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Вибір Гавриїла 

Неможливо вичерпно пояснити всі численні причини, які призвели до обрання Палестини 

в якості місця посвячення Михайла, і, особливо, відповісти на питання, чому вибір 

безпосереднього оточення для появи Божого Сина припав саме на сім'ю Марії та 

Йосипа,тоді як спеціальна Сімейна Комісія  вищої категорії вселенських особистостей  

рекомендувала  для прийдешньої інкарнації  три подружні пари. Але з цих трьох пар 

Гавриїл особисто вибрав  вибрав Йосипа і Марію і згодом з'явився Марії, повідомивши їй 

благу звістку про те, що вона обрана в якості земної матері посвяченого дитяти. 

  

ЙОСИП І МАРІЯ 

 Йосип - земний батько Ісуса (Ієшуа бен Йосипа) - був іудеєм з юдеїв, хоча в ньому було 

багато неєврейської крові, час від часу вливається в його генеалогічне дерево 

прабатьками по жіночій лінії. Предки батька Ісуса йшли своїми коренями до часів Авраама 

і через цього високоповажного патріарха – по ще більш древніх спадкових лініях, сходили 

до шумерів, а через південні племена стародавньої синьої  людини - до Андона  і 

Фонте. Ні Давид, ні Соломон не були прямими предками Йосипа, а його родовід не вівся 

від Адама. Безпосередні попередники Йосипа були майстрами - будівельниками, теслями, 

каменярами і ковалями. Сам Йосип був теслею, згодом - підрядником…  

 Марія - земна мати Ісуса - була нащадком давнього роду, і була звичайною жінкою свого 

часу й покоління і володіла цілком нормальним темпераментом, серед її предків були такі 

знамениті жінки, як Ханун, Тамара, Рут, Вірсавія, Ансі, Клоя, Єва, Ента і Ратта. Ні в однієї 

єврейської жінки того часу не було родоводу, до якої входили б більш знамениті 

прабатьки або яка сходила б до більш сприятливим витоків.  

Рід Марії - як і рід Йосипа - відрізнявся переважанням сильних, але звичайних 

індивідуумів, серед яких періодично з'являлися особистості, які  внесли великий вклад у 

розвиток цивілізації і прогрес релігії . З расової точки зору, Марію навряд чи можна 

назвати єврейкою. По  своїй культурі і вірі вона була єврейкою, проте за своєю 

спадковості вона була швидше сумішшю сірійських, Хетових, фінікійських, грецьких і 

єгипетських кровей, маючи більш широкІ спадковІ факторИ, ніж Йосип.  

Отож  Йосип і Марія були ідеальним поєднанням багатої  расової спадщини й чудового 

набору звичайних особистісних якостей. За планом Михайла Месія повинен був з'явитися 

на землі як звичайна людина - такий, якого могли б зрозуміти і прийняти прості 

люди. Тому  й Гавриїл вибрав саме таких людей, як Йосип і Марія. 

Йосип був м'яким  і надзвичайно сумліннимчоловіком, у всіх відносинах відданим 

релігійним звичаям і традиціям свого народу. Він мало говорив, але багато 

думав. Нещасна доля єврейського народу була для Йосипа джерелом величезної 

печалі. В юності, в оточенні восьми братів і сестер, він був більш веселим, але в перші 

роки сімейного життя (в дитячі роки Ісуса) він періодично занурювався у відчай. Незадовго 

до передчасної смерті характер Йосипа значно покращився завдяки зростанню добробуту 

сім'ї, після того як колишній тесля став процвітаючим підрядником. 

 Марія за характером  була повною протилежністю характеру свого чоловіка: відрізнялася 

веселою вдачею, майже ніколи не журилася і постійно перебувала в радісному настрої, 

вільно й  часто висловлювала свої емоції і вперше зажурилася тільки після раптової 

смерті свого чоловіка . Не встигла вона оговтатися від цього удару, як на неї обрушилися 

тривоги і сумніви, викликані незвичайним й дивним життям її старшого сина.  

http://www.sunhome.ru/religion/313
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Незвичайна м'якість Ісуса, його дивовижна доброзичливість і розуміння людської природи 

значною мірою перейшли до нього від батька, свій  же дар великого вчителя і величезну 

здатність до праведного обурення він успадкував від матері.  Кидався вперед, як і його 

мати, повний оптимізму й  рішучості.  Від Йосипа Ісус отримав суворе виховання в 

традиціях єврейської обрядовості і набув незвичайне знання священних книг іудеїв; від 

Марії він успадкував більш широкий погляд на релігійне життя і більш ліберальне 

уявлення про особисту духовну свободу. 

  

На ті часи сім'ї Йосипа та Марії  мали пристойну освіту. . Він був мислителем, вона була 

стратегом, здатним майстерно коригувати свої плани і практично їх здійснювати.  

Йосип був чорнооким брюнетом, Марія була кароокої і білявою.  І якби життя Йосипа до 

часу  не обірвалася, він напевно твердо увірував би в божественну місію свого старшого 

сина.  

Марія поперемінно вірила і сумнівалася,  бо ж надзвичайно піддалась  впливу позиції, яку 

займали інші діти, а також друзі та родичі.Однак спогад про явлення до неї Гавриїла 

відразу ж після зачаття дитини завжди зміцнював її віру.  Марія була майстерною ткалею і 

володіла неабиякими здібностями до більшості домашніх ремесел того часу.  Вона була 

доброю господинею і чудовою матір'ю сімейства. .. 

  

В молодості Йосип був найнятий батьком Марії для прибудови флігеля до його будинку, і 

одного разу, під час обіду, Марія подала Йосипу чашку води. Так почалося знайомство 

двох людей, яким було призначено стати батьками Ісуса.  Відповідно з єврейським 

звичаєм, Йосип і Марія зіграли весілля в будинку Марії в околицях Назарету, коли Йосипу 

виповнився двадцять один рік. Цим шлюбом завершився звичайний період залицяння, 

який тривав майже два роки.Незабаром вони перебралися у свій новий будинок в 

Назареті, побудований Йосипом за допомогою двох з його братів.Будинок стояв біля 

підніжжя ближнього пагорба, з якого відкривався чудовий вид на оточуючу його сільську 

місцевість.  

 

У цьому спеціально підготовленому будинку молоді і повні надій батьки готувалися 

зустріти заповітне дитя, не здогадуючись про те, що ця  знаменна подія буде  мати  

значення для усього всесвіту, відбудеться в той час, коли вони будуть перебувати далеко 

від дому, в юдейському місті Віфлеємі. 

  

У березні 8 року до н. е.. (У тому ж місяці, коли Йосип і Марія одружилися) Цезар Август 

розпорядився перерахувати все населення Римської імперії - провести ценз для більш 

успішного справляння податків. Євреї завжди з величезним упередженням ставилися до 

спроб «перерахувати народ», і це, разом із серйозними внутрішньополітичними 

проблемами Ірода, царя юдейського, призвело до того, що ценз у єврейському царстві був 

перенесений на один рік. У всій Римської імперії ценз відбувся в 8 році до н. е.., за 

винятком палестинського царства Ірода, де він був проведений на рік пізніше, в 7 році до 

н. е.. 

Марія могла не вирушати до Віфлеєму для реєстрації - Йосип мав право внести в списки 

всю свою родину, - проте Марія, відважна й рішуча жінка, наполягала на тому, щоб 

відправитися в дорогу разом з ним. Вона не хотіла залишатися на самоті, щоб дитина не 

народився у відсутність Йосипа. До того ж, Вифлеєм знаходився неподалік від міста Юди, 

і Марія передчувала приємну можливість відвідати свою родичку Єлисавету. Йосип, по 

суті, заборонив Марії супроводжувати його, але це не вплинуло. 

 Коли ж була упакована провізія на двох, розрахована на три або чотири дні шляху вони 

покинули Назарет. Йосип і Марія  мали тільки одну в'ючну тварину. Марія. Отже, рано 
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вранці 18 серпня 7 року до н. е..  пара покинула своє скромне обійстя і попрямувала до 

Віфлеєму.  Першого дня  шляху вони обігнули передгір'я гори Гелвуй й зупинилися на 

нічліг  поблизу річки Йордан . Рано ясним вранці 19 серпня Йосип і Марія вже були в 

дорозі. Пообідавши під  горою  Сартаба, звідки відкривався вид на Йорданську долину, 

вони продовжили шлях і до ночі дісталися  Єрихону, зупинившись на нічліг в готелі на 

околиці міста. Після вечері і довгого обговорення тиранії римської влади, Ірода, реєстрації 

для участі в цензі  та порівняльного впливу Єрусалиму та Олександрії як центрів 

єврейського знання і культури, подорожні з Назарету  поринули у тривожний сон… 

НАРОДЖЕННЯ ІЄШУА (ІСУСА).   

 Рано вранці 20 серпня вони продовжили свій шлях і до полудня досягли 

Єрусалиму. Відвідавши храм, попрямували до місця свого призначення - Вифлеєму, куди 

прибули в середині другої половини дня. Готель був  переповнений; Йосип намагався 

знайти притулок у далеких родичів, проте всі приміщення у Віфлеємі були  переповнені. 

Повернувшись до готелю, Йосип дізнався, що караванні стійла, висічені в схилі скелі 

прямо під готелем, були звільнені і вичищені для прийому постояльців. Отож залишивши 

осла у дворі, Йосип з Марією,зваливши на себе кошики з провіантом і одягом спустилися  

по кам'яних сходах в їх нижню обитель.  

Оселилися  вони в колишньому сховищі для зерна, що знаходилося перед стайнею і 

яслами. Тут була повішена шатрова завіса, Подорожні  були щасливі, що їм дісталося 

таке зручне приміщення. Йосип хотів відразу ж відправитися на реєстрацію, але Марія 

відчувала себе втомленою й  сильно нездужала  і впросила його залишитися з нею.  

  До світанку у Марії почалися сильні 

перейми, і опівдні, 21 серпня 7 року до н. е.., за участю та доброї допомогою жінок що 

зупинилися в готелі, Марія народила немовлячоловічої статі. Ісус Назарянин з'явився на 

світ, був загорнутий в пелени, які Марія взяла з собою у розрахунку на такий випадок, і 

покладений в сусідні ясла. Завітне дитя народилося точно так само, як з'явилися в цьому 

світі всі попередні та наступні немовлята. І на восьмий день, згідно єврейським звичаєм, 

він пройшов відповідний обряд обрізання і отримав ім'я Ієшуа (Ісус). Наступного дня після 

народження Ісуса Йосип пройшов реєстрацію. Він зустрів людину, з якою двома днями 

раніше розмовляв в Єрихоні, і той привів Йосипа до свого заможного друга, який знімав у 

готелі кімнату і погодився помінятися місцями з  Назаретянами. У той же день пополудні 

вони перебралися наверх, до готелю, де прожили майже три тижні, поки не знайшли 

тимчасовий притулок у будинку одного з далеких родичів Йосипа. На другий день після 

народження Ісуса Марія відправила Єлисаветі звісточку, де повідомляла про народження 

дитини. У відповіді Йосип отримав запрошення відвідати Єрусалим і обговорити всі їхні 

справи з Захарією. Наступного тижня Йосип відправився до Єрусалиму, щоб зустрітися з 

Захарією. Як Захарія, так і Єлисавета повністю впевнилися в тому, що Ісусу дійсно було 

призначено стати єврейським рятівником, Месією, а  їх синові Івану належало стати 

главою його однодумців, правою рукою Месії, людиною визначеної долі. Молоде  
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сімейство залишилося у  Віфлеємі, місті Давида, де Ісус, змужнівши, міг би стати 

наступником Давида на троні всього Ізраїлю.  

. 

Опівдні, при народженні Ісуса   серафими, під управлінням своїх керівників, виконали над 

віфлеємським яслами урочисті гімни, проте ці вихваляння не були чутні людському 

вуху. Ні пастухи, ні будь-які інші смертні не віддавали належне вифлеємських немовлятам  

аж до того дня, коли прибули священики, спрямовані сюди з Єрусалима Захарією. Бо ж, 

незадовго до того якийсь чужоземний релігійний вчитель розповів цим месопотамським 

священикам про свій сон, в якому йому повідомили про те, що «світло життя» з'явиться 

незабаром на землі у вигляді немовляти серед євреїв. До нього й  вирушили ці три 

вчителі. Після багатьох тижнів безплідних пошуків у Єрусалимі вони вже збиралися 

повернути назад,  коли зустріли Захарія, який переконав їх у тому, що предметом їх 

пошуків є Ісус, і направив їх до Віфлеєму, де звісно вони знайшли немовля і залишили 

свої дари Марії. У цю пору, під час їх візиту, немовля  мало  три тижні від народження. 

  Кажуть, ці мудреці прийшли сюди тому, що побачили 

зірку, яка привела їх до Віфлеєму.Така, гарна легенда про віфлеємської зірку з'явилася 

наступним чином. Ісус народився 21 серпня 7 року до н. е.. опівдні.  А 29 травня 7 року до 

н. е.. відбулося незвичайне зближення Юпітера і Сатурна в сузір'ї Риб. Чудовим 

астрономічним фактом є те, що аналогічне зближення сталося 29 вересня і 5 грудня того 

ж року. На підставі цих незвичайних, але цілком природних явищ, благонамірені ревнителі 

Христа з наступних поколінь склали зворушливу легенду про віфлеємської зірку і волхвів, 

яких ця зірка привела до ясел, де й вони побачили новонародженого Месію  і вклонилися 

йому.  

МОЙСЕЇВ ЗАКОН  

Східні і близькі їм по духу народи обожнюють казкові історії і постійно вигадують красиві 

небилиці про життя своїх релігійних вождів і політичних героїв. За відсутності друкарства, 

коли знання передавалися в основному усно від одного покоління до іншого, міфи легко 

перетворювалися на перекази, а перекази з часом починали сприймати за 

бувальщину. Мойсей вчив євреїв, що кожен первісток належить  Господу і що замість 

принесення його в жертву, як це робили за своїм звичаєм язичники, такий син може жити, 

якщо його викуплять батьки, заплативши п'ять шеклів будь-якому  повноважному 

священику. До того  ж, існував Моїсеїв закон, який вимагав, щоб мати, по закінченні 

певного часу, з'явилася в храм для проходження обряду очищення (або ж щоб хто-небудь 

приніс від її імені жертву). Зазвичай обидві ці вимоги  обряду виконувалися 

одночасно. Тому Йосип і Марія самі прийшли до єрусалимського храму, щоб показати 

Ісуса священикам й викупити його, а також принести необхідну жертву і забезпечити 

ритуальне очищення Марії від уявної скверни дітонародження.  
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 Тим часом,  у  дворах храму постійно прогулювалися дві чудові особистості - співак 

Симеон і поетеса Анна. Симеон був родом з Юдеї, Анна - з Галілеї. Цих людей часто 

можна було зустріти вдвох, і обоє  вони були близькими друзями священика Захарії, який 

й посвятив їх в таємницю Іоанна та Ісуса. Як Симеон, так і Ганна жадали приходу Месії, а 

довіра до Захарії сприяла їм повірити в те, що Ісус був довгоочікуваним рятівником 

єврейського народу. Звісно Захарія знав, в який день Йосип і Марія повинні були з'явитися 

в храмі разом з Ісусом, і заздалегідь домовився з Симеоном та Анною про те, що вкаже, 

який з череди первістків є Ісусом, піднявши свою руку на знак вітання. Для цього випадку 

Ганна написала поему, виконану Симеоном, яка вразила Йосипа, Марію і всіх присутніх у 

дворі  храму. Їх гімн на честь спокутування первістка звучав приблизно  

так: Благословенний будь Господь, Бог Ізраїлів, Бо він прийшов до нас і звільнив свій 

народ; Він, Він ріг спасіння для всіх нас У 

будинку слуги свого Давида. Як і сповіщав 

він вустами своїх святих пророків -

 Порятунок від ворогів та від руки наших 

ненависників; Дарувати милість свою 

батькам нашим і пам'ятати свій священний 

заповіт - Клятву, яку він дав Авраамові, 

праотця нашого, Що позбавить нас від 

ворогів, Щоб могли ми безбоязно служити 

йому, 

ІРОД  

 

Повертаючись до Віфлеєму, Йосип і Марія 

мовчали, збентежені і охоплені 

благоговійним страхом. Марія була глибоко 

схвильована прощальним привітанням Анни, 

старої поетеси, а Йосип був стурбований 

цієїю передчасною спробою представити 

Ісуса довгоочікуваним Месією єврейського 

народу. Тим часом донощики Ірода не 

дрімали. Коли вони доповіли йому про 

відвідини Віфлеєму священиків , Ірод 

закликав тих халдеїв до себе й прискіпливо 

вивідав  у мудреців про нового  «царя 

іудеїв», але вони не задовольнили його 

цікавості, пояснивши лише, що немовля 

було  народжене жінкою, яка прибула до 

Віфлеєму зі своїм чоловіком, щоб пройти 

реєстрацію для участі в цензі. Не 

задовольнившись такою  відповіддю, Ірод дав їм грошей і послав на пошуки дитини, щоб 

він сам міг з'явитися до нього на уклін, бо вони заявили, що його царство буде духовним, 

а не світським. Але коли мудреці не повернулися, Ірод став підозрювати щось 

недобре. Поки він роздумував над тим, що трапилося, повернулися його інформатори, 

доповіли про всі останні події в храмі і представили частину тексту з гімну Симеона, який 

прозвучав під час обряду спокутування Ісуса. Проте їм не вдалося вистежити Йосипа і 

Марію, і Ірод прийшов у гнів, коли вони не змогли повідомити йому, куди ця пара забрала 

немовля. Після цього він відправив людей на розшук Йосипа та Марії. Знаючи про те, що 

Ірод переслідує сім'ю Назарян, Захарія і Єлизавета не з'являлися в Віфлеємі. Малюк був 

захований у родичів Йосипа. Йосип боявся шукати роботу, і їхні скромні заощадження 

швидко танули. Навіть при здійсненні очисних обрядів в храмі Йосип бідкався , що він не 
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може дозволити собі пожертвувати на Марію дві горлиці згідно закону Мойсеєвого для 

очищення матерів.  

Цілий рік тривали пошуки, але шпигуни Ірода не змогли знайти Ісуса. Тоді - підозрюючи, 

що немовля все ще знаходиться у Віфлеємі, - Ірод розпорядився про ретельну перевірку 

кожного будинку у Віфлеємі і умертвіння кожного немовляти чоловічої статі у віці до двох 

років. Таким чином Ірод сподівався переконатися в тому, що дитя, якому судилося стати 

«царем іудеїв», буде знищено. І тоді шістнадцять хлопчиків загинули за один день у 

Віфлеємі іудейському. Однак тоді підступи і вбивства були звичною справою при дворі 

Ірода навіть у його власній родині. Смерть  немовлят сталося приблизно в середині 

жовтня 6 року до н. е.., коли Ісусу було трохи більше року. Але віруючі в прихід Месії були 

і серед наближених Ірода, і один з них, почувши про наказ убивати всіх немовлят 

чоловічої статі, зв'язався з Захарією, який, у свою чергу, відправив посильного до 

Йосипа. І в ніч перед різаниною Йосип і Марія покинули Віфлеєм  й попрямували до 

Єгипту, в Олександрію. І щоб не привертати до себе уваги, вони вирушили в дорогу, 

взявши з собою тільки Ісуса. Невдовзі  дісталися до Олександрії на кошти, надані 

Захарією, і там Йосип займався своїм ремеслом, у той час як Марія і Ісус знайшли 

притулок у заможних родичів сім'ї Йосипа. Вони провели в Олександрії цілих два роки і 

повернулися до Віфлеєму тільки після смерті Ірода. Більша частина сім'ї Йосипа 

увірувала в вчення Ісуса, але мало хто з членів сім'ї Марії вірив у нього, поки він не пішов 

з цього світу. Йосип більше схилявся до духовного подання про очікуване Месії, проте 

Марія і її сім'я - особливо її батько - дотримувалися ідеї про те, що Месія повинен бути 

мирським рятівником і політичним правителем. Предки Марії були видними учасниками 

руху Маккавеїв, яке на той час було ще недавнім минулим. Йосип твердо дотримувався 

східних, або вавілонських, поглядів іудаїзму;  Марія явно схилялася до більш ліберальних  

і широких західних, або елліністичних , тлумачень закону та пророків. 

У ГАЛІЛЕЇ  

 

Дім Ісуса стояв неподалік від пагорба, що підносився в північній частині Назарету, на 

деякій відстані від кструмочка , який знаходився у східній частині міста. Сім'я Ісуса 

оселилася на околиці міста, що згодом давало йому прекрасну можливість часто 

вирушати на прогулянки по околицях і забиратися на вершину сусідньої височини, - 

найвищого з усіх пагорбів у  південній Галілеї. Їхній будинок знаходився трохи південніше і 

східніше південного виступу цього пагорба ,  приблизно посередині між основою цієї 

височини і дорогою з Назарета в Кану. Крім походів на вершину пагорба, Ісус любив 

вирушати на прогулянку по вузькій стежці, що огинала підставу пагорба в північно-

східному напрямку, до того місця, де вона поєднувалася з дорогою на Сепфоріс.  

Дім Йосипа та Марії був однокімнатною  кам'яницею з плоским дахом і прибудовою для 

тварин. Домашнє начиння складалася з низького кам'яного столу, глиняного посуду і 

кам'яних і горщиків, ткацького верстата, світильника, кількох лавочок і спальних матраців 

на кам'яній підлозі. На задньому дворі, поруч з прибудовою для тварин, був навіс, що 

ховав вогнище і млин для помолу зерна. Як відомо, для управління млином потрібні дві 

людини – одна меле , а інша насипає  зерно.  Дитиною Ісус часто підсипав зерно до 

млина, а мати повертала жорна.  Пізніше, коли сім'я росла, всі її члени зазвичай 

збиралися для трапези навколо розширеного кам'яного столу: сидячи навпочіпки , вони 

набирали собі їжу із загального горщика. Взимку, під час вечері, стіл освітлювався 

невеликою, але  широкою  глиняною  лампою, наповненою маслиновою олією. Лише після 

народження Марфи Йосип зробив до будинку прибудову - велику кімнату, яка вдень 

використовувалася як столярна майстерні, а вночі - як спальня .... 

 

Душі глибокі й ніжні потребують тиші, щоб розгорнулися всі їхні приховані сили. Ісус 
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виростав у мирному спокої Галілеї. Його перші враження були тихі, строгі і ясні. Рідна 

долина, що причаїлася в горах, цвіла ідеальною красою. Назарет майже не змінився з 

плином віків. Йогобудинки , врізані в скелі, біліють серед зелені гранатових і фігових дерев 

і виноградників, між якими перелітають зграї голубів. Чисте повітря гір обвіває цю тиху 

долину, повну свіжості і зелені; з височини відкривається вільний і світлий горизонт 

Галілеї. У цій рамі відбувалася життя патріархальної сім'ї, сувора, статечна, пройнята 

побожністю.Сила єврейського виховання полягала в усі часи в єдності закону і віри, а 

також в суворій організації сім'ї, підпорядкованій національній  та релігійній  ідеї. Отчий 

дім був для дитинства Христа подобою храму.  Над дверима і по стінах - розгорталися в 

строгих лініях накреслені халдейських письменами вислови з пророків і ЗаконУ Мойсея.  

Але союз між батьком і матір'ю зігрівав і висвітлював цю сувору обстановку світлом 

духовного єднання. Там Ісус сприйняв своє перше навчання, з уст батька і матері Він 

вперше пізнав Святе Письмо. З самого початку життя, таємнича багатовікова доля народу 

Божого розгорнулася перед Його очима; Він знайомився з нею завдяки періодичним 

святам,  урочисто  справлялися  усією  родиною за допомогою молитов, співу і читання 

Св. Письма. У свято Скинії будувався курінь з віток мирти і оливи на дворі або на даху 

будинку, в спогад тих вікопомних століть, коли патріархи кочували зі своїми 

стадами.Запалювали свічник з  семи свічках, розгортали папірусні сувої і приймалися за 

читання священних історій.  

Дитяча душа відчувала присутність Вічного не тільки в засіяних зірками небесах, але і в 

цьому семисвічнику,який  відображав Його славу, і в промовах батька, і у мовчазній 

любові матері. Так заколисувало дитинство Ісуса великі дні Ізраїлю, дні радості і скорботи, 

торжества і вигнання, незліченних лих і вічної надії. На запитання дитини - полум'яний і 

наполегливий - батько мовчав. Але мати, коли її глибокі очі, в які свято висока мрія, 

зустрічалися з Його питальним поглядом, говорила Йому: "Слово Боже зберігається у 

Його пророків. Колись мудрі Єсеї, пустельники гори Кармель і Мертвого моря, дадуть 

тобі".  Неважко уявити собі дитину Ісуса серед однолітків, і який незвичайний  вплив він 

мав на них , що дається передчасним розумом, сполученим з почуттям справедливості і 

активної доброти. Або в синагозі, де Він прислухався до дебатів книжників і фарисеїв, і де 

пізніше сам вправлявся у своїй могутній діалектиці. Адже Його з юних років відштовхувала 

сухість цих законників, які до того занурювалися в букву, що виганяли з неї все духовний 

зміст. Поряд з цим, Йому доводилося торкатися й язичництва і пізнавати його характер під 

час відвідування багатого Сепфорісу, резиденції Антипа, головного міста Галілеї , над 

якими височів Акрополь, що охороняється найманцями Ірода, з  виходців;галлів, фракійців 

та варварів з усіх країн. Цілком можливо, що під час однієї  з тих подорожей, які були 

звичайними  у єврейських сім»ях, Йому доводилося бувати і в одному з прибережних 

фінікійських міст, які в т часи являли собою справжні людські мурашники. Він міг здалеку 

побачити їхні храми з приземкуватими колонами, оточені темними гаями, з яких долинали 

плачевні звуки флейт,що  супроводжували спів жриць Астарти. Їх пристрасні звуки, гострі 

як страждання, повинні були викликати в його здивування, серце здригалося з жалю і туги. 

ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ОДКРОВЕННЯ  
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  Після цих вражень Він повертався у свої 

тихі гори з почуттям полегшення. Піднімаючись на скелю Назарету і оглядаючи великий 

горизонт Галілеї і Самарії,  малий Ісус бачив Кармель, Фавор і гори Сихема, цих древніх 

свідків патріархів і пророків. Перед його цікавими  поглядами пагорби розгорталися 

заокругленим амфітеатром, піднімаючись над горизонтом подібно сміливим вівтарям  що 

очікують жертовного вогню і ладану. Але як не могутньо справляли враження 

навколишнього світу на душу Ісуса, вони блідли перед вищою істиною його внутрішнього 

світу. Ця істина розкривалася всередині Його душі подібно світлолюбивій  квітці, 

висвітлює його внутрішній світ, коли Він залишався сам і внутрішньо зосереджувався. І 

тоді люди і речі, близькі та віддалені, були перед Ниммов  би прозорими,  розкритими у 

своїй  інтимній  сутності. Він читав думки, він бачив душі людські. Мабуть,  дивні бачення 

переслідували хлопчика уві сні і ставали між Ним і земною реальністю, викликаючи в 

Ньому справжню подвійність свідомості. Часом Він відчував мовби злиття з великим 

Світлом. Ці дивні підйоми залишали в серці Його невимовну ніжність і велику внутрішню 

міць. Він відчував в такі хвилини потяг до всього живого, відчував себе в гармонії з усією 

всесвіту. 

 

Як же назвати те таємниче Світло, яке зливалося  в глибині душі з  Його світлом, і 

з'єднувало  Його з усіма душами невидимими вібраціями? Чи не було це самим Джерелом 

душ і світів?  Яке Він назвав цей світ Отцем Небесним. Це почуття єдності з Богом у світлі 

Любові - ось перше велике одкровення Ісуса. Воно висвітлювало все Його життя і давало 

Йому непохитну впевненість. Воно зробило Його лагідним і непереборним, воно зробило з 

Його думки блискучий щит, з Його слова - вогненний меч. Це глибоко приховане  містичне  

життя поєднувалася у юного Ісуса з повною ясністю у всіх справах життя. Лука зображує 

Його у віці дванадцяти років "процвітаючим мудрістю, і віком та благодаттю, у Бога й 

людей". Релігійна свідомість було вродженою в Ісуса, абсолютно незалежною від 

зовнішнього світу, і пізніше.. 

ПОДОРОЖ ДО ЄРУСАЛИМУ  
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 Першим сильним поштовхом є 

для Ісуса його перша подорож до Єрусалиму з батьками, про який говорить Лука. Це 

місто, гордість Ізраїля, у той час центр єврейських національних прагнень. Зараз  можна 

сказати, що чим більше наростали єрусалимські могили, тим більше виростало надій. Під 

орудою Селевкідів і Маккавеїв Єрусалим піддавався жорстоким нападам. Кров текла 

потоками: римські легіони перетворили вулиці Єрусалиму на бійню; масові розп'яття на 

хрестах оскверняли навколишні пагорби, представляючи собою жахливі видовища. Після 

стількох жахів, після всіх принижень римського панування, після розгрому синедріону та 

приведення ролі первосвященика до ролі тремтячого раба, Ірод, немов з якоїсь іронії, 

відновив Єрусалимський храм в більшій пишноті, ніж він був при Соломону. І все ж 

Єрусалим залишався як і  раніше священним градом. Чи не про це  сказав Ісая, якого Ісус 

читав переважно перед іншими пророками, що "прийдуть народи до світла твого і царі - до 

висхідного над тобою буття ... І будеш називати стіни твої порятунком і ворота твої - 

славою".  

Побачити Єрусалим і храм Єгови було мрією всіх євреїв, особливо з тих пір, як Юдея 

стала римською провінцією. Вони стікалися сюди з Персії, Галілеї, Олександрії та 

Вавилону. Під час шляху, в пустелі, під пальмами, що затінювали колодязі, співалися 

псалми, спрямовувалися погляди до вершин Сіону.  

Мабуть юнацьку душу Ісуса тоді  мало осягнути тяжке почуття, коли Він вперше побачив  

місто, що розкинулося на горі подібно вигляду похмурої фортеці, місто з його грізними 

стінами, вхідних воріт римського амфітеатру Ірода, вежу Антонія, пануючу над храмом і 

римських легіонерів з піками в руках, які спостерігали з вершини міських стін. Ісус побачив 

пишність його мармурових портиків, під якими фарисеї розгулювали в розкішних шатах, 

Він пройшов через двір язичників і через двір жінок; наблизився, разом з натовпом 

ізраїльтян, до дверей Никанора і до балюстради, за якою виднілися священики в 
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урочистих шатах, фіолетових і пурпурових, блискучих золотом і дорогоцінними каменями, 

які служили перед святилищем, приносили в жертву козлів або биків, окропляли народ їх 

кров'ю і вимовляли одночасно благословення.  

Як мало було схоже це на храм Його мрій, на небо Його серцевих сподівань ... Потім, Він 

спускався в народні квартали нижнього міста;  бачив там жебраків, виснажених голодом, 

особи з печаткою страждання, зі слідами пережитого під час останніх воєн, під час страт і 

розп»ять. Виходячи з тих чи інших воріт міста, хлопчина блукав по кам'янистих долинах,в  

оточенні  похмурих  лощин, де знаходилися каменоломні, рибні садки і гробниці царів, 

якими, наче могильним поясом, був оточений Єрусалим. Зі скелястих печер з'являлися від 

часу до часу божевільні, які викрикували прокляття проти живих і мертвих. Потім, 

спускаючись по широких сходах до джерела Силоамського, глибокого як цистерна, Він 

бачив скраю жовтої води натовпи прокажених і паралітиків зі страшно спотвореніою 

шкірою. Непереборний потяг  притягувавЙого до них, і дивлячись на них, Він  мов випивав  

всю чашу їх страждань. Одні просили у Нього допомоги, інші мовчали, втративши надію, 

треті, отупівши  від страждань, здавалося, вже перестали усвідомлювати що б то не було. 

 

"До чого цей храм і ці священики, ці гімни і жертвопринесення – мабуть думав  Ісус - якщо 

вони не в змозі полегшити хоча б частину цих страждань?" І тоді весь цей потік людських 

сліз, вся скорбота цих знедолених і цього міста, цього народу і всього людства проникли в 

саме Його серце, і Він ще тоді збагнув, що повинен розлучитися з тим блаженством, яким 

не міг поділитися з іншими. Ці благаючі, повні.  Він йшов повний глибокого смутку і 

смертельної туги, і коли повертався до світлих вершин Галілеї, з глибини серця Його 

виривалася благання: Отець Небесний! .. Я хочу знати, Я хочу зцілювати, Я хочу 

рятувати!.. 

ДЕ ПРОВІВ ІСУС СВОЮ ЮННІСТЬ?  

 Дивна річ - у всьому Новому Заповіті ні слова не 
сказано про наступнІ  вісімнадцятЬ  рокІв - кращої порі 
життя Ісуса. Є і ще одна дивина: Матвій, Марк і Лука 
повідомляють, що Ісус жив у Галілеї, в місті 
Назареті. Лука додає деякі подробиці: Ісус провів там 
дитинство, а його батьки щороку вирушали до 
Єрусалиму на свято Пасхи. Саме під час одного з таких 
відвідувань Ісуса виявили в Храмі серед вчених-
богословів, які обговорювали питання віри. На жаль, у 
нас немає доказів навіть того, що місто Назарет дійсно 
існувало за часів Ісуса. Перша згадка про нього 
з'являється тільки в третьому столітті н. е..  
 
Чи не може ця розповідь про дискусію в Храмі бути свого 
роду ілюстрацією до того періоду життя Ісуса, про якого 
нічого невідомо? Судячи з Євангелій,  Ісус ніби «зник» в 
період отроцтва і юності. Проте саме в ці роки він набув 

переконання і знання, які потім проповідував. Ким же тоді він був? І чому його 
місцеперебування трималося в таємниці? Можливо, його знайшли «мисливці за 
талантами» з числа священиків або рабинів, а потім відвезли, щоб майже два десятиліття 
навчати таємним знанням? Не підлягає сумніву, що учні повинні були знати, де жив 
Ісус. Але чим могло загрожувати розкриття цієї інформації? Які проблеми могли 
виникнути?Зараз  ніяк не вдається уникнути питання, які причини змушували авторів 
Євангелій приховувати правду.Хоча  пробіл у відомостях про життя Ісуса був помічений 
ученими багато років тому і відкрив дорогу до численних спекуляцій. Висловлювалися 
припущення, правдоподібні і не дуже, про його подорожі на Схід, за межі Римської імперії, 

http://www.sunhome.ru/numerology/35
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в Парфію, Персію або навіть до Афганістану та Індії. Навіть у наші дні багато хто вірить, 
що гробниця Юз-Асаф в Кашмірі належить Ісусу, який вижив після розп'яття і повернувся 
на Схід, де і помер. Існують навіть гіпотези, що в дитинстві Ісус вивчав буддизм - на думку 
їх прихильників, це пояснює паралелі, які можна побачити у навчаннях Христа і 
Будди. Члени однієї з перших християнських громад, центр якої знаходився в індійському 
місті Малабар, стверджували, що вона була заснована апостолом Фомою. Отже , Ісус 
цілком міг дістатися до тих місць, куди добирався Фома.  
 
На перший погляд твердження - в будь-якій його формі - про подорож Ісуса на Схід гідне 
уваги, проте довести його вкрай складно. Х'ю Шонфілд у своїй роботі «The Essene 
Odyssey», вперше виданої у 1984 році, досліджує гіпотезу, пов'язану з Кашміром. Йому 
вдалося з'ясувати, що якась група або лідер зелотів - месіанського течії іудаїзму -  дійсно 
покинув території, контрольовані римлянами, і попрямував на північний схід, добравшись 
в кінцевому підсумку до Індійського субконтиненту. Шонфілд був твердо переконаний в 
існуванні документів, що підтверджують цей «висновок» . У 1988 році, незадовго до 
смерті, він повідомив, що звузив коло пошуків вирішальних доказів до Нестор-Андської 
монастиря в околицях іракського міста Мосула, але тамтешні ченці - їх називають 
ассирийскими християнами - відмовили йому в доступі до цих документів. Але вчений  не 
пояснив , у якому саме  монастирі і про які саме документи йдеться.  Проте ключ до 
розгадки цієї таємниці можна знайти в самій книзі «The Essene Odyssey», в тому 
фрагменті, де автор посилається на арабського історика Абд-аль-Джаббара, який, як 
видно, мав доступ до цінних юдео-християнських документів шостого або сьомого століття 
н. е.. Ці документи зберігалися в монастирях, імовірно у несторіанських  околицях 
Мосула.  Зрозуміло, уло все це  задовго до двох іракських війн проти Саддама Хусейна. 
Тепер залишається тільки гадати, чи збереглися ці монастирі та документи. 
 
На думку Шонфілда, ці прихильники месіанської  течії в юдаїзмі, а також інші групи 

залишали Палестину через гоніння, які до кінця першого століття поступово 

посилювалися. Можна зрозуміти їх прагнення просто перебратися в більш безпечне місце, 

де вдалося б без перешкод зберегти вірування громади. Проте Ісус не вкладається в цю 

схему. До того моменту, як він прийняв хрещення і приступив до виконання своєї місії, він 

не привертав до себе уваги ні римлян, ні проримськи  налаштованої офіційної влади 

Іудеї. У будь-якому випадку було безліч інших зелотів,які  прагнули конфлікту - особливо з 

урахуванням того, що римляни не залишали спроб помістити зображення імператора в 

Єрусалимському Храмі. А рішучий опір євреїв цим спробам свідчив, що ненависть до 

римлян не слабшала. Чим би не займався Ісус в той час, до нас не дійшло жодної 

інформації про його причетність до цього руху опору, який мав  всі ознаки того, що тут не 

обійшлося без зелотів.  Не бувши зелотом, в нього не було причин утікати за межі 

Римської імперії. Його від'їзд з Юдеї чи Галілеї міг бути тільки добровільним, а не 

вимушеним.  

Але куди він міг податися і чому? У Біблії є один-єдиний натяк - в Старому Завіті, який 

знайшов відображення і в Новому Завіті. Вище було  відзначено , що для Ісуса було вкрай 

важливо вести себе в точній відповідності з прогнозами старозавітних пророків, що 

описують прихід месії. Ці передбачення справдилися під час приходу Ісуса в Єрусалим, 

коли він, нарешті, публічно заявив про свої претензії на месіанство. Тому можна очікувати, 

що будь-які пророцтва Старого Завіту, що мали відношення до месії, не залишаться без 

уваги і знайдуть застосування. Насправді ж ці пророцтва обмежували Ісуса.Вони 

встановлювали набір правил, за допомогою яких повинно було виражатися месіанство 

Ісуса. Особливий інтерес викликає передбачення пророка Осії: «Коли Ізраїль був 

хлопцем, Я любив його і з Єгипту викликав сина Мого». Матвій посилається на це давнє 

пророцтво, досить туманно розповідаючи про те, що Святе сімейство втекло до Єгипту, 

коли Ісус був ще дитиною: «... щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає: 

Із Єгипту покликав Я Сина Мого». Тут неминуче виникає питання: чому «з Єгипту»? Це 

незначна деталь в оповіданні апостола Матвія, і саме так до неї ставиться Римо-

католицька церква.  Для коптської  ж церкви Єгипту, яка відокремилася від Риму в 451 

http://www.sunhome.ru/religion/33
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році після Вселенського собору в Халкідоні, це питання має величезне 

значення. Впродовж тисячі років коптська церква зберігає легенду про подорож Святого 

сімейства в Єгипет, про міста, які вони відвідали, і про чудеса, що відбувалися в 

присутності Ісуса. Ця легенда називається  

«БАЧЕННЯ ФЕОФІЛА».   

Феофіл був патріархом Олександрійським і главою Єгипетської церкви з 385 по 412 р. 

н. е.., але «Бачення» було записано лише в одинадцятому або дванадцятому 

столітті. Враховуючи надзвичайно релігійний характер цієї історії, а також її використання 

як доказ унікальності і божественності Ісуса, можна прийти до висновку, що її теологічне 

значення виходить далеко за рамки вірувань єврейської громади в Єгипті. До того , ті ж 

самі чинники дозволяють віднести походження її теології до епохи, що пішла за 

Нікейським собором 325 р. н. е.. Не підлягає сумніву, що «Бачення» є продуктом 

християнського світогляду четвертого століття н. е.., а не іудаїзму або юдейо-

християнства.  Незважаючи на те,що цей текст не може вважатися достовірним 

історичним свідоцтвом, хоча в ньому цілком можуть міститися деякі фрагменти реального 

подорожі ,необхідно задатися питанням: чиї інтереси обслуговує ця історія? Хто виграв від 

її появи? Незважаючи на чисто християнський контекст, «Бачення» свідчить, що в епоху 

хрестових походів, коли Єгипет уже кілька століть перебував під владою мусульман, 

знайшлися люди, які прагнули пов'язати Ісуса з Єгиптом. Можей тому , цю історію склали 

для того, щоб спонукати хрестоносців вторгнутися в Єгипет і звільнити коптську церкву з-

під влади мусульман? Не виключено, хоча при більш глибокому аналізі ця гіпотеза 

виглядає не дуже переконливою: коптська церква вже шістсот років сперечалася з Римом, 

а мусульманські правителі ставилися до неї терпимо. Найбільше вигравало від появи цієї 

історії Євангеліє від Матвія: підтверджувалися наведені в ньому відомості про втечу 

Святого сімейства в Єгипет. Користь моглаодержати  і коптська церква, хоча це й не так 

очевидно. Якщо ж Євангеліє від Матвія отримає підтвердження, то численні святі місця 

Єгипту, згадані в ньому, стануть офіційними місцями паломництва. А паломники - це 

торгівля і гроші. 

 

Не беручи до уваги всі недоліки цього тексту, в його основу, по всій видимості, лягли усні 

легенди і перекази. А місцеві легенди відкидати небезпечно, тому що народна пам'ять 

дуже сильна. Поза всяким сумнівом, присутність євреїв в Єгипті було давнім і значним 

... таким  значним, щоб виправдати появу цієї історії вже в ісламську епоху. Бо єврейська 

громада Єгипту була не тільки найчисельнішою, але і дуже впливовою. Як союзники 

грецьких завойовників з династії Птолемеїв вони по своєму суспільному становищу були 

вище корінних єгиптян, які з приходом завойовників перетворилися на громадян другого 

сорту у власній країні і були практично безправними. Птолемеї навіть не прагнули вивчити 

єгипетський мову. Тільки остання представниця цієї династії, Клеопатра, знала 

мову країни, якою правила. Природно, приниження і образи стали причиною опору 

завойовникам. Великі повстання відбулися у Фівах (сучасний Луксор) наприкінці третього 

століття до н. е.., коли там за короткий період часу були проголошені три фараони. Цей 

націоналістичний заколот був придушений, але протягом усього другого століття до 

н. е.. робилися серйозні спроби позбутися від іноземного ярма. Тим не менш невеликій 

групі завойовників вдавалося тримати у вуздечці величезні маси місцевого населення за 

допомогою незліченних правил і обмежень, а також соціального гніту, який вів до 

психологічної деградації і руйнував впевненість у собі. Подібні методи і прийоми 

майстерно застосовувалися Британською імперією в Індії.  

Єврейська еміграція в Єгипет була значною, і особливо їй сприяло скасування кордонів 

між Ізраїлем і Єгиптом з 302 по 198 р. до н. е.., коли Ізраїль входив до складу імперії 

Птолемеїв. Ці іммігранти швидко засвоювали грецьку культуру, вони вчили грецьку мову, 
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брали собі грецькі імена, переймали  грецькі звичаї в комерції та суспільному житті - 

наприклад, об'єднувалися в торгові асоціації, збори  яких проводилися в синагогах. З 

часом вони практично забули рідну мову, вибравши для повсякденного спілкування 

грецьку. У багатьох синагогах навіть богослужіння велися грецькою мовою. Усе це можна 

приписати впливу Олександра Македонського. Він завоював Єгипет у 332 році до н. е.., а 

після оповитого таємницею відвідування храму Амона в оазисі Сива був оголошений 

«Сином Бога» і фараоном. У 331 р. до н. е.. він заснував місто Олександрію - як 

елліністичне місто в Єгипті, а не як єгипетське місто. Правда, йому не судилося побачити, 

як Олександрія перетвориться на найбільше  грецьке місто елліністичного світу: за 

величиною і впливу Олександрія перевершить навіть Афіни. Олександр помер загадковою 

смертю в 323 р. до н. е.. під час походу на Вавилон. Створена ним імперія була розділена 

між полководцями.Птолемей отримав Єгипет і став засновником прославленої династії 

Птолемеїв, яка перервалася лише зі смертю знаменитої Клеопатри в 60 році 

н. е.. Селевкові дісталася Сирія, і він зробив своєю столицею Антіохію. При Птолемеях 

економіка Єгипту розцвіла. По-перше, він постачав зерно Риму, і можна без 

перебільшення сказати, що доля імператорів була нерозривно пов'язана з 

безперебійністю цієї торгівлі. Економічні успіхи дозволяли Птолемеям тримати потужну 

армію і флот. Країна процвітала - щорічний дохід був еквівалентний приблизно 288 

тоннам золота. Царський банк Олександрії: приймав вклади, видавав заставні під 

нерухомість і грошові позички. Надзвичайно багатим  було  і культурне життя - багато в 

чому завдяки найбільшої у світі бібліотеці. Пасажирів будь-якого судна, що прибуває в 

порт Олександрії, обшукували, і знайдені у них книги копіювалися; оригінали потім 

конфісковували і передавали в бібліотеку, а копії вручали колишнім власникам. Крім того, 

Птолемеї купували бібліотеки по всьому світу; кажуть, що в кінцевому підсумку в 

Олександрійській бібліотеці було зібрано близько семисот тисяч сувоїв, велика частина 

яких зберігалася на стелажах семи великих залів головної будівлі, Музеон, а трохи більше 

сорока тисяч рукописів розміщувалися в малій бібліотеці , у храмі Серапіса.Результатом 

розквіту економіки і культури стала поява нових міст і зростання старих. 

 Єврейська громада Олександрії була найчисленнішою у всій Римської імперії, якщо не 

вважати Ізраїлю. У Єгипті жили триста тисяч євреїв - половина в провінційних містах чи в 

сільській місцевості, а половина в Олександрії. Євреї мали  власний квартал у східній 

частині Олександрії, але його в жодному разі не можна назвати гетто, тому що євреї жили 

і в інших районах міста,  до того ж єврейська громада користувалася величезною 

пошаною.  Громада мала й відносну автономію. Тут були свої суди, в яких головував 

етнарх, а освічені члени громади займали високі посади по всій країні. Так, наприклад, при 

правлінні Птолемея VI і Клеопатри II у другому столітті до н. е.. управління всім Єгиптом, а 

також контроль над армією і флотом перебували в руках двох євреїв, Проні й  Досифея. В 

армії Клеопатри III, яка  займала трон з 115 по 101 рік до н. е.., теж були два 

воєначальники - євреї. Зрозуміло, у євреїв були давні зв'язки з Єгиптом - навіть якщо не 

брати до уваги факти, що стоять за історією Йосипа або Мойсея. Достовірно відомо, що 

єврейські воїни наймалися на службу до фараонів  ще у сьомому столітті до н. е.., коли 

вони брали участь у військових походах на південь, до Нубії. 

 Пророк Єремія, виливаючи свій гнів на єврейські колонії в Єгипті, говорив про те, що 

Мемфіс, який в ту епоху було столицею Єгипту, служив базою для однієї з таких 

експедицій, а також згадував інші міста у Верхньому і Нижньому Єгипті. Судячи з текстів 

на стародавніх папірусах, виявлених археологами, у п'ятому столітті до н.е. було євреями  

було  засноване дещо військове поселення на острові Елефантіна, неподалік від 

сучасного міста Асуан. Цей острів на Нілі служив форпостом, який захищав південні 

кордони країни. Колонія складалася з фортеці, митниці, селища для воїнів і їх сімей; 

причому всім були подаровані ділянки землі, які могли прогодувати їх після 

демобілізації. На острові був храм єгипетського бога Хнума, а для єврейської громади 

побудували храм Єгови. Ці два храми стояли поруч. Майже все шосте століття до н. е.., 

після того, як Єрусалимський Храм був зруйнований, а населення Ізраїлю попало у 
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вавілонський полон, храм на острові Елефантіна був єдиним діючим юдейським храмом, 

що підтримував  полум'я віри за допомогою обов'язкових жертвоприношень. На жаль, 

відносини між євреями і єгиптянами залишалися напруженими, і за царя Дарія (522 - 486 

р. до н. е..), коли в Єгипті правили перси, єгиптяни, які жили на острові Елефаітіна, 

зруйнували храм Єгови. Дозвіл офіційної влади на його відновлення було отримано лише 

в 406 р. до н. е.., і в 401 р. до н. е.. храм знову відкрився. Однак незабаром його знову 

зруйнували, і з тих пір про єврейське військовому поселенні на Елефантині нічого не було 

чутно.  

У 400 р. до н. е.. Єгипет звільнився від перських завойовників, і на трон зійшов новий 

фараон. Ймовірно, головну роль у знищенні єврейської колонії зіграв націоналістичний 

чинник. Фахівці з німецького археологічного інституту в Каїрі досі ведуть розкопки цієї 

великої єврейської колонії.Незважаючи на те, що їх знахідки замовчуються - маленький 

музей в Елефантині не згадує про те, що це було єврейське поселення, - археологи 

вважають розкопки багатообіцяючими.  Вражають грандіозні руїни єврейського міста: 

почорнілі руїни багатоповерхових будинків з глиняних цеглин, розділені вузькими 

вулицями, що примостилися на терасах високого  південного краю острова, звідки 

відкривався вид на Ніл і пропливають по ньому фелюги з вітрилами, схожими на білі 

крила чайок над синьою водою, на скелясті острівці і величезні золотисті дюни на 

східному березі річки. Археологи, які працювали на місці розкопок , розповіли, що вони 

знаходили острака - глиняні черепки, які використовувалися для записів - з арамейським 

текстом, що містив єврейські імена, а також назви вулиць. Судячи по руїнах, єврейську 

громаду на острові чекав трагічний кінець: всі будинки були знищені вогнем. Та ж доля 

спіткала храм Єгови.Зруйнований храм Хнума датується епохою Птолемеїв і, ймовірно, 

був зведений на фундаменті більш давньої єврейської споруди. Доказом тому служить 

його розташування поруч з єврейським містом - дивне місце для язичницького 

храму. Однак храм Єгови на острові Елефантіна був не останнім єврейським святилищем 

в Єгипті. Це майже таємниця. І її явно приховували. За життя Ісуса в Єгипті був діючий 

юдейський храм, в якому священики здійснювали обов'язкові щоденні жертвоприношення 

- точно так, як це робилося в Єрусалимі. Більш того, цей храм претендував на те, що він 

єдиний у всьому єврейському світі, де проводять богослужіння законні 

священнослужителі.  

СУВОЇ «МЕРТВОГО МОРЯ»  

 Його претензія на те, щоб вважатися єдиним храмом, в якому служать справжні 

священики іудейської віри, знаходить підтвердження в численних джерелах, що дійшли до 

наших днів. Практично кожне з цих джерел визнає, що його священики, на відміну від 

священиків Єрусалиму, були справжніми садокідамі - тобто законними спадкоємцями або 

спадкоємцями священиків з роду Аевіев, «синів Садока», про яких пророк Єзекіїль 

говорив, що Бог дозволив їм споглядати його і здійснювати богослужіння в храмі. Ця 

спадщина мало велике значення для членів громади, які були авторами рукописів 

Мертвого моря: вони називали себе «синами Садока» і дуже серйозно ставилися до своїх 

обов'язків. І дійсно, в одному з рукописів, так званому «Дамаскому документі», який 

раніше називали «Садокідскій документ», ми знаходимо такі слова:«Сини Садока - це 

обранці Ізраїлю». Професор Джоан Тейлор з новозеландського університету Ваікато, одна 

з небагатьох сучасних вчених , що досліджували храм, дійшла висновку, що він явно 

вважався центром садокідов. Це зближує його з рукописами Мертвого моря і пов'язує з 

нашою історією. Одна з численних таємниць, що оточують рукописи Мертвого моря, має 

відношення до печери № 7 в Кумрані. Всі виявлені в цій печері тексти - фрагменти Виходу, 

уривок з послання Єремії і сімнадцять невеликих фрагментів, ідентифікувати які не 

вдалося, написані грецькою мовою на аркушах папірусу. Всі інші рукописи, знайдені в 

інших печерах, написані на пергаменті давньоєврейською чи арамейською 

мовою. Враховуючи той факт, що кумранська  секта вкрай вороже ставилася до іноземців, 
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важко припустити, що вона приймала до своїх лав греків.Отже єдине логічне пояснення 

полягає в тому, що серед членів громади були зелоти, рідною мовою яких була грецька і 

які не знали ні староєврейського, ні арамейської. Де могли жити такі євреї-зелоти? Тепер 

ми знаємо, що вони могли жити в Єгипті. Неймовірно, але навіть сьогодні існування руїн 

цього храму є досить делікатною темою.  

ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ХРАМ  

Давним-давно історик Йосип Флавій, спонукуваний якимись своїми мотивами, вирішив 

обмежитися туманними заявами, описуючи якусь розкольницьку секту, яка діяла в 

порушення єврейських законів. Вважається, що мета цієї заяви - оголосити незаконним 

будь-який храм, крім Єрусалимського Храму. Навіть сучасна «Єврейська енциклопедія» 

вторить йому Йосип, принижуючи значення цього храму: «Храм виконував релігійну 

функцію у єврейській громаді Єгипту, що зберігала відданість виключно Храму в 

Єрусалимі». Вчене співтовариство одностайно підтримує цю точку зору: історик з 

Оксфорда професор Геза Вермес описує цей храм як нелегітимну  споруду, побудовану 

«в пряме порушення біблійного закону» Він заявляє - не наводячи доказів, - що його 

будівництво «мало обурити будь-якого благочестивого жителя Палестини і навіть тих 

священиків, які належали до династії садокідів або були її прихильниками». 

 Цікаво, що він має на увазі? Історія заснування цього єврейського храму в Єгипті дуже 

проста: у перші роки свого правління династія Птолемеїв володіла  Ізраїлем, і Єгиптом. 

Але оскільки податки платилися справно, правителі Єгипту з радістю віддали Ізраїль під 

юрисдикцію первосвященика і його ради. Первосвященик був чимось на зразок 

намісника. Йому підпорядковувалася єврейська армія, яку він надавав у розпорядження 

Птолемеїв. У 200 р. до н. е.. правитель Сирії Селевкід захопив Ізраїль. У 175 р. до н. е.. на 

престол зійшов Антіох Епіфаній, який вирішив посилити свій вплив в Юдеї та Єгипті; в 170 

р. до н. е.. він напав на Єрусалим і Єгипет.Первосвященик з династії садокідів Онія III, 

близький друг Птолемея VI, підтримав єгиптян, і єврейська армія разом з єгипетською 

виступила проти Селевкідів. Але сирійці виявилися сильнішими, і Онія разом з іншими 

священиками був змушений втекти до Єгипту. Тим часом Єрусалимський Храм перейшов 

у відання священиків, не належали до династії садокідов і підтримували сирійського 

правителя. У 169 р. до н. е.. Антіох Епіфаній знову вторгся до Ізраїлю, на цей раз 

захопивши скарби Храму. Наступного року він напав на Єгипет, але Рим, міць якого 

неухильно росла, змусив його відступити.Римляни хотіли забезпечити безперебійну 

поставку зерна. У 167 р. до н. е.. Антіох Епіфаній заборонив проводити богослужіння в 

Єрусалимському Храмі і влаштував у ньому святилище Зевса. Ця образа призвела  до 

повстання євреїв, що  залишилися в Юдеї: повстання очолили Макавеї.  

Примітно, що богослужіння в ньому вели священики з роду Садока. У цьому сенсі він 

справді був єдиним легітимним храмом євреїв. Але оскільки він перебував за межами 

юдеї, статус його залишався невизначеним. Швидше за все, ці легітимні богослужіння 

передбачалося підтримувати в Єгипті до тих пір, поки Храм в Єрусалимі знову не перейде 

в руки законних священиків, і після цього священики храму в Єгипті негайно повернуться 

туди.  На жаль, цього не сталося, і храм в Єгипті проіснував ще двісті років. Цілком 

очевидно, що цей єгипетський храм був нелегітимний і його спорудження суперечило 

єврейським законом. Збереглися записи теологічних дискусій, пов'язаних з цим храмом, і 

особливо суперечки з приводу того,  чи присягати в єгипетському храмі, а не в Єрусалимі і 

чи припустимо священику з Єгипту проводити службу в Єрусалимському Храмі238. Ці 

дебати свідчать, що богослови того часу знаходили аргументи для обох точок 

зору. Іншими словами, в Торі не міститься прямої заборони на існування побудованого 

Онієм  храму.  
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Тому ми маємо повне право детальніше познайомитися з історією цього храму і 

спробувати зрозуміти, чому його існуванню надавали таке значення і ретельно 

замовчували, в результаті чого про нього знали лише деякі. І чому аж до 1929 року жоден 

археолог не виявив інтересу до цього місця? Чому в цьому місці ніколи не велися 

систематичні розкопки, незважаючи на те, що тут були знайдені фрагменти рукописів 

давньоєврейською  мовою?  

Британський археолог Фліндерс Петрі повідомляв також про єврейські надгробні плити  і 

фрагменті тексту, в якому зустрічається ім'я Авраам. Швидше за все, саме політичні 

причини зробили це місце небажаним доповненням до єгиптології. Сумно, але це 

перешкода грала на руку тим, хто бажав би назавжди стерти з пам'яті це місце.  

Телль-ель-ієху-деі («пагорб Іудеї») знаходиться в двадцяти милях від Каїра, він піддався 

варварському знищеню і зовсім скоро буде захоплений передмістями стрімко зростаючого 

сучасного міста Шибин - ель - Канатіра. Час стрімко йде. Історія цього храму дійшла до 

нас у викладі єврейського письменника Йосипа Флавія. У своїй першій роботі, «Іудейська 

війна», він описує будівництво храму в Єгипті первосвящеником Онієм, сином колишнього 

первосвященика Симона і другом Птолемея VI. Цей первосвященик залишився в історії 

під ім'ям Онія III, який був законним спадкоємцем роду садокідів. Приблизно через 

п'ятнадцять років з'явилася інша робота Йосипа, «Іудейські старожитності». Однак у цій 

книзі він дещо змінює історію, приписуючи будівництво храму в Єгипті Оніі IV, синові Оніі 

III. Це не тільки відсуває в часі спорудження храму, а й - що важливіше для Йосипа - 

приписує його підставу людині, яка не була з первосвящеників з роду Садока. Онія IV був 

воєначальником в єгипетській армії - як і двоє його синів. Цією  зміною Йосип відмовляє в 

легітимності іудейському  храму в Єгипті.  

Навіщо йому це було потрібно? Ця помилка дожила до наших днів. Геза Вермес з 

Оксфорда називає ОніяIV засновником храму в Єгипті, підтримуючи таким чином 

виключення цього храму із серйозної наукової дискусії. У даному випадку логіка 

абсолютно зрозуміла: якщо визнати, що фундатором храму в Єгипті був Онія III, значить, 

цей храм був легітимний, а храм в Єрусалимі ні. Якщо історична наука  визнає 

засновником храму Онію IV, то нелегітимним виявиться саме єгипетський храм. Однак за 

свідченням «Іудейської війни» Йосипа Флавія, а також древніх раввиністичних документів, 

саме Онія III побудував храм в Єгипті. Отже, у цьому випадку ми неминуче дійдемо 

висновку, що легітимним був саме єгипетський храм. Папіруси з текстами на грецькій мові, 

знайдені в печері № 7 в Кумрані, свідчать про тісний зв'язок між зелотами за межами Юдеї 

та особливо жили в Єгипті, і тими зелотами, які діяли в Юдеї та Галілеї. По всій видимості, 

і ті, й інші були членами громади «синів Садока». Проте існували ще більш тісні зв'язки, які 

зближують побудований Онією храм з зелотами. Це можна проілюструвати за допомогою 

календаря. 

ТЕРАПЕВТИ  СТАРОМУ ЗАПОВІТУ НАДАВАЛИ СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  

 

Ця громада отримала назву «терапевти», що, як пояснює Філон, мало подвійний сенс - 

лікування (не тільки тіла, а й душі) і шанування Бога. Основу світогляду терапевтів 

становила віра в «суще», єдину божественну реальність, яка не була створена, отже 

існувала вічно. Ця концепція божественного майже не піддавалася опису за допомогою 

слів. У терапевтів було одна важлива відмінність від інших релігійних груп, описаних 

Філоном. Жінки вважалися тут повноправними членами громади і брали активну участь у 

духовному житті. Ессеї ж, навпаки - за свідченням Філона, Йосипа Флавія і Плінія, - 

пишалися тим, що не допускали до своїх лав жінок, які, на їхню думку, тільки відволікали 

від духовної практіки. Тут доречно згадати про доброзичливе ставлення Ісуса до жінок з 
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його оточення і невдоволення, яке викликало таке ставлення у його учнів чоловічої статі, 

оскільки робилися необгрунтовані спроби знайти зв'язок між Ісусом і ессеями.  

Терапевти представляли собою елітну секту, що складалася, по всій видимості, з багатих і 

освічених євреїв Олександрії, що належали до того ж привілейованого класу, що й 

Філон. Вони добровільно відмовилися від власності і вважали за «добро» просте спільне 

життя, присвячене молитвам. Судячи з коментарів Філона, що носять особистий характер, 

він відвідував цю громаду і брав участь в їх богослужіннях. Але така громада була не 

одна. Філон Олександрійський описує інші групи, що належали до різних релігійних культів 

Єгипту, також практикуючі медитативне споглядання. Як пояснює Філон, зауважуючи, що 

подібні секти існують в усьому світі незалежно від релігії , терапевти є іудейською  версію 

широко поширеною містичної традиції, що зустрічається у всіх землях. А той факт, що 

членами громади терапевтів були жінки, вказує, що в процесі споглядання вищого 

духовного досвіду - внутрішнім поглядом, який один лише дає розуміння істини і брехні – 

стать віруючого не має значення.  Це видається очевидним, але у світі Філона та Ісуса такі 

ідеї були воістину революційними. Терапевти були містиками і провидцями. Філон пише, 

що терапевти вчили в першу чергу скористатися зором, щоб «забажати бачення сущого і 

здійнятися над сонцем почуттів». Члени громади терапевтів прагнули до прямого 

збагнення реальності - або сущого, якщо користуватися терміном Філона - щоб відчути те, 

що реально існує за хаосом цього  швидкоплинної життя. Цю ж мету переслідували 

численні філософські групи класичного періоду, і особливо великі і таємничі культи, що 

отримали назву містерій. Схоже, у випадку з терапевтами ми маємо справу з єврейським 

варіантом містерій, що йдуть до тієї ж мети, але в більш строгих рамках іудейської 

традиції. Терапевти здійснювали молитву на сході і заході сонця. Вдень вони вивчали 

священні тексти, але сприймали їх не як історію єврейського народу, а як алегорію. За 

словами Филона, вони розглядали текст як символ чогось прихованого, що можна знайти 

лише в тому випадку, якщо шукати його. Кожен сьомий день вони збиралися разом і 

слухали промову одного із старійшин, кожен п'ятдесятий день вони влаштовували велике 

свято - одягали білий одяг , їли просту їжу і організовували хор - чоловіки і жінки разом, - 

щоб співати гімни. Свято продовжувалося всю ніч, до самої зорі, що вказувало на зв'язок 

їх вірувань з культом сонця. Вони стояли, повернувшись обличчям на схід, і, побачивши 

сонце, що сходить, простягали до нього руки в молитві, просячи світлих днів і осягнення 

істини. Цілком очевидно, що це зовсім інший юдаїзм,геть  не пов'язаний з богослужіннями 

в храмі.  

Терапевти, погляди яких дуже схожі на погляди піфагорійців, не надавали значення культу 

юдаїзму, який був так важливий для священиків Єрусалимського Храму і храму в дельті 

Нілу, благочестю священнослужителів, справляються богослужіння, про які так 

турбувалися зелоти, а також приходу месії з роду Давида. Для чоловіків і жінок з общини 

терапевтів молитва була просто можливістю духовного осягнення божественного. Їх 

царство було дійсно не від світу цього -  звісно Ісусу б це припало до душі. У поглядах 

терапевтів є ще одна особливість, повз яку не можливо  пройти: вони надавали Старому 

Заповіту символічне значення. Всі прогнози пророків про появу месії вони сприймали 

алегорично. На їхню думку, не було ніяких причин чекати приходу реального месії, який 

визволить Ізраїль, Ісусу немає сенсу бути справжнім царем, а пророцтва про прихід месії 

є просто символами чогось більш глибокого і таємничого. Ми вже переконалися, що зірка 

може бути символом месії, і тепер було б логічно трохи розвинути цю ідею. Може бути, 

одна із заяв апостола Петра в Новому Завіті відображає ту ж думку, тільки в 

християнському контексті? Чи не можна фразу: «... світова зірниця засяє у ваших серцях», 

- розуміти як заклик до містичного світу прорватися з глибин душі? 

По всій видимості, подібні погляди набули широкого поширення, і тому не варто 

дивуватися, що юдаїзм, а потім і християнство в Єгипті мали містичне забарвлення: саме 

в Єгипті зародилося християнське чернецтво, саме в Єгипті, в Наг-Хаммаді хтось сховав 

гностичні тексти . Ця колекція християнських і античних містичних текстів - у тому числі 
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один твір Платона і одне Гермеса Трисмегіста, «Асклепій» - була зібрана і 

використовувалась монастирем в пустелі. Навіть у третьому столітті н. е.. у християнській 

церкві Єгипту були такі схильні до містицизму особистості, як Климент Олександрійський 

та Оріген. Єгипетські традиції проникали в юдаїзм і в давнину - у часи Йосипа і Мойсея, і в 

більш пізні епохи, про що свідчать праці Філона Олександрійського. І в цій атмосфері 

існували різноманітні групи, на кшталт громади терапевтів, які сповідували містичний 

варіант юдаїзму, а також храм Оніі, в якому здійснювали богослужіння справжні єврейські 

священики садокіди. Напрошується питання: що такого особливого було в Єгипті, що 

додало містичну спрямованість юдаїзму і християнств,яке  зародився в його надрах?  

На який грунт були пересаджені ці чужоземні релігії ? Іронія цих питань криється у тому, 

що живили  ці релігії не тільки земля, а й сонце, що ллє свій цілющий світ з небес. Ключем 

до відповіді на них може стати той факт, що і терапевти, і садокіди перейняли сонячний 

календар у єгиптян, головне божество яких, Ра, було уособленням, сонця як джерела 

життя, творця всього сущого. Давні тексти свідчать про те. що фараони - щонайменше - 

прагнули до містичного єднання з Ра як до «вищого прояву божественної душі 

людини». Глибокий містицизм, що лежить в основі єгипетських уявлень про світ, поза 

всяким сумнівом, вплинув на інші релігії , вкорінені на цій землі. Цей єгипетський 

містицизм, що включав тлумачення міфів і таємні ритуали, нерідко проводилися у 

прихованих від сторонніх очей підземних залах і храмах, претендував на те, щоб з'єднати 

наш світ з іншим, з'єднати небо і землю. Світогляд єгиптян не був ні філософією, тобто 

роздумами над божественними можливостями, ні вірою, побудованою виключно на надії 

на краще життя після смерті. Містика у свідомості єгиптян уживалася з незвичайною 

практичністю. Вони не бажали міркувати про небеса - вони хотіли туди потрапити. І 

повернутися назад. Як Лазар… 

БЛИЗКІСТЬ ВЧЕННЯ ЕССЕЄЇВ З ВЧЕННЯМ ІСУСА  

 Ті знання, до яких повинен був прагнути Ісус, 

могли бути в ті часи тільки у Єссеїв. Євангеліє обходить повним мовчанням життя Ісуса до 

Його зустрічі з Іоанном Хрестителем, після якої Він ніби входить  у фазу свого високого 

служіння. 

Безпосередньо після цього Він з'являється в Галілеї з абсолютно певним вченням, з 
упевненістю пророка і свідомістю Месії. Але очевидно, що до цього сміливого виступу 
передувала довга підготовка і вища присвята. Не менш ймовірно й те, що посвячення це 
повинно було відбутися в єдиному братерстві, яке зберігало в ті часи в країні ізраїльської 
істинні езотеричні традиції і високий рівень життя стародавніх пророків. У цьому не може 
бути ніякого сумніву для тих, хто в змозі піднятися над забобонним шануванням мертвої 
букви і зрозуміти внутрішній сенс подій у дусі та в правді. Це підтверджується не тільки 
внутрішньою близькістю, яка існує між вченням Ісуса і вченням Єссеїв, а й тим мовчанням, 
яке Христос і його близькі зберігали щодо цієї секти. Чому  
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Він, який нападає так сміливо і вільно на всі релігійні партії свого часу, ні разу не згадує 
навіть імені Єссеїв? Чому апостоли і євангелісти не говорять про них майже нічого? Цю 
обставину можна пояснити тільки тим, що вони дивилися на Єссеїв як на своїх, що вони 
були пов'язані клятвою, яка давалася при посвяченні в містерії, і що секта ця злилася з 
християнами. Братство Єссеїв представляло за часів Ісуса останні залишки тих шкіл 
пророків, які були засновані Самуїлом. Деспотизм палестинського уряду і ревнива 
заздрість честолюбного і плазування священства загнали їх у відокремлений  притулок й  
примусили їх до мовчання. Вони не боролися більше, як їхні попередники, і 
задовольнялися тим, що зберігали в цілості перекази. Вони мали два головних центри: 
один в Єгипті, на березі озера Маоріса, інший в Палестині в Енгадді, на березі Мертвого 
моря. Уподобана  ними для себе назва - Єссеї походить від сирійського слова Asaya, що 
означає лікарі, а по-грецьки терапевти, бо їх відкрита діяльність серед народу полягала в 
лікуванні фізичних і моральних недуг. "Вони вивчали з великим старанням різні лікарські 
манускрипти, в яких були викладені окультні властивості рослин і мінералів ".21 Деякі з 
них володіли даром пророцтва, як, напр., Менахем, який передбачив Іродові його 
царювання. "Вони служать Богу - говорить Філон - з великим благочестям, і не зовнішніми 
жертвоприношення, а очищенням свого власного духу . Вони тікають з міст і старанно 
займаються мирними мистецтвами. У них не існує ні одного раба, вони всі вільні і 
працюють одні для інших ".22 
Хоча правила ордена були дуже суворі: щоб вступити в нього, потрібно було пробути на 
випробуванні не менше року. Якщо властивості шукача  виявлялися придатними, його 
допускали до обрядів обмивання, але вступати в стосунки з учителями ордена можна 
було лише після нового дворічного випробування, після якого нового члена брали в саме 
братство. Цьому передувало проголошення "страшних клятв", якими вступник 
зобов'язувався виконувати всі постанови ордена і нічого не видавати з його 
таємниць. Після цього вступник допускався до загальної трапези, яка відбувалася з 
великою урочистістю і становила внутрішній культ Єссеїв.  
Вони дивилися на одяг, у який були вдягнені при цих трапезах, як на священний, і знімали 
його  перш ніж взятися за повсякденні роботи. Ці братські вечері, які є прообразом 
Таємної Вечері, заснованої Ісусом, починалися і закінчувалися молитвою. Тут же 
давалися тлумачення священних книг Мойсея і пророків. Але тлумачення текстів, так само 
як і посвячення, мало три ступені і три сенси. Дуже небагато адептів досягали вищого 
ступеня.  Слід додати , що Єсеї сповідували основний догмат орфічної  і пифагорійської  
доктрини - догмат передіснування  душі, в якому криється причина її безсмертя. "Душа - 
говорили вони, - спускалися з самого найтоншого ефіру і притягується до втілення 
певними природними чарами, перебуває в тілі як в темниці: звільнена від ланцюгів тіла, як 
від довгого рабства, вона відлітає з радістю "(Josephe AJ II, 8).  
У Єссеїв прийняті братчики жили в громаді, користуючись спільним майном і зберігаючи 
безшлюбність; вони обирали для місця проживання відокремлені глухі  місцевості, 
обробляли землю і нерідко виховували покинутих дітей.  
Що ж стосується сімейних Єссеїв, то вони становили щось в роді ордена третього 
ступеня, усиновленого першим і підлеглого йому. Вони відрізнялися своєю мовчазністю, 
лагідністю та серйозністю і займалися лише мирними ремеслами: багато хто з них були 
ткачами, теслями, садівниками, але купців чи збройових майстрів між ними не було 
ніколи… 
 
Такий же байдужий   до зовнішньої пишності Єрусалимського культу, далекий від 
жорсткості саддукеїв і гордості фарисеїв,  виштовхнутий педантизмом і сухістю синагоги, 
Ісус був притягнутий до ессеїв  внутрішньою близькістю, природною спорідненістю. Рання 
смерть Йосипа надала повну свободу синові Марії. Його брати могли продовжувати 
справу батька і підтримувати будинок. Мати погодилася на те, щоб Він таємно пішов до 
ессеїв Енгадді. Прийнятий як брат і вітання як обранець, Він повинен був надавати 
непереборний  вплив на самих вчителів ордена, завдяки своїй перевазі, своєму 
полум'яному милосердю і тому божественному відбитку, який спочивав на всьому.  
 
 Ісус від них отримав  те, що тільки одні ессеї й  могли дати: езотеричний переказ 
пророків. Взявши цей факт до уваги стає зрозумілою  обізнаність щодо історичної та 
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релігійної еволюції. Він усвідомив ту прірву, яка розділяла офіційну єврейську доктрину від 
стародавньої мудрості Присвячених, яка стала справжньою матір'ю всіх релігій, постійно 
переслідуваній "сатаною", тобто духом зла, егоїзму, ненависті і заперечення, сполученим 
з політичним абсолютизмом і з церковним лицемірством.  Він був вражений величчю 
думки Мойсея, який прагнув підготувати релігійну  єдність усіх народів, створюючи культ 
єдиного Бога і втілюючи цю ідею в Ізраїлі. Саме в ессеїв  Він повинен був осягнути вчення 
про божественні слова, яке в Індії проголошувалося Крішною, в Єгипті - жерцями Озіріса, 
в Греції - Орфеєм і Піфагором і яке було відоме серед пророків під ім'ям Містерій Сина 
Людського і Сина Божого. За цим вченням найвищий прояв Бога є людина, яка за своєю  
будовою, за своєю формою, за своїм органами, по своєму розуму, є образ і подобу 
Бога. Але в земній еволюції людства Бог ніби неуважний і роздроблений в безлічі людей і 
в недосконалості людському. Він страждає, Він шукає Себе, Він бореться всередині 
людини; Він - Син Людський 
 
В інші століття і в інших народів вже з'являлися Сини Божі, але в Ізраїлі з часів Мойсея 
було лише очікування, підтримуване пророками, прийдешнього Месії.Ясновидці говорили, 
що на цей раз Він буде називатися Сином Дружини, небесної Ізіди, яка вважалася 
Дружиною Господа, бо світло Любові буде сяяти в Ньому з такою силою, якою земля на 
знала до Нього. Ці таємниці, розкриваються патріархом Єссеїв перед молодим 
Галілеянином на пустельному березі Мертвого моря, в непорушному самоті Енгадді, 
здавалися Йому одночасно і чудовими, та знайомими. Його мало охоплювати особливе 
хвилювання, коли глава Ордена пояснював Йому слова, який знаходиться і понині в книзі 
Еноха: 
"Від початку Син Людський був у таємниці. Всевишній зберігав його у Себе і виявляв Його 
своїм обраним .. Але владики земні злякаються і впадуть ниць, і жах охопить їх, коли вони 
побачать Сина. ... І тоді Обранець закличе всі сили неба, всіх святих згори і могутність 
Божу. І тоді все херувими і всі ангельські Сили, і всі ангели Господні, тобто Обранця, і 
іншої сили, яка служить на землі і поверх вод, піднімуть свої голоса. « 
 
За цих одкровеннях, слова пророка спалахували новим світлом у душі Ісуса, подібно 
блискавці, що виблискує в темну ніч. Хто ж був цей Обранець і коли з'явиться Він серед 
Ізраїля?  
Ісус у строгій дисципліні прожив кілька років у Єссеїв.  Вивчав разом з ними таємниці 
природи і вправлявся в окультнІЙ  терапевтиці. Він переміг свою земну природу і оволодів 
своїм вищим єством. Найважливішим моментом Його перебування у Єссеїв була та 
знаменна для всього братства ніч, коли Він у найглибшій таємниці прийняв вищу посвяту  
четвертої  ступеньки  - те, що давалося тільки у разі високої пророчої місії, добровільно 
прийняв на себе Посвячення,  які  затверджується старійшинами.  
Збори відбувалося в печері, висіченої  в горі у подобі  великого залу, що мав вівтар і 
сидіння з каменю. Лише глава Ордена і його Старійшини, та іноді дві чи три присвячені 
пророчиці могли бути присутніми при таємничій церемонії. Несучи в руках смолоскипи і 
пальми, одягнені в білі льняні шати, пророчиці вітали нового Посвяченого як "Дружину і 
Царя", якого вони передчували і якого ймовірно бачать в останній раз ... Потім глава 
Ордена, звичайно столітній старець (за твердженням Жозефа, Єсеї жили надзвичайно 
довго), подавав йому золоту чашу - символ вищого посвяти, яка містила в собі вино з 
виноградника  Господнього - символ божественного натхнення.  
Єсвідчення , що Мойсей  також пив з такої чаші разом із сімдесятьма старійшинами, а ще 
раніше - Авраам, що отримав від Мелхіседека таку  ж посвяту під виглядом хліба і вина. 
Але, ніколи Найстаріший не вручав чашу людині, яка не володіла ясними ознаками 
пророчої місії, яку визначити міг лише сам пророк ; він повинен був знайти її всередині 
себе, бо такий закон посвячення: нічого ззовні, все зсередини. З цього моменту Ісус стає 
вільним, повним паном над своїм життям, незалежним від ордена; відтепер сам іерофант, 
Він був відданий впливу Духа, який міг скинути Його в безодню або підняти на вершину, 
недосяжну для страждаючого  і гріховного людства. Коли після співу гімнів, після молитов 
та урочистих слів Найстаршого, Ісус Назарянин прийняв чашу, блідий промінь зорі, проник 
через отвір гори, ковзнув по смолоскипах , вони здригнулися, побачивши освітленого цим 
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променем блідого Галілеянина, бо великий  смуток з'явилася на прекрасному обличчі 
Його... І крізь цей  великий смуток побачив шлях що лежав перед ним?  
 

ІВАН /ІОАНН/  ХРЕСТИТЕЛЬ  

 

 У цю ж пору Іванн Хреститель проповідував на 
березі Йордану.  Кажуть. він належав до макавеїв,  був народним пророком, з міцного 
племені Іуди. Вигнаний в пустелю суворим благочестям, вів там  страдницьке життя, в 
постійних молитвах, в пості та знесилюванні. Поверх оголеного тіла, спаленого сонцем , 
він носив замість волосяниці одяг з верблюжої шерсті, як знак покаяння його самого і його 
народу, бо він глибоко відчував біди Ізраїлю і не переставав очікувати його звільнення. Він 
думав, слідуючи віруванню іудейському , що Месія з'явиться скоро, як месник і виконавець 
правосуддя, і, подібно Маккавеям , підніме народ, прожене римлян і покарає всіх винних, 
а потім, урочисто вступивши в Єрусалим, відновить царство Ізраїльське у світі і 
справедливості і піднесе його вище всіх народів землі. 
 
Іоанн проповідував народу швидку появу Месії та вмовлявлюдей , що потрібно 
підготуватися до Його явленняі каяттям і очищенням серця. Прийнявши від Єссеїв звичай 
священних обмивань і перетворивши його на свій, він надавав хрещенню в Йордані 
значенням видимого символу, як б всенародне вчинення внутрішнього очищення, яке він 
вимагав від людей. Ця нова церемонія, ця полум'яна проповідь перед натовпами народу в 
величавої  панорами  пустелі, перед священними водами Йордану, між строгими 
гірськими хребтами юдеї і Персії, сильно діяла на уяву і привертала безліч людей. Вона 
нагадувала славні дні древніх пророків; вона давала народу те, чого він не знаходив у 
храмі: внутрішній поштовх і, слідом за страхом каяття, віяння надії, невиразного  і 
чудового 
 
До Іоанна  Хрестителя збігалися з усіх кінців Палестини і навіть з більш віддалених країн, 
щоб послухати святого пустельника, який віщував Месію. Народ, залучений його словом 
залишався біля берегів Йордану цілими тижнями, розбивши біля річки цілий табір і не 
бажаючи йти вдалину, щоб не пропустити появи Месії. Багато пропонували взятися за 
зброю, що-б під його проводом почати священну війну. Ірод Антипа і священики 
Єрусалиму починали вже тривожитися цим народним рухом 
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 Ісус, який відчував, як всередині Його зростає пророче покликання, але який все ще 
шукав своїх шляхів,  теж прийшов у  пустелю Йордану з кількома братами ессеями, які 
вже тоді йшли за Ним як за Учителем. Він хотів бачити Хрестителя, почути його проповідь 
і піддатися всенародному  хрещенню. Він побачив суворого аскета з левовою головою 
духовидця, що стоїть перед дерев'яним престолом, під грубим навісом, накритим гілками і 
козячими шкурами. Навколо нього, серед чахлого чагарнику пустелі, величезний натовп, 
цілий розкинутий табір: Митарі, солдати Ірода, Самаритяни, єрусалимські Левити, 
Ідумейці зі своїми стадами овець і навіть Араби, що зупинилися там же зі своїми 
верблюдами, наметами і караванами, залучені "гласом волаючого в пустелі ".Іванів  
гримлячий голос проносився над натовпом: "Кайтеся, приготуйте шляху Господа, рівняйте 
стежки Йому". Він називав фарисеїв і саддукеїв породженнями єхидни, стверджував, що 
"вже і сокира при корені дерев лежить" і сповіщав про Месію: "Я хрещу вас водою, а Він 
буде хрестити вас вогнем". 
 
Надвечір, коли сонце схилялося до заходу, Ісус бачив, як вся ця юрба натовпом брела  до 
невеликої затоки Йордану,  бачив як Іродові найманці і навіть розбійники схиляли свої 
могутні спини під струменями води, якими їх поливав Хреститель. Ісус наблизився до 
пророка. Іван не мав запримітити Ісуса, але він дізнався Ессея  по Його лняному  одягу.  
Побачив Його серед натовпу, що спускається у воду по пояс і смиренно схиляє голову, 
щоб прийняти окроплення водою. Коли охрестив, підняв голову, могутній погляд 
Хрестителя зустрівся з поглядом Галилеянина. Пророк  пустелі затремтів під променем 
чудової лагідності цього погляду і мимоволі у нього вирвався питання: "чи не ти Месія?" 28 
Таємничий Єссей не відповідав нічого, але схиливши голову і схрестивши руки, просив у 
Івана благословення. Хреститель повинен був знати, що мовчання було у звичаї в 
ессейских  присвячених і він урочисто простягнув над Ісусом обидві руки. Після цього Ісус 
віддалився зі своїми супутниками. Хреститель стежив за ним поглядом, в якому 
змішувалися сумнів, прихована радість і глибока печаль. Що означатиме всі його 
натхнення і пророча сила перед сяючим світлом, який виходив з очей Незнайомця і 
освітив до глибини все його єство 
 
 З цього дня він проповідував з прихованим хвилюванням про те, що "Йому потрібно 
рости, а не маліти". Він ймовірно відчував втому і печаль старого лева, що лягає в 
мовчанні в очікуванні смерті. "Не Месія чи Ти?" Це питання Хрестителя лунало в душі 
Ісуса. Нарешті з самого початку свого свідомого життя, Він знайшов Бога в собі, і 
впевненість у царстві небесному висвітлювала сяючою красою Його внутрішні бачення.  
Пряме питання Іоанна Хрестителя проникло в тишу Його глибоких дум, подібно 
Синайської блискавки. Не Месія чи Він? Ісус міг відповісти на це питання тільки після 
глибокого зосередження в тиші свого власного духу. Звідси потреба в усамітненні, той 
сорокаденний піст, який Матвій зображує у формі символічної легенди. 
  
Час настав! Внутрішній голос не говорив Йому, як пророку Ісаї: "візьми велику книгу і пиши 
на ній пером людським".Голос Вічного волав до Нього: "встань і говори". Необхідно було 
знайти живе  впливове слово, віру, яка рухає горами; силу, яка розбиває неприступні 
фортеці. Ісус полум'яно молився. Під час цієї молитви якийсь неспокій, якась зростаюча 
тривога стала опановувати Ім. Він починав втрачати дивну радість знайденої сили, і душа 
Його починала занурюватися в темну безодню.Чорна хмара огорнула Його. Ця хмара 
загрожувало всілякими тінями: Він дізнавався в них образи своїх братів, своїх вчителів 
Єссеїв, своєї Матері. Тіні ці одна за одною говорили Йому: "Ти хочеш неможливого, ти не 
знаєш, що чекає Твоє божевілля! Відмовся!" Але нездоланний внутрішній голос 
заперечував: "Це неминуче". Він боровся таким чином протягом кількох днів і ночей, то 
притулившсь до стіни, то стоячи на колінах, то розпростершись  ниць. І все глибше 
розкривалася перед Ним безодня, і все чорнішим ставало оточуючайого хмара. Він немов 
наближався до чогось страшного і невимовномого. Потім Він впав у той екстаз ясновидця, 
коли глибоко прихована вища свідомість пробуджується, набирає спілкування з живим 
духом всіх речей і відкидає на прозорі тканини сновидіння образи минулого і 
майбутнього. Зовнішній світ зникає, очі закриваються.Ясновидець споглядає Істину в 
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променях того Світла, яке затоплює все  Йогоєство, утворюючи з Його свідомості 
полум'яніюче осердя цього Світу… 
 
Прогуркотів грім, гора затремтіла до самоїоснови; раптовий вихор підняв ясновидця на 
вершину Єрусалимського храму. Дахи і вежі міста виблискували в повітрі, наче ліс із 
золота і срібла. Священні гімни лунали зі  Святая Святих храмів. Хвилі фіміаму 
піднімалися з усіх вівтарів і неслися до ніг Ісуса. Народ у святкових одежах наповнював 
портики. Прекрасні жінки співали для Нього гімни полум'яного обожнювання. Труби 
звучали, і сто тисяч голосів вигукували: "Слава Царю Ізраїлевому!"  
- Ти будеш цим царем, якщо поклонишся мені, - пролунав голос. –  
Хто ти? - Запитав Ісус. І знову піднявся вихор і поніс Його через простір на вершину 
гори. Біля ніг Ісуса  розгорнулися царства землі, освітлені золотим сяйвом. 
 - Я - цар духів і князь землі - долинав голос знизу. 
 - Я знаю, хто ти, - сказав Ісус. 
 - Ти з'являєшся під незліченними видами й ім'я твоє – сатана,хоч і ти у своєму земному 
образі.  
Видіння коронованого володаря з'явилося на троні з хмар. Бліде сяйво оточувало його 
царську голову. Темний образ вимальовувався на кривавому сяйві, лик його був блідий і 
погляд його був як блискотіння меча. Він сказав: "Я - Цезар, схилися переді мною, я дам 
Тобі всі царства землі".  
Ісус відповів: - Назад, спокусник! Бо написано: "Ти будеш поклонятися лише Вічному, 
лише Богу Твоєму". І вмить видіння зникло.  
 
Опинившись знову на самоті, в печера Енгадді, Ісус запитав: - яким прапором отримаю я 
перемогу над владиками землі? - знак Сина Людського, - вимовив голос зверху. І слідом 
за тим блискуче сузір'я з'явилося на горизонті, воно складалося з чотирьох світил у форм 
Хреста. Галілеянин дізнався знак стародавніх присвят, які вживалася в Єгипті.Ще  на зорі 
людства сини Яфета поклонялися йому, як символу земного і небесного вогню, як 
знаменню  Життя з усіма його радощами і Любові з усіма її чудесами. Пізніше присвячені 
Єгипту бачили в ньому символ великої містерії, Трійці, що зливається в Єдності, як 
 Символ одночасно і життя, і смерті, і воскресіння, він зустрічався і в підземеллях, і на 
могилах, і в незліченних храмах.  Чотири зірки полум'яніли, подібні  на чотири сонця. 
 - Дивись, магічний знак Життя і Безсмертя - вимовив невидимий голос. - Колись люди 
мали його, але потім втратили його. Хочеш Ти повернути його людям?  
- Хочу, - відповів Ісус.  
- Якщо хочеш, дивився! Ось Твоя доля.  
Раптово чотири зірки згасли. Настала ніч. Підземний грім потряс землю і з дна Мертвого 
моря піднялася темна гора, на вершині якої виднівся чорний хрест. Чоловік  знемагаючий  
в смертних муках, був прибитий до нього.Скаженіючий народ покривав гору і волав зі 
злісним знущанням: "Якщо Ти дійсно Месія, спаси себе!" Ясновидець впізнав  у 
розіп»ятому себе...   
Він все зрозумів. Щоб перемогти, потрібно було ототожнити себе з цим страшним 
двійником, що постав перед Ним як застереження. Невпевненість закралася в душу Ісуса, 
і Він відчув що немов висить у порожнечі а його роздирають і муками прикутий, і образи 
синів людських, і глибоким мовчанням Небес.  
- Ти можеш прийняти жертву, або ж відкинути її, - сказав невидимий голос.  
І вже видіння починало тремтіти й місцями бліднути, а  привид Хреста зі  страченим 
спливати вдалину. , але перед ним постала ціла армія змучених душ, від яких лунали 
жалобні крики: "Без Тебе ми загинемо .. . Спаси нас Ти, який вмієш любити ". Ісус повільно 
випростався і розкриваючи обійми, вигукнув 
: "Приймаю хрест, і хай будуть вони врятовані!" І в ту ж мить Він відчув страшний струс у 
всьому своєму єствій  вигукнув...  
Чорна гора обрушилася, хрест зник, приємне світло залило  ясновидця, неземним 
блаженством повіяло на Нього, і у невимірних висотах пронісся переможний  глас: 
 "Сатана переможений! Смерть попрана! Слава Синові Людському! Слава Сину Божому!".  
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Коли Ісус прокинувся, ніщо не змінилося навколо Нього; сонце що вже зійшло, золотило 
внутрішність грота Енгаддійского; тепла роса зволожила його задубілі ноги; хвилі туману 
піднімалися над Мертвим морем. Але Він сам був уже не той. Щось, назавжди вирішало  
долю, здійснилося в несповідимій  глибині Його свідомості. Він дізнався загадку Свого 
життя. Він завоював світ, і велика упевненість проникла в Нього. З перемоги над земним  
своїм  єством , на яке  Він наступив ногою і, переможене, назавжди відкинув від Себе, з 
пережитої смертельної агонії, виникла нова свідомість, сяюча  небесною радістю: Він 
знав, що незаперечним рішенням своєї волі відтепер Він став Месією… 
 
Невдовзі після цього Він спустився в селище Єссеїв і дізнався, що Іван Хреститель був 
захоплений Антипою і поміщений в темницю у фортеці Макеров. Ця звістка була для 
нього знаковою, що прийшла діяти.  
Ісус повідомив Єссеїв, що піде проповідувати в Галілею "Євангеліє Царства Небесного". ..  

 

ГЛАШАТАЙ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ІСТИНИ  

 

Зовнішня ж складова  життя  Ісуса викладена в Євангеліях, обрамлена  розбіжностами і 
протиріччями… Легенда, прикриваючи або спотворюючи відомі містерії, видніється тут, і 
там, але з усієї сукупності євангелічних оповідань слідує  така єдність думок і дії, що 
виникає індивідуальність настільки могутня і оригінальна, що ми мимоволі відчуваємо 
себе у присутності незаперечної  реальності самого життя. Не можна підробити ці 
неповторні розповіді, які у своїй дитячій простоті або під своєю символічною красою 
говорять більше, ніж найпоширеніші трактати. Але що для нашого часу є необхідністю, це 
- висвітлити роль Ісуса шляхом езотеричних переказів і езотеричних вчень і показати 
внутрішній зміст і трансцендентну висоту Його відкритого і Його потаємного 
вчення. Глашатаєм нової терапевтичної істини з'явився проповідник нового 
Євангелія? Який силою мав намір Він змінити самий лик землі? Думка пророків 
завершувалася в Ньому. Сильний своєї божественною природою, Він хотів розділити з 
людьми те Царство Небесне, яке Він завоював у своїх внутрішніх спогляданнях і в своїй 
боротьбі, у своїх неосяжних скорботах і в своїх безмежних радощах. Він прийшов, щоб 
розірвати покрив, який древня релігія Мойсея накинула на потойбічний світ. 
 
Він прийшов, щоб сповістити: "Віруйте, любіть і нехай буде надія душею всього вашого 
життя. Над цією землею існує інший, духовний світ, інше, більш досконале  життя. Я це 
знаю. Я прийшов звідти і Я поведу вас туди. Але, щоб досягти її, потрібно здійснювати її 
тут, на землі, спершу всередині вашої душі, а потім і в навколишньому світі. Як 
здійснювати? Любов'ю і діяльним милосердям ". Ми продовжимо розповідь на тому 
моменті життя Ісуса, коли Він, усвідомлюючи свою місію, з'явився в Галілеї .Він не говорив 
про те, що Він - Месія, але Він розмовляв про закон і про пророків в синагозі. Він 
проповідував на березі Генісаретського озера, в човнах рибалок, поблизу джерел, в 
зелених оазах, які удосталь траплялися між Капернаум, Віфсаїдо і Хоразіне. Він зцілював 
хворих покладанням рук, або одним поглядом, чи наказом, часто одним своєю 
присутністю.Натовпи народу слідували за Ним; вже численні учні приєдналися до 
Нього. Він набирав їх серед народу, між рибалками й митниками, бо Йому потрібні були 
натури прямі, полум'яні і віруючі, і на такі натури Він мав непереборне вплив. У своєму 
виборі містичний Месія керувався тим даром ясновидіння, яке було в усі часи 
приналежністю релігійних терапевтів  проникнення оцінювати душу людську до самого 
дна. Саме тому. Йому не потрібно було іншого вказівки, і коли Він говорив: "Іди за Мною", 
за Ним дійсно слідували. Він залучав до Себе смиренних і тих, хто вагається, кажучи їм: 
"Прийдіть до Мене всі обтяжені, і Я заспокою вас. Іго Моє - благо а тягар Мій - легко ".29 
Він відгадував потаємні думки людей, і вони впізнавали в Ньому свого Господа.Іноді, в 
самому невірстві Він привітав прямоту. Коли Натанаїл запитав: "Чи може бути з Назарету 
щось добре?", Ісус відповів: "Ось справді Ізраїль, в якому немає лукавства". Від своїх 
адептів Він не вимагав ні клятв, ні сповідання певної віри, йому потрібні були любов і 
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довіра. Він ввів спільне майно між своїми ,не як правило, а як основу братства. Так 
прагнув Ісус здійснити між своїми учнями то Царство Небесне, яке Він хотів заснувати на 
землі.  
 
Нагірна проповідь являє собою образ цього Царства в його зародку і в той же час 
короткий виклад усього відкритою вчення Ісуса. На вершині пагорба перебував Учитель; 
майбутні присвячені розмістилися у Його ніг; далі тіснився народ, жадібно вникаючи 
кожному слову,  що злітало  з його вуст. 
 
 Що проголошує Пророк? Піст? Умертвіння плоті? Всенародне покаяння? Ні, Він говорить: 
"Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть 
утішені" ... Він розгортає потім у висхідному порядку чотири чесноти страждань: дивну 
силу смирення, співчуття до інших, доброту серця і спрагу справедливості. Потім 
розкриваються чесноти активні, діяльні й тріумфує: милосердя, чистота серця, доблесть 
войовничих і нарешті мучеництво в ім'я справедливості."Блаженні чисті серцем, бо вони 
побачать Бога!" Подібно звуку благовісту, розкриваються  слова ці перед слухаючими 
Небо, яке встигло вже заіскриться зірками над головою Вчителя. Вони бачать в небесній 
висоті низку здійснених чеснот, але не у вигляді схудлих  привидів в покаянному одязі, а в 
образі блаженних светозарних  дів,  які затьмарюють собою красу лілій і славу 
Соломона. Вони тримають пальму світу в руках і від їх помаху до спраглих сердець 
долинають  пахощі Царства Небесного. 
 
Але головне диво в тому, що Царство це з далей небесних  переноситься в серця самих 
присутніх. Вони обмінюються здивованими поглядами; ці злиденні духом стають раптово 
настільки багатими. З більшою  могутністю, ніж Мойсей, вдарив Ісус по їхніх душах, і 
безсмертне джерело забивло з них. Його відкрите, всенародне вчення міститься в цих 
чотирьох словах: "Царство Небесне всередині вас!"  І тепер, коли Він викладає перед 
ними необхідні шляхи, щоб досягти цього нечуваного щастя, вони не дивуються всього 
незвичайного, що Він вимагає від них: вбити навіть саме бажання зла, прощати образи, 
любити ворогів своїх. Такий могутній потік любові, що спрямовується з Його серця 
захоплює їх. У Його присутності все здається їм легким.  
 
Вся новизна і сміливість цього вчення полягають у тому, що внутрішнє життя душі 
піднімається Ісусом вище всіх зовнішніх дій, невидиме вище видимого, Царство Небесне 
вище всіх благ земних. Він вимагає вибору між Богом і мамоною. У кінцевомувисновку  
Його вчення говорить: 
 "Любіть ближнього, як самого себе, і будьте досконалі, як досконалий Отець ваш 
Небесний 
 
 Якщо таке було всенародне, чисто моральне вчення Ісуса, поруч з ним мало існувати для 
найближчих учнів більш глибоке вчення, що пояснює внутрішній зміст першого та 
проникаюче до глибини духовної істини; вчення, яке Він виніс з езотеричних  переказів  
Єссеїв і зі  Свого власного терапевтичного духовного досвіду. . Він ще не проповідує в 
храмі, але вже зцілює хворих і вчить в тісному колі друзів. Справа любові має підготувати 
грунт, на яку впаде добре насіння. Никодим - учений фарисей - чув про нового Пророка. 
 Сповнений цікавості, але не бажаючи компрометувати себе в очах своїх, він просить у 
Галилеянина таємницею бесіди. Ісус погоджується. Никодим з'являється вночі в Його 
житло і каже: "Учителю, ми знаємо, що Ти Учитель, що прийшов від Бога, бо таких чудес, 
які Ти твориш, ніхто не може творити, якщо з ним не буде Бог". Ісус сказав йому у 
відповідь: "Істинно, кажу тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого 
Царства". Никодим Йому каже: "Як може людина родитися, бувши старою? Невже він 
може іншим разом увійти в утробу матері своєї і народитися?" Ісус відповів: "Істинно кажу 
тобі: Коли хто не народиться від води і духу, не може увійти в Царство Боже (Івана, гл. III, 
2-5). Ісус має на увазі під цією символічною формою давню доктрину про відродження, яка 
була відома в містеріях Єгипту. Відродження водою і духом, хрещення водою і вогнем 
позначали два ступені посвячення, два етапи внутрішнього духовного розвитку. Вода 
позначає тут істину, пізнавану розумом; вона очищає душу і розвиває духовний зародок. 
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Відродження духом, або хрещення вогнем (небесним), означає засвоєння цієї істини 
волею людини в такій мірі, щоб вона стала кров'ю, життям і душею всіх дій відродженого. 
Наслідком такого засвоєння є повна перемога духу над матерією, абсолютне панування 
одухотвореної душі над тілом, - панування, яке пробуджує всі її приховані здібності, 
розкриває всі внутрішні почуття і дає їй інтуїтивне пізнання істини і безпосереднє зносини 
душі з душею. Цей стан рівносильно небесному стану, який Ісус Христос називає 
Царством Божим. Таким чином, хрещення водою або інтелектуальне посвята є початок 
відродження; хрещення духом означає досконале відродження, повне переплавленія душі 
у вогні розуму і волі і, як наслідок цього, перетворення до певної міри і елементів тіла. 
Звідси і виняткові сили, які даються цим вищим хрещенням. 
 
Ось земної сенс бесіди між Никодимом і Ісусом. . Говорячи про відродження водою і 
духом, Христос робить натяк на подвійне перетворення духовної істоти і його оболонки, 
яке очікує  людину після його смерті, і без якого він не може проникнути в царство 
звільнених душ і чистих духів, бо: "народжене від плоті є плоть (тобто пов'язане і підлягає 
знищенню), а "народжене від духа є дух" (тобто вільне і безсмертне). "Дух дихає, де хоче, 
і голос його чуєш, але  не знаєш, звідки приходить і куди йде ; так буває і з кожним хто від 
Духа "(Іоанн, гл. III, 6,8). Так говорив Ісус Никодиму в глибокій тиші Єрусалимської ночі. 
Маленька лампа, яка стояла між ними, ледь висвітлювала смутні обриси двох 
співрозмовників, але очі Галилеянина сяяли внутрішнім світлом і в темряві. Ці очі з їх 
дивним виразом - то лагідним, то владним, примушували вірити Йому. фарисейський 
наставник бачив, як розсипається в прах його науки , побудованої  на текстах, але над 
цим руйнуванням він побачив зорю прийдешнього нового світу. Він бачив світло, що 
виходить з Пророка, він відчував, як могутня сила, що минає з Його істоти, притягала його 
до Нього. Він розрізнив світлий ореол навколо Його чола, і немов подих Божого Духа 
пронесся по його серцю.  
 
Ісус діє силами, яка є в усіх людях, але в Ньому ці сили нескінченно досконаліші, і тому 
так могутній  Його вплив. Він показує книжникам і фарисеям Свою силу лікувати фізичне 
тіло як доказ того, що Він може прощати або зцілювати душу, до чогой спрямована  
справа Його життя, що дозволяло йому говорити людині, у всій його повноті: "Встань і 
ходи!"  
 
Сучасна наука прагне пояснити явища, які древні називали одержимістю, простим 
нервовим розладом, але це пояснення явно недостатнє. Психологи, які прагнуть 
проникнути глибше в таємницю душі, бачать в цьому явищі роздвоєння свідомості, 
вторгнення його не виявленої частини. 
 
Це явище  стикається з різними станами людської свідомості, мінлива гра якою 
вивчається в різних проявах  стан сомнамбулізму. Явище це стикається також і з вищим 
світом. Але як би там не було, безсумнівно, що Ісус володів здатністю повертати рівновагу 
хворому організму, а в душах людей будити їх вищу свідомість…. 
  
 Радісно збуджені послідовники йшли  за Ним, переходячи з зеленіючих берегів 
Капернаума в апельсинові гаї Віфсаїди або в гористий Хоразіне, де групи струнких пальм 
панують над Генісаретського озером. У цій свиті Ісуса жінки займали особливе місце; 
матері або сестри учнів, чисті дівчата і грішниці оточували Його скрізь, де б не з'являвся 
Він. Уважні, вірні, віддаються всією душею, вони як би засипали Його шлях квітами своєї 
любові, віри і надії. Їм не потрібно було доводити, що Він - Месія. Для них достатньо було 
бачити Його.  Він переміг безповоротно протягом свого перебування у Єссеїв . Завдяки 
цьому, Він придбав вищу владу над душами і божественне право прощати 
гріхи. Звертаючись до грішниці, яка впала до ніг, Він говорить: "Їй буде багато прощено, бо 
вона багато любила". Велике слово, в якому криється все Спокута, бо хто прощає, той 
творить. Але й  Він думав про труднощі свого завдання, про ненадійних у вірі апостолів, 
про ворожих силах світу цього. І тоді храм, Єрусалим і все людство, зі своїми пророками і 
невдячністю, насувалися немов величезна жива гора на Нього. Чи опиняться в Його руках, 
піднятими до неба,чи  досить сили, щоб перетворити її на порох, або ж Йому судилося 
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бути розчавленим під її страшним тягарем? У такі хвилини Він згадував про виклик Його 
страшному випробуванні та про свою близьку кончину. Уражені урочистістю хвилини, 
жінки не насмілювалися питати його. Незважаючи на всю незмінну ясність Ісуса вони 
відчували, що душа Його обійнята покровом невимовної смутку, який відділяв Його від 
радощів землі. Вони передбачали долю Пророка, вони передчували Його непохитне 
рішення. Не від того чи піднімалися ці темні хмари з боку Єрусалиму?  
 
Але якщо учні прийшли в сум'яття, Ісус не був вражений, бо Він чекав грози. Було 
неможливо, щоб Його проповідь і Його зростаюча популярність не викликали хвилювання 
серед релігійних властей євреїв. Неможливо було, щоб між ними і Пророком не 
зав'язалася рішуча боротьба. Більше того - повнота істини могла проявитися лише 
завдяки цьому зіткненню. Фарисеї за часів Ісуса були згуртованим станом, що складався з 
шести тисяч чоловік. Саме ім'я їх Perishin означало відокремлені або знатні. Обдаровані 
палким патріотизмом, часто героїчним, але вузьким і гордовитим, вони були 
представниками партії національної ідеї, яка виникла при Маккавеях. На ряду з писаним 
переказом, вони допускали переказ усний. Вони вірили в ангелів, в майбутнє життя, в 
неділю, але ці проблиски езотеризму, яка досягла до них з Персії, гасли в темряві грубого 
і матеріалістичного тлумачення. 
  

ЦАРСТВО САТАНИ  

 
Закостеніли й прискіпливі охоронці законівї, фарисеї вважали благочестя в ритуалах і в 
церемоніях, в постах і в публічне покаяння. Їх можна було бачити,коли проходили  
вулицями серед білого дня з обличчям, вкритим попелом, вигукують молитви з 
скорботним виглядом і роздають милостиню на показ. Живучи в розкоші, домагаючись 
всіма засобами кращих місць і влади, вони, тим не менш, стояли на чолі демократичної 
партії і тримали в руках весь народ. Саддукеїв, навпаки, представляли собою священичу і 
аристократичну партію. Вони складалися з сімейств, які вважали за собою право 
спадкоємного відправлення священичих обов'язків з часів царя Давида. Консерватори до 
краю, вони відкидали усні перекази, визнаючи лише букву закону, заперечували 
безсмертну душу і майбутнє життя.  
 
У той же час вони висміювали перебільшену побожність фарисеїв і їх вірування. Для 
них релігія зосереджувалася виключно в священичих храмових церемоніях. При 
Маккавеях  Фарисеї відвоювали первосвященство, але при Іроді і під римським  
пануванням вони відновили своє переважне значення. Це були люди жорсткі, наполегливі, 
що люблять добре пожити, що мали лише одне переконання - впевненість у своїй 
перевазі, і лише одне прагнення - зберегти владу, яка їм належала за традицією.  У 
храмах, у цьому  осередді верховної науки та посвячення, панувало лицемірство 
священиків, пройнятих агностичним невіглаством, які користувалися релігією як 
знаряддям влади. У школах і синагогах, замість хліба життя панувала користолюбна 
мораль, прикрита формальним благочестям, тобто святенництвом. У суспільному житті - 
високопіднятий над усіма, що царює в ореолі слави, всемогутній Цезар, який в ті часи 
представляв собою обожнювання матерії, єдиний бог сучасного світу, єдиний можливий 
володар над саддукеями та фарисеями, все одно - хотіли вони його, чи ні. 
  
Ісус, прийнявши  разом з пророками від перського езотеризму ідею Арімана або сатани, 
не міг називати таке царювання інакше, як царством сатани, в якому переважала матерія 
над духом і яке він прагнув замінити царством духу. Як всі великі реформатори, Він 
боровся не з людьми, які могли бути і погані і хороші, але з доктринами і установами, під 
впливом яких формується загал людей.Необхідно було кинути виклик, оголосити війну 
сильним світу цього, щоб  боротьба почалася в синагогах Галілеї і тривала під портиками 
єрусалимського храму, де Ісус залишався довго, проповідуючи та вступаючи в диспути з 
своїми противниками. І тут, як у всій своїй діяльності, Ісус діяв одночасно і мудро і 
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сміливо, поєднуючи вдумливу стриманість і енергійну активність, якими відрізнялася його 
чудно врівноважена натура. Він не починав з нападу на своїх противників, Він чекав їх 
нападу, щоб відповідати на нього. І вони не змушували себе чекати, бо з самого виступу 
Ісуса, фарисеї заздрили його зціленням  і його популярності. Незабаром вони почали 
підозрювати в Ньому небезпечного для себе ворога. І тоді почали поводитися з Ним з тією 
глузливою ввічливістю, з тим підступною  недоброзичливістю, прикритою  лицемірною 
лагідністю, які були властиві їм. 
Хоча  Він спробував над ними Своє слово любові. Він говорив їм про любов Бога, який 
радіє при вигляді одного грішника що розкаявся більше, ніж при вигляді багатьох 
праведників. Він розповів їм причту про втрачену вівцю і про блудного сина. Збентежені, 
вони замовкли. Але, вирішивши напасти на нього знову, вони почали дорікати Його у 
протизаконному зцілення хворих в день суботній. "Лицеміри"- Заперечив Ісус з обуренням, 
- не знімаєте ви ланцюга з ваших биків, щоб вести їх на водопій в день суботній? А дочка 
Авраама не може бути в цей день позбавлена від ланцюгів сатани? ". Не знаючи більше 
що сказати, фарисеї почали говорити, що Він виганяє бісів силою Вельзевула, на що Ісус 
заперечує з одинаковою глибиною і винахідливістю, що диявол не може виганяти себе 
сам , і що гріх проти Сина Людського може бути прощений, але гріх проти Святого Духа не 
підлягає прощенню. Він хотів цим сказати, що образ, спрямований  проти Його 
особистості, Він додає мало значення, але заперечення добра та істини, коли вона 
визнана, доводить внутрішню зіпсованість, непростимий порок, невиліковне зло.  
 
Це слово було оголошенням війни. Його називали "богохульник!" Він відповідав: 
"лицеміри!" - "Спільник Вельзевула!" Він відповідав: "рід єхидний". З цього моменту 
боротьба  переросла у запеклу . Ісус виявив в ній діалектику точну і стислу, Своїм  словом 
пронизував немов вістрям меча, змінивши свої прийоми: замість того, щоб захищатися, 
Він нападав і відповідав на звинувачення ще сильнішими звинуваченнями, не шкодуючи 
головного пороку своїх ворогів - лицемірства . "Навіщо порушуєте ви закон Бога і 
вважаєте за краще йому ваші перекази? Господь повелів: шануй батька твого і матір 
твою. ви ж руйнуєте не виконувати цей заповіт, коли вам це вигідно. Ви служите Богові 
одними устами, у вашому благочесті немає серця живого ".  
 
Ісус ніколи не втрачав самовладання і в той же час Він ширився і виростав у цій боротьбі. 
У міру того, як на Нього нападали, Він стверджував все голосніше, що Він - Месія , 
посланник Божий. Він погрожував храму, Він пророкував нещастя Ізраїлю, Він ставив їм за 
приклад язичників, Він говорив, що Господь пришле інших працівників у Свій 
Виноградник. Після цього єрусалимські фарисеї почали хвилюватися. Переконавшись, що 
Його не можна було змусити замовчати, вони також змінили свою тактику. Вони вирішили 
залучити його в пастку. Вони послали до Нього своїх уповноважених, щоб підловити його 
на єресі, яка дала б можливість схопити Його як богохульника в ім'я закону Моїсеєвого, 
або ж засудити як заколотника перед римським урядом.  Саме тому й  виникли підступні 
запитання щодо перелюбства жінки і щодо податі Цезарю. Проникаючи безпомилково в 
наміри Своїх ворогів, Ісус обеззброював їх своїми відповідями, в яких глибоке 
психологічне проникнення з'єднувалося з майстерним відсіччю ворогів.  
 
Переконавшись, що Його важко зловити, фарисеї спробували залякати Його і почали 
переслідувати Його на кожному кроці . І вже чернь, на яку вони не переставали впливати, 
відвернулася від Нього, бачачи, що Він не думає відновляти царство Ізраїльське. Усюди, 
навіть у незначних селищах, Він зустрічав недружні погляди  і підозрілі настрої  шпигунів, 
які стежили за Ним, і ворожих вивідувачів, яким було доручено позбавляти Його 
бадьорості. Тим часом прийшла звістка про смерть Іоанна Хрестителя, якому Антипа 
наказав відрубати голову у фортеці Махероне. Розповідають, що Ганнібал, побачивши 
голову брата свого Гасдрубала, убитого римлянами, вигукнув: "Тепер я знаю доля 
Карфагена!". Ісус міг дізнатися свою долю у смерті свого попередника. Він не сумнівався в 
ній з часу бачення в Енгадді; Він прийняв її заздалегідь, тим не менш, ця звістка , 
принесена учнями в пустелю вразила Ісуса як зловісне попередження. Він вигукнув: "Вони 
не визнали його і зробили над ним що хотіли, і так же постраждає від них і Син Людський". 
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ВИРІШАЛЬНА БИТВА  
 
Дванадцять апостолів стривожилися, а Він не хотів, щоб Його взяли ненароком, Він хотів 
віддатися добровільно, коли закінчено буде Його справу і, як справжній пророк, прийняти 
смерть на годину, обраний Їм самим. Переслідуваний протягом цілого року, вдало 
вислизаючи від ворога завдяки своїй передбачливості, бачачи охолодження з боку 
народу, що пройшло за вибухами ентузіазму, Ісус зважився ще раз піти з своїми 
найближчими учнями. Піднявшись на вершину гори з дванадцятьма апостолами Він 
обернувся, щоб востаннє поглянути на своє улюблене озеро, на берегах якого Він жадав 
викликати зорю Царства Небесного. Він окинув поглядом міста, що розкинулися на його 
берегах, або піднімалися уступами по схилах гір і потопали в своїх зелених оазах, всі ці 
дорогі для Нього селища, що білів у напівтемряві наступили сутінок, в яких Він сіяв 
дієслова життя і які готові були покинути Його. Передбачення майбутнього охопило 
його. Пророчим поглядом окинув він весь чудовий край, перетворений рукою мстивого 
Ізмаїла в пустелю, і з Його уст зірвалися ці слова, в яких звучав не гнів, а глибокий смуток: 
"Горе тобі, Капернаум; горе тобі, Хоразіне; горе тобі, Віфсаїдо!". 
 
  Потім, повернувши до країни язичників,  пройшов свій шлях по долині Йордану в Кесарію 
Філліппову. Непростий  і тяжкий то  був шлях, шлях  втікачів посеред очеретів і боліт 
верхнього Йордану, під палючими променями пекучого сирійського сонця. Ночі 
доводилося проводити в наметах пастухів або у Єссеїв, що оселилися в маленьких 
селищах цього загубленого краю. Пригнічені учні були мовчазні. Учитель був занурений у 
свої роздуми. Він думав про неможливість впровадити у свідомість народу своє вчення 
однією проповіддю,  сумом роздумував над підступами своїх ворогів. Рішуча битва була 
неминуча. Чим закінчиться вона? З іншого боку, Його думка поверталася з любов'ю і 
турботою до своєї духовної сім'ї, розсіяної  по різних місцях, і особливо до дванадцяти 
апостолів , які відмовилися від усього і все покинули, щоб слідувати за Ним. Він добре 
знав, що їхні серця розривалися, втрачаючи останню світлу надії на торжество Месії.  
 
Чи міг Він залишити їх без Себе? Чи достатньо проникла істина в глибину їх 
свідомості? Чи встоїть  у них віра в Його вчення? Чи достатньо ясно усвідомлюють вони 
хто Він? Під впливом цієї тривоги Він запитав: "за кого  шанують люди  Мене?" І вони 
відповідали: "Одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а інші за Єремію або за одного з 
пророків". "А ви за кого Мене вважаєте?" Тоді Симон Петро відповів за всіх: "Ти Христос, 
Син Бога живого" (Матв. XVI. 13-16). В устах Петра це слово не означало, Ти - Обранець 
Ізраїлю, проголошений пророками. У присвяті індуському, єгипетському та грецькому, ім'я 
Сина Божого означало свідомість, що тотожна з Божественною істиною і воля, здатна 
проявити цю істину. На думку пророків, цей Месія повинен був явити собою найбільший 
прояв подібної свідомості і подібної волі. Він буде Сином Людським, тобто Обранцем 
земного людства, і Сином Божим, тобто Посланником Небесного Людства, і,  таким  буде 
мати в собі Отця або Духа, який за допомогою Небесного Людства управляє всесвітом 
 
При такому свідчені  віри апостолів в Нього, Ісус повинен був відчути велику радість. Учні 
зрозуміли Його, Він буде жити в них. Живий зв'язок між небом і землею було встановлен., 
На що Ісус сказав Петру: "Блаженний ти, Симоне, сину Іонин, бо не тіло і кров тобі це, але 
Отець Мій, що єси на небесах".Такою  відповіддю Ісус дає зрозуміти Петру, що він визнає 
його присвяченим, силою глибокого внутрішнього проникнення в істину. У цьому і тільки в 
цьому щире одкровення, той камінь, на якому Христос створить церкву свою і яку брами 
пекла не здолають. Ісус покладається лише на апостола Петра, оскільки він володіє цією 
свідомістю. Коли ж слідом за тим Петро стає знову звичайним  чоловіком, боязким і 
обмеженим, Ісус звертається до нього абсолютно інакше. Сповіщаючи своїм учням про 
свою майбутню смерть в Єрусалимі, викликає таке заперечення з боку Петра: "Будь 
милостивий до Себе, Господи, нехай не буде цього з Тобою!" Ісус, як би бачачи в цьому 
порив участі спокуси плоті, яка прагне похитнути Його наміри, звертається до апостола з 
такими словами: "Відійди від Мене, сатано, ти мене спокусиш, бо думаєш не про те, що 
Боже, а про людське". (Матв. XV 
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І сказавши це, Він знову пішов вперед в пустелю. Збентежені Його урочистим голосом і 
суворим поглядом, апостоли замовкли і продовжували в безмовності свій шлях по 
кам'янистих горбах Гавлопітіди.  
 

ПІДНІМІТЬ ГОЛОВУ І ЗНАЙТЕ. ЩО У ВСІХ НАС  ОДИН БАТЬКО  

 
Така  втеча Ісуса та його учнів за межі Ізраїлю була схоже на наближення до розгадки 
месіанської таємниці, останнього слова якої шукав Ісус. Він наблизився до воріт 
Кесарії. Місто це, що стало язичницьким з часів Антіоха Великого, ховалося  в зеленій  
оазі джерела Йордану, на підошві снігових вершин Іеремона. Місто мало свій 
амфітеатр,який  вражав розкішними палацами і грецькими храмами, Ісус пройшов містом 
до того місця, де Йордан виривається іскристим потоком з розколини гори. Там, недалеко, 
був невеликий храм, присвячений Пану, і в гроті, усередині якого була розколина, з обох 
сторін, якої стояло безліч колон і мармурових німф, які зображували язичницькі 
божества. Євреї ставилися з обуренням до цих знаків язичницького культу, але Ісус 
дивився на них іншими очима. Він повинен був бачити в них недосконалі спроби знайти 
лик тієї божественної краси, сяючі образи які Він носив у своїй душі. Він прийшов не для 
того, щоб проклинати язичництво, але щоб перетворити його, і не для того, щоб кинути 
анафему землі та її таємничим силам, але щоб показати їй шлях до неба. Його серце 
було досить велике, і Його вчення було досить широке, щоб охопити всі культи і сказати 
всім народам: "Підніміть голову та знайте, що у всіх вас один і той же Батько". І, 
незважаючи на це, чи вірніше саме внаслідок цього , Він опинився на межі двох царств, 
переслідуваний немов небезпечний звір і здавлений між двома світами, які однаково 
відкидали Його. Перед Ним стелився язичницький світ, який не розумів Його, в якому Його 
слово завмирало в безсиллі; позаду  Його - єврейський світ, народ, який побивав камінням 
своїх пророків і закривав вуха, щоб не чути свого Meccію, і зграя фарисеїв та саддукеїв, 
які підстерігають свою здобич.  
 
Яку надлюдську мужність і безмежну силу любові потрібно було мати, щоб розбити всі ці 
перешкоди, щоб крізь язичницьке ідолопоклонство і єврейську жорстокість проникнути до 
самого серця страждаючого людства і зберегти в ньому благу звістку про воскресіння з 
мертвих! Перед лицем іншого світу думка його повинна була кинутися назад, за течією 
Йордану, цієї священної ріки Ізраїлю. Від храму Пана вона перенеслася до храму 
єрусалимського: вона зміряла всю відстань, яка відокремлювала античний світ від 
вселенських думок пророків, і, піднімаючись до свого власного джерела, вона звернулася 
від скорботи, пережитої при Кесарії. І ось перед Ним знову виплив з Мертвого моря той же 
страшний привид хреста ... 
 
Звісно, в Ісусі, подібно всім людям, було дві свідомості: одна - земна, говорила Йому: 
можливо ще можливо уникнути тяжкої долі; інша - божественна, повторювала 
невблаганно: шлях до перемоги проходить через врата скорботи. І Він слухався  
останнього … 
 

ШІСТЬ  МЕСІЙ  

 
Євангелія  пишуть,. що в усі великі хвилини свого життя Ісус умамітнювався для молитви.  
Можливо саме через це  говорить індуський мудрець: "Молитва підтримує небо і землю і 
має владу над Богами?"  Зрозуміло Ісус знав цю найбільшу з усіх сил. Звичайно Він не 
допускав нікого в свою самотність у хвилини, коли сходив у святая святих своєї 
свідомості. На цей раз Він узяв з собою Петра та двох синів Зеведеєвих, Іоанна та Якова, і 
пішов з ними на високу гору, щоб провести там ніч. Легенда говорить, що це була гора 
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Фавор. Там, між Учителем і трьома найбільш присвяченими учнями сталося якась 
таємнича  подія, яка в Євангелії передається під назвою Преображення.  За словами 
Матвія, апостоли побачили  в прозорих сутінках східної ночі сяючий і мов-би прозорий 
образ Учителя, причому лик його світився як сонце ,а одяг його  поширював яскраве 
світло, і дві фігури з'явилися по обидва Його боки, які учні прийняли за Мойсея та 
Іллю. Коли ж вони прокинулися з цього незвичайного стану, який здавався одночасно і 
глибоким сном, і найяскравішою дійсністю, вони побачили що Вчитель стоїть біля них і 
торкається до них, щоб остаточно розбудити їх. Але «преображений» Христос, якого вони 
споглядали в цьому баченні, залишився навіки відбитим у їхній пам'яті (Матв. XVII 1-8).  
 
Але що ж бачив, що пережив сам Ісус протягом цієї ночі, яка передувала рішучого 
моменту в Його, що приходила дозавершення , місії? Спершу поступове зникнення всіх 
земних речей у полум'ї молитви, потім підняття свідомості все вище і вище, поки воно не 
проникло в інший світ - у світ чистої духовності та божественного досконалості. Мабуть 
далеко від Нього залишилися всі сонця, всі світи, всі землі, всі вихори скорботних втілень, 
і перед Ним відкрилося  небесне світло, а  в його сяйві  легіони світлих істот, які  утворили 
мов би рухливий звід, небесну твердь, що складається з ефірних ,білих як сніг тіл,з яких 
виривалися ніжні зірниці. На блискучій  хмарі, що служила  для Нього підніжжям, шестеро 
в одязі первосвящеників піднімали в з'єднаних руках блискучу Чашу. Це  були шість Месій, 
які вже з'являлися на землі, сьомим повинен бути Він, і ця Чаша означала Жертву, яку Він 

повинен був принести, 
втілюючись в свою чергу.  
 
Під блискучою  хмарою 
розкрилася чорна безодня: 
незліченні кола поколінь, 
безодня життя і смерті, 
земне пекло. Сини Божі 
піднімають з благанням 
Чашу, нерухоме небо 
чекає. Ісус, на знак згоди, 
простягає хрестоподібно 
руки немов бажаючи 
обійняти всесвіт.Тоді Сини 
Божі схиляються ниць і 
сонм ангелів з довгими 
крилами і опущеними очима 
підносить блискучу Чашу до 
свілого  
небосхилу. "Осанна!" розно
ситься від неба і до неба в 
невимовно ніжних звуках ... 
 

 А Він після того занурюється в темну безодню ... Ось що мало відбуватися в духовному 
світі, в надрах Бога Отця, де святкується містерія вічної Любові і де кругообіги світил 
проносяться як легкі хвилі. Ось що Він повинен здійснити, ось для чого Він народився, 
заради чого боровся до цього дня. І тоді ним  знову опанувало велике переконання , 
осягнуте у хвилини екстазу Його божественної  свідомості у всій повноті. Він зважився: 
чаша повинна бути івипитою  до дна…Він прокинувся на дні прірви, на рубежі 
мучеництва. Усі сумніви зникли; час настав, небо заговорило, земля стогнала про 
допомогу. Після цього Ісус спустився  і по Йорданській  долині попрямував до 
Єрусалиму… 
 

РОЛЬ МЕСІЇ Ї З УСІМА НАСЛІДКАМИ  
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«Осанна Синові Давидовому!" Цей вигук лунав по всьому шляху Ісуса, коли він увійшов 
через східну  браму в Єрусалим по дорозі , встеленій  пальмовими гілками. Зустрічали 
Його з таким ентузіазмом однодумці, збігаючи з околиць і з міста, щоб влаштувати Йому 
урочисту зустріч. 
Вони схилялися перед визволителем Ізраїлю, який незабаром має стати їх Царем, і навіть 

Його дванадцять апостолів зберігали цю наполегливу мрію, незважаючи на всі 

попередження Вчителя. Один Він, визнаний Месія, знав, що Його шлях веде до 

страждання і що навіть Його найближчі учні можуть проникнути в Святилище Його думки 

лише після Його смертної години. Він приносив у жертву непохитно, з повною свідомістю і 

твердою волею. Звідси - Його покірність, Його лагідна ясність.  

У той час, як Він проходив під величезними вратами, пробитими в похмурій фортеці 

Єрусалима, радісні крики, проникаючи під склепіння, переслідували Його, як голос долі, 

що хапає свою жертву: "Осанна Синові Давидовому!" Цим урочистим входом Ісус 

всенародно оголосив духовним властям Єрусалиму, що Він приймає на себе роль Месії з 

усіма її наслідками.  

На другий день Ісус з'явився у храмі, напередодні, де юрмилися торговці худоби та 

міняйли, які своїми жадібними вигуками і дзвоном монет оскверняли священні плити 

храму; звертаючись до них, Він повторив їм слова Ісаї: "Написано: Дім Мій буде домом 

молитви, а ви робите з нього будинок розбійників".Торговці, злякані прихильниками Ісуса, 

які оточували Його щільним кільцем, і ще більш Його владним поглядом і таким же 

владним рухом руки, розбіглисязабравши  з собою столи та гроші. Вражені священики 

дивувалися такій сміливості з Його боку і теж  лякалися такої влади.  

Посланці від синедріону підійшли до Нього, вимагаючи звіту і запитували: "Якою  владою 

чиниш Ти все це?" На таке лукаве питання Ісус відповів, за своїм звичаєм, іншим 

питанням, не менш складним для Його супротивників: "Іванове хрищення звідки було: з 

неба чи від людини?" Вони ж міркували між собою: "Якщо ми скажемо - з небес, Він 

запитає, чому ж ми не повірили йому, а якщо скажемо - від людини, боїмося народу, бо 

визнаємо Івана за пророка". І сказали Ісусові в відповідь: "Не знаємо". Тоді Ісус промовив: 

"І я не скажу вам, якою владою Я це чиню ". Відповівши таким чином на напад їх, 

перейшов у наступ і додав: "Істинно кажу вам, що митарі і блудниці вперед вас йдуть в 

царство Боже".Потім, привівши притчу, Він порівняв їх з поганим виноградарем, який 

вбиває сина свого господаря, щоб заволодіти його багатством, а скінчив свою бесіду з 

ними такими словами: "Камінь, який відкинули будівничі і який став каменем, на кого 

впаде він , того розчавить»  Така поведінка Ісуса до своїх ворогів роздратували їх до 

краю, і з цієї хвилини Його смерть була  вже лише питанням часу.  

З моменту  появи Ісуса  в Єрусалимі найбільш впливові члени синедріону, саддукеї і 

фарисеї, яких загальна ненависть до Ісуса на час об»єднала, зійшлися на рішенні 

погубити "спокусника" народу.  Вони ще вагалися схопити Його без народу, оскільки 

боялися народного повстання. Вже кілька разів міська варта, яку посилали, щоб узяти 

Його, поверталася ні з чим.. .  Розпочалася таємна боротьба між Ісусом, фарисеями й  

саддукеями… Ця  нерівна й небезпечна битва закінчилася громовими звинуваченнями 

проти лицемірних представників релігії : "Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри , що 

зачиняєте Царство Небесне! Горе вам книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десяту 

свого маєтку і залишаєте найважливіше в законі: суд, милосердя та віру ... Горе вам, що 

подібні до гробів розмальованих , які зверху здаються гарними , а всередині повні кісток 

мертвих і всякої нечистоти " 

 

Затаврувавши таким чином на всі віки релігійне лицемірство і брехливий священицький 

авторитет, Ісус вирішив, що битва Його скінчилася. Він вийшов з Єрусалиму в супроводі 

своїх учнів і попрямував з ними до гори Оливкової. Піднявшись на її вершину, можна було 
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побачити храм Ірода у всій його красі, з численними терасами, великими портиками і 

облицюванням з білого мармуру, з інкрустаціями з яшми і порфіру, і його блискучі дахи, 

викладені золотом і сріблом. Учні, які втрачали надію і передбачали катастрофу, звернули 

його увагу на пишність храму, покинутого їх Учителем назавжди.  

 Мабуть у їхніх словах звучали смуток і жаль, бо у глибинах душі вони до останньої 

хвилини сподівалися засідати в Єрусалимському храмі як судді Ізраїлю, оточуючи 

вінчаного в первосвященики-царі Месію. Ісус обернувся, зміряв поглядами храм і сказав: 

"Чи бачите все це? Істинно кажу вам: Не залишиться тут навіть камінь на камені" (Матв. 

XXIV, 2 

Він знав, що фанатизм, нетерпимість і ненависть не представляли достатньої зброї проти 

язичництва і проти сокир римського Цезаря. Своїм прозрінням присвяченого, який стало  

ще більш проникливим завдяки наближення смерті, він бачив як іудейська гордість, 

політика його царів, і вся історія Ізраїлю фатально наближалася до цієї катастрофи. Адже 

торжество Ізраїлю було не там, воно було в думці пророків, у вселенській релігії і в тому 

невидимому храмі, який Ісус Сам усвідомлював цілком в цю годину  

Ісус знав, що наближається вирішальний час, але Він не хотів бути захопленим зненацька 

синедріоном і пішов у Віфанії. Відчуваючи особливу потяг до гори Оливкової  він приходив 

туди майже щодня розмовляти з своїми учнями Тут Ісус давав своїм учням свої останні 

повчання про майбутнє принесеної Їм релігії і про майбутні долі людства, заповідаючи їм 

своє земне життя  і небесну  обітницю,.. 

Зараз вже немає сумніву, що редактори синоптиків передали нам апокаліптичні промови 

Ісуса в такій  заплутаній  формі, що робить їх такими, які  майже не піддається 

тлумаченню. Їх сенс починає з'ясовуватися лише в євангеліє св. Іоанна. Якби Ісус справді 

вірив у своє друге пришестя на хмарах через кілька років після смерті, як це допускає 

натуралістичне тлумачення, або якби він уявляв, що кінець світу і останній суд над 

людьми відбудуться в тій формі, в якій їх представляє ортодоксальна теологія, Він був би 

лише недосконалим ясновидцем і фантастичним мрійником, замість того щоб бути 

мудрим Посвяченим, про що й  свідчать кожне слово Його вчення, кожен крок Його 

життя. Безсумнівно, що й тут, більш ніж коли-небудь, Його слова повинні бути зрозумілі в 

алегоричному сенсі, відповідно вищому символізму пророків.  

Той із чотирьох євангелістів, який передав краще інших вчення Ісуса, підказує нам це 

тлумачення сам, коли передає наступні слова Учителя: "Ще багато маю сказати вам, але 

ви тепер не можете вмістити ... Досі Я говорив вам притчами, але настає час , коли вже не 

буду говорити вам притчами, але явно звіщу про Отця "(Іоан, гл. XVI, ст. 12, 25). 

Тобто урочисте обітниця Ісуса, дана апостолам, відноситься до чотирьох сфер: все 

збільшується навколо  життя ,земного  й  космічного; психічно- індивідуального життя 

окремої людини; національного життя Ізраїлю; земної еволюції людства, його 

божественної еволюції.Візьмемо одну за одною всі чотири щаблі обітниці, всі чотири 

сфери, куди думка Христа, перед Його мученицьким кінцем, випромінює світло подібно 

призахідному сонцю, наповнює своєю славою всю земну атмосферу до самого зеніту, 

перш ніж почати світити з інших світів. 

 

Ісус ішов за прикладом Мойсея і пророків. Він знав, що Його ідея не могла бути зрозуміла 

негайно і Він хотів відобразити її вогняними письменами в юній душі своїх учнів, надаючи 

майбутнім виткам викликати назовні приховані сили, укладені в Його словах.Ісус відчував 

Себе в єднанні з усіма пророками, які передували Йому, які подібно Йому були 

глашатаями вічної Життя і вічного Глагола. У цьому почутті єднання і злиття з незмінною 

істиною, перед цими безмежними горизонтами, які можна охопити лише перебуваючи в 

зеніті Джерела Життя.  
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Його власна доля наближалася з страшною швидкістю до свого кінця . Вже відбувалися 

наради в Синедріоні і вирішено було засудити Його до смертної кари; вже Іуда з Кариоту  

обіцяв видати свого Вчителя. Треба думати , що ця чорна зрада була викликана не 

низькою жадібністю до грошей, а честолюбством і несправдженими надіями.  Адже Юда, 

що відрізнявся холодним егоїзмом і духом позитивізму, не здатний на найменший 

ідеалізм, міг стати учнем Христа з одних лише мирських спонукань. Він розраховував на 

негайне земне торжество Пророка і на своє власне піднесення, Він не міг зрозуміти 

глибокого значення слів Учителя: "Хто хоче зберегти душу свою, той погубить її, а хто 

погубить свою душу заради Мене, той її збереже". (Лука IX, 24). Ісус у своєму безмежному 

милосерді прийняв його в число своїх, в надії змінити його природу. Коли Юда побачив, 

що справи приймають трагічний оборот, що Ісус загине,  а учні обдурять у всіх своїх 

очікуваннях, розчарування його перетворилося в лють. Одного пильного погляду було 

достатньо, щоб Ісус вгадав, що відбувалося в душі зрадника і Він вирішив не уникати 

більш долі Своєї. Був переддень Паски Юдейської. Він звелів учням приготувати Пасху в 

місті у одного зі Своїх прихильників. Передбачав, що вона буде останньою в його житт  і 

хотів надати їй якомога більше урочистості.  

Тут ми підходимо до останнього акту месіанської драми. Ця драма Страстей Господніх 

сприяла могутнім чином розповсюдженню християнства. Не буду переповідати сцени, яка 

спонукала сльози у всіх, хто мав серця, вона звернула мільйони душ. Б о ж всі окремі 

сцени цієї драми , розказані в Євангеліях, відрізняються незвичайною красою. Навіть сам 

Іоанн спускається зі  своїх недоступних висот і його розповідь дихає проникаючої правдою 

особистого свідоцтва.  

Кожен може відродити в собі божественну драму, але ніхто не зміг би переробити її. Щоб 

завершити своюдумку, я повинен направити промені езотеричних  переказів  на три істотні 

обставини, якими закінчилося життя божественного Учителя:  Таємну Вечерю, суд над 

Месією і Воскресіння з мертвих. Якщо спрямоване  на ці три точки світло освітить їх у 

достатній мірі, воно  відіб»єтья променями і на всю долю Христа і на всю майбутню 

історію християнства.  Бо ж дванадцять апостолів, складаючи разом з Учителем 

тринадцять, зібралися в світлиці одного з єрусалимських будинків. Невідомий прихильник 

Ісуса - господар будинку - прикрасив кімнату багатим килимом. За східним звичаєм учні і 

Вчитель посідали по троє на чотирьох широких ложах, розташованих чотирикутником 

навколо столу. Коли був поданий пасхальний агнець і чаші були наповнені вином, а також 

і золота чаша, поставлена незнайомим прихильником перед Ісусом, Він, маючи по один 

бік Івана, а по інший Петра, сказав: "Я дуже бажав їсти з вами цю Пасху  перед Моїм  

стражданням, бо кажу вам, що вже не буду їсти , поки сповниться в Царстві Божому "(Лука 

XXII, 15, 16). 

Після цих слів у повітрі повіяло важким смутком. "Учень, якого любив Ісус" і який один 

відгадував Його думки, мовчки схилив свою голову на груди Вчителя. За звичаєм 

іудейським на свята Паски належало їсти  пасхального агнця з гіркими травами і прісним 

хлібом в мовчанні. І тоді Ісус "узяв хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, кажучи: це є 

тіло Моє, що за вас віддається cіє чиніть на спомин. Сам і чашу взяв Він по Вечері кажучи: 

Ця чаша Новий Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається "(Лука XXII, 19, 20). Так була 

заснована Таємна Вечеря в усій її простоті. У ній полягає більше того, ніж зазвичай 

думають. Це не тільки символічний і містичний акт, яким завершується все вчення Христа, 

але вона, крім того, висвітлює і оновлює надзвичайно древній символ посвяти.  

У присвячених Єгипту і халдеїв, також  у пророків та Єссеїв, братська вечеря означала 

перший ступінь посвяти. Залучення під виглядом хліба означало знання містерій земного 

життя і в той же час розділення земного майна, наслідком чого стало досконала єдність 

членів братства. На вищому щаблі, долучення під виглядом вина, яке можна вважати 

кров'ю лози, просякнуту сонцем, означало спільність небесних благ, сопричастя до 

духовних містерій і до божественної науці. Ісус, передаючи ці символи апостолам, 
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безмірно розширив їх значення, бо через них братство Присвячених, обмежене в перший 

час кількома особистостями, поширилося на все людство.. 

 Звісно апостоли не зрозуміли Його і їх здивувало небувалий  вираз на обличчі Христа. І 

коли Ісус сказав їм, що Він проведе ніч в саду Гетсиманському на Оливковій горі і 

запропонував їм іти з Собою, вони все ще не підозрювали найближчого майбутнього 

... Ісус провів у Гефсиманському саду ніч, повну скорботи. З страшною ясністю бачив Він 

як звужується фатальне коло, в якому Йому судилося загинути. На одну мить Він 

здригнувся; на одну мить відступила Його душа перед очікували тортурами, краплі 

кривавого поту здалися на Його чолі, але молитва зміцнила Його. Віддалений звук 

змішаних голосів, що коливаються світло смолоскипів під темними маслинами, більший 

дзвін зброї: наближаався натовп солдатів, посланих синедріоном. Юда, що йшов 

попереду, поцілував свого Вчителя, щоб солдати могли відрізнити Його. Ісус, відповівши  

йому на поцілунок, сказав з невимовною жалем: "друг, для чого ти прийшов"? Дія цієї 

лагідності, цього братнього поцілунку, даного замість самої чорної зради, подіяло 

настільки сильно на цю жорстку душу, що після цього Юда, охоплений каяттям і страхом, 

наклав на себе руки. Грубі солдати схопили галилейского Вчителя. Після нетривалого 

опору, перелякані апостолиі розбіглися, немов розвіяні вітром. Лише Іван та Петро 

трималися на віддалі і пішли за Учителем у двір судилища, але сам Ісус був абсолютно 

спокійний. Рішення Його було прийнято і після того жодного подиху, ні єдиного протесту 

не зірвалося з уст Його. Синедріон збирається поспішно, як для  повноважних зборів. Не 

дивлячись на нічний час, в судилище приводять Ісуса, бо трибунал намагається якомога 

швидше покінчити з небезпечним пророком.Первосвященики в пурпурових, жовтих і 

фіолетових туніках з тюрбанами на головах урочисто засідають півколом. Посеред них, на 

піднесеному місць, сидить Каяфа, великий первосвященик. На двох кінцяхпівкола, перед 

двома невеликими трибунами, знаходяться два актуаріус: один - для захисту, інший - для 

обвинувачення (advokatus Dei, advokatus Diaboli). 

 

Ісус, незворушний, стоїть у центрі в своїх білих шатах . Служителі, озброєні батогами і 

мотузками, оточують Його з загрозливим виглядом. У всьому судилище тільки одні 

обвинувачі, жодного захисника. Первосвященик, він же і верховний суддя, виступає 

головним обвинувачем; звинувачення визначається як міра суспільної безпеки проти 

потрясіння релігійних основ, тоді як на ділі це було навмисною помстою з боку 

стривоженого священицького стану, влади,якій  загрожувала небезпека. Кайяфа встає і 

звинувачує Ісуса в тому, що Він спокушає народ. Кілька свідків, взятих з натовпу, дають 

свої показання, суперечачи один одному. Нарешті один з них передає слова, визнані за 

блюзнірство, які Ісус кинув в обличчя фарисеїв під портиками храму Єрусалимського: "Я 

зруйную цей храм і за три дні збудую інший".  

Ісус мовчить. "Ти не відповідаєш?" запитує первосвященик. Ісус, знаючи що Його 

звинувачення вже заздалегідь вирішено, зберігає мовчання. Але цих слів недостатньо для 

остаточного обвинувачення; щоб вирвати небезпечне визнання у обвинуваченого, 

спритний саддукеїй Кайяфа звертається до Нього, зачіпаючи саму життєву сторону Його 

місії. Він іде прямо до цілі"Якщо ти дійсно Месія, скажи нам!" Ухильна відповідь Ісуса 

показує, що Він зрозумів хитрість запитання: "Якщо скажу вам, ви не повірите, якщо ж Я 

запитаю вас, не будете відповідати Мені і не відпустите Мене ".31 Каяфа, не добившись 

нічого суддівської хитрістю, користується правом первосвященика і каже урочисто: 

"заклинаю Тебе Живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи Христос, Син Божий?" Після такого 

звернення, змушений або відкинути, або підтвердити свою місію перед вищими 

представниками релігіїІзраїлю, Ісус більше не коливається. Він відповідає зі спокоєм: "Ти 

сказав; навіть повім вам: відтепер ви побачите Людського Сина, що сидітиме праворуч 

сили Божої, і на хмарах небесних" (Матвій XXVI, 63,64 
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 Словами, зверненими до Каяфи, Ісус говорить з цілим світом, але саддукей, у якого був 

певний намір, більше не слухає його. Розірвавши свої білі льняні шати, він вигукує: "Він 

богохульствує, на що нам ще свідків? Ось тепер ви чули богохульство Його! Як вам 

здається?" Слідує  зловісниа відповідь усього синедріону: "Повинен смерті!" і відразу за 

засудженням згори, слідують злісні образи і груба наруга знизу. Служителі плюють йому в 

обличчя і принижують , інші ж вдаряють його по щоках і кажуть: "Пророкуй нам, Христе, 

хто то вдарив тебе?" Під цим напливом нікчемної  і тваринної ненависті, божественне 

обличчя страждальця повинно було прийняти мармурову нерухомість ясновидця. Є 

статуї, які плачуть, але бувають також страждання без сліз і молитви без слів, які лякають 

катів і переслідують їх протягом всієї решти життя. Але не все ще було 

скінчено. Синедріон мав виголосити  смертний вирок, але, щоб привести його у 

виконання, необхідний був цивільний суд і схвалення римської влади… 

«ЕССЕ HOMO"!   

 Бесіда з Пілатом; детально передана св. Іоанном, не менш чудова, ніж бесіда з 

Кайяфою. Цей діалог між Христом і римським правителем, впереміж  зі  злобними 

вигуками єврейських священиків і криками фанатичної юрби, які грають роль хору в 

античній трагедії, - відображений ознаками великої драматичної автентичності. Бо він 

зриває покрив з душі дійових осіб, він ясно показує зіткнення трьох великих сил: римського 

цезаризму, вузького юдейства і вселенської релігії Духа, що подається Христом. 

 

Пілат, абсолютно байдужий до релігійних чвар, але надзвичайно незадоволений 

судилищем, так як воно викликало в ньому страх, що смерть Ісуса може спричинити за 

собою народне повстання, допитує Його з обережністю і підставляє йому зерно порятунку 

в надії, що Він скористається ним. "Ти цар юдейський?" питає він. - "Царство моє не від 

світу цього", відповідає Ісус."І так ти цар?" - "Я на те народився, і прийшов у світ, щоб 

свідчити про істину" ... Пілат не розуміє цього твердження духовної царственности Ісуса, 

так само як Кайяфа не зрозумів Його релігійного заповіту. "Що є істина"? каже він, 

знизуючи плечима, і це питання римського скептика розкриває весь стан душі тодішнього 

язичницького суспільства, що знаходилася в занепаді.Але, не знаходячи в звинуваченні 

нічого, крім невинних мрій, він додає: "я ніякої провини не знаходжу в Ньому". І він 

пропонує Євреям  відпустити його, але, підбурювана священиками чернь волає: "Не Його, 

а Варраву відпусти нам!". Після цього Пілат, що не терпить іудеїв, доставляє собі іронічне 

задоволення зрадити бичуванню їх передбачуваного царя. Він думає, що це задовольнить 

фанатиків, але вони ще більше розпалюються й починають волати: "Розіпни, розіпни 

Його!"Незважаючи на цю розгнузданість народних пристрастей, Пілат продовжує чинити 

опір. Він стомлений від жорстокості, він бачив стільки пролитої крові у своєму житті, він 

відправив стількох бунтівників на страту, він чув стільки стогонів і проклять, залишаючись 

при цьому байдужим. Але німе і лагідне страждання галілейського пророка під накинутою 

на нього багряницею і під терновим вінцем вразило його невідомим 

хвилюванням. Поступаючись швидкоплинному баченню, що пронісся перед його душею, 

він зронив таке слово: "Ессе Homo"! Ось Чоловік! Жорсткий римлянин майже зворушений, 

він готовий виголосити виправдання. Священики синедріону, не перестаючи стежити за 

ним, помітили його хвилювання і злякалися. Вони відчули, що жертва вислизає від 

них. Вони радяться між собою, а потім, в один голос, піднімаючи праву руку і відвертаючи 

голову з виразом жаху лицемірного, вигукують: "він зробив себе Сином Божим"! Почувши 

ці слова, Пилат, за словам Івана, ще більше злякався.  

Злякався чого? Яке значення могло мати це ім'я для невіруючого римлянина, який 

зневажав від усього серця Євреїв і їх релігію і вірив тільки в одну політичну силу Риму і 

Цезаря? А тим часом тривога ця могла мати серйозну причину. Як не змінювали зміст 

імені Сина Божого, воно все ж було досить поширене в древньому езотеризмі. І Пилат, 
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незважаючи на весь свій скептицизм, був не позбавлений забобонів. У Римі, під час малих 

містерій Мітри, в яких і римські воєначальники брали участь, він повинен був чути, що 

Сином Божим називають посередника між людиною і Божеством. І до якої б нації 

і релігії не належав такий посередник, замах на його життя вважалося великим 

злочином. Отож Пілат, може бути, і не вірив цим східним фантазіям, і все ж вимовлене 

ім'я могло стривожити його й збільшити його замішання. Помітивши це, юдеї кидають 

проконсулу  найтяжчий з усіх засуджень: "якщо ти відпустиш цю людину, то не Кесарю, бо 

кожен хто себе царем, противник Кесаря ... Немає в нас царя, крім Кесаря ". Цьому 

аргументу він не міг протистояти; заперечувати Бога не важко, вбивати - легко, але брати 

участь у змові проти Цезаря, це - найбільше з усіх злочинів. Пилат був змушений 

відступити і погодитися на смертний вирок. Таким чином, наприкінці своєї земної 

діяльності Ісус стає обличчям до обличчя з володарем світу, з яким він боровся побічно, 

як окультний противник, протягом всього свого життя. Тінь Цезаря посилає Його на 

хрест. Глибока логіка подій: Євреї зрадили його, а римський скіпетр зробив над ним 

смертну кару. Він убив Його тіло, але саме Він, прославлений Христос своїм 

мучеництвом, відняв на віки віків брехливий ореол Цезаря, цю жорстоку хулу на державну 

владу ... Пилат, омивши руки кров'ю неповинного, вимовив страшне слово: Condemno, 

ibis in crucem. 

Коментуючи вищенаведений факт Папа Римський Бенедикт XVI у своїй книзі 

"Ісус з Назарета" намагається розрубати один з найскладніших гордієвих вузлів 

міжрелігійних відносин. Він оголосив, що всі дві тисячі років християнства 

євреїв несправедливо звинувачували у страті Христа. Євреїв слід історично 

виправдати: відповідальні за розп'яття не вони.  А "храмова аристократія" і 

"заколотники", витребувати у Пилата страти Христа. Але чи достатньо цього, 

щоб Церква подружилася з синагогою? 

 

Євреї у страті Христа невинні - така одна з основних думок книги-біографії "Ісус з 

Назарета", що вийшла з-під пера Папи Римського Бенедикта XVI. Не можна 

звинувачувати цілий народ у тому, що його представники дві тисячі років тому зажадали 

розіп'яти Спасителя. У переконані Папи нема нічого нового,  адже , ще у 1965 році Другий 

Ватиканський собор визнав, що смерть Христа не повинна лягати на весь єврейський 

народ.  

.У своїй книзі "Ісус з Назарета" він продовжує рвати завіси "Неправомірно трактувати 

Святе писання так, як це прийнято в сучасному західному світі, де вважається, що євреї 

зажадали розіп'яти Христа", - пише в своїй книзі Бенедикт XVI. І нагадує, що всі перші 

християни, апостоли і сама Діва Марія були євреями. Тому не можна ненавидіти цілий 

народ за те, що зробили окремі його представники.Аргумент проти антисемітів 

переконливий. Хоча не новий. 

Заради того, щоб вивести євреїв з-під удару євангельських слів, Папа пропонує досить 

оригінальне трактування біблійних епізодів. "Хіба весь єврейський народ міг бути 

присутнім ( ПРИ СУДІ ПІЛАТА ) і вимагати смерті Ісуса? " - Запитує Папа. Весь не міг, але 

вважати, що там зібралися тільки прихильники заколотника Варавви, як це робить 

Бенедикт XVI, теж навряд чи можна. Хоча б тому, що "первосвященики й старші 

пропонували народ просити за Варавву, а Ісусові смерть заподіяти" (Матв. 27:20),  
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Але мимоволі замислюєшся: чи приведе це до дійсного зближенню двох релігій. Чи тільки 

в клеймі "боговбивць" справа? Чи достатньо скасувати звинувачення євреїв у вбивстві 

Христа, щоб Церква і Синагога все пробачили один одному? 

 

ГОЛГОФА  

 І вже нетерпляча юрба кинулася до Голгофи. І ось, ми на голій вершині, всіяною 

людськими кістками, яка панує над Єрусалимом і носить назву Gilgal, Голгофа, або лобне 

місце; зловісна пустеля, присвячена протягом багатьох століть мучительства і катуванню. 

 

На оголеному пагорбі не видно жодного дерева, там ростуть тільки шибениці. Саме там 

один з царів юдейських присутній з усім своїм гаремом при страті сотень полонених, там 

же Вар розіп'яв на хресті дві тисячі заколотників і там же сповіщенийпророками лагідний 

Месія повинен був піддатися смертним мукам, винайденим жорстокою уявою фінікійців і 

узаконеним невблаганним Римом. Когорта римських воїнів склала велике кільце на 

вершині пагорба; ударами копій розганяли вони прихильників, що послідували за 

засудженим. То були Галілейські жінки, мовчазні, сповнені відчаю, вони кидалися ниць на 

землю. Верховний час настав. Захисник бідних, слабких і пригноблених закінчував свій 

подвиг болісною ганебною  стратою, призначеною для рабів і розбійників.  

Настала хвилина прикуття до хреста, передбачувана Ісусом у баченні; потрібно було Сину 

Божому випити чашу, запропоновану Йому під час Преображення, потрібно було зійти до 

глибини земних жахів і самого пекла. Ісус відмовився від питва, яке виготовлявся за 

звичаєм побожними жінками Єрусалиму, щоб відняти свідомість у страчуваного. Він хотів 

пережити свою агонію в повній свідомості. Поки Його прив'язували до ганебного хреста, 

поки грубі солдати вбивали молотом цвяхи в ці ноги, обожнені усіма страждаючими, в ці 

руки, який вміли лише благословляти, чорна хмара роздираючої  скорботи погасила  Його 

зір і зупинила Його подих. Але в глибині ще не згаслої свідомості Спасителя засвітилася 

божественна жалість до Своїх мучителіві благання за них зірвалася з Його уст: "Отче, 

прости їм, бо не відають, що творять". І оголилося дно чаші; настали години агонії; від 

полудня до сонячного заходу… 

Присвячений зняв з себе повноваження, Син Божий пішов з горизонту, і лишився лише 

страждаючою  людиною. Протягом цих годин він залишив Своє небо, щоб виміряти 

безодню людського страждання.  

Повільно піднімається хрест із своєю жертвою і з написом, останньою іронією проконсула: 

« Се Цар іудейський! « Перед поглядами розп'ятого  кривавовою  хмарі смертної муки, 

проноситься Єрусалим, священне  місто, яке він хотів прославити і яке  віддав його 

анафемі. Де його учні? Зникли. Він чує одні лише образливі вигуки членів синедріону, які 

торжествують, побачивши його агонії. "Він рятував інших", кричать вони, "а себе не може 

спасти!" І серед усіх цих ворожих криків і прокльонів, у страшному бачення майбутнього, 

Ісус бачить усі злочини, які користолюбні володарі і фанатичні священики будуть 

здійснювати в ім'я Його. Іменем Його будуть користуватися, щоб проклинати! Хрестом 

Його будуть розпинати! І не мертве мовчання закритого для нього неба, а темрява, 

розстеливши над людством, вирвала у Нього цей крик відчаю: "Боже мій, Боже мій, нащо 

мене Ти мене залишив!"  Потім свідомість Месії, воля всій Його життя, спалахнула 

останньоЮ блискавкою і з вигуком: "здійснилося!" душа Його звільнилася і піднеслася. І 

Божественного Сина Людського не стало.  
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Єдиним помахом крил душа Його знайшла своє небо, бачене в Енгадді і на горі Фавор. І  

Він не захотів іншої слави, крім простягнутих рук і зведених очей тих, кого він зціляв і 

втішав. Але при останньому Його вигуку, незрозумілому для Його сторожів-воїнів, по них 

пробігло здригання. Вони повернули голову і сяючий промінь, на обличчі померлого, так 

вразив їх, що вони стали з острахом питати один у одного: "чи не був Він справді Богом 

?"...  

Отже, чи справді закінчилася велика драма?Завершилася чи безмовна боротьба між 

божественною Любов'ю і Смертю, яка була спрямована на Нього владою світу цього? Хто 

ж переміг?  Священики, які сходять з Голгофи, самовпевнені і заспокоєні після того, як 

бачили останній подих Пророка, або - перемога за цим блідим, розп'ятим Сином 

Людським?  

Для відданих жінок, яким дозволили наблизитися і які ридали біля підніжжя хреста, для 

переляканих учнів , що сховалися в печері  в Іосафатовій долині, все було скінчено. Месія, 

який повинен був сісти на троні іудейському, загинув ганебною стратою на хресті. Учитель 

зник, а з ним і надія, і Євангеліє, і Царство Небесне. Похмура безмовність, відчай 

безпросвітне тяжіє над присутніми. Навіть Петро та Іван не можуть подолати туги. Темна 

ніч оточує їх. Останній промінь згас в їх душі 

ВІН  ВОСКРЕС .  

 

Але так само, як в елевсінських містеріях за глибоким мороком слідувало сліпуче світло, 

так само і в Євангеліях за цим глибоким відчаєм слідує  несподівана, блискавична, 

виконана дива, радість. Вона вибухає, вона розливається світлом, як променями сонця, 

що сходить, і крики торжества проносяться по всій Юдеї: "Він воскрес!" Перш всіх Марія 

Магдалина, що блукали в глибокої тузі неподалік від могили, побачила Вчителя, впізнала 

його по голосу, який закликав її, і збожеволівши від радості, кинулася до ніг. Вона бачила, 

як Ісус глянув на неї і зробив жест, ніби забороняючи всякий дотик, а потім видіння зникло, 

залишаючи навколо Магдалини гарячу атмосферу захоплення, викликаною справжнім 

присутністю. А потім, група святих жінок зустріла Воскреслого і почула такі слова: "Підіть і 

скажіть моїм братам, щоб вони вирушили в Галілею і що там вони побачать Мене". Того ж 

вечора одинадцять Апостолів, які зібралися у світлиці, побачили Ісуса, що входить через 

замкнені двері. Він зайняв своє місце серед них і став тихо говорити з ними, дорікаючи їх у 

маловір'я. Потім Він сказав їм: "Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому 

створінню" (Марк, XVI, 15). Дивна річ: у той час як вони слухали Його, вони всі були як уві 

сні, вони зовсім забули про Його смерть і були впевнені, що Вчитель більше не покине 

їх. Але в момент, коли вони зібралися відповісти Йому, Він зник, немов згасаючий промінь 

світла. Відгомін Його голосу ще тремтів в їх вухах.Вражені апостоли дивилися на 

спорожніле місце; неясний світ ще носився над ним, але потім і він погас.  

Через століття Матвій і Марко свідчать, що Ісус з'явився перед  п'ятьмастами братами, які 

зібралися за велінням апостолів. Пізніше Він з'явився ще раз перед присутніми 

одинадцятьма апостолами. Потім появи ці припинилися. Але віра вже була створена, 

поштовх дано, життя християнства почалася. Апостоли, полум'ям священного вогню, 

зцілювали хворих і проповідували Євангеліє свого Вчителя. 

Три роки по тому молодий фарисей, на ім'я Савл, рухомий жагучою ненавистю до 

нової релігії і зайнятий переслідуванням християн, відправився в Дамаск з кількома 

однодумцями. Під час дороги його раптово осяяло світло такої сліпучої сили, що він впав 

на землю. Весь тремтячи, він запитав: "Хто Ти?" І почув голос, що говорив: "Я Ісус, якого 

ти переслідуєш; важко тобі йти проти рожна". Люди, що йшли з ним, стояли в заціпенінні, 

чуючи голос, але нікого не бачачи. Савл, засліплений блискавкою, три дні нічого не бачив, 
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не їв і не пив.32 Він одразу звернувся, полум'яно повірив у Христа і став Павлом, 

апостолом язичників.  

Зараз усі згідні з тим, що не будь цього звернення, християнству, замкнутому в Юдеї, 

важко було б завоювати Захід. Такі події, передані Новим Заповітом. І ніякі старання 

применшити їх, не можуть зробити з них прості легенди і не можуть забрати від них 

цінності достовірного свідчення у всьому, що можна визнати істотним.  

Ось уже протягом двадцяти століть хвилі сумніви і заперечення не переставали громити 

непохитну скелю цього свідоцтва; протягом ста років критика нападала на неї з усіма 

своїми майстерними прийомами і з усім відточеним знаряддям. Але вона змогла лише 

пробити в ній кілька дірок, але не зрушила її з місця. Що таїться за баченнями 

апостолів? Стародавні теологи, тлумачі букви і вчені агностики можуть сперечатися один 

з одним без кінця, можуть битися в темряві, але вони не переконають один одного і будуть 

міркувати в порожньому просторі, поки теософія - ця істинна наука Духа - не розширить 

їхнього  кругозору та вище поняття про душі не відкриє їм очі.  

Але навіть стаючи на точку зору тільки сумлінного історика, тобто допускаючи справжність 

переданих фактів, як фактів психічних, - є щось, недоступне сумніву, це - справжність 

появи розп'ятого Христа перед апостолами, наслідком чого стала їх непохитна віра в Його 

воскресіння з мертвих. Якщо навіть відкинути сказання Івана, як отримало свою останню 

редакцію через кілька років після смерті Вчителя, і оповідь Луки про Еммаус, як поетичне 

доповнення, все ж залишаються ясні свідоцтва Марка і Матвія, які йі становлять справжній 

корінь християнського переказу.Але є ще щось більш тверде і незаперечне -, це свідчення 

Павла. Бажаючи пояснити Коринтянам  причину своєї віри і основу Євангелія, яке він 

проповідує, він перераховує по порядку шість послідовних явищ Ісуса: поява перед 

Петром, перед дванадцятьма, перед п'ятьмастами, з яких, додає він, більша частина 

донині жива, 33 поява перед Яковом, перед присутніми апостолами, і нарешті його власне 

бачення по дорозі до Дамаску. 

 Попередньо приймаючи до уваги психологічний стан Павла і характер його бачення, 

бачення повинно було з'явитися ззовні, а не зсередини; отож характер цього бачення - 

несподіваний і блискавичний, він змінив всю його істоту відразу і до самої основи. Подібно 

вогненному хрещенню, воно спопелило всю його нижчу природу. Бачення зодягли його в 

непроникну броню і зробили  з нього перед лицем всього світу непереможного лицаря 

Ісуса Христа. Таким чином, свідоцтво Павла має подвійну силу: і тому, що воно стверджує 

його власне бачення, і тому , що воно підкріплює справжність інших, подібних же видінь.  

 

ОСНОВА ХРИСТИЯНСЬКОГО ВЧЕННЯ  

Звісно  можна разом з Цельзом , Штраусом і Ренаном не надавати жодного значення 

воскресінню з мертвих і дивитися на нього, як на явище простої  галюцинації, але в цьому 

випадку доведеться засновувати найбільшу з релігійних революцій людства на просту  

абераціїю почуттів і розумовому схиблені. Але ж  не слід забувати, що віра у воскресіння 

мертвих є основа історичного християнства. Без цього підтвердження вчення Ісуса 

яскравим конкретним фактом, релігія Христа не могла б навіть і виникнути. Саме  цей 

факт викликав повне перетворення в душі апостолів, з юдейської їх свідомість  

навернулася  християнську. Для них - переміг Христос живий, він говорив з ними; небо 

розверзається, потойбічний світ проник в цей світ; зоря безсмертя доторкнулась до їхньої 

чола і обгорнула їх душу вогнем, який не може вже згаснути ніколи.  

 Для того, щоб вивести з факту воскресіння розумну ідею і щоб зрозуміти всі його 

релігійне і філософське значення, потрібно спиратися на свідчення про послідовну  появу 
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Ісуса після смерті, усунувши з самого початку неможливу ідею воскресіння фізичної тіла; 

ідея ця сама по собі є одним з каменів спотикання християнського догмату, який зберіг, як 

у цьому, так і в інших випадках, по-дитячому первісний характер.Зникнення тіла Ісусового 

може бути пояснено природними причинами; слід зазначити, що тіла кількох великих 

Адептів зникли без сліду і таким же таємничим чином, між іншими і тіла Мойсея, Піфагора 

і Аполлона Тіанського. Можливо, що їх прихильники заповіли вогню останки своїх 

Вчителів, щоб захистити їх від ворожої наруги.  

Але, як би там не було, і наукове підтвердження  факту і всієї  духовної  величі 

воскресіння з мертвих можливе лише тоді, коли воно розуміється в езотеричному сенсі. У 

єгиптян, так само як у персів, які сповідують релігію Зороастра, як до, так і після появи 

Ісуса Христа в Ізраїлі, а також і у християн перших двох століть, Воскресіння розумілося 

двома способами: одне розуміння було матеріальне ,яке суперечить розуму, інше - 

духовне і теософічне. Перше - було поширене серед народу і було остаточно ухвалено 

церквою після заборони, накладеного на навчання гностиків, друге - належить глибокому 

розумінню присвячених.У першому випадок Воскресіння означає повернення до життя 

матеріального тіла, або заміна праху трупа новим тілом, яке повинне з'явитися при 

другому  пришесті Месії або при Страшному Суді. Мабуть марно вказувати на грубий 

матеріалізм цього переконання… 

Зрозуміло, воскресіння з мертвих було, як я вже сказав, необхідним завершенням життя 

Христа і таким же необхідним введенням в історичну еволюцію християнства. Корабель, 

побудований на березі, повинен бути спущений в океан. Крім того, Воскресіння було ніби 

відкритими дверима, що вели в недомовлений  езотеричний сенс вчення Христа. Знаючи 

це, стає зрозумілим, чому для перших християн, які були так засліплені променистою 

силою Його появи, було достатньо і буквального сенсу Його слів і у них не було навіть і 

потреби проникати у їхній внутрішній затаємничений сенс. Але в наш час, коли людський 

розум описав двохтисячорічний  коловорот, ми починаємо вгадувати, що мали на увазі 

св. Іоанн, св. Павло і сам Ісус під містеріями Отця, Сина і Святого Духа. . Ми бачимо велич 

нового розширення, яке Ісус надав для античної, вічної істини верховної сили Своєї 

любові і божественною енергією Своєї волі. І тут ми вбачаємо ту сторону християнства, 

одночасно метафізичну і практичну, в якій виражається його міць і його життєвість.  

 До того ж,  у  своїй вселенській  ширині, Ісус охоплює всі сторони життя, В молитві, яку 

Він залишив людям, Він каже: "так буде Царство Твоє, як на небеси, так і на землі "; 

Царство ж Боже на землі означає здійснення морального й суспільного закону в усьому 

обсязі і у всій величі ідеї Істини, Добра і Краси. У цьому і полягає вища магія Його вчення і 

притаманна останньому безмежна здатність до розвитку, що вона поєднує в одне 

нерозривне ціле і моральність і метафізику, і полум'яну віру і вічне життя, і потреба 

здійснювати це життя вже тут, на землі, праведною діяльністю і активним милосердям… 

Минуле зберігає ще багато таємниць, відкриття яких може суттєво впливати на свідомість 

людей, породжуючи запитання, відповіді на які можуть серйозно послабити ідеологічні 

підвалини сучасної Церкви. Одним з таких каменів спотикання є питання про те  

ЯКИМ ЖЕ БУВ ІСУС  
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Зовнішність Ісуса Христа зображена  на Туринській плащаниці - шматку тканини, яким 

було обгорнуте тіло після того, як його зняли з розп'яття. Зовсім недавно експерти 

Інституту криміналістики ФСБ РФ і вчені з Оксфордського університету у Великобританії 

встановили, що вік плащаниці складає близько 2000 років. Тим самим були зняті останні 

питання з ідентифікації особистості Христа.  

 

Багато авторитетних фахівців вважають, що саме його лик відбила Туринська 

плащаниця.  Можливо, портрет Ісуса Христа є портретом ватажка адептів Індри, 

головного бога олімпійців Зевса та інших богів далекого минулого. Хоча, навряд чи можна 

точно сказати, чи був Христос земним втіленням усіх цих богів і водночас кожним з них, 

або він був одним із сонячних богів, якими були Адітьї?  

 

То ж  чи відповідала в точності земна зовнішність Ісуса Христа виглядом адітьїв? Судячи з 

наведеними описами в стародавніх книгах, так, приблизно відповідала (Адітьї були 

світлошкірим, рудоволосиих і бородатими). Хоча Адіті, напевно все-таки, були трохи вище 

зростом. Але боги були безсмертними, вони ніколи не старіли, а Ісус мав тіло людини, 

піддане росту і 

старіння.Тому говорити 

про точні аналогії 

некоректно, не бачачи 

оригіналу. 

  

На підставі аналізів 

«Євангелія від Матвія», 

«Євангелія від Луки», 

«Євангелія від Іоанна» та 

інших текстів Нового Завіту 

можна прийти до висновку, 

що після свого воскресіння 

Ісус Христос сильно 

змінився. По-перше, 

залишаючись протягом 40 

днів на землі, він лише 

тричі з'являвся Марії 

Магдалині, Івана і Марії, 

матері Якова, 

одинадцятьом апостолам 

,Фомі і ще двом віруючим і то був з ними недовго. Де він знаходився весь інший час, 

невідомо. Цілком імовірно, що він вже мав тіло безсмертного бога і не міг залишатися на 

поверхні Землі тривалий час.  

По-друге, Ісус Христос не був точною копією самого себе до розп'яття. Про це свідчать 

наступні фрагменти з «Євангелія від Матфея», «Євангелія від Луки» і «Євангелія від 

Іоанна»: «Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус,І, побачивши 

Його, вклонилися Йому, а інші засумнівалися ». «І коли вони розмовляли, і розпитували 

один одного, підійшов Сам Ісус, і пішов разом із ними. Очі ж їхні були опущені, щоб Його 

не пізнали. Він же сказав їм: про що це ви, йдучи, міркуєте між собою, і чого ви 

сумні? Один з них, на ім'я Клеопа, сказав Йому у відповідь: невже Ти один з тих, хто 

прийшов в Єрусалим не знає, що сталося в нім цими днями? ... І коли сів Він із ними, то 

взяв хліб , благословив, розломив і дав їм ». «А як ранок настав, то Ісус став на березі, 

але учні не знали, що то Ісус ... Коли ж вийшли на землю, бачать розкладений вогонь і 

на ньому лежить риба і хліб ... Ісус, бере хліб і дає їм, так само і рибу ».  
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Про те, що зовнішність Христа стала іншою, свідчить те щоразу Ісус доказує  , хто він 

насправді був. При цьому, він не був духом, як вважають деякі дослідники. У тому ж 

«Євангелії від Луки» ясно сказано, що він був з плоті і крові і їв рибу і хліб. «Коли вони 

говорили оце, Сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам. вони налякалися та 

перестрашились, і думали , що бачать духа. Але Він сказав їм: Чого ви стривожились і 

для чого такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки Мої та на ноги Мої, 

це - Я Сам! і розгляньте, бо дух тіла і кісток не має, як бачите, маю. І, сказавши це, 

показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, Він сказав їм: 

Чи не маєте тут чогось їсти? Вони подали Йому частину печеної риби і стільникового 

меду. І , взявши, їв перед ними ». Наведені прихильниками безтілесного існування Христа 

після його воскресіння аргументи, що він, як дух, міг вільно проходити крізь стіни і закриті 

двері («Прийшов Ісус, коли двері були замкнені»), ставати невидимим («Тоді відкрилися у 

них очі, і пізнали Його. Але Він став для них невидимий »), був невпізнанним своїми 

учнями і вознісся на небо, стикаються з не менш переконливими доводами, що безсмертні 

Адітьї могли змінювати своє тіло, ставати невидимими, літати і підноситися. Вони 

володіли масою інших здібностей, невластивих людям, за що і були зараховані до 

богів. Так що, при вознесіння на небо, Ісус Христос, швидше за все, дійсно мав 

безсмертне тіло з крові і плоті (а, може, він був доставлений туди на літальному апараті?). 

Багатьох хвилює й інше запитання, 

 

 

ЧИ БУВ ІСУС ОДРУЖЕНИЙ? 

 

, чи був Ісус одружений.Бо якщо у нього була дружина- тоді виникає інше питання, 

відповісти на яке буде вкрай складно-навіщо народженому від Святого Духа,що зійшов з 

небес на викуп за багатьох і туди ж зійшла Боголюдина, в якому дивним чином 

поєднувалася і божественна і людська природа, , як у простого смертного? У деяких 

визнаних Церквою істориків можна зустріти твердження, що Ісус був римським 

громадянином у тому сенсі, що мав повноцінне римське громадянство. За звичаями того 

часу гідним громадянам Риму, які прославили себе діяннями на благо суспільства, 

становили життєпис у формі книги для повідомлення нащадкам про їх подвиги. Завдяки 

таким звичаям ми маємо життєписи багатьох видатних і гідних людей, складені Плутархом 

та іншими істориками. У римлян було зазвичай  читати біографію померлого при 

Оплакуванні його народом. І можливо, євангеліст Марк, що носить одне з імен, прийнятих 

у народжених в римському громадянстві, склав Євангеліє, що вважається написаним 

самим першим з чотирьох і в якому ми бачимо життєпис Ісуса для того, щоб нам до цих 

пір його читали в храмах, на виконання стародавніх звичаїв. Римські громадяни 

вважалися народженими під щасливою зіркою, про що нам турботливо повідомив 

євангеліст Матвій, описавши, як зірка на сході спочатку вказала на народження Ісуса 

волхвам, а потім привела їх до місця, де був немовля. Відзнакою у римських громадян 

служила виноградна лоза, з якою себе ототожнює Ісус (Ін 15 гл) У рабовласницькому Римі 

було свято Сатурналій і того дня пани прислужували рабам, на що нам вказує Ісус, 

знаючи звичаї, які були відсутні в Палестині (Лк 17, 17). У римських громадян в ходу було 

звернення “Радуйся”, що і говорить З’явився після Воскресіння Ісус своїм учням за 
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версією Матвія (28,9). У євреїв було прийнято покарання за законами тієї країни, 

громадянином якої був порушник, і дійсно, євреї навіщось  потягли Ісуса до Пилата, 

примовляючи, що їм не дозволено нікого вбивати (Ів 18,31). Ці слова очевидна брехня-в 

законі Мойсея маса постанов, які можуть спричинити смертну кару незважаючи на 

богоданну заповідь “не убий”.Такі слова мають сенс тільки в одному випадку-згідно із 

законами римської імперії вбивство без суду римського громадянина прирівнювалося до 

заколоту проти Риму і тягло за собою жорстокі санкції. І саме на суді у Пилата сам Пилат 

каже Ісусові “не чуєш скільки проти тебе свідчить?” натякаючи на римський закон, що 

дозволяє будь-якому громадянину, якщо його не влаштовує суд у намісника провінції (а 

всі намісники були і суддями одночасно!) вимагати суду вищої інстанції, вимовивши 

сакраментальну фразу “Вимагаю суду кесаря!”, що і зробив ап.Павел у схожій ситуації, 

згідно Діянням. І це лише мала частина вказівок, які можливо привести як підтвердження 

слів церковних письменників про те, що Ісус був римським громадянином. І саме в звичаях 

римлян наречена перед весіллям приходила до нареченого і мазала його пахощами, що і 

зробила Марія Магдалина (Мт 26,7) і явно не дарма Ісус сказав про те, що б всім було 

повідомлено, що вона зробила (мф 26,13 ). Марія Магдалина в перших ранніх копіях 

називалася Марія з Магадана. Магадан перекладався як “кордон”, рубіж.Таким чином в 

імені Марії ми можемо побачити її походження-кордоном Всесвіту того часу вважалася 

кордон Римської імперії, і за її межами лежало Царство скіфів, Велика Скуф, як ми 

читаємо в древніх російських літописах нашу назву. І саме в Царстві Скіфів лежали 

Рімфейскіе гори (Урал), і ще один загадковий персонаж Нового Завіту носив у своєму 

імені можливу країну, звідки він прийшов. Йосип із Арімофеі, міста, який не існував в 

Палестині. Похоронний культ в усі часи був справою сімейною, і єдина жінка, яка 

перебувала при покладані Ісуса до гробу і “взяла з собою подруг, щоб створити біля труни 

те, що жінки роблять для покійних і дорогих їм людей “як ми читаємо в одному 

неканонічному євангелії, і не перебуває з Ісусом в інших родинних зв’язках крім можливого 

браку-Марія Магдалина. У неканонічному і тому не менш цінному  Євангелії від Пилипа, 

ми можемо прочитати слова Апостола про супутницю Ісуса-Марію Магдалину, яку Ісус 

любив більше всіх учнів і часто лобзав її в уста. І на моє глибоке переконання, Філіп мав 

дуже вагомі причини повідомити про цей факт, посилання на який інші євангелісти 

приховали за мовою символів та алегорій, з яких я роз’яснив лише малу частину. І 

укладачі Нового завіту запропонували нам самим зробити висновок-чи був Він одружений 

… 

 

ГОЛОВНЕ ЗАПИТАННЯ.  

 Якщо відкрити Старий Завіт або Тору і прочитати в цих книгах про те, що і як 

робив Мойсей, ставши месією Божим, то, виявиться одна «дивна» особливість 

його діяльності! Всі його діяння, згідно цих книг, несли смерть і руйнування, 

смерть і руйнування і ... нічого іншого! Він навіть знищив всіх тих  що з пішли з 

ним, хто не захотів підкоритися йому і його «законами», які він приніс  з «гори» 
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Синай після його незабутньої зустрічі з громовим  кущем! Знищив цих людей, 

звинувативши їх в поклонінню Золотому Тельцю?!  

Але  якщо він справді знищив слуг Золотого Тельця, то чому тоді залишилися в 

живих юдеї, які й досі служать цьому самому Золотому Тельцю. І як розуміти  

зміст слів, які написані в Євангелії від Матвія про те, до кого прийшов Ісус 

Христос: «... Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого ...» 

(«Новий Завіт», Євангеліє від Матвія, Глава 10, Вірш 34).  Ця фраза говорить 

сама за себе - все, що насправді ніс той, кого називають Ісусом Христом, 

відноситься ТІЛЬКИ до Юдеї!  Відповідно випливає, що якщо і виникла релігія з 

його ім'ям, то вона повинна бути ТІЛЬКИ ДЛЯ юдеїв ! Але «дивним чином» цю 

релігію юдеї  нав'язали гоям, тобто НЕ юдеям! А самі юдеї, як ні в чому не 

бувало продовжують сповідувати  ЮДАЇЗМ! Юдаїзм, проти якого якраз  і 

боровся той, кого називали Ісусом Христом (до речі, Христос з новогрецької 

означає Месія і не є ім'ям або прізвищем).  

Але ж Ісус про БОГА юдеїв КАЗАВ: 43: Якби Бог був Отець ваш, ви любили б 

Мене, бо Я від Бога вийшов і прийшов, Я Сам від Себе прийшов, але Він послав 

Мене. Чому ви не розумієте мови Моєї? Тому, що не можете чути слова 

Мого. 44. Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого.  Він 

був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім правди коли 

говорить неправду, то говорить зо свого, бо він брехун і батько брехні.  А як Я 

правду кажу, ви не вірите Мені. («Новий Завіт», Євангеліє від Іоанна. Глава 8,   

 Отже,той, кого звали Ісусом Христом, прекрасно знав Тору і скрізь в храмах 

викривав юдаїзм і його служителів, як служителів сил Тьми, про що 

красномовно говорять рядки з Євангелія від Іоанна! З цих рядків ясно видно 

його розуміння того, ким був Бог Ягве (Єгова)! А  Ісус Христос прийшов 

рятувати ... загиблих овець дому Ізраїля ... тому що вони стали першими 

жертвами обману «Бога» Яхве (Єгови), про що прямо сказано в Євангеліях!   

Згідно ВСІХ ЄвангеліЙ, Ісус Христос викривав ЮДАЇЗМ, людиноненависницьку 

його суть і Бога Яхве (Єгови)! ..  Це  відкрито написано в Новому Завіті, навіть, 

незважаючи на те, що там мало залишилося від того, що насправді говорив Ісус 

Христос! Але НАВІТЬ цього достатньо, щоб зробити висновок про те, про що, 

якщо читати уважно і мати можливість блокувати зомбуючі  програми , 

закладені в Новому Завіті!... 

Бо ж, зовсім не таке було тодішнє 

ЖИТТЯ ПЕРШИХ  ХРИСТИЯН 

 
було зразком помірності. Піклуючись, переважно, про внутрішній велич і шляхетність, і 
опікуючись тільки духовними скарбами, вони засуджували все те, що винайшло розкіш у 
переповненій багатствами Римській державі, як наприклад, зведення  пишних будівель, 
обзаведення багатими  меблями, столами зі слонової кістки, ложами зі срібла, 
обтягнутими пурпуром  і вишитою  золотом матерією, золотий і срібний посуд, 
прикрашений  різьбленням і дорогоцінним камінням (Климент Олександрійський,  
 
Християни не носили одягів яскравого кольору; св. Климент Олександрійський схвалював 
білий ("Про виховання дітей"), як знак чистоти, до того ж цей колір був в загальному 
вживанні у греків і римлян. Християни не любили також вельми тонких матерій, особливо 
шовкових, (були тоді в такій цінності, що вони продавалися на вагу золота); перснів, 
дорогоцінних каменів, завивання волосся, обприскування себе духами, занадто частого 
відвідування лазень, зайвої охайності - словом, всього, що може порушити чуттєву любов 
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й  бажання (К. Олександрійський, "Про виховання дітей"; "Постанови 
апостолів"). Пруденцій вважає першим знаком спілкування з християнами - зміну в 
зовнішності і відмову від прикрас. Аполоній, древній письменник Церкви, робить 
наступний докір для монтаністів, говорячи про їх лжепророків: "Скажіть мені,чи бризкає  
пророк  на себе духами ? Чи любить вбрання? Чи грає в кості? Чи  зичить в ріст гроші? 
Нехай скажуть, чи дозволено це, чи ні? Я доведу, що їх пророки то роблять "(Євсевій," 
Історія ...").  
 
Християни не менш засуджували  не лише гру в кості, а й інші сидячі ігри, як шкідливі і до 
того ж, розвивають лінощі (Климент Олександрійський, "Про виховання дітей"). Вони 
засуджували гучний сміх і все те, чим він порушується, тобто ганебними рухами тіла і 
словами (Климент Олександрійський, "Про виховання дітей"; святий. Іриней, "Постанови 
апостолів").Вони не хотіли бачити в житті християнина нічого непристойного, низького, 
негідного чесних людей, нечути від нього дурних розмов і марні базікання такі властивої 
простолюду і, особливо, жінкам, яких  звинувачує ап. Павло, кажучи: "слово ваше нехай 
буде завжди з благодаттю" (Кол. 4:6). Проти цих-то безпорядків, як запобіжний засіб, 
пропонувалося мовчання 
… 
Насправді, все життя християнина полягало  в тому, щоб загладжувати колишні гріхи 
покаянням і запобігати майбутні умертвіння пристрастей. Розкаюваний, оскільки хоче 
покарати себе за непомірну насолоду задоволеннями, повинен це почати зреченням від 
самих дозволених задоволень, бо, щоб винищити пристрасть або, принаймні, послабити 
її, повиннне, наскільки це можливо менш, потурати  їй. Тому істинний християнин ніколи 
не повинен шукати чуттєвого задоволення, хіба мимохідь отримувати те, яке пов'язане з 
необхідними потребами життя, як наприклад, споживанням їжі і сну.  
Якщо вони і позбавлені були надмірних задоволень, за якими ганяється велика частина 
людей, то, з іншого боку, вільні від печалей та інших пристрастей,  що їх терзають, 
оскільки жили без честолюбства і користолюбства. Не маючи прихильності до благ 
справжнього життя, вони легко переносили неприємності, їх серце наповнювалося 
спокоєм чистої совісті, радістю благих справ, через які вони намагалися догодити Богові і, 
особливо, солодкою упевненістю в майбутньому житті, в якій не буде ніяких прикрощів. З 
цієї причини турбота про потомство не тривожила їх. Вони бажали своїм дітям, як і самим 
собі, одного блага - скоріше відійти від світу (Тертуліан, "Про видовищах"). Якщо вони 
покидали їх сиротами, як то часто траплялося з мучениками, то знали, що Церква буде їх 
Матір'ю і що вони ні в чому не потерплять потреби. Таким чином вони жили своїм 
рукоділлям або доходами, частина яких були жебраками, без турбот і потреб. Люди, 
настільки холодні до всього земного, не могли бути упередженими до задоволень 
чуттєвим. "Яке задоволення, - каже Тертуліан, - може зрівнятися з тим, що походить від 
презирства до світу, від істинної свободи, від чистої совісті, від досвіду задовольнятися 
малим і не боятися смерті? Топтати ногами поганських богів, виганяти демонів, цілити 
хвороби, просити одкровень, жити для Бога, - ось втіхи, розважальні видовища християн! 
" ("Про видовища"). 
 

 СОЮЗ ХРИСТИЯН   

 
 Жили християни порізно, поза всього суспільства.У зборах ж їх під ім'ям Церкви греки 
мали на увазі збори громади для наради про справІ суспільнІ. Так збори громади в Ефесі 
називаються в Діяннях "церквою" (Дії 19:32). Тому, на відміну від мирської церкви, 
зібрання віруючих іменувалося Божої Церквою. Оріген, спростовуючи Цельса, порівнює ці 
дві церкви і рішуче стверджує, що судячи навіть по християнам, що стоять на нижчому 
ступені християнської досконалості, християнські  Церкви мов би світили у світі. З самого 
поняття про Церкву видно, що християни кожного міста становили єдине суспільство, і ось 
це й  було одним з головних приводів для гоніння: збори їх здавалися негожими, як 
неугодні  за законами правління, і їх одностайність, яка насправді існувала тільки від 
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взаємної любові, уявлялася змовою (Тертуліан, "Апологія"). Дійсно, християни одного 
міста чи селища заводили між собою тісну дружбу у зборах, призначених для молитви та 
інших благочестивих вправ, де вони бачилися майже щодня. Тут вонивели  часті розмови 
і радилися один з одним навіть про якісь неважливі речі, - радість і горе у них були 
спільні. Якщо хто-небудь з них отримував від Бога особливу милість, всі брали в тому 
участь, якщо хто знаходився в стані покаяння, всі  просили прощення. Вони зверталися 
між собою, як рідні, називаючи один одного батьком чи сином, братом чи сестрою, 
дивлячись за віком та статтю. 
 
Цей союз зміцнювався владою батьків у своєму сімействі і підпорядкованістю їх 
священикам і єпископу, як каже святий.Іриней у своїх листах. Єпископи перебували між 
собою в тісному союзі; без загальної згоди вони не робили нічого важливого.Належали до 
одного кола й  часто сходилися на Собор,  й коли мали для цього вільний час. Єпископи ж 
з далеких місць вели між собою часте  листування, Ці листи мали особливу форму для 
запобігання їх від підробки та прикриття святих істин, необхідних особливо під час гонінь 
(Кипріан, "До Клименту Римському," Лист 9). Для більшої безпеки листи надсилалися з 
кліриками, а за їх недоліком з людьми, навмисно для цього обраними.Але так як Церква 
Божа не обмежувалася межами Римської імперії, а простягала своє панування по всіх 
навколишніх країнах, то єдність віри і моралі, спільні  всім християнам, було гідним ще 
більшого подиву при настільки великому розмаїтті народів, особливо коли помічали, що 
справжня релігія відучила своїх послідовників від найгрубіших і дурних звичок.  
 
Після цього можна сказати, що Вселенська Церква становила мов би одне тіло, члени 
якого з'єднувалися союзом не тільки віри, але й взаємної любові .  
 

МОЛИТВА  

 
Таким чином, новохрещені мало-помалу вступали в нове життя, духовне і благодатне, що 
колись здавалося їм неможливим, а тепер вже знаходили неважким. Першим і головним 
заняттям їх була молитва; згідно з вченням апостола Павла про безперестанну молитву, 
християни всіх приходів  бралися  до того, щоб якомога частіше спрямовувати свій дух до 
Бога і речам Божественним. Вони завжди, коли тільки можливо було, молилися разом (св. 
Ігнатій, "Лист до Ефесян"; Тертуліан, "Апологія"), бувши впевнені, що більша кількість 
Громадські молитви, на які, переважно, збиралися вірники , відбувалися вранці і ввечері.Їх 
вчили, таким чином, освячувати початок і кінець дня ("Постанови апостолів") і аж ніяк, не 
вибачати себе життєвими справами, які були тільки додатком до духовних справ. Ранкові 
молитви, мабуть замінювали ранкову старозавітну жертву, а вечірні - вечірню, і вживалися 
для освячення початку ночі. 
 
 Громадське  молитвослів'я, звичайно, полягало взаємним поцілунком миру (Тертуліан, 
"Про молитву Господню"). Ті, хто не міг бути присутнім у зборах: хворі, ув'язнені в 
темницю, які подорожують - збиралися між собою, як тільки це було можливо, і, якщо 
знаходилися порізно, то не преставали, проте ж, молитися в належний час. Крім ранку і 
вечора молилися ще в 3-й, 6-й і 9-й годині дня і протягом ночі.  
 
 Оріген вимагає, щоб молилися, принаймні, вранці, опівдні, ввечері і вночі ("Про 
молитву"). Молільники , за звичаєм, поверталися на схід і стояли з руками, піднятими до 
неба. Було так же правилом прочитувати Символ Віри щоранку і у випадку будь-якої 
небезпеки (Блаж. Августин, "Бесіда 42";  
Нарешті, щоб як можна частіше звертатися до Бога і суворіше виконувати заповідь про 
безперестанну молитву, складалися молитви, необхідні для кожного заняття, слідуючи 
навіюванню св. Павла (Кол. 3:17). Таким чином всі роботи, як то: обробіток землі, сівба, 
жнива і збір плодів, починалися і закінчувалися молитвами. Молилися, починаючи 
будувати будинок або жити в ньому, починаючи ткати полотно або шити сукню, або 
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носитиїї, або робити що-небудь подібне.  Приклади такого роду молитов і тепер можна 
знайти в требниках  
 
 Дії не настільки важливі супроводжувалися знаменням хреста і скороченою 
молитвою. Його зображали на чолі і вживали майже кожну хвилину, тобто кожен раз, коли 
належало входити, виходити, йти, сідати, вставати, лягати, вдягатися, взуватися, пити, 
їсти та інше (Тертуліан, "Про винце"; святий. Кирило Єрусалимський, "Оголошення про 
Вознесіння").  
 
Збори і літургія належали до тієї ж церкви. Збиралися в недільний день, званий у 
язичників днем сонця, який у християн був у повсякча шанованим, бо він нагадує про 
створення світла і воскресіння Христове (Свят. Юстин, "Апологія перша"). Збиралися 
також у п'ятницю, звану у християн днем приготування. Місцем зборів був який-небудь 
приватний будинок, в якому відокремлювалася одна з кімнат у верхньому житлі. Такою 
була світлиця, з якої впав юний Євтихія під час всеношнох проповіді ап. Павла в Троаді.В 
она була в третьому поверсі, достатньо освітлена, і вірники  туди збиралися в ніч на 
неділю на ламання хліба, тобто для Євхаристії, за якою слідувала вечірня  в ніч на неділю 
(Дії 20:7-11). Часто гоніння змушували християн ховатися в підземеллях за містом.  Іноді ж 
для цього будувалися особливі будівлі. Незадовго перед гонінням Діоклетіана, церкви у 
всіх містах, починаючи з підстави, були перебудовані і гоніння почалося їх руйнуванням 
(Євсевій, "Історія ..."). У цих зборах відбувалося молитвослів'я, що визначалося, як 
зазначено вище, різними годинами дня і ночі, приносилася безкровна Жертва, як дія, 
виключно належала  священикам.  У кожній церкві або в кожній парафії справлялася лише 
одна літургія, відправляв її завжди єпископ, а за відсутністю або хворобою його - 
священики, які були тут же і служили з ним разом. Статут літургії, проходячи різні часи і 
місця, змінився через збільшення і скасування деяких важливих обрядів, але в суті своїй 
залишився незмінним. Ось що ми знаходимо про це у стародавніх письменників. Після 
деяких молитов читали Св. Письмо Старого спершу, потім Нового Завіту, читання  
починалося Євангелієм, яке виясняв настоятель, докладаючи до цього повчання, згідні з 
потребами своєї пастви (Свят. Юстин, "Апологія" ). Після цього всі вставали з місць і, 
звертаючись на схід з піднятими до неба руками, молилися за людей всякого роду: 
християн, язичників, знатних і бідних і, переважно, за полонених, хворих та інших 
страждальців.  За сим слідувало приношення дарів, тобто хліба і вина, розчиненого в воді, 
що служили речовиною таємничої Жертви.  (Климент, "Про виховання дітей"). Тоді, 
приступаючи до тайнодії , він вселяв майбутнім підняти серця свої до Бога, дякувати Йому 
і славословити з ангелами і всіма небесними силами, потім, згадуючи встановлення 
Євхаристії і повторюючи слова, що його наказав при цьому Ісусом Христом, здійснював 
саму таємницю (таїнство - ред.) , після чого читав з народом молитву Господню і, 
причастившись перший сам, через дияконів роздавав причастя всім майбутнім (Свят. 
Юстин, "Апологія"). Бо всі, хто входили до Церкви, зобов'язувалися причащатися, 
особливо ж, служителі вівтаря ("Правила апостолів"). Тіло Господнє вживалося з 
найбільшою обережністю і побоюванням, щоб ні найдрібніша часточка Причастя не впала 
на землю. 
 
Тим, хто не міг бути присутнім при здійсненні літургії, причастя відсилалося через дияконів 
або служителів церковних - аколуфов. Частина Причастя зберігалася для напуття 
вмираючих, як дорожній запас на подальший шлях, який їх очікує.Дозволялося вірним 
брати Причастя додому (Тертулліан, "До дружини"), щоб щоранку долучатися до 
куштування їжі або в разі небезпеки, наприклад, коли потрібно було йти на муки, тому що 
не всякий день можна було збиратися для слухання літургії. Причастя, відкладається для 
здорових або хворих, полягало під виглядом тільки хліба, тим часом як у зборах всі 
долучалися під двома видами, крім малолітніх дітей, яких причащали одним 
вином. Трапеза  любові, що слідувала в давнину за причастям Св. Таємниць , складалася 
із звичайних страв, від яких всі присутні куштували на тому ж самому місці. Згодом вона 
подавалася лише для  вдовиць і вбогим. За столом певна частка відкладалася єпископу, 
хоча б він і був відсутній. Священики і диякони отримували по дві частки, читці, співаки і 
придверні по одній ("Постанови апостолів"; Тертуліан, "Про піст"). 
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ПотаємнІ  таїнства  
 
У цих же самих зборах відбувалися і всі інші священнодійства, якщо ніщо цьому не 
заважало, і ось чому так суворо дивилися за тим, щоб не впустити туди кого-небудь з 
невірних, бо у всій точності виконувалося розпорядження Спасителя, не давати святого 
псам, і не метати перли перед свинями (Мате. 7:6). Від цього священнодійства отримали 
найменування таїнств, тобто речей таємних, про яких зберігалося непорушне 
мовчання. Вони таємними були не тільки від невірних, а й від оголошених. При них  не 
тільки не робили таїнств, але ніхто не смів навіть розповідати їм, що відбувалося на 
зборах, ні вимовляти в присутності їх слів, що вживаються при службі, ні говорити про 
властивості священнодійства, і тим менше писатии про це, а якщо в загальнонародному 
повчанні або в творі, яке могло потрапити в руки язичників, заходила мова про Євхаристію 
або іншое  якесь таїнство, то при цьому вживалися слова їм незрозумілі і загадкові. Такий  
у  Новому Завіті вираз "заломлювати хліб" (Дії 2:42), тобто роздавати освячені Дари, який  
не міг  бути зрозумілим  язичникам. Ця обережність існувала довгий час… 
 

СЛОВО БОГА, ВОНО НА ЗЕМЛІ НЕ МАЄ АДРЕСИ ,  

 
 бо Волею Бога призначене для всіх і Волею Бога привертає до себе серця тих, кому час 
йти саме цим шляхом і релігійним через саме цю релігійну практику. Кожен, хто живе на 
Землі народжується не раз і відповідно до кількості своїм втілень стоїть на певному щаблі 
свого духовного розвитку, яка й  визначає релігійний напрям відповідно досягнутих 
якостей кожної людини. Кожна нова релігія в кожному новому народженні призначена для 
розширення духовної практики і розвитку якостей людини, наближаючи його за якостями 
до якостей Божественних.  Матеріальні мірки ніколи не відображають справжній рівень 
духовності. Також ніколи не слід людину примушувати або дорікати  за його  релігійну 
приналежність бо це справа суто двох - Бога і людини. Тільки Бог відводить людині його 
терміни та релігійну приналежність і різними шляхами. Тільки Бог може запитати з 
людини.  Тільки Бог передбачає народження людей з тими якостями, які оптимально 
підходять для зміцнення  релігії , чиє розуміння готове прийняти нові духовні знання і 
нести їх іншим навіть ціною власного благополуччя , а то  й життя.  
 
Разом з тим неодмінно треба розуміти, що саме Бог, найбільш точно знає духовні 
можливості та запити живої істоти і яка релігія йому найбільше підходить у плані його 
розвитку, як і задоволення релігійних почуттів, так і щодо готовності до певного виду 
поклоніння і жертвопринесень, і аскетизму, які і будуть затребувані даної вірою. Тому, 
саме Бог дає кожному його шлях до віри, знайомлячи людину  з її Святими писаннями, 
основними релігійними принципами, формами поклоніння і відповідно до його 
розуміннями щодо самого об'єкта поклоніння.  
Немає жодного релігійного спрямування, яке було б створено з волі людини.  
Всі релігії створені Одним Богом і всі ведуть до Одного Бога. Але оскільки всі люди 
відрізняються тим, що стоять на різних ступенях духовного розвитку і мають спочатку свій 
унікальний і неповторний шлях розвитку кожен, Бог їх приводить і до різних релігійних 
течій. Кожен релігійний шлях вибраний тільки з суто особистих причин йде, згідно знань 
про людину, якими володіє тільки Бог і з метою дати людині найбільшу користь або 
виграш в її духовних намаганнях… 
 
При цьому слід знати, що Бог являється до людини саме в тому образі, який людині добре 
знайомий, або якій він поклоняється, або який загальновизнаний, який вважає 
авторитетом, святим, бажаним Богу і однозначно виявляється  Думка Бога, що є з Вищих 
світів, наділяючи цей образ надздібностями та іншими якостями, які дозволяють йому 
довіритися і слідувати.  
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Тепер людство в цілому піднялося на той щабель розвитку, коли можна відкрити 
Божественний занавіс й  показати Істину, бо інше розуміння заважає осягнути Бога і 
утримує в невігластві. Таким чином є все ж таки ще один необхідний, святий, єдино 
можливий Божественний прийом осягнення Бога слабший  шлях обходу небезпечних 
місць, де образ Бога міг бути реальним. Бо варто повторитися, що Бог стоїть Дуже і дуже 
високо. Звідси й Син Божий. Через Християнство , через Сина Свого Бога дає і відкриває 
Себе людству, дозволяючи через Нього те, що Особисто Сам ніколи не дозволить, 
прощаючи через Нього те, за що Сам карає. І тим самим дає віру Рятувати всіх, Бо 
Христос і є Спаситель світу. І немає жодного, в якій би вірі він зараз не перебував, хто б 
не був християнином в минулих життях і не прийшов до Бога з Цих дверей. Тому й сказано 
в Біблії, що ніхто не увійде у Дім Божий минаючи Його Сина. Не увійде і той, хто не 
дотримується 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ  

 

ВИХІД (20: 1-17). СМИСЛОВІ ПЕРЕКЛАДИ 

 

1. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи:  

2. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства.  

3. Та не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. І створює моя Творча Сила ці 

знання: Я - це влада твоя, твоя Вічна і Незмінна Творча Суть і Сила, яка виводить 

тебе з усіх твоїх минулих вірувань, з рабства твоїх уявлень і уподобань. Нехай не буде 

в тебе визнання будь-якої влади над собою, крім свого Я.  

4. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землівнизу, і що в 

воді під землею.  

5. Не вклоняйся їм і не служи їм; бо Я Господь, Бог твій, Бог ревнитель, що карає за 

провину батьків до третього і четвертого роду, що ненавидять Мене, 

 (6.) і що чинить милість тисячам поколінь любить Мене і хто держиться Моїх 

заповідей. І  не роби собі об'єкт для поклоніння, що зображає ті сили, які діють в твоїй 

уяві, і в твоїх органах почуттів, і в навколишній  твоїй реальності. Не проси нічого у 

створених тобою ж об'єктів і не служи вигаданим тобою ж символам, бо твоє Я - це 

єдина влада, єдина Творча Сила, єдина охоронна сила, яка вказує на недосконалі 

творіння з вини самих творців ... тим, хто не розуміє свого Я і що чинить милість ... 

уважним до свого Я, і хто виконує закони творчості.  

7. Не свідчи імені Господа, Бога твого, надаремно, бо Господь не залишить без 

покарання того, хто вимовляє ім'я Його марно. Чи не застосовуй свою владу і не 

витрачай свою Творчу Силу, якщо у тебе немає мети, бо твоя влада в будь-якому 

випадку створює реальні обставини, в яких ти побачиш всі ігри своїх сумнівів. 

 8. Пам'ятай день суботній, щоб святити його.  

9. Шість днів працюй, і роби всякі справи твої;  

10. А день сьомий - субота для Господа Бога твого: не роби в нім ніякої справи ні ти, ні 

син твій, та дочка твоя, ні раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько, що 

в брамах твоїх.  

11. Бо шість день творив Господь небо та землю, море і все, що в них, а в день сьомий 

спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Пам'ятай про стан 

відчуженості, щоб бути здатним відмовлятися. Шість здібностей (намір, бачити, 

чути, дотик, нюх, смак) використовуй для творчості, створюй (твори, роби) все, що 
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тобі потрібно; А сьомий стан - споглядання власної Творчої Сили: пам'ятай, що ти 

нічого не створюєш, не ти бажаєш (ти - особистість), не ти думаєш (розум - син), не 

ти пам'ятаєш (пам'ять - дочка), не ти відчуваєш (почуття - раби), не ти приймаєш інші 

думки (сторонніх). Тому що шість здібностей людини мають владу створювати 

причини і слідства, саме життя і всі її зміст; а сьомий  стан - дає можливість 

спостерігати за самим процесом творіння. Тому побачити благо створеного своєю 

владою можна тільки в стані відчуженості від самого процесу творення.  

12. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, 

Бог твій, дає тобі. Будь уважний до особистої творчої енергії (батька) і бережи 

свіжість природного сприйняття (мати), щоб розширювати твої здібності творити, 

які своєю владою , Творча Сила твоя, створює тобі.  

13. Не вбивай. Не вбивай жодного свого бажання, як потоку твоєї творчої 

сили. Реалізуй їх, довіряючи йому.  

14. Не чини перелюбу. Нічого не роби без любові до того, що ти створюєш. Не 

дозволяй своєї творчої енергії витрачатися даремно.  

15. Не кради. Не думай, що є ще хтось, крім тебе. Все, що ти бачиш навколо - це все 

створив тільки ти і все це належить тобі, користуйся всім цим. Коли ти починаєш 

вірити в те, що ти - не один, ти обкрадаєш самого себе.  

16. Не свідчи неправдиво на свого ближнього. Не витрачай час на підтвердження своїх 

помилок. Не стверджуй, що знаєш або не знаєш чогось. Пам'ятай, що будь-яке твоє 

знання - це ілюзія, гра уяви твоєї.  

17. Не бажай дому ближнього свого, не бажай жони ближнього свого, ані раба його, ані 

невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є у ближнього твого. Не 

бажай привласнити і володіти тим, що і так вже є твоєю власністю, пам'ятай про те, 

що колись ти все це створив: і свідомість, і сприйняття, і розум, і пам'ять, і здібності, і 

тіло, тобто все, що ти створив, як ближнього свого. 
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