювати над 
тим, аби вони здобували досвід довірливого ставлення членів 
громади один до одного й висловлювали конструктивну й чес-
ну критику. Ще одна важлива передумова духовного єднання 
громади – це навчити дітей зберігати таємниці. Навіть якщо 
таємниці дітей здаються дорослим деколи дріб᾽язковими, то 
все ж важливо, аби вони серйозно ставилися до дитячих таєм-
ниць і навчали дітей зберігали їх. Тому важливо, аби батьки 
вели з дітьми бесіди про те, що є добрі й погані таємниці, і 
наводили слушні приклади: добрі таємниці – це ті, які викли-
кані добрими почуттями, приміром, передчуттям радості, яку 
переживає людина, коли виготовляє подарунок для іншої. А 
погані таємниці, навпаки, викликані негативними почуттями: 
як-от, страхом перед покаранням чи тиском на дитину, аби 
вона не розповідала про погані вчинки інших. Треба вчити 
дітей, що звернення в такому випадку до людини, якій довіря-
ють, – це не зрада чи донос, а заклик про допомогу.

Лояльність випробовується у складних життєвих ситуаціях. 
Якщо члени сім᾽ї, приміром, не єдині у вирішенні якогось пи-
тання й усе ж підтримують один одного, то на власному при-
кладі демонструють дітям, як важливо зберігати найістотніше 
– сім᾽ю. Вона не розпадається, навіть якщо є непорозуміння. 
Бо відносини в сім᾽ї та близькість один з одним є набагато 
важливішими від власної думки. Якщо діти бачать, що їхні 
рідні попри незлагодженість перемагають свою гордість, бо 
цінують сім᾽ю, то зможуть і в майбутньому легко поратися з 
будь-якою складною ситуацією. Це стосується також життя 
в громаді: якщо хтось не буде погоджуватися і не поділятиме 
певне рішення в громаді, то все ж не буде ставити під сумнів 
віру. Бути лояльними означає виявляти активність, вислов-
лювати конструктивну критику і сприяти спільному поступу 
вперед.
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Яке значення має для нас жертовна смерть Ісуса? Чому Ісусу довелося страждати й помер-

ти? Представляємо вашій увазі відповіді з циркулярного листа Першоапостола Жана-Люка 
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Жертва Ісуса Христа, тобто Його смерть, є істот-
ним фундаментом християнських віри, життя 
і проповідування. У Катехізисі про це сказа-
но так: «Основою Євангелія є Ісус Христос, 

Який Своєю смертю на хресті й воскресінням приніс вічне 
спасіння. Хрест Христа став символом примирливого діян-
ня Бога по відношенню до грішної людини. Слова Апосто-
ла Павла в 1-му Посланні до Корінтян 1, 18 демонструють 
напругу, викликану хресною смертю Ісуса: «Бо слово про 
хрест - глупота тим, що погибають, а для нас, що спасає-
мося, сила Божа». Смерть Ісуса на хресті була, здавалося б, 
поразкою і ганебним кінцем людини, яку в суспільстві зне-
важили і знехтували. Однак, відповідно до Божественної 
мудрості, ця уявна поразка стала істинною перемогою, що 
заклала основу справи відкуплення й набула неймовірно-
го масштабу. Бог воскресінням Ісуса підтвердив, що Ісус, 
Розіп᾽ятий, є Христос (пор. Діяння 2, 36); і тільки в Ньому 
можливе вічне спасіння» (КНЦ 3.4.9.9).

Смертю Ісуса було покладено початок Нового Заповіту, 
до якого завдяки хрещенню Водою входять як іудеї, так і 
язичники. Отже, жертва Христа є фундаментом спасіння 
людини, яка звільняє її від віддаленості від Бога: «Завдя-
ки жертві Христа стосунки людини з Богом покладені на 
нову основу. Здобуте завдяки цій жертві Христом дає лю-
дині можливість звільнитися від гріхів та від тривалого 
відлучення від Бога: «Тому, коли хтось у Христі, той - нове 
створіння. Старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, 
Який примирив нас із собою через Христа і дав нам служ-
бу примирення» (2-е Корінтян 5, 17-19) » (КНЦ 4.4.2).

Жертовна смерть Ісуса і віра

Апостол Павло веде також мову про спокутний харак-
тер смерті, коли розмірковує про співвідношення віри 

й діл, Євангелія і Закону. Він зокрема підкреслює важ-
ливість віри в Ісуса Христа для здобуття праведності пе-
ред Богом. Праведність – це пізнання близькості Бога й 
осягнення спасіння.

Апостол Павло у Посланні до Римлян пише: «…в Ісусі 
Христі: Якого видав Бог як жертву примирення, в Його 
крові, через віру, щоби виявити Свою справедливість від-
пущенням гріхів колишніх, за час довготерпіння Божого, 
щоби виявити Свою справедливість за нинішнього часу, 
- щоб Він був справедливий і усправедливлював того, хто 
вірує в Ісуса» (Римлян 3, 25-26).

Отже, смерть Ісуса носить спокутний характер і це мож-
на збагнути й прийняти тільки вірою.  Людина, порушни-
ця Закону, не спроможна самотужки здолати чи спокуту-
вати гріх. Саме тому за грішника заступається Ісус, Який 
взяв на Себе людський гріх і пішов на смерть, на які, влас-
не, приречена грішна людина.

Отже, віра – це ключ до розуміння й істотний елемент 
прийняття жертви Христа, бо як таїнства, так і відпущен-
ня гріхів тільки завдяки вірі додають людині сил для здоб-
уття спасіння.

Жертовна смерть Ісуса і Святе хрещення Во-
дою

Про взаємозв᾽язок між смертю Ісуса на хресті й хрещен-
ням Водою йдеться у Посланні до Римлян 6, 3-7. Апостол 
Павло веде мову про те, що віруюча людина, коли охри-
щується, охрищується у смерть Ісуса. Отже, завдяки таїн-
ству Святого хрещення Водою християнин безпосередньо 
пов᾽язаний зі смертю Ісуса. Апостол Павло зокрема пише: 
«Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охристи-
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лися, у смерть його христилися? ... Знаємо ж, що старий 
наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце грі-
ховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити; бо хто вмер, 
той від гріха звільнився» (Римлян 6, 6 і 7).

Катехізис, посилаючись на  Послання до Римлян 6, 3-8, 
також підкреслює взаємозв᾽язок між Святим хрещенням 
Водою і жертовною смертю Ісуса: хрещений бере участь 
у смерті Ісуса Христа і Його новому житті. Він у духов-
ному відношенні робить те саме, що відбулося з Ісусом 
Христом. Як Христос помер на хресті за гріхи людей, так 
людина має «померти для гріха», тобто позбутися грі-
ха. Хрещення віруючої людини залучає її до спокутного 
діяння Христа; отже, смерть Христа на Голгофі стає також 
«смертю» хрещеного: вона таким чином кладе край життю 
у віддаленості від Бога і розпочинає жити новим життям з 
Ісусом Христом.

Хрещення додає віруючій людині сил вести боротьбу з 
гріхом (див. Римлянам 6, 3-8; Колосян 2, 12-13). Хрещення 
означає, що хрещені люди «у Христа зодягнулися». Завдя-
ки хрещенню вони роблять перший крок на шляху до 
оновлення внутрішньої людини. «Всі бо ви, що у Христа 
христилися, у Христа одягнулися » (див. Галатів 3, 27). В 
основі цього метафоричного порівняння лежить відмова 
від старого життя й «одягнення» у християнські чесноти.  
Відбувається те саме, що внаслідок «покаяння»: зречення 
від старої сутності й навернення до Господа.

Отже, важливо жити відповідно до Божої волі. Хреще-
ний дає обітницю організовувати своє життя так, щоб 
жити під владою Христа (КНЦ 8.1.6). Апостоли – і це одне 
з їхніх важливих доручень – проповідують розп᾽ятого 
Христа, тобто – слово про хрест. Вони звертають увагу на 
рятівну значимість хреста і закликають: «Примиріться з 
Богом!»

Жертовна смерть Ісуса і Святе Причастя

Про взаємозв᾽язок Святого Причастя і жертовної смерті 
Ісуса в Катехізисі мовиться: «Святе Причастя – це трапе-
за спомину, під час якої згадують, перш за все, про смерть 
Ісуса Христа як про унікальну й вічно сущу подію. Спо-
мин про цю подію є важливим, бо він підкреслює, що Ісус 
Христос – це істинно Людина, яка померла справжньою 
смертю»(КНЦ 8.2.8).

Те, що Святе Причастя є спомином смерті Ісуса і звіщен-
ням про цю подію, мовиться в 1-му Посланні до Корінтян: 
«Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщає-
те смерть Господню, аж доки Він не прийде» (1-е Корінтян 
11, 26). Спомин і звіщення про жертву Ісуса відбувається 
скрізь, де святкують Святе Причастя як трапезу спомину.

Жертовна смерть Ісуса і прощення гріхів

Недоцільно зрівнювати на богослужінні жертву Христа 
і звіщення відпущення гріхів. Адже жертва Христа – це 
тільки підстава для звіщення відпущення гріхів. Однак, 
відпущення гріхів є лише єдиним – нехай і вельми важли-
вим – наслідком цієї жертви.

У Катехізисі дається пояснення, що відпущення гріхів і 
жертва Христа перебувають у тісному взаємозв᾽язку: «До-
сконала жертва Христа прийшла на зміну старозавітному 
служінню жертвопринесення. Ісус Христос жив безгріхов-
ним життям. Він приніс Себе у жертву й добровільно від-
дав Своє життя (Від Івана 10, 17-18) і таким чином здолав 
владу диявола, переміг його діла, тобто гріх і смерть (2-е 
Корінтян 5, 21). Від тоді стає можливим прощення гріхів в 
сенсі їхньої ліквідації (Євреїв 10, 18), а також відкуплення 
від гріха й смерті (Римлян 3, 24)» (КНЦ 12.1.8.3).

Своєю смертю Ісус Христос забезпечив прощення гріхів 
для всіх, хто Йому належить. Це є відчутним перш за все 
у Святому хрещенні Водою, коли відбувається змиття від 
первородного гріха, унаслідок якого відбулося радикальне 
відлучення від Бога. У Катехізисі з цього приводу зокрема 
мовиться: «Основоположне звільнення від панування грі-
ха відбувається у Святому хрещенні Водою, завдяки якому 
змивається первородний гріх » (КНЦ 2.4.3). На це вказує 
також Нікео-Константинопольський Символ віри, в якому 
значиться: «Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів».

Окрім цього, Апостоли отримали від воскреслого Го-
спода доручення проголошувати прощення гріхів (Від Іва-
на 20, 23) і звільняти грішника, який кається, від тягарю 
гріха, який він взяв на себе своїми поганими вчинками й 
думками. У Катехізисі зокрема мовиться: «Має звіщатися 
прощення гріхів. Христос, наприклад, Свого часу оголо-
шував окремим людям, що прощені їхні гріхи (напр. Від 
Луки 7, 48). Сьогодні прощення гріхів в Ім᾽я Ісуса Христа 
звіщають уповноважені на це священнослужителі. Це про-
щення відбувається, як правило, під час богослужіння для 
всієї громади і є дійсним лише для людей, які сприймають 
його з вірою і виконують певні передумови. Повноважен-
ням звіщати прощення гріхів в Ім᾽я Христа наділені ті слу-
жителі, які несуть служіння примирення, тобто Апостоли 
(Від Івана 20, 23)» (КНЦ 12.1.8.7). 

Сповіщене під час богослужіння прощення гріхів від-
бувається не автоматично. Завдяки прощенню гріхів, яке 
сприймається вірою, віруючий здобуває впевненість, що 
милість і милосердя Бога супроводжують його в житті. Бог 
виявляє Свою прихильність до грішника і знову й знову 
звільняє його від провин. 
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У багатьох країнах світу сьогодні люди не моляться словами молитви «Отче наш»: «Хліб 
наш насущний дай нам сьогодні ...» так щиро, як це було раніше. Адже вони потерпають 
радше від надлишку, ніж від нестачі. Надлишкова вага і сучасні  хвороби переконливо свід-
чать про це. Майже третина всіх продуктів харчування псується і викидається. 

Хліб наш насущний...
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БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Ні, ви не пропустили День подяки! І ми не закли-
каємо Вас дотримуватися дієти, про яку так ба-
гато на весні розповідається на шпальтах жур-
налів. Мова йде про те, чи не варто викреслити 

фразу про хліб насущний з молитви «Отче наш»? Адже 
вона, як здається, утратила своє значення. Навіщо моли-
тися про те, чого є і так вдосталь? 
«Хліб наш насущний дай нам сьогодні». В останньому 
виданні Біблії Лютера від 2017 року навпроти цих слів є 
зноска з приміткою: «Хліба на завтра». Вона підкреслює 
турботу про те, аби завтра і в наступні, а можливо, і в на-
ступному році у нас було вдосталь їжі, аби ми мали все не-
обхідне для життя. Ця турбота навряд чи знайома комусь 
із нас. 
Чимало людей живуть сьогодні в повному достатку. Ми 
стоїмо перед вщерть заповненими магазинними прилав-
ками й не знаємо, що ж нам  купити, – бо надто великий 
вибір! Відвідавши ресторан, ми тримаємо в руках меню 
на кілька сторінок і серед величезного розмаїття вибирає-
мо ту вишукану страву, що відповідає нашому розбеще-
ному смаку. Такий надлишок їжі не дозволяє нам бачити 

най  істотніше: «Моя їжа є творити волю Того, Хто послав 
Мене, і звершити справу Його», – як мовив Ісус.

Цінність хліба

Пастир Віллі Хоффзюммер розповів одну коротку й ціка-
ву історію, що передає істинну цінність хліба: «Один ан-
глійський журналіст провів нещодавно повчальне дослід-
ження. Він купляв трифунтовий хліб і виходив з ним на 
людне місце багатьох міст. Упродовж однієї години він 
пропонував перехожим людям роботу, аби мати гроші й 
купити цей хліб. Його результати виявилися вражаючи-
ми: у Гамбурзі (Німеччина) його висміяли. У Нью-Йорку 
(США) його заарештувала поліція. В африканській Нігерії 
декілька людей виявили готовність попрацювати за цей 
хліб упродовж трьох годин. В індійському Нью-Делі його 
оточили декілька сотень людей, які виявили бажання пра-
цювати увесь день, аби мати гроші й купити цей хліб». 
Продукти харчування у нашій країні є дуже дешевими – 
тому не становлять особливої цінності –, бо покупець пла-
тить в супермаркеті за них іноді навіть менше, ніж селянин 



НС, 5/2020 21

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

витратився, аби виростити їх. Отже, ціна продуктів часто 
не покриває витрати. 
Наведемо приклад: за даними Росстату, росіяни викида-
ють на сміття в середньому від 20% до 25% купленої їжі. 
В усьому світі щорічно на смітнику опиняються близько 
1, 4 мільярди тонн харчових продуктів. Окрім цього, чи-
мало людей споживають їжу, не знаючи, звідки вона бе-
реться. Швидко. Дешево. Багато. Троє з п’яти росіян стар-
ше 18 років страждають від надлишкової ваги. «Хліб наш 
насущний дай нам сьогодні». Так і хочеться сказати: «Го-
споди, годі Твого благословення. Ми наїдаємо собі тільки 
хвороби». 
Але ми бачимо, що поруч з надлишком їжі існує ще бід-
ність: пенсіонери, які живуть на 200-250 рублів у день; са-
мотні матері з двома і більше малолітніми дітьми. Укінці 
місяця вони, напевно, нерідко з тривогою звертаються у 
молитві до Бога, прохаючи хліба насущного. 

Голод у світі

Сотні мільйонів людей у багатьох країнах світу нині все 
ще потерпають від голоду. Кожні десять секунд від голоду 
помирає дитина віком до п’яти років. Так, за останні роки 
вдалося значно приборкати проблему голоду. І все ж, як і 
раніше, від голоду помирає набагато більше людей, ніж від 
малярії, СНІДу та туберкульозу разом узятих. Однак, якби 
ми змогли організувати рівномірний розподіл продуктів 
харчування, то наша земля здатна прогодувати понад 10 
мільярдів людей. Отже, ми маємо продовжувати молити-
ся: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні », маючи на увазі 
під словом «ми» усіх людей, яких Бог любить. І нехай це 
буде для нас імпульсом, аби подбати також про людей, які 
потерпають від голоду. «Коли брат або сестра будуть нагі й 
позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас 
до них скаже: «Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь», і 
не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе?»
Коли Ісус побачив сотні людей, які оточували Його, то 
звелів учням: «Нагодуйте їх». Він благословив невелику 
кількість їжі, що була у них, і всі присутні наситилися, 
навіть залишилося ще декілька кошів. «Хліб наш насущ-
ний дай нам сьогодні» може означати для нас, добре за-
безпечених людей, ще більше: ми, християни, прохаємо у 
Бога не тільки про власне благополуччя, а й про благопо-
луччя людей зі свого оточення. Промовляючи слова цієї 
молитви, ми маємо просити, аби люди мали все необхідне 
для життя.

У переносному значенні

Інший аспект прохання про хліб насущний лежить не на 
поверхні. Він висвітлений у Катехізисі Новоапостольсь-

кої церкви: «У широкому сенсі це прохання спрямоване 
на збереження створеного Богом світу». Здоров᾽я нашої 
землі – це запорука здорового життя людини. Ми, люди, 
здатні забруднити землю. Таким чином ми підриваємо 
підвалини свого життя. І слова «Хліб наш насущний дай 
нам сьогодні» ми розуміємо як серйозне застереження: 
«Людино, не руйнуй Боже творіння!» Що посіємо, те по-
жнемо. Якщо ми посіємо отруту, то – рано чи пізно – не 
матимемо життєдайного хліба.

Ісус – це Хліб

Прохання про хліб насущний містить у собі також знання 
про те, хто, власне, є Подателем добрих і (майже) звичних 
для нас дарів. Тут мова йде про важливі для людського 
життя речі, як от: їжу, одяг, житло. Однак, це прохання 
можна розуміти й у переносному значенні, як про це мо-
виться у Катехізисі Новоапостольської церкви. По-перше, 
це прохання про Боже слово. Адже воно є харчем для без-
смертної душі. А по-друге, у ньому міститься прохання 
про хліб життя, Святе Причастя. Євангеліст Іван записав 
слова Ісуса Христа: «Я – Хліб живий, що з неба зійшов. 
Коли хтось цей Хліб їстиме, житиме повіки. І Хліб, що 
його Я дам, це – Тіло Моє за життя світу» (Від Івана 6, 51).
Ісус проповідував і дбав про людські душі. Він тамував 
людський голод і зціляв людей. Ісус продемонстрував, Хто 
є Бог і Яким Він є насправді: люблячий Отець, Який пі-
клується про Своїх дітей і дає їм все необхідне для життя. 
Для Ісуса було важливо, аби в Його учнів було достатньо 
їжі й вони ні в чому не нуждалися. Він дозволяв їм рвати 
колоски навіть у саббат, що, власне, було суворо заборо-
нено. Він також турбувався про те, аби на весіллі в Кані 
Галілейській було вдосталь вина і люди змогли відзначити 
своє свято. Отже, Він турбувався про благополуччя лю-
дей.

Висновок

Так, вірно: на перший погляд, прохання молитви «Отче 
наш»: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні» здається 
нам, забезпеченим європейцям, безглуздим. Однак, кожен 
християнин має вкладати у це прохання до Господа глибо-
ку християнську турботу і любов до ближнього. «Господь, 
благослови землю і подай усім людям удосталь хліба, а та-
кож – Твоє слово. Господь, допоможи нам, наділи нас до-
брими думками і додай мужності, аби ми розпоряджалися 
землею у Твоєму Дусі й у майбутньому мали вдосталь їжі 
та жили у достатку». Ось який зміст міститься у словах 
молитви «Отче наш»: «Хліб наш насущний дай нам сьо-
годні». Отже, у нас є всі підстави, аби молитися саме так.
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БОГОСЛУЖІННЯ ПЕРШОАПОСТОЛА 
ЖАНА-ЛЮКА ШНАЙДЕРА У ФЕЛЬБАХУ
І ПРОВОДИ АПОСТОЛІВ 
НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК

У неділю, 8 грудня 2019 року, у Регіональній церкві «Південна Німеччина», у громаді Фельбаху, Першоапостол 
Жан-Люк Шнайдер проводив богослужіння з нагоди передріздвяного 2-го Адвенту. У цьому богослужінні взяли 
участь Окружний Апостол Міхаель Еріх, усі Апостоли цієї РЦ, а також Апостол Анатолій Будник, який опікуєть-
ся громадами України. В основу цього богослужіння Першоапостол поклав біблійну цитату з Євангелії від Івана 

1, 15: «Свідчить про Нього Йоан, і проголошує, промовляючи: «Ось Той, про Кого я говорив: Той, що йде за мною, існував 
передо мною, був раніше за мене». 

На початку своєї проповіді 
Першоапостол зупинився на 
відзначенні передріздвяного Ад-
венту й зокрема сказав: «Свою 
радість з нагоди Адвенту ми ви-
ражаємо одним реченням: Бог 
завжди виконує те, що обіцяє. У 
час Адвенту ми особливо згадує-
мо про те, що Божий Син став 
Людиною і що Його послано, аби 
принести спасіння усім людям. 
При цьому, ми пам᾽ятаємо про 
те, що Ісус обіцяв скоро прий-
ти … Перед народженням Ісуса 
було послано Івана Хрестителя, 
який готував шлях Його при-
ходу». Справдилася давня обіт-
ниця Бога. Тепер ми знову пе-
ребуваємо в очікуванні Другого 
Пришестя Господа й активно 
готуємося до цієї події. Для цього ми приходимо на богослужіння, під час якого Христос через Своє слово й таїнства 
приходить у наше серце, укріплює нашу віру, оживляє надію і додає сил проявляти Його любов. Адже Ісус бажає, щоб 
ми ставали дедалі більш подібними до Його образу. Тому: 

-  ми працюємо над тим, аби наші стосунки з Богом були такими ж, як стосунки Ісуса з Небесним Отцем. Цим сто-
сункам були притаманні повна довіра до Небесного Отця і прояв істинної любові. 

- ми служимо так, як служив Ісус Христос: ми служимо Богові, служимо братам і сестрам, і своєму ближньому. Адже 
Бог покликав нас для того, аби ми вже сьогодні служили і послужили також згодом, коли увійдемо первенцями у Тися-
чолітнє Царство Миру.     

Нам обов᾽язково треба позбуватися усього, що заважає здійснювати служіння на благо Бога, громади й ближнього. 
Саме так ми прокладаємо шлях до зустрічі з Господом. Ми здійснюємо служіння ще тоді, коли показуємо людям з на-
шого оточення шлях, який веде до Ісуса Христа і звіщаємо їм, що Він – Божий Син, Який і сьогодні діє у Своїй церкві. 

Виконуючи це служіння:
- ми усім своїм життям свідчимо про те, що Ісус Христос є світлом, і несемо Його світло ближньому, розповідаючи: 

«Ісус любить мене, Він турбується про мене; Він оберігає мене і готує до Свого Другого Пришестя. Я бачу своє майбутнє 
тільки у світлі Ісуса Христа».
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- ми звіщаємо людям про багатство духовного життя у Христовій церкві й розповідаємо: «У моїй громаді не див-
ляться на мої освіту, успіхи чи здобутки, а люблять мене таким, яким я є. У ній я відчуваю присутність Бога та Його 
діяння». 

- ми позбуваємося упередженого ставлення до ближнього й долаймо будь-які перепони, аби відкривати людям до-
ступ до церкви Ісуса Христа!»

На завершення богослужіння Першоапостол здійснив церемонію проводів Апостолів Вольфганга Ценкера і Фольке-
ра Кюнлє на заслужений відпочинок. Під час прощальної промови, з якою він біля вівтаря звертався до цих Апостолів, 
він підкреслював, що «із смутком на серці“ проводжає Апостолів на заслужений відпочинок. Першоапостол висловив 
сердечну вдячність Апостолам за тривале й самовіддане служіння на благо Господньої справи. Звертаючись до Апо-
столів, він зокрема наголосив: «Важко виміряти самовіддану працю, молитви й пожертви, які ви здійснювали за цей час. 
Вони заслуговують на  вельми гідну повагу». Апостол Ценкер, як і Апостол Кюнлє натхненно й завзято виконували своє 
служіння, виявляючи надзвичайну любов до ввірених душ. «Усі ми можемо підтвердити це! – продовжив Першоапо-
стол. – Служіння цих Апостолів викликало в братів і сестер почуття присутності й близькість Бога». Завершуючи свою 
промову, Першоапостол присвятив Апостолам такі слова з Біблії: «Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла й 
любов, яку ви виявили до його Імени, і послуги, що ви святим робите понині» (Євреїв 6, 10). Звертаючись до Апостола 
Ценкера, Першоапостол наголосив також на його натхненній місіонерській праці як в західноафриканській Республіці 
Нігер, так і в Україні, і зокрема сказав: «Я знаю, що частина твого серця належить Україні». На завершення своєї промо-
ви Першоапостол підкреслив: «Ти був і є нашим Апостолом, і ми потребуємо тебе! Ми потребуємо твоїх молитов, твоєї 
любові й твого служіння!» Після завершення церемонії проводів на заслужений відпочинок Першоапостол ординував 
окружного євангеліста Андреаса Сарґанта, наступника Апостола Ценкера, у сан Апостола. 

Серцем з Україною
Апостол Вольфганг Ценкер 

здійснював більш як 44 роки 
служіння у Новоапостольській 
церкві; до зведення у сан єпископа 
він виконував цю духовну працю 
на добровільних засадах. Брати й 
сестри з вдячністю відгукуються 
про свого Апостола й підкреслю-
ють, що він виконав усе, що за-
повідав у своїй автобіографії, яку 
писав у 1994 році: «Я бажаю слу-
жити Господові й повністю при-
свячувати себе справі Небесного 
Отця та проявляти велику любов 
до ввірених мені душ…»

25 лютого 1996 року під час бо-
гослужіння в Агсбургу, яке про-
водив Першоапостол Ріхард Фер, 
Вольфганга Ценкера було зведено 
у сан єпископа, а 1 грудня цього ж року під час богослужіння у Вьорті – у сан Апостола. Апостол Ценкер став тоді на-
ступником несподівано померлого Апостола Пауля Геппа й здійснював апостольське служіння упродовж 23 років.

Ще до зведення у сан єпископа й Апостола, він здійснював місіонерську діяльність спочатку в західноафриканській 
Республіці Нігер, а згодом – у південно-східній частині України. У 1999 році він, перебуваючи в сані Апостола, очо-
лив регіон «Україна-Схід» і здійснював духовну опіку братів і сестер громад Криму, Одеси, Дніпропетровська (сьогодні 
Дніпра), Запоріжжя, Харкова і Донецька аж до 2010 року, коли духовну опіку над усіма громадами України було доруче-
но українському Апостолові А. Буднику.  
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У грудні 1842 року російський художник Олександр Іванов отримав від 
свого батька листа із повідомленням про те, що архітектор К. А. Тон, який 
проектував храм Христа Спасителя у Москві, мав намір замовити в ньо-
го написання двох великих ікон для оздоблення цього храму – «Преоб-
раження» і «Вознесіння». Художник О. Іванов досі ніколи не виконував 
церковного живопису, тому відхилив цю пропозицію. Цього замовлення 
він так і не отримав. Однак, пропозиція створення ікон для оздоблення 
храму Христа Спасителя викликала у нього бажання спробувати викона-
ти російський церковний живопис. Шість ескізів художника О. Іванова, 
які зберігаються у колекції Державної Третьяковської галереї у Москві, 
показують, як творча думка автора прагнула знайти форму для виражен-
ня містичної суті сюжету і поєднати знайомі символічні елементи з реалі-
стичними мотивами. У результаті, звичайно, вийшло суто авторське вирі-
шення цієї теми. Так, Ісус Христос у нього не тримає за руку Адама, аби 
вивести його разом з Євою з могили (як це часто зображено на іконах), 
а парить над нею, тріумфуючи над смертю. Художник зробив акцент на 
спасінні всіх людей. Згідно з традицією XVII століття, Іванов поєднав тему 
Воскресіння з іншою темою, яка представлена на фрагменті ескізу, акцен-
туючи увагу на милосерді. ПРО ЯКУ ПОДІЮ, ПОВ’ЯЗАНУ З 
ВОСКРЕСІННЯМ ІСУСА ХРИСТА, ІДЕ ТУТ МОВА?

(Відповідь див. на стор. 2)

1. Скільки Послань Івана міститься у Біблії?
А  одне
Б  три
В два
Г жодного

2. Як звали дружину царя Ахава?
А Лідія
Б Єлизавета
В Єзавель
Г Іоанна

3. Куди хотів утекти Йона, коли отримав від Бога доручен-
ня? 
А  у Єрусалим
Б  у Єгипет
В  у Фарсіс
Г  у Массалію

4. Чию дитину пророк Єлисей повернув до життя? 
А жінки з Сарепти
Б  жінки з Еє-Дора
В  жінки з Наїну
Г жінки з Сомана

5. Хто написав текст пісні «За Божу справу стоїмо ми» (№ 48 
з російськомовного пісенника)?
A Густав Манкель
Б Самуель Прайсверк
У Герхардт Терстееген
Г Ернст Готтліб Вольтерсдорф

6. Хто написав мелодію до пісні «Правди Дух, дозволь пізна-
ти»   (№ 52 з російськомовного пісенника)?
А  Фрідгельм Дейс
Б  Йоганн Рудольф Але
В  Йоганн Крюгер
Г  Міхаель Преторіус

7. Звідки походить порівняння Юди з «молодим левом»?
А з пісні Мойсея
Б  з пісні Лемеха 
В з пісні Девори
Г  з благословення Якова

8. Кому адресовані Послання з Книги Одкровення?
А  семи церквам в Малій Азії
Б  громаді Риму
В  першій громаді Єрусалиму
Г  громаді у Коринфі

9. З яких пір в Новоапостольській церкві не відбуваються 
зведення у сан молодшого диякона?
А з 31 травня 1994 року
Б  з 1 січня 2002 року
В  з 1 січня 2013 року
Г  з 31 жовтня 1948 року

10. Хто вважається предтечею Католико-апостольської 
громади?
А  Джордж Вашингтон 
Б  Йоганн Герхард Онкен
В  Едвард Ірвінг
Г  Джордж Уайтфілд

Воскресіння Христове. Перший ескіз. Праведники
парять над порожніми могилами. А.А. Іванов.
1845 р. Папір, італійський олівець, білила.
Державна Третьяковська галерея


