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Л
юдина, яка здобуває професію, має рано 
чи пізно скласти іспит. Не обов'язково – на 
«на відмінно», але вона має показати, що в 
принципі в змозі без проблем працювати за 

цією професією.
Ми, народжені згори, від Води й Духа, також 

певним чином здобуваємо професію. Адже Ісус 
Христос покликав нас правити разом з Ним у Його 
Царстві миру в ролі «царського священства» і звіщати 
людям Євангеліє. На богослужіннях ми готуємося до 
виконання цього завдання, а в повсякденному житті – 
на практиці – ми утілюємо почуте в життя, йдемо за 
Христом, служимо Йому і своєму ближньому, а також 
звіщаємо Євангеліє. Коли Ісус повернеться, то нам 
також доведеться складати іспит: Він візьме з Собою 
тільки тих, хто виявиться підготовленим до праці за 
цією «професією», царів і священників Тисячолітнього 
Царства миру. Для цього ми не мусимо й не можемо 
бути абсолютно досконалими. Але ми повинні 
показати, що з Божою допомогою здатні виконувати 
покладені на нас завдання. На щастя, у нас є Майстер, 
який завжди надає нам допомогу. Якщо Він бачить 
наші старання, то з милості урешті решт залюбки 
компенсує те, чого нам не вистачить.   

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Випускний 
іспит
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О
точений із трьох сторін Баден-Вюртемберга, 
праворуч (у цьому місці на північ) від Рейну, 
розташувався схожий на анклав швейцарський 
кантон Шаффгаузен з однойменною столицею. 

Однак, не тільки ріка, яка є вельми важливою для цього 
континенту, а й найбільший водоспад Європи тісно пов'я-
зані з містом, населення якого складає 36000 жителів. Як 
акт примирення з метою об'єднання людей зі всієї Європи 
під знаком музики Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750) 
група любителів музики на чолі з доктором, органістом 
і лауреатом Нобелівської премії миру Альбертом Швейце-
ром після Другої світової війни заснувала тут Міжнародне 
товариство Баха Шаффгаузена. Спочатку кожні три роки, 
а з 2012 року кожні два роки у вихідні на свято Вознесіння 
тисячі відвідувачів приїжджають на концерти й на бого-
служіння у північну Швейцарію, де виконуються кантати 
в рамках Міжнародного фестивалю Баха. На його завер-
шення традиційно звучить останній великий вокальний 
твір Баха «Меса сі мінор» (BWV232) з посланням миру фі-
нального хоралу «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир»).

4 НС, 04/2021

Шаффгаузен
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БОГОСЛУЖІННЯ У ШАФФГАУЗЕНІ-
НОЙГАУЗЕНІ / ШВЕЙЦАРІЯ

ДАТА: 29 листопада 2020 року

БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Послання
до Колосян 1, 15

ВСТУПНА ПІСНЯ: «На Тебе, Сину
Божий» (№ 8 в україномовному пісеннику)

СУПРОВІД: Окружний Апостол
Юрґ Збінден, а також Апостоли Филип
Буррен і Томас Дойбель

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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С
ердечно улюблені брати й сестри,  присутні у 
цій церкві та у багатьох інших громадах, на які 
транслюється наше богослужіння, а також багато 
тих, які дивляться його вдома. Це щось особли-

ве – співпереживати богослужіння саме так й у такій фор-
мі. Ми планували провести його зовсім по-іншому. Усі Ок-
ружні Апостоли й помічники Окружних Апостолів мали 
би бути сьогодні тут на богослужінні у складі великої гро-
мади. Однак, нехай зміни, що відбулися,  не позбавляють 
нас радості Адвенту. Ця радість викликана впевненістю: ми 
маємо Спасителя, Який спасає нас! Нехай радість Адвенту 

Христос – приклад для нас

перевершить будь-які наші турботи й негаразди. Мимоволі 
я думаю про людину, яка важко хворіє. До неї приходить 
лікар і каже: «Ми віднайшли засіб для Вашого одужання». 
Я думаю також про людину, яку, можливо, взяли у полон чи 
в заручники. До неї приходять і кажуть: «Є надія, що тебе 
невдовзі визволять!» Хворий усе ще хворіє, людина, яку 
взяли в заручники, усе ще томиться в неволі, та всі вони 
мають надію і радіють, що згодом усе зміниться на краще: 
я одужаю, мене визволять. Людина ніколи не знає, чи ста-
неться так дійсно, чи ні. Але ми маємо Спасителя, Який 
спасає нас від будь-яких бід. Він без гріха. Він виконує все,

«Він  – образ невидимого Бога, 
первородний усякого створіння».

Цитата з Біблії: Послання до Колосян 1, 15
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що каже, і ніхто не здатний перешкодити Йому. На 
цій землі ми плекаємо надію, що Спаситель прийде і 
спасе нас. Двоє закоханих, які знаходяться на великій 
відстані один від одного, знають: «Невдовзі ми будемо 
знову разом!» Наш Спаситель нам каже: «Я прийду й 
ми будемо разом на віки вічні!» Такими є наша радість 
Адвенту й наша надія: Спаситель гряде, Він принесе нам 
порятунок і ніхто не спроможний перешкодити Йому.

 

Н
аша біблійна цитата з нагоди 1-го Адвенту похо-
дить із Послання до Колосян й у ній йдеться про 
Ісуса Христа, зокрема, про те, що Він − «образ не-

видимого Бога» і «первородний усякого створіння». Отже, 
Божий Син − це образ Бога Отця. Він − Бог. Це насампе-
ред свідчить про велич Ісуса Христа. Він − Божий Син і 
має таку саму сутність, як Отець. Адже не існував спочат-
ку Отець, Який згодом породив Сина. Не це мається на 
увазі, коли йдеться про Отця і Сина. Як Син, так і Святий 
Дух існували завжди. Син не був створений, Він − Бог, як 
і Святий Дух. Отже, Отець, Син і Святий Дух існували 
завжди. Якщо ми ведемо мову про Отця і Сина, то це не 
означає, що один існував раніше іншого. Ні! Один існує 
тому, що існує інший. Отцем є той, хто має сина. А сином 
є той, хто має отця. Без Сина немає Отця і без Отця немає 
Сина. Саме так нам треба розуміти це тісне єднання: Вони 
не можуть існувати один без одного.

Тому тут йде мова про Отця й Сина. Обоє всемогутні, 
обоє усезнаючі й досконалі. Як Отець, так і Син 
вимовляють слова, які сповнені силою творіння. Отже, 
сутність Отця і Сина є, по суті, однаковою. 

Син – це Бог! І це свідчить не тільки про велич Сина, 
а й про Його любов. Божий Син − це Бог, Якого люди 
покинули, Якого не послухалися в раю. Отже, Адам і Єва 
покинули не тільки Отця, а й – Сина. Божий Син − це Бог, 
Якого також відкинув Ізраїль і по відношенню до Якого 
люди постійно не проявляли послух. Отже, Бог – це Отець, 
Син і Святий Дух. Він  любить людей, тому прийшов на 
землю і приніс спасіння. У деяких людей існує уявлення, 
що Адам і Єва покинули Отця, Який згодом послав Свого 
Сина, аби навести лад. Ні! Божий Син − це Бог, Якого 
люди покинули. Божий Син − це Бог, Якого люди не 
слухалися. Бог став Людиною, аби спасти людей. Бог не 
послав ангела. Ні! Бог, будучи всемогутнім і перебуваючи 
в славі; Бог, Якого відкинули люди, Сам прийшов на 
землю. Він став Людиною, аби принести людям спасіння. 

Я
кщо розмірковувати над цим, то істинно збагне-
мо Божу любов. Бог Син, Якого покинули люди, 
прийшов на землю і став Людиною, аби ми, люди, 

повернулися до Нього. Ісус добре знав, як люди вестимуть 
себе, і все ж прийшов на землю; Він применшив і прини-
зив Себе, аби принести людям спасіння. Він − образ Бога. 
Грішна людина не спроможна дивитися Богові в обличчя 
й просто так спілкуватися з Ним. Тому Бог став Люди-
ною; Він в Ісусі став Людиною і прийшов на цю землю, аби 
люди могли спілкуватися й розмовляти з Ним, аби могли 
доторкатися до Нього. Це – знак Божої любові. Завдяки 
Ісусові, образові невидимого Бога, люди побачили Бога 
таким, яким Він є. Вони спізнали, що істинний Бог – це 
Бог любові. Він любить і турбується про нас. Бог не є тим 
великим Суддею, Який бажає мучити й терзати грішника. 
Ні! Він – Бог милості. Бог знаходиться не десь далеко, а 
зовсім близько, Він поруч з нами, Він ділить з нами нашу 
долю; Він ділить з нами нашу радість, Він ділить з нами 
наше горе. Він поруч з бідними й грішниками. Він не від-
кидає жодного. Він поруч з дітьми, жінками, чоловіками, 
юдеями і самарянами − Він з усіма. 

Христос об’явив нам Бога, показав Його, Яким Він є. 
Божий Син став Людиною, а, отже, видимим для всіх 
людей; тепер ми можемо собі скласти повну уяву про 
Нього. Бог – це образ Ісуса Христа, а Божий Син – це 
образ невидимого Бога. Він − Бог, Який став Людиною; 
Він – Бог, Якого ми бачимо і з Яким спілкуємося.

І
сус Христос, Божий Син, є Людиною, «первородним 
усякого створіння». У контексті іудаїзму це пов’язу-
ють з правом первородства. Первородний повністю 

успадковує спадщину Отця. Це стосується також Божого 
Сина, Людини Ісуса Христа. Він – Первенець, а отже Спад-
коємець Божої слави. Ісус не раз вів мову про те, що Отець 
усе передасть Йому. Він був Первенцем, а отже – володів 
правом первородства.  

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Завдяки Ісусові, образові невидимого Бога, 
люди побачили Бога таким, яким Він є. 

Вони спізнали, що істинний Бог – 
це Бог любові.

 Син Божий – це образ Бога Отця. 
   Він – Бог.
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Після гріхопадіння Ісус Христос був першим новим 
Адамом, народженим Богом; Він був саме таким, яким 
Бог хоче бачити людину. Адже люди не відповідали Божій 
волі й упали в гріх. А Ісус Христос, Первенець, завжди 
відповідає Божій волі.  

Далі у Посланні до Колосян мовиться, що Христос − 
«первородний з мертвих» (Кол 1, 18). Ісус Христос – 
Первенець, Він – перша Людина, Яка воскресла в новому 
тілі з мертвих і вознеслася до Отця. Отже, Ісуса названо 
Первенцем, бо Він першим воскрес із мертвих.  

Апостол Павло у Посланні до Римлян писав також про те, 
що Христос «був первородний між багатьма братами» (Рим 
8, 29). Отже, Він є не одним серед первородних. Він перший, 
але має ще багато братів. Чому? Бо завдяки народженню 
згори, з Води й Духа, Бог створив і творить багато нових 
людей. Ти і я, які народжені заново, стали новим створінням 
у Христі. Отець сповнив нас Своїм життям; ми живемо 
життям Ісуса Христа. Саме тому Ісус Христос є Первенцем 
серед багатьох інших, бо ми є Його братами й сестрами, 
Божими дітьми, які отримали від Бога життя. 

Завдяки народженню згори, з Води й Духа, ми отримали 
не тільки таке ж життя, яке мав Христос, а й стали 
співспадкоємцями Ісуса Христа. Первенець успадкував 
усе, Він бажає ділити з нами успадковану Божу славу. 
Своїм послухом і жертвою Ісус заслужив на Божу славу. 

Ми не здатні самотужки заслужити на Божу славу, та Ісус 
Христос ділить її з нами. Ми стали співспадкоємцями Ісуса 
Христа. Ми отримали від Отця Його життя і претендуємо 
на ту саму спадщину, яку Він посідає. Але Христос – 
Первенець серед первородних.

У 18-у вірші мовиться: Він − Голова Церкви. Завдяки 
народженню згори всі ми стали новим створінням 
у Христі, однак відрізняємося від Нього: Христос − 

Голова Церкви. У церкві народжених заново й первород-
них є Один, Який задає напрямок руху. Він −  Голова Церк-
ви; Він вирішує і визначає, що нам треба робити. Він задає 
Церкві напрямок руху й править нею. Ось що означають 
слова «первородний усякого створіння». Ми є народ-
женими згори, тому належимо до первородних у Христі 
й маємо доручення відповідно вести себе. Я повертаюся до 
початку: для мене дуже важливо, аби всі ми не забували, 
Ким є Ісус Христос. Він любить нас, Він помер за нас. Од-
нак, ми не повинні забувати: Він − Божий Син. Ми покло-
няємося Йому, Він усезнаючий і всемогутній; Він святий 
і досконалий. Нам дано право називати Ісуса Христа Своїм 
Другом, та не забуваймо: Він − Божий Син! Поклоняймося 
Йому, хвалімо й величаймо Його, будьмо вдячними Йому. 

Після гріхопадіння Ісус Христос був першим новим Адамом, 
народженим Богом; Він був саме таким, 

яким Бог хоче бачити людей.
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Недаремно Господь Ісус мовив до Своїх учнів: «Хто 
слухає вас, Мене слухає» (Лк 10, 16). Це Він казав не 
тільки до Своїх Апостолів, а й до всіх учнів. Отже, 
люди мають через нас, Його братів і сестер, чути про 
Христа. Вони мають через нас довідуватися про Нього, 
зокрема, про Його допомогу, про Його заступницькі 
молитви, про Його прощення, про Його любов, милість 
і милосердя. Адже Ісус Христос досі є невидимим 
для багатьох людей. Він послав нас, аби люди через 
нас довідувалися про Нього й бачили Його. Таким 
є моє послання з нагоди Адвенту: своїми ділами й 
поступками ми маємо зростати до образу Ісуса Христа. 
Турбуймося про те, аби люди з громади і з нашого 
оточення довідувалися через нас про Христа. Якщо ми 
будемо так поступати, то Господь, коли повернеться, 
візьме нас з Собою. Як тільки ми отримаємо нове 

Проявляймо Божий острах перед Ісусом Христом, Божим 
Сином. Його слово – це Боже слово, яке перебуває на віки 
вічні. Він виконує усе, що каже. І ніхто не спроможний пе-
решкодити Йому. Поклоняймося з острахом Богові.

Ми 
повинні також зростати й уподібнюва-
тися до образу Христа. Ми, люди, ніко-
ли не станемо такими, як Бог Син. Адже 

Бог досконалий, всемогутній та усезнаючий, Він також 
славний.  Ми, люди, такими ніколи не станемо. Однак, 
ми можемо вести себе так, як поводив себе Ісус Христос, 
Людина, а не як Божий Син. Він був істинно Людина, 
як і ми, і ми можемо уподібнюватися до образу Христа. 
Це можливо. 

Ісус зазнавав голод і спрагу, Він радів і плакав. Він 
проявляв і гнів. Його одного разу обурило те, у що 
перетворили храм; там Він наводив порядок. Він був 
Людиною, а, отже, Його знання були обмеженими. 
Він, зокрема, говорив, що не знає, коли прийде День 
Господній (див. Від Матвія 24, 36); отже, Його знання були 
обмеженими. Він не все розумів, бо запитував: «Боже 
Мій, Боже Мій, чому Ти Мене покинув?» (Від Матвія 
27, 46). Він був істинно Людиною, а тому Його знання 
й розуміння, як і в нас, людей, були обмеженими. Ми, 
звичайні люди, не завжди розуміємо, чому милостивий 
Бог чинить саме так, бо наші знання є обмеженими. 
Те саме відбувалося з Ісусом, Людиною. Ми повинні 
й бажаємо зростати до образу Ісуса Христа й, незважаючи 
на те, що є людьми, поступати так, як Він поступав. 
Він, як і будь-яка людина, мав земні потреби, але Його 
найважливішою потребою було підтримувати стосунки 
з Богом. Він не все розумів і не все знав, однак довіряв 
Своєму Отцеві. Люди розчарувалися у Ньому і Йому 
довелося неабияк страждати; однак, Він до кінця служив 
Богові. Лукавий намагався будь-якими способами 
спокусити Його, але Він усе ж виявляв Богові послух. 
З Його поміччю ми також зможемо поступати так само. 
Ми не будемо такими величними, як Бог, але зможемо 
слідувати за Людиною, Ісусом Христом, і бути подібними 
до Його образу. Це – наше завдання.

Божий Син став Людиною, Він об’явив нам невидимого Бога. 
Люди через Нього змогли спізнати Бога. Ми повинні зростати 
й уподібнюватися до образу Ісуса Христа, аби сьогодні люди 
спізнавали й бачили у нас невидимого Ісуса Христа.  

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

Він прийшов і помер 
задля мене. Це стосується всіх 

без винятку людей.

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 

ЮРҐ ЗБІНДЕН:

Окружний Апостол Збінден 
(Швейцарія) у своїй співпропо-
віді сказав: автор Послання до 
Колосян з неабияким захоп-
ленням мовить про те, що Ісус 
Христос, Божий Син, є Богом. 

Він став Людиною, однак це не дає нам підстави 
зводити Його до людського рівня. 

Він бажав бути близьким до людей і не бажав 
залишати їх у тому стані, в якому вони опинилися 
через гріхопадіння. 

Ми покликані наслідувати приклад Ісуса Христа, 
наслідувати Його сутність, життя і вчинки. Святе 
Письмо наводить чимало прикладів, як нам треба 
для цього організовувати своє життя. Для звичайної 
людини це неможливо. Однак, ми народжені згори 
і в наші серця влита Божа любов, тому ми здатні 
поступово зростати до сутності Ісуса і таким чином 
давати змогу людям зі свого оточення відчувати Його 
присутність у цьому житті. У 1-му Посланні Івана 
мовиться: «Дивіться, яку велику любов дарував нам 
Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними!» 
Отже, ми вже є Божими дітьми. Прийде час і ми 
побачимо Бога таким, яким Він є, і будемо подібними 
до Нього. Це – наша мета, до якої ми невпинно йдемо. 
«Свідчимо про Христа і для цього живемо Його 
сутністю», – завершив Окружний Апостол. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми величаємо Ісуса Христа, утіленого в Людину 
Божого Сина. Він об’явив нам сутність Бога. Ми 
стали співспадкоємцями Христа, і якщо братимемо 
з Нього приклад, то увійдемо у Його славу. 

Знаючи, що Бог помер за нас, ми можемо поступати 
так само у своєму повсякденному житті. Його любов 
до нас є настільки великою, що Він зійшов на землю 
і віддав Своє життя за мене. Саме про це ми звіщаємо 
під час святкування Святого Причастя, а також – своїм 
повсякденним життям. 

Як саме ми звіщаємо про це? Відповідаючи взаємністю 
на любов Ісуса, поступаючи так, як Він поступав, коли 
зазнавав спокус. Ми в таких ситуаціях відповідаємо 
взаємністю на Божу любов, кажучи, що не можемо 
поступати по-іншому по відношенню до нашого Отця 
Бога, по відношенню до Господа Ісуса, Який помер за 
нас. Ми звіщатимемо про Його смерть, аж поки Він не 
повернеться; а також – сьогодні, коли святкуємо Святе 
Причастя чи знаходимося вдома. Ми живемо упевненістю 
у Його Друге Пришестя. І якщо світ не бажає більше 
визнавати й вірити у Його Пришестя, то це не відмінить 
його. У цьому наша надія і наша радість. У нас є Спаситель, 
Який позбавить нас від усіх бід. 

воскресле тіло, то зможемо побачити всемогутнього 
Бога, як й Ісус, Людина, Який воскрес із мертвих 
і побачив Його: з обличчя в обличчя. 

Після співпроповіді Окружного Апостола Першо-
апостол сказав: Божий Син – це образ невидимого 
Бога, за Своєю природою Він ідентичний з Богом 
Отцем. Заворожує думка про те, що Божий Син 
перебував завжди, від самого початку. Він пережив 
усе, що доводиться переживати людям. Він знав, що 
робитимуть люди у 2020 році, бо Він Бог, й для Нього 
немає майбутнього, а існує тільки теперішнє. Він, 
незважаючи на це, виявив готовність прийти на землю 
і стати Людиною, Немовлям, повністю залежним 
від Своїх батьків. Він, Всемогутній Бог, був готовий 
страждати як людина й жити в людських умовах. Він 
любив людей, які покинули Його, і все ж був готовий 
померти за них. Він точно знав, як я буду себе вести, і все 
ж прийшов і помер за мене. Це стосується всіх людей без 
винятку. Така їжа для роздумів допомагає розставити 
все на свої місця. Розмірковуючи над цим, ми отримуємо 
істинне уявлення про Божу любов  до людини. Кожного 
разу, коли ми святкуємо Святе Причастя, ми чуємо: 
«Бо кожного разу, як їсте цей хліб і п'єте це вино, звіщаєте 
смерть Господню, аж доки Він не прийде» (КНЦ, пп. 
8.2.16). Я знаю, що і сьогодні багато братів і сестер не 
можуть брати участь у святкуванні Святого Причастя. 
Але ж ніде не написано, що ми звіщаємо про смерть 
Господню тільки тоді, коли святкуємо Святе Причастя. 
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К
риза середнього віку – це час, коли людина по-
чинає сумніватися в собі й почасти має спра-
ву з думками, що навіюють страх. Вона, заз-
вичай, відбувається у віці від тридцяти до 

п'ятдесяти років. У цей час, який називають ще «дру-
гим статевим дозріванням», вельми важливо зазнава-
ти духовну опіку, тобто духовну підтримку й супровід; 
але, на жаль, мало хто готовий до цього. Тому люди-
на нерідко дистанціюється від своїх близьких людей. 

У цей час людині властиво підбивати проміжний 
підсумок, адже вона досягла майже вершини свого життя. 
Наведемо в цьому зв’язку деякі приклади:   

У цей час людині важко погодитися з тим, що вона 
старіє. Зміни у фізичному розвитку не викликають у 
неї великого захоплення. Адже наше суспільство віддає 
перевагу зовнішній красі  й молодості.

Людина вже глибоко укорінилася у свою роботу й іноді 
запитує в себе: якби я продовжив навчання, то ... Чому я 
вибрав професію адвоката, у мене ж зовсім немає вільного 
часу? Якби я ... і т. д. Чи досяг я своєї мети? Чому я все 
завжди відкладав на потім? Порвати зі своєю трудовою 
діяльністю і розпочати щось нове – це не так просто. Бо 
треба утримувати свою сім’ю.

Тепер про сім'ю ... У цей нелегкий період життя люди 
нерідко надмірно реагують на звичайні речі. Милий світ 
раптом стає для них не таким привабливим. Хочеться 
задовольнити власні потреби, однак це не завжди 
вдається.

А як щодо Бога, церкви й віри? Бога, як правило, не 
звинувачують у цій кризі. Однак, поступають просто – 
закручують гвинт, тобто припиняють життя у церкві та 

у громаді. Сім’я потребує мене, мені потрібно більше 
вільного часу. Хіба тайм-аут у церкві – це неправильне 
рішенням? Приміром, звільнення від служіння у сані 
чи перерва в роботі учителем релігії? Унаслідок цього 
послаблюється віра і ще більше посилюється боротьба 
«особистісних чи поведінкових змін» цього етапу 
життя.

Такі цінності, як служіння з любові, вірність і прослав-
лення Ісуса Христа тощо… втрачають свою значимість 
чи ставляться під сумнів. А інші цінності, як-от: кар'єра, 
гроші або вплив, навпаки, набувають дедалі більшої ваги.

Ісус влучно підкреслив: «Кожний, хто слухає ці Мої 
слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який 
збудував свій дім на скелі» (Від Матвія 7,24).

Якщо конструктивно підійти до вирішення цієї кризи, 
тобто, якщо постійно підтримувати стосунки з Богом, то 
дім нашої віри буде зміцнюватися й вдосконалюватися. 
В іншому випадку, він рушиться, бо збудований на 
піску. Як шкода, коли ти роками піднімався по драбині, 
та безбожне прозріння, що приходить через двадцять 
років, призводить до того, що вона, як виявляється, 
поставлена не на цьому місці. 

На щастя, цей час, зазвичай, триває недовго, і не всі 
люди переживають його саме так. Деякі навіть відчувають 
бажання вдихнути більше життя як у стосунки з Богом, 
так і зі своїм супутником життя. У будь-якому випадку, 
вельми важливо плекати Божественні цінності. 

Томас Дойбель

Криза среднього віку і віра

Ф
от

о:
 а

рх
ів

 

АПОСТОЛ

ТОМАС ДОЙБЕЛЬ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 21.02.1964 р.
ПРОФЕСІЯ: дипломований банківський працівник
АПОСТОЛ із 21 грудня 2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Швейцарія, Угорщина, Чехія, 
Словаччина, Болгарія

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

П
ослання Апостола Павла до Со-
лунян справляє неабияке вражен-
ня! Згадаймо хоча б про ту його 
частину, у якій йдеться про «жит-

тя у світлі прийдешнього дня». Усім ми добре 
знаємо такі метафоричні порівняння: день 
Господній прийде так несподівано, як злодій 
у ночі, а його точна дата є непередбачуваною 
так само, як і перейми породіллі. Тому важ-
ливо бути завжди напоготові й працювати. 

У кінці 1-го Послання містяться прохання 
до солунян, на які й нам треба звернути увагу. 
«Завжди радійте. Моліться без перерви. За 
все дякуйте: така бо воля Божа щодо вас у 
Христі Ісусі» (1-е Солунян 5, 16-18). Завжди 
бути радісними, тобто проявляти радість 
упродовж усього свого життя – це нелегко. 
Та як усе ж домогтися цього? 

Доречно згадати такі слова з цього Послання 
до Солунян: «... тримайте те, що добре» (вірш 21).
Десять років тому для календаря «Наша 
сім'я» на 2011 рік Першоапостол В. Лєбер 
написав статтю на тему «Радість». Освіжити 
в пам'яті його думки піде на користь будь-
якому читачеві. Спочатку Першоапостол 
поставив запитання: «Як зазнати побільше 
радості у своїй вірі?», а потім спростував 
поширену хибну думку: найвища ступінь 
радості проявляється не тоді, коли у нас 
все гаразд і немає жодних турбот. На нашу 
радість значною мірою впливають не 
зовнішні, а – інші чинники. Першоапостол 
Лєбер сформулював п'ять правил, які 
сприяють прояву радості віри. Наведемо їх 
дослівно:

1. Бери активну участь у житті громади. 
Застосовуй дари, якими Бог наділив тебе. 
Якщо ти будеш простим спостерігачем, то не 
зазнаєш тривалої радості.

2. Підтримуй щиросердечні стосунки 
з братами і сестрами по вірі. Людина, яка 
стоїть осторонь, ніколи не матиме радість.

3. Використовуй свідомо моменти єднан-
ня і спілкування у громаді. Особливо – під 
час  богослужіння. Тут важливо зосередитися 
на тому, що Бог пропонує. Чим інтенсивніше 
ми переживаємо ці моменти, тим глибшою 
стає наша радість.

4. Плекай добрі думки й заохочуй до 
них інших. Людина, яка схильна дивитися 
на все негативно, не має радості. Відомий 
німецький теолог епохи Реформації Мартін 
Лютер висловлювався з цього приводу так: 
«Бо серце, повне радості, дивиться на все з 
радістю, а серце, повне зневіри, дивиться 
на все із зневірою». Це глибока мудрість. Я 
чув про братів і сестер, які ведуть щоденник 
радості. Це добра ідея, що заохочує до 
радості.

5. Стався спокійно до нещастя. У житті 
відбувається чимало перепитій, негараздів 
і нещасних випадків. Їх годі уникнути. Та в 
народі кажуть: «Не було б щастя, та нещастя 
помогло!» Ми не завжди одразу бачимо це, 
часто – лише згодом. Тому вельми важливо 
завжди зберігати спокій.

Такі думки Першоапостола В. Лєбера 
опубліковані в календарі за 2011 рік. Міркуймо 
над ними, утілюймо їх частково у своє життя 
і міняймо свої думки, тоді в нас буде більше 
радості як у вірі, так у житті – це добра 
справа! Апостол Павло вбачав у цьому навіть 
Господнє доручення для нас – адже саме про 
це ми читаємо в Посланні до Солунян.  

Радість. Один мудрий чоловік свого часу 
мовив: «Як сон для тіла, так радість для душі: 
приплив життєдайних сил». Тож побажаймо 
собі радості: вона – джерело сили й наснаги!

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ
Черпати силу 

із джерела радості 
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М
инулої зими у другій половині дня ми догля-
дали за маленьким цуценям моїх батьків. Лише 
декілька місяців тому його подарувала їм одна 
іспанська організація захисту тварин. 

Малюк ще нічого не вмів, та швидко навчав-
ся. Ми, звісно, знали, що він буде викори-
стовувати будь-яку нагоду, аби втекти 
крізь вхідні двері, ймовірно, аби знай-
ти свого господаря чи господиню ... 
Якось мій чоловік заходив у двері й 
цуценя проникло крізь його ноги 
на вулицю. Моя десятирічна донь-
ка і я вибігли в домашніх тапочках 
за ним, але малюк стрімголов по-
біг вулицею униз. Утік. Нас охопи-
ло неприємне почуття. Цуценя не 
знало ні нашого кварталу, ні вулиць, 
не кажучи вже про жваве шосе. Тому 
ми негайно кинулися у пошуки: взули-
ся, одяглися і сіли в машину. Моя донька 
сіла поруч зі мною, і ми об’їхали всі навколишні 
вулиці. Ми запитували в перехожих, чи бачили вони ма-
леньку собачку. Але ніхто її не бачив. Після двох годин 
безуспішних пошуків – уже почало сутеніти – ми з сумом 

сіли в машину. Я зупинилася на узбіччі праворуч, де рух 
був менш інтенсивним, й делікатно пробувала пояснити 
своїй доньці, що пошуки доведеться припинити. Вона 

заплакала і запропонувала помолитися. Я згідли-
во кивнула головою, але в цьому випадку не 

дуже вірила, що Бог допоможе. У Бога, 
безумовно, є значно важливіші справи, 

ніж турбуватися про нашу собаку. Та 
донька наполягала. Треба спробува-
ти. Я розпочала молитву, а донька 
зі сльозами на очах закінчила її. 
Потім я завела машину. Пора по-
вертатися додому. Повільно ру-
шила. Та раптом в 20-ти метрах від 
нас ліворуч через дорогу перебіга-

ла маленька собачка. Ми не повіри-
ли своїм очам. Я миттю натиснула на 

гальмо, донька відкрила двері й покли-
кала цуценя. Воно звернуло до нас. Я ду-

маю, що цуценя відчуло таке ж полегшення, 
як і ми. Повернувшись додому, ми дякували Бо-

гові за поміч, а я зрозуміла: для Бога немає нічого немож-
ливого, для цього треба тільки щиро молитися.

Т. К.

Цуценя
Цуценя утекло – проникло крізь двері. І далі?

Я
кось після богослужіння до мене підійшов один 
молодий диякон. Його дружина, яка має фізич-
ну ваду, очікувала народження дитини. Молода 
сім'я довго шукала квартиру на першому повер-

сі житлово-будівельного кооперативу, та все безнадійно. 
Працівник кооперативу постійно посилався на величезну 
купу заяв від сімей, які також чекали в черзі на отриман-
ня квартири. Наш диякон неодноразово пояснював пра-
цівникові свою ситуацію, та все намарно. Напередодні він 
знову звернувся до кооперативу, однак безуспішно.

Як тепер бути його сім'ї? З цією нуждою ми в спільній мо-
литві звернулися до Бога. Потім я дав диякону, абсолютно 
спонтанно і не замислюючись, таку пораду: звернутися у по-
неділок знову в кооператив. Диякону стало ніяково від цієї 

думки, бо його звернення до працівника кооперативу викли-
кало в нього тільки роздратування. Бо він не міг вплинути 
на ситуацію ...  

У понеділок увечері диякон радісно зателефонував мені. 
Що сталося?

Коли він увійшов у кабінет працівника кооперативу, то той 
продовжував твердити, що не може нічим допомогти. У той 
же момент двері відчинилися й увійшла діловод з купою заяв, 
що надійшли на розгляд. Зверху лежала заява про відмову від 
квартири на першому поверсі!

Чоловік пробурчав: «Ось з’явилася ваша квартира, та тіль-
ки нікому про це не кажіть!»

Нам залишилося тільки дякувати.
Ф.K.

Неможливо? Та ні, можливо!
Надто рано здаватися – це не те! Для досягнення мети треба докладати чимало зусиль. 

Розповідає один священнослужитель.
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С
початку назва ЄРУСАЛИМ, ймовірно, означала 
«МІСТО (БОГА) САЛИМА», а також «МІСТО 
МИРУ». Його нерідко називають святим містом. 
Єрусалим розташований високо в ГОРАХ ЮДЕЇ, 

на висоті 800 метрів над рівнем моря, на відстані 50 кіло-
метрів від Середземного моря і 20 кілометрів від Мертвого 
моря. Стрімкі схили на заході й півдні, а також пустелі на 
сході становлять природний захист від нападників. До-
лини різко відмежовують Єрусалим від гір, які оточують 
його. Місто відзначене значними перепадами висот. 

У час Ісуса стіна, що огороджувала дерев’яний центр   
Єрусалиму, складалася з багатьох воріт. Кожні ВОРОТА 
мали своє ім’я, наприклад, Рибні та Овечі ворота названі 
на честь розташованих поблизу ринків. Поблизу Овечих 
воріт знаходиться купіль Вифезда, в якому мили овець, 
перш ніж виставляти їх на продаж на овечому ринку.

У Єрусалимі дощ випадає щонайбільше один раз у три 
місяці, тому  ВОДОПОСТАЧАННЯ становило неабияку 
проблему. Єдине постійне джерело води, яке знаходилося 
поблизу, − це Гіхон у долині Кидрон. Аби отримати доступ 
до цієї води навіть під час ворожої облоги, цар Єзекія 
збудував підземні тунелі довжиною близько 400 метрів 
і направив русло води у купелі, розташованій в південній 
частині Єрусалиму (наприклад, Силоа). Окрім цього, 
зимові дощі поповнювали водою численні цистерни. 

ДАВИД, ставши царем, захопив Єрусалим у 1002 році 
до Р. Х.. Місто отримало статус столиці його царства, 
і в Єрусалим перенесли Ковчег Заповіту. Єрусалим став 
РЕЛІГІЙНИМ І ПОЛІТИЧНИМ центром. Для царя 
звели палац. Фортеці Давида дали назву Сіон, згодом це 
ім’я поширилося на все місто. Цар СОЛОМОН за роки 
свого правління звелів звести палац і перший ХРАМ. Тоді 
з’явилися численні новобудови, помешкання для слуг 
і ремісників. Межі міста розширилися. 

Після поділу Ізраїлю на два царства Єрусалим залишився 
столицею Юдеї. Місто брали в облогу як єгиптяни, так й 
асирійці чи інші царства, які межували на півночі з Ізраїлем. 
У 586/7 році до Р. Х. вавилоняни ЗРУЙНУВАЛИ місто 
та його храм. Після повернення з вавилонського полону 
в 538 р. до Р. Х. ізраїльтяни знову ВІДНОВИЛИ Єрусалим, 
який очолило священство, поки згодом його не захопили 
птоломейці й селевкіди. Після ста років незалежності − 
у час правління маккавеїв − владу над Єрусалимом здобули 
римляни. У цей час правив ІРОД. Близько 20 року до Р. Х. 
він звелів розбудувати місто (звести цитаделі, фортецю 
Антонію для розміщення гарнізону, який охороняв 
храмову площу, театральні й циркові споруди), а також 
оновити храм. У 70 році після Р.Х. Єрусалим був повністю 
зруйнований. У час Ісуса Христа в Єрусалимі проживали, 
імовірно, 50000 жителів; у святкові дні до міста прибували 
до 200 000 прочан.

Ред.

Єрусалиму відводилася особлива роль, саме тому Ісус у Вербну неділю в’їжджав у це місто, 

яке мало не лише головне політичне значення, а й було важливим релігійним центром. 

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

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

Місто Єрусалим
ІЗ БІБЛІЇ
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Суботній вечір. Матільда лежить у ліжку в піжамі. Тато читає їй історію на ніч. Матільда 
неспокійна, вертиться і слухає неуважно. «Що з тобою, Матільдо? − запитує тато. 
− Чи щось трапилося у школі? – Ні! − А чому ти така неспокійна?» − «У мене завтра 
недільна школа і я переживаю, як сприймуть мене діти і чи будуть привітними?»

Бути привітнимиБути привітними
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           ПРИВІТНЕ С ТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

           ОДИН ДО ОДНОГО
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Н
ещодавно Матільда разом зі своєю сім’єю пе-
реїхала на нове місце проживання. Перший 
тиждень у новій школі пройшов добре, вона 
навіть потоваришувала з двома подругами. А 

в неділю вся сім’я вперше йде на богослужіння у нову 
громаду й вони не знають, як їх приймуть. Матільда 
дещо схвильована й не може заснути. Тато гладить свою 
доньку по голові, заспокоює: «Поглянь-но, у школі було 
все гаразд, тебе зустрічали привітно. Ти навіть потова-
ришувала з двома подругами. Упевнений, як учителька 
недільної школи, так і діти, завтра також зустрінуть тебе 
привітно. Давай помолимося про це». Обоє стають перед 
ліжком навколішки і, молячись, просять у Бога, аби Він 
проклав Матільді шлях у церкву, аби її приязно зустріли 
і вона почувала себе там комфортно. Матільда заспоко-
юється і засинає. Наступного ранку вона прокидається з 
передчуттям радості.   

Бути чуйними один до одного

Матільда відкрита, щира й чуйна дитина. Вона з радістю 
й певним побоюванням чекає на щось нове. Як сприймуть 
її діти? Чи знайде вона з ними спільну мову? Чи зможе 
вона вести себе, як звичайно?  

Матільда заходить у церкву. Молодий диякон приязно 
вітає її. Він показує їй, де повістити куртку й проводить 
у клас недільної школи. На великій дошці написано: 
«Ласкаво просимо,  дорога Матільдо!», а внизу: «Нам 
приємно, що ти з нами». Учителька недільної школи 
зустрічає Матільду люб’язними словами, а хлопець її 
віку показує, що вона може сісти поруч з ним і подає їй 
листівку. На лицевій стороні листівки зображено фото 
з учнями недільної школи, а на зворотній написано: 
«Ласкаво просимо у нашому колі!» Унизу − підписи всіх 
дітей. У Матільди це викликало неабияку радість. Адже 
виповнилася надія, що в громаді її приймуть привітно 
й люб’язно. 

Діти прийняли Матільду з відкритими обіймами. 
Відкрита людина чуйна до нового, до нових знайомств 
і не боїться змін. Відкритість породжує довіру й упев-
неність в тому, що можна покластися на іншу людину. 
Довірі можна навчитися, довірлива поведінка вклю-
чає в себе як довіру до самого себе, тобто віру у влас-
ні можливості, так і довіру до інших людей. І перше, 
і друге здобувають, по-суті, досвідом: людина, яка про-
являє довіру до себе, здобуває, очевидно, завдяки своїм 
досягненням і характерові позитивний досвід. Людина, 
яка здобуває негативний досвід, нерідко втрачає довіру 
до себе, усамітнюється і не проявляє відкритості й чуй-
ності до інших людей. 

Учитися довірі й відкритості 

Довірі як до себе, так і до іншої людини можна вчити-
ся. Цікавими в цьому плані є результати багатьох дослід-
жень соціальних психологів Роберта Розенталя і Ленори 
Якобсон, які в 1966 році виявили так званий «ефект Піг-
маліона» («ефект Розенталя»). У рамках цього експери-
менту вони довільно обрали декількох учнів початкової 
школи. Учителям повідомили, що ці діти в наступному 
навчальному році здійснять прорив в інтелектуальному 
розвитку. Укінці наступного року саме ці діти під час те-
стування на IQ виявили, дійсно, кращі від інших резуль-
тати. Подібні результати були підтверджені й багатьма 
іншими дослідженнями. Ефект Пігмаліона можна за-
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стосовувати особливо під час навчання дітей молодшого 
шкільного віку. Аналізи відеозйомок показали, що вчите-
лі по-іншому ставилися до учнів, які мали здійснити інте-
лектуальний прорив; вони, зокрема, частіше посміхалися 
до них, зазирали їм у вічі й постійно хвалили. Така під-
свідома поведінка вчителів значною мірою впливала на 
успішність дітей. Отже, дитина, яка довіряє собі, а також 
іншим людям, проявляє чуйність та відкритість. Вона 
швидко вступає в контакт і готова здобувати досвід не-
упередженого ставлення як до людей, так і до обставин. 
Відкритість і чуйність – це запорука формування нових 
думок та ідей, а також – особистого «я».

Як тільки Матільда вийшла зі своїми батьками з 
церкви, то показала матері листівку, яку подарували їй, 
і розповіла, що почувала себе дуже комфортно, бо до 
неї всі ставилися приязно й привітно. Мати відповіла на 
це цитатою зі свого дитинства: «Відкритість − це, ключ, 
який відмикає багато дверей». Товариськість і чуйність 
− це риси характеру, які доповнюють відкритість. 
Відкритість і чуйність до нового − це головна передумова 
налагодження контакту з людьми й прийняття 
нових обставин. У народі кажуть: «Як гукнеш, так і 
відгукнеться». Усі в групі були відкритими й чуйними до 
Матільди, тому вона відкрилася і налагодила позитивні 
й дружелюбні стосунки. 

Спільність – запорука привітності й чуйності

Обидві сторони впливають на створення атмосфери 
привітності й чуйності. Вона не виникає сама по собі, 
а залежить від добровільної поведінки обох людей.

Що нам робити, аби інші люди − члени громади, гості, 
нові члени робочої групи − почували себе з нами приязно 
і комфортно?

НИЖЧЕ НАВОДИМО ЧОТИРИ ВАЖЛИВИХ 
ДЛЯ ЦЬОГО АСПЕКТИ:

 ПРОЯВЛЯТИ РАДІСТЬ, ІНТЕРЕС, ВІДКРИТІСТЬ 
ТА ЧУЙНІСТЬ – ми відчуємо до себе привітне 
ставлення з боку людини, яка чітко сигналізує, − 
здебільшого своєю мовою і поведінкою − що радіє 
зустрічі з нами. Це відчувається під час спілкування, 
коли ми проявляємо інтерес і цікавість до іншої 
людини, яка, у свою чергу, терпеливо вислуховує нас, 
не перебиває і є чуйною як до наших думок, так і до 
почуттів. Це проявляється водночас у жестах та міміці: 
чи з інтересом я дивлюся людині у вічі? Чи демонструю 
я усім своїм єством, що він чи вона є бажаними? 

 СТАВИТИСЯ ЧУЙНО ДО ПОТРЕБ ІНШОЇ 
ЛЮДИНИ – чуйне ставлення до іншої людини 
передбачає повагу до нього й обмін взаємних потреб. 
Чуйне ставлення до потреб іншої людини викликає 
почуття взаємної приязні, яке сприймається обома як 
дарунок. 

 СПІЛЬНО ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ – якщо ми, 
беручи участь у вирішенні питань, долучаємо до цього 
інших людей, то укріплюємо взаємне почуття приязні, 
привітності й самооцінки.  

  ВІДПОВІДАТИ НА ЛЮБ’ЯЗНІСТЬ ВЗАЄМНІСТЮ – 
якщо людина робить іншій людині добро, ставиться 
до неї з повагою і проявляє доброзичливість, та у 
відповідь не отримує радості у вигляді посмішки чи 
яскравих очей, то згодом міняє своє ставлення до неї. 
Якщо ж обоє відповідають взаємною люб’язністю, 
то почувають себе комфортно і їхнім стосункам буде 
притаманна відкритість, радість, а також готовність 
проявляти чуйність до чогось нового. 

Наталія Вольф

Довіра й відкритість – важливі людські якості. 
Людина, яка довіряє собі й іншим, є чуйною 
до потреб ближнього
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Вербну неділю називають ще «Пальмовою неділею», адже під час в’їзду Ісуса в Єрусалим люди 
стелили перед Ним пальмові віття. З Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень, 
який завершується святом Пасхи. Отже, Вербна неділя започатковує час Христових страстей. 
Відомий мовознавець Фрідріх Рюкерт присвятив цій події пісню, яка входить до новоапостольсь-
кого пісенника.

Вербна неділя і ПасхаВербна неділя і Пасха

С
трасний тиждень, названий також поминальним 
чи святим тижнем, розпочинається з Вербної 
неділі. Під час в’їзду у Пальмову (Вербну) неділю 
Ісуса в Єрусалим люди виходили Йому назустріч 

з пальмовим віттям (Від Івана 12, 12− 13). Саме тому цю 
неділю названо Пальмовою  (лат. [dies] palmarum, «день 
пальм»). Люди, які, ликуючи, зустрічали Ісуса були про-
чанами, які приїхали в Єрусалим на свято Пасхи, яке юдеї 
відзначали через декілька днів. Чистий (укр. «Страсний») 
четвер перед Пасхою відзначають на честь запровадження 
Ісусом Христом Святого Причастя. У Європі його нази-
вають також Зеленим четвергом, який, щоправда, немає 
нічого спільного з зеленим кольором. Слово «зелений» 
співпадає з давньонімецьким словом «greinen» й означає 
«оплакувати». Це слово досі вживають у деяких діалектах 
Південної Німеччини. У Чистий (Зелений чи Страсний) 

четвер відбулося прощання Ісуса зі Своїми учнями, тому 
його назвали зеленим (тобто «поминальним») четвер-
гом. Страсна П’ятниця − це день спомину про Христове 
розп’яття. Німецьке слово «Karfreitag» (Страсна п’ятни-
ця) з корінним словом «страсний» (нім. «kar») походить, 
очевидно, від давньонімецького слова «kara» й означає 
«жалобу», «смуток» або «печаль». Німецьке слово «kara» 
сьогодні не вживається. На Страсну п’ятницю дотриму-
ються страсного спокою. Адже в епоху Середньовіччя, 
а в деяких місцевостях ще досі, віддаючи шану страждан-
ням і смерті Ісуса Христа, з вечора Чистого четверга до 
Пасхальної неділі мовчать церковні дзвони, а віруючих 
кличуть на богослужіння шляхом стукання дерев’яних 
предметів. У Страсну суботу, день перед Пасхою, поми-
нають Ісуса, спочилого у гробі, аж поки Бог не воскресив 
Його з мертвих. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЦЕРКОВНИЙ РІК
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Пасха 

Німецьке слово «Ostern» («Пасха») походить, очевидно, від 
давньонімецького слова «ostara» й означає «схід», тобто на-
прямок сходу ранкової зорі. Уперше ізраїльтяни відзначали 
свято Пасхи, коли під проводом Мойсея виходили з Єгипту 
(Вих 12); це свято є предтечою християнської Пасхи. В ін-
ших мовах, приміром, у французькій чи нижній німецькій, 
збереглося юдейське слово «Passa» («pasques»; «paschen»). 
Нікейський собор 325 року після Р.Х. постановив відзнача-
ти Пасху не раніше 22 березня і не пізніше 25 квітня: свято 
Пасхи призначали на першу неділю після повного весняно-
го місяця. Призначенню єдиної дати святкування Пасхи пе-
редували запеклі суперечки, адже для християн була вель-
ми важлива дата святкування воскресіння Ісуса Христа.

«У довгому ошатті в’їжджає на осляті»

Фрідріх Рюкерт є одним з найвизначніших франкських 
поетів. Він, окрім цього, є відомим мовознавцем, пере-
кладачем і засновником сходознавства, науки, яка зай-
мається дослідженням мови й культури Азії. Рюкерт був 
також поліглотом − він володів понад 40 мовами світу − і 
народився 1788 року у м. Швайнфурті на Майні, де досі 
знаходиться будинок, в якому він народився. На честь 
свого славного сина місто звело  йому на ринковій площі 
пам’ятник. Після закінчення Латинської школи в Швайн-
фурті й здобуття вищої освіти у Вюрцбургу, Рюкерт пра-
цював доцентом, учителем гімназії й редактором, у 1826 
році − професором в Ерланґені, а в 1841 році – у Берліні. 
Після себе він залишив багату поетичну спадщину. Його 
дитячі посмертні пісні, писані після смерті двох його ді-
тей, здобули велику славу. Рюкерт помер у 1866 році у 
м. Нойзесі поблизу Кобурга, де й похований. Його вірш 
«У довгому ошатті» покладений на музику й входить до 
новоапостольського пісенника (Пісня № 69).

1. У довгому ошатті в’їжджає 
на осляті Ісус в Єрусалим,
тож  пальм зелені віти,
живі найкращі квіти
кладіть на стежку перед Ним.

У першому куплеті відтворено сцену в’їзду Ісуса в Єру-
салим, як про це мовиться у чотирьох Євангеліях. Рюкерт, 
щоправда, надає першим словам цієї пісні богословський 
характер: опираючись на Послання до Филип’ян 2, гімн 
про Христа, він зображує Ісуса, Царя, у довгому ошатті, 
тобто як Людину, Яка принизила Себе (Флп 2, 6−8). Ісус 
Христос, як мовиться у цьому гімні, «існуючи в Божій 
природі … применшив Себе, прийнявши вигляд Слуги, 
ставши подібним до людини. Подобою явившися як Лю-
дина, Він понизив Себе …» (Флп 2, 6−7).

В інших куплетах йдеться про пророцтва Старого За-
повіту, в яких звіщалося про Ісуса, грядущого Царя Миру: 

2.О. Владарю без воїв,
о, воїне, що зброї 
не маєш і списів,
Тобі ворожі сили
престол загородили,
та Ти без битви сів на нім.
Про грядущого Царя Миру пророк Ісаї писав, зокрема, 

таке: «Чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, 
Князь миру. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на 
престолі Давида …» (Ісаї 9, 5−6). У цьому пророцтві, пісні 
подяки, йдеться також про народження нового Царя на-
родів Юдеї та Єрусалиму. Слова тексту оригіналу, які мі-
стяться у нашому пісеннику: «Тобі ворожі сили престол 
загородили» за життя Рюкерта не пройшли цензуру. Після 
публікації цієї пісні влада наказала поміняти ці рядки. 

3. Хай світло Твоє, Боже,
темноту переможе,
спаси нас від хули,
що ми Тебе стрічали,
осанну заспівали,
з лампадами настрічу йшли.

Третій, дещо видозмінений куплет, спрямовує наш по-
гляд на мету нашої віри, зокрема − на взяття Церкви-Не-
вісти у небеса.
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П
ро значення хресної смерті Ісуса для людсь-
кого спасіння мовиться у 1-му Посланні до 
Корінтян. У ньому Апостол Павло безпосе-
редньо пов’язує смерть Ісуса із святкуван-

ням Святого Причастя: «Бо кожного разу, як їсте хліб цей 
і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки Він 
не прийде» (1-е Корінтян 11, 26). Святкування Святого 
Причастя у громаді включає в себе не тільки спомин про 
спасенну смерть Ісуса, а й водночас є актом звіщення про 
Його смерть.

У 1-му Посланні до Корінтян Апостол цитував також 
давній Символ віри, в якому, зокрема, мовиться: «Хри-
стос умер за наші гріхи згідно з Писанням» (1-е Корінтян 
15, з 3). У цьому Символі віри говориться про те, чому 
Ісус Христос помер, зокрема,  – «за гріхи наші». А далі 
мова йде про історично обумовлену необхідність спасін-
ня Христової смерті, адже смерть відбулася «згідно з Пи-
санням». У Писанні – у древньоєврейському Писанні, 
тобто у Старому Заповіті – є чимало вказівок на смерть 
Ісуса.

Про особливість й унікальність смерті Ісуса мовиться 
також багато у Писаннях Нового Заповіту.

Смерть Ісуса – ганьба

Якщо в ранньохристиянських громадах смерть Ісуса 
розуміли як історично обумовлену спасенну подію, то 
в колах язичників та іудеїв її не визнавали. Смерть на 
хресті –  що важливо усвідомити – була ганебною і не-
гідною смертю. Їй піддавали людей, які не удостоїлися 
честі й поваги. У Римській імперії смертю на хресті кара-
ли запеклих злочинців. Люди, засуджені до такої смерті, 
годинами чи навіть днями болісно вмирали на очах при-
сутніх. Так покарали, приміром, учасників повстання 
рабів, яке відбулося бл. 70 р. до Р. Х. у Римі під проводом 
гладіатора Спартака. Принизливий спосіб смерті пови-
нен був відлякувати можливих послідовників й одночас-
но показувати, що страчені таким чином люди остаточ-
но відлучені від суспільства. Тіла померлих, як правило, 

не знімали з хреста, вони продовжували висіти. Те, що 
тіло Ісуса зняли з хреста, було поступкою римської влади 
юдейським законам, згідно з якими юдеїв ховали одразу, 
як вони вмирали.

На цьому історичному тлі неприйняття нехристиян є 
зрозумілим, а пояснення християнської віри в хрест як 
знак спасіння є таким чином ще більше необхідним. У 1-му 
Посланні до Корінтян Апостол Павло захищає значення 
хреста. Він, зокрема, пише: «Бо слово про хрест - глупота 
тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа» 
(1-е Корінтян 1, 18). «Слово про хрест» – це проповідь бла-
гої звістки про силу смерті Ісуса, яка звільняє від гріха. 
Те, що смерть на хресті є силою для спасіння, абсолютно 
незрозуміло людям, які не вірують в Ісуса як Христа. Тому 
Апостол Павло пише: «Коли юдеї вимагають знаків, а гре-
ки мудрости шукають, - ми проповідуємо Христа розп'я-
того: - ганьбу для юдеїв, і глупоту для поган, а для тих, що 
покликані, - чи юдеїв, чи греків - Христа, Божу могутність 
і Божу мудрість» (1-е Корінтян 1, 22-24).

Юдеї і греки, тобто представники цілого спектру релі-
гійних уявлень й очікувань, не прийняли смерть Христа. 
Юдеї вимагали знаків, які були б об'єктивним доказом 
істинності домагань Ісуса. Адже від Месії очікували 
зміну політичного й релігійного положення пригнобле-
них юдеїв у Палестині. Греки ж, як і всі інші народи, не 
підтримували традицій Ізраїлю, а просто жили там і  ви-
магали логічного й доступного пояснення походження 
світу й Бога.

Однак, слово про хрест неможливо осягнути систе-
мою людських уявлень і сподівань, бо воно нищить цю 
систему. Слово про хрест звіщає не те, що бажають ба-
чити люди, а те, що звершив Бог. Для давньої людини 
хрест однозначно був знаменням зла, знаком осквернен-
ня і повної поразки. Християнська віра виходить за рам-
ки людських оцінок й надії на спасіння – вона сповідує 
спасіння там, де звичайна людина, як правило, не очікує 
його. Слово про хрест перевершує людські розуміння й 
оцінку. Його можна прийняти лише завдяки вірі в Бога 
та Його діяння.

Смерть Ісуса, як мовиться у новозавітних Писаннях, це не випадковість, рок чи доля, 
а історично обумовлена необхідність Господнього спасіння. 

Значення смерті Ісуса ХристаЗначення смерті Ісуса Христа
для спасіннядля спасіння
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Смерть Ісуса і спокута 

Про спокутний характер смерті Ісуса згадує Апостол Пав-
ло, коли  веде мову про віру й діла, Євангеліє і Мойсеєвий 
Закон. Апостол Павло наголошує на важливості віри в Ісуса 
Христа для здобуття праведності перед Богом. Праведність 
означає: бути прийнятим Богом і пізнати Його спасіння. 
Апостол, зокрема, пише: «… Якого видав Бог як жертву 
примирення, в Його крові, через віру, щоби виявити свою 
справедливість відпущенням гріхів колишніх, за час дов-
готерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за 
нинішнього часу, - щоб Він був справедливий і усправед-
ливлював того, хто вірує в Ісуса» (Римлян 3, 25-26).

Те, що смерть Ісуса носить спокутний характер, можна 
спізнати й застосувати тільки завдяки вірі. Людина, як по-
рушник закону, тобто як грішник, не здатна сама по собі 
подолати чи скасувати гріх. Тому Ісус Христос заступаєть-
ся за грішника, взявши на Себе його гріх і прийнявши 
смерть, яка призначена грішникові.  

Про цю, власне, незбагненну подію йдеться також у По-
сланні до Галатів 3, 13: «Христос нас викупив від прокляття 
закону, ставши за нас прокляттям (Повторення Закону 21, 
23), бо написано: «Проклят усякий, хто висить на дереві». 
Мойсеєвий Закон з його нереалістичними для людини 
вимогами ясно показав, що людина власними силами не 
спроможна осягнути спасіння. Її уявлення про те, що вона 
власними зусиллями може здобути відкуплення і спасіння, 
приречене на прокляття. Смерть Ісуса на хресті звільнила 
людину від цього «прокляття», бо показує, що не людина 
своїми зусиллями, а Бог у Своїй любові й самовідданості 
приносить спасіння. Тобто Бог, Який може засудити гріш-
ника до смерті, заступається за грішника і дарує йому пра-
ведність, а значить звільнення від влади гріха й спілкуван-
ня з Ним. Бог в Ісусі Христі дарує людині участь у Своїй 
праведності, тобто – спасіння.

Смерть Ісуса і Хрещення водою

Про взаємозв'язок між смертю Ісуса на хресті й святим 
Хрещенням водою йдеться у Посланні до Римлян 6, 3-7. У 
цих віршах виразно мовиться, що Хрещення, завдяки яко-
му ми стаємо християнами, є участю у смерті Ісуса. Отже, 
хрещений через акт хрещення – тут мається на увазі за-
нурення у воду – приймається у смерть Ісуса: «Чи ж ви не 
знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охристилися, у смерть 

Його христилися?» (Римлян 6, 3). Тому за хрещенням йде 
Голгофа, і людина, яка бажає жити в єднанні з Ісусом Хри-
стом, слідує дорогою Ісуса та йде на хресну смерть.

Що відбувається під час Хрещення водою? Апостол Пав-
ло, зокрема, пише: «Знаємо ж, що старий наш чоловік став 
розп'ятий з Ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб 
нам гріхові більш не служити; бо хто вмер, той від гріха 
звільнився» (Римлян 6, 6-7).

Смерть Ісуса і самопожертва священника

У Посланні до Євреїв подається тлумачення смерті Ісу-
са, якого не знаходимо більше ніде у Новому Заповіті. Від-
повідно до нього, смерть Ісуса пов’язана з старозавітним 
жертовним служінням. Особистість Ісуса Христа співвід-
носиться, таким чином, з особистістю Первосвященника 
епохи Старого Заповіту, а про їхні відмінності мовиться 
таке: «Крім того: отих священиків було більше, бо смерть 
не дозволяла їм зоставатися; цей же, тому що перебуває 
повіки, має священство непроминальне і  тому може спа-
сти повіки тих, які через Нього до Бога приступають, бо 
Він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годи-
лося, щоб ми мали такого Первосвященика непорочного, 
відлученого від грішників і вищого за небеса, Який не має 
потреби, як архиереї, щодня приносити перше за власні 
гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, 
принісши Себе Самого в жертву» (Євреїв 7, 23-27).

Ісус Христос, таким чином, займає у священстві більш 
високу позицію. З одного боку, бо Божий Син є вічний, а 
старозавітні священники є смертними. Окрім цього, усі 
старозавітні священники – як і люди – були грішниками, 
а Ісус – ні. Вони мали приносити жертви за власні гріхи 
і лише потім приносили жертви за народ. Усе це не треба 
було робити Ісусові Христові, вічному Первосвященику, 
«непорочного, відлученого від грішників і вищого за не-
беса» (Євреїв 7, 26). Тому принесена Ісусом жертва є од-
норазовою, унікальною, а отже вічно сущою. Він приніс у 
жертву Своє власне життя: «…і не з кров'ю козлів та телят, 
але з власною кров'ю, – увійшов, раз назавжди у святиню і 
знайшов вічне відкуплення» (Євреїв 9, 12).

Жертва і Той, Хто приносить її, є ідентичними, між ними 
немає різниці. Божий Син приніс Себе у жертву за людей 
всіх часів, а не за Себе Самого, бо Він був безгрішним.
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О
дин з моїх однокласників був 
священником Новоапостоль-
ської церкви. Одного разу він 
запросив мене на богослужін-

ня. Я прийшла і згодом вступила в гро-
маду. Потім відбулося ще чимало зустрі-
чей  − як в церкві, так і поза її межами.

На одну з таких зустрічей Віталій по-
кликав Дмитра Комарова, свого дво-
юрідного брата. Зустріч виявилася вда-
лою і веселою, прийшло чимало гостей. 
Ми провели увесь день на моїй дачі. Тоді 
ми з Дімою вперше мали розмову віч-на-
віч. І він начебто нічого особливого не 
сказав, однак, ця розмова неабияк вра-
зила мене. Згодом мені повідомили, що 
Діма був раніше священником і разом 
з окружним старійшиною Михайлом 
Шаріним заснував у 1992 році громаду 
в м. Казані. 

Дмитро Комаров був солістом, авто-
ром пісень групи «Принцеса». Хіт «Бу-
динок зелених очей» знала вся країна, 
а у нас по радіо його досі крутять. Згодом 
він працював телеведучим. Місто проки-
далося під його радіопередачу «Ранок». 

Йому виповнилося 32 роки, коли у ньо-
го випадково виявили пухлину на серці. 
Пухлина була таких великих розмірів, що 
не піддавалася операції. Спочатку йому 
призначили хіміотерапію, потім провели 
операцію. Брати по вірі привозили пре-
парати з Німеччини. Громада молилася 
за нього. Коли курс лікування завершив-
ся, то результати дослідження показали, 
що пухлина зникла. Повністю. Лікарі ди-
вувалися. Ми раділи. Минуло декілька 
років. І тут знову все повторилося. А по-
тім – ще раз. Значно гірше й складніше. 
Він відійшов у вічність узимку 2010 року. 
Раптово. Уранці того ж дня він ще провів 
ефір і ніщо не віщувало біди. 

А за рік до цього, навесні, відбулася 
з ним дуже важлива для мене розмова. 
Діма і я разом прийшли на богослужіння 
дещо раніше, стояли біля входу й чекали. 
Я сказала щось про пробудження приро-
ди: нові листочки на деревах, новий етап 
життя. Діма відповів, що його життя, 
очевидно, добігає до кінця. Я почала ви-

Дай 
спокійно 
піти …
10-а річниця випуску 
зі школи була 
найстрашнішим 
і найважчим роком 
мого життя. 
Мої однокласники 
тоді мені дуже допомогли.  
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бачатися за свої слова, але він відповів: 
«Усе гаразд!» Він сказав, що спокійний 
і готовий відійти, йому вже виповнило-
ся 40, Пушкіну було 37, Лермонтову – 
26, Єсеніну – 30. Хвороба мучила, було 
так нестерпно, що Діма нарікав на Бога. 
Він казав: «Якби я раніше відійшов у 
вічність, то не мав би спокою». Господь 
дав йому ще вісім років і три чудесних 
зцілення. Аби підготуватися. Аби пізна-
ти Божу милість. Аби висловити вдяч-
ність братам і сестрам за молитви й до-
помогу. 

Я назавжди запам’ятала розмову 
з ним, а нещодавно зрозуміла, що у мене 
тоді також були свої переживання, у де-
чому подібні, а в дечому − ні. Коли йому 
було 32 роки, а мені 30, то я думала, що 
не виживу. Мій стан здоров’я дедалі по-
гіршувався. У якийсь момент я усвідо-
мила, що в моєму житті вже все збулося 
і можна спокійно відходити. Із вдячні-
стю. Дитинство, юність, дружба, любов, 
заміжжя, народження доньки, успіхи у 
навчанні та кар’єра. Усе було. І коли я по-
чала дякувати Господові за все, то стала 
одужувати. 

Згодом я полюбила пісню «Дай спокій-
но піти». У ній ідеться про щось зовсім 
інше. Однак, я чую її саме такою. Спокій-
но піти у вічність. Або – бути готовим 
піти і все ж продовжувати жити, та ко-
жен новий день приймати як дар від 
Бога. 

Нещодавно я відвідала могилу Діми. 
Трапилася така нагода. Наш спільний друг 
поховав батька. Ми пішли разом. А потім 
підійшли до могили Діми, поминули його.

Останнім часом моє життя заграло 
новими фарбами, рожевими. Сьогодні я 
вкотре слухала пісню співачки МакSим − 
і тільки тепер вона мені подобається, 
особливо слова: «перефарбую квартиру 
в рожевий колір» − усе співзвучно з моїм 
настроєм. Вони разом з Дімою написали 
цю пісню, коли працювали на телебачен-
ні. Діми вже немає десять років. Та він 
продовжує перебувати в моєму житті, 
впливати на нього. Я дякую Богові за те, 
що знала Дмитра. 

Н./К.

пом'янули
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Освіта в епоху Середньовіччя та впродовж декількох наступних століть була 
важливою суспільною темою і неабияким благом: лише незначна кількість лю-
дей мала змогу здобувати освіту, а раби, убогі люди й дівчата, зазвичай, не мали 
доступу до освіти. Освіту в той час здобували в монастирях і соборних школах, а 
в епоху Реформації на зміну їм прийшли бюргерські й міські школи. Однак, деякі 
монастирські об’єднання, незважаючи на велику кількість шкіл, усе ж вважали 
своїм обов’язком давати дітям освіту; одна з них була заснована в 1535 році, у 
розпалі Реформації; це – школа Урсулинок, яка присвятила себе освіті юних дів-
чат, частині населення, освітою яких, як правило, нехтували. У м. Штраубінґені, 
що знаходиться у Нижній Баварії, урсулинки з 1736 по 1749 рр. під керівництвом 
знаменитого архітектора Егіда Квіріна Азама звели монастир, а його не менш ві-

домий брат Космас Даміян Азам малював настінні розписи й образи в церкві цього монастиря. Космас помер у 1739 році, тому 
до завершення будівництва монастиря його розписи закінчував Егіда, який славився своїм багатостороннім талантом. На од-
ному з малюнків Азама зображено хвилюючу сцену: вигнання Адама і Єви з раю. Ангел з мечем, що охороняє Едемський сад, 
наздоганяє Адама і Єву, довкола ніг яких ще вився змій. У Біблії мовиться про те, що Едемський сад охороняли ангели. Однак, 
уявлення про те, що саме ангел вигнав Адама і Єву з раю, є наслідком  художньо-історичного тлумачення. 
ЯК ЗВАЛИ АНГЕЛА З МЕЧЕМ, ЯКИЙ ОХОРОНЯВ ЕДЕМСЬКИЙ САД? (Відповіді див. на с. 2.) 

1. Відколи в Новоапостольській церкві відзначають 
Конфірмацію на Вербну неділю?
А)  з 1987 р.
Б)  з 2012 р.
В)  з 2001 р.
Г)  з 2020 р.

2. Який Апостол відповідно до «Діянь Апостолів» виголосив 
проповідь на Пасху?
А)  Апостол Павло
Б)  Апостол Петро
В)  Апостол Іван
Г)  Апостол Яків

3. Що означає «Магніфікат»?
А)  молитва Ісуса в Гетсиманському саду
Б)  молитва Марії в Єлисавети
В) молитва Первосвященника
Г)  молитва «Отче наш»

4. Хто написав текст пісні № 26 (у російськомовному 
пісеннику) «Твій Господь іде до тебе»?
А)  Ернст Моріц Арндт 
Б)  Ернефрід Лібріх 
В)  Карл Йоганн Філіпп Шпітта
Г)  Філіп Фрідріх Хіллер

5. Як називається друга книга Мойсея у латинському 
перекладі Біблії?
A) Числа 
Б) Буття 
В) Левіт 
Г) Вихід 

6. Як називалося місто, в якому Апостол Павло зустрів 
Прискиллу й Акилу?
А)  Єрусалим 
Б)  Ніневія
В)  Коринт
Г)  Ефес

7. На яке місце в Біблії посилається пісня Джеймса 
МакГренахана «Немов заблукана вівця»?
А) 1-е Коринтян 1, 13
Б)  Филип’ян 2, 2
В) Буття 1, 3
Г) Від Івана 14, 6

8. У якому Євангелії міститься притча про фарисея і митаря?
А)  у Євангелії від Матвія
Б)  у Євангелії від Івана
В)  у Євангелії від Луки
Г)  у Євангелії від Марка

9. Хто є автором Послання до Филимона?
А) Апостол Петро
Б)  Апостол Павло
В)  Апостол Лука
Г)  Апостол Яків

10. Ким був майстер фон Рабенден?
А) музикантом стилю барокко
Б) художником стилю готики  
В) художником стилю рококо  
Г) ученим епохи Ренесансу

Ф
от

о:
 Д

-р
 Б

ан
мю

лл
ер


