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ПРОСТЕ ХРИСТИЯНСТВО 
 

Клайв Стейплз Луїс народився 1898 р. в Ірландії. 
Протягом року вчився у Малвернській колегії, пізніше 
приватно. Мав відмінні знання з трьох головних предметів 
у Оксфордському університеті, був членом ради й 
молодшим викладачем у Колегії св. Магдалини 1925-54 рр. 
Із 1954 р. він став професором літератури Середньовідччя і 
Відродження у Кембріджському університеті. Він був 
знаним і популярним викладачем, мав дуже позитивний 
вплив на своїх студентів. 
 К. С. Луїс багато років був атеїстом і описав своє 
навернення у книжці “Здивований радістю”: “У третьому 
триместрі 1929 р. я здався і визнав, що Бог був Богом... Я 
був, мабуть, найпригніченіший і найбільш несхильний 
нововірець в усій Англії”. Ось саме цей досвід допоміг 
йому зрозуміти не тільки апатію, а й активну небажаність 
прийняти релігію; як християнський автор, обдарований 
винятково блискучим логічним інтелектом і зрозумілим 
живим стилем, він був незрівнянний. “Проблема 
страждання”,  “Листи Крутня”,  “Просте християнство”,  
“Чотири любові” і надрукована посмертно “Молитва: 
Листи до Малькольма”, це лише кілька його творів, на які є 
великий попит. Він також написав цікаві книжки для дітей 
і трохи займався науковою фантастикою, не рахуючи 
багатьох праць літературної критики. Його твори в 
перекладах відомі мільйонам людей по всьому світі. Помер 
22 листопада 1963 р. дома в Оксфорді. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
 Зміст цієї книжки спочатку був поданий по радіо, 
пізніше виданий трьома окремими частинами: 
“Радіомовлення” 1942 р., “Християнська поведінка” 1943 
р. і “Поза межами особистості” 1944 р. У друкованих 
різновидах тексту я додав дещо до того, що сказав у 
мікрофон, але в основному текст залишився той самий. На 
мою думку, “радіомовлення” повинні бути настільки 
подібними до дійсного мовлення, наскільки можливо, й не 
повинні звучати як читаний уголос нарис. Тому у моїх 
радіомовленнях я вживав скорочені форми й розмовні 
вислови, як звичайно робив це в розмові. В друкованому ж 
різновиді я відтворив це, пишучи  “don’t” i “we’ve” замість 
“do not” і “we have”. Коли я в радіомовленнях 
підкреслював важливість слова інтонацією, те друкувалося 
курсивом. Я тепер схильний думати, що це була помилка – 
небажаний гібрид між мистецтвом мовлення і мистецтвом 
писання. Промовець повинен модулювати голоси в усній 
передачі тексту, бо це голосові притаманне, однак на 
письмі не слід вживати курсиву для цієї ж мети. Автор 
володіє власним, відмінним способом, як висловлювати 
ключові слова, і повинен використовувати їх. У цьому 
виданні я розширив скорочені форми, замінив більшість 
курсиву й виправив ті речення, де вони траплялися, не 
змінивши, надіюся, “загальноприйнятого” чи “простого” 
тону, який я ввесь час мав на увазі. Також додав і 
викреслив, де вважав, що зрозумію якусь частину своєї 
теми краще тепер, ніж десять років тому, або знаю, що 
інші неправильно зрозуміли оригінальний текст.  
 Застерігаю читача, що я не пропоную допомоги 
тому, хто вагається між двома християнськими 
“віровизнаннями”. Ви не довідаєтеся від мене, чи вам стати 
англіканцем, методистом, пресвітеріанином чи римським 
католиком. Цей пропуск зроблено свідомо (навіть щойно 
поданий список є в азбучному порядку). Моя особиста 
позиція не являє собою таємниці. Я звичайний парафіянин 
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англіканської Церкви, не особливо “консервативний”, не  
“дуже ліберальний”, не особливо будь-який інший. Але в 
цій книжці я не намагався навернути когось на свою точку 
зору. З тих пір як я став християнином, я вважав, що 
найкраща, можливо єдина послуга, яку можу виявити моїм 
невіруючим сусідам, це пояснювати й захищати вірування, 
які були спільними майже усім християнам в усіх часах. У 
мене є більше ніж одна підстава так думати. По-перше, 
питання, що розділюють християн, часто пов’язані з 
вищою теологією, або навіть із історією церкви, яких 
ніхто, крім експертів, не повинні розглядати. Я теж не 
повинен заходити в таку глибінь вод, бо скоріше сам 
потребуватиму допомоги, аніж зможу допомогти іншим. 
По-друге, вважаю, що мусимо визнати, що обмірковування 
цих спірних пунктів не має жодного наміру привести 
сторонню людину в християнське плем’я. Доки ми пишемо 
й говоримо про такі спірні справи, ми, мабуть, 
відстрашуємо таку людину від будь-якого християнського 
віровизнання, замість того, щоб приваблювати її до свого 
власного. Ми не повинні обмірковувати своїх поділів, 
окрім хіба в присутності тих, хто уже увірував у єдиного 
Бога й у те, що Ісус Христос – це Його єдиний Син. 
Нарешті, в мене таке враження, що багато більше й багато 
талановитіших авторів уже зайнялися такими спірними 
справами, ніж захистом того, що Бакстер називає 
“простим” християнством. Ta частка лінії, де, на мою 
думку, я міг бути найбільш придатним, виявилася, як і 
здавалося, найбільш слабкою. І я, природно, туди 
попростував.  
 Наскільки відомо, це були мої єдині спонукання. 
Був би дуже радий, якби люди не робили уявних висновків 
із моєї мовчанки щодо спірних справ. 
 Така мовчанка, наприклад, ще не означає, що я 
вагаюся. Іноді ж це й так. Але між християнами є спірні 
питання, на які, на мою думку, не було дано відповіді. Є 
питання, відповіді на які я, може, ніколи й не знатиму: 
якби я поставив їх, навіть у кращому світі, я, може, 
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отримаю відповідь, яка була дана більшому, ніж я, 
запитувачеві: “Що до того тобі? Ти йди за Мною!” Але є й 
інші питання, на які в мене є цілком визначена точка зору, 
а проте мовчу, бо пишу не тому, щоб викладати щось, що 
назвав би моєю релігією, а щоб викладати “просте” 
християнство, що, як є, і було таким задовго до мого 
народження, не дивлячись на те, подобається це мені чи ні.  
 Дехто робить необгрунтовані висновки з того, що 
про Блаженну Діву Марію я говорю не більше, ніж цього 
вимагає твердження про народження Христа від Діви. Але 
ж мої підстави очевидні. Якщо скажу більше, то відразу 
потраплю в суперечливу сферу. А ні одна суперечка між 
християнами не потребує стільки делікатного ставлення, 
як ця. Римсько-католицькі вірування на цю тему зв’язані 
не тільки зі звичайною пристрастю, а й асоціюються зі 
щирим релігійним переконанням, але й, цілком природно, 
з особливою, так би мовити, рицарською чутливістю, яку 
відчуває чоловік, коли честь його матері чи коханої 
знаходиться в небезпеці. Дуже тяжко розходитися в 
думках із римськими католиками так, щоб не видатися 
грубою людиною, а також єретиком. І навпаки, протилежні 
протестантські вірування відносно цієї теми викликають 
почуття, які сягають самого коріння єдинобожжя. 
Радикальним протестантам видасться, що відмінність між 
Творцем і створінням (яка б свята вона не була) піддається 
небезпеці: багатобожжя знову зросло. Тому тяжко так 
розійтися з ними в думках, щоб не видатися їм гіршим, ніж 
єретик, – поганином. Якщо можна бути певним, що яка-
небудь тема зруйнує книжку про “просте” християнство, 
якщо будь-яка тема буде цілком безкорисним читанням 
для тих, хто ще не вірить, що Дівин Син – це Бог, то 
безсумнівно ця тема. 
 Хоч це виглядає дивно, але з моєї мовчанки про 
спірні пункти ви навіть не зробите висновку, вважаю їх я 
важливими чи не важливими. Бо навіть це одне із спірних 
питань. Одна з розбіжностей між християнами полягає 
саме у важливості їхніх розбіжностей. Коли два християни 
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різних віровизнань починають дискутувати, то незабаром 
один із них запитує: “Чи ж це аж так важливий пункт?”, а 
інший відповідає:  “Важливий? Та ж у цьому вся суть!” 
 Усе це сказано для того, щоб було зрозуміло, яку 
книжку я намагався написати: не щоб приховувати або 
уникати відповідальності за свої власні переконання. Про 
них, як я сказав раніше, немає таємниці. Посилаючись на 
Дядю Тоббі: “Всі вони записані у Common-Prayer Book” 
(aгліканський “Загальний Молитовник”).  

Була також очевидна небезпека, що я висуватиму за 
загальне християнство що-небудь своєрідне для 
англіканської Церкви або, навіть гірше, особисто для себе. 
Я намагався остерігатися цього, пославши оригінальний 
рукопис, який тепер являє собою Книжку ІІ, чотирьом 
священнослужителям (англіканському, методистському, 
пресвітеріанському й римсько-католицькому), прохаючи 
висловити критику. Методист гадав, що я недостатньо 
сказав про віру, а римський католик уважав, що я зайшов 
занадто далеко у порівняльні неважливі теорії про 
пояснення Викуплення. У всьому іншому ми всі п’ятеро 
погодилися. Останніх книжок я не посилав на подібний 
перегляд, тому що в них, хоч і могли виникнути 
розбіжності між християнами, це були б розбіжності між 
окремими особами або напрямками думки, проте не між 
віровизнаннями. 
 Наскільки можу судити з відгуків у пресі й з 
численних листів, скільки б ця книжка не заслуговувала на 
осуд в інших відношеннях, вона принаймні дала узгоджене 
представлення про загальне, основне чи “просте” 
християнство. Таким чином вона, можливо, допоможе 
спростувати погляд, що якщо ми пропустимо спірні 
пункти, то в нас залишиться тільки невизначений 
“найвищий спільний фактор”. Як виявилося, цей 
“найвищий спільний фактор“ є не тільки щось позитивне, а 
й таке, що не втратило своєї гостроти й відділене від усіх 
нехристиянських вірувань прірвою, до якої навіть 
найгірших поділень всередині християнства не можна 
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порівняти. Якщо я безпосередньо не допоміг справі 
возз’єднання, то, можливо, пояснив, чому нам необхідно 
возз’єднатися. Безсумнівно, я мало стикався з вигаданими 
odium theologicum* – теологічними суперечками 
переконаних членів віровизнань, відмінних від мого. 
Ворожнеча виходила більше від людей, що сумніваються, 
або з ядра англіканської Церкви, або з поза неї від людей, 
не схильних до будь-якого віровизнання. І це мені 
допитливо втішно. Це саме в її центрі, де перебувають її 
найвірніші діти, що кожне віровизнання є дійсно близьке 
до інших по духу, якщо не по вченню. А це наводить на 
думку, що в центрі кожного віровизнання є щось або 
Хтось, хто, незважаючи на всі розходження вірування, на 
відмінність темпераментів, на всі спогади взаємних 
переслідувань, говорить тим же самим голосом. 
 Ось і все щодо моїх доктринальних пропусків. В 
книжці ІІІ, де мова йде про мораль, я також дещо обійшов 
мовчанкою, але з іншої причини. З тих пір як я служив у 
піхоті під час Першої світової війни, маю велику 
неприязнь до людей, які самі, перебуваючи на дозвіллі й у 
безпеці, видають напучування тим, хто знаходиться на 
лінії фронту. Внаслідок цього, я не хочу багато говорити 
про спокуси, яким не підданий. Припускаю, що не кожна 
людина спокушується кожним гріхом. Трапляється так, що 
імпульс, який спонукує людей грати в азартні ігри, не в 
моєму характері; я не сумніваюся, що розплачуся за це 
відсутністю якогось доброякісного імпульсу, надмірністю 
або збоченням. Отже, я не почувався настільки 
компетентним, щоб давати поради відносно дозволених і 
недозволених азартних ігор, якщо взагалі є якісь дозволені, 
бо не претендую навіть на таке знання. Нічого не сказав я 
також і про контроль народжуваності. Я не жінка й навіть 
не одружений та й не священик. Не вважаю за своє діло 
дотримуватися твердої лінії відносно болів, небезпек і 
                                                
*odium theologicum (лат., буквально) – теологічна ненависть. Примітка 
перекладача. 
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витрат, від яких я захищений; не маю і обов’язків пастора, 
які зобов’язували б мене виконувати це. 
 Доводиться відчувати багато глибші заперечення, 
які й були висловлені, проти мого визначення слова 
“християнин”, яке зображає того, хто приймає загальне 
вчення християнства. Мене запитують:  “Хто ви такий, 
щоб вирішувати, хто християнин, а хто ні?” Або: “Чи ж не 
може людина, яка не вірить у це вчення, бути правдивішим 
християнином, бути ближчою до духу Христа, ніж та, яка 
вірить у Нього?” У деякому сенсі це заперечення вельми 
правильне, вельми милосердне, вельми духовне й вельми 
чутливе. Воно має всі можливі властивості, окрім 
практичності. Ми просто не можемо, без загрозливих 
наслідків, користуватися мовою так, як хотілося б тим, хто 
цьому заперечує. Спробую пояснити це історією іншого, 
менше важливого слова.  
 Слово “джентльмен” спочатку вказувало на 
людину, яка володіла гербом і була землевласником. Коли 
називали когось “джентльменом”, то ви не говорили йому 
комплімент, а просто констатували факт. Якщо ви сказали 
про когось, що він не  “джентльмен”, ви не ображали його, 
а давали про нього інформацію. Сказати, що Джон був 
неправдомовцем і неджентльменом, було не більшою 
суперечністю, ніж тепер сказати, що Джеймс – дурень і 
магістр мистецтв. Але потім прийшли люди, які сказали 
так правильно, милосердно, чутливо, все, що завгодно, 
однак не корисно: “Суть джентльмена полягає не в гербі й 
землевласництві, а в ”поведінці!” Безсумнівно, правдивий 
джентльмен той, хто поводиться так, як джентльмен 
повинен поводитися. Отже, в тому розумінні Едвард 
більший джентльмен, ніж Джон”. Ті люди мали добрі 
наміри. Звичайно, бути благородним, ввічливим і 
хоробрим багато краще, ніж володіти гербом. Але це ж не 
те саме. Гірше того, не всі з цим погодяться. Назвавши 
людину “джентльменом” у цьому новому, 
облагородженому розумінні, ми, фактично, не подаємо 
жодних відомостей про неї, а тільки схвально 
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висловлюємося про неї; заперечування ж, що вона 
“джентльмен”, стає просто засобом образи. Коли слово 
перестає бути описом і стає просто похвалою, то воно вже 
не подає фактів про предмет, а говорить тільки про 
ставлення промовця до предмета. “Смачна страва, це 
тільки страва, яка подобається промовцеві. Слово 
“джентльмен”, одухотворене й облагороджене із свого 
старого, грубого, об’єктивного значення, вказує тільки на 
людину, яка подобається промовцеві. В результаті, тепер 
слово “джентльмен” стало некорисним. У нас було вже 
багато слів для висловлювання схвалення, тому в тім слові 
не було потреби; але з другого боку, якщо хтось, скажімо, 
в історичному творі, бажає використати його в 
попередньому значенні, то він вже не зможе зробити цього 
без пояснень. Воно вже некорисне для цієї мети.  
 Якщо ми тільки дозволимо людям одухотворяти й 
облагороджувати, або, як вони сказали б, “поглиблювати” 
сенс слова “християнин”, то воно також скоро стане 
некорисним словом. По-перше, самі християни не зможуть 
застосовувати його до будь-кого. Не нам визнавати, хто у 
глибокому значенні близький до духу Христа, а хто ні. Ми 
не здатні зазирати в людські серця. Ми не можемо судити, 
й нам, фактично, заборонено судити. Було б несправедливо 
й зарозуміло, якби ми визначали, хто християнин, а хто не 
християнин у цьому облагородженому сенсі. Ну й, 
очевидно, слово, якого не можна застосувати, не буде дуже 
корисним. А щодо невіруючих, то вони, з радістю 
вживатимуть те слово в облагородженому сенсі. В їхніх 
устах воно просто стане словом похвали. Називаючи кого-
будь християнином, вони припускатимуть, що вважають 
його за добру людину. Проте такий спосіб використання 
слова не збагатить мови, бо ми вже володіємо словом 
“добрий”. А тим часом, слово “християнин” стало 
некорисним для будь-якої корисної мети. 
 Ось тому ми повинні дотримуватися первісного, 
очевидного значення. Назву “християни” вперше дано в 
Антіохії (Дії 11: 26) “учням”, тим, хто прийняв учення 
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апостолів. Немає сумніву, що це слово було обмежене до 
тих, хто користався тим ученням, скільки вони повинні 
були ним користатися. Немає сумніву, що воно було 
поширене до всіх, хто якимось очищеним, духовним, 
внутрішнім способом “були багато ближче до духу 
Христового”, ніж деякі з менше задовільних учнів. Це 
питання не теологічне й не моральне. Це тільки питання 
про використання слів так, щоб всім могло бути зрозуміло, 
про що йде мова. Коли людина, що приймає християнське 
вчення, живе недостойно, то буде більш слушно сказати, 
що вона поганий християнин, аніж сказати, що вона не 
християнин.  
 Надіюся, що ніхто з читачів не припускатиме, що 
“просте християнство” пропонується тут як альтернатива 
існуючим віровизнанням, як немов хтось міг би віддати 
перевагу над конгрегаціоналізмом чи православ’ям або над 
чимсь іншим. Це більше подібне до коридору, з якого 
відчиняються двері в декілька інших кімнат. Якщо я 
приведу когось у той коридор, то зроблю те, до чого 
прагнув. Проте в кімнатах, а не в коридорі, горить вогонь, 
стоять стільці і є їжа. Коридор – місце чекання, місце, 
звідки треба пробувати різні двері, а не місце проживання. 
З тієї причини, на мою думку, краще жити в кімнаті, навіть 
і найскромнішій. Правда, деяким людям доводиться чекати 
в коридорі довший час, тоді як інші майже відразу з 
упевненістю відчувають, у які двері постукати. Не знаю, 
чому тут виникає ця різниця, але певний, що Бог нікого не 
спонукує чекати, хібащо вважає, що людині корисно 
чекати. Увійшовши в кімнату, ви довідаєтеся, що 
довготривале чекання вам на добро, чого ви інакше не 
мали б. Однак ви повинні вважати це за чекання, а не за 
тимчасове проживання.  Ви повинні продовжувати 
молитися за  світло; і, звичайно, навіть у коридорі треба 
підпорядковуватися правилам, загальним для всього дому. 
І над усе ви повинні дізнатися про правильні двері, а не ті, 
які вам найбільше подобаються фарбою або оздобленням. 
Говорячи зрозумілою мовою, не ставте собі питання: “Чи 
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мені подобається таке богослужіння?”, а запитуйте: “Чи це 
правдиве вчення? Чи тут святість? Чи мене спонукує 
сумління до цього? Чи моє вагання постукати в двері не 
обумовлене гордістю або просто смаком або особистою 
нелюбов’ю до цього особливого сторожа?” 
 Коли ви прибули до своєї кімнати, будьте добрі до 
тих, хто вибрав інші двері, і до тих, хто ще перебуває в 
коридорі. Якщо вони помиляються, то тим більше вони 
мають потребу у ваших молитвах; якщо ж вони ваші 
вороги, вам наказано молитися за них. Це одне з правил, 
загальних для всього дому.  
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1 
 

ЗАКОН ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ 
 

 Кожен із нас чув, як люди сваряться. Іноді це 
видається забавним, інколи просто неприємним, однак, на 
мою думку, ми можемо навчитися чогось дуже важливого, 
прислухаючись до сказаного. Буває, що вони говорять: “Це 
моє місце, я там був першим”.  “Цікаво, як би вам 
сподобалося, якби хтось зробив вам те ж саме?” – 
“Залишіть його в спокої, він вам не робить жодної шкоди!” 
– “Чому це ви повинні проштовхуватися бути першим?” – 
“Дай мені трішечки свого апельсина, я ж дав тобі трохи 
свого.” – “Ну, ти ж обіцяв!” Люди говорять ось так 
щоденно – освічені й неосвічені, діти й дорослі. 
 Що цікавить мене про всі ці зауваження, це те, що 
людина не тільки говорить, що поведінка іншої людини їй 
не подобається, а й те, що вона покликається на якусь 
норму поведінки, сподіваючись, що інша людина обізнана 
з нею. А інша людина рідко відповідає: “Та до біса з твоєю 
нормою!” Вона майже завжди намагається довести, що її 
дії не суперечать нормі, а як і суперечать, то там є якесь 
особливе виправдання. Вони роблять вигляд, що в цьому 
винятковому випадку є особлива причина, чому та людина, 
яка, зайнявши місце першою, не повинна займати його, або 
що обставини були цілком інші, коли їй було дано трохи 
апельсину, чи щось трапилося, що й дозволяє їй не 
виконати своєї обіцянки. По суті, справа видається такою, 
ніби обидві мали на увазі якийсь Закон чи Правила 
справедливої гри чи пристойної поведінки, чи моральності 
– чи як би це не називалося – відносно чого всі погодилися. 
І так воно було. Якби вони не погодилися, то могли б, 
звичайно, битися, як тварини, але не могли б сваритися в 
людському розумінні того слова. Сварка – це спроба 
довести, що опонент не має рації. Але в цьому не було б 
сенсу, хіба що ви мали б з нею згоду відносно того, що 
таке Добро і що таке Зло; так як не було б сенсу говорити, 
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що футболіст порушив правила гри, якби не було якоїсь 
згоди щодо правил футболу. 
 Цей Закон чи Правило Добра й Зла колись називали 
Законом Природи. За наших часів, коли йде мова про 
“закони природи”, ми, звичайно, маємо на увазі закон 
тяжіння, спадковість або закони хімії. Але коли давні 
мислителі називали Закон Добра й Зла “Законом 
Природи”, вони насправді мали на увазі Закон Людської 
Природи. Їхня думка полягала в тому, що так як усі тіла 
користуються законом тяжіння, а організми біологічними 
законами, то й створіння, що називається людиною, також 
керується своїм законом – із тією великою різницею, що 
тіло не може вибирати, підкорятися чи не підкорятися 
законові тяжіння, а людина може вибирати, підкорятися їй 
Законові Людської Природи чи не підкорятися.  
 Це можна висловити й інакше. Кожна людина в 
будь-який момент підпорядковується декільком законам, 
проте вільна не підкоритися лише одному з них. Як 
фізичне тіло, вона підпорядкована законові тяжіння й не 
може не коритися йому; якщо залишити її високо в повітрі 
без опори, то вона не має більше вибору в падінні, ніж 
камінь. Як організм, вона підлягає біологічним законам, 
яким вона не може не підкорятися більше, ніж будь-яка 
тварина. Цебто, вона не може не підкорятися законам, які в 
неї спільні з іншими створіннями; але закон, своєрідний її 
людській природі, це закон, який не спільний у неї із 
тваринами, рослинами чи неорганізованою матерією – це 
єдиний закон, якому вона може не підкоритися, якщо так 
бажає.  
 Цей закон називали Законом Природи, тому що 
люди вважали, що він відомий кожному з природи й не 
було необхідності його навчати. Вони, звичайно, не 
припускали, що не можна буде знайти поодиноких осіб тут 
і там, яким він не буде відомий, так само, як ви знайдете 
деяких людей, які не розрізняють кольорів або не мають 
музичного слуху. Але, беручи людство загалом, вони 
вважали, що ідея пристойної поведінки очевидна кожному. 
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Гадаю, вони мали рацію. Якщо ж ні, то все, що ми сказали 
про війну, це – безглуздя. Що за сенс говорити, що ворог 
не мав рації, якщо Правда є реальністю, яку нацисти знали 
в самій її суті, як і ми, і яку треба було застосовувати? 
Якщо вони не мали уявлення про те, що ми називаємо 
добром, тоді хоч нам може й прийшлося б воювати з ними, 
ми не могли б уважати їх більше винними за те, ніж за 
колір їхнього волосся. 
 Я знаю, дехто говорить, що ідея Природного Закону 
чи пристойної поведінки, відомої всім людям, – 
помилкова, тому що в різних цивілізаціях і в різних віках 
було цілком відмінне розуміння моральності.  
 Але це невірно. Моральні різниці були, проте ці 
різниці ніколи не були цілком відмінними. Якщо хтось 
забажає взяти на себе турботу порівняти моральне вчення, 
скажімо, між стародавніми єгиптянами, вавилонцями, 
індусами, китайцями, греками й римлянами, то він 
здивується, наскільки ті всі вчення подібні одне до одного 
й до нашого. Деякі такі ось докази я зібрав у книжці 
“Знищення людини”, але поки що я просив би читача 
поміркувати, що означала б цілком відмінна моральність. 
Уявіть собі країну, де втеча з поля бою викликала б 
захоплення, або де людина відчувала б гордість, 
обдурюючи всіх людей, які були найдобрішими до неї. Так 
же само можна спробувати уявити країну, де два плюс два 
– п’ять. Люди розходилися в поглядах у тому, чи годиться 
ставитися безкорисливо тільки до своєї родини чи до 
співвітчизників, чи просто до всіх. Але вони завжди 
погоджувалися в тому, що не можна ставити себе на перше 
місце. Самолюбство ніколи не викликало захоплення. 
Люди розходилися в поглядах у тому, чи годиться мати 
одну дружину чи чотири. Але вони завжди погоджувалися, 
що не можна просто володіти будь-якою жінкою, що вам 
сподобалася. 
 Але найдивовижніше ось що: коли ви знайдете 
людину, яка заявляє, що не вірить у реальність Добра й 
Зла, ви знайдете ту саму людину хвилину пізніше, яка 
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відмовляється від цього. Вона може порушити свою 
обіцянку вам, проте, якщо ви спробуєте порушити свою 
обіцянку їй, то вона скаржитиметься й говоритиме в миг 
ока, що це вже “несправедливо”. Держава може заявити, 
що договори не мають значення, а згодом може послабити 
свою позицію, говорячи, що той окремий договір, який 
вона має намір порушити – несправедливий. Однак, якщо 
договори не мають значення, якщо не існує Добра й Зла, 
інакше кажучи, якщо не існує Закону Природи, то яка ж 
різниця між справедливим і несправедливим договором? 
Чи ж держава не розкрила таємницю, що вона так само 
обізнана з Законом Природи, як і всі інші? 
 Отже, цілком очевидно, що ми змушені вірити в 
дійсність поняття Добра й Зла. Люди іноді можуть 
помилятися в їхньому розумінні так само, як вони іноді 
помиляються в арифметиці, проте не можна сказати, що ці 
поняття – просто справа смаку й погляду, як не можна 
сказати цього про таблицю множення. Отже, якщо ми 
досягнули згоди, перейду до наступного пункту. Ніхто з 
нас дійсно не дотримується Закону Природи. Якщо є якісь 
винятки між вами, я прошу вашого вибачення. Нехай вони 
краще читатимуть якусь іншу книжку, бо все, що я 
говоритиму, не стосуватиметься їх. А тепер я звертаюся до 
звичайних людей, що залишилися: 
 Надіюся, що ви не зрозумієте неправильно те, що я 
скажу. Я не проповідую, і Небо знає, не претендуватиму на 
те, що я кращий, ніж хто-небудь інший. Я лише намагаюся 
привернути увагу до того факту, що цього року чи цього 
місяця, або цілком імовірно саме сьогодні ми самі не 
застосовували на практиці тієї поведінки, якої очікуємо від 
інших. У нас може бути багато різних виправдувань. Той 
час, коли ви неналежно поводилися з дітьми, бо були дуже 
втомлені. Те трохи сумнівне діло з грішми, про яке ви 
майже забули, коли було недостатньо грошей. І те, що ви 
обіцяли зробити кому-небудь і не зробили – ви ніколи б не 
давали обіцянки, якби знали, як страшенно будете зайняті. 
А що стосується нашої поведінки відносно дружини 
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(чоловіка) чи сестри (брата), якби знав, які вони будуть 
дратівливі, то я не дивувався б цьому, і хто я такий взагалі? 
Я такий, як і всі. Тобто мені не дуже вдається 
дотримуватися Закону Природи, а як тільки хтось скаже 
мені, що я його не дотримуюся, в моєму розумі в ту мить 
виникає довжелезна низка виправдань. Питання у даний 
час не в тому, чи ці виправдання корисні. Тут суть у тому, 
що вони ще раз доводять, як глибоко, подобається нам це 
чи ні, ми віримо в Закон Природи. Правда в тому, ми так 
дуже віримо в пристойну поведінку, ми відчуваємо, 
Правило чи Закон нас так притискає, що ми не можемо 
примиритися з тим, що ламаємо його, і тому намагаємося 
скинути з себе відповідальність. Візьмімо до уваги, що 
тільки тоді, коли наша поведінка погана, ми знаходимо всі 
ці пояснення. Ми звалюємо наш поганий настрій на втому, 
тривогу чи голод, добрий же настрій приписуємо собі.  
 Ось два пункти, які я бажав відзначити. По-перше, 
людям по всьому світі характерне те допитливе 
переконання, що вони повинні поводитися у визначений 
спосіб і що вони не можуть його позбутися. По-друге, 
вони, фактично, не поводяться в той спосіб. Вони знають 
Закон Природи, проте порушують його. Ці два факти – це 
фундамент усього ясного мислення про себе самих і про 
всесвіт, у якому живемо. 
 
 

2 
 

ДЕЯКІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ 
 

 Якщо вони фундамент, то перше ніж іти далі, треба 
краще зупинитися і зміцнити його. Деякі листи, що я 
отримав, вказують на те, що багатьом людям тяжко 
зрозуміти, що це за Закон Людської Природи чи 
Моральний Закон, або Правило Пристойної Поведінки. 
 Наприклад, дехто пише: “Чи ж те, що ви називаєте 
Моральним Законом, не є просто стадним інстинктом, і чи 
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ж він не розвинувся саме так, як і всі інші інстинкти?” Не 
заперечую, що ми може й володіли стадним інстинктом, 
але це не те, що я розумію під Моральним Законом. Ми всі 
знаємо, що означає бути спонуканим інстинктом – 
материнської любові, чи статевого чуття, чи інстинкту до 
їжі. Інстинкт змушує нас відчувати сильну потребу чи 
бажання діяти у визначений спосіб. І ми іноді відчуваємо 
саме таке бажання допомогти іншій людині: те бажання, 
безсумнівно, викликається стадним інстинктом. Але 
бажання допомогти – цілком не те саме, що почуття, що ви 
повинні допомогти, бажаєте ви цього чи ні. Припустімо, ви 
чуєте, як людина в небезпеці кличе на поміч. 
Правдоподібно, у вас виникне два бажання – бажання 
допомогти (викликане стадним інстинктом) і бажання 
уникнути небезпеки (викликане інстинктом 
самозбереження). Але на додаток до цих двох спонук, ви 
виявите в собі третю, яка говорить, що ви повинні 
дотримуватися спонуки допомогти й придушити в собі 
спонуку втікати. Однак те, що судить між двома 
інстинктами, що вирішує, який саме треба підтримати, не 
може бути одним із них. Це як нотний аркуш, який 
говорить вам у даний момент грати одну ноту на 
фортепіано, а не іншу. Те, що “судить” і є однією з тих нот 
на клавіатурі. Моральний Закон говорить нам, яку мелодію 
треба грати, а наші інстинкти – це вже прості клавіші.  
 Є й інший шлях, завдяки якому ми можемо 
збагнути, що Моральний Закон – не просто один із наших 
інстинктів. Якщо два інстинкти суперечать один одному і в 
свідомості людини немає нічого іншого, окрім цих двох 
інстинктів, то цілком очевидно, що сильніший із цих двох 
переможе. Однак у ті моменти, коли ми найбільше 
усвідомлюємо Моральний Закон, то він немовби говорить 
нам приєднатися до слабшого з двох імпульсів. 
Правдоподібно, ви бажаєте бути більш у безпеці, ніж 
допомогти потопаючому, але Моральний Закон говорить 
вам усе-таки допомогти йому. І, безсумнівно, він часто 
говорить намагатися підсилювати належний імпульс 
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сильніше, ніж у дійсності. Ми часто вважаємо своїм 
обов’язком стимулювати стадне чуття, пробуджуючи нашу 
уяву й жаль тощо, щоб зібратися з силами для здійснення 
того, що справедливе. Проте, коли починаємо підсилювати 
інстинкт більше, ніж він є, то ми вже не діємо від 
інстинкту. Те, що говорить вам: “Ваше стадне чуття спить; 
пробудіть його”, то воно само не може бути стадним 
чуттям. Те, що говорить вам, яку ноту на фортепіано треба 
грати голосніше, само не може бути тією нотою. 
 Ось іще третій погляд. Якщо Моральний Закон був 
одним із наших інстинктів, то ми повинні б могти вказати 
на якийсь один імпульс усередині нас, який був завжди, як 
ми його називаємо “добрим”, завжди погоджувався б із 
нормою правильної поведінки. Але це неможливо. Немає 
жодного імпульсу, якого б Моральний Закон іноді не 
наказував нам придушувати, й немає такого імпульсу, 
якого б він іноді не наказував підтримувати. Неправильно 
думати, що деякі з наших імпульсів – скажімо, 
материнська любов чи патріотизм – добрі, а інші, як 
статевий чи войовничий інстинкт – погані. Маю на увазі 
те, що випадки, коли треба придушувати войовничий 
інстинкт чи статевий потяг, частіше відбуваються, ніж 
випадки придушування материнської любові або 
патріотизму. Проте бувають ситуації, коли одружений 
чоловік зобов’язаний заохочувати статевий імпульс, а воїн 
– войовничість. Також бувають випадки, коли материнську 
любов до власних дітей чи любов чоловіка до рідної 
батьківщини треба придушувати, бо вони можуть 
призвести до несправедливості стосовно чужих дітей чи 
країн. Точно кажучи, добрі й погані імпульси не існують. 
Знову ж подумайте про фортепіано. В нього немає двояких 
нот – “правильних” і “неправильних”. Кожна нота 
правильна в одному випадку й неправильна в іншому. 
Моральний Закон – не який-будь інстинкт і не ряд 
інстинктів; це щось таке, що спрямовує інстинкти, 
створюючи мелодію (мелодію, яку ми називаємо добротою 
чи правильною поведінкою). 
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 Між іншим, цей пункт має великий практичний 
наслідок. Немає нічого небезпечнішого, ніж вибрати який-
небудь один імпульс із вашої природи й, виставивши його, 
слідкувати за ним за всяку ціну. Який-небудь один із цих 
імпульсів, якщо ми ставимо його за абсолютного лідера, 
перетворить нас у демонів. Ви можете думати, що любов 
до людства взагалі безпечна, проте це не так. Якщо ви 
залишите справедливість, то будете “заради людства” 
порушувати договори, підробляти докази в суді і врешті-
решт станете жорстокою і віроломною людиною.  
 Інші люди писали мені: “Чи ж те, що ви називаєте 
моральним законом, не є лише суспільним звичаєм, 
закладеним у нас освітою?” На мою думку, тут якесь 
непорозуміння. Люди, які ставлять таке питання, звичайно 
припускають, що якщо ми навчилися чогось від батьків чи 
вчителів, то це просто продукт людського вигадування. 
Але це, звичайно, невірно. Ми всі вивчали таблицю 
множення в школі. Дитина, яка виросла на безлюдному 
острові, не знала б її. Звичайно, із цього не виходить, що 
таблиця множення – це людська вигадка і вони могли б 
зробити інакше, якби того бажали. Я цілком погоджуюся, 
що ми навчаємося Норми Пристойної Поведінки, як і 
всього іншого, від батьків, учителів, друзів, з книжок. 
Деякі речі, що вивчаємо, – це лише звичаї, які могли б бути 
й іншими – ми вчимося їздити ліворуч дороги, однак могло 
б бути правило їзди праворуч – а інше, як математика, це 
конкретна правда. Справа в тому, до якої категорії 
належить Закон Моральної Природи. 
 Є дві підстави твердити, що він належить до тієї 
самої категорії, що й математика. Перша, як я уже сказав у 
першому розділі, хоч існують різниці в моральних 
поняттях у різні часи або в різних країнах, проте вони не 
аж такі великі – не такі великі, як деякі люди собі уявляють 
– той закон можна розпізнати, бо він їх усіх перетинає; 
тоді, як прості звичаї, – правила дорожнього руху чи мода 
одягу – можуть відрізнятися значною мірою. Друга 
підстава – коли ви міркуєте про різниці моралі одного 
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народу й іншого, то чи вважаєте моральність одного 
народу кращою чи гіршою, ніж другого? Чи деякі зміни 
вийшли на краще? Якщо ні, то, звичайно, не може бути 
жодного морального прогресу. Прогрес означає не тільки 
зміну, а зміну на краще. Якщо жодний зразок моральних 
ідей не правдивіший від іншого й не кращий, то не було б 
сенсу давати перевагу цивілізованій моральності над 
моральністю дикунів чи християнській моральності над 
нацистською. Насправді ж ми віримо, що деякі основи 
моралі кращі від інших. Ми віримо, що деякі з людей, що 
намагалися змінити моральні ідеї свого віку, реформатори 
чи піонери – розуміли мораль краще, ніж їхні сусіди. Ну, 
гаразд. У той момент, коли ви говорите, що один зразок 
моральних ідей кращий ніж інший, то ви, фактично, 
міряєте обидва якимось мірилом, доводячи, що один із них 
більше погоджується із тим мірилом, як інший. Але 
мірило, що міряє два предмети, це щось відмінне від 
кожного з них. Ви, фактично, порівнюєте обидва зразки з 
якоюсь Справжньою Мораллю, визнаючи, що існує 
справжнє правило, незалежно від того, що люди думають 
про це, й що ідеї деяких людей ближчі до справжнього 
Правильного, ніж інших. Або висловімося так: якщо ваші 
моральні ідеї можуть бути більше правдивими, а нацистів 
меше правдивими, то мусить бути щось, якась Справжня 
Мораль [Абсолютна Правда], по відношенню до якої деякі 
моралі повинні бути правдивішими від інших. Пояснення, 
чому ваше поняття про Нью-Йорк може бути більше 
правдивим або менше правдивим, ніж моє, є те, що Нью-
Йорк – реальне місто, яке існує цілком окремо від того, що 
кожен із нас думає про нього. Якщо ж кожен із нас скаже 
“Нью-Йорк” і кожен із нас матиме на увазі просто “місто, 
яке я уявляю”, то як же може один із нас мати більше 
правдиве поняття про нього, ніж інший. Тоді взагалі не 
було б питання щодо правдивості чи неправдивості. Так 
само, якщо Правило Пристойної Поведінки означає просто 
“те, що кожен народ схвалює”, то не було б сенсу 
говорити, що схвалення одним народом більш правильне, 



 

 

25
ніж іншим; немає сенсу говорити, що світ міг би ставати 
морально кращим або гіршим. 
 Отже, роблю висновок, що хоча різниці між 
людськими поняттями щодо Пристойної Поведінки часто 
спонукують нас думати, що справжього природного 
Закону Поведінки взагалі немає, однак уже те явище, що 
ми змушені думати про ці різниці, дійсно доводить саме 
протилежне. Ще одне, перше ніж закінчу. Я зустрічався з 
людьми, які перебільшували ті відмінності, бо не 
проводили різниці між моральністю і вірою у факти. 
Наприклад, одна людина сказала: “Триста років тому в 
Англії відьом страчували. Що ж то було – Правило 
Людської Природи чи Правильної Поведінки?” Причина, 
чому ми не страчуємо відьом, є та, що ми не віримо в їхнє 
існування. Якщо б ми дійсно вірили, що є люди, які 
продали себе дияволові й узамін отримали від нього 
надприродні сили та користалися ними, щоб призводити 
до загибелі своїх ближніх, доводити їх до божевілля, чи 
спричинювалися б до поганої погоди, то, безсумнівно, ми 
всі погодилися б, що якщо хтось заслуговував на смертну 
кару, то саме ці мерзотні зрадники. Тут різниця не в 
моральних принципах, а у фактах. Не вірити у відьом – 
може бути великим прогресом знань; але не вірити в їхнє 
існування і тому не страчувати їх – у тому немає 
морального прогресу. Ви не вважали б людину гуманною, 
якщо б вона перестала ставити мишоловки, бо думала, що 
в домі вже перевелися миші. 
 
 

3 
 

РЕАЛЬНІСТЬ ЗАКОНУ 
 

 Тепер повернуся до двох дивних характеристик 
людства, про які говорив у кінці першого розділу. Перша – 
людство переслідує думка щодо застосування поведінки, 
яку можна назвати грою за правилами, пристойністю, 



 

 

26
моральністю, або Законом Природи. Друга – що вони не 
дотримувалися тієї поведінки. Дехто з вас може 
дивуватися, чому я назвав ті характеристики дивними, бо 
це може видатися вам найбільше природним у світі. 
Особливо ж ви могли подумати, що я віднісся до людства 
несправедливо суворо. Зрештою, ви можете сказати, те, що 
я називаю порушенням Закону Правильності й 
Неправильності чи Природи, може тільки означати, що 
люди недосконалі. Але чому б я мав очікувати від них 
недосконалості? Це була б добра відповідь, якби я 
намагався установити точну міру догани, на яку ми 
заслуговуємо, за те, що ми не поводилися так, як цього 
очікуємо від інших. Однак це взагалі не моє завдання. 
Тепер я не цікавлюся доганою, а намагаюся віднайти 
правду. І з того погляду сама ідея чогось недосконалого, 
брак відповідності нормі, має певні наслідки. 
 Візьмімо такий предмет, як камінь або дерево. Вони 
залишаються предметом і немає сенсу говорити, що вони 
повинні бути чимсь іншим. Звичайно, ви можете сказати, 
що камінь “неправильної форми”, якщо ви бажаєте 
використати його в саду для декоративної гірки, чи що 
дерево “погане”, бо дає менше тіні, ніж ви очікували. 
Однак це тільки означає, що камінь чи дерево не 
надаються для якоїсь вашої особистої мети. Ви не будете, 
хіба що жартома, ганити їх за те. Насправді ж ви знаєте, 
що в даному кліматі й на даному грунті дерево не могло б 
бути іншим. Те, що ми зі свого боку називаємо “поганим” 
деревом, кориться законам своєї природи так же само, як і 
“добре” дерево. 
 Ну, чи ви помітили, що зі сказаного виникає? А 
виникає те, що ми звичайно називаємо законами природи – 
наприклад, як погода діє на дерево, – може дійсно не бути 
законами в точному значенні цього слова. Коли ви 
говорите, що падаюче каміння підкоряється законові 
тяжіння, то хіба ж це не те саме, що говорити, що закон 
тільки означує те, що “каміння завжди падає?” Ви ж дійсно 
не думаєте, що коли впустити камінь, то він раптом 
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“пригадає”, що йому наказано падати. Ви тільки знаєте, що 
він, фактично, падає. Інакше кажучи, ви не переконані в 
тому, що поза чи понад цими фактами є щось, якийсь закон 
про те, що повинно відбуватися, відмінне від того, що 
відбувається. Закони природи, у застосуванні до каміння 
чи дерев, можуть лише означати те, “що Природа 
насправді чинить”. Проте, якщо звернутися до Закону 
Людської Природи, до Закону Пристойної Поведінки, то це 
вже інша справа. Цей закон, звичайно, не означає те, “що 
люди насправді чинять”; бо, як сказано раніше, багато з 
них цілком не підкоряються цьому законові, й ніхто з них 
не підкоряється йому повністю. Закон тяжіння говорить 
нам, що стається з камінням, коли його впускати, а Закон 
Людської Природи говорить, що люди повинні робити, але 
не роблять. Інакше кажучи, коли ви маєте справу з 
людьми, то щось інше входить в дію з-поза меж дійсних 
фактів. У нас є факти (як люди поводяться), але в нас є й 
щось інше (як вони повинні поводитися). У решті всесвіту 
непотрібно нічого, крім фактів. Електрони й молекули 
поводять себе певним чином, слідують певні наслідки, й на 
цьому, здається, все кінчається. Але люди поводять себе 
певним чином, проте на цьому все не кінчається, бо ви всі 
знаєте, що повинні поводити себе інакше. 
 Ну, це справді так дивно, що виникає спонука 
виправдати цю справу. Наприклад, ми можемо намагатися 
натякати, що коли говоримо, що людина не повинна 
поводитися так, як вона поводиться, то хіба ж це не 
подібне до того, що в каменя неправильна форма, тобто, 
що дії тієї людини вам незручні? Але такий здогад просто 
невірний. Людина, яка зайняла місце в куті вагона, тому 
що вона ввійшла туди першою, й людина, яка прослизнула 
на те місце за моєю спиною й пересунула мою сумку, 
обидві незручні. Але я вважаю винною другу, не першу. Я 
не гніваюся, ну, може, на хвилинку, поки схаменуся, на 
людину, яка підставила мені ногу ненавмисно; але на 
людину, яка свідомо підставляє мені ногу, я гніваюся, 
навіть коли їй в цьому й не пощастило, хоча перша 
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заподіяла мені шкоду, а друга ні. Іноді ж поведінка, яку я 
називаю поганою, не є зручною мені взагалі, а якраз 
навпаки. Під час війни кожній стороні зрадник із 
протилежної сторони може бути корисним, але, хоча вони 
його використовують і платять йому, проте вважають його 
за огидника. Ось тому не можна сказати, що пристойна 
поведінка інших, це просто поведінка, що випадково 
корисна нам. Що ж стосується нашої особистої пристойної 
поведінки, то очевидно, це не означає, що така поведінка 
оплачується. Це означає, задовольнятися тридцятьма 
шилінгами, коли ви могли б отримати три фунти 
стерлінгів, сумлінно виконувати уроки, замість того, щоб 
робити це обманом, дати спокій дівчині, замість того, щоб 
залицятися до неї, залишатися у небезпечних місцях, 
замість того, щоб бути десь у безпеці, дотримуватися 
обіцянок, хоч і немає бажання, говорити правду, навіть 
якщо вона виставляє вас нерозумним. 

Дехто говорить, що хоча порядна поведінка не 
якраз оплачується кожній окремій людині в дану хвилину, 
однак вона оплачується людству в цілому й тому тут немає 
жодної таємниці. Врешті-решт люди розуміють, що 
неможливо мати справжньої безпеки чи щастя, хіба що в 
суспільстві , де кожен поводиться по совісті й тому 
намагається поводитися порядно. Звичайно, цілком вірно, 
що безпека й щастя можуть походити тільки від людей, 
класів і народів, що чесні, справедливі й добрі одні до 
одних. Це одна з найважливіших правд у світі. Але для 
пояснення нашого почуття Добра й Зла вона непридатна. 
Якщо ми запитаємо: “Чому я повинен бути 
неегоїстичним?”, а ви відповісте: “Тому що це добре для 
суспільства”, тоді можна запитати: “Навіщо мені 
турбуватися про добро суспільства, якщо це не 
оплачується мені особисто”, й тоді вам треба буде 
відповісти: “Тому що ви не повинні бути егоїстом” – а це 
просто повертає нас до вихідної точки. Ви говорите те, що 
правдиве, однак не рухаєтеся вперед. Якби хтось запитав: 
“Яка мета гри в футбол?” не було б доцільно відповісти: 
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“Забивати голи”, бо в цьому й полягає сама гра, а не її 
мета. Ви б дійсно говорили: “Футбол є футбол” – це 
правда, але про це не варто говорити. Це те ж саме, якби 
хтось запитав: “Навіщо поводитися порядно?”, не варто 
відповідати: “Для користі суспільства”, бо намагаючися 
бути корисним суспільству, інакше кажучи не бути 
егоїстом (бо “суспільство”, врешті-решт, лише означає 
“інші люди”), є один із чинників порядної поведінки. Все, 
що ви дійсно говорите, це, що порядна поведінка є 
порядною поведінкою. Ви сказали б стільки ж само, якби 
зупинилися на заяві: “Люди не повинні бути егоїстами”. 

На цьому я й зупинюся. Люди повинні бути не 
егоїстами, а чесними. Справа не в тім, що вони 
неегоїстичні, ані що їм подобається бути неегоїстичними, а 
що вони повинні бути такими. Моральний Закон чи Закон 
Людської Природи – це не просто факт відносно людської 
поведінки, так само, як Закон Тяжіння є або може бути, 
просто фактом того, як важкі предмети діють. З другого ж 
боку, це й не просто уява, бо ми не можемо позбутися цієї 
ідеї, а більшість того, що говоримо й думаємо про людей 
було б знижене до нісенітниці, якби ми позбулися цієї ідеї. 
Це й не просто заява, як ми бажали б, щоб люди 
поводилися заради нашої вигоди, бо поведінка, яку 
називаємо поганою або несправедливою, не якраз та сама, 
що поведінка, яка нам не вигідна, іноді вона може бути 
навіть вигідною. Отже, це Правило Добра й Зла, чи Закон 
Людської Природи, чи як би ми його не назвали, – повинно 
якось бути реальністю, – реальністю існуючого, а не 
вигаданого нами. Проте ця реальність не просто факт у 
звичайному розумінні, як наша дійсна поведінка є фактом. 
Схоже на те, що нам слід визнати, що існує більше ніж 
один вид реальності; що в цьому особливому випадку 
існує щось поза й понад звичайними фактами людської 
поведінки, а однак цілком виразно реальне – реальний 
закон, якого ніхто з нас не створив, але який, ми 
переконані, тисне на нас. 
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4 
 

ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ПОЗА ЗАКОНОМ 
 
Підсумуймо, що ми досі осягнули. У випадку 

каміння, дерев і подібних предметів, те, що ми називаємо 
Законами Природи, може й не є “щось”, а тільки “так би 
мовити”. Коли говоримо, що природа керується певними 
законами, то це може тільки означати, що природа, 
фактично, діє певним чином. Так звані закони можуть не 
бути чимось реальним – чимось над або поза фактами, які 
ми спостерігаємо. Проте ми спостерігаємо, що відносно 
Людини це незадовільно. Закон Людської Природи, чи 
Добра й Зла, має бути над і поза справжніми фактами 
людської поведінки. В цьому випадку, крім справжніх 
фактів, у нас є щось інше – справжній закон, якого ми не 
винайшли і якому, знаємо, ми повинні коритися. 

Тепер я хочу розглянути, що це говорить нам про 
всесвіт, у якому живемо. Відколи люди могли мислити, 
вони прагнули знати, що реально являє собою всесвіт і 
звідки він виник. Загально говорячи, існує два погляди. 
По-перше, так званий матеріалістичний погляд. Люди, що 
дотримуються цього погляду, вважають, що матерія й 
простір існують самі по собі з невідомих причин і завжди 
існували, й що матерія, діючи певним чином, виникла 
випадково, щоб створити розумних істот подібних до нас, 
які здібні мислити. В одному випадку з тисячі щось 
ударило в наше сонце, що призвело до утворення планет; в 
іншому випадку з тисячі хімікати, необхідні для життя, та 
відповідна температура, з’явилися на одній із цих планет, і 
таким чином деяка матерія на цій планеті стала живою; 
пізніше, шляхом дуже довгого ряду випадків, живі 
створіння розвинулися у створіння подібні до нас. Другий 
приклад – релігійний1. Згідно з ним, те, що є поза 

                                                
1 Дивися примітку в кінці розділу. 
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всесвітом, більше подібне до розуму, ніж до чогось іншого, 
що нам відоме. Тобто володіє свідомістю, має мету й 
віддає переваги. Згідно цього погляду, це щось створило 
всесвіт із частково невідомою нам метою, а частково, щоб 
створити істот подібних до себе – подібних до себе так, 
щоб мали здатність мислити. Будь ласка, не думайте, що 
одного з цих поглядів дотримувалися давно й що другий 
поступово зайняв його місце. Де тільки жили мислячі 
люди, там обидва погляди існували. Візьміть до уваги, що 
шляхом науки у звичайному розумінні неможливо 
довідатися котрий із них вірний. Наука базується на 
дослідах. Вона спостерігає за дією предметів. Кожне 
наукове твердження врешті-решт, яким би складним воно 
не видавалося, дійсно означає щось подібне до: “15 січня о 
2:20 я спрямував телескоп на таку-то частину неба й 
побачив це й те ” або “Я поклав кілька оцих речовин у 
горщик, нагрів їх до такої-то температури, й вони 
зареагували ось так і так”. Не думайте, що я висловлююся 
проти науки; я тільки говорю, в чому полягає її завдання. І 
що глибша наукова ерудиція людини, то швидше (я вірю) 
вона погодиться зі мною, що це – завдання науки, завдання 
дуже корисне й дуже необхідне. Але чому взагалі щось 
появляється і чи є що-небудь поза предметами, які наука 
спостерігає – щось іншого роду – це вже не питання науки. 
Якщо існує “Щось поза межами”, тоді це щось або 
залишиться для людей цілком невідомим, або виявить себе 
в якийсь інший спосіб. Наука не може робити тверджень 
ЗА або ПРОТИ існування того щось. Справжні вчені 
звичайно не роблять таких тверджень. Це журналісти й 
популярні письменники-романісти, що підбирають 
обривки з підручників незрілої науки. В кінцевому 
підсумку, це дійсно справа здорового глузду. Припустімо, 
що наука колись стала б такою завершеною, що знала б усе 
до йоти у всесвіті. То хіба ж це не зрозуміло, що питання: 
“Чому існує всесвіт?”,  “Чому він рухається вперед так, як 
він рухається?”,  “Чи він має якесь значення?” залишалися 
б питаннями? 
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 Становище було б безнадійним, якби не ця 
обставина. У всесвіті є одне, й тільки одне, про що ми 
знаємо більше, ніж могли б довідатися із зовнішніх 
спостережень. Те одне – Людина. Ми не тільки 
спостерігаємо людей, ми САМІ люди. В цьому випадку ми 
володіємо , так би мовити, внутрішньою інформацією, – ми 
в курсі справи. І тому знаємо, що люди знаходяться під 
моральним законом, якого вони не створили й якого не 
можуть цілком забути, хоч би й пробували, й знають, що 
повинні йому коритися. Візьмімо до уваги такий пункт: 
Кожний, хто вивчав би Людину ззовні – так, як ми 
вивчаємо електрику чи капусту, не володіючи нашою 
мовою і тому неспроможний отримати інформацію від нас, 
тільки спостерігав би нас, не мав би найменшого доказу 
про те, що ми маємо цей моральний закон. Бо як би він 
міг? Його спостереження вказували б тільки на наші дії, а 
моральний закон навчає, що ми повинні виконувати. Точно 
так же, якби було щось над чи поза спостереженими 
фактами про падіння каміння чи зміни погоди, то ми, 
вивчаючи ці факти ззовні, не могли б надіятися виявити те 
“щось”. 
 Тому виникає таке питання: Ми прагнемо знати, чи 
всесвіт просто випадково є тим, чим він є, без причини, чи 
поза ним є сила, яка робить його таким, яким він є? Тому 
що та сила, якщо вона існує, є не одним із спостерігаючих 
фактів, а реальність, яка викликає їх, то жодне 
спостереження фактів нам її не виявить. Існує лише один 
випадок, з якого ми можемо знати, чи є щось більше, це 
наш особистий випадок. І з того одного випадку ми 
довідуємося, що є. Чи висловімося навпаки. Якщо б 
існувала контролююча сила поза всесвітом, вона не могла 
б виявити себе нам як один із факторів внутрі всесвіту – не 
більше ніж архітектор дому фактично міг би бути стіною, 
сходами чи коминком у цьому домі. Єдиний шлях, яким та 
сила могла б виявити себе, це було б усередині нас, як 
вплив чи наказ, намагаючися змушувати нас поводитися 
певним чином, і саме це ми спостерігаємо всередині себе. 
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Та чи це не викликає підозріння? У винятковому випадку, 
коли можна сподіватися отримати відповідь, то відповідь є 
– так! Але в інших випадках, коли не отримуєте відповіді, 
ви розумієте, чому ні. Припустімо, що хтось запитав би 
мене, що коли я бачу чоловіка в синій уніформі, що йде 
вулицею і в кожному домі залишає малі паперові пакетики, 
то чому я припускаю, що в них є листи? Моя відповідь – 
“Тому, що коли він лишає подібний маленький пакет мені, 
в ньому є лист”. Однак той запитувач може заперечити: 
”Але ж ви ніколи не бачили всіх тих листів, які, як 
вважаєте, інші люди отримують!” Я тоді відповім: 
“Звичайно, я їх не бачив і не можу сподіватися бачити їх, 
бо ті листи адресовані не мені. Я трактую пакети, які мені 
дозволено відкрити, тими, які мені не дозволено 
відкривати”. І так само із цим питанням. Єдиний пакет, 
який мені дозволено відкрити, це Людина. Коли я 
відкриваю особливого чоловіка, що називається я, – то 
довідуюся, що не існую сам по собі, бо знаходжуся під 
законом, і що хтось бажає, щоб я поводився певним чином. 
Не думаю, що проникнувши в середину каменя чи дерева, 
я знайшов би точно те саме. Не думаю також, що всі інші 
люди, що на вулиці, отримують ті ж самі листи, що і я. Я 
міг би, наприклад, очікувати довідатися, що камінь мусить 
коритися законові тяжіння – що якщо відправник листів 
лише каже мені коритися законові моєї людської природи, 
то він змушує камінь коритися законам його кам’яної 
природи. Однак я повинен сподіватися, що в обох 
випадках там був, так би мовити, відправник листів – Сила 
поза фактами, Управитель, Провідник. 
 Не думайте, що я йду вперед швидше, ніж дійсно 
йду. Я ще й на сто миль не наблизився до Бога 
християнської теології. Я лише дійшов до Чогось, що 
керує всесвітом і проявляється в мені законом, 
спонукуючи чинити справедливе, й примушує бути 
відповідальним та почувати себе ніяково, коли роблю щось 
несправедливе. На мою думку, ми повинні вважати, що це 
щось подібне до розуму більше, ніж до чогось іншого, 
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відомого нам, бо єдине, що нам ще відоме, це матерія, 
однак навряд чи можна уявити, що шматок матерії дає 
настанови. Проте це щось не обов’язково подібне до 
розуму, а ще менше до особи. В наступному розділі ми 
побачимо, чи можна щось більше довідатися про нього. 
Але одне слово застереження. Упродовж минулих ста 
років було багато порожньої балаканини про Бога. Я цього 
не пропоную. Ви можете все те відкинути. 
 

Примітка. – Коли я давав цей матеріал по радіо, то 
щоб його скоротити, згадав тільки матеріалістичний і 
релігійний погляди. Але для завершеності слід згадати 
протилежний погляд, названий “Філософією життєвої 
сили”, чи “Творчою еволюцією” або “Емержентною 
еволюцією”. Найдотепніші його виклади знаходимо у 
творах Бернарда Шоу, але найглибші у Берґсона. Ті, хто 
дотримується цього погляду, говорять, що невеликі зміни, 
за допомогою яких життя на планеті “розвинулося” від 
найнижчих форм до людини, були обумовлені не 
випадком, а “старанням” і “цілеспрямованістю” Життєвої 
сили. Коли люди роблять такі заяви, їх треба запитати, чи 
під Життєвою силою вони розуміють щось, що володіє або 
не володіє розумом. Якщо відповідь позитивна, тоді 
“розум, що викликав життя і вів його до досконалості”, це 
дійсно Бог, і їхній погляд тотожний із релігійним. Якщо ж 
відповідь негативна, то немає сенсу говорити, що щось без 
розуму “старається” або має “мету”. Це ж, здається, згубно 
для їхнього погляду. Однією з причин, чому багато-хто 
вважає творчу еволюцію такою привабливою є та, що 
творча еволюція дає емоційну допомогу вірити в Бога без 
її менше приємних наслідків. Коли ви здорові й сіяє сонце, 
ви не хочете вірити, що всесвіт – це просто механічний 
танець атомів. Вам приємно думати про цю таємничу 
Силу, яка котиться упродовж сторіч і несе вас на своєму 
гребені. З другого ж боку, якщо б ви хотіли вчинити щось 
дуже негідне, Життєва сила, будучи лише сліпою силою 
без основ моралі й розуму, не перешкоджатиме вам, як 
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отой надокучливий Бог, про якого ми довідалися в 
дитинстві. Життєва сила – це немов пасивний Бог. Ви 
можете ввімкнути її, коли вам заманеться, вас вона не 
турбуватиме. Ви зможете пережити релігійні хвилювання 
без жодних затрат. Чи ж ця Життєва сила не найбільше 
досягнення мрійництва, яке світ коли-небудь бачив? 
 
 

5 
 

Є ПРИЧИНИ ТРИВОЖИТИСЯ 
 

 Попередній розділ я закінчив думкою, що хтось чи 
щось із-поза матеріального всесвіту фактично намагався 
досягнути нас Моральним Законом. Припускаю, що в 
цьому пункті дехто відчув певне роздратування. Ви, 
можливо, навіть подумали, що я вас обдурив, дбайливо 
додаючи вигляду філософії, а воно виявилося більше 
подібним до “порожньої релігійної балаканини”. Ви, 
можливо, були готові слухати мене, поки думали, що 
скажу щось нового; коли ж виявилося, що це лише релігія, 
ну, світ це вже випробував, і ви не можете переставити 
стрілки годинника назад. Якщо у вас такі почуття, я хочу 
висловити три думки. 
 По-перше, про переставлення стрілок годинника 
назад. Чи ви подумали б, що я жартую, якби сказав, що ви 
можете переставити стрілки годинника назад, і якщо 
годинник іде невірно, то часто це розумно робити? Однак я 
краще полишив би такі думки про годинники. Ми всі 
прагнемо до прогресу. Але прогрес означає наближення до 
місця, де ми бажаємо бути. Якщо ж ви зробили 
неправильний поворот, то скільки б ви не йшли вперед, це 
не наблизить вас до того місця. Якщо ви на невірній 
дорозі, прогрес означає оглянутися і повернутися на вірний 
шлях; тоді той, хто повернеться назад найскоріше, буде 
найпрогресивнішим. Це як в арифметиці. Якщо я почав 
арифметичну задачу неправильно, то що швидше визнаю 
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це, повернуся і почну наново, то скоріше піду вперед. 
Немає нічого прогресивного в тому, щоб бути впертим і 
відмовитися визнати помилку. І, мені здається, якщо 
подивитися на сучасний стан світу, то буде досить 
зрозуміло, що людство зробило багато великих помилок. 
Ми знаходимося на неправильній дорозі. А якщо так, то 
треба вернутися назад. Повернення назад – найскоріший 
шлях вперед. 
 По-друге, наша розмова ще не перетворилася на 
“порожню релігійну балаканину”. Ми ще не дійшли до 
Бога будь-якої справжньої релігії, а тим менше до Бога 
окремої релігії, званої християнством. Ми дійшли лише до 
Когось чи до Чогось, що знаходиться поза Моральним 
Законом. Ми нічого не запозичуємо ні з Біблії, ні від 
церков, а намагаємося власними силами довідатися щось 
про цього Когось. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що ми 
довідалися із власної ініціативи, завдає нам потрясіння. 
Відносно цього Когось ми володіємо двояким доказом. 
Перший – Він створив всесвіт. Якщо б це було єдиним 
ключем до розуміння, тоді, на мою думку, нам треба було 
б прийти до висновку, що Він – великий художник (бо 
всесвіт чудове місце), але також, що Він немилосердний і 
не приятель людини (бо всесвіт небезпечне і страшне 
місце). Другий доказ – Моральний Закон, який Він уклав у 
наш розум. І цей доказ кращий від попереднього, бо він – 
внутрішня інформація. Ми довідуємося із Морального 
Закону про Бога більше, ніж із усього всесвіту взагалі – так 
само, як ми довідуємося більше про людину, 
прислухаючися до неї, ніж дивлячись на збудований нею 
дім. Отже, з цього другого доказу приходимо до висновку, 
що та Істота з-поза всесвіту сильно зацікавлена нашою 
правильною поведінкою щодо справедливості, 
неегоїстичності, відваги, доброї віри, чесності, 
правдивості. В нашому розумінні ми повинні погодитися з 
поясненням християнства й деяких інших релігій у тому, 
що Бог “добрий”. Проте не дуже поспішаймо. Моральний 
Закон не дає нам жодних підстав думати, що Бог  “добрий” 
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у тому розумінні, що Він поблажливий, м’який і сповнений 
співчуття. У Моральному Законі немає нічого 
поблажливого, бо він –  “міцний горішок”. Він наказує нам 
діяти чесно й не звертати уваги на те, як боляче, 
небезпечно й тяжко виконувати це. Якщо Бог подібний до 
Морального Закону, то Він не м’який. На цьому ступені не 
варто говорити, що вважаючи Бога за “доброго”, ми 
думаємо, що Він Бог, Який може прощати. Ми йдемо 
занадто швидко. Прощати може тільки Особа, а ми ще не 
дійшли до особистого Бога – тільки до сили, що поза 
Моральним Законом, подібної до розуму більше, ніж до 
чогось іншого. Проте ця сама сила може бути не подібна 
до Особи. Якщо це цілком безособовий розум, то може 
немає сенсу просити в нього дозволу, так само, як немає 
сенсу, зробивши помилку в арифметичній задачі, просити 
дозволу в таблиці множення. Ваш підсумок напевно буде 
неправильний. Немає сенсу також говорити, що якщо є 
такий Бог – безособова абсолютна доброта – тоді такий Бог 
вам не імпонує і ви не будете перейматися ним. Справа в 
тому, що одна частина вас по Його боці й дійсно 
погоджується із Його несхваленням жадності, обману та 
експлуатації. Може ви хотіли б, щоб Він зробив виняток у 
вашому власному виняткові та вибачив вам цей раз; але ви 
знаєте справжню причину, що якщо сила поза світом 
дійсно і незмінно має огиду до такої поведінки, тоді Він не 
може бути добрим. Із другого ж боку, ми знаємо, що якщо 
абсолютна доброта існує, то вона ненавидить більшість із 
того, що ми чинимо. В цьому й полягає наше велике 
затруднення. Якщо всесвітом не керує абсолютна доброта, 
тоді всі наші зусилля в кінцевому підсумку безнадійні. 
Якщо ж вона керує, тоді ми щоденно стаємо її ворогами й 
малоймовірно, що станемо кращими завтра, – отже, наш 
стан знову безнадійний. Ми не можемо бути ані без неї, ані 
з нею. Бог – єдина втіха й також незрівняний жах; Він Той, 
у Кому маємо найбільшу потребу, і Той, від Кого 
найбільше бажаємо заховатися. Він наш єдиний можливий 
союзник, а ми зробили себе Його ворогами. Дехто 
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говорить, що зустрітися з пильним поглядом абсолютної 
доброти було б великою радістю. Їм необхідно знову 
подумати про це. Вони й досі все ще граються з релігією. 
Доброта – або велика безпека, або велика небезпека – 
залежно від того, як ви на неї реагуєте. А ми відреагували 
неправильно. 
 По-третє. Коли я вирішив підійти до своєї 
справжньої теми обхідним шляхом, то не пробував 
обманути вас. У мене була інша підстава: у християнстві 
просто немає сенсу, доки ви не визнаєте описані мною 
факти. Християнство наказує людям каятися й обіцяє їм 
прощення. Отже, воно (наскільки я знаю) немає чого 
говорити людям, які не знають, що вони вчинили щось 
таке, в чому їм треба каятися, і не відчувають будь-якої 
потреби в прощенні. Лише усвідомивши, що існує 
реальний Моральний Закон і Сила поза законом, і що ви 
порушили той закон і взаємини з тією Силою, – тільки 
після всього цього, й не мить раніше, християнство 
починає говорити. Коли ви знаєте, що захворіли, тоді 
будете слухатися лікаря. Коли ви усвідомите, що ваш стан 
майже безвихідний, почнете розуміти про що говорять 
християни. Вони пропонують пояснення, як ми опинилися 
в теперішньому стані, коли ми одночасно ненавидимо й 
любимо доброту. Вони пропонують пояснення, як Бог 
може бути безособовим розумом, підтверджуючи 
Моральний Закон, і одночасно бути Особою. Вони 
говорять нам, як вимоги цього закону, якого ви і я не 
можемо виконати, були виконані від нашого імені, і як Сам 
Бог став людиною, щоб спасти людину від осуду Божого. 
Це стара історія, і якщо ви бажаєте довідатися про неї, то, 
звичайно, довідайтеся від людей більше авторитетних, ніж 
я. Все, що я роблю, це прошу людей подивитися в лице 
фактам і зрозуміти питання, на які християнство претендує 
мати відповідь; ті ж факти дуже страшні. Я бажав би 
сказати щось приємніше, але змушений сказати те, що 
вважаю правдивим. Звичайно, я погоджуюся, що 
християнська релігія, у кінцевому підсумку, є невимовною 
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втіхою. Однак вона не починається із втіхи. Починається 
вона з описаного мною страху й немає сенсу простувати до 
тієї втіхи, не пройшовши спочатку через страх. У релігії, 
як на війні і в усьому іншому, втіху не можна знайти, 
шукаючи її. Якщо ви шукаєте правду, то в кінці можете 
знайти втіху. Якщо ж ви шукаєте втіху, то не знайдете ані 
втіхи, ані правди – тільки лестощі та мрійне думання 
спочатку і відчай в кінці. Більшість із нас примирилися з 
довоєнним мрійним думанням міжнародної політики. Пора 
примиритися і з мрійним думанням щодо релігії. 
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1 
 

КОНКУРУЮЧІ ПОНЯТТЯ ПРО БОГА 
 

 Мене просили розповісти, у що християни вірять. 
Почну з того, в що християни не повинні вірити. Якщо ви 
християнин, то не слід вірити, що всі інші релігії цілком 
помилкові. Якщо ви атеїст, то ви зобов’язані вірити, що 
головна суть усіх релігій світу це просто одна велика 
помилка. Якщо ви християнин, можете свобідно думати, 
що в усіх тих релігіях, навіть у найбільш дивних, є 
принаймні деякий натяк на правду. Коли я був атеїстом, я 
намагався переконувати себе в тому, що більшість людства 
завжди помилялася в питанні, яке було найважливішим 
для нього. Коли я став християнином, то зміг розглянути 
це питання обширніше. Але, звичайно, бути християнином 
означає вважати, що там, де християнство відрізняється від 
інших релігій, християнство має рацію, а вони 
помиляються. Як в арифметиці – задача має тільки одну 
правильну відповідь, всі ж інші неправильні. Проте деякі 
невірні відповіді багато ближчі до правильної, ніж інші.  
 Перший великий поділ людства на більшість, що 
вірить у якогось Бога чи богів, і на меншість, яка не вірить 
у них. У цьому питанні християнство приєднується до 
більшості – стародавніх греків, римлян, сучасних дикунів, 
стоїків, платоніків, індусів, мусульман тощо, на противагу 
меншості – сучасним матеріалістам західної Європи. 
 Тепер перейдемо до наступного великого поділу. 
Людей, які вірять у Бога, можна поділити відповідно до 
того, в якого Бога вони вірять. Щодо цього є два дуже 
відмінні поняття. Згідно з першим, Бог існує поза добром і 
злом. Ми, люди, називаємо одне добрим, а друге злим. 
Але, на думку деяких людей, це просто наш людський 
погляд. Ці люди сказали б, що більше ми мудрішали б, то 
менше бажали б називати будь-що добрим або злим, і тим 
ясніше розуміли б, що все є добре з одного боку, а зле з 
іншого, й ніщо не могло б бути інакшим. Отже, ці люди 
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думають, що задовго до того як ми наблизилися до 
божественної точки зору, різниця між розумінням доброго 
й злого цілком зникне. Ми називаємо ракову хворобу злом, 
сказали б вони, тому що рак убиває людину. Але так же 
само можна назвати успішного хірурга злом, тому що він 
убиває рак. Все залежить від точки зору. Щодо іншого, 
протилежного погляду, то Бог цілком “добрий” або 
”праведний”, Бог, Який віддає перевагу, любить любов і 
ненавидить ненависть і бажає, щоб ми поводилися так, а не 
інакше. Перший із цих поглядів, що ставить Бога понад 
добро і зло, називається пантеїзмом. Його дотримувався 
великий німецький філософ Гегель, і, наскільки я розумію, 
індуси. Іншого погляду дотримуються євреї, мусульмани й 
християни. 
 А з цією великою різницею між пантеїстичним і 
християнським поняттями про Бога, є звичайно ще одне. 
Пантеїсти звичайно вірять, що Бог, так би мовити, оживляє 
всесвіт так, як ми відновлюємо фізичне тіло, що всесвіт є 
майже Бог, і якби він не існував, то не існував би й Бог, і 
все, що існує у всесвіті, є часткою Бога. Християнська ж 
думка цілком відмінна. Християни вважають, що Бог 
придумав і створив всесвіт, як людина творить картину чи 
компонує мелодію. Художник – не картина й він не 
вмирає, якщо знищити його картину. Ви можете сказати: 
“Він уклав багато себе в неї”, але під цим тільки мається на 
увазі, що вся її краса й зацікавленість зародилися в його 
голові. Його майстерність не міститься в його картині в 
той самий спосіб, що вона міститься в його голові й руках. 
Надіюся, ви вже розумієте, як ця різниця між пантеїстами 
й християнами підтримує попередню різницю. Якщо ви не 
сприймаєте дуже поважно різницю між добрим і злим, тоді 
легко сказати, що будь-що в цьому світі є часткою Бога. 
Але, звичайно, ви не можете так говорити, якщо вважаєте 
деякі речі дійсно поганими, а Бога дійсно добрим. Ви 
повинні вірити, що Бог існує окремо від світу, й що деякі 
речі, що ми бачимо, супротивні Його волі. Про рака або 
міські нетрі, пантеїст може сказати: “Якби ви тільки могли 
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побачити це з божественного погляду, ви усвідомили б, що 
це також Бог”. Християнин відповідає: “Не верзіть 
проклятої дурниці!”1 Бо християнство – релігія войовнича. 
Воно вважає, що Бог створив світ, що простір і час, спека й 
холод, усі кольори й смаки, тварини й рослини, це речі, які 
Бог придумав, як людина придумує оповідання. Але 
християнство також уважає, що в Богом створеному світі 
багато що вийшло з ладу і Бог настійно вимагає, дуже 
голосно вимагає, щоб ми привели світ знову до ладу. 
 А це висуває важливе питання. Якщо добрий Бог 
створив світ, то чому світ вийшов із ладу? Упродовж 
довгих років я просто відмовлявся прислухатися до 
християнських відповідей на це питання, бо вважав: “що б 
ви не говорили, й якими  б дотепними не були ваші докази, 
чи ж не простіше й не легше сказати, що світ не був 
створений якоюсь розумною силою?  Чи ж не є всі ваші 
докази просто складною спробою уникнути очевидного?” 
Але це вернуло мене й до іншої трудності. 
 Мій доказ проти Бога полягав у тому, що світ 
здавався мені таким жорстоким і несправедливим. Але як у 
мене виникнуло поняття справедливого й несправедливого? 
Людина не називає лінію кривою, хіба що вона має 
уявлення про пряму лінію. Із чим я порівнював цей світ, 
коли назвав його несправедливим? Якщо вся виставка 
погана й беззмістовна від початку до кінця, так би мовити, 
то чому я, нібито будучи частиною виставки, відчуваю 
таку сильну реакцію проти неї? Упавши у воду, людина 
почуває себе мокрою, бо вона не водна тварина; риба не 
почуває себе мокрою. Я, звичайно, міг би відмовитися від 
свого розуміння справедливості, кажучи, це ніщо інше як 
моє особисте розуміння. Проте, в такому разі, мій доказ 
проти Бога зазнав би краху, адже цей доказ грунтувався на 
                                                
1 Один слухач висловив незадоволення відносно слова “проклятий”, як 
легковажної лайки. Проте я маю на увазі точно те, що говорю – 
дурниця, що проклята, є під Божим прокляттям і (без Божої ласки) 
призведе тих, хто вірить у неї, до вічної смерті. 
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тому, що світ був дійсно несправедливий, а не просто не 
дозволяв моїх власних уподобань. Отже, сам акт, 
намагаючись довести, що Бог не існує – іншими словами, 
що вся реальність була беззмістовною, – змусив мене 
вважати, що одна частина дійсності, тобто, моє розуміння 
справедливості – повне сенсу. Отже, атеїзм, як виявилося, 
занадто простий. Якщо б увесь світ не мав сенсу, то нам не 
дано було б знати, що він не має сенсу; так само, якби не 
було світла у всесвіті й не було створінь з очима, ми б не 
знали, що таке темрява. Слово “темрява” не мало б для нас 
значення. 
 
 

2 
 

НАВАЛА 
 
 Отже, атеїзм занадто простий. Я вам розповім про 
інший погляд, що також занадто простий. Згідно цього 
погляду, який називаю “християнством і водою”, на небі є 
добрий Бог і все гаразд, пропускаючи все тяжке й страшне 
вчення про гріх, пекло, диявола й викуплення. Обидва ці 
погляди – хлоп’яча філософія. 
 Немає сенсу шукати просту релігію. Врешті-решт, 
реальні речі не прості. Вони видаються простими, але не 
прості. Стіл, за яким сиджу, видається простим, проте 
запитайте вченого, з чого він дійсно складається, й ви 
довідаєтеся про атоми і як світлові хвилі відбиваються від 
них, проникаючи в моє око й діючи на оптичний нерв, а 
нерв на мозок; ви також довідаєтеся, що т.зв. “бачення 
стола” призведе до таємниць та ускладнень, яким навряд 
чи можна знайти кінець. Молитва дитини видається 
простою. І якщо ви задовольнитеся зупинитися на цьому – 
гаразд. Якщо ж ні – а сучасний світ звичайно не бажає 
зупинитися на цьому, – якщо бажаєте йти далі, запитуючи 
що дійсно діється – тоді ви повинні бути готовими до 
чогось трудного. Якщо ж ми бажаємо чогось більшого, ніж 
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простоти, то нерозумно скаржитися, що те більше – не 
просте.  
 Однак дуже часто цей нерозумний спосіб дії 
приймають люди, які, хоч і не дурні, але, свідомо чи 
несвідомо, хочуть знищити християнство. Такі люди 
ставлять версію християнства на рівні шестирічної дитини 
й роблять її об’єктом своїх нападок. Коли ж ви намагаєтеся 
пояснити християнське вчення на рівні освіченої дорослої 
людини, вони скаржаться, що їхні голови паморочаться, 
що все це надто складне, й якби Бог дійсно існував, Він 
зробив би “релігію” простою, бо простота така чудова 
тощо. Остерігайтеся таких людей, бо вони щохвилинно в 
ході дискусії змінюватимуть свої погляди й тільки 
марнуватимуть ваш час. Зауважте також, що їхня ідея про 
Бога “чинить релігію простою”, ніби  “релігія” вигадана 
Богом, а не Його заявою нам про певні незмінні факти 
щодо Його власної природи. 
 Із мого досвіду, реальність не тільки складна, а 
звичайно й дивна. Вона не пряма, не очевидна, не те, чого 
ви сподіваєтеся. Наприклад, коли ви збагнули, що Земля й 
інші планети рухаються навколо Сонця, ви, природно, 
сподівалися, що всі планети створені схожими, що всі 
знаходяться на однаковій відстані одна від одної, або, 
скажімо, на відстані, яка регулярно збільшується, або що 
вони однакового розміру, чи збільшуються або 
зменшуються з віддаленням від Сонця. Фактично, у 
розмірах планет та їх відстанях не можна знайти (на наш 
погляд) ні ладу, ні складу. Деякі з планет мають один 
місяць, інша їх має чотири, ще інша – два, деякі не мають 
жодного, а в однієї є кільце.  
 По суті, реальності не можна вигадати. Це одна з 
причин, чому я вірю в християнство. Це релігія, якої не 
можна було вигадати. Якби релігія пропонувала нам саме 
такий всесвіт, якого ми завжди чекали, я вважав би, що то 
вигадка. Але цього насправді ніхто не міг вигадати. 
Християнство володіє якраз такими дивними поворотами, 
якими володіють реальні речі. Тому залишімо хлоп’ячі 
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філософії – спрощені відповіді. Проблема не проста й 
відповідь також буде не проста.  
 У чому ж ця проблема? Проблема саме у світі, де є 
багато дечого, очевидно, поганого й безглуздого, але в 
ньому є такі істоти, як ми, які знають, що воно погане й 
безглузде. Існують лише два погляди, які дивляться в лице 
фактам. Один із них християнство, яке заявляє, що цей світ 
добрий, і хоча він пішов неправильним шляхом, однак він 
зберігає пам’ять про те, яким він мав бути. Інший погляд – 
дуалізм. Дуалізм означає, що поза всім є дві рівні й 
незалежні сили – добро й зло, і цей всесвіт є полем бою, в 
якому ці сили змагаються у безкінечній війні. Я особисто 
думаю, що після християнства дуалізм є найвідважнішим і 
найрозумнішим віровченням. Але в ньому приховується 
пастка. 
 Припускається, що обидві сили чи духи або боги – 
одна добра, інша – зла, цілком незалежні. Обидві існують 
від вічності. Жодна з них не створила іншої, і жодна з них 
не має більше права від іншої називатися Богом. Кожна, 
очевидно, вважає себе за добру, а іншу за злу. Одна 
любить ненависть і жорстокість, інша – любов і милосердя, 
і кожна підтримує свій погляд. Але що ми маємо на увазі, 
називаючи одну силу доброю, а іншу злою? Ми або просто 
віддаємо перевагу одній над іншою, як можна давати 
перевагу пиву над сидром, або, що б ті дві сили не думали 
про це, і яку б із них ми, люди, не сподобали в той момент, 
одна з них не має рації, дійсно помиляється, вважаючи 
себе доброю. Отже, якщо ми просто віддаємо перевагу 
першій, то повинні перестати говорити про добро й зло 
взагалі. Бо добро – це те, чому треба віддавати перевагу, 
незалежно від того, що вам подобається в даний момент. 
Якщо “бути добрим“ просто означає приєднатися до того, 
що нам подобається, без жодної причини, тоді добро не 
заслуговувало б називатися добром. Таким чином, ми 
вважаємо, що одна з двох сил насправді не має рації, а 
інша має.  
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 Однак, сказавши це, на додаток двом силам ви 
вводите щось третє – якийсь закон, норму чи правило 
добра, якому одна з цих сил підкоряється, а інша не 
підкоряється. Але, тому що ці дві сили оцінюються цією 
нормою, тоді ця норма чи Істота, що створила норму, 
знаходиться поза й вище, ніж будь-яка з них, і вона буде 
справжнім Богом. Насправді, що ми мали на увазі, 
називаючи ці сили доброю і злою, виявилося, що одна з 
них знаходиться у правильному відношенні до 
справжнього найвищого Бога, інша ж – у неправильному. 
 Цю саму думку можна висловити й інакше. Якщо 
дуалізм має рацію, тоді зла сила – це істота, яка любить зло 
заради самої себе. Але насправді з досвіду ми не маємо 
нікого, хто любив би зло тільки тому, що воно зло. 
Найближче до цього є жорстокість. Але в реальному житті 
люди жорстокі з двох причин – або тому, що вони садисти, 
тобто володіють статевим збоченням, яке спонукує 
жорстокість бути приводом до чуттєвої насолоди, або ж 
заради того, що воно принесе їм користь – гроші, владу чи 
безпеку. Проте насолода, гроші, влада й безпека самі по 
собі добрі речі. Зло ж полягає в гонитві за тими 
неправильними методами, або неправильним шляхом, або 
в надмірності. Звичайно, я не маю на увазі, що люди, які 
займаються цим, не є надто злі. Я вважаю, що зло, коли 
його дослідити, це гонитва за чимось добрим, але 
неправильним шляхом. Можна бути добрим тільки заради 
доброти, однак не можна бути злим тільки заради зла. Ви 
можете здійснити добрий учинок без почуття доброти, а 
коли це не дає вам задоволення, то це не просто тому, що 
доброта має рацію; але ще ніхто ніколи не здійснював 
жорстоких учинків просто тому, що жорстокість не має 
рації, а тому, що жорстокість була приємною або 
корисною. Інакше кажучи, зло не може бути успішним, 
навіть будучи злом, так само, як добро є добром. Добро, 
так би мовити, залишається собою, а зло, це тільки зіпсута 
доброта. Але, щоб зіпсуватися, воно перше має бути 
добрим. Ми називали садизм статевим збоченням; але 
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перш за все треба мати уявлення про нормальну 
сексуальність, ніж вести мову про її збочення; і ви зможете 
побачити, що є збочене, бо зможете пояснити збочене 
нормальним, але не зможете пояснити нормального 
збоченим. Із цього виходить, що ця Зла Сила, яка має бути 
на одній основі з Доброю Силою, і що любити зло в той 
самий спосіб, що й Добра Сила любить добро, це просто 
ілюзія. Щоб бути злим, перше треба бажати доброго, а тоді 
гнатися за ним неправильним способом; треба володіти 
імпульсами, які спочатку були добрими, щоб пізніше їх 
збочити. Але, якщо зла сила є зла, вона не може 
задовольнитися добрими речами, щоб бажати, або добрими 
імпульсами, щоб збочувати. Як одно, так і друге мають 
походити від Доброї Сили. А якщо це так, тоді вона не є 
незалежною. Зло є частиною світу Доброї Сили, створене 
або Доброю Силою, або якоюсь іншою, що знаходиться 
над ними обома.  
 Або сказати це простіше: щоб бути злим, треба 
існувати, володіти розумом і волею. Однак існування, 
розум і воля добрі самі по собі. Отже, зла сила мусила 
отримати їх від Доброї Сили, бо навіть щоб бути злою, зла 
сила мала позичати або красти від свого опонента. Чи ви 
тепер починаєте розуміти, чому християнство завжди 
говорило, що диявол – впалий янгол? Це не простеньке 
оповідання для дітей, а справжнє ствердження факту, що 
зло – це паразит і первісно не існувало. Сили, які дають 
змогу злу продовжувати існувати, дані добротою. Все, що 
дає змогу злій людині бути ефективно злою, само по собі 
добре: рішення, обдарованість, краса, самобутність. Ось 
чому з дуалізму, точно кажучи, нічого не вийде. 
 Але я відкрито визнаю, що реальне християнство 
(на відміну від “християнства й води”) знаходиться багато 
ближче до дуалізму, ніж люди думають. Коли я вперше 
почав читати Новий Заповіт вдумливо, мене здивувало те, 
що в ньому так багато говориться про Темну Силу у 
всесвіті – про могутнього злого духа, який вважається 
Силою, що знаходиться за гріхом, хворобою і смертю. 
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Тільки різниця така: християнство вважає, що цю Темну 
Силу створив Бог і що вона була добра, коли Він її 
створив, а потім стала злою. Християнство погоджується з 
дуалізмом, що цей світ перебуває у стані війни. Однак 
воно не вважає, що це – війна між двома незалежними 
силами. Це – громадянська війна, бунт Темної Сили й ми 
живемо в частині всесвіту, якою заволодів бунтар. 
 Окупована ворогом територія – ось що є цей світ. 
Християнство – це розповідь про те, як законний король 
прийшов, так би мовити, замаскованим, і закликає усіх нас 
брати участь у великій кампанії саботажу. Коли ви ходите 
до церкви, ви, дійсно, слухаєте таємну радіопередачу від 
наших друзів. Ось тому ворог палко бажає перешкодити 
нам туди ходити. Він чинить це, граючи на нашій 
зарозумілості, лінощах, інтелектуальному снобізмі. Знаю, 
дехто запитає мене: “Чи ж ви дійсно маєте намір у наш час 
наново ввести нашого ”старого друга “ диявола – з 
копитами, рогами й усім іншим”. Ну, що це має спільного з 
нашим часом, я не знаю, та копита й роги мені не дуже 
важливі, але відносно іншого відповім: “Так, маю намір”. 
Я не претендую на те, що знаю щось про його особистий 
вигляд. Якщо хтось бажає знати його краще, то я сказав би 
тій людині: “Не хвилюйтеся! Якщо ви дійсно бажаєте, ви 
довідаєтеся. Чи вам це сподобається, то вже інше 
питання”. 
 
 

3 
 

ЖАХЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА 
 
 Отже, християни вірять, що зла сила сформувала 
себе для сучасного Князя Світу цього. А це, звичайно, 
викликає проблеми. Чи цей стан справ згідний із Божою 
волею чи ні? Якщо так, то це дивний Бог, скажете ви; якщо 
ж ні, то як може щось трапитися всупереч волі Істоти, Яка 
володіє абсолютною владою? 
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 Але кожний, хто володів владою, знає, як справи 
можуть погоджуватися або не погоджуватися з вашою 
волею. Може бути цілком розумно для матері [вчительки] 
сказати дітям: “Я не приходитиму щовечора змушувати вас 
наводити порядок у класній кімнаті. Ви самі повинні 
вчитися тримати її чистою”. Аж одного вечора вона 
знайшла плюшевого ведмедика, чорнильницю й 
французьку граматику на решітці каміну. А це ж було 
проти її волі. Вона хотіла бачити дітей охайними. Але з 
другого боку, саме ж її воля і дала дітям свободу бути 
неохайними. Така ж сама проблема може виникнути в 
будь-якому полку, профспілці або школі. Якщо ви 
дозволите, щоб якесь діло виконували добровільно, то 
половина людей не виконуватиме його взагалі. Це не те, 
що ви воліли, але ваш “дозвіл” зробив це можливим.  
 Це ж саме, мабуть, відбувається і у всесвіті. Бог 
створив людей із свобідною волею. Це означає, що вони 
можуть іти невірним або вірним шляхом. Дехто думає, що 
вони можуть уявити людей, які були вільні, але не мали 
можливості піти невірним шляхом. Я не можу собі цього 
уявити. Якщо люди вільні бути добрими, вони також вільні 
бути злими. Це ж свобідна воля дала можливість 
виникнути злу. Чому ж тоді Бог дав людям свобідну волю? 
А тому, що хоч свобідна воля дає і можливість виникнути 
злу, це єдиний спосіб, який уможливлює мати будь-яку 
любов, чи доброту, чи радість, які варто мати. Світ 
створінь-автоматів, які працювали б як машини, навряд чи 
варто було б творити. Щастя, яке Бог призначив Своєму 
вищому створінню, людині, це щастя бути вільно, 
добровільно поєднаному з Ним і одно з одним в екстазі 
любові й задоволення, в порівнянні з яким найпалкіша 
любов на Землі між чоловіком i жінкою – це просто 
молоко й вода. А для цього люди повинні бути вільними.  
 Звичайно, Бог знав, що трапиться, коли люди 
користуватимуться свободою волі неправильно. Очевидно, 
Він думав, що варто ризикнути. Можливо, ми схильні не 
погоджуватися з Ним, але в непогоджуваності з Богом є 
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трудність. Він – джерело, з якого походить вся наша 
здатність міркувати: ви не можете бути справедливим, а 
Він – несправедливим, як струмок не може піднятися вище 
свого власного джерела. Коли сперечаєтеся з Ним, ви 
сперечаєтеся саме з тією силою, яка робить вас здатними 
сперечатися взагалі; це те саме, що відрізати гілку, на якій 
ви сидите. Якщо Бог думає, що цей стан війни у всесвіті є 
справедливою ціною свободи волі – цебто, створивши цей 
живий світ, в якому люди можуть чинити справжнє добро 
або зло, й може відбутися щось дуже важливе, замість 
іграшкового світу, який приводиться в рух, коли Бог 
потягне мотузок – тоді й ми вважатимемо, що наша 
свобода волі варта, щоб за неї заплатити ціну. 
 Коли ми збагнемо суть свобідної волі, ми 
зрозуміємо, як нерозумно запитувати, як мене якось 
запитали: “Чому Бог створив людей з такого гнилого 
матеріалу, що людське створіння зіпсувалося?” Що з 
кращого матеріалу створене створіння, досконаліше, 
сильніше, свобідніше, й може бути ще кращим, якщо піде 
вірним шляхом, але й може бути гіршим, якщо піде 
неправильним шляхом. Корова може бути дуже доброю, 
або дуже поганою; пес може бути як гіршим, так і кращим; 
дитина – кращою, або гіршою; пересічна людина може 
бути ще більше такою; людина-геній – ще більше такою; 
надлюдський дух може бути найкращим або найгіршим від 
усіх. 
 Як же Темна Сила збилася з пуття? Тут, 
безсумнівно, ми ставимо питання, на яке люди не можуть 
дати відповіді з будь-якою упевненістю. Проте мoжна 
запропонувати резонне (і традиційне) припущення, 
основане на нашому власному досвіді ходіння 
неправильним шляхом. Як тільки у вас виникне 
усвідомлення власного я, тоді може зародитися можливість 
поставити себе на перше місце – бажаючи бути центром – 
фактично, бажаючи бути Богом. Саме в тому полягав гріх 
сатани, це був той гріх, якого він навчав людський рід. 
Дехто помилково думає, що гріхопадіння людини 



 

 

52
поєднане з сатаною. (Розповідь у Книзі Буття скоріше 
наводить на думку, що якесь збочення в природі нашої 
статі виникло після гріхопадіння й було його наслідком – 
не причиною). Сатана ж уклав у голови наших далеких 
пращурів думку, що вони можуть бути “як боги”, 
влаштувати самі себе, ніби вони створили самі себе, – бути 
своїми власними господарями, вигадуючи якесь щастя для 
себе поза Богом й окремо від Бога. З тієї безнадійної 
спроби виникло майже все те, що ми називаємо людською 
історією: гроші, бідність, честолюбство, війни, 
проституція, класи, імперії, рабство – довга, страшна 
історія людини, яка намагається знайти щось інше, ніж 
Бога, Який може ощасливити її. 
 Причина, чому ця спроба безуспішна, така: Бог 
створив нас, винайшов нас так, як людина винаходить 
мотор. Машина створена працювати на бензині й не 
працюватиме як слід на будь-якому іншому паливі. Бог же 
накреслив людську машину так, щоб вона працювала на 
Ньому. Сам Бог – це паливо, на якому працює наш дух, або 
пожива, якою живиться наш дух. Інакше не може бути. Ось 
чому невідповідно просити Бога зробити нас щасливими за 
нашим власним бажанням, не турбуючись про релігію. Бог 
не може дати нам щастя й миру окремо від Себе, бо без 
Нього вони не існують. Такого немає. 
 Ось у цьому сенсі й ключ історії. Затрачується 
велика кількість енергії, створюються цивілізації, 
винаходжуються чудові установи; проте кожного разу 
щось іде не так, як слід. Якась фатальна хиба завжди 
приводить себелюбних і жорстоких людей до влади в 
суспільстві й усе скочується знову вниз – в убогість і крах. 
Фактично, машина затихає. Машина, здається, добре 
заводиться, їде кілька ярдів і ламається. Це тому, що її 
змусили працювати на невідповідному паливі. Ось що 
сатана зробив з нами, людьми. 
 А що ж зробив Бог? Перш за все, Він обдарував нас 
сумлінням і почуттям добра й зла. Впродовж усієї 
людської історії були люди, які намагалися (деякі дуже 
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наполегливо) дотримуватися цього, проте ніхто з них не 
досягнув мети. По-друге, Він обдарував людство тим, що я 
називаю гарними мріями: маю на увазі чудові, розсіяні по 
всіх поганських релігіях розповіді про Бога, Який помирає 
і воскресає до життя, Своєю смертю, якимось чином, 
даруючи людям нове життя. По-третє. Він обрав один 
окремий народ і протягом кількох сторіч укладав у їхні 
голови знання, який Він Бог, що Він – один і дбав про їхню 
правильну поведінку. То був єврейський народ, і Старий 
Заповіт дає опис про цей процес укладання. 
 А тоді відбувається справжній шок. Між євреями 
раптово з’являється чоловік, який веде мову так, що Він, 
ніби Бог. Він заявляє, що прощає гріхи. Він говорить, що 
Він завжди існував. Він говорить, що прийде судити світ в 
кінці часу. Тепер зробімо пояснення. Між пантеїстами, як і 
між індусами, будь-хто може сказати, що він – частина 
Бога, або що він одно з Богом; в тому не було нічого дуже 
дивного. Але той чоловік був єврей і не міг мати на увазі 
такого Бога. Бог, на їхній мові, означало Істоту поза 
межами світу, яка створила цей світ і була безкінечно 
відмінною від усього іншого. Коли ви усвідомите це, то 
зрозумієте, те, що цей чоловік говорив, було найбільше 
приголомшуючою заявою, яка будь-коли зринала з 
людських уст. 
 Одна частина тієї заяви проходить мимо нас 
непомітно, бо ми її чули так часто, що вона вже втратила 
значення. Маю на увазі право прощати гріхи – будь-які 
гріхи. Якщо промовець не є Богом, то все це видається 
безглуздим і смішним. Можна зрозуміти, коли людина 
прощає образи, завдані їй особисто. Ви наступили мені на 
мозоль, я вам прощаю; ви вкрали мої гроші, я вам прощаю. 
Але що ми повинні думати про людину, яку не 
пограбували і якій не наступили на мозоль, але яка заявляє, 
що вона простила вам за те, що ви наступили на мозоль 
комусь і вкрали гроші в когось? Осляче самозадоволене 
безглуздя – це найм’якша характеристика її поведінки. А 
якраз це зробив Ісус. Він говорив людям, що їхні гріхи 
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прощені, і ніколи не чекав на згоду всіх тих, кого гріхи, 
безсумнівно, поранили. Він без вагання поводився так, 
неначе був головною зацікавленою стороною, особою, 
найбільше ображеною в усіх образах. У цьому є сенс 
тільки тоді, якщо Він насправді був Богом, чиї закони були 
порушені, чию любов було поранено кожним гріхом. В 
устах будь-кого іншого, хто не є Богом, ці слова говорили 
б про нерозсудливість і зарозумілість, неперевершених ще 
жодною іншою особою.  
 Проте (що дивно й багатозначно) навіть у Його 
ворогів, коли вони читають Євангелії, не виникає враження 
нерозсудливості й зарозумілості. Тим менше в 
неупереджених читачів. Христос говорить, що Він “тихий і 
покірний” і ми віримо Йому, не помічаючи, що якби Він 
був простою людиною, тихість і покірливість були б 
останньою властивістю, яку ми могли б приписати деяким 
Його сентенціям.  
 Я намагаюся відвернути дійсно нерозумне, що люди 
часто говорять про Нього: “Я готовий прийняти Ісуса як 
великого морального учителя, однак не приймаю Його 
претензії на божественність”. Цього ми не повинні 
говорити. Якби звичайна людина говорила те, що говорив 
Ісус, вона не була б великим моральним учителем. Вона 
була б або божевільною – на рівні людини, яка говорить, 
що вона варене яйце – або ж дияволом із пекла. Вам треба 
зробити власний вибір: або та людина була і є Сином 
Божим, або божевільною чи й кимось іншим. Ви можете 
примусити Його замовкнути, як нерозумного, ви можете 
плювати на Нього й забити Його, як демона; або ж 
припасти до Його ніг і назвати Його Господом і Богом. 
Однак не припускаймо якоїсь заступницької нісенітниці, 
що Він великий людський учитель. Він не залишив нам 
такого рішення в цій справі. Він не мав такого наміру. 
  

 
 
 



 

 

55
4 
 

ЦІЛКОВИТО РОЗКАЯНИЙ ГРІШНИК 
 
 Ми зустрічаємося, в такому разі, зі страхітливою 
альтернативою. Цей Чоловік, про Якого йде мова, або був 
(і є) тим, ким Він Себе називав, або ж Він божевільний чи 
хтось гірший. Тепер мені здається, що Він не був ні 
божевільним, ні дияволом, а отже, яким би дивним, 
страшним чи неправдоподібним це здавалося, я змушений 
визнати погляд, що Він, Ісус, був і є Бог. Цей Бог, у 
людському вигляді, зійшов у ворогом захоплений світ. 
 А яка ж мета цього приходу? Що Він прийшов 
здійснити? Звичайно, вчити. Однак, зазирнувши в Новий 
Заповіт або в інші християнські твори, ви довідаєтеся, що 
там постійно говориться про щось інше – про Його смерть 
і воскресіння. Християни, очевидно вважають, що головна 
суть цієї розповіді полягає саме в тому, що Він прийшов на 
землю постраждати й бути страченим.  
 До того як я став християнином, у мене склалося 
враження, що християни перш за все повинні вірити в 
якусь одну особливу теорію щодо мети Христової смерті. 
Згідно з тією теорією, Бог хотів покарати людство за те, що 
воно залишило Його й приєдналося до Великого Бунтаря, 
проте Христос добровільно взяв на Себе ту кару й тому нас 
було помилувано. Тепер визнаю, що навіть ця теорія не 
здається мені такою неморальною і нерозумною, як 
здавалося колись, однак суть справи не в цьому. Пізніше я 
зрозумів, що ні ця теорія, ні жодна інша не є 
християнством. Центр християнської віри полягає в тому, 
що смерть Христова якось примирила нас із Богом і дала 
нам новий початок. Щодо теорій про те, як це було 
досягнуто, це вже інша справа. Відносно того, як 
відбувається цей процес, було висунуто багато теорій, але 
всі християни погоджуються з тим, що він діє. Я розповім 
вам, до чого, на мою думку, це подібне. Всі розумні люди 
знають, якщо ви втомлені й голодні, їжа буде вам 
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корисною. Сучасна теорія живлення, вітаміни й протеїни – 
це інша справа. Люди їли й почували себе краще задовго 
до того, як вони довідалися про теорії вітамінів, і, якщо 
теорії вітамінів колись відкинуть, люди їстимуть як і до 
них. Теорії про смерть Христову – це не християнство; 
вони є тільки поясненням того, як християнство діє. Не всі 
християни погодяться щодо важливості цих теорій. Моя 
англіканська церква не визнає жодну з них як правильну. 
Римсько-католицька церква йде трохи далі. Однак, на мою 
думку, всі вони погодяться, що сама смерть Христа 
безкінечно важливіша за будь-які пояснення, висунуті 
теологами. Вважаю, вони визнали б, що жодне пояснення 
ніколи не буде цілком відповідне реальності. Але, як я 
зазначив у передмові до книжки, я мирянин, а тут ми 
входимо в глибоку воду. Не знаю, чи це матиме якусь 
цінність, але можу тільки сказати вам, як особисто я 
розумію цю справу. 
 На мій погляд, ці теорії самі по собі не є те, що вам 
пропонується приймати. Не сумніваюся, багато хто з вас 
читали Джінса або Еддінґтона. Бажаючи пояснити атом чи 
щось подібне, вони дають вам опис, із якого ви можете 
скласти уявну картину. Проте вони попереджують вас, що 
вчені насправді в цю картину не вірять, а вірять у 
математичну формулу. Картини існують тільки для того, 
щоб допомогти вам зрозуміти формулу. Вони справді не 
такі правдиві, як сама формула; вони зображають вам не 
справжній предмет, а тільки щось приблизно подібне до 
нього. Це лише допоміжний засіб, і якщо вони не 
допомагають, їх можна залишити. Сам предмет не можна 
зобразити , а тільки висловити математично. Ми тут 
знаходимося в однаковому становищі. Ми віримо, що 
смерть Христова – це той момент в історії, коли щось 
цілком неуявленне з’явилося ззовні в нашому світі. І якщо 
ми не спроможні навіть зобразити атомів, із яких 
збудований наш матеріальний світ, то ми, звичайно, не 
будемо спроможні зобразити і те щось неуявленне. 
Справді, якби виявилося, що ми здатні повністю зрозуміти 
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це неуявленне, то вже самий цей факт довів би, що воно не 
є таким, за що себе видає, – незбагненним, нествореним, 
немов блискавка, вдаряюча в наш світ ззовні. Ви можете 
запитати: Ну і “що з того, якщо ми його не розуміємо?” На 
це питання відповідь досить проста. Людина може 
пообідати, не знаючи точно, яким чином їжа живить її. 
Людина може прийняти те, що Христос зробив для неї, не 
знаючи, яким чином це діється; і, звичайно, людина не 
знатиме, як це діється, доки вона його не прийме. 
 Нам говорять, що Христос був страчений за нас, що 
Його смерть змила наші гріхи й що смертю Він подолав 
саму смерть. Ось це – формула. Це – християнство. Будь-
які нами створені теорії про те, як смерть Христова все це 
здійснила, вважаю другорядним; самі плани чи схеми 
треба залишити, якщо вони нам не допомагають, а якщо 
допомагають, то не сплутувати їх із самим предметом. 
Проте на деякі теорії варто звернути увагу. 
 Більшість людей чули про теорію, про яку я раніше 
згадував: ми були помилувані без покарання тому, що 
Христос із власного бажання поніс кару замість нас. На 
перший погляд, це дуже нерозумна теорія. Якщо Бог був 
готовий нас помилувати, то чому не помилував? Який сенс 
був карати невинного замість нас? У цьому я не бачу 
жодного сенсу, якщо думати про кару в поліційно-
судовому сенсі. З другого боку, якщо думати про борг, то є 
багато сенсу в тому, що людина маюча платить борг за 
людину немаючу. Або якщо розуміти слова “заплатити за 
вину” не в сенсі кари, а в більше загальному сенсі “нести 
відповідальність” або “оплачувати рахунок”, тоді, 
звичайно, це справа спільного досвіду, тобто, коли людина 
потрапляє в халепу, то визволення її з біди звичайно лягає 
на доброго друга. 
 Ну а в яку “халепу” потрапила людина? Вона 
намагалася влаштуватися самостійно й поводилася так, 
ніби належала тільки собі. Іншими словами, впала людина 
– не просто недосконала істота, якій потрібне 
удосконалення; вона – бунтівник, який мусить скласти 
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зброю, здатися, просити прощення, усвідомити, що йшла 
хибним шляхом, і приготуватися почати жити спочатку – 
це єдиний вихід із “халепи”. Цей процес здачі – 
повернення повним ходом назад – християни називають 
покаянням. Однак покаяння – зовсім не весела розвага. Це 
багато тяжче, ніж почати поводитися тихіше води, нижче 
трави. Покаяння означає відучуватися від 
самозарозумілості й свавілля, в яких ми управлялися 
тисячоріччями; убивати частку себе, зазнавати свого роду 
смерті. По суті, щоб покаятися, треба бути доброю 
людиною. Ось у цьому і є пастка. Тільки поганій людині 
треба каятися; але тільки добра людина може покаятися 
цілковито. Що ви гірші, то більше вам це необхідне, і 
менше ви спроможні на це. Єдина людина, яка змогла б 
здійснити це цілковито, людина досконала, але їй це не 
потрібне. 
 Пам’ятайте, цього покаяння, цієї добровільної 
покірності принижуванню й свого роду смерті, Бог від вас 
не вимагає, перше ніж ви повернетеся до Нього; Він міг би 
звільнити вас і від цього, якби забажав; це просто опис 
шляху повернення до Нього. Якщо ви просите Бога взяти 
вас без покаяння, то ви дійсно просите Його дозволити 
повернутися назад без повернення. Цього не може статися. 
Дуже добре, тоді ми змушені пройти цей шлях. Проте та 
сама погана поведінка, що робить покаяння необхідним, 
позбавляє нас здатності каятися. То чи ми зможемо 
покаятися, якщо Бог нам допоможе? Так, зможемо, але що 
ми маємо на увазі, коли говоримо про Божу допомогу? 
Маємо на увазі те, що Бог, так би мовити, вклав у нас 
трохи Себе. Він позичає нам трохи Своєї здатності 
міркувати й це як ми мислимо. Він укладає в нас трішечки 
Своєї любові й це, як ми любимо один одного. Коли ви 
вчите дитину писати, ви тримаєте її за руку, а вона 
виводить літери, що ви їх виводите. Ми любимо й 
міркуємо, бо Бог любить і міркує та тримає нашу руку, 
тоді, як ми виводимо літери. Отже, якби ми не впали, то це 
було б простим ділом. На жаль, нам тепер потрібна Божа 
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допомога, щоб зробити те, чого Бог, за Своєю природою 
взагалі ніколи не робить, – здаватися, страждати, коритися, 
померти. В Божій природі взагалі ніщо не відповідає цьому 
процесові. Так що єдиний шлях, для якого нам тепер 
найбільш потрібний Божий провід, це той шлях, яким Бог 
за Своєю природою ніколи не ходив. Бог може ділитися 
тільки тим, чим Він володіє, але щоб страждати й умирати, 
цього в Його природі немає. 
 Однак припустімо, що Бог став людиною – 
припустімо, що людська природа, яка може страждати й 
умирати, злилися з Божою в одній особі – тоді та особа 
могла б нам допомогти. Вона могла б підпорядкувати свою 
волю, постраждати й померти, бо Вона – Бог. Ви і я 
можемо пройти цей процес, якщо тільки Бог здійснить 
його в нас; але Бог може здійснити його тільки тоді, якщо 
Він стане людиною. Наші намагання померти матимуть 
успіх тільки тоді, якщо ми, люди, візьмемо участь у смерті 
з Богом, так же само, як наше міркування може мати успіх 
тільки тому, що воно – крапля з океану Його розуму; але 
ми не можемо розділити Божої смерті, якщо Бог не помре; 
Він же не може померти, не будучи людиною. Ось в 
такому сенсі Він платить наші борги й страждає за нас, 
чого Йому не треба терпіти взагалі. 
 Я чув, як деякі люди висловлювали незадоволення, 
що якщо Ісус – Бог, а також і людина, то Його страждання 
і смерть тратять всю цінність у їхніх очах, “Бо Йому це, 
мабуть, обійшлося досить легко”. Інші ж можуть, і то 
справедливо, докоряти опонентам за невдячність і 
неввічливість цього заперечення; що приголомшує мене, 
так це непорозуміння, яке воно виявляє. Звичайно, до 
певної міри, ті, хто заперечують, мають рацію. Вони 
висловлюються навіть стримано. Цілковита покірність, 
цілковите страждання, цілковита смерть були для Ісуса не 
тільки легші, тому що Він Бог, але були можливі тільки 
тому, що Він був – Бог. Але, звичайно, це дуже дивна 
причина їх не приймати. Учитель може виводити літери 
рукою дитини, бо він дорослий і знає як писати. Ось тому 
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йому легше; а тому що йому легше, він може допомогти 
дитині. Якби ж вона відкинула його допомогу, бо, мовляв 
“дорослим легше”, й чекала навчитися писати від іншої 
дитини, яка сама не може писати ( і тому не має 
“несправедливої” переваги), то вона не скоро досягнула б 
успіху. Якщо я потопаю в бистрій річці, людина, яка ще 
стоїть однією ногою на березі, може подати мені руку і 
врятувати мене. Чи ж мені годиться кричати, ковтаючи 
повітря: “Ні, це нечесно! Ти маєш перевагу! Ти стоїш 
однією ногою на березі!” Та перевага, – якщо бажаєте, 
можете назвати її “нечесною” – це єдина причина, чому 
Він зможе допомогти мені. До кого ж вам звертатися за 
допомогою, якщо не до того, хто сильніший, ніж ви? 
 Ось так я розглядаю те, що християни називають 
викупленням. Однак пам’ятаймо, це тільки ще одна 
картина. Не сплутуйте її із самим предметом, а якщо вона 
вам не допомагає – залишіть її. 
 
 

5 
 

ПРАКТИЧНИЙ ВИСНОВОК 
 
 Христос цілком здався й зазнав приниження. 
Цілком, бо Він був Бог; здався і зазнав приниження, бо Він 
був людина. Християни вірять, що беручи участь у 
приниженні й стражданні Христа, ми також будемо брати 
участь у Його перемозі над смертю й після смерті 
знайдемо життя, в якому станемо досконалими й 
досконало щасливими. Це означає щось більше, ніж 
дотримуватися Його вчення. Люди часто запитують: “Коли 
ж відбудеться новий ступінь в еволюції – ступінь до чогось 
понад людину?” З християнської точки зору, це вже 
відбулося. У Христі з’явилася нова людина, й нове життя, 
яке почалося в Ньому, буде вкладене в нас. 
 Як цього досягнути? Пригадайте, як ми набували 
наше старе, звичайне життя. Ми успадкували його від 
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інших, від наших батьків і матерів, від усіх наших предків, 
без нашої згоди і з досить цікавим процесом, який включає 
насолоду, страждання й небезпеку. До цього процесу ми б 
навіть не додумалися. У дитинстві більшість із нас роками 
намагається дізнатися про нього, а деякі діти, коли їм 
уперше сказано про нього, не вірять. Я не певний, що їх 
можна ганити за це, бо це процес дуже давній. Так ось і 
той Бог, Хто установив такий процес, – це той Самий Бог, 
Хто установляє, як саме те нове життя, Христове життя, 
має передаватися. Бог не радився з нами, коли замислив 
секс; не радився Він із нами й коли замислив процес 
нового, Христового життя. 
 Життя Христове передається нам трьома 
чинниками: через хрещення, віру й ту таємничу дію, яку 
різні християни називають різними назвами – святим 
причастям, месою, Господньою вечерею. Оце принаймні 
такі три звичайні методи. Я не говорю, що не може бути 
особливих випадків, коли воно передається тільки одним 
або двома з цих методів. У мене немає ні часу, ні знання, 
щоби розглядати особливі випадки. Якщо ви пробуєте за 
кілька хвилин сказати людині, як дістатися до Едінбурґу, 
ви порадите їй потяг; правда, вона може дістатися туди й 
кораблем чи літаком, проте ви навряд чи поведете мову 
про це. І я не говорю, який із цих трьох чинників найбільш 
необхідний. Мій методистський друг бажав би, щоб я 
сказав більше про віру й менше відносно двох інших 
чинників. Однак про це я не поведу мови. Кожний, хто 
намагатиметься навчати вас християнських доктрин, 
фактично скаже вам користуватися трьома, й цього 
вистачить для нашої сучасної мети. 
 Я особисто не розумію, чому ці три чинники 
повинні бути провідниками нового життя. Але, якщо хтось 
не знає, то і я ніколи не повинен був бачити будь-якого 
зв’язку між особливою фізичною насолодою і з’явленням 
нової людської істоти на світ. Реальність необхідно 
приймати такою, якою вона появляється нам; навіщо 
даремно плести про те, якою вона мала б бути, або що ми 
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мали б очікувати від неї. Але хоч я не розумію, чому воно 
повинно бути так, я можу сказати вам, чому я вірю, що так 
воно є. Я вже пояснив, чому мушу вірити, що Ісус був (і є) 
Бог. З історії знаємо, що Він навчав Своїх послідовників, 
що нове життя було передане таким способом. Інакше 
кажучи, я вірю авторитетові Його слова. Нехай вас не 
лякає слово “авторитет”. Вірити у щось на слово, означає 
вірити комусь тому, що ви вважаєте його достовірним. 
Дев’яносто дев’ять відсотків із того, у що ви вірите, ви 
вірите на слово. Я вірю, що існує таке місто як Нью-Йорк. 
Сам я його не бачив і не міг би довести абстрактним 
міркуванням, що таке місто існує. Я вірю цьому, тому що 
надійні люди сказали мені. Звичайна людина вірить у 
Сонячну систему, атоми, еволюцію, кровообіг на слово, бо 
вчені так говорять. Кожне історичне твердження у світі ми 
приймаємо на слово. Ніхто з нас не бачив норманського 
завоювання [Англії – 1066] чи загибелі [іспанської – 1588] 
армади. Ніхто з нас не міг би довести тих подій чистою 
логікою, як це діється в математиці. Ми віримо в це просто 
тому, що люди залишили нам авторитетні записи про ті 
події за свідченням очевидців. Людині, яка твердить 
безглузді нісенітниці про авторитет у інших справах, як 
дехто твердить у релігії, треба залишитися задоволеною 
своїм неуцтвом на все життя. 
 Не думайте, що пропоную хрещення, віру і святе 
причастя як чинники, які будуть достатніми замість 
вашого намагання наслідувати Христа. Ваше природне 
життя походить від ваших батьків, проте це ще не означає, 
що воно так триватиме, якщо ви не дбатимете про нього. 
Життя можна втратити через недбалість або через 
самовбивство. Ви повинні живити його, турбуватися про 
нього, однак завжди пам’ятайте, що ви не творці свого 
життя, а отримавши його від когось іншого – тільки 
підтримуєте його. Ось саме так християнин може згубити 
Христове життя, укладене в нього, якщо не буде 
намагатися підтримувати його. Але навіть найкращий з 
християн, що будь-коли жив, не діє своїми силами – він 
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тільки живить і оберігає життя, якого не здобув би 
власними зусиллями. З цього випливають практичні 
висновки. Поки природнє життя триває у вашому тілі, воно 
те тіло відбудовуватиме. Пораньте живе тіло, й воно якось 
заживе, чого не відбудеться із мертвим тілом. Живе тіло 
може поранитися, але воно до певної міри й відбудовує 
себе. Так само й християнин – це не той, хто ніколи не йде 
невірним шляхом, а той, у кого є змога покаятися, устати й 
почати спочатку після кожного спотикання, тому що в 
ньому – Христове життя постійно відбудовує його, даючи 
йому змогу повторювати (до певної міри) таку добровільну 
смерть, яку Сам Христос прийняв. 
 Ось чому становище християнина відрізняється від 
становища інших людей, які намагаються бути добрими. 
Вони намагаються своєю доброю поведінкою догодити 
Богові, якщо Він є; якщо ж Його немає, то принаймні 
заслужити схвалення добрих людей. Але християнин 
переконаний, що будь-яке добре діло, зроблене ним, 
походить від Христового життя у нім. Він не думає, що Бог 
любитиме нас тому, що ми добрі, але що Бог учинить нас 
добрими, бо Він любить нас. Подібно до того як дах 
теплиці притягає сонце не тому, що він блискучий, але стає 
блискучим, бо сонце осяває його. 
 Дозвольте мені роз’яснити, що коли християни 
говорять про Христове світло в собі, вони не мають на 
увазі просто щось розумове чи моральне. Коли вони 
говорять про “перебування у Христі” чи про “перебування 
Христа в них”, то це не просто означає, як кажуть , що 
вони тільки думають про Христа або наслідують Його. 
Вони вважають, що Христос дійсно діє через них; що вся 
сукупність християн – це фізичний організм, через який діє 
Христос; що ми – Його пальці, м’язи, клітини Його тіла. І 
це, може, пояснює, чому це нове життя передається не 
тільки чисто духовним актом, як вірою, але й фізичними 
актами, як хрещення і святе причастя. Це не просто 
передавання ідеї, а щось більш подібне до еволюції – 
біологічного чи надбіологічного факту. Немає чого 
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намагатися бути більше духовним, ніж Бог. Бог не мав 
задуму, щоб людина була чисто духовною істотою. Ось 
тому Він використовує матеріальні предмети – хліб і вино, 
щоб укласти в нас нове життя. Ми можемо думати, що це 
грубо й недуховно. Але Бог так не мислить: Він винайшов 
їжу, любить матерію, Він її створив. 
 Ще один чинник приводив мене до замішання. Чи ж 
це не є страшенно несправедливо, що це нове життя 
обмежене до людей, що почули про Христа й змогли 
повірити в Нього? А вся справа в тому, що Бог не 
повідомив нас про Свої заходи щодо інших людей. Ми 
знаємо, що ніхто не може спастися, хібащо через Христа; 
нам не відомо, чи тільки ті, хто знає Його, можуть спастися 
через Нього. А тим часом, якщо ви стурбовані людьми, що 
перебувають іззовні, було б найбільш нерозважливо 
залишитися іззовні вам самим. Християни – тіло Христове, 
організм, через який Він діє. А кожен додаток до того тіла 
дає йому змогу діяти більше. Якщо ви бажаєте допомогти 
тим, хто ззовні, додайте вашу маленьку клітину до тіла 
Христового; Христос єдиний, Хто зможе допомогти їм. 
Якщо відрізати людині пальці, то це був би дивний спосіб 
змусити її виконувати більше праці. 
 Інше можливе заперечення таке: чому Бог 
приземляється в цьому ворогом окупованому світі 
замаскованим і починав таємне суспільство, щоб 
руйнувати диявола? Чому Він не приземляється, 
зосередивши великі сили, й не завойовує його? Чи ж Він не 
досить сильний? Та християни думають, що Він 
приземлиться, зосередивши великі сили, проте ми не 
знаємо, коли це відбудеться. Однак ми можемо 
припускати, чому Він бариться. Він бажає дати нам 
можливість вільно стати на Його бік. Думаю, ви і я не були 
б високої думки про француза, який чекав би поки 
союзники не ввійдуть в Німеччину й тоді об’явив, що він 
також на нашому боці. Бог втрутиться в цей світ. Але мені 
цікаво знати, чи усвідомлюють люди, які просять Бога 
втрутитися явно й прямо у наш світ, як воно буде, коли Він 
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втрутиться. Коли це станеться, це буде кінець світу. Коли 
автор виходить на сцену, вистава закінчилася. Бог 
втрутиться, будьте впевнені. Але яка користь говорити 
тоді, що ви на Його боці, коли ввесь природний всесвіт 
розтане, як сон, і рушить з тріском, і тоді настане щось, що 
ніколи не спадало вам на думку, – щось таке чудове для 
декого з нас і таке жахливе для інших, що ніхто з нас не 
матиме вибору. Бо тепер Бог буде не замаскованим і Його 
прихід буде таким надзвичайним, що викличе або 
непереборну любов, або непереборний жах у кожної 
людини. Тоді буде надто пізно вибирати на чиєму боці 
стати. Немає сенсу говорити, що ви вибрали лягати, коли 
стало неможливо стояти. То не буде час вибору; то буде 
час, коли ми довідаємося, який бік ми дійсно вибрали, 
усвідомлювали ми це чи ні. Але сьогодні, тепер, у цей 
момент є можливість зробити вірний вибір. Бог стримує 
Себе, щоб дати нам таку можливість. Вона не триватиме 
вічно. Ми повинні використати її, або залишити. 
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1 
 

ТРИ СКЛАДОВІ ВИДИ МОРАЛЬНОСТІ 
 

 Існує розповідь про школяра, якого запитали, який, 
на його думку, Бог насправді. Він відповів, що, наскільки 
він розуміє, Бог “це особа, яка завжди вистежує тих, хто 
тішиться, й намагається зупинити ту втіху”. Боюся, в 
багатьох людей таке ж поняття викликає слово 
“моральність”: щось, що перешкоджає, щось, що зупиняє 
вашу втіху. Насправді, правила моральності це вказівки, як 
приводити в рух людську машину. Кожне моральне 
правило спрямоване на запобігання поломки, напруженню 
або тертю в праці цієї машини. Ось чому, на перший 
погляд, видається, що ці правила постійно перешкоджають 
нашим природним схильностям. Коли нас вчать як 
користуватися якоюсь машиною, інструктор завжди 
говорить: “Ні, так не роби”, бо, звичайно, багато дечого 
видається нам, що воно в порядку й що це правильний 
спосіб так поводитися з машиною, але воно так справді не 
виходить.  
 Дехто віддає перевагу розмові про моральні 
“ідеали”, а не про правила моралі, або про моральний 
“ідеалізм”, а не про моральний послух. Звичайно, цілком 
вірно, що моральна досконалість це “ідеал” у тому сенсі, 
що ми його не можемо досягнути. В цьому сенсі будь-яка 
досконалість, для нас, людей, – ідеал; ми не можемо бути 
досконалими водіями автомобіля чи досконалими 
гравцями в теніс або проводити досконало прямі лінії. Але 
в іншому сенсі, називати моральну досконалість ідеалом – 
обманливо. Коли людина говорить, що якась жінка, дім, 
корабель, чи город – “її ідеал”, вона не має на увазі (хіба 
що вона до певної міри нерозумна), що всі інші мають 
мати той ідеал. У таких справах ми володіємо правом на 
різні смаки й тому на різні ідеали. Проте небезпечно 
описувати людину, яка намагається дотримуватися 
морального закону, як “людину високих ідеалів”, тому що 
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це може схилити до думки, що моральна досконалість – 
справа особистого смаку кожного, й ми, решта нас, не 
змушені поділяти цього смаку. Таке мислення було б 
згубною помилкою. Досконала поведінка може бути такою 
ж недосяжною, як і переключання швидкостей під час їзди; 
однак це необхідний ідеал, приписаний усім людям самою 
природою людської машини, так як досконале 
переключання швидкостей є приписаним ідеалом усім 
водіям самою природою автомобілів. Але ще небезпечніше 
було б думати про себе, як про людину “високих ідеалів” 
тому, що ми намагаємося ніколи не говорити неправди (за 
винятком кількох неправд) або ніколи не чинити 
перелюбства (за винятком тільки зрідка) або не бути 
забіякою (за винятком тільки поміркованим забіякою). Це 
може привести вас до того, що ви станете обмеженою й 
самовдоволеною людиною; ви вважатимете себе 
особливою людиною, що заслуговує на поздоровлення за 
свій “ідеалізм”. Насправді ж, ви можете очікувати на 
поздоровлення тому, що коли ви тільки вирішуєте 
завдання, ви намагаєтеся виконати його досить правильно. 
Певна річ, правильне виконання арифметичного завдання – 
“ідеал”, ви, звичайно, зробите деякі помилки в деяких 
підрахунках. Проте немає нічого похвального намагатися 
бути досить точним на кожному кроці в кожному 
підрахунку. Не намагатися – було б ідіотично, бо кожна 
помилка завдасть вам клопоту пізніше. Таким самим 
чином кожна моральна невдача завдасть клопоту іншим і, 
напевно, вам особисто. Говорячи про правила й послух 
замість “ідеалів” та “ідеалізму” ми допомагаємо 
нагадувати собі про ці факти.  
 Але підемо крок уперед. Людська машина виходить 
з ладу двома способами. Перший, коли окремі особи 
відходять одне від одного або конфліктують, ранячи один 
одного обманом або задиракуватістю. Другий – коли 
внутрі людини настає розлад, коли її різні частини 
(здібності й бажання тощо) або відходять одна від одної, 
або перешкоджають одна одній. Це можна зрозуміти 
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краще, коли подумаємо про себе як про флотилію, яка 
пливе в строю. Плавання буде успішним, коли, по-перше, 
кораблі не зіштовхуватимуться й не заважатимуть один 
одному; по-друге, якщо кожен корабель володітиме 
добрими ходовими якостями й двигунами в належному 
стані. Фактично, ці два чинники невіддільні. Якщо кораблі 
зіштовхуватимуться, вони скоро будуть непридатні до 
мореплавання. З другого ж боку, якщо їхні рульові 
пристрої не в належному стані, вони не зможуть уникати 
зіткнень. Або, якщо бажаєте, уявіть собі людство як 
оркестр, що грає мелодію. Щоб досягти доброго 
результату, треба щоб і інструмент кожного окремого 
музиканта був настроєний, і щоб кожний музикант вступав 
вчасно, щоб об’єднатися з усіма іншими. 
 Однак є щось, чого ми не взяли до уваги. Ми не 
запитали, куди простує флот, або який музичний твір хоче 
оркестр грати. Інструменти можуть бути настроєні і 
вступати вчасно, але виконання не буде успішним, якщо 
оркестр найняли грати танець, а насправді він грав 
похоронні марші. І як би добре не плив флот, його 
плавання буде неуспішним, якщо він мав приплисти до 
Нью-Йорку, а насправді прибув до Калькути. 
 Таким чином, моральність, очевидно, стосується 
трьох видів. По-перше, справедливості та гармонії між 
індивідуумами. По-друге, наведення порядку й злагоди 
внутрі кожного індивідуума. По-третє, загальної мети 
людського життя в цілому: для чого людина була створена, 
в якому напрямі повинен пливти флот, яку музику бажає 
диригент, щоб грав оркестр. 
 Ви, може, спостерегли, що теперішні люди майже 
завжди думають про перший вид, забуваючи два інші. 
Коли люди пишуть в газетах, що ми змагаємося за 
християнські норми моральності, вони звичайно мають на 
увазі, що ми змагаємося за доброту й справедливість між 
народами, класами та індивідуумами; тобто, вони мислять 
тільки про перший вид. Коли людина говорить, що вона 
планує щось зробити: “Воно не може бути злом, бо нікому 
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не пошкодить”, вона думає тільки про перший вид. Вона 
думає, що немає значення в якому стані внутрішність 
корабля, аби тільки корабель не зіштовхнувся з іншим 
кораблем. І цілком природно, коли починаємо мислити про 
моральність, треба починати з першого виду – суспільного 
відношення. Результати низького рівня моральності в тій 
сфері так очевидні й тиснуть на нас щоденно: війна й 
бідність, хабарництво, брехня, чи погано виконана праця. 
А також, поки ви дотримуєтеся першого виду, розбіжності 
щодо моральності не дуже великі. Майже всі люди в усі 
часи погоджувалися (в теорії), що людям треба бути 
чесними, добрими, допомагати один одному. Проте, хоча 
починати з цього й природно, якщо ж наше осмислення 
моральності на цьому зупиняється, то це рівнозначне тому, 
що ми про неї взагалі ще й не почали думати. Доки ми не 
підемо до другого виду – до наведення порядку внутрі 
кожної людини – ми тільки обманюємо себе. 
 Що за користь говорити, як вести кораблі в морі, 
щоб уникати зіткнення, якщо вони насправді такі до 
смішного старі ванни, якими взагалі не можна правити. 
Що за користь накреслювати на папері правила суспільної 
поведінки, якщо ми знаємо, що по суті, наша жадність, 
боягузтво, дратівливість, зарозумілість перешкодять нам 
виконувати їх? Я ні на хвилину не маю на увазі, що ми не 
повинні думати – й думати наполегливо – про 
удосконалення нашої суспільної й економічної системи. 
Що я маю на увазі, це що все те міркування буде просто 
нісенітницею, доки ми не усвідомимо, що ніщо інше, як 
тільки мужність і безкорисливість окремих осіб змусять 
будь-яку систему діяти належним чином. Дуже легко 
усунути певний рід хабарництва й задиркуватості в нашій 
системі, але доки люди є обманниками або задираками, 
вони знайдуть якийсь новий спосіб продовжувати стару 
гру при новій системі. Закон не змусить людей бути 
добрими, а без добрих людей не можна мати доброго 
суспільства. Ось чому ми повинні мислити про другий вид: 
про моральність внутрі індивідуума. 
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 Проте й на цьому, на мою думку, не можна 
зупинитися. Ми тепер досягаємо моменту, коли різні 
погляди про всесвіт схиляють до різної поведінки. І на 
перший погляд здається, що було б розумно зупинитися, 
перш ніж дійдемо туди, й просто продовжувати з тими 
нормами моральності, з якими розумні люди 
погоджуються. Але чи ми зможемо? Пригадайте, що 
релігія охоплює ряд тверджень про факти, які або 
правдиві, або помилкові. Якщо факти правдиві, то з них 
логічно виходить один ряд висновків щодо правильного 
плавання людського флоту; якщо ж вони помилкові, то 
виходить інший ряд. Наприклад, повернімося до людини, 
яка заявляє, що ніщо не може бути неправильним, якщо 
воно не заподіює шкоди іншим людям. Вона повністю 
розуміє, що не повинна заподіювати шкоди іншим 
кораблям каравану, проте щиро вважає, як вона сама 
поводиться з своїм власним кораблем, це суто її особиста 
справа. Але хіба не робить великої різниці, якщо той 
корабель не є її власністю? Хіба ж не робить великої 
різниці, чи я є, так би мовити, власником свого розуму й 
тіла, чи тільки їх орендарем, відповідальним за них 
справжньому власникові? Якщо хтось інший створив мене 
для своєї особистої мети, тоді в мене буде багато 
обов’язків, яких не було б, якби я просто належав собі. 
 Християни твердять, що кожна людина житиме 
вічно – це твердження або правдиве, або помилкове. Якби 
я жив лише сімдесят років, то про багато речей не варто 
непокоїтися, проте мені треба про них непокоїтися, якщо 
житиму вічно. Може, моя дратівливість або заздрість 
поступово погіршаться, однак погіршаться так поступово, 
що впродовж сімдесяти років будуть малопомітними. Але 
через мільйон років цей стан може стати цілком 
пекельним. Насправді, якщо християнство правдиве, то 
слово “Пекло” точно правильний вислів мого стану. І 
безсмертя робить цю іншу різницю, яка згодом стане 
такою, як між тоталітаризмом і демократією. Якщо людина 
живе тільки сімдесят років, то держава, нація чи 
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цивілізація можуть протривати тисячу років, що є 
важливіше, ніж людина. Однак, якщо християнство 
правдиве, тоді людина не тільки важливіша, а незрівнянно 
важливіша, бо вона вічна, а життя держави чи цивілізації, у 
порівнянні з нею, – тільки мить. 
 Отже, якщо думати про моральність, то ми повинні 
думати про всі три види: стосунки між людиною й 
людиною, внутрішній стан кожної людини й стосунки між 
людиною й силою, яка створила її. Ми всі можемо 
співробітничати з першим видом. Розбіжності 
починаються в другому й стають серйозними в третьому. 
Саме в третьому виді виникають головні розбіжності між 
християнською й нехристиянською мораллю. В наступних 
розділах я говоритиму з християнської точки зору, 
розглядаючи картину в цілому, немов би християнство 
було правдивим. 
 
 

2 
 

“КАРДИНАЛЬНІ ЧЕСНОТИ” 
 

 Попередній розділ був спочатку підготований для 
короткого радіомовлення. 
 Якщо вам дозволено говорити лише десять хвилин, 
то майже всім іншим треба пожертвувати заради стислості. 
Й це одна з головних причин, яка змусила мене розділити 
моральність на три частини (з картиною пливучих кораблів 
у каравані), бо це, здавалося, найкоротший шлях, щоб 
охопити ввесь премет. Тепер хотів би вказати на інший 
спосіб, яким ділили цей предмет стародавні автори; й хоча 
він був надто довгим для мого радіомовлення, проте він 
дуже добрий. 

Згідно стародавніх авторів, є сім “чеснот”. Чотири з 
них називаються “кардинальними”, останні три – 
“теологічними”. “Кардинальні” чесноти – ті, які всі 
цивілізовані люди визнають; “теологічні”, як правило, 
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відомі переважно християнам. “Теологічні” розглянемо 
пізніше, тепер говоритиму про чотири кардинальні 
чесноти. (Слово “кардинальні” не має нічого спільного з 
“кардиналами” Римсько-католицької церкви. Воно 
походить від латинського слова, яке означає “двернá 
завіса”. Ці чесноти названі “кардинальними”, бо вони є, я б 
сказав, “основними”). Ось вони: ПРЕМУДРІСТЬ, 
СТРИМАНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ і СТІЙКІСТЬ. 

Премудрість означає практичний здоровий розум; 
продумування до кінця своїх дій і їх наслідків. Тепер 
більшість людей рідко думають про премудрість як про 
одну з “чеснот”. Насправді, тому що Христос сказав, що 
коли не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне, 
багато християн уважають, що як тільки ви “добрі”, то 
немає значення, що ви нерозумні. Однак це невірне 
розуміння. По-перше, більшість дітей виявляють досить 
премудрості в справах, у яких вони справді зацікавленні, й 
продумують їх цілком справедливо. По-друге, як зауважив 
ап. Павло, Христос не мав на увазі, щоб наші розумові 
здібності залишалися на рівні дитини. Навпаки, Він сказав 
нам бути не тільки “невинними, як голубки”, але й 
“мудрими, як змії”. Він бажає, щоб ми мали серце дитини, 
а розум дорослої людини; були простодушними, 
прямодушними, люблячими й здібними до навчання, як 
добрі діти, але одночасно, щоб увесь наш розум був 
пильний і в першокласній бойовій готовності. Ви даєте 
гроші на добродійні справи, проте це не означає, що ви не 
повинні довідатися, чи та установа не обманна. Коли ви 
мислите про Бога (наприклад, в молитві), то це ще не 
означає, що ви повинні бути задоволені тими самими 
дитячими думками, які мали в п’ять років. Цілком 
правдиво, що Бог не любитиме вас менше, чи поважатиме 
вас менше, якщо б ви народилися з обмеженим розумом. У 
Нього є місце й для людей із малими розумовими 
здібностями, однак Він бажає, щоб кожна людина 
використовувала ті розумові здібності, якими вона володіє. 
Правильним гаслом повинно буте не: “Будь добрим, 
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приємним, а нехай інші будуть розумними”, а “будь 
добрим, приємним і пам’ятай – будь настільки розумним, 
наскільки можливо”. Бог не любить більше 
інтелектуальних ледарів, ніж будь-яких інших ледарів. 
Якщо ви думаєте стати християнином, я попереджую вас, 
що ви починаєте мандрівку, для якої буде потрібна вся 
ваша істота, включно з розумом. На щастя, це також діє і 
навпаки. Кожен, хто чесно намагається бути 
християнином, скоро довідається, що його розумові 
здібності загострюються. Однією з причин, чому не 
потрібно спеціальної освіти є та, що християнство – само 
по собі освіта. Ось чому неосвічений віруючий Буньян 
зумів написати книжку, яка здивувала світ. 

Стриманість, на жаль, одне з тих слів, значення 
якого змінилося. Тепер воно звичайно означає 
непитущість. Але в ті дні, коли стриманість уважалася 
другою кардинальною чеснотою, воно не мало такого 
значення. Стриманість стосувалася не лише спиртного 
напою, а й усяких інших задоволень; означала не 
стримуватися від них, а йти до певної межі, не далі. 
Помилково думати, що всі християни повинні бути 
непитущими; мусульманство, а не християнство, непитуща 
релігія. Звичайно, може бути обов’язком окремого будь-
якого християнина, в даний момент, стриматися від 
міцного напою або тому що він не може пити взагалі, щоб 
не випити забагато, або тому що він є з людьми, які 
схильні до п’янства, й не повинен заохочувати їх своїм 
питтям. Суть в тому, що він стримується з доброї причини 
від того, чого сам не засуджує, і в чому інші люди мають 
задоволення. Однією з характерних рис певного типу 
поганої людини є те, що вона не може залишити чогось 
сама без бажання, щоб і всі інші залишили його. Однак це 
не християнський метод. Окремий християнин може 
вважати потрібним відмовитися від багато дечого з 
особливих причин – від шлюбу, м’яса, пива або кіно; 
однак, коли починає говорити, що ці речі злі самі по собі, 
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або дивиться зневажливо на тих людей, які вживають їх, то 
він пішов невірним шляхом.  

Велике зло було вчинене сучасним обмеженням 
слова тверезість щодо питання алкогольного напою. Це 
обмеження допомагає  людям забувати, що можна бути 
нестриманим в багатьох інших відношеннях. Чоловік, який 
зосереджує своє життя на грі в гольф або мотоциклі, чи 
жінка, яка захоплюється роздумуванням про одяг, бридж 
[карточна гра] або свого пса, так само нестримані, як і той, 
хто впивається щовечора. Звичайно, це менше помітно 
назовні: бриджоманія або гольфоманія не змусять їх 
падати посередині вулиці, проте Бога не можна обманути 
зовнішністю. 

Справедливість означає багато більше від того, що 
відбувається в судах. Це стара назва того всього, що ми 
тепер повинні називати чесністю; воно включає вірність, 
терпіння, правдивість, дотримування обітниць і багато 
іншого.  

Стійкість включає два види відваги:  мужність 
перед лицем небезпеки й витривалість у стражданнях. 
Мужність – це, мабуть, найвідповідніше слово до 
сучасності. Ви, певне, помітите, що неможливо 
здійснювати будь-які інші чесноти, не ввівши в дію цієї. 

Є ще один елемент щодо чеснот, на який треба 
звернути увагу. Здійснити чесний або стриманий учинок і 
бути чесною або стриманою людиною – це не те саме. 
Незавидний тенісист іноді може зробити добрий удар, але 
добрий тенісист той, чиї очі, м’язи й нерви так натреновані 
безчисленними добрими ударами, що на них тепер можна 
покладатися. Вони володіють такою особливістю чи 
якістю, які присутні навіть тоді, коли він і не грає, так же 
само, як розум математика володіє певною звичкою чи 
поглядом і тоді, коли він і не розв’язує математичних 
задач. Таким чином і людина, яка наполегливо діє 
справедливо, врешті-решт здобуває певної якості характер. 
Отже, вірніше ту якість, а не окремі вчинки, маємо на 
увазі, коли мова йде про “чесноту”.  
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Ця відмінність важлива з наступних причин: якщо б 

ми думали тільки про окремі вчинки, ми підтримували б 
три помилкові ідеї.  

1) Ми могли б подумати, якщо ми вчинили 
правильно, то немає значення як або чому вчинили – охоче 
чи з примусу, сумовито чи радісно, через страх перед 
громадською думкою чи тому що так слід діяти. Проте, 
правильні вчинки, здійснені з неправильних мотивів, не 
сприяють формуванню внутрішньої якості чи характеру, 
що називається “чеснотою”, а ця якість чи характер саме 
дійсно мають значення. (Якщо поганий тенісист сильно 
вдарить, не тому що сильний удар потрібний, але тому що 
він утратив здатність володіти собою, його удар може, на 
щастя, допомогти йому виграти ту гру, однак це не робить 
його надійним тенісистом). 

2) Ми могли б подумати, що Бог просто бажає, щоб 
ми дотримувалися ряду правил, тоді як Він бажає мати 
людей певної якості. 

3) Ми могли б подумати, що чесноти потрібні 
тільки для сучасного життя, що в іншому світі можна 
перестати бути справедливим, бо там немає за що 
сваритися, й перестати бути мужнім, бо там немає 
небезпеки. Правда, в майбутньому світі, правдоподібно, не 
буде підстави стати такими людьми, якими можна стати 
тільки в результаті справедливих і відважних учинків тут 
на землі. Суть не в тому, що Бог відмовиться допустити 
нас до Його вічного світу, якщо ми не володітимемо 
певними якостями й характером, а в тому, що якщо люди 
не мають принаймні початків отих чеснот, тоді жодні 
зовнішні обставини не придбають їм “Неба”, тобто, не 
вчинять їх щасливими з глибоким, сильним, непохитним 
щастям, яке Бог призначив для нас. 
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3 
 

СУСПІЛЬНА МОРАЛЬНІСТЬ 
 

 Найперше, що необхідно зрозуміти про 
християнську мораль між людьми, це те, що в цій сфері 
Христос не прийшов проповідувати якусь нову мораль. 
Золоте правило Нового Заповіту (і як бажаєте, щоб вам 
люди чинили, так само чиніть їм і ви) – це підсумування 
того, що, по суті, кожен завжди знав як правду. Насправді, 
великі вчителі моралі ніколи не вводять нових моральних 
правил, цим займаються шарлатани й нерозумні. Як сказав 
д-р Джонсон: “Людям треба частіше нагадувати, ніж їх 
повчати”. Справжнє завдання кожного вчителя моралі – 
продовжувати повертати нас знову й знову до старих, 
простих принципів, яких ми намагаємося не помічати; це 
щось подібне до того, як знову й знову приводити коня до 
тину, який він відмовляється перескочити, або до дитини, 
яка знову й знову відмовляється виконувати домашнє 
завдання. 
 Друге, що необхідно правильно зрозуміти, це те, що 
християнство не претендувало й не претендує в даному 
суспільстві в даний момент на володіння детальною 
політичною програмою для застосування “Чини так, як 
бажаєш, щоб чинили тобі”. Цього не могло бути. 
Християнство було призначене для всіх людей в усі часи, й 
дана програма, що відповідна для одного місця або часу, 
могла б бути невідповідною для іншого. В усякому разі 
християнство так не діє. Якщо воно вчить годувати 
голодних, то не дає уроків кулінарії. Якщо вчить читати 
Святе Письмо, то не дає уроків гебрaйської або грецької 
мови, чи навіть англійської граматики. Християнство 
ніколи не мало наміру замінити або зайняти місце 
звичайного людського мистецтва або науки, а скоріше діє 
як керівник, спрямовуючи їх до відповідної мети, як 
джерело енергії, яке дає їм нове життя, якщо тільки вони 
віддадуть себе в його розпорядження. 
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 Люди говорять: “Церква повинна бути нашим 
провідником”. Це вірно, якщо їхнє розуміння церкви вірне, 
але й помилково, якщо їхнє розуміння церкви помилкове. 
Під Церквою вони повинні розуміти все тіло християн, яке 
застосовує своє християнство на практиці. І коли вони 
говорять, що Церква повинна бути нашим провідником, то 
вони повинні мати на думці, що деякі християни, ті, хто 
володіє відповідними здібностями, повинні бути 
економістами й державними діячами, і що всі економісти й 
державні діячі повинні бути християнами, й щоб усі їхні 
зусилля в політиці й економіці були спрямовані на 
виконання золотого правила – “і як бажаєте, щоб вам люди 
чинили, так само чиніть їм і ви”. Якби це сталося, і якби ми 
й інші були готові взятися за це, тоді ми скоро знайшли б 
розв’язання наших суспільних проблем. Але, звичайно, 
коли вони звертаються до Церкви бути провідником, 
більшість людей бажає, щоб духовенство виклало 
політичну програму. Це нерозумно. Духовенство – це 
якраз особливі люди внутрі Церкви, які були спеціально 
виховані й відокремлені, щоб піклуватися про нас людей, 
які житимуть вічно, а ми звертаємося до них виконувати 
зовсім інші обов’язки, для яких вони не мали відповідного 
виховання. Ці обов’язки справді лежать на нас, мирянах. 
Застосування християнських принципів, скажімо, в 
професійній спілці або освіті, повинно походити від членів 
профспілки й християнських вихователів; так, як 
християнська література походить від християнських 
письменників-романістів і драматургів, а не від єпископів, 
які писали б п’єси й романи у вільний час. 
 Одночасно Новий Заповіт, не вдаючися в 
подробиці, дає досить ясний натяк про те, яким повинно 
бути християнське суспільство. Може, він дає нам більше, 
ніж ми можемо прийняти. Він говорить, що в 
християнському суспільстві не повинно бути ні пасажирів, 
ні паразитів: якщо людина не працює, то вона не повинна й 
їсти. Кожен повинен працювати своїми руками, а ще 
більше, ця праця повинна давати щось доброго: тоді не 
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будуть виробляти непотрібних предметів розкоші й не 
буде більше нерозумних реклам, переконуючи нас 
купувати; не буде й хвастощів та бундючності. До такої 
міри християнське суспільство було б, як ми тепер 
називаємо, лівим. Із другого ж боку, Новий Заповіт завжди 
настійно вимагає від нас слухняності – слухняності (та 
зовнішніх знаків поваги) від нас усіх до призначених 
представників влади, від дітей до батьків і (боюся, що це 
буде дуже непопулярно) від дружин до чоловіків. Третє – 
це суспільство має бути радісним, повним співу й 
веселощів, уважаючи турботу чи неспокій помилковими. 
Ввічливість – це одна з християнських чеснот; Новий 
Заповіт також ненавидить так званих “лепетунів” [Тим. 
5:13]. 
 Якби таке суспільство існувало, й ви або я його 
відвідали, думаю, ми повернулися б із зацікавленим 
враженням. Ми вважали б, що їхнє економічне життя 
занадто соціалістичне й, в тому розумінні, “прогресивне”, 
але його родинне життя й манери – застарілі, може навіть 
церемонні й аристократичні. Кожному з нас в тому 
суспільстві частинки сподобалися б, але боюся, що дуже 
мало кому воно сподобалося б у цілості. Саме цього можна 
було б і сподіватися, якби християнство було 
всеохоплюючим планом людської машини. Ми всі в різний 
спосіб відійшли від того всеохоплюючого плану, й кожен 
бажає довести, що його видозміна первісного плану і є тим 
планом. Ви ось що довідаєтеся знову й знову про все, що 
справді християнське: кожного приваблюють певні його 
частинки й він бажає відібрати ті частинки, залишивши 
решту. Тому ми не дуже просуваємося вперед і тому люди, 
які змагаються за цілком протилежні речі, можуть 
заявляти, що змагаються за християнство. 
 Тепер інша точка. Стародавні греки-погани, 
старозаповітні євреї та великі християнські вчителі 
середньовіччя дали нам добру пораду, яку сучасна 
економічна система знехтувала. Всі ті люди говорили нам 
не позичати [комусь] грошей за відсотки, а позичання 
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грошей за відсотки, що ми називаємо вкладанням 
[інвестицією], – це основа нашої системи. З цього може не 
якраз виходить, що ми пішли невірним шляхом. Дехто 
говорить, що коли Мойсей, Арістотель і християни 
погодилися забороняти відсотки (чи, як вони 
висловлюються, “лихварство”), вони не могли передбачити 
об’єднаних акціонерних компаній і думали про приватних 
позикодавців, тому немає потреби тривожитися про те, що 
вони говорили. Цього питання я не можу вирішити. Я не 
економіст і просто не знаю, чи лежить відповідальність за 
наш сучасний стан на системі капіталовкладення. Тут 
потрібний економіст-християнин. Однак із мого боку було 
б нечесно не сказати, що три великі цивілізації погодилися 
(чи принаймні так здається на перший погляд) засудити 
саме ту систему, на якій ми побудували все наше життя. 
 Ще одна справа і я закінчую. В Новому Заповіті, де 
написано, що кожен повинен працювати, дається підстава: 
“щоб мати подати нужденному”. Милосердя – подавання 
бідним – істотна частка християнської моралі: В грізній 
притчі про овець і козлів усе, здається, залежить від цього. 
Тепер деякі люди говорять, що милосердя повинно бути 
зайвим, і що замість давати бідним, треба створити 
суспільство, в якому не буде кому давати. Вони, може, й 
мають рацію, що ми повинні створити таке суспільство. 
Але якщо хтось думає, що внаслідок цього ми тим часом 
можемо перестати давати милостиню, то він відійшов від 
усієї християнської моралі. Не думаю, що можна 
визначити, скільки саме ми повинні давати. Боюся, що 
єдине вірне правило – це давати більше, ніж ми можемо 
приділяти. Іншими словами, якщо наші видатки на 
комфорт, предмети розкоші й розваги дорівнюють 
загальному рівню між тими людьми, чий прибуток такий 
же як і наш, то ми, мабуть, даємо занадто мало. Якщо наше 
милосердя зовсім не затискує і не стримує нас, то я сказав 
би, що воно надто мале. Повинні бути речі, які ми бажали 
б виконати, але не можемо, бо наші видатки на милосердні 
цілі виключають їх. Я говорю тепер про милосердя взагалі. 
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Особливі випадки тяжкого становища рідних, друзів, 
ближніх, працівників, до яких Бог, так би мовити, 
привертає нашу увагу, можуть вимагати багато більше й 
навіть завдати шкоди й піддати небезпеці наше особисте 
становище. Для багатьох із нас велика перешкода до 
милосердя полягає не в розкішному способі життя чи 
прагненні до більших грошей, а в страсі – страсі 
ненадійності. Це часто треба усвідомити як спокусу. 
Інколи наша гордість також перешкоджає нашому 
милосердю; ми спокушуємося витрачати більше ніж треба 
на показну щедрість (чаєві, гостинне приймання), а менше 
ніж треба на тих, хто справді потребує нашої допомоги.  
 Тепер, перше ніж закінчити, ризикну зробити 
припущення, як цей розділ вплинув на читачів. Думаю, 
між нами є люди лівих поглядів, які дуже розгнівані тому, 
що наша розмова не пішла дальше в лівому напрямі, а 
деякі, протилежних поглядів, розгнівані тому, що, на їхній 
погляд, вона пішла занадто далеко. Якщо моє припущення 
вірне, то воно приводить нас ближче до справжньої 
перешкоди накреслити план для християнського 
суспільства. Більшість із нас дійсно наближається до цього 
предмета, щоб довідатися, що християнство говорить: ми 
наближаємося до нього з надією знайти підтримку 
християнства для поглядів нашої власної партії. Ми 
шукаємо союзника, де нам пропонується Учитель, або 
Суддя. Я сам такий же. Мені хотілося пропустити деякі 
частинки в цьому розділі. І ось тому нічого не вийде з цих 
розмов, якщо ми не підемо багато довшим кружним 
шляхом. Християнське суспільство не досягне мети доти, 
доки більшість із нас не забажає її: а ми не забажаємо її 
доти, доки не станемо повністю християнами. Я можу 
повторювати до посиніння: “І як бажаєте, щоб вам люди 
чинили, так само чиніть їм і ви”, але сам я не зможу 
здійснити цього доти, доки не полюблю ближнього, як 
самого себе. І я не зможу навчитися любити ближнього, як 
самого себе доти, доки не навчуся любити Бога. І я не 
зможу навчитися любити Бога доти, доки не навчуся 
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слухатися Його. І як я вас попереджав, цей шлях 
приводить нас до чогось більше внутрішнього – від 
суспільних тем ми повернулися до релігійних тем. Бо 
найдовший кружний шлях – найкоротший шлях додому. 
 
 

4 
 

МОРАЛЬНІСТЬ І ПСИХОАНАЛІЗ 
 
 Я сказав, що ми ніколи не станемо християнським 
суспільством доти, доки більшість із нас не стане 
християнами. Це, звичайно, не означає, що ми можемо 
відкладати будь-яку діяльність у нашому суспільстві аж до 
якогось уявного майбутнього. Це означає, що ми повинні 
почати обидві справи відразу: 1) Справа, як можна 
докладно застосувати до сучасного суспільства “І як 
бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви” і 
2) справа, як можна стати такими людьми, які справді 
застосували б цей принцип, якби знали, як його 
застосувати. Тепер я хочу обміркувати християнське 
розуміння доброї людини – християнські характерні риси 
людської машини. 
 Перше, ніж вдатися в подробиці, відзначу два більш 
загальні пункти. Перш за все, через те що християнська 
мораль претендує на спосіб наведення порядку в людській 
машині, думаю, ви бажали б довідатися, яке її 
співвідношення з іншим способом, який, нібито претендує 
на подібне право, а саме – психоаналіз. 
 Однак треба чітко розрізняти дві речі: справжні 
медичні теорії і способи з психоаналізів та загальний 
філософський світогляд, до якого Фрейд і деякі інші дещо 
додали. Філософія Фрейда безпосередньо суперечить 
іншому великому психологові – Юнгові. Крім того, коли 
Фрейд говорить про лікування невротиків, він промовляє 
як спеціаліст свого предмета, коли ж переходить до 
загальної філософії, стає аматором. Отже цілком розумно 
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ставитися до нього з повагою в одному випадку, але не в 
іншому – я так і дію. Я тим більше готовий чинити так, бо 
довідався, коли він говорить не про свій предмет, а про 
предмет, на якому я розуміюся (тобто на мовознавстві), він 
– неук. Але сам психоаналіз, окрім усіх філософських 
додатків, які внесли Фрейд та деякі інші, анітрохи не 
суперечить християнству. Способи аналізу в дечому 
збігаються з християнською мораллю, і не було б зле, якби 
кожен священик щось знав про нього. Проте психоаналіз 
не простує тим самим шляхом до кінця, бо обидва способи 
діють по-різному. 
 Коли людина робить моральний вибір, той вибір 
включає два чинники. Перший – сам акт вибору. Інший – 
різноманітні почуття, імпульс тощо, які її психологічний 
склад дарує їй і які є сирцем її вибору. Цей сирець може 
бути двох видів: Або, як ми називаємо його, нормальним, і 
може складатися із почуттів властивих всім людям; або ж 
може складатися із цілком неприродних почуттів, які 
вийшли з ладу в її підсвідомості. Отже, страх предметів, 
які дійсно небезпечні, був би прикладом першого виду; 
нерозумний страх котів чи павуків – приклад другий. 
Прагнення чоловіка до жінки стосується першого виду, 
збочене прагнення чоловіка до чоловіка – другого. 
Психоаналіз береться позбавити людину ненормальних 
почуттів, тобто дати їй кращий сирець для її вчинків 
вибору; мораль зацікавлена самими вчинками вибору.  
 Висловімся ось так. Уявімо собі, що три чоловіки 
йдуть на війну. Один переживає природний страх 
небезпеки, властивий будь-якій людині, і, підкоривши його 
моральним зусиллям, стає хороброю людиною. 
Припустімо, що два інші, як наслідок природних почуттів 
у їхній підсвідомості, перебільшили нераціональний страх, 
із яким жодне моральне зусилля не може допомогти. 
Припустімо, що з’являється психоаналітик і виліковує тих 
двох, тобто повертає їх у стан першого чоловіка. Ну, саме 
тоді закінчується психоаналітична проблема, а 
починається проблема моральна, бо тепер, коли вони 
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вилікувалися, ці два чоловіки можуть взяти цілком інший 
напрям. Перший може сказати: “Дяка Богові, я позбувся 
всього того збудження. Тепер, нарешті, можу робити те, 
що завжди бажав – виконати свій громадянський 
обов’язок”. Але інший може сказати: “Я дуже радий, що 
тепер почуваю себе досить спокійним під час стрільби, 
однак, звичайно, це нічого не міняє, бо я й досі вирішив 
турбуватися про власну персону, коли тільки можу, а 
нехай той інший виконує небезпечну працю. Однак добра 
річ полягає в тому, що я почуваю себе менше переляканим 
і можу тепер турбуватися про себе ефективніше й 
управніше приховувати цей факт від інших.” Ця різниця 
суто моральна й психоаналіз тут зовсім нічого не може 
вдіяти. Скільки не вдосконалюй сирця людини, 
залишається щось інше: справжній, вільний вибір, який, на 
даному їй сирці вона ставить свою вигоду або на перше 
місце, або на останнє. А єдиний вибір, яким зацікавлена 
мораль, – це вільний вибір.  
 Поганий психологічний матеріал – не гріх, а 
хвороба. Тут потрібне не покаяння, а лікування. А, між 
іншим, це дуже важливо. Люди судять один одного за 
їхніми зовнішніми вчинками, а Бог судить їх за моральним 
вибором. Коли невротик, охоплений патологічним жахом 
до котів, змушує себе взяти кота з якоїсь доброї причини, 
то дуже можливо, що в очах Божих він виявив більше 
мужності, ніж здорова людина, нагороджена Хрестом 
Вікторії. Коли людина збочена з молодості, яку вчили, що 
цілком нормально бути жорстоким, виявить якусь 
маленьку доброту, або стримається від якоїсь жорстокості, 
яку вона могла б учинити й таким чином ризикнути, що її 
друзі можуть з неї насміхатися, то в очах Божих вона, 
може, зробила більше, ніж зробили б ви і я, віддавши своє 
життя за друга. 
 Це можна сказати і в зворотному порядку. Дехто з 
нас може здаватися досить добрими людьми, але по суті 
так мало використовує добру спадковість і сприятливе 
виховання, що ми справді гірші від тих, кого вважаємо 
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фанатиками. Чи ми можемо бути досить певними, якби 
довідалися, коли б нас обтяжили психологічним складом, 
поганим вихованням, а тоді владою, скажімо, Гіммлера? 
Ось чому християни не повинні судити. Ми бачимо тільки 
наслідки вибору, які людина зробила на основі даного їй 
сирця. Однак Бог не судить її згідно сирцю взагалі, а згідно 
того, що вона з ним зробила. Більша частина 
психологічного складу людини, мабуть, зумовлена її тілом, 
коли ж воно помирає, все відпадає, а справжня, основна 
людина, яка вибирала, творила найкраще або найгірше з 
того матеріалу, залишиться нагою. Багато дечого, що ми 
вважали своїм власним, але яке насправді було зумовлене 
добрим травленням, спаде з декого з нас; багато дечого 
огидного, що було зумовлене комплексами, або поганим 
здоров’ям, спаде з інших. Тоді ми, вперше, побачимо 
кожного хто яким насправді був. Там буде багато 
несподіванок.  
 А це приводить нас до другого пункту. Люди часто 
думають про християнську мораль як про угоду, в якій Бог 
говорить: “Якщо ви будете дотримуватися багатьох 
правил, Я нагороджу вас, якщо ні – зроблю протилежне”. 
Не думаю, що це найкраще розуміння вищесказаного. Я 
скоріше сказав би, що кожного разу, коли ви робите вибір, 
ви перетворюєте основну частину свого “я”, ту частину 
себе, яка вибирає, у щось трохи відмінне від попереднього. 
І якщо взяти ваше життя в цілому, з усіма незліченними 
виборами, то впродовж усього життя ви помалу 
перетворюєте цю основну частину свого “я” або в небесне, 
або в пекельне створіння: або у створіння, яке в гармонії з 
Богом, з іншими людьми і з самим собою, або у щось, що 
перебуває в стані війни й ненависті з Богом, людьми і з 
самим собою. Бути одного виду створінням, це небо: тобто 
радість, мир, знання й сила. Бути іншим означає божевілля, 
жах, ідіотизм, лють, безсилля й вічна самота. Кожний із 
нас у кожну мить просувається до одного або іншого 
стану.  



 

 

86
 Це пояснює те, що завжди спантеличувало мене 
щодо християнських авторів: вони видаються в одну мить 
дуже суворими, а в іншу дуже вільними й невимушеними. 
Вони говорять про звичайні гріхи думок так, ніби вони 
надзвичайно важливі, а про найжахливіші вбивства так, 
наче треба покаятися і все буде прощено. Але я поступово 
зрозумів, що вони мають рацію. Про що вони завжди 
думають, це про знак, який дія залишає на тій маленькій 
основній частині людського “я”, якого ніхто не бачить в 
цьому житті, але якого кожен із нас буде змушений або 
зносити – або втішатися ним назавжди. Одна людина може 
займати таку посаду, що її гнів проллє кров тисяч, інша ж 
може займати посаду, проте, як би вона не гнівалася, з неї 
тільки сміятимуться. Але маленький знак на душі може 
бути однаковий в обох. Кожна з них щось учинила собі, і 
якщо кожна не покається, то їй буде тяжче не впасти у гнів 
в час наступної спокуси, а гнів буде гіршим, якщо вона 
таки впаде в нього. Кожна з них, якщо серйозно 
повернеться до Бога, зможе знову вирівняти те 
викривлення в основній частині свого “я”, якщо ж ні, то 
кожна врешті-решт приречена на осуд. І насправді немає 
значення, чи те викривлення видається назовні 
найбільшим чи найменшим. 
 І останній пункт. Пам’ятайте, я говорив, що вірний 
напрям веде не тільки до миру, а й до знання. Коли людина 
стає кращою, вона все виразніше й виразніше усвідомлює 
зло, яке залишається в ній; коли ж вона стає гіршою, то все 
менше й менше усвідомлює свою гріховність. Відносно 
погана людина знає, що вона не дуже добра, а цілком 
погана думає, що з нею все гаразд. Це насправді здоровий 
глузд. Ви розумієте, що означає спати, коли пробудитеся, а 
не тоді, коли спите. Ви помічаєте арифметичні помилки 
тоді, коли ваш розум діє належним чином, а, роблячи 
помилки, ви їх не помічаєте. Природу сп’яніння ви можете 
зрозуміти у тверезому стані, а не у п’яному. Добрі люди 
знають і про добро, й про зло, погані ж – ні про жодне з 
них.  
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5 
 

СТАТЕВА МОРАЛЬНІСТЬ 
 

 Поміркуємо тепер про відношення християнської 
моральності до статі, що християни називають чеснотою 
цнотливості. Християнського правила цнотливості не 
можна сплутувати з суспільним правилом “скромності”, 
тобто пристойності й порядності. Правило суспільної 
пристойності установлює, наскільки можна оголювати 
людське тіло, на які теми можна вести розмови та якими 
всиловлюваннями можна користатися відповідно до 
звичаїв даного кола суспільства. Таким чином, тоді як 
правило цнотливості те саме для всіх християн в усі часи, 
то правило пристойності міняється. Дівчину на 
Тихоокеанських островах, ледве одягнену, й вікторіянську 
леді, повністю одягнену, можна вважати однаковою мірою 
скромними, пристойними й порядними відповідно до норм 
їхнього суспільства, обидві, судячи з їхнього одягу, 
можуть бути рівно цнотливими (або рівно розпусними). 
Деякою частиною мови, якою користувалися жінки за 
часів Шекспіра, могла б користуватися у ХІХ сторіччі 
тільки цілком розпущена жінка. Коли люди порушують 
правило пристойності у суспільстві, якщо вони роблять це 
щоб збуджувати хтивість в собі та в інших, вони грішать 
проти цнотливості. Проте якщо вони порушують правило 
через незнання або недбайливість, то винні тільки в 
поганих манерах. Якщо ж, як часто трапляється, вони 
порушують правило зухвало, щоб шокувати або бентежити 
інших, це необов’язково ознака їхньої нецнотливості, а 
скоріше немилосердя: бо немилосердно знаходити 
задоволення, ставлячи інших у незручне становище. Я не 
думаю, щоб суворі чи примхливі норми пристойності були 
доказом цнотливості або допомагали їй, і тому вважаю 
корисним велике ослаблення і спрощення, яке відбулося за 
мого життя. Проте при сучасному стані речей існує та 
незручність, що люди різного віку й різних груп не 
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визнають тієї самої норми пристойності, і ми навряд чи 
знаємо, як розбиратися в даних обставинах. Доки це 
замішання триває, на мою думку, старші люди й старших 
поглядів люди повинні бути обережними в оцінках, що 
молодь чи “емансиповані” люди зіпсовані, якщо вони, 
згідно старих норм, поводяться непристойно; і, навпаки, 
молодь не повинна називати старших святенниками або 
пуританами через те, що вони не легко засвоюють нові 
норми поведінки. Справжнє бажання вірити в добро інших 
і створити все можливе, щоб вони почували себе зручно, 
вирішить багато проблем. 
 Цнотливість – найбільш непопулярна з 
християнських чеснот. Від цього ніде не можна подітися – 
християнське правило: “Або повна вірність подружжю, або 
цілковита стриманість”. А це настільки тяжке й 
супротивне нашим інстинктам, що, очевидно, або 
християнство не має рації, або щось негаразд з нашими 
статевими інстинктами в сучасному їхньому стані. Одне 
або друге. Однак, будучи християнином, вважаю, що з 
нашими інстинктами щось негаразд. 
 Але в мене є інші причини так думати. Біологічна 
мета сексуальних взаємин – діти, так само, як біологічна 
мета споживання їжі – підтримка життєвих процесів у тілі 
людини. Якби ми їли коли схочемо й скільки схочемо, то, 
напевно, більшість із нас їли б забагато, але не страшенно 
забагато. Одна людина може з’їсти за дві, але не за десять. 
Апетит виходить за межі своєї біологічної мети, але не 
понадмірно. Проте якби здоровий молодий чоловік 
потурав своєму статевому апетитові, задовольняючи його 
кожного разу, і якби після кожного акту народжувалося 
немовля, то впродовж десяти років він зміг би заселити 
мале село. Цей апетит безглуздо й абсурдно перевищує 
свою функцію. 
 Зобразімо це по-іншому. На стриптиз можна зібрати 
велику аудиторію – тобто, щоб дивитися, як на сцені 
роздягається дівчина. Тепер припустімо, що ви прибули до 
країни, де можна заповнити театр просто принісши на 
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сцену накрите блюдо, а тоді помалу здійняти покришку, 
щоб кожен побачив, перед тим, ніж вимкнути світло, що на 
тім блюді бараняча відбивна свиняча грудинка, то чи ж ви 
не подумали б, що в тій країні щось негаразд із апетитом 
до їжі? Ну, а якби хто-небуть виріс в іншому світі, то чи 
він не подумав би, що щось так само негаразд зі станом 
статевого інстинкту між нами? 
 Один критик зауважив, якби він знайшов країну, в 
якій акти стриптизу з їжею були популярні, він зробив би 
висновок, що люди тієї країни голодують. Він, звичайно, 
натякав, що акт стриптизу був наслідком не статевого 
зіпсуття, а статевого голоду. Я погоджуюся з ним, що якби 
в якійсь дивній країні ми довідалися, що подібні акти з 
баранячою відбивною були популярні, то одне з можливих 
пояснень, яке спало б на думку, було б – голод. Але 
наступним кроком було б перевірити нашу гіпотезу, щоб 
довідатися, чи насправді багато чи мало їжі споживають у 
тій країні. Якби доказ довів, що їжі споживають багато, 
тоді ми, звичайно, змушені були б відмовитися від гіпотези 
голоду й шукати іншого пояснення. Таким же самим 
чином, перш ніж погодитися зі статевим голодом, як із 
причиною стриптизу, ми повинні знайти доказ, що в 
нашому віці більше статевої стриманості, ніж у ті віки, 
коли стриптиз не був відомим. Але, безперечно, такого 
доказу не існує. Протизаплідні засоби зробили статету 
поблажливість багато дешевшою в подружжі й багато 
безпечнішою поза ним, ніж будь-коли раніше, та й 
публічна думка менше ворожа до незаконних зв’язків і 
навіть до збочень, ніж це було в поганські часи. Та й 
гіпотеза про “голод” – не єдина. Відомо, що статевий 
апетит зростає, як і всі інші апетити, якщо йому потурати. 
Голодуючі люди можуть багато думати про їжу, але також 
і ненажери; ненажери, як і голодуючі, полюбляють 
збудження. 
 І третій пункт. Мало можна знайти людей, які 
бажають їсти те, що дійсно не є їжею, або уживають їжу 
для чогось іншого, замість її істи. Іншими словами, 



 

 

90
збочення апетиту до їжі – трапляється рідкісно. Однак 
збочення статевого інстинкту численні, їх тяжко 
виліковувати й вони страшні. Вибачте, що вдаюся в 
подробиці, але це необхідно. Необхідно тому, що 
впродовж минулих двадцять років вас і мене годували 
твердою брехнею про секс. Нам говорили аж до нудоти, 
що статеве ваблення, це той самий стан, як і будь-які інші 
природні ваблення, і якби ми відмовилися від нерозумного 
старого вікторіянського замовчування, то в саду все буде 
чудово. Однак це невірно. Як тільки розглянемо факти й 
відвернемося від пропаганди, то переконаємося, що це не 
так. 
 Вони говорять, що тема сексу перетворилася в 
безладдя, бо її замовчували. Але останні двадцять років її 
не замовчували. Про неї вели довго пусті розмови, а вона й 
досі в безладді. Якщо б замовчування було причиною 
проблеми, то висвітлення її навело б порядок. Проте так не 
сталося. Думаю, сталося навпаки. Люди первісно, на мою 
думку, замовчували цю тему, бо вона перетворилася в 
безладдя. В наші дні завжди говорять: “Сексу немає чого 
соромитися”. Вони мають на увазі дві речі: “Немає чого 
соромитися тому, що людство розмножує себе певним 
чином, а не тому, що він дає насолоду”. Якщо вони так 
міркують, вони мають рацію. Християнство говорить те ж 
саме. Проблема не в сексі й не в насолоді. Давні вчителі 
говорили, що якби не гріхопадіння людини, то статеве 
задоволення було б насправді кращим, ніж тепер. Я знаю, 
що деякі безтолкові християни говорили, нібито 
християнство вважає статеві взаємини, тіло й задоволення 
як погані самі по собі, але вони не мають рації. 
Християнство, чи не єдина з великих релігій, яка повністю 
схвалює тіло, вірить, що матерія добра, що Сам Бог колись 
втілився в людське тіло, що нам буде дано якесь тіло в небі 
й воно буде необхідною частиною нашого щастя, краси й 
енергії. Християнство піднесло шлюб більше, ніж будь-яка 
інша релігія, і майже всі у світі найвеличніші поеми про 
любов написали християни. Якщо хто-небуть говорить, що 
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секс сам по собі поганий, християнство відразу спростовує 
це. Але, звичайно, коли говорять, “сексу немає чого 
соромитися”, вони можуть мати на увазі, що “стану, в який 
перетворився статевий інстинкт сьогодні, немає чого 
соромитися”. 
 Якщо вони так міркують, вони не мають рації, бо 
тут є багато дечого соромитися. Немає чого соромитися, 
якщо ви маєте задоволення від їжі; але було б чого 
соромитися, якби половина населення світу вчинила їжу 
суттю свого життя й проводила час, розглядаючи картинки 
їжі та пускала слину й облизувалася. Я не говорю, що ви і я 
особисто відповідальні за сучасний стан. Наші предки 
передали нам організми, які збочені в цьому відношенні: 
ми виростаємо в оточенні пропаганди, яка схвалює 
розпусність. Є люди, які бажають запалювати наш 
статевий інстинкт, щоб заробити на цьому гроші, бо, 
звичайно, захоплена людина нездатна чинити опору. 
Богові відома наша ситуація. Він не судитиме нас так, ніби 
нам не доводилося долати труднощів. Тут важливі щирість 
і наполегливість нашої волі подолати їх. 
 Перше, ніж вилікуватися, треба цього бажати. Ті, 
хто справді бажає допомоги, отримає її; але багатьом 
сучасним людям навіть тяжко бажати цього. Легко думати, 
що ми чогось бажаємо, коли насправді його не бажаємо. 
Один відомий християнин давно говорив нам, що в 
молодості постійно молився про цнотливість, однак багато 
років пізніше усвідомив, що коли його уста говорили: “О, 
Господи, вчини мене цнотливим”, його серце потай 
додавало: “Але, будь ласка, не зараз”. Це може статися 
також у молитвах відносно інших чеснот. Проте з трьох 
причин нам тепер особливо тяжко бажати – а не тільки 
досягати – повної цнотливості. 
 По-перше, наша збочена природа, демони, які 
спокушують нас, і вся сучасна пропаганда похоті 
об’єднуються, щоб спонукати нас відчути, що бажання, 
яким ми чинимо опір, такі “природні”, “здорові” й розумні, 
що спротив їм, це майже збочення та неморальність. 
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Афіша за афішею, фільм за фільмом, роман за романом 
асоціюють думку статевого потурання з думкою здоров’я, 
нормальності, молодості, щирості й доброго гумору. Але 
ця асоціяція – брехня. Як і всі сильнодіючі брехні, вона 
основана на правді – на правді, визнаній вище, що секс сам 
по собі (за винятком надмірностей і захоплень, які обросли 
довкола неї) “нормальний”, “здоровий” тощо. Брехня 
полягає в пораді, що будь-який статевий акт, який 
спокушує вас у даний момент, так само здоровий і 
нормальний. Це, з будь-якої точки зору, навіть не 
враховуючи християнської, цілковита нісенітниця. 
Пóступка усім нашим почуттям, очевидно, призведе нас то 
імпотенції, хвороби, ревнощів, брехні, затаювання й до 
всього того, що протилежне здоров’ю, доброму гуморові й 
щирості. Бо ж для нас, навіть у цім світі, необхідна велика 
стриманість. Так що твердження, нібито будь-яке бажання, 
якщо воно сильне, здорове й розумне, немає ніякого 
значення. Кожна здорового розуму й цивілізована людина 
повинна володіти рядом принципів, внаслідок яких вона 
вибирає деякі бажання відкидати, інші ж задовольняти. 
Одна людина здійснює це за християнськими принципами, 
інша за гігієнічними, ще інша за соціологічними. 
Справжній конфлікт не є між християнством і “природою”, 
а між християнськими й іншими принципами, які 
контролюють “природу”. Бо “природу” (в значенні 
природного бажання) так чи інакше треба буде 
контролювати, якщо ви не бажаєте зруйнувати все своє 
життя. Християнські принципи, за загальним визнанням, 
суворіші від інших, проте ми вважаємо, що дотримуючися 
їх, ви отримуватиме допомогу, якої не отримуватимете, 
дотримуючись інших принципів. 
 По-друге, від серйозного простування до 
християнської цнотливості багатьох людей утримує думка 
(ще до спроби) про неможливість виконання тих 
принципів. Але, коли необхідно зробити спробу, то не слід 
думати, можливо це чи неможливо. Якщо на іспиті буде 
необов’язкове питання, то ви замислитеся, вирішити його 
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чи ні, але обов’язкове питання виконуєте якнайкраще. Ви, 
може, отримаєте, якусь оцінку за неповну відповідь, однак 
напевно нічого не отримаєте, якщо взагалі не 
вирішуватимете питання. Не тільки на іспиті, але й на 
війні, в альпіністському спорті, в навчанні їзди ковзанами, 
в плаванні, чи в їзді велосипедом, навіть застібаючи 
шорсткий комір холодними пальцями, люди часто роблять 
те, що до спроби здавалося неможливим. Просто чудо, що 
можна зробити, коли треба. 
 Ми насправді можемо бути певні, що досконалу 
цнотливість, як і досконале милосердя, буде неможливо 
досягнути людськими зусиллями. Треба просити Божої 
допомоги. Та якщо ми навіть і просили, то упродовж 
довгого часу може видаватися, що та допомога не була 
дана, або вона недостатня. Не звертайте на це уваги. Після 
кожної невдачі просіть прощення, уставайте та простуйте 
знову. Дуже часто спочатку Бог допомагає нам не з самою 
чеснотою, а з тією силою, яка потрібна, щоб завжди 
пробувати знову. Бо хоч як важлива цнотливість (або 
мужність, або правдивість, чи будь-яка інша чеснота), цей 
процес привчає нас до ще більше важливих звичок душі. 
Цей процес виліковує нас від ілюзій про себе і вчить 
покладатися на Бога. З одного боку, ми довідуємося, що не 
можемо довіряти собі навіть у найкращі моменти, з 
другого боку, в гірші ми не повинні впадати у відчай, бо 
наші невдачі прощені. Єдино згубним було б сісти й 
задовольнятися тим, що менше, ніж досконале.  
 По-третє, люди часто не розуміють, що психологія 
вчить про “придушення”. Психологія вчить, що 
“придушені”статеві почуття небезпечні. Але 
“придушений” це технічний термін: він не означає 
“придушений” у значенні “заборонений” або “відкинений”. 
Придушене бажання або думка це ті, що були відкинені в 
підсвідомість (звичайно в досить ранньому віці) й тепер 
можуть виникати в розумі тільки в замаскованому або 
непізнанному виді. Придушена сексуальність взагалі не 
здається хворому сексуальністю. Коли підліток або 
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доросла людина чинить опір свідомому бажанню, вона не 
займається припущенням, ані не знаходиться в жодній 
небезпеці створювати придушення. Навпаки, ті, хто 
серйозно намагається зберігати цнотливість, краще 
усвідомлюють свій потяг до сексу і знають про свою 
сексуальність багато більше, ніж хто-будь інший. Вони 
знають свої бажання так, як Веллінгтон знав Наполеона, 
або Шерлок Голмз Моріарті; вони знають їх так, як 
щуролов щурів або водопровідник труби, що протікають. 
Чеснота, навіть прагнення до неї, несе світло; а надмірність 
– густий туман.  
 І нарешті, хоч я говорив довго й докладно про секс, 
я хочу виразно з’ясувати, що центр християнської моралі 
не тут. Якщо хто-небудь думає, що християни вважають 
розпусність як найбільший гріх, то він цілком 
помиляється. Гріхи тіла погані, проте вони найменш погані 
з усіх гріхів. Всі найгірші задоволення – суто душевні; 
задоволення приводити інших до зла, розпоряджатися, 
ставитися зверхньо, отруювати чиюсь радість, обмовляти, 
задоволення владою, ненависть. Бо в мені живуть дві 
особи, які змагаються з людським я, яким я повинен 
намагатися стати. Це Тваринне я і Сатанинське. Гірше з 
двох – сатанинське. Ось чому холодний і самовдоволений 
педант, який постійно відвідує церкву, може бути ближче 
до пекла, ніж проститутка. Однак, звичайно, краще не бути 
жодним із них. 
 
 

6 
 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ШЛЮБ 
 

Минулий розділ був головним чином негативним. Я 
міркував про те, що саме негаразд із сексуальним 
імпульсом людини, однак сказав дуже мало про 
позитивний аспект – іншими словами про християнський 
шлюб. У мене немає особливого бажання зайнятися 
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питанням шлюбу з двох причин. Перша – християнське 
вчення на цю тему надмірно непопулярне. Друга – я ніколи 
не був одружений і, тому, можу говорити про це за 
допомогою інших. Та помимо цього, навряд чи можна 
залишити цю тему поза увагою християнської моральності. 

Християнська ідея шлюбу основана на словах 
Христа про те, що чоловіка і дружину треба вважати як 
єдиний організм, бо це що слова “одне тіло” означають у 
сучасній мові. Християни вірять, що коли Христос сказав 
ці слова, Він мав на увазі не почуття, а констатував факт, 
так же само, як констатування факту було б, що замок і 
його ключ – єдиний механізм, або що скрипка і смичок – 
один музичний інструмент. Винахідник людської машини 
говорив нам, що дві її половини, чоловіча і жіноча, 
створені для парного поєднання, і не тільки на статевому 
рівні, а повністю. Потворність позашлюбних статевих 
зносин полягає в тому, що ті, хто зловживає ними, 
намагаються ізолювати одного виду союз (статевий) від 
усіх інших, які мали складати цілісний союз. Християнське 
відношення не означає, що є щось зле в статевому 
задоволенні, як і немає нічого злого в задоволенні 
споживання їжі. Це означає, що не можна ізолювати те 
задоволення заради самого задоволення, як і не можна 
пробувати насолоджуватися смаком їжі, якщо не ковтати й 
не перетравлювати її, а тільки жувати й випльовувати 
знову. 

Унаслідок вищесказаного, християнство вчить, що 
шлюбний союз має тривати на все життя. Проте різні 
церкви розглядають це питання по-різному: деякі взагалі 
не дозволяють розлучення, інші ж дозволяють неохоче в 
особливих випадках. Дуже шкода, що християни 
розходяться в думках у цьому питанні, проте навіть 
рядовий член може помітити, що відносно шлюбного 
союзу церкви погоджуються одна з одною багато більше, 
ніж будь-яка з них погоджується із зовнішнім світом. Всі 
вони розглядають розлучення, як щось подібне до 
розчленування живого тіла, немов хірургічну операцію. 
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Деякі з них уважають ту операцію такою жахливою, що її 
взагалі не можна здійснювати; інші допускають її як 
крайнє виправлення у надзвичайних випадках. Усі вони 
погоджуються, що розлучення найімовірніше подібне до 
ампутації обох ніг, ніж до розривання ділового товариства 
чи навіть до дезертирства з полку. Всі церкви не 
погоджуються із сучасним поглядом про розлучення як 
про просте перегрупування партнерів, яке робиться, коли 
вони відчувають, що вже не люблять один одного, або 
якщо одне з них полюбило когось іншого. 

Перше, ніж поміркувати про цей сучасний погляд у 
його зв’язку зі цнотливістю, ми не повинні забути 
поміркувати про нього у зв’язку з іншою чеснотою, тобто, 
справедливістю. Справедливість, як я уже говорив раніше, 
містить в собі дотримування обітниць. Кожен, хто брав 
шлюб у церкві, давав публічну, врочисту обітницю 
дотримувати вірність партнерові до смерті. Обов’язок 
дотримувати обітницю немає особливого зв’язку з 
сексуальною моральністю: його статус той самий, що й 
кожної обітниці. Якщо ж, як говорять сучасники, наш 
статевий імпульс подібний до всіх інших імпульсів, тоді до 
нього треба ставитися так, як і до всіх інших імпульсів; і 
так як поблажливість імпульсів контролюється нашими 
обітницями, так і статеві імпульси треба контролювати. 
Якщо ж, як я думаю, той імпульс не такий, як усі інші, а 
хворобливо збуджений, тоді ми повинні бути особливо 
уважними, щоб він нас не завів у нечесність.  

На це хтось може відповісти, що він ставиться до 
даної у церкві обітниці просто формально й ніколи не 
намірявся дотримуватися її. Кого ж тоді він намагався 
обманути, коли давав обітницю? Бога? Це насправді було 
дуже нерозумно. Самого себе? Це також не багато 
розумніше. Наречену, нареченого чи рідню? То була зрада. 
Найчастіше, на мою думку, пара (або одне з них) надіялася 
обманути суспільство. Вони бажали пошани, пов’язаної зі 
шлюбом, проте не бажали заплатити за це, тобто були 
обманниками й ошуканцями. І якщо вони залишаються 
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задоволеними ошуканцями, я не маю нічого сказати їм: хто 
ж почне спонукувати до високого й нелегкого обов’язку 
цнотливості людей, які ще не забажали бути більш 
чесними? Якщо ж вони тепер прийшли до розуму й 
бажають бути чесними, то обітниця, яку вони дали, 
стримує їх. А це, як ви й побачите, буде під рубрикою 
справедливості, а не цнотливості. Якщо люди не вірять у 
постійний шлюб, то, може, краще, щоб вони жили спільно 
неодруженими, ніж давати обітницю, якої вони не думали 
дотримувати. Це вірно, що через спільне життя без 
одруження вони будуть винними (в очах християн) у 
перелюбстві. Проте одна провина не виправляється 
добавленням іншої: розпусність не можна удосконалити 
добавленням клятвопорушення. 

Ідея, нібито “бути закоханим” – це єдина основа 
залишатися одруженими, насправді взагалі не залишає 
місця для шлюбного контракту чи обітниці. Якщо любов 
відіграє головну роль, тоді обітниця не може нічого 
додати; якщо вона нічого не додає, то й немає чого її 
давати. Цікаво, що й самі закохані, поки вони залишаються 
закоханими, знають про це краще, ніж ті, хто говорить про 
любов. Чи, як Честертон підкреслював, закохані володіють 
природною схильністю зв’язувати себе обітницями. 
Любовні пісні по всьому світі повні обітниць вічної 
постійності. Християнський закон не нав’язує пристрасті 
любові до чогось чужого природній пристрасті. Він 
вимагає, щоб закохані ставилися серйозно до того, до чого 
сама їхня пристрасть спонукує їх.  

І, звичайно, обітниця, яку я дав, коли був закоханий 
і тому що є закоханий, бути вірним коханій до кінця життя, 
зобов’язує мене бути вірним навіть коли я перестану бути 
закоханим. Обітниця повинна стосуватися того, що я можу 
виконати – дій; ніхто не може обіцяти, що завжди 
почуватиметься певним чином. Це те саме, що обіцяти не 
відчувати болю голови, або завжди відчувати голод. Але 
виникає питання: що за користь тримати двох людей 
спільно, якщо вони вже не люблять один одного? На це є 
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кілька обгрунтованих , суспільних причин: забезпечити 
дітей житлом, захистити дружину (яка, вийшовши заміж, 
може, пожертвувала особистою кар’єрою) від можливості 
бути залишеною, коли тільки вона надокучить чоловікові. 
Але є ще одна причина, у якій я глибоко переконаний, хоч 
її трудно пояснити. 

Трудність полягає в тому, що багато людей не 
можуть усвідомити, що якщо Б краще, ніж В, то А може 
бути кращим від Б. Вони полюбляють думати в термінах 
добрий і поганий, а не добрий, кращий і найкращий, або 
поганий, гірший і найгірший. Вони бажають знати, чи ви 
вважаєте патріотизм за щось добре, і якщо ви відповісте, 
що, звичайно, він багато кращий, ніж особистий егоїзм, але 
гірший від всесвітньої любові, й що при зіткненні повинен 
завжди уступати місце всесвітній любові, то всі люди 
вважатимуть вас ухильними. Вони запитають вас, що ви 
думаєте про дуель. Якщо ви відповісте, що багато краще 
простити людині, ніж викликати її на поєдинок, але що 
навіть і поєдинок може бути кращим, ніж довічна 
ворожнеча, яка виявляє себе в таємних зусиллях мати зуб 
на людину, вони відійдуть, висловлюючи незадоволення, 
що ви не дали їм прямої відповіді. Надіюся, що ніхто не 
зробить цієї помилки відносно того, що я зараз скажу.  

Те, що ми називаємо “бути закоханим”, – це 
чудовий стан, і в багато дечому добрий для нас. Він 
допомагає нам бути великодушними, мужніми, відкриває 
очі не тільки на красу улюбленого, а й на красу взагалі, він 
підкоряє (особливо спочатку) нашу просту тваринну 
статевість; в цьому значенні любов – великий переможець 
хтивості. Ніхто при здоровому розумі не заперечуватиме, 
що бути закоханим багато краще, ніж звичайна чуттєвість 
або холодна егоцентричність. Але як я сказав раніше, 
“найбільша небезпека полягає в тому, якщо взяти будь-
який імпульс нашої природи й давати йому перевагу, 
наслідувати його за всяку ціну”. Бути закоханим – це 
добрий стан, але не найкращий. Багато з наших станів – 
нижче стану закоханості, інші ж – вище нього. Закоханість 
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не можна робити основою всього життя. Це благословенне 
почуття, та все ж тільки почуття. А на жодне почуття не 
можна покладатися, що воно триватиме з повною 
інтенсивністю, або що взагалі триватиме. Знання, 
принципи, звички можуть тривати, але почуття приходять і 
відходять. І справді, що б люди не говорили, стан 
“закоханості”, звичайно, довго не триває. Якщо закінчення 
давньої чарівної казки: “Вони жили щасливо з тих пір” 
означає “Упродовж останніх п’ятдесяти років вони 
почувалися точно так, як і в день до одруження”, тоді це 
говорить, що такого, мабуть, ніколи не було, це невірно та 
й небажано. Хто б це витримав жити в такому збудженні 
навіть п’ять років? Що сталося б з вашою працею, 
апетитом, сном, дружбою? Але, певна річ, перестати бути 
“закоханим” не мусить означати перестати любити. Любов, 
у цьому другому значенні, – любов відмінна від 
“закоханості” – це не просто почуття, а глибока єдність, 
яка підтримується волею та свідомо зміцнюється звичкою; 
вона підсилюється (у християнських подружжях) 
благодаттю, яку подружжя просить і отримує від Бога. 
Вони можуть володіти такою любов’ю одне до одного 
навіть у моменти, коли одне одному не подобаються; це 
подібно до того, як ви любите себе навіть тоді, коли самі 
собі не подобаєтеся. Вони можуть зберігати цю любов 
навіть тоді, коли одне з подружжя, якби воно собі це 
дозволило, могло б дуже легко “закохатися” в когось 
іншого. “Закоханість” спочатку спонукала їх дати обіцянку 
вірності, а більше спокійна любов дає їм змогу 
дотримуватися тієї обіцянки. Саме на моторі цієї любові 
діє шлюб: закоханість була спалахом, який пустив у рух 
мотор. 

Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, то, звичайно, 
скажете: “Він нічого про це не знає, він не одружений”. Ви, 
цілком можливо, маєте рацію. Але перше ніж сказати це, 
будьте певні, що ви судите мене з того, що ви знаєте з  
власного досвіду та спостережень життя ваших друзів, а не 
з ідей, отриманих із романів і фільмів. Здійснити це не так 
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легко, як люди думають. Наш досвід наскрізь забарвлений 
книжками, п’єсами, кіно й потребує терпіння й уміння, 
щоб розплутати те, чого ми дійсно навчилися із життя для 
себе. 

Людська ідея, яку вони отримують з книжок, 
зводиться до того, що якщо вони одружилися з 
відповідною особою, то можуть сподіватися, що будуть 
“закохані” назавжди. В результаті, коли виявиться, що 
вони не “закохані”, то вважають це за доказ помилки й 
тому мають право на зміну – проте вони не усвідомлюють, 
що змінивши партнера, чарівність нової любові незабаром 
згасне так же само, як і старої. У цій галузі життя, як і в 
будь-якому іншому, захоплення з’являються спочатку, але 
довго не тривають. Це, як захоплення хлопчика, який мріє 
літати, однак воно не триватиме, коли він вступить в 
британські військово-повітряні сили й дійсно навчиться 
літати. Захоплення, яке ви відчуваєте, побачивши вперше 
чудове місце, зникає після вашого там поселення. Чи ж це 
означає краще не вчитися літати й не жити в гарному 
місці? Аж ніяк ні. В обох випадках, якщо ви завершите це, 
то зникнення першого захоплення компенсуватиметься 
спокійнішим і більше тривалим інтересом. Більше того (я 
навряд чи зможу знайти слово, щоб сказати вам, як, на 
мою думку, це важливо), саме ті люди, які готові 
погодитися з втратою захоплення й заспокоїтися, якраз 
найправдоподібніше зустрінуться з новими захопленнями 
в досить іншому напрямку. Людина, яка навчилася літати й 
стала добрим пілотом, раптом відкриє музику; людина, яка 
поселилася в чудовому місці, відкриє садівництво. 

У цьому, на мою думку, маленька частка того, що 
Христос мав на увазі, коли сказав, що не може справді 
жити те, що перше не помре. Просто немає нічого доброго 
в тому, щоб триматися якогось захоплення; це було б саме 
найгірше, що ви могли б зробити. Нехай захоплення йде – 
хай воно помирає – проходьте той період смерті та входьте 
в наступний період спокою й щастя, і тоді ви довідаєтеся, 
що живете у світі нових захоплень. Проте, якщо ви 
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вирішите робити захоплення вашою постійною дієтою і 
намагатиметеся продовжувати його штучно, воно 
слабнутиме й слабнутиме, його буде все менше й менше, а 
ви нудьгуватимете й станете розчарованою старою 
людиною на все життя. Мало хто це розуміє, тому багато 
чоловіків і жінок середніх років скаржаться про втрачену 
молодість саме у віці, коли повинні з’являтися нові обрії та 
кругом відчинятися нові двері. Багато веселіше навчитися 
плавати, ніж безкінечно (і безнадійно) намагатися 
повернути те почуття, яке ви пережили, коли ще вперше 
хлопчиком хлюпалися у воді. 

Ще інше поняття з романів і п’єс – те, що 
“закоханість”, це щось абсолютно непереможне, що просто 
трапляється, мов кір. І тому що люди вірять цьому, деякі 
подружжя визнають себе переможеними і здаються, коли 
відчувають привабливість до новознайденого знайомого. Я 
схильний думати, що ці непереможні пристрасті 
трапляються багато рідше в реальному житті, ніж у 
книжках, принаймні, в дорослих людей. Коли зустрічаємо 
вродливу, розумну й симпатичну людину, то, звичайно, ми 
повинні, у певному значенні, захоплюватися й цінувати ті 
добрі якості. Але хіба не від нашого вибору у великій мірі 
залежить, чи перетвориться це захоплення у “закоханість”, 
чи ні? Якщо наш розум заповнений романами, п’єсами й 
сентиментальними піснями, а тіла наповнені алкоголем, то 
ми зможемо перетворити будь-яке захоплення у любов так 
само як дощова вода стікатиме виритим рівчачком стежки, 
а довкілля видаватиметься синім, якщо дивитися крізь сині 
окуляри. Однак у цьому буде наша особиста вина. 

Перше, ніж залишити питання про розлучення, я 
хотів би розрізнити дві речі, що часто сплутують. 
Християнська концепція шлюбу – це одне питання. Інше ж 
питання досить відмінне – наскільки християни, якщо вони 
виборці або члени парламенту, – повинні нав’язувати свої 
погляди шлюбу решті суспільства, втілюючи їх у закони 
розлучення. Багато вважають, якщо ви християнин, то ви 
зобов’язані намагатися утруднювати розлучення для всіх 
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інших. Я так не думаю. Принаймні знаю, що дуже 
розгнівався б, якби мусульмани намагалися заборонити 
усім пити вино. На мій погляд, церкви повинні щиро 
визнати, що більшість людей Великобританії не 
християни, й тому не можна сподіватися, щоб вони жили 
християнським життям. Повинно бути два чіткі види 
шлюбів: один, регульований державою, правила якої 
зобов’язували б усіх громадян, інший – регульований 
церквою, правила якої зобов’язували б усіх її членів. 
Відмінність повинна бути дуже чіткою, щоб людина знала, 
які пари одружені в християнському сенсі, а які ні. 

Ну, мабуть, вже досить про християнське вчення 
відносно постійності шлюбу. Залишилося ще розглянути 
щось навіть більше непопулярне. Християнські дружини 
обіцяють послух своїм чоловікам. У християнському 
шлюбі чоловік – “голова”. Тут, очевидно, виникають два 
питання. (1) Навіщо взагалі потрібний голова – чому не 
рівність? (2) Чому головою має бути чоловік? 

(1) Необхідність голови родини виникає з ідеї 
постійності шлюбу. Звичайно, поки чоловік і дружина 
погоджуються, питання про “голову” не виникає. Ми 
можемо надіятися, що це буде нормальним станом подій у 
християнському шлюбі. Але що станеться, якщо виникне 
справжня незгода? Звичайно, треба обговорити це питання. 
Проте я припускаю, що вони зробили все те, але згоди 
немає. Як же діяти тепер? Цього не можна вирішити 
більшістю голосів, бо в раді двох не може бути більшості. 
Отже, може відбутися одне з двох: або вони повинні 
розлучитися, і кожен піде своїм шляхом, або ж один, або 
другий з них має володіти ухвальним голосом. Якщо шлюб 
постійний, то одна або друга особа повинна мати право на 
вирішальний голос родинного напряму. Адже ніякий 
постійний союз не може існувати без конституції.  

(2) Якщо в родині має бути “голова”, то чому 
чоловік? По-перше, чи ж є якесь поважне бажання, щоб 
“головою” була жінка? Як було сказано, я не одружений, 
але, наскільки розумію, навіть жінка, яка бажає бути 
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головою свого власного дому, звичайно, не захоплюється 
цим самим станом, коли бачить його в сусідів. Вона 
правдоподібно скаже: “Бідний містер Х, не можу собі 
уявити, чому він дозволяє тій жахливій жінці 
розпоряджатися собою!” Не думаю, що вона навіть 
милувалася б, якби хтось згадав про її “головування.” В 
жіночому керуванні чоловіками мусить бути щось 
протиприроднє, бо самі жінки наполовину соромляться 
цього та зневажають чоловіків, якими вони керують. Проте 
є ще одна причина, і я говорю цілком щиро як 
неодружений, бо ззовні видно навіть краще, ніж 
ізсередини. Відносини родини до зовнішнього світу – що 
можна назвати її закордонною політикою – повинні, як 
останній засіб, залежати від чоловіка, бо він завжди 
повинен бути, і, звичайно, є багато справедливішим до 
сторонніх людей. Жінка, головним чином, змагається за 
своїх дітей і чоловіка проти решти світу. Природно, і 
майже в якомусь сенсі справедливо, що для неї їхні вимоги 
переважають всі інші вимоги. Вона – особливий опікун 
їхніх інтересів. Функція чоловіка – дбати, щоб ця природна 
перевага не здобула зверхності. Йому належить останнє 
слово в захисті інших людей від напруженого родинного 
патріотизму дружини. Якщо хтось сумнівається в цьому, 
дозвольте запитати: якщо ваш пес укусив дитину або якщо 
ваша дитина заподіяла шкоду псові сусіда, з ким би ви 
охочіше вели справу – з господарем чи господинею дому? 
Або, якщо ви заміжня жінка, дозвольте вас запитати: як би 
ви не захоплювалися своїм чоловіком, чи не сказали б ви, 
що його головна слабкість – не захищати свої і ваші права 
з сусідами так енергійно, як вам хотілося? Чи ж він не 
втихомирювач? 
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ПРОЩЕННЯ 
 

В одному з попередніх розділів я сказав, що 
цнотливість – найбільш непопулярна з християнських 
чеснот. Однак не певний, що мав рацію. Думаю, є ще одна 
навіть більше непопулярна. Вона викладена в 
християнському правилі: “Люби свого ближнього, як 
самого себе”. Тому що в християнській моральності 
“ближній” включає і “ворога”, ми зустрічаємося із тяжким 
обов’язком – прощати наших ворогів. 

Кожен говорить: “Прощення – чудова думка”, доки 
їм не доведеться прощати, як це було з нами в час війни. А 
якщо тільки згадати цю тему, вас можуть зустріти виттям 
гніву. Це не тому, що люди вважають цю чесноту надто 
високою і тяжкою, а що сама думка видається їм 
ненависною і зневажливою. Вони говорять: “Від такої 
розмови мене нудить!” А половині з вас уже хочеться 
запитати мене: “Цікаво, як би ви сприймали прощення 
відносно гестапо, будучи поляком або євреєм?” 

Я й сам хотів би дуже знати. Так само як 
християнство говорить, що я не повинен відректися своєї 
релігії, щоб спасти себе навіть від тортурної смерті, я хотів 
би дуже знати, як би я повівся, якщо б справа дійшла до 
цього. Я не намагаюся сказати вам у цій книжці, що я 
зробив би – я можу зробити дуже мало – я тільки 
розповідаю вам, що являє собою християнство. Я його не 
винайшов. Аж ось у його центрі я знаходжу: “Прости нам 
борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим”. Немає 
найменшого натяку, що нам пропонується прощення на 
будь-яких інших умовах. Цілком зрозуміло, якщо ми не 
прощаємо, то й ми не отримаємо прощення. Іншого шляху 
немає. Що ж нам робити? 

Нам буде тяжко у будь-якому випадку, але, на мою 
думку, ми можемо зробити дві речі, які полегшать справу. 
Вивчаючи математику, ви не починаєте з інтегралів, а з 
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простого додавання. Таким же самим чином, якщо ми 
справді бажаємо (все залежить від справжнього бажання) 
навчитися як прощати, може, треба почати з чогось 
легшого, ніж гестапо. Можна почати прощати чоловікові, 
дружині, батькам, дітям або найближчим 
військовослужбовцям унтер-офіцерського складу за те, що 
вони сказали або зробили минулого тижня. Цього поки що 
вистачить. По-друге, нам треба намагатися точно 
зрозуміти, що означає любити свого ближнього, як самого 
себе. Я зобов’язаний любити його, як самого себе. А як 
саме ж я люблю себе? 

Замислившись над цим, я не відчуваю ані ніжності, 
ані любові до самого себе, і навіть не завжди мені 
подобається особисте товариство. Очевидно, «люби свого 
ближнього»  не означає «відчувати до нього ніжність» або 
«привабливість». Я повинен би зрозуміти це раніше, бо, 
звичайно, не можна відчувати до людини ніжності 
намаганням. Чи я високої думки про себе, чи вважаю себе 
за добру людину? Боюся, що буває і так (а це, безсумнівно, 
мої найгірші моменти), однак це не чому я люблю себе. 
Насправді навпаки, моя любов до себе змушує мене 
думати про себе, як про добру людину, але я люблю себе 
не через таке мислення. Отже, любити своїх ворогів, ще, 
очевидно, не означає, що вони також добрі. Це для мене 
величезне полегшення. Бо багато людей уявляють, що 
прощати ворогам означає думати, ніби вони не аж такі 
погані хлопці, коли цілком зрозуміло, що вони саме такі. 
Підемо крок далі. В моменти найбільшої ясності я не 
тільки думаю про себе, як про добру людину, а просто 
знаю, що я дуже погана людина. На деякі свої вчинки 
дивлюся зі страхом та огидою. Таким чином, очевидно, що 
мені дозволяється ставитися з огидою й ненавистю до 
деяких вчинків моїх ворогів. Тепер пригадую слова, 
сказані давно християнськими вчителями, що я повинен 
ненавидіти вчинки поганих людей, а не поганих людей. 
Або, як вони висловилися б: ненавидь гріх, а не грішника.  
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Довгий час я вважав це за нерозумне й дріб’язкове 

розрізнення: як можна ненавидіти вчинки людини, а не 
людину? Проте багато років пізніше мені спало на думку, 
що була людина, до якої я так ставився усе життя – тобто 
до себе. І хоч як мені може не подобатися малодушність, 
зарозумілість чи жадність, я продовжував любити себе. В 
цьому не було найменшої трудності. Насправді, дійсна 
причина, чому я ненавидів ці речі, була та, що я любив ту 
людину. Але тому що я любив себе, мені було прикро 
довідатися, що я був такою людиною, що робила ті речі. 
Отже, християнство не бажає, щоб ми зменшували навіть 
на одну йоту ненависть, яку відчуваємо до жорстокості й 
віроломності. Ми повинні ненавидіти їх. Але християнство 
бажає, щоб ми ненавиділи їх так, як ненавидимо їх у собі: 
жаліти, що людина вчинила такі речі й надіятися, що якщо 
можливо, то якось, колись, десь вона вилікується і знову 
стане людиною.  

Дійсне випробування полягає ось у чому. 
Припустімо, що ви читали в газеті розповідь про огидні 
випадки жорстокості. Припустімо, що пізніше виявилося, 
що та розповідь не цілком правдива, чи принаймні аж не 
така погана, як про це писали. Чи ваше перше почуття 
було: “Дяка Богові, що ті випадки жорстокості аж не такі 
погані”, чи це було почуття розчарування й навіть рішення 
триматися першої розповіді просто заради задоволення 
думати про те, що ваші вороги такі погані, настільки 
можна бути поганими? Якщо це було друге почуття, то, 
боюся, це перший крок процесу, який, якщо його 
наслідувати до кінця, перетворить нас у демонів. Ось 
бачите, людина починає бажати, щоб чорне було трохи 
чорнішим. Якщо дамо тому бажанню волю, пізніше 
будемо хотіти бачити сіре чорним, а ще пізніше саме біле 
чорним. Нарешті, ми будемо намагатися бачити все – Бога, 
друзів, включно з собою – як поганих, і, не будучи 
спроможними зупинитися робити це, назавжди застрянемо 
у всесвіті цілковитої ненависті. 
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Підемо крок ще далі. Чи любити ворога означає не 

карати його? Ні, бо любити себе не означає, що я не 
повинен піддавати себе карі чи навіть смерті. Якщо ви 
вчинили вбивство, ваш правильний християнський крок – 
передати себе поліції, щоб вас повісили. Отже, на мою 
думку, цілком правильно, щоб християнський суддя 
засудив людину до смертної кари або християнський воїн 
убив ворога. Я завжди так думав, з тих пір як став 
християнином, і задовго до війни, та й тепер так думаю в 
час миру. Немає чого цитувати “Не вбий”. У грецькій мові 
є два слова: убивати (to kill) та умисно вбивати (to murder). 
І коли Христос цитує ту заповідь, Він вживає те саме слово 
– умисне вбивство (murder), як засвідчено в усіх трьох 
Євангеліях Матвія, Марка й Луки. Мені говорили, що це 
саме розрізнення є в Посланні до Євреїв. Не все убивство – 
умисне убивство, як і не всі статеві зносини – адюльтер 
(подружня зрада). Коли воїни запитали Івана Хрестителя, 
як їм діяти, він навіть не натякнув, щоб вони залишили 
армію; цього також не зробив і Христос, коли зустрівся з 
римським головним сержантом, званим сотником. Поняття 
рицаря-християнина, озброєного для захисту доброї 
справи, – одне з великих християнських понять. Війна – 
страхітлива річ, і я поважаю чесного пацифіста, хоч 
вважаю, що він цілком помиляється. Кого я не можу 
зрозуміти, це сьогоднішніх напівпацифістів, які наводять 
людей на думку, що хоч вони зобов’язані воювати, та 
повинні виконувати це з похмурим обличчям, ніби 
соромляться цього. Саме це почуття сорому позбавляє 
багатьох чудових молодих християн у збройних силах 
того, на що вони мають право, що є природнім 
досягненням відваги – веселості й щирості від усього 
серця. 

Я часто міркував, як би то було, коли я служив в 
армії в час Першої світової війни, якби я і якийсь молодий 
німець забили один одного одночасно й зустрілися у мить 
після смерті. Я не можу собі уявити, щоб будь-який із нас 
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відчував сором чи навіть обурення. Думаю, ми б з того 
посміялися. 

Уявляю, як хтось скаже: “Ну, якщо дозволено 
осуджувати вчинки ворога, карати і вбити його, то яка тоді 
різниця між християнською моральністю і звичайним 
поглядом?” Найбільша різниця у світі. Пам’ятаймо, ми, 
християни, вважаємо, що людина живе вічно. Отож, що 
дійсно має значення, це позначки та вигини в центрі, в 
надрах душі, які перетворять людину врешті-решт у 
небесне, або пекельне створіння. Ми можемо убити, якщо 
необхідно, однак не повинні ненавидіти та втішатися 
ненавистю. Ми можемо покарати, якщо необхідно, проте 
не повинні мати задоволення з того. Іншими словами, ми 
повинні просто викорінити щось в нутрі нас – почуття 
обурення й почуття, яке бажає власної помсти. Я не маю на 
увазі, що хто-небудь може вирішити в цей момент ніколи 
не відчувати такого почуття. Так не стається. Що я маю на 
увазі, це що кожного разу, коли те почуття підносить свою 
голову день за днем, рік за роком, упродовж усього життя, 
ми повинні давати йому відсіч. Це тяжка справа, але не 
неможлива спроба. Навіть коли вбиваємо й караємо, ми 
повинні намагатися мати таке саме почуття до ворога, як і 
до себе – бажати, щоб він не був таким поганим, надіятися, 
що в цьому або іншому світі він виправиться; по суті, 
бажати йому добра. Саме ось це Біблія називає любов’ю до 
ворога: бажати йому добра, але не відчувати ніжності й не 
говорити, що він гарна людина, коли він таким не є. 

Я погоджуюся, це означає любити людей, в яких 
немає нічого люб’язного. Але ж чи я викликаю любов до 
себе? Ви любите себе, бо це ви. Бог мав на увазі, щоб ми 
любили всіх таким же чином і з тієї самої причини. Він дав 
нам готовий приклад, як ми повинні застосовувати це 
правило до всіх людей. Може нам буде легше, якщо 
пригадаємо, що ось так Він любить нас. Не заради гарних, 
привабливих якостей, якими, як ми думаємо, володіємо, а 
просто тому, що ми живі істоти. Бо й справді, у нас немає 
нічого іншого, за що нас любити: ми створіння, які, 
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фактично, знаходять таке задоволення у ненависті, що 
відмовитися від неї так тяжко, як від пива чи тютюну. 
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ВЕЛИКИЙ ГРІХ 
 

А тепер я приходжу до тієї частини християнської 
моралі, де вона найрізкіше відрізняється від усіх інших 
моральностей. Є одна вада, від якої ніхто у світі не 
вільний, до якої кожен у світі відчуває відразу в комусь 
іншому, але в якій навряд чи хто-небудь, окрім християн , 
будь-коли уявляє себе винним. Я чув, як люди визнавали 
свою дратівливість, що вони розгублюються щодо дівчат, 
напитків або навіть до боягузтва. Не думаю, що будь-коли 
чув, щоб хто-небудь з нехристиян оскаржував себе в цій 
ваді. Одночасно рідко кого зустрічав із нехристиян, хто 
виявив би найменше милосердя до цієї вади в інших. 
Немає іншої такої провини, яка робила б людину більш 
непопулярною і яку ми найменше усвідомлювали б у собі. 
І що більше тієї провини в нас, то більше ми її ненавидимо 
в інших. 

Вада, про яку я говорю, це гордість і зарозумілість, 
а протилежна їй чеснота у християнській моралі 
називається покорою. Ви, може, пам’ятаєте, коли я говорив 
про статеву моральність, я попереджував вас, що вона не 
була центром християнської моралі. Але тепер ми дійшли 
до її центру. Згідно з вченням християнських учителів, 
кардинальною вадою, найбільшим злом є гордість. 
Розпусність, гнів, жадність, п’янство, тощо, це дрібна 
неприємність у порівнянні з нею. Саме через гордість 
диявол став дияволом. Гордість приводить до кожної іншої 
вади – це цілком анти-Божий душевний стан. 

Чи це видається вам перебільшенням? Якщо так, 
подумайте знову. Я щойно звертав увагу на те, що більше в 
людини гордості, то більшу огиду вона відчуває до 
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гордості в інших. По суті, щоб довідатися які ви горді, 
поставте собі питання: “Наскільки мені огидно, коли інші 
люди ставляться до мене холодно, не помічають мене, 
вмішуються в мої справи, схильні помічати хвальковитість 
або зверхність?” Справа в тому, що гордість кожної 
людини конкурує з гордістю інших. Мені так прикро за 
людину, яка похвалилася на вечірці, бо я хотів 
похвалитися. Два конкуренти ніколи не погоджуються 
один із одним. Що вам треба зрозуміти, це що гордість в 
основному конкуруюча – конкуруюча за своєю власною 
природою, тоді як інші вади конкуруючі лише, так би 
мовити, випадково. Гордість не має задоволення з того, що 
вона має, а тільки з того, щоб мати більше, ніж має інша 
людина. Ми говоримо, що люди гордяться багатством, 
здібністю, красою, але це не так. Вони гордяться, що 
багатші, здібніші чи красивіші, ніж інші. Якби всі стали 
однаково багатими, здібними чи красивими, то не було б 
чого гордитися. Порівняння змушує нас гордитися – бути 
задоволеними з того, що ми багатші й здібніші, ніж інші. 
Як тільки конкуренція зникне, зникне й гордість. Ось чому 
я говорю, що гордість в основному конкуруюча так, як 
ніякі інші вади. Статевий імпульс може спонукати двох 
чоловіків до конкуренції, якщо вони обидва бажають ту 
саму дівчину. Але це тільки випадково; адже вони могли б 
бажати двох різних дівчат. Проте гордий чоловік відбере 
вашу дівчину не тому, що він її бажає, а просто щоб 
довести собі, що він кращий чоловік, ніж ви. Жадність 
може спонукувати чоловіків до конкуренції, якщо чогось 
не вистачає, але гордий чоловік, навіть тоді, коли має 
більше, ніж може бажати, намагатиметься придбати ще 
більше, щоб тільки підтвердити свою владу. Майже все оте 
зло у світі, яке люди приписують жадності й егоїзмові, 
насправді багато більше є результатом гордості. 

Візьмімо гроші. Жадність, звичайно, заставляє 
людину хотіти грошей заради кращого дому, кращої 
відпустки, кращої їжі й пиття. Але тільки до певної міри. 
Що змушує людину з річним десятитисячним прибутком 
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фунтів стерлінгів бажати придбати двадцять тисяч? Це не 
жадність для більшого задоволення. Десять тисяч дадуть 
всю розкіш, якою тільки людина може втішатися. Це 
гордість – бажання бути багатшим, ніж якась інша людина 
і, ще більше, бажання влади. Бо, звичайно, влада – це те, 
від чого гордість має справжнє задоволення: немає нічого 
іншого, що примушує людину почуватися такою вищою 
над іншими, як мати змогу пересувати їх, немов 
іграшкових олов’яних солдатиків. Що примушує 
гарненьку дівчину поширювати нещастя куди б вона не 
пішла, збираючи залицяльників? Напевно не її 
сексуальний інстинкт. Такого роду дівчина, звичайно, 
сексуально байдужа. Це – гордість. Що примушує 
політичного лідера або ввесь народ продовжувати 
вимагати більше й більше? Знову – гордість. Гордість за 
своєю власною природою – конкуруюча й це чому вона 
вимагає більше й більше. Якщо я гордий, то доки є у світі 
одна людина, яка могутніша, багатша чи здібніша, ніж я, 
вона мій суперник і мій ворог. 

Християни мають рацію: від початку світу, гордість 
була причиною нещастя кожного народу й кожної родини. 
Інші вади іноді можуть об’єднати людей: можна знайти 
добре спілкування, жарти, дружнє відношення між 
п’яними й недоброчесними людьми. Однак гордість 
завжди породжує ворожнечу – вона є ворожнеча. Вона 
ворожнеча не тільки між людьми, а між людьми й Богом. 

У Бозі ви дивитеся в обличчя чогось, що в кожному 
відношенні безмірно перевищує вас. Поки ви не 
усвідомите Бога ось таким, і тому себе як ніщо в 
порівнянні з Ним, ви взагалі не пізнали Бога. Так довго, як 
ви горді, ви не можете пізнати Бога. Горда людина завжди 
дивиться звисока на речі й на людей, і, звичайно, 
дивлячися звисока, не може бачити того, що над нею. 

Це висуває тяжке питання: Як можуть люди цілком 
очевидно охоплені гордістю, говорити, що вірять у Бога й 
видаватися собі дуже релігійними? Боюся, це означає, що 
вони поклоняються уявлюваному Богові. Теоретично вони 
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визнають себе за ніщо в присутності цього примарного 
Бога, але насправді повсякчасно уявляють, як Він схвалює 
і вважає їх за багато кращих від звичайних людей. Тобто 
платять копійку уявної покори перед Ним, а беруть на 
гривню гордості перед своїми ближніми. Припускаю, 
Христос саме думав про таких людей, коли сказав, що 
дехто проповідуватиме про Нього й виганятиме демонів у 
Його ім’я, щоб тільки при кінці світу Він їм сказав, що 
ніколи не знав їх. Кожний із нас в будь-який момент може 
бути в цій пастці. На щастя, ми можемо випробувати себе. 
Коли відчуваємо, що ми добрі через релігійне життя, що 
насамперед ми кращі, ніж хтось інший, на мою думку, ми 
можемо бути певні, що це почуття не від Бога, а від 
диявола. Справжнє випробування, що ми в присутності 
Бога, це або цілком забувати про себе, або ж бачити себе 
як малого брудного предмета. Краще цілком забути про 
себе. 

Дуже страхітливо, що найгірша з усіх вад може 
закрастися у самий центр нашого релігійного життя. І ви 
можете зрозуміти чому. Інші, менше тяжкі вади походять 
від диявола, який діє на нас через нашу тваринну природу. 
Однак ця вада взагалі не закрадається до нас через 
тваринну природу, а походить безпосередньо з пекла. Вона 
цілком духовна, тому багато витонченіша й смертоносна. 
Через це гордість можна часто використовувати, щоб 
підкоряти простіші вади. Вчителі, насправді, часто 
звертаються до гордості хлопця, і чи, як вони це 
називають, до самоповаги, щоб примусити його 
поводитися порядно. Багато людей подолали гордістю 
боягузтво, хтивість чи дратівливість, бо навчилися 
мислити, що ці вади нижче їхньої гідності. Диявол 
сміється. Він цілком задоволений, щоб ви стали 
цнотливими, хоробрими, стриманими, якщо тільки він 
може установлювати у вас диктатуру гордості. Так само, 
як він був би цілком задоволений, щоб ви вилікувалися від 
обмороження і дозволили йому в обмін передати вам рак. 
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Бо гордість – духовний рак: він пожирає саму можливість 
любові, задоволення і навіть здорового розуму. 

Перш ніж залишити цю тему, я повинен оберігатися 
декількох можливих непорозумінь: 

(1) Задоволення від похвали – не гордість. Дитина, 
яку поплескали по плечу за те, що вона добре виконала 
урок, жінка, чию красу хвалить її коханий, спасенна душа, 
якій Христос говорить: “Гаразд” – задоволені й повинні 
бути задоволеними. Тут радість полягає не в тому, хто ви, 
а в тому, що ви потішили когось, кого бажали (і 
справедливо бажали) потішити. Біда починається, коли ви 
переходите від думки – “Я догодив йому, все гаразд”, до 
“Що за гарна з мене людина, що зробила це!” Що більше 
ви захоплюєтеся собою, а менше похвалою, то гіршими 
стаєте. Коли ви повністю захоплюєтеся собою і взагалі не 
дбаєте про похвалу, ви цілком опустилися. Ось чому 
марнота, певного роду гордість, яка появляється у 
більшості на поверхні, є насправді найменше поганою і 
найбільше простимою. Марнотна людина бажає занадто 
багато похвали, оплесків, захоплення і завжди 
напрошується на компліменти. Це провина, але дитяча й 
навіть дивно скромна провина. Вона вказує на те, що ви не 
є ще повністю задоволені особистим захопленням. Ви 
цінуєте думку інших людей настільки, що прагнете їхньої 
уваги. Ви, насправді, ще людяні. Дійсна чорна, 
диявольська гордість приходить тоді, коли ви дивитеся 
звисока на інших стільки, що й не турбуєтеся, що вони 
думають про вас. Звичайно, це правильно, й часто наш 
обов’язок, не турбуватися про те, що люди думають про 
нас, якщо ми чинимо це заради правильної причини; тобто, 
тому що ми турбуємося так незрівнянно більше про те, що 
Бог думає. Але горда людина не турбується про інших із 
іншої причини. Вона говорить: Навіщо мені турбуватися 
про оплески того натовпу, ніби його думка щось варта? A 
якби їхні думки й мали якусь вартість, то чи ж мені 
червоніти від задоволення, ніби дівчаткові в час першого 
танцю? Ні, я цільна, доросла особистість. Все, що я зробив, 
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я зробив, щоб задовольнити особисті ідеали, або своє 
артистичне сумління, або, традиції своєї родини, або, 
одним словом, тому що я ось ТАКА ЛЮДИНА. Якщо це 
імпонує натовпу – гаразд. Він мені – ніщо”. Таким чином 
справжня, безкомпромісна гордість може діяти як 
перешкода марноті, бо як я щойно сказав, диявол любить 
“вилікувати” малу провину, щоб дати велику. Ми повинні 
намагатися не бути марнославними, але й не повинні 
звертатися до нашої гордості, щоб вилікувати нашу 
марноту. 

(2) Ми говоримо англійською мовою, що чоловік 
“гордиться” своїм сином, чи своїм батьком, чи своєю 
школою, чи полком; а тому можна запитати: чи “гордість” 
у цьому значенні гріх? На мою думку, це залежить від 
того, що ми саме маємо на увазі під словом “гордитися”. 
Дуже часто, у таких реченнях, вислів “гордитися” має 
значення “сердечне захоплення чимось”. Таке захоплення, 
звичайно, далеке від гріха. Однак це може означати, що 
згадана особа тримається гордовито на тій підставі, що її 
батько видатний, або що вона належить до славного полку. 
Це, безсумнівно, була б провина; але навіть тоді це було б 
краще, ніж просто гордитися самій собою. Любити й 
захоплюватися чимось поза собою – це крок від цілковитої 
духовної загибелі; проте з нами не все буде гаразд доти, 
доки любитимемо й захоплюватимемося чимсь більше, ніж 
любитимемо й захоплюватимемося Богом.  

(3) Ми не повинні думати, що Бог забороняє 
гордість тому, що це Його ображає, або що Він вимагає 
покори, яка належить Його власній гідності, як ніби Бог 
Сам гордий. Він ані трохи не занепокоєний Своєю 
гідністю. Справа в тім, що Він бажає, аби ви пізнали Його. 
Він бажає дати вам Себе. А Він і ви такі відмінні, що якщо 
ви тільки доторкнетеся до Нього, ви, насправді, будете 
смиренні – втішно смиренні й відчуєте безмірне 
полегшення, нарешті позбавившись нерозумної дурниці 
щодо особистої гідності, яка впродовж усього життя 
завдавала вам неспокою і нещастя. Він намагається 
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зробити вас смиренними для того, щоб цей момент був 
можливим: намагається скинути з нас смішного, 
потворного, маскарадного костюма, якого ми одягнули й 
ходимо з бундючним виглядом, як маленькі ідіоти. Я й сам 
бажав би бути більше смиренним, тоді, мабуть, зміг би 
більше розповісти вам про полегшення і втіху скинути 
“маскараду”, позбутися  фальшивого “я” зі всіма його 
“гляньте на мене” і “чи ж я не гарний” зі всім удаванням і 
позуванням. Навіть наблизитися до цього, хоча на мить, це 
немов ковток холодної води в пустелі.  

(4) Не уявляйте собі, що коли ви зустрінете справді 
смиренну людину, то вона буде, як більшість людей 
говорить сьогодні, “смиренною”: вона не буде хитрою та 
єлейною й не буде завжди говорити, що, звичайно, вона 
ніхто. Все, що ви, може, подумаєте про неї, це що вона 
видалася веселою, розумною людиною, яка справді 
зацікавилася тим, що ви сказали їй. Якщо ж вона вам не до 
вподоби, то це тому, що ви відчуваєте легку заздрість до 
неї, що вона так легко насолоджується життям. Вона ж не 
думає про смиренність та і взагалі не думатиме про себе. 

Якщо хто-небудь бажав би набути смирення, 
думаю, я можу сказати йому про перший крок. Перший 
крок – усвідомити, що ви горді. Крок цей досить важливий. 
Принаймні до цього нічого не можна зробити. Якщо ви 
думаєте, що ви не зарозумілі, то це означає, що ви справді 
дуже зарозумілі. 
 
 

9 
 

МИЛОСЕРДЯ 
 

В одному з попередніх розділів я говорив, що є 
чотири кардинальні й три теологічні чесноти. Три 
теологічні: Віра, Надія і Милосердя. Віру я розглядав у 
двох останніх розділах. Милосердя частково розглянув у 
сьомому розділі, але там я зосередився на тій частині 
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милосердя, що називається Прощенням. Тепер хочу додати 
трохи більше. 

По-перше, про значення цього слова. “Милосердя” 
тепер просто означає те, що колись називали 
“милостинею”, тобто надавання допомоги бідним. 
Первісно це слово мало багато ширше значення. (Ви 
можете зрозуміти, як воно набуло сучасного значення. 
Якщо людина “милосердна”, то надавання допомоги 
бідним є одним із його очевидних учинків, і таким чином 
люди почали говорити, нібито все милосердя полягало в 
цьому. У цей самий спосіб “ритм” – найбільш очевидна 
ознака поезії; і тому люди почали розуміти під “поезією” 
просто ритм і нічого іншого). Милосердя означає “любов у 
християнському розумінні”. Проте любов у 
християнському розумінні не емоція, не стан почуттів, а 
волі; той стан волі, який ми маємо природно по 
відношенню до себе, і якого повинні навчитися по 
відношенню до інших людей. 

У розділі про “Прощення” я вказував на те, що наша 
любов до себе не означає, що ми собі подобаємося. Вона 
означає, що ми бажаємо собі добра. Таким самим чином 
християнська любов (чи милосердя) до наших ближніх 
цілком відрізняється від уподобання чи захоплення. Нам 
“подобаються” або ми “захоплені” деякими людьми, а не 
іншими. Важливо зрозуміти, що це природне уподобання 
ані гріх, ані чеснота, так само, як уподобання чи не 
уподобання їжі не є гріхом або чеснотою. Це просто факт. 
Але, звичайно, те, що ми робимо з ним, є або гріховне, або 
чеснотне. 

Природне уподобання чи захоплення полегшує бути 
“милосердним” до людей. Тому, звичайно, це наш 
обов’язок заохочувати наше захоплення любити людей 
наскільки можливо (так же само, як часто нашим 
обов’язком є заохочувати наше бажання до фізичних вправ 
або до здорової їжі), не тому, що це уподобання само по 
собі є чеснотою милосердя, а тому, що воно цій чесноті 
допомагає. З другого ж боку, також треба бути на сторожі, 
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щоб наше уподобання до якоїсь однієї людини не зробило 
нас немилосердними чи й несправедливими до іншої. 
Навіть бувають випадки, коли наше уподобання вступає у 
конфлікт із нашим милосердям до людини, яку ми любимо. 
Наприклад, дуже віддана мати може бути спонукана з 
природної любові до пещення своєї дитини, тобто 
задовольняти свої прихильні поривання за рахунок 
дійсного щастя дитини в майбутньому. 

Але хоча природне уподобання треба звичайно 
заохочувати, було б неправильно думати, що для того, аби 
стати більше милосердним, потрібно тільки сидіти й 
намагатися виробляти любляче почуття. Деякі люди 
вроджені з холодним темпераментом; це може бути їхнє 
нещастя, але це не більший гріх, як погане травлення. 
Проте, той темперамент не позбавляє їх можливості і не 
звільняє їх від обов’язку вчитися милосердя. Правило для 
всіх нас цілком просте: Не марнуйте часу, хвилюючись, чи 
ви любите свого ближнього, дійте так, ніби ви його 
любите. Як тільки так діятимете, ви виявите одну з 
великих таємниць. Якщо ви будете поводитися так, ніби ви 
когось любили, ви незабаром почнете любити його. Якщо 
ви образите людину, яка вам не подобається, то виявите, 
що вона вам не подобається ще більше. Якщо ви зробите їй 
добру послугу, то відчуєте, що вона вам не подобається 
менше. Хоча справді є один виняток. Якщо ви зробите їй 
добру послугу не для того, щоб догодити Богові й 
коритися законові милосердя, а щоб показати, що ви за 
гарна й пробачлива людина, і щоб зробити її вашим 
боржником, а тоді сісти й чекати на її вдячність, ви, 
мабуть, будете розчаровані. (Не можна сказати, що люди 
нерозумні: вони дуже схильні помічати хвальковитість або 
зверхність). Але коли ми робимо добро іншому тільки 
тому, що той інший, створений (як і ми) Богом, і бажаємо 
йому щастя, як і ми бажаємо собі, то ми навчилися любити 
його трохи більше, або, принаймні, не любити менше.  

Отже, хоч християнське милосердя видається 
людям, чиї голови наповнені сентиментальністю,  дуже 
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холодним, і хоча воно відмінне від любові, все ж таки воно 
веде до любові. Різниця між християнською і світською 
людиною полягає не в тому, що світська людина має 
тільки любов чи уподобання, а християнин тільки 
милосердя. Світська людина ставиться до декого привітно 
тому, що вони їй подобаються, а християнин намагається 
поводитися привітно з усіма й виявить, що люди 
подобаються йому все більше й більше – включно з тими, 
кого він спочатку й не уявляв, що зможе любити. 

Цей же самий духовний закон не спрацьовує в 
протилежному напрямку. Німці, можливо, спочатку погано 
поводилися з євреями тому, що ненавиділи їх, а пізніше 
ненавиділи їх багато більше, бо погано поводилися з ними. 
Що більше ви жорстокі, то більше будете ненавидіти; а що 
більше ненавидите, то жорстокішим ставатимете – і так 
далі назавжди у порочному колі. 

Як добро, так і зло, ростуть зі складними 
відсотками. Тому маленькі рішення, які ви і я щоденно 
виносимо, так безмежно важливі. Найменший добрий 
вчинок, зроблений сьогодні, це захоплення стратегічної 
позиції, від якої через кілька місяців ви зможете 
попрямувати до перемог, про які ви ніколи й не мріяли. 
Безсумнівно, дрібна поблажливість у хтивості чи гніві 
сьогодні – це втрата гірського кряжа чи залізниці, чи 
передмостового укріплення, від якого ворог зможе 
розпочати атаку, інакше неможливу. 

Деякі автори вживають слово милосердя, щоб 
описати не тільки християнську любов між людьми, а й 
Божу любов до людини й любов людини до Бога. Остання 
часто занепокоює їх. Їм сказано, що вони повинні любити 
Бога, але вони не можуть знайти ніякого такого почуття в 
собі. Як же вони повинні діяти? Відповідь та ж сама: Дійте 
так, ніби ви любите. Не сидіть, намагаючися тільки 
виробляти [продукувати] почуття, а запитайте себе: “Якби 
я був певний, що люблю Бога, як би я діяв?” Коли знайдете 
відповідь, ідіть і дійте. 
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Загалом, думати про Божу любов до нас багато 

небезпечніша тема, ніж про нашу любов до Нього. Ніхто 
не може завжди переживати побожних почуттів, а якби 
хтось і міг, то Бог головним чином не турбується про 
почуття. Християнська любов або до Бога, або до людини 
– це справа волі. Якщо ми намагаємося чинити Його волю, 
ми виконуємо Його заповідь: “Люби Господа Бога свого”. 
Він дасть нам почуття любові, якщо забажає. Ми самі не 
можемо створити того почуття для себе й не повинні 
вимагати його, як права. Проте найголовніше пам’ятати, 
що наші почуття приходять і відходять, але не Його любов 
до нас. Вона не втомлюється через наші гріхи чи нашу 
байдужість; і, тому, непохитна у своєму рішенні, щоб ми 
вилікувалися від тих гріхів, чого б це не коштувало нам і 
чого б це не коштувало Йому. 
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НАДІЯ 
 

Надія – одна з теологічних чеснот. Це означає, що 
постійне сподівання вічного світу – не метод утечі або 
власного бажання, “як думають деякі сучасні люди”, а те, 
що християнин повинен робити. Це не означає, що ми 
повинні залишити теперішній світ таким, яким він є. 
Почитавши історію, ви довідаєтеся, що ті християни, які 
зробили найбільше для теперішнього світу, були саме ті, 
що найбільше думали про світ майбутній. Самі апостоли, 
які поклали початок Римській імперії [Початок навернення 
до християнства], великі будівники Середньовіччя, 
англійські євангелики1, які ліквідували работоргівлю, – всі 

                                                
1 The English Evangelicals. У 18 ст. в Англії діти працювали по 12 
годин на добу. Вони були бідні й ніхто про них не дбав. 18-19 ст., це 
ера виникнення євангельського руху, який почав піклуватися про 
бідних, часто безпритульних дітей. Засновувалися “Недільні школи” за 
зразком початкових шкіл, де вчили читати, писати, арифметику, 
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вони залишили незгладний слід на Землі саме тому, що 
вони прагнули Неба. Саме від того часу, як християни 
значною мірою перестали думати про інший світ, вони 
стали неефективними в цьому. Прагніть Неба, й ви 
отримаєте на додаток землю; прагніть землі, й ви не 
отримаєте жодного з них. Це правило видається дивним, 
але щось подібне можна спостерігати і в інших справах. 
Здоров’я – велике благословіння, але як тільки ви зробите 
його головною, безпосередньою метою, ви ставатимете 
примхливим і уявлятимете, що з вами щось негаразд. Ви 
правдоподібно зможете бути здоровими тільки з умовою, 
що бажатимете більше чогось іншого – їжі, ігор, праці, 
розваг, свіжого повітря. Таким самим чином ми не 
зможемо зберегти нашу цивілізацію доти, доки цивілізація 
буде нашою головною метою. Ми повинні навчитися 
бажати чогось іншого навіть більше.  

Для більшості з нас взагалі дуже тяжко прагнути 
Неба – хіба що оскільки Небо означає зустріч із нашими 
друзями, які померли. Oднією з причин такої трудності є 
те, що ми в цьому не виховувалися. Все наше навчання має 
нахил зосереджувати наші думки на цьому світі. Інша 
причина полягає в тому, що коли справжнє бажання Неба 
наявне в нас, ми його не усвідомлюємо. Більшість людей, 
якби вони справді навчилися зазирнути в свої серця, знали 
б, що те, чого вони бажають і дуже бажають, не можна 
мати в цьому світі. Багато дечого в цьому світі пропонує 
дати вам це бажання, однак воно ніколи цілком не 
дотримує своєї обіцянки. Бажання, яке виникає в нас в час 
першої закоханості, чи перша думка про чужоземні країни, 
чи якась тема, що хвилює нас, це бажання, якого жоден 
шлюб, жодна мандрівка, жодна наука не можуть дійсно 
                                                                                                    
Біблію тощо. Були євангелісти-місіонери, які згодом пішли 
проповідувати Євангелію в інших країнах, такі як Вільям Кері.  

Подібні “Недільні школи” виникли в Україні 1859 р., 
ініціатором яких був проф. Університету св. Володимира в Києві 
Платон Васильович  Павлов. Із України ті школи пізніше поширилися і 
в Росії. [Примітка перекладача] 
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задовольнити. Я тепер не говорю про те, що можна 
звичайно назвати невдалим шлюбом, чи відпусткою, чи 
науковою кар’єрою; я говорю про найкращі з них. Те, за 
що ми схопилися в той перший момент бажання, 
поступово зникає в реальності. Думаю, кожен розуміє, що 
я маю на увазі. Дружина може бути доброю дружиною, 
готелі й пейзажі – чудовими, а хімія може бути цікавою 
працею, але щось уникнуло нас. Є два помилкові способи 
розглядати цей факт і один вірний. 

(1) Метод нерозумного. Нерозумний ганить самі 
обставини. Впродовж усього свого життя думає, що, якби 
він одружився з іншою жінкою, або поїхав у дорожчу 
відпуску, чи щоб то не було, то цим разом він справді 
ухопив би щось таємниче, чого ми всі прагнемо. Більшість 
нудьгуючих, незадоволених, багатих людей у цьому світі 
належить до цієї групи. Вони проводять усе своє життя, 
бігаючи від жінки до жінки (через судові розлучення), від 
континенту до континенту, від однієї улюбленої розваги до 
другої, завжди думаючи, що нарешті це останнє є “те 
реальне”, й завжди розчаровані. 

(2) Метод зруйнованих мрій “розсудливого 
чоловіка”. Він скоро вирішує, що все те було облудною 
надією. “Звичайно, він говорить, людина так почувається в 
молодості. Але коли ви досягнете мого віку, то вже не 
гнатиметеся за веселкою”. І тому він заспокоюється, 
привчається не сподіватися надто багато й придушує ту 
частину себе, яка, як він сказав би, “бажала неможливого”. 
Це, звичайно, багато кращий метод ніж перший і робить 
людину щасливішою й менше докучливою для 
суспільства. Цей спосіб схиляє того чоловіка бути 
обмеженим і самовдоволеним (він схильний бути скоріше 
зверхнім до тих, кого він називає “юнаками”), але в цілому, 
він живе в злагоді досить задоволено. Це була б найкраща 
лінія поведінки, якби людина не жила вічно. Але 
припустімо, що безкінечне щастя справді існує, очікуючи 
нас. Припустімо, що справді можна досягнути край 
веселки. В даному випадку було б шкода довідатися 
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занадто пізно (в мить після смерті), що через так званий 
“здоровий розум” ми задушили в собі здібність втішатися 
тим щастям. 

(3) Метод християнський. Християнин говорить: 
“Створіння не народжуються з бажаннями, якщо для них 
немає задоволення. Дитя відчуває голод – на це є їжа. 
Каченя хоче плавати – на це є вода. Люди відчувають 
статевий потяг – на це є статеві зносини. Якщо я виявлю в 
собі бажання, якого жодний життєвий досвід у цьому світі 
не може задовольнити, то найбільш імовірне пояснення є 
те, що я був створений для іншого світу. Якщо жодна  з 
моїх земних утіх не задовольняє того бажання, то це ще не 
доводить, що всесвіт – обман. Може, ніколи й не малося на 
увазі, щоб земні втіхи задовольняли ті бажання, а лише 
пробуджували їх, наводячи про думку на щось справжнє. 
Якщо це так, то я повинен подбати, з одного боку, ніколи 
не зневажати, або бути невдячним за ці земні 
благословіння, а з другого боку, не приймати їх за щось 
інше, чого вони є тільки подібністю, луною чи міражем. Я 
повинен підтримувати в собі бажання до своєї правдивої 
країни, яку я знайду аж після смерті. Я ніколи не повинен 
дозволити занедбати це бажання, або відвернутися від 
нього; я повинен зробити його метою свого життя – 
поспішати до тієї іншої країни й допомагати іншим у 
цьому”. 

Немає потреби турбуватися про пустотливих 
людей, які намагаються зробити християнську надію 
“Неба” безглуздою, говорячи, що вони не бажають 
“проводити вічність, граючи на арфах”. Відповідь таким 
людям ось така: якщо вони не можуть розуміти книжок, 
написаних для дорослих, то вони не повинні й говорити 
про них. Всі зображення Святого Письма (арфи, вінці, 
золото тощо) – це, звичайно, лише символічне намагання 
висловити невимовне. Музичні інструменти згадані тому, 
що для більшості людей ( не для всіх) музика в сучасному 
житті найсильніше викликає думку про екстаз і 
безкінечність. Вінці згадані тому, що вони говорять про 
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людей, які, з’єднавшися з Богом у вічності, розділять з 
Ним славу, силу й радість. Золото говорить про 
позачасовість Неба (золото не іржавіє) і його 
дорогоцінність. Люди, які сприймають ці символи 
буквально, повинні б також думати, що коли Христос 
сказав нам бути як голуби, то Він мав на увазі, щоб ми 
несли яйця. 
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ВІРА 
 
 У цьому розділі я говоритиму про те, що християни 
називають “вірою”. В загальних рисах, слово “віра” 
християни, здається, використовують у двох значеннях чи 
на двох рівнях, і я розгляну їх по черзі. По-перше, воно 
означає просто “вірування” – тобто його приймають чи 
вважають за вірне вчення християнства. Це досить просто. 
Але що спантеличує людей, чи принаймні воно 
спантеличувало мене, це що християни вважають віру в 
цьому значенні за чесноту. Я ставив питання: як вона може 
бути чеснотою – що є морального чи аморального у 
віруванні чи у невіруванні низки тверджень? Очевидно, я 
колись говорив, що людина здорового розуму приймає або 
відкидає будь-яке твердження не тому, що вона його бажає 
чи не бажає, а тому, чи доводи видаються їй правдивими 
чи ні. Якщо ж вона помилялася в правдивості чи 
неправдивості доказів, то це не означало б, що вона погана 
людина, а тільки не дуже розумна. Але якщо б вона 
вважала докази за неправдиві, проте намагалася б змусити 
себе вірити всупереч їм, то це було б просто нерозумно. 
 Що ж, я й досі дотримуюся того погляду. Але чого я 
тоді не розумів – і чого й досі не розуміє багато людей – 
було: я припускав, якщо людський розум прийме щось як 
правдиве, то автоматично вважатиме за правдиве доти, 
доки не виникне справжня підстава для перегляду. 



 

 

124
Насправді я вважав, що людський розум повністю 
керується розсудливістю. Але це не так. Наприклад, моя 
розсудливість повністю переконана добрими доказами, що 
анестезія не душить мене, і що належним чином досвідчені 
хірурги не починають оперувати доти, доки я не буду 
непритомним. Проте це не замінює того факту, що коли 
вони покладуть мене на стіл і накладуть на лице страшну 
маску, то внутрі мене починається просто дитячий страх. Я 
починаю думати, що буду задихатися й починаю боятися, 
що вони почнуть мене різати перше, ніж стану 
непритомним. Іншими словами, я втрачаю віру в 
анестезію. Це не розсудливість, що відбирає мою віру, – 
навпаки, моя віра опирається на розсудливість. Втрачаю я 
її через уявлення й емоції. Битва, з одного боку, 
відбувається між вірою і розсудливістю, а з другого, – між 
емоціями та уявленням. Якщо ви замислитеся над цим, ви 
побачитe багато таких випадків. Чоловік знає з вірогідних 
доказів, що його знайома гарна дівчина – брехуха, не може 
тримати таємниць і їй не можна довіряти. Але коли він 
знаходиться в її товаристві, він тратить віру в те знання й 
починає думати: “Може цим разом вона буде інакшою”, і 
знову опиняється в безглуздому становищі й говорить їй 
те, чого не слід було говорити. Його почуття й емоції 
зруйнували його віру в те, що, як він знав, було правдою. 
Або візьмімо інший приклад – хлопчик вчиться плавати. 
Розумом він повністю знає, що не підтримуване тіло не 
обов’язково тонутиме у воді: він бачив багато людей, які 
трималися на поверхні води й плавали. Але питання в 
тому, чи він продовжуватиме вірити тому знанню, коли 
інструктор забере свою руку й залишить його тіло без 
підтримки, – чи раптово перестане вірити, злякається й 
потоне? 
 Якраз це ж саме відбувається з християнством. Я не 
прошу прийняти християнства тих, чия найкраща 
розсудливість говорить, що вагомі докази є проти 
християнства. В такий момент віра не приходить. Однак 
припустімо, що розсудливість вирішує, що вагомі докази є 
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на користь християнства. Я можу сказати, що станеться з 
тим чоловіком протягом наступних кількох тижнів. Може 
настати момент, коли він отримає погану звістку, або 
попаде в біду, або житиме між багатьма людьми, які не 
вірять християнству, і несподівано його почуття 
повстануть і здійснять навальну атаку на його віру. Або 
прийде момент, коли він закохається в жінку, або захоче 
сказати неправду, або буде самозадоволеним, або побачить 
можливість заробити трохи грошей не цілком 
справедливими шляхами – фактично, якийсь момент, коли 
б було дуже вигідно, щоб християнство не було 
правдивим. І знову його бажання здійснять навальну атаку.  
Я не говорю про моменти, коли в нього виникнуть будь-які 
справжні підстави проти християнства. Їх треба 
вирішувати, але це вже інша справа. Я говорю про 
моменти, коли сам настрій повстане проти християнства. 
 Віра, в тому сенсі, в якому я використовую це 
слово, – це мистецтво триматися поглядів, які колись ваша 
розсудливість прийняла, незважаючи на ваші мінливі 
настрої. Настрої міняються, якого б погляду ваш розум не 
дотримувався. Я знаю це з особистого досвіду. Тепер, 
будучи християнином, в мене виникають такі настрої, коли 
християнство видається вельми неймовірним, але, коли я 
був атеїстом, в мене виникали настрої, за яких 
християнство видавалося надто ймовірним. Цей бунт 
ваших настроїв проти вашого я неминучий. Ось чому    
віра – така необхідна чеснота. Доки ви не навчитеся 
говорити своїм настроям “забирайтеся геть!”, ви ніколи не 
будете ні стійким християнином, ні стійким атеїстом, а 
тільки вагаючою людиною, переконання якої залежні від 
погоди й стану її травлення. Тому треба виховувати звичку 
Віри. 
 Перший крок до цього – визнати мінливість ваших 
настроїв. Наступний – бути певними, що якщо ви 
прийняли християнство, тоді треба деякий час щоденно 
свідомо думати про деякі його головні доктрини. Ось чому 
щоденні молитви, духовне читання і відвідування церкви – 
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необхідні чинники християнського життя. Нам потрібне 
постійне нагадування про те, в що ми віримо. Ні це 
християнське вірування, ні ніяке інше не залишаться 
автоматично живими в розумі – їх треба живити. 
Насправді, якщо ви запитаєте сто людей, які втратили віру 
в християнство, то цікаво скільки з них не було переконано 
змінити свої погляди чесними доказами? 
 Тепер переходжу до віри в другому чи вищому її 
сенсі. Це найтяжче питання, за яке я досі брався. Я хочу 
підійти до нього, але перше треба повернутися до теми 
покори. Ви, може, пам’ятаєте, я говорив, що перший крок 
до покори – усвідомлення своєї гордості. Тепер хочу 
додати, що наступний крок – це серйозне намагання 
практикувати християнські чесноти. Тижня не вистачить. 
Першого тижня все йде, як по маслу. Спробуйте шість 
тижнів. За той час, упавши повністю до чи навіть нижче 
тієї точки, від якої починали, ви виявите деяку правду про 
себе. Жодна людина не знає, наскільки вона погана, доки 
не намагатиметься бути доброю. Тепер появилася 
нерозумна ідея, нібито добрі люди не знають, що таке 
спокуса. Це очевидна неправда. Тільки ті, хто намагаються 
чинити опір спокусі, знають, яка вона сильна. Про силу 
німецької армії ви довідаєтеся в боротьбі проти неї, а не 
здаючися їй. Про силу вітру довідаєтеся, ідучи проти 
нього, а не лягаючи на землю. Людина, яка здається 
спокусі після п’яти хвилин, просто не знає, як би воно було 
годину пізніше. Ось чому погані люди в деякому сенсі 
знають дуже мало про зло. Вони жили затишним життям і 
завжди здавалися злу. Ми ніколи не довідаємося про силу 
злого імпульсу в собі, доки не спробуємо змагатися з ним. 
Тому, що Христос єдина людина, яка ніколи не піддалася 
спокусі, Він також єдина людина, яка повністю знає, що 
таке спокуса, Він – єдиний досконалий реаліст. Дуже 
добре. Найголовніше, чого ми вчимося від серйозного 
намагання здійснювати християнські чесноти, це що 
зазнаємо невдачі. Якщо була якась думка, що Бог 
приготовив нам якийсь іспит і що ми, може, отримаємо 
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добрі оцінки, бо ми їх заслуговуємо, то про це треба 
забути. Якщо була думка про якусь угоду, що ми 
виконаємо свій договір і таким чином зробимо Бога нашим 
боржником і щоб тоді залежало від Нього, заради 
справедливості, виконати Свій договір, то про це треба 
забути. 
 Гадаю, в кожного, хто невиразно вірить в Бога, доки 
не стане християнином, зароджується думка про іспит або 
договір. Перше ж зіткнення з правдивим християнством 
розіб’є ту думку вщент. Знайшовши її розбитою вщент, 
дехто думає, що християнство провалилося, і здаються. 
Вони, здається, уявляють Бога простодушним. Насправді ж 
Він, звичайно, знає про все це. Сама суть християнства 
саме й полягає в тому, щоб розбити вщент цю думку. Бог 
чекає того моменту, коли ви довідаєтеся, що безсумнівно 
неможливо заробити прохідний бал на іспиті, або зробити 
Бога вашим боржником. 
 Але незабаром ви довідаєтеся про інше відкриття. 
Кожна здібність, якою ви володієте, чи то здібність 
мислити чи рухати кінцівками, дана Богом. Але якби ви 
посвятили навіть кожен момент свого життя виключно 
Його служінню, то ви не змогли б дати Йому чогось, що 
вже не належало Йому. Коли ми говоримо про людину, яка 
робить щось для Бога, або дає щось Богові, то це подібне 
до того, якби дитина прийшла до батька й сказала б: “Тату, 
дай мені шість пенсів на подарунок тобі на день 
народження”. Батько, звичайно, дає й радіє подарунком 
дитини. Все це гарно й слушно, однак лише слабоумний 
подумав би, що то було на користь батькові. Коли людина 
зробить ці два відкриття, тоді Бог справді зможе взятися до 
діла. Саме після цього почнеться справжнє життя. Людина 
пробудилася. Ми тепер можемо продовжувати розмову про 
віру в другому сенсі. 
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ВІРА 
 
 Спочатку я хочу, щоб ви звернули пильну увагу на 
те, що зараз скажу. Якщо цей розділ не має жодного 
значення для вас, якщо здається, що він намагається 
відповідати на питання, які у вас ніколи не виникали, то 
залишіть його відразу. Взагалі не турбуйтеся про це. Дещо 
в християнстві можна зрозуміти ще до того, як ви стали 
християнином. Однак багато дечого не можна зрозуміти 
доти, доки ви не пройшли певну відстань християнського 
шляху. Це речі суто практичні, хоча такими й не 
видаються. Це визначальні напрями особливих перехресть 
і перешкод у подорожі, й вони не мають жодного значення 
доти, доки людина не дійде до них. Щоразу, коли ви 
знайдете якесь твердження в християнських творах, яке 
вам незрозуміле, не хвилюйтеся. Просто залишіть його. 
Прийде день, може через роки, коли ви раптово зрозумієте 
його. Якщо б ви зрозуміли його тепер, воно причинило б 
вам тільки шкоду. 
 Така заява, звичайно, діє стільки ж проти мене, як і 
проти будь-кого іншого. Те, що я намагатимуся пояснити в 
цьому розділі, може бути понад моє розуміння. Мені може 
видатися, що осягнув щось, а воно може й не так. Я тільки 
можу просити освічених християн уважно стежити за 
моїми думками й сказати мені, коли помиляюся; інших   
же – прислухатися критично до того, що скажу, бо воно 
може бути їм корисним, а не тому, що я певний, що маю 
рацію.  
 Я намагаюся говорити про віру в другому, вищому 
сенсі слова. Я щойно сказав, що питання віри в цьому сенсі 
виникає тільки після того, як людина намагалася 
якнайкраще здійснювати християнські чесноти й 
довідалася, що не змогла, і зрозуміла, що навіть якби й 
змогла, вона лише віддала б Богові те, що вже Йому 
належало. Іншими словами, вона довідалася про своє 
банкрутство. Знову повторюю, що Бог не саме 
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зацікавлений нашими діями. Він зацікавлений, щоб ми 
були людьми певного сорту чи якості, такими, якими Він 
призначив нам бути – людьми, спорідненими з Ним 
певним чином. Я не додаю: “і спорідненими певним чином 
один із одним”, бо це включене. Бо, якщо у вас правильне 
відношення з Богом, воно неминуче буде правильне й з 
вашими ближніми, так же, якщо спиці колеса правильно 
вставлені у втулку та правильно припасовані до обода, 
вони обов’язково будуть правильно розташовані по 
відношенню одна до одної. А поки людина думає про Бога 
як про екзаменатора, який дав їй контрольну роботу, або як 
про протилежну сторону в угоді, поки вона думає про 
претензії і контрпретензії між собою й Богом – вона ще не 
знаходиться в правильному відношенні до Бога. Вона 
невірно розуміє, хто вона й хто Бог. Вона також не зможе 
ввійти в правильне відношення з Богом доти, доки не 
виявить свого банкрутства. 
 Коли говорю “виявить”, маю на увазі, що вона 
справді виявить, а не повторятиме як папуга. Навіть 
дитина, отримавши деяку релігійну освіту, говоритиме, що 
ми нічого не можемо пропонувати Богові, що вже не 
належить Йому, і що навіть того ми не можемо 
пропонувати Йому, не затримавши чогось собі. Але я 
говорю про справжнє відкриття з особистого досвіду. 
 Однак ми не можемо, в тому сенсі, довідатися про 
нашу неспроможність виконувати закон Божий, не 
спробувавши серйозно виконувати його (а тоді зазнати 
невдачі). Хіба що докладемо всіх зусиль, у нас завжди буде 
думка, що коли наступного разу більше постараємося, то 
успішно станемо повністю добрими. Таким чином, в 
одному сенсі, дорога назад до Бога, це дорога морального 
й постійно наполегливого зусилля. Проте в іншому сенсі 
не зусилля приведуть нас додому. Все зусилля веде до 
істотного моменту, коли ви звертаєтеся до Бога й говорите: 
“Ти повинен зробити це. Я не можу”. Благаю вас, не 
починайте питати себе: “Чи я досягнув того моменту?” Не 
починайте замислюватися, чи той момент настиг. Це 
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поведе вас на невірний шлях. Коли в нашому житті 
відбувається щось найважливіше, ми часто не 
усвідомлюємо в ту хвилину, що діється. Людина не завжди 
говорить собі: “Ей, я підростаю!” Часто, тільки 
оглянувшись, вона усвідомлює що сталося – вона 
“підросла”. Це можна бачити і в простих справах. Людина, 
яка занепокоєно думає, щоб заснути, правдоподібно не 
засне. І те, що я говорю тепер, може не трапляється з 
кожним в одну мить, як це відбулося з ап. Павлом і 
Буньяном; воно може відбуватися так поступово, що ніхто 
не зможе вказати ні на певну годину, ні навіть на певний 
рік. Але тут головна суть у роді зміни, а не в тому, як ми 
почуваємося в час зміни. Ця зміна виявляється в переході 
від упевненості в своїх власних зусиллях до такого стану, в 
якому, втративши надію зробити щось для себе, ми 
передаємо його Богові. 
 Я знаю, що слова “передати це Богові” можна 
зрозуміти неправильно, але ми їх поки що залишимо. А 
сенс, у якому християнин передає це Богові, це його вся 
довіра Христові; він довіряє, що Христос якимось чином 
поділиться з ним Своїм досконалим людським послухом, 
що його Він проніс від народження до розп’яття; що 
Христос зробить людину більше подібною до Себе й до 
певної міри покриє її недосконалості. Говорячи 
християнською мовою, Він розділить Своє Синівство з 
нами й зробить нас подібними до Себе – “синами 
Божими”. В четвертій книжці я спробую докладніше 
розглянути значення цих слів. Якщо бажаєте висловитися 
таким чином, Христос пропонує нам щось і навіть усе 
замість нічого. В деякому відношенні, все християнське 
життя полягає в тому, щоб прийняти ту чудову 
пропозицію. Але трудність полягає в тому, щоб 
усвідомити, що все, що ми зробили й зможемо зробити, по 
суті – ніщо. Нам подобалося б, якби Бог брав до уваги наші 
добрі риси, а не помічав поганих. І знову ж, по суті, можна 
сказати, що жодної спокуси не можна перемогти, доки ми 
не перестанемо намагатися перемогти її – доки не 



 

 

131
визнаємо себе переможеними. Але ж тоді ми не зможемо 
“перестати намагатися” правильним способом і з 
правильних мотивів, доки не діятимемо якнайполегливіше. 
А в іншому сенсі, передати все Христові, звичайно, ще не 
означає перестати намагатися. Довірятися Йому означає 
намагатися робити все, що Він говорить. Було б нерозумно 
говорити, що ви довіряєте людині, якщо ви не приймаєте її 
поради. Таким чином, якщо ви вручили себе Йому, з цього 
випливає, що ви намагаєтеся слухатися Його. Але 
намагайтеся по-новому, без хвилювання, роблячи це не для 
того, щоб спастися, а тому, що спасіння вже почалося у 
вас. Не надіючися досягнути Неба, як нагороду за ваші 
вчинки, а палко прагнучи діяти у визначений спосіб, бо 
вже зарожевів слабенький відблиск Неба всередині вас. 
 Християни часто сперечалися про те, що веде 
християнина додому – до Неба – добрі діла чи віра в 
Христа. Я справді не маю права говорити про таку трудну 
справу, але мені здається, що це те саме, що запитувати, 
який із двох ножів ножиць необхідніший. Серйозне 
моральне зусилля – це єдиний чинник, який приведе вас до 
моменту, коли ви визнаєте себе переможеними. Віра ж у 
Христа, це єдиний чинник, який спасе вас від розпачу в 
той момент, а з тієї віри в Нього неминуче виникнуть добрі 
вчинки. Існують дві імітації правди, яких дотримувалися 
різні групи християн, у чому інші християни, в минулому, 
їх обвинувачували. Може, через ці імітації правда стане 
нам зрозумілішою. Одну групу обвинувачували в тому, що 
вона говорила: “Добрі діла – це все, що має значення. 
Найкраще добре діло – милосердя. Найкращий вид 
милосердя – грошова пожертва. Найкращий спосіб 
пожертвувати – дати гроші на церкву. Отже, дайте церкві 
10.000 фунтів стерлінгів і ми попіклуємося про вас”. 
Відповідь на таке безглуздя, звичайно, була б: діла, 
здійснені заради того мотиву, заради думки, що Небо 
можна купити, не були б добрими ділами взагалі, а лише 
комерційною спекуляцією. Іншу групу обвинувачували в 
тому, що вона говорила: “Все, що має значення – це віра. 
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Отже, якщо у вас є віра, то немає значення, що ви робите. 
Гріши, хлопче, віддавайся розвагам, а Христос 
потурбується, що врешті-решт не буде жодної різниці”. 
Відповідь на це безглуздя така: Якщо те, що ви називаєте 
“вірою” в Христа, не спонукує вас звертати найменшої 
уваги на те, що Він говорить, тоді у вас взагалі немає ні 
віри, ні довір’я до Нього, а лише інтелектуальне 
сприймання якоїсь теорії про Нього. 
 Біблія справді є вирішальним доказом у цій справі, 
коли вона об’єднує діла й віру одним разючим реченням. 
Перша його половина: “Зо страхом і тремтінням виконуйте 
своє спасіння” – здається все залежить від нас і наших 
добрих діл; друга половина: “Бо то Бог викликає у вас і 
хотіння, і чин за доброю волею Своєю” – здається Бог 
робить усе, а ми нічого. Боюся, що це саме те, з чим ми 
стикаємося в християнстві. Мене це спантеличує, але не 
дивує. Бачите, ми тепер намагаємося зрозуміти й 
відокремити в окремі відділи те, що саме робить Бог, і те, 
що робить людина, коли вони діють спільно. Ми, 
звичайно, починаємо думати, що це подібно до того, як 
спільно працюють дві людини, щоб можна було сказати: 
“Це трохи того, що він зробив, а я – те”. Однак цей спосіб 
мислення не діє. Бог не такий. Він у вас і поза вами. Навіть 
якщо б ми змогли зрозуміти, хто й що зробив, на мою 
думку, людська мова не змогла б того належно висловити. 
І різні церкви, намагаючись висловити це, висловлювалися 
по-різному. Але ви й самі довідаєтеся, навіть ті, хто 
найсильніше наполягає на важливості добрих діл, говорять 
про необхідність віри; а ті, хто найсильніше наполягає на 
вірі, говорять, що треба робити добрі діла. В усякому разі, 
це все, що я можу сказати в цьому відношенні. 
 Думаю, християни погодяться зі мною, якщо скажу, 
що хоч на перший погляд і видається, ніби суть 
християнства полягає в моральності, обов’язках, правилах, 
усвідомленні провин і чеснот, проте воно веде вас вперед, 
виводить із усього цього та вводить у щось вище. Людина 
бачить перші проблиски країни, де вже не говорять про ці 
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справи, хіба що жартома. Там кожний сповнений тим, що 
ми називаємо добрістю, як дзеркало сповнене світлом. Але 
вони не називають його добрістю. Вони ніяк його не 
називають і про нього не думають, а захоплені 
спогляданням джерела світла. А це вже близько грані, де 
дорога переходить межу нашого світу. Нічиї очі не можуть 
бачити далеко поза ту межу, хоча очі багатьох людей 
можуть бачити дальше, ніж мої. 
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ПОЗА МЕЖАМИ ОСОБИСТОСТІ АБО ПЕРШІ КРОКИ У 
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СТВОРЕННЯ І НАРОДЖЕННЯ 
 
Мене попереджували не розповідати того, про що я 

говоритиму вам у цій останній книжці. Мені говорили: 
“Звичайний читач не цікавиться теологією; дайте йому 
просту практичну релігію”. Я відхилив їхню пораду. Не 
думаю, що звичайний читач аж такий нерозсудливий. 
Теологія – “наука про Бога”, і я думаю, будь-яка людина, 
що взагалі хоче мислити про Бога, прагне отримати про 
Нього найзрозумiліше й найточніше уявлення, яке тільки 
доступне. Ви не діти: навіщо ж ставитися до вас, як до 
дітей? 

До певної міри я розумію, чому деяких людей 
теологія відвертає. Пам’ятаю, одного разу я виступив із 
промовою на зібранні британських військово-повітряних 
сил, і бравий літній офіцер встав і сказав: “Мені ця розмова 
зовсім не потрібна. Але візьміть до уваги, я також 
релігійна людина. Я знаю, що Бог є. Я відчув Його сам, 
вночі, в пустелі – то було вражаюче таїнство. І саме тому я 
не вірю в усі ваші маленькі, дріб’язкові догмати й формули 
про Нього. Тому, хто зустрівся з Божественною 
реальністю, вони видаються такими несуттєвими, 
педантичними й нереальними!”. 

У деякому сенсі, я цілком погодився з тією 
людиною. На мою думку, він, в пустелі, правдоподібно, на 
власному досвіді переконався в реальності Бога. Коли ж 
після того християнського досвіду він звернувся до 
християнського вчення, думаю, він справді повертався від 
чогось реального до чогось менше реального. Таким самим 
чином, якщо людина бачила Атлантичний океан із берега, 
та, поглянувши на карту Атлантики, вона також 
повертатиметься від чогось реального до чогось менше 
реального – від справжніх хвиль до клаптика кольорового 
паперу. Але ось у чому суть. Карта, за загальним 
визнанням, це лише кольоровий папір, та про неї треба 
запам’ятати дві речі. По-перше, карта основана на тому, 
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що виявили сотні й тисячі людей, плаваючи по 
справжньому Атлантичному океані. Вона має за собою 
масу досвіду, так же само реального, який можна 
отримати, дивлячись із берега. Але ваш досвід буде 
одиночним, миттєвим поглядом, карта ж містить 
сукупність досвіду. По-друге, якщо ви хочете будь-куди 
піти, карта абсолютно необхідна. Якщо ж ви задоволені 
ходити по березі й роздивлятися, то це дасть вам багато 
більше радості, ніж дивитися на карту. Але якщо ви хочете 
приплисти до Америки, карта буде багато кориснішою, ніж 
ходити по березі. 

Отже, теологія подібна до карти. Лише вивчати й 
думати про християнські доктрини та й зупинитися на 
тому, буде менше реальним і менше захоплюючим 
досвідом, ніж той, що мій друг зазнав у пустелі.    
Доктрини – не Бог, а свого роду карта. Але ця карта 
основана на досвіді сотень людей, які справді були в 
контакті з Богом – на досвіді, в порівнянні з яким будь-які 
захоплення й благочестиві почуття, які ми можемо зазнати 
з особистого досвіду, елементарні й спантеличуючі. Крім 
того, якщо ви хочете піти далі, ви повинні користуватися 
картою. Те, що трапилося з тим чоловіком у пустелі, 
можливо, було реальним і, звичайно, захоплюючим, але 
залишилося даремним. Його досвід ні до чого не доведе. 
По суті, ось саме чому невизначена релігія – відчуття Бога 
в природі тощо – так приваблива. Це захоплення без дії 
подібне до спостерігання хвиль із берега. Але вивчаючи 
Атлантичний океан таким способом, ви не досягнете 
Ньюфаундленду, як і не здобудете вічного життя тільки 
відчуванням присутності Бога в квітах і музиці. Ви також 
нікуди не доберетеся, якщо дивитиметеся на карту, не 
пустившися в плавання. Плавання океаном без карти – 
небезпечне. 

Іншими словами, теологія практична – особливо в 
наш час. За колишніх часів, коли люди були менше 
освічені й менше відбувалося дискусій, можна було 
справлятися з небагатьма простими уявленнями про Бога. 
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Але тепер не так. Кожен читає й чує дискусії. Отже, якщо 
ви не прислухаєтеся до теології, то це не означає, що у вас 
немає жодного уявлення про Бога. Це може означати, що 
ви сприйняли багато неправильних ідей – поганих, 
незв’язних, застарілих. Бо багато уявлень про Бога, які 
тепер видають за новинку, дійсні теологи багато сторіч 
тому випробували й відкинули. Вірити в 
загальнопоширену релігію сучасної Англії, це зворотний  
рух – подібно до віри в плоску землю.  

Якщо справді дійти до суті справи, то чи ж не таке 
загально прийняте уявлення про християнство? – Ісус 
Христос був великим учителем моральності, і якщо б ми 
тільки наслідували Його пораду, ми змогли б установити 
кращий суспільний порядок та уникнути іншої війни. Це 
цілком вірно, проте воно говорить нам багато менше, ніж 
усю правду про християнство та і взагалі не має 
практичного значення. 

Цілком вірно, якщо б ми прийняли Христову 
пораду, то скоро жили б у щасливішому світі. Але нам 
навіть не треба йти аж до Христа. Якщо б ми виконували 
все, чого нас учили Платон, Арістотель чи Конфуцій, ми 
досягнули б багато кращих успіхів. І що з того? Ми ніколи 
не дотримувалися порад великих учителів, то з якої ж 
причини починати тепер? Із якої причини ми, 
правдоподібно, підемо за Христом, а не кимсь іншим? Бо 
Він найкращий учитель моральності? Це ще менше 
правдоподібно, що ми підемо за Ним. Якщо ми 
неспроможні засвоїти найпростіших уроків, то чи ж 
можливо, що засвоїмо найважливіший? Якщо 
християнство – тільки більша кількість добрих порад, то 
воно не має значення. Протягом минулих чотирьох тисяч 
років у добрих порадах недостатку не було, й додаткова 
кількість їх нічого не змінить. 

Але заглянувши в будь-які християнські твори, ви 
виявите, що вони говорять про щось інше, ніж ця 
загальнопоширена релігія. Вони говорять, що Христос – 
Син Божий (що б це не означало). Вони говорять, що ті, 
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хто довіряє Йому, також можуть стати синами Божими (що 
б це не означало). Вони говорять, що Його смерть спасла 
нас від наших гріхів (що б це не означало). 

Немає підстави скаржитися , що ці твердження 
тяжко зрозуміти. Християнство твердить, що воно 
розповідає нам про інший світ, про щось поза його 
межами, до чого можна доторкнутися й що можна чути й 
бачити. Ви можете думати, що така претензія неправдива, 
але якщо вона правдива, то християнське вчення неминуче 
буде тяжким – принаймні таким тяжким, як сучасна 
фізика, і з тієї самої причини. 

Що найбільше приголомшує нас у християнстві, це 
твердження, що поєднавшися з Христом, ми можемо стати 
синами Божими. Дехто запитує: “Чи ж ви вже не сини 
Божі? Aдже Боже Отцівство – одна з головних ідей 
християнства?” Звичайно, в деякому сенсі, ми, 
безсумнівно, вже сини Божі. Бог покликав нас до життя, 
любить нас, піклується про нас, і в тому сенсі – як батько. 
Проте, коли Біблія говорить, що ми станемо синами 
Божими, то вона очевидно має на увазі щось інше, й це 
вводить нас у самий центр теології. 

В одному з символів віри говориться, що Христос – 
Син Божий “народжений, не створений”, і добавляється: 
“народжений від Свого Отця перше всіх віків”. Будьте 
ласкаві, зрозумійте, що це немає нічого спільного з тим 
фактом, що коли Христос народився на землі як чоловік, то 
Він був сином діви. Ми маємо на увазі не Його 
народження від діви, а те, що відбулося до створення 
всесвіту взагалі, до початку часу. “Перше всіх віків” 
Христос народився, а не був створений. Що це означає? 

Ми всі знаємо значення слів “родити” й 
“народжений”. Народити означає стати батьком; творити 
означає викликати до життя. І різниця в цьому ось така: 
коли ви народжуєте, то народжене подібне до вас. Людина 
народжує немовлят, бобер народжує бобрят, а пташка несе 
яйця й народжуються пташенята. Але коли ви творите, то 
творите щось відмінне від себе. Пташка в’є гніздо, бобер 
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будує загату, людина конструює радіоприймача або щось, 
більше подібне до себе, скажімо, статую. Однак якщо вона 
здібний різьбяр, то статуя буде дійсно подібна до людини. 
Але ж вона не людина, лише подібна до людини. Вона не 
може ні дихати, ні мислити – вона нежива. 

Це перше, що треба зрозуміти. Народжене від Бога 
є Бог, так же само, як народжене від людини є людина. 
Створене Богом – не Бог так само, як створене людиною – 
не людина. Тому люди не є синами Божими в тому сенсі, в 
якому є Христос. У деяких відношеннях вони можуть бути 
подібними до Бога, але вони не того самого роду. Вони 
більше подібні до статуй чи зображень Бога. 

Статуя має образ людини, але вона нежива. Так 
само людина має образ або подобу Божу, проте не має того 
життя, яке має Бог. Повернімося спочатку до першого 
пункту (до подібності людини з Богом). Усе, що Бог 
створив, дещо подібне до Нього. Простір подібний до 
Нього своєю величезністю; це не означає, що величезність 
простору є того ж самого роду, що й величність Божа, але 
вона до певної міри її символізує, або є зображенням у 
недуховних термінах. Матерія подібна до Бога своєю 
енергією, хоча, звичайно, фізична енергія іншого роду, ніж 
сила Бога. Рослинний світ подібний до Нього, бо це живий 
світ, а Він – “живий Бог”. Проте життя, в біологічному 
сенсі – не те саме життя, що є в Бозі, а лише є його 
символом чи тінню. У тварин же, на додаток до 
біологічного життя, знаходимо інші види схожості. 
Наприклад, в інтенсивній діяльності й плодючості комах 
можна спостерегти туманну схожість на безперервну 
діяльність і творчість Бога. У вищих ссавців знаходимо 
зачатки інстинктивної прихильності. Це не те саме, що 
любов Божа, а щось подібне до неї – як картина, 
намальована на аркуші паперу, може бути подібною до 
пейзажу. В людині, найвищій істоті, ми знаходимо 
найзавершенішу подобу до Бога, що нам відома (В інших 
світах можуть бути створіння більше подібні до Бога, ніж 
людина, однак нам про це невідомо). Людина не тільки 
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живе, а й любить, мислить; біологічне життя досягає в ній 
найвищого відомого нам рівня.  

Але чого людина в її природному стані не має, це 
духовного життя – того вищого й іншого життя, яке є в 
Бозі. В обох випадках ми користуємося тим самим словом 
“життя”, але якщо ви думали, що вони означають те саме, 
то це означало б вважати, що величезність простору й 
величність Бога – уявлення однорідні. Насправді різниця 
між біологічним і духовним життям така важлива, що я 
дам їм дві різні назви. Біологічне життя, яке ми отримуємо 
від природи й яке (як і все інше в природі) завжди схильне 
до вичерпування й розкладання і його можна підтримувати 
лише безперервною допомогою від природи у вигляді 
повітря, води й поживи, – це “біос”. Духовне життя, 
споконвіку існуюче в Бозі, що створило ввесь природний 
світ, – це “зое”. Звичайно, “біос” має певну туманну чи 
символічну подібність до “зое”, але це тільки така 
подібність, яка є між фотографією і справжністю чи 
статуєю і людиною. Людина, що перемінилася з “біоса” в 
“зое”, зазнала б такої великої зміни, як статуя, що 
змінилася з висіченого каменя, в дійсну людину. 

Ось саме в цьому й суть християнства. Цей світ – 
велика майстерня скульптора. Ми – статуї і по майстерні 
ходить чутка, що дехто з нас певного дня оживе. 

 
 

2 
 

ТРИЄДИНИЙ БОГ 
 

У попередньому розділі ми розглядали відмінність 
між народженням і створенням. Людина народжує 
немовля, але лише творить статую. Бог народжує Христа, 
але лише творить людей. Сказавши це, я проілюстрував 
тільки одну деталь про Бога, а саме, що Бог Отець родить, 
те є Бог – щось однорідне Йому. Це подібне до того, як 
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людський батько народжує людського сина, але не цілком. 
Тому я поясню це обширніше. 

Сьогодні багато людей говорять: “Я вірю в Бога, але 
не в особистого Бога”. Такі люди відчувають, що те 
таємниче щось, що знаходиться поза межами всього 
іншого, повинно бути більше, ніж особа. Християни з цим 
цілком погоджуються. Але християни єдині, що 
пропонують якесь уявлення про те, до чого та, вище 
особистості, істота може бути подібна. Інші люди хоч і 
говорять, що Бог вище особистості, проте дійсно думають 
про Нього як про щось безособове, тобто про щось менше, 
ніж особове. Якщо ви шукаєте щось надособове, щось 
більше, ніж особа, то це не питання вибору між 
християнським поняттям й іншими поняттями. 
Християнське поняття – це єдине поняття, яке варто брати 
до уваги. 

Дехто думає, що після цього життя чи після 
декількох життів Бог “вбере” в Себе людські душі. Але 
коли вони намагаються пояснити, що мають на увазі, вони, 
здається, думають, що Бог вбере нас у Себе, як один вид 
матерії вбирає в себе інший або як краплю води вбирає 
море. Але це, звичайно, кінець краплі. Якщо це стається з 
нами, то бути поглинутим означає перестати існувати. 
Тільки християни мають будь-яке уявлення про те, як 
людські душі можуть ввійти в життя Бога і все ж таки 
залишитися самими собою – фактично, бути більше 
самими собою, ніж раніше. 

Я попереджав вас про практичну цінність теології. 
Уся мета, для якої ми живемо, це ввійти в життя Бога, а 
неправильні уявлення про те життя тільки утруднять цю 
справу. Тепер прошу вас протягом кількох хвилин уважно 
стежити за моїм викладом.  

Ви знаєте, що в просторі можна пересуватися в 
трьох напрямках – вліво або вправо, назад або вперед, 
вгору або вниз. Кожен напрям – один із цих трьох, або 
щось проміжне між ними. Це називається трьома 
вимірами. Звернімо увагу на ось що. Якщо ви користуєтеся 
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тільки одним виміром, ви можете накреслити тільки одну 
пряму лінію. Якщо ж користуватися двома вимірами, то 
можна накреслити геометричну фігуру – скажімо, квадрат, 
утворений із чотирьох прямих ліній. Тепер далі. 
Володіючи трьома вимірами, ви можете побудувати тверде 
тіло, скажімо, куб, утворений шістьма квадратами – як 
кубічна гральна кість або кусок цукру. 

Розумієте суть справи? Світ одного виміру був би 
світом прямих ліній. У двовимірному світі були б прямі 
лінії, однак багато ліній творять одну фігуру. В 
тривимірному світі є фігури, але багато фігур творять одне 
тверде тіло. Іншими словами, переходячи до більше 
реальних і більше складних рівнів, ви не залишаєте позаду 
того, що знайшли на простіших рівнях: воно ваше, але в 
нових поєднаннях, яких ви не могли б уявити, якби були 
лише на простіших рівнях. 

Християнська розповідь про Бога охоплює той же 
самий принцип. Людський рівень простий і досить марний 
рівень. На людському рівні одна особа – це одна істота, а 
дві особи – це дві окремі істоти. Так само, як у двох 
вимірах (скажімо, на аркуші паперу), один квадрат – це 
одна фігура, а два квадрати – це дві окремі фігури. На 
Божественному рівні також є особистості, але там вони 
виникають у новому поєднанні, якого ми, живучи на 
іншому рівні, не можемо собі уявити. В Божому вимірі, так 
би мовити, є істота, що складається з трьох Осіб, але вони 
залишаються однією Істотою, так само, як куб складається 
з шести квадратів, але залишається одним кубом. 
Звичайно, ми не можемо повністю уявити собі подібну 
Істоту, як і не могли б належно зрозуміти куб, якби були 
створені розуміти лише два виміри в просторі. Однак ми 
можемо одержати хоч слабке уявлення про ту Істоту. 
Зрозумівши це, ми тоді вперше в житті одержимо якесь 
позитивне, хоч і слабке, уявлення про щось надлюдське, 
що більше, ніж особа. Це щось таке, чого ми не змогли б 
збагнути, але, довідавшись про нього, майже відчуваємо, 
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що повинні були збагнути це, бо воно так відповідає 
всьому тому, що нам уже відоме.  

Ви можете запитати: “Якщо ми не можемо уявити 
триєдину Істоту, то яка користь говорити про Неї?” 
Звичайно, говорити про Неї не приносить жодної користі. 
Що має значення, це ввійти в те триособове життя, а 
процес цей може початися будь-коли – навіть сьогодні, 
якщо ви цього захочете.  

Що ж я маю тут на увазі? Звичайний, простий 
християнин стає навколішки, щоб помолитися. Він пробує 
поспілкуватися з Богом, але знає, що до молитви його 
спонукує Бог – Бог усередині нього. Він також знає, що все 
його дійсне знання про Бога походить від Христа – 
Людини, Яка була Богом; що Христос стоїть поруч нього, 
допомагає йому молитися й молиться за нього. Чи 
розумієте, що відбувається? Бог, Якому він молиться – 
його мета. Бог, усередині нього, Хто спонукує його 
молитися – його рушійна сила. Бог, це дорога й міст, по 
яких він прямує до мети. Таким чином, оте потрійне життя 
триєдиної Істоти діє у звичайній маленькій спальні, в якій 
звичайна людина молиться. Вона втягується у вище життя, 
що я назвав “зое”, або духовним життям; вона втягується 
Богом у Бога, та все ж залишається сама собою. 

Так почалася теологія. Люди мали невиразне 
уявлення про Бога. Тоді прибув чоловік, Який заявляв, що 
Він – Бог, проте Його не можна було відкинути, як 
божевільного. Він спонукав їх повірити Йому. Вони 
зустрілися з Ним знову після Його смерті. Пізніше, 
об’єднавшися в маленьке суспільство чи громаду, вони 
також знайшли Бога в собі; Він керував ними й робив їх 
здатними чинити те, чого раніше вони не могли чинити. 
Коли ж вони все це здійснили, вони прийшли до 
християнського визначення Триєдиного Бога.  

Ми цього визначення не вигадали. Теологія, в 
деякому сенсі, експериментальна наука, тоді як прості 
релігії – вигадані. Коли я говорю, що вона 
експериментальна наука в деякому “сенсі”, маю на увазі, 
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що вона подібна до інших експериментальних наук в 
дечому, однак не в усьому. Якщо ви геолог і вивчаєте 
каміння, то вам треба піти й знайти його. Воно до вас не 
прийде, а якщо ви підете до нього, воно не втече. 
Ініціатива на вашому боці. Воно не може ні допомогти, ні 
перешкодити вам. Але припустімо, ви геолог і хочете 
фотографувати диких тварин у природному середовищі. Це 
вже трохи відмінне від вивчення каміння. Дикі тварини до 
вас не прийдуть, але втекти можуть, хіба що ви 
дотримуватиметеся тиші. Дуже маленька ініціатива на 
їхньому боці.  

Піднімімося на східець вище. Припустімо, ви 
хочете познайомитися з людиною. Якщо вона вирішить не 
дозволити цього, ви не познайомитеся з нею. Вам треба 
здобути її довір’я. В цьому випадку ініціатива розділена 
порівну – щоб дружити, треба удвох ходити. 

Коли ви доходите до пізнання Бога, ініціатива на 
Його боці. Якщо Він Сам не виявить Себе, жодні ваші дії 
не дадуть вам змоги знайти Його. Насправді, Він 
з’являється одним більше, ніж іншим, не тому, що в Нього 
є улюбленці, а тому, що Він не може виявити Себе людині, 
чиї розум і характер є у гріховному стані – так само, як 
сонячне світло, хоч і не має улюбленців, не може 
відобразитися в запиленому дзеркалі так ясно, як у 
чистому. 

Можна висловитися й інакше. Тоді як в інших 
науках ви використовуєте для пізнання зовнішні 
інструменти (мікроскопи й телескопи), то “інструмент”, 
крізь який ви пізнаєте Бога, це ваша власна особа в 
цілісності. І якщо людську особу не тримати чистою і 
світлою, її бачення Бога буде затьмарене, як зображення 
місяця в брудному телескопі. Ось чому в поганських 
народів були такі поганські релігії – вони дивилися на Бога 
крізь брудні “стекла”. 

Бог може виявити Себе таким, яким Він дійсно є, 
тільки дійсним людям. Це означає не просто індивідуально 
добрим людям, а людям об’єднаним в одне тіло, які 
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люблять одне одного, допомагають одне одному, 
виявляють Його одне одному. Саме Бог призначив 
людству таким бути – подібним до музикантів в одному 
оркестрі, або частинками одного тіла.  

Отже, єдиний дійсно достатній інструмент для 
пізнання Бога є вся християнська громада, що очікує Його 
сукупно. Християнське братство є, так би мовити, 
технічним обладнанням для цієї науки – лабораторією 
спорядження. Ось тому всі ці люди, які з’являються 
кожних кілька років із якоюсь власного винаходу 
спрощеною релігією, як заміною християнської традиції, 
дійсно марнують час. Вони подібні до людини зі старим 
біноклем, яка намагається виправити всіх справжніх 
астрономів. Такі люди можуть бути здібними, навіть 
здібнішими від деяких справжніх астрономів, але вони не 
мають можливості досягти успіху. Через кілька років про 
них забувають, а справжня наука прямує вперед.  

Якби християнство було нашою власною вигадкою, 
ми могли б зробити його легшим, але це не так. Ми не 
можемо бути суперниками в простоті з людьми, які 
вигадують релігії. Як би ми могли? Ми маємо справу з 
фактами. Звичайно, будь-кому можна бути простим, якщо 
у нього немає фактів, із якими треба рахуватися. 
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ЧАС І ПОЗА ЧАСОМ 
 
Яка абсурдна думка, що, читаючи книжку, не 

можна нічого пропускати. Всі розумні люди вільно 
пропускають розділ, коли довідуються, що він їм 
некорисний. У цьому розділі я говоритиму про те, що 
може бути корисним деяким читачам, а іншим може 
видатися непотрібним ускладненням. Якщо ви належите до 
тих інших, то раджу вам не читати цього розділу, а 
звернутися до наступного. 
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У попередньому розділі я торкнувся предмета про 

молитву, й поки він свіжий у вашій і моїй пам’яті, хочу 
розглянути труднощі, які виникають у людей із думкою 
про молитву взагалі. Один чоловік сказав мені: “Я можу 
повірити в Бога, але з чим не можу погодитися, це з 
думкою, що Бог вислуховує сотні мільйонів людей, які 
звертаються до Нього в ту саму мить!” Я довідався, що 
багато людей знаходяться в тому самому становищі. 

Найперше, на що треба звернути увагу, це на те, що 
суть цього знаходиться в словах “у ту саму мить”. 
Більшість з нас може уявити Бога, Який вислуховує будь-
яке число прохачів, якщо тільки вони зверталися б до 
Нього по одному, а в Нього був би для цього безкінечний 
час. Отже дійсна причина поза тією трудністю полягає в 
уявленні, ніби Богові треба поміщувати надто багато в 
одну мить часу. 

Ось саме це відбувається з нами. Наше життя 
приходить до нас мить за миттю. Одна мить відходить 
перед тим, як настає інша, і в кожну з них можна дуже 
мало помістити. Ось що являє собою час. І, звичайно, я і ви 
схильні вважати доведеним те, що ця послідовність часу, 
це розташування минулого, сучасного і майбутнього – не 
просто спосіб, яким життя приходить до нас, а спосіб 
усього існування. Ми схильні вважати, що увесь всесвіт і 
Сам Бог завжди рухаються від минулого до майбутнього 
так, як ми. Однак багато вчених із цим не погоджуються. 
Теологи перші запропонували думку, що дещо взагалі не 
знаходиться в часі; пізніше цю думку прийняли філософи, 
а тепер і деякі вчені. 

Бог майже напевно існує не в часі. Його життя не 
складається з хвилин, які відходять одна за одною. Якщо 
сьогодні о 10:30 вечора Йому молитиметься мільйон 
людей, то Йому не треба слухати їх усіх у той маленький 
відрізок часу, який ми називаємо “пів на одинадцяту”. 
Йому пів на одинадцяту й кожна інша мить від початку 
світу – завжди теперішнє. Він володіє вічністю, щоб 
вислухати молитву пілота, яку той висловив за часточку 
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секунди перед тим, як його охоплений полум’ям літак 
розбився. 

Я знаю, це тяжко усвідомити. Дозвольте мені 
привести аналогічний приклад. Припустімо, я пишу роман. 
Я пишу: “Мері відклала працю; в наступну мить почувся 
стук у двері”. Для Мері, яка живе в уявному часі мого 
роману, немає проміжку часу між відкладенням праці й 
почутим стуком. Але я, творець Мері, живу взагалі не в 
тому уявному часі. Між написанням першої і другої 
половини того речення, я можу просидіти три години й 
постійно думати про Мері. Я міг би думати про Мері так, 
ніби вона була єдиною постаттю в тому романі, й думати 
скільки хочу. Проведені ж мною ось так години, цілком не 
відіб’ються на часі Мері – (часі всередині розповіді 
взагалі). 

Звичайно, цей приклад недосконалий, але він може 
дати слабке уявлення про те, що я вважаю правдою. Бог не 
поспішає в потоці часу цього всесвіту, так само, як і автор 
не спішить в уявному часі свого роману. Бог може 
приділити безкінечну увагу кожному з нас. Йому не треба 
вести справу з нами в масі людей. Ви так же на самоті з 
Ним, якби ви були єдино створені Ним. Коли Христос 
помер, Він помер особисто за вас, ніби ви були єдиною 
людиною в світі. 

Мій приклад виявився незадовільним ось у чому. В 
ньому автор виходить із однієї послідовності часу 
(справжньої послідовності). Але Бог взагалі не живе в 
послідовності часу. Його життя не тягнеться від миті до 
миті, як наше. В Нього, так би мовити, ще 1920 рік і вже 
1960, бо Його життя – це Він Сам. 

Якщо уявити час як пряму лінію, вздовж якої ви 
рухаєтеся, то треба уявити Бога як аркуш, на якому 
проведена ця лінія. Ми приходимо до відрізків лінії – до 
кожної окремо. Ми повинні залишити А перше, ніж 
досягнемо Б, і не можемо досягнути В, поки не залишимо 
Б позаду. Бог же охоплює всю лінію й бачить її в цілості. 
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Цю думку варто спробувати зрозуміти, бо вона 

усуває деякі очевидні труднощі в християнстві. Перед тим 
як я став християнином, одним із моїх заперечень було 
таке: “Християни говорять, що вічний, одночасно всюди 
присутній, керуючий всесвітом Бог став людиною”. Добре, 
говорив я, а як же всесвіт діяв, поки Він був немовлям або 
коли спав? Як міг Він одночасно бути всезнаючим Богом і 
людиною, запитуючи учнів: “Хто доторкнувся до Мене?” 
Ви побачите, що суть знаходиться в словах про час: “Поки 
Він був немовлям”, “Як Він міг одночасно?” Iншими 
словами, я припускав, що життя Христа як Бога було в 
часі, що Його життя як людини Ісуса в Палестині було 
коротшим періодом, взятим із того часу – так, як моя 
служба в армії була коротшим періодом, взятим із мого 
життя. Дуже можливо, що більшість із нас ось так і 
думають. Ми уявляємо Бога в такому періоді, коли Його 
людське життя було ще в майбутньому, тоді приходимо до 
періоду, коли Він зміг побачити Своє життя як щось 
минуле. Та,  правдоподібно, ці уявлення не відповідають 
дійсним фактам. Земного життя Христа в Палестині не 
можна пристосовувати до будь-якого часового відношення 
з Його життям як Бога поза межами простору й часу. Це, я 
пропоную, позачасова правда про Бога, що Його людська 
природа, людський досвід слабкості, сну, невідання, 
якимось чином поміщені в Його божественному житті. 
Людське життя Бога від народження до розп’яття, з нашої 
точки зору, це певний період в історії нашого світу, і 
внаслідок цього ми уявляємо його як період в історії 
існування Бога. Але для Бога історії немає. Він надто 
досконалий й цілковито реальний, щоб її мати. Бо, 
звичайно, мати історію означає втрачати частку власної 
реальності (бо вона вже прослизнула в минуле) й ще не 
володіти іншою її часткою (бо вона ще в майбутньому). 
Насправді це означає не мати нічого, окрім крихітного 
сучасного, яке відлетіло ще до того, як ви сказали слово 
про нього. Нехай Бог боронить нас від думки, що й Бог 
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такий! Навіть можна надіятися, що й ми не завжди будемо 
нормовані подібним чином.  

У нас виникає ще й інша трудність, якщо ми 
думаємо, що Бог просувається по лінії часу. Кожен, хто 
взагалі вірує в Бога, вірить, що Йому відомо те, що ви і я 
робитимемо завтра. Але якщо Він знає, що я робитиму це 
або те, то як я можу бути вільним діяти інакше? Тут знову 
тяжко уявити, що Бог прямує по лінії часу, як і ми, тільки з 
тією різницею, що Він може бачити майбутнє, а ми не 
можемо. Якщо це було б так, якби Бог передбачав наші дії, 
то було б тяжко розуміти, як ми могли б бути вільними й 
не робити їх. Але припустімо, що Бог є поза лінією часу й 
над нею. В такому випадку те, що ми називаємо “завтра”, 
видиме Йому так само, як те, що ми називаємо “сьогодні”. 
Для Нього всі дні – “тепер”. Він не пам’ятає наших 
вчорашніх вчинків, а просто бачить, як ви їх здійснюєте, бо 
хоча ви втратили вчорашній день, Він його не втратив. Він 
“не передбачає” ваших завтрашніх вчинків, а просто 
бачить, як ви їх здійснюєте, бо хоча для вас завтра ще не 
настало, для Нього воно настало. Ви ніколи не припускали, 
що ваші дії в даний момент менше свобідні тому, що Бог 
знає, що ви робите. Він знає ваші завтрашні дії таким 
самим чином, бо Він уже перебуває у завтра й може просто 
спостерігати вас. У певному сенсі Він не знає вашої дії, 
поки ви її не здійснили, але в той момент, коли ви її 
здійснили, для Нього вона вже  “тепер”.  

Ця думка мені багато допомогла. Якщо вона вам не 
допомагає, залишіть її. Це “християнська думка” в тому 
сенсі, що великі й мудрі християни дотримувалися її, і 
вона ні в чому не суперечить християнству. Але її немає ні 
в Біблії, ні в символах віри. Ви повністю можете бути 
добрим християнином, не приймаючи її або не 
замислюючися над цим питанням взагалі. 
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4 
 

ДОБРА ІНФЕКЦІЯ 
 

Я почну цей розділ, прохаючи вас ясно уявити 
певну картину. Уявіть собі дві книжки, які лежать на столі 
одна на одній. Очевидно, нижня книжка підтримує 
верхню. Це завдяки цій книжці, вища лежить, скажімо, два 
дюйми над поверхнею стола, замість того, щоб торкатися 
його. Назвімо нижню книжку А, а верхню Б. Положення А 
є причиною місцезнаходження Б. Тепер уявімо – це, 
звичайно, не могло статися в дійсності, проте для нашого 
прикладу знадобиться – що обидві книжки були в тому 
положенні вічно. В такому випадку положення Б завжди 
виникало б від положення А. Але все ж таки положення А 
не існувало б раніше положення Б. Іншими словами, 
наслідок не з’являється після причини, як це буває 
звичайно, коли, спочатку, з’ївши огірка, пізніше настає 
нетравлення шлунка. Однак це не завжди так з причинами 
й наслідками. Ви зараз зрозумієте, чому я вважаю це 
важливим.  

Декілька сторінок назад я сказав, що Бог – це Істота, 
яка містить у Собі три Особи, хоча залишається однією 
Істотою, так само як куб містить у собі шість квадратів, але 
залишається одним тілом. Але як тільки я почав 
намагатися пояснити співвідношення між цими Особами, 
мені треба було користуватися словами, які робили 
враження, ніби одне з них було раніше інших. Перша 
Особа називається Отцем, друга – Сином. Ми говоримо, 
що Перше народжує чи викликає Друге. Ми називаємо це 
“народженням”, бо те, що Отець викликає, єдинорідне 
Йому. В цьому значенні слово Отець – єдине слово, яке 
можна використати. Але, на жаль, це наводить на думку, 
що Він існував першим, як людський батько існує раніше 
свого сина. Проте це не так. Тут немає ні раніше, ні після. І 
ось тому я вважаю важливим пояснити, як одна річ може 
бути джерелом, причиною чи початком іншої, не бувши 
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там раніше. Син існує, бо існує Отець, однак ніколи не 
було такого часу раніше, коли Отець породив Сина. 

Можливо, буде найкраще уявити це так: я щойно 
просив вас уявити дві книжки й, правдоподібно, більшість 
із вас зробили це. Тобто за допомогою акту уявлення ви 
отримали уявний образ. Цілком очевидно, що ваш акт 
уявлення був причиною, а уявний образ – наслідком. 
Однак це не означає, що ви спочатку уявили, а пізніше 
отримали образ. Картина з’явилася саме в мить уявлення. 
Ваша воля тримала образ перед вами. Проте той акт волі й 
образ з’явилися точно в ту саму мить і закінчилися в ту 
саму мить. Якби була Істота, що вічно існувала й завжди 
щось уявляла, то її акт завжди викликав би уявний образ, 
який був би таким вічним, як і сам акт.  

Таким чином ми повинні завжди думати про Сина, 
Який, так би мовити, сяє від Отця так, як світло від лампи, 
або тепло від вогню чи думка від розуму. Він – 
самовираження Отця, те, що Отець хоче сказати. І ніколи 
не було часу, коли Отець цього не говорив. Але чи ви 
спостерегли, що відбувається? Всі ці приклади світла й 
тепла створюють враження, ніби Отець і Син – два 
предмети, а не дві Особи. Врешті-решт, новозаповітний 
образ Отця й Сина виявляється більше точним, ніж усі 
наші заміни. Ось це завжди й відбувається, коли ви 
відходите від слів Біблії. Іноді цілком правильно відійти 
від них на мить, щоб пояснити якийсь особливий пункт. 
Однак завжди треба повертатися до Біблії. Цілком 
зрозуміло, що Бог краще знає, як описувати Себе, ніж ми 
можемо описувати Його. Він знає, що співвідношення між 
Отцем і Сином більше подібні до відношення між Першою 
і Другою Особами, ніж ми можемо собі уявити. 
Найважливіше те, що це – відношення любові. Отець 
втішається Сином, а Син ставиться з пошаною до Отця. 

Перше ніж іти далі, зверніть увагу на практичну 
важливість вищесказаного. Різні люди полюбляють 
повторювати християнське твердження – “Бог є любов”. 
Однак вони нібито не помічають, що слова “Бог є любов” 
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не мають дійсного значення, хіба що в Бозі містяться 
принаймні дві Особи. Любов – це те, що одна особа 
відчуває до іншої. Якби Бог був однією Особою, то до 
створення світу Він не був би любов’ю. Звичайно, коли ці 
люди говорять, що Бог є любов, вони часто мають на увазі 
щось цілком інше: вони дійсно мають на думці, що “любов 
є Бог”. Вони дійсно вважають, що наші почуття любові, як 
би й де б вони не виникали й яких би наслідків не 
викликали, до них належить ставитися з великою повагою. 
Може це й так, однак це щось відмінне від того, що 
християни мають на увазі під твердженням “Бог є любов”. 
Вони вірять, що жива динамічна дія любові вічно тривала в 
Бозі й створила все інше.  

І це, між іншим, можливо, найважливіша різниця 
між християнською й усіма іншими релігіями: тобто в 
християнстві Бог – не статичний предмет чи навіть особа, а 
динамічна, пульсуюча діяльність, життя, свого роду драма, 
майже (якщо не вважатимете мене нешанобливим) свого 
роду танець. Союз між Отцем і Сином, це такий живий і 
конкретний стан, що сам цей союз є також однією Особою. 
Я знаю, що це майже незбагненно, однак розгляньмо його 
в цей спосіб. Вам відомо, що коли люди зберуться як 
родина, клуб чи профспілка, то вони говорять про “духа” 
тієї родини, клубу чи профспілки. Вони говорять про того 
“духа”, бо окремі члени, коли зберуться спільно, дійсно 
розвивають специфічний спосіб розмови й поведінки, чого 
не відбулося б, якби вони знаходилися окремо одне від 
одного1.  Це ніби виникнула колективна особистість. 
Звичайно, це не дійсна особа, а тільки подоба особи. Але 
це тільки одна з відмінностей між Богом і нами. Що 
виростає зі спільного життя Отця й Сина – це справжня 
Особа, по суті Третя з трьох Осіб, Хто є Бог. 

Ця третя Особа називається, технічною мовою, 
Святий Дух чи “дух” Божий. Не хвилюйтеся й не 
дивуйтеся, якщо Він видається досить невиразним і більше 
                                                
1 Ця спільна поведінка, звичайно, може бути або кращою або гіршою, 
ніж їхня індивідуальна поведінка. 
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неясним у вашій свідомості, ніж інші дві особи. На мою 
думку, на це є причина, чому воно так повинно бути. В 
християнському житті ви, звичайно, не дивитеся на Нього, 
а Він завжди діє через вас. Якщо ви думаєте про Отця, як 
про когось “десь там”, спереду вас, а про Сина, що стоїть 
поруч вас, і допомагає вам молитися та намагається 
перетворити вас в іншого сина, то ви повинні мислити про 
третю Особу, як про ту, Яка знаходиться всередині вас чи 
поза вами. Можливо, для декого буде легше почати від 
третьої Особи. Бог є любов і та любов діє через людей, 
особливо через усе християнське суспільство. А цей дух 
любові є любов’ю, яка діє від вічності між Отцем і Сином. 

Ви ж можете запитати: А яке все це має значення? 
Це значення важливіше, ніж будь-що інше в світі. Цей 
танець, драма чи зразок цього життя триєдиної Істоти 
повинні бути здійснені в кожному з нас, чи, висловившися 
навпаки, кожен із нас повинен увійти в той зразок, зайняти 
своє місце в тому танці. Іншого шляху до щастя, для якого 
ми були створені, немає. Ви знаєте, щo добре, як і погане, 
заражується інфекцією. Якщо ви хочете нагрітися, треба 
стояти близько вогню; якщо ви хочете стати мокрим, треба 
зануритися у воду. Якщо ви прагнете радості, сили, 
спокою, вічного життя, ви повинні наблизитися до того, 
або навіть увійти в те, що володіє цими якостями. Вони не 
є свого роду нагородами, які Бог міг би дати будь-кому, 
якби забажав. Вони – чудове джерело енергії і краси, яке 
б’є з самого центру реальності. Якщо ви близько нього, 
його бризки зросять вас; якщо ж ні – ви залишитеся сухим. 
Якщо людина з’єднається з Богом, то як же вона не зможе 
жити вічно? Якщо людина відокремиться від Бога, то що ж 
вона може вдіяти, окрім зів’янути й умерти. 

Але як вона може з’єднатся з Богом? Як нам можна 
ввійти в це життя триєдиної Особи? 

Ви пам’ятаєте, що я сказав у першому розділі про 
народження і створення. Нас Бог не народив, а створив. 
Ми в нашому природному стані – не сини Божі, а лише 
(так би мовити) статуї. У нас немає “зое” – духовного 
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життя, а лише “біос” – чи біологічне життя, яке незабаром 
вичерпається й умре. Пропозиція, яку робить 
християнство, полягає ось у чому: ми можемо, якщо дамо 
волю Богові, прийти та брати участь у житті Христа. Якщо 
ми дамо Йому волю, тоді братимемо участь у житті 
народженому, не створеному, яке завжди існувало й 
завжди існуватиме. Христос – Син Божий. Якщо ми 
братимемо участь у житті Христа, то ми також будемо 
синами Божими. Ми любитимемо Отця так, як Його 
любить Син, і Святий Дух буде в нас. Христос прийшов у 
цей світ і став людиною, щоб поширювати на інших людей 
те життя, яким Він володіє за допомогою того, що я 
називаю “доброю інфекцією”. Кожен християнин повинен 
стати малим Христом. Саме в цьому, й ні в чому іншому, 
полягає мета християнства. 
 

 
5 
 

УПЕРТІ ІГРАШКОВІ СОЛДАТИКИ 
 

 Син Божий став людиною, щоб дати людям змогу 
стати синами Божими. Ми не знаємо, принаймні я не знаю, 
як розгорталися б події, якби людство не збунтувалося 
проти Бога й не приєдналося до ворога. Можливо, кожна 
людина була б “у Христі”, брала б участь у житті Сина 
Божого від моменту народження. Можливо, “біос”, чи 
природне життя, було б уведене в “зое”, в нестворене 
життя, відразу, як щось само собою зрозуміле. Але все це 
здогадки. Я і ви зацікавлені сучасним станом справ. 
 А сучасний стан справ ось такий. Два види життя 
тепер не лише відмінні (вони завжди були такими), а й 
насправді протилежні. Природне життя кожного з нас 
егоцентричне й хоче, щоб його пестили й милувалися ним, 
хоче використовувати життя інших та експлуатувати ввесь 
світ. Воно особливо ж хоче, щоб його не турбували: 
триматися якнайдалі від будь-чого, що краще, сильніше чи 
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вище від нього, від будь-чого, що могло б змусити його 
почувати себе малим. Воно боїться світла й повітря 
духовного світу, так само як люди, що виросли в бруді й 
бояться скупатися. І в деякому сенсі те “я” має рацію. Воно 
знає, що якщо духовне життя заволодіє ним, то його 
егоцентричність і сваволя будуть викорінені, а воно готове 
ж змагатися з усієї сили, щоб уникнути цього.  
 Чи ви коли думали, будучи дитиною, як було б 
потішно, якби ваші іграшки ожили? Припустімо, що ви 
дійсно змогли оживити їх. Уявіть собі, що ви перетворили 
олов’яного солдатика в справжню людину. Це означало б 
перетворити олово в тіло. Припустімо, що олов’яному 
солдатикові це не сподобалося. Він не зацікавлений тілом, 
а лише бачить, що олово зіпсовано й думає, що ви його 
вбиваєте. Він робитиме все, щоб перешкодити вам 
виконати це. Він не стане чоловіком, якщо зможе запобігти 
цьому. Що б ви зробили з тим олов’яним солдатиком, я не 
знаю, але Бог повівся з нами ось так: друга Особа 
Божества, Син, Сам став людиною – народився в світ як 
справжня людина, людина певного росту, з певним 
кольором волосся, розмовляючи певною мовою, важачи от 
стільки фунтів. Вічна Істота, всезнаюча, Яка створила 
всесвіт, стала не тільки людиною, але спочатку немовлям, 
а ще раніше – плодом утроби всередині тіла жінки. Якщо 
ви хочете зрозуміти це, подумайте, як би вам сподобалося 
стати слимаком або крабом.  
 Унаслідок цього прийшла одна Людина, яка дійсно 
була тим, чим призначені були всі люди; одна Людина, в 
якій створене життя, отримане від Її матері, дозволила собі 
повністю й цілковито перетворитися в життя народжене. 
Природна людська істота в Ній повністю влилася в 
Божественного Сина. Таким чином, в одному випадку, 
людство, так би мовити, досягнуло мети: перейшло в 
життя Христа. А тому що для нас уся трудність полягає в 
тому, що природне життя в деякому сенсі треба “вбити”, 
Він вибрав земний шлях, який на кожному кроці включав 
убивання Своїх людських бажань – бідності, відсутності 
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розуміння у власній родині, зради одного з близьких 
друзів, глузування, грубих побоїв і страти катуванням. А 
після того вбивання, в деякому сенсі, щоденного, – 
людська істота в Ньому, тому що вона об’єдналася з 
Божественним Сином, знову повернулася до життя. В 
Христі воскресла людина – не тільки Бог. Ось у чому суть. 
Уперше ми бачимо дійсну людину. Один олов’яний 
солдатик, сам такий як і ми, став славно й повністю живим. 
 Тут, звичайно, ми дійшли до точки, де мій приклад 
про олов’яного солдатика валиться. У випадку іграшкових 
олов’яних солдатиків чи статуй, якби одне з них ожило, то, 
очевидно, для решти не було б жодної різниці, бо всі вони 
існують окремо. Справа з людьми ж інакша. Вони 
видаються окремими, бо ми бачимо їх окремо. Але ми 
створені так, що можемо бачити тільки сучасну мить. Якби 
ми могли бачити минуле, то воно видавалося б відмінним. 
Був час, коли кожна людина була часткою своєї матері, а 
ще раніше – часткою свого батька, а ті були часткою своїх 
прабатьків. Якби ви могли побачити людство, розкидане в 
часі, як його бачить Бог, воно не видавалося б окремими 
позначеними крапками, а єдиним, зростаючим єством, 
подібним до складного дерева. Кожна особа видавалася б 
сполученою з кожною іншою. І не тільки це, окремі особи 
не були б відокремлені від Бога більше, ніж одні від одних. 
Кожен чоловік, жінка й дитина в усьому світі відчувають і 
дихають в цю мить тому, що Бог, так би мовити, 
“допомагає їм у цьому”. 
 Тому, коли Христос стає людиною, це не те саме, 
якби ви стали особливим олов’яним солдатиком. Це ніби 
щось, що завжди впливає на всю людську масу, 
починаючи, в один момент, впливати на всю людську масу 
по-новому. Від того моменту вплив поширюється на все 
людство. Це робить різницю людям, які жили до Христа й 
після Нього. Це робить різницю й тим, хто ніколи не чув 
про Нього. Це подібне до того, як одна крапля в склянці 
води дає усьому новий смак чи колір. Але, звичайно, 
жоден із цих прикладів не є відповідний. Урешті-решт, 
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Бог, це ніхто інший, як Він Сам, і Його дій не можна 
порівнювати до чогось іншого. 
 У чому ж тоді полягає різниця, яку Він здійснив у 
всій масі людства? А саме в тому, що наше перетворення в 
синів Божих, повернення від створених до народжених і 
перехід від тимчасового біологічного життя в позачасове 
“духовне” життя – вже здійснені для нас. Людство в 
принципі вже спасенне. Ми ж, окремі особи, повинні 
привласнити те спасіння, але дійсно тяжка праця, якої ми 
не змогли б виконати самі, виконана для нас. Нам не треба 
намагатися ввійти в духовне життя своїми власними 
зусиллями – воно вже зійшло до людства. Якщо тільки ми 
будемо відкриті Тій Людині, в Якій воно було повністю 
присутнє і Яка, будучи Богом, а також дійсною людиною, 
здійснить це в нас і для нас. Пригадайте, що я говорив про 
“добру інфекцію”. Один із нашого роду володіє цим новим 
життям, і якщо ми наблизимося до Нього, – “заразимося” 
від Нього. 
 Звичайно, це можна висловити по-різному. Можна 
сказати, що Христос помер за наші гріхи. Можна сказати, 
що Отець простив нас, тому що Христос зробив для нас те, 
що повинні були зробити ми. Можна сказати, що ми 
обмилися в крові Агнця. Можна сказати, що Христос 
переміг смерть. Усе це правда. Якщо ж будь-яка з цих 
формул вам не відповідна, залишіть її і тримайтеся тієї, яка 
відповідає вам. Та що б ви не робили, тільки не сваріться з 
іншими людьми через те, що вони виконують іншу від вас 
формулу. 
 
 
 
 
 

6 
 

ДВІ ПРИМІТКИ 
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 Щоб уникнути непорозуміння, я тут додам 
примітки відносно двох питань із попереднього розділу. 

1) Один розумний критик написав мені, запитуючи, 
чому, якщо Бог хотів синів, замість “іграшкових 
солдатиків”, Він не народив із самого початку багато синів, 
замість того, щоб перше створити іграшкових солдатиків, а 
тоді приводити їх до життя таким чином і болючим 
процесом. Одна частина відповіді на це питання досить 
легка, інша ж, правдоподібно, недосяжна людському 
розумінню. Ось відповідь на легку половину: процес зміни 
істот у синів не був би ні тяжким, ні болючим, якби багато 
сторіч тому людство не відвернулося від Бога. Воно мало 
змогу зробити це, бо Бог дав їм свобідну волю. Він дав їм 
свобідну волю, тому що світ простих автоматів ніколи не 
зміг би любити й тому ніколи не знав би безкінечної 
радості. Тяжка ж частина питання полягає ось у чому: всі 
християни погоджуються, що в повному й справжньому 
сенсі є тільки один “Син Божий”. Якщо ж ми будемо 
наполегливо запитувати: “А чи ж не могло їх бути 
багато?”, ми опинимося в небезпечному становищі. Чи ж у 
словах “могло б бути” взагалі є якесь значення, коли їх 
застосувати до Бога? Можна сказати, що одна окрема, 
обмежена річ “могла б бути іншою”, ніж вона є, тому що 
вона була б іншою, якщо б щось інше було іншим, і те 
щось інше було б іншим, якби щось третє було іншим і т.д. 
(Літери на цій сторінці могли б бути червоними, якщо б 
друкар використав червоне чорнило, і він використав би 
його, якби хтось дав йому такі вказівки і т.д.). Але коли 
говоримо про Бога, тобто про незмінну основу, 
незменшуючий Факт, від якого всі інші факти залежать, 
безглуздо питати, чи міг би Він бути інакшим. Він Той, 
Хто є, і кінець справи. Проте крім цього, я бачу трудність 
щодо самої дії Отця, Який від вічності народив би синів. 
Щоб їх було багато, їм треба чимось відрізнятися один від 
одного. Два пенні мають ту саму форму. Але яким же 
чином їх два? Два, бо вони займають різні місця й містять 
у собі різні атоми. Іншими словами, щоб уважати їх 
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відмінними, треба було ввести ідею простору і матерії – 
насправді, довелося ввести природу чи створений всесвіт. 
Я можу зрозуміти відмінність між Отцем і Сином, не 
вводячи простору і матерії, бо один народжує, а інший 
народжений. Відношення Отця до Сина не те саме, що 
Сина до Отця. Але якби було декілька синів, їхнє 
відношення один до одного й до Отця було б однакове. 
Чим же вони відрізнялися б один від одного? Звичайно, 
цієї трудності відразу не можна помітити. Спочатку 
здається, що можна скласти уявлення про декількох 
“синів”. Але, поміркувавши про це уважно, приходжу до 
висновку, що ця ідея можлива лише тому, що я невиразно 
уявляв їх людськими фігурками, які стояли спільно в 
якомусь просторі. Іншими словами, хоч я робив вигляд, що 
мислив про щось, що існувало до створення всесвіту, я 
дійсно вводив образ всесвіту й укладав те щось у нього. 
Якщо ж я перестану чинити це, але ще намагатимуся 
думати про Отця, народжуючого багато синів “перше всіх 
віків”, то переконуюся, що я дійсно не думаю про будь-що. 
Це уявлення поступово зникає в просторі слова. (Чи була 
природа – простір, час і матерія – створена саме для того, 
щоб зробити множинність можливою? Чи ж немає іншого 
способу отримати багато вічних духів, як тільки перше 
створити у всесвіті багато природних істот, а тоді 
надихнути їх? Але все це, звичайно, здогадки.) 

2) Ідею, що в певному значенні все людство – це 
один величезний організм, подібний до дерева, не треба 
сплутувати з ідеєю, нібито особисті розбіжності не мають 
значення, чи що реальні люди – Том, Ноббі й Кейті – якось 
менше важливі, ніж колективні чинники, як класи, раси і 
т.д. Насправді ці дві ідеї протилежні. Частини одного 
організму можуть дуже відрізнятися одна від одної, а 
частини, що не утворюють одного організму, можуть бути 
дуже подібні одна на одну. Шість пенні цілком окремі 
один від одного, але й дуже подібні; мій ніс і легені дуже 
відмінні, але вони існують тільки тому, що є частинами 
мого тіла й беруть участь у його загальному житті. 
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Християнство вважає людських індивідуумів не просто 
членами групи чи предметами в списку, а органами тіла, 
відмінними один від одного, проте кожен допомагає так, як 
жоден інший не зможе. Коли ви виявите бажання 
перетворити на свій копил свою дитину, учнів чи навіть 
сусідів, то пам’ятайте, що Бог, очевидно, не мав того на 
увазі. Ви й вони – різні органи з різним призначенням. З 
другого боку, якщо вас бере спокуса не турбуватися про 
чиїсь клопоти, бо це “не ваша справа”, пам'ятайте, що хоч 
та людина відмінна від вас, вона частка того самого 
організму, що й ви. Якщо ви забудете, що вона належить 
до того самого організму, що й ви, ви станете 
індивідуалістом. Якщо ви забудете, що вона відмінний 
орган від вас, якщо ви хочете придушувати відмінності й 
робити усіх людей схожими, ви станете прихильником 
тоталітаризму. Християнин же не повинен бути 
прихильником ні тоталітаризму, ні індивідуалізму. 

У мене таке сильне бажання сказати вам – надіюся, 
що ви відчуваєте сильне бажання сказати мені, – яка з цих 
помилок гірша. Це вже диявол хоче добратися до нас. Він 
завжди підсилає помилки в цей світ парами – парами 
протилежностей і завжди підбадьорює нас проводити 
багато часу на роздумування про те, яка з них гірша. Ви, 
звичайно, розумієте, чому він це робить. Він розраховує на 
вашу надзвичайну нелюбов до однієї помилки, щоб 
поступово втягнути вас у протилежну. Але ми не 
дозволимо йому підманути нас. Ми повинні спрямовувати 
наш зір на мету й простувати поміж обома помилками. Нас 
ніщо інше не повинно турбувати – ні одне, ні друге. 
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Дозвольте мені знову запропонувати вашій думці 

дві картини або, вірніше, дві розповіді. Одна з них 
називається “Красуня і потвора”. Пам’ятаєте, дівчина з 
якихось причин повинна була вийти заміж за потвору – й 
вона вийшла. Вона поцілувала потвору, як нібито був 
чоловік і тоді, на її потіху, потвора перетворилася в 
чоловіка й усе було гаразд. Друга розповідь про чоловіка, 
який був змушений носити маску, яка зробила його багато 
вродливішим, ніж він дійсно був. Він мусив носити її 
багато років, а коли зняв її, виявилося, що його лице стало 
схожим на маску. Тепер він був справді вродливим. Те, що 
почалося з маскування, стало реальністю. На мою думку, 
обидві ці розповіді можуть з допомогою уяви 
проілюструвати те, що я маю сказати в цьому розділі. Досі 
я намагався описувати факти – що являє собою Бог і що 
Він здійснив. Тепер хочу говорити про їхнє практичне 
застосування – що ж нам робити далі? Яку різницю робить 
все це теологічне міркування? Воно може почати робити 
різницю зараз. Якщо у вас було досить зацікавленості 
дочитати аж досі, то її, мабуть, вистачить, щоб спробувати 
помолитися. І якою б молитвою ви не молилися, ви, 
правдоподібно, помолитеся Господньою молитвою. 

Її перші слова – Отче наш. Чи ви розумієте, що ці 
слова означають? Відверто кажучи, вони означають те, що 
ви ставите себе в становище сина Божого. Говорячи грубо, 
ви виряджаєтеся як Христос. Або, інакше кажучи, ви 
робите вигляд, бо звичайно в ту мить, коли ви зрозуміли 
значення цих слів, ви розумієте, що ви не син Божий. Ви не 
істота, як Син Божий, Чиї воля й інтереси – одно з волею й 
інтересами Отця. Ви – в’язанка егоцентричних страхів, 
надій, жадності, заздрості й зарозумілості, приречені на 
смерть. Так що деяким чином ваше вирядження як 
Христос, це приклад обурливої нахабності. Але дивно, що 
Він якраз повелів нам так діяти. 

Чому? Що за сенс прикидатися бути тим, ким ви не 
є? Ви знаєте, що навіть між людьми є два види 
прикидання. Є погане прикидання, замість дійсного: 
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людина може прикидатися, що допоможе вам, замість того, 
щоб дійсно допомогти. Але є й добре прикидання, яке веде 
до реальності. Якщо ви не відчуваєте особливо дружнього 
ставлення до когось, однак знаєте, що повинні його 
відчувати, часто, що найкраще можна зробити, це 
“прикинутися” бути дружнім і поводитися так, ніби ви 
кращі, ніж дійсно є. І через декілька хвилин, як ми всі 
помітили, станете більше дружнім, ніж раніше. Дуже часто 
єдиний спосіб, у який можна отримати якість в реальності, 
це почати поводитися так, ніби ви її вже маєте. Ось чому 
дитячі ігри так важливі – діти завжди прикидаються 
дорослими, солдатами, продавцями. Проте в той час вони 
зміцнюють м’язи й загострюють розум, так що прикидання 
бути дорослим допомагає їм дійсно подорослішати.  

Отже, в той момент, коли ви зрозумієте: “Ось я, 
виряджаюся як Христос”, ви дуже правдоподібно відразу 
збагнете, в який спосіб у той момент можна бути менше 
удаваним і реальнішим. Ви виявите, що дещо відбувається 
у вашому розумі, чого не відбувалося б, якби ви дійсно 
були сином Божим. Отже, зупиніть це. Або ви, може, 
усвідомите, що замість того, щоб молитися, ви повинні 
написати листа, або допомогти дружині помити посуд. 
Підіть і зробіть це. 

Чи ви розумієте, що діється? Сам Христос, Син 
Божий, людина (як і ви) і Бог (як Його Отець) дійсно стоїть 
поруч вас і в цей момент починає перетворювати 
прикидання в реальність. Це не просто прикрашений 
спосіб сказати, що ваше сумління говорить вам як діяти. 
Якщо ви просто запитаєте своє сумління, отримаєте один 
результат, якщо ж пригадаєте, що виряджаєтеся як 
Христос – отримаєте інший. Є багато речей, які ваше 
сумління не якраз може називати помилковими (особливо 
ті, що відбуваються в розумі), але яких, зрозуміло, ви не 
зможете продовжувати здійснювати, якщо справді 
намагатиметеся уподібнюватися Христові. Бо ви тепер не 
просто думаєте про правильне й помилкове; ви 
намагаєтеся заразитися так званою “доброю інфекцією” від 
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Особи. Це більше подібне до малювання портрета, ніж до 
дотримування ряду правил. Дивне тільки те, що хоч в 
одному сенсі це багато тяжче, ніж дотримуватися правил, в 
іншому – багато легше. 

Правдивий Син Божий знаходиться поруч вас. Він 
починає перетворювати вас у Свою подобу. Він, так би 
мовити, починає “вводити” у вас Своє життя й думки, Своє 
“зое”; починає перетворювати олов’яного солдатика в 
живу людину. Та частка вас, якій це не подобається, ще 
залишається оловом. 

Декому з вас це може видатися дуже неподібним до 
власного досвіду. Ви, може, скажете: “У мене ніколи не 
було відчуття, що мені допомагав невидимий Христос, але 
мені часто допомагали інші люди”. Таке мислення вірніше 
подібне до мислення жінки, яка в час Першої світової 
війни сказала, що нестача хліба не викликатиме тривоги в 
її родині, бо вони завжди їли грінки. Але ж без хліба не 
буде й грінок. І якби не було допомоги від Христа, то її не 
було б і від інших людей. Христос діє на нас 
найрізноманітнішими шляхами, а не тільки через те, що ми 
вважаємо за своє “духовне життя”. Він діє через природу, 
через наше власне тіло, через книжки, іноді через 
переживання, які видаються “в той час” антихристськими. 
Коли юнак, який відвідує церкву за звичкою, чесно 
усвідомить, що не вірить у християнство й перестане 
відвідувати церкву, якщо він робить це чесно, а не щоб 
тільки дратувати своїх батьків, то дух Христів, 
правдоподібно, ближче до нього тепер, ніж будь-коли 
раніше. Але передусім Христос діє на нас через один 
одного. 

Люди – це дзеркала або “носії” вчення Христа для 
інших людей. Іноді – вони несвідомі носії. Інколи “добру 
інфекцію” можуть розносити й ті, що нею не заражені. 
Люди, які самі не були християнами, допомогли мені 
прийти до християнства. Але звичайно саме ті, що знають 
Христа, приносять Його іншим. Ось чому так важлива 
Церква, все тіло християн, що виявляють Його один 
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одному. Можна сказати, що коли два християни спільно 
йдуть за Христом, то християн є не вдвічі більше, ніж коли 
б вони йшли окремо, а в шістнадцять разів більше. 

Проте не забувайте цього: спочатку цілком 
природно немовляті приймати материнське молоко, не 
знаючи її. Так же само природно нам бачити людину, що 
допомагає нам, не бачачи за нею Христа. Однак ми не 
повинні залишатися немовлятами, а визнавати дійсного 
Подавця. Не визнавати Його було б безумством, бо якщо 
ми не визнаємо Бога, будемо надіятися на людей, а це нас 
підведе; найкращі з них помилятимуться, й усі вони 
помруть. Ми повинні бути вдячними всім людям, що 
допомагали нам, ми повинні шанувати їх і любити. Але 
ніколи, ніколи не покладайтеся на будь-яку людину, навіть 
якщо вона найкраща й наймудріша в світі. З піску можна 
зробити багато гарних речей, але не пробуйте побудувати 
дім на ньому. 

Тепер ми починаємо розуміти, про що дійсно 
говорить Новий Заповіт. Він говорить про “нове 
народження” християн, про те, що вони “зодягаються в 
Христа”, що “образ Христа відбивається в них”, що в нас 
повинні бути “ті самі думки, що й у Христа”. 

Викиньте з голови думку, що це ніби прикрашений 
спосіб говорити, мовляв, християни повинні читати 
сказане Христом і намагатися виконувати його, так само, 
як можна читати сказане Платоном або Марксом і 
намагатися здійснювати його. Це означає щось багато 
більше. Це означає, що дійсна Особа, тобто Христос, тут і 
тепер, саме у цій кімнаті, де ви молитеся, творить щось із 
вами. Тут мова йде не про добру людину, яка померла дві 
тисячі років тому, а про живу Людину, настільки людину, 
як і ви, і настільки подібну до Бога, як і тоді, коли Він 
створив світ, і Який входить у ваше єство, вбиваючи старе 
природне “я”, замінюючи його Своїм. Спочатку – тільки на 
мить, а пізніше на довші періоди часу. Врешті-решт, якщо 
все йде гаразд, Христос постійно перетворює вас у щось 
інше – в нового малого Христа, в істоту, яка по-своєму 
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володіє тим самим життям, що й Бог, і бере участь у Його 
силі, радості, знанні й вічності. А незабаром ми зробимо 
ще два відкриття. 

1) Крім наших окремих гріховних учинків, ми 
починаємо помічати свою гріховність: починаємо 
тривожитися не тільки про те, що робимо, а й про те, хто 
ми. Це може видатися тяжким, тому я спробую пояснити 
це з власного досвіду. Коли я молюся увечері, я 
підраховую гріхи того дня і в дев’яти випадках із десяти 
найбільше очевидним є якийсь гріх проти милосердя: я був 
у поганому настрої, огризнувся, насміявся із когось, 
принизив когось або накричав на когось. Мені негайно 
спадає на думку виправдання, що мене так раптово й 
несподівано спровокували, зненацька застали, я просто не 
мав часу оволодіти собою. Це може посприяти 
пом’якшуючою обставиною у відношенні до окремих 
учинків, але, очевидно, було б гірше, якби вони були 
навмисними чи продуманими наперед. З другого ж боку, 
те, що людина робить, бувши заскоченою зненацька, є 
найкращим доказом того, що вона собою являє. 
Безсумнівно, те, що несподівано вискакує, перше ніж 
людина встигне одягнути маску, є правдою. Якщо в 
погребі є щури, то, правдоподібно, ви їх побачите, як 
зайдете туди зненацька. Однак раптовість не породжує 
щурів, а тільки перешкоджає їм ховатися. Так же само не 
раптовість спровокує мене бути дратівливим, вона тільки 
показує мені, який я дратівливий. Щури завжди є в 
погребі, але якщо ви йтимете туди з криком і шумом, вони 
заховаються, перше ніж ви ввімкнете світло. Очевидно, 
щури обурення і мстивості завжди присутні в погребі моєї 
душі, але цей погріб знаходиться поза досяжністю моєї 
свідомої волі. До деякої міри я можу контролювати свої 
вчинки, але в мене немає прямого контролю над своїм 
темпераментом. І якщо, як я сказав раніше, те, що ми є, має 
навіть більше значення, ніж те, що ми робимо, і якщо 
насправді те, що ми робимо, має значення в основному як 
доказ того, що ми є, то з цього виходить, що переміну, яка 
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мені найбільше потрібна, я не можу здійснити своїм 
прямим добровільним зусиллям. Це стосується й моїх 
добрих учинків. Скільки з них було здійснено з 
правильних мотивів, а скільки через страх і публічну 
думку чи бажання хвальковитості? Скільки через упертість 
чи почуття переваги, які в інших обставинах могли б 
однаковою мірою привести до поганого вчинку? Однак я 
не можу прямим моральним зусиллям забезпечити себе 
новими мотивами. Після кількох кроків у християнському 
житті ми починаємо розуміти, що все, що необхідно 
зробити в наших душах, може зробити тільки Бог. І це 
приводить нас до того, що досі було оманливим у моїй 
мові. 

2) Я говорив так, ніби все робили ми. Насправді ж 
усе робить Бог. Ми, найбільше, дозволяємо Йому робити 
це в нас. У певному сенсі, навіть можна сказати, що Сам 
Бог робить вигляд. Триєдиний Бог, так би мовити, бачить 
перед Собою егоцентричну, жадну, нарікаючу, бунтарську 
людську істоту. Але Він говорить: “Робімо вигляд, що це 
не просто істота, а наш Син. Вона подібна до Христа, 
оскільки це людина, як і Христос став людиною. Робімо 
вигляд, що вона подібна до Христа за духом. Поводьмося з 
тією істотою так, ніби вона щось, чим насправді вона не є. 
Робімо вигляд, щоб таким чином перетворити вдавання в 
реальність”. Бог дивиться на вас, як ніби ви були б малим 
Христом. Христос стоїть поруч вас, щоб перетворити вас у 
малого Христа. Насмілюся сказати, що думка про 
Божественне удавання спочатку видається досить дивною. 
Але чи вона насправді аж така дивна? Чи ж не так вище 
завжди підносить нижче? Мати вчить дитя говорити, 
розмовляючи з ним так, як ніби воно розуміє, задовго до 
того, як воно дійсно розуміє. Ми поводимося з псами так, 
як ніби вони “майже люди”, й ось тому вони, врешті-решт, 
дійсно стають “майже людьми”. 
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XРИСТИЯНСТВО ЛЕГКЕ ЧИ ТЯЖКЕ? 
 

У попередньому розділі ми розглядали ідею 
“зодягання в Христа”, чи спочатку – “виряджання” як Син 
Божий, для того, щоб урешті-решт ви стали справжнім 
сином. Що я хочу з’ясувати, що це не одне з багатьох 
завдань, яке християнин зобов’язаний виконувати й не 
якась спеціальна вправа для особливих людей – це в 
цілості християнство. Християнство нічого іншого не 
пропонує. І я хотів би вказати на те, як воно відрізняється 
від звичайних зображень “моральності” й “бути добрим”. 

Перше ніж стати християнином, ми звичайно 
дотримуємося так званої думки: за відправний пункт 
беремо своє звичайне “я” з його всякими бажаннями та 
інтересами. Тоді визнаємо, що щось інше – назвімо його 
“моральністю”, чи “пристойною поведінкою”, чи “добрим 
суспільством” – виявляє до цього “я” вимоги, які 
перешкоджають своїм власним бажанням. Що ми маємо на 
увазі під “бути добрим”, це поступатися тим вимогам. 
Деякі з тих речей, що наше звичайне “я” хотіло чинити, 
виявилися тим, що ми називаємо “неправильними”, і ми 
повинні відмовитися від них. Інші ж речі, яких “я” не 
хотіло робити, виявилися тим, що ми називаємо 
“правильними”, і ми будемо змушені виконувати їх. Але 
ми постійно надіємося, що коли всі вимоги будуть 
задоволені, бідне природне “я” матиме ще можливість і 
трохи часу жити й робити те, що йому подобається. 
Насправді, ми дуже схожі на чесну людину, яка платить 
свої податки. Вона дійсно їх платить, але надіється, що в 
неї залишиться досить засобів на прожиття. Бо за 
відправний пункт ми й досі беремо своє звичайне “я”. 

Поки ми так будемо думати, настане один із двох 
результатів. Ми або відмовимося намагатися бути 
добрими, або насправді станемо нещасливими. Бо не 
обманюйтеся: якщо ви дійсно намагатиметеся 
задовольнити всі вимоги, поставлені природному “я”, в 
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нього не залишиться досить на прожиття. Що більше ви 
слухаєтеся свого сумління, то більше воно ставитиме вам 
вимог. І ваше природне “я”, яке таким чином стає 
голоднішим, зустрічає перешкоди, постійно непокоїться, 
ставатиме все більше і більше сердитим. В остаточному 
підсумку, ви або відмовитеся від намагання бути добрими, 
або станете однією з тих людей, які, як говориться, 
“живуть для інших”, але завжди незадоволені, бурчать, 
завжди дивуються, чому інші не помічають цього більше й 
роблять із себе мучеників. Ставши таким, ви будете багато 
більше надокучливим кожному, хто має жити з вами, ніж 
якби ви осталися відвертим себелюбом. 

Християнський шлях інший: він і тяжкий, і легкий. 
Христос говорить: “Дай мені все. Мені не потрібно 
стільки-то твого часу, стільки-то твоїх грошей, стільки-то 
твоєї праці. Мені потрібний ти. Я прийшов не мучити твоє 
природне “я”, а вбити його. Півзаходи ні до чого. Я не хочу 
відрізати гілку тут, гілку там. Я хочу повалити все дерево. 
Я не хочу свердлити зуба, або ставити на нього коронку, 
але хочу вирвати його. Передай Мені все своє природне 
“я”, всі бажання, які ти вважаєш невинними, й ті, які ти 
вважаєш злими – все. Замість цього Я дам тобі нове я. 
Насправді, я дам тобі Самого Себе – Моя воля стане 
твоєю”. 

Це й тяжче, й легше ніж те, що ми всі намагаємося 
робити. Надіюся, ви помітили, що Сам Христос іноді 
описує християнський шлях як дуже тяжким, а часом дуже 
легким. Він говорить: “Візьми свого хреста” – іншими 
словами, це подібне до того, що нас побито до смерті в 
концентраційному таборі. А в наступну хвилину говорить: 
“Ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий”. Він має на думці 
обоє. Можна саме зрозуміти, чому обоє правдиві. 

Учителі скажуть вам, що найлінивіший хлопець у 
класі той, хто працює вкінці найтяжче. Ось що вони мають 
на увазі. Якщо дати двом хлопцям, скажімо, вивчити доказ 
геометричної теореми, то працьовитий учень візьме на 
себе турботу зрозуміти її, а лінивий спробує поки що 
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вивчити її напам’ять, бо це вимагає менше зусилля. Але 
через шість місяців, коли вони готуватимуться до іспиту, 
лінивий хлопець проведе багато годин нудної праці над 
матеріалом, який інший хлопець розуміє за кілька хвилин 
і, безсумнівно, має з того задоволення. Лінивість, у 
кінцевому підсумку, означає більше праці. Або розгляньмо 
це з іншої точки зору. В бою або сходженні на гору 
потрібна мужність, однак врешті-решт це 
найнебезпечніший шлях. Якщо ж ви ухилитеся від цього, 
то пізніше потрапите в ще більшу небезпеку. Боягузтво 
також найбільш небезпечне. 

Ось так і тут. Жахлива справа, майже неможлива, це 
передати Христові все своє “я”, всі бажання і обережності. 
Але це багато легше замість того, що ми всі намагаємося 
робити. Бо що ми намагаємося робити, це залишатися 
“самими собою”, тримати особисте щастя як нашу велику 
мету й одночасно бути “добрими”. Ми всі намагаємося не 
обмежувати в діях нашого розуму й серця, що 
зосереджуються на грошах, задоволенні чи честолюбстві, й 
надіємося, не зважаючи на це, поводитися чесно, цнотливо 
й смиренно. А Христос нас якраз і попереджав, що це 
неможливо. Як Він сказав – фіги на будяках не ростуть. 
Якщо я – поле, на якому не росте нічого іншого, крім 
трави, то я не можу родити пшениці. Якщо косити траву, 
вона стане короткою, але родитиме траву, не пшеницю. 
Якщо я хочу вирощувати пшеницю, то зміна повинна 
відбуватися глибше, ніж на поверхні. Мене треба поорати 
й засіяти знову. 

Ось чому справжня проблема християнського життя 
виникає там, де люди звичайно її не очікують. Вона 
виникає саме в ту мить, коли ви кожного ранку 
пробуджуєтеся. Всі ваші бажання й надії дня кидаються на 
вас, ніби дикі звірі. І кожного ранку – перше діло просто 
відштовхувати їх усіх назад, прислухатися до того іншого 
голосу, дотримуватися тієї іншої точки зору, дозволити 
іншому життю – більшому, сильнішому, спокійнішому 
влитися в себе. Й так увесь день відступати від усіх ваших 
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природних суєт і турбот і, так би мовити, знайти собі 
затишок. 

Спочатку ми зможемо так діяти лише кілька 
хвилин. Але з тих нових хвилин нове життя 
поширюватиметься на ввесь організм, бо ми тепер 
дозволяємо Йому діяти у відповідній частині організму. 
Оце різниця між фарбою, яка просто кладеться на 
поверхню, й барвником, що проникає наскрізь. Христос 
ніколи не говорив невиразною, пустою ідеалістичною 
мовою. Коли Він сказав: “Будьте досконалі”, Він говорив 
серйозно. Він мав на увазі, що ми повинні піти на повну 
обробку. Це тяжко, але компроміс, якого ми прагнемо, ще 
тяжчий. По суті, він неможливий. Яйцеві може бути тяжко 
перетворитися в птаха, але уявіть собі, як багато тяжче 
йому було б навчитися літати, будучи яйцем. Тепер ми, як 
яйця, проте не можемо безкінечно залишатися просто 
звичайним, порядним яйцем. Ми повинні вилупитися, або 
протхнути. 

Дозвольте мені повернутися до того, що я сказав 
раніше. Це суть всього християнства. Нічого іншого немає, 
але одночасно можна в ньому заплутатися. Так легко 
вважати, що Церква має багато різних цілей – виховання, 
будівництво, місіонерська діяльність, богослужіння. Так 
само ж легко думати, що держава має багато цілей – 
військові, політичні, економічні тощо. Але в деякому 
розумінні справа є багато простішою. Держава існує 
просто тому, щоб сприяти й оберігати звичайну радість 
людей у цьому житті. Чоловік з дружиною розмовляють 
біля вогнища, двоє друзів грають в дартс у пивній, чоловік 
читає книжку в своїй кімнаті чи копає в городі – ось чому 
існує держава. Якщо всі закони, парламенти, армії, суди, 
поліція, економіка тощо не допомагають збільшувати, 
продовжувати й оберігати такі моменти, то вони тільки 
втрата часу. Саме так Церква існує не для чогось іншого, 
як для приваблювання людей до Христа, для перетворення 
їх у малих Христів. Якщо вони цього не виконують, то всі 
кафедральні собори, духовенство, місії, проповіді, навіть 
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сама Біблія – лише втрата часу. Бог став людиною не 
заради іншої мети. Навіть сумнівно, чи всесвіт був 
створений для якоїсь іншої мети. В Біблії говориться, що 
всесвіт був створений для Христа, й усе буде об’єднане в 
Нім. Припускаю, що ніхто з нас не може зрозуміти, як це 
станеться у стосунку до всього всесвіту. Ми не знаємо, що 
(якщо взагалі щось) існує в частинах всесвіту, віддалених 
мільйони миль від Землі. Нам не відомо, як воно 
стосується чогось іншого, крім людей на цій Землі. Але, 
врешті-решт, чогось іншого можна сподіватися. Нам 
виявлено план лише настільки, наскільки він стосується 
нас. 

Іноді я люблю уявляти, як воно стосується всього 
іншого. Думаю, можна уявити, як вищих тварин у деякому 
сенсі приваблює людина, коли вона їх любить і чинить їх 
багато більше людськими, ніж вони були б інакше. Я 
навіть можу бачити сенс у тому, як бездушних предметів і 
рослин приваблює людина, коли вона їх вивчає, 
користується ними й цінує їх. А якби в інших світах 
існували розумні істоти, вони могли б так же само 
поводитися зі своїми світами. Може бути, що коли розумні 
істоти ввійдуть у Христа, вони таким же самим чином 
внесуть разом із собою все інше. Однак я цього не знаю; це 
тільки здогадка.  

Що нам було сказано, це як нас може привабити 
Христос, як ми можемо стати часткою того чудового 
подарунка, що його молодий Князь всесвіту бажає 
подарувати Своєму Отцеві – Самого Себе, а тому й нас у 
Собі. Це – єдине, для чого ми були створені. У Біблії є 
дивні, хвилюючі натяки на те, що коли Він нас привабить, 
багато дечого в природі почне набирати нормального 
стану. Поганий сон закінчиться – настане ранок. 

9 
 

ЗВАЖАЮЧИ НА ОБСТАВИНИ 
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Довідуюся, багатьох людей турбувало те, що я 

сказав у попередньому розділі про слова нашого Господа: 
“Будьте досконалі”. Дехто думає, що це означає ”Якщо ви 
не будете досконалими, Я не допоможу вам”, а тому що ми 
не можемо бути досконалими, тоді, якщо Він мав це на 
увазі, наш стан безнадійний. Не думаю, що Він мав це на 
увазі. Гадаю, Він хотів сказати: “Єдине, в чому Я 
допоможу вам, це стати досконалими. Ви, може, захочете 
чогось меншого, але нічого меншого Я вам не дам”. 

Дозвольте пояснити. В дитячі роки у мене часто 
боліли зуби, і я знав, що якщо звернуся до матері, вона 
дасть мені щось, що притуплюватиме біль протягом ночі й 
дозволить мені спати. Але я до матері не звертався – 
принаймні доти, поки вже не міг його знести. Причина ж 
була така. Я не сумнівався, що вона дасть мені аспірин і 
зробить щось інше – наступного ранку поведе до зубного 
лікаря. Я не міг отримати від неї того, чого хотів, не 
отримавши чогось більшого, чого я не хотів. Я хотів 
негайного полегшення від болю, але не міг отримати його 
без лікування зубів. А тих зубних лікарів я знав – знав, що 
як вони почнуть “нишпорити”, то оглядатимуть і ті зуби, 
які ще й не болять. Вони не залишать у спокої сплячого 
пса. Дай їм палець, а вони всю руку відкусять. 

Дозвольте мені сказати, що наш Господь схожий на 
тих зубних лікарів. Якщо дати Йому палець, Він візьме 
всю руку. Багато людей ідуть до Нього, щоб зцілитися від 
якогось гріха (як мастурбації або боягузтва), якого вони 
соромляться, або який очевидно руйнує їхнє щоденне 
життя (як дратівливість чи п’янство). О, так, Він зцілить, 
але на тому не зупиниться. Це, може, все, чого ви просили, 
але якщо ви звернулися до Нього, то Він дасть вам повний 
курс лікування. 

Ось чому Він попереджав людей, що перше ніж 
стати християнином, треба зважити на обставини. “Не 
обманюйтеся”, говорить Він. “Якщо ви дозволите Мені, Я 
зроблю вас досконалими. Віддавшися в Мої руки, ви від 
Мене вже не втечете. Не очікуйте нічого меншого й нічого 
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іншого. У вас є свобідна воля і ви, якщо бажаєте, можете 
відштовхнути Мене. Але якщо ви Мене не відштовхнете, 
то зрозумійте, що Я цю справу доведу до кінця. Яких би 
страждань це не коштувало вам у вашому земному житті, 
якого б незбагненного очищення це вам не коштувало 
після смерті, чого б це не коштувало Мені, Я не 
заспокоюся, і вам не дам заспокоїтися, доки ви не станете 
буквально досконалими – доки Мій Отець беззастережно 
зможе сказати, що Він повністю задоволений вами, як Він 
сказав, що задоволений Мною. Я можу зробити це – і 
зроблю. Однак Я не зроблю нічого меншого”. 

Проте є інший і настільки ж важливий бік цієї 
справи: цей Помічник, Який врешті-решт не буде 
задоволений нічим іншим, крім цілковитої досконалості, 
буде в захопленні від вашого першого, непевного зусилля, 
яке ви зробите завтра, виконуючи найпростіші обов’язки. 
Як наголошував великий християнський письменник 
Джордж Макдональд, кожен батько задоволений першими 
кроками своєї дитини, але жоден батько не буде 
задоволений нічим іншим, ніж твердою, вільною, мужньою 
ходою дорослого сина. Так само ж, він говорить, – “Богові 
легко догодити, але Його тяжко задовольнити”. 

Практичний підсумок такий: з одного боку, Божа 
вимога бути досконалими не повинна анітрохи 
знеохочувати вас у ваших сучасних спробах бути добрими 
чи навіть у ваших теперішніх падіннях. При кожному 
падінні Він вас знову підійме. Він повністю знає, що з 
вашими власними зусиллями ви ніколи не наблизитеся до 
досконалості. З іншого ж боку, ви повинні зрозуміти, що 
мета, до якої Він починає вести вас, це абсолютна 
досконалість, і жодна сила в світі, окрім вас самих, не 
зможе перешкодити Йому привести вас до тієї мети. Цього 
вам не уникнути. Дуже важливо зрозуміти це. Як ні, то в 
певний момент, ми, правдоподібно, почнемо відступати й 
протистояти Йому. На мою думку, багато з нас, отримавши 
від Христа змогу перемогти один-два гріхи, які були нам 
очевидно завадою, схильні вважати (хоч і не 
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висловлюватися усно), що ми тепер достатньо добрі. Він 
зробив усе, що ми хотіли від Нього, й тепер ми були б 
вдячні, якби Він залишив нас у спокої. Чи, як говориться: 
“Я ніколи не сподівався бути святим, а тільки порядною, 
звичайною людиною”. І, говорячи так, уявляємо, що ми 
смиренні.  

Але це фатальна помилка. Ми, звичайно, ніколи не 
хотіли й не просили Його, щоб Він зробив нас такими 
істотами, якими Він планує зробити нас. Однак питання не 
в тому, ким ми мали намір бути, а в тому, ким Він 
призначив нас бути, коли створив нас. Він – винахідник, 
ми – тільки винахід. Він – художник, ми – картини. Як нам 
знати, якими саме Він бажає, щоб ми були? Ось бачите, 
Він уже зробив нас багато іншими, ніж ми були. Задовго 
до появлення на світ немовлят, людський зародок-ембріон 
у тілі матері проходить різні стадії в своєму розвитку – від 
чогось подібного до рослини, до риби, і лише в кінцевих 
фазах набуває людського вигляду, зі всім притаманним 
людині набором органів, кровообігу і т.д. Якби на ранніх 
фазах, чи стадіях, ми володіли свідомістю, розумом, 
насмілюся сказати, ми, можливо б, були цілком задоволені 
залишатися рослинами чи рибою й не бажали б 
перетворюватися в немовля. Але Він увесь час знав Свій 
план стосовно нас і вирішив здійснити його. Щось таке 
саме відбувається тепер на вищому рівні. Ми, може, були б 
задоволені залишитися тим, що називаємо “звичайними 
людьми”, проте Він вирішив здійснити цілком інший план. 
Ухилятися від цього плану – не смирення, а лінощі й 
боягузтво. Підкорятися йому – не зарозумілість чи манія 
величності, а послух. 

Ось інший спосіб висловити два боки правди. З 
одного боку, не варто ніколи уявляти, що ми можемо 
покладатися на наші власні зусилля, без сторонньої 
допомоги, щоб навіть пройти наступну добу як “порядні 
люди”. Якщо Бог нас не підтримає, ніхто з нас не 
захищений від якогось тяжкого гріха. З другого боку, 
жоден ступінь святості чи героїзму, що будь-коли були 
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записані про найбільших святих, не є поза тим, що Він 
вирішив здійснити в кожному з нас наприкінці. Ця праця 
не буде завершена в цьому житті, але Він намірився, до 
нашої смерті, завести нас якомога далі. 

Ось тому ми не повинні дивуватися, що будуть 
труднощі. Коли людина звертається до Христа й нібито 
робить успіхи, бо деякі її погані звички виправилися, вона 
часто вважає, що було б цілком природно, якби все йшло 
досить гладко. Коли приходять утруднення – хвороби, 
фінансова скрута, нові спокуси – вона розчаровується. Всі 
ці чинники, вона вважає, могли бути необхідними в 
минулому, щоб спонукати її до покаяння, але чому тепер? 
А тому, що Бог змушує її простувати вперед, до вищого 
рівня, ставить її в обставини, де вона повинна бути 
хоробрішою, терплячішою й люблячішою, ніж вона перед 
тим уявляла. Все це видається нам непотрібним тому, що 
ми не маємо найменшого поняття, якими незвичайними 
Він планує нас створити. 

Я мушу запозичити ще одне порівняння у Джорджа 
Макдональда. Уявіть собі, що ви житловий дім. Бог 
приходить, щоб його відбудувати. Спочатку ви, може, 
розумітимете, що Він робить. Він лагодить водопроводи, 
зупиняє течу в дасі і т.д. Ви знали, що ця праця необхідна 
й не дивуєтеся. Але Він починає руйнувати дім так, що 
завдає прикрого болю, і в цьому, здається, немає сенсу. Що 
ж Він робить? Tут пояснення таке: Він будує цілком інший 
дім від того, що ми мали на увазі; прибудовує новий ґанок, 
будує новий поверх, зводить вежі, будує двір. Ви думали, 
що станете гарною маленькою дачею, а Він будує палац. 
Він має намір Сам поселитися в ньому. 

Заповідь “Будьте досконалі” – не пусті ідеалістичні 
слова й не наказ чинити неможливе. Він перетворить нас у 
істот, які можуть дотримуватися цієї заповіді. Він сказав (у 
Біблії), що ми – “боги”, й Він додержить слова. Якщо ми 
дозволимо Йому – бо, захотівши, можемо перешкодити – 
Він перетворить найслабкішого й найбруднішого з нас у 
бога або богиню, в яскраво сяючу, променисту, безсмертну 
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істоту, пульсуючу наскрізь такою енергією, радістю, 
мудрістю й любов’ю, яких ми тепер навіть не можемо 
уявити, – у незаплямоване дзеркало, що точно (хоча, 
звичайно, в меншому масштабі) відбиває Богові Його 
безмежну силу, задоволення й добрість. Процес буде 
довгий і часом болючий, але саме це від нас і вимагається. 
Нічого меншого. Те, що Він сказав, Він сказав серйозно. 

 
 

10 
 

ГАРНІ ЛЮДИ ЧИ НОВІ ЛЮДИ 
 

 Те, що Він сказав, Він сказав серйозно. Ті, хто 
віддадуть себе в Його руки, стануть досконалими, як Він 
досконалий – у любові, мудрості, радості, красі та в 
безсмерті. Перетворення не завершиться в цьому житті, бо 
смерть – важлива частка лікування. Як далеко це 
перетворення сягне в кожному окремому християнині до 
часу смерті – невідомо. 

Думаю, тепер відповідний момент розглянути 
питання, яке часто ставлять: “Якщо християнство 
правдиве, то чому всі християни не очевидно кращі від 
нехристиян?” Те, що таїться поза цим питанням, частково 
розумне й частково взагалі нерозумне. Розумне ось у чому: 
якщо навернення до християнства не вдосконалює 
зовнішніх дій людини, якщо вона продовжує бути 
зарозумілою, злобною, заздрісною або честолюбною, як і 
раніше, то, на мою думку, треба припускати, що її 
“навернення” було уявним. Після навернення, коли хтось 
думає, що він робить успіхи, треба застосувати 
вищезгадану перевірку. Гарне почуття, нове розуміння, 
велике зацікавлення релігією мало що означають, якщо 
вони не поліпшують нашої поведінки. Як у хворобі, 
“почувати себе краще” не вказує на щось добре, якщо 
термометр показує, що ваша температура все ще 
підіймається. В цьому сенсі зовнішній світ цілком має 
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рацію, судячи християнство по його наслідках. Христос 
наказав нам судити по наслідках. Дерево пізнаємо по його 
плодах, чи як ми говоримо: “Якість пудингу визначається 
тим, що його з’їдають”, тобто все перевіряється 
практикою. Коли ми, християни, поводимося погано, або 
не поводимося добре, ми робимо християнство 
несприйнятним для зовнішнього світу. Афіші в час війни 
говорили нам, що недбала розмова коштує життя. Саме ж 
так вірно, що недбале життя коштує розмови. Наше 
недбале життя збуджує світ до розмов, і ми самі даємо 
підстави для розмов, які ставлять під сумнів правдивість 
самого християнства.  

Але існує інший спосіб, у який можна вимагати 
наслідків, і тут зовнішній світ може бути цілком 
нелогічним. Світ може вимагати, щоб життя кожної 
людини не тільки вдосконалилося, коли вона стане 
християнином, а й також може вимагати, щоб до 
увірування в християнство ввесь світ чітко ділився на два 
табори – християн і нехристиян – і щоб усі люди в 
першому таборі в будь-який даний момент очевидно 
мусили б бути кращими, ніж усі люди в другому таборі. Це 
нерозумно з кількох причин. 

1) По-перше, стан у дійсному світі багато 
складніший, ніж це. Світ не складається зі стовідсоткових 
християн і стовідсоткових нехристиян. Є люди (чимало з 
них), які поступово перестають бути християнами, але все 
ще називають себе тією назвою. Дехто з них – 
духовенство. Інші ж люди поступово стають християнами, 
хоч так себе ще не називають. Є люди, які повністю не 
приймають християнського вчення про Христа, але Він їх 
так сильно приваблює, що вони належать Йому в багато 
глибшому сенсі, ніж вони самі усвідомлюють. Є люди 
інших віровизнань, ведені Божим таємним впливом 
зосереджуватися на частинах їхньої релігії, які 
погоджуються з християнством, і таким чином належать 
Христові, не усвідомлюючи цього. Наприклад, щирий 
буддист може все більше й більше зосереджуватися на 
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буддистському вченні про милосердя й залишити на 
задньому плані деякі інші пункти буддистського вчення, 
хоча може все ще говорити, що вірить в нього. Багато 
добрих поган ще задовго до народження Христа, можливо, 
перебували в такому стані. І, звичайно, завжди є багато 
людей, у чиїм розумі панує плутанина та перемішано 
багато непослідовних вірувань. Тому не варто намагатися 
виносити судження щодо християн і нехристиян загалом. 
Можна загалом порівнювати котів і псів, або чоловіків і 
жінок, бо між ними є виразна різниця. Та й тварина не 
може ні помалу, ні раптово перетворитися із пса в кота. 
Але якщо порівнювати християн взагалі з нехристиянами 
взагалі, ми звичайно думаємо не про реальних, нам 
відомих людей, а тільки про два неясні поняття, про які ми 
довідалися з романів і газет. Якщо ви хочете перевіряти 
поганого християнина й доброго атеїста, ви повинні 
думати про двох реальних людей, із якими ви дійсно 
зустрічалися. Якщо ми не доберемося до суті справи, то 
тільки марнуватимемо час. 

2) Припустімо, що ми добралися до суті справи й 
тепер говоримо не про уявного християнина й уявного 
нехристиянина, а про двох реальних людей у нашій 
місцевості. Але й тоді ми повинні уважно ставити 
правильні питання. Якщо християнство правдиве, то з 
цього повинно виходити, що а) будь-який християнин буде 
кращою людиною, ніж якби він не був християнином; б) 
Будь-яка людина, ставши християнином, буде 
приємнішою, ніж була раніше. Точно так же, якщо 
реклами зубної пасти Вайтсмайл правдиві, то з цього 
повинно випливати, що а) у будь-кого, хто користується 
нею, зуби будуть у багато кращому стані, ніж якби він нею 
не користувався; б) Якщо хто-небудь почне чистити цією 
пастою зуби, стан їх поліпшиться. Але треба звернути 
увагу на те, що я, вживаючи зубну пасту Вайтсмайл, 
успадкував погані зуби від батьків і не маю такого гарного 
набору зубів, як молодий здоровий негр, що ніколи не 
вживав зубної пасти. Проте це само по собі не доводить, 
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що реклами неправдиві. В християнки міс Бейтс може бути 
зліший язик, ніж у невіруючого Діка Фіркіна. Це, однак, не 
говорить, що цьому є виною християнство. Питання в 
тому, яким би був язик міс Бейтс, якби вона не була 
християнкою, і який би був язик Діка, якби він став 
християнином. У міс Бейтс і в Діка спадковість, 
навколишнє середовище і виховання впливали  і на 
формування їхніх темпераментів. Християнство заявляє, 
що візьме під своє нове керівництво обидва темпераменти, 
якщо вони дозволять. Єдине, про що ви маєте право 
запитати, чи це керівництво поліпшить стан, якщо йому 
передати справу. Кожен знає, що випадком Діка Фіркіна 
багато приємніше керувати, ніж випадком міс Бейтс. Але 
суть справи не в цьому. Щоб оцінювати керівництво 
підприємством, треба брати до уваги не лише продукцію, а 
й устаткування. Беручи до уваги устаткування 
підприємства А, це просто диво, що воно взагалі щось 
виробляє. Проте якщо зважити на першокласне 
підприємство Б, то його продукція, хоча кількісна, однак 
може бути нижчої якості, ніж повинна бути. Безсумнівно, 
що добрий керівник підприємства А незабаром поставить 
нові верстати, але це бере час. А тим часом низька 
продукція не доводить, що він невдаха. 

3) Тепер заглибимося трохи глибше. Керівник 
поставить нові верстати. Перед тим, як Христос завершить 
справу з міс Бейтс, вона насправді стане дуже “приємною”. 
Але якщо на цьому залишити, то видаватиметься, що 
єдиною метою Христа було підтягнути міс Бейтс до того 
самого рівня, на якому Дік був увесь час. Ми, насправді, 
розмовляли так, ніби з Діком усе було гаразд; наче 
християнство потрібне тільки неприємним людям, а 
приємні можуть обійтися і без нього; ніби приємність – це 
все, що Бог вимагає. Однак це було б фатальною 
помилкою. Тут правда в тому, що в очах Бога Дік Фіркін 
має таку ж саму потребу в спасінні, як і міс Бейтс. В 
одному сенсі (я зараз поясню в якому) приємність навряд 
чи підлягає обговоренню. Ми не можемо сподіватися, 
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щоби Бог ставився до спокійного характеру й дружньої 
вдачі Діка точно так, як ставимося до них ми. Вони є 
наслідком природних причин, які Сам Бог створює. Якщо 
Дік просто темпераментний, то ця причина зникне, якщо 
зміниться його “травлення”. Приємність, насправді, – 
Божий дар Дікові, а не Діків дар Богові. Таким чином Бог 
дозволив природним причинам, діючи в світі, зіпсутому 
сторіччями гріха, спричинити в міс Бейтс обмежений 
розум і нервовість, які пояснюють її неприємність. Він 
наміряється у Свій час виправити ту неприємну частку в 
ній. Але Божа вирішальна частка полягає не в цьому. Вона 
не створює жодних труднощів. Він цим не занепокоєний. 
Що Він спостерігає, на що чекає і для чого трудиться, це 
не легке навіть Йому, бо те, що стосується випадку цього 
роду, навіть Він не може просто створити актом Своєї 
сили. Він спостерігає й вичікує цього від міс Бейтс і Діка 
Фіркіна. Вони можуть свобідно дати Йому це, або ж 
свобідно відмовити. Чи вони звернуться до Нього й таким 
чином виконають єдину мету, для якої вони були створені? 
Їхня свобідна воля коливається в них, як стрілка компаса. 
Але ця стрілка володіє свободою вибору. Вона може 
показувати на дійсну Північ, однак не зобов’язана. Чи 
стрілка повернеться, зупиниться й показуватиме на Бога? 

Він може допомогти їй, але не може примусити. Він 
не може, так би мовити, простягнути Свою руку й 
потягнути її до правильного місця, бо це вже було б 
тиском на свобідну волю. Чи вона – [“стрілка-воля”] 
показуватиме на Північ? Від відповіді на це питання все 
залежить. Чи міс Бейтс і Дік віддадуть свою натуру Богові? 
Приємна чи неприємна натура, яку вони віддадуть або 
затримають в ту мить – питання другорядної ваги. Бог 
подбає про ту частку проблеми. 

Не зрозумійте мене неправильно. Звичайно, Бог 
вважає неприємну натуру людини як погану й жалюгідну. 
І, звичайно, Він уважає приємну натуру як добру річ – як 
добрі хліб, сонячне світло, вода. Але ці добрі речі – Він 
дає, а ми приймаємо. Він створив Діка зі здоровими 
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нервами й добрим травленням, і такої добрості в Нього 
надмір. Наскільки нам відомо, Богові нічого не коштує 
творити добрі речі, але навернути бунтівливу волю, 
коштувало Йому розп’яття. А тому що є воля, вона може в 
приємних людей, як і в неприємних, відхилити Його 
просьбу. І тоді, тому що та приємність у Діка була лише 
часткою його натури, врешті-решт вона перетвориться в 
ніщо. Сама натура промине. Природні причини 
поєднуються в Дікові, утворюючи приємний 
психологічний склад, саме так, як у час заходу сонця 
утворюється приємний склад фарб. Тепер ті причини 
зникнуть знову, бо так діє природа, й узор в обох випадках 
зникне. В Діка була можливість перетворити (або скоріше 
дозволити Богові перетворити) той миттєвий узор у красу 
вічного духа, але він нею не скористався. 

Тепер тут є певний парадокс. Доки Дік не 
звернеться до Бога, доти вважатиме свою приємність 
своєю власною, і доки він так думатиме, вона не буде його 
власністю. Коли ж він усвідомить, що його приємність не 
належить йому, а є дар Божий, і поверне його Богові, лише 
тоді вона почне бути його власною. Тепер Дік починає 
брати участь у своєму власному створінні. Ми можемо 
затримувати тільки те, що добровільно віддаємо Богові. Те, 
що намагаємося затримати собі, неминуче втратимо. 

Тому не слід дивуватися, що між християнами ще є 
неприємні люди. Якщо подумати над цим, то навіть можна 
зрозуміти причину, чому більше неприємних людей, ніж 
приємних, можуть звертатися до Христа. Саме в цьому 
люди протистояли Христові в час Його земного життя. Він, 
здається, приваблював “таких страшних людей”. Ось 
цьому люди й досі протистоять і завжди протистоятимуть. 
Чи ж не зрозуміло, чому? Христос сказав: “Блаженні 
вбогі”, і “Як тяжко багатим увійти в Царство Боже”. 
Безсумнівно, Він головним чином мав на увазі матеріально 
убогих і бідних. Але чи Його слова не стосуються іншого 
виду багатства й бідності? Одна з небезпек та, що маючи 
багато грошей, можна бути задоволеним тим щастям, яке 
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можуть дати гроші, й таким чином не усвідомлювати 
потреби Бога. Якщо все відбувається просто 
підписуванням чеків, то можна забути, що ваша кожна 
мить цілком залежить від Бога. Цілком зрозуміло, що 
природні обдарування приносять із собою подібну 
небезпеку. Якщо у вас сильні нерви, гострий інтелект, 
міцне здоров’я, популярність і добре виховання, ви, 
правдоподібно, будете досить задоволеними своїм 
характером як він є. “Навіщо втягувати в це Бога?”, –   
можете запитати. Певний рівень доброї поведінки вдається 
вам досить легко. Ви не один із тих жалюгідних людей, які 
завжди заплутуються в сексі, алкоголізмі, нервовості й 
дратівливості. Всі говорять, що ви приємна людина (між 
нами кажучи), ви з цим погоджуєтеся. Ви, мабуть, вірите, 
що вся ця приємність – ваші власні заслуги й можете легко 
не відчувати потреби в будь-якій кращій чесноті. Часто 
людей, які володіють природними чеснотами, не можна 
взагалі переконати усвідомити свою потребу Христа, доки 
одного дня їхні природні чесноти не підведуть їх, і їхнє 
самозадоволення не розіб’ється вщент. Іншими словами, 
тим, що “багаті”, в цьому сенсі, тяжко ввійти в Царство 
Небесне.  

Справа дуже відмінна з неприємними людьми– 
малими, приниженими, соромливими, збоченими, 
хворобливими, самотніми або пристрасними, чуттєвими, 
неврівноваженими людьми. Як тільки вони взагалі 
спробують стати добрими, то відчувають, що їм потрібна 
негайна допомога. Їм – Христос, або нічого. Взяти хреста й 
іти за Христом, або впадати в розпач. Вони – загублені 
вівці. Він прийшов спеціально, щоб знайти їх. Вони (в 
реальному й жахливому сенсі) “убогі” – Він поблагословив 
їх. Вони той “жахливий набрід”, з яким Він ходив туди-
сюди, й, звичайно, фарисеї оце досі говорять, як і говорили 
спочатку, що “якби щось було в християнстві, ті люди не 
були б християнами”. 

Кожному з нас у цьому є або попередження, або 
підбадьорення. Якщо ви приємна людина, вам легко 
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вдається чеснота – остерігайтеся! Кому дано багато, від 
того багато й вимагатимуть. Якщо ви помилково вважаєте 
за свої власні заслуги те, що дійсно є Божим даром, даним 
через природу, якщо ви задоволені бути просто приємним, 
то ви все ще бунтівник; всі ті дари зроблять ваше падіння 
жахливішим, вашу зіпсованість більш ускладненою, ваш 
поганий приклад згубнішим. Диявол колись був 
архангелом; його природні дари перевершували ваші 
настільки, наскільки ваші перевищують шимпанзе. Але 
якщо ви бідна істота, отруєна поганим вихованням у домі, 
сповненому непристойними ревнощами й безглуздими 
сварками, обтяжена не з вашого власного вибору якимось 
огидним сексуальним збоченням, вас день-у-день гризе 
комплекс неповноцінності, який змушує огризатися до 
ваших найкращих друзів – не втрачайте надії: Він про все 
це знає. Ви – один із убогих, яких Він поблагословив. Він 
знає, якою зіпсутою “машиною” ви намагаєтеся керувати. 
Продовжуйте керувати нею. Робіть, що можете. Одного 
дня, може в іншому світі, або й багато швидше, Він кине її 
на кучугури брухту й дасть вам нову. І тоді ви, може, 
здивуєте всіх нас, не найменше себе, бо ви навчилися 
правити машиною в тяжких випробуваннях. Дехто з 
останніх будуть першими, а дехто з перших – останніми. 

“Приємність” – здорова, об’єднана особистість – 
добра властивість. Ми повинні всіма можливими засобами 
– медичними, виховними, економічними й політичними – 
створити світ, де якнайбільше людей виростали б 
“приємними”. Так же само ми повинні пробувати створити 
світ, де було б досить поживи всім. Однак ми не повинні 
припускати, що навіть коли нам пощастить зробити всіх 
приємними, ми спасли їхні душі. Світ приємних людей, 
задоволений своєю приємністю, світ щасливий, що не дбає 
про майбутнє і відвернувся від Бога, точно так же 
розпачливо потребував би спасіння, як і нещасливий світ, і 
спасти його, мабуть, було б навіть набагато тяжче. 

Просте поліпшення – це не викуплення, хоча 
викуплення завжди робить людей кращими, й навіть тут і 
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тепер і вкінці поліпшить їх до такого ступеня, якого ми не 
можемо уявити. Бог став людиною, щоб перетворити 
істоти в синів – створити не просто кращий сорт старих 
людей, а новий сорт. Це не подібне, наприклад, до 
тренування коня, щоб долати вищі й вищі бар’єри, але до 
перетворення його в крилате створіння. Певна річ, 
отримавши крила, таке створіння перелітатиме черз тини, 
нездоланні простим конем, і перемагатиме його в 
бар’єрному змаганні. Але буває час, коли крила тільки 
починають рости, і майбутній “крилатий кінь” ще не 
спроможний долати бар’єри; на тому етапі малопомітні 
ґулі на плечах ще не є крилами, і це може надати 
створінню незграбного вигляду. 

Але ми, певно, занадто довго затрималися над цим 
питанням. Якщо ви бажаєте мати довід проти християнства 
(а я добре пам’ятаю, з яким нетерпінням я шукав таких 
доводів, коли почав боятися, що християнство правдиве), 
ви легко зможете знайти якогось нерозумного й 
незадоволеного християнина й сказати: “Taк ось яка ваша 
хвалена людина! Дайте мені стару!” Але якщо ви почали 
розуміти, що християнство на іншій основі можливе, то 
знатимете в своїм серці, що це тільки ухилення від цього 
питання. Що можна будь-коли знати про душі інших 
людей – про їхні спокуси, стан справ, боротьбу? Між усім 
створінням ви знаєте одну душу, й доля цієї єдиної душі 
віддана  у ваші руки. Якщо Бог є, то ви, в деякому сенсі, з 
Ним на самоті. Ви не зможете Його позбутися, 
роздумуючи про сусідів або про спомини прочитаного в 
книжках. Яке значення матиме ота вся порожня 
балаканина й чутка (чи ви навіть зможете пригадати їх), 
коли анестезійний туман, який ми називаємо “природою” 
або “реальним світом”, поступово зникне, і Присутність, у 
якій ви завжди перебували, стане явною, невідкладною і 
неминучою? 
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НОВІ ЛЮДИ 
 
У попередньому розділі я порівняв Христове діло 

створення нової людини до процесу перетворення коня в 
крилату істоту. Я використав цей крайній приклад, щоб 
наголосити, що це не просто поліпшення, а перетворення. 
Найближчу аналогію в світі природи можна знайти в 
чудових перетвореннях, які можемо зробити в комах, 
застосовуючи певне опромінення. Дехто думає, що саме 
так діяла еволюція. Зміни в істотах, можливо, були 
викликані опроміненням з космічного простору. 
(Звичайно, коли зміни відбулися, в дію входив так званий 
“природній добір”, тобто корисні зміни зберігалися, інші 
відмирали). 

Можливо, сучасна людина зможе найкраще 
зрозуміти християнську ідею, якщо розглядатиме її у 
зв’язку з еволюцією. З еволюційною теорією Чарльза 
Дарвіна тепер обізнаний майже кожний (хоча, звичайно, 
деякі освічені люди ставлять її під сумнів). 
Стверджувалося, що за цією теорією, людина розвинулася 
з нижчих форм життя. Тому чимало людей хотіли б знати: 
“Яким буде наступний ступінь еволюції? Коли з’явиться 
те, що перевершуватиме людську істоту (створіння)?” 
Письменники, наділені багатою фантазією, іноді 
намагаються уявити цей наступний ступінь, як вони його 
називають, “надлюдиною”. Але вони, переважно, 
зображають когось неприємнішим від людини, істотою з 
багатьма ногами й руками. Та припустімо, що наступний 
ступінь був би чимось навіть більше відмінним від перших 
ступенів, ніж вони уявляли. Чи ж не очевидно, що так і 
було б? Тисячі сторіч тому розвинулися величезні покриті 
панциром тварини еволюційним шляхом. Якби тоді хтось 
спостерігав за ходом еволюції, він, мабуть, сподівався, що 
панцир ставатиме все важчим і важчим, але він помилився 
б. Майбутнє мало щось таке напоготові, чого він цей 
“хтось”, не міг сподіватися тоді. Майбутнє мало зробити 
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йому сюрприз – виявити маленьких, голих, не покритих 
панцером тварин, з розвинутим мозком, за допомогою 
якого вони повинні були заволодіти планетою. Вони не 
просто мали мати більше сили, ніж доісторичні потвори, а 
мали володіти новою силою. Наступний ступінь мав бути 
не тільки відмінним від попереднього, а й відмінним із 
новою різницею. Потік еволюції пішов не в тому 
напрямку, в якому можна було сподіватися, а насправді 
мав зробити крутий поворот.  

Мені тепер здається, що більшість наших 
припущень відносно Наступного Ступеня мають ту ж саму 
помилку. Люди розуміють (чи принаймні так думають), що 
вони розвиватимуть більший мозок і здобуватимуть 
більшу владу над природою. І саме тому, що вони 
думають, що цей потік тече в тому напрямку, вони 
уявляють, що він так і тектиме. Але я не можу не думати, 
що Новий Ступінь буде дійсно новим. Він піде в напрямку, 
про який вам ніколи навіть не снилося, бо інакше Новий 
Ступінь не варто було б називати новим. Я повинен 
очікувати не тільки різниці, а нового роду різниці. Я 
повинен очікувати не лише зміни, а нового методу 
створювати ту зміну. Або, висловлюючися логічною 
непослідовністю, я повинен очікувати, що наступний етап 
еволюції буде не етапом еволюції взагалі, а сама еволюція 
як метод, створюючий зміну, буде замінена. І, нарешті, я 
не здивуюся, якщо дуже мало людей помітять, що це 
відбувалося. 

Тепер, якщо ви хотіли б говорити цими термінами, 
то християнський погляд точно такий, ніби Новий Ступінь 
уже з’явився. І він дійсно новий. Це не є зміною від людей 
розумних до більше розумних, але зміна, що йде в цілком 
іншому напрямку – від створінь Божих до синів Божих. 
Перший приклад такої зміни відбувся в Палестині дві 
тисячі років тому. В деякому сенсі ця зміна взагалі не є 
“еволюцією”, бо це не щось, виникаюче з природного 
процесу подій, але проникаюче в природу ззовні. Та саме 
цього я й повинен очікувати. Ми прийшли до поняття 
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“еволюції” через вивчення минулого. Якщо ж є справді 
щось нове, тоді, звичайно, наше поняття, основане на 
минулому, дійсно його не охопить. І насправді, цей Новий 
Ступінь відрізняється від усіх попередніх не лише тим, що 
входить у природу ззовні, а й декількома іншими 
способами.  

1) Новий Ступінь не передається статевим 
розмноженням. Чи ж цьому треба дивуватися? Був час, 
коли стать не існувала; розвиток відбувався іншими 
методами. Отже, ми могли б сподіватися, що настане час, 
коли стать зникне, або, хоча продовжуватиме існувати, 
вона перестане бути головним способом розмноження, що 
фактично й відбувається. 

2) На ранніх етапах живі організми не мали вибору, 
або мали дуже малий вибір переходити на новий ступінь. 
Прогрес був, в основному, в чомусь, що сталося з ними, а 
не в тому, що вони зробили. Але новий ступінь – перехід 
від створінь до синів – добровільний в одному сенсі. Той 
перехід не добровільний у тому сенсі, що ми самі по собі 
змогли б вирішити  перейти на новий ступінь або навіть 
уявити його. Однак він добровільний у тому сенсі, що коли 
його нам пропонують, ми можемо відмовитися від нього. 
Ми можемо, якщо захочемо, рішуче ухилитися або зайняти 
тверду позицію і нехай нове Людство йде без нас. 

3) Я назвав Христа “першим зразком” нової 
людини. Але Він, звичайно, на багато більше, ніж зразок. 
Він не лише нова людина, один із зразків людського роду, 
а справжня нова людина. Він – початок, центр і життя всіх 
нових людей. Він із Своєї власної волі прийшов у 
створений світ, принісши з Собою “зое” – нове життя (Я, 
певна річ, маю на увазі нове життя для нас, адже “зое” 
існувало вічно). І Він передає його нам не у спадщину, а, 
як я його назвав через “добру інфекцію”. Кожний, хто її 
отримує, отримує через особисте спілкування з Ним. Люди 
стають “новими”, перебуваючи “в Ньому”. 

4) Цей ступінь осягається іншою швидкістю, ніж 
попередні. В порівнянні з розвитком людства на нашій 
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планеті, поширення християнства через людський рід 
подібне до спалаху блискавки, бо в історії всесвіту дві 
тисячі років – це майже ніщо. (Не забуваймо, що ми все ще 
“ранні християни”. Сучасні лихі й марнотратні розділення 
між нами – це, будемо надіятися, дитяча хвороба: в нас ще 
прорізуються зуби. Зовнішній світ, безсумнівно, думає 
саме протилежне, вважаючи, що ми вмираємо від старості. 
Але він дуже часто думав так і раніше. Він знову й знову 
вважав, що християнство вмирає, вмирає від зовнішніх 
переслідувань і внутрішнього розкладання, від впливу 
мусульманства, від набуття знань про природу, чи від 
великих антихристиянських революційних рухів. Проте 
кожного разу світ був розчарований. Його перше 
розчарування прийшло через розп’яття – розп’ятий 
Чоловік ожив. У деякому сенсі – я цілком уявляю собі, як 
жахливо несправедливо це, мабуть, видавалося світові – з 
того часу відбувається те саме. Світ продовжує вбивати 
діло, яке Той Чоловік (Христос) почав, однак кожного 
разу, коли вони утоптують землю на Його гробі, раптом 
довідуються, що Його діло все ще живе, йому навіть 
наслідують в якомусь іншому місці. Не дивно, що світ 
ненавидить нас). 

5) Тепер ставки ще вищі. Відступивши на ранніх 
ступенях, людське створіння втратило, в найгіршому 
випадку, декілька років свого життя на цій землі, а часто 
не втратило навіть і того. Однак, відступаючи на цьому 
ступені, ми втрачаємо нагороду, в найточнішому значенні 
слова, безкінечну. Адже тепер настав вирішальний момент. 
Сторіччя за сторіччям Бог вів природу до моменту 
створення істот, яких можна (якщо вони забажають) взяти 
просто з природи й перетворити в “богів”. Чи вони 
дозволять зробити це з ними? До певної міри це подібне до 
кризи народження. Доки ми не встанемо й не підемо за 
Христом, ми залишаємося часткою Природи, все ще 
знаходимося в череві цієї нашої великої матері. Її 
вагітність була довгою, тяжкою і хвилюючою, але тепер 
вона досягнула найвищої точки. Величний момент настав. 
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Все готове. Лікар прибув. Чи з народженням “усе буде 
гаразд”? Від звичайного народження це відрізняється в 
одному важливому відношенні: в звичайному народженні 
немовля немає вибору, а тут воно його має. Цікаво, що 
зробило б немовля, якби в нього був вибір? Воно могло 
дати перевагу залишитися в темному, теплому й 
безпечному череві, бо, звичайно, думало б, що черево 
означало безпеку, та саме в тому воно помилялося, бо, 
залишившися в череві, умерло б. 

Із цієї точки зору воно так і сталося: новий ступінь 
почався й продовжується. Нові люди вже тут і там 
поселилися по всій землі. Деяких із них, як я ствердив, все 
ще тяжко пізнати, інших – не тяжко. Час від часу ми їх 
зустрічаємо. Самі їхні голоси й обличчя відрізняються від 
наших: вони сильніші, спокійніші, щасливіші й більше 
сяючі. Вони починають там, де більшість із нас 
зупиняється. Як я сказав, їх можна пізнати, однак треба 
знати, чого шукати. Вони не подібні до “релігійних 
людей”, як у вас утворилося поняття від загального 
читання. Вони не привертають до себе уваги. Ви схильні 
думати, що ви добрі до них, та насправді вони добрі до вас. 
Вони люблять вас більше, ніж інші люди, але потребують 
вас менше. (Ми повинні перестати бажати бути 
потрібними; деяким “добрим” людям, особливо жінкам, 
найтяжче протистояти цій спокусі). Звичайно здається, що 
в цих нових людей є багато часу, й ви дивуєтеся, звідки він 
береться. Зустрівшись з однією з них, вам легше 
розпізнати інших. Я дуже підозрюю (але як мені знати), що 
вони впізнають один одного негайно й безпомилково, не 
дивлячись на колір, стать, вік чи віровчення. В деякому 
відношенні, стати святим – це немов приєднатися до 
таємного товариства. Висловлюючися найпростіше – це, 
мабуть, велика радість.  

Однак ви не повинні думати, що всі нові люди 
подібні в звичайному сенсі. Багато з того, що я говорив у 
цій Четвертій книжці, може спонукати вас припускати, що 
ця подібність неминуча. Стати новими людьми означає, як 
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ми говоримо, перестати бути “самими собою”. Ми повинні 
вийти з себе й увійти в Христа. Його воля повинна стати 
нашою волею, і ми повинні думати Його думками, або, як 
Біблія говорить, – “нехай у вас будуть ті самі думки, що й 
у Христі”. І якщо Христос один, і якщо Він повинен бути 
“в” усіх нас, то чи ж ми не будемо однаковими? Воно так 
тільки здається, але насправді це не так. 

Тут тяжко добрати доброго прикладу, бо, звичайно, 
жодні дві речі не є так поєднані одна з одною, як Творець 
споріднений із Своїм створінням. Я спробую двома 
недосконалими прикладами натякнути на цю правду. 
Уявіть собі багато людей, які завжди жили в темряві. 
Підіть і спробуйте описати їм, що таке світло. Ви можете 
сказати їм, якщо вони вийдуть на світло, те світло 
падатиме на них усіх, освітлюватиме їх і, таким чином, 
вони всі стануть видимими. Чи ж немає можливості, що 
вони уявлятимуть, оскільки вони всі отримують те саме 
світло й усі однаково реагують на нього, відображаючи 
його, що вони всі будуть подібними? Проте ви і я знаємо, 
що те світло насправді виявить, як вони відмінні між 
собою. Або знову припустімо, що людина нічого не знала 
про сіль. Дайте їй спробувати пучку солі, й вона відчує 
особливий, гострий смак. Тоді скажіть їй, що у вашій 
країні люди використовують сіль в усій кулінарії. Вона 
тоді, можливо, відповість, що “в такому випадку, я 
припускаю, вся ваша страва однакова на смак, бо смак 
того, що ви щойно дали мені, такий гострий, що уб’є смак 
в усьому іншому”. Але ви і я знаємо, що справжній 
наслідок солі якраз протилежний – він не знищує смаку 
яйця, м’яса чи капусти, а насправді підсилює його. На 
людський смак, страви не виявляють свого справжнього 
смаку, доки до них не додати солі. (Це, однак, не дуже 
вдалий приклад, бо, пересоливши страву, можете вбити її 
смак, але неможливо вбити смаку людської особистості, 
вклавши в неї занадто багато Христа. Роблю все, що 
можу.) 
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Щось схоже відбувається між Христом і нами. Що 

більше ми прибираємо з дороги те, що тепер називаємо 
“собою” і дозволяємо Йому володіти нами, то очевидніше 
ми стаємо самими собою. Він так наповнений 
недослідженим ще нами багатством, що мільйонів і 
мільйонів “малих Христів”, і всі вони відмінні, буде 
занадто мало, щоб повністю виразити Його. Він їх усіх 
створив. Він вигадав, як автор вигадує персонажів роману, 
всіх різних людей, якими ви і я призначені бути. В тому 
сенсі, усі наші дійсні “я” очікують нас у Ньому. Даремно 
намагатися “бути самими собою” без Нього. Що більше я 
протистою Йому й намагаюся жити своїм власним життям, 
то більше володіють мною мої спадщина, виховання, 
оточення й природні бажання. По суті, те, що я так гордо 
називаю своїм “я”, стає лише місцем зустрічі для низки 
подій, яких я ніколи не починав і яких не зможу зупинити. 
Те, що я називаю “моїми бажаннями”, стають лише 
бажаннями, викликаними моїм фізичним організмом, або 
навіяними мені думками інших людей, чи навіть 
пропоновані бісами. Їжа, алкоголь і добрий сон – оце 
очевидні початки того, чим я тішу себе, вважаючи своїм 
суто розсудливим рішенням, що позалицяюся до дівчини, 
що сидить навпроти мене в пасажирському вагоні. 
Пропаганда буде справжнім початком того, що я вважаю 
своїми власними політичними ідеями. В моєму 
природному стані я далеко не та людина, якою хотіла б 
бути: більшість того, що називаю своїм “я”, можна дуже 
легко пояснити. Тільки тоді, коли звернуся до Христа, 
підкорю себе Його Особистості, я почну набувати свою 
справжню особистість. 

Спочатку я говорив, що в Бозі є Особистості. Тепер 
піду далі. Дійсних особистостей ніде інше немає. Доки ви 
не підкорите Йому себе, у вас не буде справжнього “я”. 
Одноманітність знаходиться найбільше між “найприрод-
нішими” людьми, а не між тими, хто підкоряється 
Христові. Як монотонно подібними були всі великі тирани 
й завойовники, і як сильно відмінні святі. 
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Проте віддача свого “я” повинна бути реальною. Ви 

повинні, так би мовити, відкинути його “наосліп”. Христос 
дійсно дасть вам справжню особистість, але ви повинні 
звернутися до Нього не заради того. До тих пір, як ви 
турбуєтеся про свою власну особистість, ви взагалі не 
підете до Нього. Найперший крок – спробувати взагалі 
забути про своє я. Ваше справжнє, нове я (що й Христове й 
також ваше, і ваше саме тому, що воно Христове) не 
виявиться, якщо ви його шукатимете. Чи це не здається 
дивним? Як ви знаєте, цей принцип залишається в силі в 
більшості повсякденних справ. Навіть в суспільному житті 
ви не зробите доброго враження на інших, поки не 
перестанете думати, яке враження ви робите. Навіть в 
літературі й мистецтві той, хто думає про оригінальність, 
ніколи не стане оригінальним. Якщо ж ви просто 
намагаєтеся говорити правду, не турбуючись про те, 
скільки разів раніше правда була сказана, в дев’яти 
випадках із десяти ви станете оригінальним, не помічаючи 
того. Цей принцип проходить крізь усе життя – згори 
донизу. Відмовтеся від себе, й ви знайдете своє справжнє 
“я”. Погубіть своє життя, й ви його спасете. Підкоріться 
смерті, смерті вашої амбіції, улюбленим щоденним 
бажанням і в кінці смерті вашого тіла, – підкоріться всіми 
фібрами своєї істоти, й ви знайдете життя вічне. Нічого не 
затримуйте. Ніщо, чого ви не віддали, не буде справді 
вашим. Ніщо у вас, що не вмерло, не постане з мертвих. 
Шукайте себе – і врешті-решт ви знайдете лише ненависть, 
самотність, розпач, лють, загибель і розкладання. Але 
шукайте Христа – і ви знайдете Його, і з Ним усе інше – на 
додачу. 

 
КІНЕЦЬ 

 
 
 
 
 



 

 

193
Надруковані книжки  

в перекладах українською мовою  
Леоніда Коровника: 

 
1981 – Чарлз Калдвелл Райлі. 
 Рівновага християнського життя 
1983 – Д-р Джін А. Ґетц. 
 Любіть один одного 
1987 – Д-р Джон Ф. МакАртур Молодший. 
 Харизматики 
1987 – Д-р Биллі Ґрагам. 
 Святий Дух 
1990 – Пастор Флойд Е. Гамільтон. 
 Основа християнської віри 
1995 – Пал Е. Литл. 
 Знайте, у що ви вірите 
2001 – Генрі Кларенс Тіссен. 
 Лекції з систематичної теології 
2005 – Клайв С. Луїс. 
 Просте християнство 


