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У наших географічних широтах існує чітке уявлен-
ня про те, як виглядає передріздвяний Адвент і Різ-
дво. Їх відзначають у темну пору року, тому запалю-
ють безліч вогнів. Світіння свіч створює особливу 
атмосферу різдвяного настрою. Вулиці й будинки 
прикрашені великою кількістю маленьких ліхтарів 
і гірлянд. На вулиці, як правило, мороз і падає сніг. 
Різдво у білому! Повсюди лунає різдвяна музика. 
Святковий настрій створюють також  відповідні со-
лодощі, які ми пов’язуємо з Різдвом. Однак, Різдво 
відзначають не тільки в Центральній Європі, а й в 
інших куточках Землі. Там, щоправда, побутують 
зовсім інші традиції – без ялинки, без свічок, без 
різдвяної випічки. У багатьох країнах у цей час теп-
ла пора року, й на дворі – літо. То чи святкують там 
Різдво менш святково, і чи є воно менш цінним, ніж 
у нас? Ні! Просто Різдво відзначають там по-іншо-
му. Адже найголовніше, як й у нас, святкувати на-
родження Ісуса. Він знаходиться у центрі уваги. Так, 
щонайменше, має бути ... Подібне відбувається з ду-
ховним Адвентом. У світі є регіони, де до Другого 
Пришестя Господа ззовні готуються по-іншому, де 
Божі храми відрізняються від наших, де носять ін-
ший одяг, де звучить інша музика. Та всіх нас об’єд-
нує те, що Христос перебуває у центрі уваги. Очіку-
вання Спасителя в інших регіонах не є кращим і не 
є гіршим, ніж у нас. Воно є просто іншим.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола 

Адвент
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Грецький історик та географ Страбон (бл. 63 р. до н.е. - бл. 23 р. н.е.) у 
перших томах свого земельного опису під назвою «Географія» повідом-
ляє про кельтське місто, розташоване у передгір’ї Альп, яке в 15 році до 
н. е. було, начебто, захоплене й зруйноване римськими військами імпе-

ратора Августа. Цей опис 18 року н. е. є найстарішим письмовим свідченням 
про міське поселення сучасної Німеччини. Завойовники не тільки зберегли на-
зву міста, а й поширили її латинізований варіант – Камбодунум (Cambodunum) 
– на нове поселення в регіоні Лінденбергу. Залишки першої столиці римської 
провінції Реція можна оглянути сьогодні в археологічному парку мегаполісу 
Альгой. Ще з епохи Середньовіччя Кемптен являв собою подвійне конкуруюче 
місто, яке складалося з земельного княжого поселення й імперського Кемптена. 
І тільки в 1818 році баварський уряд поклав цьому край, коли розпорядився 
про їхнє злиття. Об’єднане місто Кемптен лише нещодавно відзначило двохсот-
річчя свого існування.

4 НС, 1/2021

Кемптен
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БОГОСЛУЖІННЯ В КЕМПТЕН -
САНКТ-МАНГ / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 2 серпня 2020 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Євангеліє від
Івана 16, 32
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Йдіть поєднані серця-
ми»(№ 332 в україномовному  пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний Апостол
Міхаель Еріх, а також Апостоли Ганс-Юрґен
Бауер, Юрґен Лой, Мартін Райнберґер,
Андреас Сарґант, Мартін Гайнц-Вольфґанг 
Шнауфер і Манфред Шьоненборн

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Протистояти  спокусникові

«Ось надходить година – і тепер вона, – коли то ви 
розсієтеся кожен у свій бік, а Мене Самого полишите. 
Та Я не Сам, бо зо Мною – Отець».

Цитата з Біблії: Євангеліє від Івана 16, 32
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Д орогі брати й сестри, присутні тут, і в гро-
мадах, на які транслюється це богослужіння. 
Я вельми радий бути разом з вами на цьому 
богослужінні. Навіть якщо воно проходить 

сьогодні не так, як було заплановано, воно все ж викли-
кає в нас неабияку радість. Я дуже вдячний милостиво-
му Богові, що зміг відновити свої поїздки. Раніше вони 
були для мене чимось самим собою зрозумілим. Поїздки 
Першоапостола по цілому світі – це нормальне явище. 
Адже саме так він здійснює свою працю. І тільки тепер 
я збагнув, що їх я здійснюю завдяки Господній милості, і 
вони не є чимось самим собою зрозумілим. Коронавірус-
на криза навчила мене, щонайменше, одному: багато з 
того, що ми вважали за належне; що зокрема я вважав за 
щось само собою зрозуміле, є Господньою милістю. Якби 
мені хтось рік тому назад сказав: «Виконання церковних 

пісень у громаді є виявом Господньої милості», то я б у від-
повідь просто ввічливо посміхнувся. А сьогодні мені так 
не вистачає церковного співу. Ми навіть і не здогадували-
ся, що церковний спів збагачує нас. Тому я вдячний ми-
лостивому Богові за милість, яку Він знову й знову дарує 
нам. Я дякую Йому також за милість, яку ми поки що не 
можемо використовувати. Можливо – згодом, а сьогодні 
нам її дуже не вистачає. Отже, дякуймо Богові за те, що 
впродовж багатьох років ми мали змогу спільно викону-
вати церковні пісні, збиратися разом, вітати й спілкувати-
ся один з одним. Сьогодні я виразно бачу, що все це є не 
чимось самим собою зрозумілим, а – виявом Господньої 
милості. Любий Боже, прийми нашу вдячність за Твою 
милість! Якщо це можливо, то згодом подаруй нам повно-
ту Своєї благодаті! Милостивий Бог є справедливим. Він 
не скупиться на благословення, навіть якщо ми сьогодні 
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користуємося не всім так, як раніше. Він і сьогодні сповна 
наділяє нас Своїм благословенням.    

В основу нашого богослужіння покладено відому ци-
тату з Біблії. Господь Ісус сказав Своїм учням, що 
Йому доведеться страждати, що Він помре. Він по-

переджував, що на них чекає нелегкий час. При цьому, Він 
посилався на пророцтво Захарії і наголошував, що воно 
неодмінно виповниться: «Я вдарю Пастуха й розбіжаться 
вівці» (Захарія 13, 7). Так і сталося. Учні покинули Ісуса й 
залишили Його наодинці. Кожен з них, розпорошившись, 
пішов «у свій бік». 

Усе розпочалося ще в Гефсиманії. Господь велів Своїм 
учням молитися разом з Ним, а вони, замість того, засну-
ли. Йому Самому довелося молитися. А потім учні зали-
шили Його й подалися кожен «у свій бік». Коли Ісуса зго-
дом схопили, то вони порозбігалися. Вони боялися за своє 
життя, тому залишили Господа напризволяще. Незабаром 
Господь потішав Своїх учнів, що хоча потребував їхньої 
молитовної підтримки, та не був одиноким, бо Отець ніко-
ли не залишає Його. І дійсно: Господь Ісус переживав при-
сутність Отця. Отець допомагав Йому.

Як саме це відбувалося? Бог послав у Гефсиманію до Ісу-
са Свого Ангела, Який укріпляв Його. У Біблії не сказано, 
як саме це відбувалося, але Він укріпляв Його. Дорогою 
до Голгофи, коли учні покинули Ісуса, Бог потурбувався 
також про те, аби Симон, чужинець, який проходив повз, 
ніс замість Нього важкий хрест. Ісус не почував Себе са-
мотнім,  бо Бог у Дусі перебував разом з Ним. 

Ісус зазнав помазання Святим Духом. І з цього моменту 
Божий Дух постійно й повсякчас був присутній у Людині 
Ісусові. Святий Дух додавав Йому сил, тому Він не йшов 
на жодний компроміс, зберігав Отцеві вірність і виконав 
Його доручення до кінця. Ісус не був самотнім, бо Бог був 
разом з Ним. Він послав Йому Ангела, послав Йому люди-
ну, а також – Святого Духа. 

Учні, як було сказано, розпорошилися, тобто подалися 
кожен «у свій бік». Вони думали тільки про себе, про своє 
життя і про своє благополуччя, тому тихо й тайком пішли 

від Господа й залишили Його наодинці. Вівці, як пе-
редрікав пророк, порозбігалися. Петро зрікся Ісуса. 

Велика кількість людей покинула громаду; усі роз-
сіялася, хто куди. Згадаймо, приміром, про учнів 
з Емаусу. Як тільки Господь помер, то вони пода-

лися в протилежну від Єрусалиму сторону. 
Господь попереджував Своїх учнів про таку не-

безпеку й мовив, що вони розсіються кожен «у свій 
бік», і покинуть як Його, так і громаду. Я поверта-
юся до слів пророка Захарії, на які посилався Ісус 

Христос. Захарія мовив: як вдарять Пастуха, то вів-
ці розбіжаться. Бог допустить це, аби випробувати й 
очистити Свій народ. Пророк вів також мову про те, 
що дві третини загинуть. А одну третину Бог «введе в 
вогонь» і випробує, аби вони мали правильні стосун-
ки з Богом і зберегли Йому вірність. 

Цю кількість не треба розуміти буквально. Бог та-
ким чином через пророка хотів указати на серйозну за-
грозу розпорошення отари, тобто громади. Ісус вдався 
також до цього метафоричного порівняння, до образу 
розпорошення, коли розповідав притчу про доброго 
пастиря: як тільки вовк наближається до отари і ки-
дається на неї, то овечки розбігаються. Ісус пояснював 
Своїм учням, що на них чекає нелегкий час і не тіль-
ки тоді, коли Він помиратиме. Що й після Його смерті 
люди, які будуть іти вслід за Ним, зазнають утиски, 
випробовування і нужду. Вони розпорошяться кожен 
«у свій бік», віддаляться як від Спасителя, так і 
від громади. 

П овернімося знову до пророцтва Захарії: Бог до-
пустив таке розпорошення, аби випробувати й 
очистити Свій народ. Дві третини й одна тре-

тина означають, що небезпека такого розпорошення є 
серйозною і реальною. Згодом Господь утішить Своїх 
учнів словами: «У світі страждатимете. Та бадьортеся! 
Я бо подолав світ» (Від  Івана 16, 33). Мовлячи іншими 
словами: «Не бійтеся, Я буду разом з вами! Я допомо-
жу вам. Ніхто не відлучить вас від Мене проти вашої 
волі. Якщо зберігатимете Мені вірність, то Я допомо-
жу вам. Ніхто не зможе проти вашої волі відлучить вас 
від Божої любові». Таким є контекст подій.  

   Господь Ісус переживав 

                    присутність Отця.

                            Отець допомагав Йому. 

 Ніхто не зможе 

             проти вашої волі відлучити 

                                          вас  від Божої любові. 
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З астереження Ісуса щодо розпорошення стосується, 
звісно, і нас з вами. Така небезпека торкається і нас. 
Коли я прочитав нашу біблійну цитату, то спочатку 

подумав, що, можливо, не варто використовувати її, бо всі 
подумають про коронавірусну кризу: «Через неї прийшло 
розпорошення …» Ні, Господь Ісус, згідно з Біблією, не 
передрікав коронавірусну кризу. Про неї в Біблії нічого не 
сказано.  

У Біблії не мовиться також про те, що Господь Ісус пе-
редрікав Своїм учням тільки важкі часи, і що вони не 
матимуть радості, а зазнаватимуть тільки утиски, випро-
бовування і вестимуть боротьбу. Ні! Нам, у принципі, 
живеться не гірше, ніж іншим людям. Ми, християни, 
учні Ісуса Христа й Божі діти, як і всі інші люди, живемо 
нормальним життям. Ми не хворіємо більше чи менше, 
ніж інші; ми не помираємо раніше чи пізніше, ніж інші; 
ми маємо таку ж долю, як й інші люди. Отже, мова йде не 
про це, а про те, що існуватиме небезпека розпорошення. 
Якщо прийде важкий час, то сатана негайно використає 
його і намагатиметься розпорошити нас. Ось яка небезпе-
ка підстерігає нас. Однак, вона може трапитися й у до-
брий час. 

Сатана, ворог, антихрист – назвіть його, як завгодно – 
веде боротьбу з Христом і Його народом; він хоче розпо-
рошити нас, отару. Він бажає, аби кожен з нас розсіявся 
«у свій бік», бажає відлучити нас від Спасителя й від гро-
мади. Небезпека розпорошення стає особливо великою у 
важкий час. Коли люди думають тільки про своє життя і 
своє благополуччя, про своє здоров’я, про свою роботу та 
про інші земні проблеми. Коли вони думають тільки про 
свої земні й буденні справи. Тоді вони розсіюються у свій 
бік і не мають часу турбуватися про своє спасіння. Воно, 
щоправда, є для них усе ще важливим, але не знаходиться 
на першому місці, бо вони віддають пріоритет тому, аби 
заробляти на хліб насущний, зберігати здоров’я, вирішу-
вати ті чи інші земні справи, турбуватися про власну сім’ю 
і таке інше… Вони повністю поглинуті земними турбота-
ми. Про спасіння можна потурбуватися пізніше, але – не 
тепер. Сьогодні люди віддаляються від Христа і не потре-
бують Його. Вони бачать, що земні справи можна вирішу-
вати і без Бога. Існують мільйони й мільйони людей, які 
живуть своїм земним життям і обходяться без Бога. Вони 
живуть добре, хоча й не підтримують спілкування з Бо-
гом. Якщо людина живе тільки своїм земним життям і ду-

 | 
Ми не дозволимо, аби нас розпорошили, 

а залишимося в громаді, залишимося зі Спасителем і 

будемо прагнути побачити Його. Це – мета нашого життя. 
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має тільки про власні потреби, то віддаляється від Бога, бо 
бачить, що може обійтися без Нього. Така людина легко-
важить Заповідями. І тоді вона може жити ще краще. Ось 
у чому полягає велика небезпека. Такі люди віддаляються 
від Бога, їм не потрібний Спаситель, і спасіння не є для 
них найпершим пріоритетом. Вони обходяться без Бога, 
обходяться навіть без Божих Заповідей. 

З азнати розпорошення означає віддалитися від Бога, 
віддалитися від громади. Таке відбувається, коли 
людина думає тільки про земні речі, коли їй не по-

трібна громада. Вона їй  поки що нічого не дає. Усі брати й 
сестри є привітними, але вони не роздають гроші і не вирі-
шують моїх проблем. Більше того: спілкування людини у 
громаді стає проблематичним, якщо вона думає тільки 
про земні речі; тоді вона бачить: «Мої інтереси не співпа-
дають з інтересами інших членів громади. У мене зовсім 
інша ціль, зовсім інший настрій душі. У мене зовсім інші 
думки». Життя у громаді є проблематичним для людини, 
яка бачить: ми не підходимо, власне кажучи, один до од-
ного. Людина, яка, розпорошуючись, подається тільки «у 
свій бік», тобто думає тільки про своє життя, звісно, не 
має часу здійснювати служіння для свого ближнього. Тоді 
вона вирішує виключно власні справи: «Нехай ближньому 
служать інші». У мене для цього немає часу. Така людина 
віддаляється від громади. 

Б рати й сестри, особливо у цей важкий час ви-
никає небезпека – не теоретична, а конкретна – 
зосередитися тільки на своїх проблемах і відда-

литися від Бога й від громади. Та Господь Ісус дає нам 
велику втіху: «Я переміг світ, Я можу допомоги вам! 
Звертайтеся до Мене і ви збережете Мені вірність. Я 
додам вам для цього сил. Я допоможу вам впоратися 
з цією небезпекою». Ісус допомагає нам так, як Отець 
Свого часу допоміг Йому. Він посилає Своїх Ангелів, 
Своїх слуг і посланців, які укріпляють нас словом і 
таїнствами. Не буду детально зупинятися на цьому, 
усім нам відома ця метафорична образність. 

Ми не раз переконувалися, як милостивий Бог допо-
магав нам, якщо ми зверталися до Нього. У нелегкий 
час нашого життя Він надавав нам конкретну допомо-
гу. Бог допомагає нам нести хрест, як допоміг Ісусові, 
коли послав Симона, який замість Нього ніс хрест. Ми 
не раз відчували це на собі.   

Як ще Бог допомагає нам? Він дає нам, як і Своєму 
Синові, Свого Духа, Який повсякчасно перебуває у 
нас. Отже, Бог через Святого Духа перебуває у нас. І 
Святий Дух підкріпляє нас: адже Він є Духом любові! 
Святий Дух нагадує нам: «Пам’ятай, Ісус любить тебе! 
Він помер за тебе!» Він показує нам: «Поглянь, Ісус 
присутній у твоєму житті!» Святий Дух допомагає нам 
відчувати присутність Бога. Він знову й знову вказує 
нам на любов Ісуса, на те, що Він зробив і що ще хоче 
зробити для нас; до чого Він готує нас. Святий Дух до-
помагає нам переживати й відчути на собі любов Бога. 
Чим більше ми спізнаємо, переживаємо й зрозуміємо 
цю любов, тим більше ми любимо Ісуса Христа. З лю-
бові до Ісуса Христа ми черпаємо силу протистояти 
злу. Оскільки ми любимо Господа й Святий Дух фор-
мує у нас Божественну любов, то ми не йдемо геть. Ми 
не дозволимо, аби нас розпорошили, а залишимося в 
громаді, залишимося зі Спасителем і будемо прагнути 
побачити Його. Це – мета нашого життя. Навіть якщо 
нам інколи буває важко й ми потрапляємо у велику 
нужду, то нашим бажанням і палким прагненням є: «Я 
бажаю бути вічно з Господом, я потребую Його при-
сутність, я люблю Його!»

Отже, Отець укріпляє нас так, як укріпляв Свого 
Сина: Він посилає нам Своїх Ангелів, Він надає нам 
допомогу й через Святого Духа укріпляє нашу любов 
до Ісуса Христа. Як Отець допоміг Своєму Синові, так 
і Господь допомагає нам противитися ворогові. 

Ісус допоміг Своїм учням залишитися в громаді, Він 
допоможе й нам. Як Він робив це? Він закликав їх при-
ходити до Нього. Він згуртовував їх навколо Себе. 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Його учні не належали до клубу приятелів, які зустрі-
чалися, бо підходили один до одного й плекали взаємну 
любов: «Ах, ти рибак? І я також рибак. Ах, в тебе такі ж, 
як у мене інтереси? Ах, ти походиш з цього міста? І я та-
кож?» Ні! Вони не завжди підходили один до одного. Але 
всі вони любили Господа Ісуса. Він кликав усіх їх до Себе й 
мовив: «Перебувайте в Моїй любові!» Це стосується і нас 
з вами. Коли ми дивимося на свою громаду, то по-людсь-
ки кажемо: «Її члени не підходять один до одного». Якщо 
подивитися на світову церкву, то можна сказати, що брати 
й сестри, дійсно, не підходять один до одного. Але наше 
єднання, єднання Божих дітей, ґрунтується на спільному 
покликанні Ісуса Христа. Ми належимо один до одно-
го, бо Ісус покликав нас, а не тому, що думаємо: «Ах, він 
прекрасна людина, у нього такі ж інтереси, як у мене; ми 
підходимо один до одного». Ні, ми перебуваємо разом, бо 
Ісус покликав нас і всі ми любимо Його! Любов по-особ-
ливому зміцнює цей союз. Ісус збирає нас і каже: «Збирай-
теся в Моє Ім’я, збирайтеся, бо Я покликав вас, бо Я вас 
люблю, і ви любите Мене». Це – основа нашого єднання. 
Хто будує на цій основі, той плекає таке єднання – навіть 
у важкий час.

Щ о ще робив Господь Ісус для того, аби Його учні 
були разом? Він наставляв їх: «Я прощаю вам 
і ви прощайте. Прощайте один одному!» Бог 

учив, як треба прощати. Прощення – це  важливий еле-
мент єднання! Без прощення не може бути єдності в гро-
маді. Або вона буде нетривкою. Ісус знову й знову додає 
нам сил нас прощати один одному, й таким чином допом-
агає підтримувати єднання. 

Він допомагає нам також, коли закликає служити Йому 
й один одному, як це робили Його учні. Він зокрема мо-
вить: «Я покликав тебе, аби ти служив Мені. Поглянь, 
тобі годі здійснювати таке служіння самотужки. Для цьо-
го тобі потрібний ближній». Це – також елемент нашого 
єднання. Ісус допомагає нам і каже: «Я покликав усіх вас, 
аби ви спільно працювали. Самотужки вам годі виконати 
служіння для Мене. Ви потребуєте один одного. Збирайте-
ся разом, служіть один одному й усі спільно – Господові». 

Любі брати й сестри, я поділився з вами деякими дум-
ками. Господь Ісус передрікав, що християни зазнава-
тимуть утисків і випробувань. Це не означає, що ми ма-
тимемо нестерпно важке життя. Ні! Це означає, що нам 
треба бути особливо пильними у цей нелегкий час. Що б 
з нами не відбувалося, ми маємо бути уважними, аби ніх-

 | 
Ми перебуваємо разом, бо Ісус покликав нас 

і всі ми любимо Його!
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то не розпорошив нас, аби ми не віддалилися від Господа 
й не думали тільки земними категоріями й не віддалися 
від громади. Якщо ми захочемо, то Господь допоможе 
нам протистояти цьому духові. Він допоможе нам так, як 
Свого часу Отець допоміг Йому. Він даруватиме нам Своє 
слово, Свої таїнства й конкретну допомогу. Він живитиме 
нашу любов до Ісуса Христа. Він укріпить наше єднання 
знанням: «Ми збираємося в Ім’я Ісуса Христа, Він покли-
кав нас і ми любимо Його; ми прощаємо один одному й 
здійснюємо спільне служіння». Саме так Господь Ісус укрі-
пляє нас. Якщо ми скористаємося Божою допомогою, то 
ніхто не здатний вирвати нас з Його рук. 

Після служіння Апостолів Першоапостола сказав: Я 
повторю те, що сказав Апостол Лой, зокрема питання: «Де 
Бог?» Нещодавно один брат сказав, що ми не повинні так 
часто запитувати: «Де Бог?». А повинні запитати в себе: 
«Де я?» Бог завжди присутній з нами! А ось де ти сьогодні? 
Апостол сказав, що під час святкування Святого Причастя 
Бог по-особливому присутній з нами. Ми можемо відчува-
ти Його присутність. Упродовж певного часу в мене були 
проблеми з нашим Катехізисом і з нашими теологами. У 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

АПОСТОЛ АНДРЕАС САРҐАНТ:

Апостол Сарґант згадав у своїй 
срівпроповіді про учнів Ісуса, 
які покинули громаду Єрусали-
ма й вирушили в протилежну 
сторону, до Емаусу. З людської 
точки зору у них, безсумнівно, 
були для цього підстави. Однак, 

Господь, виявляючи Свою любов, зустрівся з ними. 
Вони впізнали Його і повернулися у громаду. Сьогод-
ні також трапляється, що Боже дитя покидає громаду. 
До таких Апостол звернувся із закликом: «Спізнаймо 
Господа і Його любов до нас, повернімося у лоно гро-
мади!» Скажімо: «Так, Господи, я хочу бути з Тобою! 
Я хочу перебувати біля Твоєї справи! Я хочу бути з 
Тобою назавжди!»

АПОСТОЛ ЮРҐЕН ЛОЙ:

Апостол Лой наголосив у 
своїй проповіді на тому, що 
дехто запитує в себе: «Де Бог?» 
У притчі про блудного сина 
молодий чоловік покинув свій 
дім, свого батька, і все, що було 
для нього дорого, і подався світ 

за очі. І все ж він не забув те, що було йому дорого. 
Коли він зрозумів, що саме цього йому не вистачає 
і повернувся додому, то батько чекав на нього й з 
великою радістю зустрічав його. І з нами може тра-
питися таке, що ми на певний час віддаляємося від 
нашого Небесного Отця, аж поки не побачимо, що 
нам чогось не вистачає. Тоді не треба боятися, що 
Бог відкинув нас. Він, немов батько у притчі, завжди 
виглядає за нами і, виявляючи любов, пропонує: 
«Повертайся, Я чекаю на тебе!» Він знову й знову дає 
нам для цього сил через Своє слово і Святе Причас-
тя. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Спокусник бажає використати наші поразки, аби відвести 
нас геть від Бога й від Його народу. Та Бог приходить нам 
на допомогу, зміцнює нашу любов до Христа і до тих, які 
належать Йому.

Катехізисі написано, що під час святкування Святого При-
частя жертва Ісуса Христа реально присутня в ньому. І я 
добре пам'ятаю, що, будучи ще Окружним Апостолом, я 
не зовсім розумів цього і ніхто не міг мені по-справжньо-
му пояснити, що це означає. Зараз, коли ми в складі гро-
мади святкуємо Причастя, то жертва Ісуса Христа реально 
присутня у ньому. Тепер я знайшов цьому пояснення. Я 
не знаю, чи є воно правильним з теологічної точки зору, 
але я з цим можу жити: для Бога не існує часу. Для Бога 
існують одночасно: минуле, сьогоднішнє й майбутнє. Він 
знає заздалегідь про все. Я не раз розмірковую над цією 
думкою. Для Бога не існує часу. Тобто, коли Він віддавав на 
смерть Свого Сина й Ісус Христос помер, то Бог уже точ-
но знав, що я робитиму минулого тижня. Бог тоді точно 
знав, що робитимуть люди в 2020 році. Він ще тоді знав 
про це. Адже Він знає все. Майбутнє є для Бога реальні-
стю. І, знаючи це, Він віддав Свого Сина; знаючи це, Він 
приніс Його в жертву. Ось як я це розумію. Жертва Ісуса 
реально присутня сьогодні. Господь не просто приніс Себе 
в жертву і сьогодні розчарований, бо віддав Своє життя 
за людей, які поводяться негідно. І Він дуже шкодує про 
це. Ні! Господь добре знав, як люди вестимуть себе у май-
бутньому. І незважаючи на це, Він любив їх і помер за них. 
Він любить усіх людей. Ось я дивлюся на годинник. Коли 
Бог приносив у жертву Свого Сина, то безумовно знав, 
що я зараз роблю. Знаючи про те, що я буду робити в 2020 
році, Він віддав Свого Сина на смерть. І знаючи все, Він 
ніколи не шкодував про це. Тепер у мене склалося значно 
краще уявлення про любов Бога до нас. Кожен раз, коли я 
святкую Причастя, я говорю: «Милостивий Бог знав про 
все й усе ж приніс свого Сина у жертву. Господь Ісус віддав 
Своє життя за тебе». Тепер любов Бога набуває абсолютно 
конкретні обриси. Не тільки жертва Ісуса Христа реально 
присутня сьогодні, а й – Сам Ісус, Спаситель.

П овернуся до попередньої думки. Ісус поруч з нами, 
Він хоче взяти тебе й мене за руку. У випробуван-
ні, у скорботі, у біді Він мовить до нас: «Не бійся, 

Я поруч з тобою!» Брати й сестри, серед нас є Божі діти, 
яким доводиться дуже нелегко. Ми знаємо про їхній тра-
гізм. Нехай вони сповняться цим особливим почуттям і 
відчують, що Господь Ісус поруч з ними, Він мовить: «Не 
турбуйся! Я поруч з Тобою, дай Мені свою руку! Я при-
веду тебе в Моє Царство. Чи підеш ти зо Мною?» Усе за-
лежить тільки від нас, ми маємо дати свою відповідь. Чи 
хочемо ми піти вслід за Ним? Ісус бере нас за руку і каже: 
«Ти знаєш, у мене є ще багато справ, Мені треба виконати 
ще чимало праці. Чи допоможеш ти Мені?» Кожен з нас 
має самостійно дати відповідь на це питання. Нехай ко-
жен з нас у своїй душі відповість на це запитання. Будь 
упевнений: Ісус зараз присутній з тобою! Він усе знає про 
тебе; і знаючи все, Він помер за тебе. Він поруч з тобою. 
Він бажає привести тебе в Своє Царство. Чи хочеш ти йти 
з Ним? Він поруч з тобою і хоче, аби ти допоміг Йому здій-
снити служіння для ближнього. Чи підтримаєш ти Його? 
Нехай кожен з нас дасть собі відповідь на це запитання.

Ми не повинні так часто запитувати:

«Де Бог?», а повинні питати в себе: «Де я?»
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П рагнення єдності розпочинається в душі кож-
ного з нас. Воно не розпорошує душу, а перед-
бачає її чистоту: визнати власні помилки, пра-
цювати над їхнім викоріненням і продовжувати 

любити самого себе.    
Прагнення єдності визначає також наше ставлення 

до ближнього. Ближнього нам треба приймати таким, 
яким він є, і проявляти до нього любов. Це стосуєть-
ся будь-яких взаємин: партнерства, шлюбу, сім’ї, сто-
сунків з друзями чи колегами по роботі тощо.

Нашою мета – це, урешті-решт, плекати єдність з 
Богом, тобто проявляти сутність Ісуса Христа й по-
ступати так, як Він. 

Єдність не означає примушувати когось думати 
чи поступати по шаблону. Апостол Павло порівню-
вав єдність з життєдіяльністю людського організму. 
(1-е Корінтян 12, 4). Члени Церкви, Христового Тіла, 
подібно до організму людини, виконують різноманіт-
ні функції. Якщо якийсь із органів людського тіла 

хворіє, то страждає увесь організм. Це відбувається 
навіть у випадку легкого захворювання. З громадою, 
яка являє собою найменшу складову Церкви, Хри-
стового Тіла, відбувається те саме. Якщо хтось, маю-
чи той чи інший дар або талант, не застосовує його, 
то страждає уся громада. Вона страждає і тоді, коли 
хтось свій дар чи досягнення – своє его – виставляє 
на передній план. Людина, яка живе виключно для 
Ісуса, а не для себе, не зосереджує свою увагу на своїх 
реальних чи уявних недосконалостях. Адже будь-я-
кий дар від Бога є цінним.

В Архієрейській молитві Ісус висловлював бажан-
ня, аби Його Церква була згуртованою і єдиною. (Від 
Івана 17, 11 і 20-23). Адже саме єдність є характерною 
особливістю Христової Церкви. За неї треба бороти-
ся, іноді – навіть з самим собою й нерідко – зі своєю 
упередженістю. 

Боротьбу за єдність Христової Церкви має вести 
будь-яка конфесія. З ними ми підтримуємо в основ-
ному добрі стосунки. Адже взаємний обмін і від-
мінності збагачують нас, якщо ми є відкритими й 
не замикаємося перед новизною. У своїй рідній гро-
маді я підтримую дружні стосунки з католицькими 
і євангельськими пасторами. Це – наслідок взаємної 
готовності йти назустріч один одному. Цього літа, 
упродовж декількох днів, ми здійснювали спільну 
паломницьку ходу по Шляху Святого Якова. Така єд-
ність у Христі виявилася благотворною. 

У Христовій Церкві, де діють Апостоли й готують 
віруючих до Другого Пришестя Христа, проявляєть-
ся також єдність у постійності: «Вони постійно пере-
бували в апостольській науці та спільності, на ламан-
ні хліба й молитвах» (Дії 2, 42)   

Андреас Сарґант

Прагнення єдності
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Н езабаром Різдво! Усі люди виго-
товляють чи купляють один одно-
му подарунки. Домівки наповню-
ються привабливими запахами 

благородних спецій і смачних різдвяних со-
лодощів. Діти нетерпляче рахують дні до 
моменту, коли відбудеться різдвяне даруван-
ня. Вікна будинків прикрашені зірочками й 
гірляндами, і  довгими ночами мерехтливо 
горять свічі. Невдовзі в церквах (незважа-
ючи на епідемію коронавірусу) звучатимуть 
біблійні слова: «Сьогодні народився вам 
у місті Давидовім Спаситель!» Усі радіти-
муть і приноситимуть радість один одному з 
надією на мир і спокій як на свята, так і на 
наступний рік. Так, якщо всі проситимуть 
миру, то він, боязкий і беззахисний, неодмін-
но прийде.

Однак, сьогодні його все ж так не виста-
чає! Саме під час Різдвяних свят і після них 
нависає значна небезпека над миром і спо-
коєм. Психологи служби порятунку можуть 
чимало розповісти про це. У час Різдвяних 
свят у сім’ях не раз трапляються непоро-
зуміння і сварки. Адже кожен бажає якнай-
краще створити це свято. Однак, у кожного 
є своя думка, як саме відзначати його в колі 
сім’ї біля різдвяної ялинки. Тим паче, що 
навіть під час відпустки нечасто випадає на-
года проводити так багато часу в колі сім’ї. 
Тому не раз виникає напруга. Адже одне 
необачне слово може викликати наслідки 
напруги тривалих робочих тижнів. Хто ду-
має, що самотні люди у ці святкові дні по-
чувають себе щасливими, той помиляється. 
Так, ніхто не розбурхує їхній внутрішній 
мир, але саме тому вони сприймають його як 
гнітючий цвинтарний спокій. Пекуча самот-
ність позбавляє їх внутрішнього миру й спо-

кою, які пов’язують з цим великим святом.
Різдво було і є викликом для будь-якої лю-

дини, а також вимогою – активно сприяти 
миру. «Блаженні миротворці» - сказано у На-
гірній проповіді Господа. Миротворці «сина-
ми Божими назвуться», - мовив Ісус Христос. 

Не випадково першими словами Ангела, 
Який звіщав про Різдво, були: «Не бійтеся!» 
Ними Він звертався до пастухів на полі. Не-
хай ці слова стануть і для нас девізом Різдвя-
ного свята. Господь Ісус прийшов і подару-
вав нам Свій мир. Христовий мир дозволяє 
нам долати страх і боязнь, які нищать цей 
мир. Моменти Божественного миру на зем-
лі, нехай нетривкого, є передсмаком майбут-
нього Небесного миру. «У світі страждати-
мете», - мовив Ісус Своїм учням, маючи на 
увазі втрату миру. І Його відповідь була пре-
красною: «Та бадьортеся! Я бо подолав світ». 
Ісус Христос, обіцяний пророками Князь 
Миру, переміг будь-яку ворожнечу й гріх. 
Він відкрив нам доступ до істинного миру з 
Богом, Небесним Отцем.  

Утім, цю райдужну перспективу затьма-
рюють конфлікти, які підстерігають нас і під 
час Різдвяного свята. Адже ми відзначаємо 
це свято тут, на землі, із звичайнісінькими 
людьми. Мало хто з них схожий на ангела ...

Звернімося до слів Господа Ісуса, які спо-
нукають нас до дії: «І як бажаєте, щоб вам 
чинили люди, чиніть їм і ви так само». Це 
правило може допомогти нам створити 
свято миру. Воно зобов’язує кожну люди-
ну дарувати ближньому те, чого сам палко 
бажає – миру, поваги й визнання. Якщо ми 
будемо так чинити, то збільшимо шанси для 
того, аби добре відзначити це сповнене ми-
ром свято. «Слава на висотах Богу й на землі 
мир».

Свято миру
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Слово «ангел» є грецько-
го походження й означає 
«посланець». Ангели – це 
невидимі створіння, яких 

називають Божими синами, небес-
ним військом, охоронцями, небес-
ними зорями, небесними створін-
нями й Божими слугами. На небесах 
вони служать Богові й прославляють 
Його, а на землі вони є Божими по-
сланцями, які виконують Його дору-
чення.

Ангели – це Божі слуги. Їхнє завдан-
ня – поклонятися Богові й виконувати 
Його доручень. Про АНГЕЛІВ-ОХО-
РОНЦІВ люди ведуть мову, коли ди-
вом уникають біди: «Бо Ангелам Своїм 
Він повелить про тебе, щоб берегли 
тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках 
тебе носитимуть, щоб не спіткнула-
ся нога твоя об камінь» (Псалом 91, 

11–12). Інколи ангели з’являються 
у людській подобі. Приміром, Ав-
рамові з’явилися три Ангели у ви-
гляді трьох мужів.
ХЕРУВИМІВ зображують у ви-

гляді крилатих створінь, 
наділених рисами тва-
рини і людини, їх від-

носять до особливого 
типу ангелів.

СЕРАФИМІВ та-
кож описують у ви-

гляді створінь, 

наділених КРИЛАМИ. Вони символі-
зують свободу ангелів у просторі й часі. 
Ангели можуть у дивовижний спосіб 
з’являтися і зникати.

Вислів «АНГЕЛ ГОСПОДНІЙ» ужи-
вається у писаннях Старого Заповіту, 
коли Бог устами ангелів звертався до 
людей. Імена Архангелів також указу-
ють на їхній тісний зв’язок з Богом: ці 
імена закінчуються на «їл», що давньо-
юдейською мовою означає «Бог». («Ел», 
або «Ель» (див. Елохім) в українських 
перекладах традиційно означає «Бог»). 
У Біблії згадані імена трьох АРХАН-
ГЕЛІВ або ангелів-князів:

МИХАЇЛ (МІКАЕЛ = «Хто є як Бог? 
»): в Одкровенні Михаїл постає як го-
ловний Ангел, головнокомандувач ан-
гельським військом, який разом з ним 
веде боротьбу проти дракона, супро-
тивної Богові сили.

ГАВРИЇЛ (ГАБРІЕЛЬ = «Всевишній 
– моя сила»): Цей Ангел сповістив За-
харії, що він залишатиметься німим до 
тих пір, поки його дружина Єлисавета 
не народить сина Івана. Гавриїл є також 
Ангелом, Який сповістив Марії про на-
родження Ісуса.

РАФАЇЛ (РАФАЕЛЬ = «Бог зціляє»): 
це Ангел, Який супроводжував юного 
Товита під час його подорожі. Рафаїл 
мовив Товиту: «Я – Рафаїл, один із сі-
мох Ангелів, що завжди стоять приявні 
(перед Богом) й мають доступ до Го-
сподньої слави».

Ангели
У Біблії не сказано про число ангелів. 

Коли Ісуса взяли під варту, то Він мовив про те, 

що Небесний Отець може послати Йому на допомогу 

дванадцять легіонів ангелів (тобто 72000).

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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Квентін з татом – на ігровому майданчику. «Тато! Поглянь, як я вмію гойдатися!» - гукає Квентін. 
Потім він на хвильку відволікається, зісковзує з гойдалки й несподівано падає униз. Пошкодив 
колінце, воно навіть трохи кровить! Він злякався і почав плакати. Тато піднімає його й уважно 
оглядає рану. На щастя, рана виявилася незначною подряпиною. «У тебе чудовий ангел-охоро-
нець», - з полегшенням вимовляє батько. «Якщо він охороняв мене, то чому я впав з гойдалки?» 
- запитує Квентін. Тато й не знає, що відповісти на це синові.  

Мій ангел-охоронець 
не догледів!

    ЯК РОЗМОВЛЯТИ З ДІТЬМИ ПРО АНГЕ ЛЬСЬКИЙ ЗАХИС Т

Ф
от

о:
 ©

 V
IL

ev
i –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА



НС, 1/202118

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

К оли Квентін був малолітнім, то батьки пояснюва-
ли, що в нього є ангел-охоронець. Щоранку вони 
спільно моляться, аби ангел уберіг його від не-
безпек. Однак Квентін не раз переконувався, що 

захист ангелів – це не «повне страхування». Йому також 
треба стежити за тим, аби не поранитися і не наразитися 
на небезпеку. Вечорами, перед сном, батьки часто читають 
синові біблійні історії, у яких розповідається про Господніх 
Ангелів. Якось Квентін запитав у мами: «Де живуть Божі Ан-
гели?» Мати відповіла: «На небесах, з Богом». Вона розповіла 
йому також історію про Якова, коли він рятувався втечею від 
свого брата Ісака, а згодом хотів повернутися до нього, аби 
примиритися. Уночі Якову приснилася сходи, нижня сторо-
на яких торкалася землі, а верхня – небес, й Божі Ангели під-
німалися уверх й опускалися униз по ній. «Вони живуть на 
небі, однак приходять на землю, аби допомагати й захищати 
нас, людей», – розповідала мати.

Тільки декорація?

Ангели, відповідно до Біблії, відіграють важливу роль: 
вони сповіщають про Боже слово, рятують людей чи у 
складі небесного воїнства прославляють Божественну ве-
лич. Як ми все ж уявляємо собі сьогодні ангелів? За дани-
ми різних соціальних досліджень, понад 70% мешканців 
землі вірять в ангелів-охоронців, причому дедалі меншим 
стає відсоток людей, які вірять в існування Бога. У буден-
ному житті ми не раз бачимо статуетки ангелів у різних 
формах і кольорах. На вітринах магазинів, на підвікон-
никах приватних будинків чи серед ялинкових прикрас: 
вони є скрізь. Як пояснити те, що люди люблять ангелів у 
той час, як церкви дедалі більше порожніють і вони втра-
чають віру в Бога? Віра в ангелів-охоронців притаманна 
багатьом світовим релігіям. Ангели – це посланці Бога; 
вони є також універсальним символом духовності люди-
ни та її цілісного ставлення до Бога. У Біблії ангели названі 
«посланцями Бога», «небесним воїнством» і « святими», їм 
таким чином приписують різні риси й завдання. 

Супутник і натхненник

У неділю у початковій недільній школі Квентін розповів 
про ангела, який охоронив його. Його найкращий друг 
Ян запитує: «Чи ти молився вранці про захист ангела?» 
Квентін відповів, що так. Молитва про захист ангелів 
є для нього обов’язковою, цьому навчили його батьки. 
Квентін переконаний, що милостивий Бог послав йому 
ангела, який стежить і супроводжує його впродовж усього 
дня. Така віра додає йому впевненості й позбавляє страху.

Учителька початкової недільної школи  запитує в дітей, 
чи всі мають ангелів-охоронців? Діти на знак згоди кива-

ють головою, вони не сумніваються в тому, що у кожної 
людини є свій ангел-охоронець. Деякі вважають, що ан-
гели допомагають тільки тоді, коли в них про це просити, 
а інші вірять, що вони завжди готові прийти на допомогу. 
Ангел, який супроводжує дитину, є для них обов’язковим, 
як і улюблений плюшевий ведмедик. «Які риси ви пов’я-
зуєте з ангелами? » - запитує учителька. Діти відповідають: 
він – помічник у скруті, улюблений супутник; додає впев-
неності, допомагає долати страх у темряві, натхненник, 
який підбадьорює, а також називають ще чимало його ін-
ших позитивних рис.

Пощастило?

Багато дітей найбільше бояться ночі. У темряві вони 
страхаються різних злих істот або чудовиськ. Важливо, 
аби батьки з розумінням ставилися до таких страхів. Ди-
тина для візуалізації може намалювати «свого» ангела, 
якого батьки можуть повісити над її ліжком.

Коли діти дорослішають і бачать, що захист ангелів не 
запобігає лихові, то починають цікавитися: «А чи дійсно 
мій ангел завжди зі мною? Чи не станеться зі мною нічого, 
навіть якщо я буду дуже уважним? Де ж був ангел мого 
друга, коли він переходив дорогу і потрапив під маши-
ну? Хіба ангелу не варто бути пильнішим?» Батьки мають 
серйозно ставитися до цих і подібних запитань і поясню-
вати дітям, що, вони, у кінці кінців, теж не знають, чому, 
незважаючи на захист ангелів, трапляється лихо. Варто 
пояснювати дітям: хоча ми молимося про захист ангелів, 
однак це не є гарантією того, що не спіткає лихо. Усе зале-
жить від Божої милості, якою ми не можемо управляти, 
тому трапляються ситуації, які нам, людям, годі збагнути 
своїм розумом. Саме тому дорослі часто втрачають віру в 
ангела-охоронця. Та коли вони «дивом» уникають нещас-
ного випадку, то кажуть: «Пощастило!», а не: «Ангел под-
бав про мене!»

Діти, навпаки, потребують ангельської опіки. У віці від 
трьох до семи років вони часто мають уявного друга, який 
допомагає їм зміцнити й стабілізувати їхнє «я». Саме так 
діє за їхнім уявленням їхній особистий ангел-охоронець. 
Психоаналітик К. Г. Юнг описує цей феномен так: «Реаль-
ним є дієве». У цьому віці ангел є для дітей реальністю, 
бо вони переконані й відчувають, як він охороняє і супро-
воджує їх. Якщо батьки укріплюють цю впевненість дітей 
і кажуть, що ангел – це щось більше, ніж дерев’яна фігур-
ка на ялинці чи на домашньому підвіконні у час Адвенту, 
то діти з упевненістю йдуть по життю, тоді вони не по-
чувають себе самотніми, бо знаходяться під ангельською 
опікою.

Наталія Вольф
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Очі не вірять: «Осанна» – і це в час Адвенту? Адже пісню «Осанну» співають, як правило, у Вербну 
неділю! Поглянемо, яке значення має «Осанна» у час Адвенту. Для цього детальніше розглянемо 
пісню «Осанна», яку виконують у час передріздвяного Адвенту. У німецькомовній хоровій теці Но-
воапостольської церкви ця пісня знаходиться під  № 16. Її текст склав Йоганн Самуель Кріґсманн 
(1635-1678), а музику написав Вольфґанг Карл Бріґель (1626-1712), мало відомі автори. І все ж хори 
охоче виконують цю пісню.

«Осанна» у час Адвенту

«Співайте осанну» – це твір Вольфґанга 
Карла Брігеля на слова Йоганна Самуе-
ля Кріґсманна. Пісню було написано в 
1677 році. Бріґель був родом з франксь-

кого Кеніґсберга, де в 1626 році – у період смути Тридця-
тилітньої війни – народився в сім'ї аптекаря. Події війни 
змусили сім'ю спасатися втечею у м. Нюрнберг. У Нюр-
нберзі Бріґель розпочав свою хорову діяльність і чотири 
семестри навчався в Альтдорфі під Нюрнбергом в одному 
з вельми знаних на той час університетів.

Після роботи органістом у м. Швайнфурті в 1650 році 
Бріґель прибув до двору в Готі. Там він здійснив свою 

кар'єру і став придворним капельмейстером. У 1671 році 
йому запропонували цю ж посаду в м. Дармштадті. У 1709 
році він вийшов на пенсію і в 1712 році помер у м. Дар-
мштадті. Перші музичні твори Бріґеля публікувалися ще з 
1660 року; це хорали церковного року. Хоча його музичну 
творчість складають церковні кантати й оркестрові твори, 
вони свідчать про високий рівень композитора. Сам він 
відомий менше, ніж його наступник Крістоф Граупнеру 
(1683-1760), який був придворним капельмейстером у м. 
Дармштадті. 

Йоганн Самуель Кріґсманн, який народився в 1635 році 
в м. Бархфельде (Тюрінґія), був теологом і письменником, 
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а також проповідником у м. Бехтгейме (Рейнгессен). На 
жаль, його життя було недовгим – він помер у м. Бехтгей-
ме у 1678 році.

«Осанна»

Пісня «Осанна» складена на основі тексту з Євангелія від 
Матвія «Осанна Синові Давида!» (Від Матвія 21, 9). Єврей-
ське слово «осанна» походить від слова «хошіа» («спаси!») 
і підсилене часткою «на» ( «же»); отже, воно означає «спаси 
ж!» Це слово передає благання або звернення до царя чи 
до Бога. Таке благання знаходимо у перекладених Люте-
ром Псалмах: «Спаси, о Господи, Тебе благаємо!» (Псалом 
118, 25). В епоху Нового Заповіту значення цього слова 
змінилося: від благання про допомогу до тріумфального 
виклику щодо Сина Давида й Месії. Саме в словах «Осан-
на Синові Давида!» з Євангелія від Матвія виповнюється 
пророцтво Книги пророка Захарії: згаданий Цар – це Ісус 
з Назарету, Який входить у Єрусалим.

Куплет 1
Пісня осанни заспівуй, хто чекає,
До нас гряде Господь, Син Божий.
Вір Йому, прийми і підніми
Верхи врата і двері теж!

Співай осанну! Син Давида - лише Його прославлю,
Він прийде і врятує нас 
Від гріхів, бо Він - Син Божий!
Вищий від усіх, вічний Цар,
І царства світу Государ!

У першому куплеті цієї пісні використовуються слова з 
Біблії, зокрема з Псалма 24, 7 ( «О брами, підніміте глав-
ні ваші, і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов Цар 
слави»), у якому йдеться про історію входу Ісуса в Єруса-
лим («Осанна, осанна Синові Давида; благословен ...»), але 
при цьому вони видозмінені відповідно до передріздвя-
ного настрою. «До нас гряде Господь, Син Божий» - Ісус, 
як мовиться у цій пісні, є не тільки Тим, Який незадовго 
до Своїх страждань тріумфально входить у Єрусалим, а й 
Тим, Який з Божих меж, від Божого престолу, приходить 
на Різдво у низини людського буття. Ці слова вказують 
водночас на подію майбутнього, зокрема: на Христа, Який 
гряде, Який повернеться під час Свого Другого Пришестя  
– на подію, до якої нам треба готуватися. Названо також 
причину приходу Ісуса у світ, це – прощення гріхів («нас 
врятує від гріхів»). Отже, ця  передріздвяна пісня, яку 
можна виконувати й у Вербну неділю в пам'ять про вхід 

Ісуса в Єрусалим, складається з трьох рівнів, які вказують: 
на Різдво і прихід Божого Сина у цей світ, на Його в’їзд 
у Єрусалим незадовго до Його смерті, а також – на Його 
майбутнє Друге Пришестя. Ось що означає слово «осан-
на», яке міститься у нашій пісні з нагоди Адвенту: «До нас 
гряде Господь, Син Божий». 

Куплет 2
Від Отця народився, Син даний нам:
Миру Князь й Покровитель,
Світло життя і Порадник.
Він - обраний нам Спаситель.

Співай осанну! Син Давида - лише Його прославлю ...
                                                                                              і далі.

Описане в другому куплеті життя і діяння Ісуса Христа 
опирається, з одного боку, на метафорику світла з Єван-
гелія від Івана, а з іншого, на пророцтво Книги пророка 
Ісаї. «Світло» - це символ, так Ісус називає Себе: ««Я - 
Світло світу. Хто йде за Мною, не блукатиме у темряві, а 
матиме світло життя» (Від Івана 8, 12). У Книзі пророка 
Ісаї, у главі 9 зокрема мовиться: «Бо хлоп'ятко нам наро-
дилося, Сина нам дано; влада на плечах у нього; і дадуть 
йому Ім'я: Чудесний Порадник, сильний Бог, Отець довіч-
ний, Князь миру. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі 
на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити 
й укріпити справедливим судом віднині і повіки» (Ісаї 9, 
6–7) - у пісні ці слова узагальнені таким текстом: «Миру 
Князь і Покровитель, Світло життя і Порадник. Він - об-
раний нам Спаситель».

Куплет 3
У серці Ти моє увійди, хай засяє над
Блиском радості та млості.
Будь у будь-яку годину зі мною,
І не покинь мене навіки.

Співай осанну! Син Давида - лише Його прославлю ...
                                                                                             і далі.

Усі три куплети пов'язані між собою темою Сина Да-
вида й Царя Ісуса Христа. У третьому куплеті згадується 
також про особистісний рівень Ісуса: Ісус – Божий Син, 
Який прийшов і гряде знову. Він у час Адвенту входить у 
наші серця, наповнює їх світлом («блиском радості», бо є 
Світло) і житиме в них навіки вічні («у будь-яку годину»). 
Ісус є, таким чином, Володарем наших сердець, відкриймо 
охоче Йому свої серця!   

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | МУЗИКА У ЦЕРКВІ
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | УКРАЇНА

СВЯТКОВІ ПОДІЇ В ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
ПЕРЕБУВАННЯ АПОСТОЛА АНАТОЛІЯ БУДНИКА В РЕГІОНІ «УКРАЇНА-СХІД»

У серпні місяці, після тривалої перерви, пов'яза-
ної з короновірусною пандемією, Апостол Будник 
перший раз у 2020 році відвідав громади Запорізької 
області. Він провів богослужіння у громадах с. Нове 
і в Запоріжжі. Богослужіння проходили при дотри-
манні всіх рекомендованих санепідемічних заходів 
безпеки.

В основу богослужіння для громади с. Нове Апо-
стол поклав біблійну цитату з 1 Коринтян 1, 9: «Вір-
ний Бог, що вас покликав до спільности зі Своїм Си-
ном Ісусом Христом, Господом нашим».

У своїй проповіді Апостол, зокрема, відзначив: 
«Щоб не відбувалося в цьому світі, щоб не трапля-
лося з нами, ми можемо бути впевненими у вірності 

Бога і Його обітниць. Вірний Бог, Він робить, що го-
ворить!» Всі присутні на богослужінні з вірою прий-
мали ці життєстверджуючі слова, що додають радості 
й стійкості.

У громаді м. Запоріжжя Апостол здійснював бого-
служіння біблійним словом з Ефесян 3,16: «…щоб Він 
дав вам за багатством Своєї слави скріпитись у силі 
через Його Духа, на зростання внутрішньої людини». 
І на цьому богослужінні проповідь Апостола зміцни-
ла присутніх, нагадуючи їм і даючи відчути, що Бог 
Святим Духом живе у нас.

На завершення цього богослужіння Апостол здійс-
нив ординацію у сан диякона Геннадія Олійника для 
громади Запоріжжя.

Після богослужіння, ледве стримуючи себе на без-
печній дистанції, брати й сестри з радістю спілкува-
лися з Апостолом.

КОНФІРМАЦІЯ
У вересні місяці в громаді Запоріжжя старійшина 

округу «Україна-Схід» А. Таран провів богослужін-
ня з нагоди Конфірмації юних Новоапостольська 
парафіян. Старійшина служив біблійним словом з 
Євреїв, 8,10: «Ось той союз, що Я заключу з домом Із-
раїля: «По тих днях, каже Господь, Я, поклавши Мої 
закони їм в ум, напишу їх у них на серці й буду їм Бо-
гом, а вони будуть Моїм народом».

Молоді парафіяни з громад Кам'янське і Синельни-
кове давали перед Богом і громадою урочисту клятву 
вірності й послуху Богові. Після цього, через покла-
дання рук і молитву старійшини, вони отримали бла-
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БОГОСЛУЖІННЯ АПОСТОЛА АНАТОЛІЯ БУДНИКА 
В ГРОМАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА І ПРОВЕДЕННЯ ОРДИНАЦІЇ

Через значне поширення 
на Прикарпатті захворю-
ваності на короновірусну 
інфекцію Апостол не мав 
змогу приїжджати у гро-
мади цього краю й про-
водити богослужіння. Як 
тільки ці міста офіційно 
вийшли з «червоної» зони 
карантину, то український 
Апостол Анатолій Будник 
вирішив приїхати в гро-
маду Івано-Франківська з 
особливою місією. Звістка 
про це викликала неабия-
ку радість у братів і сестер 
не тільки цієї громади, а й 
розташованих неподалік 
громад Бурштина, Калуша, 
Долини й С. Кутів.  

В останню неділю жовт-
ня, 25.10.2020, коли в гро-
мадах Новоапостольської 

церкви проводилися підготовчі богослужіння до богослужіння для померлих, Апостол також провів богослужін-
ня, поклавши в його основу біблійну цитату з Євангелія від Луки 7, 13-15: «Побачивши її, Господь зглянувся над 
нею і сказав до неї: «Не плач». І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: 
«Юначе, кажу тобі, встань!» І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері». 

У своїй проповіді Апостол спочатку зупинився на контексті події, з якої взята ця біблійна цитата. Він зокрема 
розповів про мати-вдову з Наїна, яка втратила свого єдиного сина й знаходилася у великому горі. «Коли виносили 
померлого сина з міста Наїна, Ісус проходив повз і побачив похоронну процесію, а також прибиту горем одиноку 
мати. Він звернувся до неї і потішив такими словами: «Не плач!». Потім Ісус звершив велике чудо, Він воскресив 
померлого сина. Чудом воскресіння, - наголошував Апостол Будник, - Господь не бажав викликати захоплення у 
Своїх сучасників, присутніх при цьому, а привернути їхню увагу, з одного боку, до Свого власного воскресіння, 
яке, про що Він не раз говорив, є запорукою Його перемоги над гріхом і смертю, а з другого,  – до 1-ого Воскресіння 
віруючих під час Його Другого Пришестя». У Біблії, зокрема в «Одкровенні», мовиться про те, як Ісус на острові 
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | УКРАЇНА

Патмосі з’явився Апостолові Іванові й надиктував йому про 1-е воскресіння таке: «Блаженний і святий, хто одержує 
часть у воскресінні першому: над такими друга смерть не має влади, але будуть священиками Бога і Христа і царю-
ватимуть з ним тисячу років» (Одкровення 20, 6). Отже, воскресіння Ісуса з мертвих є запорукою нашого власного 
воскресіння і вічного життя у єднанні з Триєдиним Богом. У 1-му Посланні до Корінтян Апостол Павло виразно 
підкреслює: «А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна й віра ваша» (1-е Корінтян 15, 14). Зго-
дом Апостол Павло в Посланні до Римлян напише: «…коли ми живемо, для Господа живемо; і коли ми вмираємо, 
для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над 
мертвими, і над живими панувати» (Римлян 14, 8-9). Ось чому ми, християни Новоапостольської церкви, здійснюємо 
богослужіння для померлих, під час яких пропонуємо їм, як і віруючим на землі, прийти до вівтаря, який зведений 
тут, на землі, й долучитися до 3-х таїнств Христової Церкви – до хрещення Водою, Запечатання Святим Духом і до 
Святого Причастя. Адже саме ці таїнства, відповідно до Біблії, є запорукою спасіння як живих, так і померлих. Такі 
хрещення відбувалися ще у давніх апостольських громадах, зокрема у громаді грецького Корінту, про що Апостол 
Павло писав у своєму Посланні: «Коли ні[мертві не воскресають], - то, що зроблять ті, що христяться за мертвих? 
Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них христитись?» (1-е Корінтян 15, 29-30). Першоапостол й Окружні 
Апостоли під час богослужінь для померлих, які проходять у нашій церкві тричі на рік, у 1-у неділю березня, липня й 
листопада, здійснюють ці таїнства над померлими відповідно до настанов, які Ісус Христос давав давнім Апостолам. 
Він зокрема наставляв Апостола Петра: «Істинно кажу вам: Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, 
що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі» (Від Матвія 18, 18). А перед тим, як відійти в небеса, до Свого Отця, 
Ісус дав Своїм Апостолам та їхнім послідовникам наступне доручення: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. 
Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я 
вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Від Матвія 28, 18-19).

       «Представники чималої кількості народів – у земному й духовному відношенні – невідкупленими відійшли у 
потойбічні світи й палко прагнуть наших заступницьких молитов, а також праведних і побожних учинків. Ми, таким 
чином, виконуючи Заповідь Господа про любов і до душ, які відійшли у вічність, принесемо їм велику користь і не-
перевершене благо – спасіння і вічне єднання з Богом у Його Царстві», – такими словами Апостол Будник завершив 
свою проповідь.   

Після того, як громада прийняла Святе Причастя, Апостол виконав особливу місію: він здійснив ординацію у сан 
диякона Василькіна Миколу і Панькова Тараса для громади м. Калуша, чим викликав неабияке захоплення не тільки 
у парафіян цієї громади, а й у всіх присутніх на цьому богослужінні.

На завершення богослужіння Апостол дав шлюбній парі Любові та Ярославу Бойчуків з С. Кути благословення з 
нагоди срібного весілля. Він побажав срібній парі рясних Господніх благословень, а також усіляких духовних і земних 
благ.  

З дотриманням вимог карантинного режиму (захисні маски, відстань, дезінфекція рук) брати й сестри по вірі спіл-
кувалися після богослужіння з Апостолом, ділилися своїми невдачами й радощами.  Апостол знаходив для всіх добрі 
слова утіхи й розради.  
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??                ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Ясла традиційно виготовлялися з давніх давен. В епоху Середньовіччя 
Франциск Ассізький  виготовляв їх із зображенням тварин і людей. Ясла 
кінця XIX – початку ХХ століття знаходяться у Бад Гельбрунні, у парафіяль-
ній церкві Святого Кіліана. Їх виготовив скульптор Себастьяну Остерріде-
ру (1864-1932), який відродив цю традицію у Верхній Баварії. Після свого 
повернення з Італії Остеррідер привіз до Баварії неаполітанське мистецтво 
виготовлення ясел, яке донині має значний вплив на мистецтво виготов-
лення ясел. Взірцем оформлення ясел є ясла із зображеннями оповіді про 
відвідини мудреців зі Сходу, як про це мовиться в Євангелії від Матвія. Му-
дреці зображені у вигляді царів, їх було троє. Про це число в Біблії нічого 
не сказано, однак, його вираховують з кількості принесених дарів. Як і про 
кількість мудреців, Біблія не оповідає про присутність биків й ослів у стай-
ні. Однак, художник опирався на біблійні слова Старого Завіту: «Віл знає 
Господаря свого, а осел – ясла Пана свого».
В ЯКІЙ БІБЛІЙНІЙ КНИЗІ ЗНАХОДИТЬСЯ ЦИТАТА, В ЯКІЙ БИК І 
ОСЕЛ УПІЗНАЮТЬ ГОСПОДА? 

(Відповідь див. на стор. 2)

1. Як називається місто, розташоване на узбережжі Геніса-
ретського озера?
А Єрусалим
Б  Колонія
В  Тиверіада
Г  Августа

2. Як називається передріздвяний час?
А Страсті
Б Адвент
В триєдність
Г страсний час

3. Як звали священника й пророка епохи суддів?
А  Самуїл
Б  Ілля
В  Єлисей
Г  Обадья

4. Як звали Ангела, який приніс Марії радісну звістку?
А  Рафаїл
Б  Селафіїл
В  Михаїл
Г  Гавриїл

5. Хто написав текст пісні «Ангел, створіння Боже» (№ 11 в 
російськомовному пісеннику)?
A Джеймс Мантгомері 
Б Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
В Йоганн Андреас Кремер
Г Джонатан Краузе 

6. Як називали святая святих в античних грецьких храмах?
А  «абисс»
Б  «адітум» 
В  «табернакль»
Г  «темплум»

7. Як називалися водяні маси, які Бог обрушив на землю у 
час Ноя? 
А грішний потоп
Б  приплив
В усесвітній потоп
Г цунамі

8. Як мудреці довідалися про місце народження Ісуса?
А  завдяки пророцтву первосвященника
Б  завдяки дороговказній Віфлеємській зорі 
В  завдяки вказівкам Ангела Гавриїла
Г  завдяки читання Книги пророка Ісаї

9. Хто звелів розшукати Немовля Ісуса і вбити Його?
А Август-кесар
Б  Понтій Пилат
В  Ірод Антипа
Г  Ірод Великий

10. Який пророк передрік народження Ісуса?
А Амос
Б Ісая
В Міхей
Г Ілля 
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