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1 березня у Вашингтоні,
в офісі Генеральної Конференції Церкви АСД,
було обрано нового президента.
Ним став Ян Полсен.
Спостерігаючи за діяльністю пастора Яна
Полсена, неважко помітити, що він — особистість непересічна,
керована Духом Того,
Кого проповідував усе
своє життя. Із його віри завжди випромінювалось ясне світло великої і щирої любові
до ближнього.
Від самого початку
Ян Полсен був рядовим членом церкви, потім служив пастором,
працював також учителем у коледжі Ньюболд. Після того, як
отримав ступінь професора богослов’я, був
призначений ректором
цього ж навчального
закладу. Нині Ян Полсен — академік Ендрюського університету у Мічигані й Тюбінгенського університету.
Починаючи з 1983 року, успішно виконував обов’язки президента Транс-Європейського Дивізіону. У 1995 році його обрали віце-президентом Генеральної Конференції.
Родом Ян Полсен із Норвегії.
Його особисте служіння сповнене краси і
здібності проповідувати істину для останнього часу, а також зберігати єдність Церкви. За цим стоять величезний труд душі та
відданість справі Божій.
Коли у Полсена запитали, яке найважливіше і найскладніше завдання Церкви, слу-

житель відповів: тисячі научених, хрещених, спасенних душ
для вічності, на славу
Божу.
Янові Полсену 64
роки, проте він повний
сил, щоб виконувати
довірену справу. Він
також відкритий до
будь-якого діалогу з
установами, які ми маємо.
— Ось мої руки, —
звернувся Ян Полсен
у молитві до Господа,
— вклади у них те, що
Ти бажаєш. Веди мене Своїми шляхами.
Нехай на все буде
Твоя воля.
Новий президент
Ян Полсен виконуватиме свої обов’язки
до сесії Генеральної
Конференції у 2000 році, на якій буде обрано президента Генеральної Конференції
терміном до 2005 року.
Немає нічого кращого, чому людина могла б присвятити своє життя, окрім служіння Богові, повного посвячення Йому.
Тож побажаймо Янові Полсену великих
Божих благословень, щоб до Церкви, керівництво якою доручив йому Господь, усе
більше залучалося людей через проповідуване нею Слово Боже, аби радість наша була постійною.
За матеріалами,
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«Будьте вірними Господу і його Церкві,
любіть один одного і як зіницю ока бережіть
єдність між собою»
Г.А. Григорьєв
(один із керівників Церкви 40-50 років)
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Вчення про те, що душа смертна, грунтується на достовірних біблійних фактах. Навіть ті вірші, які лише на перший погляд свідчать
про протилежне, за глибокого аналізу підтверджують їх.
Адвентисти сьомого дня заперечують існування пекельного вогню,
що вічно горить, як і безтурботне проведення часу в раю після смерті.
Ми віримо у те, що нечестиві будуть знищені, а праведники наслідують вічне життя лише
під час пришестя Христа.
Наша позиція грунтується на численних віршах зі Святого Письма, проте варто визнати
той факт, що деякі вірші, здається, протирічать початковим, а також де йдеться про розп’яття. Статті відомих богословів Уїльяма Тиндаля, С.Мервін Максвелла та Мартіна Кобіалки
щодо цього, можливо, будуть сюрпризом для багатьох читачів.
˜ Œ‡ ‡
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Напевно, найпершим віршем,
що заперечує безсмертя душі, є
записаний у книзі Екклезіяста 9:5:
«Знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають». Здавалося б, для чого віднаходити ще інші докази; подібно до Кайяфи
можна було б сказати: «Навіщо
нам ще свідків?» (Матв.26:65).
Одначе все ж існує чимало інших віршів, що доводять про
смертність душі. Приміром, у
Псал.6:6 читаємо: «Бож у смерті
нема пам’ятання про Тебе, у шеолі ж хто буде хвалити Тебе?» Ще
один вірш із історії про смертельну хворобу Єзекії, записаний в
Ісаії 38:18: «Бо не буде шеол
прославляти Тебе, смерть не буде Тебе вихваляти... Не мають надії на правду Твою ті, хто сходить
до гробу».
Ми часто цитуємо Боже попередження, дане Адамові та Єві: «Бо
того самого дня, коли з нього
скуштуєш, напевно, помреш!», а також упевнено вказуємо на той
факт, що саме неправдомовець відомий як змій, диявол і сатана, сказав: «Ні, не вмрете» (Буття 2:17;
3:4; Йоан.8:44; Відкр.12:9).
Цілком природно, що Божа істина і навіть брехня диявола підтверджують той факт, що людина смертна.
Необхідно визнати, що ця істина була нам відкрита, бо ми б не
виявили її без Божої допомоги.
Ця доктрина є домінуючою і свідчить на користь нашого Бога.
Крім наведених текстів, усе ж
існують і такі, в яких нібито
йдеться про безсмертя. У першому Посланні до Тимофія Павло
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говорить, що один лише Бог безсмертний, тобто «Єдиний, що має
безсмертя», а тому згідно з
1Кор.15:53, ми, люди, маємо зодягтися в безсмертя.
Тепер звернемось до логічного
пояснення цього питання Церквою АСД. Чимало християнських
богословів трактує, що День Суду настане наприкінці світу. Чудово. Проте, водночас, вони навчають, що душі безсмертні, а оскільки це так, то мають десь перебувати. На момент смерті людини вони полишають тіло і потрапляють або в рай, або у пекло, або
в чистилище, отримуючи свою вічну нагороду або покарання до початку суду.
Отже, чи можна навчати, що
Бог покарає когось ще до розгляду його справи на суді?
Вчення про те, що душа смертна, відкриває людині, що час суду
має передувати одержанню нагороди чи покарання.
Поки мертві сплять (див.Йоан.11:11-13), звершується суд над
людьми. Ті, хто прийняв Божу благодать, будуть гідні воскресіння й
безсмертного життя після Приходу Христа (див. 1Сол.4:16-17);
нечестиві перебувають як прах до
завершення 1000 років, коли вони
будуть засуджені на відкритому судовому засіданні. Після суду на них
очікує спалення. Це означає, що вони також смертні.
Проте, з іншого боку, доктрина про смерть є логічною. То чому ж багато людей не приймає її?
Перша причина полягає в тому,
що багато церков, які мають інші
погляди, залишають свій відбиток у свідомості як усього сус-
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пільства, так і окремих особистостей.
Інша причина — це упередження, котрі утримують людей від
дослідження. Одне молоде подружжя, котре прийняло вістку
Церкви АСД, повідомили, що коли вони були кальвіністами, то не
сумнівалися, що людина потрапляє в рай чи пекло до суду, оскільки були навчені, що Сам Бог визначив долю людини задовго до її
народження.
Однак найвагомішою причиною, за якою чимало інших християн не приймають біблійного
вчення про смертність душі, є той
факт, що у Біблії містяться деякі
тексти, які нібито підтверджують
її безсмертя. А відтак ми розглянемо деякі з них.
«˜ ı
æ
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У книзі Екклезіяста 12:7 чітко
говориться, що «Дух вернеться
знову до Бога, що дав був його».
Дух, про який тут йдеться, є тим
самим життєдайним принципом,
який Бог вдихнув в обличчя Адамові, й той став «живою душею»
(Бут.2:7). Однак багато християн розглядають «дух» як душу, що
має розум і здатність жити окремо від тіла. Душа, стверджують вони, живе вічно після смерті тіла.
«˛
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Мойсей підійнявся вище від тієї концепції, що домінувала в єгипетській культурі, — віри у безсмертя душі.
Близько 20 років тому мені випала нагода відвідати Єгипет. Коли я спустився сходами піраміди
й потрапив до усипальниці фараона Хуфу, то побачив величезний
кам’яний саркофаг, де колись перебувала його мумія. Нині він порожній.
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На думку багатьох християн,
у Луки 16:19-31 міститься особисте підтвердження Христа
про те, що після смерті праведні
одержують вічну славу на небі,
а поховані нечестиві долають
шлях до «пекла», де вічне полум’я. Як протестанти, хіба ми
не повинні приймати Біблію такою, як вона є? І хіба ми не
стверджуємо, що біблійним тек-

Увечері того самого дня я сидів з іншими туристами й дивився
програму «Звук і світло», що розповідає про часи стародавніх правителів Єгипту. Коли перед нашими очима проходили картини —
піраміда, потім сфінкс, інша піраміда, потім ще якась споруда —
раптом у мене виникла думка про
те, наскільки Мойсей був вільним
від забобонів, коли писав: «Смертю вмрете». Мойсей піднявся вище від концепції, що переважала
в єгипетській культурі, — віри в
безсмертя душі. Того дня, в піраміді Худжу, я побачив, наскільки
ця ідея заполонила розум людей;
тисячі єгиптян старанно працювали впродовж багатьох років, щоб
звести величезну піраміду, аби
безсмертна душа мала місце, куди повернутися, якщо вона стомиться від подорожувань і зажадає зайти у своє тіло знову.
Для єгиптян смерть була не
смертю, вона була просто перевтіленням, новою фазою життя.
Опікуючись про овець свого тестя, Мойсей, хоча й був навчений
мудрості єгиптян, однак заперечував концепцію про безсмертя душі. Душа непокірна, писав він, помре. Безперечно, християни мають
погодитися з Мойсеєм. Ми не можемо прийняти теологію єгиптян.

стам треба давати просте, але
чітке пояснення?
Проте ми також стверджуємо,
що жодній притчі не слід приписувати того, чого не мав на увазі
автор. В означеному випадку Ісус
чітко вказував на той факт, що
майбутня доля людини залежить
від використання можливостей у
теперішньому. Він навчав, що хто
відмовляється прийняти Ісуса
своїм Спасителем, на підставі слів
Мойсея і пророків, «не повірить,
навіть якщо хтось воскресне з
мертвих» і прийде до нього. Саме
таку позицію займали фарисеї,
відмовляючись прийняти Христа
навіть після воскресіння Лазаря і
Самого Ісуса.
Чимало щирих дослідників Біблії відкидають ідею, ніби ця притча є доказом безсмертя душі.
Один із англійських реформаторів-мучеників Джон Фриз 1 липня 1533 р. був спалений на вогнищі в приміській зоні Лондона лише тому, що наполягав на правильній інтерпретації притч, тобто «на прийнятті до уваги того,
для чого вони були сказані, й використанні їх принципів тільки
там, де це необхідно».
Щодо цієї притчі, він відмовився підтримувати ідею, що після
смерті душі добрих людей пот-
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рапляють у чистилище, а душі нечестивих — у пекло.
Іншим способом, що допомагає
зрозуміти цю притчу, може бути
популярний і ефективний технічний прийом, за якого людина,
котра бере участь у дискусії, вважає, що позиція опонента істинна, хоча вона поки не згодна з
нею. «Наочні уроки Христа»
(див. с.263, ориг.) повідомляють:
«У цій притчі Христос дискутував
із людьми на їхній власній підставі. Спаситель запропонував Свою
притчу таким чином, щоб через
упереджені думки закарбувати
важливі істини.
Про життя після смерті Христос чітко і визначено розкриває в
інших текстах, записаних у Йоан.5:28-29 і 11:11-14: «Бо настає
час, коли всі, які в гробах, почують голос Його і повиходять: ті,
що чинили добро, у воскресіння
життя, а ті, хто чинив зло, у воскресіння осудження»; «Наш друг
Лазар заснув... Лазар помер».
Для тих, хто наполягає, щоб на
основі цієї притчі приймати пекло буквально, було б цілком природно у такому випадку інтерпретувати всю притчу буквально.
Якщо ж приймати притчу про
багатія і Лазаря буквально у всіх
деталях, то з неї випливає, що у
Авраама були надзвичайно великі груди. У Відкритті Йоан бачив
чимало викуплених, «велику кількість людей, якої ніхто не міг перелічити» (Об’явл.7:9), і всі вони, згідно із буквальним поясненням цієї притчі, мали віднайти
своє вічне місце спочинку «на лоні» чи на грудях Авраама. Можливо, хтось вигукне: «Скільки людей! Які ж це мали б бути груди!»
У такому разі чому Мойсей, описуючи подорож Авраама із Ура і
його життя у Ханаані, ніколи не
згадував про незвичайні розміри
грудей патріарха?
Тепер щодо тієї краплини води,
яку просив багатій у Лазаря.
Скільки живильної сили може дати вона, якщо вогонь палає тисячі років?
Якщо приймати усе буквально,
притча стане сміховинною, а значить негідною того, щоб займати
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місце у Святому Письмі. Проте, якщо вона буде пояснена таким чином, як того бажав Ісус, то матиме велику цінність. Головна думка
притчі така: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то навіть якби
хто із мертвих воскрес, не повірять» (Луки 16:31).
« ‡, ø ı æ
æ
Ł
Łı»
У 1Кор.15:29 Павло запитує:
«інакше, що роблять ті, що хрестяться ради мертвих? Якщо мертві
зовсім не воскресають, то навіщо
й хреститися ради мертвих?».
При поверховому читанні можна подумати, що Павло рекомендує хрещення для мертвих. Одначе, коли це питання виникло в одному класі на уроці суботньої школи кілька років тому, члени Церкви, здавалося, були цілковито задоволені, коли я відповів: точно
так, як і щодо притчі про багатія і
Лазаря, Павло пропонує ці слова
«для роздумів».
Вочевидь, у Коринфі були люди,
котрі приймали хрещення за своїх
померлих друзів і родичів і при
цьому не були впевнені в існуванні
воскресіння. Павло запитує: «навіщо хреститися за померлих, якщо мертві залишаються навічно
мертвими?» Він сподівається, що

його читачі відповідатимуть так:
«Чудове запитання! Справді, навіщо витрачати даремно час і хреститися за мертвих, якщо вони не
воскреснуть?» У своєму Посланні
Павло прагне переконати їх у існуванні воскресіння. Пізніше він
виправлятиме неспроможність їхнього вірування і необхідність хрещення за померлих.
æ Œ
‡ Ł
В описі відвідування Саулом чарівниці в Аендорі (див.1Цар.28) ми
натрапляємо на перший натяк щодо існування ніби загробного життя. Сам Самуїл, про смерть якого
сповіщається у книзі 1Царств
(25:1), з’являється на запрошення
чарівниці й розповідає Самуїлові
про жахливий результат битви.
Проте, давайте уважно розглянемо цю історію. Немає жодного
сумніву про те, що Біблія говорить:
«І побачила жінка Самуїла» (вірш
12), «І сказав Самуїл Саулу»
(1Цар.28:15), «І сказав Самуїл»
(вірш 16). Якщо перед Саулом був
не Самуїл, то наше завдання — довести це. Однак є всі підстави вважати, що це був не Самуїл.
Із 2Кор.11:11 відомо, що диявол
може приймати вигляд ангела світла, а з Послання до євреїв 13:2 —
ангели іноді набувають вигляду

М.М. Ге. Аендорська чарівниця викликає тінь Самуїла (1856 р.)
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людей. А відтак істота, котра постала перед Саулом і чарівницею у
вигляді Самуїла, мала бути ангелом — добрим чи злим. Зауважте,
у Біблії не сказано, що Саул бачив
обличчя «Самуїла», а жінка описує його як чоловіка престарілого,
одягненого у довгий одяг. Тому
хто може стверджувати, що цей
«престарілий чоловік» був Самуїлом? Святе Письмо говорить, що
«Саул узнав, що це Самуїл»
(1Цар.28:14).
Цим похилим чоловіком, одягненим у довгий одяг, міг бути хто
завгодно від мільйонів чи навіть мільярдів померлих!
Зауважте також, звідки вийшов
«Самуїл». Жінка бачила його, «що
виходив із землі». Якщо це справді
був Самуїл, то ця історія протирічить твердженням багатьох богословів про те, що рай знаходиться
«десь зверху», а пекло — «десь
внизу» — в недрах землі. А Самуїл
вийшов із землі, — невже із пекла?
Те, що він вийшов звідкись, можна
дізнатися, прочитавши про його незадоволення: «Для чого ти турбуєш мене, щоб я вийшов?» (вірш 15).
Мені видається, що каменем
спотикання для всіх віруючих у
безсмертя душі має бути попередження «Самуїла»: «Завтра ти й сини твої будете зі мною».
Чи можна повірити у те, щоб
грішник, який горить у пеклі, був
би незадоволений через те, що його звільнили хоч на якийсь час від
жару неймовірного полум’я?
Цей розділ розкриває глибші
проблеми для тих людей, котрі вірять у моментальне переселення
душі в пекло чи рай.
Ще одна проблема: чому вірний
Божий слуга, Самуїл, розмовляє із
Саулом після того, як Бог відкинув
Саула? Адже Бог звелів Самуїлу
забути непокірного царя: «Аж доки ти сумуватимеш за Саулом?
Тож Я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем» (1Цар. 16:1).
Каменем спотикання для всіх віруючих у безсмертя душі є попередження Самуїла: «Завтра ти й
сини твої будете зі мною». Якщо
справжній Самуїл перебуває в раю,
то це означає, що непокірний і відкинутий цар Саул також буде у
раю. Якщо ж непокірні і відкинуті
«˛
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царі не можуть бути на небесах, тоді твердження Самуїла означає,
що він, вірний і слухняний слуга
милостивого Бога, сам потрапив до
пекельного вогню.
Беручи до уваги усе наведене вище, розуміємо, що ця історія не доводить безсмертя душі. Вона демонструє лише обман чародійства.
ˇ
ø
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Щирі послідовники Біблії довгий
час були спантеличені словами, записаними в Луки 23:43: «І сказав
Ісус йому (розбійникові на хресті):
істинно кажу тобі: сьогодні ти будеш зі Мною в раю».
Звичайно, ми говоримо, що Ісус
не міг зустріти розбійника у той самий день на небесах, оскільки Сам
ще не сходив туди, про що йдеться
із Його розмови з Марією в неділю
(див. Йоан. 20:17). І все ж, було б
дуже добре, якщо б кома стояла
після слова «нині».
Виникає запитання: чи можливо
змінити місце коми? Чи дає можливість грецький оригінал це зробити?
Відповідь — так.
У Новому Завіті в грецькому оригіналі кома не стоїть ні у цьому вірші, ні в інших. Перекладачі самі визначили місце коми й інших знаків
пунктуації.
Чи ставили перекладачі коли-небудь кому в тому місці, де вона необхідна, на нашу думку? Я поставив
це запитання моєму старшому братові Грему, який викладає Новий
Завіт грецькою мовою з 1944 р. У
нього 200 різних перекладів Нового Завіту англійською мовою. А його друг Джим Баден має 600 версій
Нового Завіту. І ось від них я дізнався про щось незвичайне, що й
хочу запропонувати увазі читачів.
Якщо кома могла стояти і після
слова «нині», то чому багато перекладачів поставили її не там, де треба? Деякі християни стверджують,
що кома була поставлена перед словом «нині» через помилкове уявлення перекладачів про безсмертя.
Можливо, це так, проте можна
вважати, що чимало з них поставили її саме там лише тому, що найперший перекладач Нового Завіту
поставив її на це місце.
Цим першим перекладачем Біблії на англійську мову (переклад ві«˛
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домий як версія короля Якова) був
Уїльям Тиндаль, котрого було спалено на вогнищі саме за переклад
Біблії. Проте для мене справжньою
несподіванкою було те, що хоча Уїльям Тиндаль і поставив кому там,
де вона знаходиться, але він зробив
це не тому, що вірив у безсмертя душі. Напевно, це дивує вас так само,
як і мене. Отож продовжимо.
Незадовго до своєї мученицької
смерті У.Тиндаль скрупульозно,
уважно і з молитвою переглянув свій
переклад Нового Завіту. Однак до
того, як він опублікував своє виправлене видання, Джордж Джой самовільно видав власну переробку перекладу, в якій, крім інших спотворень, змінив слово «воскресіння» на
«життя після цього життя», що, за
словами Тиндаля, «було зміною самої сутності воскресіння».
У передмові до свого видання
Тиндаль висловлює своє велике незадоволення з приводу вчинку
Джоя.
Через деякий час у книзі «Велика боротьба» (с.547 оригіналу)
Е.Уайт пише: «Мученик Тиндаль
щодо мертвих стверджував: «Я відкрито заявляю, що не переконаний
у тому, що вони (праведники) вже
отримали славу Христа і можуть
судити ангелів уже нині. Це не є моїм сповідуванням віри. Оскільки я
бачу в такому разі проповідь про
воскресіння тіла даремною».
В оригіналі передмови Тиндаля
записано таке важливе твердження: «Я буду готовий повірити у це
(в те, що святі одержать нагороду
вічного життя відразу після смерті), якщо це буде доведено зі Святого Письма. І я бажаю, щоб
Джордж Джой зробив подібний доказ, якщо він зможе це, навіть за
умови використання слів: нині ж будеш зі Мною в раю».
Тут Тиндаль пропонує Джоєві
довести безсмертя душі, використовуючи навіть слова із Луки 23:43.
Одначе, як йдеться із цього вислову, сам Тиндаль не вірив у те, що душа безсмертна. Слова, записані у
Луки 23:43, поставили Тиндаля перед дилемою. Він же обійшов цю дилему, хоча і був переконаний у тому, що ні Ісус, ні розбійник не відбули в ту п’ятницю в рай і що розбійник очікує дня воскресіння.

Проте Тиндаль, передбачаючи,
який ефект може справити цей
текст на людей, подібно до Джорджа Джоя, не усвідомлював того, що
він надто легко міг виправити цю
помилку, змінивши місце розділового знака.
У цьому сумному досвіді маємо
серйозний урок з приводу того,
скільки проблем може створити
поставлена не на своє місце кома.
Ось чому Ісус у Нагірній проповіді
стверджував: «Жодна йота, жоден
значок у Законі не минеться, аж поки не збудеться все» (Матв.5:18).
Від часу видання перекладеного
У.Тиндалем Нового Завіту (1534 р.)
минули століття. Існує понад 600
версій і видань цієї Святої Книги.
Чимало перекладачів, за винятком
лише деяких, наслідували приклад
Тиндаля, поставивши кому перед
словом «нині». Інші — після цього
слова, як і має бути.
А ще один (Рум Мартина – 1922 р.)
поставив коми як перед, так і після
слова «нині», даючи змогу читачеві
самому вибрати, де повинна стояти
ота кома. Ще двоє перекладачів взагалі не поставили ком.
Проте щирі послідовники Божого Слова знають, що робити з комою, аби вчення Біблії не протирічило собі, бо Святе Письмо — незвичайна симфонія. До того ж Господь
дав нам розум, який здатний логічно мислити. Ісус ніколи не міг обіцяти того, що неможливо було здійснити. Як зазначалось, Ісус зійшов
на небеса лише у перший день тижня після Свого воскресіння (див. Йоан. 20:17). Не міг бути у раю до того
часу і розбійник, який покаявся.
Свідчення Біблії беззаперечне:
мертві після смерті не живуть. Керуючись цим свідченням, упевнено
стверджуємо, що вчення про безсмертя душі — не біблійного походження (див. Бут. 3:4), а тому душа людини смертна. Разом з тим ми
віримо словам Ісуса і Його апостолів про те, що «мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть» (Матв. 25:29).
Найкращим підтвердженням
цього є воскресіння Ісуса.
Лоуренс МАКСВЕЛЛ,
головний редактор журналів
«Керівник» і «Ознаки часу».
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«Я

маю ключі!» —
сказав Ісус Йоанові на острові Патмос.
Немає нічого радіснішого для
підлітка, ніж розповідати своїм
друзям, що його тато довірив йому ключі від сімейної машини.
Ісус теж запрошує нас розділити з Ним Його радість.
Упродовж багатьох років моя
мама страждала від параліча через
хворобу Паркінсона. Незадовго
до смерті вона не могла навіть самостійно поїсти, тому батько усі
дні проводив з нею у лікарні. Того
вечора, коли мені повідомили, що
вона померла, я схилився на коліна і прочитав Божі обітниці про
воскресіння. Саме вони сповнили
моє серце миром і спокоєм:
«Бо надходить година, коли всі,
хто в гробах, — Його голос почують» (Йоан.5:28-29).
«Так, як в Адамі вмирають усі,
так само в Христі всі оживуть»
(1Кор. 15:22).
«Бо Господь зійде з неба, і воскреснуть умерлі в Христі» (1Сол. 4:16).

зультаті переслідувань. Його батьки також померли. Брат Яків був
обезглавлений за Ім’я Христа. Матір Ісуса, Марія, якою він опікувався після смерті та воскресіння
Христа, також пішла із життя.
Петро був розп’ятий за ім’я Христове, Павло обезглавлений подібно до Якова. Усі 12 апостолів, окрім Йоана, пішли із життя; та й сам
він, здавалося, довго не проживе.
Як скрутно, що Ісус ще не повернувся. Чи повернеться Він колись?
Чи буде воскресіння насправді?
Як же сильно Йоан прагнув зустрічі з Ісусом ще до своєї смерті!
Раптово його думки були перервані: «Голос гучний, немов сурма»
звернувся до нього. «Що бачиш, —
запиши в книгу, і пошли Церквам»,
— таке було повеління (Об’явл.
1:10-11). «Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець».
«І був я мертвий, і ось я живий
навіки вічні... і маю ключі я від
смерті й від пекла».
Здригнувшись, із раптовим серцебиттям, Йоан озирнувся, щоб
подивитися, хто з ним розмовляє.
На свій подив, він побачив, як змінився пейзаж пустельного острова. У тому місці, де височіли голі
скелі, з’явилося сім золотих сві-

на віки вічні, амінь! І маю ключі
смерті і пекла» (Об’явл.1:17-18).
Отже, Ісус був живий. За винятком невеликого відрізка часу між
розп’яттям і воскресінням, Він був
завжди живий. І Він житиме завжди — навічно.
І Він мав «ключі смерті». Без
сумніву, це так! Коли Рим, наймогутніша імперія світу, розіп’яла
Його, а потім поклала у могилу,
поставивши військових стерегти
Його тіло, Ісус воскрес із мертвих
і, вийшовши з могили, пройшов
повз них.
Ісус сказав багато віків тому:
«Я маю ключі від смерті». Якщо
мертвий Ісус міг повернутися до
життя і покинути Свою могилу, то
немає сумніву в тому, що Він може відвідати усі могили й пробудити до життя тих, хто заснув.
‡ æŒ æ‡
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Йоан, перебуваючи на Патмосі,
можливо, згадував, як Ісус воскрешав людей задовго до Свого воскресіння. Слова Христа «Я Живий»
схожі на подібні слова, сказані
Ним біля домовини Лазаря. Сам
Йоан записав історію, що розповідає про Ісуса й Лазаря, у розділі
11 свого Євангелія. Лазар у Віфа-

«Я МАЮ КЛЮЧІ»
«І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти»
(Об’явл.21:4).
Як бажав я тоді, щоб ці обітниці виповнились. Я цього ж бажаю
й нині, коли пишу ці рядки, бажаю
раніше, ніж втрачу ще когось зі
своїх рідних.
На скелястому острові Патмос
Йоан, напевно, був також сповнений подібними почуттями. Минуло 65 років відтоді, як Ісус вознісся на небо і ангели пообіцяли, що
Він повернеться. І на Оливній горі, і в світлиці у вівторок й четвер
перед хресною смертю (див
Матв.24:25) Сам Ісус обіцяв повернутися. Проте один за одним
друзі Йоана відходили із життя —
деякі через хвороби, інші — в ре-
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тильників. «А посеред семи світильників» стояв «подібний до Сина Людського, одягненого в довгу
одежу і підперезаного попід груди золотим поясом» (Об’явл.1:13).
Його волосся було білим, як сніг,
а обличчя й ноги сяяли надприродним світлом. Це був Той, Кого Даниїл називав «Старий днями» (див.
Дан.10). Подібно до Даниїла, Йоан знепритомнів. Потім він почув
дивні слова: «Не бійся!». Підвівши
очі, Йоан побачив, що попри величну славу, котра освітлювала
Його обличчя, це був не хто інший,
а його дорогий Господь.
«Я маю ключі». Ісус знову представив Себе Своєму вірному другові. «Я Перший і Останній; і живий; і був мертвий. І ось Я живий

нії захворів. Його сестри, Марія і
Марта, послали гінця до Ісуса, щоб
повідомити Йому про це, хоча не
відчували себе достойними просити Його прийти й зцілити брата.
Вони знали, що Ісус настільки любив Лазаря, що Сам прийде.
Проте, одержавши їхнє повідомлення, Ісус «зостався два дні
на тім місці, де був» (Йоан 11:6).
Лише тоді, коли Ісус надприродним чином дізнався, що Лазар помер, Він попрямував до Віфанії разом із учнями, повідомивши їм:
«Друг наш Лазар заснув, — та піду
розбудити Його». Учні здивувалися. «Як заснув, то він, Господи, видужає». Сон у більшості випадків
означав, що температура стабілізувалася, і починається одужання.
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Ісус так природно вів розмову про
стан Лазаря, що вони думали, що
Господь говорив про звичайний сон.
Тоді Ісус сказав іншими словами:
«Умер Лазар» (див. вірші 11:14).
Смерть друга Лазаря не лякала Ісуса. Для Нього смерть віруючої людини була лише коротким проміжком між життям і життям — періодом, який тільки трохи більший, ніж
період між вечором та ранком.
«Лазар заснув», «Умер Лазар»,
«Я йду збудити його», «Коли б,
Господи, був Ти отут». Коли Ісус
зі Своїми учнями прибув до Віфанії через два дні після смерті Лазаря, Марія й Марта оплакували
свого улюбленого брата. Схлипуючи, кожна з них говорила Йому:
«Господи, коли б Ти був тут, то не
«˛
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вмер би мій брат» (вірші 21,22).
Знову й знову ці слова зривалися
з їхніх вуст після безсонних ночей, проведених біля Лазаря.
Я думав так щодо моєї матері й
друзів, що заспокоїлись. Безперечно, Йоан на Патмосі думав про
смерть свого брата Якова, а також
про смерть рідних і дорогих йому
людей. Коли б тільки Ісус прийшов!
Сестрам Лазаря Ісус сказав:
«Воскресне ваш брат». Марта відповіла: «Знаю, що воскресне у
воскресіння, в останній день»
(в.24). Ісус сказав їй: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в Мене, — хоч і вмре, оживе. І кожен,
хто живе і вірує в Мене, не вмре
повіки. Чи ти віриш цьому?»
(в.25-26). Хоча Марта цілковито

й не розуміла того, що говорив
Ісус, вона знала, що може довіряти Йому. «Так, Господи! Я вірую,
що Ти Христос, Син Божий, Грядучий у світ» (в.27).
Коли Ісус сказав: «І кожен, хто
живе та хто вірує в Мене, — повіки не вмре», Він не мав на увазі, що
віруючі взагалі не підвладні фізичній смерті. Адже Лазар вірив у
Нього, але теж помер.
Ісус говорив про те, що смерть
християнина в очах Божих є лише
сном, і у визначений Богом час він
пробудиться для вічного життя.
Обітниця вічного життя у Христі є надійною і вірною, а смерть —
тільки довший, ніж звичайно, перепочинок.
Наша віра не послаблюється від
того, що ми оплакуємо смерть наших близьких. Ми плачемо і тоді,
коли вони вирушають у далеку дорогу.
Ісус плакав. Хоча смерть Його
друзів не викликала страху в Ісуса, Святе Письмо говорить, що
«закапали сльози Ісуса» біля могили Лазаря (в.35). Наша віра не
повинна послаблюватися, коли ми
оплакуємо смерть близьких. Тому
що любов спонукає плакати за
людьми, котрі нам дорогі, а «Бог є
любов» (1Йоан.4:7). Християни
плачуть, але у світлі воскресіння
вони не в розпачі, «як інші, що надії не мають» (1Сол.4:13).
Працівники похоронного бюро
зазначають, що віруючі й невіруючі сумують по-різному.
Лазар був похований у невеликій печері, вхід до якої був закритий каменем. Ісус також мав бути
похований таким чином. Необхідно зауважити, що подібні могили
траплялися зрідка, тому що були
дорогими.
Ісус стояв із плакальницями біля входу в печеру і попрохав відсунути камінь. До того часу Лазар був
уже кілька днів мертвим.
Коли промені яскравого сонця
Палестини проникли у середину
гробниці, увага всіх була прикута
до мерця, обвитого плащаницею.
Люди дивилися, тривожно перемовляючись з приводу того, що
покійник, мабуть, уже став схожим на привид. Марія і Марта
спостерігали за тим, що відбува-
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голосі архангела та з сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі
воскреснуть першими» (1Сол.4:16).

лось, усе ще розмірковуючи, чому
Ісус не прийшов раніше.
Потім Ісус дав просте повеління:
«Лазарю, вийди сюди!» Тієї ж миті
мертве тіло у печері ожило. Оновлений Лазар ступив на землю, розпрямив плечі й приєднався до своїх
друзів (див. Йоан.11:43-44).
Скільки сліз, радості було потім!
Воскресіння і життя. Віруюча людина хоч і вмирає, але вона отримає
вічне життя.
У синагозі Капернаума, до воскресіння Лазаря, Ісус звертався до
слухачів з такими словами: «Воля
Того, Хто послав Мене, є та, щоб
усякий, хто Сина бачить та вірує в
Нього, мав вічне життя, і Я воскрешу його останнього дня». «Істинно,
істинно кажу вам: Хто вірує в Мене,
має вічне життя» (Йоан. 6:40,47).
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Якщо ми віримо в Ісуса, за Його
обітницею отримуємо вічне життя
уже нині, живучи на землі. Христос
є життя, і «Хто має Сина, той має
життя, хто не має Сина Божого, той
не має життя» (1Йоан.5:12). Проте для повного й буквального виконання обітниці нам треба отримати
життя останнього дня. Якщо б це
було неправдою, не було б потреби
у воскресінні.
«Лазар заснув», «Умер Лазар»,
«Лазарю, вийди сюди!».
Ісус є Воскресіння і Життя. Наше життя у Ньому вічне не тому, що
ми ніколи не заснемо, але тому, що
попри смерть ми воскреснемо при
Другому приході Ісуса останнього
дня. «Бо Сам Господь із наказом при
†
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Сказав Ісус Йоанові на острові
Патмос: «і живий; і був мертвий. І
ось живий на віки вічні. І маю ключі
пекла і смерті» (Об’явл. 1:18).
Смерть і Воскресіння Христа є
доказом того, що Христос насправді переміг смерть. Туристи зупиняються біля могил, де лежать
Авраам Лінкольн, Наполеон Бонапарт, Симон Болівар та інші. Проте християни щорічно тисячами вирушають у Палестину до порожньої могили Христа. «Нема Його
тут: Він воскрес» (Матв. 28:6). Ці
тріумфальні слова повторюються
кожної Пасхи.
Кожна з наших надій грунтується на дивовижній реальності Пасхи. «І якщо Христос не воскрес, то
віра ваша даремна: ви ще в гріхах ваших. Тоді і ті, що в Христі померли,
упокоїлись, і якщо тільки в цьому
житті ми надіємося на Христа, то ми
найнещасніші від усіх людей!»
(1Кор.15:17-19).
Павло покладався на обітницю
про воскресіння. Він був упевнений,
що Христос воскрес! Люди, яких він
знав, також своїми очима бачили
Його воскреслим. «І що Він явився
Кифі, потім дванадцятьом, потім
явився більш, ніж п’ятистам браттям одночасно, з яких більшість
живе й досі, а інші померли. Після
цього Він явився Якову, а потім —
усім апостолам». А після всіх Він
з’явився й мені» (1Кор.15:5-8).
У багатьох випадках, описаних
євангелістами, Йоан був поруч із
Ісусом; тепер у нього була чудова
нагода на острові Патмос у похилому віці знову побачити Ісуса.
Йоан чув, як Він говорив: «Не бійся; Я Перший і Останній, і Живий;
і був мертвий, і оце Живий на вічні
віки, амінь; і маю ключі від смерти
й від аду».
Невдовзі Ісус візьме в руки ключі, щоб відкрити могилу кожного
християнина, що спочиває «у Ньому». І я вірю, моя мама буде серед
них.
С.Мервін МАКСВЕЛЛ,
автор книги
«Бог піклується про нас»
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Доктор Мартін Кобіалка три роки провів серед населення племені Матабеле, що мешкає на південь від водоспаду Вікторія. В цій місцевості він
працював викладачем в адвентистському коледжі Солусі, в стінах якого
готують керівні кадри для 13 країн Африки. Тут у нього була можливість
ближче ознайомитися з анімізмом — вірою в існування душ і духів, а також зблизитися з шаманами, які
вступають у надприродне спілкування з духами. Протягом чотирьох останніх років викладав філософію релігії в Спайсер-коледжі в м.Пуна (Індія) — філіалі університету імені Ендрюса, де мав можливість ознайомитися з індуїзмом (зокрема, з ученням про реінкарнацію — перевтілення).
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Перший шаман, якого я зустрів, був Джеймс із поселення
Кумбі, племені Матабеле, що на
південь од водопаду Вікторія. Серед чоловіків, які сиділи на землі
і повільно по колу передавали
один одному горщик з пивом, він
вирізнявся тим, що на ньому було своєрідне намисто. Звали його
Джеймс. На моє запитання: «Ти
шаман?» він тільки кивнув головою і вийшов. Пройшло кілька секунд напруженого чекання. Шаман з’явився із сумкою і якимись
паперами в руках. З неприхованою гордістю він простягнув мені фотографію, на якій він був
зображений у шаманському
вбранні під час ритуального танцю. Потім показав видане районним керівництвом свідоцтво про
те, що він — визнаний цілитель.
Я запросив його, а також його
друзів на бесіду під велике хлібне
дерево. Неохоче прийняли вони
моє запрошення, але все ж таки
прийшли і посідали в останньому
ряду серед інших слухачів. Друга
наша зустріч відбулася наступного дня в моєму домі. Шаман прийшов у всьому своєму уборі, при
всіх регаліях. Ми говорили про
природу духів, а також про те, як
небезпечно мати з ними зв’язок.
Через деякий час він зізнався, що
перебуває в полоні цих духів унаслідок особливого закляття, але
хотів би бути вільним від них. Ми
разом звернулися до Бога по допомогу. Почалася драматична сутичка. Він отримав першу перемогу в боротьбі за свободу.
Джеймс поклав на стіл все спорядження: чаклунське намисто зі
«всесильними» амулетами, бара«˛
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бан, віяло для відлякування духів,
шаманський костюм із хутряною
шапкою, а також «рентгенівський» апарат: 14 дерев’яних і вирізаних із кісток шматків з викарбуваними на них символами —
для діагностики. Все це він лишив
у мене, я ж пообіцяв йому допомогти житлом, а також знайти
роботу на фермі нашого коледжу
і надати можливість його дітям
навчатись у школі.
Однак відразу після обіду він
прийшов знову: «Духи перемагають мене! Поверни мені моє спорядження!»
Я спробував підбадьорити його, але він із криком вибіг на вулицю і почав корчитись у кущах
терену. Це все побачили студенти і намагалися допомогти йому:
принесли стілець, щоб він сів і подумав. Години через дві параліч
минув, повернувся голос. Проте
він наполягав на своєму.
Я зрозумів його. Зовсім не духи перемагали його: то він ніяк не
міг уявити собі, як він буде тепер
жити без прибуткової справи шамана.
´‡
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Африканці, на жаль, не тільки
вірять у те, що дух продовжує жити після смерті людини й намагається встановити зв’язок з живими. Вважається, що ніякі події без
нього не відбуваються. Вже при
народженні дитини дух предків
супроводжує її в усьому і завжди: в навчанні; праці; коли людина вибирає собі чоловіка чи дружину; під час хвороби і в час смерті. Кожного африканця переслідує страх перед духами його ворогів. Тільки шаманові відомі ме-
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тоди захисту від них. Виконуючи
ритуальний танок, він вручає своїм клієнтам для відлякування злих
духів спеціальний амулет, який
потрібно носити на тілі. За це шаман має щедру винагороду, користується авторитетом, тому що
до нього звертаються по захист.
Я повернув Джеймсові його
спорядження і, прощаючись, привітно сказав: «Схаменися, Джеймсе!..»
Він зник у безмежній африканській пустелі, але через рік повернувся. Добро в ньому перемогло.
З допомогою Божою він перемінив своє життя, повернувся до
своєї сім’ї та почав працювати на
нашій станції.
ŁŒ æ Œ ‡
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Однак чи так вже й примітивна
віра анімістів, як часом здається?
На Заході ми також знаходимо віру, якщо не в духів-охоронців, то
в святих заступників та заступниць. Окультизм процвітає, а наше століття недаремно називають
«століттям магії».
Слід зауважити, що бачення
світу в анімістів здебільшого збігається з уявленням про світ освічених «науковіруючих» європейців і американців — деїстів.
Ось їхні основні принципи.
Бог далеко від нас, Він на небі;
Земля ж живе за законами природи, правлять нею духи предків.
«Ми молимося не Нглункулу, всемогутньому Богові-Творцеві, а
духам предків, — пояснив мені
один чоловік із племені Матабеле. — Стан душі, що сумує за померлим, у нас такий: спочатку ми
погоджуємося з тим, що дорогої
нам людини вже немає серед жи-
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вих. Однак не може того бути,
міркуємо ми далі, він же ще, як
живий, стоїть перед нашими очима, являється нам у снах, ми продовжуємо чути його голос у нашому серці, хоча його тіло давно
в могилі».
Здебільшого такий настрій душі стає постійним, тому що нам
хочеться, щоб дух чи душа померлого не були розлученими з нами
назавжди. Таке явище дихотомії,
чи навіть трихотомії, означає поділ особистості на дві чи три складові частини, наприклад, на тіло,
душу і дух. За словами Геродота,
вперше в історії воно зустрічається у стародавніх єгиптян. Можливо, вони знали більше нашого?
” Ł
‡
Ми виїхали на таксі з Кінру до
Гізи. Бажання побачити піраміди
перемагає, нетерпіння, нарешті,
стає нестерпним. Здавалося, що
таксі не їхало, а насилу повзло.
Коли ж, нарешті, ми побачимо в
обличчя свідків фараонових таємниць? Нарешті ми стоїмо перед
величавими кам’яними пам’ятниками сивої давнини. Два з половиною мільйони багатотонних
кам’яних брил не зрозуміло яким
чином складені в громаду, яка
розмірами не має собі рівних. Понад три тисячі років тому близько тисячі робітників так відшліфували кам’яні брили, що на місцях їх стику не вставиш навіть леза ножа. На зведення піраміди Хеопса знадобилося 20 років. Пло-
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ща фундаменту піраміди становить 53 тисячі квадратних метрів,
довжина однієї стіни — 230 м. Висота піраміди — 148 м. Це число,
помножене на мільйони, дорівнює
відстані від Землі до Сонця.
Безпрецедентна також для стародавнього світу точність збіжності осі піраміди з напрямком
південь-північ. Якщо розділити
суму сторін фундаменту на подвійну висоту, то вийде число «пі»
(математична величина — 3,14).
Чи не обігнали нас єгиптяни в
знаннях?
Англійський астроном Чарльз
Смайз після багаторічних досліджень заявив, що розміри коридорів піраміди відповідають точним
геометричним величинам. Він відкрив пірамідальний дюйм і запевнив, що тут записана всесвітня історія. Смайз вважає, що пірамідальний дюйм (2,54 см) дорівнює
одному року. Коридори, що ведуть вгору і вниз і перетинаються
камерами і залами, ніби вказують
на історичні події. «Зал перетворення» символізує собою відтинок часу з 1947 до 2000 року нашої ери. Він також стверджував,
що в 1994 році повинно було початися Тисячолітнє Царство. Це
пророцтво називають «Біблією на
камені»; воно має своїх як прихильників, так і супротивників.
Проте ясно одне: фараони, які
звели такі великі споруди, мали
особливі знання. Але чи знали вони щось більше, ніж ми, про потойбічне життя?

º
º‡ º Ł Ł
Ієрогліфи свідчать, що єгиптяни вірили в те, що людина складається з тіла, душі Ба, яку уявляють в образі птаха, і душі Ка — у
вигляді двох піднятих рук. У мить
смерті людини Ба відділяється від
тіла як безсмертна душа. Але Ка,
як сила, що долає смерть, залишається в тілі. Тому тіло бальзамували, ставили біля нього їжу і все
необхідне для подорожі в потойбічний світ.
Численні папірусні сувої із заклинаннями проти смерті, так
звані «книги мертвих», демонструють сутність віри в безсмертя
душі. Так само, як анімісти і «науковіруючі» (фідеїсти) нашого
часу, єгиптяни уявляють собі Бога-Творця надзвичайно відокремленим від Землі. Слово «деїзм»
утворено від латинського дієслова «деесє», що означає «бути відсутнім». Місце люблячого Батька
і Творця посідали боги-охоронці.
Тварини ставали божествами, божества перетворювалися на людей. Багато богів з’являлись в різних образах навперемінно. Людина ж боїться смерті, вона готова
віддати все, щоб жити. Про це
свідчать і ті скарби, якими споряджують гробниці при похованні померлого. Навіть слуги, рідня
прямували за фараоном на
смерть. Особливим багатством
вражає гробниця Тутанхамона,
що знаходиться в Каїрському музеї. Виникає запитання: чому це
синкретичне багатобожжя Єгипту не було сприйнято нашою релігією з уявленням про автономну, тобто існуючу окремо від тіла, безсмертну душу? Трапилося
так, що греки запозичили від
єгиптян містичне вчення про душу, платонізм підвів під нього філософську основу, і за допомогою Риму воно проникло на наші
землі і в наші часи. Це вчення ніякого відношення до християнства не має. Протестантські богослови дослідили, що воно — чисто язичницьке і ні в якому разі не
біблійне. Людина — це одне ціле;
характерне для шизофренії роздвоєння особистості не характерне для здорової людини. Цю думку підтримує і психологія. З особ«˛
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ливою впевненістю свідчить про
це і нейрофізіологія, наука про діяльність мозку.
˙ º
‡æ æ ‡
æ ‡ ‡
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Під час морського бою командир отримав поранення у голову
саме в той момент, коли повинен
був віддати команду «вогонь!».
Він знепритомнів і три тижні пролежав у комі. Коли ж свідомість
повернулась до нього, то перше
слово, яке він сказав, було «вогонь!». Діяльність мозку була перервана відключенням свідомості і продовжилася з того моменту, з якого була припинена.
Свідомість залежить від діяльності клітин мозку. Без їхньої
участі немає ні свідомості, ні самосвідомості, ні підсвідомості.
Цей факт не був врахованим стародавніми релігіями, а також нашою народною релігійною традицією.
Виникає запитання: де ж конструктор цієї унікальної системи,
де програміст, який забезпечує
цю систему відповідними програмами?
Три тисячі років тому Давид
писав: «Очі Твої бачили мої вчинки, усі вони записані у книзі Твоїй; і ті дні, що Ти мені призначив,
коли ані одного із них не було. Як
мені тяжко думки Твої збагнути,
Боже!
Яка
їх
сила!»
(Псал.139:16-17). Тут Творець
відкривається нам як великий
Конструктор й Інженер, Який
завчасно спланував мою самосвідомість. Моє «я» запрограмоване. Людина — то задум Божий.
Першоджерело моєї свідомості
відходить від Бога, звідси і природа моєї свідомості. Вона не існує
сама по собі; її утримує великий
Мислитель. І тому не існують окремо від людини душа чи дух. Людина — цілісна структура, обумовлена духовним впливом Бога.
Іов знав, що Бог викликав його
з небуття: «Руки Твої мене склали й сотворили... Ти мене виробив,
неначе глину» (Іов.10:8,9). «То
Божий дух у людині, Всесильного натхнення їх урозумляє» (Іов.
32:8). «Дух Божий творив мене,
і подув Всесильного мене оживляє» (Іов.33:4).
«˛
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«Якщо Він візьме дух Свій знову до Себе і до Себе забере Своє
дихання, — усяке тіло зараз же
загине, людина повернеться у порох» (Іов. 34:14,15). «І порох
повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його
Він дав. Бо ти є порох і повернешся в порох» (Бут.3:19).
Бог «дає мудрість мудрим і пізнання розумним» (Дан.2:21). «Які
великі Твої діла, Господи! Думки
Твої вельми глибокі» (Псал. 92:6).
«Вони бентежаться, коли ховаєш
вид Твій; як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох. Зішлеш Твій дух, — вони оживають, і Ти відновлюєш лице землі...» (Псал.104:29-30).
Які наміри у Бога відносно мене? Він — Провидець, Який утримує мене кожної миті в Своїх помислах.
Він Сам дає нам відповідь. У
Новому Завіті в Посланні до Єфесян (1:4) читаємо, що Бог визначив нас «до створення світу», щоб
ми жили з любов’ю до Нього. Ми
прийшли в життя, щоб любити і
бути любимими Ним.
Якщо ми, в силу дарованої нам
свободи вибору, вирішили належати Йому, то щирі стосунки між
Творцем і нами, Його творінням,
не закінчуються і після смерті. Ці
стосунки лише на деякий час припиняються через короткочасний
сон, бо ж ми надійно захищені в
Його любові навіки віків.
Це найкраща втіха — вона краща від ілюзій атеїзму і дуалізму,
матеріалізму і спіритизму. Бог любить мене як особистість, і я можу
відповісти Йому, моєму Богові й Отцеві, любов’ю. Ця любов не закінчується і після смерті, бо смерть — це
тільки мирний дитячий сон на руках у люблячого Батька. Наступна мить (бо тривалість сну невідчутна) — і ми прокидаємось у Його ж руках для життя, наповненого любов’ю, і це життя не має кінця. Тоді ми почнемо жити вже не
вірою, а баченням. Любов ця є сьогодні й буде вічно.
Мартін КОБІАЛКА,
професор університету
ім.Ендрюса в Берріен Спрінгс
(Мічіган).

ЧИ ВАРТО ДОВІРЯТИ
ПОМЕРЛИМ?
Сьогодні можна зустріти не мало
повідомлень про надприродні контакти живих з душами померлих. Є
свідчення і про «переселення» душ.
Проникло на сторінки газет та журналів, що душа, нарешті, була сфотографована у момент смерті людини. Одним словом: сенсація за сенсацією. Одначе, що ж говорить з
цього питання Біблія — найнадійніше джерело правдивої інформації?
Почнемо з книги Буття (2:7): «І
створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя
вдихнув у ніздрі її, — і стала людина живою душею.»
Святе Письмо також вчить, що
безсмертним є лише один Бог.
«Єдиний, що має безсмертя, і живе в неприступному світлі, Якого не
бачив ніхто із людей, ані бачити не
може» (1 Тим. 6:16).
Після смерті людини душа більше не живе «Бо знають живі, що
помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, — бо
забута і пам’ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже, і нема вже їм
частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється» (Єкл. 9:5,6).
Пророк Ісая, викриваючи тих,
що викликають мертвих, проголошує: «А коли вам скажуть: запитуйте духів померлих та чародіїв,
що цвірінькають та муркають, то
відповідайте: «Чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих
питатися у мертвих?» (Ісая 8:19).
Хто ж тоді з’являється на сеансах спіритів, видаючи себе за духів
померлих? Відповідь одна: це робить ангел пітьми Сатана та його
помічники. Бог категорично забороняє нам викликати померлих,
викриває чародіїв, медіумів, гіпнотизерів (див. Повт. Зак. 18:10,13).
Бог осуджує також і тих, хто звертається до них. У стародавньому Ізраїлі існував закон, згідно якого кожного, хто викликав мертвих, побивали камінням (див. Лев. 20:27).
Сатана зі своїми підручними ангелами розігрує великий спектакль з
переодяганням, щоб примусити нас
повірити у те, що вічне життя нам гарантоване за будь-яких обставин.
Серед ошуканих можуть виявитись саме ті, що мало знайомі зі Словом Божим, у якому «уся правда»,
необхідна для нашого спасіння.
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еред усіх жінок, які жили дві
тисячі років тому, Небесний
Бог обрав Марію для виконання унікального завдання: бути
земною матір’ю Божого Сина. З огляду на це, маємо усі підстави розглядати її як «благословенну між
жінками», яку «будуть називати
блаженною» (Луки 1:42,48).
Через те, що про цю жінку в Новому Завіті сказано небагато, її історію доповнюють, вигадують... Якщо у протестантських колах існує
тенденція не зауважувати навіть того, що про неї повідомляється на
святих сторінках Євангелій, то в
Римсько-католицькій та Православній церквах підносять її до рівня богині, яка часом у вигадках людей досягає чи не головної порадниці, від котрої залежить усе, в тому числі й спасіння людини.
Але Марію вигадувати непотрібно. Інакше можна витворити з цієї
чудової єврейської жінки якусь іншу і загубити справжню, головна
порада якої була: «Робіть те, що Він
(Ісус) вам скаже» (Йоан.2:5).
Без сумніву, на той час Марія, напевно, була найкращою із жінок,
про що і засвідчило Небо: «Радій,
благодатна, Господь із тобою! Благословенна ти між жінками» (Луки
1:28). Вона була чудовою матір’ю і
дружиною Йосифа, хвилювалась і
переживала через зникнення 12-річного Ісуса. На її долю випав важкий
хрест бачити і чути знущання, погрози, змови про Його страту під час
служіння. Серце Марії розривалося від болю, коли вона дивилася на
муки Сина, прибитого до хреста. За
свідченням Духа Пророцтва, вона
кілька разів непритомніла і учні Ісуса змушені були виносити її тіло подалі від тієї жахливої сцени. Син Божий бачив муки Своєї земної матері й дуже хотів чимось її втішити, але
жодного слова не сказав їй про те,
що вона матиме якісь особливі переваги на Небесах і сидітиме поруч
з Його небесним троном, беручи
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Роль, яку нині приписують
Діві Марії, стала можливою
через хибне уявлення людей
про те, що нібито існує потойбічне життя, у якому Марія виконує роль небесної цариці, відаючи там справами
Землі. Цю ідею взяв на озброєння сучасний спіритизм,
який, у повному розумінні
слова, є активним відомством
сатани. В останній час, за
словами Ісуса Христа, чудеса і незвичні дивовижні явища полонитимуть серце і розум людей планети, відволікаючи їх від істини і роблячи
жертвами спокусника.

участь в якомусь особливому заступництві перед Сином на Небесах.
Коли настав час прощання і Спаситель відчув наближення смерті,
невимовно страждаючи, Він доручив її опіці найближчому з учнів,
сказавши матері, що віднині саме
Йоан буде її сином, а вона — його
матір’ю. «І з того часу цей учень
взяв її до себе» (Йоан.19:26-27).
Після воскресіння Господа і Його вознесіння Марія постійно перебувала з-поміж Його учнів; разом з
ними отримала хрещення Святим
Духом у день П’ятидесятниці і була
активною благовісницею про спасительну кров Христа. Вона нічим не
відрізнялася від інших послідовників Ісуса. Біблія також не повідомляє про її особливу роль у керівництві молодою християнською Церквою, і лише з переказів дізнаємося,
що вона померла і похована в Ефесі.
Можна лише здогадуватися, що до
кінця своїх днів Марія перебувала
під особливою благословенною опікою свого небесного Сина і Відкупителя. У час славного воскресіння
вона вийде з могили Йому назустріч, щоб привітатись на хмарах небесних. Нині ж Марія відпочиває, як
і усі інші праведники.
Нині багато розповідається про
те, як мертві нібито відвідують живих, приносячи їм вістки з потойбічного світу; люди, наприклад, чують
голос, який говорить із яскравого
світла, або як звичайна статуя якогось «святого» проливає сльози, а
з рук і ніг мертвої матерії стікає
кров. Ці явища в християнстві частішають, готуючи грунт для впливу
спіритизму.
Як свідчать факти, культ Марії
завдяки спіритизму набуває все
більшого значення. Багато християн вірять, що «загадкові явища і видіння... свідчать про втручання благословенної Діви Марії — Небесної Цариці — і є істинними провідниками для усіх християн» (Тед і
Морін Флін, «Грім правосуддя»).
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Наводячи для доказу навіть біблійні тексти, автори вище згаданої
книги продовжують: «Божий план
частково полягає в тому, щоб «Жінка, одягнена в сонце» (Відкр. 12:1),
являла себе по всьому світі, пропонуючи людям безпечну гавань у своєму співчутливому серці» (с.4-5).
Говорячи про культ Марії, доцільно звернути увагу на деякі історичні чинники щодо цього питання.
У перші віки після Р.Хр. Марія
згадувалась як земна матір Ісуса в
контексті християнської історії, і
лише Ефеський собор у 431 р. підняв справу Марії до рівня церковного догмата, зміст якого спонукав
до вшанування Марії як Богородиці (Theotokos), або Божої матері.
Богослови доклали чимало зусиль, аби з’ясувати значення цієї таємниці у всій Біблії — від Буття до
Відкриття. Історик Ярослав Пелікан у своїй книзі «Mary through the
Centuries» («Марія крізь віки») констатує: «Жодна інша людина, ні
один з пророків чи апостолів або інших святих не став предметом навіть частки тих глибоких теологічних досліджень і аналізів, які викликала благословенна Діва Марія».
Середньовіччя винесло Марію на
найвищу вершину для її всесвітнього впливу. Поки теологи вивчали
абстрактні «рівняння» щодо Святої
Трійці, справа Марії, зрозуміло, без
її волі й згоди, вийшла з-під контролю і стала неприборканою. Навіть такий відомий у християнстві
теолог, як Фома Аквінський, пристрасно боровся з поширеним переконанням, ніби милостива Мадонна була народжена без плями первородного гріха. І все ж у XIX ст.
— багато років після того, як більшість протестантських реформаторів відкинули культ Діви, папа Пій
IX оголосив догмат про «непорочне зачаття»: «Непорочна Діва, цілковито захищена від опоганення
первородним гріхом, тілом і душею
була піднесена до небесної слави
після того, як закінчилося її земне
життя».
Після того європейські католики
ще з більшим запалом потягнулися
до своєї «небесної Патронеси»; почастішали, нібито від Марії, видіння
у різних верств віруючих, особливо
у сільських дітей. Народжувалися
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сотні монастирів — чоловічих і жіночих — присвячених Марії.
У половині XX ст., коли було оголошено папою новий догмат про
«Взяття на небо», Марія стала осередком католицької культури.
Складалось навіть враження, що
Ісус пишається тим, що є її сином.
На II Ватиканському Соборі в 60-ті
роки тривала довга суперечка між
єпископами: яких канонів щодо Діви Марії слід навчати людей.
Деякі католицькі ідеологи стверджували, що Марія «не померла
взагалі, а була миттєво піднесена від
земного життя до Небесної Слави». На цьому грунті з боку навіть
католицьких теологів вчення церкви підпадало гострій критиці. Цей
факт змусив папу Йоана Павла II,
на Генеральному засіданні у Ватикані 25 червня 1997 р., зробити таку заяву: «У Новому Завіті нічого
не говориться про те, як померла
Марія. Таке мовчання наводить на
думку, що це сталося зовсім природно, без якихось особливостей.
Погляди тих, котрі не погоджуються з твердженням, що вона померла своєю смертю, безпідставні».
Але, як і на згаданому вище Соборі, консервативна католицька меншина духовенства і простих віруючих
жадають чергового оголошення про
виняткову роль Марії у спасінні людини, пропонуючи титули «Посередниці» і «Відкупительки».
Американська газета «Newsweek» від 25 серпня 1997 року в
статті «Чи буде створено новий
догмат?» повідомляла: «Цього
тижня до Ватикану прибуде велика скриня, відправлена з Каліфорнії і адресована «Його Святійшиству Йоану Павлу II». На супроводжуючій транспортній наклейці зафіксовано чимало країн усіх континентів, за винятком Антарктиди, і
вказано цифру 40383, що означає
кількість підписів у скрині, поставлених під зверненням до папи, аби,
користуючись своєю непомильністю, він проголосив новий догмат
Римсько-католицької віри, а саме:
«Діва Марія є Співвідкупителькою,
Посередницею всіх милостей і Покровителькою Божого люду».
Далі газета повідомляє, що за
останні чотири роки в канцелярію
Святого престолу із 157 країн сві-

ту прийшла ціла злива листів з
4340429 підписами людей, з-поміж
яких — близько 500 єпископів і 42
кардинали, у тому числі й польський — Юзеф Глемп.
«Якщо цей рух успішно закінчиться, — продовжує газета, — то
католики будуть зобов’язані визнати за один із пунктів своєї віри три
особливі доктрини:
* Марія бере участь у відкупленні, яке здобув для людства її Син;
* усі благословення і благодать,
що випливають із страждань і
смерті Ісуса Христа, даються лише
завдяки заступництву Марії перед
її Сином;
* усі молитви і благання віруючих також повинні йти через Марію, яка, в свою чергу, пропонує їх
Ісусові.
Теологи називають це високою
Маріологією і, здається, що така
доктрина суперечила б основному
віровизнанню у Новому Завіті:
«Один Бог і Один Посередник між
Богом та людьми, — Людина Христос Ісус» (1Тим.2:5). Виходить, що
замість Святої Трійці було б щось
на зразок Святого Квартету...»
Чи може таке статися?
Шведський теолог, професор
Марк Міревел, який також підтримує ідею такого догмата, стверджує: «Я переконаний, — ще до 2000
року відбудеться визнання цієї Маріїної істини».
Одначе чутки про можливість
проголошення такого догмата викликають подив у християн інших
конфесій і навіть самої Римськокатолицької церкви. Ветеран екуменічного діалогу, теолог єпископальної церкви Уїльям Франклін
попереджує, що проголошення папою нового догмата «було б черговим цвяхом до труни екуменізму... Проте, — додає він, — я не
думаю, що ця церква переймається такими справами...».
Постать Марії, як уже зазначалося, щодалі активніше використовується спіритизмом. Синдром жінкимедіума з біблійного міста Аендора
(див. 1Сам.28) набуває все більшого
поширення. Той же професор Міревел стверджує, що майже з усіх континентів приходять повідомлення
про «з’явлення» Марії більш як 400
особам лише у XX столітті. Це біль-
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ше, ніж у трьох попередніх віках, разом узятих. Так що у багатьох відношеннях наше століття можна вважати «століттям Марії».
Марія має також свою Web-сторінку в Інтернеті, куди віруючі переказують найсвіжіші «повідомлення», отримані, нібито, під час «з’явлень» Божої Матері. Шляхом надзвичайних «одкровень» від Марії старомодний католицизм іде назустріч
супермодерному релігійному рухові під назвою «Новий Вік», спрямованому на надприродні явища.
Але чи не найбільшим спонуканням до обожнення Марії стають усе
частіші природні катаклізми, стихійні лиха і моральний занепад суспільства. Ось що сказала у спеціальній радіо-телепередачі 74-літня матір Анджеліка зі своєї монастирської студії в США, яку слухають у 55
млн. оселях 38 країн світу: «Якщо ми
відмовимося від прийняття Маріїного догмата, то гадаю, що надійдуть
часи випробувань, переслідувань і
трагедій... Якщо ж Святий Отець
сформулює такий догмат, то це збереже світ від великих катастроф і
Бог огорне людей великим милосердям» (Eternal world television network, 10 серпня 1997 р.).
У католицьких книгарнях є чимало творів, присвячених Діві Марії. Особливу увагу привертає згадана вище книга «Грім правосуддя» (428 с.), передмову до якої написав колишній ієзуїт, відомий католицький письменник Малахія
Мартін. Ця книга є бестселером у
католиків, а її автори, Тед і Маурін Флін, вважають твір «покликом» Діви Марії, «що пробуджує»
і чиї «з’явлення трапляються настільки часто, що ми вже не можемо ігнорувати цей факт».
Адвентистський теолог і дослідник Орлі Берг, прочитавши цю книгу, наводить з неї деякі цитати.
Уже на самому початку книги загадкові явища, пов’язані з Марією,
автори вважають «попередженням
з метою приготування людей до
Другого пришестя Христа, а також
звернення їхньої уваги на те, що коренем усіх наших проблем є порушення Заповіді про Суботу», яку вони, звичайно, вважають неділею.
Посилаючись на старозавітні часи,
Фліни пишуть, що «Богові було до
вподоби, аби сьомий день, субота,
була днем спокою і поклоніння, ду-
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ховного навчання і прославлення
Бога. У Новому Завіті, — підкреслюють автори, — таким днем стала
християнська субота, тобто недільний день. Щоб приготуватися до повернення Христа, люди повинні перестати зловживати святістю цього
дня» («Грім правосуддя», с.4,389).
Поважних, освічених людей
зовсім не цікавить, яка була потреба в заміні одного дня на інший і з
якою метою було здійснено таке
святотатство.
Ось деякі коментарі на цю книгу
адвентистського теолога і дослідника Біблії Орлі Берга: «Привертає
увагу той факт, що у своїх «з’явленнях» Марія називає себе «пророчицею нашого часу» і що саме вона може «провести нас через ріки страждань, що прийдуть на цей світ перед
Другим приходом Господа». Фліни
вважають, що саме перед цією подією «Марія більше, ніж будь-коли,
повинна сяяти в благодаті, силі і славі, щоб привести невіруючих до Католицької церкви. В останні дні влада Марії буде дуже великою».
Книга поділяється на чотири підтеми, визначені на обкладинці:
«Попередження. Диво. Покарання.
Ера миру».
На думку авторів, «попередження приведе нас до розуміння Бога.
Як віруючі, так і невіруючі визнають, що Бог торкнувся людей Своєю незрівнянною силою». Це «всесвітнє» попередження протягом року супроводжуватиметься чудесами, які в сумі складатимуть «значно більше», ніж втручання Бога в
часи переходу юдеїв через Червоне море або небесної манни.
«Чудеса, — стверджують Фліни, — підтверджуватимуть істину...
що усі люди мають увійти до Христової Церкви, приєднавшись до її
дисципліни, вчення і святинь». Чудеса «доведуть славу Матері Божої
до того, що усі християни залишать
свої сумніви щодо її ролі... і повернуть їй ту честь, яку дає їй Сам Бог».
«За чудесами, — говорить Марія (за книгою Флінів), — прийде
покарання, яке буде викликане відступництвом у церкві. Це відступництво поширилося на кожну частину церкви і підтримане навіть деякими з її єпископів...» Покарання,
за словами Марії, виявиться через
серію катастроф, яких ще ніколи не
переживав світ. Воно буде гірше за

тисячу землетрусів, гірше за Ноїв
потоп. «Особливі ознаки будуть
підтверджувати явлення Марії...
Покарання викличе просіювання в
Церкві, й зостанеться «залишок»,
на який виллється «Другий дощ»,
що стане початком «Ери миру».
«У ці дні, — нібито говорить через Марію Ісус, — настане одна віра і буде один Пастир. А єдиною вірою буде католицька, яку Він заснував, перебуваючи на Землі в людському тілі. Потім прийде мир... Нові
царі будуть правою рукою Святої
Церкви». Чи не так було в часи середньовіччя?
Коли, за словами Марії, мало б
усе це статися?
18 вересня 1988 р. Марія, за книгою Флінів, проголосила, що світові
«відмірено» 10 років. «У цей десятирічний період відбудуться відкриті
мною таємниці ... усі події, передречені вам мною, збудуться» (див. Adventist Review», серпень 1996 р.).
Відомо, що офіційний Ватикан
погоджується не з усім, про що пишуть, показують або говорять підзвітні йому засоби масової інформації, письменники і навіть єпископи. Разом з тим із викладеного вище матеріалу бачимо, чим живе ця
найбільша у світі християнська організація і ті небезпечні тенденції
щодо культу Марії.
Нині ніхто не береться провіщати, яке рішення прийме (якщо взагалі прийме) Йоан Павло II. Це сумнівно, щоб він пішов шляхом папи
Пія XII, який проголосив в 1950 р.
догмат «Про безпосереднє взяття
на Небо Марії» після довгих консультацій з усіма єпископами Церкви. Католицька церква налічує
2700 єпископів і 90 кардиналів, більшість із яких мають іншу думку щодо нового догмата. Відомо лише, що
теперішній господар Ватикану
вельми шанує Богородицю. Ось і останню свою енцикліку «Dies Domini»
(День Господній, липень 1998 р.) він
закінчує словами: «Я доручаю цей
апостольський лист у руки Покровительки — непорочній Діві, щоб
він був отриманий і втілений в життя усією християнською спільнотою... Марія завжди присутня в
церкві під час недільного служіння... Від неділі до неділі прочани
прямують слідами Марії, а її материнське заступництво надає особливої сили молитві, яка підіймаєть«˛
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ся від церкви до престолу Святої
Трійці» (Dies Domini, п.86).
Як бачимо, не так вже й далеко
до проголошення Марії «співвідкупителькою, посередницею і покровителькою Божого народу».
Як же хочеться ворогові усякої
правди, який збунтувався проти Сина Божого ще на Небі і спокусив до
цього третю частину ангелів, зробивши з них демонів, відвернути
увагу світу від Єдиного Посередника між Богом і людьми — Христа
Ісуса, «Який віддав Себе Самого на
викуп за всіх» (1Тим.2:5-6).
Так, ми шануємо Діву Марію; віримо, що вона воскресне для вічного життя з усіма праведними. Але
якби Марія воскресла нині і побачила усі ті зловживання її іменем
або почула богозневагу від її імені,
вона б не витримала і, напевно, ще
раз померла. Марія не може бути
співвідкупителькою, оскільки сама
потребувала прощення і відкуплення єдиного Спасителя — Господа
нашого Ісуса Христа.
До кінця своїх днів Марія скромно вважала себе знаряддям у руках
Божих для звершення незбагненної
«тайни благочестя» (1Тим. 3:16). Як
слугиня Господня, вона могла лише
повторювати: «Велике вчинив мені
Всемогутній. Нехай прославляється
Святе ім’1я Його!» (Луки 1:49).
Що ж до подій останнього часу,
перед Другим пришестям Сина
Людського, то потрібно пам’ятати,
що сатана завжди намагався випереджати те, що мало відбутися на
Землі, аби таким чином «звести, як
можна, і вибраних» (Матв.
24:24).
Нині він готується до останньої
битви з Христом, використовуючи
усі доступні йому засоби. «Божі
слуги із сяючими натхненням обличчями поспішатимуть донести
небесну вістку в усі куточки Землі.
Тисячі голосів звіщатимуть Боже
застереження. Відбуватимуться
численні чудеса, хворі будуть зцілятись, ознаки і надприродні явища супроводжуватимуть віруючих.
У той самий час сатана також творитиме чудеса, «так що навіть вогонь зводить з неба на землю перед людьми» (Відкр.13:13). Саме
тоді жителям Землі доведеться
прийняти остаточне рішення»
(«Велика боротьба», с.612).
Микола ЖУКАЛЮК
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Втор.4:15-19. 1Иоан.5:7. Иоан.19:25-27.

Æ

На світі жінки більш не буде,
Яка б страждала так, як ти.
Тобі вклонятись стали люди,
Та ти їм, матінко, прости.

Такої жінки більш не буде,
Яка б страждала так, як ти,
Тобі вклонятись стали люди.
Та ти їм, матінко, прости.

Хоч ти пізнала ніч могили,
Давно твої мовчать вуста,
Та люди лик твій воскресили
І моляться як до Христа.

Свята, пречиста і смиренна,
То Бог Святий тебе призрів,
І в темну ніч у Віфлеємі
Родити Сина повелів.

Нема твоєї тут провини,
Не ти ідеш проти Творця,
Тебе зрівняли з Божим Сином,
Що має славу від Отця.

Ти Сина Божого ростила,
Носила ніжно на руках,
Хоча була в часи безсилля,
Як очеретиночка, слабка.

...Колись постукав вісник з Неба:
«Дитя від Духа скоро жди.
Тобі Христа родити треба,
Який на Небі був завжди».

Хоч знала ти, що Син від Бога,
І розуміла: «Він — Святий»,
Та душу краяла тривога:
Що жде Його, кінець який?

А ти була Пречиста Діва,
Пустила гостя до дверей,
Душею чистою раділа:
«Блаженна буду у людей».

І як же серденько боліло,
Коли твій Син на хрест возніс
Гріхи людей — і ти зомліла,
Ти геть сліпа була від сліз.

Був біль і страх, і злі тенета,
Диявол пастки городив,
А потім очі Назарета,
Який безжалісно судив.

Хоч ти страждала до нестями,
Та в Царство вірячи Небесне,
Шептала спраглими вустами:
«На третій день Мій Син воскресне».
Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
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Прочитавши
розповідь
«Ти не мачуха,
ти — моя мама»,
ви відкриєте
для себе цілий
світ, забарвлений
найширшим
спектром взаємин
між батьками
й дітьми,
дізнаєтесь
і, можливо,
скористаєтесь
«чудодійними
засобами»,
що допомагають
не лише вихованню,
а й теплому
спілкуванню
з дітьми.
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Невисокого зросту, білява, з
ніжними блакитними очима жінка тихо ввійшла в оселю і спинилася біля порогу. Пройти далі не
насмілилась. З усього було видно,
що вона занепокоєна і чекала чогось особливого. Проте тут їй назустріч вибігли діти, — одне менше від іншого.
— Їх у мене аж восьмеро, —
сказав батько.
Потім, звернувшись до дітей,
додав:
— Діти, це ваша матуся.
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Двоє найменших відразу ж підбігли до Олени і попросилися на
руки. Вони від душі зраділи, що
нарешті у них знову буде матуся,
до кінця не усвідомлюючи того
нещастя, що сталось у їхній родині. Олена поступово приходила до тями і, вже усміхаючись,
ніжно пригортала їх.
Хлопчики, а їх було троє, здалеку розглядали мачуху. Останні непомітно наближалися до
жінки, котра мала замінити їм
маму, але за кілька кроків від неї

розгублено спинились. Ситуація
складалась так, що саме Олені
необхідно було всю ініціативу
взяти під свій контроль. Вона
ласкаво запропонувала усім присісти.
— Дорогі мої, я хочу, щоб ви
перш вислухали мене.
Вісім пар очей з цікавістю подивилися на неї. І Бог один знає, що
думав, відчув тоді кожний з цих малих дітлахів.
— Я бажаю, — тихо продовжувала Олена, почервонівши, — щоб
«˛
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із Божою допомогою я змогла дійсно стати для усіх вас матусею.
Звичайно, цілковито замінити
вашу неньку я не зможу, але хочу
бути на неї схожою, хоч трішки.
Ви мені щовечора розповідатимете про свою маму, а я вчитимусь у
неї любити вас так, як любила вона. Я бажаю виховати вас так, аби
в день воскресіння з мертвих могла сказати вашій матінці: «Дорога
Тетяно, ось твої діти, я була для
них тимчасово мамою і все зробила для того, щоб виховати їх для
вічності». І тоді буде так, як ви вирішите — якщо захочете, то будемо усі разом, а якщо ні, то я своє
шатро поставлю недалеко від вашого, щоб усю вічність споглядати ваше щастя, котре завжди буде і моїм.
Молодші, розтуливши свої маленькі ротики, із захопленням дивилися на Олену, старші мовчки,
насупившись і нахиливши голівки,
ніби уважно розглядали своє взуття. Потім всі разом провели Олену
по кімнатах, щоб ознайомити з помешканням. У вітальні вона раптом
спинилась, звернувши увагу на те,
що на стіні висів портрет лише
батька.
— А хіба маминого портрета у
вас немає? — здивовано запитала
жінка.
Хвилина мовчання для всіх була
ніби вічність. Потім одна із дівчаток, на ім’я Оля, відповіла:
— Чому ж немає? Є, але тато перед вашим приходом зняв його. Я
заберу його до своєї кімнати, —
ображено відповіло дівча.
— Вважаю, що портрет вашої
матусі треба поставити на місце, —
відказала Олена. Потім із посмішкою додала: — Якщо заслужу колись, тоді й мій портрет висітиме з
протилежного боку.
Оля радісно побігла до своєї
кімнати, щоб портрет дорогої матінки знову висів поруч із батьковим.
— Ось і веселіше стало, — промовила Олена, — мама допомагатиме мені ростити й виховувати
вас.
Олексій — глава сім’ї — вдячно дивився на Олену. Діти також
по черзі пригорталися до неї.
«˛
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Напруження зникло, і вони
дружно пішли вечеряти. Потім усі
разом читали Біблію, молились і
полягали спати. Олена затрималась на кухні, щоб підготувати сніданок для дітей та чоловіка.
— Важко їй буде, адже нас так
багато, — зітхнувши сказала Ганнуся.
— А мені здається, що у неї добре серце і я зможу її полюбити, —
зауважила найстарша Юля.
— О ні! Лише у нашої матусі було добре серце, і я цю тітку Олену
ніколи не називатиму мамою! Нехай собі живе у нас на здоров’я, якщо бажає, а я обійдусь і без неї! —
крізь сльози вставила своє слово
Оля.
— Тихіше, тихіше, — мовила
Юля, — а то нас почують. Знаєш,
Олю, вона — героїня, бо піти на
восьмеро чужих дітей не кожний
наважиться. Ось хоч би ти — уже
бунтуєш проти неї, а вона ж тобі
ще нічого поганого не зробила.
Гадаю, якщо вона прийшла до
нас, це означає, що у неї все-таки
добре серце.
— І портрет нашої матусі повісила поруч із татовим. Я також вважаю, що тітка Олена — добра жінка, — знову сказала Ганнуся.

Після цього всі вгамувались і
почали дрімати.
Олена завершила роботу на кухні й пішла подивитися, чи сплять
хлопці. Біля дверей їй довелося
спинитись, тому що там теж, виявляється, йшла бесіда.
Володя продовжував:
— Знаєте, хлопці, я її полюбив
відразу, вона хороша жінка, і я її,
напевно, називатиму мамою.
— Оля сказала, що у нас була
лише одна матуся, а це просто мачуха, — промовив Петро.
— Одначе ми чоловіки, і нам не
личить засмучувати жінок, тому
називатимемо її мамою, — продовжував свою думку Володя.
— Ми теж хочемо, щоб у нас була матінка, — защебетали двоє
наймолодших.
Олена прочинила двері, зайшла
до кімнати і поправила усім ковдри, які ніби теж хвилювались і тому сповзли аж до самісінької підлоги. Потім вона турботливо запитала:
— Ви чому, друзі мої, не спите?
Завтра раненько вставати.
І тут Володя раптом відповів:
— Ти не турбуйся, мамо, ми зараз усі дружно заснемо. Просто у
нас була чоловіча розмова.
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— Ну раз чоловіча, то я йду, —
щасливо усміхаючись, сказала
Олена й зачинила за собою двері.
У кухні вона на колінах у молитві щиро просила у Господа мудрості, щоб правильно виховати сиріт.
Із першого дня Олена пройнялась
любов’ю і жалістю до дітей. Вона
піклувалась про них, допомагала у
всьому, втішала їх. Однак часто думки жінки поверталися до Олі.
— Бідна дівчинка, вона так рано залишилась без мами, рана в її
серці не загоюється, і тепер моя
присутність не робить її щасливою. Вона надто вразлива і тому
так страждає.
Часто в думках Олени лунало
одне й те саме запитання:
— Як мені краще чинити, аби виконати місію, котру взяла на себе?
Як поводити себе, щоб стати
близькою для тих, хто потребує
любові?
Одного разу, помітивши, що
Олені важко, чоловік підійшов до
неї і, ласкаво обійнявши, промовив:
— Ти не сумуй, я тобі у всьому
допоможу і Бог допоможе нам.
Минув рік. У сім’ї Олену всі полюбили і вже не уявляли, як можна було не знати її досі. Лише одна
Оля не помічала мачуху. Якось вона запитала в Олени:
-Скажіть, а там, на Небі, з ким
житиме наш тато — із мамою чи з
вами?
Олена не замислюючись відповіла:
— Із вами і вашою мамою. Адже я — лише тимчасова для вас мама. Інші діти, почувши розмову,
кожний додав щось своє, а загалом
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(відповіді див.
на 3-й стор. обкл.)
1.Хто написав 1005 пісень?
2. У яке місто прибув Филип
після того, як охрестив вельможу Кандакії?
3. Які дерева не можна було
псувати Ізраїлю при взятті
міст?

усе звучало так: тато, мама, ми і нова мама — усі житимемо разом.
Оля, звичайно, ще раз упевнено
наполягала:
— Там побачимо.
У цей час до кімнати зайшла
Юля і, докірливо поглянувши на
сестру, зауважила:
— Матусю, ти з нами будеш завжди — на Землі й на Небі. Ми тебе
ніколи не залишимо. І наша матінка буде вдячна тобі, що ти погодилася виховувати її дітей.
Після таких слів усі замовкли.
Увечері Оля раптом заговорила
нормальним тоном — без іронії,
без роздратування в голосі:
— Наша мамуся любила пісню
«Коли Божий мир сповнює серця».
Олена підтримала Олю:
— Так, ну-мо і ми заспіваємо цю
прекрасну пісню. Мені вона теж
подобається.
Домашній хор із десяти голосів
хто як міг старалися, щоб улюблена мамина пісня звучала з новою
силою.
Олі часто хотілося, щоб мачуха
лаяла і ненавиділа її, кричала на
неї, але цього не сталось.
Олена якось навіть навпаки у хвилини особливого напруження в душі дівчинки тихо їй повторювала:
— Олечко, чини так, як підказує серце.
Якось Оля їй відверто сказала:
— Я так скучаю за своєю матінкою і ніколи не зможу її забути.
— Донечко, — промовила Олена, — нікому не під силу забути
свою дорогу мамусю, вона житиме у серці кожної людини доти, поки ми житимемо. І ти теж маєш на
це право.
— Я багато думала, — продовжувала розмову Оля, — ви — дуже хороша жінка, але все-таки не
мама.
— Згодна, — тихо і сумовито
промовила Олена, — таку дорогу
втрату навряд чи я зможу тобі замінити, але дозволь мені любити
тебе як свою доньку й піклуватися
про тебе; дозволь хоч частково
компенсувати ту недостачу, через
яку ти так страждаєш.
— Тітонько Олено, я подумаю, —
із помітним полегшенням відповіла дівчинка.

...Через тиждень після відвертої
бесіди Оля потрапила в аварію. Коли Олена зайшла до лікарняної палати, дівчинка лежала непритомною. Серце жінки стислося від болю, і вона гірко заплакала, схилившись біля дитини. Правда, лікар
трохи втішив її, повідомивши, що
є надія на повне одужання дівчинки. Проте поки що необхідний постійний догляд. У лікарні, не відходячи від постелі доньки, Олена
провела три доби. Вона не пам’ятала, чи їла вона щось цими днями,
чи пила, але точно знає, що очей не
стулила, аби не пропустити можливості допомогти дівчинці. Постійно молилась про неї й просила,
як для своєї рідної доньки, щастя
у Господа.
На третю добу, під вечір, Оля
повільно розплющила очі, й першим, що вона побачила над собою,
було змарніле й заплакане обличчя мачухи.
Оля усміхнулась їй. Олена ніжно погладила дівчинці руку, потім
подала їй води й покликала лікаря.
Поки лікар оглядав потерпілу,
вона вдячно поглядала на свою мачуху і вперше за всі дні подумала:
— Як же вона схожа на мою матусю!
Лікар дозволив Олені піти додому, щоб переодягтися, а сам заговорив із дівчинкою:
— Хороша у тебе мама, ні на
хвилину не залишала тебе, поки не
минула небезпека.
Оля тут же заперечила:
— Це не моя мама, це мачуха...
— Той, хто такий добрий до тебе і безкорисливо відданий тобі,
має право називатися світлим іменем «мама», — серйозно зауважив
лікар. — Зрозумій, ти — дочка їй,
а вона — твоя мама!
Незабаром на зміну прийшов тато, але пробув недовго, тому що
поспішав на роботу. Приніс доньці чимало різних гостинців, і це її
трохи розвеселило.
Замість батька на чергування
мала прийти старша сестричка, тому що мачуха дуже стомилася.
Коли тато пішов, Оля подумала:
— Коли б у мене була справжня мама, вона б мене не залишила
тут самою.
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Саме цієї миті відчинилися двері й до палати зайшла Олена. Вона
була стурбована і водночас радісна, адже Оля подолала кризу і житиме. Коли мачуха підійшла до дівчинки, та раптом обійняла її й поцілувала, прошепотівши на вушко:
«Ти не мачуха, ти — моя справжня матуся, я люблю тебе...»
Не лише у Олени, а й у лікаря,
котрий стояв неподалік від них, очі
сповнилися слізьми радості.
— Коли я повернусь додому, —
продовжувала Олечка, — то допомагатиму тобі, матусю, і ти не будеш так втомлюватись. Я хочу, щоб
ти ніколи не плакала і була щаслива з нами.
Через десять днів дівчинка повернулась додому і цього ж дня
про щось довго і таємничо розмовляла з татом.
А ввечері, коли усі зайшли до
їдальні, перед молитвою, Оля взяла в руки портрет Олени і також
повісила поряд з батьковим. Потім
вона повернулась до всіх і радісно
повідомила: «Я хочу, щоб і на Новій Землі ми всі були разом». Відтоді минуло дев’ять спокійних,
добрих, сповнених радістю років.
Однак раптом, як це завжди буває,
сім’ю спіткало нове нещастя. Помер батько. Після похорону всі діти зібралися біля матері й старша
Юля сумно запитала:
— Ти, мамо, напевно, підеш від
нас тепер, коли немає татка?
— Ні, не піду, — відповіла Олена. — Я залишусь із вами до кінця
мого життя.
... Діти виросли, розлетілись як
пташенята із рідного гнізда. Мама,
звичайно, уже на той час помітно
посивіла. І виникло питання, з ким
їй доживати віку.
— Матусю, житимеш у мене, —
авторитетно сказала Ольга, — а у
вас, дорогі брати та сестри, буде
гостювати, коли захоче.
Володя запропонував, щоб мама сама вибрала, із ким їй жити.
Насамкінець після усіх пропозицій Олена залишилась у сім’ї дорогої й такої вистражданої їй доньки Олечки, де їй випало на долю не
лише щастя матері, а й улюбленої
бабусі. Вона не стомлювалася дякувати Богові за те, що допоміг їй
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виростити дітей прекрасними
людьми й християнами.
Однак настає час, коли в оселю
заходить непрохана гостя і забирає нас у країну забуття. Олена —
матір восьми дітей — померла навесні, коли так ніжно зігрівало своїми променями землю ясне сонечко, коли зацвіли садки й заспівали
птахи.
Я бачила могилку Олени, на ній
було багато вінків і квітів. У вічі
впав напис: «Дорогій матусі від
люблячої доньки Ольги».
Завершальне слово від усіх дітей
мовив Володя. Його голос тремтів:
— Дорога матінко, немає тих
слів, щоб можна було висловити
тобі нашу вдячність. Нехай твій
прах оберігає ангел-хранитель до
Другого пришестя Христа. Ми
вдячні Богові, що маємо надію на
зустріч із тобою...
Після похорону зажурені діти
пішли із цвинтаря. Лише Ольга залишилась. Вона вся у сльозах дивилась на могилку своєї матері й не
могла розпрощатися з нею.
— Хто тепер мене так зрозуміє,
як ти, дорога матінко? — плакала
вона.
Побачивши мене, вона сказала:
— Я втратила найріднішу людину і ніколи не зможу забути її.
І тоді я пригадала слова Олени:
«Оля — дуже вразлива дівчинка, їй важко переносити втрату».
— Так, — подумала я, — Ольга залишилась такою ж вразливою,
як і раніше.
Ми довго йшли мовчки, кожний
думав про своє. Прощаючись, Оля
сказала мені: «Втішає лише те, що
незабаром прийде Христос і ми
знову зустрінемось...»
Минув час, але історію про мачуху, котра зуміла стати справжньою матір’ю для осиротілих дітей,
Марія Петрівна не змогла забути
й розповіла її нам. Нехай же ця
розповідь стане підбадьоренням
для тих, хто теж присвятив своє
життя вихованню сиріт. Нехай високі спонукання їхньої душі будуть винагороджені як тут, на Землі, так і у вічності.
Літературний запис
Алли КАПІТОНЕНКО

Про матерів
Перше слово, яке вимовляє
дитина:
«мама», «мамо», «мамито»,
«майка».
Як ласкаво воно звучить на
всіх мовах.
Друге слово — «дай».
Дорослішає: «мамо, дай!»
Стає ще старшим — уже це
словосполучення повторюють
його діти.
Сергій Островий писав про
матір:
«Будуть плыть корабли
в белизну марсианских
морей,
Будет жизнь бушевать.
Каждым атомом,
жилкой каждой,
А тебя уже нет...
Ты уже не откроешь
дверей.
Люди, братья мои!
Берегите своих матерей!
Настоящая мать
человеку дается
однажды!»
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У попередньому номері (№4, 1998 р.) нашого журналу була надрукована стаття професора історії
християнства Пола Дж.Ланда «Радійте, Різдво прийшло!»
Був час, коли Христос лежав у яслах як Немовлятко. Однак тепер Його в яслах немає. Був Голгофський Хрест, був і «гріб, що в скелі висічений»; він також порожній, тому що Христос, здійснивши Свою
справу викуплення грішників, воскрес. Тепер Він —
Цар слави, і дана Йому «влада на небі і на землі».
Чи можливо тому, хто повірив цій радісній євангельській вістці всім серцем і душею, забути чи викреслити будь-який епізод із життя Христа, наприклад, Різдво? Ця тема схвилювала багатьох читачів. Як
і обіцяли, вашій увазі пропонуємо їхні листи.
«Святий Дух спонукав автора розкрити цю тему, тому що вона давно хвилює нас. Спасіння ми
отримуємо завдяки смерті Ісуса Христа. Проте не
було б Його викупної жертви за нас, якби «Дитя»
не народилося нам. І це не вигадка, а факт! Тому у
всіх країнах наші ж брати та сестри відзначають
світлий день Різдва Христового. Давайте і ми не
будемо більше засмучувати наших ближніх, протиставляючи їм себе у ці урочисті дні. Адже свято Різдва — то особлива можливість звернути
увагу оточуючих на те, що Христос обіцяв прийти і вдруге».
Є.Снітко, м.Київ.
«Прочитавши статтю Пола Дж.Ланда «Радійте, Різдво прийшло!», була приємно вражена тим,
наскільки міркування автора відповідають моїм
думкам. І хоч я ще не належу до будь-якої церкви,
одначе мої життєві позиції завжди були християнськими. Я впевнена, що для нашого хаотичного
і сумного світу просто необхідне світле свято
Різдва, коли навіть невіруючий зупиняється, щоб
замислитися звідки і куди він іде.
Завдяки цьому святу ми маємо можливість хоч
інколи звернутися до своїх думок, зважити власні
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дії. У такі дні ми доброзичливіші, вчимося випромінювати не зло, а те особливе тепло, що так необхідне кожному з нас».
О.Стульєнкова, м.Київ.
«Розмірковуючи над статтею «Радійте, Різдво прийшло», дійшла висновку: легенди заповнюють наш розум.
Євангеліє — радісна вістка для усіх. Одначе в чому ж основа цієї радості? Невже тільки в тому,
що Христос народився? Суть радісної звістки,
перш за все, у спасінні через Ісуса Христа. «Так бо
Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але
мав життя вічне» (Йоан.3:16).
Я у цьому вірші бачу не народження Ісуса Христа, але Голгофу. Тут йдеться про спасіння через
Його кров. Хоча, звичайно, народження Христа —
це таємниця святого благочестя. Ми ж святкуємо
День Його народження, хоча точної дати цього дня
ніхто не знає.
Так що навряд чи здійснюється «мета Різдва»:
принести світові Євангеліє, як пише брат Пол. Я
не бачу в Євангелії ні прямих, ні побічних вказівок
на те, щоб святкувати Різдво, як, наприклад, Господь нагадує нам про Вечерю Господню: «Бо то Я
вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив» (Йоан.13:15).
Я не хочу, щоб когось торкнулися ці слова: «Минули жнива, скінчилося літо, а ми не спасенні...»
(Єрем.8:20), а також «Та Син Людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру?» (Лука 18:8).
Спаситель «народився нам» не для того, щоб ми
святкували Його Різдво. Але щоб врятувати тебе
і мене від смерті гріха, для нашого перетворення в
образ Божий».
О.Вернигора, м.Миколаїв.
«Дуже мене і мою дружину здивувало привітання з Різдвом Христовим. Ми що, почали святкувати Різдво, чи Господь наказав нам святкувати день
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Його народження? Якщо так, то якого числа: 25
грудня чи 6 січня?».
Олександр Дев’ятьяров, м.Львів.
Ми належимо до громади АСД, що у селі Маленці Чернівецької області. Повинні сказати, що до
нинішнього року мали зовсім інші уявлення щодо
святкування Різдва Христового. Стаття «Радійте, Різдво прийшло», надрукована в першому номері журналу «Ознаки часу», здивувала нас, а тому просимо дати відповідь на такі питання:
1. У який день святкувати Різдво?
2. У який спосіб веселитися — може біля ялинки, як колись атеїсти робили?
3. Чому духовність повинна бути високою лише
на Різдво?
4. Чи потрібно було Христу проходити через зневаги заради того, щоб ми декілька днів на рік могли повеселитись?
Як на наш погляд, то Різдво — це те свято, що
має поганську оправу, розмальоване католицькими
фарбами і розміщене в адвентистському журналі.
Просимо вибачити, якщо когось образили.
(Лист підписали 12 осіб).
«Щоранку в молитві дякую Господові за все, що
маю: за Церкву свою, за дорогих батька та матір.
Я прошу у Бога благословення для них, і особливо
в день їхнього народження, коли ще одна межа закінчилася. Так заведено від самого початку, що ми
всі рахуємо дні. Того дня я особливо уважна до своїх батьків, і ми всі тоді стаємо значно щасливішими.
Ми всі — діти Божі і любимо свого Отця Небесного однаково щиро що вдень, що вночі, в понеділок чи середу. Одначе особливим чином святкуємо суботу, коли приходимо на поклоніння нашому
Богу. І немає у тому нічого поганого, якщо ми і на
Різдво разом із усім народом Землі ще раз поклонимося не комусь іншому, а Своєму Творцю. Так, у
Біблії не вказаний день, коли «народився нам в городі Давидовім Спаситель, Який є Христос Господь», та не будемо ж ми заперечувати той факт,
що Він усе ж таки народився нам. І серце радіє від
того, що день цей був. Тим паче, що своє літочислення ми ведемо саме від Різдва Христового.
Щоразу, коли на небі з’являється перша вечірня
зірка, яку називають Різдвяною, я подумки повертаюсь у ті далекі часи і бачу пастухів, котрим Ангел оголосив велику радісну вістку: «Христос народився вам!»
О.В.Майборода, м.Київ.
«Слава Богу, що є у людей хоч кілька днів на рік,
коли вони згадують про Ісуса Христа, Котрий
прийшов, щоб спасти кожного жителя нашої змученої гріхом планети. Не визнаючи Різдва, ми втрачаємо особливу можливість донести світові вістку про Другий прихід Христа-Спасителя.
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Слава Богу, що наш народ, який захлинався у гріхах своїх, усе ж таки згадав за Господа і визнає Його Різдво, а не день гріхопадіння чи потопу».
П.Костирко, м.Київ.
«Хочу подякувати редакції журналу «Ознаки часу» за статтю «Радійте, Різдво прийшло!» №4
(21) 1998 р.
Передусім приємно те, що «Ознаки часу» концентрують увагу на досить актуальній темі —
святкування Різдва Христового.
На мій погляд, тисячі віруючих християн поособливому сприймають цю подію. І наше негативне ставлення до Різдва може привести до небажаних наслідків.
Якщо гріх відзначати Різдво Христове, то чи є
сенс нам згадувати і про власний день народження?»
О.Лінчевський, м.Київ.
«Прочитавши статтю Пола Дж.Ланда про Різдво, я вирішила висловити і свою думку щодо цього свята. Добре, що автор розкрив саму суть різдвяних днів. На жаль, деякі адвентисти не визнають цього свята. Чому? Тому що про нього не сказав Христос? Та хіба Господь не сповістив через
Своїх пророків про прихід Христа як про велику радість?
На жаль, вожді іудейські не визнали того факту, що народився їм Спаситель, як, між іншим, і
смерті Його, і воскресіння. І лише волхви із далеких країн, побачивши нову зірку, прийшли віддати
своє шанування достойному слави.
Так у чому ж суть Різдва? Чому воно не може бути радісним святом? Ні дата, ні день, а саме Різдво? Автор стверджує, що суть Різдва — в радісній вістці, і я з ним погоджуюсь.
Пасха — також велике свято. Адже вона свідчить про перемогу Христа. Та Господь не прийшов
у світ зненацька і на кілька днів, аби принести Себе в жертву. Він пройшов довгий шлях, починаючи
від Різдва. Так, ми повинні бути вдячні Богові за
любов, яку Він явив нам через Сина Свого і не кілька днів на рік, а щодня, саме про це пише автор.
Саме в ту ніч, коли народився Він, з’явилася на
небі зірочка надії для кожного із нас. Хіба то не
радісна вістка?».
Є.А.Веденеєва, м.Київ.
Здається, що всі ми говоримо по-різному, однак
про одне й те ж саме: «Дитя народилося нам», щоб
ми, прийнявши Його вірою у серце, отримали вічне
спасіння і жили новим життям. Проблема лише в тому, що мільйони людей, святкуючи Різдво, так мало
знають про Христа. Чи немає в цьому і нашої провини?
Щаслива та людина, яка повірила Слову Божому —
радісній євангельській вістці і, повіривши всім серцем та душею, з радістю поклонилася Христу-Спасителю. У цьому значення Різдва!
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«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
О.С.Пушкін
(1799-1837)

оли уважно перечитуєш рядки геніального поета О.С.Пушкіна та придивляєшся до
його складного, сповненого протиріч життя, мимоволі починаєш порівнювати його з «блудним сином» із євангельської приповісті Христа. Та
після більш детального дослідження творчості поета, роздумів про його трагічну долю така думка стає
неправомірною.
Будучи вихованим у дусі Заходу, О.С.Пушкін від
початку не знав Бога у всій красі й величі Його характеру і деякий час був зацікавлений атеїзмом, проте так і не сприйняв його серцем, бо то «Система і
не втішна, і не правдоподібна», — писав він. Невір’я
не може втішити, не приносить щастя людині — такий урок виніс поет зі своєї юності.
У 18-літньому віці він пише поему «Безверие», де
яскраво змальовані душевні страждання людини,
яка відійшла від віри. Бажаючи уникнути внутрішньої роздвоєності, він прагне:
«...С одной лишь верою
повергнуться пред Богом».
Варто зауважити, що у вірші йдеться не про заперечення, а страждання від хвороби безвір’я.
З часом, перейнявшись ідеєю «Орлеанской девственности» Вольтера, він пише блюзнірську «Гаврилиаду», хоча потім усе життя соромився і не раз
червонів «до ушей», коли йому нагадували про цю
легковажну поему.
Засуджувати Пушкіна за легковажність чи почуттєві захоплення його пристрасної натури не-
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сладно, оскільки усе, що заповнювало його душу, ніколи не приховувалось, а лягало легкими
рядками на папір. Однак хіба мало серед нас таких, яким властиво помилятися і особливо в
юності?
Через боязнь бути осудженими ми часто не виказуємо своїх почуттів і не завжди розповідаємо
людям про свою духовну боротьбу з гріхом. Та чи
уміємо ми так глибоко розкаятися, «с отвращением читая жизнь свою», як це робив Пушкін? Прочитайте ще раз його вірш «Воспоминание»:
«В бездействии ночном
Живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья...
... И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».
На жаль, на той час євангельська ідея відкуплення і очищення кров’ю Ісуса Христа не сприймалася
належно і це, звичайно, теж ускладнювало переживання поета.
Який відчайдушний крик душі виривається із його грудей:
«Напрасно я бегу к Сионским воротам,
Грех алчный гонится за мною по пятам, —
Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий...»
«˛

ŒŁ

æ » 2 (23) 1999

З плином часу Пушкін усе наполегливіше прагне
до здійснення у своєму житті ідеалу біблійних вісників, відчуваючи відповідальність за свій геніальний дар перед Богом.
Поет усвідомлював, що ми народжені «для вдохновенья, для звуков ярких и молитв».
Одначе як було йому здійснити таке бажання,
коли щоденно перебував під впливом гріховної метушні, до того ж, характер мав запальний?
Дослідивши 6-й розділ книги Ісаї, поет був глибоко вражений зустріччю пророка з Богом. У присутності Божої святості він усвідомлює свою гріховність. Роздумуючи над цим текстом, Пушкін
зрозумів важливість корінної внутрішньої перебудови, що може здійснитися лише після зустрічі з
Господом. Людина, «духовной жаждою томима»,
поневіряється у цьому світі «в пустыне мрачной»,
аж поки не дозволить Господові відродити усю її
сутність заново, поки не замінить «трепетное» гріховне серце на «уголь, пылающий огнем» — серце, що горить любов’ю до Бога і людей.
Лише після духовного воскресіння людина
сповнюється Духом Святим, щоб «глаголом жечь
сердца» (див. шедевр духовної творчості поета
«Пророк»).
ˇ
Œ
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье.
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
«˛

ŒŁ
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Ó ñâÿòèõ
ìð³ÿõ çåìë³
В останні роки життя поета усе сильнішим стає
бажання бути з Богом, мати Його спокій та мир:
«Пора, мой друг, пора,
Покоя сердце просит...
...Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег».
Завершимо наші роздуми його поетичним усвідомленням образу Христа, Котрий, як стверджує
поет, повинен бути доступним для кожного, хто шукає Господа.
Ł æŒ
º æ
«Когда великое свершалось «торжество»
И в муках на кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли бледные две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены...
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие — казенная поклажа
И вы боитеся воров или мышей
Иль мните важности придать Царю Царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть Свою
Бичам мучительным, гвоздям и копию?!
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила?
И чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда мирской народ?!»
Пушкін любив Христа, зачитувався Його Євангелієм: «Есть книга, коей каждое слово истолковано,
объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни...
Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прямота, что если мы, пересыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее,
то уже не в силах противиться ее сладостному влечению и погружаемся духом в ее божественное
красноречие».
Хочеться вірити, що Пушкін почув і відгукнувся
на заклик Христа:
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
Анатолій БОКОВ
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ірою впали єрихонські
мури по семиденнім обходженні їх» (Євр.11:30)
У посланні до євреїв (11-й
розділ) у розділі, що називається розділом героїв віри, апостол
Павло, говорячи про незвичайні прояви віри у різні віки, наводить приклад під час узяття
Єрихону.
Історія цього міста завжди
слугувала, з одного боку, утвердженням віри християн, а з іншого —місцем атакування критиків,
які насміхалися над біблійною

«в

оповіддю. Останнє зумовлено
тим, що випадок із Єрихоном був
прикладом особливо яскравого
Божого втручання у хід історії.
Суперечки навколо цього міста
спалахували часто, а напади вчених були такі великі, що навіть
деякі віруючі почали вважати історію узяття Єрихону просто легендою, що не мала історичної
основи. Проте, як і у багатьох інших випадках, археологічні розкопки підтвердили правдивість
Біблії, змусивши із соромом замовкнути так званих прогресивних учених-матеріалістів. Для істинно ж віруючих ці розкопки
стали радістю, бо увесь світ побачив факти, що підтверджували
слова Святого Письма.

˚
Œ ‡æ
‡ ‡æ
Перші згадки про місто належать
до XV ст. до Р.Хр., що підтверджуються повідомленнями Біблії (див.
книгу Чисел 22:1). Точний переклад
назви «Єрихон» невідомий. Одні перекладають це слово як «запашний,
пахучий», інші—як «місяць», треті—
як «місто пальм». У книзі Ісуса Навина (2-й і 6-й розділи) детально описується узяття міста ізраїльтянами
(далі про це йтиметься). Після цього
впродовж кількох століть місто було у руїнах, поки близько 870 р. до
Р.Хр. при ізраїльському царі Ахаві,
Ахіїл Вефилянин не відбудував його.
При його відновленні збулось пророцтво Ісуса Навина, котрий сказав:
«Проклятий перед Господнім лицем
кожен, хто встане й відбудує це міс-

Срихон
упав вірою
то Єрихон, — на перворіднім своїм
він закладе його, і на наймолодшім
своїм поставить брами його» (Іс.
Нав. 6:26). Дикунські язичницькі обряди, що ввійшли у життя ізраїльтян,
підштовхнули Ахіїла при відбудові
міста покласти в його заснування сина Авірама й поставити браму на молодшому своєму синові Сегубі (див.
3Цар.16:34). На час пророка Ілії у місті функціонувала пророча школа, там
же пророк Єлисей звершив диво, перетворивши отруєне джерело на цілюще. Під Єрихоном був взятий у полон останній юдейський цар Седекія
у 586 р. (див. 4Цар.25:5).
У Єрихоні помер зловісний Ірод
Великий — у 4 р. до Р.Хр., закривавивши стародавнє місто кров’ю страченого сина. Проте і в цьому місті була проголошена вістка спасіння самим Господом нашим Ісусом Христом, який кілька разів відвідав Єрихон (див. Марк.10:46; Луки 18:35;
Матв.20:29). У IV ст. після Р.Хр. у
місті існувала християнсьтка церква на чолі з єпископом. Нині є ніби
три Єрихона: Давній, на відстані 2 км
від нього — Новозавітній, і, насамкінець, село Єрихон на південному
сході від старого міста.
Проте всі ці три Єрихона є або
руїнами, які відкрили археологи,
або бідне поселення людей, котрі
й не підозрюють про колись трагічну історію цього місця.
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Перші розкопки стародавнього
Єрихону почались у 1907-1908 рр.
К.Ватцингером, але найвагоміші
результати були отримані під час
розкопок Дж.Гарстенга, що проводились у 1930-1936 рр. У ході цих
розкопок були знайдені незаперечні докази, що підтверджують
повідомлення книги Ісуса Навина.
Перед археологами постало із небуття стародавнє місто, руїни якого досить яскраво розповіли про
свою історію. Єрихон — досить типова ханаанська фортеця, правда,
великих розмірів. Укріплення міста складалось із двох рядів стін,
зовнішній — 2 м завтовшки і внутрішній — 4 м. Висота стін була
близько 10 м і між ними знаходився прохід 5 м завширшки; цей прохід з’єднувався житловими будинками, одним із яких і був дім Раав.
Археологів вразило те, що стіни
міста впали назовні, що було насправді дивно попри будь-який здоровий глузд, але це було саме так.
Стіна міста обвалилась до підмурка, відкривши нападникам шлях
у місто. Величезні гори попелу й вугілля відкрились очам археологів. Із
давнього часу було прийнято збирати усе цінне й поживне із підкореного міста, тим більше якщо воно підлягало потім знищенню. Проте замість цього археологи виявили цілі комори, заповнені пшеницею, фініками, чечевицею і багатьма іншими припасами, речами й
предметами, датування яких показало, що місто було зруйноване
близько 1400 р. до Р.Хр. Нещодавні
дослідження доктора Б.Вуда цілком підтвердили цю дату. Було доведено також, що штурм міста відбувався навесні, про що свідчили наповнені зерном глечики.
´Łæ
ŒŁ:
1. Справді, Єрихон упав близько
1400 р. до Р.Хр., що повністю збігається з біблійною хронологією.
2. Стіни міста обвалились назовні.
3. Місто не було пограбоване, бо
згідно з книгою Ісуса Навина 6:20,
усе в ньому було піддане закляттю.
4. Місто було знищене пожежою (див. Іс.Нав.6:23).
5. Були виявлені будинки у стіні, як дім Раав (див. Іс.Нав.2:15).

6. Місто було взяте навесні
(див. Іс.Нав.2:6; 3:15; 5:10).
Розкопки Єрихону, проведені
К.Кеньйоном (1952-1958 рр.), лише
підтвердили попереднє датування
спустіння міста до XV—XIV ст. Чимало критиків намагались використати ці дані, заявляючи, що вихід ізраїльтян із Єгипту відбувся у XIII—
XII ст., отже, Єрихон, розгромлений у XV ст. до Р.Хр., був знищений не ізраїльтянами. Проте це лише думка деяких людей, тоді як
більшість дослідників вихід Ізраїля
із Єгипту відносять до XV ст.
Таким чином, стародавній Єрихон, подібно до інших давніх міст,
спростував твердження критиків
Біблії і цілком, до найменших дрібниць підтвердив істинність Слова
Божого. Обставини падіння цього
міста служили і слугують темою
для численних проповідей і книг.
Жива віра у Господа давнього Ізраїля звалила єрихонські стіни,
відкривши народові дорогу на обітовану землю. Ця ж жива віра допоможе і нам знищити усе, що розділяє нас із Богом, і ввійти до небесного Ханаану.
О.А. ОПАРІН
«Стародавні міста і блійна
археологія», Харків, 1977

Чи знала А
ссирія
Ассирія
істинного Бога?
Питання можна сформулювати
інакше: «Чи знала свого часу держава про Господа, пам’ять про яку
до ХІХ ст. зберегла лише Біблія?».
Тепер відомо напевно, що впродовж століть могутня імперія
страждала на «хворобу сатани»:
«...Навіщу я плоди гордовитости
серця царя ассирійського та пишноту чванливих очей його! Бо він каже: Вчинив я це міццю своєї руки й
своїм розумом, я бо розумний, — і
відміняю границі народів, а їхній
маєток грабую, й як сильний, скидаю пануючих!» (Ісая 10:12-13). А
повідомлення, що збереглися на глиняних табличках і каменях, свідчать
ще й про небувалу жорстокість усіх
володарів. «З усіх ватажків, які повстали, — так говорить один напис
царя Ашшурнасирпала (885-860 до
Р.Хр.), — я здер шкіру».

Проте Господь опікувався цією
державою. У зазначений вище час
Він посилає туди Йону. Пророк,
який напевно знав звичаї північносхідного сусіда Ізраїля, злякався й
намагався втекти (див. Йон.1:3).
Його можна зрозуміти. Адже в
Ассирії справді процвітало язичництво. Більше десяти головних божеств періодично перелічуються в
аналах царя Ашшурбанапала (668626 до Р.Хр.). І це лише незначна частина з величезної кількості інших.
Чи можна очікувати виконання
Заповідей Божих за такого ідолопоклоніння, вшанування вигаданих
об’єктів (явищ, сил природи)? Війни за таких обставин стають звичайною справою, ріками проливається кров, практикуються людські жертвоприношення; відкриті гріхи й розпуста у найжахливіших
формах поширюються повсюдно,
особливо у храмах.
Проте Святе Писання говорить:
«І ніневітяни ввірували в Бога, і
оголосили піст, і позодягали верети, від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону, і скинув плаща свого з себе, і
покрився веретою» (Йон.3:5-6).
Отже, вислухавши Йону, Ніневія
покаялась, хоча і не на довго. Гріхи
цього невгамовного народу та його
правителів, зрештою, розгнівили
Бога, про що попереджав Софонія:
«І на північ простягне Він руку
Свою, та й погубить Ашшура, і Ніневію учинить спустошенням, суходолом, мов ту пустелю. ... Оце оте
радісне місто, що безпечно живе,
що говорить у серці своєму: «Я, —
і немає вже більше нікого!» Як стало воно спустошенням, леговищем
для звірини! Кожен, хто буде переходити повз нього, засвище, своєю
рукою махне!» (Соф.2:13,15).
Справді, у VII ст. до н.е. це величезне царство було буквально
розтерзане Мідією і Вавилоном:
міста зруйновані, багатства вивезені, мова забута. Держави не стало.
Така історія стародавнього народу, що і нині підтверджує вічну
істину: «Сьогодні, як голос Його
ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець» (Євр.3:7,8).
Володимир ПРИСЯЖНЮК,
історик, м.Київ.
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Курйоз
із «небраскською
людиною»
У брошурі «Виникнення сім’ї,
приватної власності і держави»
стверджується, що праця зробила
мавпу людиною. Щоб мати вертикальну ходу, за переконанням Енгельса, мавпа скористалася палицею, котра стала для неї помічницею.
Усім відомий курйоз із «небраскською людиною». Її гамірливо рекламували як перехідний ступінь, а потім фахівці визначили, що
це кістки американської свині
«пеккарі». Таким чином еволюційній теорії «підклали свиню» у повному розумінні цього слова.
Доктор Дюбуа, який відкрив
«пітекантропа» на Яві, незабаром
погодився з Рудольфом Вирховим
у тому, що це — скелет патологічного гіббона і відрікся від дарвінізму, написавши дві праці на спростування його.
О.Савченко,
«Бриллианты мысли».

Човен Ісуса
готовий плисти
до Ватикану
Чи зможуть паломники побачити у Ватикані в 2000 році «човен
Ісуса», що зберігається нині у ки-
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буці Гинносар на озері Киннерет
(колишнє Галілейське море)? Три
роки тривали переговори Святого
престолу та ізраїльської організації із захисту старовини, і насамкінець була досягнута домовленість
про передавання стародавнього
човна до Ватикану на три зимових
місяці у 2000 році.
Проте таке рішення спричинило
хвилю протестів в Ізраїлі. З одного боку, деякі археологи вважають, що переміщення давньої реліквії серйозно пошкодить їй. З іншого — мешканці кібуци Гинносар
побоюються, що відправлення її в
Італію негативно позначиться на
доходах від іноземного туризму.
Що стосується власне реліквії,
то археологи стверджують: цей човен, у якого відсутні ніс, корма і
частина борту, справді плавав у Галілейському морі у І ст. н.е. Проте
довести належність його Спасителеві неможливо — це питання не
науки, а віри, вважають учені.
«Сегодня»,
№ 5 (260) 1999 р.

уваги. Білка ніби розуміла, що не
зможе захистити себе від нападу і
тому повільно перекинулася на
спинку, склавши лапки і виставивши свій маленький животик на милість ворога. Якби Білочка почала
захищатись, то викликала б неминучу лють супротивника. Своєю
поведінкою вона не лише уникла
нерівного бою, а й погасила роздратування, що виникло у вороже
налаштованого пса.
Білка не відповіла гарчанням на
гарчання, і супротивник хоч і здивовано, та все ж таки відступив.
Маленька повільно встала на ноги, її тіло помітно тремтіло. Не відриваючи погляду від ворога, вона
почала повільно відступати, потім
кинулась бігти, поки її зовсім не
стало видно.
Поведінка двох собак дуже
вразила Е.Уайт. У своєму щоденнику вона записала: «Якби люди
були такими ж миролюбними, як
цей маленький песик, то як багато неприємностей можна було б
уникнути».

Миролюбний
песик
Сидячи в екіпажі під час переїзду з Бетл Кріка в м.Джексон,
Е.Уайт, замислившись, спокійно
дивилась у вікно, милуючись чудовими пейзажами.
Раптом вона помітила, що поряд
з її каретою біжить маленький білий короткошерстий песик. Усміхнувшись, Е.Уайт назвала незнайомку Білкою і прийняла її пропозицію супроводжувати себе в дорозі.
Через деякий час екіпаж під’їжджав до невеличкого мосту, що
проходив через канал, біля якого
вимальовувалися контури величезного, кудлатого сірого пса, який
уже приготувався до нападу на маленьку Білочку. Помітивши небезпеку, Білка уповільнила свій біг, усе
нижче нахиляючи голову та опускаючи хвіст. Коли відстань між собаками скоротилася до мінімуму,
сірий пес, вишкіривши зуби, з гарчанням накинувся на об’єкт своєї
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Вовки, подібно до собак, теж не
вступають у двобій, якщо супротивник не виявляє агресивності.
Для тварин такий стан вважається
нормальним.
Добре було б пам’ятати про це
і людям. Адже не секрет: якщо
один мовчки відходить од сварки,
то у іншого поступово теж зникає
бажання щось доводити, сперечатись, а тим більше ображати.
Із книги
Д.А.Делафільза
і Д.Віллерда
«Ангел над її наметом», 1969

«Випробуйте
Мене тим...»
Мої батьки дуже серйозно ставилися до десятини. Вони старалися віддати Богові десяту частину не
лише від грошей, а й від усього, що
давало господарство: поле, худоба. Адже у Слові Божому сказано:
«Принесіть же ви всю десятину до
дому скарбниці... і тим Мене випробуйте... чи небесних отворів вам
не відчиню та не виллю вам благословення...» (Мал. 3:10).
Після одруження ми з чоловіком
відокремилися і весною засадили
уже свій власний город. Ще нічого
і не зійшло на наших грядках, а ми з
великою любов’ю до Господа, з надією на Його обітницю та вірою віднесли до церкви десятину, бо мали
на той час трохи грошей.
Літо видалося спекотним. На городах усе вигорало. Навіть невіруючі почали, про всяк випадок, молитися до Бога за дощ, але його так
і не було.
Осінь прийшла бідна, пошарпана і голодна. Пересохла земля не
вродила майже нічого. Одначе потрібно було викопати хоча б той мізер, що витримав спеку. І от коли
ми почали копати картоплю, то
вкрай здивувалися: кожен кущ був
наповнений великими, гарними
плодами. Решта культур теж дали
непоганий урожай.
Це було чудо! Хоча, враховуючи нашу ревність до Бога, це можна назвати закономірністю.
Із спогадів сестри Йолани.
Ільниця Закарпатської області.
«˛

ŒŁ

æ » 2(23) 1999

Вік
не ослаблює зору
Відомий офтальмолог У.Бейтс
ознайомившись з методикою вдосконалення зору північноамериканських індійців і дійшов висновку, що
їхня феноменальна зіркість не є генетичною особливістю, а виробляється в ранньому дитинсті за допомогою спеціальних вправ. Ось деякі з них, запропоновані У.Бейтсом
для лікування короткозорості.
1. Голова зафіксована так, щоб
рухатися могли тільки очі. У витягнутій руці — олівець. За широкою
амплітудою він багаторазово рухається вправо, вліво, вниз. Необхідно невідривно стежити за ним поглядом.
2. Стати біля стінки великої кімнати і не повертаючи голови швидко переводити погляд з правого
верхнього кута кімнати у лівий
нижній, з лівого верхнього — у
правий нижній. Повторити не
менш як 50 разів.
3. Ноги на ширині плечей, руки
на поясі. Різкі повороти голови
вправо і вліво. Погляд спрямовується за ходом руху. Виконати 40
поворотів.
4. Протягом 3 с. дивития на яскраве світло, потім затулити очі рукою і дати їм відпочинок. Повторити 16 разів.
5. Широко відкрити очі, сильно
мружитися, заплющити очі. Повторити 40 разів.
6. Подивитися у вікно на дуже
віддалений об’єкт і пильно роздивлятися його протягом 10 с. Перевести погляд на свій наручний годинник. Повторити 15 разів.
Ці і подібні вправи У. Бейтс рекомендує виконувати двічі на
день. Через місяць зробити паузу
на 2-3 тижні, а потім розпочати
знову. Такі вправи зміцнюють очні м’язи, тренують кришталики,
поліпшують кровообіг і живлення очей. І пам’ятайте: вік не ослаблює зір. Вік — це міра часу, а
не ступінь сили. Вік — то лише
виправдання, аби приховати шкідливі звички людини, які призвели
до погіршення зору.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

опубликованный
в прошлом номере:

По горизонтали:
1. Ареопаг. Деян.17:19.
3. Соломон. 3Цар.10:23.
7. Аггей. Агг.1:1.
8. Дофка. Чис.33:12.
9. Око. Матф.6:22.
11. Асс. Деян.20:13.
14. Авель. Быт.4:8.
15. Салим. Быт.14:18.
16. Агриппа. Деян.26.
17. Ноеминь. Руфь.1:2.
По вертикали:
1. Авнан. Чис.16:1.
2. Гумно. 1Пар.13:9-10.
3. Слово. Иоан.1:1.
4. Нисан. Неем.2:1.
5. Мелхола. 1Цар.14:49.
6. Ионафан. 1Цар.20.
10.Сарра. Быт.21:2-3.
11. Альфа. Откр.1:8.
12. Сарон. Исаия 33:9.
13. Аминь. Матф.6:13.

Мудро сказано
Ми всі чинимо, як марнотратні
спадкоємці багатих батьків, не знаючи справжньої ціни здоров’ю. Ми
витрачаємо його, не замислюючись
над тим, що буде потім. І лише тоді починаємо цінувати це багатство, коли втрачаємо його.

Лiкар i письменник
Лiкар i письменник... На перший
погляд, цi професiї далекi одна вiд
одної, проте мiж ними є глибокий
зв’язок. I тi, й iншi ставляться до
людини з особливою увагою, i тi, й
iншi забувають про себе задля iнших. Такими були в Росiї: Чехов,
Вересаєв, Булгаков, на заходi —
Рабле, Шиллер i Альберт Швейцер.
Таким був i лiкар Лука — письменник-євангелiст.
Прекрасна взаємодiя двох талантiв!
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(див. стор. 18)
1.Соломон (1Цар. 5:12).
2. У місто Азот (Дії. 8:40).
3. Фруктові дерева.
(Втор. 20:19).

