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ВСТУП

Основу цієї книги становлять чотири 
канонічні Євангелія, події яких упорядник 
розміщує у хронологічній послідовності 
(наскільки зараз її можливо встановити). За 
великим рахунком – ця книга належить ав-
торству чотирьох Євангелистів. Євангелія 
кожного з них упорядник розбив на окремі 
епізоди, аби об’єднати їх в єдиний цілісний 
твір. Але це є лише основа цієї книги, позаяк 
вона доповнена уривками з інших історичних 
джерел, які роблять зміст Чотирьох Євангелій 
більш зрозумілим для читача. Найперше – це 
пророцтва про Ісуса Христа, записані у до-
християнську добу. Більшість із них належать 
пророкам, чиї книги увійшли до Старого За-
повіту. Але також тут згадані пророцтва про 
Ісуса Христа, які належать пророкам-язич-
никам: Валааму із Птору, про що розповідає 
Біблія, та Еритрейській сивіллі (цитується за 
книгою Св. Августина «Місто Боже»).

Також автор додав до цієї книги окремі ко-
ментарі Святих та уривки із інших історичних 
джерел. Зокрема – із художнього за стилісти-
кою та почасти – за своїм змістом – тракта-
ту черниці Марії із Аґреди «Містичне місто 
Бога». Останній твір свого часу побував у 
папському «Індексі заборонених книг», поза-
як він, подібно до книг старозавітних проро-
ків, потребує проникнення у свою символіку, 
чим стає занадто складним для правильного 
розуміння з боку пересічного читача. Разом 
з тим – слід пам’ятати: Бог прославив сестру 
Марію із Аґреди досконалою нетлінністю 
її мощів, які зберіг в повній цілісності – без 
втрати м’якості тканин, властивої тілу живої 
людини – від дня її смерті (в середині ХVII 
ст.) – й донині. Сказане не означає того, що 
її книгу можна читати в перекладі, опубліко-
ваному на нинішній день на українську та 
французьку мови, – перекладачі «Містич-
ного міста Божого» на ці мови часто самі не 
розуміли, що вони перекладають.

Деякі цінні відомості про Господа Ісуса 
знаходимо в апокрифічній літературі. Попри 
те, що ця література часто є засміченою ху-
дожніми умовностями та плодами фантазії 
авторів, до неї іноді потрапляють уривки із 
дуже цінних ранньохристиянських творів. 

Це стосується насамперед апокрифу «Єван-
геліє від Томи», де зібрані із кількох ранньо-
християнських творів висловлювання Ісуса 
Христа. Одні із них є автентичними, інші – 
вигаданими чи спотвореними. Останні за-
позичені із якогось гностичного трактату. 
Назагал – Євангеліє від Томи, написане на єв-
рейському діалекті, було дуже незграбно пе-
рекладене на давньогрецьку мову, що утруд-
нює розуміння його змісту. Проте є добре 
помітним, що значна частина висловлювань 
Ісуса Христа, записаних у ньому, відповідає 
канонічному Євангелію від Св. Матфея, при 
цьому: наведені тут висловлювання – багатші 
на зміст за свої згадані відповідники.

Інше цінне історичне джерело, яке має 
безпосередній стосунок до життєпису Ісуса 
Христа, але потребує виваженого обережного 
вивчення – так зване Прото-Євангеліє Якова. 
За великим рахунком – це є художній твір, 
написаний, на думку дослідників, у ІІ ст., до 
якого увійшло кілька уривків із більш ранніх 
християнських творів – нині втрачених, що 
визнавали навіть деякі (найменш упереджені) 
учені-атеїсти. Попри те, що тут трапляються 
вигадані епізоди (наприклад: убивство між 
вівтарем і храмом Захарії – батька Йоана 
Хрестителя), Прото-Євангеліє Якова є 
важливим історичним джерелом, у якому 
трапляється символіка, багата на зміст.

У своїй роботі над історичними джерелами, 
які не є безсумнівними у всіх своїх деталях, 
автор дотримувався принципу: «Відкину-
ти всю полову і залишити лише безсумнівне 
зерно».
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2.
Багатьох може здивувати те, що до цієї

книги увійшов «Лист Публія Лентула до 
Римського сенату». Наприкінці ХІХ ст. кілька 
західноєвропейських авторитетних учених 
дійшли висновку, що цей історичний доку-
мент є не автентичним. Їхні міркування сти-
сло відображені у статті «Publius Lentulus» Ка-
толицької енциклопедії 1913 р. видання.

Тут написано: «Лентул – вигадана особа, 
яка, як стверджується, була правителем 
Юдеї до Понтія Пилата… Автор вживає 
вислови «пророк істинний»; «сини людські» 
та «Ісус Христос». Перші два – єврейські 
ідіоми, третій – запозичений із Нового за-
повіту… Ернст фон Добшютц, перераховую-
чи рукописи, дає аналітичну критику. Опис 
кореспондується з так званим Авгарським 
óбразом Ісуса, він також відповідає описам 
зовнішності Ісуса Христа, що належить 
Никифору, Св. Йоану Дамаскину та Книзі 
іконопису (Афонського монастиря)».

З того часу з'явилося чимало археологічних 
та інших наукових відкриттів, які дозволя-
ють поглянути на проблему під зовсім іншим 
кутом. Але чомусь, у сучасних довідкових 
Інтернет-виданнях вони не враховані – тут 
стосовно Листа Лентула цитують лише вис-
новки Католицької енциклопедії 1913 року 
видання.

Ця Енциклопедія пише, що Публій Лентул 
– не існував взагалі – що він є вигаданою осо-
бою. Підставою для цього є те, що у першому 
перекладі латинського тексту «Листа Публія 
Лентула» на англійську мову, що сталося у 
ХVІІ ст., він названий «правителем Юдеї». 
Але у латинських рукописах ХV ст. цієї ін-
терполяції не існує. То, чи був такий давньо-
римський державний діяч – Публій Лентул – 
у добу земного життя Ісуса Христа?

Існує у багатьох автентичних примірниках 
такий історичний документ як «Res Gestae 
Divi Augusti» («Діяння божественного Ав-
густа»). Зокрема, у храмі Августа в Ансірі 
(Туреччина) він викарбуваний на стіні. Цей 
документ повідомляє, що за часів правлін-
ня Октавіана Августа (до 14 року) римським 
консулом був Публій Лентул. Очевидно, тут 

йдеться про Публія Корнелія Лентула Сци-
піона – консула-суффекта 2 року (консул-
суффект, за правління Августа, призначався 
на місце померлого консула). Але важливий 
факт – у тому, що скорочено цю історичну 
особу називали «Публієм Лентулом».

У цього Публія Корнелія Лентула Сципіо-
на було двоє синів, які пішли стопами батька. 
Першого з них називали Публієм Корнелієм 
Лентулом, а другого – Публієм Корнелієм 
Лентулом Сципіоном (як і батька). Перший 
із них був консулом-суффектом 27-го року, 
а другий – 24-го року. Це було за правління 
Тіберія, коли консулів-суффектів признача-
ли щорічно аж вісім пар (16 осіб). На той час 
такі консули-суффекти виконували функції 
імператорських легатів – їх часто посилали із 
військом придушувати різні повстання. Тим 
часом молодший Публій Корнелій Лентул 
Сципіон був здібним полководцем. У 20-23 
рр. він командував ІХ Іспанським легіоном, 
який стояв у Паннонії і його посилали у Пів-
нічну Африку (у Нумідію) для участі в приду-
шенні повстання Такфарината.

Після 24 року до року 41-го – невідомо, 
які державні посади він займав – у цей пе-
ріод існує про нього лише одна згадка: 32-го 
року він згаданий серед тих, хто брав участь 
у засіданні Сенату. Щодо його рідного брата 
– Публія Корнелія Лентула – про нього біль-
ше нічого не відомо. Випливає висновок, що 
автор Листа Публія Лентула – один із цих 
братів.

Чи міг такий лист бути написаним до Се-
нату? Історія знає безліч листів до Сенату, 
написаних із провінцій різними давньо-
римськими службовими особами високого 
становища.

Щодо єврейських ідіом – автор передає їх 
із чужих слів, що помітно у першому випад-
ку: «Його називають пророком істинним». 
Щодо того – чи називали Ісуса Христом за 
Його земного життя? – про це можна судити 
за Євангелієм від Св. Матфея, де первосвяще-
ник Кайафа звертається до Ісуса: «Заклинаю 
Тебе Богом живим, скажи нам, чи ти є Хри-
стос, Син Божий?» (26: 63). Подібне знайде-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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мо і в Євангелії від Св. Марка (14: 61). Якщо 
у Кайафи виникло таке запитання – значить 
у народі Ісуса справді називали Христом. 
Пророкуючи про Ісуса Христа, старозавітній 
пророк Даниїл також називає Його Христом: 
«До Христа Володаря – сім седмиць» (9: 25); 
«І перданий буде смерті Христос» (9: 26). 

При цьому Архангел Гавриїл – через 
пророка Даниїла – у відповідному контексті, 
звертаючись до відомої історикам хронології 
старозавітних подій, провіщує, що роком 
смерті Христа буде 36 р. н. е. (9: 26). Що й 
виповнилося. Кажучи інакше, у Книзі пророка 
Даниїла написано, що від наказу Артексеркса 
Лонгимана про відбудову Єрусалиму (447 р. 
до н. е.) – до Відкуплення Христом людства – 
промине сім седмиць і шістдесяд дві седмиці 
(483 роки). При цьому пророк посилається 
на провіщення Архангела Гавриїла. 

Щодо подібності опису зовнішності Ісуса 
Христа у Листі Лентула до християнської 
традиції – на що вказує Ернст фон Добшютц 
– то це є лише свідченням про автентичність
такої традиції та автентичність тих реліквій, 
про які він згадує. До цього можна додати, 
що опис зовнішності Ісуса Христа у Листі 
Лентула цілком збігається із тим образом 
Ісуса, який зберігся на Туринській Плащаниці. 
Автентичність Туринської плащаниці у наш 
час незаперечно доведена найновішими 
науковими дослідженнями – про що я 
детального розповідав у низці розділів своєї 
книги «Пророцтва і майбутнє: коротка 
золота доба християнської постмодерної 
Європи». А відтак – зникли всі підстави 
вважати Лист Публія Лентула до Сенату – 
апокрифом – скоріше за все – це автентичний 
історичний документ.

3.
Подібним чином до попереднього 

описаного випадку свого часу було про-
голошено «неавтентичною» розповідь Йо-
сифа Флавія (юдео-римського автора І 
ст.) про Ісуса Христа, наявну в його творі 
«Юдейські старожитності». Учені виходили 
із того, що Флавій був юдейської віри й не 
став християнином. Та всупереч цьому у 
даному тексті автор визнає Воскресіння 
Христа і визнає, що Ісус є Месією (Христом). 
Отож, вирішили, що це є інтерполяція. 
Проте у тому випадку, якби це справді 
була інтерполяція, інтерполятор не міг би 
вставити її саме у відповідному місці й таким 
чином, щоб вона відображала невідому 
християнам автентичну хронологію, а саме 
– безпомилково вказувала на справжній рік
смерті й Воскресіння Ісуса Христа.

Після розповіді про страту Ісуса Христа 
[ЮС, 18, 3: 3], Й. Флавій пише: «Близько до 
цього часу й інше горе спіткало юдеїв. Але 
про це – згодом…» [ЮС, 18, 3: 4]. У кінці дано-
го розділу автор повертається до цієї ж теми: 
«Тепер я, як і обіцяв, повернуся до розповіді 
про долю, яка спіткала у цей час римських 
юдеїв» (ЮС, 18, 3: 4). Тут автор розповідає, 
за що Тіберій вигнав юдеїв із Риму та стратив 
тих, які відмовилися від військової служби 

[ЮС, 18, 3: 5]. Далі він пише: «Так внаслідок 
злочинності чотирьох осіб юдеї були виг-
нані із міста. Також і самаряни не втрима-
лися від заколоту» [ЮС, 18, 1: 1]. Після дов-
гої розповіді про криваву розправу Пилата 
над самарянами, Й. Флавій повідомляє, що 
самарянська знать відразу ж поскаржилася 
легату Сирії Вітеллію на Пилата і той змістив 
Пилата з посади, й наказав йому їхати до 
Риму – дати звіт Тіберію. Коли ж Пилат був у 
дорозі – Тіберій помер [ЮС, 18, 4: 1-2]. Після 
цього Вітеллій прибув до Єрусалиму на свято 
Пасхи [ЮС, 18, 4: 3]. 

Тіберій же помер 16 березня 37 року. 
Юдейська ж Пасха попереднього – 36-го 
року припадала на суботу 31 березня, а у 
п’ятницю 30 березня 36 року Ісуса Христа 
було розіп’ято. Воскрес Він – у ніч із 31-го бе-
резня на перше квітня. Саме тому юдеї про-
голосили перше квітня «днем неправдивих 
смішних вигадок». 

Нагадаю, що Архангел Гавриїл також 
провістив: роком смерті (та Воскресіння) 
Ісуса Христа буде 36 рік н. е. (Біблія. Книга 
пророка Даниїла, 9: 24 – 27). 

На цій підставі юдаїзм давно вже мав би 
визнати Ісуса Назорея – Христом (Месією), 
але цього немає до нашого часу, позаяк 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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націоналістичні політичні чинники зму-
шують багатьох закривати власні очі на 
існування такого пророцтва. Мають бо 
сповнитися слова Ісуса Христа, промовлені 
до юдеїв: «Я прийшов у ймення Отця Мого 
і Мене не приймаєте. Інший прийде в ім’я 
своє – і його приймете!» (Йн., 5: 43). Зрозумі-
ло, що «інший» – це Антихрист.

Назагал, у Йосифа Флавія зазначене свід-
чення має такий вигляд: «Близько до цього 
часу друге горе спіткало юдеїв. Врешті, про 
це – пізніше… Тепер я, як і обіцяв, повернуся 
до оповіді про долю, яка спіткала римських 
юдеїв… Таким чином, юдеї, внаслідок зло-
чинства чотирьох чоловік, були вигнані із 
міста. Також і самаряни не втрималися від 
заколоту… представники верховної ради 
самарян прибули до колишнього консула Ві-
теллія, який тепер був прокуратором Сирії, й 
звинуватили Пилата за страту своїх одно-
племінців… Тоді Вітеллій послав Марцел-
ла… в Юдею, щоб він прийняв там владу, 
Пилатові ж наказав їхати до Риму – дати 
звіт імператору… Після десяти років пере-
бування в Юдеї, Пилат поїхав до Риму. Але 
ще не встиг він туди прибути, як Тіберій 
помер» [ЮС, 18, 3: 4; 4: 1-2].

У наш час вважається, що уривок із 
«Юдейських старожитностей» Й. Флавія 
зазнав редагування переписувача. Як доказ 
– наводять відповідну цитату із цього твору,
наведену на арабській мові єпископом Х ст. 
Агапієм у його «Всесвітній історії». Ця цитата 
закінчується такими словами: «Вважається, 
що Він був Месією, про Якого пророки прові-
стили чудеса». 

За цим реченням є добре помітним, що пе-

реклад Флавія на арабську мову спотворював 
зміст оригіналу. Друга половина наведеного 
речення могла бути написаною або людиною, 
яка висловлювалася неоковирно – по-про-
стонародному, або ж – тим, хто хотів це ска-
зати зі зневагою до пророків та Месії. 

Кажучи інакше – Йосиф Флавій написати 
такого не міг – він був високоосвіченою – як 
на свій час – людиною і побожним юдаїстом. 
Відтак – випливає висновок, що переклад на 
арабську уривку його твору є спотвореним. 
Але сама наявність перекладу цього уривку 
на арабську мову – свідчить про те, що цей 
уривок є невід’ємною частиною оригіналу.

Св. Папій Гієропольський, товариш Св. 
Полікарпа (одного із 70-ти учнів Христа), пише 
про Євангеліє від Св. Матфея: «Матфей 
записав розмови Господа на єврейській 
мові, а перекладали їх – хто, як міг… ». Так 
само Оріген додає до цього: «Євангелист 
Матфей,   колишній митник, який згодом 
став Апостолом Ісуса Христа, першим 
уклав Євангеліє для навернених  з  юдаїзму,  
написане  на  івриті».

Американський білеїст Джеймс Р. Едвардс 
у своєму дослідженні, опублікованому в 2009 
р., стверджує, що канонічний текст Євангелія 
від Св. Матфея заснований на єврейському 
оригіналі та, що цитати із втраченого Євангелія 
Назореїв є частиною цього оригіналу.

Ця думка знаходить все більше своїх при-
хильників серед учених.

Позаяк Св. Єронім цитує Євангеліє від 
Назореїв як автентичний християнський  
текст, буде не зайвим навести у цій книзі деякі 
із цих цитат, що повніше розкривають зміст 
окремих місць Євангелія.

•••••••

______________________________________________________________________________________________________________

•••••••
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ЧАСТИНА І.
1. Прото-Євангеліє Якова про

Святу Анну Велику
І: І. «Серед дванадцяти колін Ізраїлю

був вельми багатий чоловік на ймення 
Йоаким, який подвійні жертви Господу 
приносив, промовляючи: «Нехай буде 
від багатства мого – народові всьому, 
мені ж – на відпущення гріхів та на те, 
щоб Господа умилостивити». 

Прийшов же великий день Господній, 
коли сини Ізраїлю приносять жертви 
свої. І піднявся проти нього (Йоакима) 
Рувим, промовляючи: «Негоже тобі 
першим жертву приносити – не ство-
рив бо ти нащадків Ізраїлю». 

І вельми Йоаким засмутився… у пу-
стелю пішов, намет там поставив й со-
рок днів постив, і сорок ночей, промов-
ляючи: «Не їстиму й не питиму – доки 
не змилостивиться наді мною Господь 
– нехай молитва буде мені замість їжі
та питва».

І: ІІ. І вельми Анна засмутилася, 
проте – зняла одяг свій, прикрасила 
свою голову, зодягнулася у вбрання 
весільне й вийшла в сад близько 
години дев’ятої. Й лавр побачивши, під 
ним сіла, й молитися почала до Господа, 
промовляючи: «Боже, праотців моїх, 
благослови мене й вислухай молитву 
мою – як благословив ти Сару, сина 
Ісаака їй пославши».

І: ІV. Й Ангел Господній постав перед 
нею, промовляючи: «Анно, Анно! Ви-
слухав Господь молитву твою – зачнеш 
ти й породиш, і про Потомство твоє 

цілий світ заговорить!» 
Сказала ж Анна у відповідь: 

«Живий Господь Бог мій! Коли у мене 
народиться дитина – чи хлопчик 
чи дівчинка – віддам її в дар Господу 
моєму – на довічне служіння Йому».

•••••••

Ангел Господній благовістить 
Святій Анні

________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Великі Святі, Вчителі Церкви та Святе 
Письмо – Про Непорочне Зачаття Пресвятої 

Богородиці Святою Анною Великою
І. «Оспівуємо святе Різдво Твоє, 

вшановуємо і Непорочне Зачаття 
Твоє, Невісто Богопокликана і Діво…» 
(Св. Андрей Критський, Шоста пісня 
канону на Зачаття Богородиці Св. 
Анною).

ІІ. «Перш від Зачаття, Чистая, 
освятилася в Бозі й на землі 
народилася…» (Св. Андрей Критський, 
Сідален у 1-го вірша на Введення у 
храм Пресвятої Богородиці).

ІІІ. «Як сонце із миті свого створення 
невпинно сяє, так і душа Пресвятої 
Діви завжди виблискувала сяйвом 
благодаті» (Св. Йоан Дамаскин, «Слово 
на Успення Пресвятої  Богородиці», 
бесіда 1).

ІV. «Нині народжується Діва, чужа 
прабатьківському тлінню» (Св. Йоан 
Дамаскин, «Слові на Різдво Пресвятої  
Богородиці»).

V. «Ти, Господи, і Твоя Мати – ви 
однаково святі – з усіх поглядів, бо 
а ні на Тобі, Господи, а ні на Твоїй 
Матері немає жодної плями» (Св. 
Єфрем Сиріянин, «Нубізійські пісні») – 
[«Or. ad sanct. Dei genitr» Oper. gr., t. III, 
p. 528].

VІ. «Було ж це неможливим, щоб 
Вона – найвища Чистота, що є 
незбагненною для розуму, з’єдналася 
зі знечищеною природою, оскільки 
єдине, що є неможливим для Бога, це – 
зійтися та поєднатися із нечистим, 
перш, ніж воно очиститься. Тому й 

була потреба в абсолютно непорочній 
та найчистішій Діві, Яка б прийняла у 
лоні та народила Ревнителя й Джерело 
чистоти, Якій це було призначено і 
Яка виникла та зробилася видимою, 
і таємниця стосовно Якої скінчилася 
тоді, коли чудесні явища всіх часів 
злилися в одне» (Св. Григорій Палама, 
Гомілія на Свято Введення у храм 
Пресвятої Богородиці ).

VІІ. «Богородиця сподобилася честі 
не тільки більшої за інших людей, 
але й за всі Ангельські ієрархії. Тому 
що про найвищі із їхніх чинів Ісайя 
пише так: «Навколо Нього стояли 
серафими» (Іс. 6,2); а про Богородицю 
Давид говорить так: «Стала цариця 
праворуч від Тебе» (Пс. 44: 10)… На 
підставі цього можна дійти висновку 
і про відмінність стану честі: тому 
що Серафими – навколо Бога… Вона 
ж – по правиці від Нього… Вона 
єдина є межею між сотвореною і 
несотвореною природами, тому 
ніхто не міг би прийти до Бога, якби 
тільки через Неї не був би істинно 
освітлений істинно божественним 
світлом» [Святититель Григорий 
Палама. Омилии. Т. 2. – М., 1993., с. 42-
43].

VІІІ. «Шостого ж місяця посланий 
був Ангел Гавриїл від Бога – в місто 
Галілейське, під назвою: Назарет – до 
Діви, зарученої з мужем, на ймення 
Йосиф, з дому Давидового, а ім’я Діві – 
Марія. І, з’явившись у Неї, промовив: 

________________________________________________________________________________________________________________________________
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«Радуйся, Благодаті повна! Господь 
з Тобою – благословенна Ти між 
жінками» (Лк., І, 26-28).

ІХ. «Серед народжених жінками не 
було більшого за Йоана Хрестителя, 
а найменший у Царстві Небесному є 
більшим за нього» (Мтф., 11: 11; Лк., 7: 
28).

Х. «Ісус сказав: Від Адама – до Йоана 
Хрестителя – із народжених жінками 
– немає нікого більшого за Йоана 
Хрестителя» (Євангеліє від Томи, 51).

ХІ. «Нікого неможливо знайти 
поміж людьми такого, як Богородиця 
Марія. Пригадай, чоловіче, подумки 
створіння усі, аби переконатися, що 
немає нікого рівного чи більшого за 
Святу Богородицю Марію» (Св. Йоан 
Золотовуст, гомілія «Про Святу Діву і 
Богородицю Марію»).

ХІІ. «Ми всі істинно промовляємо: 
«Се бо в беззаконії зачат єсьм і во 
грісіх роди мя мати моя». А Ти – 
Одна лише, до кого слова ці стосунку 
не мають, бо зачата Ти була не в 
беззаконні і не в грісі – народилася, 

Це зрозуміло, що необхідно було, аби 
Ти зачата була без гріха – бо мала 
Ти прийняти Того, Хто мав світ від 
гріхів звільнити і всіляке беззаконня – 
загладити» (Лазар Баранович, «Труби 
на дні нарочитиє празников»).

ХІІІ. «Світ недостойний був Сина 
Божого прийняти і Бог дав Його 
Марії, щоб світ отримав Його через 
Неї» (Св. Августин Блаженний).

ХVІ. «Людське Тіло, яке Бог Син 
прийме від Марії, мусить бути вільним 
від гріха, оскільки у ньому Він має 
відкупити грішників – Він не повинен 
бути змушеним відкуплювати власне 
Тіло разом із їхніми тілами. Його 
людська Природа, з’єднана з Його 
Божественною Природою, має бути 
ціною Відкуплення, а тому – має бути 
охороненою від усякого гріха… Отож, 
в мить злучення душі Пресвятої Діви 
Марії з Її тілом – Вона була наділена 
благодаттю та чеснотами більше, 
аніж найвищі серафими в Небесах» 
(Марія із Аґреди, «Містичне місто 
Бога». Розділ 6, «Непорочне Зачаття 
Богородиці»).

•••••••

•••••••
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3. Прото-Євангеліє Якова про – про заручни
Діви Марії зі Св. Йосифом за правління 

первосвященика Симона Боетуса («Захарії»)

(розділ І: 5-25)

«І сказали до первосвященика: «Пе-
ред вівтарем Господнім стоїш ти 
– піди помолися за Неї і вчинимо за 
об’явленням Господнім». 

І первосвященик, додекакодона на-
дягнувши, у Святе Святих увійшов та 
помолився за Неї. І ось, Ангел Господ-
ній з’явився, й промовив до Захарії: 
«Піди-но, Захаріє, та склич вдівців із 
роду [Давидового], й нехай вони по-
сохи свої принесуть. Кому ж Господь 
знамення вчинить – з тим Вона зару-
чена буде, цноту дівочу [навік] збері-
гаючи» (VIII). 

«І, зібравшись, вирушили до пер-
восвященика, посохи свої несучи. Він 
же, забравши посохи їхні, до святили-
ща увійшов, аби помолитися. Коли ж 
помолився, – кожному посох його – 
роздав, але знамення не було на них. 
Останнім же посоха свого Йосиф взяв, 
і голубка сіла на нього і злетіла вгору 
– у Йосифа над головою. І сказав пер-
восвященик Йосифові: «Ось, вибраний 
ти, аби прийняти до себе та охороня-
ти Діву Господню».

Не погодився ж Йосиф, промовляю-
чи: «Маю бо синів і старий я, Вона ж 
– юна – не хочу, аби сини Ізраїлю наді
мною насміхалися!» 

І промовив до Йосифа первосвяще-
ник: «Бога бійся! Згадай-но, як Бог по-
карав Датана, Абірона та Корея! – як 
земля розступилася під ними і як про-
валилися вони за непослух!» Злякав-
шись же, взяв Йосиф Марію до себе – 
аби охороняти Її» (ІХ).

Св. Йосиф Обручник

•••••••
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•••••••
Ангел з’являється первосвященику Захарії 



12

4. Євангеліє від Св. Луки – про благовіщення
священнику Захарії 

(розділ І: 5-25)
«За днів Ірода, царя юдейського, був

священник один, на ймення Захарія, з 
Авієвої черги й дружина його – з дочок 
Ааронових, ім’я ж їй – Єлизавета.

Були ж праведними обоє вони перед 
Богом, безгрішними залишаючись у 
виконанні заповідей та законів Господ-
ніх. І дітей не було у них – Єлизавета бо 
неплідною виявилася, й обоє постарі-
ли вже в літах своїх.

Сталося ж, коли служив він перед  
Богом за чергою своєю – за звичаєм 
священичим – за жеребом випало йому 
[ладаном] обкурювати, зайшовши до 
храму Господнього, а безліч народу мо-
лилося назовні – під час кадіння тиміа-
мом. З’явився ж йому Ангел Господній 
– стояв він праворуч від вівтаря обку-
рюваного. І стривожився Захарія, це 
побачивши,  й  страх  оволодів  ним.

Промовляє ж до нього Янгол: «Не 
бійся, Захаріє, – почута бо молитва 
твоя, й дружина твоя Єлизавета 
сина тобі породить, і назвеш його 
йменням Йоан, буде тобі – на радість 
та звеселяння [серця], й багато 
зрадіють з народження його. Буде бо 
великим перед Господом; й вина та 
напою п’янкого – не питиме, і Духом 
Святим наповниться ще у лоні ма-
тері своєї. І багато синів Ізраїлю 
наверне він до Господа Бога їхнього. 

Приходить бо він перед Ним із духом 
та силою Ілії – аби серця батьківські 
до дітей навернути, грішників же – до 
мудрости праведних – досконалішими 
для  Господа  людей  приготувати».

І промовив Захарія до Ангела: «Як 
же це розуміти? Я бо старий уже, та 
й дружина моя вже зістарилася у днях 
своїх?»

Й у відповідь Ангел промовляє до 
нього: «Я є Гавриїл, що стоїть перед 
Богом, – посланий говорити з тобою 
та благовістити тобі про це. І ось, 
мовчатимеш, і слова не зможеш про-
мовити – аж до дня того, коли все це 
відбудеться – за те, що не повірив ти 
словам моїм, які збудуться в годину 
свою».

І чекали люди на Захарію, й дивува-
лись, що забарився він у храмі.

Вийшовши ж, не міг говорити до них 
– і збагнули вони, що з’явлення у храмі
йому було. Він же тільки знаками пояс-
нював їм, і німим залишався.

І сталося: коли скінчилися дні служ-
би його – до дому свого він повернувся.

А після днів отих зачала Єлизавета, 
дружина його, й таїлась місяців з п’ять, 
кажучи: «Як таке вчинив Господь для 
мене? – зглянувся, аби забрати ганьбу 
мою посеред людей!».

•••••••

_________________________________________________________________________________________________________________
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Архангел Гавриїл благовістить первосвященику Захарії 

5. Прото-Євангеліє Якова – про
Благовіщення Діві Марії

«А Марія, багрянець взявши, почала
прясти його. І ось, глечика взяла Вона 
та пішла води зачерпнути. І голос почу-
ла, що промовляє: «Радуйся, благодаті 
повна! Господь з Тобою – благословенна 
Ти між жінками!» Й озирнулася Вона, 

(Х-ХІ)
аби побачити, хто це говорить, та нікого 
не побачила. І, стривожившись, додому 
повернулася – глечик поставила, пурпур 
взяла та почала його прясти. І тоді постав 
перед Нею Ангел Господній…». 

•••••••

_____________________
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Архангел Гавриїл говорить до Діви Марії поблизу джерела
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6. Євангеліє від Св. Луки – про
Благовіщення Діві Марії (І: 26-56)

«Шостого ж місяця посланий 
був Ангел Гавриїл від Бога – в місто 
Галілейське, під назвою: Назарет – до 
Діви, зарученої з мужем, на ймення 
Йосиф, з дому Давидового, а ім’я Діві 
– Марія. І, з’явившись у Неї, промовив:
«Радуйся, Благодаті повна! Господь 
з Тобою – благословенна Ти між 
жінками!»

Вона ж, побачивши, схвилювала-
ся від слів його й роздумувала [в сер-
ці Своєму]: «Що означає привітання 
оце?»

І промовляє Ангел до Неї: «Не три-
вожся, Маріє, маєш бо ласку від Бога; 
І ось у лоні зачнеш, і Сина породиш, і 
назвеш Його йменням Ісус. Він же Ве-
ликим буде, і Сином Всевишнього про-
голошений, і дасть Йому Господь Бог 
престол Давида, прабатька Його. І 
зацарює над домом Якова – повіки, і 
Царству Його не буде кінця».

Промовляє ж Марія до Ангела: «Як 
станеться це – мужа бо Я не знаю?»

Й у відповідь Ангел промовив до Неї: 
«Дух Святий на Тебе зійде й сила Все-
вишнього Тебе окутає – тому й Свя-
те [Дитя], що [від Тебе] народиться, 
буде Сином Божим! Й ось, Єлизавета 
– родичка твоя, й вона зачала сина в
старості своїй, і вже на шостому міся-
ці вона – та, яку неплідною називають. 
Бо все, словом Божим обіцяне, – ніхто 
не відмінить!»

Промовляє ж Марія: «Ось, раба Го-
сподня – тож станеться зі Мною за 
словом твоїм». І зник перед Нею Ан-
гел.

Зібралася ж Марія тими днями [в до-
рогу] й вирушила в місцевість гірську, 
поспішаючи, – в місто юдейське.

І зайшла у дім Захарії, й привітала 
Єлизавету.

І сталося: коли почула Єлизавета 
вітання Маріїне, зворухнулася дитина 
у лоні її й Духом Святим Єлизавета 
наповнилась. І вигукнула голосом 
гучним, промовляючи: «Благословенна 
Ти між невістами, і благословенний 
Плід лона Твого!  І звідки мені це 
[благословення], що прийшла Мати 
Господа мого до мене? Ось бо, коли голос 
вітання Твого долинув до вух моїх, – 
із радості зворухнулася дитина у лоні 
моєму. І блаженна Та, що повірила, – 
станеться бо обіцяне Їй від Господа».

І промовила Марія: «Величає душа 
Моя Господа, і дух Мій радістю напов-
нився у Бозі, Спасі Моєму, бо поглянув 
Він на смирення раби Своєї – ось бо, 
віднині всі народи Мене величати-
муть – велич бо вчинив Мені Саваот! 
Святе ж Ймення Його і милість Його 
– з роду в рід – на тих, хто боїться
Його. Створив бо Царство рукою 
Своєю; розвіяв гордих – думки серця 
їхні; могутніх з престолів скинув і 
смиренних – підніс; голодних благами 
наділив, а багатих – залишив ні з чим! 
Прийняв Він Ізраїля – слугу Свого, зга-
давши про милості, про які говорив 
отцям нашим – Авраамові й насінню 
його – довіку».

Перебувала ж Марія у неї ще місяців 
зо три, й повернулася до дому Свого».

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Архангел Гавриїл благовістить Діві Марії 



17

•••••••

•••••••

Зустріч Діви Марії з Єлизаветою
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«Для Єлизавети ж час пологів настав,
і породила вона сина. І, почули мешканці 
навколишні, й родина її, що побільшив 
милість Свою Господь до неї – тож з нею 
разом раділи.

І сталося: восьмого дня прийшли 
хлоп’ятко обрізати, щоб назвати йо-
го йменням батька його Захарії. Й у 
відповідь мати його промовила: «Ні, 
нехай називатися буде Йоаном». І 
сказали до неї: «Нікого немає серед 
родини твоєї, хто називався б йменням 
таким». І знаками запитали батька його, 
як би хотів він сина назвати? Й табличку 
попросивши, написав: «Йоан – ймення 
йому». І здивувалися всі. 

І відразу ж вуста його відкрилися, і язик 
його промовляти став, благословляючи 
Бога. І страх зійшов на всіх мешканців 
навколишніх, і по всій країні юдейській 
розповідали про все оце. І розважали 
в серці своєму ті, хто почув це, та 
промовляли: «Що ж воно буде із дитини 
цієї?!» І рука Господня була над ним.

І Захарія, батько його, сповнившись 
Духом Святим, пророкував, про-
мовляючи: «Благословенний Господь – 
Бог Ізраїлів, що відвідав людей Своїх і 
визволення їм вчинив! І підніс ріг спасіння 
нам у домі Давидовому – слуги Свого, як 
і вустами святих пророків Своїх, що 
відвіку були, провістив порятунок нам 
– від ворогів наших – від руки всіх, хто
ненавидить нас, вчинити милість над 
нами – з праотцями нашими, завіт свя-
тий Свій згадавши, клятву, якою покля-  
вся Авраамові – праотцю нашому, – 
подати нам визволення без страху із руки 
ворогів наших, і в святості та правді 
служити Йому по всі дні життя нашого. 

Ти ж, немовлятко, пророком 
Всевишнього будеш названий, перед 
лицем Господа бо ходитимеш, аби при-
готувати шляхи Йому, дати зрозуміти 
народові спасіння його у прощенні гріхів 
їхніх – милосердя заради милостивого 
Бога нашого, що Сходом небесним нас 
відвідує, – усіх тих просвічуючи, хто 
в темряві й тіні смертній перебуває, – 
спрямовує  ноги  наші  на  дорогу  миру».

Хлоп’ятко ж зростало й духом міцні-
шало, і в пустелях перебувало – до дня  
з’явлення  свого  Ізраїлю».

7. Євангеліє від Св. Луки – про народження 
Св. Йоана Хрестителя (І: 57-80)

Захарія пише ймення синові

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. Євангеліє від Св. Матфея – про 
сумніви Св. Йосифа Обручника (ІІ: 18-25)

«Різдво ж Ісуса Христа сталося 
так: після заручин Матері Його Марії 
з Йосифом – до їхнього одруження, 
виявилося, що Вона завагітніла від 
Святого Духа. Йосиф же – обручник Її, 
був праведним і не бажаючи Її ославити, 
хотів відпустити Її таємно. Коли ж він 
задумав таке – ось Ангел Господній 
уві сні йому з’явився й промовив: 
«Йосифе сину Давидів, не бійся 
прийняти Марію – заручену з тобою; 
бо зароджене в Ній походить від Духа 
Святого. Зродить же Сина, й даси 
ймення Йому – Ісус». 

Все ж це сталося щоб збулося сказане 
Господом через пророка Ісайю, який 
провіщає: «Ось Діва в утробі зачне 
і зродить Сина, і наречуть Його 
Йменням Емануїл», що означає: «З 
нами Бог». Від сну прокинувшись, 
вчинив Йосиф так, як звелів Йому 
Ангел Господній, прийнявши дружину 
свою. І не пізнав Її. Невдовзі ж зродила 

Вона Сина Свого Первородного, й 
нарік  він  Його  Ім’ям  Ісус». 

•••••••

Сон Св. Йосифа Обручника

9. Євангеліє від Св. Луки – про
Різдво Господнє (ІІ: 1-20) 

«І сталося: у дні ті надійшло повелін-
ня від кесаря Августа перепис вчинити 
на всій землі. Цей перепис першим був 
за правління Квірінія Сирією.

І пішли всі записатися – кожен у мі-
сто своє.

Вирушив же і Йосиф із Галілеї – з мі-
ста Назарету – до Юдеї, до міста Дави-
дового, що Вифлеємом називається, 
– походив бо із дому Давидового та із

батьківщини його, – аби йому записа-
тися з Марією – із ним зарученою, що 
була вагітною.

Коли ж прибули вони туди, настав 
час Їй для пологів.

І Сина породила Вона – Первістка 
Свого, і сповила Його, й поклала Його 
в  ясла – бо  не  було  їм  місця  в  заїзді.

І пастухи були у краю тім, що, пиль-
нували отару  свою  сторожею  нічною.

________________________________________________________________________________
_________________________________
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Різдво Спасителя в стаєнці
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Поклоніння пастухів
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І ось, Ангел Господній став посеред 
них, і слава Господня їх осяяла, й наля- 
калися вони страхом великим. І про-
мовив до них Ангел: «Не бійтеся, ось 
бо, звіщаю вам радість велику – для 
всіх людей! Народився бо нині вам 
Спаситель, Який є Христом Господом,  
– у місті Давидовому.

І ось вам знамення: знайдете 
Немовлятко сповите, що лежить в 
яслах».

І раптово, вслід за Ангелом, безліч 
воїв небесних з’явилося – Бога про-
славляючи, промовляли вони: «Слава 
Богові – у Небесах, і на землі – мир, і в 
людях – благовоління!»

І сталося: коли ж відійшли від них 
Ангели на небо, то люди-пастухи 

сказали один одному: «Рушаймо до 
Вифлеєму – поглянемо, що по-слову 
сталося, яке від Господа сказане нам!»

І прийшли із поспіхом, і знайшли там 
Марію та Йосифа, й Дитятко, що в яслах 
лежало. Побачивши ж, переказали 
слово, до них промовлене, про Дитятко 
оце. І всі, хто чув, дивувалися тому, про 
що їм пастухи промовляли. Марія ж, 
усі слова оці запам’ятавши, – у серці 
Своєму їх зберегла.

І повернулися пастухи, прославля-
ючи й хвалячи Бога за все, що чули й 
бачили, і що промовлене було до них. 

І як минулося вісім днів – час, коли 
б обрізати Дитятко належалось – дали 
ймення Йому: Ісус, Ангелом оголошене 
раніше за зачаття Його у лоні».

•••••••

10. Прото-Євангеліє Якова – про
Різдво Господнє 

«І ось, я, Йосиф, йшов і залишався
нерухомим. Й поглянув навколо себе, 
й побачив, що повітря стоїть непоруш-
но, поглянув на небо, й побачив, що 
воно зупинилося, і птахи небесні у по-
вітрі зупинились; поглянув на землю, й 
побачив посудину, і селян, які навколо 
неї лежали, і руки їхні були біля посу-
дини, та, трапезуючи, вони нічого не 
їли, і, беручи, нічого не брали, і до вуст 
підносячи, не підносили, й обличчя усі 
були до неба повернуті. Й побачив я 
овець, яких гнали, та вони стояли. І па-

стух підняв руку, аби підганяти їх, але 
рука застигла піднятою. І поглянув на 
течію ріки, й побачив, що кози, до води 
приторкаючись, не пили, і все зупини-
лося цієї миті» (ХVІІІ).

«І вигукнула повитуха, промовляю-
чи: «Великий день оцей для мене – поба-
чила бо я чудо незбагненне!» І вийшла 
вона з печери, й Саломею зустріла, й 
сказала їй: «Саломеє, Саломеє! – опо-
вісти тобі хочу про чудо незбагнен-
не – народила Діва й зберегла дівство 
Своє!» (ХІХ).

•••••••

_______________________________________________________________
_____________________________________________
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11. Провіщення пророків – про Різдво Господнє

І. Про Різдво Господа Ісуса у Вифлеємі, та про Його Божу природу

«І ти, Вифлеєме-Ефрафа – чи малий
ти між тисячами Юдиними? Ось в 
тобі народиться Той, Хто призначе-

«Віл знає господаря свого, й осел – 
ясла володаря свого, а Ізраїль не знає 

ний бути Христом Ізраїлю і Котрого 
походження – від початку – від днів 
вічних» (Міхей, 5: 2).

ІІ. Про перебування Господа Ісуса по Різдві Своєму в яслах стаєнки

•••••••

•••••••

Мене, не звертає уваги народ Мій на
Мене» (Iсайя 1:3).

ІІІ. Про Різдво Господа Ісуса в нічний час

•••••••

«Раніше від зірки ранкової подібне до роси Різдво Твоє» (Псалом, 109: 3).

•••••••
ІV. Про походження Господа Ісуса із роду Ессея, батька Давидового

«І постане Паросток від кореня 
Ессеєвого, і гілка виросте від кореня 
його; і пробуде на Ньому Дух Господній, 

Дух Премудрости і розуму, Дух ради 
й могутности, Дух розуміння й 
доброчесности» (Ісайя, 11: 1 – 2). 

•••••••
V. Про поклоніння новонародженому Господу Ісусу царів-волхвів 

та про офіру Йому золота й ладану

«Піднімись, засвітись [Єрусали-
ме], Світло бо прийшло твоє і Слава 
Господня засяяла над тобою. Вкриє 
землю бо пітьма і морок – народи, а 
над тобою – засяє Господь і слава Його 
з’явиться над тобою. І прийдуть від 
народів до світла твого, й царі – до 

світла, що сяятиме над тобою… Ба-
гато верблюдів проходитиме тобою 
– дромадери із Мадіаму та Єфи – всі
вони із Сави прибудуть – принесуть 
золото й ладан, і звістять славу        
Господа» (Ісайя, 60: 1-3; 6). 

•••••••

«Бачу Його, та нині ще немає. Спо-
глядаю Його, та нині ще не близько. 
Сходить зоря від Якова і піднімається 

берло від Ізраїлю й нищить князів Моа-
ва і вражає всіх синів Сифових» (Числа, 
24: 17).

VІ. Пророцтво Валаама із Птору про Вифлеємську зорю, яка 
символізувала Ісуса, та про знищення Ним язичництва 

•••••••

______________________
__________

__________
__________
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12. Євангеліє від Св. Луки – про зустріч 
Господа з Симеоном-старцем (ІІ: 22-39)

«Коли ж минулися дні очищення – за
Законом Мойсеєвим – принесли Його 
в Єрусалим – поставити Його перед 
Господом.

Як у Законі Господньому написано: 
«Кожне немовля чоловічої статі, 
яке первістком є, має бути Господу 

посвяченим», та щоб офіру принести 
– як у Законі Господнім написано – дві
горлиці або двоє пташат-голубів.

І ось, був чоловік у Єрусалимі – ймення 
йому: Симеон. І муж цей – праведний та 
побожний – втіхи очікував для Ізраїлю, 
і Дух Святий перебував у ньому.

•••••••

•••••••
______________________
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І було йому обіцяно Духом Святим: не 
побачити смерти – допоки не побачить 
він Христа Господнього.

І прийшов, ведений Духом, до храму. 
І, коли вносили Дитятко Ісуса, аби 
вчинити із Ним за звичаєм Закону, 
тоді прийняв він Його на руки свої, й 
Бога благословив, і промовив: «Нині 
відпускаєш раба Твого, Владико, – за 
словом Твоїм – із миром, бо побачили очі 
мої спасіння Твоє – його ж приготував 
Ти перед лицем всіх людей – світло – для 
одкровення народам і на славу людей 
Твоїх – Ізраїлю».

І дивувалися Йосиф та Матір Його зі 
сказаного про Нього.

І благословив їх Симеон, і промовив 
до Марії, Матері Його: «Ось належить 

Йому багатьом на падіння й на 
піднесення багатьом в Ізраїлі бути 
й бути знаменням суперечок, – і Тобі 
Самій душу меч прониже – щоб в 
серцях багатьох відкрилося розуміння 
[Істини]».

Була ж тут й Анна-пророчиця – 
дочка Фануїлова з коліна Ашерового – 
досягнула глибокої старості, сім років 
проживши з чоловіком від дівоцтва 
свого – вдова років вісімдесяти чотирьох, 
яка від храму не відходила, постом та 
молитвою служачи щодень і щоночі.

І вона того часу надійшовши, 
сповідувала віру свою у Господа та 
говорила про Нього всім, хто визволення 
очікував у Єрусалимі».

•••••••
13. Євангеліє від Св. Матфея – про Поклоніння

волхвів (ІІ: 1-23)
«Ісус же народився у Вифлеємі 

Юдейському – в часи царя Ірода. Тоді 
прийшли до Єрусалиму волхви зі Схо-
ду, розпитуючи: «Де новонароджений 
Цар юдейський? Ми бо зірку Його на 
сході побачили і прийшли, щоб Йому 
поклонитися». Почувши ж про це, Ірод 
цар схвилювався, і весь Єрусалим – з 
ним. І всіх первосвящеників та книж-
ників – учителів народу – зібравши, 
запитував у них: Де Христос має наро-
дитися? Вони ж сказали йому: «У Виф-
леємі Юдейському; так бо пророком 
написано: «І ти Вифлеєме, земле Юди-
на, нічим не менша посеред володінь 
Юдиних; із тебе бо вийде Вождь, що 
пастиме народ Мій – Ізраїль».

Тоді Ірод таємно волхвів прикликав 
та вивідав у них про час появи зорі, а, 
відсилаючи їх до Вифлеєму, промовив: 

__________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Поклоніння волхвів
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«Ідіть пильно про Дитятко розвідай-
те, коли ж знайдете, мене звістіть, 
щоб і я пішов поклонитися Йому». 

Вони ж, царя вислухавши, пішли. І 
ось, зоря, яку бачили на сході, йшла пе-
ред ними. Аж прийшла й зупинилася 
вгорі, де Дитятко було. 

Зраділи вони радістю вельми ве-
ликою, зорю побачивши. І, до будин-
ку вступивши, побачили Дитятко з 
Марією, Матір’ю Його, і до землі при-
павши, вклонилися Йому. Відкрили 
скарбниці свої й дари Йому піднесли: 
золото, ладан і смирну. У сновидінні 
ж – звістку отримали: до Ірода не по-
вертатися – й шляхом іншим прибули 
у країну свою. 

Коли ж відійшли вони, ось Ангел 
Господній з’являється уві сні Йосифу й 
промовляє: «Встань, візьми Дитятко 
й Матір Його, і до Єгипту втікай 

•••••••

та перебувай там, доки тебе не 
звіщу – задумав бо Ірод Дитятко 
розшукувати, щоб згубити Його». 

Він же, вставши посеред ночі, взяв 
Дитятко й Матір Його і відійшов до 
Єгипту. І перебував там до смерті 
Іродової, щоб збулося провіщене від 
Господа через пророка: «Із Єгипту 
прикликав  Я  Сина  Мого» (Осія, 11: 1).

Тоді побачивши, що волхвами він 
зневажений, пройнявся Ірод гнівом 
великим і послав вигубити всіх дітей у 
Вифлеємі та по всіх околицях його – до 
двох років віком – відповідно до часу, 
який випитав у волхвів. Виповнилося 
тоді пророком Єремією провіщене: 
«Голос у Рамі буде почуто, плач і 
ридання, і голосіння багатьох: Рахіль 
плаче за дітьми своїми – втішитися 
не хоче, бо немає їх» (Єр., 31: 15). 

Вигублення немовлят у Вифлеємі

________________________________________________________________________
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Коли ж помер Ірод, Ангел Господ-
ній з’явився уві сні Йосифові в Єгипті. 
Промовив він: «Вставай, візьми Ди-
тятко та Матір Його – йди в землю 
Ізраїлеву». Почувши ж, що Архелай 

14. «Юдейські старожитності»
Йосифа Флавія – про смерть  Ірода Великого 

 (17, 6: 5)
«Тим часом хвороба Ірода усклад-

нювалася, позаяк Господь Бог карав 
його за всі його злочини. Це нагадувало 
спалення на повільному вогні, який був 
не дуже помітним зовні, але вирував 
всередині тіла; до цього домішувалося 
непереборне бажання відірвати у 
себе один із членів тіла. Його мучили 
внутрішні чиряки, а особливо – 
страшні болі у шлунку; ноги його 
були переповнені водяною прозорою 

рідиною. Така ж болячка спіткала й 
нижню частину його живота – на гнилих 
частинах з’являлися хробаки, коли він 
хотів підвестися, його дихання мучило 
його страшенно – через страшний сморід 
та задуху, коли його охоплювала судома, 
він виявляв надприродну силу. Побожні 
люди, які завдяки своїм знанням вміли 
пояснювати такі явища, говорили, що 
ось тепер Передвічний карає царя за 
його великі злочини».

Другий сон Св. Йосифа Обручника

царює в Юдеї замість Ірода, батька сво-
го, побоявся туди повертатися, уві сні 
ж, отримавши об’явлення, відійшов у 
поселення Галілейські. І прибувши, за-
мешкав у місті під назвою Назарет…».

Повернення до Назарету

____________________________________
______________________
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15. Євангеліє від Св. Луки – про знайдення 
Ісуса-отрока у храмі (ІІ: 41-52)

«І ходили щороку Мати Його та 
Йосиф до Єрусалиму на свято Пасхи.

Коли ж мав Він дванадцять років, 
пішли вони до Єрусалиму за звичаєм 
святочним.

І скінчилися дні свята, й поверталися 
вони, й залишився отрок Ісус в Єруса-
лимі; і не знав про це Йосиф і не знала 
Мати Його.

Здавалося бо їм, що Він із подорож-
німи йде. Пройшовши ж день шляху, 
шукати Його почали посеред родини 
та знайомих.

І, не знайшовши – до Єрусалиму по-
вернулися, шукаючи Його.

І сталося: по трьох днях у храмі 
знайшли Його – посеред учителів сидів, 
і слухав їх, і запитував їх. І вжахнулися 
всі, хто слухав Його – вражені розумом 

Його  та  відповідями  Його.
І, побачивши Його, – [Йосиф та 

Марія] здивувались, і Мати Його 
сказала до Нього: «Дитино, чому 
вчинив так із нами? Ось батько Твій і 
Я із тривогою шукали Тебе!»

Він же промовив до них: «Чому ж 
шукали Мене? Чи не знаєте, що нале-
житься Мені у володіннях Отця Мого 
перебувати?»

І не розуміли [деякі] того, про що Він 
говорив.

І пішов з ними, й прибув до Назаре-
ту, і був їм слухняним. Мати ж Його всі 
слова оці зберегла у серці Своєму.

Ісус же зростав у мудрості – разом з 
віком, та у благодаті Божій – посеред 
людей».

•••••••
16. Лист Публія Лентула (Публія Корнелія

Лентула Сципіона) до Сенату від 25 року н. е.
«Великому вельмишановному Сенату 

Римському від Публія Лентула – вітання. 
У наш час живе в Юдеї чоловік вели-

ких чеснот – Його ймення Ісус Христос. 
У народі Його називають пророком 
істинним, а учні Його – Сином Божим. 
Він воскрешає мертвих і оздоровлює різ-
номанітні хвороби та немочі. 

Цей Чоловік високий на зріст, поваж-
ний, Його зовнішність, сповнена гід-
ности – викликає й острах, і приязнь у 
тих, хто Його бачать. Волосся на Його 
голові – до вух – гладке кольору стигло-
го ліщинового горіха – нижче від вух – 
хвилясте, блискуче, воно спадає пасмами 

на плечі й розділене посередині – за зви-
чаєм назореїв. Чоло Його є відкритим, 
воно гладке, на обличчі відсутні плями 
та зморшки – колір обличчя – ледь ро-
жевий. Борода густа, того ж кольору, 
що й волосся – не довга, але роздвоєна. 
Очі блакитні й світяться – надзвичайно. 
Коли він докоряє – навіює страх, коли ж 
навчає – добрий і ласкавий, але – без ве-
селощів – ніколи не бачив хтось, аби Він 
сміявся, але часто бачили, як Він плаче. 
Його стан стрункий, руки – прямі та дов-
гі, плечі – досконалі. Його мова зважена, 
лаконічна й стримана. Це найбільш до-
сконалий зі синів людських».

_______________________________________________________________
__________________________________________________



30

•••••••

•••••••
Ісус-отрок – серед рабинів
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17. Євангеліє від Св. Марка – про місійну
діяльність  Св. Йоана Хрестителя 

(ІІ: 2-4; 8)
«Як у пророків є написаним: «Ось Я

посилаю Ангела Мого – перед обличчям 
Твоїм, він же приготує шлях Твій перед 
Тобою» (Мал., 3:1).  «Голос чути – як в 
пустелі волає: «Приготуйте шлях Го-
споду – вирівняйте стежки Йому» (Іс., 
40: 3).

Так об’явився Йоан: хрестив у пустелі      

й проповідував покаяння через хрещен-
ня  –  на відпущення  гріхів… 

І говорив, проповідуючи: «Прийде 
Могутніший за мене – вслід за мною, 
Йому ж не гідний я, вклоняючись, 
розв’язати  ремінь  сандалій  Його. 

Я хрещу вас водою – Він же Духом 
Святим  вас  хреститиме».

•••••••
18. Євангеліє від Св. Матфея – про місійну

діяльність  Св. Йоана Хрестителя 
(ІІІ: 1-12)

«У дні ж згадані приходить Йоан
Хреститель, проповідуючи в пустелі 
Юдейській, промовляючи: «Покайтеся 
наблизилось бо Царство Небесне. Ось 
бо Той, про Кого Ісайя пророк провістив, 
промовляючи: «Голос волаючого в 
пустелі: Приготуйте дорогу Господню, 
вирівняйте  стежки  Йому!» 

Сам же Йоан мав одяг на собі із воло-
су верблюжого і поясом шкіряним стан 
його був підперезаний; їжею йому були 
акриди  та  мед  дикий. 

Тоді сходилися до нього Єрусалим і 
вся Юдея, і вся сторона Йорданська. І 
хрестилися в Йордані від нього, визна-
ючи гріхи свої. 

Побачивши ж багатьох фарисеїв та са-
дукеїв, що прибували, аби від нього хре-
ститися, промовив до них: «Поріддя га-
дюче, хто навчив вас втікати від гніву 
майбутнього? Вчиніть же гідний плід 
покаяння І не насмілюйтеся говорити 
в собі: батька маємо Авраама, говорю 

вам: може Бог із каміння цього вчини-   
ти дітей Авраамових. Вже бо й сокира – 
при  корені  дерева  цього  –  кожне  бо 
дерево, коли не приносить плоду добро-
го, зрубаним буває і у вогонь вкинутим. 

__________________________
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Я бо хрещу вас водою на покаяння; Той 
же, що за мною прийде – могутніший 
за мене, Йому ж негідний сандалії носи-
ти – Той охрестить вас Духом Святим    

і вогнем. Решето Його – у руці Його, і 
очистить тік Свій і збере пшеницю 
Свою до стодоли, полову ж спалить 
вогнем  незгасаючим». 

•••••••

«Відвічно був Логос і Логос перебував
у Бозі, і Логос був Богом. 

Був Він відвічно у Бозі. І все від Нього 
постало, і все, що було сотворене, – не 
було сотвореним без Нього. 

У Ньому було Життя і це Життя було 
Світлом для людей. 

Світло ж у темряві сяє і темрява не 
може поглинути його.

Був чоловік, від Бога посланий – 
ймення ж йому – Йоан. 

Прийшов він для свідчення – щоб  
про Світло свідчити – щоб усі увірували 
через нього. 

Не був він Світлом, але прийшов, 
щоб свідчити про Світло.

Є ж Світло Істинне – яке кожну людину 
може просвітити, що у світ приходить.

У світі перебував, і світ через Нього 
свій початок отримав, і світ не пізнав 
Його.

До своїх прийшов – і свої не прийняли 
Його. 

Тим же, які прийняли Його й пові-
рили в ім’я Його – дав владу дітьми 
Божими бути, які не від крові, ані – від 
хіті тілесної, ані від сімені чоловічого, 
але від Бога народилися.

І Логос став тілом, і посеред нас 
перебував – повний благодаті та Істини, 

19. Євангеліє від Св. Йоана – про Божу
Природу Ісуса Христа та про місійну 

діяльність Св. Йоана Хрестителя
(І: 1-28)

і ми Славу Його побачили – Славу як 
[Сина,] Єдинородного від Отця.

Йоан свідчив про Нього – вигукуючи 
промовляв: «Це є Той, про Якого сказав 
я: Хто йде за мною – став поперед мене, 
був бо раніше за мене».

І від повноти Його ми всі прийняли – 
благодать – від благодаті. 

Закон бо через Мойсея отриманий, 
благодать же та Істина – від Ісуса 
Христа.

Бога не бачив ніхто й ніколи – 
Єдинородний Син, Сущий в Отці – Він 
[Собою Бога] явив.

Й ось свідчення Йоанове, коли юдеї 
прислали з Єрусалиму священників 
та левітів спитати його: «Хто ти?» 
І проголосив він – не відрікся, а 
проголосив направду: «Я – не Христос!» 
І запитали його: «Хто ж ти – Ілія?» Й 
сказав він: «Ні». «Пророк ти?» Й «Ні» – 
відповів він.

До нього тоді промовили: «Хто ж ти 
є? Скажи нам, щоб відповідь дали ми, 
тим, які послали нас – що скажеш ти 
про себе самого?»

Він відповів: «Я – голос волаючого в 
пустелі: вирівняйте дорогу Господню», 
– як сказав  пророк  Ісайя».

____________________________________________________________________________________________________
______________
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А серед посланих були й із фарисеїв. 
І запитали вони його: «Чому ж ти 
хрестиш, коли не Христос ти, не Ілія й 
не пророк?»

Йоан же сказав їм у відповідь: «Водою я 
хрещу, та стоїть посеред вас Той, Якого 
ви не знаєте. Він – Хто йде за мною – і 

став поперед мене. Я ж не достойний 
розв’язати  ремінь  взуття  Його».

Сталося ж це у Витаварі – поблизу 
Йордану,  де  хрестив  Йоан.

Наступного ж дня бачить Йоан Ісуса, 
Який йде до нього, й промовляє: «Ось 
Агнець Божий, Який забере гріхи світу. 

З’явлення Христа народові

________________________
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Він – Той, про Якого сказав я: «За мною 
йде Той, Хто став поперед мене, бо був 
раніше за мене. Не знав я Його, але для 
того й прийшов хрестити водою, щоб 
Він був явлений Ізраїлю».

І свідчив Йоан, промовляючи: «Бачив я 
Духа, що з Неба сходив подібно до голуба,     

і перебував на Ньому. Не знав я Його, але 
той, хто послав мене хрестити водою, 
сказав мені: «На Кому побачиш Духа, 
що сходить і перебуває на Ньому – Той 
і є Хреститель Духом Святим». І бачив 
я і засвідчив, що Він є Сином Божим».

•••••••
20. Євангеліє від Св. Матфея – про Хрещення
Господа Ісуса у Йордані від Йоана Предтечі

(ІІІ: 13-17)
«Тоді приходить Ісус із Галилеї на

Йордан  до  Йоана – хреститися  від  нього.
Йоан же, заперечуючи Йому, говорив: 

«Це я потребую Тобою бути охрещеним   
і  ось,  Ти  приходиш  до  мене!?»

У відповідь Ісус промовив до нього: 
«Облиш, таким бо чином нині належить 
нам виповнити всяку Правду». 

Тоді дав він згоду.

І, охрестившись, вийшов Ісус відразу 
ж із води: і ось, Небеса перед Ним 
відкрилися, й побачив (Йоан) Духа 
Божого – як сходив Він, подібно до 
голуба  –  і  спочив  на  Ньому.

І ось, голос із Небес пролунав: «Він є 
Сином Моїм улюбленим і благовоління 
Моє – на Ньому».

•••••••
21. Євангеліє від Св. Йоана – про перше
покликання Ісусом Христом окремих 

Апостолів (І: 35-51)
«А ще через день знову стояв Йоан та

двоє учнів його. 
І, побачивши Ісуса, Який поблизу 

проходив, сказав: «Ось Агнець Божий!»
Почувши від нього слова оці, обидва 

учні за Ісусом пішли.
Ісус же – озирнувся й побачив, що 

вони за Ним ідуть, і запитав їх: «Чого 
шукаєте?» Вони ж сказали: «Равві, де 
мешкаєш?»

Відповів їм: «Йдіть, побачите». Вони 
пішли й побачили де Він замешкав. І дня 
того у Нього перебували. Сталося ж оце 
все  –  близько  години  десятої.

Один із двох, кому Йоан про Ісуса 
сказав, і пішли вони за Ним – був Андрей 
– брат Симона Петра.

Він першим брата свого Симона
знайшов і промовив до нього: «Ми Месію 
знайшли!» (тобто Христа), і до Ісуса його 
привів. Ісус же, на нього поглянувши, 
сказав до нього: «Ти, Симоне, сину Йони, 
Кифою будеш називатися» – тобто 
Скелею (Петром).

Наступного ж дня вирішив Ісус йти 
Галілеєю, й Филипа знайшов [дорогою], 
й  промовив  до  нього  «Іди за Мною!»

_____________________________________________
______________________
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Филип же із Вифсаїди походив – з 
одного містечка із Андреєм та Петром.

Отож, знайшов Филип Натанаїла й 
говорить до нього: «Ми Того знайшли, 
про Кого Мойсей та пророки писали – 
Ісуса, сина Йосифового, з Назарету».

І відповів йому Натанаїл: «Чи із 
Назарету щось добре буває?» Филип 
сказав на це: «Прийди – побачиш».

Ісус же, Натанаїла побачивши, як 
йде до Нього, сказав про нього: «Ось, 
ізраїльтянин справжній – який злого у 
собі не має!»

І промовив до Нього Натанаїл: «Звідки 
знаєш мене?» Ісус відповів: «Перш, ніж 

Филип тебе покликав – під інжировим 
деревом бачив тебе».

Натанаїл сказав тоді: «Равві, Ти – Син 
Божий! Ти – Цар Ізраїлю!»

Ісус відповів йому на це: «Ти увірував 
– сказав бо Я тобі: «Під інжировим
деревом тебе бачив» – побачиш же 
більше за це!».

І додав, до нього промовляючи: 
«Воістину, воістину, кажу тобі – 
віднині Небо побачите відкритим 
і Янголів Божих – як сходитимуть 
до Сина Чоловічого й назад 
повертатимуться!»

•••••••

22. Євангеліє від Св. Йоана – про перше чудо,
з’явлене Ісусом Христом

 (ІІ: 1-11)
«Третього ж дня було весілля у Кані

Галілейській, і Мати Ісуса була там.
Покликали ж туди й Ісуса та учнів 

Його – на весілля. 
Оскільки ж вино скінчилося, то Мати 

Ісусова говорить до Нього: «Вина немає 
у них!». 

Ісус же промовив до Неї: «Жінко! Що 
нам до того? – не надійшла ще година 
Моя».

Мати ж Його говорить прислузі: 
«Робіть усе, що Він вам накаже!».

Було ж тут шість посудин кам’яних, 
що стояли для очищення юдейського – 
містили вони по дві-три міри.

Ісус сказав до них: «Наповніть 
посудини ці водою!» І наповнили їх – по 
вінця.

І промовив до них: «Зачерпніть й несіть 
до бенкетного старости!» І понесли.

І пригубив староста бенкетний води 
тієї, що стала вином – не знав же він про  
це – звідки воно – знали лише служники, 
які його у вигляді води зачерпнули. І 
покликав староста бенкетний молодого, 
і сказав до нього: «Мудрі люди спочатку 
добре вино подають, коли ж гості 
захмеліють – тоді подають найгірше; 
ти ж – найкраще вино до цього часу 
тримав!»

Так започаткував Ісус чуда Свої у Кані 
Галілейській та славу Свою з’явив – і 
увірували у Нього учні Його».

•••••••

_______________________________________________________________
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23. Євангеліє від Св. Матфея – про

сорокаденний піст Господа в пустелі
(ІV: 1-11)

«Тоді приведений був Ісус Духом в
пустелю для спокус від диявола. І постив 
сорок днів та сорок ночей, під кінець же 
– зголоднів. Тоді спокусник наблизився
до Нього, промовляючи: «Коли Ти – 
Син Божий, накажи, щоб каміння оце 
хлібом зробилося!» 

Він же у відповідь говорить: «Написано    
є: «Не з хліба єдиного людина живою 
буде, але – від усякого слова, що 
виходить із вуст Божих» (Повт. Закону, 
8: 3).

Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській

Тоді переніс Його диявол у місто 
святе і поставив Його на терасі храму 
та промовляє до Нього: «Коли Ти – Син 
Божий, кинься донизу, написано бо: 
«Ангелам Своїм заповість про Тебе 
і на руках підхоплять Тебе, щоб не 
спіткнувся об камінь ногою Твоєю» 
(Пс. 90, 11-12). 

Ісус сказав до нього: «І також 
написано: «Не спокушуй Господа Бога 
Твого» (Повт. Закону, 6: 16).

_____________________________________
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Знову підносить Його диявол на висоту 
величезну й показує Йому всі царства 
світу, й славу їхню, промовляючи до 
Нього: «Тобі все це віддам, коли, впавши, 
схилишся переді мною!»

Тоді промовив до Нього Ісус: «Відійди 

від Мене, Сатано, написано бо: 
«Господу Богу твоєму поклоняйся і 
Йому Єдиному служи» (Повт. Закону, 6: 
13).

Тоді залишив Його диявол і ось, 
Ангели приступили й служили Йому».

•••••••
24. Євангеліє від Св. Луки – про повернення

Господа до Назарету
(ІV: 14-30)

«І повернувся Ісус в силі Духа до
Галілеї. І ширилася чутка про Нього по 
всіх околицях. Навчав Він у синагогах 
їхніх і всі славили Його.

І прийшов до Назарету, де Він виріс, і          
увійшов, як зазвичай, суботнього дня до 
синагоги, аби читати [Святе Письмо].

І подали Йому книгу пророка Ісайї. 
І книгу розкрив Він на тому місці, де 
було написано: «Дух Господній на Мені 
– помазав бо Він Мене благовістити
убогим, послав бо Мене зцілювати 
пригнічених серцем; сліпим дати 
прозріння; провістити звільнення – 
поневоленим – змученим дати свободу. 
Проповідувати рік Господній сприяння» 
(Іс., 61: 1-2).

І закрив книгу, й віддав прислужнику, 
й сів. Очі ж усіх у синагозі на Нього 
були звернуті. Й промовив Він: «Нині 
сповнилося  написане  тут – що чули ви».

І всі почули свідчення це, й здивували-
ся благодатним словам, що з вуст Його 
сходили, й промовляли: «Чи не Він – син 
Йосифа?».

Він же сказав їм: «Приказкою Мені 
хочете відповісти: «Лікарю вилікуй 
себе самого», отож, вчини й тут – у 
батьківщині Твоїй те, що у Капернаумі 
було – як ми про це чули».

І знову сказав: «Воістину, кажу 
вам, жодного пророка не визнавали 
у вітчизні його. Воістину кажу вам, 
багато вдів було в Ізраїлі в часи 
пророка Ілії, коли небо на три роки й 
шість місяців стало закритим, і голод 
великий через це настав на всій землі. 
До жодної ж із них Ілія не був посланий 
– лише до вдови в Сарепті Сидонській.

Безліч було й прокажених за пророка
Єлисея, і жоден із них не очистився – 
окрім Неємана-Сирійця».

Почувши це, люттю пройнялися всі в 
синагозі, й, схопившись на ноги, вивели 
Його із міста й повели на скелю гірську, 
біля якої було їхнє місто збудоване – аби 
вниз Його скинути. 

Та, пройшовши посеред них, геть Він 
пішов». 

•••••••

__________________________________________________________________________________
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25. Євангеліє від Св. Матфея – про
покликання Господом учнів Своїх після 

повернення Свого із пустелі
(ІV: 18-25)

«Проходячи ж поблизу моря 
Галілейського, побачив двох братів: 
Симона, названого згодом Петром, та 
Андрея, брата його – як невода в море 
закидають, були бо рибалками. І говорить 
до них: «Ідіть за Мною – зроблю вас 
ловцями людей». Вони ж відразу невода 
полишили – за Ним пішли. 

І, рушивши звідти, побачив інших 
двох братів: Якова, сина Заведеєвого та 
Йоана – брата Його – в човні, зі Заведеєм, 
батьком їхнім, котрий мережі лагодив, 
і прикликав їх. Вони ж, не гаючись, 

лишили човна й батька свого та за Ним 
пішли. І, обійшовши Галілею всю, Ісус 
навчав у синагогах її, проповідуючи 
Євангеліє Царства та зцілював кожну 
недугу, й кожну неміч в людях. 

І чутка про Нього обійшла всю Сирію, 
і приводили до Нього всіх страждаючих 
від різних недуг та від нападів, і 
біснуватих, і сновид, і розслаблених – і 
зцілював їх. 

І вслід за Ним йшло народу безліч: із 
Галілеї й Десятимістя, із Єрусалиму та 
Юдеї  та  зі  згаданого  вже  Зайордання».

•••••••
26. Євангеліє від Св. Матфея – про те, що

проповідував  Господь Ісус із човна
(ХІІІ: 1-35)

«У день же той, вийшовши із будинку,
сидів Він біля моря. 

І зібралося біля Нього народу – сила – 
так, що довелось Йому зійти до човна й 
сісти, а весь народ – на березі стояв. 

І говорив їм притчами багато, 
промовляючи: «Ось пішов сівач сіяти. 
І, коли сіяв Він, одне зерня упало при 
дорозі. І прилетіли птахи, і склювали 
його. 

Інше ж – упало на ґрунт кам’янистий, 
де не було землі достатньо; і проросло 
швидко – бо не мала земля глибини. Під 
сонячним промінням – прив’яло ж воно 
й, коріння не маючи – засохло. 

Інше ж – упало посеред терня, й 
піднялося  терня,  й  заглушило  його. 

Інше ж – впало на землю добру й 
дало плід: одне – сторицею, інше – в 
шістдесят разів, інше ж – в тридцять. 

Хто має вуха слухати – нехай слухає!» 
І, підійшовши, учні сказали Йому: 

«Чому притчами говориш до них?»
Він же у відповідь промовив: «Тому, 

що ви надаєтеся для розуміння 
таємниць Царства Небесного, вони ж – 
не надаються. 

Хто бо має – додасться йому й 
примножиться; а хто не має – й те, що 
має – забереться у нього. 

Заради того притчами говорю їм, що 
дивляться – й не бачать, і, слухаючи, – 
не чують і не розуміють. 

_________________________________________________________
___________________________________________



41

•••••••

•••••••
Покликання перших учнів Ісусом Христом до служіння
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І збувається, через них пророцтво 
Ісайї, який промовляє: «Слухом по-
чуєте – й не матимете розуміння; й 
зором дивитиметесь – і не побачите. 
Закам’яніло бо серце людей оцих, і 
вухами погано чують, й очі свої закри-
ли, щоб не побачити очима, й вухами 
не почути, й серцем не зрозуміти, й не 
навернутися, аби Я зцілив їх» (Ісайя, 6: 
9-10). 

Ваші ж очі блаженні – бо бачать, і вуха 
ваші – бо чують. 

Воістину бо, говорю вам, що багато 
пророків та праведників прагнули те 
бачити, що ви бачите – і не бачили, також 
– слухати  те,  що  чуєте  –  і  не  почули.

Послухайте ж значення притчі про 
сіяча. 

До кожного, хто слухає слово про 
Царство, й не розуміє нічого, приходить 
лихий і викрадає посіяне в серці його – 
це про зерно, при дорозі посіяне. 

А на камені посіяне – це, коли, 
слухаючи слово, відразу ж з радістю 
приймає його. Не маючи ж кореня в 
собі, – мінливим є; коли ж печаль якась 
чи переслідування за слово – відразу ж 
спокушується. 

А посіяне посеред тернини – це, коли 
слово слухає, але турботи віку цього 
та пристрасть до багатства глушать 
слово у ньому – і без плоду лишається. 

А посіяне в добру землю – це про того, 
хто слухає слово і розуміє, отож, плід 
приносить і віддає: один – сторицею, 
інший – в шістдесят разів, інший – в 
тридцять».

Й іншу притчу оповів їм, промовляючи: 
«Уподібнюється Царство Небесне до 
чоловіка, що посіяв добре насіння на 
полі своєму. 

Коли ж спав чоловік – прийшов ворог 
його, й насіяв куколю поміж пшеницею, 
та й пішов. 

Коли ж проросли сходи й колос 
викинули,  тоді  з’явився  й  кукіль. 

Надійшовши ж, раби розповіли [про 
це] господареві й сказали йому: «Пане, 
чи ж не насіння добре посіяв Ти на полі 
Своєму – звідки ж кукіль з’явився?»

Він же говорить до них: «Ворог 
людський це зробив». 

Раби ж сказали Йому: «Чи хочеш, щоб 
пішли та вирвали Його?»

Він же говорить: «Ні – аби кукіль 
вириваючи, не вирвали заодно з ним і 
пшеницю. 

Залиште рости обоє разом – до жнив, 
а в часі жнив скажу женцям: «Зберіть 
спершу кукіль та зв’яжіть його в 
снопи, щоб спалити його, а пшеницю 
зберіть до стодоли Моєї». 

Іншу притчу оповів їм, говорячи: 
«Подібним бо є Царство Небесне до 
зернини гірчичної, яку взяв чоловік 
та й посіяв на полі своєму – ту, яка 
найменшою є зі всього насіння. Коли 
ж виросте – більшою за всіляке зілля 
зробиться й стає деревом – так, 
що й птахи прилітають небесні та 
перебувають на галузках його».

Й іншу притчу розповів їм: «Подібним 
є Царство Небесне до розчини – її ж, 
виготовивши, жінка домішує до трьох 
мір борошна – доки вкисне все». 

Це все говорив Ісус в притчах до народу 
і без притчі нічого не говорив до них – 
щоб збулося провіщене через пророка, 
який промовляє: «Відкрию в притчах 
вуста Мої – розголошу утаємнене від 
сотворення світу» (Пс., 77, 2)».

•••••••

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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27. Євангеліє від Св. Луки – про чудесну
ловитву риби – після проповіді Господа 

 із човна (V: 1-11)
«Сталося ж: зібралося народу безліч,

аби слухати слово Боже, а Він стояв на 
березі озера Генісаретського. 

Бачив же: човни два на озері стоять 
– рибалки, із них вийшовши, мережі 
перебирали.

Зійшовши ж на один із човнів, який 
Симонові належав, просив його від 
берега дещо відплисти – звідси ж із 
човна народ навчав.

Коли ж закінчив проповідувати, 
промовив до Симона: «Відпливи на 
місце глибоке й закинь мережі ваші для 
ловитви».

Й у відповідь Симон говорить до Нього: 
«Наставнику! Цілу ніч ми надаремно 
зусиль докладали – не впіймали нічого. 
Та по слову Твоєму – закину невода».

Вчинивши ж це – безліч риби впіймали 
– невід  їхній  почав  розриватися.

І покликали знаками товаришів своїх,
що в другому човні перебували, аби 
до них прибули, й обидва човни так 
наповнилися,  що  тонути  почали.

Побачивши ж це, Симон Петро, при-
павши на коліна перед Ісусом, промовив: 
«Залиши мене, Господи, – я грішний 
чоловік!» 

Жах бо пройняв його та усіх, хто був 
із ним – через ловитву риби цю – також 
і Якова та Йоана, синів Заведеєвих, що 
були Симонові за товаришів.

І промовляє до Симона Ісус: «Не бійся 
– від цього часу ловити людей будеш!».

І, витягнувши обидва човни на берег,
полишили все, й услід за Ним пішли».

•••••••

•••••••
Чудесна ловитва риби

____________________________________________________________
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28. Євангеліє від Св. Матфея – про
проповідь Господа Ісуса в домі 

 (продовження проповіді з човна) 
 (ХІІІ: 36-53)

«Тоді, полишивши натовп, зайшов Ісус
у дім. І приступили до Нього учні Його, 
промовляючи: «Виясни нам притчу про 
кукіль польовий». 

Він же у відповідь говорить до них: 
«Сіяч доброго насіння – Син Чоловічий. 

А поле – це світ. Добре ж насіння – це є 
Сини Царства; а кукіль – сини лихого. 

Ворог же, що посіяв їх, – це диявол. 
Жнива ж – кінець віку цього. А женці – 
Ангели [Божі]. 

Пошле тоді Син Чоловічий Ангелів 
Своїх, і зберуть із Царства Його всі 
спокуси та творців беззаконня. І 
вкинуть їх у горнило вогненне – там 
буде плач і скрегіт зубів. 

Тоді праведники засяють, як сонце, в 
Царстві  Отця  їхнього. 

Хто  має  вуха  слухати – нехай  слухає! 
А ще подібним є Царство Небесне 

до скарбу в полі захованого, який, 
знайшовши, чоловік затаїв, і, радіючи з 
цього, йде, й усе, що має, – продає, і купує 
поле те.

Іще подібним є Царство Небесне до 

перекупщика, що коштовні перлини 
шукає, який знайшов одну рідкісну 
перлину – отож, пішов і продав усе, що 
мав, і купив її. 

Іще подібним є Царство Небесне 
до невода, закинутого в море, що 
всякої породи рибу збирає. Коли ж 
наповниться – витягають на берег 
його і, присівши, вибирають добре в 
посудини, а зле – геть викидають. 

Так буде наприкінці віку: зійдуть 
Ангели й вилучать злих, розсіяних 
поміж праведних. І вкинуть їх до печі 
вогненної – там буде плач і скрегіт 
зубів!» 

Говорить до них Ісус: «Чи розумієте оце 
все?». Говорять до Нього: «Так, Господи!»

Він же промовляє до них: «Отож, кожен 
книжник, навчений Царству Небесному, 
подібним є до чоловіка-господаря, що 
виносить зі скарбниці своєї нове та 
старе». 

І, коли скінчив Ісус притчі оці, пішов 
звідти».

•••••••

•••••••
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Наприкінці віку цього (Притча про зерно і кукіль)
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29. Фрагменти Євангелія від Св. Апостола
Томи Дідіма, сина Юди – про 

Царство Небесне (8.; 113.)
«Ісус сказав: «Чоловік [який шукає 

Царства Небесного] – подібний до 
мудрого рибалки, який закинув невода 
свого у море. І витягнув він його із моря 
– наповненого малою рибою, посеред
якої знаходить цей мудрий рибалка 
велику гарну рибину. Він викидає 
всю малу рибу в море, здобувши собі 
велику рибину без перешкод. Хто має 
вуха чути – нехай чує!» (8).

«Ісус сказав: «Царство Боже 
подібним є до чоловіка, який, маючи 
на своєму полі скарб таємний, про це 
не знає. Не знаючи ж про це, помер він, 
і синові своєму поле залишив. І син, не 
знаючи, поле це продав. І той, хто 
купив його – прийшов і викопав скарб 
той» (113).

•••••••
30. Євангеліє від Св. Йоана – про розмову
Господа з Никодимом, у якій Господь Ісус
відкриває Таємницю Неба про те, що Він – 

 Сущий (Ягве) (ІІІ: 1-21)
«Поміж фарисеями був один, що 

ймення мав Никодим – один із князів 
юдейських. Він прийшов до Ісуса вночі, 
й сказав Йому: «Равві, знаю, що Ти – від 
Бога Учитель – таких бо чудес, які Ти 
чиниш – ніхто чинити не може, якщо 
Бог із ним не буде!».

Ісус відповів йому: «Воістину, 
воістину кажу тобі, якщо хтось 
від Неба не народиться – не може 
побачити  Царства  Небесного!»

Никодим же говорить до Нього: 
«Як може чоловік народитися, коли 
старий уже? Чи ж можливо йому у 
лоно материнське увійти, щоб знову 
народитися!?»

Ісус же відповів: «Воістину, воістину 
кажу тобі, якщо хтось не народиться 
від води та Духа, не може увійти в 

Царство Боже. Народжене від тіла – є 
тілом, народжене ж від Духа – духом є! 
Тож не дивуйся тому, що сказав тобі: 
«Належить вам від Неба народитися» 
– Дух бо дихає, де хоче, і голос Його
чуєш, але не знаєш – звідки приходить 
– і куди йде? Так і з кожним буває, хто
від Духа народжений».

Никодим відповів Йому: «Як же це 
може статися!?»

Ісус у відповідь сказав йому: «Ти – 
учитель Ізраїлю і, чи цього не знаєш? 
Воістину, воістину, кажу тобі, Ми 
говоримо про те, що знаємо і свідчимо 
про те, що бачили – ви ж свідчення 
нашого не приймаєте. Коли про земне 
вам сказав і ви не вірите – як повірите, 
коли про небесне вам говоритиму!? 
Ніхто на Небо не зійшов, окрім Сина 

_______________________________________________________________
_________________________________
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Чоловічого, Який зійшов із Небес – 
Сущий на Небесах. І, як Мойсей змія 
в пустелі підняв, так має вознестися 
Син Чоловічий, щоб кожен віруючий у 
Нього   – не загинув, але мав життя 
вічне. 

Так полюбив бо світ Бог, що дав 
Сина Свого Єдинородного – щоб кожен 
віруючий у Нього – не загинув, але мав 
Життя Вічне. Не послав бо [нині] Бог 
Сина Свого у світ, аби світ судити, але 
– щоб спасіння отримав світ через 
Нього.

Хто вірує у Нього – засудженим не 
буде, а, хто ж не вірує – вже засуджений 
– не увірував бо у ймення Єдинородного
Сина Божого.

Суд же – ось в чому: Світло прийшло 
у світ, та люди більше полюбили 
темряву, аніж Світло – справи бо їхні 
злими були. Кожен бо, хто зле чинить 
– ненавидить Світло він і до Світла
не йде – щоб не виявилися справи його 
– злі бо вони. Хто ж правду чинить –
до Світла йде – щоб виявилися справи 
його – у Бозі бо вони вчинені».

•••••••

Розмова Господа Ісуса з Никодимом

___________________________________________
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31. Євангеліє від Св. Йоана – про першу
подорож Господа до Юдеї із місійною метою

(ІІІ: 22 -36)
«По цьому пішов Ісус із учнями 

Своїми у землю Юдейську і замешкав 
там із ними та хрестив. Йоан – також 
хрестив у Еноні – поблизу Салима, позаяк 
води там було вдосталь. І приходили до 
нього, і хрестилися – не був ще Йоан на 
той час ув’язненим. Тоді ж учні Йоанові 
із юдеями про очищення сперечалися. 
І прийшли вони до Йоана, і сказали до 
нього: «Равві, Той, Хто був з тобою на 
Йордані – про Якого свідчив ти – ось, 
хрестить Він і всі до Нього йдуть».

Йоан відповів їм: «Не може жодна 
людина щось на себе брати – якщо з Неба 
їй не дано. Ви самі очевидцями були, 
коли сказав я: «Не я є Христос – лише 
перед Ним посланий. Той, хто наречену 
має – і є молодий, а дружко – стоїть і 

слухається його – голос його чуючи, радіє 
щиро. Ось і радість моя – така ж сама. 
Йому зростати належиться, мені ж – 
маліти. Той, Хто з Неба приходить, – і 
є Він понад всіма. Хто ж – від землі – і є 
він земним, і промовляє він – як той, хто 
від землі. Той, Хто з Неба приходить, – 
Він понад усіма, що в Небі бачив та чув 
– про те свідчить, та ніхто не приймає
свідчення Його. Хто ж свідчення Його 
приймає – вірує, що Бог Істинним є. Його 
ж послав Бог слова Божі промовляти 
– не частинно бо Духа Бог дає. Отець
бо любить Сина і все віддає до рук 
Його. У Сина віруючи – маємо Життя 
Вічне, коли ж у Сина хтось не вірує – не 
побачить Життя – гнів Божий на ньому 
перебуватиме!»

•••••••
32. Євангеліє від Св. Йоана – про подорож
Господа із Юдеї до Галілеї – через Самарію,

у якій Він вдруге відкриває Себе – як Сущого 
 (Ягве) (ІV: 1-46)

«Розумів Ісус: фарисеї знають про
Нього, що учнів біля Нього більше 
збирається і, що хреститися до Нього 
більше приходить, аніж до Йоана. 
Щоправда, Сам Ісус не хрестив – 
хрестили учні Його. Й залишив Він 
Юдею, й до Галілеї повернувся.

Шлях же Його проходив через 
Самарію. Отож, заходить Він до міста 
самарійського, що має назву Сихар – 
поблизу ділянки землі, яку дав Яков 
Йосифу – сину своєму. Там була й 

криниця Якова. Ісус же, з дороги 
стомившись, відпочивав поблизу 
криниці. 

Було ж близько години шостої. Й 
приходить жінка-самарянка, аби води 
зачерпнути. Промовив до неї Ісус: «Дай 
Мені напитися». Учні бо Його до міста 
пішли – хліба купити.

Говорить до Нього жінка самарійська: 
«Як! Ти – юдеєм будучи – просиш пити у 
мене – самарянки!?» 

____________________________________________________________
______________________________________
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Розмова Господа Ісуса з самарянкою
•••••••
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Юдеї бо з самарянами не спілкуються.
У відповідь Ісус говорить до неї: «Коли 

б ти розуміла дар Божий та те – Хто 
говорить до тебе: «Дай Мені напитися» 
– попросила б ти у Нього Воду Живу – і
дав би тобі».

Промовляє жінка до Нього: «Пане, Ти 
й черпака не маєш, а студня ж – глибока 
– звідки ж у Тебе вода жива? Чи, може,
більший ти за праотця нашого – Якова, 
який для нас цю криницю залишив і сам 
пив із неї, й сини його, й худоба його?!»

Ісус сказав їй у відповідь: «Кожен, 
хто п’є воду оцю – знову спраглим буде. 
Хто ж питиме Воду, яку дам йому – не 
знатиме спраги повіки! Вода бо та, 
яку дам йому – джерелом води в ньому 
зробиться, що тече в Життя Вічне».

Жінка ж говорить до Нього: «Пане, 
дай мені тої води, аби й я спраги не мала, 
та не ходила сюди черпати!».

Сказав на це їй Ісус: «Піди-но, поклич 
чоловіка твого й приходь з ним».

Жінка ж відповідає: «Немає у мене 
чоловіка».

Ісус тоді промовив до неї: «Правду 
сказала ти, що чоловіка не маєш! Було 
бо у тебе п’ять чоловіків. Той же, якого 
зараз маєш, – не чоловік тобі – правду 
сказала єси».

Жінка ж говорить до Нього: «Пане, 
бачу бо, що пророком Ти є!.. Батьки наші 
на горі оцій поклонялися, ви ж говорите, 
що в Єрусалимі те місце, де поклонятися 
належить…»

Промовляє до неї Ісус: «Жінко, 
повір Мені, що надходить час такий, 
коли не будете на горі оцій, – а ні в 
Єрусалимі – Отцю поклонятися. Ви не 
розумієте, чому поклоняєтеся, ми ж, 
поклоняючись, – розуміємо – спасіння 
бо від юдеїв надходить. Та ось, час 
настає і настав він уже, коли істинні 
шанувальники в Дусі та Істині Отцю 

поклонятися будуть – таких бо 
шанувальників Отець шукає Собі. Бог 
– Духом є, і поклонятися Йому в Дусі
та Істині належить».

Говорить жінка до Нього: «Знаю, що 
прийде Месія (Христос) – коли ж прийде 
– все нам роз’яснить».

Ісус сказав їй на це: «Я – Сущий – Той,
Хто говорить з тобою».

Цього часу повернулися учні Його й 
дивувалися, що Він із жінкою говорить. 
Проте ніхто з них не запитав у Нього: 
«Чого хочеш, чи про що говориш з нею?»

Лишивши ж глечика свого, жінка до 
міста пішла та до людей промовляла: 
«Підіть-но погляньте на Чоловіка, Який 
все мені розказав, що я робила – чи не Він 
і є Христос?»

Вони ж, місто залишивши, пішли до 
Нього.

А тим часом учні Його просили Його: 
«Равві, їж!»

Він же сказав їм: «Я маю їсти їжу, про 
яку ви не знаєте».

Говорили ж тоді учні поміж собою: 
«Хіба що приніс Йому хтось їсти?»

Ісус же промовив до них: «Їжа Моя 
– у тому, щоб чинити волю Того, Хто
послав Мене і вершити справу Його! 
Чи не ви говорите: «Ще чотири місяці 
промине – тоді жнива почнуться». 
Я ж кажу вам: підніміть очі свої, й 
погляньте на ниви – як вони для жнив 
дозріли! Жнець плоди збирає і нагороду 
Життя Вічного отримує, отож, разом 
радітимуть – жнець із сіячем. Про це 
бо слово істинне є: «Один – сіє, інший – 
жне». Послав і Я вас жати – те, над чим 
ви не працювали – інші рук докладали, 
а ви до праці їхньої приєдналися».

У місті ж тому багато самарян 
увірували в Нього – зі слів свідчення 
жінки тієї, яка сказала: «Сказав мені все, 
що я робила».
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Коли ж прийшли до Нього самаряни, 
благали Його, аби у них перебував; і 
перебував у них два дні. І більше ще 
увірувало, почувши слово Його. До 
жінки ж – промовили: «Не з твоєї 
лише розповіді ми вже віруємо – самі 
бо почули і знаємо, що воістину Він є 
Спасителем світу – Христом».

Через два дні – залишив Він [Сихар] 

та пішов знову до Галілеї. Сам бо Ісус  
свідчив  про  те,  що  пророка  у  своїй 
вітчизні не приймають. Коли ж до 
Галілеї прийшов, прийняли Його галі-
леяни – бачили бо, що у Єрусалимі на 
свято вчинив Він – на свято бо й вони 
ходили. Отож, Ісус знову прибув до Кани 
Галілейської, де воду у вино перетворив».

•••••••
33. Євангеліє від Св. Матфея – про

переселення Господа до Капернауму
(ІV: 12-17)

«Коли розійшлася чутка, що Йоана
схопили, Ісус відійшов [із Юдеї] до 
Галілеї. І, залишивши Назарет, прибув 
та замешкав у Капернаумі поблизу 
моря – на межі Завулонових та 
Нафталимових поселень, щоб збулося 
провіщене пророком Ісайєю, котрий 
промовив: «Земле Завулонова й земле 
Нафталимова – шляху приморський, 

поле за Йорданом, Галілеє поганська, 
люди, що в пітьмі перебували, 
побачать Світло велике, й тим, що 
осіли в краю під тінню смертною – 
Світло засяяло їм». 

З того часу розпочав Ісус проповідува- 
ти й говорити: «Покайтеся, наблизилось 
бо Царство Небесне!»

•••••••
34. Євангеліє від Св. Йоана – про переселення

Господа до Капернауму
(ІІ: 12)

«По тому прийшов Він до Капернауму – Він, і Мати Його, і брати Його, і учні Його,
але там перебували днів не багато».

•••••••

•••••••
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35. Євангеліє від Св. Йоана – про друге чудо
Господа в Капернаумі – після повернення 

із Юдеї до Галілеї (ІV: 46-54)
«І був один чиновник царський –

його ж син у Капернаумі захворів. 
Почув же він, що Ісус із Юдеї до Галілеї 
повертається, й пішов Йому назустріч, й 
благав Його, аби прийшов та оздоровив 
сина його, який до смерті був близьким.

Ісус же сказав до нього: «Перш, ніж 
знамень та чудес не побачите – не 
увіруєте!» Чиновник же царський 
вигукнув тоді до Нього: «Пане, прийди 
мерщій – доки не померла дитина моя!»

Ісус говорить йому: «Повертайся – син 
твій – житиме!»

І повірив цей чоловік слову, до нього 
Ісусом промовленому, й повернувся.

Коли ж йшов він [до Капернауму], 
відразу ж раби його зустріли й звістку 
принесли йому, промовляючи: «Син 
твій – видужав!»

Запитав же він у них про годину, якої 
полегшення у нього настало, й сказали 
йому: «О сьомій годині гарячка його 
минулася».

І пригадав батько, що сталося це 
тієї миті, коли сказав Ісус до нього: 
«Повертайся – син твій – житиме!» Й 
увірував сам він, і весь дім його.

Це чудо другим вчинив Ісус після 
повернення із Юдеї до Галілеї».

•••••••
36. Євангеліє від Св. Матфея – про третє чудо
Господа в Капернаумі після повернення із 

Юдеї до Галілеї (VІІІ: 5-13)
«Коли ж увійшов до Капернауму, 

приступив до Нього центуріон і, 
благаючи Його, промовив: «Господи,   
слуга мій лежить у моєму домі 
розслаблений, жорстоко страждаючи!»

І говорить йому Ісус: «Я прийду зцілю 
його».

У відповідь, центуріон промовив: 
«Господи, негідний я щоб під крівлю мою 
Тобі заходити: але скажи тільки слово і 
зцілиться слуга мій. 

Чоловіком бо я підвладним є – маю в себе 
воїнів, і говорю одному: «Іди-но!», і йде; 
і другому: «Прийди-но!», і приходить; і 

рабу моєму: «Вчини оце!», і вчинить».
Слухаючи ж, Ісус здивувався і 

промовляє до тих, що йшли за Ним: 
«Воістину говорю вам: в Ізраїлі такої 
віри Я не знайшов. Говорю ж вам, що 
багато зі Сходу й Заходу прийдуть 
та засядуть з Авраамом, Ісааком та 
Яковом у Царстві Небесному; «сини 
ж Царства» вигнані будуть у пітьму 
безпросвітну, де буде плач і скрегіт». 

І говорить Ісус центуріонові: «Йди, й 
по вірі твоїй буде тобі!». І зцілився слуга 
його  тієї  ж  миті».

•••••••

__________________________________________________
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37. Євангеліє від Св. Луки – про переселення
Господа до Капернауму – після повернення 
із Юдеї та про четверте чудо в цей час Ним 

вчинене (ІV: 31-37)
«І прийшов Він до Капернауму – 

міста Галілейського та навчав їх по днях 
суботніх. І дивувалися вченню Його – 
слово бо Його було владним.

У синагозі ж чоловік був, що духа 
мав – демона нечистого, і закричав він 
щосили: «Облиш! Що Тобі – до нас, Ісусе 
Назарянине! Прийшов єси згубити нас! – 
знаю Тебе, Хто Ти є – Святий, Божий!»

І заборонив йому Ісус, промовляючи: 

«Мовчи, й вийди із нього!» І, кинувши 
біснуватого посеред синагоги, вийшов 
демон із нього, не пошкодивши йому 
жодним чином.

І жахом усі пройнялися, й розмовляли 
поміж собою: «Що б воно означати мало? 
– Він бо владно та могутньо й духам
нечистим наказує! І виходять вони!»

І чутка про Нього по всіх околицях 
поширилася».

«Побачивши ж натовп, на гору 
зійшов. Коли ж Він присів, Учні Його 
приступили до Нього. І вуста Свої 
відкривши, навчав їх, промовляючи: 

«Блаженні убогі духом, бо Царство 
Небесне їм належить;

Блаженні ті, що плачуть, – вони бо 
втішаться;

Блаженні лагідні, – землю бо успадку-
ють;

Блаженні голодні та спраглі на Правду,   
– вони бо наситяться;

Блаженні милосердні, – будуть бо 
помилувані;

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога 
споглядатимуть;

Блаженні миротворці, їх бо 
називатимуть Синами Божими;

38. Євангеліє від Св. Матфея – про Нагорну
•••••••

проповідь Господа Ісуса
(Розділи: V; VІ ;VІІ)

Блаженні вигнанці за правду, бо їхнє 
Царство Небесне; 

Блаженні ви, коли знеславлять 
вас і виженуть геть і всяке слово 
зле та неправдиве про вас за Мене 
промовлятимуть. Радійте та веселіться, 
бо нагорода ваша на Небесах є великою 
– так бо переслідували пророків, що
були перед вами. Ви є сіллю землі. 
Коли ж сіль прісною стане, як знову 
солоною зробиться? Ні на що тоді не 
буде потрібною – лише, щоб висипали її 
людям під ноги.

Ви є світлом для світу. Місту на 
вершині гори неможливо сховатися. І 
світильника, запаливши – посудиною 
не накривають його, але ставлять на 
свічнику, щоб усім у хаті світло світило. 

_______________________________________________________________
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Так нехай світло ваше перед людьми 
сяє, щоб добрі справи ваші бачили й 
прославляли Отця вашого, Сущого на 
Небесах. 

Не гадайте собі, ніби прийшов Я 
заперечувати Закон чи вчення пророків, 
не скасувати його прийшов Я, але 
виповнити. Так буде бо, говорю вам: 
доки перейде небо і земля, йота єдина, 
чи єдина риска не перейде від Закону, –
допоки все не виповниться.

Отже, коли опустить хтось єдину 
заповідь – із цих найменших – і навчить 
так людей, найменшим наречеться в 
Царстві Небесному: а якщо [всі] виконає 
– цей великим наречеться в Царстві
Небесному.

Говорю бо вам, коли не буде праведність 
ваша більшою за праведність книжників 
та фарисеїв, не увійдете до Царства 
Небесного.

Чи чули, як прадавнім було сказано: 
«Не вбивай, а коли уб’єш. підлягаєш 
суду» (Вихід 20: 13)?

Я ж говорю вам: кожен, хто гнівається 
на брата свого надаремно – підпадає 
суду, коли ж [безпідставно] говорить 
братові своєму: «нікчемо!» – підлягає 
Верховному судилищу; а коли говорить: 
«придурку!» – підлягає гейєні вогненій.

Коли принесеш ти дар свій до вівтаря 
і там згадаєш, що брат твій має щось 
проти тебе, облиш дар свій перед 
вівтарем та йди насамперед помирися з 
братом своїм, і тоді прийди, принеси дар 
свій.

Мирися з суперником твоїм мерщій, 
доки ти на шляху з ним, щоб не віддав 
тебе суперник судді, й суддя – слузі тебе   
не передав, та в темницю – не вкинули 
тебе.

Так буде, говорю тобі – не вийдеш 
звідти, допоки все не віддаси – до остан-
нього квадранту.

Чи чули, як прадавнім сказано: 
«Перелюбу не чини» (Вихід 20: 14).

Я ж говорю вам, що кожен, коли 
погляне на жінку, бажаючи її – уже 
вчинив перелюб з нею в серці своєму.

Коли ж око твоє праве спокушує тебе, 
– візьми його й вирви, відкинувши геть
від себе – краще бо для тебе буде, щоб 
загинув один із членів твоїх, але не все 
тіло твоє вкинуте було в гейєну вогнену.

І коли права рука твоя спокушує тебе – 
відсічи її й відкинь геть від себе – краще 
бо тобі буде, щоб загинув один із членів 
твоїх, але не все тіло твоє вкинуте було 
до  гейєни  вогненної.

Сказано також: «Коли хтось 
відпустить дружину свою, нехай 
дасть їй посвідчення про розлучення» 
(Повт. Закон., 21: 1)

Я ж говорю вам: хто відпускає дружину 
свою – окрім, як за перелюб – штовхає її 
до перелюбу; і коли розлучену візьме – 
перелюб вчинить.

Іще чули ви, як прадавнім сказано: 
«Не клянись неправдиво, але виконуй 
перед Господом клятви твої» (Левіт, 19: 
12; Повт. Зак., 23: 21).

Я ж говорю вам: не кляніться ніколи –   
ні небом, – бо престолом воно є Божим; 
ні землею, – бо підніжжям вона є для ніг 
Його; ні Єрусалимом, – бо містом він є 
Великого Царя; ані головою твоєю не 
клянись, – бо не можеш волосини жодної 
[на ній] білою чи чорною зробити. 

Буде ж слово ваше: «так – так», «ні –
ні», а що окрім цього – є від лихого.

Чи чули, як сказано було: «Око – за око і 
зуб – за зуб»? (Вихід, 21; 24).

Я ж говорю вам: не протився злу, а 
коли тебе хтось вдарить у праву щоку 
твою – поверни до нього й другу.

І бажаючому судитися з тобою, щоб 
взяти туніку твою – віддай йому й хітона.

І коли хтось силою потягне тебе йти 
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з ним поприще, – йди з ним і друге.
Чи прохає хтось у тебе – дай, і від 

бажаючого позичити у тебе – не 
відвертайся.

Чи чули, як сказано: «Полюби 
близького тобі й зненавидь ворога 
твого» (Левіт, 19: 17-18).

Я ж говорю вам: любіть ворогів ваших, 
благословляйте, якщо проклинають [во-
ни] вас, добро чиніть ненависникам 
вашим і моліться за кривдників та 
переслідувачів ваших. І будете синами 
Отця вашого, що на Небесах, бо сонцем 
Своїм сяє над злими й добрими й дощем 
зрошує праведних, і неправедних. 

Бо, коли любитимете люблячих вас – 
яка вам нагорода? Чи й митники не так 
чинять?

І коли вітаєтеся з друзями своїми 
лише? Чи й погани так не вчиняють?

Будьте ж досконалі й ви, як Отець 
ваш Небесний досконалим є.

Послухайте-но – милостині вашої не 
чиніть перед людьми – щоб побачили 
вас – нагороди бо не матимете від Отця 
вашого, що на Небесах. 

Коли чиниш милостиню – не сурми 
перед собою, як лицеміри вчиняють 
в синагогах та на перехрестях, – щоб 
прославитися посеред людей. Воістину 
говорю вам – вже отримують нагороду 
свою. Тобі ж, коли роздаватимеш 
милостиню, – нехай не розкаже лівиця 
твоя, що правиця твоя чинить.

І буде милостиня твоя таємною 
– і Отець твій, побачивши таємне, 
винагородить тебе явно.

І коли молишся, не будь як лицеміри, 
що полюбляють у синагогах та на 
перехрестях вуличних стоячи, моли-
тись, щоб показатися перед людьми. 
Воістину, говорю вам, уже одержують 
нагороду свою.

Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату 

твою та зачини двері твої – помолися 
таємно до Отця твого, і Отець твій, 
таємне побачивши, явно винагородить 
тебе.

Молячись же, зайвого не говоріть, як 
погани – здається їм, що багатослів’ю 
завдячуючи, почуті будуть.

Не уподібнюйтесь до них: знає бо 
Отець ваш, чого потребуєте – раніше від 
прохання вашого.

Ви ж моліться ось так: Отче наш, 
Сущий на Небесах, нехай святиться 
Ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; 
нехай буде воля Твоя, як на Небесах, так   
і на землі. 

Хліба нашого життєдайного нині нам 
подай. І звільни нас від боргів наших, 
як і ми звільняємо боржників наших. І 
не передай нас на спокуси, але визволи 
нас від лихого – бо Твоїм є Царство і 
Сила, і Слава во-віки! Амінь.

Коли бо прощаєте людям гріхи їхні – 
відпустить і вам Отець ваш Небесний.

А коли не прощаєте людям гріхи їхні 
– не відпустить вам Отець ваш гріхів
ваших.

Коли ж поститесь, не уподібнюйтесь 
до лицемірів наріканням, – насуплюють 
бо обличчя свої, щоб показатися перед 
людьми аскетами. Воістину говорю вам, 
що вже вони отримують нагороду свою.

Ти ж, постячи, намасти голову твою і 
обличчя твоє вмий, щоб не перед людьми 
посником показатися, а перед Отцем 
твоїм – таємно; і Отець твій, таємне 
побачивши, – явно винагородить тебе.

Не збирайте собі скарбів на землі, де 
хробак та міль роз’їдають, де злочинці 
підкопують та крадуть. Збирайте ж собі 
скарби на Небі, де ні хробак, ні міль не 
роз’їдає і де злочинці не підкопують, і 
не крадуть. Бо, де скарб ваш, – там буде   
й серце ваше.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Світильником тіла є око. Отож, коли 
буде око твоє просте, – все тіло твоє 
світле буде. А коли око твоє лукавим 
виявиться, – все тіло твоє темним буде. 
Коли ж бо світло, яке в тобі, пітьмою є, –  
то яка ж тоді пітьма [яка в тобі]?!

Ніхто не може двом володарям 
служити – любов’ю одного полюбить, 
а другого зненавидить, або для одного 
буде щирим, а для другого – недбалим. 
Не  можете  Богові  служити  й мамоні.

Заради цього говорю вам: не 
турбуйтеся для душі своєї: що їстимете, 
чи що питимете; а ні для тіла вашого – в 
що зодягнетесь? Чи ж душа не більша за 
їжу,  і  тіло  –  за  одяг?

Погляньте на птахів небесних: не 
сіють не жнуть, не збирають до стодоли, 
й Отець ваш Небесний насичує їх. Чи ж 
не ви набагато кращі за них?

Хто з вас, силкуючись, зможе зросту 
своєму додати лікоть єдиний?

І про одяг чому турбуєтесь? Погляньте-
но на лілеї польові, як ростуть вони: не 
працюють, не прядуть. Говорю ж вам: 
Соломон у всій славі своїй не зодягався, 
як кожна із них. 

Коли ж трави польові, що нині існують,  
а завтра – до печі будуть вкинуті, Бог так 
зодягає, то чи не набагато краще – вас, 
маловіри! 

Не турбуйтеся, отож, промовляючи: 
«Що їстимемо, що питимемо, у що 
зодягнемося?» Всього бо цього 
погани шукають – знає бо Отець ваш 
Небесний, що у всьому цьому маєте 
потребу. Шукайте ж перш за все – 
Царства Божого і Правди Його, а все 
інше – додасться вам.

Не турбуйтесь, отож, про завтра, 
завтра бо – воно за себе потурбується; 
досить  бо  дневі  турботи  власної.

Не осуджуйте, щоб не осудженими 
бути. Яким бо судом осуджуєте, осудять     

і вас, і якою мірою міряєте – зміряється 
й вам.

Як же ти дивишся на сучок, що в оці 
брата твого, а колоди, що в оці твоєму, 
не відчуваєш?

Чи як говоритимеш братові твоєму: 
«Зачекай-но, витягну сучок із ока 
твого!»? І це при тому – колода в оці 
твоєму?! Лицеміре! Дістань найперше 
колоду із ока свого, і тоді побачиш, як 
витягнути сучок із ока брата твого.

Не давайте святині псам, не сипте 
перлів ваших перед свинями, щоб 
не потоптали їх ногами своїми і не 
розшматували вас.

Прохайте й отримаєте, шукайте, й 
осягнете, стукайте, й відчиниться вам;

Кожен бо, хто прохає, отримує, і 
хто шукає – знаходить, і хто стукає – 
відкривається йому.

Чи є між вами людина, яку попросить 
син  її  хліба,  і  камінь  йому  подасть?

Чи, коли риби попросить, змію йому 
подасть? Коли ж ви, лихими будучи, 
вмієте добро чинити синам своїм – тим 
більше Отець ваш Небесний подасть 
блага  тим,  хто  благає  Його.

В усьому, отож, як хочете, щоб вчиняли  
з вами люди, так і ви вчиняйте з ними – у 
цьому бо Закон і пророки. 

Заходьте через тісні ворота – просторі 
бо ворота й широкий шлях, які ведуть   
до загибелі, й багато проходять через 
них. Вузькі бо ворота, й тісний шлях, 
що веде в Життя, й мало таких є, які 
знаходять його.

Пильнуйте ж, остерігаючись про-
років неправдивих, що приходять 
до вас в шкурі овечій, – всередині ж 
є вовками хижими. З плоду їхнього 
пізнаєте їх. 

Чи збирають грона з тернини, а чи 
смокви – з будяків? Так і кожне дерево 
добре – плоди добрі приносить, а лихе 
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дерево – плоди злі приносить. Не може 
дерево добре плоди злі приносити, й 
дерево зле – плоди добрі приносити.

Кожне бо дерево, коли не приносить 
плоду доброго, зрубують його й у во- 
гонь вкидають!

Отож, за плодом їхнім, пізнаєте їх.
Не кожен, хто говорить до Мене: 

«Господи, Господи!» – увійде в Царство 
Небесне, але той, хто виконує волю Отця 
Мого, що на Небесах.

Багато скажуть Мені того дня: 
«Господи, Господи! чи не в Твоє Ім’я 

ми пророкували, і чи не Твоїм Йменням 
бісів виганяли, і чи не Твоїм Іменем чудес 
безліч вчинили?»

І тоді відповім їм: «Ніколи не знав вас: 
відійдіть  від  Мене  –  творці  беззаконня».

Кожного, отож, що чує слова Мої оці 
й виконує їх, зроблю Його подібним до 
чоловіка мудрого, що збудував дім свій 
на камені:

І пішов дощ, і розлилися ріки, й 
повіяли вітри, й налетіли на будинок той 
– і не впав – заснований бо на камені.

А кожен, хто слухає оці слова Мої й
не виконує їх, – до людини 
нерозважливої є подібним, що 
збудувала будинок свій на піску.

І пішов дощ, і розлилися ріки, й повіяли 
вітри, й налетіли на будинок той, і впав; 
і була руїна його великою».

І коли Ісус закінчив промовляти слова 
оці, дивувався народ науці Його.

Вчив бо їх, як Той, Хто владу має, а не 
як книжники [і фарисеї]».

•••••••

•••••••
Нагірна проповідь Господа Ісуса
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39. Фрагменти Євангелія від Св. Томи
Дідіма, сина Юди – про Царство Небесне

«Ісус сказав: «Той, хто поблизу від 
Мене – поблизу від вогню перебуває, а 
хто – далеко від Мене – далеко він від 
Царства [Небесного]» (86).

«Ісус сказав: «Блаженні ті, яких 
переслідували за їхнє серце – це ті, які 
пізнали  Отця  в  Істині».

«Ісус сказав: «Коли [Царство 
Небесне] народиться у вашому серці – 
те, що ви в собі тепер маєте – спасе 
вас. Коли ж ви цього в собі не маєте 
– те, чого ви не маєте – вас згубить»
(74).

«Ісус сказав: «Той, хто пізнав світ 
– знайшов його мертвим, і той, хто
знайшов його мертвим – світ не 
вартує його» (64).

«Ісус сказав: «Неможливо чоловікові 
на двох коней сісти і два луки 
натягнути, і рабові неможливо 
двом володарям служити – одного 
шануватиме, а з іншим – лихим буде» 
(52).«Ісус сказав: «Це небо – перейде. І те, 

що над ним – перейде [, але словом Моє 
– не перейде] – ті, які живі [духом] –
не помруть, і ті, які мертві [духом] 
– не житимуть» (11).

«Ісус сказав: «Нехай той, хто шукає 
– не перестає шукати – аж допоки не
знайде, і коли він знайде – буде глибоко 
враженим, коли ж буде враженим 
– здивується, і буде царювати над
усім» (1).

•••••••
40. Євангеліє від Св. Матфея – про

очищення прокаженого
(VІІІ: 1-2)

«Коли ж зійшов Він з гори, вслід за
Ним пішло народу багато.

І ось, прокажений прийшов і 

поклонився Йому, промовивши: 
«Господи, коли захочеш, можеш мене 
очистити».

•••••••

•••••••

_______________________________________________________________
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41. Євангеліє від Св. Марка – про очищення 
прокаженого (І: 41-45)

«Ісус же, змилосердившись, простяг-
нув руку, доторкнувся до нього, і сказав 
йому: «Хочу, очистися!».

І, коли сказав йому, відразу ж проказа 
зійшла з нього, і він чистим став.

І, заборонивши йому, відразу ж вислав 
його, й наказав йому: «Гляди ж, нікому 
не говори нічого, але йди, покажися 
священникові та жертву принеси за своє 

очищення – як Мойсей заповів – їм на 
свідоцтво».

Той же, вийшовши, став оповідати 
багато та проповідувати про те, що 
сталося – так, що Він не міг відкрито 
до міста увійти, а зовні перебував – у 
місцях пустельних. І приходили до 
Нього звідусіль».

•••••••
42. Євангеліє від Св. Марка – про зцілення 

тещі Апостола Петра (І: 29-39)
«І відразу ж, залишивши синагогу, 

прийшов Він у дім Симона та Андрея із 
Яковом та Йоаном.

Теща ж Симонова лежала в гарячці; і 
відразу ж сказали Йому про неї. 

І приступив, і підняв її, взявши за 
руку – й полишила гарячка її відразу ж, і 
прислуговувала їм. 

О пізній годині, коли сонце заходило, 
приносили до Нього усіх недужих та 
біснуватих [приводили]. 

І сталося: все місто зібралося біля 
дверей. І зцілив багатьох, різними 
недугами страждаючих, і бісів багатьох 

вигнав і не дозволяв бісам виголошувати, 
що знають Його як Христа.

І на ранок, іще затемна, хутко під-
нявшись, вийшов, і пішов у місце усаміт-
нене, й там молився.

І поспішили за Ним Симон та ті, що з 
Ним були.

І знайшовши Його, промовили до 
Нього: «Усі шукають Тебе!»

І відповів їм: «Підемо в найближчі 
поселення та міста, щоб там 
проповідувати – на це бо Я й прийшов».

І сталося: проповідував у синагогах 
їхніх – по  всій Г алілеї  і  бісів  вигонив».

•••••••

•••••••

________________________________________________
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43. Євангеліє від Св. Матфея – про розмову
Господа з книжником та учнем

 (VІІІ: 18-22)
«Ісус же, побачивши силу народу 

навколо Себе, звелів (учням) переплисти 
на другий берег. 

І підійшов один книжник, й говорить 
до Нього: «Учителю, піду за Тобою, куди 
не пішов би Ти!». Говорить Йому Ісус: 
«Лисиці нори мають, птахи небесні – 

гнізда; а Син Чоловічий не має, де голову 
прихилити». 

Один же із учнів Його промовив до 
Нього: «Господи, дозволь мені спершу 
піти й поховати батька мого». Ісус же 
сказав Йому: «Йди за Мною й полиши 
мертвим  ховати  своїх  мерців».

•••••••

44. Євангеліє від Св. Луки – про розмову 
Господа з іншим учнем (ІХ: 61-62)

«І сказав до Нього ще й інший: «Піду
за Тобою, Господи, але спочатку накажи 
мені попрощатися зі всіма домашніми 
моїми».

Промовляє ж до нього Ісус: «Ніхто 
не годиться для Царства Божого, 
якщо назад озирається, руку на плуг 
поклавши».

•••••••
45. Євангеліє від Св. Марка – про першу

бурю на морі Галілейському

«І промовив до них дня того – уже
надвечір: «Перепливімо-но на бік інший».

І, відпустивши народ, із собою взяли 
Його – у човні бо були вони. Й інші 
човни пливли поряд з Ним.

Й буря була із вітром великим, хвилі ж 
човна накривали – так, що й тонути вже 
почав. І перебував Він на кормі [того 
часу], заснувши на найвищому місці.

І збудили Його, і промовляли до Нього: 

«Учителю, чи не зарадиш? – гинемо бо!»
І, на ноги звівшись, заборонив вітро-

ві, й до моря промовив: «Затихни, зупи-
нись!» І затихнув вітер, і тиша велика 
настала.

І промовляє до них: «Чому лякливі 
такі є? Чи віри не маєте?!»

І пройнялися страхом великим, і 
говорили поміж собою: «Хто ж бо Він є, 
що й вітер та буря слухаються Його?»

•••••••

 (ІV: 35-41)
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•••••••

Нагірна проповідь Господа Ісуса

Перша буря. Зупинення шторму наказом Господа Ісуса
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46. Євангеліє від Св. Марка – про
оздоровлення біснуватих у краю

Гадаринському (V: 1-20)

«І прибув Він на інший берег моря – у
країну Гадаринську. 

Коли ж Він із човна виходив – відразу ж 
зустрів Його чоловік, що з гробу вийшов 
– із духом нечистим. У гробах мешкав
він і ніхто не міг його навіть ланцюгами 
зв’язати. Не раз бо його в кайдани 
заковували та в ланцюги [залізні], й 
розривав ланцюги, й розбивав кайдани, 
й ніхто не міг приборкати його. Щодня 
й щоночі, у гробах перебуваючи, кричав 
він і бився об каміння.

Побачивши ж Ісуса здалеку, прийшов і 
поклонився Йому, й закричав потужним 
голосом, промовляючи: «Що Тобі до мене, 
Ісусе, Сине Бога Всевишнього?! Заклинаю 
Богом  Тебе  –  не  муч  мене!». 

Сказав бо [Ісус перед цим] до нього: 
«Вийди, духу нечистий із чоловіка!»

І запитав його: «Яке ймення – тобі?» 
І він сказав у відповідь: «Легіон – 

ймення мені – багато бо нас!» 
І благали Його, щоб не виганяв їх із 

країни тієї. 
Паслося ж там – під горою – стадо 

свиней велике. І просили Його всі демони, 

промовляючи: «Пошли нас у стадо свиней 
– щоб могли ми увійти в них!»

І звелів їм відразу ж Ісус. І, вийшовши, 
духи нечисті відразу ж у свиней увійшли,  
й кинулося стадо по берегу – до моря. 
Було ж їх із дві тисячі – і утопилися в 
морі.

Свинопаси ж побігли й розказали у 
місті та селах. І повиходили [гадаринці] 
поглянути, що сталося. І до Ісуса при-
йшли, й побачили біснувато, що сидів 
зодягнутим, і – при своєму розумі – це    
той, що легіона мав – і налякалися. Роз-
казали бо їм очевидці, як це з біснуватим 
сталося, та – про свиней. Й почали 
благати Його, аби пішов із околиць їхніх.

Коли ж до човна Він зійшов – благав 
Його [колишній] біснуватий дозволити 
йому із Ним бути. Проте Ісус йому не 
дозволив, але сказав до нього: «Йди 
до дому свого – до домашніх своїх – і 
розкажи їм, як Господь вчинив з тобою – 
як помилував тебе». 

І пішов, і почав у Десятимісті 
проповідувати: що вчинив для нього 
Ісус. Всі ж – дивувалися».

•••••••

•••••••

____________________________________________________________________________________________
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47. Євангеліє від Св. Матфея – про
зцілення розслабленого та покликання

Апостола Матфея
(ІХ: 1-13)

«І зійшовши на човна, повернувся, й
прибув у місто Своє. 

І ось, принесли до Нього розслаблено-
го, на ложе покладеного. І, побачивши 
віру їхню, говорить Ісус розслабленому: 
«Піднімись духом, Сину! прощаються 
тобі гріхи твої!» 

І тоді деякі із книжників подумали: 
«Він блюзнірство чинить!». 

І, споглядаючи думки їхні, Ісус 
промовляє: «Чому мислите лукаве 

в серцях своїх? Що бо є зручнішим 
сказати: «Відпускаються тобі гріхи, 
чи сказати встань і йди?» Але знайте, 
що владу має Син Чоловічий на землі 
гріхи відпускати!» 

Тоді говорить розслабленому: «Встань, 
візьми ложе своє, і йди в дім твій!» І, 
звівшись на ноги, пішов той до дому 
свого. Побачивши ж, народ чудувався 
і прославляв Бога, що владу таку дав 
людям.

•••••••

Зцілення розслабленого Господом Ісусом

____________________________________
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І, йдучи звідти, побачив Ісус чоловіка, 
що сидів на митниці – Матфей на ймен-
ня, і говорить йому: «За Мною йди!» І 
звівся  той  та  пішов  за  Ним. 

І якось приліг Він [до трапези] у домі 
[його], і ось, багато митарів та грішни-
ків, надійшли та поприлягали за столом      
з  Ісусом  та  учнями  Його. 

І, побачивши, фарисеї говорили учням 

Його: «Чому з митарями та грішниками 
Вчитель ваш їсть та п’є?» 

Ісус же, же промовляє до них: «Не 
потребують здорові лікаря, але недужі. 
Підіть же й навчіться (розуміти), що 
означає: «Милості хочу, а не жертви» 
(Осія, 6: 6) – прийшов бо покликати не 
праведників, а грішників до покаяння».

•••••••
48. Євангеліє від Св. Матфея – про розмову
Господа із тими, що видавали себе за учнів

Йоана Хрестителя
 (ІХ: 14-18)

«Тоді приступили до Нього [деякі]
учні Йоанові, промовивши: «Чому ми 
та фарисеї постимо багато, учні ж Твої 
не постять?» 

І говорить до них Ісус: «Чи можуть 
гості весільні плакати, доки з ними 
Наречений? Прийдуть же дні, коли 
відніметься від них Наречений і тоді 
поститимуть. Ніхто бо не вставляє 

латку з тканини небіленої до одягу 
старого, збіжиться бо вона, і гіршою 
діра буде. Не вливають і вина молодого 
в міхи старі, бо прорвуться міхи – і 
вино проллється, і міхи пропадуть, але 
вливають вино молоде в міхи нові й усе 
зберігається».

Коли ж це говорив Він, до них, ось, 
вельможа якийсь надійшов…» 

•••••••

•••••••

_____________________________
_________________________________
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49. Євангеліє від Св. Марка – про воскресіння
 Господом доньки Яіра

(V: 22-43)
«І ось, приходить один начальник 

синагоги – на ймення – Яір. І побачивши 
Його – упав у ноги Йому. І благав Його 
щиро, промовивши: «Донька моя – при 
смерті – прийди й поклади руки на неї, 
щоб врятувалася і жила!».

І пішов із ним, і за Ним вирушило 
народу безліч, і тіснилися, й заважали 
йти Йому.

І жінка якась, що на кровотечу 
страждала років з дванадцять, і 
багато витерпіла від різних лікарів, і 
весь маєток на них потратила, але не 
отримала жодної користі – навпаки – ще 
більше занедужала, – почула про Ісуса 
вона, і протиснулася в натовпі ззаду, й 
доторкнулася до ризи Його. Говорила бо 
вона до себе: «Коли ж хоч до одягу Його 
доторкнуся – порятуюся».

Й відразу ж кровотеча її зупинилася, 
і тілом своїм відчула вона, що зцілилася 
від виразки.

І відразу ж Ісус відчув у Собі силу, 
яка вийшла з Нього. Звернувся ж Він до 
народу, промовивши: «Хто доторкнувся 
до одягу Мого?»

Й сказали Йому учні Його: «Чи не 
бачиш, що народ тіснить Тебе, чому ж 
питаєш: «Хто доторкнувся до Мене?». 

Він же навколо поглянув – аби ту 
побачити, яка це вчинила.

Жінка ж, налякавшись та тремтячи – 

зрозуміла бо, що її викрито – підійшла 
й упала перед Ним, і всю правду сказала 
Йому. Він же промовив до неї: «Дочко, 
віра твоя – тебе врятувала. Йди в мирі 
й будь оздоровленою від рани твоєї!»

Коли ж Він промовляв оце, прийшли 
до начальника синагоги й сказали йому: 
«Дочка твоя вже померла – для чого 
Учителя непокоїти?»

Ісус же, почувши слово оце, говорить 
до начальника синагоги: «Не лякайся – 
лише віруй!» І не дозволив за Собою йти 
жодному – окрім Петра, Якова та Йоана 
– брата Якова.

І прийшов у дім до начальника
синагоги, і побачив тугу – натовп пла-
кальниць та крики гучні.

І, зайшовши, промовляє до них: «Чому 
тужите та плачете – отроковиця бо не 
померла – лише заснула!»

І знущалися над Ним. Він же, усіх 
вигнавши, взяв з Собою батька та матір 
дівчини, й зайшов туди, де лежала 
отроковиця. І взявши за руку дівицю, 
промови до неї: «Таліфа кумі» («Дівчино, 
говорю тобі, встань!»).

І відразу ж встала отроковиця, й 
ходити почала – років з дванадцять їй 
було.

І жахнулися вельми. І наказав їм 
суворо, щоб не розповідали про це, і 
сказав: «Дайте їй їсти».

•••••••

_______________________________________________________________________________________________________________
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•••••••

•••••••
Воскресіння дочки Яіра Господом Ісусом Христом

•••••••
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50. Євангеліє від Св. Матфея – про чуда, які
вчинив Господь відразу ж після воскресіння

дочки Яіра (ІХ: 26-37)
«І розійшлася звістка про це по всій

тій землі. 
І коли Ісус повертався звідти, йшло за 

Ним двоє сліпих; кликали й промовляли: 
«Помилуй нас, Сину Давидів!» Коли ж 
Він у дім зайшов, сліпці приступили до 
Нього. 

Промовив до них: «Чи віруєте, що 
можу це зробити?» 

Говорять Йому: «Так, Господи!» 
Тоді доторкнувся до очей їхніх, 

промовивши: «По вірі вашій – нехай буде 
вам!» 

І відкрились очі їхні. І заборонив їм 
Ісус, наказуючи: «Дивіться, щоб ніхто 
не дізнався!» 

Вони ж, вийшовши, розголосили про 
Нього по всій землі отій. 

Коли ж ті виходили, ось, привели 
до Нього чоловіка німого, що був 
біснуватим. І, по вигнанні біса, заговорив 
німий. І дивувався народ, промовляючи: 
«Ніколи не було такого в Ізраїлі!» 

Фарисеї ж говорили: «Силою князя 
бісівського  вигонить  бісів!». 

•••••••

•••••••

Оздоровлення сліпців Господом Ісусом

_________________________________________
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І обхóдив Ісус міста всі та села, навча-
ючи в синагогах їхніх, проповідуючи 
Євангеліє Царства та зціляючи всяку 
недугу і всіляку неміч у людях. 

Бачивши ж натовпи народу, мило-
сердився над ними, бо були в сум’ятті 

й відкинуті, немов вівці, що не мали 
пастуха. 

Тоді говорить учням Своїм: «Жнива 
великі, а робітників мало – молімося ж 
Володареві Жнив, щоб послав робітників 
на жнива Свої!»

•••••••
51. Євангеліє від Св. Марка – про повернення

Господа до Назарету 
(VІ: 1-6)

«І пішов звідти, і прибув у батьківщи-
ну Свою – за Ним же прибули й учні 
Його.

І дня суботнього в синагозі навчати 
почав. 

І багато, почувши, дивувалися: 
«Звідки Йому все оце надалося, і що за 
премудрість дана Йому, й чудеса ці, що 
з рук Його з’являються? Чи не тесля Він 
– син Марії – брат Якова і Йосії, і Юди й

Симона? І чи не Його сестри – всі посеред 
нас?». І спокусилися через Нього.

Сказав же до них Ісус: «Не 
трапляється пророкові лишитися без 
пошани – лише у батьківщині своїй і 
посеред родичів – у домі своєму».

І жодного чуда тут не вчинив – лише 
кількох недужих оздоровив, поклавши 
руки на них. 

І дивувався невірству їхньому».

•••••••
52. Євангеліє від Св. Матфея – про те, що 
Господь говорив про Йоана Хрестителя

(ХІ: 7-19)
«Почав тоді Ісус до народу говорити

про Йоана: «На що ходили ви в пустелю 
дивитися, чи на тростину вітром по-
гойдувану? На що ж ходили дивитися: 
на людину, в м’яке вбрання закутану? Ті, 
що м’яке носять – в хоромах царських. 

На, що ходили ви дивитися: Чи не 
на пророка? Так, говорю вам, – і на 
більшого за пророка. Він бо той, про кого 
написано: «Ось Я посилаю Ангела Мого 
перед Лицем Твоїм, що приготує шлях 
Твій перед Тобою» (Мал., 3: 1). Воістину, 
говорю вам; не було із народжених 

жінками когось більшого за Йоана 
Хрестителя – найменший же в Царстві 
Небесному – більший за нього. 

Від днів же Йоана Хрестителя – до 
нині – Царство Небесне зусиллям 
досягається, і подвижники осягають його. 
Всі бо пророки й Закон провіщали до 
Йоана. Коли ж хочете знати – він є Ілія, 
який має прийти. Хто має вуха щоб 
слухати, нехай слухає!

До кого уподібнити рід оцей? Подібним 
є до дітей, що сидять є на ярмарку й 
вигукують друзям своїм, і говорять: 

___________________________________________
_________________________________

__________________
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«Висвистували ми вам, і не танцюєте, 
розжалоблювали вас – і не плачете». 
Приходить бо Йоан: не їсть і не п’є – і 
говорять: «Біса має!». Приходить Син 

Чоловічий – і їсть, і п’є, і говорять: «Оцей 
Чоловік – любитель поїсти та випити 
– митникам друг та грішникам!» І
виправдана премудрість дітьми своїми».

•••••••

53. Євангеліє від Св. Марка – про те, як сини
Йосифа Обручника говорили кощунство 

проти Господа – на догоду фарисеям
(ІІІ: 13-35) 

«І на гору зійшов, і покликав, кого
Сам хотів – і прийшли до Нього.

І виокремив Дванадцятьох, щоб із 
Ним перебували, і щоб їх проповідувати 
посилати, і щоб владу отримали вони 
недуги зціляти та демонів виганяти.

І Симона – його ж йменням Петро 
нарік. І Якова, сина Заведеєвого, та 
Йоана – брата його – яких йменням 
Воанергес нарік – «Синами грому»,

і Андрея, і Филипа, і Вартоломея, 
і Матфея, і Тому, і Якова Алфеєвого, 
і Тадея, і Симона Канананіта, і Юду 
Іскаріота, що й зрадив Його.

І зайшли до будинку. І знову народу 
стільки зібралося, що й хлібом 
перекусити неможливо їм було.

І, почувши про це, свояки Його 
прибули, аби Його захопити – говорили 
бо, що, мовляв, божевільний Він.

Книжники бо, що з Єрусалиму 
надійшли, запевняли, ніби Він  Вельзе-
вула в Собі має, мовляв, і демонів виганяє 
– силою володаря бісівського.

І, їх прикликавши, притчею до них 
промовляв: «Як же може сатана – 
сатану виганяти? І коли царство, в собі 
розділившись, саме з собою ворогува-
тиме – не може вистояти царство 

те. І коли дім, в собі розділившись, 
сам з собою ворогуватиме – не може 
вистояти дім той.

І коли сатана сам проти себе повстав 
і сам проти себе заклав ворожнечу – 
не зможе вистояти він – кінець його 
наблизився!

Ніхто бо, не може майно могутнього, 
увійшовши в дім його, пограбувати, 
якщо спочатку могутнього не зв’яже – 
аж  по  тому  пограбує  маєток  його.

Воістину кажу вам: відпустяться 
синам людським усі прогріхи та 
кощунства їхні – хоч скільки б їх не 
чинили, але кощунство проти Духа 
Святого – повік не відпуститься 
– провина бо за гріх той довічною
залишається!»

Сказав же Він це тому, що говорили 
вони: «Духа нечистого має».

І надійшли брати Його, і Мати Його 
була з ними, і зовні перебуваючи, за Ним 
послали – покликати Його.

І сидів народ навколо Нього. І сказали 
Йому: «Ось, Мати Твоя й брати Твої, 
зовні перебуваючи, кличуть Тебе».

І сказав їм у відповідь: «Хто є мати 
Мені?  Хто  брати  Мені?»

__________________________________________________________________________________________________
______________
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І, на тих, хто сидів навколо, 
поглянувши, промовив: «Вони – мати 
Мені й брати – Мені. Коли ж бо волю 

Божу хтось чинитиме – він Мені брат, 
і сестра, і мати».

•••••••

Святі Апостоли Йоан і Петро

Святі Апостоли Яків Старший і Андрей Первозванний

•••••••

__________
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Святі Апостоли Матфей і Тома

•••••••

Святі Апостоли Филип  і Натанаїл (Вар-Толомей)

•••••••
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Святі Апостоли Яків Алфеїв (Молодший) і Юда Тадей Левій

Святий Апостол Симон Зилот 
(Кананіт)

Апостол-зрадник Юда
Іскаріот

•••••••

•••••••
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54. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь послав Апостолів Своїх 

проповідувати у Юдею – перед святом пасхи
(Х: 1-16)

«І, прикликавши Дванадцять Учнів 
Своїх, дав їм владу над духами не-
чистими – їх виганяти, та зцілювати 
всіляку недугу і неміч. Дванадцяти ж 
Апостолів – імена такі: перший Симон, 
названий Петром, й Андрей, брат його, 
Яків Заведеїв і Йоан – брат його; Филип         
і [Натанаїл] Син Толомея; Тома і Матей-
митар; Яків Алфеїв і Левій, прозваний 
Тадеєм; Симон Кананіт і Юда з Каріоту, 
який і зрадив Його. 

Оцих Дванадцять послав Ісус і 
заповідав їм, промовляючи: «На шлях 
поган не ходіть і в міста самарійські 
не входьте. А йдіть найперше до овець 
загиблих дому Ізраїлевого. 

Йдучи ж, проповідуйте, проголошу-
ючи, що наблизилось Царство Небесне. 
Недужих зціляйте, прокажених очи-
щайте, мертвих воскрешайте, бісів 
виганяйте – даром отримали, даром 
віддайте. 

Не майте золота, ні срібла, ані міді – у 
поясі своїм. Ні торби – на дорогу, ні двох 
одежин, ні сандалій, ні посоха – вартим 
бо є робíтник нагороди своєї.

В якесь місто чи поселення ж 
зайшовши, випробуйте – хто гідний в 
нім – там і перебувайте, доки підете. 
Зайшовши ж у дім, вітайте його, 
промовляючи: «Мир дому цьому». І, коли 
буде дім цього гідний, зійде мир ваш на 
нього; коли ж не буде гідний – мир ваш 
до вас повернеться. 

І якщо хтось не прийме вас, – не 
послухає слів ваших, – виходячи із дому, 
чи міста того, струсіть порох зі стіп 
своїх. Воістину говорю вам, радісніше 
буде землі Содомській та Гоморській у 
день суду, аніж місту тому. 

Ось, посилаю вас, як овець – посеред 
вовків: Будьте, отож, мудрими, як змії, і 
невинними,  як  голýбки».

•••••••

•••••••
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55. Євангеліє від Св. Марка – про місійну
подорож Дванадцяти Апостолів до Юдеї

(VІ: 12-13)
«І, пішли вони проповідувати 

покаяння, і бісів багатьох виганяли, і 
помазували єлеєм недужих багатьох – і 
зцілювалися».

•••••••

56. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
воскресив Господь сина вдови із Наїну,

пасхи до Єрусалиму 
(ІV: 11-17)

містечка Галілейського – йдучи на свято

«По цьому вирушив Ісус до міста, що
має назву Наїн, а за Ним йшло багато 
із [Сімдесяти] учнів Його та народу 
– безліч. Коли ж до міських воріт Він
наблизився – померлого назустріч Йому 
винесли – сина єдиного у матері-вдови. І 
безліч народу йшло із нею – із міста.

Побачивши ж її, змилосердився 
над нею Господь і сказав: «Не плач». І 
підійшов та приторкнувся до одру, і ті, 
що несли – зупинилися. І сказав Він: 

«Юначе, тобі наказую, встань!»
І звівся мертвий на ноги, й сів, і 

говорити почав. І повернув [Господь] 
його – матері його.

І страх усіх огорнув, і Бога прослав-
ляли, промовляючи: «Великий пророк 
постав поміж нами і Бог зійшов до народу 
Свого!»

І чутка про це по всій Юдеї пошири-
лася  і по всіх околицях її.

•••••••

•••••••

___________________________________
_______



75

•••••••

•••••••
Воскресіння Господом Ісусом сина вдови із Наїну



76

57. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь, до Юдеї йдучи, послав сімдесят
учнів Своїх проповідувати – перед Собою

(Х: 1-11; 16)
«По цьому ж явив Господь й інших

– Сімдесят [учнів Своїх], і послав їх по
двоє перед Собою – куди Сам мав іти. І 
промовив до них: «… Ось посилаю вас, 
як овець – посеред вовків, не беріть ні 
калитки, ні торби, ні сандалій і нікого не 
вітайте на дорогах. Коли ж у якийсь дім 
зайдете – говоріть: «Мир – дому цьому!» 
І коли перебуває у ньому син миру – то 
зійде на нього мир ваш, коли ж ні – то 
до вас повернеться. Залишайтесь у домі 
цьому, їжу та питво споживаючи, які у 
них знайдуться – вартує бо працівник 
винагороди своєї. Коли ж до міста якогось 

прийдете, їжте те, що вам подадуть і 
зціляйте хворих, що там знаходяться 
й промовляйте: «Наблизилося до вас 
Царство Боже!»

І коли до міста якогось прибудете, 
й там вас не приймуть, йдіть геть на 
роздоріжжя його й промовте: «І порох, 
що осів на нас із міста вашого – вам 
залишаємо! Знайте проте, що Царство 
Боже до вас наблизилося!..» Хто вас 
слухає – Мене слухає, і хто відвертається 
від вас – від Мене відвертається, хто ж   
від Мене відвертається – відвертається 
від Того, Хто послав Мене».

•••••••
58. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як

Господь навчав Сімдесят учнів Своїх 
перед проповіддю їхньою, а з ними – 
місіонерів Своїх усіх часів (Х: 17-42)

«Остерігайтеся людей – віддадуть 
бо вас на судилища і в синагогах їхніх 
вбиватимуть вас. І перед володарями та 
царями приведені будете за Мене – для 
свідчення перед ними й поганами. Коли 
схоплять вас, не турбуйтеся, як і що 
говорити – одержите бо в той час, коли 
говоритимете. Не ви будете говорити, 
але Дух Отця вашого промовлятиме у 
вас. 

Віддасть же брат брата на смерть, 
і батько – сина, і піднімуться діти на 
батьків і уб’ють їх. І будуть ненавидіти 
вас усі за Ім’я Моє; хто ж перетерпить до 

останку – спасеться. Коли ж гонитимуть 
вас у місті якомусь, втікайте до іншого. 
Воістину говорю вам, не встигнете 
обійти міста Ізраїлю, як прийде Син 
Чоловічий [у Галілею]. 

Не буде учень – понад учителя, ні раб – 
понад  господаря свого.  Доволі  учневі, 
щоб був як учитель його, й рабові 
бути, як пан його. Коли Господаря дому 
Вельзевулом обзивають – тим паче 
домашніх Його. Не бійтеся, отож, їх: 
нічого немає затаєного, що не відкри-
ється і таємного – що розголошеним 
не буде. Що говорю вам в пітьмі, 

______________________________________________
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говоріть при світлі: і що на вухо чуєте – 
проповідуйте з дахів. Не бійтеся убивць 
тіла, душі ж безсилих убити, бійтеся ж 
більше Того, Хто й душу, й тіло може 
згубити в геєні. 

Чи не двох горобців оцінюють в один 
ассарій? І не один із них не впаде на 
землю без (волі) Отця вашого. У вас же 
й волосся на голові все полічене. Отож, 
не бійтеся – за багатьох птахів, кращі ви.

Всякого, отож, який визнає Мене 
перед людьми, того визнаю Я перед 
Отцем Моїм, Сущим на Небесах. А, якщо 
відречеться від Мене перед людьми, 
відречуся від нього і Я перед Отцем, 
Сущим  Небесах. 

Не думайте надаремно, що прийшов 
проголосити мир на землі – не прийшов 
принести мир, але – меча. Прийшов 
бо розлучити чоловіка з батьком його, 

і дочку – з матір’ю її, і невістку – зі 
свекрухою її. І вороги людині – домашні 
її. Коли любиш батька чи матір дужче 
за Мене – не гідний Мене, і коли любиш 
сина чи дочку дужче за Мене – не гідний 
Мене. І коли не приймеш хреста свого та  
за Мною не підеш – не гідний Мене.

Хто збереже життя своє – втрать його, 
а хто загубить життя своє заради Мене – 
збереже його. 

Хто вас приймає – Мене приймає; і 
коли приймає Мене – приймає Того, Хто 
послав Мене. 

Приймаючи пророка в ім’я пророка 
– нагороду пророцьку приймеш, при-
ймаючи праведника в ім’я праведника – 
нагороду праведничу. І коли хто напоїть 
єдиного із оцих малих келихом води 
холодної тільки – в ім’я учня, воістину 
говорю вам, не втратить нагороди своєї!»

59. Євангеліє від Св. Йоана – про чудо
•••••••

Господа у Віфезді (V: 1-16)
«По цьому ж – свято юдейське 

настало, й прийшов Ісус до Єрусалиму. 
У Єрусалимі ж – біля воріт Овечих 

– купіль є Овеча – на єврейській мові:
Віфезда – яка має п’ять галерей. У 
них лежало хворих безліч – сліпих, 
кульгавих, сухоруких – які зворушення 
води очікували. Ангел бо Господній 
інколи сходив до купелі цієї й 
зворушував воду у ній. Хто ж першим 
занурювався в неї після зворушення 
води – оздоровлювався – якою б не 
була недуга його. Був же тут чоловік, 
що тридцять вісім років нездужав. Його 
ж побачив Ісус – як лежить він – та 
розуміючи, що багато років той у недузі 
вже перебуває, промовляє до нього: «Чи 
хочеш оздоровитися?»

Відповідає Йому недужий: «Так, 
Пане! – та чоловіка такого не маю, 
який би опустив мене у купіль, коли 
вода зворушиться! Коли ж сам я врешті 
приходжу – інший уже випередив мене!» 

Ісус говорить до нього: «Встань, 
візьми  ложе  своє  і  йди!». 

І оздоровився він тієї ж миті, й 
постіль свою забрав, і пішов. Сталося 
ж це в суботу. Отож, юдеї сказали до 
оздоровленого: «Субота нині – не пасує 
тобі постіль носити!» 

Сказав він у відповідь: «Той, Хто зцілив 
мене – Він сказав мені: «Візьми ложе своє 
і йди!».

І запитали його: «Хто ж Він – Той 
Чоловік, Який сказав тобі: «Візьми ложе 
своє і йди»?

____________________________________________________________
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•••••••

Оздоровлення паралітика у Віфезді

Не знав же оздоровлений, Хто зцілив 
його – зник бо Ісус посеред народу, який 
товпився на тому місці.

Згодом зустрів його Ісус у храмі та 
сказав йому: «Ось, ти оздоровився – не 
гріши ж більше, аби гіршого чогось з 
тобою не сталося!»

•••••••

•••••••

І пішов чоловік той, і юдеям розповів, 
що це Ісус зцілив його.

Почали ж юдеї Ісуса переслідувати та 
нагоди шукати, аби згубити Його – за те, 
що в суботу Він вчинив це.

_______________________
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1. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
фарисеї переслідували Господа

(ХІІ: 1-45)
«У той час йшов Ісус у суботу через

ниви, учні ж Його зголодніли й почали 
обдирати колосся та їсти. Фарисеї ж, 
побачивши, сказали Йому: «Ось учні Твої 
те роблять, чого не дозволено робити в 
суботу!» 

Він же говорить до них: «Чи не читали, 
що зробив Давид, коли зголоднів, і ті, що 
з ним були? Як увійшов він у дім Божий 
та хліби жертовні споживав, їх же не 
годилось йому їсти – а ні тим, що були з 
ним – тільки священникам самим. 

Або ж – чи не читали ви в Законі, що 
в суботу священники у храмі суботу 
порушують, і невинні одначе? 

Говорю ж вам, що за храм тут більший є! 
Коли б знали ви, що означає «Милості 

хочу, а не жертви», ніколи не осудили б 
невинних (Осія, 6: 6). 

Володарем бо є і над суботою Син 
Чоловічий». 

І вирушивши звідти, увійшов у 
синагогу  їхню. 

І ось, чоловік був тут, що руку мав 
суху. І запитували Його, промовляючи: 
«Чи годиться в суботу зцілювати?» – 
хотіли бо Його звинуватити. 

Він же говорить їм: «Чи є серед вас 
чоловік, що має ягня єдине і коли впаде 
воно в суботу до ями, чи не витягне його? 
Наскільки ж краща людина за ягня – 
тому годиться в суботи добро чинити». 

Тоді говорить до чоловіка того: 
«Простягни руку твою!» 

І простягнув, і зробилася здоровою – 
як і друга. 

Фарисеї ж, вийшовши, радилися про-   
ти Нього, як Його згубити. Ісус же, розу-

міючи це, пішов звідти. 
І за Ним пішла народу сила, і 

зцілював їх всіх. І заборонив їм, щоб 
не виявляли Його, щоб збулося сказане 
Ісайєю-пророком, який провіщав: 
«Ось Отрок мій, Вибраний Мій – до 
Нього благоволить душа Моя. Зішлю 
Духа Мого на Нього й Суд народам 
провістить. Не кричатиме – не почує 
ніхто на вулицях міцного голосу Його. 
Тростини зламаної – не доламає і ґноту 
згасаючого – не догасить, доки суд 
переможним не вчинить. І на ім’я Його 
народи надію покладатимуть» (Ісайя, 
42: 1- 4). 

Тоді привели до Нього біснуватого – 
сліпого й німого, і зцілив його – так, що 
сліпий-німий став говорити й бачити. 

І дивувався весь народ, розмовляючи 
[поміж собою]: «Чи не Він є – Син 
Давидів?» Фарисеї ж, почувши, говорили: 
«Цей не вигонить бісів інакше, аніж 
силою Вельзевула – князя бісівського!» 

Знаючи це, Ісус промовив до них: 
«Всяке царство, що поділиться в собі 
– запустіє, і кожне місто, чи дім, що
розділиться – не встоїть. 

І коли сатана сатану виганятиме – в 
собі розділиться: як же встоїть царство 
його? 

І коли Я силою Вельзевула виганятиму 
бісів, то сини ваші чиєю силою 
виганятимуть? Тому нехай вони вам 
будуть суддями. 

Коли ж силою Духа Божого виганяю 
бісів, то досягло до вас Царство Боже. 

Чи як зможе хтось увійти в дім 
могутнього та начиння його захопити, 
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коли спершу не зв’яже могутнього? – тоді 
лише дім його опустошить. 

Коли хтось не зі Мною – той проти 
Мене; і коли не збирає зі Мною, тоді – 
марнує. 

Тому говорю вам: всякий гріх та зневага 
простяться людям, а коли проти Духа 
зневага – не відпуститься людям. 

І коли говорить слово [неправдиве] 
проти Сина Чоловічого – відпуститься 
йому: а коли говорить проти Духа 
Святого – не відпуститься йому – ані в 
цьому віці, ані в майбутньому. 

Або визнайте дерево добрим і плід його 
– добрим, або ж визнайте дерево лихим –
за  плодом  бо  дерево  пізнаним  буде. 

Породо гадюча, як можете щось добре 
сказати, злими залишаючись?! – від 
надлишку серця бо вуста промовляють. 

Блага людина – зі скарбниці добра 
виносить благе; й лиха людина – зі 
скарбниці  зла  лихе  виносить. 

Говорю ж вам, що за всяке слово пусте, 
що скажуть люди, дадуть вони відповідь    
в День судний. 

За слова бо свої – виправдаєшся й за 
слова свої осуд приймеш!»

Тоді, у відповідь, деякі з книжників та 
фарисеїв сказали: «Вчителю, хочемо від 

Тебе  знамення  бачити». 
Він же на це говорить: «Рід лихий 

та перелюбний знамення бажає – та 
знамення не бачити йому, окрім знамення 
Йони-пророка. 

Як бо перебував Йона в череві китовому 
три дні й три ночі, так і Син Чоловічий 
буде в серці землі три дні й три ночі. 

Мужі ніневитянські піднімуться на 
суд з родом оцим й осудять його – бо 
покаялися, почувши проповідь Йонину, – 
й ось: більший за Йону – тут. 

Цариця Південна підніметься на суд з 
родом оцим і осудить його – приходила 
бо з кінця землі послухати мудрости 
Соломонової; і ось: більший за Соломона 
– тут.

Коли нечистий дух вийде з людини,
обходить місця безводні, шукаючи спо-
кою і не знаходить. 

Тоді говорить: «Повернуся в дім мій – 
звідки вийшов». І, прийшовши, знаходить 
Його не зайнятим, та прикрашеним. 
Тоді йде геть та бере з собою сім інших 
духів – лютіших за себе, й, увійшовши, 
живуть тут; і буде останнє для людини 
тієї, гіршим за перше. Так буде і з родом 
цим лукавим!»

•••••••

•••••••
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2. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як юдеї
переслідували Господа, і що Він на це сказав

 (V: 17-47)
«Ісус же, у відповідь їм [юдеям], 

промовляє: «Отець мій до цього часу 
творить і Я – творю». 

І через це ще лютіше юдеї нагоди шу-
кали, аби згубити Його – бо не лише 
суботу скасував, але й Бога назвав Отцем 
Своїм,  Богові  рівним  Себе  визнавши.

У відповідь Ісус промовляє до них: 
«Воістину, воістину говорю вам, не 
може Син нічого від Себе чинити, коли 
не побачить, як Отець чинить – що бо 
Він чинить, те й Син чинить. Отець 
бо Сина любить і все показує Йому, 
що творить Сам, і більші за ці справи 
Йому покаже – вам на здивування. Як 
бо Отець воскрешає мертвих і знову їм 
життя дає, так і Син – дає знову життя, 
кому хоче. Отець бо й не судить нікого 
– весь суд Сину бо передав – аби всі й
Сина шанували, як Отця шанують, що 
послав Його. 

Воістину, воістину говорю вам, хто 
слухає слово Моє та вірує у Того, Хто 
послав Мене – матиме Життя Вічне і на 
Суд не прийде – перейшов бо від смерті 
в Життя.

Воістину, воістину говорю вам, на-
стануть часи – і нині вже вони настають, 
коли мертві, почують голос Сина Божого,  
і, почувши, оживуть! 

Як Отець має Життя в Собі, так і 
Синові дав Життя в Собі мати. І владу 
дав Йому Суд чинити – Він бо є Син 
Чоловічий.

Не дивуйтеся цьому – година бо 
зближається, коли всі, хто в гробах 
перебуває, почують голос Сина Божого, 

й підуть ті, що добро чинили – на 
Воскресіння Життя, а ті, що чинили зло 
– на воскресіння засуду.

Не можу від Себе нічого чинити – як
чую – суджу, і Суд Мій – праведним є – 
не шукаю бо волі Своєї, але волі – Отця, 
Який послав Мене.

Якщо Сам Я свідчу про Себе – свідчен- 
ня Моє не є безсумнівним. Та інший 
є, який свідчить про Мене і знаю, що 
істинне свідчення його – яким свідчить 
про Мене. Посилали ви до Йоана і 
свідчив він про Істину.

Я ж – не від чоловіка свідчення 
приймаю – говорю це лише для того, аби 
вам спастися.

Він був світочем, що світив, пломені-
ючи, ви ж веселощів хотіли в годину 
світла його.

Маю ж Я свідчення й більше за 
Йоанове – діла – їх же дав Отець Мені – 
щоб чинив їх – діла ті, які Я чиню – вони 
свідчать про Мене, що Отець послав 
Мене.

Й Отець, Який послав Мене – Він 
Сам свідчив про Мене. Та ви й голосу 
Його ніколи не чули, й вигляду Його не 
бачили, і слóва Його не маєте, яке б у вас 
перебувало – адже Той, Кого Він послав 
– Йому не вірите.

Святе Письмо дослідіть – через нього
бо ви Життя Вічне успадкувати надієтеся 
– а воно про Мене свідчить.

І не хочете прийти до Мене, щоб
Життя мати. Не потрібна Мені слава від 
людей – знаю бо вас – що любові Божої в 
собі не маєте.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Я прийшов у ймення Отця Мого – і 
Мене не приймаєте, інший же прийде в 
ім’я своє – і приймете його.

Як же ви вірувати можете, славу 
приймаючи один від одного, а Слави, яка 
від Бога Єдиного – прийняти не хочете!

Не подумайте, що винуватити перед 

Отцем вас буду – є на вас свідок – 
Мойсей, на якого ви надію покладаєте. 
Коли б вірили Мойсеєві – і Мені б 
вірили – він бо писав про Мене. Коли 
ж написаному ним не вірите – як слову 
повірите Моєму?»

3. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
•••••••

Сімдесят учнів Господа – після проповіді 
в Юдеї – до Галілеї повернулися 

(Х: 17-19; 23-24)
«І повернулися Сімдесят учнів із 

радістю, й говорили: «Господи, – навіть 
демони коряться нам – по слову Твоєму!» 
Сказав же Він їм: «Бачив Я [свого часу] 
сатану – як з неба був скинутим він і 
падав, як блискавка. Ось, даю владу вам 
наступати на гадюк та скорпіонів, 
і на всю силу ворожу – й ніщо вам не 
зашкодить. Проте – не радійте з того, 

що духи [злі] коряться вам – радійте 
ж із того, що імена ваші на Небесах 
записані»…

І до учнів звертаючись, і це промовив: 
«Блаженні очі, які побачили те, що ви 
бачите – говорю бо вам: багато пророків 
та царів хотіли побачити те, що ви 
побачили – і не побачили, й почути б 
хотіли – і не почули!»

•••••••
4. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як Ісус 

розкриває учням Своїм Таємницю 
Бога-Сина і Бога-Отця

(ХІ: 25-29)
«У той час продовжуючи, Ісус го-

ворить: «Прославляю Тебе, Отче, 
Господи Небес і землі, що втаїв Ти це 
від премудрих та розумних і відкрив 
немовлятам. Так, Отче! таким бо було 
Твоє благовоління. Все Мені переданим 
є Отцем Моїм: І ніхто не знає Сина 
– тільки Отець: ані Отця ніхто не 

знає – лише Син і ті, кому захоче Син 
відкрити. Прийдіть до Мене всі змучені 
й обтяжені, і Я заспокою вас. Візьміть 
ярмо Моє – на себе і навчіться від Мене 
– покірний бо Я є й смиренний серцем –
і знайдете спокій душам вашим. Ярмо 
бо Моє – блаженне, і тягар Мій легким 
є».

•••••••

______________________________
__________________________
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5. Євангеліє від Св. Марка – про мученицьку 
смерть Йоана Хрестителя

(VІ: 14-29)
«І почув цар Ірод [Антипа] – ймення

бо Його відомим стало – і промовляє: «Це 
Йоан Хреститель із мертвих воскрес, 
через те чудеса діються від нього».

Інші казали: «Ілією Він є», а інші – 
«Пророком Він є», або ж – що є одним із 
пророків.

Почувши ж оце – Ірод сказав: «Це – 
Йоан, якого стратив я – він із мертвих 
воскрес!»

Ірод бо той – схопити Йоана послав 
та ув’язнити його – заради Іродіади 
– дружини Филипа, брата свого – бо
одружився із нею.

Говорив бо Йоан до Ірода: «Не гоже 
тобі мати дружину брата твого».

Іродіада ж, гніваючись на нього, убити 
його хотіла, та не могла.

Боявся бо Ірод Йоана, знаючи, що 
він чоловік праведний і святий, і беріг 
його, й чинив чимало, його слухаючись, 
і слухав його зі задоволенням.

І нагода трапилася того дня, коли 
Ірод до різдва свого бенкет влаштував – 
князям своїм і тисяцьким, і старійшинам 

галілейським. І дочка Іродіадина [до 
зали] зайшла, й танцювала, й догодила 
Іродові, та тим – хто лежав поряд із ним. 
Промовив же цар до дівчини: «Проси у 
мене, що хочеш, і дам тобі». І поклявся 
їй: «Що не попросиш у мене – дам тобі – 
хоч і половину царства мого!»

Вона ж пішла й запитала в матері своєї: 
«Чого попрости?» Та ж сказала: «Голову 
Йоана Хрестителя!»

І відразу ж з поспіхом пішла до царя, 
й прохала, промовивши: «Хочу, щоб дав 
ти мені зараз голову Йоана Хрестителя 
на тарелі».

І засмутився цар – та заради ж клятви 
своєї та тих, хто лежав поряд з ним 
– не захотів відмовити їй. І відразу ж
послав цар зброєносця, наказавши йому 
принести голову його.

Той же пішов і стратив його у в’язниці, 
й приніс голову його на тарелі, й дівиці 
віддав, а дівчина – матері своїй.

Й почувши, учні його прийшли, і взяли 
тіло його, й поклали до гробу».

•••••••

•••••••
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6. «Юдейські старожитності» Йосифа
Флавія – про мученицьку смерть

 (18, 5: 2)
«Деякі юдеї, врешті, вбачали у ви-

нищенні війська Іродового цілком 
справедливу кару від Господа Бога за 
убивство Йоана. Ірод згубив цього 
праведного чоловіка, який переконував 
юдеїв навернутися до морального життя, 
бути справедливими щодо ближнього 
та серцем вшановувати Передвічного й 
збиратися для хрещення. За таких умов 
– як вчив Йоан – хрещення буде милим
Господу Богові… Позаяк багато хто 
приходив до цього проповідника, вчення 

Йоана Хрестителя

якого вдосконалювало їхні душі, Ірод 
став побоюватися, аби його величезний 
вплив на народ не призвів до якихось 
негараздів у його царстві. Отож, тетрарх 
вирішив попередити це, схопивши Йоана 
та стративши його – допоки ще не стало 
запізно. Через таку підозріливість Ірода, 
Йоана, закованого в ланцюги, відіслали 
до фортеці Махерону, де його й стратили 
[згодом]. Юдеї ж були переконані, що 
військо Ірода загинуло тому, що було це 
покаранням за цю страту…».

•••••••

•••••••
Страта Йоана Хрестителя у фортеці Махерон

_________________________________________
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7. Євангеліє від Св. Матфея – про обітницю
Господню ключів для Святого Петра

(ХVІ: 13-28)
«Прийшовши ж у край Кесарії Фи-

липової, Ісус запитав учнів Своїх, про-
мовляючи: «За кого люди приймають 
Мене, Сина Чоловічого?»

Вони ж сказали: «Одні за Йоана 
Хрестителя, Інші – за Ілію, інші – за 
Єремію чи одного із пророків». 

Говорить до них: «Ви ж за кого прий-
маєте Мене?»

У відповідь же Симон Петро сказав: 
«Ти є Христос – Син Бога живого!»

І, відповідаючи, Ісус говорить до 
Нього: «Блаженний ти є, Симоне, сине 
Йони, бо не тіло та кров відкрили тобі 
оце, а Отець Мій, Сущий на Небесах. 

І Я говорю тобі, що ти є Скеля 
(Петро), і на цій скелі збудую Церкву 
Мою, і ворота пекельні не здолають її. 

І дам тобі ключі від Царства 
Небесного: коли щось зв’яжеш на землі 

– буде зв’язане на Небесах. Коли ж щось
розв’яжеш на землі – буде розв’язане на 
Небесах». 

Тоді заборонив учням Своїм, аби 
нікому не говорили, що Він є Христос. 

З того часу почав Ісус розповідати 
учням Своїм, що належить Йому йти 
до Єрусалиму й багато витерпіти від 
старійшин та первосвящеників та 
книжників, і вбитим бути, і на третій 
день воскреснути. 

І, відкликавши Його [вбік], Петро 
почав перечити Йому, промовляючи: 
«Змилосердися над Собою, Господи – 
нехай не станеться з Тобою цього!» 

Він же, обернувшись, говорить 
Петрові: «Відійди від Мене, сатано! 
Спокуса – ти Мені – думаєш бо не про 
Боже, але про людське». 

Тоді Ісус говорить до учнів Своїх: 

•••••••

•••••••
Господь Ісус обіцяє Св. Петру ключі від Церкви

__________________________________________________________________
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«Коли хтось хоче за Мною йти, нехай 
себе зречеться й візьме хреста свого, й   
за Мною піде. 

Бо, коли хоче хтось душу свою 
врятувати – загубить її, і якщо хтось 
загубить душу свою заради Мене – він 
осягне її. 

Яка бо користь людині, коли світ 
цілий прибере до рук, душі ж своїй 

пошкодить; чи щось дасть людина 
взамін за душу свою? 

Прийти бо має Син Чоловічий у славі 
Отця Свого з Ангелами Своїми: і тоді 
відплатить кожному за справами його. 

Воістину, говорю вам, дехто із тих, 
що тут стоять, не спізнають смерті, 
доки не побачать Сина Чоловічого, що 
прийде в Царстві Своєму».

•••••••
8. Євангеліє від Св. Марка – про події, які
передували першому чуду помноження 

хліба та риби, Господом вчиненому
(VІ: 30-36)

«І повернулися Апостоли до Ісуса, 
й розповіли Йому все, що вчинили, 
і чому навчали. І промовив до них: 
«Вирушайте-но до місця безлюдного й 
відпочиньте трохи на самоті». 

Було бо тих, що приходили та від-
ходили – безліч – отож, навіть, щоб 
поїсти – часу їм бракувало.

І вирушили [в околиці Тиверіади] 
у місце безлюдне на човні – для 
усамітнення. Народ же, бачив, як виру-
шили вони, і впізнали їх багато, і пішими 
з усіх міст побігли туди, й випередили їх, і 

зібралися біля Нього.
І [з човна] вийшовши, побачив Ісус 

народу безліч, і змилосердився над  
ними – були бо вони, немов вівці, що 
пастуха не мають, і навчати їх почав – 
багато чому. 

І часу не мало минуло відтоді, й присту-
пили до Нього учні Його, промовляючи: 
«Місце бо пустельним це є, й година вже 
пізня – відпусти їх – нехай підуть до сіл 
навколишніх та присілків, щоб купи-
ти хліба собі – перекусити бо не мають 
чого!»

•••••••

•••••••

__________________________________________
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9. Євангеліє від Св. Йоана – про перше
чудо помноження хліба та риби, Господом

вчинене (VІ: 3-16)
«І на гору Ісус зійшов, й сидів там із

учнями Своїми. Було ж це перед пасхою 
– святом юдейським. Піднявши очі Свої,
й побачивши навколо народу безліч, 
що все надходив до Нього, промовив 
Ісус до Филипа: «Як хліба купити нам, 
аби їх нагодувати?» Промовив же це, 
випробовуючи його – знав бо, що робити 
має. Відповів же Йому Филип: «Двісті 
динаріїв – і цього замало буде, аби хліба 
купити стільки, щоб хоч трохи кожному 
із них дісталося!» 

Й промовив до Нього один із учнів 
Його – Андрей – брат Петра Симона: «Є 
тут хлопчина один, який п’ять хлібів 
ячмінних має та дві рибини, але ж що це 
є – для такого натовпу!».

Промовляє Ісус: «Накажіть людям 
прилягти!»

Була ж трава висока на місці тому. 

І прилягло – лише чоловіків самих – 
близько п’яти тисяч. Прийнявши ж хліби, 
хвалу Ісус воздав, і роздав учням – учні 
ж – тим, що лежали, – також і рибу – 
хто скільки хотів. Коли ж наситилися – 
говорить до учнів Своїх: «Зберіть куснів 
надлишки – аби ніщо не пропало».

Зібравши ж – дванадцять кошів 
наповнили куснями хлібів ячмінних, які 
для їдців зайвими виявилися. 

Люди ж, що чудо це бачили, говорили: 
«Цей бо воістину пророком є, що у світ 
прийти мав!»

Ісус же, розуміючи [думки їхні], що 
хочуть прийти й схопити Його раптово, 
аби царем зробити, відійшов звідти на 
гору для усамітнення.

Коли ж стемніло, спустилися учні Його 
до моря й до човна зайшли, й вирушили 
на  інший  бік  моря  –  до  Капернауму».

•••••••
10. Євангеліє від Св. Марка – про другу

бурю на морі Галілейському
(VІ: 47-48)

«Ти пануєш над морем розбурханим, коли підіймаються хвилі його, Ти їх

___________________________________________________________________

«І надвечір човен посеред моря 
опинився, Ісус же – на березі усамітнив-   
ся. І бачив, що скрута спіткала їх у 

плаванні – вітер бо зустрічний був. І о 
четвертій сторожі ночі прийшов до них, 
по морю йдучи…».

•••••••
11. Книга Псламів (Пс. 88: 10) – пророцтво про
втихомирення бурі на морі словом Христа

___________

втихомирюєш».
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Перше помноження хлібів
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12. Євангеліє від Св. Матфея – про другу
бурю на морі Галілейському

(ХVІ: 24-33)
«Човен же був на середині моря, 

хвилями шарпаний – вітер бо дув 
зустрічний. 

О четвертій же сторожі наблизився до 
них Ісус, йдучи по морю. 

Й учні, побачивши Його, як по морю 
йде, схвилювалися й говорили: «Це 
привид!», і зі страху закричали. 

Відразу ж звернувся до них Ісус, 
промовляючи: «Бадьоріться – це Я, не 
бійтеся!» 

Відповідаючи ж, Петро мовить: 
«Господи, коли це Ти, звели мені прийти 
до Тебе по воді». 

Він же промовляє: «Прийди». І вий-
шовши із човна, Петро пішов по воді   –   
до Ісуса. 

Побачивши ж вітер потужний – зля-
кався, й тонути почав. Й закричав: 
«Господи, врятуй мене!»

І відразу ж Ісус простягнув руку, 
підтримав його, й говорить до нього: 
«Маловіре, чому засумнівався?». 

І коли зійшли вони на човна, зупинив- 
ся вітер. 

Ті, ж, що в човні були, підійшли й 
вклонилися Йому, промовляючи: 
«Воістину, Ти – Син Божий!» 

______________________________________________
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•••••••

Ходіння по воді та втихомирення бурі

•••••••
13. Євангеліє від Св. Йоана – про чудесне

перенесення човна після бурі на морі 
Галілейському та про події наступного дня

(VІ: 21-71)
«Й захотіли вони Його до човна взяти,

й відразу ж човен до берега пристав – 
куди пливли.

На ранок же, люд, який на іншому 
березі моря стояв, побачив, що човна 
іншого тут не було – лише той, у якому 
учні Його відпливли, і що не сходив Ісус 
із учнями Своїми до човна, але – лише 
вони відпливли на ньому.

Тоді ж інші човни з Тиверіади 
приплили – до місця того, де хліби вони 
їли, хвалу приносячи Господу.

Отож, коли ж побачили люди, що 
Ісуса немає тут – і нікого з учнів Його 
– посідали вони на човни та поплили
до Капернауму – Ісуса шукаючи. І 
знайшовши Його на іншому боці моря, 
запитують Його: «Равві, коли Ти прибув 
сюди?» 

У відповідь, промовляє до них Ісус: 
«Шукаєте ви Мене не тому, що чудо 
побачили – тому лише, що їли хліба 
вволю. Турбуйтеся не про їжу, що 
пропадає, але про їжу, яка перебуває у 

________________________________________
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Житті Вічному – її ж дасть вам Син 
Чоловічий – Його бо Отець ознаменував 
як Бога».

Говорять же до Нього: «Що робити 
маємо, аби справи Божі чинити?» 

Відповів Ісус на це: «Ось справа Божа – 
вірити у Того, Кого послав Він».

Сказали ж Йому: «Яке ж чудо Ти 
вчиниш, щоб, побачивши, повірили Тобі 
– що Ти зробиш? Прабатьки наші їли
манну в пустелі – як написано: «Хліб із 
неба їсти їм подав».

Промовляє ж Ісус: «Воістину, 
воістину, не Мойсей вам дав хліб із неба, 
але Отець Мій дає вам Хліб Істинний з 
Небес. Хліб Божий – з Небес сходить і 
життя світу дає».

Сказали ж до Нього: «Пане, завжди 
нам хліб такий подавай!»

Промовляє ж Ісус: «Я є Хлібом 
життєдайним – хто приходить до 
Мене – не голодуватиме, і, віруючий у 
Мене – ніколи спраги не знатиме. Кажу 
ж вам – хоч і бачите Мене – не вірите. 

Все, що дає Мені Отець – до Мене 
приходить, і того, хто до Мене 
приходить – геть не вижену – зійшов 
бо Я з Небес не на те, щоб чинити волю 
Свою, але – волю Отця, Який Мене 
послав. Ось же воля Отця Мого, Який 
Мене послав – щоб усе, що дав Він Мені 
– не згубив, але воскресив Останнього
дня.

Ось же воля Отця Мого, Який Мене 
послав – щоб кожен, хто Сина бачить 
і вірує у Нього – мав Життя вічне і 
воскресив його Я Останнього дня!»

Обурилися юдеї проти Нього – за те, 
що сказав він: «Я є Хлібом, що зійшов з 
Небес», і промовляли: «Чи не Він є сином 
Йосифа – Його ж батька та Матір 
ми знаємо – як же каже Він, що з Небес 
зійшов?»

У відповідь Ісус говорить до них: «Не 
ремствуйте поміж собою – ніхто бо 
прийти до Мене не може, якщо Отець, 
Який послав Мене, його не приведе – 
щоб воскресив його Останнього дня. У 
пророків є записано: «І всі будуть Богом 
навчені». Тож кожен, хто від Отця Мого 
почув і навчився – до Мене прийде.

Не те, щоб Отця хтось бачив – окрім 
Того, Хто – від Бога – Він лише Отця 
бачив.

Воістину, воістину, говорю вам, хто 
вірує у Мене – має Життя Вічне. Я бо – 
Хлібом Життєдайним є! 

Праотці ваші їли манну в пустелі 
й померли, хто ж їсть Хліб оцей, що з 
Небес зійшов, – не помре!

Я є Хліб Життєдайний, що з Небес 
зійшов, коли ж хтось їстиме від Хліба 
цього – вічно житиме. І Хліб, який йому 
дам – Тіло Моє, яке віддам за життя 
світу».

Сперечалися ж поміж собою юдеї, 
кажучи: «Як Він може дати нам Тіло 
Своє їсти?»

Промовляє ж до них Ісус: «Воістину, 
воістину говорю вам, коли не їстимете 
Тіла Сина Чоловічого і не питимете 
Крові Його – не матимете Життя 
Вічного в собі. Хто їсть Моє Тіло і 
Кров Мою п’є – має Життя Вічне і Я 
воскрешу його Останнього дня. 

Тіло бо Моє – істинна їжа, і Кров Моя 
– істинне питво. Хто їсть Моє Тіло і
Кров Мою п’є – в Мені перебуває і Я – у 
ньому.

Як послав Мене Отець Живий, і Я 
живу заради Нього, так і той, хто 
їсть Мене – житиме заради Мене.

Цей Хліб, що з Небес зійшов – не як 
манна, яку їли праотці ваші й померли 
– хто їсть Хліб оцей – житиме повік!»

Це у синагозі промовив Він, навчаючи
їх у Капернаумі.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Багато ж із учнів Його, почувши це, 
міркували собі: «Жорстока це мова! – 
хто таке слухатиме?!»

Знаючи ж духом, що ремствують вони 
через це – учні Його, Ісус промовив 
до них: «Чи це вас спокушує? А що ж 
тоді [скажете], коли побачите Сина 
Чоловічого, як туди возноситиметься, 
де раніше був?

Дух є те, що оживляє – тіло ж користі 
не дає. Слова ж, які промовляю до вас, – 
про Дух і про Життя. Та є серед вас ті, 
які не вірують». 

Знав бо відвічно Ісус, хто є невіруючим,  
і хто зрадить Його.

І [знову] промовив: «Тому й сказав   
вам, що ніхто не може до Мене прийти, 

якщо від Отця Мого не буде дано це 
йому».

І відразу ж багато учнів Його геть 
пішли й більше не ходили з Ним.

Сказав же Ісус до Дванадцяти: «Чи й 
серед вас хтось піти не хоче?»

Відповів же Йому Симон Петро: 
«Господи, до кого підемо?! Слова Життя 
Вічного – лише Ти маєш! І ми віруємо, 
бо пізнали, що Ти – Христос – Син Бога 
Живого!»

У відповідь сказав Ісус: «Чи не 
Дванадцять вас вибрав Я – та один із 
вас дияволом є».

Сказав же це про Юду Іскаріота, сина 
Симонового – цей бо хотів уже зрадити 
Його – про одного із Дванадцяти».

•••••••
14. Євангеліє від Св. Марка – про те, як у
Галілею прибули фарисеї із Єрусалиму – 

 з лихим наміром
(VІІ: 1-13)

«І  зібралися біля Нього фарисеї та
дехто із книжників, які із Єрусалиму 
прийшли. Й побачивши деяких учнів 
Його, що, рук не помивши, їли, – 
сваритися почали. Фарисеї бо – як і 
всі юдеї – допоки рук своїх ретельно 
не помиють – не їдять – передання 
старців дотримуючись. І з торжища 
свого повернувшись, не їдять, не 
вмившись. Й іншого багато є такого, 
чого дотримуються вони – стежити за 
обмиванням келихів, горняток, казанів 
та лавиць. 

Отож, запитують Його фарисеї та 
книжники: «Чому учні Твої передання 
старців не дотримуються, але хліб 
їдять  руками  не  обмитими?»

Він же у відповідь промовляє до них: 
«Добре провіщав про вас, лицемірів, Ісайя    
– написано бо у нього: «Люди ці вустами
вшановують Мене – серце ж їхнє 
далеко перебуває від Мене. Даремно ж 
шанують Мене, навчаючи науці своїй 
– заповітам людським» (Ісайя, 29: 13).

Залишивши заповідь Божу, дотримує-
теся ви передання людського про 
обмивання горняток та келихів, та 
багато іншого – подібного до цього».

І промовив до них: «Чи добре, що 
заповідь Божу ви скасовуєте, щоб дотри-
матися передання свого? 

Мойсей бо сказав: «Шануй батька й 
матір, коли ж хтось зневажає батька 

_________________________________________________________
_______________________________________________________
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й матір – смертю нехай помре» (Вихід, 
12: 16; 20: 21).

Ви ж говорите: «Коли скаже чоловік 
батькові чи матері: «Корван 
(дар Богові) – чим би від мене ви 
скористалися», дозволено йому не 

робити нічого для батька свого чи 
матері своєї». 

Переступаєте через слово Боже заради 
свого передання – вами ж встановленого 
– і багато подібного чините».

•••••••
15. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як

Господь пояснив безпідставність 
звинувачень з боку фарисеїв

(ХV: 10-18)
«І прикликавши народ, говорить до 

них: «Слухайте й розумійте. Не те бо, 
що у вуста входить – сквернить людину, 
але те – що із вуст виходить». 

Тоді приступивши, учні Його сказали 
Йому: «Чи знаєш, що фарисеї, почувши 
слово Твоє, спокусилися?»

Він же, у відповідь, промовляє: «Всяке 
насадження, яке не насадив Отець Мій 
Небесний, – викоріниться. Облиште їх 
– вождів сліпих – проводирів сліпцям.

Сліпець же – сліпця коли веде – обидва 
до ями впадуть». 

У відповідь же Петро говорить до 
Нього: «Поясни нам притчу оцю». 

Ісус же промовляє: «Невже, й ви – без 
розуміння? 

Чи не розумієте, що все те, що входить 
у вуста, в черево потрапляє й назовні 
виходить. 

Те ж, що із вуст виходить – із серця 
виходить – і те сквернить людину». 

•••••••
16. Євангеліє від Св. Марка – про те, як

Господь пояснив безпідставність 
звинувачень з боку фарисеїв

(VІІ: 21-23)

«З середини серця людського бо злі
думки виходять – перелюб, розпуста, 
душогубство, грабіжництво, здир-
ництво, лютість, підступність, 

плюгавство, заздрість, кощунство, 
гординя, безум. Все це зло зсередини 
виходить – і осквернює людину».

та перелічив дванадцять головних гріхів

___________________________________
__________________

_______________
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•••••••

17. Євангеліє від Св. Матфея – про подорож
Господа у Фінікію 

(ХV: 21-28)
«І  вийшовши звідти, відійшов Ісус в

околиці Тиру та Сидону. 
І ось, жінка хананеянка, із місць 

тих вийшовши, вигукнула до Нього, 
промовляючи: «Помилуй мене, Господи, 
Сину Давидів, дочка моя тяжко 
біснується!» 

Він же не відповів їй жодним словом. І 
приступивши, учні Його просили Його, 
і сказали: «Відпусти її, бо кричить вслід 
за нами!» 

Він же, відповідаючи, промовляє: 
«Посланий Я лише до овець загублених 
дому Ізраїлевого». 

Вона ж, підійшовши, вклонилася  Йому   
і мовила: «Господи, допоможи мені!» 

Він же, сказав у відповідь: «Не добре 
відбирати хліб у дітей та кидати псам».

Вона ж сказала: «Так, Господи! Але ж 
і пси їдять крихти, що падають від 
трапези господарів своїх!». 

Тоді Ісус у відповідь говорить до неї: 
«О, жінко! Велика віра твоя – буде тобі 
– по бажанню твоєму!»

І зцілилася дочка її тієї ж хвилини».

•••••••

______________________________________________
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18. Євангеліє від Св. Марка – про те, як
Господь зцілив глухонімого в Десятимісті 

(VІІ: 31-37)
«Залишивши околиці Тиру та 

Сидону, знову вирушив Ісус до моря 
Галілейського – через Десятимістя. І 
привели до Нього глухонімого, й благали 
руку на нього покласти. І вбік відвівши 
його від народу – самого, вклав пальці 
йому у вуха, і доторкнувся до язика його 
слиною Своєю. І, на небо поглянувши, 
зітхнув, і промовив до нього: «Еффафа!» 
(«Відкрийся!»).

Й відразу ж відкрився слух його, і 
розв’язалися пута язика його, й говорити 
добре став.

І заборонив їм оповідати комусь про 
це. Та скільки б Він не забороняв –вони 
розповідали ще більше.

І дивувалися, й промовляли: «Добру 
справу чинить – глухі бо чути стають, 
а німі – говорити».

•••••••

19. Євангеліє від Св. Матфея – про друге чудо
помноження хлібів та риби 

(ХV: 29-37)
«І вийшовши звідти, прибув Ісус 

до моря Галілейського; й, на пагорб 
зійшовши, присів там. І приступило до 
Нього народу безліч, маючи з собою 
кульгавих, сліпих та німих, скалічених 
й інших багатьох, і кинули їх до ніг 
Ісусових – і зцілив їх. Так, що народ 
дивувався, побачивши німих що 
заговорили, скалічених – здоровими, 
кульгавих, що ходять, та сліпих, що 
бачать і прославляють Бога Ізраїлевого. 

Ісус же, прикликавши учнів Своїх, 
промовляє: «Жаль Мені народу, що вже 
три дні біля Мене, і не мають чого їсти. 
Відпустити їх голодними – не хочу, щоб 
не ослабли в дорозі». 

І говорять Йому учні Його: «Звідки 
ж у Нас у пустелі стільки хліба, щоб 
наситити стільки народу?»

І говорить до них Ісус: «Скільки хлібів 
маєте?» Вони ж сказали: «Сім і трохи 
риби». 

І звелів народові прилягти на землю. 
І прийняв сім хлібів та рибу, хвалу 

віддав, і дав учням, учні ж – народові. І 
їли, й наситились, і зібрали залишених 
куснів сім кошиків повних. 

А тих, що їли, – було чотири тисячі 
чоловік, – окрім жінок та дітей. І 
відпустивши народ, зійшов у човна та 
прибув в околиці Магдалинські».

•••••••

_______________________________________________________
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•••••••

•••••••
Друге помноження хлібів та риби

20. Євангеліє від Св. Марка – про те, як 
Господь прибув у край Далманутанський

(VІІІ: 10-12)
«І  відразу ж, зайшовши до човна 

із учнями Своїми, прибув у край 
Далманутанський. І надійшли фарисеї, 
й почали сперечатися з Ним, вимагаючи    
від Нього чуда з Небес – спокушуючи 
Його.

І, зітхнувши, промовив: «Чому рід цей 
знамення шукає? Воістину, говорю вам – 
не дано буде родові цьому знамення!»

•••••••
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21. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь, прибувши у край Далманутанський,
навчав Апостолів про розчину фарисейську

(ХVІ: 1-12)
«І приступивши, фарисеї та садукеї,

спокушуючи Його, просили Його 
знамення з Неба показати їм. 

Він же у відповідь промовив до них: 
«Звечора говорите: «Дощ буде – небо 
червоніє бо»; і вранці: «Нині негоди слід 
чекати – стало бо небо багряним». 
Лицеміри! ознаки неба вмієте розпізнати 
– знамень же часу – не можете. Рід
лукавий та перелюбний знамень шукає 
– та знамення не дадуться йому, окрім
знамення Йони пророка». 

І полишивши їх, відійшов. 
І, перепливши на другий берег, учні 

Його, забули хліби взяти. 
Ісус же говорить до них: «Пильнуйте 

й бережіться розчини фарисейської та 
садукейської!» 

Вони ж подумали: «Це – про хліби, що 
ми не взяли». 

Зрозумівши це, Ісус промовив до них: 
«Чому думаєте у серці своєму, маловірні, 
що хлібів не взяли? Чи ще не розумієте, чи 
забули про п’ять хлібів – на п’ять тисяч 
помножених, і скільки кошів зібрали? 

Чи забули про сім хлібів – на чотири 
тисячі помножених, і скільки кошиків 
зібрали? Як же не зрозумієте ви, що не 
про хліб сказав вам – аби пильнували; 
але – від розчини фарисейської та 
садукейської». 

Тоді зрозуміли, що застерігав берег-
тися не розчини хлібної, але науки 
фарисейської та садукейської».

•••••••

22. Євангеліє від Св. Луки – про те, хто є
для нас ближнім

 (Х: 25-37)
«І  ось, законовчитель якийсь на-

дійшов, аби спокушувати Його, і 
промовив: «Учителю, що вчинити маю, 
аби Життя Вічне успадкувати?»

Він же сказав до нього: «У Законі, що 
написаним є, як гадаєш?»

Той же у відповідь промовляє: 
«Полюби Господа Бога твого зі всього 
серця твого, і зі всієї душі твоєї, і всією 
силою твоєю, й усіма думками твоїми, 
а ближнього твого – як себе самого».

Сказав же до нього: «Добре відповів 
ти – чини так, й жити будеш!»

Він же – у виправдання своє – до Ісуса 
промовляє: «Хто ж є ближнім моїм?»

І сказав Ісус у відповідь: «Чоловік 
якийсь до Єрихону вирушив із 
Єрусалиму, і до розбійників потрапив 
він, і пограбували його та побили, і ледь 
живим залишивши, втекли. Випадково 
ж священник якийсь проходив шляхом 
отим, і побачив його, та й пішов 
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собі далі. Також і левіт – на це місце 
прибувши і все побачивши – геть пішов. 
І самарянин один надійшов, і наблизився 
до нього – поглянув і змилосердився. 
І, нахилившись, рани його перев’язав, 
олією та вином їх промиваючи, і на 
худобину свою його посадив, і до заїзду 
привіз, і доглядав його. А над ранок, в 
дорогу вирушаючи, два динарї дістав і 
дав їх господарю заїзду, промовляючи 

до нього: «Доглядай його. Коли ж замало 
буде цього – поверну тобі на шляху 
зворотному».

Хто із цих трьох ближнім є для 
чоловіка, що до розбійників потрапив – 
як здається тобі?»

Він же сказав: «Той, хто змилосердився 
над ним». 

І промовив до нього Ісус: «Іди, й чини 
так само!»

•••••••

•••••••
Притча про доброго самарянина

•••••••

_________________________________



23. Євангеліє від Св. Матфея – про
Преображення Господнє 

 (ХVІІ: 1-21)
«І  через шість днів, взяв Ісус Петра й

Якова та Йоана – брата його, й привів їх 
на гору високу – лише їх. І перемінився 
перед ними: і засяяло Обличчя Його, 
неначе сонце, одяг же Його зробився 
білим, неначе світло. 

І ось, з’явилися перед ними Мойсей та 
Ілія, та з Ним розмовляли. 

Тоді ж Петро промовив до Ісуса: 
«Господи, добре нам тут перебувати – 
коли хочеш, зробимо тут три намети: 
Тобі – один, і Мойсею – один, і один – Ілії!» 

Коли ще промовляв це, ось хмарина 
світла освітила їх, і ось – голос із хмарини 
промовив: «Ось Син Мій улюблений, 
на Ньому Моє благовоління: Його 
слухайтеся!» 

І, почувши, учні впали долілиць, і 
злякалися вельми. 

І приступив Ісус, доторкнувся до них, 
і промовив: «Підніміться й не бійтеся».

Піднявши ж очі свої, нікого більше не 
побачили, окрім Ісуса. 

І коли сходили вони з гори, наказав 
їм Ісус, промовляючи: «Нікому не 
розповідайте про це видіння, доки Син 
Чоловічий із мертвих не воскресне». 

І запитали Його учні Його, і мовили: 
«Чому книжники говорять, що Ілії 
належить прийти раніше?»

Ісус же у відповідь промовив до них: 

«Ілія має раніше прийти й приготувати 
усе. Говорю ж вам, що Ілія уже прийшов 
– і не впізнали його, але вчинили з ним
як захотіли, так і Син Чоловічий має 
потерпіти від них». 

Тоді зрозуміли учні, що про Йоана 
Хрестителя говорить Він. 

І коли прийшли вони до народу, при-
ступив до Нього чоловік, вклонившись 
Йому. І промовив: «Господи! Помилуй 
сина мого, бо на новомісяччі біснується й 
страждає – часто бо кидається у вогонь 
і часто – у воду. І приводив його до учнів 
Твоїх, і не змогли його зцілити!» 

У відповідь же Ісус сказав: «О, роде 
невірний та розтлінний, доки буду з 
вами, доки терпітиму вас? Приведіть 
його сюди до Мене!» 

І заборонив йому Ісус – і вийшов із 
нього демон: і зцілився хлопець тієї ж 
хвилини. 

Тоді, приступивши до Ісуса наодинці, 
учні запитали: «Чому ми не змогли 
вигнати його?»

Ісус же промовляє до них: «За 
невірство ваше – воістину бо, говорю 
вам: коли маєте віру, як зерня гірчичне, 
і скажете горі оцій: «Перейди звідси 
– туди» – і перейде – і не буде для вас
неможливого. Оцей же рід виганяється 
лише  молитвою  та  постом».

•••••••
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•••••••

•••••••
Пребраження Господнє

24. Євангеліє від Св. Луки – про те, що
багатьом грішникам Господь дає час для
покаяння – перш, ніж їх карати (ХІІІ: 1-8)

«Того часу деякі прибули та про 
галілеян почали розповідати Йому, яких 
кров змішав Пилат із жертвами їхніми.

У відповідь Ісус промовляє до них: «Чи 
не здається вам, що галілеяни оці за всіх 
галілеян були більш грішними, позаяк 
так постраждали?

Ні, говорю вам, але, якщо не покаєтеся, 
усі так само загинете.

Або ж оті вісімдесят, що на них колона 
в Силоамі упала й понищила їх, – чи не 
здається вам, що винними були вони 
більш за всіх, що в Єрусалимі мешкають?

Ні, говорю вам, але, якщо не покаєтеся, 
усі так само загинете!»

Розповів же Він і притчу оцю: 
«Смоківницю мав чоловік один, 
посаджену в саду своєму. І прийшов, аби 
плоди знайти на ній, і не знайшов. 

До садівника ж він промовляє: «Ось 
третє літо вже, як приходжу плоду 
шукати на смоківниці оцій, і не знаходжу 
його – зрубай її – надаремно землю нехай 
не займає!»

Той же у відповідь говорить до нього: 
«Залиши її ще й на літо оце, господарю, 
нехай обкопаю її й землю гноєм підживлю 
навколо неї – аби плід принесла вона. 
Коли ж ні – зрубаєш тоді її».

____________________________________________________
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25. Євангеліє від Св. Матфея – про чудо зі
статиром (ХVІІ: 24-27)

«Коли ж прийшли до Капернауму,
то приступили збирачі дидрахми до 
Петра, промовивши: «Чи Вчитель ваш 
дидрахму не дасть?»

Той відповів: «Так». І коли увійшов 
він у дім, то, попередивши його, Ісус 
промовив: «Як ти думаєш, Симоне? Царі 
земні від кого приймають данину чи 
податок – від своїх синів, чи від чужих?»

Відповідає Йому Петро: «Від чужих». 
Промовляє до нього Ісус: «Отож, сини є 
вільними. Але, щоб не спокусити їх, іди 
до моря, закинь вудку і, коли матимеш 
першу рибу, візьми, й відкривши пащу її, 
знайдеш статир, дістань його й віддай 
їм за Мене і за себе».

•••••••

•••••••
Чудо зі статиром

_____________________________
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26. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
Господь ходив до Єрусалиму на свято

Суккот (VІІ: 1-8)
«І  ходив Ісус по цьому Галілеєю – 

не хотів бо Юдеєю ходити – нагоди бо 
шукали юдеї, аби згубити Його. Свято ж 
юдейське зближалося зведення наметів 
[Суккот].

Промовили ж до Нього [так звані] 
брати Його: «Вирушай-но звідси – до 
Юдеї йди – нехай тамтешні учні Твої 
побачать справи Твої, які тут чиниш! 
Ніхто бо таємно чогось особливого не 
чинить – кожен відомим хоче бути – 
коли ж чиниш таке – з’яви Себе світові!»

Не вірили бо у Нього брати Його.
Промовив до них Ісус: «Не настала ще 

година Моя – ваша ж година – завжди із 
вами. Не може бо світ вас ненавидіти, 
Мене ж – ненавидить – свідчу бо Я про 
нього, що справи його – лихі. Йдіть-но ви 
на свято оце, а Я на свято оце – не піду – 
година бо Моя іще не надійшла!»

Промовивши це – у Галілеї залишився.
Коли ж вирушили брати Його на 

свято, тоді й Сам Він вирушив – але не 
привселюдно, але ніби потай. Юдеї ж 
шукали Його під час свята і говорили: 
«Де ж Він подівся!»

І суперечок багато траплялося про 
Нього посеред народу. Одні говорили, 
що благим Він є, інші ж – казали: «Ні! 
Лише народ ошукує!» Та ніхто про Нього 
не говорив привселюдно – через страх 
перед юдеями.

Раптом же, коли [семиденне] 
святкування до половини дійшло, 
увійшов Ісус до храму й навчав. І 
дивувалися юдеї та говорили: «Звідки ж 
Він книги [пророцькі] знає – не навчався 
бо!?» 

У відповідь промовляє до них Ісус: 
«Вчення Моє – не Моїм є, але – Того, Хто 
послав Мене! Коли ж хтось хоче волю 
Його чинити – розуміє про вчення оце – 
чи від Бога воно є, а чи Сам Я його вигадав? 
Хто вигадане ним промовляє – шукає 
слави своєї. Хто ж Слави Божої шукає 
– Який послав Його – Він Істинний є і
немає неправди у Ньому!

Чи не Мойсей вам Закон дав? Та ніхто 
із вас Закону не дотримується – чому 
нагоди шукаєте, аби Мене згубити?»

У відповідь сказали до Нього із 
натовпу: «Чи ж демона не маєш Ти!? – 
хто Тебе згубити хоче!?»

І промовив на це Ісус до них: 
«Справу одну лише тут вчинив Я – і ви 
ремствувати почали.

Тому, що Мойсей вам обрізання дав 
– і попри те, що не від Мойсея воно,
а від праотців – у суботу ви чоловіка 
обрізуєте. Коли ж обрізання чоловік 
у суботу приймає і не порушується 
Закон Мойсеїв при цьому – чому ж на 
Мене люттю ви запалали – за те, що Я 
оздоровив чоловіка в суботу? Не судіть 
же упереджено, але справедливим нехай 
буде суд ваш!»

Говорять же деякі із єрусалимських 
мешканців: «Чи не Він – Той, якого 
згубити хочуть?!

І ось, Він, не ховаючись, промовляє, 
і нічого не кажуть Йому – чи, часом, 
старійшини не переконалися, що Він і є 
Христом? А проте – знаємо ми – звідки 
Він походить, Христос же, коли прийде 
Він – ніхто про те не знатиме – звідки 
прибув?»
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Тоді вигукнув Ісус, у храмі навчаючи, 
і промовив: «І Мене ви знаєте, і відомо 
вам – звідки Я, та не від Себе Я прийшов 
– є бо Істинний, Який послав Мене – ви ж
не знаєте Його!»

Я ж – знаю Його – від Нього бо Я є, і Він 
послав Мене!»

І вирішили схопити Його – та ніхто не 
наклав рук на Нього – не надійшла бо ще 
година Його.

Багато ж із народу увірували в Нього 
та говорили: «Хіба Христос – коли 
прийде – більші чуда зможе вчинити, 
аніж Він чинить?»

Почули ж і фарисеї, що у народі – 
суперечки про Нього такі, й послали 
фарисеї та первосвященики слуг своїх – 
аби схопили Його.

Промовив тоді Ісус: «На короткий 
час із вами ще перебуватиму і до Того 
піду, Хто Мене послав. Шукатимете 
Мене і не знайдете – куди бо Я піду – ви 
прийти не зможете!»

Роздумували ж юдеї в собі: «І куди ж 
Він піти збирається, що й знайти Його 
– для нас неможливим стане? Хіба що в
діаспори еллінські піти хоче, аби еллінів 
навчати?

І що слово Його те означає, яким 
промовляв: «Шукатимете Мене і не 
знайдете – куди бо Я піду, ви прийти 
не зможете»?

Останнього ж дня великого свята 
[Суккот] стояв [у храмі] Ісус і закликав, 
до народу промовляючи: «Коли спраглий 
хтось – нехай прийде до Мене і п’є! Коли 
ж хтось увірує у Мене, то, як Писання 
свідчить, – ріки Води Живої із нутра 
його витікатимуть!»

Це ж про Духа сказав Він – Його ж 
прийняти ті мали, які увірували у ймення 
Його – не зійшов бо ще Дух Святий, адже 
Ісус ще не був прославленим.

Чимало ж у натовпі, почувши слово 
оце, говорили поміж собою: «Він є 
пророком воістину!» Інші ж промовляли: 
«Христом Він є!». А ще деякі сказали: 
«Чи ж із Галілеї Христос прийти має?! 
Чи ж не Писання провіщає, що із роду 
Давидового та із села Вифлеєму, де Давид 
перебував,  Христос  прийде?!»

Й суперечка про Нього посеред 
натовпу виникла. 

І хоч деякі із них схопити Його 
намагалися, проте ніхто не наклав рук 
на Нього.

Повернулися ж до первосвящеників та 
фарисеїв слуги їхні. А ті сказали до них: 
«Чому ж ви не привели Його!» І слуги на це 
промовили: «Ніколи ще чоловік жоден не 
говорив таке, як цей Чоловік промовляє!» 

І сказали фарисеї до них у відповідь: 
«Чи й ви не спокусилися?! Чи ж хтось зі 
старійшин увірував у Нього, або ж – із 
фарисеїв хтось?! Лише – народ оцей, що 
Закону не знає він і проклятим є!»

Говорить же Никодим до них – той, 
який до Нього вночі приходив – один із 
них: «Чи ж Закон наш чоловіка судить 
– його попередньо не вислухавши, та не
дізнавшись, що він чинить?»

У відповідь сказали ж йому: «Чи й ти, 
часом, не з Галілеї є – досліди й побачиш, 
що жоден пророк із Галілеї не приходив!»

І розійшлися вони – кожен до дому 
свого».

•••••••

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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27. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
фарисеї, послані первосвящеником 

Анною, лякали Господа 
вигаданою небезпекою від Ірода

  (ХІІІ: 31-33)
«Того дня надійшли деякі із фарисеїв

і сказали до Нього: «Йди геть звідси, Ірод 
бо убити Тебе хоче!»

І промовив до них: «Підіть-но, 
скажіть лису тому [який послав вас]: 
«Ось, бісів виганяю й оздоровлення 

чиню – нині й завтра, а третього дня 
– загину, адже належиться Мені нині
й завтра посеред ближніх перебувати 
– неможливо бо пророкові десь-інде
загинути, окрім Єрусалиму».

•••••••

28. Євангеліє від Св. Марка – про перелюб
з причини розлучення подружжя

(VІ: 2-12)
«І  приступили фарисеї, й запитували,

Його спокушуючи: «Чи належиться 
чоловікові  дружину  відпускати?»

Він же у відповідь промовив: «Що 
вам Мойсей заповів?» Вони ж сказали: 
«Мойсей повелів нам листа розвідного 
написати і відпустити».

Й у відповідь промовив до них Ісус: 
«За жорстокосердя ваше написав вам 
заповідь оцю. Від початку ж творіння 
чоловіка й жінку створив Бог. Заради 
цього ж: «Залишить чоловік батька 

свого та матір і об’єднається із 
дружиною своєю, і будуть обоє тілом 
єдиним» (Буття, 2: 24), отож, уже немає 
двох тіл, але одне-єдине. Коли ж Бог 
з’єднав  –  чоловік  нехай  не  розлучає!»

І в будинку учні Його знову про це 
запитали Його. І промовив до них: «Коли 
відпустить дружину свою та з іншою 
одружиться – перелюб вчинить із нею.    
І коли дружина чоловіка залишить та 
за  іншого  вийде  –  перелюб  вчинить».

•••••••

•••••••

______________________________________
___________________
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29. Євангеліє від Св. Марка – про те, як
багатство шкодить спасінню душі

(VІ: 13-27)
«І дітей приносили до Нього – аби 

доторкнувся до них – учні ж перечили 
тим, що приносили. Побачивши ж це, 
Ісус обурився й промовив до них: «Не 
заважайте дітям до Мене приходити 
– не перешкоджайте їм – таких бо 
Царство Боже. Воістину говорю вам, 
коли не прийме хтось Царства Божого, 
як дитина, не зможе увійти до нього!»

І пригорнувши їх, руки на них поклав, 
їх благословляючи.

Коли ж йшов Він дорогою, незнайомець 
наблизився, й поклін земний віддавши, 
запитав Його: «Учителю благий, що 
вчинити маю, аби Життя Вічне 
успадкувати?»

Ісус же промовив до нього: «Чому 
Мене благим називаєш – ніхто бо не 
благий, окрім Бога? Чи заповіді знаєш: 
перелюбу не чини, не вбивай, не кради, не 
лжесвідчи; не ображай – шануй батька 
твого  і  матір  твою».

Він же у відповідь сказав Йому: 
«Учителю, усе це зберіг я від юності 
моєї!»

Ісус же, із любов’ю на нього поглянув-
ши, промовив до нього: «Єдиного єси не 
вчинив – іди-но й усе, що маєш, продай, і 
вбогим роздай, і матимеш скарб на Небі, 
й приходь тоді та за Мною йди, взявши 
хреста свого».

Він же, зажурившись від слова цього, 
геть пішов, сумуючи – мав бо багатство 
велике.

І побачивши все це, промовив Ісус до 
учнів Своїх: «Як же не зручно багатому 
до Царства Божого входити!»

І жахнулися учні від слова Його. Ісус 
же на це промовив до них: «О, діти! Як 
же не зручно до Царства Божого увійти 
– кожному, хто на багатство надію
покладає! Зручніше бо верблюдові через 
вушко голки пролізти, аніж багатому 
в Царство Боже увійти!»

Вони ж, вельми дивуючись, міркували 
подумки: «Хто ж тоді може спасенним 
бути?!»

Поглянувши ж на них, Ісус промовив: 
«У людей неможливе – у Бога можливим 
є – все бо для Бога можливе!»

•••••••

•••••••

____________________________________________________________________________________
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Благословення дітей Господом Ісусом
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•••••••
Розмова багатого незнайомця із Господом Ісусом

30. Євангеліє від Назореїв – про те, як
багатство шкодить спасінню душі.

(Цитується за виданням: Св. Єронім. 
Коментар до Євангелія від Матфея, 16: 24)
«До Ісуса два багачі приступило й

один із них запитав у Нього: «Равві, що 
добре вчинити маю, аби мати Життя?»

Він сказав йому: «Виконуй Закон і 
вчення пророків, чоловіче!» 

Той відповів: «Я так і чиню!» 
Ісус сказав: «Піди-но продай усе, що 

маєш – убогим роздай, тоді приходь і 
йди за Мною!»

Тут багатий почав вовтузитись і чухати 

голову свою – не сподобалося йому таке. 
Тоді сказав Господь до нього: «Як 

говорити можеш: «Вчення пророків 
та Закону виконую», коли в Законі 
написано: «Полюби ближнього твого, 
як себе самого»? Багато ж із братів 
твоїх – синів Авраамових – у бруді й 
голоді помирають, а дім твій – добром 
переповнений!»

_________________________________
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33. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
Господь розповів про Церкву Свою 

майбутню та пастирів її (Х: 1-42)
«[Промовив Господь]: «Амінь, амінь,

говорю вам: той, хто не входить через 
браму в загін овечий, але десь-інде 
перелазить – він злодієм і розбійником 
є!  Хто ж через браму входить – пастир 
він є для овець! Йому воротар від-  
чиняє, й вівці чують голос його, й овець 
своїх – на ймення кожну кличе він, і 
виводить їх.

Коли ж овець своїх він виводить – то 
йде перед ними, й вівці за ним ідуть – 

чують бо голос його. За чужим же не 
йдуть вони, але тікають від нього – 
голосу бо чужого не знають».

Оцю притчу розповів їм Ісус, та не 
зрозуміли вони, що сказав їм, до них 
промовляючи.

Й знову озвався до них Ісус: «Амінь, 
амінь, говорю вам, що Пастирем для 
овець Я є! Й усі, що приходили переді 
Мною – злодії вони та розбійники, й не 
послухали вівці їх. Я ж і брамою є – хто 

___________________________________

31. Євангеліє від від Назореїв – про те, який
вигляд мав Господь наш Ісус Христос.

Коментар до Євангелія від Матфея, 21: 12)
(Цитується за виданням: Св. Єронім. 

«Бо світло якесь, подібне до вогню зоряного, сяяло із очей Його, і велич 
Божества сяяла в обличчі Його».

32. Євангеліє від від Назореїв – про те, як

•••••••

фарисеї та первосвященики послали своїх
слуг, аби схопили Господа у храмі.

(Цитується за манускриптом «Аврора»
Петра Ризького [Peter of Riga], ХІІІ ст.)

«Із очей Його проміння виходило, і лякало воно їх, і змушувало навтіки 
кинутися».

•••••••
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через Мене входить – врятується! Й 
заходить, і виходить він, й знаходить 
пасовисько!

Тать бо й не прийде інакше, як на 
те, аби красти та різати, та ви-
гублювати. Я ж прийшов – щоб Життя 
мали – і достоту мали його!

Я є Пастир добрий – пастир добрий 
життя своє за овець віддає. 

А найманець – не пастир він, йому 
бо вівці своїми не є. Вовка бачить – 
як надходить він – й овець залишає, 
втікаючи, і вовк викрадає їх та полохає. 
А найманець втікає – бо найманцем є 
він – і про овець не турбується.

Я є Пастир добрий – і знаю Своїх, 
і Свої знають Мене – так, як Отець 
Мене знає і Я знаю Отця Мого – й 
життя Своє за овець кладу.

Й інших овець Я маю – які не є від обори 
цієї – і їх Мені привести належиться. І 
голос Мій почують вони, й отара буде 
єдиною, і Пастир – Єдиний!

І тому й любить Мене Отець – 
життя бо Своє Я в офіру приношу, 
аби знову взяти його. Ніхто відібрати 
його у Мене не може – Сам бо приношу 
в офіру його! Владу бо маю в офіру 
принести його і владу маю Я назад 
узяти його – від Отця бо заповідь оцю 
прийняв Я!»

І знову суперечка посеред юдеїв 
зчинилася через слова оці.

Й багато посеред них промовляли: 
«Біса має – тож біснується – чому ж 
слухаєте Його!»

Інші ж сказали їм на це: «Не біснуватого 
слова оці – чи ж бо може біс очі сліпим 
відкривати?!»

Сталося ж, що свято Обновлення 
[Ханукка] було в Єрусалимі, й негода 
трапилася. Й Ісус у храмі проходив 
притвором Соломоновим. Оточили 
ж юдеї Його й промовляли до Нього: 

«Допоки душі наші мучитимеш!? Коли 
Ти Христом є – скажи нам відверто про 
це – до натяків не вдаючись!»

Відповів їм Ісус: «Говорив вам уже – і не 
вірите – діла Мною вчинені в ім’я  Отця 
Мого – вони свідчать про Мене! Та не 
вірите ви – не із овець бо ви Моїх – як 
сказав Я вам. Вівці Мої – голос чують 
Мій, і Я знаю їх, і за Мною йдуть вони. 
І Я Життя Вічне даю їм – і не загинуть 
повік, і не вихопить їх ніхто із руки 
Моєї! Отець бо Мій – Який дав їх Мені 
– могутнішим за всіх є, і ніхто не може
їх вихопити із руки Отця Мого. Я ж і 
Отець Мій – Єдине є!»

І знову юдеї за каміння взялися, аби 
каменувати Його.

І сказав їм Ісус на це: «Багато добра 
вчинив вам від Отця Мого – за справу ж 
добру яку каменувати Мене будете?»

І відповіли Йому юдеї: «Ні – не за 
справи добрі каменувати Тебе будемо, 
а за кощунство Твоє – Ти бо, Чоловіком 
будучи, за Бога Себе видаєш!»

І сказав їм Ісус на це: «Чи ж не записано 
у Законі вашому: «Я сказав: «Ви – боги!» 

Коли ж тих Він богами назвав, до яких 
слово Боже промовлялося – а Писання 
скасуватися не може – [то тим більше 
– Той], Хто Отцем освячений і у світ
є посланий Ним – до Якого говорите: 
«Кощунство чиниш» – лиш за те, що Я 
Сином Божим Себе назвав. Коли справ 
Отця Мого Я не чиню – не вірте Мені. 
Коли, все ж, чиню, і коли Мені ви не 
вірите – вірте справам Моїм – і тоді 
пізнаєте, й усвідомите, що в Мені 
Отець і Я – в Отці!»

Й захотіли вони знову схопити Його, і 
уникнув рук їхніх.

І знову Він на інший берег Йордану 
пішов – на місце оте, де Йоан хрестив 
колись, і перебував Він там. І багато 
приходили до Нього, й промовляли: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«Нехай чуда не вчинив Йоан а ні 
єдиного, та усе ж, що сказав він про 

Нього – правдою було це!»
Й  багато  увірували  тут  у  Нього».

•••••••
34. Євангеліє від Св. Луки – про навернення 

Закхея (ХІХ: 1-10)
«І Єрихоном проходив Він. І був там

чоловік на ймення Закхей, і був він 
старійшиною посеред митарів, і багатим 
був. І намагався Ісуса побачити – який 
Він, – але не міг, бо натовп не дозволяв 
йому, а зросту йому бракувало.

І випередив натовп він, і на смоківниці 
влаштувався, повз яку Ісус мав про-
ходити.

Прибувши ж на місце оце, побачив 
його Ісус і промовив до нього: «Закхею, 
поспіши-но злізти – нині бо у домі 
твоєму  належиться  побувати  Мені!»

І з поспіхом зліз він, і прийняв Його у 
себе із радістю.

І багато ремствували, все це 
побачивши, і промовляли: «До чоловіка-
грішника завітав!»

•••••••

•••••••

Зустріч Закхея із Господом Ісусом

_______________________________
_______
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Закхей же встав [з-за столу] і 
промовив до Господа: «Ось, половину 
маєтку мого, Господи, убогим роздам. 
Коли ж скривдив когось – вчетверо 
відшкодую!»

Сказав же Ісус до нього: «Спасіння 
нині на дім цей зійшло – зробився бо й 
він сином Авраамовим!

Прийшов бо Син Чоловічий, аби 
згубленого знайти і врятувати».

•••••••
35. Євангеліє від Св. Матфея – про

духовний шлях до християнської першости
(ХХ: 17-28)

«І  йдучи ж до Єрусалиму, Ісус доро-
гою прикликав учнів – дванадцять чоло-
вік і промовив до них: «Ось приходимо 
до Єрусалиму і Син Чоловічий відданий 
буде первосвященикам та книжникам, 
і засудять Його на смерть. І віддадуть 
Його поганам на знущання та побит-
тя й розп’яття – і третього дня Він 
воскресне». 

Тоді приступила до Нього мати синів 
Заведеєвих зі синами своїми, вкло-
нившись та просячи чогось у Нього. Він 
же промовив до неї: «Чого хочеш?»

Сказала ж Йому: «Накажи, щоб сіли 
обидва сини мої – один по-правиці від 
Тебе, а інший по ліву руку – в Царстві 
Твоєму».

У відповідь Ісус промовив: «Не знаєте, 
чого просите: чи можете пити чашу, що 
Я її буду пити, та хрещенням, яким Я 
охрещуся – хреститися?» 

Сказали ж Йому: «Можемо!» 
І промовив до них: «Чашу Мою – 

вип’єте, і хрещенням, яким Я охрещуся 
– хреститися будете, але кому сісти
по-правиці від Мене та по-лівиці від 
Мене – не Я маю вирішувати – але, кому 
приготовано Отцем Моїм». 

Почувши ж це, десять (учнів) 
обурилися проти обох братів, Ісус же, 
прикликавши їх, промовив: «Знайте, 
що князі поган панують над ними, й 
вельможі володіють ними – не так 
же нехай буде посеред вас, але коли 
хоче хтось посеред вас більшим бути 
– нехай буде вам слугою. І коли хоче
хтось поміж вас бути першим – нехай 
буде вам рабом. Бо Син Чоловічий не 
прийшов, щоб Йому служили, але – 
послужити й віддати життя Своє за 
відкуплення багатьох».

•••••••

•••••••

_____________________________________________________________________
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36. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь застерігав від корисливости 
багатіїв, а від безвідповідальности – 

 кліриків (ХІІ: 13-21; 32-50) 
«Промовив же до нього хтось із 

народу: «Учителю, накажи братові 
моєму спадщину зі мною поділити!»

Він же сказав йому: «Хто поставив 
Мене, чоловіче, суддею над вами – аби 
майно ваше ділив?»

Промовив же до них: «Корисливости 
оберігайтеся й стережіться – не від 
надміру бо майна життя кожного 
залежить!»

Промовляє ж й притчею до них: 
«У чоловіка якогось багатого збіжжя 
вродило вельми. Й замислився він, до 
себе промовляючи: «Що робити мені – 
не маю де покласти зерно своє?»

Й говорить тоді: «Ось, що вчиню – 
розберу стодоли свої й більші збудую. Й 
зберу в них все збіжжя своє й добро моє! 
І промовлю отоді до душі моєї: «Маєш 
добра без ліку, душе моя – на багато 
років тобі його вистачить – спочивай, 
їж, пий і веселися!»

Промовив же Бог до нього: «Безумцю! 
Ночі ж цієї життя твоє заберуть у 
тебе! А все, що надбав ти – кому воно 
дістанеться?!»

Так і з кожним буває, хто майно збирає  
– замість того, щоб багатіти у Бозі!…

Не бійтеся, мале стадо, сподобалось
бо Отцеві вашому Царство вам дати!

Продайте маєтки ваші й милостиню 
роздавайте. Зробіть собі калитки, що 
не старіють – скарб на Небесах, що не 
вичерпується – і злодій його не вкраде, 
і міль його не сточить!

Де бо скарб буде ваш – там і серце 
ваше!

Нехай стан ваш опоясаним буде, 
і світильники ваші – запаленими! 
Щоб були ви до людей подібними, що 
очікують господаря свого – коли він із 
весілля повернеться й у двері постукає, 
аби відчинили йому. Блаженні раби ті, 
яких господар їхній, прийшовши, при 
ділі застане – воістину, говорю вам, що 
він, підперезавшись, посадить їх та їм 
служитиме.

І коли прийде о другій сторожі й о 
сторожі третій, й при ділі знайде їх – 
блаженні раби оті!

Знайте ж, що якби господар будинку 
довідався, о котрій годині прийде злодій 
до нього, пильнував би й не дозволив 
підкопатися під будинок свій. Отож, і ви 
повсякчас будьте напоготові – години 
бо не знаєте, коли Син Чоловічий 
прийде!

Промовив же Петро до Нього: 
«Господи, чи до нас лише притча Твоя 
стосунок має, а чи до всіх?»

Сказав же Господь на це: «Хто є той 
управитель – вірний і мудрий, якого 
поставив господар над челяддю своєю – 
мірку хліба вчасно їй давати?  Щасливий 
раб той, якого знайде господар по приході 
своєму, й побачить, що саме так він 
чинитиме. Воістину, говорю вам – над 
усім маєтком своїм поставить його!

Коли ж промовить раб той у серці 
своєму: «Не поспішає господар мій 
прибувати!» Й почне рабів та рабинь 
бити, й бенкетувати та впиватися, 
прийде господар раба того – у день той, 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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коли він не очікує, й години тієї, про яку 
не знає, й навпіл його розрубає, і жереб 
його урівняє із невірними.

Раб той, який знає волю господаря 
свого і не чинить нічого за волею його, 
битим тяжко буває. Той же, що не знав 
та вчинив щось, кари гідне, битим 
легко буває. Кожен, отож, кому дано 

буде багато – багато й спитається з 
нього. Кому ж безліч дано буде – й без ліку 
спитається з нього.

Вогонь прийшов на землю Я звести. 
І як прагну Я, аби розгорівся він уже! 
Хрещенням маю Я охреститися, 
і яким тягарем воно є, допоки усе 
завершиться!»

•••••••
37. Євангеліє від Св. Луки – про те, як

Господь вчив, що ніщо не пропадає
 задарма – ні страждання, ні жорстокосердя –

 за все отримаємо нагороду чи кару
(ХVІ: 19-32)

«[Промовив Ісус:] «Чоловік якийсь
багатим був, і зодягався він у вісон та 
порфіру, й бенкетував щоденно – аж 
допізна.

Жебрак же був собі на ймення Лазар, 
що лежав перед брамою його і тіло його 
гноїлося. 

І бажав би він втамувати голод свій 
крихтами отими, що від трапези багатого 
зі столу падали. Та лиш пси приходили 
зализувати струпи його.

Трапилося ж померти жебракові 
тому, й віднесли його Ангели на лоно 
Авраамове. Помер же й багатий і 
поховали його.

У пеклі ж в стражданнях перебуваючи, 
підняв очі він й Авраама узрів здалеку і 
Лазаря – на лоні його.

І вигукнув він, промовляючи: «Отче 
Аврааме, змилосердися наді мною – 
пошли Лазаря, нехай вмочить у воду 
край перста свого, аби прохолодити язик 
мій – страждаю бо я у полум’ї цьому!»

Сказав же Авраам: «Сину, пригадай-
но, як отримав ти добро своє за життя 
свого, а Лазар – зло отримав. Нині ж – він 
тут втішається, а ти – страждаєш. 
Та й, крім всього іншого, поміж вами й 
нами безодня велика розкинулася – тож 
ні звідси до вас перейти неможливо, ні 
звідти від вас – до нас не переходять».

І промовив він: «Благаю, отче, тебе, 
аби в дім батька мого ти його послав. 
П’ять бо братів у мене залишилося – 
нехай же засвідчить їм, аби й вони не 
прийшли на місце муки цієї!»

Сказав же Авраам до нього: «Мойсея 
мають вони та пророків – нехай їх 
слухаються!»

І промовив у відповідь: «Ні, отче 
Аврааме, коли із мертвих хтось прийде 
до них – покаються!»

Сказав же до нього: «Коли ж Мойсея та 
пророків не послухаються, то навіть, 
коли із мертвих хтось воскресне – не 
повірять!»

•••••••

______________________________________________________________________________
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Притча про Багатого і Лазаря
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38. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь вчив бути щедрими на

матеріальні блага
 (ХVІ: 1-8; 14-15)

«Промовляє ж до учнів Своїх:
«Чоловік якийсь, що багатим був, 

домоправителя мав. І звинуватили того 
перед ним, що маєток його марнує. 
І покликавши його, промовив він 
до нього: «Що я чую про тебе!? Дай 
же звіт із правління свого, бо надалі 
домоправителем ти не будеш!»

Сказав тоді до себе домоправитель: «Що 
чинити маю – віднімає від мене господар 
мій домоуправління моє!? Копати 
– не можу, а жебрати – соромлюся! 
Зрозумів я, що чинити маю, аби, коли 
від домоуправління відсторонять мене, 
прийняли мене у доми свої!»

І кожного прикликавши із боржників 

господаря свого, говорить до першого: 
«Скільки винен ти господареві моєму?» 
Той же сказав: «Оливи сто батів!» 
І промовляє: «Забирай-но розписку 
свою й сідай-но мерщій, пиши-но, що 
п’ятдесят!»

По тому ж і до наступного промовляє: 
«А ти скільки винен йому?» Той же 
сказав: «Пшениці – сто мір!» І промовив 
до нього: «Забирай-но розписку свою й 
сідай, пиши-но, що винен вісімдесят!»

І похвалив господар дому домо-
правителя неправедного – за те, що 
мудро вчинив він – сини бо віку цього    
за Синів світла мудрішими є – у розумін-
ні певному.

•••••••
Господар вимагає звіту в домоправителя (Притча про неправедне багатство)

•••••••

____________________________________________________
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39. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь вчив наполегливости у молитві

(ХІ: 5-9; ХVІІІ: 3-8)
«І промовляє до них: «Хто з вас 

товариша маючи, зайде опівночі до 
нього і промовить: «Друже, позич мені 
три хлібці, позаяк приятель мій з дороги 
завітав до мене і не маю чим пригостити 
його!»? А той із хати промовить у 
відповідь: «Не обтяжуй мене – двері бо 

мої вже зачинені, й діти мої, і я сам – 
поснули на ложах своїх – не можу встати 
я, аби дати тобі!»

Скажу ж вам, коли й не встане, аби 
дати йому – як другові своєму, то через 
настирливість його, вставши, дасть йому 
те, що просить.

Тож і Я говорю до вас: мамоною 
неправдивою здобувайте друзів собі, 
щоб до вічних помешкань вас узяли, 
коли зубожіти вам доведеться.

Вірний у малому й у великому вірним 
буде, а неправедний у малому – й у 
великому неправедним залишиться. 
Коли ж ви з майном примарним вірними  
не будете – хто ж істинне вам до-
вірить!? І коли в чужому вірними не 

будете – хто ж у власність вам щось 
дасть?!»…

Фарисеї ж, які сріблолюбцями були, 
почувши це, насміхатися почали над 
Ним.

І промовляє до них: «Ви перед людьми 
виправдатися намагаєтеся – Бог же знає 
серця ваші – й те, що в очах людських 
високим вважається – бридотою є 
воно перед Богом!»

•••••••

•••••••
Притча про немилосердного суддю

•••••••
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І Я вам говорю: Просіть, і дано буде 
вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і 
відчиниться вам...

Суддя якийсь був у місті якомусь – 
Бога не боявся він і людей не соромився.

Вдова ж якась мешкала у місті тому 
й приходила вона до нього, і говорила: 
«Захисти мене від супротивника мого!»

І не хотів він протягом часу тривалого. 
Врешті ж сказав до себе: «Нехай я і Бога 
не боюся, й людей не соромлюся, але 
оскільки набридає мені вдовиця оця – 

захищу її – нехай не приходить більше 
докучати мені!».

Сказав тоді Господь: «Чи чули ви, що 
суддя неправедний промовив? Бог же – 
чи захисту не надасть для вибраних 
Своїх, які вдень і вночі волають до 
Нього – нехай Він і не поспішає їх 
захистити? Говорю ж вам, що поміч 
невдовзі подасть для них. Але ж – Син 
Чоловічий, коли прийде – чи знайде Він 
на землі віру?»

•••••••

40. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь вчив у молитві покори

 (ХVІІІ: 9-14)
«І до інших промовив – до тих, хто

за праведників себе вважав та інших 
принижував – притчею оцією:

«Два мужі до храму зайшли, аби 
помолитися – один – фарисей, а інший – 
митник.

Фарисей же на молитву став і говорив 
подумки: «Боже! Хвалу Тобі віддаю – 
не такий бо я, як люди інші – злодії, 
безбожники, розпусники. Або ж – такі, 
як митар оцей! Пощу – від суботи й до 

суботи – аж двічі, й десятину даю зі 
всього, що надбав!»

Митник же стояв біля входу й очей 
своїх до неба підняти не смів – лише в 
груди себе бив, промовляючи: «Боже, 
милостивим будь до мене – грішника!»

Говорю ж вам, що повернеться оцей 
виправданим до помешкання свого 
– дужче, аніж інший! Кожен бо, хто
вивищується – упокореним буде, коли ж 
сам упокорює себе – буде вивищеним».

•••••••

•••••••
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Притча про митника й фарисея



120

41. Євангеліє від Св. Марка – про Царство
Боже у людській душі

(ІV: 26-29)
«І промовив: «Таким є і Царство

Боже – як той чоловік, що вкидає в 
землю насіння, і дрімає, і піднімається 
– вдень і вночі, і проростає насіння те, і
зростає  –  а  як  –  не  знає  він.

Із себе бо родить земля: спочатку – 
паросток, згодом – колос, а врешті й 
зерна у колосі наливаються.

Коли ж плід дозріє – відразу ж і з серпом 
когось посилає – жнива бо настали!»

•••••••
42. Євангеліє від Св. Матфея – про

необхідність прощати людям
(ХVІІІ: 11-35) 

«[Промовив Господь]: «Прийшов
бо Син Чоловічий врятувати те, що 
загинуло. Як ви гадаєте: коли матиме 
якийсь чоловік сто овець, і заблукає одна 
із них – чи не піде шукати заблукану? І 
коли пощастить знайти її – воістину, 
говорю вам, що радіє за неї дужче, аніж 
за дев’ятдесят дев’ять тих, що не 
заблукали. Так і не має волі Отця вашого 
Небесного, щоб загинув один із малих 
оцих. 

Коли ж згрішить проти тебе брат твій, 
– іди й вияв справи його поміж тобою й
ним – наодинці. Коли послухається тебе     
– то здобув ти брата свого. Коли ж тебе
не послухається, візьми з собою ще одного 
чи двох, щоб вустами двох чи трьох 
свідків підтвердилося всяке слово твоє. 
Коли ж не послухає й їх, скажи Церкві, а 
коли й Церкви не послухається, буде він 
для тебе, немов поганин та митник. 

Воістину говорю вам: що зв’яжете 
на землі – буде зв’язаним на Небесах: і 
коли щось розв’яжете на землі – буде 
розв’язаним на Небесах. 

Іще воістину говорю вам, що коли двоє 

із вас домовляться на землі про всяку 
справу, то що б не попросили – буде їм від 
Отця Мого, що на Небесах. Бо де двоє чи 
троє зібрані в Ім’я Моє – там і Я посеред 
них». 

Тоді, приступивши до Нього, Петро 
промовив: «Господи, скільки разів 
прощати братові моєму, коли згрішить 
проти мене – чи не до семи разів?» 

Промовив до нього Ісус: «Не говорю 
тобі – до семи, але – до семи десяти 
разів. Саме тому уподібнюється 
Царство Небесне до царя – чоловіка, 
котрий захотів розрахуватися з рабами 
своїми. Коли ж розпочав він розрахунок, 
привели до Нього одного боржника – з 
боргом в десять тисяч талантів. Але не 
мав чим заплатити він і звелів володар 
продати його – й дружину, й дітей, і все 
що мав – у рахунок боргу. 

Впав тоді раб той і вклонився йому, 
промовляючи: «Володарю! Дай час мені, 
і все тобі поверну!» 

Володар же, змилосердившись над 
рабом тим, відпустив його і весь борг 
простив йому.

______________________________________________________________________________________
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Притча про заблукану вівцю
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Вийшовши ж, раб той знайшов одного 
зі співслуг своїх, що винен був йому сто 
динаріїв, і схопив його та душити почав, 
примовляючи: «Віддай мені, все що 
винен!»

Впав тоді співслуга йому до ніг, 
благаючи: «Дай час мені, і все поверну 
тобі!»

Той же не погодився; але відвів та 
посадив до боргової ями – доки не поверне 
боргу. 

Побачивши ж оце, співслуги вельми 
засмутилися й прийшли та розказали 

володарю своєму про все, що сталося. 
Тоді прикликав його володар його, 
промовляючи до нього: «Рабе лихий, 
весь борг твій я простив тобі – бо ти 
ублагав мене. Чи не належалось й тобі 
помилувати співслугу твого, як і я 
тебе помилував?» 

І розгнівавшись, володар його передав 
його катам – доки не поверне весь борг 
свій. 

Так і Отець Мій Небесний вчинить 
із Вами, коли не простить кожен із вас 
брату своєму від серця свого гріхів Його».

•••••••

43. Євангеліє від Св. Луки – про Милосердя 
Боже до тих, що каються

(ХV: 8-32)
«[Промовив Господь]: «А чи жінка

якась, десять драхм маючи, загубивши 
ж із них єдину, чи ж світильника не 
запалить вона та в кімнаті усе не 
вимете і чи не шукатиме ретельно, доки 
не знайде її? А, знайшовши, чи подруг 
своїх не скличе вона та сусідок, і чи не 
скаже до них: «Порадійте ж зі мною – 
знайшла бо я драхму свою загублену!»

Говорю ж вам, що такою саме радість 
буває посеред Ангелів Божих за єдиного 
грішника, який розкаявся!»

І знову промовив: «Чоловік якийсь, двох 
синів мав. І молодший із них сказав до 
батька свого: «Отче, належну частку 
маєтку твого – мені передай!». Отож, 
поділив  він  маєток  між  ними.

Невдовзі ж, все багатство своє з собою 
забравши, в далеку країну молодший син 
вирушив. І там прогуляв усе майно своє, 
живучи розпусно.

Коли ж нічого вже у нього не залишилося, 

великий голод настав у країні тій, і 
поневірятися він почав.

І пішов він та пристав до одного із 
мешканців країни тієї. І послав той на 
поле його – свиней випасати. І стручками 
хотів би він втамувати голод свій, які 
свині  їдять, але  й  їх  йому ніхто не давав.

І розважив він, і промовив до себе: 
«Скільки наймитів у батька мого, 
хліба вдосталь отримують, я ж із 
голоду – загибаю! Встану ж я та до 
батька свого піду, аби промовити до 
нього: «Згрішив я, отче, перед Небом і 
перед тобою! Сином твоїм – негідний я 
вже називатися – прийми ж мене одним 
із наймитів твоїх!»

І встав, і пішов до батька свого. Коли 
ж був він ще досить далеко, побачив 
батько його і змилосердився над ним, і 
прибіг, і обняв його, і поцілував.

Промовив же син до нього: «Згрішив я, 
отче, перед Небом і перед тобою!

_____________________________________________
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Притча про блудного сина
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Сином твоїм – негідний я вже 
називатися!»

І батько сказав тоді до рабів своїх: 
«Принесіть-но вбрання найкраще й 
зодягніть його, і перстень на руку 
йому надіньте, і взуття – на ноги. 
Приведіть-но й тільця вгодованого 
й заколіть його, й веселімося, 
бенкетуючи! Син бо мій оцей мертвим 
був і ожив, заблукав було, і знайшовся!»    
І  веселитися  почали.

Був же на полі старший син його, і, коли 
повертався, до будинку наближаючись, 
почув він пісні та веселощі. Й одного зі 
слуг прикликав він та й запитав його: 
«Що б це означати мало?»

Той же сказав до нього: «Прибув бо 
брат твій і батько тельця вгодованого 

заколов, бо здоровим повернувся він».
Розгнівався ж той і повертатися не 

хотів.  І батько вийшов  та  вмовляв  його.
Він же промовив до батька у відповідь: 

«Ось скільки років працюю біля тебе 
і жодного разу не переступив я волі 
твоєї, та ти мені й козеняти не 
запропонував, аби із друзями своїми 
повеселився я! Коли ж прийшов син 
твій оцей, що маєток твій проїв із 
розпусницями, тельця вгодованого ти 
заколов для нього!»

Він же сказав до нього: «Сину, ти 
завжди зі мною єси, і все моє – твоїм є. 
Веселитися ж та радіти – належалось 
– брат бо твій мертвим був і ожив,
заблукав  було,  і  знайшовся!»

•••••••
44. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як

Господь простив жінку, яку хотіли 
каменувати грішники – більші за неї, 

і посоромив їх (VІІІ: 1-11)
«Ісус же вирушив на гору Єлеонську.

На світанку ж знову до храму повернувся 
і весь народ біля Нього зібрався, й навчав 
Він їх, сидячи.

Привели ж фарисеї та книжники 
жінку, яку вони на перелюбі спіймали 
й посередині [храмового подвір’я] 
її поставили. І сказали до Нього: 
«Учителю, жінка оця, яку схопили ми, 
направду перелюб учинила. У Законі 
ж таких Мойсей каменувати велів. 
Отож, Ти на це, що скажеш?»

Говорили ж вони так, Його спокушуючи  
– аби мати в чому звинуватити Його. Ісус
же, над землею схилившись, перстом 
Своїм щось на землі писав. Оскільки 
ж вони й надалі Його допитувалися, 

випростався Він та до них промовив: 
«Якщо є хтось безгрішний посеред вас 
– нехай  першим  у  неї  каменем  кине!»

І знову схилившись, [перстом Своїм]
щось на землі писав.

Ті ж, що почули оце – виходити один 
за одним почали – від найстарших 
починаючи.

І Самого Його залишили – та жінку, 
що посередині стояла.

Випростався ж Ісус і промовив до 
неї: «Жінко, де вони? Чи ж хтось із них 
засудив тебе?»

Вона ж сказала: «Ніхто, Господи!» 
Говорить тоді Ісус: «І Я не засуджу тебе 
– йди і не гріши віднині!»

________________________________________________________
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Христос прощає грішницю
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45. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь вперше побував у домі

Лазаря з Витанії
(Х: 38-42)

«Сталося ж, що в дорогу вирушив Він
і до поселення якогось зайшов. Жінка ж 
якась, на ймення Марта, запросила Його 
до дому свого. Сестра ж у неї була, що 
Марією називалася – сиділа вона біля 
ніг Ісусових і слухала слово Його.

Марта ж про гостину щосили 
піклуючись, зупинилася і сказала: «Чи 

не бачиш, Господи, що сестра моя мене 
саму прислуговувати лишила – накажи 
ж  їй,  нехай  мені  допомагає!»

І промовив Ісус у відповідь: «Марто, 
Марто – піклуєшся й побиваєшся ти за 
справ безліч, єдине ж лише – на користь. 
Марія ж благу частку вибрала, яку 
втратити неможливо».

•••••••

•••••••

Марія Витанійська слухає слово Боже

____________________________



127

46. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
фарисеї сперечалися із Господом та хотіли

каменувати Його
(VІІІ: 12-59)

«І знову сказав до них Ісус, промовля-
ючи: «Я – Світло те, що світ 
просвітлює, хто за Мною йде – у 
темряві не блукатиме, але матиме 
Світло Життя!»

Сказали ж фарисеї до Нього: «Позаяк 
Ти Сам свідчиш про Себе – тож і свідчен-
ня  Твоє  істинним  бути  не  може!»

І промовив Ісус у відповідь: «Коли 
свідчу Я про Себе Самого – істинним 
є Моє свідчення – знаю бо звідки при-
йшов Я і куди йду. Ви ж не знаєте,   
звідки прийшов Я і куди відходжу. За 
тілом судите ви! 

Я ж нікого не осуджую. Коли ж суджу 
– істинний суд Мій – самотнім бо Я 
не є, але Отець, Який послав Мене – 
Він зі Мною. Про це й у Законі вашому 
записано, що свідчення двох осіб 
істинним є. Я за Себе Самого свідчу, й 
Отець, Який послав Мене – свідчить 
про Мене!»

Говорили ж до Нього: «Де ж Він – 
Отець Твій!»

Сказав Ісус у відповідь: «І Мене ви не 
знаєте, а ні – Отця Мого. Коли б Мене 
ви знали – знали б і Отця Мого!»

Слова ж оці промовив Він, поблизу 
скарбниці храмової навчаючи, і ніхто не 
наклав рук на Нього – не настала бо ще 
година Його.

І знову промовив до них: «Піду Я й 
шукатимете ви Мене, і в гріхах своїх – 
помрете. Куди Я йду – ви не прийдете!»

Говорили ж юдеї: «Чи ж Сам Він, часом, 
не згубить Себе? Чи не тому й говорить: 

«Куди Я йду – ви прийти не зможете»?»
І сказав до них: «Ви – із тих є, що в 

низині, Я ж – із високості. Ви – зі світу 
цього, Я ж – не зі світу цього! Сказав 
же до вас, що помрете в гріхах ваших, 
якщо не увіруєте, що Я – Сущий!»

Говорили, отож, до Нього: «Ти є 
Сущий!?»

Сказав до них Ісус: «Я Передвічним є, 
про що й говорю вам! Багато бо маю, 
що сказати про вас та розсудити. Той 
бо, Хто послав Мене – істинним є і Я у 
світі те говорю, що від Нього почув».

І не зрозуміли вони, що про Отця 
говорив їм.

Промовляє ж до них Ісус: «Коли Сина 
Чоловічого піднесете – тоді лише 
зрозумієте, що Я – Сущий. І від Себе 
нічого не чиню Я – але, як навчив Мене 
Отець Мій – так промовляю.

І Він – Який Мене послав – завжди 
зі Мною – не полишає бо Отець Мене 
наодинці, чиню бо Я усе те, що Йому до 
вподоби».

Коли ж сказав Він слова оці – багато 
увірували у Нього.

Промовив же Ісус до юдеїв, які 
увірували у Нього: «Коли у слові Моєму 
перебуватимете – воістину, учнями 
Моїми будете. Й Істину зрозумієте, й 
Істина  вільними  вас  вчинить!»

Відповіли ж Йому [фарисеї та 
книжники]: «Насіння ми Авраамове і 
ніколи рабами не були нікому – як же 
говориш Ти нам: «Вільними станете»?»

_________________________________________________________________________________________________________________________
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І сказав їм Ісус на це: «Амінь, амінь, 
говорю вам: кожен, хто гріх чинить – 
гріха рабом є! Раб же у домі не перебуває 
довіку – син довіку перебуває! Коли ж бо 
Син звільнить вас – воістину вільними 
станете!

Знаю, що Авраамовим насінням ви є, 
проте згубити Мене хочете – бо слово 
Моє вам не вмістити. Я бо – те, що 
бачив у Отця Мого, – промовляю, і ви 
також – те, що бачили у батька свого – 
чините!»

Й у відповідь сказали до Нього: 
«Авраам є – батько наш!» 

І промовив до них Ісус: «Коли б дітьми 
Авраамовими ви були – справи Авраамові 
ви б чинили! Ви ж загибелі Мені шукаєте 
– Чоловіка, Який Істину проголосив вам,
від Бога її почувши – не чинив Авраам 
такого! Чините бо ви справи батька 
свого!» 

Сказали ж Йому на це: «Не від розпусти 
ми народжені – єдиного Отця маємо – 
Бога!»

Промовив до них Ісус: «Коли б був Бог 
Отцем вашим – Мене б ви любили – від 
Бога бо вийшов Я і прийшов – не від Себе 
бо прийшов, але Він послав Мене. 

Чому мови Моєї не розумієте? Бо слово 
Моє слухати не можете? Дітьми ви 
батька вашого – диявола є! 

Він бо душогубом був від початку і в 
Істині не перебував – бо немає Істини 
у ньому. Коли ошукує він – себе виявляє 
– він бо ошуканець і брехні всілякої – 
батько. Тому саме, що Істину вам 
говорю – не вірите ви Мені! Хто із 
вас гріх якийсь у Мені знайшов? Коли ж 
Істину говорю вам, чому ж тоді Мені не 
вірите?! Той, хто від Бога – слова Божі 

слухає – саме тому й не слухаєте Мене, 
що не від Бога ви!»

Сказали Йому на це юдеї, промовля-
ючи: «Чи ж не правду говорили ми, що 
самарянином Ти є і демона маєш у Собі!»

Відповів Ісус: «Не маю демона Я, але 
шаную Отця Мого – ви ж не шануєте 
Мене! Не шукаю бо слави Своєї – є Той, 
Хто шукає її і судить! Амінь, амінь, 
говорю вам: коли хтось слово Моє 
збереже – смерті повік не зазнає!»

Сказали ж до Нього юдеї: «Нині 
побачили ми, що демона маєш – Авраам 
помер і праотці, а Ти говориш: «коли 
слово Моє хтось збереже – смерті повік 
не зазнає»! Чи ж за праотця нашого 
Авраама більший Ти – помер бо він і 
праотці померли – за кого ж Ти Себе 
видаєш!?»

Відповів Ісус: «Коли б Сам Себе славив 
Я – слава Моя б нічого не вартувала. Та є 
Отець Мій, Який прославляє Мене – Той, 
Якого Богом ви своїм називаєте! Та не 
пізнали ви Його – Я ж Його знаю. Коли б 
сказав Я, що не знаю Його – неправду б 
говорив – до вас би уподібнився. Та знаю 
Я  Його  і  слово  Його  бережу!

Авраам, праотець ваш, із радістю 
прагнув день Мій побачити, і побачив, і 
зрадів вельми».

Промовили ж юдеї до Нього: 
«П’ятдесяти років не маєш – і Авраама 
бачив Ти?!».

Сказав же їм Ісус: «Амінь, амінь, 
говорю вам – й тоді, коли ще Авраама 
не було – Я Сущий [був]».

За каміння ж взялися вони, аби 
каменувати Його, Ісус же зник [з очей 
їхніх] і з храму вийшов, пройшовши 
поміж ними, та геть пішов».

•••••••
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47. Євангеліє від Св. Матфея – про участь
християн у Св. Літургії та 

у Святому Причасті
(ХХІІ: 1-14)

«І знову говорить до них Ісус притчами,
промовляючи: «Уподібнюється Царство 
Небесне до людини-царя, що влаштував 
весілля для сина свого. І послав рабів 
своїх покликати гостей весільних; і не 
захотіли прийти. 

Знову послав інших рабів, промовля-
ючи: «Скажіть покликаним: «Ось обід 
мій приготував: телята мої та все інше 
вгодоване – заколене, і все приготовано – 
прийдіть на весілля!».

Вони ж, знехтувавши, відійшли – хтось 
на поле своє, хтось – на торгівлю свою. 
Інші ж, схопивши рабів його, знущалися 
над ними й згубили їх. 

І, почувши про це, цар той розгнівався,     
й послав воїнів своїх – вигубити 
душогубів отих, а місто їхнє – спалив. 

Тоді сказав рабам своїм: «Бенкет 
весільний вже приготований, покликані 
ж – не були його вартими. Ідіть, отож, 
на перехрестя шляхів, коли ж когось 
знайдете,  покличте  на  весілля!»

І, вийшовши на перехрестя, раби 
ті зібрали всіх, кого знайшли – злих і 
добрих – і наповнився бенкет гостями. 
Цар же, вийшовши на гостей поглянути, 
побачив там чоловіка, зодягнутого не 
в одіж весільну і говорить до нього: 
«Друже, як увійшов ти сюди, не маючи 

Загибель Єрусалиму 70-го р., яку провіщає Притча про весільний бенкет

•••••••
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одягу весільного?» Він же не мав, що 
сказати. 

Тоді сказав цар слугам: «Зв’язавши 
йому руки й ноги, візьміть його і 

вкиньте в пітьму безпросвітну – там 
буде плач і скрегіт зубів». 

Багато бо є покликаних – мало ж, 
вибраних».

•••••••

•••••••
Притча про весільний бенкет. Чоловік без весільного одягу

48. Євангеліє від Св. Луки – про необхідність 
•••••••

самозречення для отримання високого
покликання (ХІV: 25-33)

«Народу ж безліч за Ним мандрувало.
Й обернувшись до них – промовив: «Коли 
хтось за Мною піде й не зречеться 
батька свого і матері своєї, і дружини, 
й дітей, і братів та сестер своїх, а до 
того ж – і життя свого самого – не 
зможе стати учнем Моїм!

І той, хто хреста свого не несе та 
вслід за Мною не йде, – не зможе стати 
учнем Моїм!

Хто бо із вас, вежу вимурувати 
намагаючись, не сяде статки свої 
підрахувати – чи вистачить йому на 
будову? Аби, коли фундамент закладе, а 
стін звести не зможе, усі, хто побачить 
оце, аби не насміхалися з нього, 
промовляючи: «Ось чоловік, який 
будувати почав, але завершити будову – 
неспроможний!»

_____________
________________________________
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Або ж, коли цар якийсь проти царя 
іншого війною піти намагаючись – чи не 
сяде він спочатку порадитись, а чи сили 
йому вистачить з десятьма тисячами 
того перемогти, хто двадцять тисяч 
виставить проти нього? Коли ж ні – то 

пошле він ще здалеку посланців до нього   
– аби мир укласти його ублагали.

Так і кожен посеред вас – коли не
зречеться всього, що має – не може 
стати учнем Моїм!»

•••••••
49. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
Господь сліпонародженого  оздоровив

(ІХ: 1-41)
«І побачив чоловіка, від народження

сліпого, що йшов дорогою своєю.
І запитали Його учні Його, про-

мовивши: «Равві, хто згрішив, скажи-
но нам, він, а чи батьки його – й тому 
сліпим народився?»

Відповів Ісус: «Не він не згрішив, а 
ні батьки його, але – щоб справи Божі 
виявили себе на ньому. Належить бо 
Мені Його справи чинити – Того, Хто 
послав Мене – допоки день не скінчився. 
Ніч бо прийде, коли ніхто нічого чинити 
не зможе. Допоки у світі Я – світлом для 
світу залишуся».

Оце промовивши, землю зі слиною 
Своєю змішав й очі помазав сліпому 
місивом оцим. Й сказав до нього: «Піди-
но, вмийся у купальні Силоамській!», 
назва якої «Посланий» означає. Пішов 
же той і вмився, і зрячим повернувся.

Сусіди ж, які його раніше бачили, що 
сліпим був, розмовляли: «Чи не той він, 
хто сидів і жебрав?» 

Одні говорили, що він це, а інші: 
«Подібний до нього». Він же сказав до 
них: «Це і є я той самий». І сказали до 
нього: «Як же у тебе очі відкрилися!?» 

•••••••

•••••••

Оздоровлення сліпонародженого Господом Ісусом

______________________________________________
__________________
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У відповідь промовив він: «Чоловік, 
Який Ісусом називається, місиво зробив, 
й очі помазав мені, та й сказав до 
мене: «Піди-но, вмийся у купальні 
Силоамській!». Пішов же я і вмився, і 
прозрів».

І запитали у нього: «Де ж Він є?» І 
сказав: «Не знаю!»  І його – сліпого 
донедавна – до фарисеїв відвели.

Субота ж тоді була, коли зробив місиво 
Ісус та очі йому відкрив.

І знову запитали його – [цього разу 
вже] фарисеї: «Як прозрів ти?» Він же 
сказав: «Місивом очі мені помазано і 
вмився я і ось – бачу!»

Деякі ж із фарисеїв говорили: «Не від 
Бога Чоловік оцей – суботи бо не пильнує!»

Інші ж сказали: «Як же може хтось 
із людей грішних такі чуда чинити!?» І 
суперечка виникла поміж ними.

Промовили ж вони до сліпця 
[колишнього] знову: «Ти ж, що про Нього 
скажеш – як очі тобі відкрив Він?!» Той 
же сказав: «Пророком Він є!»

Не повірили ж юдеї тому, що сліпим 
був він і став бачити, отож, за годину 
якусь батьків оздоровленого покликали. 
Й запитали їх, промовляючи: «Чи не син 
це ваш, про якого сказали ви, що сліпим 
він народився? Як же це сталося, що він 
бачить наразі?»

Промовили, отож, батьки його у 
відповідь: «Знаємо, що цей син наш 
сліпим народженим був, проте, як він 
прозрів – цього не знаємо й не знаємо 
ми, хто очі йому відкрив – його самого 
запитайте-но – не маленький він – сам 
про себе сказати може!»

Сказали так батьки його, бо юдеїв 
остерігалися – домовилися бо юдеї уже, 
що від синагоги відлучать кожного, хто 
Його за Христа визнає. Отож, і сказали 
батьки його, що дорослий він – його 
запитайте-но.

І вдруге чоловіка цього, який сліпим 
був, вони покликали. І промовили вони 
до нього: «Богові славу віддай – знаємо бо 
ми, що Чоловік оцей – грішником є!»

І сказав той у відповідь: «Чи грішником 
Він є – не знаю цього. Знаю ж лише одне: 
що  сліпим  я  був  і  зараз  бачу!»

Отож, сказали вони йому: «Що ж 
учинив Він для тебе – як очі твої 
відкрив?!»

І відповів він їм: «Говорив я уже до 
вас, та ви не слухаєте мене – чи ж знову 
почути усе це бажаєте? Чи не учнями 
Його  стати  збираєтеся?»

Вилаяли ж вони його і промовили: «Це 
ти учнем Його є, ми ж – учні Мойсеєві! Із 
Мойсеєм Сам Бог говорив і знаємо ми про 
це. Цього ж не знаємо – звідки Він є?!»

І промовив чоловік оцей їм у відповідь: 
«Тому й дивним є воно, що не знаєте ви, 
звідки Він – але ж очі мені відкрив! Відомо 
бо, що грішників Бог не вислуховує, коли 
ж побожним хтось є і волю Його виконує 
– того вислуховує Він! Відвіку нечувано
було, щоб очі сліпонародженому хтось 
відкрив! Коли б від Бога Він не був – нічого   
б чинити не зміг!»

Й промовили вони до нього у 
відповідь: «У гріхах ти народжений – чи 
ж тобі учити нас!?». І геть його від себе 
прогнали.

Дізнався ж Ісус, що вони геть його 
вигнали, й, знайшовши його, сказав до 
нього: «Чи віруєш ти у Сина Божого?»

І сказав той у відповідь: «Хто ж Він є, 
Господи,  аби  увірував  я  у  Нього?»

Промовив же Ісус: «І бачив єси Його, 
Той бо, Хто говорить з тобою – Він і є!»

Той же сказав: «Вірую, Господи!» І 
поклонився Йому.

І говорить Ісус: «На суд Я у світ 
прийшов оцей – щоб незрячі прозріли, а 
зрячі  –  осліпнули!»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Й почули із фарисеїв деякі – ті, що 
поряд з Ним перебували, й сказали до 
Нього: «Чи ж і ми сліпими зробилися?»

І промовив до них Ісус: «Коли б 

сліпими були ви – гріха б не мали! Коли 
ж кажете, що бачите ви – гріх ваш на 
вас перебуває!»

•••••••

50. Євангеліє від Св. Матфея – про динарій
кесаря (ХХІІ: 15-22)

«Тоді пішли фарисеї й мали раду:
як впіймати Його на слові. І послали 
до Нього учнів своїх із іродіянами, 
з промовою: «Вчителю, знаємо, що 
Істинний Ти, і шляхам Божим Воістину 
навчаєш, і не турбуєшся, щоб комусь 
догодити – не дивишся бо на особи 
людські. Скажи, отож, нам, як Ти 
думаєш: чи годиться давати податок 
кесареві, чи ні?»

Розуміючи підступність їхню, Ісус 

промовляє: «Чому Мене спокушуєте, 
лицеміри? Покажіть мені монету, якою 
платиться податок». 

Вони ж піднесли Йому динарій. 
І сказав їм: «Чий образ оцей та надпис?»
І сказали Йому: «Кесаря». Тоді 

промовив до них: «Віддайте, отож, 
кесарю  –  кесареве,  і  Боже  –  Богові». 

І, почувши, здивувалися, й лишивши 
Його – геть відійшли».

•••••••

Диспут про податок кесарю

___________________________________
____________
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51. Євангеліє від Св. Матфея – про Загальне 
воскресіння мертвих

(ХХІІ: 23-46)
«Того ж дня приступили до 

Нього садукеї, які говорять, що не 
буде воскресіння, й запитали Його: 
«Учителю! Мойсей сказав: «Коли хтось 
помре, дітей не маючи, нехай візьме 
брат його дружину його і відтворить 
насіння брата свого» (Повт. Зак., 25: 
5). Було ж у нас сім братів; і перший, 
одружившись, помер, і, нащадків не 
маючи, лишив дружину свою братові 
своєму. Також і другий, і третій – аж до 
сьомого. Останньою ж померла й жінка. 
Отож, у воскресінню – котрому із семи – 
буде дружиною – всі бо мали її?»

У відповідь Ісус промовляє: «Спокушу-
єтеся, не розуміючи Письма, ні Сили 
Божої. У воскресінні не одружуються, ані 
заміж не виходять, але, як Ангели Божі, – 
на Небесах перебувають. Про воскресіння 
ж мертвих, чи не читали сказаного вам 
Богом:  «Я є Богом Авраама, і Богом 
Ісаака, і Богом Якова?» Бог не є Богом 
мертвих, але – живих» (Вихід 3,6). 

І, почувши, народ дивувався вченню 
Його. 

Фарисеї ж, почувши, як посоромлені 
були садукеї, зібралися разом. І запитав 

[спочатку] один із них – вчитель закону 
– спокушуючи Його, промовив він:
«Учителю! Яка заповідь найбільша в 
законі?»

Ісус же сказав Йому: «Полюби Господа 
Бога твого всім серцем твоїм і всією 
душею твоєю, і всією свідомістю 
твоєю» (Повт. Зак., 6: 5). Оце є перша 
заповідь. Друга ж, подібна до неї: «Полюби 
ближнього свого, як самого себе» (Левіт, 
19: 18). На цих двох заповідях – весь Закон    
і пророки стоять».

Коли ж фарисеї [усі] зійшлися, запитав 
їх Ісус, промовляючи: «Як ви думаєте про 
Христа – чиїм Він є Сином?» Говорять 
Йому: «Давидовим». 

Сказав їм: «Чому ж Давид, Духом 
Господнім промовляючи, Господом Його 
називає: «Промовляє Господь, Господу 
моєму: «Сядь по-правиці від Мене, доки 
покладу ворогів Твоїх під ноги Твої?» 
(Пс., 109: 1). 

Отож, коли Давид називає Його 
Господом – який же Він Син Йому?»

І ніхто не зміг відповісти Йому ні 
словом, не сміючи ніхто з того дня 
запитувати  Його  про  це».

•••••••

•••••••
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52. Євангеліє від Св. Марка – про справжню
ціну людської жертви Богові

(ХІІ: 41-44)
«І сидів Ісус навпроти храмової 

скарбниці. Й багатих безліч чималі 
гроші офірували туди.

І прийшла одна вдова убога, й дві 
лепти вкинула – їхня ж вартість – один 
квадрант.

І учнів Своїх прикликавши, промовив 

[Господь] до них: «Воістину кажу вам, 
що убога вдова оця більше за всіх до 
скарбниці офірувала – із тих, хто 
гроші вкидав до неї!

Решта бо від надміру жертвували – 
вона ж – від убогості своєї все віддала, 
що для життя їй необхідне».

•••••••

•••••••

Вдовина лепта

________________________
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53. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь нас навчає розпізнавати фарисеїв

усіх часів (ХХІІІ: 1-39)
«Тоді Ісус, звернувшись до народу й

учнів  Своїх,  промовив: 
«На Мойсеєвім кріслі всілися книж-

ники та фарисеї. Все, отож, що ска-
жуть вам виконувати – виконуйте  й 
чиніть; по справах же їхніх – не чиніть – 
говорять бо, але самі – не виконують. 
Зв’язують бо ноші тяжкі та незручні 
й кладуть на плечі людям – пальцем же 
своїм не хочуть поворухнути їх. Всі ж 
справи свої так чинять, щоб бачили їх 
люди – розширюють філактерії свої 
й збільшують китиці на одязі своєму, 
полюбляють на почесних місцях на 
бенкетах прилягти й на перших 
місцях – в синагогах сидіти, й вітання 
– на ринках, й звертання від людей:
«вчителю, вчителю». 

Ви ж не називайтеся «вчителями»– 
один бо Учитель у вас – Христос, всі ж 
ви – братами є. Й «отцем» не називайте 
на землі нікого, один бо є Отцем вам – 
Той, що на Небесах. Не називайтеся й 
«наставниками»– один бо є наставник 
для вас – Христос. Найбільший же із 
вас – нехай буде вам слугою. Бо, хто 
підноситься, – принизиться: і хто 
понижується – піднесеться. 

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що закриваєте Царство 
Небесне перед людьми – самі бо не 
входите, й тим, що входять – увійти 
перешкоджаєте. 

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що обходите моря і землі, 
щоб навернути хоч єдиного до своєї 
віри, і коли таке станеться – зробити 
його сином гейєни, гіршим за вас.

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що доми вдів поглинаєте 
і лицемірно довго молитеся – про 
людське око – за те тим більший осуд 
приймете.

Горе вам, проводирі сліпі, що говорите: 
«Коли хтось поклянеться [неправдиво] 
храмом – нічого в тому [поганого] не 
має, а коли поклянеться [неправдиво] 
золотом храмовим – тоді винен!». 
Нерозумні й сліпі – що бо більшим є: 
золото чи храм, що освячує золото? 

І також: «Коли хтось [неправдиво] 
поклянеться вівтарем – то неважливо, 
а коли поклянеться [неправдиво] 
жертвою, що на ньому – винен тоді». 
Нерозумні й сліпі: що більше, чи жертва 
– чи вівтар, що жертву освячує? Отож,
коли хтось клянеться вівтарем – 
клянеться ним і всім, що на ньому. коли 
хтось клянеться храмом, клянеться 
ним і Тим, Хто в ньому перебуває. І хто 
клянеться небом, клянеться престолом 
Божим, і Тим, Хто сидить на ньому.

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що десятину від м’яти й 
кмину жертвуючи, полишили най-
головніше в Законі: справедливість, 
милість та віру: й це належить 
виконувати, але і інше – не занедбувати. 
Проводирі сліпі, що цідите комах, а 
верблюдів ковтаєте! 

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що начищаєте зовні келихи 
й тарелі, а всередині вони наповнені 
здирством і неправдою. 

Фарисею сліпий! очисти насамперед 
келиха й тарель зі середини, щоб і 
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зовнішній бік їхній [згодом] чистим 
зробити. 

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що подібними є до гробів 
пофарбованих, що зі зовні здаються 
красивими, зсередини ж – наповнені 
мертвими кістками і всіляким брудом. 
Так і ви – зовні здаєтеся людям 
праведними – зсередини ж – наповнені 
лицемірством  і  беззаконням. 

Горе вам, книжники й фарисеї – 
лицеміри, що зводите гробниці пророкам 
та прикрашаєте могили праведників 
і говорите: «Коли б ми були – в дні 
батьків наших – не були б тоді їм 
співучасниками в кровопролитті про-
років». Тим самі ж свідчите проти себе – 
як проти синів тих, що пророків убивали. 
І ви доповните міру батьків ваших. Змії, 
парость гадюча! Як уникнете ви суду 
геєнського? 

Тому: «Ось Я посилаю до вас пророків      
і премудрих, і навчених: і їх погубите, і 
розіпнете, і їх вбиватимете в синагогах 
ваших і гнатимете із міста до міста» 
(2. Парл., 36: 15). 

Нехай упаде на вас вся кров праведна, 
пролита на землі – від крові Авеля 
праведного – до крові Захарії, сина 
Варахії, що його убили поміж храмом і 
вівтарем! Амінь, говорю вам: упаде все 
оце на рід оцей! 

Єрусалиме, Єрусалиме, убивце про-
років, що каменував посланих до тебе! 
Скільки разів хотів Я зібрати дітей 
твоїх, як збирає птаха пташат 
своїх під крило, і не захотіли ви. Ось, 
залишається вам дім ваш порожнім! 
Говорю бо вам: не зможете Мене 
бачити віднині, доки не промовите: 
«Благословенний, що йде в Ім’я 
Господнє!»

•••••••

54. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь навчав нас не бути марнославними

(ХVІ: 1-14)
«І сталося, коли зайшов Він у 

суботу хліба перекусити у дім якогось 
старійшини-фарисея, були тут і ті, які 
нагляд чинили за Ним.

І ось чоловік якийсь – на водянку 
хворий – перед ним постав.

І сказав на це Ісус до законовчителів та 
фарисеїв, промовивши: «Чи  дозволено в 
суботу оздоровлювати?».

Вони ж ні словом не озвалися. І зцілив 
його, і відпустив.

І знову говорить до них: «Хто із вас, 
вола чи осла маючи, коли він у криницю у 
суботу впаде, його відразу ж не витягне 
– дня того ж?»

І  не  мали  що  сказати  Йому  на  це.
Промовив же до гостей притчу, 

зауваживши, що перші місця вибирають,   
і сказав до них: «Коли на бенкет покличе 
тебе хтось, спереду місце не вибирай собі, 
аби згодом не прийшов гість, поважніший 
за тебе, тоді підійде до тебе той, хто його 
й тебе на бенкет покликав, і промовить        
до тебе: «Поступися місцем йому!». І 
тоді з ганьбою останнє місце отримаєш. 
Ти ж, коли покличуть тебе, йди й остан-
нє місце собі вибери, аби той підійшов до 
тебе, хто покликав тебе, і промовив до 
тебе: «Друже мій, пересядь-но вище!» 
Тоді почесним для тебе буде оце посеред 
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покликаних разом з тобою. Кожен бо, 
хто підноситься – пониженим буде, а 
смиренний – піднесеним!»

Промовив же й до господаря, який 
покликав Його: «Коли обід чи вечерю 
влаштовуєш, не клич на неї ані друзів 
своїх, ані братів твоїх, ані родичів, ані 
сусідів заможних – аби й вони згодом 

тебе не покликали й не отримав ти 
винагороду за це.

Коли ж бенкет влаштовуєш – 
жебраків приклич та бідноту, 
кульгавих та сліпих. І щастя в тому 
твоє, що не мають чим віддячити тобі 
– у Воскресінні праведних винагороду ж
отримаєш!»

•••••••

55. Євангеліє від Св. Луки – про те, хто
буде спасенним

(ХІІІ: 23-30)
«Промовив же чоловік якийсь до 

Нього: «Господи, чи мало є тих, хто 
спасуться?» 

Він же сказав до них: «Намагайтеся 
через браму вузьку входити – адже 
багато, кажу вам, намагатимуться 
увійти, але не зможуть. Адже дому 
Господар встане й двері зачинить, ви 
ж зовні стоятимете і в браму стука-
тимете, промовляючи: «Господи, Господи, 
відчини нам!» І промовить до вас у 
відповідь: «Не знаю вас – звідки ви!»

Тоді почнете говорити до Нього: «І їли 
ми, й пили перед Тобою, й навчав Ти на 

роздоріжжях наших!» 
І промовить: «Говорю ж вам, що вас 

не знаю – звідкіля ви – відступіть від 
Мене усі, що неправду чините!»

Там буде плач і зубами скрегіт, коли 
Авраама, Ісаака та Якова – разом зі всіма 
пророками – у Царстві Божім побачите, 
а себе – геть вигнаними.

І прийдуть зі сходу й заходу, і 
з півночі та півдня, й у Царстві 
Божім приляжуть. Є бо останні, які 
першими будуть, і перші є, які будуть 
останніми!»

•••••••

•••••••
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56. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь нас навчає завжди перебувати в

Його Благодаті
(ХХV: 1-13) 

«То уподібниться Царство Небесне
до десяти дівиць, які взяли світильники 
свої й вийшли назустріч молодому. П’ять 
же були серед них мудрими, а п’ять – 
нерозумні. 

Нерозумні ж, взявши світильники 
свої, не взяли з собою оливи. Мудрі 
ж – взяли оливу в посудинах разом зі 
світильниками своїми. 

Забарився ж молодий – задрімали всі 
та й поснули. 

Опівночі ж крик почувся: «Ось 
молодий іде! Виходьте назустріч 
йому!». 

Тоді повставали всі дівиці оті й 
поправили світильники свої. 

Нерозумні ж до мудрих промовили: 
«Дайте нам оливи вашої, бо 

світильники наші гаснуть!». 
Відповіли ж мудрі, промовляючи: «А 

що, коли не вистачить і нам, і вам? 
Ідіть-но, краще, до торговців та й 
купіть собі». 

Пішли ж вони купляти, й прийшов 
тоді молодий: і зайшли за ним гості 
весільні зі світильниками запаленими, і 
зачинилися двері. 

По тому повернулася й решта дівиць, 
промовляючи: «Володарю, володарю, 
відчини нам!»

Він же у відповідь говорить до них: 
«Воістину говорю вам, не знаю вас!» 
Отож, пильнуйте, бо не знаєте ні про 
день, ні про годину, коли Син Чоловічий 
прийде».

Притча про десять дів
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57. Євангеліє від Св. Луки – про те, що все
добро, яке чинимо – від Бога, а не від нас

(ХVІІ: 7-10)
«[І рече Господь:] «Котрий із вас,

раба маючи, який землю обробляє та 
худобу пасе, скаже до нього, коли той 
із поля повернеться: «Мерщій до обіду 
поспіши-но!»

Але, чи не скаже йому: «Наготуй-
но вечеряти, і, підперезавшись, 
прислуговуй мені, допоки їстиму та 

питиму, а вже потім і сам питимеш 
та  їстимеш».

Чи похвалить він раба того – за те, 
що  наказ  його  виконав?  Не  думаю.

Отак і ви, коли все, що наказано вам, 
вчините, промовляйте: «Ми – раби лише  
– ні чим не вартісні – що мали вчинити
ми – те й вчинили!»

•••••••

58. Євангеліє від Св. Луки – про вдячного
самарянина і дев’ять невдячних юдеїв

(ХVІІ: 12-19)
«Зайшов Він до поселення одного і

десять мужів прокажених зустріли Його, 
на віддалі тримаючись. І ті піднесли голос 
свій, промовляючи: «Ісусе, Наставнику, 
помилуй нас!»

І їх побачивши, до них промовив: 
«Підіть-но, священникам покажіться!» 
І пішли вони, й очистилися дорогою.

Із них єдиний, оздоровленим себе 
відчувши, повернувся і голосом 
міцним Бога прославив. І в ноги Йому 
впав, і подяку віддав Йому – а був він 
самарянином.

І сказав Ісус на це: «Чи не десять 
очистилося? То де ж дев’ять поділося? 
Славу Богові воздати – не повернулися 
вони – жоден, окрім чужинця цього!»

І промовив до нього: «Вставай, іди – 
віра твоя тебе врятувала!»

•••••••
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59. Євангеліє від Св. Луки – про про те, де
знаходиться Царство Боже

(ХVІІ: 20)
«Запитували ж фарисеї Його: «Коли

Царство Боже прийти має?» 
І промовив у відповідь: «Не прийде 

Царство Боже із видимими ознаками,  

коли скажуть про нього: «Ось, тут 
воно!», або ж – «Он там!» Царство 
Боже – в нутрі вашому!»

•••••••
60. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як

Господь Лазаря воскресив
(ХІ: 1-57)

«Сталося ж: чоловік один захворів
– Лазар із Витанії – із села Марії та
Марти – сестер його. Була ж то Марія, 
яка [згодом] Господа миром помазала і 
витерла ноги Його волоссям своїм – її ж 
брат Лазар захворів. Послали ж сестри 
до Нього, промовляючи: «Господи, той, 
якого любиш Ти – хворий!»

Почувши ж це, Ісус говорить: «Хвороба 
ця – не для смерті, але – для слави 
Божої – аби прославився Син Божий 
через неї!»

Любив же Ісус Марту і сестру її та 
Лазаря.

Із того ж часу, коли почув Він про 
хворого – перебував на тому місці ще два 
дні. По тому сказав до учнів: «Рушаймо-
но до Юдеї знову!»

Промовили ж до Нього учні: «Равві, чи 
ж каменувати Тебе юдеї не хотіли?! І Ти 
знову туди йдеш?!»

Відповів Ісус: «Чи день не дванадцять 
годин має? Коли вдень ходить хтось – 
не спіткнеться – бо світло світу цього 
світить йому! Коли ж вночі хтось 
ходить – спіткнеться – світла бо у ній 
немає!»

Оце промовивши, по тому сказав їм: 
«Лазар, друг наш – заснув – піду ж, аби 
його розбудити!»

Мовили ж на це учні Його: «Господи, 
якщо заснув – видужає!»

Говорив же Він про смерть його, а їм 
здавалося, що про перебування у сні 
говорить.

Тоді промовив до них Ісус прямою 
мовою: «Лазар помер! Й радію Я вас 
заради, що не було Мене там – аби 
увірували. Тож, підемо до нього!»

Сказав тоді Тома, Дідімом [Близнюком] 
учнями прозваний: «Ідемо й ми, та з 
Ним помремо!»

Коли ж прийшов Ісус, виявилося, що 
чотири дні вже минуло, як Лазаря до 
гробу поклали.

Знаходилася ж Витанія поблизу Єруса-
лиму – за якихось п’ятнадцять стадій. І 
юдеїв багато прийшло до Марти й Марії 
– аби втішити їх – за брата їхнього.

Марта ж, коли почула, що Ісус
прибуває, назустріч вийшла Йому, а 
Марія у домі залишалася. 

Промовляє ж Марта до Ісуса: «Господи, 
коли б тут Ти перебував – не помер би 
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брат мій. Але й нині знаю: все, що в Бога 
не попросиш Ти – дасть Бог Тобі!»

Сказав Ісус до неї: «Воскресне брат 
твій!»

Промовила ж до Нього Марта: «Знаю, 
що воскресне – у Воскресінні – Останнього 
Дня!»

Сказав же до неї Ісус: «Я – Сущий – 
Воскресіння і Життя – хто увірує у 
Мене, коли й помре – оживе! І кожен 
живий – який вірує в Мене – не помре 
вовік! Чи ж віруєш оцьому?»

Сказала ж до Нього: «Так, Господи, 
– вірую я, що Ти – Христос єси – Син
Божий,  Який  у  світ  цей  прийшов!»

Й оце промовивши, пішла та покликала 
Марію – сестру свою – до неї сказавши: 
«Учитель  надійшов  і  тебе  кличе!»

Вона ж, коли почула оце, піднялася, не 
гаючись, та до Нього пішла.

Не прийшов бо Ісус тоді ще в село, але 
на тому місці залишився, де Марта Його 
зустріла.

Юдеї ж, які із нею в домі перебували,      
її втішаючи, Марію побачивши – що  
хутко встала вона та десь пішла, за нею 
рушили, перемовляючись [поміж собою]: 
«До  гробу  іде  вона,  аби  там  плакати!»

Коли ж Марія на місце прийшла, де 
Ісус перебував – Його побачила й до ніг 
Йому впала, промовляючи до Нього: 
«Господи, коли б Ти був тут – не помер 
би брат мій!»

Коли ж побачив її Ісус – як вона плаче, 
та як юдеї плачуть, що прийшли за нею 
– й Сам пройнявся скорботою в Дусі
Своєму.

І промовив Він: «Де ви поховали його?» 
І сказали до Нього: «Господи, прийди й 
побачиш».

І заплакав Ісус. Й перемовлялися юдеї 
поміж собою: «Поглянь-но, як любив його 
Він!»

А деякі посеред них – говорили: «Чи не 
міг Той, Хто сліпому очі відкрив, вчинити 
так, щоб і цей не помер?»

Ісус же знову, в скорботі перебуваючи, 
до гробу прийшов. Печерою ж він був і 
камінь  закривав  вхід  її.

Сказав тоді Ісус: «Камінь заберіть!» Й 
промовила до Нього сестра небіжчика – 
Марта: «Господи, сморід уже має йти від 
нього – чотири дні, як помер!»

Сказав до неї Ісус: «Чи ж не говорив 
тобі: коли увіруєш – славу Божу 
побачиш!»

Отож, камінь від входу печери забрали, 
де померлий лежав. Ісус же очі підняв 
до неба і промовив: «Отче, хвалу Тобі 
приношу Я – бо почув єси Мене!

Знаю Я, що завжди Ти чуєш Мене, та 
для народу, що навколо стоїть, сказав 
Я оце – щоб увірували, що послав Ти 
Мене!»

Й промовивши оце, голосом могутнім 
сказав: «Лазарю, вийди геть!»

І вийшов померлий – пеленами з 
руками й ногами огорнутий, і обличчя 
його обрусом було закрите. Промовив 
до них Ісус: «Розв’яжіть-но його, аби міг 
він ходити!»

Багато бо із юдеїв, що пішли за 
Марією й побачили все, Ісусом вчинене 
– увірували у Нього. А деякі до фарисеїв
пішли – аби їм розказати, що Ісус учинив.

Первосвященики ж та фарисеї раду 
зібрали, й промовляли тоді: «Що чинити 
нам? Багато чудес бо Чоловік цей чи-
нить! Коли спокій Йому дамо – всі у 
Нього увірують, і прийдуть римляни 
сюди, й місто захоплять і народ по-
лонять наш!»

Один же посеред них – Кайяфа – 
первосвящеником був він року того, –  
до них промовляє: «Не знаєте ви нічого! 
І не розумієте, як краще для нас буде! 
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Нехай же один Чоловік за людей помре, 
аби весь народ не загинув!»

Сказав же це не від себе він, бо перво-
священиком був він року того, й про-
вістив, що має Ісус за людей померти. Та 
не лише за людей – а й за те, щоб дітей 
Божих – геть роз’єднаних – у єдине 
зібрати.

Від дня того – радилися вони поміж 
собою,  як  убити  Його.

Ісус же відтоді у Юдеї не ходив від-
крито, а в країну поблизу пустелі ви-
рушив – у місто, що Ефраїмом називається 

– і  там  подорожував  із  учнями  Своїми.
Зближалася ж пасха юдейська, і ба-

гато до Єрусалиму зійшлося із різних 
земель – допоки пасха не настала – аби 
очиститися.

Шукали тоді Ісуса й перемовлялися 
між собою, у храмі перебуваючи: «Як 
собі гадаєте – чи на свято прийти Він 
не має?»

Наказали ж усім первосвященики з 
фарисеями, коли дізнається хтось, де 
Він перебуває, нехай їх сповістить – аби 
схопити Його».

•••••••

•••••••

•••••••

Воскресіння Лазаря Господом Ісусом

____________________________________________________
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61. Євангеліє від Св. Матфея – про
урочистий в’їзд Господа до Єрусалиму 

(ХХІ: 1-17)
«І коли наблизилися до Єрусалиму, й

прийшли у Витанію – до гори Єлеонської, 
тоді Ісус відіслав двох учнів, промовивши 
до них: «Ідіть у поселення, що прямо 
перед вами, і відразу ж знайдете ослицю 
прив’язану та молодого осла – біля неї; 
що є відв’язаним, – приведіть їх до Мене. 
І коли вам хтось щось перечитиме – 
відповідайте, що Господь їх потребує й 
відразу ж поверне їх». 

Оце все сталося, щоб збулося про-
віщене через пророка, який промовляє: 
«Скажи доньці Сіону: «Ось Цар Твій 
прибуде до Тебе – смиренний, сидячи на 
ослиці й осляті – синові під’яремної» 
(Захарія, 9: 9; Ісайя, 62: 11). 

Пішли ж учні й учинили, як звелів їм 
Ісус. Привели ослицю та молодого осла 
і вкрили їх одягом своїм, і сів на них 
зверху Ісус. 

Безліч народу ж стелили одіж свою 
по дорозі; інші ж – різали гілки з дерев 
і встеляли ними дорогу. Народ же, 
що йшов перед Ним та вслід за Ним – 
вигукував, промовляючи: «Осанна Сину 
Давидовому! Благословенний, Хто 
прийшов у ймення Господнє! Спасіння 
на Висотах!»

І коли увійшов Він до Єрусалиму, – 
завирувало ціле місто, промовляючи: 
«Оце є Ісус – Пророк з Назарету 
Галілейського!». 

____________________________________________________
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І увійшов Ісус до храму Божого, і 
вигнав усіх, хто продавав чи купував 
у храмі, і столи міняйлів перекинув – і 
лавиці продавців голубів. І сказав їм: 
«Написано: дім Мій – домом молитви 
називатися буде», а ви зробили його 
вертепом розбійників» (Ісайя, 56: 7; 
Єремія, 7: 11). 

І приступили до Нього кульгаві та 
сліпі в храмі – й зцілив їх. 

Побачили ж, первосвященики та 

книжники ті чудеса, що вчинив, і дітей, 
що вигукували у храмі, промовляючи: 
«Осанна Сину Давидовому!», й 
обурилися. І сказали Йому: «Чи чуєш, 
що  оці  говорять?» 

Ісус же промовив до них: «Чи ніколи 
не читали, що вустами дітей та 
немовлят  вчинив  Собі хвалу»? (Пс., 8: 3).

І лишивши їх, вийшов із міста – 
вирушив у Витанію, і заночував там».

•••••••

•••••••
Вигнання із храму крамарів Господом Ісусом

___________________________________
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62. Євангеліє від Св. Матфея – про
провокацію первосвящеників проти
Господа Ісуса та про те, як Господь

розповів їм притчу про виноградарів

«І коли зайшов Він до храму та навчав,
приступили до Нього первосвященики 
та старійшини народні, промовляючи: 
«Якою владою оце чиниш, і хто дав 
Тобі владу оцю?!»

На це Ісус сказав до них: «Запитаю 
і Я вас про щось, а коли дасте Мені 
відповідь, – тоді й Я вам скажу, якою 
владою оце чиню. Хрещення Йоанове 
звідки  було – чи від Небес, чи  від  
людей?»

Вони ж роздумували про себе: «Коли 
скажемо: «з Небес» – скаже нам: «Чому ж 
не повірили йому?», а коли сказати: «від 
людей», – страшно народу – всі бо мають 
Йоана за пророка». 

Й у відповідь Ісусові сказали: «Не 
знаємо». Промовив і Він до них: «Не 
скажу  ж  і  Я  вам,  якою  владою  оце  чиню. 

Що про це думаєте? Чоловік один мав 
двох синів – і, звернувшись до першого, 
говорить: «Сину, йди нині працювати у 
винограднику моєму!». Він же у відповідь 
промовив: «Не хочу!», невдовзі ж, 
розкаявшись, – пішов. 

І приступив до другого та сказав  
те ж саме. Той же відповів: «Так, 
володарю!». І не пішов.

Який із двох виконав волю батькову?» 
Сказали Йому: «Перший». 

Промовив до них Ісус: «Воістину 
говорю вам, що митники та блудниці 
випереджають вас [на шляху] до 
Царства Божого. 

(ХХІ: 23-46)
Прийшов бо до вас Йоан шляхом 

праведним, і не повірили ви йому, 
митники ж та блудниці – Йому 
повірили. Ви ж, навіть побачивши оце,     
– не  покаялися,  щоб  повірити  йому!

Іншу притчу послухайте. Чоловік
один, мав господарство, насадив він 
виноградник й огорожею обніс його, і 
викопав у ньому чавило, збудував башту 
й,  віддавши  його  орендарям,  відлучився. 

Коли ж наблизився час плодів, послав 
рабів своїх до орендарів, отримати плоди 
свої. 

І схопивши рабів його, орендарі одного 
тяжко побили, іншого – каменували. 

Знову послав інших рабів – вищих за 
перших – і вчинили їм те ж саме. 

Нарешті послав до них сина свого, 
гадаючи собі: «Засоромляться сина 
мого». 

Орендарі ж, побачивши сина, вирі-
шили поміж собою: «Ось спадкоємець – 
підемо, згубимо його й осягнемо спадщину, 
яка йому належиться!». 

І схопивши Його, вивели із вино-
градника, й убили. Отож, коли прийде 
господар винограднику, як вчинить з 
орендарями отими?»

Сказали йому: «Вигубить їх 
люто – як злочинців, а виноградник 
віддасть іншим виноградарям, що 
віддаватимуть йому плоди у час 
належний!» 

_________________________________________________________________________________________________________________
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Промовив до них Ісус: «Невже ніколи 
не читали ви в Писанні: «Камінь, Яким 
знехтували будівничі – Оцей опинився 
на покуті – від Господа це сталося, і 
дивним воно здається в очах наших?» 
(Пс., 117: 22-23). 

Тому говорю вам, що відніметься 
від вас Царство Боже й віддасться 
народові, який приноситиме плоди 

його. І той, хто впаде на Камінь Оцей 
– розіб’ється; а на кого Він упаде –
розчавить». 

І вислухавши притчу Його, перво-
священики зрозуміли, що про них 
говорить. 

І шукали, як схопити Його, та боялися 
народу – тому, що всі з народу – за 
пророка Його мали».

•••••••

•••••••

Притча про лихих виноградарів.  Син господаря – перед орендарями

________________________________
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63. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
у храмі Єрусалимському пролунав голос

Отця Небесного
(ХІ: 19-50)

«Фарисеї ж перемовлялися поміж 
собою: «Чи не бачите, що нічого не 
вдіємо – цілий світ за Ним іде!»

Були ж тут і з еллінів деякі – із тих, що 
свято вшанувати прийшли. Й до Филипа 
вони звернулися – до того, що із Вифсаїди 
Галілейської походив – і благали вони 
його: «Пане, Ісуса побачити хочемо!»

Прийшов Филип та й Андреєві 
про те розповів, а згодом Андрей та 
Филип Ісусові про все розказали. 
Ісус же промовив до них у відповідь: 
«Година надходить – і Син Чоловічий 
прославиться! Воістину, воістину, 
скажу вам: коли не помре зернятко 
пшеничне, на землю упавши, одним-
єдиним воно залишиться, коли ж помре 
– достоту плодів принесе! З любові до 
життя свого – гублять його, й життя 
своє зненавидівши у світі цьому – для 
Життя Вічного зберігають його. 

Коли ж хтось послужити Мені 
захоче – за Мною нехай і він піде, і, де 
Я перебуватиму – там і слуга Мій буде.  
Коли ж Мені він служитиме, прославить 
його Отець Мій. 

І нині схвилювалася душа Моя, і що 
сказати маю: Отче, порятуй Мене 
від години цієї? Та ж заради цього й 
прийшов Я – для години цієї бо!

Отче, прослав ймення Твоє!» 
І голос із небес почувся: «І прославив, 

і знову прославлю!»
Народ же, який стояв поряд та слухав, 

перемовлявся: «Грім загримів». А деякі 
промовляли: «Ангел відповів Йому».

І сказав Ісус їм на це: «Голос оцей не для 
Мене лунав – а заради народу. Нині світ 
оцей – перед судом постав – нині князь 
світу цього геть вигнаним буде! Коли 
ж над землею піднесуся Я – усіх [своїх] 
прихилю до Себе».

Оце ж промовив Він, пророкуючи, 
якою  смертю  Йому  померти  належиться. 

Відповіли Йому із натовпу: «Із 
Закону відомо нам, що Христос 
вічно перебуватиме, чому ж говориш 
Ти: «Піднестися Сину Чоловічому 
належиться?» Хто ж Він є оцей Син 
Чоловічий?»

Промовив же Ісус до них: «Іще 
протягом часу малого Світло посеред 
вас світитиме – ідіть-но, допоки 
Світло маєте, щоб пітьма вас не 
поглинула – той бо, що в пітьмі 
ходить, куди іде – не знає! Допоки 
Світло маєте – у Світло віруйте, щоб 
синами Світла вам бути!» Промовив 
оце Ісус і геть пішов – зникнувши із очей 
їхніх.

І хоч безліч знамень вчинив Він перед 
ними – не увірували у Нього – аби 
слово Ісайї-пророка виповнилося, коли 
промовляв він: «Господи, хто повірив у 
те, що чули ми? І рука Господня кому це 
відкрила?!»

Тому й увірувати не могли, як про це й 
знову Ісайя провістив: «Осліпли очі їхні, 
й закам’яніли серця їхні, щоб очима не 
бачити і серцем не розуміти – щоб не 
навернутися – аби їх не зцілив!»
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Оце ж Ісайя промовив, коли побачив 
Славу Його і слово [почув] – від Нього.

Та все ж, і зі старійшин багато увіру-
вали у Нього, проте визнати це – не 
визнавали, фарисеїв остерігаючись – 
аби відлученими від синагоги не бути – 
полюбили бо славу людську вони дужче 
за славу Божу.

Ісус же вигукнув, промовляючи: 
«Віруючий у Мене – не у Мене вірує, але 
у Того, Хто послав Мене! І той, хто 
бачить Мене [не Мене бачить], а Того, 
Хто послав Мене! Я світлом у світ 
цей прийшов, аби кожен, хто увірує у 
Мене, у пітьмі не залишився! Коли ж 

хтось, словá Мої слухаючи, не пильнує 
їх – Я не суджу його – не прийшов бо Я 
світ засудити, але – щоб врятувати 
його! Хто ж Мене відкидає та словá 
Мої заперечує – Суддю для себе він 
має: слово бо, яке промовляю Я – воно 
його Останнього Дня судитиме! Від 
Себе бо – не промовляю нічого, але 
Отець [Небесний], Який Мене послав 
– Він заповідь Свою дав для Мене –
що сказати Мені, й що промовити!» І 
знаю бо, що заповідь Його – Життям 
Вічним є. Отож, і промовляю Я, як 
Отець до Мене промовив – саме так і 
говорю!»

•••••••

64. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь провістив про зруйнування 

Єрусалиму 70-го року та про Останні часи – 
 перед Його Другим Приходом

(ХХVІ: 1-46)
«І вийшовши, Ісус віддалявся від 

храму, і приступили учні Його, щоб 
показати Йому будови храмові. Ісус же 
промовив до них: «Чи бачите оце все? 
Воістину, говорю вам: не лишиться 
тут каменя на камені, й нічого – що б 
не було зруйнованим!» 

Присів же Він на горі Єлеонській і 
приступили до Нього учні наодинці, 
промовляючи: «Скажи нам, як оце 
станеться й коли оце станеться, і яким є 
знамення  Твого  приходу  та  кінця  часів?»

У відповідь же Ісус мовить: 
«Пильнуйте, щоб ніхто вас не спокусив. 
Багато бо прийдуть під ім’ям Моїм, 
промовляючи: «Я є Христос» – і багатьох 
спокусять. Почуєте ж і про війни, й 
долинуть чутки військові. Глядіть же, 

не лякайтеся – належить бо тому бути,        
але не тоді кінець настане. Підніметься    
бо народ – на народ і царство – на 
царство, і буде голод, і мор, і землетруси 
місцями. Все оце – початок страждань. 

Тоді віддадуть вас на муки і уб’ють     
вас, і будуть народи усі ненавидіти 
вас за Ймення Моє. І тоді спокусяться 
багато,  і один одного зрадять, і зне-
навидять один одного. І багато лже-
пророків постануть і спокусять бага-
тьох. 

І через примноження беззаконня 
– в багатьох охолоне любов. Хто ж
перетерпить до кінця – спасеться. 

І проповідуваним буде оце Євангеліє 
Царства по всьому світу – на свідоцтво 
всім народам; і тоді настане кінець. 

__________________________________________________
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Отож, коли побачите мерзоту 
запустіння, провіщену пророком 
Даниїлом, яка стоятиме на місці 
святому – хто читає, нехай зрозуміє, 
тоді, хто буде в Юдеї, нехай втікають 
у гори. Коли хтось на даху – нехай 
не заходить взяти щось із дому 
свого. І коли хтось на полі – нехай не 
повертається назад, щоб взяти одяг 
свій. Горе ж вагітним і годувальницям 
в дні оті. Моліться ж, щоб не сталася 
втеча ваше взимку, чи в суботу. Бо 
тоді буде велика скорбота, якої не було 
від початку світу – й донині, й уже не 
буде. І коли б не скоротилися дні оті 
– не було б порятунку всякій плоті –
заради ж вибраних – скоротяться дні 
оті. 

Тоді, якщо хтось скаже вам: «Ось 
тут Христос!», – або ж: «Отам!»– не 
довіряйте! Повстануть бо лжехристи 
і лжепророки, і дадуть знамення 
великі та чудеса, щоб спокусити, коли 
можливо, й вибраних. 

Ось наперед сказав вам. Коли, отож, 
скажуть вам: «Ось Він – у пустелі 
перебуває», – не виходьте; «Ось Він – 
у криївках!», – не майте довіри, бо, як 
блискавка з’являється – від сходу й 
до заходу – таким буде прихід Сина 
Божого. 

Там  бо,  де  буде  труп,  зберуться  грифи. 
Водночас, після скорботи днів 

отих, сонце затьмариться і місяць 
не даватиме світла свого, і зірки 
упадуть із неба, і планети небесні 
похитнуться. І тоді з’являться 
знамення Сина Чоловічого на небі: і 
тоді заплачуть всі племена земні, й 
побачать Сина Чоловічого, що прийде 
над хмарами небесними з силою і славою 
незчисленною. І пошле Ангелів Своїх 
з голосом сурми гучним, і зберуться 

вибрані Його від чотирьох вітрів – від 
краю Неба – до краю його. 

Від смоківниці навчіться уподібнення: 
коли вже галузки її омолоджуються, й 
листя розпускається, пильнуйте, бо 
скоро жнива. Отож, коли ви побачите 
оце – знайте, що невдовзі стоятиме 
[Господь] під дверима. Амінь! Говорю 
вам; не скінчиться рід оцей, доки все оце 
не станеться. Небо й земля минуться; 
але слова Мої – не минуться. 

Про день же той і годину – ніхто не 
знає, ані Ангели небесні – лише Отець 
Мій – Єдиний. Але, як було у дні Ноєві 
– таким буде й час приходу Сина
Чоловічого. Як бо в дні перед Потопом 
їли й пили, одружувалися і заміж ви-
ходили – до дня того, коли увійшов Ной 
у ковчег, і не очікували нічого, доки 
не прийшла вода і не захопила всіх – 
таким буде й Прихід Сина Чоловічого. 

Тоді двоє будуть на полі – один 
візьметься, а другий – полишиться. 
А дві на жорнах молотимуть – одна 
візьметься, друга – полишиться. 

Пильнуйте, отож, бо не знаєте, якої 
години Господь ваш прийде. 

Оце ж ви розумієте, що коли б знав 
господар дому, о котрій сторожі злодій 
надійде, пильнував би й не дозволив 
би підкопатися під дім свій. Тому й 
ви пильнуйте, бо в той час, коли й не 
гадаєте, Син Чоловічий прийде. 

Хто є рабом вірним і мудрим, якого, 
поставив пан його – над прислугою 
своєю – щоб давати їм їжу вчасно? 
Щасливий раб той, якого, прийшовши, 
володар його, знайде при цьому ділі. 
Воістину, говорю вам, що над всім 
маєтком поставить його! Коли ж 
скаже злий раб отой в серці своєму: 
«Забариться володар мій прийти!» й 
розпочне  бити  співслуг  своїх  та  їсти    
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й пити з пияками – прийде володар раба 
отого тієї днини, коли не чекатиме, і   
тої години – коли не знає, і розрубає тіло 

його навпіл, і долю його – з невірними 
урівняє – там буде плач і скрегіт зубів».

•••••••
65. Євангеліє від Св. Марка – про те, як

Господь прибув у Витанію на обід до
Симона Прокаженого

 (ХІV: 1-3)
«По двох днях же мала пасха 

настати та день опрісноків [перед нею]. 
І роздумували первосвященики та 
книжники, як оманою Його захопити – 
аби згубити. Промовляли ж: «Але не на 
свято – поголос бо посеред людей піде».

Коли ж у Витанії перебував Він – 
у будинку Симона-прокаженого – і 
приліг [за трапезою], жінка прийшла, 
алебастрову посудинку маючи із миром 
– нардом коштовним; і посудинку
надбивши,  миро  на голову  Його  вилила».

•••••••
66. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як Марія

Витанійська Господа миром помазала
(ХІІ: 1-11)

«Ісус же за шість днів перед пасхою
до Витанії прибув, де Лазар мешкав – 
померлий,  якого  з  мертвих  Він  воскресив.

Вчинили ж [згодом] тут вечерю для 
Нього і Марта прислуговувала, Лазар же 
був одним із тих, що [за столом] із Ним 
прилягли.

Марія ж, принісши котилу мира 
[0,284 літра] із нарду справжнього – 
коштовного вельми – помазала ноги 
Ісусові й витерла волоссям своїм ноги 
Його. Кімната ж пахощами від мира 
наповнилася.

Говорить же один із учнів Його – Юда 
Симонів Іскаріот – той, що зрадити Його 
хотів: «Чому ж миро оце не продане 
було за триста динаріїв, аби їх убогим 
роздати?!» 

Промовив же це не тому, що про убогих 
турботою переймався, але тому, що 
злодієм був і скриньку мав, яку з собою 
носив для пожертви.

Сказав же Ісус на це: «Облиш її – на 
день поховання Мого вона приберегла 
оце. Убогих завждú біля себе матимете,  
Мене ж – матимете не зáвжди».

Дізналося ж народу безліч – із юдеїв 
– що тут Він перебуває, і прибули
сюди – не лише Ісуса заради, але й щоб 
Лазаря побачити – його ж Він із мертвих 
воскресив. 

Радилися ж первосвященики поміж 
собою, аби й Лазаря убити їм. Адже 
багато хто, на нього зважаючи, відійшов 
від  юдеїв,  в  Ісуса  увірувавши».

•••••••

___________________________________________________________
__________
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67. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як 
Господь розповів притчу про духовні

Дари Божі  (ХХV: 14-30)
«[Промовив Ісус: «Учинить Господь],

як чоловік якийсь, що вирушаючи в 
країну далеку, прикликав рабів своїх 
і передав їм маєток свій. І одному дав 
п’ять талантів, іншому – два, іншому ж 
– один.

Пішов же, той, хто прийняв п’ять 
талантів, вклав їх у діло і здобув ще п’ять 
талантів.

Так само й той, хто два прийняв – 
здобув  і  він  ще  два. 

Хто ж прийняв один – пішов, закопав 
його в землю – сховав срібло володаря 
свого. По довгому часі, прийшов володар 
рабів  отих  і  зажадав  від  них  розрахунку.

І приступив той, хто п’ять талантів 
отримав, промовляючи: «Володарю! 

п’ять талантів мені ти передав – і ось  
ще п’ять талантів, які придбав я за 
них!»

Говорить же йому володар його: 
«Добре, рабе щирий та ретельний, – у 
малому ти був вірним – над багатьма 
тебе вивищу – уійди в радість господаря 
твого!» 

Приступив і той, хто два таланти 
прийняв, промовивши: «Господарю! два 
таланти мені ти передав: ось і ще два 
таланти,  що  на  них  я  придбав!» 

Говорить до нього пан його: «Добре, 
рабе щирий та ретельний, – у малому 
ти був вірним – над багатьма тебе 
вивищу – уійди в радість господаря 
твого!». 

•••••••

•••••••
Притча про таланти 

________________________________________________________
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Приступив же і той, хто прийняв 
один талант – промовляє: «Господарю! 
знаю тебе – жорстока ти людина – 
пожинаєш, де не сіяв, і збираєш – де не 
розкидав. Отож, остерігаючись тебе, 
пішов я і сховав талант твій у землю 
– ось маєш своє!»

У відповідь же пан його говорить до
нього: «Лукавий рабе й лінивий! – знав 
ти, що жну там, де не сіяв і збираю – де 
не розкидав! Належало ж тобі віддати 
срібло моє торгівцям і, повернувшись, 
я взяв би своє з прибутком.

Візьміть, отож, у нього талант 
і віддайте тому, хто має десять 
талантів! 

Кожному, хто має, – ще додасться й 
примножиться, а від того, хто не має 
– навіть те, що здається йому – ніби
має, – забране буде у нього. 

А раба-лайдака – вкиньте його в 
пітьму непроглядну, де буде плач та 
скрегіт зубів». 

Оце промовивши, додав: «Хто має 
вуха,  щоб  слухати  –  нехай  слухає!»

•••••••

68. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як 
Господь чинитиме Свій Останній Суд

(ХХV: 31-46)
«Коли ж прийде Син Чоловічий у 

славі Своїй, і всі Святі Ангели – з Ним, 
тоді посяде на престолі слави Своєї. 
І зберуться перед Ним, всі народи – і 
відділить їх одних від одних – як пастух 
відділяє овець від кіз. І поставить овець 
по-правиці від Себе, а кіз – зліва від 
Себе. 

Тоді промовить Цар до тих, які по-
правиці від Нього: «Прийдіть бла-
гословенні Отця Мого, успадкуйте 
Царство, приготоване для вас від 
початку світу! Голодував бо Я, і ви 
нагодували Мене; був спраглим – і Мене 
напоїли. Був роздягненим – і зодягнули 
Мене; хворів – і відвідали Мене; був 
мандрівцем і ви прийняли Мене; у 
в’язниці перебував – і прийшли до 
Мене!»

Тоді відповідатимуть Йому пра-
ведники, промовляючи: «Господи! коли 
бачили Тебе ми голодним, і нагодували, 
чи спраглим – і напоїли? Коли ж Тебе 

бачили мандрівцем і прийняли? Чи – 
роздягнутим і зодягнули? Коли ж ми Тебе 
бачили хворим, чи у в’язниці – й прийшли 
до Тебе?»

І у відповідь Цар [Небесний] скаже 
їм: «Воістину, говорю вам! оскільки 
ви зробили це одному з братів Моїх 
найменших, – Мені зробили». 

Тоді скаже й тим, хто зліва [від Нього]: 
«Ідіть від Мене, прокляті, у вогонь 
вічний, приготований для диявола і 
ангелів його! Голодував бо Я, і ви не 
нагодували Мене; був спраглим – і Мене 
ви не напоїли. Подорожнім був Я, і не 
прийняли ви Мене: хворів та у в’язниці 
був – і не відвідали Мене!».

Тоді відповідатимуть Йому й ті, 
промовляючи: «Господи! коли Тебе 
ми бачили голодним, чи спраглим, чи 
подорожнім, чи хворим, чи у в’язниці, і не 
прислужилися Тобі?!»

Тоді відповість їм, промовляючи: 
«Воістину, говорю вам, оскільки не 

____________________________________________________________________________
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зробили цього для одного із оцих малих       
– для Мене не зробили!»

І підуть оці – на муки вічні, праведники 
ж – у Життя Вічне».

•••••••

•••••••

Останній Суд

______
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1. Євангеліє від Св. Луки – про вечірній
початок першого дня 

опрісноків – 29-30 березня 36-го року
(ХХІІ: 1-13)

«Наближалося ж свято опрісноків,
яке пасхою називають.

І нагоди первосвященики та книж-
ники шукали, аби згубити Його – 
народу бо остерігалися.

Увійшов же Сатана в Юду на прізвись-
ко Іскаріот – одного із Дванадцяти. 
Пішов він до первосвящеників та 
старійшин і запевнив їх, що видасть 
Його їм. І зраділи вони, й погодилися 
срібла дати йому. Й обіцяв він зручну 
нагоду знайти, аби видати Його їм, 
коли натовп не заважатиме.

І день опрісноків [із заходом сонця] 
настав, у який пасху належиться 
заколювати.

І Петра та Йоана послав Він, 

промовивши: «Підіть-но, пасху нам 
приготуйте  для  споживання!»

Вони ж сказали Йому: «Де бажаєш, 
аби ми приготували?»

Він же промовив до них: «Ось, коли 
до міста увійдете, чоловіка із амфорою 
зустрінете, який воду нестиме – за ним   
до  будинку  зайдете  –  куди  він  піде. 
І скажете до господаря будинку того: 
«Учитель тебе запитує: «Де кімната 
є та, у якій пасху споживатиму із 
учнями Своїми?»

Й покаже вам світлицю велику – 
килимами вистелену та прибрану – 
там  і  приготуйте».

Пішли ж вони і знайшли все, як 
сказано їм було, і пасху приготували».

•••••••

•••••••
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2. Євангеліє від Св. Йоана – про початок
Тайної Вечері (ХІІІ: 1-30) 

«Перш ніж свято пасхи настало, знав
уже Ісус, що година Йому зближається 
перейти до Отця зі світу цього і своїх 
полюбивши, що у світі перебувають, – 
до кінця полюбив їх.

Відтоді, як вечеря [у Витанії] відбулася, 
у серце Юді Іскаріотові, сину Симона, 
диявол думку поклав, аби той зрадив 
Його.

Ісус же, знаючи, що все передав Отець 
у руки Його, і що від Бога Він вийшов, і 
до Бога йде, від вечері на ноги звівся 
й ризи Свої із Себе зняв, і лентіон до 

рук прийнявши, перепоясався ним. 
По тому води налив до посудини для 
вмивання й почав ноги вмивати учням 
Своїм та лентіоном їх витирати – ним 
же опоясаний був. Коли ж до Симона 
Петра підійшов, і промовив той тоді 
до Нього: «Господи! Чи це Ти мої ноги 
вмиватимеш!?»

І промовив тоді Ісус йому у відповідь: 
«Те, що Я чиню – нині збагнути не зможеш 
ти – згодом зрозумієш колись».

Говорить Петро до Нього: «Довіку ніг 
моїх не митимеш!» 

____________________________________________
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І сказав Ісус йому на це: «Коли не вмию 
тебе – частки зі Мною не мати тобі!»

І промовив до Нього Симон Петро: 
«Господи! Не ноги мої лише, але й руки 
та голову…».

І сказав Ісус йому: «Обмитий не 
потребує цього – лише омиття ніг 
потребує – чистий бо він увесь. І ви є 
чистими, але – не всі».

Знав бо зрадника Свого – отомý й 
сказав Він, що не всі чистими є.

Коли ж ноги їхні обмив, зодягнувся 
у ризи Свої і знову за столом приліг, до 
них промовивши: «Чи ж розумієте, що 
вчинив Я для вас? Називаєте Мене ви 
Господом та Учителем й добре чините 
ви – Ним бо Я і є. Коли ж Я ноги ваші 
умив – Господь ваш і Учитель ваш – 
тож і вам ноги вмивати належиться 
одне одному. Зразок бо нині дав Я для 
вас – аби [згодом] чинили ви так, як Я 
для вас учинив.

Воістину, воістину говорю вам: немає 
раба більшого за володаря свого, а ні 
посланця більшого за того, хто його 
посилає! Коли ж оце розуміючи, так 
чинитимете – блаженними ви будете.

Говорю ж оце із вас не про кожного – 
знаю бо тих, кого вибрав Я, та [й того], 
щоб Писання виповнилося [через нього]: 
«Той, хто хліб споживав зі Мною, 
п’яту свою заніс на Мене» (Пс. 40: 10). 
Віднині ж говорю Я до вас: перш, ніж це 
станеться, й по тому, як це станеться, 
віру майте в собі, що Я – Сущий!

Воістину, воістину скажу вам, 
того приймаючи, кого пошлю – Мене 
прийматимуть, а Мене приймаючи – 
Того прийматимуть, Хто Мене послав!»

Промовивши оце, духом схвилювався 
Ісус і сказав, засвідчивши: «Воістину 
скажу вам, один із вас зрадить Мене!»

Переглядалися ж учні поміж собою, не 
розуміючи, про кого мова.

Був же тут один із учнів Його, який 
поряд з Ісусом приліг – його ж Ісус 
любив. І знак подав йому Симон Петро, 
аби запитав Його, про кого говорить 
Він?

Прихилився ж він [головою] до грудей 
Ісусових, промовивши: «Господи, хто 
він?!»

Відповів Ісус: «Той він є, кому Я хліба 
шматочок подам, [в олію] вмочивши». 
І хліб [в олію] вмочивши, подав Юді 
Іскаріотові, сину Симона.

І по тому, як шматочок той узяв, 
Сатана у нього увійшов. Промовив же 
Ісус до нього: «Все, що чиниш ти, чини 
не гаючись!»

І ніхто не зрозумів із тих, що прилягли  
за трапезою – про що сказав Він йому.

Деякі навіть міркували собі: позаяк 
Юда скриньку має, то й наказав йому 
Ісус дещо купити до свята – те, чого їм 
ще бракувало, або ж – аби гроші убогим 
роздав.

Взявши ж шматочок той до рук своїх, 
відразу ж і вийшов він; була ж ніч».

____________________________________________________________________________________________________________________
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Юда Іскаріот йде на зраду

3. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як
Господь встановив Тайну Святого

Причастя для Церкви
(ХХV: 26-29)

«Коли ж їли вони, прийняв Ісус хліб
і поблагословивши, розломив, дав Своїм 
учням і промовив: «Прийміть, їжте – 
оце є Тіло Моє!». 

І прийнявши чашу та прославу 
вчинивши, подав, їм, промовивши: 
«Пийте з неї всі! Оце бо є Кров Моя 

Нового Завіту, що за багатьох 
проливається  на  відпущення  гріхів!». 

Говорю ж вам, що не питиму віднині 
від плоду цього виноградного – до дня 
того, доки питиму з вами нове (вино) в 
Царстві Отця Мого». 

•••••••

___________________________________
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4. Євангеліє від Св. Йоана – про провіщення
Господом Апостолу Петру його відречення

(ХІІІ: 31-38)
«І коли вийшов він [Юда Іскаріот],

Ісус промовив: «Нині прославиться Син 
Чоловічий і Бог прославиться в Ньому! 
Коли ж Бог прославиться в Ньому, то й 
Бог прославить Його у Собі, й достоту 
прославить Його!

Дітоньки! Іще на хвильку якусь з вами 
перебуватиму! Шукатимете Мене, і, як 
сказав Я юдеям: «Куди Я іду, ви прийти 
не зможете», й вам оце скажу нині. 

Заповідь нову даю вам: щоб любили 
один одного – так, як Я полюбив вас, 
майте й ви Любов таку ж поміж собою. 
По тому впізнаватимуть вас усі, що 
є ви учнями Моїми, коли Любов поміж 
собою матимете!»

Промовив до Нього Симон Петро: 
«Господи, де підеш Ти!?» Відповів йому 
Ісус: «Туди, де Я іду, не зможеш нині за 
Мною піти – колись згодом за Мною 
підеш».

___________________________________
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Сказав до Нього Петро: «Господи, чому 
ж не зможу я піти за Тобою нині – життя 
своє покладу за Тебе!»

І відповів Ісус йому на це: «Життя 

своє за Мене ти покладеш? Воістину, 
воістину говорю тобі – когут навіть 
не заспіває ще, як відречешся ти тричі 
від Мене!»

•••••••

5. Євангеліє від Св. Йоана – про останні
настанови Господа Апостолам, виголошені

на Тайній Вечері (ХVІ – ХVІІ; ХVІІІ: 1)
«[Отоді промовив Ісус:] «Нехай

серце ваше не хвилюється – віруйте 
в Бога і в Мене віруйте. У домі Отця 
мого – помешкань достоту є. А коли 
б не так це було – сказав би, що місце 
вам іду приготувати. Коли ж місце вам 
приготую, знову прийду і з Собою вас 
заберу – аби там, де Я перебуваю, і ви 
перебували зі Мною. Куди ж Я іду – шлях 
ви знаєте».

І промовив Тома до Нього: «Господи, 
не знаємо, куди йдеш Ти, як же можемо 
пізнати  шлях  цей?!»

Сказав до нього Ісус: «Я є Шляхом, 
Істиною і Життям. Ніхто до Отця 
не може прийти інакше, як через Мене. 
Коли б Мене ви знали, й Отця Мого 
знали б ви. І пізнаєте Його таким 
чином, і побачите Його».

Говорить до нього Филип: «Господи, 
покажи нам Отця і цього вже вистачить 
з нас».

Сказав до нього Ісус: «Стільки часу 
вже посеред вас перебуваю Я, і не пізнав 
ти Мене, Филипе, – Мене побачивши, 
Отця бачиш! То чому ж ти говориш тоді: 
«Отця нам покажи?» Чи ж не віруєш, що  
в  Отці  перебуваю  Я,  а  Отець  –  в  Мені? 

Словами ж промовляючи до вас – не 
від Себе промовляю Я – Отець у Мені 
перебуває і Він усе чинить! Віруйте ж 
Мені, що в Отці Я перебуваю, а Отець 

– у Мені, коли ж не так – за справи усі
довіру майте до Мене.

Воістину, воістину скажу вам, хто 
вірує у Мене – діла, що Я їх чиню, і він 
чинитиме їх, і більші за ці вчинить, 
коли  Я  до  Отця  прийду.

І коли щось попросите (в Отця) 
заради ймення Мого, то вчиню [для 
вас], аби Отець у Сині прославленим 
був! Й коли попросите Мене про щось в 
ім’я  Моє  –  також  вчиню  вам.

Коли ж любите Мене – заповіді 
пильнуйте Мої!

І Я Отця проситиму, щоб іншого 
Утішителя вам послав – щоб із вами 
перебував навіки – Духа Істини – Його 
ж світ прийняти не зможе, бо не ба-
чить Його і не знає. Ви ж Його знаєте 
– у вас бо Він перебуває і перебуватиме
[в мірі більшій].

Сиротами вас не залишу – прийду до 
вас.

Іще трохи, й світ не побачить Мене 
більше. Ви ж Мене бачити будете – як 
бо Я – Живий, так і ви будете жити. 
Того дня зрозумієте ви: як Я – в Отці 
Моєму, так і ви в Мені будете, а Я – у 
вас.

Хто має заповіді Мої і пильнує їх – той 
Мене любить і улюбленим буде в Отця 
Мого і Я полюблю його й Сам перед ним 
постану».

____________________________________________________________________________________________________________
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Промовив до Нього Юда (не Іскаріот): 
«Господи, і чому це так має бути, що 
Ти нам з’явишся, а не світові?»

Відповів Ісус йому і сказав: «Коли 
хтось любить Мене – слова Мого 
пильнує, і Отець Мій полюбить його, і 
до нього прийдемо, й помешкання Своє 
у  ньому  вчинимо.

Хто ж не любить Мене – слів Моїх не 
пильнує, та слово, яке ви чуєте – не Моїм 
є,  але  –  від  Отця,  Який  Мене  послав!

Сказав вам оце, посеред вас перебува-
ючи, Утішитель же – Дух Святий, Якого 
Отець зішле вам в ім’я Моє – Він вас 
навчить усьому і доповнить все, про що 
говорив вам.

Мир залишаю вам – мир Свій вам 
даю. Не так, як світ дає, даю його вам 
– щоб серце ваше не хвилювалося і не
боялось. 

Чули, як сказав Я вам: «Піду і повернуся 
до вас»? О, коли б ви любили Мене – 
зраділи б ви від слів Моїх, що їх Я до вас 
промовив: «До Отця іду». Адже більшим 
є Отець Мій за Мене. І нині сказав вам 
оце – перш, ніж воно станеться, щоб, 
коли станеться, віру ви мали.

Уже не багато до вас говоритиму – 
світу цього володар сюди надходить, 
який у Мені нічого свого не має. Та світ 
нехай дізнається, що Отця люблю Я, 
і як Отець Мені звелів, так і чиню… 
Вставайте-но, звідси геть підемо!» 

[Озвався знову Ісус, допоки учні 
збиралися]: «Я є Лоза Виноградна – 
істинна, а Отець Мій Виноградарем 
є. Всіляку галузку на Мені, що не 
приносить плоду – відтинає Він її. 
Всіляку ж, що плід приносить – її Він 
очищує,  аби  плоду  більше  давала.

Уже чистими ви зробилися – через 
слово,  яким  промовляв  до  вас.

Отож, у Мені залишайтеся, а Я – у 
вас. Як бо галузка плоду приносити від 

себе не може, коли на лозі виноградній 
не перебуватиме, так і ви не зможете, 
якщо  у  Мені  не  будете  перебувати. 

Я є Лоза Виноградна, а ви – галузки. 
Хто в Мені залишається, а Я – у ньому 
– він плоду приносить достоту. Без
Мене  бо  нічого  чинити  не  можете.

Коли ж хтось у Мені не перебуватиме 
– немов галузка він буде обтятим й
засушеним – такі збирають і палять 
їх на вогнищі.

Коли ж у Мені залишитесь, й слова 
Мої у вас перебуватимуть, усе, що 
забажаєте попросити – станеться воно 
за бажанням вашим.

У цьому прославляється Отець Мій, 
щоб плоду достоту ви приносили й 
учнями Моїми зробилися.

Як Отець полюбив Мене – і Я вас 
полюбив  –  залишайтеся  ж  у  Любові  Моїй.

Коли заповіді Мої збережете – 
залишитесь у Любові Моїй, як і Я 
пильную заповіді Отця Мого і в Любові 
Його перебуваю.

Сказав Я оце для вас, аби радість 
Моя у вас перебувала й радість ваша 
наповнилась повнотою. У цьому є 
заповідь Моя, аби Любов була поміж 
вами  –  та  ж,  якою  Я полюбив  вас.

Більшу за цю Любов, ніхто не має, 
аби хтось життя своє поклав за тих, 
хто любить його!

Друзями Моїми ви станете, коли те 
чинитимете, що Я вам заповів.

І рабами вже не називаю вас, адже раб 
не знає того, що володар його чинить. 
Вас же Я назвав друзями Своїми, адже 
все, що чув Я від Отця Мого – вам усе 
передав.

Це не ви Мене вибрали – Я вибрав вас 
і Я вас на шлях настановив, аби плід 
приносили, і плід ваш – не зникав. Щоб 
усе, що не попросите в Отця Мого в ім’я 
Моє – Він дав вам.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Оцю заповідь вам даю: аби одне 
одного  ви  любили.

Коли ж світ зненавидить вас, 
пам’ятати маєте, що й Мене раніше 
за вас він зненавидів. Коли б від світу 
були ви – світ би своє у вас любив би, а 
оскільки ж ви не від світу, то вибрав Я 
вас серед світу, й заради цього світ вас 
зненавидів.

Пригадайте-но слово до вас Мною 
промовлене: «Немає раба більшого 
за володаря свого» – коли Мене пере-
слідують, і вас переслідувати будуть, 
коли ж слово Моє пильнувати стали, 
пильнуватимуть і слово ваше. Проте 
вчинять вам оце за ймення Моє – бо не 
знають Того, Хто Мене послав.

Коли б не прийшов Я й не говорив до них 
– гріха б вони на собі не мали, а відтак –
не мають виправдання вони за гріх свій. 
Той бо, хто ненавидить Мене – він й 
Отця Мого ненавидить. Коли б справ 
Своїх посеред них Я не вчинив – їх же 
інший ніхто не чинив [ніколи] – і гріха б 
не мали тоді вони. Нині ж вони бачили 
усе й зненавиділи Мене та Отця Мого. 
Тож слово, в Законі їхньому написане, 
нехай збудеться: «Зненавиділи вони 
Мене безпідставно».

Коли прийде Утішитель – Його ж вам 
від Отця пошлю – Дух Істини, Який від 
Отця виходить – Він тоді засвідчить 
про Мене. І ви також свідчити будете – 
споконвіку бо ви зі Мною.

Сказав Я оце до вас, аби віру ви не 
втратили. Від синагоги бо вас відлучать, 
та й не далеко вже година ота, 
коли кожен, хто вас убиватиме, в 
марноті своїй гадатиме собі, ніби 
Богові він прислужився. Й усе це тому 
чинитимуть, що Отця й Мене вони не 
спізнали.

А про речі оці Я тому вам розповів, аби, 
коли година їхня настане – пригадали 

ви собі про них слова Мої. А до цього 
не говорив Я вам про них – бо із вами 
перебував.

Тепер же до Того йду, Хто послав 
Мене. І ніхто вже із вас Мене не питає: 
«Куди ідеш?» Від слів бо Моїх серце ваше 
смутком наповнилося. Та Я істину скажу 
вам: краще буде для вас, аби Я пішов – 
не прийде Утішитель до вас інакше, а 
коли ж Я піду – то до вас пошлю Його.

Коли ж прийде Він – світові за гріх 
докорить та звістить праведність і 
суд.

За гріх той, що вони не увірували у 
Мене.

А про праведність – що до Отця Мого 
Я йду, і вже не побачите Мене.

А про суд – що володар світу цього 
засуджений.

Ще багато про що мав би Я сказати 
вам, та наразі вмістити ви цього не 
зможете.

Коли ж Дух Істини прийде – у повноті 
Істини провідником вам буде – не від Себе 
бо промовлятиме, але все, що чутиме 
– те й звістить, і майбутнє звістить
вам. І Мене прославить Він – від Мене бо 
приймаючи – вам передасть!

Й усе те, що має Отець Мій – Моїм 
воно є. Отомý й сказав вам: «від Мене бо 
приймаючи, вам передасть!»

Ще хвилька – і не побачите Мене, й 
знову хвилька – і побачите Мене – як до 
Отця Я піду».

Перемовлялися ж деякі із учнів Його 
поміж собою: «Що означає це – те, що 
нам Він говорить: «Ще хвилька – і не 
побачите Мене, й знову хвилька – і 
побачите Мене – як до Отця Я піду»? 

Й промовляли вони: «Що означає 
воно, те, що Він нам сказав – про 
хвильку якусь – не розуміємо, про що 
говорить Він!»
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Розумів же Ісус, що запитати Його 
бажали вони, і промовив до них: «Чи не 
про те ви перемовляєтесь поміж собою 
– бо сказав Я до вас: «Ще хвилька – й
не побачите Мене, й знову хвилька – і 
побачите Мене»?» Воістину, воістину 
скажу вам, що плакатимете ви й 
тужитимете, а світ – радітиме, та 
хоч ви й сумуватимете – смуток ваш 
у радість обернеться! Породілля у 
пологах скорботу має – надійшов бо час 
для страждання її. Коли ж немовлятко 
породить – про скорботу свою забуває 
через радість свою – людину бо на 
світ привела. Тож і ви тепер смутком 
оповиті, коли ж знову побачу вас – серце 
ваше радістю наповниться, і ніхто 
радості вашої не відбере від вас.

І дня отого ні про що Мене не 
запитаєте. 

Воістину, воістину скажу вам, якщо 
в ім’я Моє ви в Отця Мого про щось 
попросите – дасть вам. До нині не 
просили ви нічого в ім’я Моє – просіть 
же й отримаєте, аби радість ваша 
повноту мала!

Притчами про це вам говорив – година 
ж надходить, коли уже не в притчах, а 
відверто про Отця вам звіщатиму. Дня 
того в ім’я Моє ви прохатимете, і не 
скажу, що за вас Отця проситиму – Сам бо 
Отець вас полюбив – за любов вашу  до 
Мене  і  за віру в те, що Я від Бога прийшов.

Оскільки Я від Отця вийшов й у світ 
прийшов, то знову світ залишаю, й до 
Отця іду».

Сказали тоді учні Його: «Ось, нині 
без натяків Ти промовляєш до нас, не 
вдаючись до притчі жодної. Нині бо 
зрозуміли ми, що усе є Тобі відомим, й 
потреби вже нам немає розпитувати 
Тебе ще про щось. Віруємо бо ми, що від 
Бога Ти прийшов».

Відповів їм Ісус: «Чи ж насправді ви 
увірували? Година бо зближається і вже 
нині настане вона, коли розсієтеся 
– окремо кожен, Мене залишивши
Самого. Та не буду самотнім Я – Отець 
бо зі Мною.

Сказав вам оце, щоб у Мені мир ви 
мали: від світу скорботу терпітимете, 
але мужніми залишайтеся – Я світ 
переміг!»

Слова оці промовивши, підняв Ісус очі 
Свої до неба й промовив: «Отче! Година 
настала – прослав Сина Твого, щоб і 
Син Твій прославив Тебе!

Владу дав Ти Йому над всіляким 
тілом, тож всьому, що віддав Ти Йому, 
нехай дасть Він Життя Вічне!

У цьому ж і є Життя Вічне, щоб 
пізнали Тебе – Бога Істинного і Христа 
Ісуса, посланого Тобою.

Я на землі прославив Тебе – справу 
оту довершив – її ж Ти Мені доручив 
вчинити.

І нині прослав Мене, Отче, славою 
Твоєю, яку мав Я у Тебе до початку 
світу.

Відкрив Я ім’я Твоє людям тим, яких 
від світу Мені Ти дав – Твоїми були 
вони, тому й Мені їх дав єси, і слово 
Твоє зберегли вони.

Нині зрозуміли вони, що усе, Тобою 
Мені передане – від Тебе пішло.

Слова, які дав Ти Мені – їм Я передав. 
І прийняли вони, і зрозуміли воістину, 
що від Тебе Я прийшов, і увірували, що 
послав Ти Мене.

За них Я благаю Тебе – не за світ 
благаю, а за тих, яких дав Ти Мені – бо 
вони Твої. І Моє все – Твоїм є, і Твоє – 
Моїм, і у них Я буду прославленим.

І не в світі Я вже, та вони у світі 
лишаються – Я ж до Тебе йду. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Отче Святий! Збережи їх в ім’я Твоє 
– їх же дав Ти Мені – нехай будуть
єдиними, як і Ми!

Коли в світі Я з ними перебував – 
зберігав Я їх в ім’я Твоє – тих, яких дав 
Ти Мені. І зберіг, і ніхто не загинув із 
них, окрім сина загибелі – аби Писання 
збулося.

А нині ж Я до Тебе йду і промовляю 
у світі слова оці, щоб Мою радість, 
Мною наповнену, вони в собі мали.

Передав Я їм слово Твоє, і світ 
зненавидів їх – бо не від світу вони, як і 
Я – не від світу.

Не благаю про те, щоб від світу Ти їх 
узяв, але – щоб від злого їх зберіг.

Не від світу вони, як і Я не від світу. 
Освяти ж їх Істиною Твоєю – слово 
Твоє є Істиною!

Як Мене Ти у світ послав, так і Я у 
світ  посилаю  їх.

І за них Я в офіру Себе присвячую, 
щоб  і  вони  в  Істині  освятилися!

Не лише за них благаю, а й про тих, 
що у Мене увірують, словам їхнім 
повіривши.

Нехай же усі єдиними будуть! Як Ти, 

Отче, – в Мені, а Я – в Тобі – нехай і 
вони в єдності в Нас перебувають, 
щоб і світ цілий увірував, що Мене Ти 
послав.

І Я славу Твою – яку Ти Мені дав – їм 
її передав – аби стали єдиними, як і Ми 
єдині.

Я – у них і Ти – у Мені, нехай будуть 
досконалими в єдності, й світ нехай 
зрозуміє, що послав Ти Мене, й полюбив 
їх, як Мене полюбив.

Отче! Ті, яких дав Ти Мені – хочу, щоб 
там перебували вони, де Я перебуваю – 
аби зі Мною були вони, аби славу Мою 
побачили – її ж дав єси Мені, бо полюбив 
Ти Мене ще до початку світу!

Отче Праведний! Не знає світ Тебе! Я 
ж Тебе знаю, і пізнали вони, що послав 
Ти Мене.

Я відкрив їм ймення Твоє, й інше все 
їм відкрию, щоб Любов, якою Ти Мене 
полюбив, в них була, і Я – в них».

Коли ж промовив оце Ісус, перейшов 
Він із учнями Своїми на інший берег 
потоку Кедрон – туди, де виноградник 
був, куди й зайшов Він Сам та учні Його».

•••••••

•••••••
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6. Євангеліє від Св. Луки – про те, як
Господь молився на горі Єлеонській

(ХХV: 35-46)
«І промовив до них: «Коли послав вас

без калитки й торби, і без сандалій [на 
зміну], чи ж вам чогось бракувало?». 
Вони ж сказали: «Нічого!»

Говорить же до них: «А нині, хто 
калитку має – нехай візьме, і торбу 
– так само. Той же, хто нічого не
має – нехай продасть плаща свого й 
меча купить. Говорю бо вам, що й це, 
[в Писанні] написане, – належиться, 
щоб виповнилося воно на Мені: «До 
беззаконних прирівняний». Все бо 
написане про Мене – до кінця свого 
зближається».

Сказали ж вони на це: «Господи, ось два 
мечі є тут!» Він же промовляє: «Доволі 
є!»

І [з будинку] вийшовши, до гори 
Єлеонської вирушив – як зазвичай. За 

Ним же пішли й учні Його.
Коли ж на місце прибули, сказав до 

них: «Моліться, аби під напади демонів 
не потрапити!»

І, відступивши від них на відстань – 
як каменем кинути, коліна схиливши, 
молився Він. І промовляв: «Отче, чи 
зволиш пронести чашу оцю повз Мене!? 
Та не Моя, а Твоя воля нехай буде!»

З’явився ж Ангел Йому із Небес – аби 
укріпити Його.

Й ретельніше молився, в напрузі духу 
перебуваючи – був же піт Його – як 
краплі крові, що на землю падали.

І з колін піднявшись, до учнів 
прийшов, і знайшов їх сном оповитих – 
через смуток. І промовляє до них: «Чому 
спите – вставайте-но – моліться – аби 
не  впасти  вам  перед  спокусами!»

•••••••

Моління про Чашу

_______________________________________________________________
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7. Євангеліє від Св. Йоана – про те, як
Господь показав Свою владу над Своїми 

ворогами у саду Гетсиманському
(ХVІІІ: 3-11)

«Юда , отож, когорту варти за собою
повівши – від первосвящеників та 
фарисеїв – приходить тоді на місце оце 
– зі смолоскипами, світильниками та
зброєю.

Ісус же, знаючи усе, хто прийде 
схопити Його, вийшов їм назустріч і 
запитує: «Кого шукаєте?!»

Й сказали вони у відповідь: «Ісуса 
Назорея!» 

І промовив Він до них: «Це Я!» 
Посеред них же стояв і Юда – зрадник 

Його.
Коли ж промовив Він до них: «Це Я!», 

відсахнулися вони й навзнак на землю 
попадали.

І знову Він їх запитує: «Кого шукаєте?!» 
І знову сказали вони: «Ісуса Назорея!»

Відповів їм Ісус: «Сказав же вам, 
що це Я – коли ж Мене ви шукаєте,         
облиште їх – нехай геть підуть! Нехай 
збудеться слово, яке промовив Я: «Ті, 
яких дав Ти Мені – не загине із них ні 
єдиний».

Симон же Петро, меча маючи – його 
вихопив і вдарив раба первосвященичого, 
і вухо праве відсік йому. Мав же ймення 
Малх раб оцей.

Сказав тоді Ісус до Петра: «Сховай до 
піхов меча свого – чи ж чашу, яку дає 
Отець Мені – не маю пити її?!»

•••••••

8. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як учні
залишили Господа в саду Гетсиманському

(ХХVІ: 55-56)
«У той час промовив Ісус і до натовпу:

«Немов на розбійника вийшли ви – зі 
зброєю та кіллям – аби схопити Мене. 
Щодня ж біля вас сидів, навчаючи 
в храмі, і ви не чіпали Мене. Оце ж 

усе сталося, щоб збулося Писання 
пророків!» 

Тоді учні всі, полишивши Його, 
втекли».

•••••••

____________________________________________________
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9. Євангеліє від Св. Йоана – про взяття під
варту Господа Ісуса та відречення 

Апостола Петра (ХVІІІ: 12-27)
«Уся ж когорта із центуріоном разом

та зі слугами юдейськими – до Ісуса всі 
кинулися і зв’язали Його. І повели Його 
найперше до Анни – до тестя Кайяфи, 
який первосвящеником став того року. 

Був же це Кайяфа той, який юдеям 
порадив, мовляв, краще одному 
Чоловікові  за  народ  померти.

Вслід Ісусові ж Симон Петро пішов 
та й ще один із учнів Його, якого у 
первосвященика в домі знали. І увійшов 
він за Ісусом на обору первосвященичу.

Петро ж зовні зупинився біля брами. 
Повернувся ж назад учень той, якого 
у первосвященика в домі знали, й 

воротарці  наказав,  аби  Петра  впустила.
І промовила [невдовзі] воротарка-

рабиня до Петра: «А чи учнем ти не є 
Чоловіка  цього?»  Й  сказав  він:  «Ні!»

Стояли ж раби та слуги навколо 
вогнища розпаленого – холоднеча бо 
настала – і грілися. Й Петро посеред них 
стояв та грівся.

Первосвященик же допитувався в 
Ісуса про учнів Його та вчення Його. 
Відповів йому Ісус: «Відверто я світові 
проповідував. В синагогах та у храмі 
завжди навчав, де юдеї усі збираються.   
І таємного нічого не навчав Я. То чому 
ж запитуєш ти Мене? Запитай тих, 

____________________________________________________
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хто слухав слова Мого – знають бо 
вони,  про  що  Я  говорив».

І коли ж Він промовив оце, то один 
зі слуг, що поряд стояли, по щоці 
ударив Його, і вигукнув: «То це так Ти 
первосвященикові  відповідаєш!»

Відповів йому Ісус: «Коли зле щось 
сказав Я, то скажи в чому зло оце 
полягає, коли ж добре сказав – то чому 
б’єш Мене?»

Відіслав же тоді Анна Його зв’язаним 
до первосвященика Кайафи.

А тим часом Симон Петро стояв і 
грівся. Промовили, отож, [юдеї] до нього: 
«Чи ж і ти – не із учнів Його єси?!» 

Відрікся ж він, «Ні!» промовивши.
Й озвався тоді один із рабів 

первосвященичих – родич того, якому 
Петро вухо відтяв: «Чи не тебе я бачив 
у винограднику з Ним?!»

Й знову Петро відмовився, й відразу ж 
когут заспівав».

•••••••

10. Євангеліє від Св. Матфея – про розкаяння
Святого Петра

(ХХVІ: 75)
«І згадав Петро слово Ісусове, до 

нього сказане: «Раніше, аніж когут 
заспіває – тричі відречешся від Мене». 
І, вийшовши, плакав гірко».

•••••••

•••••••
Відречення Святого Петра

________________________________________
__________
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11. Євангеліє від Св. Луки – про перебування
Господа під вартою у будинку 

первосвященика Анни та відведення Його
на синедріон (ХХІІ: 63-69)

«І  мужі, які Ісуса стерегли, знущалися
над Ним і били Його.

Й обличчя закривали Йому, й били 
в обличчя Його, і запитували Його, 
промовляючи: «Провісти, хто вдарив 
Тебе!?»

Й безліч зневаги іншої говорили на 
Нього.

Коли ж ранок настав, старійшини 
народні зібралися й первосвященики та 

книжники, й повели Його на синедріон 
свій».

І говорили: «Чи є Ти Христос – скажи 
нам?». 

Промовив до них: «Коли й скажу 
вам – все одно не повірите! Коли ж вас 
запитаю – все одно не дасте відповіді, 
й не відпустите. Отож, сяде віднині 
Син Чоловічий по-правиці Божої 
благодаті!»

•••••••

•••••••

Господь Ісус перед синедріоном

___________________________________
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12. Євангеліє від Св. Матфея – про цинічне
судилище над Господом на синедріоні, 
засідання якого відбувалося у будинку 

Кайяфи (ХХVІ: 55-65)
«Первосвященики ж та весь кагал 

свідчення проти Ісуса шукали – щоб 
умертвити Його – і знайти не могли.

Багато бо лжесвідчили проти Нього, та 
свідчення ці суперечливими були.

Й інші свідки проти Нього почали 
лжесвідчити, промовляючи: «Чули ми, 
як сказав Він: «Зруйную Я храм цей 
рукотворний і за три дні інший – 
нерукотворний збудую!»

Але й це свідчення достатнім не 
виявилося.

І встав первосвященик посеред зали, і 
запитав Ісуса, промовивши: «Нічого не 
відповідаєш Ти нам про те, чи правду 
вони проти Тебе свідчать?!»

Він же мовчав, жодним словом на це не 

озвавшись. Знову первосвященик запитав 
Його, промовляючи до Нього: «Чи ти є 
Христос – Син Благословенного!?»

Ісус же промовив: «Я – Сущий. І 
побачите Сина Чоловічого, коли по-
правиці [від Отця] сидітиме, і з силами 
небесними над хмарами прийде!» 

Первосвященик же одяг свій розірвав, 
промовляючи: «Чи потрібні нам ще й 
свідки якісь!? Кощунство почули ми – чи 
як вам здається?!» 

Вони ж усі Його на смерть засудили.
Й плювати деякі почали на Нього, й 

закривши обличчя Його, знущалися 
із Нього, і промовляли до Нього: 
«Провісти!» І слуги по щоках Його 
били».

•••••••
13. Євангеліє від Св. Матфея – про розкаяння

зрадника, яке привело до відчаю
(ХХVІІ: 1-10)

«Коли ж ранок настав, раду радили
всі первосвященики та старійшини 
громадські про Ісуса – щоб згубити Його.

І, зв’язавши Його, повели й передали 
Його Понтію Пилату – ігемону.

Тоді побачив Юда, зрадник Його, що 
Його засудили – розкаявся й повернув 
тридцять срібників первосвященикам та 
старійшинам, промовивши: «Гріх я  вчинив 
– зрадивши кров невинну!» Вони ж
сказали: «Що нам до цього? – твоя справа».

І кинув срібники у храмі, й відійшов, й 
пішов – повісився. 

Первосвященики ж взяли срібники 
й сказали: «Не годиться покласти їх в 
скарбницю храмову, бо це є – ціна крові».

Порадившись же , купили на них поле 
гончаря – на цвинтар для жебраків. 

Отож, земля ця донині «Полем Крові» 
[Акелдама] називається. 

Тоді збулося провіщене Єремією-
пророком, що промовив: «І прийняли 
тридцять срібняків – ціну Того, Якого 
оцінили Сини Ізраїлеві. І дали їх за 
поле гончаря, – як сказав мені Господь»      
(Єрем., 32: 9)». 

__________________________________________
________________________________________________________



174

•••••••

•••••••
Юда Іскаріот повертає срібники первосвященикам

14. Книга пророка Захарії – пророцтво про
зраду Юди та про землю для кладовища 

Акелдама, куплену за 30 динаріїв, які 
повернув Юда архієреям

(11: 12-13)
«І вони повну ціну відважили – 

тридцять динаріїв, і промовив до 
мене Господь: «Кинь їх гончареві – ту 

славну ціну, що вони оцінили Мене!» І 
я взяв оті тридцять динаріїв і кинув 
до храму Господнього – до гончаря». 

___________
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15. Євангеліє від Св. Йоана – про перший
допит Господа у Пилата

(ХVІІІ: 28-40)
«Повели ж Ісуса від Кайафи в 

праторіон. Настав же ранок і юдеї 
до праторіону не зайшли – аби не 
осквернитися і, щоб пасху їсти.

Вийшов же назовні Пилат до них і 
сказав: «У чому ви винуватите Чоловіка 
цього?»

Й у відповідь промовили до нього: 
«Коли б злочинцем Він не був – не привели   
б ми Його до тебе!»

Й озвався Пилат до них: «Схопили ви 
Його – тож по Закону вашому судіть 
Його!» 

І сказали юдеї на це: «Нам не дозволено 
убивати нікого!»

[Так бо сталося,] аби слово збулося 
Ісусове, коли провістив Він, якою смертю 
померти має.

Й знову Пилат до праторіону 
повернувся, й Ісуса покликав та 
промовив до Нього: «Чи Ти й справді є 
Царем Юдейським?»

Відповів Ісус йому: «Чи від себе ти 
говориш слова оці, а чи інші сказали тобі 
про Мене?»

Й озвався Пилат у відповідь: «А чи 
ж я юдеєм є? Народ Твій та первосвяще-         

ники до мене Тебе привели – що ж вчинив 
ти єси?»

Й відповів тоді Ісус йому: «Царство 
Моє – не від світу цього. Коли б царство 
Моє було від світу цього, воювали б 
слуги Мої [зі зброєю] – аби в руки юдеїв   
не був Я переданим. Проте Царство 
Моє – не звідси».

І сказав Пилат до Нього: «Тож, чи цар 
Ти єси?». 

Відповів Ісус: «Промовив ти, що 
Царем Я є. Я ж для того й народився 
тут і для того у світ цей прийшов, 
аби свідчити про Істину. Й кожен, хто 
від Істини походить – до голосу Мого 
прислухається!»

І сказав Йому Пилат: «Що є Істина?» 
І промовивши оце, до юдеїв він знову 
пішов та до них рече: «Не знаходжу я у 
Ньому провини жодної! Звичай ви маєте, 
аби одного когось на пасху відпускав вам. 
Тож чи хочете, аби Царя Юдейського 
звільнив для вас?»

Закричали ж вони й так промовили: 
«Не Його, а Варавву!» 

Був же Варавва розбійником».

•••••••

•••••••

16. Євангеліє від Никодима – про допит
Спасителя Пилатом (3: 13-16) 

«Сказав Пилат до Нього: «Що таке
Істина?» 

Відповів йому Ісус: «Істина – від 
Небес». Сказав Пилат: «А чи є Істина 

на землі?» Відповів Ісус Пилатові: 
«Поглянь-но, як ті, які Істину на землі 
звіщають, засуд приймають від тих, 
хто  на  землі  має  владу».

__________________________________________________________________________________________
________________
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17. Євангеліє від Св. Луки – про допит
Господа в Ірода (ХХІІІ: 4-16)

«Пилат же промовляє до 
первосвящеників та до натовпу: «Жодної 
провини не побачив я за Чоловіком 
оцим!»

Вони ж наполягали, промовляючи: 
«Баламутить людей Він – навчає по всій 
Юдеї – з Галілеї починаючи – до місця 
цього!»

Пилат же, про Галілею почувши, 
запитав: «Чи не є Чоловік оцей з Галілеї?»

Дізнавшись же, що з володінь Іродових 
Він, до Ірода послав Його – у Єрусалимі 
бо перебував той у дні ті.

Ірод же, Ісуса побачивши, зрадів 
вельми – давно вже бо бачити Його 
бажав – чув бо багато про Нього, отож, 
надію покладав знамення якесь від 
Нього побачити.

Запитував багато про що Його, до 
багатослів’я вдаючись, та жодним 
словом Він не відповів йому.

Стояли ж тут первосвященики та 
книжники й звинувачували Його – як 
могли лише.

Докорив же Ірод Йому й задля сміху 
в одяг зодягнув Його дорогий, та до 
Пилата назад відіслав.

Друзями ж стали Ірод з Пилатом дня 
того – раніше бо ворожнеча була між 
ними.

Пилат же, первосвящеників покли-
кавши і старійшин та простолюд, 
промовляє до них: «Привели ви до мене 
Чоловіка цього – за те, ніби народ 
Він баламутить, і ось я перед вами 
випробував Його, і жодної провини Його 
не виявив, яку ви вбачаєте. Та й Ірод – 
послав бо я до нього – і він також нічого 
вартого кари смертної не знайшов у 
Ньому. Покараю ж Його й відпущу».

•••••••
18. Євангеліє від Св. Матфея – про роль
юдейського простолюду в засуді Ісуса 

Христа на смерть хресну
(ХХVІІ: 19-23)

«Коли ж сидів він на судилищі, 
послала до нього дружина його, щоб  
йому сказали: «Не чини нічого 
Праведнику отому – багато бо 
витерпіла  нині  уві-сні  за  Нього». 

Первосвященики ж та старійшини 
нацькували людей, щоб Варавву 
випрохали,  а  Ісуса  згубили. 

Отож, коли ігемон промовив до них: 

«Кого хочете із цих двох – щоб відпустив 
вам?» – вони сказали: «Варавву!». 

Говорить до них Пилат: «Як же вчинити 
із Ісусом, названим Христом?» Сказали 
йому всі: «Нехай розіп’ятим буде!»

Ігемон же промовляє: «Яке ж зло Він 
вчинив?» Вони ж щосили закричали: 
«Нехай розіп’ятим буде!»

•••••••

_____________________________________________________________________
______________________________
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•••••••

Сон Прокули (дружини Пилата)
•••••••

19. Євангеліє від Св. Матфея – про мовчання
Ісуса під час другого допиту у Пилата

(ХХVІІ: 12-14; 24-30)
«І коли первосвященики та старій-

шини Його запитували – нічого не 
відповів.

Тоді сказав Йому Пилат: «Чи не чуєш, 
скільки проти Тебе свідчать?»

І не відповів йому на жодне слово, з 
чого ігемон дивувався вельми...».

«Пилат же, побачивши, що нічого не 
вдіє, а сум’яття ще дужче посилюється 
– зачерпнув води, обмив руки перед 
народом, промовивши: «Не винен я в 
крові Праведника цього – ось, дивіться-
но!» 

Й у відповідь весь люд вигукнув: «Кров 

Його – на нас і на дітях наших!».
Тоді відпустив їм Варавву. Ісуса, ж, 

бичувавши, передав на розп’яття.
Тоді вої ігемонові повели Ісуса в 

праторіон і зібрали на Нього всю когорту. 
І роздягнувши Його, накинули на 

Нього плаща червоного. 
І сплели вінок із тернини, та на голову 

наділи, і тростину вклали в правицю 
Його. І, б’ючи поклони перед Ним – 
знущалися з Нього, промовляючи: 
«Радій, Царю Юдейський!» І плювали на 
Нього, і взявши тростину, били Його по 
голові».

_______________________________________________
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20. Євангеліє від Св. Йоана – про другий
допит Господа Ісуса у Пилата

(ХІХ: 4-15)
«Вийшов знову Пилат назовні, та й

промовив до них: «Ось, виведу Його 
перед вами, аби зрозуміли ви, чому я 
провини жодної не знаходжу в Ньому!»

Вийшов же назовні Ісус у вінці 
терновому та в багряниці. І сказав 
[Пилат] до них: «Ось Чоловік!»

Коли ж побачили Його перво-
священики та слуги їхні – заволали, 
промовляючи: «Розіпни, розіпни Його!»

Сказав до них Пилат: «Візьміть-но ви 
Його і розпинайте – я бо провини Його 
не знайшов!»

І сказали йому юдеї у відповідь: «Ми 
Закон маємо і за Законом нашим – 
померти Він має, позаяк Себе Сином 
Божим проголосив!»

Коли ж почув Пилат слова оці – іще 
дужче  налякався  він.

Й зайшов знову до праторіону, й сказав 
Ісусові: «Звідкіля Ти?» Ісус же відповіді 
не дав йому.

Промовив Пилат до Нього: «Чи мені 
не відповідаєш!? Чи не знаєш, що владу 

маю розіп’ясти Тебе, й також владу маю    
я Тебе відпустити?!»

Відповів Ісус: «Не мав би влади ти 
жодної наді Мною, коли б із Неба тобі 
не дано було, а тому й ті, що Мене тобі 
передали – більший гріх вони мають».

І з хвилини тієї нагоди Пилат шукав, 
аби Його відпустити. Юдеї ж вигукували, 
промовляючи: «Коли відпустиш ти 
Його – не друг ти кесареві! Кожен бо, 
хто царем себе проголошує – кесареві 
ворогом він є!»

Пилат же, почувши слова оці, Ісуса геть 
вивів і сів на судилищі – на місці тому, що 
назву має: «лесістратон» – на єврейській 
мові: «гаввата».

Була ж п’ятниця перед пасхою, година   
ж – близько шостої. І сказав він до юдеїв: 
«Ось, Цар ваш!»

Вони ж заволали: «Візьми-но, візьми й 
розіпни Його!». Промовив до них Пилат: 
«Чи ж Царя вашого розіп’ясти?». 
Відповіли йому первосвященики: «Не 
маємо ми царя, окрім кесаря!»

•••••••

21. Євангеліє від Св. Матфея – про початок
Хресної дороги Господа (ХХVІІ: 31-32)

«Коли ж познущалися над Ним, 
зняли із Нього багряницю і зодягнули 
Його в Його одяг і повели Його на 
розп’яття. 

По виході ж, – знайшли чоловіка 
із Киринеї, на ім’я Симон – і змусили 
нести хреста Його.

•••••••

________________________________________________________________________________
_______________
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•••••••

•••••••
- Ось Чоловік!
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•••••••

Бичування Спасителя
•••••••

•••••••
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Коронування Спасителя терновим вінцем

•••••••

•••••••
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- Не винен я в крові Праведника Цього!

•••••••

•••••••
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•••••••

•••••••
Початок Хресної дороги Спасителя

22. Євангеліє від Св. Йоана – про титлу
Пилата

«Написав же й титлу Пилат, й до
хреста прикріпив. Було ж тут написано: 
«Ісус Назорей – Цар Юдейський». 

І титлу оцю багато хто читав із юдеїв, 
позаяк місце оце, де Ісуса розіп’яли, 
поблизу від міста [Єрусалиму] зна-
ходилося. Й написано це було на мовах 

єврейській,  грецькій  та  латинській.
Говорили ж до Пилата перво-

священики юдейські: «Не пиши: «Цар 
Юдейський», але, що Сам Себе Він 
Царем Юдейським проголосив!»

І відповів їм Пилат: «Що написане – 
те написане!»

•••••••

_________________________

 (ХІХ: 19-22)
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•••••••

•••••••
Допомога Симона з Киринеї в несінні хреста

23. Євангеліє від Св. Луки – про Хресну
дорогу Спасителя (23: 27-31)

«Услід же за Ним натовп численний
йшов – і чоловіки, й жінки – і плакали 
вони за Ним.

Обернувшись же, до них Ісус 
промовив: «Доньки Єрусалиму, не 
плачте за Мною – за собою краще 
заплачте  та  за  дітьми  своїми!

Дні бо настануть і говоритимуть 

тоді: «Щасливими неплідні є і лона, 
які не народжували, і груди, які не 
годували!»

Тоді до гір почнуть звертатися: 
«Упадіть на нас!» та до пагорбів: 
«Сховайте нас!»

Коли ж дереву живому чинять оце – 
що ж із сухим тоді буде?»

•••••••

_______________________________
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•••••••

•••••••
Плач за Господом Ісусом на  Хресній дорозі
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24. Євангеліє від Св. Матфея – про страту
Господа нашого Ісуса Христа

 (ХХVІІ: 33-36; 38-43)
«І прийшли на місце, назване Голгота,

тобто: «місце страти». 
Дали Йому пити оцту із жовчю 

змішаного; і, пригубивши, пити не 
захотів. 

Ті ж, що Його розпинали, розділили 
одіж Його, жереб кинувши. І, сидячи, 
вартували Його. 

Тоді ж розіп’яли з Ним двох розбій-
ників – одного по-правиці, а іншого по-
лівиці. 

Ті ж, що поруч проходили, насміхалися 
з Нього, похитуючи головами своїми, та 

промовляючи: «Ти, що храми руйнуєш 
та за три дні зводиш! Врятуй Сам 
Себе: коли Ти Син Божий – зійди з 
хреста!» 

Також і первосвященики ображали 
із книжниками та старійшинами (і 
фарисеями), промовляючи: «Інших – 
рятував, чи Себе не міг би врятувати?! 
Коли Він є Цар Ізраїлів, нехай тепер з 
хреста зійде, і тоді – в Нього повіримо. 
На Бога надіявся – нехай же тепер 
вибавить Його, коли Він до Нього 
добрий. Сказав бо: «Я Син Божий».

•••••••

25. Євангеліє від Св. Йоана – про страту
Господа нашого Ісуса Христа

(ХІХ: 23-30)
«А воїни ті, що Ісуса розіп’яли, 

взяли Його ризи собі й поділили на 
чотири частини – по одній на кожного 
– і хітон. Був же хітон не пошитий,
а увесь витканий. Й вирішили вони 
поміж собою: «Ділити його не будемо, 
жереба ж про нього кинемо – кому 
дістанеться». Сталося ж так, щоб 
збулося Писання, де провіщено: 
«Розділили ризи Мої поміж собою і про 
іматисму Мою жереб кинули» (Пс. 21: 
19). Воїни бо вчинили таке.

Стояли ж біля хреста Ісусового Мати 
Його, й сестра Матері Його; Марія 
Клеопова та Марія Магдалина. Ісус же, 
побачивши Матір та учня, що поряд 

стояв – його ж Він любив, промовив 
до Матері Своєї: «Жінко, ось син Твій!» 
Потім до учня промовив: «Ось, Мати 
твоя!» І від години тієї взяв учень той 
Її до себе.

По тому ж побачив Ісус, що все уже 
звершилося, аби Писання збулося, 
промовив: «Спрагну!»

Поряд же посудина стояла, оцтом 
наповнена. Воїни, в оцет губку вмо-
чивши, на тростину нанизали її, й 
простягнули  до  вуст  Його.

Коли ж оцту Ісус скоштував, про-
мовив: «Звершилося!» й, голову схи-
ливши,  Духа  передав».

•••••••

__________________________________________
______________________________________________________
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26. Євангеліє від Св. Матфея – про чуда,
які супроводжували смерть Господа Ісуса

на хресті (ХХVІІ: 45-56)
«З шостої ж години – пітьма настала

по всій землі – до години дев’ятої. 
А близько години дев’ятої скрикнув 

Ісус гучним голосом: «Іллі, Іллі, лама 
савафані?» Тобто: «Боже Мій, Боже 
Мій! Чому залишив Мене?» 

Дехто із тих, що там стояли, почувши 
це, говорили: «Ілію Він кличе». 

І відразу ж один із них, взяв губку, 
вмочив у оцет, і, настромивши на 
тростину, дав Йому пити. 

А інші говорили: «Чекай-но, побачимо, 
чи прийде Ілія Його рятувати!» 

Ісус же, знову скрикнувши гучним 
голосом,  Духа  передав. 

І ось, завіса в храмі навпіл розідралася 

______________________________________________________

– зверху – донизу, і земля затряслася, і
каміння  покотилося.

І гроби відкрилися: і багато тіл 
померлих Святих воскресли. 

І, вийшовши із гробів після 
Воскресіння Його, в місто святе увій-
шли  й  багатьом  з’явилися. 

Сотник же та ті, які Ісуса стерегли, 
землетрус побачивши, настрахалися 
вельми і говорили: «Воістину, Він був 
Сином Божим!» 

Було ж там і жінок багато, що йшли 
за Ісусом із Галілеї, Йому слугуючи. 
Серед них же були: Марія Магдалина 
і Марія, мати Якова та Йосифа, і мати 
синів Заведеєвих».

27. Старозавітні пророцтва – про страждання
•••••••

та хресну смерть Господа Ісуса
І. Пророцтво із Книги Премудрості про появу вчення садукеїв

 в часи земного життя Месії (2: 1 - 11)
«Говорили вони в серці своєму, 

хибно мудруючи: «Життя наше – 
сумне й коротке, і від смерті людині 
ніякого порятунку немає – невідомим 
є, аби хтось із шеолу був звільнений. 
Випадково ми народилися, а по нас 
буде так, ніби нас і не було. Дихання із 
ніздрів наших – до диму подібне воно, а 
слово – іскра від порухів серця нашого. 
Коли ж серце перестане битися – тіло у 
порох обернеться і дух наш розсіється, 
неначе повітря легке, і ймення наше у 
віках втрачене буде, і ніхто про справи 
наші не пам’ятатиме, й життя зникне 
наше, неначе слід від хмари – розсіється 

до туману подібно, що під променями 
сонця зникає. І життя наше – подібне до 
тіні, і немає повернення нам після нашої 
смерті – печатку бо на ньому ставить 
вона і ніхто вже повернутися не може.

Будемо ж насолоджуватися дочасними 
благами та поспішати користатися 
зі світу: дорогим вином черево своє 
наповнимо і пахощами умастимо 
тіло своє, голову свою вінцем із троянд 
увінчаємо – допоки не зів’яли вони. Ніхто 
із нас нехай же себе участі не позбавить 
в насолодах наших – повсюди сліди 
веселощів полишаймо, позаяк долю таку 
Бог нам призначив і жереб оцей випав 

___________________________________________________
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•••••••

«Ранами, дочко, вкривайся – осадою нас обклали: тростиною битимуть по 
щоках Бога Ізраїлевого». 

ІІІ. Пророцтво із Книги Міхея про знущання римських легіонерів
над Господом перед Його бичуванням (5: 1)

ІV. Пророцтво із Книги Осії – про Хресну дорогу Господа на дорозі
до Сихему (по виході із Єрусалиму через Сихемські ворота, які у

наш час мають назву «Дамаські») - (6: 9)

«Як розбійники, які на людей чатують, так священиків зграя убиває на 
дорозі до Сихему і блюзнірства чинить». 

•••••••

•••••••

для нас. Будемо ж убогого праведника 
утискати і вдови навіть не пошкодуємо 
і перед старцем сивим не виявимо сорому. 

Замість Закону Правди нехай сила наша 
правити буде, адже безсилля – річ, яка 
нам у пригоді не стане…»

ІІ. Пророцтво із Книги Премудрості про змову фарисеїв і садукеїв
та вбивство ними Ісуса Христа (2: 12 - 22;  4: 19)

«Влаштуймо ж Праведнику западню
– нас бо Він обтяжує і справам нашим
– противиться: за гріхи проти Закону
докоряє нам й за гріхи виховання нашого 
– ганьбить нас; проголошує, що Бога знає
Він й Сином Божим Себе називає! Його 
присутність перед нами – викриття 
задумів наших. Тяжко нам навіть 
дивитися на Нього, позаяк життя Його 
на життя інших не схоже, і шляхи 
Його – іншими є: гидотою нас вважає 
Він, й уникає шляхів наших, немов 
чогось нечистого, смерть праведних 
щасливою називає й Отцем Своїм Бога 
називає із марнославства. Побачимо 
ж, чи правдиві слова Його і за кінцем 
Його – Його випробуємо, адже, коли 

Праведник цей є Сином Божим – то Бог 
Його від нас захистить – від руки ворогів 
Його – Його вибавить! Образою ж та 
стражданнями випробуємо Його, аби 
смирення Його пізнати та лагідність 
– засудимо Його на ганебну смерть,
позаяк, за словами Його, без опіки Він 
не залишиться!» 

Так вони мудрували, проте помили-
лися, позаяк ненависть їх засліпила, й 
Таємниць Божих вони не пізнали!..

Вони побачать Його і знищать Його, 
але Господь посміється над ними, і 
після цього ляжуть вони безчесними 
трупами й ганьбою стануть навіки – 
посеред всіх померлих!

__________________________________________________________

•••••••
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«Усі, що споглядають Мене – 
знущаються наді Мною, вустами 
промовляючи, й похитуючи головою 
своєю: «Він на Господа надію покладав 
– нехай же визволить Його і врятує,
якщо Він до вподоби Йому!...»

Численні бики оточили Мене – гладкі 
басанські Мене обступили. Розкрили 
пащу свою проти Мене – лев на здобич 
голодний, що рикає. Немов вода Я 
розлився, розсипалися усі кістки Мої; 

серце Моє – немов віск розтануло в нутрі 
Моєму. Немов черепок, сила Моя висохла 
і язик Мій прилипнув до горла Мого – і 
звів Ти Мене до пороху смертного. Пси 
бо оточили Мене – зграя лютих Мене 
обступила – пронизали руки і ноги Мої. 
Усі кістки Мої можна порахувати – вони 
ж споглядають Мене, як видовище. 
Розділюють шати Мої поміж собою і 
про хітона Мого кидають жереб» (Пс., 
21: 7-8; 12-18). 

•••••••
«Зневага розчавила серце Моє і Я

знемагаю. Чекав на співстраждання, 
але – немає його; на утішителів – але 

їх не бачу: жовч Мені дали за поживу і в 
спразі Моїй оцтом Мене напоїли» (Пс., 
68: 21-22). 

•••••••

VI. Псалми 21-й та 68-й – пророцтво про характерні деталі страти
Господа на Голготі:

•••••••

___________________________________

V. Пророцтво із Книги Псалмів – про суд над Господом на 
синедріоні (Псалом, 108: 1-5)

«Боже хвали моєї, не зволікай! 
Відкрилися бо проти Мене вуста 
нечестиві – вуста підступні, говорять 
проти Мене язиком брехливим – 
звідусіль словами ненависті Мене 

оточують. Піднялися проти Мене 
безпідставно – за любов Мою 
ворогують проти Мене, Я ж молюся; 
віддають Мені злом за добро Моє й за 
любов Мою – ненавистю!

•••••••

VII. Пророцтво про суд над Господом Ісусом на синедріоні
(Книга пророка Ісайї, 50: 6)

«Передав Я спину Свою тим, хто бив Мене, і щоки Мої – для ударів, обличчя 
Мого не закривав від знущань та опльовування». 

VIII. Пророцтво про зміст і обставини Хресної Жертви Ісуса
(Книга пророка Ісайї, 53: 12)

«Життя Своє Він на смерть передав і зі злочинцями був урівняний, а тим 
часом – гріхи багатьох на Себе Він узяв і для грішників став заступником». 

•••••••

________________
___________
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«Він був зневажений та принижений
перед людьми: Муж скорботи, що 
переніс страждання, і ми відвертали від 
Нього обличчя свої. Зневаженим був Він 
і ми нізащо Його рахували. Але взяв 
Він на Себе немочі наші й страждання 
наші поніс, а ми собі гадали, що Бог 
Його вразив, покарав і принизив. Та 
зранений був Він за наші гріхи і за 
наші беззаконня – замучений: кара 
світу нашого впала на Нього, і ранами 

Його ми зцілилися. Усі ми, немов вівці, 
блукали, збилися – кожна з дороги своєї, 
і всі гріхи наші Господь поклав на Нього. 
Він переданий був на тортури, але 
страждання Його були добровільні, і 
вуст Своїх – не розкривав: немов вівця 
ведений був Він на заколення і, немов 
агнець – безмовний перед тими, що 
стрижуть його, так і Він не розімкнув 
вуста Свої».

___________________________________

ІX. Пророцтво із Книги Захарії – про оплакування Господа, 
розіп’ятого на Хресті, Дівою Марією та про сторожу під хрестом

(12: 10)

«І будуть на Того дивитися, Кого прокололи, й голоситимуть за Ним, як за 
одинаком голосять, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первістком».

•••••••
X. Пророцтво із Книги Амоса – про надприродне затемнення, яке

супроводжувало смерть Господа на хресті (8: 9)

«І буде того дня, промовляє Господь Бог: вчиню захід сонця посеред дня і 
посеред дня світлого вкрию землю пітьмою».

•••••••
ХI. Пророцтво із Книги Ісайї – про страсті Христові та про зміст 

Хресної Жертви Господа: (53: 3-7)

•••••••
ХII. Пророцтво із Книги Псалмів – про суд Божий над Кайяфою, 

«Постав же над ним безбожника і диявол нехай стоїть по-правиці від нього. 
Коли судитися буде – нехай буде засудженим і молитва його нехай за гріх йому 
порахується, нехай дні його скоротяться й іншому посада його дістанеться». 

який відбувся навесні 37 року (Псалом, 108:  6-8)

ХIII. Пророцтво із Книги Осії – про Відкуплення Господом 
людства та про Воскресіння Господнє (13, 14)

«Від влади пекла Я відкуплю їх – від смерті їх вибавлю. О, смерте! Де жало 
твоє!  О пекло!  Де перемога  твоя!?». 

•••••••

•••••••
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28. Євангеліє від Св. Йоана – про поховання
Господа Ісуса (ХІХ: 38-42)

«По цьому ж Йосиф із Ариматеї до
Пилата прийшов, благаючи, аби Тіло 
Ісусове взяти. Був він також одним 
із учнів Ісусових, але – таємним – 
через страх власний перед юдеями. Й 
погодився на це Пилат. І взяв [Йосиф] 
Тіло Ісусове.

Прийшов же і Никодим, який до Ісуса 
вночі приходив колись. Приніс він 
смирну з алое змішану – десь близько 
ста котил [28,4 кг].

___________________________________

Взяли ж вони Тіло Ісусове й загорнули 
його в ризи із пахощами – за звичаєм 
юдейським поховальним.

Був же сад поблизу місця того, де Його 
розіп’яли. А в саду тому – гріб новий, у 
якому  ніхто  ще  не  був  похованим.

Тут заради п’ятниці юдейської – позаяк 
гріб  близько  був  –  і  поховали  Ісуса».

•••••••

28. Євангеліє від Св. Матфея – про те, як гріб 
Господа Ісуса опечатали первосвященики

(ХХVІІ: 62-66)

______________________

«На ранок же, що по п’ятниці, зібра-
лися первосвященики та фарисеї в 
Пилата і промовляли: «Пане! згадали ми, 
що той ошуканець, коли ще живим був, 
говорив: «По трьох днях – воскресну!». 

Отож, накажи гріб охороняти до 
третього дня – аби учні Його, прийшовши 
вночі, тіла Його не вкрали та народові 

не сказали: «Воскрес із мертвих» – буде 
бо остання омана за першу гіршою». 

Пилат сказав до них: «Варту [від 
мене] отримаєте – йдіть стережіть, 
як знаєте». 

Вони ж пішли, й поставили біля гробу 
сторожу, і до каменю печатку приклали».

•••••••

•••••••

29. Євангеліє від Назореїв – про те, як Пилат 
дав сторожу первосвященикам і фарисеям,

щоб стерегла гріб Господа Ісуса.

«І він [Пилат] надав їм [первосвященикам та фарисеям] озброєних людей, 
аби  сіли  вони  навпроти  гробу  й  охороняли  його  вдень  і  вночі». 

(Цитується за виданням: Св. Єронім. 
Коментар до Євангелія від Матфея, 27: 65)
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•••••••

•••••••
Поховання Господа нашого Ісуса Христа
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30. Пророцтво Еритрейської сивіли Герофіли
(померла за 483 р. до падіння Трої) про страсті

Христові та Його Воскресіння 
(цитується за тактатом Св. Августина 

«Місто Боже», розділ ХХІІІ)
«Він передасть Себе в беззаконні

руки невіруючих: блюзнірськими 
руками вони битимуть Бога по 
щоках і плюватимуть в Нього 
бридкою слиною свої вуст; Він 
покірно відкриє спину для ударів. 
І, терплячи удари у щоки, Він 
мовчатиме, аби ніхто не знав, що Він 
– Слово (Логос) і звідки прийшов 

– аби не говорити з царством
мертвих; і увінчають Його терновим 
вінцем. Дадуть Йому жовч як їжу 
і оцет – як питво… Завіса ж храму 
роздереться і серед дня протягом 
трьох годин буде ніч. Він помре і 
три дні, немов спатиме, а тоді вийде 
на світ як Початок воскресіння для 
повернених».

31. Пророцтво Еритрейської сивіли про те, що

•••••••

Христос матиме в Собі Божу Природу
 («Місто Боже», розділ ХХІІІ)

«Але Еритрейська сивіла написала 
дещо таке, що безсумнівно має стосунок 
до Христа, що я читав раніше на латині 
у недосконалому перекладі. Та Флакціан, 
муж славнозвісний, який був навіть 
проконсулом… коли ми розмовляли з 
ним про Христа, показав мені грецький 

кодекс – провіщення Еритрейської 
сивіли і вказав у ньому одне місце, у 
якому початкові літери віршів мають 
такий порядок, що із них утворюється 
фраза: «Ісус Христос, Син Божий 
Спаситель».

•••••••

•••••••

_________________________________
______________________
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32. Книга пророка Осії – пророцтво про
Воскресіння Господнє

(6: 1-3)
«Зрання будуть шукати Мене в 

скорботі своїй і промовлятимуть: 
«Підемо й до Господа повернемось – Він 
бо зранив нас і нас зцілить, вразив 
– і перев’яже наші рани: воскресить
нас через два дні – на третій день нас 

підніме, щоб жили ми перед Лицем Його. 
Отож, хто прагне пізнати – пізнає 
Господа: з’ява бо Його, немов зоря 
ранкова, і, немов дощ, до нас Він прийде   
– немов  дощ  пізній,  землю  зросить».

•••••••

33. Книга Псалмів – пророцтва про
Воскресіння Господнє (15: 10; 29: 4; 67: 2)

«Не залишиш Ти у гробі душі Моєї  і не даси Святому Твоєму тління 
побачити».

34. Євангеліє від Св. Матфея – про

•••••••

Воскресіння Господа Ісуса  (ХХVІІІ: 2-4)
«По закінченні ж суботи, на світанні

наступного дня, прийшла Марія 
Магдалина  до гробу,  подивитися. 

І ось, землетрус великий зчинився – 
Ангел бо Господній, з Небес зійшовши, 
приступив і відкотив камінь від входу 

гробового та й сів на ньому. Вигляд 
його був – немов блискавка, і одяг його    
– білий, немов сніг.

Налякана ж ним, сторожа – затремтіла 
і  стала  до  мертвих  подібною».

•••••••

___________________
____________________

«Ти вивів із шеолу душу Мою і воскресив Мене, щоб Я довіку не зійшов у 
могилу».

«Хай воскресне Бог і розсіються вороги Його, і втікають від лиця Його усі, 
хто Його ненавидить».
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35. Євангеліє від Св. Марка – про
Воскресіння Господнє

(ХVІ: 1-5)
«Коли ж субота минула, тоді Марія

Магдалина та Марія, мати Якова і 
Саломія миро купили, аби піти й Ісуса 
помазати.

Й на світанні рано першого дня по 
суботі до гробу прийшли, коли сонце 
сходило.

І роздумували вони – кожна в собі: 

«Хто  ж  камінь  нам  від  входу  відкотить?»
І поглянули, й побачили, що камінь 

лежить відвалений – хоч і був він 
великим  вельми.

І до гробу зайшовши, юнака від себе 
справа побачили, зодягненого у ризи 
білі – й жахнулися».

•••••••

36. Євангеліє від Св. Матфея – про
Воскресіння Господа Ісуса 

(ХХVІІІ: 5-14)
«Ангел же, до жінок промовив: «Не

лякайтеся, знаю бо, що шукаєте Ісуса 
розіп’ятого. Немає Його тут – Він 
воскрес, як обіцяв. Ідіть-но, погляньте 
на місце, де Господь лежав. Тож підіть 
хутчіше – скажіть учням Його, що 
воскрес із мертвих і ось випередить 
вас у Галілеї, де Його побачите – оце 
все, що сказати вам мав». 

І, поспіхом вийшовши із гробу, зі 
страхом та радістю великою побігли 
вони сповістити учням Його. 

Коли ж йшли вони, щоб сповістити 
учням Його, і ось, Ісус їх зустрів 
промовивши: «Радійте!» Вони ж, при-
ступивши, схилилися до ніг Його і 
вклонилися Йому. 

Тоді промовив до них Ісус: «Не 
лякайтеся, йдіть сповістіть братів 
Моїх, щоб йшли в Галілею – там 
побачать Мене». 

Коли ж йшли вони, то дехто із 
варти, увійшовши до міста, сповістив 
первосвящеників  про  все,  що  сталося. 

І зібравшись зі старійшинами, та вчи-
нивши раду, достоту срібників дали 
воїнам, промовивши: «Розповідайте, 
ніби учні Його, вночі прийшовши, 
викрали Його, коли ви поснули. А, 
якщо почують про це в ігемона – ми 
задобримо його і вас визволимо від 
прикрощів».

•••••••

______________________________________________________
__________________________
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Мироносиці біля гробу Господнього
•••••••
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37. Євангеліє від Св. Йоана – про
Воскресіння Господа Ісуса 

(ХХ: 1-18)
«Наступного ж по суботі дня при-

йшла Марія Магдалина на світанку, коли 
ще не розвиднилося, до гробу. І бачить 
камінь від гробу відваленим.

Побігла ж вона й прибула до Симона 
Петра та учня іншого – якого Ісус любив.    
І промовила вона до них: «Взяли Господа 
із гробу, і не знаю, де поклали Його!»

Вирушив же Петро та учень інший і до 
гробу пішли.

І побігли обоє разом. Інший учень же 
швидше за Петра біг й першим до гробу 
прибув.

І заглянув туди, і побачив, що ризи там 
лежать, проте – не увійшов.

Прийшов же й Симон Петро вслід за 
ним, і до гробу зайшов, і побачив, що тут 
лише ризи лежать та сударіон, який був 
на голові Його – не із ризами лежав він, а 
окремо – згорнутий на місці своєму.

Тоді й інший учень – із тих двох, що до 
гробу прийшли – увійшов досередини, і 
побачив він, і увірував. Хоч не знав він із 
Писання ще тоді, що належиться Ісусові 
із мертвих воскреснути.

Й повернулися до себе учнів обоє.
Марія ж стояла біля гробу і плакала, 

й плачучи до гробу нахилилася. Й 

побачила вона Ангелів двох, у білі ризи 
зодягнутих, що там сиділи – один в 
головах,  а  інший  –  в  ногах  –  на місці 
тім, де Ісусове Тіло лежало. І промовили 
вони до неї: «Чому плачеш, жінко?» І 
сказала їм: «Бо взяли Господа мого, і не 
знаю, де поклали Його!»

Й оце сказавши – геть вийшла, й Ісуса 
побачила, що поряд стоїть, й не збагнула 
вона, що це Ісус є. І промовив Ісус до неї: 
«Жінко, чому плачеш ти і кого шукаєш?»

Вона ж, гадаючи собі, що садівник 
перед нею, заговорила до Нього: «Пане, 
коли це ти взяв Його, скажи-но мені, де 
Його  поклав,  і  я  візьму  Його!»

Промовив  до  неї  Ісус:  «Маріє!» 
Вона ж, озирнувшись, сказала до 

Нього:  «Раавуні!»  тобто  «Учителю».
Говорить до неї Ісус: «Не доторкайся 

до Мене – не прийшов бо Я ще до Отця 
Мого! Іди ж до братів Моїх та скажи 
їм, що до Отця Мого сходжу вже й до 
Отця вашого – до Бога Мого й Бога 
вашого!»

Прийшла ж Марія Магдалина і учням 
оповіла, як Господа бачила, та про те, як 
Він промовляв до неї».

•••••••

•••••••

_____________________________________________________________________________________________



198

•••••••

•••••••

Апостоли Петро та Йоан пересвідчуються, що Христос воскрес
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Магдалина плаче біля гробу Господнього
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38. Євангеліє від Св. Луки – про з’явлення
Господа Ісуса двом учням по Воскресінні

(ХХІV: 13-49)
«І ось, двоє із них дня того ж в дорозі

були, в поселення прямуючи, що від 
Єрусалиму за шістдесят стадіїв – Емаус 
– назва йому. І розмовляли вони поміж
собою  про  все,  що  сталося.

Коли ж розмовляли вони отак, 
сперечаючись, і Сам Ісус до них наблизи-
вся  та  й  поряд  з  ними  пішов.

Очі ж їм затримані були, аби Його не 
впізнали.

Промовляє ж до них: «Що це за 
розмова така, що сперечаєтеся між 
собою, йдучи,  й чому сумною такою є 
вона?»

У відповідь промовляє один із них – 
Клеопа на ім’я: «Чи не єдиний Ти із тих, 
хто до Єрусалиму прийшов і нічого не 
побачив у ньому – що в дні оці сталося!»

І  сказав  до  них:  «Що  ж  саме?» 
Вони ж промовили до Нього: «Те, що 

з Ісусом з Назарету сталося – пророком 
бо муж цей був – могутнім у ділах Своїх 
і словах перед Богом і народом усім. 
Та передали Його первосвященики й 
старійшини наші засуду смертному і 
розіп’яли Його! Ми ж надію на Нього 
покладали – що Він Той і є, Котрий 
Ізраїля визволити має – і попри все оце 
– вже третій день, як із Ним сталося
таке. Щоправда, жінки деякі – із наших 
– вельми нас здивували – біля гробниці на
світанку побувавши. Не знайшли бо вони 
там тіла Його. Прийшли ж і сказали, що 
з’явлення Ангелів їм було, які свідчили, 
що живий Він. І до гробниці пішли із 
наших деякі, і знайшли вони те ж саме, 
що й жінки говорили – Його ж Самого – 
не бачили».

Й промовив Він до них у відповідь: 
«О, немудрі й серцем затверділі! Чи 
ж не вірите ви усьому, що пророки 
провіщали? Чи ж не так Христу 
постраждати належало і у славу Свою 
увійти?!»

Й від Мойсея та всіх пророків 
почавши, Писання їм усе вияснив, яке 
пророкувало про Нього.

Коли ж до поселення наблизилися вони 
– до якого шлях тримали – усім виглядом
показав Він, що далі йти має намір. Та 
утримали вони Його, промовивши: «Із 
нами залишайся-но – день бо до вечора 
вже схиляється». І зайшов із ними, й 
залишився.

І сталося: коли до трапези із ними 
приліг – прийняв хліб до рук, благословив 
і переламав, і їм дав.

Тоді очі у них відкрилися і впізнали 
вони Його. Та Він невидимим для  них 
зробився.

І говорили вони поміж собою: «Чи ж не 
горіло серце наше, коли говорив із нами 
дорогою та Писання нам пояснював?!»

І на ноги відразу ж звівшись, до 
Єрусалиму повернулися, і разом 
зібраних Одинадцять відшукали – та 
тих, що з ними перебували – тих, які 
сказали їм: «Воістину Господь воскрес 
і Симонові з’являвся Він!». Й розповіли 
вони, що дорогою з ними сталося, і як 
відкрився  Він  їм  під  час  ламання  хліба.

Коли ж говорили вони про це, ось,  
Сам Ісус посеред них постав і промовив? 
«Мир вам!» 

Стривожилися ж вони й налякалися – 
здавалося бо їм, що духа бачать.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Клеопа та один із його синів запрошують Ісуса заночувати в Емаусі
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Ламання хліба в Емаусі
•••••••
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І промовив до них: «Чому знітилися 
ви, й чому думки такі входять в серця 
ваші? Погляньте на руки Мої та ноги 
Мої – це бо Я – Сущий. Доторкніться до 
Мене, щоб переконатися – дух бо тіла 
й кісток у собі не має – а Я, як бачите 
– маю!»

Й оце промовивши, руки й ноги Свої
показав їм.

Все ж, із радості повірити вони не 
наважувалися та чудувалися, і промовив 
до них: «Чи маєте щось тут із їжі?»

Вони ж дали Йому риби запеченої 
шматок  і  соти  медові  бджолині.

І  прийняв,  і  їв  перед  ними.
Промовив же до них: «Оце і є слів 

Моїх виповнення – про що говорив вам, 
із вами перебуваючи: «Належиться 

сповнитися всьому, що про Мене 
написано у Законі Мойсеєвому й у 
пророків  та  у  псалмах».

Тоді розум відкрився їм, аби Писання 
зрозуміти.

І промовив до них: «Як написано бо 
про це – так і належало постраждати 
Христу та з мертвих воскреснути 
дня третього. І в ім’я Його покаянню 
проповідуваним бути – на відпущення 
гріхів – посеред всіх народів – із 
Єрусалиму починаючи. Ви ж – свідками 
цьому є.

І ось, зсилаю Я на вас обітницю 
Отця Мого. Ви ж у місті Єрусалимі 
перебувайте – допоки в силу з Висоти 
не зодягнетеся».

•••••••

39. Євангеліє від Св. Йоана – про з’явлення
Господа Ісуса Апостолам по Воскресінні

(ХХ: 19-29)
«Того ж дня увечері, що першим днем

по суботі став, двері зачиненими були 
– там де учні Його збиралися – через
страх перед юдеями. Прийшов же Ісус і 
постав посеред них, і до них промовив: 
«Мир вам!»

Й промовивши оце, показав їм руки та 
ноги і ребра Свої. Й, Господа побачивши, 
учні зраділи.

Промовив же Ісус знову: «Мир вам! Як 
Отець Мене послав, так і Я посилаю 
вас!»

І промовивши оце, дмухнув й сказав 
до них: «Прийміть Духа Святого! Кому 
відпустите гріхи – відпустяться їм, 
кому ж затримаєте – затримаються!»

Тома ж – один із Дванадцяти – якого 
Близнюком називали – не був він посеред 

них, коли Ісус приходив.
Сказали ж йому інші учні: «Господа ми 

бачили!» 
Він же промовив до них: «Коли на 

руках Його рани від цвяхів не побачу і не 
вкладу перста свого у рани від цвяхів, і 
не вкладу руку мою між ребра Його – не 
повірю!»

Й через вісім днів знову зібралися 
учні Його окремо, й Тома був із ними. 
Прийшов же Ісус через двері замкнені, 
постав посеред них та промовив: «Мир 
вам!»

По тому ж сказав до Томи: «Вклади-
но перста свого сюди й поглянь на 
руки Мої, і піднеси руку твою і вклади 
між ребра Мої, і не будь невірним, але 
увіруй!»

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Й відповів Тома Йому, промовивши: 
«Господь мій і Бог мій!»

Сказав до нього Ісус: «Побачив бо 

Мене – тож увірував єси, блаженні ж 
ті, що не бачили, й увірували!»

•••••••

__________
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40. Свідчення Апостола Павла про
з’явлення Господа Ісуса по Воскресінні 

 (1 Коринтян, 15: 1-8)
«Брати, хочу ще раз нагадати вам 

Радісну Звістку, яку я вам звістив, яку 
ви прийняли, і в якій ви утвердилися. 
Вона бо – рятівна для вас – якщо тільки 
твердо дотримуєтеся того, що звістив я 
вам, а інакше бо – ваша віра даремна.

З усього найважливіше, що я отримав 
– вам я передав: Христос помер за гріхи
наші – згідно з Писанням. Похованим 
Він був і воскрес на третій день – згідно 
Писанням.

Він Кифі з’явився і потім – 
Дванадцятьом учням Своїм.

А по цьому Він з’явився ще й більш, 
аніж п’ятистам братам одночасно. 
Більшість із них – ще живі, а деякі вже 
померли.

А потім Він з’явився Якову, а потім – 
усім Апостолам, і останньому із усіх – 
з’явився мені...»

•••••••

41. Євангеліє від Св. Йоана – про з’явлення
семи Апостолам Господа Ісуса по

Воскресінні у Галілеї
 (ХХІ: 1-24)

«По цьому знову з’явився Ісус учням
на морі Тиверіядському. З’явлення ж 
таким було:

Зібралися разом Симон Петро, й Тома, 
Близнюком названий, і Натанаїл, він же 
з Канни Галілейської походив, й сини 
Заведеєві, й інших учнів Його двоє.

Сказав до них Симон Петро: «Піду 
я риби зловити». Й сказали до нього: 
«Підемо і ми з тобою». Вирушили ж 
вони й до човна зайшли відразу ж, і ночі 
тієї нічого не зловили.

А над ранок став Ісус на березі, і не 
впізнали учні Його, що Ісус то є.

Промовив же Ісус до них: «Діти, чи 
не маєте їстівного чогось?!» І сказали 
Йому у відповідь: «Ні!»

Він же й говорить їм: «Закиньте-

но мережі свої від човна справа, 
й матимете!» Закинули вони та 
витягнути їх не змогли – через риби 
безліч.

Промовив же учень той, що любив Ісус 
його, Петрові: «Господь це є!» 

Й Симон Петро, почувши, що 
Господь це є, одяг верхній надягнув та 
перепоясався – голим бо був – і в море 
кинувся.

Інші ж учні човном до берега при-
плили – не було бо від землі далеко – із 
двісті ліктів якихось. І мережі тягли за 
собою з рибою.

Коли ж на землю зійшли вони, багаття 
тут побачили і рибу, що пеклася на 
ньому, та хліб. 

___________________________________________________________
___________________________________
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І сказав до них Ісус: «Принесіть-но 
тієї  риби,  яку  нині  ви  упіймали!»

У воду ж Симон Петро зайшов і мережі 
на берег витяг, і були вони великою 
рибою наповнені – сто і п’ятдесят три. 
Й попри те – мережі не розірвалися.

І промовив до них Ісус: «Сідайте-но, 
обідайте!» І з учнів жоден не посмів 
розпитувати Його: «Хто Ти єси?» Знали 
бо вони, що то Господь є.

Підійшов Ісус і хліб узяв та дав їм, і 
рибу – також.

Це вже втретє з’явився Ісус учням 
Своїм по тому, як із мертвих воскрес.

Коли ж обідали вони, до Симона Петра 
Ісус промовив: «Симоне, сине Йони, чи 
любиш ти Мене більш за інших?»

Сказав той Йому: «Господи! Знаєш 
бо Ти, як люблю Тебе!» Й сказав [Ісус]: 
«Паси агнців Моїх!»

Й промовив знову до нього: «Симоне, 
сине Йони, а чи любиш Мене?» Й сказав 
той: «Так, Господи! Знаєш бо Ти, як 
люблю Тебе!». Й сказав [Ісус]: «Паси 
овець Моїх!»

Й промовив втретє: «Симоне, сине 
Йони, а чи любиш Мене?» 

Засмутився ж Петро, коли втретє 
сказав до нього: «А чи любиш Мене?» 
і промовив до Нього: «Господи, Ти все 

знаєш  –  Ти  знаєш,  як  люблю  я  Тебе!» 
Й сказав [Ісус]: «Паси овець Моїх!
Воістину, воістину скажу тобі, коли 

молодим ти був, сам підперезував себе     
й ходив, куди хотів, коли ж постарієш 
– витягнеш руки свої, й інший тебе
підпереже, й поведе тебе, куди не 
захочеш».

Оце ж промовив Він, пророкуючи, 
якою смертю Бога [Петро] прославить. 
Й промовивши оце, сказав до нього: 
«Іди за Мною!»

Оглянувся ж Петро – й учня бачить, 
якого Ісус любив, що ззаду йшов – того 
самого, що на Вечері прихилився до 
грудей Його і сказав: «Господи, хто той, 
що зрадить Тебе?»

Його, отож, побачив Петро, й до Ісуса 
промовив: «Господи, а цей же як?!»

Сказав до нього Ісус: «Коли хочу Я, аби 
залишався, допоки прийду – що тобі до 
того – ти за Мною йди!»

Поширилося ж слово оце поміж 
братами, що ніби учень той – не помре. 
Та не сказав йому Ісус, що не помре, 
але інше: «Коли хочу Я, аби залишався, 
допоки прийду – що тобі до того!»

Цей же учень і свідчить про все, що тут 
написане, й відомо, що свідчення його – 
істинним є».

•••••••

•••••••

____________________________________________________________________________________________________



207

•••••••

Друга чудесна ловитва риби
•••••••

42. Книга пророка Захарії – проте, що Месія
матиме ймення Назорей (6: 12-13)

«Ось Чоловік – Назорей (Парость) ім’я Йому, Він з кореня Свого проросте 
й Церкву створить Господню. Він Церкву Господню збудує і Славу прийме, 
й засяде, й буде царювати на Престолі Своєму, й буде Ієреєм на Престолі 
Своєму».

ПОРІВНЯЙМО:
«Клявся Господь і не розкається: Ієрей Ти повіки по чину Мелхіседековому!» 

(Псалом 109: 4).
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43. Євангеліє від Св. Луки – про Вознесіння
Господа Ісуса на небо

(ХХІV: 50-53)
«Вивівши ж їх аж до Витанії і підняв-

ши вгору руки Свої, благословив їх.
І сталося: коли їх благословляв, 

віддалятися вгору від них почав і на 
небо вознісся.

Вони ж вклонилися Йому і до 
Єрусалиму повернулися із радістю 
великою.

І в храмі перебували щодня, Бога 
славлячи  та  благословляючи».

•••••••

44. Євангеліє від Св. Марка – про останні
настанови Апостолам та Вознесіння 

Господа Ісуса на небо  (ХVІ: 15-19)
«І промовив до них: «Йдіть-но по 

світу всьому – проповідуйте Євангеліє 
всьому творінню! Хто ж віру матиме  
й охреститься – спасенним буде, коли ж 
віри  не  матиме  –  буде  осудженим.

Знамення ж, які віруючих 
супроводжуватимуть, будуть такі: 
йменням Моїм демонів виганятимуть; 

мовами говоритимуть іншими; гадюк 
братимуть у руки; коли ж й отруту 
смертельну вип’ють – не пошкодить 
вона їм; на недужих руки покладуть і 
здоровими  вони  стануть».

Господь же, промовивши це усе, на 
Небо вознісся, де й сидить по-правиці 
від Бога».

•••••••

45. «Юдейські старожитності» Йосифа
Флавія – про Воскресіння Ісуса Христа

(18, 3: 3)
«Близько того часу жив Ісус – 

Чоловік мудрий, якщо Його взагалі 
можна назвати чоловіком. Він вчинив 
дивовижні справи і став Учителем 
тих людей, які охоче повірили Істині. 
За Ним пішли багато юдеїв та еллінів, 
адже Він був Христос. На вимогу 
нашої знаті Пилат наказав Його 
розіп’ясти на хресті. Але ті, хто був до 

Нього прихильний – не відвернулися 
від Нього. Третього дня Він знову 
з’явився перед ними живим – бо так 
провістили про Нього богонатхненні 
пророки – як і про безліч інших Його 
чудес. До нашого часу існують так звані 
християни, які називають себе таким 
чином – відповідно до Його ймення».

•••••••

_____________________________
________________

__________________________
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Вознесіння Господнє
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46. Дії Св. Апостолів – про Вознесіння
Господнє (1: 3-12)

«Перед ними показав Він Себе живим
після страстей Своїх – із численними 
істинними знаменнями, сорок днів їм 
з’являючись та проповідуючи Царство 
Боже. З ними ж і трапезу розділивши, 
наказав їм: «Із Єрусалиму не від-
лучайтеся, але чекайте на обітницю 
Отчу, про яку від Мене почули! Водою 
бо Йоан хрестив – ви ж Духом Святим 
невдовзі  охрещені  будете».

Вони ж на зібранні запитували у 
Нього: «Господи, чи не року цього царство  
Ізраїлеві  збудуєш?»

Відповів же їм: «Не належиться 
вам часів тих розуміння мати, які 
приготував Отець владою Своєю, 
проте Благодать приймете від Духа 
Святого, Який на вас зійде і будете 

Мені за свідків у Єрусалимі та у всій 
Юдеї й Самарії, і більше за це – до кінців 
землі всієї!»

І це промовивши, на очах у них вгору 
піднісся, і хмарина закрила Його від очей 
їхніх. Коли ж дивилися вони пильно на 
небо під час вознесіння Його, і ось, мужі 
два постали перед ними у ризах білих.

Вони ж і промовили до них: «Мужі 
галілейські, чому стоїте, у небо 
вдивляючись – цей Ісус на небо від вас 
вознісся і повернеться так само, як 
Його вознесіння на небо ви бачили».

Тоді до Єрусалиму вони повернулися 
із гори, що Єлеонською називається – 
вона ж поблизу Єрусалиму знаходиться 
– за міру шляху, дозволеного у суботу
проходити».

•••••••

47. Книга Псалмів – пророцтво про
Вознесіння Господнє

(Псалом-56: 9-11)
«Прославлятиму Тебе посеред народів, Господи, – оспівуватиму Тебе посеред

племен. Досягнула бо Небес милість Твоя й Істина Твоя – аж до хмар. Вознесися 
на  Небеса,  Боже,  і  по  всій  землі  –  слава  Твоя!»

•••••••

•••••••

___________________________________________________________

48. Пророцтво Книги Псалмів про проповідь
Євангелія Апостолами (Псалом, 18: 5)

«Усю  землю  обійде  звістка  їхня  і  наприкінці  світу  –  слова  їхні».
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49. Дії Св. Апостолів – про те, як Господь
Ісус обітницю Свою виконав і зіслав Духа

Святого на Своїх учнів (2: 1-4)
«І коли скінчилися дні П’ятдесятниці,

зібралися усі Апостоли одностайно 
разом. І сталося: із неба раптово щось 
зашуміло – немов вітер потужний, і 
цілий дім ним наповнився, де вони 
перебували. І з’явилися язики розділені 

– ніби від полум’я, й опустилися на
кожного із них. І Духом Святим усі 
наповнилися, і мовами іншими почали 
говорити, якими Дух проповідувати їм 
надав».

•••••••

50. Дії Св. Апостолів – про те, як Господь
Ісус навернув до Себе Свого ворога – Савла

із Тарсу (9: 1-18)
«Савл же, все ще перебуваючи в дусі

переслідування та душогубства – проти 
учнів Господніх – до первосвященика 
приступив, аби грамоту у нього попро-
сити до синагог дамаських – щоб усіх,  
хто навернеться на шлях оцей – чоловіків 
та жінок – зв’язаними до Єрусалиму 
приводити. 

Коли ж йшов він, та вже до Дамаску 
наблизився, раптово світло з неба його 
осяяло; і на землю він упав, і голос почув, 
який промовляв до нього: «Савле, Савле, 
чому переслідуєш Мене!?»

Відповів же той: «Хто Ти, Господи?!» 
Господь же сказав: «Я є Ісус, Якого ти 
переслідуєш – жорстока це річ – проти 
рожна  тиснути!»

Тріпочучи ж та жахаючись [Савл] 
промовив: «Господи, що ж я робити 
маю!?» І Господь промовляє: «Вставай-
но – до міста йди і дізнаєшся там, що 
належить  чинити  тобі!»

Мужі ж, які з ним подорожували, 
стояли й чудувалися – голос бо й вони 
чули, але нікого не бачили.

Звівся ж Савл із землі й відкритими 
очима своїми нічого не бачив; ведучи 
ж за руку, його до Дамаску завели. І 
сталося: три дні він не бачив нічого, і не 
їв та не пив.

Був же один із учнів у Дамаску, на 
ймення «Ананія», й у видінні до нього 
Господь промовив: «Ананіє!» А той 
відповів: «Ось я, Господи!»

Господь же сказав до нього: «Вставай-
но, піди на вулицю, яка назву має: 
«Пряма», й відшукай у домі Юдиному 
чоловіка, що молитися буде – на ймення 
Савл із Тарсу. І побачить він у видінні 
мужа, на ймення Ананія, що зайде та 
покладе руки на нього – аби прозрів 
він».

Відповів же Ананія: «Господи, від 
багатьох я чув про чоловіка цього – 
скільки зла вчинив він святим Твоїм 
у Єрусалимі! І тут має владу він від 
первосвящеників в’язати кожного, хто 
йменням Твоїм називається».

Промовляє ж Господь до нього: «Йди-
но, бо посудиною вибраною оцей буде 

__________________________________________________________________________________
____________________
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Навернення Савла
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для Мене – пронесе ймення Моє посеред 
язичників та царів, і синів Ізраїлю. Я бо 
покажу йому – скільки має витерпіти 
за ймення Моє!»

Пішов же Ананія, і до будинку зайшов,         
і руки поклавши на нього, мовив: «Брате 
Савле! Господь Ісус, Який тобі на шляху 

з’явився, що ним йшов ти, послав мене, 
аби ти прозрів та наповнився Духом 
Святим…».

І ніби луска з очей його спала – 
прозрівши ж відразу, встав він і 
охрестився».

•••••••
51. Пророцтво Архангела Гавриїла про

 про Шістдесят дев’ять Седмиць (семирічок)
– від наказу царя Артексеркса Лонгимана

 про відбудову Єрусалиму (447 р. до н. е.) – 
 до Відкуплення Христом людства (36 р.); 

про мерзоту запустіння на крилі 
Єрусалимського храму, яку встановив 

імператор Калігула (39-40 рр.); про загибель 
Калігули (41 р.) та про зруйнування 

Єрусалиму 70-го року
(Книга пророка Даниїла, 9: 24-27)

«Сімдесят седмиць визначені 
для народу твого і святого міста 
твого, щоб злочин було відкуплено 
і гріх був зупинений і беззаконня – 
загладжені, і щоб була з’явлена Правда 
вічна і виповнені були видіння та 
пророкування, і помазаний був Святий 
Святих. 

Отож, знай і розумій: з того часу, 
коли вийде наказ про відновлення 
Єрусалиму, до Христа Володаря – 
сім седмиць і шістдесят дві седмиці; 
і повернеться народ і відбудуються 
вулиці, але у важкі часи.

І після закінчення шістдесяти 
двох седмиць переданий буде смерті 
Христос, і не перебуватиме [серед 
людей]; а місто та святилище [згодом] 
зруйновані будуть народом вождя, 
який прийде, і кінець його [міста] буде, 
немов від повені, і до кінця війни будуть 
спустошення.

І утвердить Заповіт для багатьох 
одна седмиця, а на половині седмиці 
зупиниться жертва і приношення, 
і на крилі святилища буде мерзота 
запустіння, і остаточна фатальна 
загибель спіткає спустошника».

•••••••

________________________________________________
______________________
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52. Св. Ігнатій Богоносець (учень Св. Йоана
Апостола) – про Воскресіння Господнє
(«Послання до Траллійців», розділ ІХ)

«Отож, не слухайте тих, які будуть говорити до вас не про Того Христа 
Ісуса, Який походить із роду Давидового – від Марії, воістину народженого, 
Який споживав їжу й питво, направду був засудженим за Понтія Пилата, 
направду був розіп’ятим і помер на очах у Небесних [Ангелів], земних 
[людей] та підземних [демонів] – Той, Який воістину воскрес із мертвих, бо 
Його воскресив Отець Його, Який подібним чином воскресить і нас – тих,  
хто вірує в Ісуса Христа, без Нього бо Істинного Життя – не маємо!»

•••••••

53. Св. Юстин Мученик (ІІ ст. н. е.) –

«Господь майже до вечора пробув на дереві, і надвечір поховали Його; 
а потім Він воскрес третього дня. Про це Давид провістив таким чином: «Я 
закликав до Господа голосом Моїм і Він почув Мене з висоти святої Своєї. Я 
заснув  і  спав;  і  знову  встав,  бо  Господь  підтримав  Мене» (Пс., 3: 5-6)».

про Воскресіння Господнє
(«Діалог із Трифоном-юдеєм», розділ 97)

•••••••

54. Св. Юстин Мученик – про святість

(«Діалог із Трифоном-юдеєм», розділ 96)
перших християн

«І ви у своїх синагогах проклинаєте тих, які стали завдяки Йому [Ісусу
Христу] християнами. Також й інші народи це прокляття в життя втілюють, 
убиваючи тих, що лише християнами себе визнають. Ми ж до всіх них 
говоримо: «Ви – брати наші, пізнайте ж краще Істину Божу!»

Коли ж ані вони, ані ви на слова наші не зважаєте, та силкуєтеся змусити 
нас зректися ймення Христового, то ми скоріше на смерть йдемо, певність 
маючи, що Бог всіма благами нас винагородить, які через Христа були 
обіцяні. А, крім того – за вас молимося, аби ви були помилувані через 
Христа. Він бо учив нас навіть за ворогів молитися…».

•••••••
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«Він буде судити убогих справедливо і справи страждальців земних –

55. Пророцтво Книги Псалмів про боротьбу
сучасної антихристиянської світової влади

із християнством (Псалом 2: 1-6)
«Чому народи бунтуються і племена землі марнотне задумують?! Царі 

земні повстають, із князями вкупі радяться – супроти Господа і Христа Його: 
«Зруйнуємо пута Їхні та скинемо із себе кайдани Їхні!» Та Мешканець Небес 
сміється над ними – Господь висміє їх. Тоді скаже до них у гніві Своєму: «Я 
помазав Царя Мого над Сіоном – святою горою Моєю!».

56. Пророцтва Книги Ісайї про остаточну
•••••••

перемогу християнства (Ісайя, 49:6) та

«Зроблю Я Тебе Світлом для народів, щоб спасіння Моє сягнуло кінців землі!».

•••••••
57. Пророцтво Книги Даниїла про остаточну

перемогу християнства (Даниїл, 7: 13-14)
«Побачив я у видінні нічному: понад хмарами небесними іде схожий на 

Сина Чоловічого і наблизився до Передвічного, і приведений був до Нього. І 
Йому була передана влада і Царство – щоб усі народи та племена служили 
Йому. Володарство Його – володарство вічне – не минеться воно і Царство 
Його – не зруйнується!».

•••••••
58. Книга Псалмів – про Останній Суд

«Хай веселяться Небеса і земля радіє, нехай – вирує море і все, що його 
наповнює, нехай поле зрадіє і все, що на ньому росте, й нехай святкують 
дерева усі в діброві – перед Лицем Господа. Іде бо Він – іде землю судити. 
Судитиме Він світ Правдою і народи – Істиною Своєю».

Господа Ісуса Христа (Псалом, 95: 11)

вирішуватиме істинно: жезлом вуст Своїх вразить землю 
і  духом  вуст  Своїх  знищить  нечестивого».

перемогу Христа над Антихристом (Ісайя, 11:4)
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КОМЕНТАРІ ДО ЖИТТЄПИСУ
1. Хронологічний аспект пророцтва про

Седмиці із Книги Даниїла
«Пророцтво про Седмиці із Книги

Даниїла – попри свою вражаючу 
очевидність – посеред нехристиянських 
знавців Біблії не вважається таким, що 
виповнилося. 

Причина полягає у помилковому 
датуванні однієї історичної події із 
похибкою в один рік – у датуванні, яке є      
у наш час нав’язаним суспільству із боку 
певної групи недобросовісних учених, 
які з певних міркувань ставилися 
упереджено до відповідного питання.

У цьому короткому дослідженні 
автор (Віктор Кирій) наводить докази 
сказаного вище.

Позаяк читач уже ознайомився 
із пророцтвом Архангела Гавриїла 
про Седмиці, буде доцільним лише 
переказати його ще раз своїми словами.

Архангел Гавриїл повідомляє пророка 
Даниїла про те, що рівно через шістдесят 
дев’ять семирічок (седмиць) від того 
часу, як вийде наказ про відбудову 
Єрусалиму, Христос відкупить людство: 
«…щоб злочин було відкуплено і 
гріх був зупинений і беззаконня – 
загладжені, і щоб була з’явлена Правда 
вічна і виповнені були видіння та 
пророкування, і помазаний був Святий 
Святих»; «...з того часу, коли вийде 
наказ про відновлення Єрусалиму, 
до Христа Володаря – сім седмиць і 
шістдесят дві седмиці». 

Це є перша частина пророцтва, яку 
наразі  потрібно довести.

За Першою Книгою Ездри (1: 2-4), 
цар Кір віддав наказ про відновлення 
Єрусалимського храму. Але це ще не 

було відновлення всього Єрусалиму, яке 
сталося значно пізніше. Згідно із книгою 
Неємії (2: 1-8), наказ про відновлення 
Єрусалиму, вийшов на 20-му році 
царювання Артаксеркса Лонгимана. Як 
стверджують різні історичні джерела, 
цей монарх прийшов до влади після 
смерті свого батька Ксеркса та свого 
старшого брата – Дарія, які були вбиті 
влітку 281 року ери Набонассара (за 
літочисленням, яке велося в державі 
Ахменідів). У зв’язку із тим, що новий 
рік у персів починався із 26-го лютого 
(а літочислення велося з 747 р. до н. е.), 
це відповідає 466 р. до н. е. (із 26 лютого 
по 31 грудня). Європейські історки 
вважають, що це вбивство сталося 11 
серпня, а іранські – що у жовтні. Для нас 
ці розбіжності – не суттєві. 

Назагал, більшість не фахових 
істориків (і певна частина істориків фа-
хових) поділяють думку, що Артаксеркс 
став царем 465 року до н. е. К. Птолемей 
у своєму трактаті «Канон царів» 
наводить дещо іншу дату – 464 р. до н. е,, 
позаяк він тут вказує, що Артаксеркс І-й 
царював 41 рік і помер 324 року за ерою 
Набонасара. Ці дані й прийнято вважати 
«достовірними з поправкою на один рік». 
Поправка пояснюється тією обставиною, 
що Ксеркса вбив його придворний 
вельможа Артабан, який деякий час 
одноособово правив країною. Але тут 
слід врахувати те, що смерть Ксеркса 
Птолемей датує 464 роком до н. е., а це 
зовсім не відповідає низці історичних 
даних про його вбивство. Як бачимо, 
хронологія Птолемея є помилковою. 

________________________________________________________________________________________________________________________________
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Подібних похибок у писемній спадщині 
цього автора – безліч. Отож, некритичне 
посилання на нього у точному датуванні 
давніх події – ознака некоректного 
ставлення  до  історичних  реалій.

Розглянемо хронологію Діодора 
Сицілійського, яка є цікавою своїми 
точними історичними прив’язками. 
Цитую за відомим російським виданням 
Діодора «Історична бібліотека»: «По 
истечении этого года, в Афинах 
архонтом был Лиситей, а в Риме 
консулами были избраны Луций 
Валерий Публикола и Тит Эмилий 
Мамерк. В течение этого года в Азии 
Артабан, гирканец по рождению, 
который пользовался наибольшим 
влиянием при дворе царя Ксеркса и был 
начальником царских телохранителей, 
решил убить Ксеркса и забрать себе 
царство. Он сообщил о заговоре евнуху 
Митридату, который был камергером 
царя и пользовался высоким довери-
ем, и он, так как он также был род-
ственником и другом Артабана, согла-
сился войти в заговор. И Артабан, 
ночью проведённый Митридатом в 
спальню царя, убил Ксеркса…» [Діодор, 
11, 69: 1-2] – [http://simposium.ru/ru/
node/1184#_ftnref12].

Достовірно відомо, що Луцій Валерій 
Публікола та Тіт Емілій Мамерк були 
разом консулами Риму 470 р. до н. е. 
[http://ancientrome.ru/gosudar/consuls1.
htm].

Вважається, що Лісітей був архонтом 
Афін 465 р. до н. е. Проте в історичних 
джерелах на це не існує прямих вказівок 
– це є дата помилково реконструйована
сучасними істориками, які прив’язали 
її до гіпотетичної (помилкової) дати 
смерті царя Ксеркса.

Випливає висновок, що Ксеркс 
загинув 470 р. до н. е., а до влади 

Артаксеркс Лонгиман міг прийти 
наступного 469-го р. до н. е.

В останньому випадку роком хресної 
смерті Спасителя та Його Воскресіння 
доведеться вважати 33-й (що відповідає 
думці, найбільш поширеній посеред 
християнських теологів, але не 
відповідає історичним даним про рік 
смерті Йоана Хрестителя – мова про це 
попереду). 

Проте залишається невідомим, 
скільки часу Артабан правив країною? 
Можливо, кілька місяців, а, можливо – 
кілька років.

Рік народження Артаксеркса І-го 
Лонгимана залишається абсолютно не-
відомим історикам. Вони не можуть 
впевнено відповісти й на інше питання: 
чому Артабан не вбив відразу ж 
Артаксеркса – вслід за його старшим 
братом Дарієм та його батьком? 

Найбільш логічно на це питання 
відповідають ті дослідники, які при-
пускають, що на той час Артаксеркс 
був неповнолітнім і Артабан вирішив 
правити від його імені, прикриваючись 
його походженням та правом на престол. 
Але, як пише Діодор у наведеному вище 
творі, згодом Артабан вирішив таки 
вбити Артаксеркса: «И когда Артабан 
увидел, что его план преуспел, призвал 
своих сыновей на свою сторону и крича, 
что сейчас время приобрести для себя 
царствование, ударил Артаксеркса 
мечом. Артаксеркс, будучи только 
ранен и несерьёзно пострадав от 
удара, защищаясь от Артабана, нанёс 
ему смертельный удар и убил. Вот 
так Артаксеркс, спасшись таким 
неожиданным образом, и отомстил 
убийце своего отца и принял царство 
персов» [Діодор, 11, 69: 5-6].

Як бачимо, до смерті Артабана 
Артаксеркс царем не був, проте почав 
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претендувати на владу, очевидно, 
внаслідок  того,  що  став  повнолітнім.

Судячи з наведеного уривку, 
Артаксеркс на той час уже встиг 
зробитися вправним воїном. Саме тому 
й вирішив вбити його Артабан – аби 
не втратити владу. Саме тому й зміг 
Артаксеркс себе захистити. Принаймні, 
слід вважати непереконливим можливе 
(теоретично) припущення, що началь-
ника царських охоронців зміг убити 
поранений ним підліток.

На мою думку, Артабан правив кра-
їною приблизно три роки і був убитим 
466 р. до н. е.

Звернемось знову до «Історичної 
бібліотеки» Діодора, де автор описує   
інші  події  відповідних  років: 

«А Трасибул, принявший царское 
звание, которое было создано на 
столь справедливой основе, позорно 
потерял царство из-за собственного 
нечестия, и сбежав в Локриду, провёл 
там остаток своей жизни в частном 
поместье» [Діодор, 11, 68: 7]. 

Про Трасибула читаємо: «Брат 
сиракузских тиранов Гелона и Гиерона 
и преемник последнего с 467 г. до н. э., 
окончил жизнь в изгнании» [http://
simposium.ru/ru/node/7777]. 

Вирушив у вигнання Трасибул 
Сіракузький 466 р. до н. е.

На 470 р. до н. е. – як рік смерті Ксеркса 
– вказує і згадка Діодора про чотирьох
римських трибунів: «Пока происходили 
эти события, в Риме в этом году 
впервые были избраны на должность 
четыре трибуна: Гай Сициний, Луций 
Нумиторий, Марк Дуиллий и Спурий 
Ацилий. По истечении этого года, в 
Афинах архонтом был Лиситей, а в 
Риме консулами были избраны Луций 
Валерий Публикола и Тит Эмилий 
Мамерк» [Діодор, 11, 68; 8 – 69: 1].

Перелічені тут трибуни (як і згадані 
консули) також були при владі 470 р. до 
н. е. [http://monarhs.info/rimskie-tribuny/
spisok-tribunov.html]. 

Як і консулів, трибунів у Римі вибирали 
на один рік.

Наказ Артаксеркса було віддано у 
той час, коли з початку його царювання 
минуло 19 повних років і частина 20-
го року, саме так слід розуміти текст із 
Книги Неємії: «У місяці Нісані на 20-му 
році царя Артаксеркса... пошли мене в 
Юдею – в місто, де гроби батьків моїх, 
щоб я відбудував його... і волевиявив цар 
післати мене» (2: 1; 5-6). Двадцятий рік 
продовжується від повного завершення 
19-го року – до повного завершення 
20-го року. Нісан – весняний місяць 
юдейського календаря, в 14-й та 15-й дні 
якого юдеї святкують свою пасху згідно із 
приписом Старого Заповіту (Вихід, ХІІ, 
3 – 18). Таким чином, наказ Артаксеркса 
був виданий навесні (в кінці березня, 
або на початку квітня) 447-го р. до н. е. 
(466 – 19 = 447). 

Якщо до цієї дати додаємо 69 седмиць 
(483 роки), отримуємо 36-й рік нашої 
ери, місяць нісан. 

Нагадаю, що саме 14 нісана було 
розіп’ято нашого Господа Ісуса Христа. 
Отож, не випадково Архангел Гавриїл 
саме від наказу Артаксеркса І-го про 
відбудування Єрусалиму проводить 
відлік майбутніх років, які відділяли 
тогочасну дійсність від найважливішої 
події в історії, адже та й інша події 
відбувалися в нісані, тож відлік років 
виявився  рівним.

Існує й інший доказ, який прямо 
вказує на 36-й рік як дату хресної смерті   
та  Воскресіння  Господнього.

Згідно із Євангелієм від Св. Йоана 
Богослова (19: 31), Ісуса Христа було 
розіп’ято у п’ятницю, 14-го нісана (за 
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юдейським календарем) – напередодні 
юдейської пасхи. Виходячи із зазначеної 
інформації, за допомогою місячних 
таблиць 19-літнього метонового циклу 
можна розрахувати, чи припадала 
юдейська пасха на суботу у 36-му році 
нашої ери. Такі розрахунки дають 
підстави астрономам стверджувати: 
«...календарна ситуація є такою, що 
15 Нісана (єврейська пасха) припадає 
на суботу (а переддень пасхи – день 
розп’яття Ісуса Христа – на п’ятницю) 
лише у 26 р. н. е. (23 березня), в 33 р. 
(4 квітня) і в 36 р. (31 березня)» [І. А 
Климишин, «Календар і хронологія», М., 
1990, ст. 337]. 

Яка із цих трьох дат відповідає 
історичній правді, можна визначити 
за зіставленням інформації про перед-
умови загибелі Йоана Хрестителя – її 
ми знаходимо у Євангелії від Матфея 
– із датуванням цих передумов, яке
дає Йосиф Флавій у своїх «Юдейських 
старожитностях». 

Нагадаємо, що конфлікт Ірода із 
Йоаном Хрестителем розпочався після 
одруження Ірода зі своєю племінницею 
Іродіадою, яка доводилася дружиною 
його звідному братові – Іродові 
Филипові. Ось що пише про це Йосиф 
Флавій: «Тоді ж, на двадцятому 
році правління Тіберія помер і брат 
тетрарха Ірода Филип… Филип помер 
у Юліаді. Оскільки Филип не залишив 
нащадків, Тіберій привласнив його 
область, приєднавши її до Сирії… 
Близько до цього часу цар Аравії Арета 
посварився із тетрархом із наступної 
причини. Ірод давно уже був одруженим 
із дочкою Арети. Під час одної зі своїх 
подорожей до Риму, він завітав до свого 
звідного брата Ірода Филипа, який 
народився від доньки первосвященика 
Симона. Покохавши дружину брата 

Іродіаду (вона була донькою їхнього 
спільного брата Арістобула та 
сестрою Агриппи Великого), він 
ризикнув запропонувати їй вийти за 
нього заміж. Іродіада погодилася…» 
[Юдейські старожитності, 4: 6 – 5: 1]. 

Тіберій прийшов до влади відразу ж 
після смерті Августа (19 серпня 14 р. 
н.е.), якому доводився онуком, але був 
ним усиновлений [Светоний, «Жизнь 
двенадцати цезарей», СПБ, 1999, с. 488]. 
Таким чином, брат Ірода Филип помер у 
34-му році. 

Війна Ірода із Аретою, внаслідок 
якої військо Ірода було вщент знищене 
(Юдейські старожитності, 5: 1), від-
бувалася, як вважається, у 36-му році, 
оскільки навесні 37-го року Тіберій, на 
прохання Ірода, послав Вітеллія проти 
Арети. 

Добре відомо, що перша дружина   
Ірода дочка Арети – Фазеліс – перш, ніж 
Іродіада прибула із Риму до Єрусалиму, 
залишила Ірода і втекла до свого батька, 
а сталося це на початку 35-го року 
[Юдейські старожитності, 5: 1]. 

Отож, смерть Йоана Хрестителя 
не могла настати раніше за 35-й рік. 
Не даремно юдейський народ вважав 
загибель Іродового війська (36 рік) 
карою за вбивство Йоана (Юдейські 
старожитності, 5: 2). 

Таким чином, смерть та Воскресіння 
Господнє не можуть датуватися 33-м 
роком, а тим більше – 29-м, чи 26-м. Не 
можуть датуватися і роком, більш пізнім 
за 36-й, позаяк навесні – у місяці нісані 
– 37 року Понтій Пилат був зміщений зі
своєї посади.

Тепер на часі буде розглянути другу 
частину пророцтва Архангела Гавриїла 
про Седмиці: «І утвердить Заповіт 
для багатьох одна седмиця, а на 
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половині седмиці зупиниться жертва 
і приношення, і на крилі святилища 
буде мерзота запустіння, і остаточна 
фатальна загибель спіткає спустош-
ника»  (Дан., 9: 27).

Чимало біблеїстів пов’язують випов-
нення цього пророцтва із діяльністю 
сирійського царя Антіоха ІV Епіфана, 
який 168 р. до н. е. перетворив 
Єрусалимський храм у святилище Зевса 
і власноруч заколов свиню на його 
вівтарі.

Така гіпотеза виглядає неспроможною 
з багатьох точок зору. По-перше, у 
пророцтві Архангела Гавриїла не 
йдеться про осквернення вівтаря 
Єрусалимського храму, а лише – про 
осквернення його крила (фасаду). 
По-друге: від наказу Артаксеркса І-го 
про відновлення Єрусалиму до цієї 
події відбулося лише 298 років – 42, 4 
седмиці, що зовсім не кореспондується 
із пророцтвом.

Седмиця, яка мала утвердити 
Завіт (Новий Завіт) – остання 
сімдесята – це найближчі сім років по 
Воскресінню Христовому (36-43 рр.). 
Це час створення Церкви Христової. На 
половині цієї седмиці справді сталося 
те, про що провіщав Архангел Гавриїл 
– осквернення фасаду Єрусалимського
храму. А позаяк подія ця – маловідома, 
про неї слід розповісти докладно.

Цю подію не оминув своєю увагою 
римський історик Таціт: «При Тіберії 
в Юдеї царював спокій, коли ж Гай 
Цезар наказав поставити у храмі 
своє зображення, народ взявся за 
зброю; щоправда невдовзі Цезар 
помер, і повстання зупинилося» [П. К. 
Тацит «Анналы, Малые произведения, 
История», М., 2003, с. 754].

Тацит не був євреєм, тому описував 
події в Юдеї – не упереджено – на відміну 

від Йосифа Флавія, який замовчував 
найбільш непривабливі сторінки в 
історії власного народу – навіть у тих 
випадках, коли вони описані у Біблії. 
Отож, не дивно, що його розповідь про 
цю подію, наведена у «Юдейській війні» 
не збігається в окремих деталях із його 
розповіддю, наведеною у «Юдейських 
старожитностях» (люди, які щось 
фантазують, як правило, ніколи не 
повторюються). 

Про те, що юдеї взялися за зброю – 
повстали, Й. Флавій (всупереч Таціту) 
не обмовився жодним словом.

Проте початок розповіді Флавія 
цілком вірогідний, позаяк сам його 
зміст не надає підстав авторові бути 
упередженим: «Імператор Гай до того 
загордився своїм щастям, що він сам 
вважав себе за бога і вимагав, щоб інші 
його богом величали… він поширив 
свої злочини і на Юдею. Він послав (31 
рік до руйнування храму) Петронія на 
чолі війська до Єрусалиму для того, 
щоб поставити у храмі свої статуї, 
і дав йому інструкцію: у випадку 
якогось супротиву з боку юдеїв, самих 
бунтівників знищити, а решту народу 
продати в рабство. Але Бог взяв на 
Себе турботу про цей наказ. Петроній 
виступив із Антіохії проти Юдеї з 
трьома легіонами та численними 
сирійськими союзниками» [Юдейська 
війна, 10: 1]. 

Найбільш вартісною у наведеній 
цитаті є інформація про рік відповідної 
події: «31-й до зруйнування храму». 
Храм було зруйновано Тітом у 70-му 
році. Таким чином, йдеться про 39-й рік.

В інших історичних джерелах побіжно 
також існують згадки, які дозволяють 
сучасним історикам стверджувати: 
«Дізнавшись, що населення Юдеї не 
бажає встановлювати його статуї 
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в єрусалимському храмі Бога Ягве, 
Калігула віддав наказ про розправу 
із непокірними. У відповідь на 
висловлювання про те, що сенат 
буде заперечувати проти його волі, 
Калігула пообіцяв зробити сенатором 
свого коня...» [История древнего мира, ч 
ІІ, М., 1982, с. 338]. 

 
 

На у серпні 39-го року Калігула 
дізнався, що юдеї Ямнії зруйнували 
язичницький вівтар. Саме у відповідь на 
це він наказав встановити свою статую у 
Єрусалимському храмі. Відразу ж після 
цього – на початку вересня – Калігула 
змінив консулів та вирушив у похід на 
Германію, де стратив Гетуліка і повернув 
до Галії, звідки він мав задум йти походом 
на Британію, але згодом – передумав. 

Свєтоній, описуючи повернення 
Калігули з походу, зазначає: «...прямо 
повернув до Риму. Тепер всю свою 
ненависть він звернув на сенат... у день 
свого народження вступив до Риму. 
Чотири місяці по цьому він загинув» 
[Свєтоній, ІV, 48: 2; 49: 2]. (Тут автор 
говорить про кількість повних місяців, 
точна цифра – 4 місяці і 24 дні, оскільки 
день народження Калігули – 31 серпня).

Як бачимо, Калігула повернувся з 
походу в день свого народження – 31 
серпня 40-го року. 

Очевидно, ще за десять місяців до цієї 
події – на початку жовтня (чи в кінці 
вересня) 39-го року –  намісник Сирії 
Публій Петроній  був  уже  в  Єрусалимі. 

Від часу смерті та Воскресіння Господа 
на  цей час минуло три  з  половиною  роки.

Ймовірно, повстання юдеїв з приводу 
осквернення храму виникло не відразу, 
але вже після того, як Петроній зі своїм 

військом повернувся до Антіохії. Такий 
висновок випливає із того повідомлення 
історичних джерел, що воно тривало 
не довго і – аж до смерті імператора. 
Невдовзі у Єрусалимі дізналися про 
смерть Калігули, убитого 24 січня 41 р. 
трибуном преторіанської когорти Кассієм 
Хереєю [Свєтоній, ІV, 56:2] – юдеєм 
за походженням, якому допомагав 
римлянин Корнелій Сабін. Остаточна 
загибель спіткала спустошника – як 
пророкував про це Архангел  Гавриїл.

Висновок випливає такий: у своєму 
пророцтві Архангел Гавриїл не міг 
помилитися на рік. Тому це пророцтво є 
або автентичним, або – не автентичним. 
Якщо воно автентичне – значить слід 
довіряти тій хронології царювання 
Артаксеркса, яку пропонує нам Діодор 
Сицілійський – давньогрецький істо-
рик, який жив у І-му ст. до н. е. Якщо 
ж це пророцтво вважатимемо «не 
автентичним», тоді нам слід довіряти 
єгипетському астрологу Клавдію 
Птолемею, який жив у ІІ-му столітті 
нашої ери (на три століття пізніше за 
Діодора). Але в останньому випадку 
виникне питання, на яке неможливо дати 
відповідь: яким чином фальсифікатору 
VІІ ст. до н.е. (час створення Книги 
пророка Даниїла) пощастило «вгадати» 
датування надважливих майбутніх подій, 
помилившись  лише  рівно  на один  рік?

Окрім того – якщо це пророцтво ми 
вважатимемо «не автентичним», тоді 
доведеться вважати «не священним» 
усе Письмо Старого Заповіту, зокрема 
і П’ятикнижжя Мойсея, яке юдеї 
називають Торою. 
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2. Про двоє поколінь так званих «братів Ісуса»
 (про синів та внуків Св. Йосифа Обручника)
«У протестантизмі простежується 

буквальне пояснення євангельського 
вислову «брати Ісусові». Усі без винятку 
протестантські течії (не беручи до 
уваги окремих протестантських екзе-
гетів) наполягають на тому, що тут 
йдеться про «рідних братів» Господа 
і не лише «братів», але й «рідних 
сестер». Католицькі теологи (вслід за 
Єронімом Стридонським) припускають, 
що у Євангеліях згадано про «братів 
двоюрідних» (хоч самé це формулювання 
і не є властивим для самого Св. Єроніма 
Стридонського). Але обидві ці гіпотези 
не засновані на Святому Письмі, більше 
за це – вступають із ним в суперечність. 
Для того, щоб у цьому переконатися, 
порівняймо два уривки із Євангелія від 
Св. Марка та уривок із Євангелія від Св. 
Йоана:

№ 1. «Чи не тесля Він – син Марії – 
брат Якова і Йосії, і Юди й Симона? І 
чи не Його сестри – всі посеред нас?» 
(Марк., 6: 3).

№ 2. «Були ж і жінки, які здалеку на це 
дивилися, а серед них: Марія Магдалина, 
Марія, мати Якова Молодшого та 
Йосії,  і  Саломія»  (Марк., 15: 40). 

№ 3. «Стояли ж біля хреста Ісусового 
Мати Його, й сестра Матері Його; 
Марія Клеопова та Марія Магдалина» 
(Йн., 19: 25).

Якщо б у Євангеліях був лише один із 
цих уривків (№1), протестантську точку 
зору на це питання слід було б визнати 
обґрунтованою. А позаяк ця точка зору 
не враховує існування уривків №2 та №3, 
з нею неможливо погодитися інакше, 
аніж не рахуючись зі здоровим глуздом.

Як протестантські, так і католицькі 
теологи не враховують деякі етно-
культурні особливості, характерні для 
єврейського суспільства першого ст. н. е. 
Зокрема, у відповідну добу слово «син» 
вживалося у значенні: «нащадок» (не 
залежно від того – далекий чи близький); 
слово «батько» вживалося у значенні: 
«предок» (не залежно від того – далекий 
чи близький); слова «брати»; «сестри» – у 
значенні: «родичі приблизно одного віку із 
особою, про яку йде мова». «Братами» 
та «сестрами» могли називати не лише 
рідних (та звідних) братів і сестер, але 
й племінників та двоюрідних братів і 
сестер.

Враховуючи сказане, можна було б 
прийняти версію сучасних католицьких 
теологів, але вона також не 
кореспондується зі Святим Письмом. І 
ось чому. Із Передання Церкви є добре 
відомо, що Богородиця Марія не мала 
рідних сестер та братів. Саме тому в 
Господа Ісуса не могло бути двоюрідних 
сестер та братів.

Із порівняння уривків №2 і №3 легко 
зрозуміти, що Євангелист Апостол Йоан 
називає Саломею, дружину Заведея 
(свою матір), «сестрою Матері Ісуса». 
Але синів Заведеєвих – Йоана та Якова 
Старшого ніде у Євангелії не названо 
«братами Ісусовими». Звідси випливає 
висновок, що Саломея доводилася 
двоюрідною сестрою Богородиці Марії. 

Із порівняння уривків №2 та №3 є 
помітним, що Марія Клеопова (дружина 
Клеопи), яка стояла біля хреста 
Ісуса разом із Богородицею; Марією 
Магдалиною та Саломеєю, доводилася 
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матір’ю Йосії та Якову Молодшому, 
яких в уривку №1 названо «братами 
Ісусовими».

Яка ж родинна спорідненість поєд-
нувала Господа із Марією Клеоповою 
– дружиною Клеопи, відомого нам за
епізодом в Емаусі, описаним наприкінці 
Євангелія від Св. Луки?

Фактичної спорідненості як такої – 
насправді не існувало, позаяк Марія 
Клеопова була дочкою Св. Йосифа 
Обручника від першого шлюбу – шлюбу 
не назорейського (нешлюбного), а 
фактичного (про який згадано у Прото-
Євангелії Якова). Інша дочка Св. 
Йосифа Обручника, ймення якої для нас 
невідоме, мала також двох синів, один 
із яких – Юда Тадей, син Левія – один 
із Дванадцяти Апостолів, якого також 
називали «братом Господнім».

У «Діяннях Св. Апостолів» Юда Тадей 
названий «братом Якова» (1: 13). Тут 
йдеться про Якова Молодшого – сина 
Марії Клеопової та Клеопи – першого 
єпископа Єрусалиму, якому Юда Тадей 
доводився  двоюрідним  братом.

Серед учнів Господа Ісуса було три 
Якови – Яков Старший, син Заведея, 
Яков Молодший, син Клеопи і Яков 
Середній, син Алфея – Апостол і рідний 
брат Апостола і Євангелиста Матфея. 
У Святому Письмі останній із трьох 
Яковів  названий  «Яковом  Алфеєвим».

Чи стали Йосія, син Клеопи та Симон 
(брат Юди Тадея), учнями Господа? 
Скоріше за все – стали, про що можна 
судити за епізодом в Емаусі, де Клеопа та 
його супутник також названі «учнями 
Господніми», а супутник Клеопи не 
названий на ймення. Скоріше за все, це 
був його син Йосія.

У теології різних конфесійних напрям-
ків побутує думка, ніби ті названі 
«брати» Ісусові, які стали учнями 

Господа й ті так звані «брати» Ісусові, 
які на догоду фарисеям проголошували 
Господа «людиною несповна розуму», 
мовляв – це ті ж самі особи. Насправді 
така гіпотеза є грубою помилкою в 
інтерпретації Святого Письма. Учнями 
Ісуса Христа стали внуки Йосифа 
Обручника – сини його доньок, а 
ворогами Ісуса Христа стали сини 
Йосифа Обручника, про яких згадує 
Прото-Євангеліє Якова. Між синами 
Св. Йосифа та його внуками існувала 
досить істотна вікова різниця. Сини 
Св. Йосифа були старшими за віком за 
Богородицю Марію, а внуки Св. Йосифа 
– молодшими за Ісуса. Сини Св. Йосифа
вважали, що Ісус є «їхнім молодшим 
братом», що Він має слухатися їх і 
разом із ними догоджати фарисеям, які 
посеред народу вважалися «духовною 
елітою». Звідси виникала і неминучість 
конфлікту, описаного у Євангеліях, про 
який Господь говорить так: «І вороги 
людині – домашні її» (Мтф., 10: 35-36; 
Міх., 7: 6).

Чи навернулися згодом сини Св. 
Йосифа у християнство? Про це 
неможливо судити, позаяк Святе 
Письмо і Передання Церкви обходять 
мовчанкою цю тему. Відомо лише одне: 
на час розп’яття Господа вони були в 
опозиції до Нього та до Богородиці 
Марії – вони зреклися власної 
юридичної спорідненості із Ними. Саме 
тому Господь в останні хвилини Свого 
земного життя всиновлює Св. Апостола 
Йоана  Своїй  Всечистій  Матері.

Самого цього факту всиновлення 
уже є достатньо, аби переконатися у 
тому, що в Ісуса Христа не було рідних, 
звідних та двоюрідних братів і сестер – 
найближчим родичем виявився Апостол 
Йоан, який доводився Йому троюрідним 
братом.
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З’ясуємо це питання також під іншим 
кутом зору.

У Євангеліях від Св. Матфея та від Св. 
Луки наведений один і той же епізод 
– із відмінностями у йменні одного із
Апостолів. Порівняймо:

«І, йдучи звідти, побачив Ісус 
чоловіка, що сидів на митниці – 
Матфея на ймення, і говорить йому: 
«За Мною йди». І звівся той на ноги 
та пішов за Ним. І якось приліг Він [до 
трапези] у домі [його], і ось, багато 
митників та грішників, надійшли та 
поприлягали за столом з Ісусом та 
учнями Його» (Мтф., 9: 9-10).

«І пішов по цьому, і митника узрів на 
ймення Левій, який на митниці сидів, 
і промовив до нього: «Йди за Мною!» І 
святкування велике Левій вчинив для 
Нього у будинку своєму, й було посеред 
народу митників досить та інших, що    
з ним [за трапезою] прилягли» (Лк., 5: 
27; 29).

Дехто припускає, що тут мова про 
покликання Господом різних осіб, але 
така думка – що цілком очевидно для 
кожного – безпідставна, позаяк наведені 
описи є тотожними.

Сказане не означає того, що нібито хтось 
із Євангелистів припустився помилки. 
Щоб зрозуміти причину розбіжності в 
іменах, потрібно пригадати, ким був той 
Левій, який доводився дідом Мойсею? 
Пригадаймо – із роду Левія походили 
левіти та когани (юдейські жерці, яких 
ми називаємо «священниками»). Але не 
всі нащадки Левія ставали левітами чи 
коганами у добу римського панування. 
Парадоксально – але саме із роду 
Левія походила більшість митників, 
Левіти були письменними і їхні діти та 
внуки також оволодівали письмом та 
основами арифметики – у цьому була 
їхня перевага в очах римлян. Практично 

кожен представник роду Левія чоловічої 
статі, який не був при цьому нащадком 
Аарона (внука Левія), отримував 
прізвисько «Левій». Між поняттями 
імені та прізвиська у відповідну добу 
не існувало чіткої різниці, саме тому 
Євангелист Лука стверджує, що Апостол 
Матфей мав ймення «Левій» (Лк., 5: 27).

Сказане не означає того, що нібито 
Апостол Матфей Левій був братом 
Апостолу Юді Тадею Левію. Просто 
обидва походили із коліна Левія – хоч 
і були родичами, проте – такими, чий  
родинний зв’язок губиться у глибині 
століть.

І все ж – посеред Дванадцяти 
Апостолів у Євангелиста й Апостола 
Матфея був таки рідний брат – Яків 
Алфеїв (Середній). Про це можна судити 
з того, що обидва були синами Алфея. 
Пригадаймо, як Євангелист Марк опи-
сує покликання Апостола Матфея: «І 
йдучи повз митницю, побачив Левія 
Алфеєвого, що на ній сидів, і промовляє 
до нього: «Іди за Мною». І на ноги звівся 
той, і пішов услід за Ним» (Мрк., 2: 14).

За Переданням Церкви, Яков Алфеїв, 
як і Матфей Алфеїв, був митником до 
свого покликання. Ця деталь також 
непрямим чином вказує на те, що обидва 
Апостоли, сини Алфеєві, були рідними 
братами.

Сам Апостол Матфей у своєму 
Євангелії уникає називати себе «Левієм», 
позаяк це не його справжнє ймення. 
Проте він таки називає «Левієм» Юду 
Тадея – уникаючи ймення «Юда» з тієї 
причини, аби читач не сплутав Тадея 
із Юдою Іскаріотом: «Дванадцяти 
ж Апостолів – імена такі: перший 
Симон названий Петром, й Андрей, 
брат його, Яков Заведеїв і Йоан – брат 
його. Филип і [Натанаїл] Син Толомея; 
Тома і Матей-митник; Яков Алфеїв і 
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[Юда] Левій, прозваний Тадеєм; Симон 
Кананіт і Юда Іскаріот, який і зрадив 
Його» (Мтф., 10: 2-4).

У наведеному уривку ймення «Юда» 
написане у квадратних дужках – воно 
є вставкою перекладача, яка допомагає 
читачеві зрозуміти: про яку особу йде 
мова. Імена ж Апостолів Матфея сина 
Алфеєвого та його брата – Якова сина 
Алфеєвого – стоять тут поряд зовсім не 
випадково – так само, як й імена рідних 
братів Петра й Андрея – синів Йони та 
імена синів Заведеєвих – Йоана та Якова 
Старшого.

Поряд стоять тут й імена Юди Тадея та 
Симона Кананіта. Це вказує на високу 
ймовірність припущення, що Симон 
Кананіт був саме тим Симоном, який 
доводився рідним братом Юді Тадею 
(Марк., 6: 3). 

Нагадаю, що у «Діяннях Св. Апостолів» 
та у Євангелії від Св. Луки Юда Тадей 
названий «Юдою, сином Якова» (Дії, 1: 
13; Лук., 6: 16). 

Про Симона Кананіта відомо із 
передання Церкви, що походив він із 
Кани Галілейської (звідси і його 
прізвисько). Передання стверджує, що 
саме на його весіллі Господь перетворив 
воду у вино. Це виглядає дуже ймовір-
ним, позаяк відомо, що Господь наш 
Ісус Христос та Діва Марія не випадково 
прийшли на весілля у Кані Галілейській 
– до чужих на весілля в інший населений
пункт – не ходили. Усе це вказує на те, 
що мати Юди Тадея та Симона Кананіта 
– дружина Якова, чиє ймення нам 
невідоме, справді доводилася дочкою 
Св. Йосифові Обручнику.

Із цим припущенням кореспондується 
історичне повідомлення про проповідь 
Симона Кананіта у Персії разом із Юдою 
Тадеєм.

У своєму Пастирському листі один 

із учнів Христових на ймення Юда, 
щоправда, повідомляє, що він є братом 
Якова: «Юда, раб Ісуса Христа, 
брат Якова» (Послання Юди,1). На 
загальну думку, тут йдеться про Якова 
Молодшого.

Здавалося би, це повідомлення 
спростовує наведену нами генеалогію. 
Але так здається лише на перший 
погляд. Пригадаймо, що Яков Молодший 
доводився двоюрідним братом Юді Тадею 
та його рідному братові – Симонові. 
Це Послання адресоване до колишніх 
юдеїв (юдаїстів), які стали християнами. 
Датується воно, за різними оцінками 
дослідників, від 62 – до 70 р. Очевидно, 
на цей час Яков Молодший уже встиг 
загинути мученичою смертю за Христа 
(62 р.). Усі юдео-християни його чудово 
знали, позаяк він був першим єпископом 
Єрусалиму.

Ось чому учень Господа на ймення 
Юда (якщо його ототожнювати із Юдою 
Тадеєм) згадує у своєму Посланні про 
свого двоюрідного брата і не згадує про 
рідного (Симона), який не встиг ще 
стати добре відомим для всієї Церкви.

До цього слід додати, що більшість 
сучасних теологів – представників 
різних конфесій – наполягають на тому, 
що автор цього послання і Апостол Юда 
Тадей – різні особи. Якщо прийняти їхнє 
бачення, тоді Пастирський лист учня 
Господнього Юди не слід розглядати 
взагалі в контексті вирішення даної 
проблеми. Але скоріше за все – їхній 
погляд на генеалогію учнів Господа Ісуса    
є помилковим і в цьому стосунку.

Тепер буде доречним пригадати деякі 
дати. У «Житії Апостола Юди Якового, 
брата Господнього» читаємо: «Святой 
апостол Иуда мученически скончался 
около 80-го года в Армении, в городе 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



226

Арате, где он был распят на кресте и 
пронзен стрелами» [https://azbyka.ru/
days/sv-iuda-iakovlev-levvej].

Порівняймо це із Прото-Євангелієм 
Якова: «І сказав первосвященик 
Йосифові: «Ось, вибраний ти, аби 
прийняти до себе та охороняти Діву 
Господню». Не погодився ж Йосиф, про-
мовляючи: «Маю бо синів і старий я, 
Вона ж – юна – не хочу, аби сини Ізраїлю 
наді мною насміхалися!»…» (І, 9).

Позаяк Св. Йосиф Обручник на той 
час був уже старим, його сини, очевидно, 
мали б бути вже дорослими – старшими 
за Діву Марію. А у тому, що ці сини були 
вже дорослими, переконують нас два 
канонічні Євангелія – Від Св. Матфея 
і від Св. Луки – в обох цих Євангеліях 
описано подорож Діви Марії та Йосифа 
Обручника до Вифлеєму, у якій ні словом 
не згадані сини Св. Йосифа – у цій 
подорожі вони участі не брали, а відтак 
– випливає висновок, що на той час сини
Св. Йосифа уже були дорослими.

Перший місцевий перепис  населення 
за правління Публія Сульпіція Квірінія 
Сирією, про який згадує Євангелист 
Лука (Лк., 1: 1-2), міг відбутися лише 
у 4-3 рр. до н. е., коли цей Квіріній 
справді був тибуртиносом Сирії, як 
про це свідчить петрогліфічна писемна 
пам’ятка, виявлена у Тиволі 1714 року 
(Lapis Tiburtinus). На цей час сини Св. 
Йосифа були повнолітніми. Таким 
чином на час смерті Апостола Юди Тадея 
(якби він доводився сином Св. Йосифу) 
цьому Апостолу мало б уже виповнитися 
понад сто років.

Малоймовірно, щоб сторічного старця 
розпинали на хресті й добивали його 
стрілами.

Також є відомим, що єпископом 
Єрусалиму після смерті Якова Молодшого 
(62 р.) було обрано Симона (можливо, 

Симона Кананіта – двоюрідного брата 
Якова Молодшого), якого грекомовний 
римський автор ІІ століття Св. Геґезіппус 
(який народився у Палестині), називає 
«братом Якова Молодшого» [http://
www.santiebeati.it/dettaglio/21850]. Цей 
Симон загинув 107 р. Якщо вважати, 
що він був сином Йосифа Обручника, 
доведеться визнати, що прожив він 
приблизно 127 років. А це є вкрай 
малоймовірним, позаяк найбільшим 
довгожителем серед учнів Христових 
Передання Церкви називає Апостола 
Йоана, який помер близько 101 р., а 
станом на весну 36-го року мав не більше 
за 25 років, отож, загалом прожив він 
близько до дев’яноста років.

У деяких пізніх апокрифах сини 
Йосифа Обручника показані як учні 
Ісуса Христа і деякі новітні та сучасні 
християнські автори прираховують ці 
апокрифи до Передання Церкви. Але 
Передання Церкви не може містити 
суперечностей саме зі собою та із 
канонічними Євангеліями. Отож, ці 
апокрифи не вартують довіри, позаяк 
вступають у пряму суперечність із Прото-
Євангелієм Якова. Останнє ж є частиною 
Передання Церкви, позаяк воно визнане 
вчителями Церкви за надійне джерело: 
«Апокрифічне протоєвангеліє Якова 
було в старину у великій пошані. Його 
цитують або пояснюють багато св. 
Отців, між ними св. Єпіфан, св. Андрій 
Критський, св. Софроній, патріарх 
Герман І, св. Іван Дамаскин» [Ю. Я 
Катрій ЧСВВ, «Пізнай свій обряд», Нью-
Йорк, 1982 видавництво ОО. Василіян, 
с. 214].

В усіх перелічених випадках тут йдеть-
ся про посилання на Прото-Євангеліє       
Якова – як на авторитетне християнське 
джерело, а серед осіб, для яких воно було 
авторитетним джерелом – загально-
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визнані учителі Церкви (Святий Андрей 
Критський та Святий Йоан Дамаскин).

Насамкінець слід зауважити, що 
версія Св. Єроніма Стридонтського про 
те, що так звані «брати Ісусові» були 
«двоюрідними братами» для Господа, 
базувалася на Переданні Церкви, 
спотвореному за принципом «глухого 
телефону»: звідкілясь Єронім дізнався, 
що окремі «брати Ісусові» не доводилися 
синами Св. Йосифу Обручнику, проте 
– належали до родини останнього. Як
здогадувався Св. Єронім, це мали бути 
сини рідного брата Св. Йосифа, який 
помер раніше за нього і яких виховував 
Св. Йосиф Обручник.

Як бачимо, первинна католицька 
версія, яка пояснює феномен «братів 
Ісусових» (версія Св. Єроніма) – попри 
свою помилковість – не надається для 
спростування за допомогою Святого 
Письма. Разом з тим – вона не має 
також і переконливих доказів на 
свою користь – сторонньому погляду 
здається «притягнутою за вуха». Не 
надає вона й належних підстав для того, 
щоб назвати гіпотетичних племінників 
Св. Йосифа Обручника «двоюрідними 

братами Господа», позаяк Св. Йосиф 
для Ісуса Христа був лише опікуном, 
а його сини – лише свояками (чужими 
для тебе людьми, які проживають у 
твоїй сім'ї). Проте у цієї версії у ХІХ – 
ХХІ ст. з’явилася низка варіантів – ось 
так виник пізній католицький міф про 
«двоюрідних братів». Попри те, що 
Католицька Церква визнає: Діва Марія 
не мала жодних рідних братів чи сестер 
– проте мириться із версіями теологів,
несумісними із її вченням.

Наведена тут версія – єдина зі всіх, яка 
не створює незбагненної суперечності в 
інтерпретації Євангелія – дає відповідь 
на питання: як могли стати великими 
учнями Христовими ті, хто цинічно 
переслідував Господа, проголошуючи 
Його «божевільним» на догоду фарисеям 
(Мрк., 3: 20-21) та знущався із Нього 
провокаційними пропозиціями (Йн., 6: 
67).

Наведена тут версія перекладача і 
упорядника цієї книги не має й інших 
недоліків, властивих іншим відомим 
версіям – недоліків, подібних до тих, 
про які йшлося у цьому  короткому  
дослідженні. 

•••••••

3. Про Урочистий Вхід Господа до Єрусалиму 

______________________________________________________________________________________________
________________________________________

«Усі розуміють, що урочистий в’їзд
Ісуса до Єрусалиму на молодому ослі 
має глибокий таємничий зміст, який 
не зводиться до намагання механічно 
виповнити старозавітне пророцтво: 
«Скажіть но дочці Сіону: «Ось Цар 
твій наближається до тебе покірний, 
сидячи на ослиці – на ослі молодому, 
синові під’яремної» (Захарія, 9: 9). Проте 
нікому ще не пощастило з’ясувати 
таємницю цього змісту.

Деталі в’їзду Ісуса до Єрусалиму є 

настільки важливими, що вони були 
визначені Божим Провидінням наперед 
– за багато століть до цієї події, а саме
це й засвідчує наведене пророцтво. Не 
намагаючись розкрити усю глибину 
цього дійства, потрібно все ж, звернути 
увагу на той стосунок, який вони мають 
до хронології. За даними комп’ютерної 
програми швейцарських ефемерид, 
рівно за тиждень до юдейської пасхи 
– 24-го березня (за юліанським
календарем) 36-го року, рівно о 9 годині 
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«Коли певний пророк чи Євангелист, 
надихнутий Духом Святим, відкриває 
людству певну істину, він далеко не 
завжди розуміє справжнє значення 
тих слів, які Дух Святий вкладає у 
його вуста. У тому, що цей висновок 
є цілком слушним, переконує кілька 
цитат зі Старого Заповіту, наведених 
Євангелистом Матфеєм у своєму 
Євангелії. Зокрема, йдеться і про цитату      
із пророка Ісайї: «Ось Діва в лоні зачне 
і зродить Сина, і наречуть Його 

Йменням Емануїл, що означає з нами 
Бог» (Мтф., 1: 23).

Щоб переконатися у цьому, наведемо 
цю цитату із тим обрамленням, яке 
вона має в контексті Книги пророка 
Ісайї: «Тоді промовив: «Послухайте 
ж, доме Давидів! Чи не вистачить 
з вас піддавати людям клопоту, що 
хочете ви піддати клопоту і Богові 
моєму? Отож, Сам Господь знамення 
вам з’явить: ось Діва в утробі зачне і 
зродить Сина, і наречуть Його йменням 

________________________________________

4. Про богонатхненність Св. Євангелія

ранку за Грінвічем (об 11-й ранку 
– за місцевим географічним часом 
Єрусалиму) супутник нашої планети – 
Місяць перебував у з’єднанні із зіркою 
Азеллус Австраліс (Південний Осел). 
Точка екліптики, у якій знаходилося 
це з’єднання – 11 градус 23 мінути 15 
секунд Знаку Рака. Ймовірно, що саме в 
цей час Ісус заходив до Єрусалиму через 
Овечі ворота, які у наш час називаються: 
«Левиними», або ж – наближався до них, 
як про  це  йдеться у згаданому пророцтві. 

Зі зіркою Азеллус Борреаліс (Північ-
ний Осел) Місяць утворював з’єднання 
на дві години раніше (займаючи 10 
градус, 15 мінут 53 секунди Знаку 
Рака). Кажучи інакше – о 7-й годині 2 
хвилини – за Грінвічем (а за місцевим 
географічним часом Єрусалиму – о 9-й 
годині  2  хвилини). 

При цьому, слід врахувати, що у Європі 
у відповідну добу античні астрономи 
зірку Азеллус Борреаліс – не знали, а 
на Близькому Сході її ототожнювали 
із Валаамовою ослицею. Таким чином, 
малозрозуміле старозавітнє пророцтво 
про те, що Ісус мав в’їхати до Єрусали-

му, «сидячи на ослиці – на ослі молодому, 
синові під’яремної» може стосуватися 
насамперед точного часу виповнення 
цієї події, оскільки сама категорія часу 
визначається астрономічними реалі-
ями.

Для чого ж це було потрібно? Щоб 
відповісти на це запитання, пригадаймо, 
пророцтво Архангела Гавриїла про 
Седмиці, яке записав у своїй Книзі 
пророк Даниїл. Пригадаймо, що 
відповідно до цього пророцтва, смерть 
Христа (а значить – і Воскресіння) 
датується місяцем нісаном 36-го року. 
Зіставлення цих двох старозавітних 
пророцтв переконає навіть невіруючих, 
що істинний Христос (Месія) – це Ісус 
Назорей – наш Господь.

Переконає ж саме тому, що    
Євангелисти, які описували євангельські 
події, не знали астрономічних реалій 
– вони не могли вигадати те, чого не
знали, на чому не розумілися і на чому 
розуміємося ми – завдяки розвитку 
прикладних засобів сучасної астрономії. 
Коли ж не могли вигадати, то описане 
ними – бездоганна Правда.

•••••••

___________________________________________________________________________________________
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Емануїл. Буде він молоком і медом 
годуватися, доки не буде розуміти, щоб 
відкидати зле і вибирати добре, раніше 
бо, аніж оце дитя буде розуміти, щоб 
відкидати зле і добре вибирати, земля 
якої ти лякаєшся, буде обома царями 
своїми полишена. Та наведе на тебе і 
народ твій, і на дім батька твого часи, 
яких іще не було від часу, коли Єфрем 
від Юди відколовся – наведе царя 
Ассирійського» (Ісайя, 7: 13 – 17).

Як бачимо, тут йдеться не про 
народження Христа – у фізичному 
розумінні. Ассирійське царство було 
зруйноване вщент Мідійським царством 
за 605 років до Різдва Христового (605 р. 
до н. е.). Відродилося воно лише у наші 
часи – як арабська держава Ірак.

Правильний зміст цього пророцтва 
неможливо було б зрозуміти, якби не 
існувало іншого пророцтва, яке його 
доповнює. Йдеться про Апокаліпсис Св. 
Йоана Богослова: «І знамення велике 
з’явилося на небі: Жінка, зодягнена 
в сонце, і місяць – під стопами Її, на 
Її голові – вінець із дванадцяти зір. І, 
маючи в утробі, кричить від болю та 
муки пологів, і Дракон стоїть перед 
Жінкою, яка має родити, щоб, коли 
народить, Дитя Її пожерти. І народила 
Дитя чоловічої статі, що має пасти 
всі народи жезлом залізним; і піднесено 
Дитя Її до Бога та до Його Престолу. 
А Жінка втекла у пустелю, де має там 
місце, приготоване від Бога, щоб її там 
кормили тисячу двісті шістдесят 
днів» (Апокаліпсис, 12: 1 – 6).

Правильне розуміння цього тексту 
полягає у тому, що Пресвята Богородиця 
у Своєму земному житті є прообразом 
Церкви Христової, а Сам Христос – у 
Своєму земному житті є прообразом 
Містичного Христа – Собору Великих 
Святих, які загинуть за Христа у часи 

Останнього переслідування Церкви – 
у часи Антихриста.

Тисячу двісті шістдесят днів – це 
три з половиною роки – час, який буде 
відпущений Антихристу для царювання 
та переслідування Церкви. Весь цей 
час Церква переховуватиметься у 
пустельних місцях, а вбиті за Христа 
Антихристом будуть піднесені до 
Бога і Божого Престолу: «І побачив я 
престоли, і тих, що сиділи на них, яким 
дано було судити, і душі страчених за 
свідчення Ісусове і за слово Боже, які 
не поклонилися Звіру та образу його 
і не прийняли знаку на чоло своє і на 
руку свою. Вони ожили й царювали з 
Христом… Це – Воскресіння Перше. 
Блаженний Святий, хто має участь у 
Воскресінні Першому…» (Апокаліпсис, 
19: 4 – 6).

А тепер повернемося до згаданого 
пророцтва Ісайї. Тут символічні óбрази 
Діви та Емануїла мають те ж саме 
значення, що й óбрази із Апокаліпсису 
– óбрази Жінки, зодягненої в сонце, та
Її Сина.

На перший погляд здається, що 
Євангелист Матфей помиляється, але 
насправді він пророкує саме так, як йому 
говорить Святий Дух – розповідаючи 
про Різдво Христове, він зауважує: 
«Все ж це сталося, щоб збулося сказане 
Господом через пророка Ісайю, який 
провіщає: «Ось Діва в утробі зачне і 
зродить Сина…» (Мтф.,1: 22 – 23).

Жодної помилки тут немає – адже, 
коли б Господь наш Ісус Христос не 
народився із лона Діви Марії, тоді й 
Містичний Христос (Емануїл) не міг би 
народитися з лона Церкви.

Знову повернемося до згаданого 
пророцтва Ісайї. Майбутні Святі, які 
загинуть за Христа в часи панування 
Антихриста, спочатку не будуть 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«розуміти, щоб відкидати зле і 
вибирати добре». Кажучи інакше – не 
вмітимуть відрізнити зла, яке панує у 
світі, від добра. У них не буде жодного 
конфлікту з таємною світовою владою, 
яка постійно вживатиме заходи для 
непомітного знищення християнства 
– шляхом заміни християнської духов-
ності  –  на  антихристиянську,  демонську.

«Молоко і мед» – тут є символами 
солодких ілюзій – християни віритимуть 
своїм пастирям – вовкам в овечій шкурі 
– які нав’язуватимуть їм модерний 
іконопис, модерну архітектуру храмів, 
світські мелодії – під час богослужінь; 
лояльне ставлення до привілеїв для геїв,  
до гей-парадів та одностатевих шлюбів. 
Віритимуть, коли пастирі їх у цьому 
переконуватимуть, що нібито існує рок-
музика, яка є християнською, що нібито 
старі церковні пісні наших батьків 

втратили свою художню вартість; 
віритимуть, що нібито Всесвята 
Богородиця не була Непорочно Зачатою; 
віритимуть, що усі релігії ведуть людину    
до Бога – як цього навчає ІІ Ватиканський 
Собор, віритимуть, що не потрібно 
молитися на вервиці, віритимуть, що 
нібито Христос не воскрес насправді... 
Віритимуть і в сотні інших брехливих 
речей, які їм поступово нав’язуватиме 
церковна ієрархія, залучена до масон-
ських лож.

Так триватиме принаймні до того часу, 
коли Ірак не розпочне власну агресію 
проти Ізраїлю – під впливом тієї країни, 
яка перед цим буде полишена (у той чи 
інший спосіб) двома своїми керівниками 
(як пророкує Ісайя) – йдеться про Росію, 
або ж – про Іран – ще невідомо, яку з цих 
країн Ізраїль боятиметься дужче на той 
час.

•••••••

5. Пророцтво Мойсея про втрату Юдеєю
царського самоуправління після 

Різдва Месії
«Господь наш Ісус Христос не раз

згадував про те, що Мойсей пророкував 
про Нього (Лк., 24: 27; Йн., 5: 46). Є 
цілком очевидним і незаперечним 
пророцтво Мойсея про те, що Юдея 
втратить царське самоуправління після 
Різдва  Месії  (Христа).

Багато хто небезпідставно вважає, що 
пророцтво це виповнилося 6 року н. е., 
коли останній юдейський правитель 
Юдеї Ірод Архелай був позбавленим 
влади імператором Августом «за 
жорстокість  поводження  із  підданими».

Архелай мусив вирушити в заслання, 
його майно римляни конфіскували, 
замість нього Юдеєю почав правити 

перший  римський  намісник  Копоній. 
Самé пророцтво є таким: «Скіпетр від 

Юди не відійде, ані законодавство – від 
нащадків його, – поки не прийде Шилог 
(Месія, Христос) – перед Ним народи 
упокоряться» (Буття, 49: 10).

Чому ж пророцтво виповнилося не 
відразу ж після Різдва Спасителя, а через 
дев’ять років по цьому? Таке запитання 
може поставити перед нами хтось із 
опонентів.

Але існують підстави стверджувати, 
що насправді пророцтво це виповнилося  
невдовзі після Різдва Спасителя (яке 
припадає на 3-й рік до н. е.).

_____________________________________________________
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Ось ці підстави. Скіпетр – атрибут і 
символ царської влади. Ірод Архелай 
успадкував владу свого батька Ірода 
Великого над Юдеєю лише частково, 
отримавши від імператора не титул царя, 
а титул правителя провінції – етнарха. 
Влада етнарха була більш обмеженою, 
аніж влада царя і саме за перевищення 
своїх повноважень Архелай згодом був 
усунутий від правління.

За великим рахунком – «скіпетр від 
Юди» відходив в два етапи – спочатку – 
частково (1 р. до н. е.), згодом (6 р. н. е.) 
– повністю. Ці два етапи хронологічно
збігалися із двома приходами у Юдею 
Ісуса Христа, які їх хронологічно 

випереджали на деякий час. Першого 
разу Спаситель прийшов у Юдею – через 
Власне Народження у Вифлеємі (через 
два роки після якого помер Ірод Великий). 
Другого разу – через Власне повернення 
із Єгипту, яке супроводжувалося 
відвідинами Єрусалимського храму 
(через два роки  після якого Архелай 
вирушив у заслання – у галльське місто 
Вієнну).

Звичайно, хронологія смерті Ірода 
та Різдва Спасителя вважається 
дискусійною, але в наступних розділах 
нами наведені вагомі докази, які доводять 
небезпідставність запропонованого тут 
датування.

•••••••
6. Про рік смерті Ірода Великого

«У наш час вважається, що цар Ірод
помер 4 р. до н. е. Майже до кінця ХІХ 
ст. історики датували смерть Ірода 
1-м роком до н. е., але таке датування 
кардинально переглянув німецький 
протестантський теолог Еміль Шерер – у 
своїй книзі «Історія єврейського народу 
в добу Ісуса Христа». У своїх доказах 
Е. Шерер опирається на твір «Юдейські 
старожитності», що належить перу  
римсько-юдейського історика Йосифа 
Флавія, який народився 37 року – уже 
після смерті й Воскресіння Спасителя. 

Повідомляючи про обставини смерті 
Ірода, Й, Флавій зауважує, що за наказом 
царя Ірода було спалено на вогнищі 
ватажка повстання Матфія і зміщено 
первосвященика Матфія. Тієї ж ночі 
було місячне затемнення. Після цього 
автор описує ще низку подій, пов’язаних 
із біографією Ірода, та його смерть, після 
якої згадує бунт народу проти «царя» 
(етнарха) Архелая – на пасху.

А позаяк 13 березня 4-го р. до н. е. 

справді було місячне затемнення, а через 
29 днів після нього – юдейська пасха – 
Еміль Шерер дійшов висновку, що роком 
смерті царя Ірода Великого був 4-й р. до 
н. е.

Проте автор цієї гіпотези дещо не 
врахував, а саме те – що подій, описаних 
Флавієм від місячного затемнення – до 
пасхи – занадто багато – малоймовірно, 
щоб вони могли відбутися протягом 
одного місяця (29 днів). Перелічимо 
основні із цих подій, цитуючи 
першоджерело.

«Отож, Ірод змістив первосвященика 
Матфія, а іншого Матфія, який 
підняв бунт – разом із кількома його 
товаришами – наказав спалити 
живими. Цієї ж ночі сталося місячне 
затемнення» (ЮС, 17, 6: 4).

«Тим часом хвороба Ірода усклад-
нювалася, позаяк Господь Бог карав 
його за його злочини… він надіявся ще 
на виздоровлення, посилав за лікарями, 
і не переставав ретельно виконувати 
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всі їхні приписи. Переправившись 
через Йордан, він навіть занурився 
у гарячі джерела Каллірої, які є дуже 
лікувальні… Лікарям здалося, що 
справа у нього йде на видужання, коли ж 
він сів у ванну з олією, то мало не помер 
у них на очах… Потім він повернувся 
назад у Єрихон… перед смертю він 
вигадав таку страшну справу – за 
його наказом прибули всі найбільш 
впливові юдеї (це була величезна 
кількість людей…) цар… наказав 
всіх їх ув’язнити на іподромі. Потім 
послав за своєю сестрою Саломеєю та 
її чоловіком Алексою, і сказав їм…коли 
вони переконаються в його смерті, 
нехай накажуть воїнам оточити 
іподром… і вигубити всіх стрілами» 
(ЮС, 17, 6: 5).

«Ірод, який і раніше не любив сина… 
наказав послати кілька списоносців, 
аби вони закололи Антипатра і похо-
вали його без всіляких урочистостей в 
Гірканії» (ЮС, 17, 7: 1).

«Потім він помер через п’ять днів 
після страти Антипатра» (ЮС, 17, 8: 
1).

«Архелай оголосив на честь батька, 
як вимагав звичай, семиденний траур, 
потім влаштував бенкет для своїх 
друзів і, оголосивши закінчення тра-
уру, вирушив до храму… Потім він 
приніс жертву Передвічному і вирушив 
бенкетувати зі своїми друзями» (ЮС, 
17, 8: 4).

«Цього часу деякі юдеї почали 
голосно оплакувати Матфія та 
його видублених Іродом товаришів 
– зібралися ж вони для того, щоб 
спробувати розпочати повстання.. 
він [Архелай] вислав до них одного зі 
своїх воєвод, наказавши йому умовити 
їх» (ЮС, 17, 9: 1).

«Незважаючи на те, що Архелай 

вислав до них для перемовин декілька 
осіб… але ті нікому не дозволили 
говорити» (ЮС, 17, 9: 2).

«Цього часу настало свято… пасхи… 
І ось бунтівники також зібралися у 
храмі» (ЮС, 17, 9: 3).

Тут ми не цитували згадки Й. Флавія 
про спробу самогубства Ірода, про 
офіційну відмову Архелая коронуватися 
– доки не прийде згода із Риму, про стра-
ту Акми, про яку отримав повідомлення з 
Риму Ірод, та ще про деякі інші події, які 
могли відбутися в стислий термін – за 
умови малоймовірного збігу обставин.

Отож, значно більш ймовірно, що 
все це відбувалося протягом трьох-
чотирьох місяців, аніж – за місяць часу.

Таким чином можна дійти висновку, 
що у творі Йосифа Флавія малося на 
увазі зовсім інше місячне затемнення – 
одне із кількох можливих. Отож, більш 
доцільним було б визначати рік смерті 
Ірода за іншими даними історичних 
джерел. Зокрема, про Ірода Йосиф Флавій 
пише й таке: «Помер він після того, 
як царював 34 роки після вбивства 
Антигона і 37 років після того, як 
римляни проголосили його царем» [ЮС, 
17, 8: 1]. Це зауваження вказує на смерть 
Ірода 2 р. до н. е.  Справді, цього року було 
місячне затемнення (20 січня), яке, на 
перший погляд, відповідає можливому. 
Але не слід поспішати із висновками, 
позаяк у хронології Йосиф Флавій часто 
суперечить сам собі – якщо наведені ним 
дати порівнювати із більш достовірними 
численними історичними джерелами.

Насправді ж – місячне затемнення 20 
січня 2 р. до н. е. відбулося об 11 год. 45 
хвилин дня за Ґрінвічем – приблизно 
о 13-й годині 45 хв. за єрусалимським 
часом (а не вночі). Кажучи інакше – це 
затемнення в Єрусалимі ніхто не міг 
помітити.
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А ось, місячне затемнення 9 січня 1-го 
р. до н. е. справді було нічним – воно 
сталося відразу після 1-ї години ночі – 
за єрусалимським часом (23 год. 9 хв. За 
Ґрінвічем). Тому найбільш ймовірним 

роком смерті царя Ірода Великого є 1-й 
рік до н. е. – як це і вважалося в науці 
до того часу, коли Еміль Шерер висунув 
свою помилкову гіпотезу.

•••••••
7. Про рік Різдва Господнього

«З Євангелія від Св. Луки знаємо, що
Різдво нашого Господа сталося під час 
перепису населення за правління кесаря 
Августа Октавіана: «У ті дні надійшов 
від кесаря Августа наказ зробити 
перепис по всій землі. Це був перший 
перепис за правління Квірінія Сирією» 
(Лк., 1: 1-2). Ймовірно, цей перепис, про 
який пише Євангелист, був місцевим, а 
не загальноімперським.

Проте є добре відомим, що Сульпіцій 
Квіріній Публій правив Сирією двічі.

Атеїстична наука, намагаючись 
довести, що нібито у Святому Письмі 
існують якісь суперечності, свого часу 
зверталася до твору юдео-римського 
історика Йосифа Флавія «Юдейські 
старожитності», у якому нібито 
знаходила «хронологічне спростування» 
Євангелія від Св. Луки. Йосиф Флавій 
пише: «Сенатор Квіріній, який раніше 
посідав усі державні посади, чим 
проклав собі дорогу до консульства, 
чоловік, який мав всебічний величезний 
вплив, прибув до Сирії, куди його 
посилав імператор для того, щоб 
вершити суд та оцінити все майно 
населення… сталося це в тридцять 
сьомому році після поразки Антонія від 
Августа під Акцієм» (XVIII. 2. 1). 

Йдеться про 6 – 7 рр. н. е. і йдеться 
тут про перепис Квірінія. Ірод же помер 
задовго до цієї події. Здавалось би: 
критики нібито мають рацію, але не 
так воно є насправді. Пригадаймо, Св. 

Лука пише: «Це був перший перепис 
за правління Квірінія Сирією» (Лк., 1: 
2). Випливає висновок, що переписів 
за правління Квірінія Сирією було не 
менше двох. 

1714 року в Тиволі (давній Тибур) була 
знайдена частково пошкоджена кам’яна 
плита (Lapis Tiburtinus), на якій помітно 
написано: «…нащадок Публія, після 
підкорення народу homanadenses, став 
Тибуртинусом [правителем Сирії та 
Фінікії] вдруге» (Corpus Inscriptionum 
Latinarum /H. Dessau. Berlin, 1887. Band 
14. p. 397. № 3613).

Із усіх правителів Сирії лише двоє були 
нащадками Публія: Сульпіцій Квіріній 
Публій (46 до н. е. – 21 н. е.) та Квінтілій 
Вар Публій, який правив Сирією з 6-го 
до початку 4 р. до н. е. На початку 4 р.   
до н. е. його змінив Гай Сенцій Сатурнін. 
Але добре відомо за численними 
історичними джерелами, що під час 
виборів 4 р. до н. е. Гай Сенцій Сатурнін 
стає консулом. Займати одночасно поса-
ду консула та легата Сирії було забо-
ронено римським законодавством. Сенат 
мав когось призначити намісником 
Сирії замість Сатурніна. А позаяк учені 
не знають, хто був легатом Сирії 3 р. до      
н. е. і припускають, що ним був Сульпіцій 
Квіріній Публій, – випливає висновок, 
що Квіріній став тибуртиносом Сирії на 
рік раніше 4 р. до н. е.

Учені, які є відверто упередженими 
у своєму ставленні до християнства, 
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наполягають на тому, що зараз не-
можливо сказати, про кого із цих двох 
давньоримських державних діячів йде 
мова у надписі на Камені Тибуртиноса 
(Lapis Tiburtinus). Але більшість 
учених визнають, що тут йдеться про 
Сульпіція Квірінія, позаяк саме він є 
підкорювачем народу homanadenses. 
Низка давньоримських істориків по-
відомляють, що у 5 – 4 рр. до н. е. 
легат Галатій та Памфілії Сульпіцій 
Квіріній Публій захопив фортеці 
гоманадів (homanadenses) та захопив у 
полон чотири тисячі воїнів, за що був 
удостоєний тріумфу (Strab. XII 6, 5; Tac. 
Ann. III 48; CIL XIV 3613).

Очевидно, після цього тріумфу – він 
того ж року отримав більш вигідну 
посаду правителя Сирії. 

Загальний для всієї Римської імперії 
перепис населення – другий за свого 
правління – Август проводив 8 р. до 
н. е. З того часу минуло чотири роки – 
чимало платників податків померли, а 
нові – підросли; для нового правителя 
Сирії потрібен був новий перепис, аби 
взяти податкову ситуацію в провінції 
під свій повний контроль.

Таким чином є помітним, що Господь 
наш Ісус Христос народився або 4-го , бо  
3-го року до н. е. 

Так чи інакше існують лише два 
можливі роки народження Ісуса Христа 
– 3-й до н. е. і 4-й до н. е. На мою думку,
Христос народився 28 липня 03 р. до 
н. е. (16 місячний день) о 2 годині 48 
хв. ночі за часом по Ґрінвічу – за якусь 
хвилину до сходу сонця. У цей час 
зірка Регул перебувала у з’єднанні із 
Сонцем, в Місяць – у з’єднанні із зіркою 
Фомальгаут. Марс – у з’єднанні із зіркою 
Альтаїр. Моя гіпотеза обґрунтовується 
посиланням на Мексиканське з’явлення 
Богородиці 1531 року.

У рукописі «Nican Mopohua», який 
належить Луїсу Ласло де ла Вега і 
датується 1649 роком, йдеться про 
те, що, починаючи із 9 грудня 1531 р., 
Богородиця чотири рази з’являлася 
Хуану Дієго Куаухтлатоатцин – 
мексиканському селянину із племені 
науа (тобто типовому мексиканцю 
відповідної доби). На знак істинності 
Свого з’явлення Хуанові Дієго, 
Богородиця залишила Своє зображення 
на його плащі. Це зображення відповідає 
іконографії Непорочного Зачаття 
Богородиці в Католицькій Церкві, а та-
кож – видінню Св. Апостола Йоана, 
описаному ним в Апокаліпсисі: «Жінка, 
зодягнута в сонце, і місяць – під ногами 
Її, а на голові Її вінець із дванадцяти 
зірок» (12: 1). 

1936 року видалені із образу зразки 
волокна червоного та жовтого кольорів 
були надіслані Ріхарду Йогану Куну, 
директору Гейдельберзького Інституту 
хімії кайзера Вільгельма та керівнику 
хімічного віддлу в Інституті Макса 
Планка (лауреату Нобелівської премії 
із хімії від 1938 р.). Висновок Куна: 
пігменти природного чи синтетичного 
походження тут відсутні, кольори та їхні 
відтінки – утворені внаслідок поєднання 
різних хімічних сполук із тканиною на 
молекулярному рівні [Johnston, Francis. 
The Wonder of Guadalupe. Rockford, 
Illinois: Tan Books and Publishers, Inc., 
1981]. Таким чином надприродність 
походження цього образу Богоматері 
доведена сучасною природничою 
наукою.

1921 року іспанський анархіст Лусіано 
Перес Карпйо прибув до Мексики – з 
метою знищення її основної святині – 
Virgen de Guadalupe. Він сховав вибухів-
ку в букет квітів і поклав цю композицію 
на вівтар перед Іконою 14 листопада 
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1921 р. бомбу було скомпоновано із 
29 динамітних петард та вибухового 
пристрою. Отож, вибух виявився досить 
потужним: були зруйновані мармурові 
сходи вівтаря, мармурова підлога, в 
сусідніх будинках, в радіусі 150 м від 
базиліки, розлетілися в друзки шиби 
у вікнах. Проте скло, яке знаходилося 
поряд із вибухівкою – скло, що захищало 
Ікону Virgen de Guadalupe, залишилося 
цілим. Не зазнав пошкоджень від вибуху 
і сам нерукотворний óбраз.

Спостерігаючи за зоряним небом 
через телескоп в обсерваторії Лапласа 
(Мехіко) 22 грудня 1981 р. фахівець 
із мови науатль Маріо Рохас Санчес 
раптово зрозумів, що дане положення 
зірок на небі нагадує йому розташування 
зірок на образі Virgen de Guadalupe (на 
синій мантії Богородиці). За допомогою 
доктора медицини, астронома Хуана 
Гомеро Ернандеса Ільєскаса пізніше він 
дізнався, що розташування зірок на 
плащі Хуана Дієго відповідає зоряному 
небу, яким його можна було бачити в 
Мехіко на 10 годину 26 хв. ранку (за 
місцевим астрономічним часом), у день 
зимового сонцестояння 12 грудня 1531 р. 
Йдеться про 46 найбільш яскравих зірок. 
Зокрема, з правого боку мантії (зліва 
від глядача) – це наступні: фрагмент із 
сузір’я Волопаса; частина сузір’я Великої 
Ведмедиці; частина сузір’їв Гончих Псів 
та Волосся Береніки; зірку Тубан; дві 
зірки із сузір’я Візника та три зірки 
із сузір’я Тільця. З лівого боку мантії 
(справа від глядача) – наступні: чотири 
зірки сузір’я Змієносця; чотири зірки із 
сузір’я Скорпіона; дві частини сузір’я 
Вовка; кінець Гідри; Південний Хрест і 
фрагмент сузір’я Центавра.

Але найбільш цікавими є сузір’я, 
які не відображені на Іконі з тієї 
причини, що їхня проекція потрапляє 
на ділянки між двома половинами 
мантії. Характерно, що в цій проекції 
сузір’я Північної Корони (якби воно 
також було відображеним) опинилося 
б на голові Богородиці, а сузір’я Діви 
– в ділянці серця. У цьому криється
своєрідне  підтвердження традиційної 
християнської догматики, згідно з 
якою, Богородиця є Завжди-Дівою і 
Царицею Неба.

Також характерно, що навпроти лона 
Богородиці проектується зірка Регул, 
яку середньовічні астрологи називали 
«Королівською», давні римляни – 
«Принцем» (Rеgulus); араби – «Серцем 
Лева» (Кальб-Аль-Асад).

В останньому випадку простежується 
паралель із епітетом Ісуса Христа «Лев 
із коліна Юдиного», наявним в книзі 
Апокаліпсису Йоана Богослова: «І 
один зі старців сказав мені: «Не плач, 
ось Лев із коліна Юдиного, від кореня 
Давидового, переміг і зможе розкрити 
цю книгу та зняти сім печаток»...» (5: 
5).

Таким чином нерукотворний образ 
Virgen de Guadalupe вказує на те, що 
серед усіх «непорушних» об’єктів 
зоряного неба зіркою, яка символізує 
Ісуса Христа, є Регул.

Для чого Небо відкрило нам цю 
таємницю? Думаю, для того, щоб ми, 
знаючи її, легко змогли вирахувати дату 
народження Господа Ісуса Христа - царя і 
Бога нашого – на Різдво Якого вказувала 
не лише надприродна Вифлеємська зоря, 
але й добре відома давнім астрономам 
«царська (чи королівська) зірка» Регул.

•••••••
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8. Пояснення символіки засохлої смоківниці
(Євангеліє від Св. Матфея – 21: 18-22) 

«У Євангелії, написаному Апостолом
Матфеєм, знаходимо такий епізод: 
«Вранці ж, повертаючись до міста, 
зголоднів. І, побачивши смоківницю 
єдину при дорозі, підійшов до неї, і 
нічого не знайшов на ній, окрім листя, 
і промовив до неї: «Нехай же не буде 
плоду (від тебе) повік!». І відразу ж 
засохла смоківниця. І, побачивши, учні 
дивувалися, промовляючи: «Як же воно 
відразу засохла смоківниця?»

У відповідь Ісус промовив до них: 
«Воістину, говорю вам: коли маєте 
віру й не засумніваєтеся – не лише 
зі смоківницею таке вчините, але 
й, коли горі оцій скажете: «Зрушся, 
й упади в море!» – сповниться. І все, 
чого не попросите в молитві з вірою – 
отримаєте»…» (Мтф., 21: 18-22).

Упорядник цієї книги свідомо не 
наводить цього уривку в основному 
тексті, позаяк цей епізод є найбільш 
важким для розуміння читача, який не 
може збагнути: для чого було Господу 
засушити смоківницю? 

Якщо хтось відповідає на це запитання, 
таким поясненням: мовляв, Спасителю 
потрібно було навести наочний приклад 
того, що можна зробити силою віри – це 
свідчить, що такий герменевт Святого 
Письма нічого у ньому не розуміється. 
Господь Ісус постійно чинив значно 
більші чуда, аніж це, і всі вони мали свій 
зміст. Якщо ж Він засушив смоківницю 
Своїм словом, то це також мало свій зміст, 
про  який  багато  навіть  не  здогадуються.

Пригадаймо контекст подій, у якому це 
сталося. А сталося це перед урочистим 
Входом Господа до Єрусалиму…

Тут слід мати на увазі, що всі важливі 

події земного життя Господа Ісуса 
Христа – наділені пророцьким симво-
лічним значенням. Боже Провидіння 
влаштувало усе таким чином, що за 
подіями земного життя Спасителя ми 
можемо судити про історію Христової 
Церкви, зокрема, й історію майбутню. 
Так, урочистий Вхід Господа до 
Єрусалиму символізує Золоту добу 
розквіту християнства, яка настане 
перед приходом Антихриста. Про 
цей період історії Церкви мовою 
символів пророкує також і Апокаліпсис 
(Одкровення) Св. Йоана Богослова – у 
символічному зображенні Чотирьох 
вершників, про яке розповімо докладно.

Із п’ятого розділу Книги Одкровен-
ня дізнаємося, що на Небі існує Книга, 
де записано про основні події Останніх 
часів, на яку було накладено сім печаток: 
«І побачив я у правиці Того, Хто сидить 
на Престолі, книгу, написану всередині 
й назовні, запечатану сімома печатка-
ми» (5: 1). Йоан Богослов бачить у своєму 
видінні, як Агнець Божий (Ісус Христос) 
зламує ці печатки – одну за іншою – у 
хронологічній послідовності майбутніх 
подій. Кожною із печаток опечатано пев-
ну таємницю Останніх часів. Ось перша 
із них: «І бачив я, коли відкрив Агнець 
одну з семи печаток… І поглянув я, і ось 
– кінь білий, і вершник на ньому, що мав
лука, і дано йому вінець, і вийшов він 
переможцем, і прийшов, щоб перемага-
ти» (6: 1 – 2).

Білий кінь у Книзі Одкровення сим-
волізує християнство. Так, у 19-му розділі 
читаємо про Вершника на білому коні, за 
Яким слідом їдуть інші вершники на бі-
лих конях: «І побачив я небо відкрите; 
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і ось – кінь білий, і Той, Хто сидить на 
ньому, Вірний зветься й Істинний, і в 
справедливості судить і воює. Очі Його 
– пломінь вогню; на голові Його діадеми
численні… Зодягнутий Він у вбрання, 
багряне від крові; і зветься ім’я Його: 
Слово Боже. І воїнства в небі рушили за 
Ним на конях білих, одягнені у вісон бі-
лий, чистий. З вуст Його виходить меч 
гострий, щоб ним вражати народи» 
(19: 11 – 15). 

Як бачимо, мова тут про Христа, Який   
у підсумку перемагає все світове зло, зо-
крема, царство Антихриста.

Але у 6-му розділі Одкровення (цитата, 
яку ми наводили першою) також йдеть-
ся про вершника-переможця, що їде на 
білому коні. Чи означає це, що тут також 
йдеться про Ісуса Христа? З таким при-
пущенням важко погодитися – основна 
боротьба Христа зі Світовим злом на той 
час – ще попереду. Щоправда, Христос 
переміг Сатану Своєю Хресною смер-
тю, відкупивши нас від гріха, і переміг 
саму смерть Своїм Воскресінням. Проте 
атрибутика цієї Перемоги простежуєть-
ся лише у 19-му розділі: «Зодягнутий 
Він у вбрання, багряне від крові». Тут 
же наведені алюзії щодо старозавітних   
пророцтв про Христа: «Він пастиме 
їх жезлом залізним, і Він топтатиме 
виноград в точилі з вином палкого гніву 
Бога Вседержителя» (19: 15).

Щодо 6-го розділу – Вершник на бі-
лому коні має атрибут, який не коре-
спондується із пророцтвами про Хри-
ста – це лук. У Біблії символіка лука не 
простежується відверто, за винятком 
історичних Книг Старого Заповіту, лук 
згадується лише у 17-му Псалмі (вірш 
35): «І м’язи мої мідний лук ламають». 
У Новому Заповіті про лук нічого не го-
вориться, за винятком наведеної цитати 
із Книги Одкровення.

При всьому цьому – лук тут не позбав-
лений своєї символіки. Це атрибут Зодіа-
кального Знаку Стрільця, емблему якого 
годі уявити собі без лука. Знак Стрільця, 
як стверджує середньовічна астрологія, 
відповідає релігії, але – не всякій, а лише 
– християнській. Скажімо, індуїзму від-
повідає Знак Скорпіона, юдаїзму – Знак 
Козерога тощо.

У будь-якому випадку, тут йдеться про 
тимчасову перемогу Світового Добра 
(християнства), а, висловлюючись інак-
ше – про Золотий вік, який передувати-
ме найтяжчим часам в Історії Європи та 
Азії.

У тому, що це справді так, переконує 
нас видіння, сховане за наступною – дру-
гою печаткою: «Коли відкрив печатку 
другу… вийшов інший кінь – вогненно-
червоний, і тому, хто на ньому сидів, 
дано було забрати мир із землі, і вчи-
нити, аби вбивали один одного; і дано 
йому меча великого» (6: 3 – 4).

Якщо порівняти це із пророцтвом 
французького ченця Рігорда із Сен-Дені, 
який жив у ХІІ ст., випливатиме вис-
новок, що тут йдеться про лжепророка 
із Еламу, який розв’яже «священний» 
шаріат, що перейде у Третю світову війну 
– у «війну Хреста з Півмісяцем» (за ви-
словом іншого провидця – ченця Авеля).

Видіння, сховане за третьою печаткою, 
свідчить про те, що після Третьої світової 
війни розпочнеться величезна світова 
криза, що викличе страшну дорожнечу 
на продукти харчування: «Коли відкрив 
печатку третю… і ось – кінь чорний, 
а той, хто сидів на ньому, мав вагівни-
цю в руці своїй. І чув я голос, немов від 
чотирьох істот, що промовив: «Мірка 
пшениці – за динарій, і три мірки яч-
меню – за динарій; а оливи й вина – не 
чіпай!» (6: 5 – 6). 
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На мою думку, надмірна дорожне-
ча на продукти буде викликаною не 
лише об’єктивними труднощами, але й 
суб’єктивними причинами – жорстоки-
ми діями тогочасної влади стосовно сво-
го населення.

Видіння, сховане за четвертою печат-
кою, стосується доби царювання Анти-
христа – шляхом насадження почасти 
штучного голоду «владі періоду чорно-
го коня» пощастить встановити єдину 
світову владу Антихриста, яка матиме та-
кий характер: «Коли ж відкрив печатку 
четверту… і ось – кінь жовто-блідий, 
і той, хто сидів на ньому – ім’я його 
«Смерть», й Пекло йшло вслід за ним – 
і дано їм владу над четвертою части-
ною землі - убивати мечем, голодом і 
мором,  і  звірами  земними»  (6: 7 – 8).

Смерть і Пекло отримують владу над 
четвертою частиною землі, до якої вхо-
дитиме уся Європа і частина Азії. Анти-
христ образно названий «Смертю», по-
заяк він буде найбільшим душогубом в 
історії людства. 

За п’ятою печаткою ховається видін-
ня продовження царства Антихриста: 
«Коли відкрив п’яту печатку, я побачив 
під жертовником душі вбитих за Слово 
Боже і за свідчення, що мали… І дано їм 
кожному одяг білий і провіщено їм: не-
хай спочинуть ще на час малий, поки 
не доповнять числа співслужники їхні   
і брати їхні, що мають бути убиті, як 
і вони» (6: 9 – 11).

За шостою та сьомою печатками по-
стають апокаліптичні жахи, які відбува-
тимуться у другій половині царювання 
Антихриста.

Уся решта апокаліптичних жахів, які 
описані у Книзі Одкровення – це лише 
окремі деталі подій, що стануться в 
Останні часи.

Це пояснення потрібно було дати 
таким детальним саме для того, щоб 
читач зрозумів, що йдеться тут про 
період історії Церкви, який чекає 
попереду.

Щодо смоківниці без плоду – вона 
символізує ті Церкви, де немає Божої 
благодаті та виконання заповіді 
Господньої: «Шукайте найперше 
Царства Небесного, а решта все – 
прикладеться  вам!». 

Ця смоківниця також символізує тих 
християн, які не мають Божої благодаті 
в своєму серці та не люблять Бога і 
ближнього. 

Перед Золотою добою християнства 
настане таке велике відступництво від 
Господа, коли ці християни і ці Церкви 
остаточно «засохнуть» (подібно до 
смоківниці) – зробляться духовно 
мертвими. 

Подібно до цієї смоківниці, 
вони матимуть на собі лише листя 
християнської обрядності, але не 
матимуть ані плодів відданості Богові та 
милосердя до ближніх, ані плодів Божої 
Благодаті. 

У цю добу Церква Христова зазнає 
напівтаємного переслідування з боку 
ворогів Ісуса і в цей час такі формальні 
християни повністю втратять віру в 
Господа – «смоківниця» засохне миттєво 
й остаточно. Пишу це про часи, в які ми 
живемо.

•••••••
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9. Таємниця Неба: символіка числа 1585,

«Обряд покладення Першого 
Снопа відбувався у Єрусалимському 
храмі щороку першого дня після 
юдейської пасхи. Якщо юдейська 
пасха символізувала собою пролиття 
спасаючої Крові агнця Божого – Ісуса 
Христа, то Покладення першого снопа 
символізувало собою появу Первістка 
воскреслих із мертвих осіб – воскреслих 
тим Воскресінням, за яким уже ніколи 
не буде смерті.

У неділю першого квітня 36-го року (16 
нісана за юдейським календарем) юдеї, 
очолювані первосвящеником Кайяфою, 
зранку проводили ритуал Покладення 
першого снопа у Єрусалимському храмі, 
не розуміючи значення цього обряду і не 
здогадуючись, що він символізує собою 
Воскресіння Ісуса Христа, яке сталося за 
кілька годин до цієї події.

Невіруючі в Господа Ісуса не можуть 
у це повірити, позаяк їм заважає 
у цьому диявол, який має на них 
величезний вплив. А позаяк Господь Бог 
милосердиться не лише над віруючими, 
але й над невіруючими – не бажаючи 
смерті грішника, але – його навернення 
– Він з’явив для багатьох поколінь 
найвеличніше чудо, яке не лише вражає 
наші почуття своєю надприродністю, 
але й розкриває нам певну частку Божої 
Таємниці. Це чудо сталося близько 
половини VІІІ ст., за 165 кілометрів 
на схід від Риму – у містечку Ланчано 
(Lanciano, регіон Абруццо). 

З того часу як у Візантії почався 
тривалий період іконоборства, чимало 
ченців чину Св. Василія Великого 
переселилися до Італії. Зокрема, вони 
отримали у Ланчано церкву Сан-

яку розкриває Євхаристійне чудо в Ланчано
Легонціано (Св. Лонгина Сотника). 
Одного разу один із ієромонахів цієї 
церкви, відправляючи Св. Літургію, 
відчув сумнів у тому, що вино може у 
невидимий спосіб перемінитися у Кров 
Господню, а хліб – у Тіло Господнє. 
Відразу ж по цьому він з жахом помітив, 
що хліб у чаші став схожий на фрагмент 
людського серця…

У документі 1636 року розповідається, 
що водночас Кров у чаші загусла і 
зібралася у п’ять згустків. Первинно 
реліквію помістили у скриньку, 
виготовлену зі слонової кістки. До 1176 
року вона перебувала у власності ченців 
чину Св. Василія Великого, після 1176 
р. – у власності ченців-бенедиктинців. 
Зберігся документ від 20 квітня 1252 
р., в якому святиню передано ченцям-
францісканцям – на основі рішення 
місцевого єпископа Ландульфо Чієті, 
та з погодження Папи Римського, 
печаткою якого завірено документ. 1713 
року місцеві францісканці замовили 
у Венеції срібний релікварій, у нього 
помістили фрагмент Серця, а п’ять 
згустків Крові – у келиха, виготовленого 
із гірського кришталю. У такому стані 
реліквія перебуває до нинішнього дня 
у місцевій церкві Св. Франціска із Асізі, 
побудованій 1258 року на місці церкви 
Сан-Легонціано – залишаючись у жодній 
мірі не ушкодженою дією часу протягом 
більш як 1250 років.

У 1574; 1637; 1770 та 1866 рр. реліквію 
оглядала церковна влада. При цьому, 
архиєпископ Гаспар Родрігес констатує у 
1574 р., що вага кожного із п’яти згустків 
Крові є рівною їхній сумарній вазі.

У листопаді 1970 р. з дозволу 
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Ватикану та за ініціативою ахиєпископа 
Ланчано М. Л. Перантоні, розпочалося 
лабораторне дослідження реліквії. За 
справу взялися відомі в Італії фахівці: 
директор клінічної лабораторії клініки 
Ареццо, професор анатомії, гістології, 
клінічної мікроскопії Одоардо Лінолі та 
доктор, професор анатомії Сієнського 
університету Руджеріо Бертеллі. Уже 4 
березня 1971 р. Одоардо Лінолі надав 
звіт зі своїх досліджень: «Гістологічні, 
імунологічні та біохімічні дослідження 
тіла та крові євхаристійного чуда в 
Ланчано» [O. Linoli, Ricerche istologiche, 
immunologiche e biochimiche sulla carne e sul sangue 
del Miracolo Eucaristico di Lanciano in Quaderni 
Sclavo di Diagnostica, 7, n° 3, Siena, Grafiche Meini, 
1971, p. 670.].

При цьому – у звіті констатується 
кілька особливо важливих аспектів: 

1. Тіло є частиною міокарда (серцевий
м’яз); 

2. Кров є дійсно кров’ю;

3. Тіло та Кров належать людині,
4. Тіло та Кров мають одну групу крові

– 4-ту (АВ);
5. У Крові зафіксована наявність

білків, їхній розподіл у відсотковому 
стосунку відповідає розподілу протеїнів у 
свіжій людській крові; 

6. Вміст мікроелементів у крові
значно відмінний (у порівнянні із живим 
організмом людини); 

7. Реліквія не містить жодних слідів
бальзамування та консервантів.

Крім того, О. Лінолі підтвердив 
слушність наведених вище записів 
ахиєпископа Гаспара Родрігеса (1574 
р.). За його даними, згустки Крові 
мають охристий колір та неправильну 
форму. Кожен із них важить 15,85 
г. сумарна вага всіх згустків також 
становить 15, 85 грамів [O. Linoli, 1971, 
р. 662]. 

Кришталева ваза зі згустками Крові Ісуса 
Христа. Фрагмент релікварію із Ланчано. Монстрація з частиною надприродним 

чином матеріалізованого Серця Ісуса 
Христа. Фрагмент релікварію із Ланчано.
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Зрозуміло, що наведені дані вступають   
у суперечність зі законами фізики, як і 
те, що відомий учений не буде компро-
метувати власне ймення, відступаючись 
від фактів. До речі, Руджеріо Бертеллі 
підтвердив повну відповідність істині 
всього звіту Лінолі. Документальне 
підтвердження сказаного наявне в 
інтернет-мережі [http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-_
public_documentation_-_Ruggero_Bertelli.JPG].

1981 року були проведені повторні 
аналогічні дослідження реліквії зі залу-
ченням інших фахівців. Результати цих 
досліджень, опубліковані 1982 року, 
виявилися тотожними до попередніх 
[O. Linoli, Studio anatomoistologico sul «cuore»
del Miracolo Eucaristico di Lanciano (VIII sec.) in 
L’Osservatore Romano, Stato della Città del Vaticano, 
Tipografia Vaticana, 23 aprile 1982].

Учені констатують, що фрагмент 
тіла є зрізом серцевого м’яза, в якому 
фіксуються міокард, ендокард та 
блукаючий нерв. Йдеться про шлуночок 
серця, ймовірно – лівий [http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_
Lanciano_-_public_documentation_-_L%27Osservatore_
Romano.JPG].

Наведені факти відкривають 
важливу таємницю християнських 
богослужінь: Євхаристійне Тіло 
Ісуса є Його Серцем. Нічого немає 
випадкового: не приймаючи Божої 
Любові, людство ранить Бога в його 
Серце – у Джерело цієї Любові. Про це 
говорить нам чудо в Ланчано. П’ять 
згустків Крові – відповідають п’яти 
ранам  Ісуса  Розіп’ятого.

П’ятірка – числовий символ матері-
ального світу, що є помітним за 
Євангеліями, зокрема, за притчами Ісуса. 
У Багатого, який не помічав жебрака 
Лазаря біля свого дому та потрапив 
до пекла за своє жорстокосердя, було 
п’ятеро братів (Лк. 16: 27, 29). Чоловік, 

обтяжений матеріальними турботами, 
який через це не хотів йти на Божий 
бенкет, купив собі п’ять пар волів (Лк. 
14: 19). П’ять ран Ісуса Христа та п’ять 
згустків Його Крові, матеріалізованих 
чудом у Ланчано, свідчать наступне: 
матеріальний світ виявляє свою 
ворожість до світу Божественного, 
коли він намагається домінувати, не 
задовольняючись вторинною роллю, 
відведеною  йому  Небом.

Але чудо в Ланчано містить у собі 
також числову символіку – пригадаймо, 
кожен із п’яти згустків Крові, у яку 
перетворилося євхаристійне вино 
під час Літургії, має вагу 15,85 г. (1585 
міліграмів). Сумарна вага всіх згустків 
Крові також становить 15,85 г. (1585 
міліграмів), що виходить за рамки 
законів фізики. Чому саме це число (1585) 
можна вважати таким, яке відкриває 
нам Божу Таємницю – Таємницю, яка 
розширює наше знання про Небеса?

Знову звернемося до Апокаліпсису: «І 
бачив я Ангела іншого, який від сходу 
сонця надходив і мав печатку Бога 
Живого. І гукнув він голосом гучним до 
чотирьох Ангелів, яким наказано землі 
та морю шкодити, промовляючи: «Не 
шкодьте ані землі, ані морю, ані деревам 
– допоки не покладемо печатки на
чола рабів Бога нашого. І почув я число 
опечатаних – було їх, опечатаних, сто 
сорок  чотири  тисячі…»  (7: 2-4).

На думку багатьох дослідників число 
144 000 – є числом найвищої повноти – 
144 (12 х 12) х 10. На мою думку – вони 
дещо перебільшують. Логічним було б 
число 144 множити не на 10, а на 12.

Число 1584 також ділиться на 144 
(1584 : 144 = 11). А число 1585 є першим 
у черговому (12-му) циклі із 144 чисел. 
Христос як Бого-Людина – Перша Особа 
у всьому Царстві Божому (згадаймо про 
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юдейський обряд Покладення першого 
снопа). Повний цикл чисел становить 
1728 (144 х 12). Втілення Бога на Землі 
та Його Воскресіння відкриває останній      

12-й цикл 144-річних циклів. Інакше 
кажучи, створений Богом світ доходить 
до свого завершення, яке розпочинається 
із Воскресіння Господнього.

•••••••

Сертифікат Р. Бертеллі, що підтверджує висновки О. Лінолі в дослідженні реліквії з Ланчано.

_____________
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10. Символіка числа 153 в Євангелії
«Коли Господь з’явився Своїм учням

по Своєму Воскресінні у Галілеї, це 
дійство супроводжувалося численними 
символічними деталями, із яких 
особливе  значення  має  чудесний  улов. 

На березі Апостоли побачили Ісуса, а 
поряд з Ним – вогнище, печену рибу та 
хліб (три символи Христової віри). Та 
перш, ніж запросити Учнів до трапези, 
Господь наказав їм принести їхній улов, 
вага якого була настільки великою, що 
невід не витримав би за інших обставин. 
Тут було знайдено сто п’ятдесят три 
великі рибини – і нічого зайвого! (Йн., 
21: 11). Безперечно, що це число також 
має символічне значення у відповідному 
контексті, але останнє для багатьох 
залишається таємницею. Ніколи раніше 
в жодній із дохристиянських культур 
воно не трапляється серед чисел, 
наділених символікою. Лише згодом 
його бачимо у класичному латинському 
розарії, який налічує 153 молитви «Ave 
Maria» та 15 «Pater Nocter».

Св. Августин намагався розгадати 
таємницю числа 153, але це йому 
не пощастило – він лише зауважив, 
що число 153 є сакральним, позаяк 
складається із трьох одиниць та трьох 
чисел 50.

Більш складною та цікавою виявилася 
інтерпретація Св. Максима Сповідника, 
який слушно зауважив, що число 153 
утворюється в тому випадку, коли 
складемо всі числа – від одиниці – до 
сімнадцятки. Далі Святий розбиває 
сімнадцятку на десятку та сімку і 
знаходить символіку сімнадцятки в 
тому, що виконання Десяти заповідей 
є необхідною умовою для отримання 
Семи  Дарів  Святого  Духа.

Слабкі місця цієї гіпотези полягають 

у тому, що числа 153 та 17 – є різними 
числами. А також у тому, що виконання 
Десяти заповідей є недостатнім для 
отримання Дарів Святого Духа, позаяк 
посеред них немає двох найголовніших 
Заповідей: «Полюби Господа Бога твого 
всім серцем твоїм… а ближнього – як 
самого себе».

Папа Св. Григорій Двоєслов намагався 
розвивати думку Св. Максима 
Сповідника, але мало що, окрім 
риторики,  додав  до  неї  від  себе.

Св. Кирило Александрійський також 
намагався щось тут пояснити, проте 
його пояснення – відверто надумане, 
відірване від реалій: 100 – «повнота 
язичників»; 50 – «повнота Ізраїлю», а 
чому – не навпаки? Тому, що язичників 
більше, напевно, але ж більше їх – не 
вдвічі, а в тисячі разів! 

І все ж – незважаючи на свою зовнішню 
безпомічність, інтерпретація Св. Кирила 
Александрійського виявилася близькою 
до Істини. Святий інтуїтивно (або через 
Благодать Святого Духа) відчув, що 
число 153 символізує усю земну частину 
Єдиної Святої Соборної Апостольської 
Церкви – Церкву-Прочанку, проте 
не зміг обґрунтувати своє бачення 
розумом – а відтак – не зміг довести те, 
що здавалося йому безсумнівним (і не 
лише таким воно йому здавалося, але 
таким воно і є). Переконливе доведення 
його бачення цього феномену (але не 
його думки про цей феномен) було 
опублікованим лише 2012 року (через 
1568 років після смерті Св. Кирила) – у 
Додатку до книги «Етногенеза арійських 
та доіндоєвропейських народів. 
Історико-етнологічне дослідження» 
(В. Кирій, Л. Сікора, Львів, Піраміда, с. 
748 – 749). 
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Йдеться про розділ, який має 
назву: «Пірамідальна модель все-
світу в християнстві». Позаяк цей 
матеріал написаний упорядником та 
перекладачем цієї книги, процитую 
відповідний розділ майже повністю (із 
незначними скороченнями: 

«За збігом ряду обставин суб’єктивного 
характеру, в сучасній етнологічній 
науці склалася негативна традиція, 
за якою християнський світогляд 
розглядається в контексті язичницького 
світобачення – як «модифікація” 
останнього. Дійсно, традиційне 
християнство інкультурувало в себе 
певні другорядні для себе елементи 
язичницької обрядності. Проте в самій 
основі християнства, якою є вчення 
та дії Христа, світобачення виявляє 
себе кардинально відмінним від того, 
що ми його знаходимо в релігійних 
системах культур, які можна було б 
без перебільшень назвати «класичним 
язичництвом».

І тут йдеться не лише про етичні 
принципи, але й про визначення місця 
людини в ієрархії всесвіту. Щоправда, 
прямим текстом на цю тему майже 
не говорять нічого і Євангелія і 
Апостольські листи, проте у Новому 
Заповіті ми знаходимо числову 
символіку, яка є ключем до розуміння 
відповідної проблеми. Зокрема, йдеться 
про число 153…

Автор цієї праці не раз намагався 
знайти розгадку відповідної таємниці: 
в чому полягає зміст символіки числа 
153, проте – безуспішно… А відповідь 
прийшла неочікувано. Вечором 13 
вересня 2011 року його семирічний 
син Ростислав Кирій (2004 р. н.) довго 
розважався тим, що експериментував у 
зошиті із числовими рядами. Раптом він 
перегорнув сторінку і за кілька хвилин 

намалював піраміду, в якій використав 
прості числа – від одиниці – до дев’ятки, 
розташувавши їх в ідеальній гармонійній 
відповідності. З першого погляду батько 
помітив, що зазначена піраміда несе в 
собі глибинний зміст, оскільки кожна 
цифра в ній була вміщена у величинній 
послідовності – як при читанні в 
горизонтальному напрямку – так і у 
вертикальному. Піраміда налічувала 17 
одиниць, які утворювали зовнішній шар 
її обох «ребер»; 15 двійок – наступний 
шар; 13 трійок; 11 четвірок; 9 п’ятірок; 7 
шісток; 5 сімок; 3 вісімки і одну дев’ятку 
(«серце піраміди»).

Але піраміда Ростислава, на думку 
батька, була лише дзеркальним відо-
браженням тієї, яка може мати прямий 
стосунок до певних світоглядних 
основ, оскільки в центрі мала б 
знаходитись не дев’ятка, але одиниця – 
єдина із чисел, яка може символізувати 
собою Творця Всесвіту. За відповідною 
логікою – зовнішній шар дев’яток мав 
би символізувати спільноту людей, 
які внутрішньо пов’язані з Богом 
(земну Церкву). А решта числових 
шарів (діагональних рядів) – ієрархію 
Ангельських чинів.

Слушність сказаного доводить 
наступне: загальні числові суми 
діагональних рядів піраміди в 
останньому її варіанті утворюють 
своєрідну систему (тоді як її перший 
варіант такої системи не містить). 
Зазначені суми є наступними: для 17-
ти дев’яток — 153; для 15-ти вісімок 
— 120; для 13-ти сімок — 91; для 11-ти 
шісток — 66; для 9-ти п’ятірок — 45; 
для 7-ми четвірок — 28; для 5-ти трійок 
— 15; для 3-х двійок — 6; для одиниці 
— 1. При цьому, різниця між сумами 
зазначених суміжних діагональних 
рядів (33; 29; 25; 21; 17; 13; 9; 5) у всіх 
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випадках послідовно зменшується 
на чотири. Підрахунок загального 
числового значення 17-ти дев’яток, 
які утворюють зовнішній шар ребер 
піраміди (зовнішній діагональний ряд), 
остаточно переконав мене у слушності 
висловленого припущення — це 
значення відповідає числу виловлених 
Апостолами рибин — 153.

Оскільки риба у християнстві 
символізує самозречення, число 153 як 
математичний символ земної Церкви у 
відповідному євангельському контексті 
є сповна логічним».

Тепер, знаючи символіку числа 153, 
ми можемо зрозуміти, що символізує 
собою епізод Другої чудесної ловитви 
риби (наведений в Епілозі Євангелія 
від Св. Апостола Йоана). Він означає 
те, що повнота Церкви Христової на 
землі буде зібрана лише після перемоги 
християнства над Антихристом 
(перемоги, яку символізує Воскресіння 
Господнє). Тоді як сам період царювання 
Антихриста та переслідування ним 
Церкви, є відповідним розп’яттю 
Господа нашого Ісуса Христа на хресті.

•••••••

Модель Божого Всесіту (за Ростиславом Кирієм та Віктором Кирієм).

Сімнадцять дев'яток (153) тут символізують Церкву Христову (земну).
Одиниця — Господа Бога; а ряди чисел (від двійки до вісімки) — Сім

Ангельських чинів і Сім Небес Царства Божого, із яких двійки символізують Сьоме 
Небо, трійки  — Шосте Небо, четвірки — П'яте Небо, п'ятірки — Четверте Небо,

шістки  — Третє Небо, сімки — Друге Небо, вісімки — Перше Небо
•••••••

_____________________________________________

9
9     8     9

9     8     7     8     9
9     8     7    6     7     8     9

9     8     7     6     5     6     7     8     9
9     8     7     6     5     4     5     6     7     8     9

9     8     7     6     5     4     3      4     5     6     7     8     9
9     8     7     6     5     4     3     2      3     4     5     6     7     8     9

9     8     7     6     5     4     3     2      1      2      3      4     5     6     7     8     9

•••••••



246

11. Про необхідність вірити всьому, що
написане у Святому Євангелії

«Міра святості кожного християнина
залежить від рівня його любові до Бога, 
але Бога неможливо любити, якщо не 
знаєш Його, й Бога неможливо пізнати, 
якщо не маєш віри у Нього. Коли ж віриш 
у Нього – тоді й віриш всьому тому, 
що Він говорить до тебе через Святе 
Письмо. Коли ж не віриш словам Ісуса, 
переданим через Святе Євангеліє – як 
можеш вірити у Його Божественність?! 
Бог не може бо говорити неправду! І Бог 
не може висловлюватися неоковирно – 
подібно до людей деяких.

Ісус говорить до юдеїв: «Коли не 
увіруєте, що Я – Сущий (Ягве) – 
помрете у гріхах ваших» (Йн., 8: 24). 

В іншому місці Господь до них 
промовляє: «І Мене ви не знаєте, і не 
знаєте Отця Мого» (Йн., 8: 19). 

Ці слова Господа Святий Юстин 
Мученик пояснює таким чином, що юдеї 
думали про свого Бога Ягве, ніби Він – 
Отець,  а  насправді  це  був  Син  Отчий. 

Таким чином ми знаємо, що Закон був 
даний юдеям не від Отця Небесного, але 
від Сина Божого, Який в обох випадках 
називав Себе йменням «Сущий» (Ягве) – 
першого разу, коли об’явився Мойсеєві, 
а наступного – коли втілився на землі як 
Ісус Христос.

До Першого приходу Ісуса Христа 
на землю – ніхто на ній навіть не 
здогадувався про існування Отця 
Небесного. Для кожного з нас, християн, 
Отець Небесний відкриває Себе через 
Свого Сина – Ісуса Христа. В інших 
релігіях Отця Небесного не знають. 
Юдаїзм знає про Сина Божого (Ягве) 
– до Його втілення на землі. А позаяк
юдаїзм відкидає втіленого Сина Божого 

Ісуса Христа (Ягве) – він стає релігією 
боговідступників. Іслам знає Сина 
Божого, втіленого на землі як «пророка, 
Який народився через Непорочне 
Зачаття», але іслам не знає Сина Божого 
як Сущого (Ягве). Подібно до юдаїзму, 
іслам вірить, що нібито Ягве – Отець 
Небесний.

Таким чином, не знаючи про 
Божественність Ісуса Христа, юдаїзм та 
іслам, є релігіями, які не знають Отця 
Небесного.

Тепер, знаючи це, ми можемо сказати 
інакше ті слова, із яких розпочали 
цей розділ: «Міра святості кожного 
християнина залежить від рівня його 
любові до Ісуса Христа – той, хто не 
Любить Христа Ісуса, не може знати 
Отця Небесного та Духа Святого. Те 
ж, що неможливо знати – неможливо й 
любити».

Кожне явище має свою протилежність. 
Протилежністю для святості є 
демонічність. Міра демонічності демо-
нічної людини залежить від рівня її 
ненависті до Бога, який явив Себе як 
Ісус Христос.

Між натуральними та від’ємними 
числами існує центр, який у математиці 
позначають знаком нуля. «Нулями» є 
люди, байдужі до Ісуса Христа, а відтак      
– до Отця Небесного і Духа Святого. За
їхні душі й відбувається боротьба Неба 
із Пеклом. А засобами цієї боротьби є 
мова і культура. Бог дав народам мову 
молитви, прослави, вдячности. Диявол 
дав свою мову тим же народам – мову 
сквернослів’я, злослів’я, прокльонів.

Бог дав народам гармонійну музику, 
яка наближає душі до Нього. Диявол 
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дав тим же народам свою музику, у якій 
сповна виразив себе його потворний дух 
(рок-музику). Люди мають вільний вибір 
між Божими Дарами і подарунками 
диявола.

«Хто не збирає зі Мною – той 
марнує» (Лк., 11: 23), – говорить до нас 
Господь. Збирати з Христом Ісусом – це 
вибирати все добре у своєму житті та 
відкидати все зле, що трапляється на 
нашому життєвому шляху. Цей процес 
не є легким, тому й говорить Господь: 
«Входьте через вузьку браму!» (Лк., 13: 
24). Потрібно завжди пам’ятати, що 
більшість в усі часи вибирає широкий 
шлях, який веде до прірви. У найбільшій 
мірі це стосується нашого часу – ніколи  
ще не було у світі такого відступництва 
від Христа,  як нині,  і  ніколи  вже  не  
буде.

Якщо Господь говорить, «Із народжених 
жінками не було більшого за Йоана 

Хрестителя», то ми маємо цьому 
вірити. А позаяк усі ми чудово знаємо, 
що Всесвята Богородиця є вищою за 
Йоана Хрестителя, мусимо вірити, що 
Діва Марія була непорочно зачата Св. 
Дівою Анною.

Те, що є очевидним для кожного – 
воно не потребує софістики для свого 
пояснення. Неможливо бо слова Бога 
інтерпретувати краще, аніж Він зробив 
це Сам – висловившись прямим текстом, 
який розуміє кожен, кому не бракує 
здорового глузду.

Хто вірить у Бога – той побоїться 
заперечувати написане у Святому 
Письмі, знаючи, що той, хто заперечує 
слово Боже – злодієм, є, який Бога 
обкрадає! І знаючи, що грабіжник храмів 
Божих менше винен за грабіжника слова 
Божого перед Всевишнім. Бо храми Божі 
людськими руками збудовані, а слово 
Боже  –  із  вуст  Божих  вийшло.

•••••••
12. Про відсутність суперечностей

«Простежимо два родоводи Ісуса 
Христа, наведені у Євангелії від Св. Луки 
та у Євангелії від Св. Апостола Матфея.

Останній із них – формальний, позаяк  
це є генетичний реальний родовід 
Св. Йосифа Обручника. Цей родовід 
Євангелист наводить для того, щоб 
пояснити юдеям, що Христос із юридич-
ної точки зору прийшов із роду 
Давидового – як і належить Месії – 
відповідно  до  пророцтв  Старого  Заповіту.

Євангелиста Луку не цікавить гене- 
тичний реальний родовід Св. Йосифа 
Обручника. Він наводить його 
додатковий – юридичний родовід. Як 
це випливає із юдейських законів –  

Пресвята Богородиця була єдиною 
представницею свого роду – це єдиний 
випадок, коли жінки мусили брати 
участь у переписі, оскільки у всіх інших 
випадках жінка в Ізраїлі була безправ-
ною – не могла мати власної нерухомості, 
тоді як у переписі брали участь лише 
власники нерухомого майна – землі, 
будівель, тощо. Про те, що донька 
успадковувала батькове нерухоме майно, 
за умови, що вона не мала братів, свід-
чить біблійна Книга Чисел (Числа, 27, 
7 - 8). При цьому така дівчина юридично 
отримувала спадщину лише після того, 
як виходила заміж за представника 
того ж коліна, до якого належала сама 

у Євангеліях від Св. Матфея та Св. Луки
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(Числа, 36, 6 – 9). В іншому випадку 
вона позбавлялася прав успадкування 
нерухомості. Ось чим була викликана 
необхідність для Діви Марії укласти 
фіктивний (назорейський) шлюб 
із Йосифом Обручником – вдівцем 
похилого віку. За інших умов, Діва Марія 
залишилась  би  без  засобів  до  існування.

У таких випадках чоловік такої жінки 
вважався сином її батька. Таким було 
юдейське законодавство. 

Відповідний приклад ми знаходимо у 
Біблії – у Книзі Неємії: «…сини Верзелія, 
котрий взяв жінку із дочок Верзелія 
Галаадця і став називатися їхнім 
йменням» (Неєм., 7: 63). 

Як бачимо, допустивши цей перепис 
населення, Боже Провидіння забезпечи-
ло нам знання про походження Діви 
Марії. Позаяк ми знаємо, що Йосиф 
Обручник є нащадком царя Давида і 
позаяк знаємо, що Діва Марія брала 
участь у переписі населення, маючи 
якусь нерухомість у Вифлеємі (ймовірно, 
ділянку землі), випливає висновок, 
що Пресвята Богородиця походила із 
роду Давидового (в іншому випадку 
цю нерухомість неможливо було б 
успадкувати).  

Позаяк Богородиця мала юридичний 
статус дружини Йосифа Обручника, 
Йосиф Обручник мав би юридично 
вважатися «сином» Святого Йоакима 
– Обручника Святої Анни, матері 
Богородиці. Але в родоводі із Євангелія 
від Св. Луки йдеться не про Йоакима, а 
про Елі, що походив із роду Давидового. 
Як узгодити цю суперечність?  

Насправді – суперечності тут немає, 
хоч і здається, на перший погляд, що 
вона є. Справа у тому, що  антропоніми 
«Йоаким» та «Елі» (скорочене від 
«Еліяким») є одним і тим самим ймен-
ням. Це такі самі мовні антропонімічні 

варіанти, як «Іван», «Йоган», «Жан», 
«Хуан». Такий висновок випливає із 
біблійної Четвертої Книги Царств, де 
написано: «І зробив фараон Нехао 
царем Еліякима... і поміняв ймення 
йому на Йоаким...» (4. Цар: 23: 34).

Про походження Св. Йоакима у 
сучасних виданнях «Життєписів 
Святих», які приписуються перу Св. 
Дмитрія Ростовського – попри числен-
ні правки та доповнення, внесені в них 
– написано так: «Родовід його такий:
у сина Давидового Нафана народився 
син Левій. Левій породив Мелхію та 
Панфіра. Панфір породив Варпафіра, 
Варпафір же породив Йоакима, батька 
Божої Матері».

Як бачимо, тут йдеться про те, що Св. 
Йоаким походить із роду Давидового. 
Але на цьому вся правда – вичерпується 
(очевидно ця частина життєпису 
була запозичена із середньовічного 
манускрипту «Золота легенда»). У цьому 
ж джерелі стверджується, що Св. Анна 
була донькою священика Матфана із 
роду Ааронового, що ніяк не може 
відповідати історичній правді.

Щоб мати уявлення про те, наскільки 
ця легенда відірвана від реалій, 
пригадаймо, що цар Давид жив за 
тисячу років до Різдва Христового і 
пригадаймо скільки поколінь нащадків 
Давида з’явилося на світ, перш, ніж 
народився Св. Йосиф Обручник. Як 
стверджує Євангелист Матфей, від 
Давида до Вавилонського переселення 
минуло чотирнадцять поколінь і 
від Вавилонського переселення – до 
народження Св. Йосифа Обручника – 
минуло тринадцять поколінь (Мтф., 1: 
17). Разом – двадцять сім поколінь (а не 
п’ять, як вигадав якийсь невідомий автор 
цієї легенди). Одну тисячу ділимо на 27 
і отримуємо середній вік батьків на час 
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народження синів – 37 років. А це цілком 
природно, що й доводить достовірність 
родоводу Св. Йосифа, наведеного 
Євангелистом Матфеєм. Коли ж одну 
тисячу поділимо на п’ять, отримаємо 
середній вік батьків на час народження 
синів як 200 років. Для відповідної епохи 
– це фантастична цифра, позаяк у 89-му
Псалмі, написаному Мойсеєм, сказано: 
«Вік людини – сімдесят літ, а, від сили, 
– вісімдесят».

Головне ж, Святий Андрей Критський
прямим текстом вказує на те, що Свята 
Анна, мати Богородиці, походить із роду 
Давидового. У своєму тропарі на честь 
Зачаття Богородиці Святою Анною, 
Св. Андрей називає Матір Богородиці 
«Паростком із роду Давидового», що 
вказує на її генетичне походження від 
царя Давида.

Про генетичне походження Ісуса 
Христа із роду Давидового свідчить 
також учень Св. Апостола Йоана 
Богослова Священномученик Ігнатій 
Богоносець:  «...і переповнені вірою в 
Господа нашого, Який істинно із роду 
Давидового по тілу...» (Послання до 
Смирнян, Розділ 1). 

Чому Євангелист Матфей не наводить 
генетичний родовід Ісуса Христа? Бо 
це родовід Святої Анни та Пресвятої 
Богородиці. Це Таємниця, яка розкриває 
себе під час уважного читання Книг 
Старого Заповіту.

У Старому Заповіті є такі слова: «…
не буде спадкоємцем син наложниці 
разом із сином законної» (Буття, 
21:10). Апостол Павло цитує їх, як 
закономірність, встановлену Богом (Гал., 
4: 30). Отож, прабатьком Ісуса Христа та 
Богородиці Марії ніяк не міг бути син 
Вірсавії – Нафан, а лише той нащадок 
Давида, який народився іще до його 
катастрофічного гріхопадіння. Ним 

є шостий син Давидів – Ієтераам, син 
Егли.

Саме ім’я «Ієтераам» має значення: 
«Остаток народу», що є символом 
Христової Церкви: «Ісайя ж про Ізраїля 
каже: хоч би число синів Ізраїлю було, 
як морський пісок, тільки Остаток 
врятується» (Рим. 10: 27).

У пророка Ісайї існує також пряме 
провіщення того, що Господь наш 
Ісус Христос походитиме із роду сина 
Давидового – Ієтеараама: «Послухайте 
Мене, доме Якова і весь Остаток 
дому Ізраїлевого – прийняті Мною від 
[Материнської] утроби, ті, яких несу 
Я від лона Материнського… згадайте 
те, що було раніше – від початку світу, 
бо Я – Бог і немає іншого Бога, і немає 
подібного до Мене» (Іс. 46: 3; 9). 

Божі слова «ті, яких несу Я від лона 
Материнського» є незрозумілими, 
якщо їх інтерпретувати у тому значенні, 
яке поширене у юдаїзмі: що нібито  тут 
йдеться про опіку Божу над кожним 
євреєм – від його зачаття та народження. 
Незрозумілими тому, що дієслово 
«несу» тут було б у цьому випадку зовсім 
недоречним. Бог нікого не носить – Він 
дає людині вільну волю, вільний вибір і 
хоче, щоб людина ходила Його стежками 
власними ногами – за покликом власного 
серця.

Якщо ж цей вислів пояснювати у 
тому розумінні, що Господь «від лона 
Материнського» несе в Собі прийняту 
Ним разом з людським Тілом родову 
лінію «Остатку народу» (Ієтеараама) – 
тоді  все  стає  на  своє  місце.

Хтось може сказати, що, можливо, тут 
йдеться про цілий Ізраїльський народ? 
Але така думка є хибною, бо цілий 
Ізраїльський народ не міг належати 
увесь до прабатьків Господа – у цьому 
народі була лише одна родова лінія, яку 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



250

можна назвати «Остатком народу» (за 
йменням Ієтеараама), а можна назвати: 
«вибраним народом», адже, якби цієї 
родової лінії не було, увесь Ізраїль так 
би не називався. А називався так увесь 
Ізраїль із тієї причини, що ця родова 
лінія залишалася невідомою – вона 
губилася у його людській масі. Проте 
губилася вона у ній лише для людей, але   
не для Божого Провидіння. 

Крім того: мати Ієтераама у Св. Письмі 
єдина лише в переліку матерів Давидових 
синів удостоєна називатись «жінкою 
Давидовою» (2. Цар., 3:5). Решта – мали 
юридичний статус наложниць. 

У давньому Ізраїлі заможні чоловіки 
іноді утримували наложниць, але 
це не означає того, що тут існувало 
багатоженство. У кожного із них була 
лише одна дружина, хоч наложниць 
та рабинь могло бути багато. Авраам 
мав двох наложниць, одна із яких 
називалася Агар. Друга – Хеттурою, але 
його дружиною була лише Сара. Цар 
Давид мав значну кількість наложниць, 
серед них і Вірсавія, якій він надавав 
перевагу, але його дружиною була лише 
Егла  (2. Цар., 3: 5). Про Агар сказано: 
«Проженіть рабиню і сина її, не буде 
бо спадкоємцем син наложниці разом із 
сином законної» (Буття, 21: 10). 

Апостол Павло на цю тему пише таке: 
«Авраам мав двох синів, одного від 
наложниці, а другого – від дружини. 
Але той, який народжений від рабині, 
він народжений по тілу, а той, який – 
від вільної, той – по обітниці. У цьому 
є мудрість. Це два Заповіти: один 
від гори Сінайської, що народжує для 
рабства, це є Агар, бо Агар означає гору 
Сінай в Аравії і відповідає нинішньому 
Єрусалиму, бо він з дітьми своїми – в 
рабстві; а небесний Єрусалим – вільний: 
він  –  мати  всім  нам»  (Гал., 4: 22 – 26).

До цього слід додати, що на горі Сінай 
Мойсей отримав Скрижалі із Законом 
від Бога. Тому в словах Апостола Павла 
простежується чітка логіка: земний 
Єрусалим надіявся на виконання Закону 
Мойсея.

А тепер подумаймо, чому Апостол 
Павло називає матір’ю Церкви 
(«матір’ю всіх нас») небесний Новий 
Єрусалим? І пригадаймо, кого церковна 
традиція називає «Матір’ю Церкви»? 
Пригадаймо й те, що по обітниці у цей 
світ прийшов Сам Господь.

Цього буде достатньо, аби зрозуміти, 
що згадана цитата із Книги Буття 
має стосунок до Самого Ісуса 
Христа, Пречиста Мати Якого часто 
порівнюється Учителями Церкви із 
Новим Єрусалимом.

А тепер пригадаймо собі те, у чому 
полягало благословення Авраамове, яке 
отримав від нього Ісаак (син законної 
дружини). Воно полягало в тому, що 
від Ісаака мав народитися вибраний 
народ, а вибраність цього народу – 
в тому, що із нього мав народитися 
Спаситель – відповідно до Божої 
обітниці. Благословення Авраамове 
черз Ісаака перейшло до його сина 
Якова, але не перейшло до Ісава. З цього 
можна зрозуміти, що це благословення 
поширювалося не на цілий Ізраїль – 
воно поширювалося лише на праотців 
Ісуса Христа – лише вони були 
справді вибраним народом. Решта ж 
– користалася із цього благословення,
живучи поряд з праотцями Ісуса Христа, 
як користався з нього Лот, коли жив 
поряд з Авраамом.

Якби син Давида Нафан належав до 
предків Господа нашого Ісуса Христа, не 
було б і такого пророцтва: «не буде бо 
спадкоємцем син наложниці разом із 
сином законної», адже «спадкоємець» – 
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це той, хто успадковував благословення 
Авраамове, тоді як Нафан був сином 
наложниці. Випливає висновок, що лише 
Ієтераам, син Егли, законної дружини 
Давида, міг бути прабатьком Пресвятої 
Богородиці та Ісуса Христа, а Нафан 
(прабатько Св. Йоакима)0 – ним не міг 
бути  (як син наложниці, який «не буде 
спадкоємцем разом із сином законної» 
(з Ієтераамом)).

Автор біблійної Книги Царств, 
перелічуючи синів Давида, згадує і їхніх 
матерів, лише одну з них – Еглу – він 
при цьому називає «дружиною Давида», 
виокремлюючи її таким чином серед 
інших (2. Цар., 3: 5). Пізніше у Давида 
з’являється Вірсавія (мати Нафана та 
Соломона). Яким був її юридичний 
статус? Про це можна судити зі слів самої 
Вірсавії: «Вона сказала йому: володарю 
мій, царю, ти поклявся рабині твоїй 
Господом Богом твоїм: «Син твій 
Соломон після мене царюватиме... А 
тепер ось Адонія царем став і ти не 
знаєш про те... і запросив він усіх синів 
царських... Соломона ж, раба твого, не 
запросив...» (3. Цар., 1: 17).

«Рабинею» називає Вірсавію і пророк 
Нафан (3. Цар., 1: 13). 

Судячи за словами Вірсавії, її син 
Соломон, до того, як Давид зробив його 
царем, також мав статус царського раба. 
Діти цареві були його рабами, якщо 
народжувалися  вони  від  рабині.

Сучасна юдейська талмудична 
традиція наполягає на тому, що нібито 
цар Давид мав аж десять жінок та 
невизначену кількість наложниць. Але 
це помилкова думка, оскільки знаємо, 
що цар Давид формально дотримувався 
вимог Закону Мойсея, який забороняє 
для царів багатоженство (Повторення 
Закону, 17: 17). При цьому Закон Мойсея 
не накладає жодних обмежень для 

царя у кількості рабинь та наложниць. 
Попередник Давида, цар Саул, мав лише 
одну дружину – на ймення Ахіноам і одну 
наложницю – на ймення Ріцла. З цього 
помітно, що він дотримувався вимог 
Закону Мойсея. Першим порушувати 
цю вимогу став цар Соломон, який 
наслідував язичницьких фінікійських 
царів, а тому завів собі 700 жінок та 300 
наложниць.

Знову пригадаймо слова пророка Ісайї, 
які цитує Апостол Павло: «...хоч би число 
синів Ізраїлю було, як морський пісок, 
тільки Остаток врятується» (Рим. 
10: 27). Тут йдеться про тих євреїв, які 
прийняли Ісуса Христа. Чому їх названо 
словом «Остатком»?  Остаток – це 
залишок, рештки. Іменник «залишок» 
походить від дієслова «залишати». Так 
само й іменник «остаток» походить 
від діалектного дієслова «оставляти». 
Здавалось би, ця назва зовсім тут не 
пасує, адже Бог ніколи не залишає 
Своїх вибраних, про яких сказано 
Св. Апостолом Йоаном Богословом: 
«Тим же, які прийняли Його, дав владу 
дітьми  Божими  стати...»  (Йн., 1: 12).

Логічна відповідь на поставлене 
запитання може бути лише одна: слово 
«Остаток» тут вживається як метафора 
– у значенні – «рід Ієтераама», чиє
ім’я означає «Остаток народу».  Всі, 
хто належав до цього роду – належали 
до прабатьків Ісуса Христа – до Його 
родини. Так само, кожен, хто приймає 
Його й вірує у Нього, – належать до Його 
духовної  родини  (до  Церкви).

Виникає й інше питання: з якою метою 
Євангелист Лука наводить юридичний 
родовід Св. Йосифа Обручника, який 
є генетичним родоводом Св. Йоакима? 
Щоб владнати юридичний бік питання 
про походження із роду Давидового Св. 
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Йосифа, достатньо було б повторити 
його генетичний родовід, наведений 
у Євангелії від Св. Матфея. Читач 
відповість так: Св. Лука хотів навести 
реальний родовід Діви Марії. Але 
Євангелист, наводячи цей родовід, не 
вказує на те, що він дійсно має стосунок 
до Ісуса Христа (та Богородиці) – він 
пов’язує його винятково зі Св. Йосифом 
такими словами: «І, як гадали, був сином 
Йосифа, сина Елі» (Лк. 3: 23).

З цього стає помітним, що Євангелист 
Лука знав: шлюб Святих Йоакима та 
Анни був назорейським – так само, як 
і шлюб Богородиці та Святого Йосифа. 
Назорейський шлюб супроводжувався 
повною присвятою себе Богові, що 
вимагало не мати жодних тілесних 
стосунків. Про це можна судити за 
вимогами до тимчасового назорейства, 
описаними у Старому Заповіті. 
Назореями могли ставати чоловік чи 
жінка, приносячи Богові обітницю 
назорейства. Протягом днів свого 
назорейства вони не мали права пити 
вина та їсти винограду, стригти волосся   
та доторкатися до мертвого тіла (Числа, 
6: 1 – 21).

Частина євреїв юдейської віри вва-
жали, що після днів свого назорейства, 
коли назорей уже має право пити 
вино (Числа, 6: 20), він залишається 
посвяченим Богові. У цьому їх 
переконували слова Самсона: «Бритва 
голови моєї не доторкалася, бо я – 
назорей Божий від лона матері моєї» 
(Судді, 16: 17).

Звідси й вимога довічної чистоти та 
довічної заборони стригти волосся. 

Та частина євреїв, яка це визнавала, 
отримала назву «назореї». Фарисеї 
вважали це «єрессю», позаяк Самсон був 
одруженим. Назореї ж стверджували, 

що він не мав права порушувати свою 
цноту і коли б дотримався цієї вимоги, 
не потрапив би до рук филистимлян.

У Євангелії від Св. Матфея знаходимо 
такі слова Ісуса Христа: «Є бо скопці, 
що з утроби материнської такими 
народилися, і є скопці – від людей 
оскоплені, й є скопці, що самі такими 
стали заради Царства Небесного – 
хто може зрозуміти, нехай зрозуміє» 
(Мтф., 19: 12).

Всупереч Орігену, всі богослови 
одностайно погоджуються із тим, що 
тут йдеться про заклик до проведення 
життя у цноті. Така вимога існувала у 
чоловічій спільноті есеїв, яка, очевидно, 
була назорейською галузкою.

Нашого Господа Ісуса Христа Святе 
Письмо називає «Назореєм» (Мтф., 2: 
23;  Мрк., 10: 47;  Лк., 18: 37; Йн., 18: 5; 19: 
19;  Дії: 2: 22; 3: 6). 

Знаємо, що Ісус не стриг волосся – про 
це свідчить Туринська Плащаниця та 
деякі інші нерукотворні реліквії, визнані 
Східною і Західною Церквою. Саме тому 
згодом юдео-фарисеї почали називати 
перших християн «назорейською єрессю» 
(Дії Св. Ап., 24: 5)).

У мить Благовіщення Пресвята 
Богородиця відповіла Архангелу 
Гавриїлові: «Як це може статися, коли 
Я мужа не знаю?» (Лк., 1: 34). Її відповідь 
слід розуміти так: «не знаю і не знатиму».  
В іншому випадку в цій відповіді не було   
б жодної логіки.

Це свідчить про те, що Пресвята Діва 
Марія ще до Благовіщення принесла 
Богові обітницю довічної чистоти, 
саме тому Вона й називає Себе «рабою 
Господньою» (Лк., 1: 38).

Очевидно, що на підставі дохристи-
янської традиції назорейства з часом 
виникло  християнське  чернецтво. 

•••••••

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________



253

13. Вчення ранньої Церкви про Загальне

«Найперше наведемо переклад 16-
го розділу Апостольскої праці «Дідахе. 
Вчення Господа, проголошене народам 
через Дванадцять Апостолів», написаної  
у ІІ пол. І ст., яку один із отців Церкви – 
Св. Климент Александрійський згадує 
серед Книг Нового Заповіту. 

Деякі з учених іноді «Дідахе» називають 
«апокрифом», але це – непорозуміння. 
Ця Книга вважалася втраченою до 1873 
року, саме тому її не бачимо серед текстів 
Біблії. Але не так було у ранньо-
християнській Церкві. У наш час 
ніщо не перешкоджає вважати «Дідахе» 
частиною Святого Письма – ніщо, окрім 
інерційності.

16-й розділ «Дідахе» називають 
«Малим Апокаліпсисом», позаяк тут 
йдеться про Останні часи, зокрема, 
про воскресіння мертвих: «Пильнуйте, 
як проводите життя ваше: нехай не 
гаснуть світильники ваші, і пояси 
ваші не будуть розв’язані, але будьте 
готові, бо години не знаєте, в якій 
прийде  Господь  ваш.

Часто разом збирайтеся, усе 
досліджуючи, що корисно для душ 
ваших, бо не принесе вам користі увесь 
час, проведений у вірі вашій, якщо не 
станете  досконалими  в  останні  часи.

Бо у дні останні кількість лже-
пророків збільшиться та руйнівників 
й овець багато вовками зробляться, і 
любов  перетвориться  в  ненависть.

Бо коли виросте беззаконня, 
стануть ненавидіти один одного і 
переслідувати, і зраджувати, і тоді 
з’явиться ошуканець світу цілого, що 
мавпуватиме Сина Божого, і знамення 
та чуда чинитиме, й країни усі до його 
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воскресіння – після приходу Антихриста
рук потраплять, і буде він чинити 
беззаконня, якого ніколи від віку ще не 
було.

Тоді природа людська через вогонь 
випробування проходитиме, і багато 
спокуситься, і загинуть, а ті, що не 
похитнуться у вірі – врятуються від 
прокляття його.

І тоді з’являться знаки Істини: 
перший знак – відкриється Небо, 
наступний знак – сурми голос, і третій 
знак – воскресіння мертвих, але не всіх,    
а як сказано: прийде Господь і всі Святі 
з Ним. Тоді побачить світ Господа, що 
йде на хмарах небесних» (Дідахе, 16).

Як бачимо, вчення Апостолів «Дідахе» 
свідчить про те, що не всі померлі 
воскреснуть, а лише – праведники. 
Так вчили Дванадцять Апостолів і, 
зрозуміло, що Св. Апостол Йоан Богослов 
не міг вчити інакше. Тому він і пише 
про «Воскресіння Перше» та «Смерть 
Другу». Читаємо в його Апокаліпсисі: «І 
побачив я престоли, і тих, що сиділи 
на них, і судити їм було надано, і душі 
обезголовлених за свідчення Ісусове та 
за слово Боже, які не вклонились Звірові, 
ані образові його, і не прийняли надпису 
на чола свої та на руку свою. Вони 
ожили й царювали з Христом... Інші ж 
із померлих не ожили... Це – Воскресіння 
Перше. Блаженний і святий, хто має 
частку в Першому Воскресінні! Над 
ними Друга Смерть не матиме влади, 
але вони будуть священниками Бога і 
Христа і будуть царювати з Ним...» 
(20: 4-5).

У Євангелії від Св. Матфея переказана 
розповідь Господа Ісуса про Останній Суд. 
Тут нічого не сказано про воскресіння 



254

грішників. Пригадаймо: «Коли ж прийде 
Син Чоловічий у славі Своїй, і всі Святі 
Ангели – з Ним, тоді посяде на престолі 
слави Своєї. І зберуться перед Ним, всі 
народи – і відділить їх одних від одних 
– як пастух відділяє овець від кіз. І
поставить овець по-правиці від Себе, 
а кіз – зліва від Себе» (25: 31-33).

Якщо порівняти цей текст із 16-м 
розділом «Дідахе», легко зрозуміти, 
що Загальне воскресіння праведників 
відбудеться до того, як Господь судитиме 
тих, що будуть жити того часу на землі. 
Праведники, які воскреснуть, прийдуть 
на цей суд над хмарами – разом із 
Господом та Ангелами Його. Але вони 
прийдуть на цей Суд не як підсудні. Тому 
й говорить Господь Ісус: «Воістину, 
воістину говорю вам, хто слухає 
слово Моє та вірує у Того, Хто послав 
Мене – матиме Життя Вічне і на Суд 
не прийде – перейшов бо від смерті в 
Життя» (Йн., 5: 24).

У Першому Псалмі також написано: 
«Тому не воскреснуть нечестивці – 
на суд, ані грішникам не бути в сонмі 
праведників» (1: 5).

Як бачимо, усі, шо матимуть участь 
у Загальному воскресінні, будуть у 
сонмі праведників разом з Христом, але 
грішників тут не буде.

Звідки ж виникло вчення про те, що 
на Останньому Суді Господь наш Ісус 
Христос воскресить всіх – грішних і 
праведних, – які жили до цього на землі?

Існують три священні тексти, які були 
неправильно (буквально) зрозумілі 
певними екзегетами. Це такі: Євангеліє 
від Св. Йоана (5: 25); фінальна частина 
20 розділу Апокаліпсису Св. Йоана 
Богослова та Символ віри, прийнятий 
на Нікейському Вселенському Соборі 
Церкви.

У Євангелії від Апостола Йоана 

читаємо: «Воістину, воістину, говорю 
вам, настануть часи – і нині вже вони 
настають, коли мертві, почують голос 
Сина Божого, і почувши, оживуть!» 
(Йн., 5: 25).

Це речення можна витлумачити у 
двох розуміннях. Перше: тут йдеться 
про Загальне воскресіння праведників. 
Друге: тут йдеться про навернення 
грішників через проповідь Ісуса 
Христа, Який часто називає грішників 
«мерцями». Позаяк ці часи «вже 
настають», друге витлумачення слід 
вважати слушним.

В Апокаліпсисі читаємо: «Тоді море 
віддало мертвих, які у ньому були і 
смерть та тартар мертвих віддали, 
які були в них, і кожен був суджений за 
ділами його. І смерть та тартар були 
ввергнуті в озеро вогню. Це Смерть 
Друга. І хто у Книзі Життя не був 
записаним, того вкинуто в озеро 
вогню» (20: 13-15).

Тут не йдеться про воскресіння 
грішників, які перебували у тартарі 
(шеолі), а лише про те, що таким 
чином була вирішена доля душ 
тих грішників, які заслуговували 
потрапити до вогню пекельного (гейєни 
вогненної), перебування у якій є значно 
нестерпнішим, аніж у тартарі (шеолі).

Тартар тут уособлює усіх померлих 
духовних мерців, а море – усіх живих 
духовних мерців із різних народів (море    
– символ народів).

У Символі віри читаємо: «І прийде
судити  живих  і  мертвих…». 

Тут мається на увазі те, що Господь, 
коли прийде вершити Останній Суд, 
судитиме тих, які житимуть у той час 
на землі. Одні із них будуть живими 
(матимуть у собі Життя Вічне – Благодать 
Святого Духа), а інші – будуть мертвими 
– не матимуть у собі Життя Вічного
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– Благодаті Святого Духа. Останніх із
них Господь судитиме за ділами їхніми, 
а перші із них уже виправдані Духом 
Святим,  Який  ні  в  що  нечисте  не  входить.

Щодо гіпотези про участь грішників 
у Загальному воскресінні – вона не 
тільки суперечить Святому Письму, але 
й ображає Господа Бога. Господь Бог не 
чинить бо нічого беззмістовного. Який 
же зміст у тому, щоб воскрешати тіла 
грішників для того, аби вкинути їх до 

гейєни вогненної? Страждання тіла бо є 
мізерним у порівнянні із потойбічними  
стражданнями душі.

Міф про участь тяжких грішників у 
Загальному воскресінні був створений у 
добу Середньовіччя – тими екзегетами, 
які намагалися довести до свідомості 
простого народу жахи пекла, адже 
більшість людей дужче боїться тілесних 
страждань, аніж тих страждань душі, які   
й  уявити  неможливо.

____________________________________
А тепер звернімо увагу на цей уривок

із 16-го розділу «Дідахе»: «…і тоді 
з’явиться ошуканець світу цілого, що 
мавпуватиме Сина Божого, і знамення 
та чуда чинитиме, й країни усі до його 
рук потраплять, і буде він чинити 
беззаконня, якого ніколи від віку ще не 
було».

Усі екзегети й звичайні християни 
погоджуються між собою у тому, що 
тут йде мова про Антихриста – про ту ж 
саму історичну постать майбутнього, про 
яку пише Св. Павло Апостол: «Нехай 
же вас ніхто не спокусить: День бо 
той не настане, допоки не прийде 
відступлення, і доки не виявить себе 
чоловік гріха, син загибелі – той, хто 
Богові противиться і себе підносить 
понад Бога та святиню, так, що й 
у храмі Божому сяде, ніби він Бог – за 
Бога себе видаючи» (Солун., 2: 3-4).

Про те, що тут йдеться про Антихриста, 
звертали увагу в своїх творах Св. Йоан 
Золотовуст, Св. Августин, Св. Григорій 
Богослов, Св. Єфрем Сиріянин та ін. 

Зокрема, Григорій Богослов у своїх 
«Замітках» пише таке: «А що таке 
відступлення? Це поклоніння най-
лютішому  відступнику – Антихристу!»

•••••••
14. Вчення Святого Письма про Антихриста

Ніби продовжуючи цю думку, 
Св. Августин зауважує: «Ніхто не 
сумнівається, що Апостол говорить 
про Антихриста й говорить, що 
День суду (День Господній) не настане 
раніше, перш, ніж прийде той, 
кого відступником він називає – 
відступником від Господа» (Про місто 
Боже).

При цьому Св. Єфрем Сиріянин 
вияснює етнічну приналежність 
Антихриста: «…людиною прийде він 
не з язичників, але з самого народу 
(Ізраїльського ) і з коліна Юди, – не 
в необрізані, а в обрізанні, щоб під 
приводом свого походження і обрізання 
ошукати народ (Ізраїльський), який 
очікує його пришестя саме в такому 
вигляді. Крім того: назвав його сином 
загибелі… тобто сином диявола 
губителя» (Вияснення 2-го Послання до 
Солунян).

Таке пояснення відповідає одному із 
пророцтв Ісуса Христа: «Я прийшов в 
ім'я Отця Мого і ви Мене не приймаєте. 
Інший прийде в ім'я своє і приймете ви 
його» (Йн., 5: 43). 

Екзегети намагаються ідентифікувати 
Антихриста і в Апокаліпсисі Св. Йоана 
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Богослова. Проте, зазвичай, вони ото-
тожнюють тут його із образом Звіра із 
моря: «І став я на піску морському, і 
побачив, як із моря Звір виходить, що 
сім голів має та десять рогів, а на рогах 
його - діадем десять, а на головах його 
імена богозневажливі» (Одкровення, 
13: 1).

Але таке ототожнення є відверто 
помилковим, позаяк із контексту 
помітно, що Звір із моря є державою 
Антихриста, а не самим Антихристом. 
Такий висновок випливає із вияснення 
цих символічних образів Ангелом: «І 
сказав мені Ангел: Чого дивуєшся? 
Відкрию я тобі таємницю жінки цієї 
та Звіра, що сидить вона на ньому, і 
має він сім голів та десять рогів... Сім 
голів – це сім пагорбів, на яких жінка 
сидить» (17: 7-9); «Жінка ж, яку бачив 
ти, є містом великим, що царює над 
царями земними» (17: 18).

Зрозуміло, що місто не може «сидіти» 
на людині, навіть у тому випадку, коли 
ця людина – Антихрист, – тим більше 
– таке величезне, пануюче над «царями
земними», місто як Нью-Йорк. У Нью-
Йорку знаходиться штаб-квартира ООН, 
зокрема й адміністративний центр 
Ради Безпеки ООН, рішення якої є 
обов’язковими для виконання всіх країн 
світу. Отож, «Вавилонську блудницю» у 
наш час зовсім не важко ідентифікувати.

«Звір із моря» – це світова держава 
Антихриста, про майбутнє якої відомо: 
«І бачив я, що одна із голів його 
ніби смертельно пораненою була, 
але ця смертельна рана зцілилася» 
(Одкровення, 13: 3).

Практично світова держава уже 
існує на нинішній день, але невдовзі 
одна із «голів» цієї держави матиме 
«смертельну рану». Йдеться про 
тимчасове навернення Європи до 

Христа, яке розпочнеться із України. 
Про це пророкує не лише апокаліптичне 
видіння Чотирьох вершників, про яке 
я вже писав, вияснюючи притчу про 
засохлу смоківницю, але й апокаліптичні 
вигуки трьох Ангелів: «І побачив я 
іншого Ангела, що по центру неба 
летів, який мав у руках Євангеліє 
вічне, щоб благовістити його тим, що 
на землі живуть і кожному племені, 
і мові, й народові… Й інший Ангел 
– услід за ним, промовляючи: «Упав,
упав Вавилон – місто велике – бо він 
лютим вином блуду свого усі народи 
напоїв!» І третій Ангел летів за ним, 
промовляючи голосом гучним: «Хто 
Звірові поклоняється, чи образові його, 
чи зображення його приймає на чоло 
своє, чи на руку свою – той питиме 
вино люті Божої…» (14: 6; 8-9).

Із послідовності цих вигуків пізнаємо 
хронологічну послідовність майбутніх 
подій: спочатку буде проповідуване 
Євангеліє посеред багатьох народів. 
Потім станеться катастрофа «Вави-
лонської блудниці» (Нью-Йорку), про 
яку читаємо: «І блискавки з’явилися 
і грому удари та звуки, і землетрус 
великий зчинився, якого на землі ще 
не було... І місто велике розпалося на 
три частини, і був Вавилон великий 
згаданий перед Богом, аби дати йому 
чашу вина люті Його» (16: 18-19). 

Із іншого розділу Книги Одкровання 
знаємо, що після цього землетрусу 
«Вавилонська блудниця» – згорить (18: 
8-18).

І вже після знищення «Вавилонської 
блудниці» (Нью-Йорку) прийде царство 
Антихриста.

Чи згадано в Апокаліпсисі про 
самого Антихриста? Так, згадано. Він 
тут показаний в образі «Звіра із землі» 
(лжепророка). І це природно, позаяк 
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Антихрист досягне влади завдяки тому, 
що буде лжепророком.

Пригадаймо, що написано про нього в 
Одкровенні: «І побачив я іншого Звіра, 
який виходив із землі; він мав два роги, 
подібні до рогів Агнця, але говорив як 
Дракон. Він діє зі всією владою першого 
звіра із змушує усіх, що на землі живуть, 
поклонятися першому Звірові, у якого 
смертельна рана зцілилася. І знамення 
чинить великі – навіть вогонь із неба 
на землю зводить перед людьми» (13: 
11-13).

А тепер порівняймо це пророцтво із 
тим, яке написане у «Дідахе»: «і тоді 
з’явиться ошуканець світу цілого, що 

мавпуватиме Сина Божого, і знамення 
та чуда чинитиме, й країни усі до його 
рук потраплять, і буде він чинити 
беззаконня, якого ніколи від віку ще не 
було». 

Не існує жодного сумніву в тому, що в 
обох наведених текстах йдеться про ту 
ж саму історичну постать майбутнього.

В Одкровенні образно сказано про те, 
що Антихрист мавпуватиме Христа: «він 
мав два роги, подібні до рогів Агнця, 
але говорив як Дракон». 

Агнець – Ісус Христос. Дракон – це 
диявол. У «Дідахе» ж про мавпування 
Антихристом Христа написано прямим 
текстом.

15. Йорданські води свідчать про
Божественність Господа Ісуса

У Новому Заповіті описано далеко не
все те надприродне, що супроводжувало 
земне життя нашого Господа Ісуса. 
Зокрема, у канонічних Євангеліях 
жодним словом не згадано про те, що 
у мить Хрещення Господнього – коли 
Христос зайшов у води Йордану, течія 
цієї ріки повернулася у протилежному 
напрямку. З того дня і до нашого часу 
– 19 січня – на Свято Богоявлення, на
якусь годину щороку Йордан повертає 
свою течію – всупереч законам природи 
вода повертається в річку із Мертвого 
моря, розташованого значно нижче над 
рівнем моря, аніж течія Йордану. Коли 
попробувати річкової води в цей час, 
відчуваєш,  що  вона  –  солона.

Про це пророкує Книга Псалмів: «Що з 
тобою, море, що ти потекло і з тобою, 
Йордане, що ти повернувся назад? 
Перед лицем Господа, земле, тремти, 

перед обличчям Бога Якового…» 
(Пс., 113, 5-6). Тут мова зовсім не про 
те, що під час переходу із ковчегом 
Заповіту євреїв через Йордан, води 
ріки зупинилися і дно її – оголилося, 
про що розповідає біблійна Книга Ісуса 
Навина. Між водами, які зупиняються, і 
течією, яка повертає в протилежний бік 
– велика різниця. Тут йдеться про те, що
води Мертвого моря, у яке впадає ріка 
Йордан, потекли вгору – всупереч закону 
земного тяжіння – і це змусило течію 
Йордану повернути в протилежний 
бік. Причому сталося це «перед лицем 
Бога Якового». Остання деталь цілком 
однозначно вказує на те, що вперше 
води Йордану повернулися і потекли 
проти течії саме у мить Хрещення в них 
втіленого Бога Ягве (Бога Якового).

В іншому псалмі знаходимо 
провіщення про дві особливо важливі 
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події земного життя Господа Ісуса – 
про хрещення у Йордані (поблизу гори 
Гермон) та про Преображення на горі 
Тавор: «Твої Небеса і Твоя земля; всесвіт 
і все, що наповнює його, – Ти заснував. 
Північ, і південь – Ти сотворив, Тавор 
і Гермон радіють йменню Твоєму» (Пс., 
88: 12-13). 

А про те, що тут дійсно йдеться 
про Ісуса Христа, свідчить один із 
попередніх – 10-й вірш цього ж 88-
го псалма: «Ти пануєш над морем 
розбурханим, коли підіймаються 
хвилі його, Ти їх втихомирюєш» (Пс., 
88:10). Пригадаймо, що Господь Ісус 
двічі втихомирював бурю Своїм словом. 
Першого разу, коли спав на кормі і його 
розбудили Апостоли (Мрк., 4: 37-40), а 
другого – коли прийшов до них по воді 
моря Галілейського (Мтф., 14: 24-32).

Більш складним для розуміння є 
пророцтво Книги Псалмів про зв’язок 
двох великих подій в історії Церкви – 
Хрещення Господа у Йордані та Зіслання 
Ним Святого Духа на Апостолів у 
світлиці Сіонській у день П’ятдесятниці: 
«Це – немов миро на голові, що спливає 
на бороду – бороду Ааронову, що 
спливає на поли вбрання його – немов 
роса Гермонська, що спадає на гору 
Сіонську, бо на ній заповів Господь 
благословення й Життя Вічне» (Пс., 
132: 2-3).

Нагадаю: Гермон – гора, яка 
знаходиться неподалік від течії Йордану 
– доволі далеко від Єрусалиму, на окраїні
якого – пагорб, відомий як гора Сіон. 
Як може спадати роса із гори Гермон на 
окраїну Єрусалиму? Може спадати, бо 
слова  оці  сказані не у прямому розумінні.

«Роса Гермонська» – це Благодать 
Святого Духа. Чому Благодать Святого 
Духа так названа? Тому, що без Хрещення 
Господа у Йордані не було б Церкви – 

Господь не міг би взяти на Себе гріхи 
людства, а відтак – не міг би спокутувати 
їх на Голготі, а відтак – і не міг би дати 
всім Своїм Благодать Святого Духа. 
Увійшовши у води Йордану, Христос 
прилучився до спільноти всіх, хто 
щиро хрестився у цих водах, а разом із 
ними – до всіх, хто кається за свої гріхи. 
Отож, кожен, хто кається за свої гріхи, 
прилучається до Господа Ісуса і може 
прийняти від Нього Благодать Святого 
Духа у Тайні Святого Хрещення (якщо він 
ще не охрещений). Якщо ж охрещений – 
для нього є достатньо щиро покаятися 
і навернутися та прийняти Благодать 
Святого Духа в інших Таїнствах Церкви.

Книги Старого Заповіту цінні не лише 
тим, що у них знаходимо цілу низку 
пророцтв про Ісуса Христа та про деякі 
інші події майбутнього, у Старому 
Заповіті також міститься символічне 
провіщення надважливих подій земного 
життя Ісуса Христа, яке є вираженим не 
у словах, а в описі подій-прообразів.

Так, «Земля Обіцяна» у Старому 
Заповіті є символом Христової Церкви 
як живого образу Царства Небесного 
на землі. Не випадково у «Землю 
Обіцяну» євреїв вводить чоловік на 
ймення Ісус (син Навина), не випадково 
він керує її завоюванням. А про те, 
що це не є випадковістю, свідчить 
факт встановлення Ісусом Навином 
Дванадцяти каменів на дні ріки Йордан 
– каменів, які символізують собою
Дванадцять Апостолів.

Пригадаймо – всього встановлених 
каменів було двадцять чотири. 
Дванадцять із них було назбирано 
на дні Йордану і перенесено у табір 
євреїв: «Покликав Ісус дванадцять 
мужів, яких вибрав з синів Ізраїлевих 
– по одному мужеві з племені, та й
промовив до них... І зробили сини 
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Ізраїлеві так, як наказав їм Ісус, і 
понесли вони дванадцять каменів із 
середини Йордану, як говорив Господь 
до Ісуса, за числом племен Ізраїлевих 
синів, і перенесли їх із собою до ночівлі 
своєї, і поклали їх там» (Навин, 4: 4; 8).

Ці камені символізують собою 
Дванадцять колін Ізраїлю.

Інші ж дванадцять каменів (які 
символізують Дванадцять Апостолів) 
Ісус Навин власноруч поставив на 
дні Йордану: «А дванадцять каменів 
[інших] поставив Ісус посередині [на 

дні] Йордану – на місці, де стояли ноги 
священників, що несли ковчега Завіту. 
Вони там і до цього дня стоять» 
(Навин, 4: 9).

Ось таким чином бачимо, що 
Старозавітні пророцтва про Ісуса 
Христа – прямі й непрямі – знаходять 
своє підтвердження не лише у Книгах 
Нового Заповіту, але й у надприродних 
явищах, які щороку повторюються із 
календарною точністю, узалежненою від 
християнських Свят. 

•••••••

16. Символіка бурі, човна та помноження

Екзегети погоджуються між 
собою у тому, що море у Святому 
Письмі символізує собою глобальні 
народні маси, тоді як корабель є 
загальновизнаним символом Церкви. 
А позаяк події земного життя Господа 
нашого Ісуса Христа, описані у 
канонічних Євангеліях, символізують 
майбутню історію Христової Церкви, то 
не існує жодного сумніву в тому, що дві 
євангельські бурі на морі, які Господь 
Ісус зупинив Своїм словом, провіщають 
два періоди переслідування Христової 
Церкви, між якими існуватиме 
незначний часовий інтервал (так само, 
як між двома євангельськими бурями на 
морі Галілейському).

Пригадаймо чим відрізняються два 
згадані епізоди. Першого разу Христос 
був разом із Апостолами у великому 
рибальському човні. Такі човни у 
відповідну добу в Ізраїлі називали 
«кораблями». Коли розпочалася буря, 
Христос спав на кормі, буря посилю-
валася і човен почав тонути (Мрк., 4: 

хлібів і риби Господом Ісусом Христом
35-41). Апостоли не відразу розбудили 
Господа – перш, ніж це сталося, вони 
дуже налякалися, лише переконавшись 
у тому, що човен може бути потопленим 
бурею,  вони  зважуються  на  це.

Описаний випадок відповідає 
тривалому періоду переслідування 
християнства, який розпочався із 1789 
року (від Великої Французької револю-
ції) і не закінчився ще до нашого часу. 
Немов штормові пориви, періодично 
виникають спалахи переслідувань на 
християн – спочатку в Франції, потім – 
в межах колишньої Російської імперії; 
майже синхронно – у Мексиці  (дикта-
тура Кальєса)… І в наш час усе ще 
продовжується затяте переслідування 
християнства, проте – переважно у 
прихованому вигляді – шляхом нищення 
Церкви Христової зсередини. Ця «буря» 
має зупинитися відразу ж після того, як 
розпочнеться короткий період Золотої 
доби християнства, про яку існує чима-
ло авторитетних пророцтв, зокрема, і в 
Апокаліпсисі  Св.  Йоана  Богослова.
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Христос спав на кормі. Кажучи 
інакше, місце Христу в сучасній Церкві 
відведене, хоч і найвище, але – останнє. 
Адже не секрет, що у наш час клір 
намагається замінити в християнстві 
теоцентризм (Христоцентризм) – 
антропоцентризмом. Замість Бога у 
центр християнства поставлена людина 
– людина у вигляді архиєпископа, 
митрополита, патріарха, єпископа, 
священника, причетника, мирянина-
іменинника, президента, екс-
президента, атеїста, язичника і тому 
подібного. Коли Христос прокинеться, 
Він знову стоятиме в центрі човна – в 
центрі Церкви.

Але вже через певний час на Церкву 
чекатиме нове випробування – 
переслідування за правління Антихрис-
та новоутвореною загальносвітовою 
державою, яке символізує друга буря 
на морі Галілейському. Тоді Апостолам 
здавалося, що вони залишені на-
призволяще, але Христос уже йшов до них 
– по хвилях моря.

Господь Ісус міг би зупинити бурю з
будь-якого місця Свого перебування, 
але Він волів це зробити на очах 
Своїх учнів. Він волів прийти до них 
о четвертій сторожі ночі (Мрк., 6: 48) 
– вже перед світанком, коли човен 
перебував на середині моря (Мтф., 16: 
24-33). Світанок тут означає закінчення 
періоду панування духовної пітьми 
на планеті Земля – антихристиянське 
у своїй більшості тогочасне людство 
відтоді стане християнським у своїй 
більшості.

А тепер пригадаймо, яка подія 
передувала безпосередньо другій бурі  
на морі Галілейському? Ця подія має 
у даній книзі такий заголовок: «Про 
перше чудо помноження хліба та риби, 
Господом вчинене» (Частина ІІ, 9).

Пригадаймо, тоді Господь Ісус Христос 
помножив п’ять хлібів та дві рибини 
в такій кількості, що вистачило для 
трапези на п’яти тисяч народу. Всі їли 
й наситилися і зібрали Апостоли після 
трапези 12 кошиків куснів.

Хліб є символом Ісуса Христа, 
Який сказав про себе: «Я є Хлібом 
Життєдайним, що з Небес зійшов» 
(Йн., 6: 51). Риба також є символом 
Ісуса Христа, про що знали усі ранні 
християни. Загальне число хлібів та 
рибин – сім. Ця сімка тут символізує 
повноту Дарів Святого Духа, зісланих 
через Ісуса Христа Своїм вибраним – 
скільки хто може вмістити. 

П’ятірка є символом матеріального 
світу, що помітно із символічних обра- 
зів Євангелія. Так у багатого, який 
мучився у пеклі, було п’ятеро братів, що 
жили на землі (Мтф., 16: 28). Чоловік, 
який купив п’ятеро волів, відмовився 
приходити на Бенкет весільний (Лк., 14: 
19).

Позаяк п’ятірка є символом 
матеріального світу, то п’ять тисяч 
народу в даному випадку символізують 
собою тих людей, які, живучи на землі, 
навернулися до Христа. Дванадцять 
зібраних кошів символізують собою 
Церкву Христову, засновану Господом 
на Дванадцяти Апостолах.

Зміст другого чуда помноження хлібів 
та риби, вчиненого Господом Ісусом, 
стосується періоду Церкви, який настане 
після перемоги Господа над царством 
Антихриста (після другої бурі на морі 
Галілейському). Тому символічні числа 
тут дещо відмінні від попередніх. 
Цього разу народу було чотири тисячі 
– число, яке вказує на мешканців
Нового Єрусалиму. Хлібин тут було 
сім і зібраних кошів тут виявилося сім. 
Сімка – це краща частина Дванадцятки. 
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Кажучи інакше – це Сім Небес, а 
водночас –  повнота Дарів Святого Духа, 
якою наповняться мешканці Нового 
(Небесного) Єрусалиму. 

Про те, що сталося далі, розповідає 
Євангелист Марк: «Й забули учні Його 
хліба взяти – окрім хлібини єдиної, яку 
при собі в човні мали» (Мрк., 8: 14).

Ніхто із Євангелистів не написав про 
те, що цю хлібину Господь помножив для 
трапези Апостолів. Але про те, що так 
мало статися, здогадуємося із подальшої 
розмови Господа з учнями Своїми, до 
яких промовив: «Чому думаєте у серці 
своєму, маловірні, що хлібів не взяли?. 
Чи ще не розумієте, чи забули про п’ять 
хлібів – на п’ять тисяч помножених, і 
скільки кошів зібрали? Чи забули про сім 

хлібів – на чотири тисячі помножених, 
і скільки кошиків зібрали?» (Мтф., 16: 
8-10).

Що ж означає помноження однієї 
хлібини на Дванадцять Апостолів? 
Одиниця – символ Бога. Отож, це дійство 
має таке ж значення, про яке прямою 
мовою пише у своєму Апостольському 
листі Св. Йоан Богослов: «Улюблені, 
ми тепер діти Божі, але не виявилося 
ще, якими будемо. Та знаємо, що, 
коли з’явиться, то будемо до Нього 
подібними, бо будемо бачити Його 
лицем в лице» (1-е Йоана 3:2).

Із цього тексту стає зрозумілим, що 
мова йде про Другий Прихід Господа 
Ісуса, який відбуватиметься в супроводі 
небесних   Святих  та  Архангелів  і  Ангелів.

•••••••
17. Вияснення притчі Господа Ісуса про

неплідну смоківницю (Лк., 13: 6-8)
Притча про неплідну смоківницю 

– одна із небагатьох, які у Євангелії не
отримують свого пояснення, позаяк 
воно випливає із контексту. Але є у 
цій притчі слова Садівника, які можна 
розуміти по-різному: «Залиши її ще й на 
літо оце, господарю, нехай обкопаю її й 
землю гноєм підживлю навколо неї – аби 
плід принесла вона. Коли ж ні – зрубаєш 
тоді її» (Лк., 13: 8). Мені особисто не 
траплялося пояснення жодного екзегета 
про те, що означає підживлення ґрунту 
гноєм навколо смоківниці.

На мою думку – і не лише на мою 
– гній може ототожнюватися лише із
матеріальними цінностями і аж ніяк – 
не із духовними.

Й справді бачимо, що робить Господь 
із людьми, які не приносять духовного 
плоду (не мають у своєму серці джерела 
Благодаті Святого Духа): Він дає їм 

матеріальне багатство – аби отримали 
хоч якийсь шанс на спасіння своєї душі. 
Але для цього їм потрібно виконати 
одну-єдину заповідь Господа Ісуса: «Тож і 
Я говорю до вас: мамоною неправдивою 
здобувайте друзів собі, щоб до вічних 
помешкань вас узяли, коли зубожіти 
вам доведеться» (Лк., 16: 9). 

«Мамона» – уособлення багатства. 
Для Ісуса все матеріальне багатство є 
неправедним (неправдивим), якщо воно 
концентрується у руках однієї особи 
чи кількох осіб і не використовується 
на Божі справи милосердя. Причина 
на це є проста – багата людина, яка не 
є доброчинною, не виконує заповідь 
любові до ближнього, як до себе самого. 
Коли ж вона починає виконувати цю 
заповідь – тоді «мамоною неправдивою 
здобуває друзів собі, які візьмуть її до 
вічних помешкань».
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18. Петро повинен зодягнутися...
Розглядаючи символіку числа 153,

ми не звернули уваги на інші символічні 
деталі Епілогу Євангелія від Св. Йоана. 
Отож, пригадаймо: «Промовив же Ісус 
до них: «Діти, чи не маєте їстівного 
чогось?!» І сказали Йому у відповідь: 
«Ні!» Він же й говорить їм: «Закиньте-
но мережі свої від човна справа, 
й матимете!» Закинули вони та 
витягнути їх не змогли – через риби 
безліч» (Йн., 21: 5-6).

Почасти тут йдеться про наші часи 
– про період духовної ночі, коли 
місіонери не досягають належного 
успіху. Пригадаймо: «І ночі тієї нічого 
не зловили» (Йн., 21: 3).

Чому ж християнство переживає зараз 
добу занепаду? Причина проста: сучасні 
апостоли закидають мережі зліва від 
себе. Закидати мережі зліва від себе – 
це йти хибним шляхом, припускаючись 
духовних помилок. Ці духовні 
помилки – годі перелічити. Всі вони 
зводяться до невірства пастирів у Святе 
Євангеліє та до заміни теоцентризму 
антропоцентризмом. Сучасні апостоли 
охоче приймають славу один від одного, 
а Слави Божої – Благодаті Святого Духа – 
прийняти не хочуть. Не хочуть тому, що 
ця Благодать вимагає святості у своєму 
житті і святості у житті християнської 
спільноти. Серце апостола має бути 
заповненим Ісусом, а не церковною 
касою – «Де буде скарб ваш, там буде й 
серце  ваше »  (Мтф., 6: 21).

Одним словом, сучасні апостоли не 
стережуться закваски фарисейської і 
садукейської, але охоче домішують ту й 
іншу до випічки свого духовного хліба. 
Отож, і не можуть чинити нічого – бо 

почуваються, як галузки, відтяті від 
Лози Виноградної. Неможливо бо Богові 
служити і мамоні.

Закидати мережі справа від себе – це 
йти тісним шляхом Істини – догоджати 
Богові, не догоджати людям, але 
навертати їх на дорогу Правди не лише 
словом, але й власним життям – бути 
істинними Пастирями – подібно до 
Пастиря-Христа.

Тієї ночі Апостол Петро був голим. 
Настав час, коли Рим остаточно 
втратив усю Благодать Божу через 
велику апостазію, яка розпочалася із ІІ 
Ватиканського Собору і досягнула нині 
своєї вершини. 

Голий Апостол Петро – це голий 
духовно сучасний Ватикан. Але не 
далеко вже той час, коли Апостол Йоан 
впізнає Господа на березі і скаже про 
це Апостолу Петрові. Пригадаймо: «Й 
Симон Петро, почувши, що Господь це є, 
одяг верхній надягнув та перепоясався     
– голим бо був – і в море кинувся» (Йн.,
21: 7).

Петро кинувся в море зодягнутим, а 
в човні він перебував голим. Здається, 
він чинив нелогічно в обох випадках. 
Насправді ж у другому випадку вчинив 
він мудро, адже кинувся не просто в 
море, але – до Господа. 

Згодом він витягне на берег увесь улов 
власноруч: «У воду ж Симон Петро 
зайшов і мережі на берег витяг, і були 
вони великою рибою наповнені – сто і 
п’ятдесят три. Й попри те – мережі не 
розірвалися» (Йн., 21: 11).

Рим навернеться і стане тим колишнім 
Римом, який пильно пас овець 
Христових. 

•••••••
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19. Про мерзоту запустіння (Мф. 24: 15, 16)
У Євангелії від Св. Матфея передані

такі слова Господа Ісуса: «Отож, 
коли побачите мерзоту запустіння, 
провіщену пророком Даниїлом, яка 
стоятиме на місці святому – хто 
читає, нехай зрозуміє, отоді, хто буде 
в Юдеї, нехай втікають у гори» (Мф. 
24:15, 16). 

Тут йдеться зовсім не про те 
осквернення Єрусалимського храму 
шляхом насадження мерзоти запустіння 
на його крилі, яке відбулося за наказом 
імператора Калігули і про яке також 
провіщав пророк Даниїл (Дан. 9:27), 
але про те, яке станеться за панування 
Антихриста: «І поставлена буде ним 
війська частина, яка святилище 
знечистить і скасує офіру щоденну, й 
мерзоту запустіння насадить» (Дан. 
11:31).

У наступному розділі пророк Даниїл 
також згадує про цю подію майбутнього: 
«З часу припинення офіри щоденної 
та насадження мерзоти запустіння, 
промине тисяча двісті й дев’ятьдесят 
днів» (Дан. (12:11).

Кажучи іншими словами, тут йдеться 
про три з половиною роки, в які 
Антихрист переслідуватиме Церкву. 
В іншому місці пророк Даниїл пише 
про це так: «І проти Всевишнього 
буде слова блюзнірські вимовляти, і 
переслідуватиме святих Всевишнього, 
навіть наважиться заборонити дні 
святкові та Закон, і вони [святі] 
віддані будуть у його руку аж до часу й 
часів,  і  половини  часу»  (7: 25).

Усі екзегети погоджуються між собою     
у тому, що «час» тут – це один рік; «часи» 
– це два роки, а «половина часу» – це
півроку.

З Апокаліпсису Св. Йоана Богослова 

знаємо, що Церква переховуватиметься 
від переслідувань Антихриста у пустелі 
тисячу двісті шістдесят днів (Одкр., 12: 
7). Це число є меншим за попереднє 
на один тридцятиденний місяць. А 
меншим воно є тому, що першого місяця 
переслідування Антихристом Церкви 
християни не встигнуть розпочати 
переховуватись і багато із них будуть 
убитими. Якщо 1260 днів поділимо 
на 30, отримаємо число 42. Кажучи 
інакше, цей період триватиме 42 місяці, 
про що й написано в Апокаліпсисі – 
у розповіді про час війни зі святими 
держави Антихриста (держави, у 
вигляді Звіра із моря): «І надані йому 
вуста, які промовляли блюзнірство 
велике. І дана йому влада діяти сорок 
і два місяці. І відкрив вуста свої для 
блюзнірства – щоб Бога хулити і 
ймення Його, і помешкання Його, і тих, 
що у Небі живуть. І дано йому було 
вести війну зі святими та перемогти 
їх, і дана йому була влада над всіляким 
племенем і народом, і мовою, і расою. 
І поклоняться йому усі, що на землі 
живуть – чиї імена не записані у Книзі 
Життя Агнця заколотого [, Сущого] 
до  закладин  світу»  (Одкр., 13: 5-8).

Порівняймо це із Сьомим розділом 
Книги пророка Даниїла, де знаходимо 
пророцтво про чотирьох звірів із моря, 
які символізують собою чотири держави, 
що жорстоко переслідуватимуть 
християн у різні періоди історії (Дан., 7: 
3-8). Ці держави легко надаються до своєї 
ідентифікації. Перша із них – Римська 
імперія: «І чотири великі звірі вийшли 
із моря – не схожі один на одного. 
Перший – як лев, але крила в нього – 
орлині; і бачив я, аж ось були вирвані 
його крила, і він був піднятий від 
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землі, і на ноги став, як людина, і серце 
людське  було  йому  надано»  (Дан., 7: 3-4).

Орел – символ державної влади 
стародавнього Риму. Подібно до 
крилатого лева, у якого були вирвані 
крила, а натомість він зробився схожим 
на людину – з людським серцем, Рим 
втратив свою військову могутність і став 
християнським.

Другий звір – республіканська Франція 
під час якобінського терору: «Й ось ще 
один звір, схожий на ведмедя, стояв з 
іншого боку, і три ікла – у роті його – 
поміж зубами його; і так промовлено 
до нього: «Піднімися-но і їж м’яса 
багато!» (Дан., 7: 5).

Три ікла – це так званий 
монтаньярський триумвірат керівників 
революційного терору 1793 року – 
Робесп’єра, Сен-Жюста і Кутона. Вислів: 
«їж м’яса багато!» вказує на «диктатуру 
гільйотини», коли проти людського 
суспільства було застосовано знаряддя, 
яке пізніше використовувалося для 
забою худоби.

Третій звір – комуно-більшовицька 
імперія: «І потім ще побачив я: ось 
звір до барса подібний, а на спині його 
– чотири крила пташині і чотири 
голови було у звіра цього, і влада була 
йому надана» (Дан., 7: 6).

Чотири голови барса – це чотири 
керівники комуно-більшовицької імпе-
рії, за правління яких відбувалося 
переслідування християнства: Ленін, 
Сталін, Хрущов, Брежнєв, після смерті 
останнього фактично переслідування 
християнства  в  країні  припинилося.

Четвертий звір – це світова 
(мундіальна) держава Антихриста: «По 
тому я побачив у видіннях тієї ночі, 

аж ось четвертий звір, страшний і 
жахливий, та могутній вельми, і у нього 
великі залізні зуби; Він жер та нищив, 
а решту ногами своїми топтав, і він 
відрізнявся від решти звірів, і десять 
рогів мав на собі. І поглянув я на роги 
оці, і ось, з’явився поміж ними ще й ріг 
невеликий, і три із попередніх рогів із 
коренем були перед ним вирвані. А ріг 
цей очі мав, немовби людські й вуста, 
що зверхньо промовляли» (Дан., 7: 7-8).

«Невеликий ріг» – це Антихрист, 
як власне й пояснюють Отці Церкви. 
Десять рогів – керівники світової 
держави Антихриста, які «приймуть 
владу царську зі Звіром на одну 
годину» (Одкр., 17: 12). Перед приходом 
Антихриста до влади три із цих десяти 
керівників будуть «вирвані із коренем» 
(знищені) за наказом Антихриста. 

Так само Архангел пояснив ці символи 
й пророку Даниїлові: «А десять рогів 
означають, що з того царства постане 
десять царів, а після них постане 
інший, відмінний від попередніх, і 
трьох  царів  знищить» (Дан., 7: 24).

Світова держава Антихриста 
запозичить певні ознаки від кожної 
з усіх чотирьох великих держав, які 
переслідували християн тотальним 
чином: «Той Звір, якого я побачив, 
був схожий на барса, ноги він мав, 
як у ведмедя, а пащу – як у лева. Змій 
(диявол) дав йому свою силу, свій 
престол  і  велику  владу» (Одкр., 13: 2).

Таким чином бачимо, що пророцтва 
про світову державу Антихриста, 
наявні у Книзі пророка Даниїла та в 
Одкровенні Св. Йоана Богослова – 
тісно перегукуються і цілком органічно 
взаємодоповнюються.

•••••••
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20. Про автентичність «Хроніки Гормізія»
Існує один спірний документ, який 

засвідчує низку цікавих деталей 
Воскресіння Ісуса Христа, що має 
умовну назву «Хроніка Гормізія». Учені-
атеїсти та учені, яких характеризує 
антихристиянський світогляд, впев-
нено заявляють, що цей документ є 
неавтентичним. Учені, які нейтрально 
ставляться до християнства, вважають, 
що автентичність цього документу 
стоїть під питанням, позаяк існує брак її 
доказів. 

Вперше було опубліковано цю хроніку 
в емігрантській газеті «Русский вестник» 
(Нью-Йорк) – на основі фотокопії 
відповідного рукописного перекладу 
на російську, який, очевидно, у наш час 
знаходиться у Галузевому державному 
архіві СБУ, до якого потрапили архівні 
документи КДБ. Як повідомляє 
«Русский вестник», цей переклад 
належить відомому професору-філологу 
Олександру Білецькому, який нібито є 
першовідкривачем цього історичного 
документу.

Згадана емігрантська газета, яка 
опублікувала «Хроніку Гормізія», була 
свого часу заснована, видавалася та 
фінансувалася російськими євреями-
емігрантами. І цей факт слід враховувати, 
розглядаючи цю публікацію. Євреї 
ніколи б не погодилися надрукувати не 
автентичний документ, який свідчить на 
користь християнства, видаючи його за 
«автентичний». Так діяти вони могли 
лише у тому випадку, коли автентич-
ність цього документу не викликала у 
них жодного сумніву.

В Ізраїлі є два учених, які залишаючись 
нехристиянами, визнали автентичність 
Туринської Плащаниці на основі 

проведеного ними аналізу пилку на 
Плащаниці (Аарон Горовіц та Авіоноам 
Данін). Трапляються й інші випадки, 
коли нехристияни-євреї виявляють 
наукову чесність – засвідчуючи автен-
тичність  християнських  реліквій, не 
погоджуючись зі своїми співвітчизни-
ками.

Втім, тогочасна впевненість редакції 
«Русского вестника» у тому, що 
«Хроніка Гормізія» є автентичною, ще не 
означає того, що так воно і є насправді. 
Щоб робити якісь висновки – тут 
вкрай необхідно вдатися до аналізу 
відповідного тексту, де наводиться 
розповідь очевидця – Гормізія з Корин-
фу, лікаря, який того часу перебував на 
службі у Понтія Пилата, а через рік – на 
службі в Ірода-тетрарха. Повний текст 
«Хроніки…» є таким: «Наблизившись 
до гробу на відстань півтори сотні 
кроків, ми побачили у слабкому світлі 
ранньої зорі вартових біля гробу: двоє 
із них сиділи, решта – лежали біля 
багаття. Стояла тиша. Ми рухалися 
повільно – нас випередили вартові, які 
йшли змінити тих, що знаходилися 
тут звечора. Раптом з’явилося світло 
надзвичайної інтенсивності. Ми не 
могли зрозуміти, звідки воно походить, 
аж ось побачили його джерело – рухому 
сяючу хмаринку. Вона опустилася 
перед гробом і тоді від гробу відділилася 
Людська постать – теж ніби вся зі 
світла. Тої ж миті почувся грім, але 
не із неба, а на землі. Вартові біля 
гробу із жахом зіскочили на ноги і 
відразу ж попадали. У цей час справа 
від нас стежкою сходила вниз жінка, 
яка раптом вигукнула: «Відкрилося! 
Відкрилося!». Тієї ж миті ми побачили, 
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що величезний камінь, що закривав 
отвір гробу, піднявся в повітря і 
опустився за кілька кроків, ніби сам по 
собі; гріб тепер був відкритим. Це нас 
дуже налякало. За якусь хвилину світло 
пропало і все стало, як звичайно. Після 
цього ми зайшли до гробу і не побачили     
в ньому тіла Похованого».

Гормізій та його супутники 
наближалися до Гробу Господнього і за 
півтори сотні кроків помітили постаті 
вартових. Наскільки правдоподібне 
це повідомлення? На мою думку – 
досить правдоподібне. Чому? Тому, що 
можливий фальсифікатор – хто б він 
не був – мав би загальне уявлення про 
те, ніби сад Йосифа Ариматейського, 
у якому поховали Господа Ісуса, був 
густо засаджений достатньо високими 
плодовими деревами, які закривали 
глядачеві навколишній краєвид. 
Але насправді це було далеко не так. 
Незадовго до смерті Спасителя Йосиф 
Ариматейський купив собі ділянку 
землі зі скелею, у якій вирішив наказати 
каменярам вирубати печеру для 
власного поховання. На цій ділянці він 
також наказав насадити плодові дерева – 
переважно інжир та виноград. Насаджені 
тут невисокі сажанці не закривали скелі, 
яка знаходилася у нижній частині саду 
– якщо на неї дивитися згори. А в тому,
що Гормізій зі своїми супутниками 
перебував на місцевості, розташованій 
вище за Гріб Господній, переконують ці 
його слова: «У цей час справа від нас 
стежкою сходила вниз жінка».

У відповідну добу відстань вимірювали 
стадіями. Фальсифікатор мав би знати 
про цю етнографічну деталь і замість 
«півтори сотні кроків», очевидно, 
написав би «половина стадія». Це було б 
більш правдоподібно, позаяк на третину 
скорочувало б відстань. У відповідну 

добу відстань міряли також і кроками, 
але лише у тих випадках, коли неможли-
во було її заокруглити до певної кількості 
стадіїв, до півтора стадія та до половини 
стадія. Щоб знати про такі етнографічні 
тонкощі, фальсифікатор мав би бути 
фахівцем  античних  старожитностей.

Як бачимо, та правдоподібність, 
яку знаходимо у «Хроніці Гормізія» 
не є примітивною – на відміну від 
правдоподібності, яку б вигадав кожен 
із нас, якби взявся за цю справу. Втім – 
припустимо, що цей документ справді 
створив кваліфікований талановитий 
фальсифікатор. У такому випадку 
він мав би відмінно знати, що ніч у 
відповідну епоху ділилася на чотири 
сторожі. Перша із них розпочиналася 
із заходу сонця. У євреїв справді доба 
розпочиналася зі заходу сонця, але це не 
має стосунку до теми, позаяк ніч ділили   
на чотири сторожі не євреї, а римляни. 
Щоб зрозуміти, чому саме римляни, 
потрібно знати, як римські легіонери 
несли нічну варту. Римська влада ділила 
ніч на чотири рівні частини. Із заходом 
сонця ворота до міст закривалися і 
кожна із міських брам охоронялася 
вартовими, які змінювалися приблизно 
через три години – тими, хто перед 
цим відпочивав у сторожовій башті – 
неподалік.

Знаючи про все це, фальсифікатор мав 
би написати: «нас випередили вартові, 
які йшли змінити тих, що знаходилися 
тут від початку третьої сторожі 
ночі». Але у «Хроніці Гормізія» написано 
дещо інакше: «нас випередили вартові, 
які йшли змінити тих, що знаходилися 
тут звечора».

Читач може заперечити: мовляв, тут 
фальсифікатор і помилився… Насправді 
ж помилки немає й у цьому випадку 
– у саду Йосифа Ариматейського
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сторожової башти не було, тому вартові 
розклали в саду вогнище і відпочивали 
біля нього, загорнувшись у плащі, тоді 
як  двоє  із  них –  вартували  сидячи.

Тих, що відпочивали – було шість 
осіб, позаяк кожні двоє вартових 
мали вартувати по три години за ніч 
(адже йдеться про пору року, близьку 
до весняного рівнодення). Решта ж 
мали прийти їм на допомогу за першої 
потреби.

Гормізій та його супутники рухалися 
повільно – у порівнянні зі зміною варти, 
яка поспішала встигнути прибути на 
місце до сходу сонячного диску з-за 
обрію, адже у римській армії жорстко 
карали навіть за дрібні порушення 
військової  дисципліни.

У Євангелії сказано, що Ангел 
Господній відвалив камінь від Гробу 
Господнього. У «Хроніці…» описано, 
як це сталося – Ангел легко, немов 
пір’їнку, переніс камінь, залишаючись 
невидимим. Зробив він це після того, 
як сяюча постать Воскреслого Господа 
пройшла  крізь  цей  камінь.

Рухома сяюча хмаринка – це ореол 
світла, яке випромінював Ангел 
Господній. Побачивши це світло крізь 
камінь, Христос вийшов із Гробу. 
Першої миті Воскреслий Господь був 
суцільним Світлом – так само, як під 
час Преображення на горі Таворі, саме 

тому Він наказав Марії Магдалині не 
доторкатися до Себе – пригадаймо, 
що сталося із людьми, які необережно 
доторкнулися  до  Ковчегу  Завіту.

У 2009 році професор Падуанського 
університету Джуліо Фанті разом зі 
своєю науковою групою проводив 
дослідження Туринської Плащаниці 
методом спектроскопії. Наукова група 
Фанті складалася із фахівців Падуї, 
Болоньї, Удіне, Модени, Парми та 
Лондона.

Основне відкриття, яке зробили 
ці науковці, полягає у тому, що, як 
виявилося, зображення на Плащаниці 
утворене внаслідок потужного 
коронарного випромінювання – шляхом 
крапкового мозаїчного опалення 
поверхні тканини. Позаяк це опалення 
не пошкодило Плащаницю, Дж. Фанті 
дійшов висновку, що йдеться про 
енергію, невідому сучасній науці [Giulio 
Fanti, Saverio Gaeta, «Il mistero della 
Sindone. Le sorprendenti scoperte scientifiche 
sull’enigma del telo di Gesù». Rizzoli, 2013].

Але перші самвидавчі публікації 
«Хроніки Гормізія» з’явилася у 60-х роках 
– задовго до початку цих досліджень.
Отож, якщо ми припустимо, ніби цю 
«Хроніку…» створив фальсифікатор, 
доведеться визнати, що її творець міг 
проникати у таємниці минулого якимось 
надприродним чином.

•••••••
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