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Відгуки церковних достойників 
про твір Марії Вальторти 

З листа Папського Біблійного інституту, Піацца Пілотта, 
36, Рим, від 23 січня 1952 p.: 

"Кілька років тому я прочитав "Життя і страсті Гос-
пода нашого Ісуса Христа" Марії Вальторти, звертаючи 
особливу увагу на екзегетичні, історичні, археологічні й то-
пографічні розділи. Щодо екзегези, то в книжках, які я пе-
ревірив, не знайшов жодних вартих уваги помилок. Я був 
дуже вражений тією обставиною, що археологічні й то-
пографічні описи зроблені з гідною похвали точністю. Деякі 
деталі описані менш точно; автор, з якою я розмовляв че-
рез посередника, дала задовільні пояснення... В цілому твір 
є не тільки цікавим і приємним, але й справді будуючим, а 
для менш інформованого читача таємниці життя Ісуса 
будуть повчальними... 

Мені здається, що твір... міг би бути дуже корисним 
для католицьких родин і широких верств населення, тому 
що в легкодоступній і виховній формі він розгортає піднесе-
ну картину життя та особистості нашого Господа, Божої 
Матері й апостолів". 

о. Агостіно Беа (пізніше кардинал) 

Папа Пій XII: "Опублікуйте цей твір таким, яким він є. 
Хто його читатиме, той зрозуміє". Цей вислів високого пас-
тиря став відомим завдяки священику Коррадо Берті, професорові 
теології, який почув його особисто під час аудієнції в Папи 26 
лютого 1948 р. 

Архієпископ Альфонсо Карінчі, тодішній секретар Кон-
грегації з питань беатифікації та канонізації, в 1959 році "схвалив 
і благословив" заключний звіт про твір ясновидиці. 

Достойний Божий слуга отець Піо, капуцин із Сан-Джо-
ванні-Ротондо, передбачив, що твір Марії Вальторти матиме ве-
ликий вплив на людей і пошириться по всьому світу (цитовано з 
твору, т. 10, с. 358, італійський оригінал). 
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ПЕРШИМ РІК 
ПРИЛЮДНОГО 
ЖИТТЯ ІСУСА 

(Продовження) 



161. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"ТИ ПОВИНЕН ШАНУВАТИ БАТЬКА І МАТІР" 

Ісус прогулюється взад і вперед берегом ріки. Мабуть, ще 
дуже рано, бо похмурий туман нависає над прибережним очере-
том. Поки сягає око, на берегах Йордану не видно нікого. Шу-
мить вода поміж очеретом - вона більш, ніж звичайно, збурена 
через недавні проливні дощі. Час від часу чути пташині крики: 
короткі, сумні, як це буває, коли минула пора парування і пернаті 
не мають настрою до співу через погану погоду і обмаль корму. 

Ісус прислухається до них, зацікавлений закличними крика-
ми пташки, яка, ніби заведена, то схиляє голівку на північ, вигу-
куючи жалібне "ціві", то повертає її на південь, щоб повторити 
оте "ціві", але не отримує жодної відповіді. Нарешті з іншого 
берега долинуло гучне "ціп", і пташка полетіла туди, радісно 
щебечучи. "Ну, ось так краще", - ніби вималювалось на обличчі 
Ісуса, і він продовжив свою прогулянку. 

"Я не заважаю тобі, Вчителю?" - спитав Йоан, що прийшов 
зі сторони лук. 

"Ні, що ти хочеш?" 
"Я хотів тобі сказати... Мені здається, що ця звістка вті-

шить тебе; тому я негайно прийшов, щоб порадитись про це з 
тобою. Я якраз підмітав наші кімнати, як увійшов Юда Іскаріот 
і сказав мені: "Я допоможу тобі". Я дуже здивувався, бо він 
завжди неохоче і з примусу робить таку роботу. Але я більше 
нічого не сказав, тільки: "О, дякую. Так буде швидше і краще". 

Він також почав підмітати, і так ми швидко закінчили роботу. 
Потім він сказав: "Підемо в ліс! Дрова заготовляють завжди старші. 
Це правильно. Пішли! Я небагато в цьому розумію, але якщо ти 
мені покажеш..." І ми пішли, а коли я з ним зв'язував оберемок 
хмизу, він сказав мені: "Иоане, я хочу тобі щось сказати". "Гово-
ри", - відповів я, очікуючи якоїсь критики. Але він сказав: "Ми з 

8 



тобою - наймолодші. Було б добре, якщо б ми стали ближчими. 
Ти мене трохи боїшся, і ти правий, бо я не є добрий. Але повір мені, 
я роблю це все ненавмисне. Деколи в мені виникає потреба бути 
злим. Можливо, тому, що мене розпестили, бо я був єдиною дити-
ною. Я хотів би стати добрим. Старші, я це знаю, несхвально див-
ляться на мене. Двоюрідні брати Ісуса ображені, тому що... Так, 
мені далеко до них і до їхнього брата. А ти добрий і терплячий. 
Будь добрим до мене! Прийми мене як брата, який хоча і злий, 
так.. .але треба любити і злих. І Вчитель також каже, що саме так 
треба робити. Коли ти бачиш, що я роблю зло, скажи це мені і не 
залишай мене одного. Коли я йду в село, ходи зі мною. Ти допомо-
жеш мені не робити нічого злого. Вчора я дуже страждав. Ісус 
говорив зі мною, а я за ним спостерігав. У своїй дурній злобі я не 
поважав ні себе, ні інших. Учора я спостерігав за ним і побачив... 
Вони праві, коли кажуть, що Ісус страждає, і я відчуваю, що це і 
моя провина. Але тепер я хочу це змінити. Ходи зі мною! Підеш?" 

Так він сказав, а моє серце признаюся, билось, як у того 
горобця, якого спіймав хлопчик. Воно билося з радості, бо я ра-
дію, коли Юда виправляється. Радію за тебе! Але воно билося 
так трохи і від страху, бо я не хотів би стати таким, як Юда. 
Тоді я згадав, що ти мені говорив, коли прийняв Юду, і я відповів: 
"Звичайно, я буду тобі допомагати, я ж мушу слухатися, а коли 
я отримаю інші вказівки... Я думаю, що мені слід найперше ска-
зати Вчителеві, і коли він цього хоче, тоді я це зроблю, а коли він 
цього не хоче, то я залишуся вдома". 

"Слухай, Йоане! Я відпускаю тебе. Але ти мусиш мені по-
обіцяти, що коли ти відчуєш, що щось непокоїть тебе, ти при-
йдеш до мене і скажеш це мені. Ти приніс мені велику радість, 
Йоане. Ось іде Петро зі своєю рибою. Іди, Йоане"... 

"Добрий улов?" - запитує Ісус Петра. 
"Гм, не так щоб дуже. Тільки малі рибини, але і так добре. 

Яків розлючений, бо якась тварина перегризла шнур і ми втратили 
одну сіть. Я сказав: "Вона ж теж хоче їсти! Май співчуття до бідної 
тварини!" - але Яків так не думає," - каже Петро сміючись. 

"Я кажу про того, хто є нам братом, а ви це не можете зрозу-
міти!" 

"Ти говориш про Юду?" 
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"Я говорю про Юду. Він страждає. Він має і добрі задатки, і 
погані нахили. Але скажи-но ти, досвідчений рибалка: якщо я 
хотів би проїхати човном по Йордану до Генезаретського озера, 
як я мав би це зробити? Чи це б мені вдалося?" 

"Це була б важка робота. Але плоскодонним човном це мо-
жна зробити. Це потребує зусиль, знаєш...і дуже довго тривати-
ме! Треба весь час вимірювати дно, спостерігати за берегами, 
берегтися вирів, зважати на плавучі кущі і на течію. Вітрило тут 
не допоможе, навпаки... А ти справді хочеш по річці повернути-
ся до озера? Подумай, плисти проти течії важко. Для такої спра-
ви треба багатьох, інакше..." 

"Ти це сказав. Коли хтось обтяжений гріхами, то мусить, щоб 
стати добрим, плисти проти течії, і сам він цього не зробить. Юда 
якраз один із таких, а ви йому не допомагаєте. Бідний пливе сам 
вверх проти течії, наштовхується на мілину, заплутується у водо-
рослях, його захоплюють вири. З іншого боку, він не може одноча-
сно вимірювати глибину і тримати весло чи стерно. Чому ж, отже, 
картаєм його, коли він не рухається вперед? Ви маєте співчуття 
до чужих, а до нього, вашого супутника, ні! Це несправедливо. 
Поглянь, он Йоан іде з ним у село, щоб принести хліб і овочі. Він 
попросив супроводжувати його саме Йоана, тому що він не дур-
ний і знає, що ви, старші, про нього думаєте". 

"Ти його послав! А якщо він тепер зіпсує і Йоана?" 
"Кого? Мого брата? Чому зіпсує?" - питає Яків, що якраз 

підходить з мокрою сіттю. 
"Тому що Юда з ним іде". 
"Відколи?" 
"Від сьогодні. Я це дозволив". 
"Ну, якщо ти це дозволив!" 
"Так, і я хотів би це порадити всім. Ви надто часто залиша-

єте його самого. Не будьте для нього лише суддями. Він не гір-
ший за багатьох інших. Але його розпестили в дитинстві". 

"Так, так мусить бути. Якби його батьками були Заведей і 
Саломея, тоді було б інакше. Мої батьки хороші. Вони не забу-
вають про свої права і обов'язки у ставленні до дітей". 

"Це ти правильно сказав. Сьогодні я хочу говорити саме 
про це. Ходімо. Я вже бачу людей, що йдуть сюди через луки". 
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"Я вже тепер не знаю, як ми повинні жити. Більше немає часу 
на їжу, сон і відпочинок... Приходить все більше і більше людей," -
каже Петро наполовину зачудовано, наполовину сердито. 

"Ти про це жалієш? Але ж це знак того, що все ще є люди, 
які шукають Бога". 

"Так, Учителю, але ти терпиш через це. Вчора ти не поїв, а 
останньої ночі ти не мав іншого покривала, окрім свого плаща. 
Якби про це знала твоя мати!" 

"Вона б хвалила Бога, що він посилає до мене стільки вірних". 
"І вона б докоряла мені, - тому, кому вона тебе доручи-

ла," - завершує Петро. До них, жестикулюючи, наближаються 
Филип і Варфоломей. Побачивши Ісуса, пришвидшують крок. 
Вони кажуть: "О, Вчителю, що ми маємо робити? Це справжнє 
паломництво: хворі, плачучі, бідні... Більшість прийшли здалеку". 

"Ми купимо хліба. За пожертви, які дають багаті". 
"Дні короткі. Шопа вже майже вщерть заповнена людьми на 

біваках. Ночі вогкі і холодні". 
"Филип має рацію. Ми всі потіснимося в одному приміщенні. 

Якось уже буде. Тоді ми обладнаємо два інших приміщення для 
тих, що не зможуть сьогодні піти додому". 

"Я зрозумів. Скоро ми змушені будемо просити у гостей ви-
бачення, коли захочемо переодягнутися. Вони такі настирливі, 
що спонукають нас до втечі," - бурчить Петро. 

"Ти ще переживеш і інші втечі, мій Петре! Що з жінкою?" -
на тоці Ісус побачив жінку, що плаче. 

"Ах, вона тут була вже вчора і вчора також плакала. Коли ти 
говорив з Макаеном, вона рушила було до тебе, але потім ві-
дійшла. Вона, напевно, живе в селі або десь поблизу, бо прийшла 
знову. Хворою вона не виглядає..." 

"Мир з тобою, жінко," - каже Ісус, наближаючись до неї. 
Вона тихо відповідає: "І з тобою" і не говорить більше нічого. 

Присутніх близько трьохсот осіб. Під навісом криві, сліпі, німі; 
одного судомить, а ще один юнак, що має, очевидно, водянку го-
лови і якого супроводжує чоловік, виє, бризкає слиною, неспокійно 
рухає своєю великою головою і водить тупими очима туди-сюди. 

"Можливо, він є сином тієї жінки?" - питає Петро. 
"Я цього не знаю. Прочанами опікується Симон - він знає". 

1 і 



Вони кличуть Зилота, питають його і виясняють, що жінка тут 
сама. "Вона лише плаче і молиться. Прийшовши сюди, вона спита-
ла мене: "Чи зцілює Вчитель також і серця?" - повідомляє Зилот. 

"Можливо, обманута дружина?" - припускає Петро. 
Ісус подався до хворих, а Варфоломей і Матей ідуть з інши-

ми прочанами очиститися. 
Жінка застигла в своєму кутку і плаче. 
Ісус нікому не відмовляє в чуді. Гарним є чудо над слабо-

умним, якому Ісус вдихає подихом розум, тримаючи його вели-
ку голову у своїх вузьких долонях. Усі підійшли ближче. Якась 
жінка під покривалом також наважується підійти, можливо, тому, 
що тут багато людей, - і стає поряд з жінкою, що плаче. Ісус 
каже до слабоумного: "Я хочу впустити в тебе світло розуму і 
показати тобі шлях до світла Бога. Слухай, говори зі мною: "Ісус", 
кажи це, я хочу цього!" 

Слабоумний, що до цього вив, як тварина - це дійсно було 
ніщо інше, як виття - тепер із зусиллям белькоче: "Ісус", ні: "Ішу". 

"Ще раз!" - наказує Ісус, продовжуючи тримати його без-
форменну голову у своїх долонях і пронизуючи його своїм погля-
дом. "Тсесу" - "Ще раз!" - "Ісус", - каже слабоумний нарешті. 
Його очі не такі вже пусті, а рот посміхається інакше. 

"Чоловіче, - каже Ісус до батька, - ти повірив. Твій син 
зцілений. Спитай його. Ім'я Ісус робить чудеса супроти хвороб і 
пристрастей". 

Чоловік питає свого сина: "Хто я?" 
Юнак відповідає: "Мій батько". Чоловік притискає сина до 

свого серця і пояснює: "Він таким народився. Моя жінка помер-
ла, народжуючи його, а він нічого не розумів і не міг говорити. А 
тепер подивіться! Я повірив, так, я прийшов з Йопи. Що я можу 
зробити для тебе, Вчителю?" 

"Ти повинен бути добрим, а з тобою і твій син. Більше ні-
чого..." 

"І любити тебе. О, йдемо, сину, негайно і розкажемо це ма-
тері твоєї матері. Вона намовила мене на цей крок, хай буде 
благословенна за це!" Обоє щасливі відходять. Від колишньої 
біди залишається лише велика голова. Хлопець нормально ви-
глядає і може говорити. 
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"Але чи зцілився він по твоїй волі чи силою твого імені?" -
запитують люди. 

"По волі Отця, що завжди благонамірений до свого Сина. 
Однак моє ім'я означає і порятунок. Ви знаєте це, Ісус означає 
Спаситель. Спасіння стосується і душі, і тіла. Хто вимовляє ім'я 
Ісус з істинною вірою, звільняється від хворіб і гріхів, тому що в 
кожній душевній чи тілесній недузі видно пазурі сатани. Він спри-
чиняє тілесні страждання, щоб довести людину через страждан-
ня тіла до протесту і зневіри, і намагається приректи людину на 
вічні муки в пеклі через моральні чи духовні хвороби". 

"Отже, на твою думку, в будь-якому клопоті людини вельзе-
вул не є ні при чому?" 

"Ні, він не є ні при чому. Через нього в світ прийшли хвороби 
і смерть. Злочини і зіпсуття також прийшли в світ через нього. 
Коли ви бачите, що хтось мучиться через якусь біду, то подумай-
те про те, що він страждає через сатану. Коли ви бачите, що є 
причиною нещастя, то розумієте, що це діло рук сатани". 

"Але ж хвороби походять від Бога". 
"Хвороби - це хаос в порядку, тому що Бог створив людину 

здоровою і досконалою. Даний Богом порядок порушив сатана, 
принісши з собою недуги тіла і їхні наслідки, а, отже, смерть і 
фатальну спадкоємність. Людина від Адама і Сви унаслідує спад-
кові гріхи. Але не тільки їх. Ця ганебна пляма стає все більшою 
і захоплює нарешті три рівні людини: тіло все більше розбещене, 
а тому слабке і хворе; мораль стає гордовитішою, а тому зіпсу-
тішою, дух стає все більше невіруючим, а тому ідолопоклонним. 
Тому треба, як я це зробив зі слабоумним, вивчити ім'я Ісус, що 
змушує сатану втікати; вирізьбити його в своєму серці і розумі і 
покласти його своєрідною печаттю власності на особисте я". 

"Але чи належимо ми тобі? Хто ти є, що так багато про 
себе уявляєш?" 

"Якби так тільки було! Але це не так. Якби я володів вами, 
ви були би вже врятовані. Це було б моїм правом, тому що я є 
Спаситель і мав би володіти спасенними мною... Але я врятую 
лише тих, хто в мене вірить". 

"Йоан - я йду від Иоана - сказав мені: "Іди до того, хто 
проповідує і хрестить на Сфраїмі і Єрихоні. Він має владу роз-
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в'язувати і зв'язувати, тоді коли я можу тобі лише сказати: "Кайся, 
щоб дати крила своїй душі і вона могла послідувати за спасін-
ням," - каже один чудесно зцілений, який дотепер пересувався 
на милицях, а зараз може добре рухатися. 

"Чи не страждає Христитель через те, що втрачає народ?" 
- питає один. Чоловік, який щойно говорив, відповідає: "Страж-
дає? Він каже до всіх: ідіть! ідіть!.. Я зірка, що заходить. Він -
зірка, що сходить і залишиться навіки в своїй величі. І щоб ви не 
залишилися в темряві, ідіть до нього, поки не погас мій вогник". 

"Фарисеї так не говорять. Вони сповнені зависті, бо ти при-
тягуєш до себе народ. Чи ти це знаєш?" 

"Я це знаю," - відповідає Ісус коротко. 
Тут виникає дискусія, чи фарисеї праві, чи не праві в своїх 

діях. Але Ісус зупиняє її коротким і незаперечним: "Ви не по-
винні осуджувати". 

Повертаються Варфоломей і Матей з охрищеними. 
Ісус починає говорити: 
"Мир з вами усіма! 
Я думав говорити з вами від Бога вранці, оскільки ви вже 

вранці сюди прийшли, і було б також краще, якщо б ви коло полу-
дня могли вирушити назад додому. Я також думав прихистити 
прочан, які того самого дня не зможуть добратися додому. Я сам 
також прочанин і не володію нічим, окрім найнеобхіднішого, що 
дано мені милосердям друга. Йоан має ще менше, ніж я. Але до 
Йоана приходять здорові або легкохворі, засмучені, сліпі, глухі, а 
не хворі з гарячкою чи навіть вмираючі, як до мене. Вони ідуть 
до нього, щоб отримати покаяння і хрищення. До мене ви ідете 
також для зцілення тіла. Закон каже: "Люби свого ближнього, як 
самого себе". Я обдумав і кажу: "Як можу я доказати, що я лю-
блю братів, якщо я закрию своє серце для їхніх бід і потреб, та-
кож і тілесних? Тому я дам їм те, що дано мені. Я простягаю руку 
до багатих і прошу в них хліба для бідних; я відмовляюсь від 
свого місця ночівлі і приймаю втомлених і терплячих. 

Ми всі є братами, і любов повинні довести не словами, а діла-
ми. Той, хто закриває своє серце перед своїм ближнім, має серце, 
як Каїн. Той, хто не має любові, є бунтарем проти Божого Наказу. 
Ми всі є братами, та все ж - і я це бачу, і ви також - навіть в 

14 



одній сім'ї можуть панувати ненависть і ворожість там, де одна-
кова плоть і кров, які ми перейняли від Адама, поєднують нас в 
одну братню спільноту роду. Брати проти братів, діти проти бать-
ків, а подружжя налаштоване вороже одне проти одного. 

Але щоб не відчувати ворожості до брата і щоб не стати 
одного дня супругом, що зламав подружню вірність, треба від 
раннього дитинства вчитися поваги до сім'ї - найменшої, але і 
найзначимішої спільноти в світі. Вона найменша в порівнянні зі 
спільнотою міста, області, нації, частини землі; але зате і найва-
жливіша, бо вона є найстарішою і створена Богом ще тоді, коли 
понять Батьківщина і країна не існувало. Тоді вже це ядро сім'ї 
було як початок раси, як мале царство, в якому чоловік є царем, 
жінка - царицею, а діти - їхніми підданими, це ядро вже тоді 
було живим і діючим. Але чи може коли-небудь існувати царст-
во, в якому відсутній послух, повага, ощадливість, добра воля, 
старанність і любов? 

"Ти повинен шанувати батька і матір," - написано в Десяти 
Заповідях. 

Як їх шанують? Чому їх треба шанувати? їх шанують спра-
вжнім послухом, істинною любов'ю, повною довір'я повагою, з 
пошаною, що не виключає довірливість і яка одночасно не до-
зволяє батькам поводитись з нами, як зі слугами чи підлеглими, 
їх треба шанувати, бо після Бога батьки є тими, хто дав нам 
життя і піклується про наші матеріальні потреби. Вони є перши-
ми вчителями і першими друзями дитини. Кажемо: "Хай Бог тебе 
благословить" і кажемо: "Дякую" тим, хто подав нам предмет, 
що впав, чи тим, хто дарує нам кусень хліба. То чи ж не повинні 
ми тим, хто виснажує себе працею, щоб заспокоїти наш голод, 
щоб виткати нам одяг і тримати його в чистоті, хто береже наш 
сон, хто відмовляє собі у спочинку, щоб нас доглядати, в кого ми 
знаходимо заспокоєння і силу, коли впадаємо у відчай, - гукнути 
з любов'ю: "Хай Бог благословить вас" і "Я дякую вам"? 

Батьки є нашими вчителями. Вчителя бояться і поважають. 
Але він бере нас під свою опіку лише тоді, коли ми вже володі-
ємо найважливішими знаннями, щоб орієнтуватись у просторі, са-
мостійно їсти і називати найважливіші предмети, і він залишає 
нас, коли нам треба вчитися найважливішому в житті предмету, 
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а саме "мистецтву" жити. Батько і мати є тими, хто спочатку 
готує нас до школи, а потім - до життя. 

Батьки є нашими друзями. Не може бути кращого друга, 
ніж батько! І кращої подруги, ніж мати! Чи ви колись перед ними 
дрижали? Чи ви можете сказати: "Він чи вона зрадили мене?" І 
яким дурним є хлопець і ще дурнішою дівчина, які чужих роб-
лять своїми друзями, а перед батьком і матір'ю закривають своє 
серце, які псують свій дух і серце нерозумними або й небезвин-
ними зв'язками, і таким чином стають причиною сліз батьків, 
які, як краплі рідкого свинцю, роблять борозди на їхніх серцях. 
Але ці сльози, кажу я вам, не падають у порох і не кануть у 
забуття. Бог збирає і рахує їх. Мучеництво відштовхнутого ба-
тька чи відштовхнутої матері буде винагороджене Господом. Але 
вчинок сина, що мучить своїх батьків, забутим не буде - навіть 
тоді, коли батько і мати в своїй повній болю любові будуть у 
Бога випрошувати милосердя для винного сина. 

"Шануй батька і матір, якщо ти хочеш довго жити на 
землі," - сказано, "і вічно в небі", додаю я до цього. Замалою 
була б кара в цьому світі за помилку супроти батьків, якщо б 
вона полягала лише в скороченні терміну життя. Потойбіччя не 
є казкою, і в потойбічні існує нагорода або кара залежно від того, 
як ми жили. Хто провинився перед батьками, провинився перед 
Богом, бо Бог дав нам Заповідь любити наших батьків, і хто їх 
не любить - грішить. Окрім життя тіла він втрачає і життя істин-
не, про яке я говорив вам, і йде назустріч смерті душі. Він уже 
носить у собі смерть, бо його душа в немилості у її Господа, і є 
злочинцем, бо він зневажив найсвятішу любов після любові до 
Бога. В його душі зріє зерно майбутньої подружньої зради, бо зі 
злого сина вийде поганий чоловік. Така душа вже має нахил до 
анормального соціального життя, бо з поганого сина розвиваєть-
ся в майбутньому злодій, шахрай, жорстокий убивця, холодно-
кровний лихвар, нахабний спокусник, цинічна особа, огидний зра-
дник Батьківщини, зрадник друзів, дітей, подружжя, зрадник усіх 
людей. Чи можна шанувати того і довіряти тому, хто зрадив лю-
бов матері і насміявся над сивим волоссям старого батька? 

Але слухайте далі, тому що батьки теж мають обов'язок 
щодо дітей. Прокляття винній дитині! Але і прокляття винним 
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батькам! Робіть так, щоб діти вам ие докоряли і не могли наслі-
дувати в злому. Ставтеся до них зі щирою і чистосердною лю-
бов'ю, таку ж любов ви отримаєте у відповідь. Бог є милосер-
дя. Батьки, які після Бога займають друге місце, повинні теж 
бути милосердям. Будьте для своїх дітей прикладом і розрадою. 
Будьте для них миром і проводом. Будьте першою любов'ю ва-
ших дітей. Мати завжди є тим образом, який шукаємо у своїй 
майбутній нареченій. Батько повинен бути для підростаючої дочки 
особистістю, яку б вона хотіла побачити у своєму нареченому. 
Зробіть так, щоб ваші сини і дочки мудро вибирали собі супут-
ників, думаючи при цьому про батька чи про матір, і бажали 
віднайти в супутникові те, що є в батька чи матері, а саме істинні 
чесноти. 

Якщо б я хотів повністю вичерпати цю тему, то не вистачи-
ло б дня і ночі. Тому я роблю це коротко. Інше хай скаже вам 
Святий Дух. Я сію насіння і йду далі. А насіння в добрій людині 
дасть добре коріння і пустить пагони. Ідіть, мир з вами!" 

Одні швидко відходять. Ті, що залишаються, ідуть у третє 
приміщення і їдять свій хліб або те, що в ім'я Боже пропонують 
їм апостоли. На товсті колоди покладено дошки і солому, там 
можуть спати прочани. Жінка під покривалом відходить швид-
кими кроками. Та, що з самого початку і під час всієї проповіді 
Ісуса плакала, застигла в нерішучості. 

Ісус іде в кухню, щоб поїсти. Але тільки він почав їсти, як 
почувся стук у двері. Андрій, що сидить біля дверей, встає і 
виходить у двір. Там він з кимось розмовляє і незабаром повер-
тається. "Вчителю, жінка, та, яка плакала, хоче говорити з то-
бою. Вона каже, що не може залишитися, але перед відходом 
мусить поговорити з тобою". 

"Але як і коли зможе Вчитель поїсти?" - стурбовано вигу-
кує Петро. 

"Ти мав би їй сказати, щоб вона прийшла пізніше", - каже 
Филип. 

"Спокійно! Я поїм пізніше. А ви їжте", - Ісус виходить. 
Жінка чекає на нього. 
"Вчителю, одне слово... Ти сказав... о, ходи за будинок. Мені 

так боляче розказувати тобі про свій клопіт". 
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Ісус без слів задовольняє її прохання. Лише за будинком він 
питає її: "Що хочеш ти від мене?" 

"Вчителю, я слухала тебе, коли ти говорив з людьми... А 
потім я почула твою проповідь. Здавалося, ніби ти говорив для 
мене. Ти сказав, що в кожній тілесній чи духовній недузі задія-
ний сатана. Я маю сина, і його душа хвора. Це йому треба було 
б почути, що ти сказав про батьків. Він є моєю найбільшою тур-
ботою. Він зв'язався з поганими друзями і став таким, як ти 
говорив... Краде, але поки що тільки вдома... Крім того сварли-
вий. .. бундючний... Він ще такий молодий, а руйнує себе розпус-
тою і гульнею. Мій чоловік хоче його прогнати. Я ж мати і стра-
ждаю так сильно, що хотіла б вмерти... Чи бачиш, як дрижать 
мої груди? Серце хоче вискочити з жалю. З учорашнього дня 
хочу я поговорити з тобою, тому що надіюся на тебе, мій Боже! 
Але я не наважувалась щось сказати. Це так боляче для ма-
тері - визнати: "Я маю жорстокого сина", - жінка опустилася 
на землю перед Ісусом і плаче. 

"Не плач більше, він буде зцілений від своєї недуги". 
"Якщо б він міг тебе почути! Але він не хоче тебе чути. О, 

так він ніколи не виздоровіє!" 
"Але ти маєш віру за нього? Маєш ти волю за нього?" 
"Ти це питаєш мене? Я прийшла з висот Переаїв, щоб про-

сити тебе за нього..." 
"Тоді йди. Коли ти прийдеш додому, твій син з розкаянням 

поспішить тобі назустріч". 
"Але як?" 
"Як? Ти не віриш, що Бог може зробити те, про що я його 

прошу? Твій син там, я тут. Але Бог є всюди. Я молю Бога: 
"Отче, май милосердя до цієї матері". Бог зробить так, що твій 
заклик зазвучить у серці твого сина. Тепер іди, жінко! Одного 
дня я проходитиму твоїм селом, а ти, повна гордості, поспішиш 
мені назустріч разом зі своїм сином. Коли він, плачучи на твоїх 
колінах, буде просити у тебе прощення і розповідатиме тобі про 
таємну боротьбу, з якої він вийшов з новою душею, а потім спи-
тає тебе, чому так сталося, тоді ти йому скажеш: "Через Ісуса 
ти відродився до добра". Розкажи йому про мене. Якщо ти до 
мене прийшла, то це доводить, що ти знаєш, хто я. Зроби так, 
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щоб він дізнався про мене і думав про мене для того, щоб мати 
у собі силу, що рятує. Всього доброго! Мир з тобою, віруюча 
мати, з сином, що навернеться, з повеселілим батьком і з возз'єд-
наною родиною. Іди!" 

Жінка іде до села, і видіння закінчується 

162. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"ТИ НЕ ПОВИНЕН ЧУЖОЛОЖИТИ" 

Ісус говорить: "Май терпіння, моя душе, в подвоєних зусиллях. За-
раз час страждань. Ти знаєш, яким втомленим був я останніми днями? 
Ти могла це бачити. Я опирався при ходьбі на Иоана, Петра, а також на 
Юду... Так, я, який творив чуда лише через дотик до мого одягу, не зміг 
змінити того серця. Дай мені опертися на тебе, малий Йоане, щоб я міг 
повторити ті слова, які я вже сказав в останні дні тим твердоголовим і 
отупілим, що не сприйняли пророцтво моїх страждань. І дозволь також, 
щоб Учитель розповів про години проповідей у похмурій низині "Обма-
нливих вод". За це я двічі благословлю тебе. За твої зусилля і за твої 
співпереживання. Я рахую твої зусилля і збираю твої сльози. Зусиллям, 
що сповнені любов'ю до братів, належиться таке саме пошанування, як 
і тим, що необхідні, щоб люди пізнали Бога. Твої сльози через мої стра-
ждання на минулому тижні винагороджуються поцілунком Ісуса. Пиши 
і благословення з тобою!" 

Ісус стоїть на штабелях дощок - своєрідній трибуні поблизу 
дверей в одному з приміщень. Він говорить громовим голосом, 
щоб усі могли почути: і ті, що знаходяться в приміщенні, і ті, що 
під навісним дахом, і навіть ті, що стоять під дощем на затопле-
ному тоці. В своїх темних водонепроникних плащах з натураль-
ної шерсті вони схожі на монахів. У самому приміщенні знаходя-
ться слабші, під навісом - жінки, а у дворі, під дощем, - силь-
ніші, в основному чоловіки. 

Приходить Петро, босий, у короткому нижньому одязі, з ху-
сткою на голові. Він не втрачає свого доброго гумору, хоча і 
змушений бродити по воді і приймати небажаний душ. З ним 
Иоан, Андрей і Яків. Вони обережно переносять хворих з іншого 
приміщення, супроводжують сліпих і підтримують кривих. 
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Ісус терпляче чекає, коли всі займуть свої місця. Йому шко-
да, що четверо апостолів такі мокрі, ніби просякнуті водою губки. 

"Нічого, нічого! Ми як просмолене дерево. Не переймайся 
тим. Ми лише ще раз одержуємо хрищення і христителем є сам 
Бог," - відповідає Петро на переживання Ісуса. 

Нарешті всі на своїх місцях, і Петро хоче переодягнутися в 
сухе. Він закликає до цього і трьох інших. Але коли він знову 
опиняється біля Вчителя, то помічає біля навісу сірий плащ жін-
ки під покривалом і, не роздумуючи, йде до неї через двір під 
дощем, що періщить ще сильніше, по калюжах, бризки з яких, 
коли в них попадають великі дощові краплини, долітають майже 
до колін. Він бере жінку під покривалом за лікоть, не чіпаючи 
плаща, і тягне її під шопу, де вона буде захищена від дощу. По-
тім він стає недалеко від неї, прямо і нерухомо, як вартовий. 

Ісус це бачив. Він посміхається, схиливши голову, щоб при-
ховати вираз свого обличчя. Ісус говорить: 

"Не говоріть ті, хто регулярно приходить до мене, що я про-
повідую не по порядку і перескакую деякі з Десяти Заповідей. 
Ви слухаєте мене, я бачу це, ви прислухаєтесь до мене. Я при-
в'язуюсь до болю і ран, які бачу в вас. Я лікар. Лікар іде спочатку 
до важкохворих, до тих, хто найближчий до смерті. Потім він 
іде до тих, хто терпить менше. Я роблю так само. 

Сьогодні кажу я: "Ти не повинен чужоложити". 
Хай не блукають ваші погляди в намаганні прочитати на тому 

чи іншому обличчі слово "чужоложець". Любіть один одного. 
Чи ви б хотіли, щоб хтось прочитав це на вашому обличчі? Ні! 
Отож не намагайтесь прочитати це в неспокійному погляді сусі-
да, на чолі, що почервоніло і схилилося додолу. 

Потім... О, скажіть мені, особливо ви, чоловіки, хто з вас 
ще не покуштував цього хліба з попелу і екскрементів, що нази-
вається сексуальним задоволенням? Чи чужоложать тільки тоді, 
коли віддаються на годину в руки повії? Чи не є чужолозтвом 
осквернене співжиття в подружжі, що стало легалізованим грі-
хом, бо спрямоване тільки на взаємне задоволення чутливості, 
виключаючи наслідки? 

Шлюб означає розмноження, і його здійсненням є оплодот-
ворения. Без цього він неморальний. Не можна робити дому роз-
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пусти зі шлюбних покоїв. Але вони стають ним, коли забрудню-
ються розбещеністю і коли подружжя не освячується материн-
ством. Земля не відмовляється від насіння. Вона приймає його і 
дає можливість рослині рости. Сім'я, потрапивши в землю, не 
тікає, а пускає коріння, укріплюється, розвивається і дає колосся, 
і так постає рослина - із зв'язку землі і насінини. Чоловік є на-
сінням, жінка - ґрунтом, а дитина - колосом. Вагатися, чи зрос-
те колос, і тратити силу на порок є гріхом, розпустою в подружжі, 
що ще гірше через непослух завіту, який каже: "Будьте одним 
тілом і помножуйтесь у дітях" (Бут 1, 26-28 і далі). 

Отже, бачите, жінки, що свідомо хочете залишитись неплід-
ними, ви, законні і шановані, але не в очах Бога, а в очах світу 
жінки, що ви все ж схожі на повій і грішите, навіть якщо належи-
те тільки вашому чоловікові, тому що ви не шукаєте материнст-
ва, а занадто часто віддаєтесь чуттєвому задоволенню. Ви не 
задумуєтесь, що чуттєва насолода - з пащі якої може походити 
і ваша похіть - є отрутою, що переростає в пристрасть. Спрагло 
бажаючи задоволення, вона ламає перепони і в своїй жадобі стає 
ще ненаситнішою. Що залишається? Терпкий присмак попелу під 
язиком, відраза, омерзіння і зневага до себе самих і співучасни-
ків вашої насолоди. Чи ж могло би бути інакше - щоб в людині 
не піднімалась ця самозневага, коли знову на сторожі свідомість -
а ви це робите від одного сп'яніння розуму до наступного - якщо 
людина принижує себе до рівня тварини? 

Сказано: "Не чужолож". 
Розпуста керує більшістю похітливих дій людини. Я не роз-

глядаю ті абсурдні зв'язки, які книга Леві засуджує словами: "Чо-
ловіче, ти не повинен жити з чоловіком, як з жінкою" і "Ти не 
повинен жити з твариною, щоб не заплямуватися від неї". Те 
саме стосується жінки: вона не повинна співжити з твариною, бо 
це було б злочином! (Лев 18,22-23). 

Тепер, коли я назвав обов'язки одружених у шлюбі, який пере-
стає бути святим, коли через лукавство залишається неплідним, я 
перейду до розпусти між чоловіком і жінкою: розпуста через взаєм-
ну порочність або через оплату у вигляді грошей чи подарунків. 

Людське тіло є чудовим храмом, що скриває в собі вівтар. 
На вівтарі має бути Бог. Але Бога немає там, де панує зіпсова-
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ність. Тому тіло нечистої людини осквернило вівтар і залишило-
ся без Бога. 

Як принижує себе людина, що сп'яніла і валяється в болоті 
і у власному блювотинні, так принижує себе і людина, що від-
дається розпусті: вона стає гіршою від черв'яка і найбруднішої 
тварини. Скажіть мені, якщо серед вас є хтось такий, який при-
низив себе до того, що торгує своїм тілом, як це роблять із 
зерном і тваринами, - що доброго йому це дало? Зверніться до 
свого серця, огляньте і спитайте його, послухайте його, подиві-
ться на його рани, на його болісний вигляд, а тоді скажіть мені: 
чи той плід справді вартий того, щоб це серце, яке було наро-
джене чистим, терпіло такий біль: жити з примусу в нечистому 
тілі і своїм биттям давати життя і жар розпусті, щоб врешті в 
ній згоріти? 

Скажіть мені, чи ви так уже низько впали, що ніколи не ри-
дали в глибині душі, коли чули дитячий голос, що гукав "Мамо", 
а ви згадували свою матір, о, ви, діви веселості, які втекли або 
були вигнані з дому, щоб ви - гнилий плід - не псували вашими 
заразними нахилами інших братів і сестер? Коли ви думаєте про 
свою матір, що, можливо, померла від скорботи, тому що терза-
ла себе думкою: "Невже я народила потвору"? 

Хіба ваше серце не виривається з грудей, коли вам зустрі-
чається самотній поважний старець і ви згадуєте свого батька, 
якого зганьбили і прирекли на глум односельців? 

Невже ви не відчуваєте, як судорожно напружується ваше 
нутро, коли ви бачите щастя нареченої або невинність діви і му-
сите собі сказати: "Від усього цього я відмовилася і цього в мене 
більше ніколи не буде!" 

Хіба ви не відчуваєте, як горить від сорому ваше лице, коли 
ви зустрічаєтесь із сповненим пожаданням або зневагою погля-
дом чоловіків? 

Хіба ви не почуваєте себе жалюгідними, коли тужите за по-
цілунком дитини і не маєте кому сказати: "Поцілуй мене", тому 
що ви позбулися її, умертвили, як неприємний тягар або непотрібну 
перешкоду, відламали від дерева, чиїм плодом вона все ж є, і 
викинули на ityny гною, і тому, що тепер маленькі життя гукають 
вам: "Вбивці!"? 

22 



Хіба ви не здригаєтеся при згадці про того судцю, який вас 
створив і чекає на вас, щоб запитати: "Що ти зробила з собою? Чи 
ж для цього я дав тобі житія? Смердюче гніздо червів і тління, як 
насмілилась ти стати перед моїм обличчям? Ти зробила своїм Бо-
гом чуттєву насолоду! Тепер іди на кару, що не має кінця!" 

Хто плаче? Ніхто? Ви кажете, ніхто? І все ж моя душа лине 
назустріч іншій душі, яка плаче! Чому вона йде їй назустріч? 
Щоб відкинути її як повію? Ні! Тому що її душа викликає в мене 
жаль, хоч все в мені відчуває відразу до її гидкого, розпусного, 
покритого потом тіла. 

О Отче! Отче! Я прийняв тіло і залишив небо і для цієї душі, 
щоб бути для неї і багатьох таких душ, як вона, відкупителем. 
Чому не повинен я знайти цю заблукану вівцю і не принести її в 
хлів, очистити, з'єднати з отарою, повести на пасовище і пода-
рувати їй любов, досконалішої від якої нема; зовсім відмінну від 
тих пристрастей, які дотепер носили для неї ім'я любові, а були 
лише ненавистю; співчуваючу, досконалу і ніжну любов, щоб вона 
не печалилась більше за минулими часами, або печалилась тільки 
тому, що мусила б собі сказати: "Забагато днів я жила без тебе, 
Вічна Красо. Хто поверне мені втрачений час? Як зможу я на-
долужити те, що я б спізнала, якби залишилась чистою?" 

Але не плач, розтоптана жадібністю світу душе. Послухай, 
сьогодні ти є брудною ганчіркою, але ти все ж можеш стати 
квіткою. Ти є нечистою твариною, але можеш знову стати анге-
лом. Ти вже була ним колись. Ти танцювала на квітуючих лугах, 
як троянда серед троянд, свіжа, як вони, і розсипала пахощі в 
своїй незайманості. Ти радісно співала свої дитячі пісні, а потім 
бігла до матері і до батька і казала їм: "Я люблю вас," і невиди-
мий ангел-хоронитель, якого кожне створіння має при собі, радів 
з твоєї чистої, блакитної, як небо, душі... 

А потім? Чому? Чому ти позбулася своїх крил дитячої не-
винності? Чому наступила на серце батька і матері, щоб поспі-
шити назустріч сумнівним захопленням? Чому позичила свій дзвін-
кий голос брехливим пустим словам пристрасті? Чому надло-
мила ти стебло троянди і поранила саму себе? 

Кайся, дочко Бога! Каяття оновлює, каяття очищує, каяття 
морально відроджує. Не може тобі пробачити людина? Не може 
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тобі пробачити твій батько? Але Бог це може! Тому що Божа доб-
рота незрівнянна з людською добротою і його добросердність є 
безкінечно більшою, як людське убозтво. Поважай себе сама і зро-
би свою душу знову гідною - живи пристойно. Оправдайся перед 
Богом, не грішачи більше проти своєї душі. Заслужи собі добрий 
відгук у Бога. Це те, що оплачується! Ти гріх! Стань доброприс-
тойністю, стань жертвою, стань мученицею свого покаяння. Ти 
могла мучити своє серце, щоб принести насолоду своєму тілу. А 
тепер муч своє тіло, щоб подарувати своєму серцю вічний мир. 

Іди! Ідіть усі! Кожен зі своїм пороком і своїми думками, і 
подумайте про це. Бог чекає на всіх і нікого з тих не відкине, хто 
кається. Хай Господь подарує вам своє світло, щоб ви змогли 
пізнати ваші душі. Ідіть". 

Люди розходяться у напрямку до села. Деякі заходять у бу-
динок. Ісус іде до хворих і оздоровляє їх. 

Група чоловіків стоїть бесідуючи в кутку. Оскільки думки у 
них різні, то вони говорять голосно і жестикулюють. Одні звину-
вачують Ісуса, інші захищають його. Ще інші перестерігають 
одних і других проти скорого присуду. Найсхвильованіші обрали 
іншу позицію, - можливо, тому, що їх значно менше в порівнянні 
з іншими групами - і йдуть до Петра, який разом з Симоном 
виносить тепер вже зайві ноші трьох оздоровлених з шопи, що 
стала пристановищем прочан. Прибулі різко звертаються до ньо-
го: "Послухай, чоловіче з Галилеї!" 

Петро повертається і дивиться на них, як на рідкісних тва-
рин. Він не каже нічого, але його обличчя говорить: банда. Си-
мон лише кидає погляд на п'ятьох схвильованих, та йде далі, 
залишаючи їх розмовляти. 

Один з п'ятьох продовжує: "Я Самуель, книжник, це мій ко-
лега Садох, а оцей Юда Єлеазар, дуже відомий і впливовий, ось 
цей - добре відомий Каласцебона-старший, а цей - Наум. Ти 
розумієш! Наум!" І тон його голосу стає майже патетичний. 

Петро робить легкий поклін при кожному імені, і хоче про-
довжити свій шлях, кажучи з найвищою байдужістю: "Не знаю... 
ніколи не чув... я не розумію". 

"Дурний рибак, ти мав би знати, хто є довіреною особою 
Анни!" 
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"Я не знаю Анни, я лише знаю багато жінок на ім'я Анна... 
В Капернаумі дуже багато також прізвищ Анна. Але я не знаю, 
якої Анни оцей тут розігрує довірену особу". 

"Оцей? Мені кажуть "оцей"?!" 
"Але що я повинен тобі казати? Осел чи птах? Коли я ходив 

до школи, вчитель вчив мене казати "оцей", коли я говорив про 
чоловіка, а якщо я не помиляюся, ти є чоловік". 

Чоловік веде себе так, ніби ці слова завдали йому болю. 
Інший, який говорив перед тим, пояснює: "Але Анна є тестем 
Каяфи!" 

"Ах так, тепер я розумію. І що далі?" 
"Ну, ти повинен знати, що ми обурені". 
"Чим? Погодою? Я також. Третій раз мушу міняти одежу, 

але вже не маю більше нічого сухого". 
"Не клей дурня!" 
"Дурня? Це правда! Але якщо ви обурені не погодою, то 

тоді чим? Римлянами?" 
"Твоїм учителем, фальшивим пророком!" 
"Стій, дорогий Самуелю. Візьми до уваги, що коли я не сплю, 

то схожий на озеро. Від штилю до бурі мені достатньо однієї 
миті. Слідкуй за тим, що ти говориш!" 

До гурту підійшли сини Заведея і Алфея, а з ними Іскаріот і 
Симон; вони кільцем оточили Петра, який кричить все голосніше. 

"Не доторкайся своїми плебейськими руками до великих 
Сіону!" 

"О, що за пишне панство! А ви не чіпайте Вчителя, інакше 
приземлитесь у криниці, і то негайно, щоб ґрунтовно почисти-
тись всередині І ЗЗОВНІ" . 

"Я хотів би звернути увагу вчених храму на те, що цей буди-
нок є приватним володінням," - каже Симон спокійно. Іскаріот 
запевняє: "І що Вчитель, за це я можу поручитися, завжди має 
повагу до дому іншої людини, особливо до дому Господа. Таку 
ж повагу слід би виявляти і до Його дому". 

"Замовкни, ти, лукавий черв'як!" 
"Лукавий саме тому! Ви викликали в мене відразу, і тому я 

пішов туди, де немає мерзості. Дай Боже, щоб перебування з 
вами мене не зіпсувало". 
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"Гаразд, чого ви хочете?" - питає Яків Алфея сухо. 
"Хто ти такий?" 
"Я Яків Алфея, і Алфей Якова, і Яків Матана, і Матан Єле-

азара, а коли ти хочеш, я назву тобі все родове дерево аж до 
царя Давида, від якого я походжу. А до того я ще кузен Месії. 
Тому я прошу тебе говорити зі мною як з потомком царського 
роду і юдейської раси, коли твоїй високомірності противно вести 
мову з істинним ізраїльтянином, який знає Бога краще, ніж Гама-
ліель і Каяфа. Отож говори!" 

"Твій вчитель і родич дозволяє, щоб за ним слідували повії. 
Ота жінка під покривалом - повія. Я її впізнав, коли вона прода-
вала золото. Вона коханка Шамаї, що втекла від нього; вона со-
ромить його". 

"Кого? Шамаї, раввина? Тоді вона вже має бути стара кало-
ша, а тому не небезпечна," - їдко зауважує Іскаріот. 

"Замовкни, безумний! Шамаї Ельхія, наближеного Ірода!" 
"Ах так, очевидно, вона вже більше не любить свій скарб. 

Врешті, це була його коханка, а не твоя. То чому ти тоді так 
хвилюєшся?" - Юда Іскаріот відповідає дуже насмішкувато. 

"Чоловіче, чи ти не думаєш, що ганьбиш себе, роблячи з 
себе вивідувача? - питає Юда Алфея. - Ти не думаєш, що гань-
бить себе той, хто принижується до гріха, а не той, хто намага-
ється виправити грішників? Яка ще неслава падає на мого Вчи-
теля і брата, якщо він своїм голосом пробує здобути навіть ту, 
чиї вуха осквернені злобою розпусних Сіону?" 

"Голос! Х а - х а - ха... Твоєму вчителеві і кузенові тридцять 
років, і він ще більший лицемір, як інші. Ти і ви всі, ви добре 
спите вночі?" 

"Безсоромна змія! Геть, або я задушу тебе!" - кричить Пет-
ро, Яків і Иоан підтримують його, а Симон лише обмежується 
словами: 

"Сором! Твоє лицемірство таке велике, що відштовхує і ви-
ливається через вінця, воно слизьке, як слимак на чистій квітці. 
Іди геть і стань людиною, тому що ти зараз суцільна злоба. Я 
впізнаю тебе, Самуелю. Ти все ще такий самий. Хай Бог тобі 
пробачить. Але зникни з моїх очей!" 
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Але саме тоді, коли Іскаріот і Яків Алфея тримають розлю-
ченого Петра, громовим голосом промовляє Юда Тадей - біль-
ше, ніж коли-небудь, схожий на свого кузена голубим сяйвом очей 
і благородною поставою: "Хто безчестить невинного, безчестить 
самого себе. Бог створив очі і язик, щоб використовувати їх у 
святості. Клеветник соромить і принижує їх, використовуючи їх 
для неправедних діл. Я не хочу заплямити себе, соромлячи своєю 
недостойною дією твоє сиве волосся. Але не забувай: злі нена-
видять добрих людей, а дурний дає волю своєму невдоволенню, 
не задумуючись, що цим він зраджує себе самого. Хто живе в 
темряві, плутає квітучу гілку зі змією. Але хто живе в світлі, 
бачить речі такими, якими вони є, і захищає їх з любові до спра-
ведливості, коли їх зневажають. Ми живемо в світлі. Ми благо-
родні й чисті діти світла, і наш старший є святим, що не знає ні 
жінки, ні гріха. Ми слідуємо за ним і захищаємо його від його 
ворогів, для яких ми, як він нас навчив, маємо не ненависть, а 
тільки молитви. Учися, старцю, від юнака, що став зрілим, тому 
що вчителькою мав мудрість, щоб ти не був поспішним у речах 
і нездатним робити добро. Іди і скажи тому, хто тебе послав, що 
не в оскверненому будинку на горі Моріа, а в цьому скромному 
помешканні царює Бог у своїй величі. Хай щастить тобі!" 

П'ятеро чоловіків, не наважившись сказати ще що-небудь, 
відходять. 

Апостоли радяться. Чи говорити їм про це Ісусові, чи ні? 
Ісус все ще перебуває серед оздоровлених хворих. Так, вони ска-
жуть йому! Так буде краще! 

Вони ідуть до нього, кличуть його і розповідають йому усе. 
Ісус спокійно посміхається і відповідає: "Я дякую вам за оборо-
ну; але чого ви хочете? Кожен дає те, що має". 

"Але трохи рації вони мають. Очі в голові, щоб бачити, і 
вони багато бачать. Вона завжди тут, надворі, як собака. Вона 
шкодить тобі," - каже дехто. 

"Дайте їй спокій. Не вона буде тим каменем, що влучить у 
мою голову, а якщо вона буде врятована, то радість від цього 
буде варта закидів". 

Видіння закінчується цією доброзичливою відповіддю. 
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163. ЖІНКА ПІД ПОКРИВАЛОМ 
БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД" 

Погода така жахлива, що не може прийти жоден прочанин. 
Ллє як з відра, і місцина перед входом перетворилася в суцільну 
калюжу, в якій плавають сухі листки, які хтозна-звідки пригнав 
сюди вітер. Він свистить і трясе завісами і дверима. В кухні 
темніше, ніж звичайно, бо двері зачинені, щоб у кухню не прони-
кав дощ. Кухня повна диму, тому що вітер заганяє його назад, 
очі сльозяться і хочеться кашляти. 

"Соломон був правий, - повчає Петро. - Є три речі, які про-
ганяють чоловіка: сварлива жінка - таку я залишив в Каперна-
умі, щоб вона могла сваритись з іншими зятями; димар, що не 
втягує дим, і дах, що протікає... І останні дві ми маємо. Але 
завтра вранці я потурбуюся про димар. Я вилізу на дах, а ти, ти 
і ти (Яків, Иоан і Андрій), ви підете зі мною. Ми обкладемо ди-
мар черепицею і зробимо йому дах. 

"А де ти візьмеш черепицю?" - питає Тома. 
"З дашка. Якщо там буде іти дощ, то це ще не кінець світу. 

Але не тут. Тобі шкода, що твоя їжа більше не буде прикраша-
тися шматками сажі?" 

"Уяви собі! Якщо б це тобі вдалося... Глянь, як я вигля-
даю... Дощ паде мені на голову, коли я стою біля вогню". 

"Ти схожий на єгипетську потвору," - каже сміючись Иоан. 
Це правда: у Томи дивні коми на повному добродушному 

обличчі. Він сам, як завжди, радісний, першим з цього сміється, 
і Ісус також сміється, бо коли Тома говорить, йому на ніс падає 
велика важка крапля сажі і залишає чорну пляму. 

"Ти фахівець з передбачення погоди. Що ти скажеш? Чи ще 
довго так буде?" - питає Петра Іскаріот, що вже кілька днів 
веде себе зовсім інакше. 

"Зараз я це тобі скажу. Зіграю роль астролога," - каже Пе-
тро, іде до дверей, трошки прочиняє їх і виставляє голову і руку. 
Він встановлює: "Низький південний вітер, гарячий і душний... 
Уф! Замало..." 

Петро раптом замовкає, тихо відступає назад, лишивши в 
дверях щілину і виглядаючи в неї. 
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"Що сталося?" - питають троє чи четверо. 
Але Петро показує їм рукою, щоб вони мовчали. Він ще раз 

виглядає надвір, а потім каже пошепки: "Та жінка тут. Вона пила 
воду біля криниці і підняла забуту в'язку дров. Вони зовсім мокрі 
і навряд чи будуть горіти. Вона вже пішла. Я піду за нею. Я 
хотів би побачити..." - і Петро обережно виходить. 

"Де вона знайшла пристановище, що вона завжди тут?" -
питає Тома. 

"І ще в таку погоду!" - каже Матей. 
"Вона, напевно, іде в село, тому що позавчора вона там ку-

пувала хліб," - каже Варфоломей. 
"У неї гарна витримка - залишатись завжди під покрива-

лом", - зауважує Яків Алфея. 
"Або вагома причина для цього," - закінчує Тома. 
"Але чи вона дійсно така, як вчора про неї говорив юдей? -

питає Иоан. - Вони завжди такі брехливі". 
Ісус мовчить, наче німий. Усі дивляться на нього, усвідомлюю-

чи, що він це знає. Але він щось різьбить зі шматка м'якого дерева, 
який повільно перетворюється у велику виделку, якою можна вий-
мати овочі з окропу. Закінчивши цю справу, Ісус простягає свою 
роботу Томі, що справді душею і тілом віддається куховарству. 

"Ти справді здібний, Учителю. Але чи ти скажеш нам, хто 
вона?" 

"Душа. Для мене ви всі душі. Ніщо інше. Чоловіки, жінки, 
старі, діти: душі, душі, душі! Квітучо-білі душі - немовлята, не-
бесно-голубі душі - старші діти, рожеві душі - підлітки, золоті 
душі - праведники, смолисто-чорні душі - грішники. Тільки душі, 
тільки душі. Я посміхаюся до чистих душ, тому що мені здаєть-
ся, ніби я посміхаюся до ангела, і я відпочиваю серед небесно-
голубих і рожевих квіток добрих підлітків; я радію цінним ду-
шам праведників і болісно намагаюся зробити душі грішників 
знову цінними і сяючими. Обличчя? Тіла? Вони ніщо... Я знаю 
вас і впізнаю вас по ваших душах". 

"Що ж за душа вона?" - хоче знати Тома. 
"Точно не така цікава, як душі моїх товаришів. Бо вона нічо-

го не питає, нічого не просить, іде і приходить, нічого не кажучи 
і не роззираючись". 

29 



"Я підозрював у ній повію або прокажену, але потім змінив 
свою думку, Вчителю. Якщо я тобі щось розкажу, ти не докоря-
тимеш мені?" - питає Іскаріот і сідає біля колін Ісуса, зовсім 
змінений, покірний, добрий, навіть гарніший у своєму піднесено-
му стані, ніби це більше не той високомірний чванливий Юда. 

"Я не докорятиму тобі. Говори!" 
"Я знаю, де вона живе. Одного вечора я пішов слідом за 

нею, зробивши при цьому вигляд, ніби хочу набрати води з кри-
ниці. З настанням вечірніх сутінків вона завжди приходить до 
криниці. Одного ранку я знайшов на землі біля криниці срібну 
шпильку до волосся, і тут же зрозумів, що це вона її загубила. 
Отож вона зупинилася в маленькій дерев'яній хатинці в лісі. 
Можливо, цією хатинкою користуються селяни. Вона вже напо-
ловину зогнила, і жінка вкрила її хмизом, щоб зробити дах. Мож-
ливо, ця в'язка хмизу їй для цього і потрібна. Це жалюгідна діра... 
Я не можу зрозуміти, як можна там мешкати. Вона б більш 
підійшла для великої собаки або зовсім малого осла. Була саме 
місячна ніч, я міг добре бачити. Хатинка зовсім заховалася в 
кущах і всередині порожня, дверей немає. Тому я змінив свою 
думку і зрозумів, що вона не злочинниця". 

"Ти не повинен був цього робити. Але будь чесним: більше 
ти нічого не робив?" 

"Ні, Вчителю. Я б охоче подивився на неї, бо вона впала мені 
в око ще в Єрихоні, і мені здається, що я впізнаю її по кроках, так 
легко і швидко вона рухається. Її стан теж має бути гнучким і 
гарним. Так, це можна припустити, хоч на її тілі так багато одягу. 
Але я не наважився шпигувати за нею, коли вона спочивала на 
землі. Можливо, вона зняла покривало, але я мав повагу до неї..." 

Ісус довго дивиться на Юду, а потім каже: "І ти при цьому 
страждав. Але ти сказав правду. І я хочу тобі сказати, що задо-
волений тобою. Наступного разу тобі легше буде бути добрим. 
Варто тільки зробити перший крок. Похвально, Юдо", - і він при-
гортає його. 

Тут входить Петро: "Але, Вчителю! Та жінка збожеволіла. Ти 
знаєш, де вона знайшла пристановище? Зовсім близько на березі 
ріки в дерев'яній хатинці, що в густому чагарнику. Можливо, це 
пристановище служило колись рибалці або дроворубові... Хто 
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знає? Але я ніколи не думав, що бідна жінка може перебувати в 
цьому вологому місці, що ввійшло в землю і заховане в чагарни-
ках. І я спитав: "Скажи мені: ти прокажена?" Вона відповіла мені 
пошепки: "Ні". "Поклянись!" "Я клянуся!" "Дивися, бо якщо ти 
прокажена, але не визнаєш цього, і приходиш до будинку, і якщо я 
дізнаюся, що ти нечиста, то я віддам тебе каменувати... Але 
якщо тебе переслідують, як злодійку чи вбивцю, і ти живеш тут, 
тому що боїшся нас, тоді тобі не треба нас боятися. Але зараз 
тобі треба іти звідси! Чи ти не бачиш, що ти стоїш у воді? Ти 
голодна? Тобі холодно? Ти дрижиш. Я старий, ти бачиш? Я не 
буду залицятися до тебе. Я старий і добропорядний. Тому послу-
хай мене". Так я до неї говорив. Але вона не хотіла прийти сюди. 
А там вона помре, тому що там справді всюди вода". 

Ісус задумався. Дванадцять пар очей уважно спостерігають 
за ним. Потім він питає: "Як ви думаєте, що слід зробити?" 

"Але, Вчителю, тобі вирішувати". 
"Ні, я хочу почути вашу думку. Це та нагода, що вимагає 

також і вашого присуду, і я не смію вас до чогось примушувати". 
"В ім'я милосердя, кажу я, її не можна там залишати", -

каже Симон, а Варфоломей: 
"Я пропонував би віддати їй приміщення для прочан. Воно 

для прочан, отож вона може там перебувати". 
"Вона така сама людина, як усі інші," - зауважує Андрій. 
"Крім того, сьогодні ніхто не прийде," - додає Матей. 
"Я пропонував би прихистити її там сьогодні і сказати про 

це завтра керуючому. Він добрий чоловік," - каже Юда Тадей. 
"Ти маєш рацію. Так буде добре. Він має багато порожніх 

хлівів. А хлів є королівським палацом в порівнянні з тою затону-
лою баржею," - вигукує Петро. 

"Отож ідіть і скажіть їй," - спонукає його Тома. 
"Молоді ще не висловились," - зауважує Ісус. 
"Мені здається правильним те, що ти робиш," - каже двоюрід-

ний брат Яків. Інший Яків разом з братами підгримує: "Нам також". 
"Я тільки боюся, щоб сюди не прийшов якийсь фарисей," -

каже Филип. 
"О, навіть якщо ми піднімемось на хмари, ми не уникнемо 

їхніх звинувачень! Вони не обвинувачують тільки Бога, тому що 
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він далеко. Але якщо б вони мали його поблизу, як це було у ви-
падку з Авраамом, Яковом і Мойсеєм, то вони і йому знайшли б 
що закинути... Хто є для них без вини?" - каже Юда із Керіот. 

"Отож ідіть і скажіть їй, що вона може знайти притулок у 
приміщенні для прочан. Іди ти, Петре, з Симоном і Варфоломеем. 
Ви старші і менше налякаєте її. Скажіть, що вона отримає теплу 
їжу і суху одежу. Ми маємо ту, що залишив Ісаак. Погляньте, як 
все пригодилося! Це жіноча одежа, що була дана чоловікові". 

Учні сміються, бо з приводу згаданої одежі вже жартували 
й раніше. 

Троє старших ідуть і незабаром повертаються. 
"Це було непросто, але врешті вона погодилась. Ми їй по-

клялися, що не будемо заважати. А тепер я віднесу їй солому і 
одяг. Дай мені овочі і хліб. Вона сьогодні ще нічого не їла. Зви-
чайно, хто ж подорожує в таку негоду?" - добрий Петро вихо-
дить зі своїми скарбами. 

"А тепер наказ, що стосується всіх: ні при яких обставинах ви 
не заходите в приміщення для прочан. Завтра вранці подивимося, 
що буде далі. Звикайте робити добро з добрими намірами без 
цікавості і без будь-яких відхилень. Бачите? Ви жалілися, що сьо-
годні нема що робити. Ми дали ближньому нашу любов, що ще 
ми могли зробити? Якщо вона, а це очевидно, нещасна, то наша 
допомога може бути для неї відпочинком, теплом і захистом, що 
все разом є ціннішим, ніж їжа, убога одежа і міцний дах, що ми їй 
дали! Якщо вона взяла на себе провину, є грішницею, істотою в 
пошуках Бога, то чи не стане наша любов найкращою наукою, 
найяснішою вказівкою, щоб спрямувати її на дорогу до Бога?" 

Тихо заходить Петро і слухає свого Вчителя. 
"Погляньте, друзі. Ізраїль має багато вчителів, і всі вони го-

ворять і говорять... Але душі залишаються такими, якими вони 
є. Чому? Тому що душі не тільки чують слова вчителів, але і 
бачать їхні вчинки. А ці вчинки суперечать їхнім словам, і душі 
залишаються такими, якими вони є, якщо не стають ще гірши-
ми. Але коли вчитель робить те, що каже, і всі його вчинки святі, 
навіть у найпростіших матеріальних справах - наприклад, коли 
він простягає хліб, дарує одяг, дає пристановище страждаючому 
ближньому - то тоді душі прогресують і потрапляють до Бога, 
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бо його вчинки повідомляють братам: Бог є і Бог є тут! О лю-
бов! Істинно кажу вам, хто любить - врятує себе й інших". 

"Ти це добре кажеш, Учителю. Та жінка сказала мені: "Хай 
буде благословен рятівник, і той, хто його послав, і ви всі з ним", -
і мені, бідному чоловікові, вона хотіла поцілувати стопи, плачучи 
під своїм товстим покривалом. Сподіваюся, що ніякий нічний ен-
тузіаст не прийде з Єрусалиму, інакше... Хто нас тоді порятує?" 

"Наше сумління порятує нас на суді нашого Отця, і цього 
достатньо", - каже Ісус. Він благословить і приносить у жертву 
їжу і сідає за стіл. 

Видіння закінчилося. 

164. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"ТИ ПОВИНЕН СВЯТА СВЯТКУВАТИ" 

Погода вже не така погана, і хоча все ще падає дощ, люди 
знову можуть прийти до Вчителя. 

Ісус стоїть збоку і вислуховує двох чи трьох осіб, що довір-
ливо щось йому розповідають і, заспокоєні, повертаються на свої 
місця. Він благословить хлоп'ятко, яке так нещасливо зламало 
свої маленькі ніжки, що жоден лікар не береться їх лікувати, ка-
жучи: "Це неможливо, вони зламані зверху, біля хребта". Спла-
кана мати пояснює: "Він стрибав разом зі своєю сестричкою на 
сільській вулиці. Але тут галопом промчали коні, і дитина потра-
пила під карету іродіана. Спочатку я думала, що вона мертва. 
Але це ще гірше. Ти бачиш сам. Я поклала його на дошку, бо 
нічого іншого не могла зробити. Воно страждає, страждає тому, 
що зламана кістка. І коли перестане боліти кістка, воно все одно 
буде страждати, тому що може лежати лише на спині". 

"Дуже болить?" - співчутливо питає Ісус маленького хлопчика. 
"Так". 
"Де?" 
"Тут і тут, - дитя показує на кульшові кістки. - А також тут 

і тут," - показує на спину і плечі. "Дошка тверда, а я хочу руха-
тися, я...", - і хлопчик розпачливо плаче. 
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"Хочеш піти до мене на руки? Хочеш? Я візьму тебе з собою 
на гору, звідки ти зможеш бачити всіх, коли я говоритиму..." 

"Так..." (Це "так" повне бажання). 
Бідна дитина благально простягла до Ісуса рученята. 
"Отож ходи!" 
"Але це неможливо, Вчителю, він цього не може. У нього 

дуже сильні болі... Я не смію повернути його, коли мию..." 
"Я не причиню йому болю..." 
"Але лікар..." 
"Лікар є лікар. А я є я! Чого ти прийшла?" 
"Тому що ти Месія", - відповідає жінка і то біліє, то чер-

воніє на виду, розриваючись між надією і відчаєм. 
"Отож? Ходи, малий!" - Ісус кладе одну руку під паралізо-

вані ніжки, іншу - під плечі, високо підіймає дитину і питає: "Бо-
лить? Ні? Добре, тепер скажи мамі: "Бувай" і ми підемо". 

Ісус іде зі своєю ношею через натовп, що розступається, і 
досягає своєрідної трибуни, яку зробили для нього, щоб його мо-
гли побачити і ті, що в дворі. Ісус просить принести табуретку, 
сідає, садить на коліна дитину і питає її: "Тобі подобається? Ну, 
будь хорошим і слухай і ти добре," - і починає говорити. Свою 
промову Ісус супроводжує жестами правої руки, підтримуючи 
лівою дитину, що спостерігає за людьми, щаслива від того, що 
може щось бачити. Вона посміхається до матері, що тремтить 
у глибині приміщення від боязкої надії. Дитина грається шнурка-
ми від одягу Ісуса, м'якою світлою бородою Вчителя і пасмом 
його довгого волосся. 

"Написано: "Хай твоя робота буде чесною, і сьомий день 
присвяти Господеві і твоїй душі". Це сказано разом з заповіддю 
про відпочинок у суботу. 

Людина більше не є як Бог. Але Бог завершив своє творен-
ня шостого дня і сьомого дня відпочивав. Чому ж людина до-
зволяє собі ігнорувати приклад батька і не слухатись його запо-
віді? Чи це немудрий наказ? Ні! Істинно, це священний наказ, як 
у фізичному, так і в моральному і духовному розумінні. 

Стомлене людське тіло потребує відпочинку, як і кожна зі 
створених істот. Віл, що працював у полі, осел, що возив покла-
жу, вівця, що народжує ягня і дає нам молоко, - всі вони також 
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відпочивають - ми даємо їм відпочити, щоб їх не втратити. Зем-
ля на полях також відпочиває, щоб протягом тих місяців, коли 
вона не засіяна, забезпечити себе солями, що випадають разом 
з дощовою водою або походять з ґрунту. Всі вони відпочивають, 
не просячи у нас дозволу, - рослини і тварини, що послушні віч-
ним законам мудрого відновлення. Чому ж людина не хоче ро-
бити ні як її творець, що сьомого дня відпочивав, ні як підлеглі їй 
створіння, - чи це рослини, чи тварини, що підкоряються цьому 
закону і послушні йому, не маючи інших законів крім тих, що за-
кладені в їхньому інстинкті! 

Окрім фізичного є звичаєвий порядок. Впродовж семи днів 
служить людина всьому і всім. Як нитка на ткацькому верстаті, 
вона бігає туди-сюди і не може сказати: "Тепер я займаюся со-
бою і моїми рідними. Я батько і сьогодні належу своїм дітям, я 
наречений і сьогодні посвячую себе своїй нареченій. Я брат і 
буду тішитися своїми братами. Я син і турбуюся сьогодні про 
своїх старих батьків". 

Це наказ для нашої душі. Робота священна, але ще святі-
шою є любов, а найсвятішим є Бог. У пам'ять про це ми повинні 
бодай один день на тиждень дарувати нашому доброму і свято-
му Отцеві, що дав нам життя і підтримує його в нас. Чому ж ми 
обходимось з ним менш добре, ніж із земним батьком, дітьми, 
братами, нареченою, нашим власним тілом? День Господа на-
лежить йому! Як приємно відпочивати ввечері після робочого 
дня в домі, повному любові. Як приємно знову повернутися до 
нього після далекої подорожі. Чому ж після шести днів роботи 
не шукати дому Отця? Чому не бути як син, що повернувся піс-
ля шестиденної мандрівки і каже: "Дивись, ось я, щоб провести 
мій день відпочинку з тобою"? 

Але тепер слухайте добре. Я сказав: "Твоя робота хай буде 
чесною!" 

Ви знаєте, що наш закон вимагає любові до ближнього. Обо-
в'язок працювати чесно належить до цієї любові ближнього. Чес-
на людина не робить нечесних операцій, не присвоює справедливу 
заробітну плату робітників і не використовує їх у грішний спосіб. 
Свідомий того, що слуга і робітник так само мають тіло і душу, як 
і господар, він не поводиться з ними як з мертвим каменем, якого 
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можна бнти залізом чи копати ногами. Той хто діє інакше, не лю-
бить ближнього і тому грішить в очах Божих. Проклятий його 
здобуток, навіть якщо він і дає від нього пожертви на храм. 

О, що за брехливий дар! Як він може наважитись покласти 
його до підніжжя вівтаря, якщо на ньому кров і сльози ошуканих 
підлеглих, або якщо він набутий злодійством або зрадою ближ-
нього (злодій і є зрадником своїх співгромадян). Істинно, свято 
не освячене, якщо воно не служить тому, що людина працює над 
собою, і якщо воно проводиться не для того, щоб людина стала 
кращою і виправила свої гріхи, набуті протягом шести днів. 

Так, це є освячення свята! Це, а не інша, цілком зовнішня 
дія, що не змінює вашого способу мислення ні на йоту. Бог хоче 
живих діл, а не міражів. 

Зіграна послушність закону є хибною дією. Хибною дією є 
мниме святкування суботи, спокій, якого дотримуються, лише 
щоб показати послушність закону в той час, як вільні години ви-
користовують для того, щоб віддатися гріху розпусти і розгулу, а 
також роздумам, як експлуатувати ближнього наступного тижня 
і як йому шкодити. 

Святкування суботи, тобто тілесний спокій є хибною дією, 
коли не йде в парі з внутрішньою, духовною святою роботою 
чесного самоаналізу, смиренного самопізнання власного убоже-
ства, серйозного наміру стати наступного тижня кращими. 

Ви скажете: "А якщо потім знову впадаєш в гріх?" Що ви 
будете думати про дитину, яка, впавши, більше не хоче робити 
жодного кроку, щоб знову не впасти? Що це дурна дитина, що 
вона не повинна соромитися своєї непевності при ходьбі, тому 
що всі ми були непевними, коли були малими, і що наш батько, 
незважаючи на це, нас любив. Хто не пам'ятає про те, що падін-
ня супроводжувалось потоком материнських поцілунків і батько-
вих ласк? 

Те ж саме робить наш вседобрий Отець, що на небі. Він схи-
ляється над своїм малим, що плаче на землі, і каже: "Не плач! Я 
підніму тебе. Наступного разу ти будеш обережнішим. Ходи на 
мої руки. Тут мине увесь біль, і ти скріпишся і вийдеш зміцнілим, 
оздоровленим і щасливим". Це каже наш батько, що є в небі. Це 
кажу вам я. Якщо вам вдасться мати віру в Отця, у вас все ви-
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йде. Віру, візьміть до уваги, як у дитини! Для дитини все є можли-
вим. Вона не питає, чи може щось статись і як. Вона не зважає 
на значення події. Вона вірить тому, хто розбудив у ній довір'я, і 
робить те, що їй, кажуть. Будьте як діти перед Всевишнім. Як 
любить він цих заблуканих ангелочків, що є красою землі, так 
само любить він душі прості, добрі й чисті, як дитина. 

Ви хочете побачити віру дитини, щоб навчитися, яке треба мати 
довір'я? Дивіться! Ви всі співчували малому, якого я тримаю тут у 
себе на грудях і який, всупереч словам лікарів і матері, не плакав, 
сидячи у мене на колінах. Ви бачите? Дитина вже довший час нічо-
го іншого не робила, лише плакала день і ніч, не знаходячи спокою; 
тут вона не плаче. Вона мирно заснула у мене біля серця. Я спитав 
її: "Ти хочеш піти до мене на руки?" Вона відповіла: "Так," - не 
думаючи про свій жалюгідний стан, про можливий біль, який вона 
могла відчути внаслідок руху. Вона побачила на моєму обличчі любов 
і сказала "Так" і пішла. І вона не відчула болю. Вона раділа, що 
може бути так високо, може все бачити, сидіти на м'якому тілі, а 
не мусить лежати на твердій дошці. Вона посміхалася, гралася па-
смом мого волосся і з ним у маленьких руках і заснула. А тепер я 
розбуджу дитину поцілунком..." — Ісус цілує малого в русяве во-
лоссячко, і він просинається посміхаючись. 

"Як тебе звати?" 
"Йоан". 
"Слухай, Иоане, ти хочеш ходити? Ти хочеш піти до своєї 

матері і сказати їй: "Месія благословить тебе за твою віру"? 
"Так, так, - малий плеще в долоньки і питає: - Ти зробиш 

так, що я зможу ходити? На луки? Без твердої дошки? Без ліка-
рів, що роблять мені боляче?" 

"Вони більше ніколи не зроблять тобі боляче!" 
"О, як я люблю тебе!" - дитина закидає свої рученята Ісу-

сові на шию, цілує його і, щоб ще краще могти його поцілувати, 
рвучко вклякає на колінах Ісуса і засипає невинними поцілунками 
його чоло, очі і щоки. 

Дитина, у якої поламані кістки, в своїй радості не помічає, 
що може рухатись. Але крики юрби і матері спам'ятовують її, і 
вона здивовано оглядається навколо себе. Її великі невинні очі 
на схудлому личку дивляться запитально. Вона все ще стоїть на 
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колінах, її права рука обвилась навколо шиї Ісуса. Дитя з дові-
р'ям запитує, показуючи на схвильованих людей і на маму на 
задньому плані, яка вигукує: "Йоане, Ісус, Йоане, Ісус!": "Чому 
кричать люди і мама? Що вони кричать? Ти Ісус?" 

"Так, я. Люди кричать, тому що вони радіють, бо ти знову 
можеш ходити. Бувай, малий Йоане, - Ісус цілує і благословить 
дитину. - Йди до своєї мами і будь хорошим!" 

Дитина впевнено сповзає з колін Ісуса, біжить до матері, ки-
дається їй на шию і каже: "Ісус благословляє тебе. Чому ти 
плачеш?" 

Коли люди заспокоїлись, Ісус голосно промовляє: "Робіть, як 
малий Йоан, ви, що впадаєте в гріхи і калічите себе. Вірте в 
любов Бога. Мир з вами!" 

Осанна юрби зливається з радісним плачем матері, а Ісус, 
оточений своїми, покидає приміщення. 

Кінець видіння. 

165. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"НЕ ВБИВАЙ". 
СМЕРТЬ ДОРИ 

"Написано: "Не вбивай". 
До якої з двох груп заповідей належить ця заповідь? 
"До другої!" - скажете ви. Ви впевнені? 
Я так само питаю вас: чи вина полягає в тому, що згрішили 

перед Богом чи перед вбитим? Ви кажете: "Перед вбитим"? Чи 
ви впевнені в цьому? 

Я питаю вас далі: чи йдеться тільки про гріх вбивства? Чи 
коли вбивають, здійснюють лише цей єдиний гріх? 

"Лише цей," - скажете ви? Ніхто не вагається? Відповідай-
те на повний голос. Один повинен говорити від вас усіх. Я че-
каю", - Ісус нахиляється, щоб погладити маленьку дівчинку, що 
зовсім близько підійшла до нього і захоплено розглядає його, за-
бувши про яблуко, яке дала їй мама, щоб вона поводилась тихо. 
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Статний старший чоловік піднімається і каже: "Послухай, 
Учителю! Я старий настоятель синагоги, і мене просили говорити 
від їх імені. Тому я говорю від імені всіх. Мені здається, і здаєть-
ся всім нам, що треба відповідати згідно з законом, відповідно до 
того, чого нас навчали. Моя впевненість опирається на розділ за-
кону про смерть і побої. Але ж ти знаєш, що ми прийшли, щоб 
дістати науку, тому що в тобі ми впізнали мудрість і правду. Якщо 
я помиляюся, тоді освіти мої сутінки, щоб старий слуга бачив 
дорогу до свого одягнутого в світло царя. Як ставишся до мене, 
так стався і до тих, що належать до мого стада, і прийшли сюди 
зі своїм пастирем, щоб напитись з джерел життя". Перш ніж зно-
ву сісти чоловік з глибокою пошаною робить поклін. 

"Хто ти є, батьку?" 
"Клеопа з Емауса, твій слуга". 
"Не мій. Слуга того, хто послав мене, тому що Отцеві нале-

жить вся першість і вся любов у небі, на землі і в серцях. І 
перший, хто віддає йому цю шану, є його Слово, що, заволодівши 
серцями добрих людей, жертвує їх так, як це робить священик з 
жертвенними хлібами. Але слухай, Клеопа, щоб ти міг іти до 
Бога цілком просвітленим, що і є твоїм святим бажанням. 

Щоб визначити гідну кару за гріх, треба роздумати над об-
ставинами, що передували йому, зробили його можливим, оправ-
довують і пояснюють його. Кого я убив? Що я убив? Де я убив? 
Чим я убив? Чому я убив? Як і коли я убив? На всі ці питання 
мусить дати собі відповідь той, хто вбив, перш ніж стане перед 
Богом, щоб просити його про прощення. 

"Кого я убив?" 
Людину. Я кажу: людину. Я тут не беру до уваги, чи вона 

бідна, чи багата, чи вільна, чи раб. Для мене не існує рабів і 
можновладців. Є тільки люди, створені з єдиного, і тому всі од-
накові. Тому перед величністю Бога і наймогутніші володарі є 
порохом. І в очах Бога, і в моїх очах є тільки одне рабство: раб-
ство гріха, а звідси і сатани. Старий закон по-різному трактує 
вільних і рабів і, входячи в найтонші деталі, по-різному розглядає 
смерть, спричинену ударом, і каліцтво, що дозволяє жертві про-
жити ще один-два дні. Так само він робить різницю, коли удар 
або поштовх, завданий вагітній жінці, призведе до її смерті, і 
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коли - до смерті її плоду. Але це було сказано, коли Світло До-
сконалості було ще далеко. Тепер це світло серед вас і каже: 
"Кожен, хто вбиває собі подібного, грішить". Він грішить не тільки 
супроти людини, але і супроти Бога. 

"Що є людина?" 
Людина - це вище створіння, яке Бог поставив царем над 

усіма іншими створіннями. Бог створив її на свій образ і свою 
подобу: на свою подобу, хоч людина втратила схожість на нього в 
дусі; на свій образ, хоч людина є втіленням його досконалого за-
мислу. Подивіться на небо, на землю і на води. Чи ви десь бачите 
тварину або рослину, що, якою б гарною вона не була, може зрів-
нятися з людиною? Тварина бігає, їсть, п'є, спить, розмножується, 
працює, співає, летить, повзе і дряпається, але не має мови. Лю-
дина також може бігати і стрибати, і в стрибку вона настільки 
вправна, що може змагатися з птахом, може плавати і при тому 
настільки вміла, що уподібнюється до риби; вона може повзати, і 
можна подумати, що це змія; вона може дряпатися, як мавпа, вона 
може співати, як птах. Вона також може зачинати і розмножува-
тися. Однак крім цього всього вона вміє говорити. 

Не говоріть: "Кожна тварина має свою мову". Так, одна тва-
рина мукає, інша блеє, ще інша ірже, та щебече, та заливається 
трелями, а ще одна хрюкає. Але від першої і до останньої осо-
бини вони видають одні й ті самі звуки. Так, вівця буде блеяти 
аж до кінця світу, а останній осел буде кричати так само, як це 
робив перший; горобець постійно буде цвірінькати, жайворонок -
співати той самий гімн сонцю, а соловей - свій гімн зоряній ночі 
до останнього дня світу так само, як вони вітали перший схід 
сонця і першу ніч. Людина, на противагу, має не лише гортань і 
язик, але й цілу систему нервів, що сходяться в мозку, сідалищі 
розуму. Людина здатна одержувати нові враження, мислячи оці-
нювати і називати їх. 

Адам назвав свого друга "собакою", а того, що був найбіль-
ше схожий на нього своєю густою, що стояла сторчма, шевелю-
рою - "левом". Він назвав "вівцею" ягня, що ніжно привітало 
його, а "пташкою" - квіти в пір'ї, що літають, як метелик, і ми-
лозвучно співають, чого метелик не може. Потім нащадки Ада-
ма протягом століть придумували нові імена, поступово знайом-
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лячись із творіннями Бога в істотах, і пізнавали їх, бо завдяки 
Божій іскрі, яка є в людині, вони не тільки народжували дітей, 
але й могли виготовляти корисні або й шкідливі знаряддя - зале-
жно від того, з Богом вони чи проти нього. З Богом ті всі, що 
роблять добрі діла. Проти Бога ті, що роблять погані речі на 
шкоду ближньому. А Бог мстить за біль, завданий його дітям 
зіпсованою людською душею... 

Отже, людина є вибраним Богом створінням. Навіть якщо 
вона й грішна, вона все ж є найдорожчою для Нього істотою. 
Це Він засвідчив, пославши в світ своє власне Слово: не ангела, 
не архангела, не херувима, не серафима, а своє Слово, щоб воно 
в оболонці людського тіла врятувало людей. Він не вважав цю 
оболонку недостойною, щоб прийняти страждання, - Він же, як 
Отець, є чистим духом і, як такий, не може страждати і відкупи-
ти гріх людини. 

Отець сказав мені: "Ти станеш людиною. Людина! Я ство-
рив її такою ж досконалою, як усе, що я роблю. Її чекало гарне 
життя і солодкий сон, чекало радісне пробудження і блаженне, 
вічне перебування в моєму небесному раї*. Але ти знаєш, що в 
цей рай не може увійти ніщо нечисте, тому що в ньому я, Ми, 
Триєдиний Бог, маємо наш трон, а перед ним може бути лише 
святість. Я є той, хто я є. Моя божественна природа, наше таєм-
ниче божественне єство може бути прийняте лише незаплямо-
ваними душами. Але через Адама і в Адамі людина є нечис-
тою. Іди, очисть її! Я хочу цього! Ти станеш людиною, Первород-
ним. І ти першим увійдеш сюди зі смертним тілом, хоч і вільним 
від усякого гріха, і з душею, вільною від первородного гріха. Ті, 
хто були перед тобою, і ті, що прийдуть по тобі, отримають жит-
тя через твою смерть як Спасителя!" Той, хто був народжений, 
мусить померти. Я був народжений і я помру. 

Людина є вибраним створінням Бога. Тепер скажіть мені: коли 
у батька багато дітей, і коли хтось з цих дітей, кого він найбільше 
любив, зірка його очей, буде вбитий, то чи ж батько не стражда-
тиме більше, ніж якщо б хтось інший з його дітей був убитий? 

*Найсвятішу Діву Марію, другу Єву, яка не тільки досягла досконалості 
прародичів, але і незрівнянно перевершила її, Бог удостоїв "солодкого сну", 
піднявши над смертю, про що ми пізніше дізнаємось із цього твору. 
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Хоча так не повинно б бути, бо батько має ставитись до всіх ді-
тей однаково. Але це трапляється, бо людина недосконала і не-
справедлива. Бог же справедливий, і людина - єдине створіння зі 
всього створеного, що має разом з Творцем-Отцем духовну душу, -
є істинним свідченням божественного батьківства. 

Якщо у батька вбили дитину, то провинились не лише супроти 
неї, але і супроти батька! Смерть влучає в тіло дитини і в серце 
батька і обом завдає рани. Якщо вбивають будь-яку людину, то 
грішать не лише супроти цієї людини, але і супроти Бога! Проти 
людини грішать тілесно, а проти Бога - в Його праві, тому що Він 
один дає і забирає життя. Вбити означає проявити владу: всупереч 
Богові і людині. Вбити означає проникнути в сферу Бога. Вбити 
означає здійснити гріх супроти закону любові. Хто вбиває - не лю-
бить Бога, тому що руйнує одне з його творінь: людину. Хто вби-
ває - не любить ближнього, бо забирає у ближнього те, на що пре-
тендує сам вбивця: життя. Це і є відповідь на перші два питання. 

"Де я убив?" Можна вбити на дорозі, в домі жертви або за-
манити жертву в свій дім. Ударом в ту або іншу частину тіла 
можна додати ще більшого болю, або можна одночасно здійсни-
ти два вбивства, вбивши вагітну жінку і її плід. Можна вбити ми-
мохіть, без попереднього наміру, тварину, над якою втратили кон-
троль, чи перехожого внаслідок певних обставин; але іншим є ви-
падок, коли хтось з кинджалом під лицемірними лляними одежа-
ми проникає в дім ворога - а часто несправедливо вважають во-
рогом найкращого друга - або запрошує його в свій дім, приймає 
з почестями, а потім душить і кидає в водозбір, - тоді є у діях 
наміреність і коїться справжній гріх злоби, жорстокості й насилля. 

Коли я вбив плід з матір'ю, Бог притягне мене до відпові-
дальності за два життя. Тому що тіло, яке виношує нову людину, 
є, згідно з заповіддю Бога, священним, і священним є мале жит-
тя, що розвивається в ньому і яке отримало від Бога душу. 

"Чим я вбив?" 
Безглуздо, коли той, хто вийшов з дому із зброєю, каже: "Я 

не хотів вбивати". В руках розгніваної людини зброєю може ста-
ти і підібране з землі каміння чи відламана від дерева гілка. Але 
якщо хтось холоднокровно оглядає кинджал чи сокиру, гострить 
їх, якщо вони здаються йому не надто гострими, носить їх при-
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ховано у себе на тілі, звідки їх можна легко дістати і, підготовле-
ний таким чином, йде до суперника, то він ніяк не може ствер-
джувати: "Я не мав наміру вбивати". Хто із спеціально зірваних 
отруйних плодів і трав гоїує порошок чи напої, той також не може 
сказати: "Я не хотів убивати". 

А тепер слухайте ви, жінки, ви, скриті непокарані вбивці стіль-
кох дитячих життів! Вбивством є і видалення з тіла плоду, що 
з'явився від гріховного зв'язку чи просто є небажаним як непот-
рібний тягар і невигідне для вашого добробуту ускладнення. Є 
тільки один спосіб уникнути цього тягаря: залишатись непороч-
ною. Не пов'язуйте з блудом ще й убивства, з непослушністю -
злочин і не думайте, що Бог не бачить того, що заховано перед 
людьми. Бог бачить все і не забуває нічого. Пам'ятайте про це! 

"Чому я вбив?" 
Для цього може бути багато причин! Раптова втрата внутрі-

шньої рівноваги, що спричиняє сильні пориви душі, як, наприк-
лад, виявлення подружньої зради, злодій у будинку, розпусник, 
що хоче поглумитися над власною дочкою, чи холоднокровне і 
обдумане рішення позбутися небажаного свідка або людини, пост 
чи гаманець якої хочеш одержати, - причин можна знайти дуже 
багато. Якщо Бог ще зможе простити тому, хто стає вбивцею в 
приступі найбільшого болю, то він не пробачить тому, хто вби-
ває через жадобу влади або честолюбство*. 

Отож дійте завжди праведно, і ви ніколи не будете боятись чи-
йогось погляду чи слова. Будьте задоволені тим, що маєте, і ви не 
будете бажати чийогось добра, щоб через це стати ще й вбивцею. 

"Як я вбив?" 
Чи я після першого напливу почуттів пішов далі? Часто лю-

дина не може тримати себе в руках, тому що сатана штовхає її 
в нещастя, як метальник камінь. Але що б ви сказали про ка-
мінь, який, досягнувши мети, сам по собі повертається до ме-
тальника, і той його кидає ще раз, щоб ще раз влучити? Ви б 
сказали: "В ньому є пекельна магічна сила". Такою є і людина, 

* Якщо той хтось не готовий покаятися. Див. наступний розділ, де стосов-
но жорстокого Дори сказано: "Достатньо було правдивого покаяння... Але він 
був нерозкаяним..." Отож Бог прощає кожному грішникові, але при умові, що 
той кається. 
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яка після першого удару наносить другий, третій і десятий удар, 
не пануючи над своєю злобою. Викликаний справедливими при-
чинами гнів після першого вибуху влягається, і до людини повер-
тається розум... Коли ж людину опанував сатана, вона не має 
співчуття до братів і не може мати. 

"Коли я вбив?" 
В першому напливі почуттів? Після того, як почуття майже 

вляглися? Коли я симулював пробачення, а думки про помсту 
ставали все настійніші? Чи я, можливо, вичікував роками, щоб 
завдати подвійного жалю, вбиваючи батька разом з дітьми? 

Ви бачите, що, вбиваючи, порушуєте і першу, і другу групу 
заповідей, тому що претендуєте на право Бога і топчете ногами 
вашого ближнього. Отож грішите проти Бога і людей! Ви чини-
те не тільки гріх вбивства. Ви чините гріх гніву, насильства, са-
мовпевненості, непослуху, злочину, а деколи і жадоби, бо вбиває-
те, щоб заволодіти посадою чи гаманцем. 

Я називаю тільки це, бо детальніше на цьому зупинюся іншим 
разом. Вбивство здійснюють не лише за допомогою зброї чи 
отрути, але і через обмову. Подумайте над цим. 

Далі я скажу таке: господар, що б'є раба так, що той поми-
рає в нього на руках, є подвійно винним. Людина, що є рабом, не 
є власністю свого пана - це душа, що належить Богові. У віч-
ності буде проклятий кожен, хто поводився зі своїм рабом гірше, 
ніж з волом!" 

Очі Ісуса блищать, і тепер він говорить голосно. Всі зачудовано 
дивляться на нього, тому що до цих пір він говорив дуже спокійно. 

"Будь він проклятий! Новий Закон непримиренний там, де 
був поміркованим у ті часи, коли ще в народі Ізраїлю не було 
лицемірів, що симулюють святість, а свій гострий розум напру-
жують лише для того, щоб використати Божий Закон і обійти 
його. Але тепер, коли Ізраїль кишить цими змієподібними істота-
ми, що дозволяють собі все, що їм подобається, лише тому, що 
вони є жалюгідними можновладцями, на яких Бог дивиться з від-
разою і огидою, я кажу вам: цього більше нема! 

Раби знемагають від важкої роботи на землі або в млині. 
Вони падають з поламаними кістками або з оголеним від ударів 
бича м'ясом. їх звинувачують в неіснуючих провинах, щоб мати 
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змогу їх бити і щоб виправдати власний сатанинський садизм. 
Навіть чудо Боже могли б використати проти них як звинувачен-
ня, щоб мати право бити їх. Ні сила Бога, ні святість рабів не 
можуть навернути низькі душі катів. Вони не навертаються. Туди, 
де все насичене злом, доброта проникнути не може. Але 
Бог бачить це і каже: "Досить!" 

Забагато є каїнів, що вбивають авелів. Що думаєте ви, не-
чисті, зверху білим помальовані і словами Закону списані гроби, в 
чиїй середині гуляє цар сатана і з кого ключем б'є жахливий сата-
нізм, що ви думаєте? Що тільки Авель був сином Адама і що 
Господь дивиться із задоволенням лише на тих, хто не є рабами 
інших людей і відштовхує від себе єдину жертву, яку може прине-
сти йому раб - його сльозами приправлену чесність? Ні, істинно 
кажу я вам: кожен праведник є Авелем, навіть якщо він і в кайда-
нах, навіть якщо він помирає на ріллі або кровоточить усіма рана-
ми від ваших ударів бича; а всіма нечестивими кашами є ті, що 
жертвують Богу з високомірності, щоб віддати йому честь, і да-
ють те, що осквернене їхніми гріхами і заплямлене кров'ю. 

Ви, святотатці! Ви, осквернителі звання людини! Вбивці! Зло-
чинці! Геть! Геть з моїх очей! Досить! Я кажу вам: досить! Це 
моє право - сказати це, тому що я Божественне Слово, що здій-
снює Божественну науку. Геть!" 

Ісус стоїть на примітивному підвищенні випрямившись. Його 
постать у цей момент велична і грізна. Правою рукою він вказує 
на двері, а його очі, схожі на два блакитні вогні, здається, наскрізь 
пронизують присутніх грішників. Маленька дівчинка біля стіп Ісуса 
починає плакати і втікає. Учні дивляться на нього здивовано, огля-
даючись довкола, щоб зрозуміти, проти кого спрямована ця ви-
кривальна промова. Народ також розглядається з питанням в очах. 

Нарешті все стає зрозумілим. На задньому плані, перед две-
рима, напівзакритий групою поважних осіб, показується Дора. 

Ще тонший, ніж звичайно, ще жовтіший, лиш на зморщено-
му обличчі виділяється ніс і гостре підборіддя! Слуга підтримує 
його, тому що Дора здається напівпаралізованим. Хто побачив 
би його там, посередині двору? Своїм охриплим голосом він на-
важується спитати: "До мене ти говориш це, для мене?" - "Для 
тебе, так! Залиш мій дім!" 
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"Я іду. Але скоро ми порахуємося, можеш бути цього пев-
ний!" 

"Скоро? Негайно! Бог Синаю, я сказав це тобі, чекає на 
тебе". 

"На тебе також, нещасний, бо ти накликав на мене біду і 
послав шкідників на мої поля. Ми ще побачимось. Це буде для 
мене радістю". 

"Так. Але ти не матимеш бажання мене бачити, бо я суди-
тиму тебе". 

"Ха-ха-ха, прок..." - Дора раптом змахнув руками, тяжко 
зітхнув і впав додолу. 

"Він помер! - кричить слуга. - Мій господар мертвий! Хва-
ла Месії, нашому месникові!" 

"Не мені! Богу, вічному Господу! Хай слуга потурбується 
про свого господаря. Будь добрим до його тіла. Будьте добрими 
ви всі, його слуги. Не ликуйте, сповнені ненавистю, над тілом 
покараного, щоб не заслужити прокляття. Хай Бог і праведний 
Йона постійно будуть вашими друзями, а з ними і я. Прощайте!" 

"Але чи помер він по твоїй волі?" - питає Петро. 
"Ні, але Отець прийшов через мене...(Цей вислів Ісуса, що 

подається в різних Євангеліях (Матея 21,12-17; Марка 11,15-19;...) 
можна розуміти так: "Я був охоплений запалом Божої справед-
ливості, що безсоромним чином була зневажена тим жахливим 
нерозкаяним грішником: запалом, що переважив милосердя, яке 
не може стосуватися тієї людини, що тримається ненависті). Це 
тайна, якої ти не зрозумієш. Тільки запам'ятай: не можна напа-
дати на Бога. Він мстить за себе". 

"Але хіба ти не можеш сказати своєму Отцеві, щоб він 
умертвив усіх, хто тебе ненавидить?" 

"Замовкни! Ти не знаєш, яким духом сповнений! Я є мило-
сердя, а не помста". 

Тут наперед виступив старий настоятель синагоги: "Вчите-
лю, ти дав відповіді на усі мої питання, тепер у мені є світло. 
Хвала тобі! Приходь у мою синагогу. Не відмов бідному старо-
му у своєму слові". 

"Я прийду. Іди з миром! Господь хай буде з тобою!" 
Народ повільно розходиться, і видіння закінчується. 
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166. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
ТРОЄ УЧНІВ ХРИСТИТЕЛЯ 

Дуже ясний зимовий ранок. Сонце, вітер і веселе небо без 
найменшого натяку на хмарку. Ще дуже рано. На землі й тра-
вах лежить легке покривало з інею чи майже замерзлої роси, що 
подібна до діамантового пилу. 

До будинку наближаються троє чоловіків, що крокують впев-
нено і цілеспрямовано, так що складається враження, що вони 
інформовані про це місце. Вони бачать Йоана, що, вертаючи від 
криниці з повними глеками води, переходить через подвір'я. Вони 
гукають його. 

Йоан повертається, ставить глеки і питає: "Ви тут? Ласкаво 
просимо! Вчитель буде радий бачити вас. Ходіть, ходіть, перш 
ніж прийдуть люди. Зараз їх приходить так багато!.." 

Чоловіки - а це учні Йоана Христителя Симеон, Йоан і Ма-
тей - зраділі ідуть за апостолом. 

"Учителю, троє друзів прийшли. Подивись," - каже Йоан, 
входячи в кухню, де потріскує весело вогник і шириться приєм-
ний дух горілого чагарника і лавра. 

"О, мир з вами, мої друзі! Чому ви прийшли до мене? Чи не 
сталося з Христителем нещастя?" 

"Ні, Вчителю. Ми прийшли з його дозволу. Він передає тобі 
вітання і каже, щоб ти замовив слово перед Богом лева, якого 
переслідують ловці. У нього немає ілюзій щодо свого жеребу. 
Але до часу він вільний. Він щасливий, бо знає, що ти маєш 
багато наближених, серед яких є і ті, що були раніше з ним. Вчи-
телю, це і наше палке бажання - стати ними; ... але ми не хоче-
мо покидати його тепер, коли його переслідують. Зрозумій 
нас..." - каже Симеон. 

"Я благословляю вас за ваші дії. Христитель заслуговує всі-
лякої поваги і любові". 

"Так, ти це добре кажеш. Він великий і його велич залиши-
ться назавжди. Він схожий на агаву, що перед смертю стає кві-
туючим канделябром квітів семи видів, і сяє, і пахне. Так і він. 
Він повторює: "Я б хотів його ще хоч раз побачити..." Тебе по-
бачити! Ми дослухались до тужного голосу його душі і, не ка-
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жучи йому про те, принесли цей крик до тебе. Він крім каяття і 
посту виснажує себе ще й святим бажанням тебе бачити і чути. 
Я був Тобіас, а тепер називаюся Матей. Але я думаю, що архан-
гел, що був даний Тобіасу за провідника, нічим не відрізняється 
від Христителя. Все в Христителеві є мудрістю!" 

"Не сказано ж, що я його не побачу... Але чи ви прийшли 
тільки тому? В таку пору року тяжко подорожувати. Сьогодні 
весело... але три дні тому! Стільки води на вулицях!" 

"Не лише тому. Кілька днів тому приходив Дора, фарисей, 
щоб очиститись. Але Христитель відмовив йому у хрещенні і 
сказав: "Вода не може проникнути туди, де така тверда скорина 
гріхів. Тільки один-единий може тобі пробачити - Месія". Тоді 
Дора сказав: "То я піду до нього. Я хочу виздоровіти і думаю, 
що моє нещастя пов'язане з його прокляттям". Після цього Хри-
ститель прогнав його, як прогнав би чорта. Ідучи від Христите-
ля, Дора зустрів Йоана, якого він знав ще відтоді, відколи Иоан 
ходив до Иони, його далекого родича, і сказав йому: "Я іду до 
Ісуса. Всі йдуть. І Манаен там був, і навіть... - я скажу: повії, 
але він вжив гірше слово, - ідуть туди. "Обманливі води" повні 
мрійників. Якщо тільки він мене оздоровить і забере назад чари, 
які він наслав на мої землі, тоді я стану його другом. Моя земля 
виглядає так, ніби її спустошили бойові машини, всюди рояться 
кроти, черви і комахи, що п'ють кров або поїдають посіви і руй-
нують корені плодових дерев і винограду, і проти них не діє жо-
ден засіб. У іншому випадку горе йому!" Ми відповіли йому: 
"Ти хочеш іти з такими думками?" Він відповів: "Хто ж вірить у 
цього чортового хлопця? Крім усього він має ще й повій у домі і 
отже може укласти зі мною союз". Ми прийшли, щоб це перека-
зати, щоб ти міг підготуватися до приходу Дори". 

"О, вже все зроблено". 
"Вже зроблено? Справді? Звичайно, він має коня і візок, ми 

ж маємо лише свої ноги. Коли він приходив?" 
"Вчора". 
"Що ж трапилось?" 
"Якщо ви хочете потурбуватись про Дору, то можете піти в 

його дім в Єрусалимі, щоб висловити співчуття. Вони готують 
його до похорону". 
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"Він помер?" 
"Помер! Тут. Але не будемо говорити про нього". 
"Так, Учителю... Тепер... скажи нам: це правда, що він ка-

зав нам про Манаена?" 
"Так, це вам не подобається?" 
"О, це для нас радість. У замку Махаерус ми так багато роз-

повідали йому про тебе, а що іншого може бажати апостол, крім 
щоб любити свого Вчителя? Це бажання Иоана і наше також". 

"Ти добре говориш, Матею. Мудрість з тобою". 
"Але... я в це не вірю. Але тепер ми її зустріли (жінку під 

покривалом)... Вона була у нас перед святом кучок і шукала тебе. 
Ми сказали їй: "Той, кого ти шукаєш, не тут; але скоро він буде на 
святі кучок в Єрусалимі". Так ми сказали, тому що Христитель 
нам сказав: "Дивіться на ту грішницю. Вона є скориною гріха, але 
в ній розгоряється полум'я, що буде підтримане. Воно стане та-
ким сильним, що зірве скорину і все запалить. Скорина спаде, і 
залишиться саме полум'я". Так він сказав. Але чи це правда, що 
вона тут спить, як нам сказали два впливові книжники?" 

"Ні, вона живе в одному з хлівів управляючого більш ніж 
стадію звідси". 

"От чортячі язики! Ти чув? А вони..." 
"Хай говорять. Добрі люди повірять не в їх слова, а в мої діла". 
"Так каже і Йоан. Кілька днів тому одні його учні в нашій 

присутності сказали йому: "Вчителю, той, хто був з тобою по 
той бік Йордану і про якого ти засвідчив, тепер також христить 
і всі ідуть до нього, і у тебе скоро не буде вірних". 

Але Йоан відповів: "Блаженне моє вухо, що почуло цю новину! 
Ви не знаєте, яку радість мені принесли. Ви маєте знати, що люди-
на нічого не може присвоїти собі, якщо воно не дано небом. Ви 
можете посвідчити, що я сказав: "Я не Христос, але той, хто по-
сланий перед ним, щоб підготувати йому шлях!" Праведний чоло-
вік не присвоює собі імені, яке йому не належить: навіть якщо його 
хочуть хвалити, кажучи: "Ти є той; отже святий", - він відповідає: 
"Ні, істинно кажу, ні! Я лише його слуга!" Але все ж він має вели-
ку радість, бо каже собі: "Отже я трохи схожий на нього, якщо 
мене приймають за нього. Що ж кращого може побажати собі 
той, хто любить, ніж бути схожим на того, кого любить? Лише 
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наречена тішиться нареченим. Дружці цього не дозволено, інакше 
це буде недоіляд і розбій. Але найближчий друг нареченого, що 
відчуває щастя весілля, має таку живу радість, яку відчуває до 
нареченого призначена йому діва, бо він відчув смак блаженства 
весільного щастя. Це є і моєю радістю, і вона досконала. Що ж 
робить друг нареченого після того, як він слугував нареченому мі-
сяцями і супроводив його в дім нареченої? Він відходить і зникає. 
Так і я, так і я! Залишається єдиний: наречений з нареченою! Лю-
дина з людством! О, що за глибинне слово! Йому рости, мені ма-
літи. Той, хто прийшов із неба, стоїть над усіма. Патріархи і проро-
ки зникають з його приходом, бо він є як сонце, що освітлює все і 
то таким ясним світлом, що починають сяяти ті зірки і планети, 
чиє світло погасло. Ті ж, що не погасли, зовсім меркнуть від пов-
ноти світла. Він приходить з неба, а патріархи і пророки, навпаки, 
увійдуть у небо, а не прийдуть з неба. Той, хто приходить з неба, 
вищий від усіх, і він проповідує, що бачив і чув. Але ніхто з тих, хто 
не прагне до неба, тобто заперечує Бога, не може сприйняти його 
свідчення. Хто сприймає свідчення того, хто зійшов з неба, робить 
їх вітрилом своєї віри, що Бог дійсно існує, що це не казка, і він 
відчуває правду, бо має велику потребу в ній. Тому що той, кого 
послав Бог, голосить Слово Боже; тому що Бог вповні дав йому 
Духа, і Дух Божий каже: "Глянь, я тут. Прийми мене, тому що я 
хочу бути з тобою, ти, радість нашої любові. Тому що Отець лю-
бить Сина понад усяку міру і все поклав у його руку". Звідси: хто 
вірить у Сина, буде мати життя вічне. Хто ж відхиляє віру в Сина, 
той не побачить життя, і гнів Божий буде в ньому понад нього!" 

Так він говорив, а я запам'ятав собі його слова, щоб сказа-
ти їх тобі", - каже Матей. 

"Я хвалю тебе і дякую тобі за це. Останній пророк Ізраїля -
не той, хто зійшов з неба, а той, хто найближчий до неба, тому 
що він - ви цього не знаєте, але я це кажу вам - вже в лоні 
матері був обдарований Божою благодаттю". 

"Що, що? О, розкажи! Він каже про себе самого: "Я гріш-
ник", - троє пастухів охочі дізнатися більше, і учні також напо-
лягають. 

"Коли моя мати носила мене в собі, була вагітна мною, Бо-
гом, вона вирушила до матері Йоана, що була її родичкою по 
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матері і вже в пізньому віці чекала дитину, щоб послужити їй, бо 
вона смиренна і сповнена любові. Христитель уже мав душу, бо 
був на сьомому місяці свого існування. Коли людський плід, що 
був у материнській утробі, почув голос нареченої Бога, він застри-
бав від радості. Також і тому він Предтеча, що був відкуплений 
першим з-поміж людей. Від утроби до утроби перейшла милість, 
проникла в нього, і первородний гріх спав з душі дитини. А цим 
кажу я вам, що троє на землі є у власті мудрості, як і троє на 
небі, що є мудрістю: Слово, Мати і Предтеча - на землі, а в 
небі - Отець, Син і Святий Дух". 

"Наші серця здивовані. Майже як тоді, коли нам сказали: 
"Месія народився", тому що ти був безоднею милосердя, а цей 
наш Йоан є безоднею смиренності". 

"А моя Мати є безоднею чистоти, милосердя, любові, по-
слуху, покори і всякої іншої доброчесності, що є від Бога і яку 
Бог виливає на своїх святих". 

"Учителю, - каже Яків Заведея, - тут уже зібралося багато 
людей". 

"Тоді підемо. Ходіть і ви також". 
І вони ідуть до великого натовпу людей. 
"Мир з вами", - каже Ісус і посміхається, що трапляється 

нечасто. Люди перешіптуються між собою, вказуючи на нього. 
Панує велике пожвавлення. 

"Написано: "Ти не повинен випробовувати Господа, твого 
Бога". 

Надто часто забувають цю заповідь. Бога випробовують, коли 
хочуть протиставити йому власну волю. Бога випробовують, коли 
порушують нерозумним чином правила закону, найважливіша час-
тина якого стосується духовної сфери і який є священним і доско-
налим; коли надто турбуються про тіло. Бога випробовують, якщо, 
одержавши від нього прощення, продовжують грішити далі. Бога 
випробовують, коли отримані від нього милості застосовують собі 
на шкоду замість того, щоб ці дари згідно з їхнім змістом викори-
стати для добра, згадуючи того, хто їх зіслав. Бог не дозволяє 
насміхатися з себе. Але таке трапляється надто часто!.. 

Вчора ви бачили, яке покарання чекає на тих, хто насміхає-
ться з Бога. Вічний Бог, повний співчуття до тих, що каються, є, 
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з іншого боку, цілковитою суворістю для нерозкаяного, якого ніщо 
не може змінити. Ви прийшли до мене, щоб почути Боже Слово. 
Ви прийшли, щоб побачити чудо. Ви прийшли, щоб отримати про-
щення, і Отець дає вам Слово, чудо і прощення. Я не шкодую, 
що покинув небо, щоб дати вам чудо і прощення і щоб ви через 
мене спізнали Бога. 

Вчора вогонь Божої люті впав на певного чоловіка, як це 
трапилось і з Надавом і Авіудом (Числ. З, 1-4). Але не судіть 
загиблого. Цей випадок, що є новим чудом, повинен спонукати 
вас задуматись, як треба поводитись, щоб мати Бога за товари-
ша. Дора потребував води покаяння, але у нього не було надпри-
родного духу. Його бажання йшло від звичного способу людсь-
кого мислення. Він хотів, щоб його магічним чином оздоровили з 
хвороб і звільнили від нещастя. Він турбувався про своє тіло і 
урожай, а не про свою бідну душу. Вона для нього не мала ніякої 
цінності. Життя і гроші - ось що було його цінностями. 

Я скажу вам: серце є там, де є його скарб, а скарб є там, де 
серце. А звідси: скарб є в серці. В його серці були жадоба до 
життя і прагнення мати багато грошей. А як можна це собі забез-
печити? Будь-яким способом! Злочином також. Чи ж не було, отже, 
його бажання отримати хрищення насмішкою і випробуванням 
Божого терпіння? Достатньо було правдивого покаяння за його 
довге гріховне життя, щоб одержати святу смерть, а також те, 
що відповідає земному життю. Але він все ж був нерозкаяним. 
Оскільки крім себе самого він не любив нікого, він зайшов так 
далеко, що вже не міг більше любити і самого себе, бо ненависть 
убиває і тваринну егоїстичну любов, яку відчувають до себе са-
мих. Сльози правдивого покаяння стали б для нього очищаючою 
водою. Це стосується і вас усіх, що слухаєте мене; тому що ні-
хто з вас не без гріха і всі потребуєте цієї води. Витікаючи з мого 
серця, вона спадає на вас і очищує, повертає оскверненій душі її 
чистоту, розпрямляє того, хто лежить долі, і дає нову силу тому, в 
кого душа стікає кров'ю від тяжкої провини. 

Кожна людина турбується лише про земні потреби. Але лише 
одна-єдина потреба має спонукати людину до роздумів - ба-
жання не втратити єдине Вічне - Бога. Той чоловік ніколи не 
забував приносити ритуальні жертви, але він так і не зумів при-
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нести Богові духовну жертву - відмовитись від гріхів, покаятися 
і своїми ділами просити про прощення. Лицемірні дари від здобу-
того нечесним шляхом багатства є наче вимогою до Бога стати 
співучасником злих діл людини. Чи ж таке можливе? Чи ж це не 
є випробовуванням Божого терпіння, коли зважуються таке ро-
бити? Бог відштовхує від себе того, хто каже: "Ось моя жерт-
ва", але при цьому залишається закостенілим у своїх гріхах. Але 
хіба тілесна стриманість щось допоможе там, де душа не вихо-
дить з гріхів? 

Смерть чоловіка, що сталася тут, має примусити вас заду-
матися над умовами, які необхідні для того, щоб Бог любив вас. 
Зараз родичі і плакальники вартують у його багатому палаці біля 
трупа, що скоро буде віднесений до гробу. 

О, істинно справжні жалобні плачі і справжній труп! Істинно, 
ніщо інше - лише труп і жалобні невтішні плачі, тому що мертва 
душа вже навіки відділена від тих, кого він любив як родичів або 
хто був його однодумцем. Навіть якщо це останнє місце перебу-
вання і з'єднає їх навіки, то ненависть, яка там панує, все ж роз-
ділятиме їх. Тому ця смерть є "справжньою" розлукою. Було б 
краще, якщо б людина, що умертвила свою душу, оплакала себе 
сама замість тих, хто її оплакує. Сльози її смиренного серця, що 
кається, випросили б Боже прощення, що в кінцевому результаті 
повернуло б їй життя душі. 

Ідіть! Без ненависті і зауважень, а повні смирення. Як я, який 
говорив про нього без ненависті і по справедливості. Життя і 
смерть є нашими вчителями, що вчать нас, як добре жити, доб-
ре вмерти і як осягнути вічне життя, де більше немає смерті. 
Мир з вами!" 

Тут немає хворих, і не відбуваються чудеса. Петро каже до 
учнів Христителя: "Мені шкода вас". 

"О, ти не повинен шкодувати. Ми віримо не бачивши. Ми ба-
чили чудо його народження, воно навчило нас вірити. А тепер ми 
маємо його слово, що скріплює нас у вірі. Ми не бажаємо нічого 
іншого, ніж могти служити йому аж до неба, як Иона, наш брат". 

Видіння закінчилось. 
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167. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"НЕ ПОЖАДАЙ ЖОНИ СВОГО БЛИЖНЬОГО" 

Ісус іде крізь великий натовп людей, і южен щось гукає до 
нього. Одні показують свої рани, інші перечислююгь удари долі, ще 
інші лише повторюють: "Змилуйся наді мною!", а ще інші вистав-
ляють уперед своїх малих синів, щоб їх поблагословили. Веселий 
безвітряний день спонукав прийти до Ісуса багатьох людей. 

Коли Ісус уже майже дійшов до свого місця, від дороги, що 
веде до ріки, долинув жалібний голосний плач: "Сину Давидів, 
змилуйся над твоїм безталанним!" 

Ісус повернувся в той бік, народ і учні також. Але густий 
чагарник ховав того, хто молить про допомогу. 

"Хто ти? Вийди вперед!" 
"Я не можу. Я прокажений. Я іду до священика, щоб він 

виключив мене зі світу. Я грішив, і у мене на тілі з'явилася про-
каза. Я надіюся на тебе!" 

"Прокажений! Прокажений! Прокляття йому! Каменуймо 
його!" - хвилюється натовп. 

Ісус жестом закликає до тиші і мовчання. "Він не є нечистий 
як грішник. У Божих очах нерозкаяний грішник є ще бруднішим, 
ніж прокажений, що кається. Хто може вірити, хай іде зі мною". 

Крім учнів за Ісусом ідуть кілька цікавих. Інші лише повитя-
гували шиї, але залишилися там, де були. 

Ісус виходить з двору, йде непримітною стежкою до чагар-
ника, зупиняється і наказує: "Покажись!" 

Появляється молодий чоловік із повним свіжим обличчям, 
на якому ледь засіялися борода і вуса, з почервонілими від сліз 
очима. 

Розлягається голосний крик. Він лунає від групи жінок, щіль-
но запнутих покривалами, які плакали ще в дворі, а тепер через 
погрози натовпу плачуть ще більше. 

"Мій сину!" - вигукує одна жінка і падає на руки іншої жін-
ки - можливо, її родички чи подруги. 

Ісус один наближається до безталанного і каже: "Ти ще дуже 
молодий. Як сталося, що ти став прокаженим?" 
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Юнак опускає очі, страшенно червоніє і щось шепоче запи-
наючись, не наважуючись говорити голосно. 

Ісус повторює запитання. Тепер хворий говорить трохи чіт-
кіше, але розрізнити можна лише слова: "Батько... я пішов... і 
ми грішили... не я один..." 

"Он твоя мати - вона плаче і сподівається. В небі є Бог, що 
знає все. Тут є я, я теж все знаю. Але я потребую твого упоко-
рення, щоб проникнутись співчуттям до тебе. Отож говори!" 

"Говори, мій сину! Май співчуття до твоєї матері, що носила 
тебе", - жалібно стогне мати, що на колінах приповзла аж до 
Ісуса і, вхопившись у забутті за край Ісусового одягу однією 
рукою, іншу простягає до юнака. Її обличчя залите слізьми. 

Ісус кладе їй руку на голову і каже ще раз: "Говори!" 
"Я первородний і допомагаю батькові в його справах. Він 

часто посилав мене в Єрихон, щоб там вести справи з його клі-
єнтами... і... і один з них мав гарну молоду жінку. Вона мені 
сподобалась. Ми сподобались одне одному і грішили за відсут-
ності її чоловіка. Я не знаю, як це сталося, бо вона була здорова. 
Не тільки я був здоровий і бажав її... Вона також була здорова і 
хотіла мене. Я не знаю, чи крім мене у неї ще хтось був і вона 
від нього заразилась. Я лише знаю, що у неї появилась проказа і 
що вона вже серед прокажених, щоб померти там заживо.. .Я... 
я... мамо, ти це бачила, воно непомітне, але кажуть, що це про-
каза... І я маю через неї померти. Коли?.. О, це не життя... без 
домівки... без матері... О, мамо, я бачу тебе, але не можу біль-
ше поцілувати! Сьогодні вони прийдуть, щоб розірвати мою оде-
жу і прогнати мене з дому... з села. Я ще гірше, ніж мертвий. 
Моя мати ніколи не зможе оплакати мій труп", - молодий чоло-
вік гірко плаче. 

Мати схожа на дерево, яке колише вітер, - так сильно здри-
гається вона від ридань. Люди реагують по-різному. 

Ісус сумний. "А коли ти грішив, ти не думав про свою ма-
тір? Чи ти був таким дурним, що забув, що маєш матір на землі 
і Бога на небі? А якщо б не появилася проказа, то чи дійшло б 
коли-небудь до твоєї свідомості, що ти грішив проти Бога і ближ-
нього? Що зробив ти зі своєї душі, зі своєї юності?" 

"Мене спокусили до гріха..." 
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"Чи ж ти мала дитина, щоб не знати, що цей плід прокля-
тий? Ти заслужив, щоб померти без співчуття". 

"О... май милосердя; ти один можеш..." 
"Не я, Бог!* Але ти повинен поклястися більше не грішити". 
"Я клянуся! Я клянуся! Врятуй мене, Господи. Залишилося 

лише кілька годин до присуду. Мамо, мамо!" 
А жінка вже не може більше говорити. Вона обхопила стопи 

Ісуса і дивиться на нього своїми широко відкритими зболеними 
очима з відчаєм потопаючої на обличчі. Вона знає, що ідеться 
про останню можливість порятувати його. 

Ісус потянув на неї і співчутливо посміхнувся. "Встань, мати! 
Твій син оздоровлений. Але завдяки тобі! Не завдяки йому!" 

Жінка не може в це повірити. їй здається неймовірним те, 
що на такій віддалі можна оздоровити, і вона недовірливо хитає 
головою, не перестаючи схлипувати. 

"Чоловіче, розкрий туніку на грудях. Тут була пляма. Втіш 
свою матір". 

Юнак знімає туніку, і всі бачать його оголені груди. Він має 
гладку шкіру молодої здорової людини. 

"Глянь, мати", - каже Ісус і нахиляється, щоб допомогти 
жінці; він робить це ще й для того, щоб вона в своїй материнсь-
кій любові й радості від чуда над її сином не кинулась до нього, 
не дочекавшись обряду очищення над ним. І оскільки вона не 
може піти туди, куди веде її материнська любов, вона залишає-
ться біля Ісусового Серця і цілує його в справжньому шалі ра-
дості. Вона плаче, сміється, цілує і хвалить Господа, а Ісус, пов-
ний співчуття, гладить її. 

Потім він каже до юнака: "Іди до священика і думай про те, 
що Бог оздоровив тебе ради твоєї матері, а в майбутньому живи 
праведно. Іди!" 

Віддавши хвалу своєму рятівникові, молодий чоловік відхо-
дить. На певній віддалі від нього ідуть його мати і її супутниці. 
Народ хвалить і возвеличує Господа. 

Ісус повертається на своє місце. 

•Подібний вислів знаходимо у Матєя (19,16-17); Марка (10,17-18); 
Луки (18,18-19). 
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"І цей чоловік також забув, що є Бог, який вимагає дотри-
мання звичаїв. Він забув, що заборонено мати божків поряд з 
істинним Богом. Він забув святкувати суботу, як його вчили. Він 
не зважав на те, що треба любити і поважати матір. Він забув, 
що не сміє чужоложити, красти, обманювати, жадати жінку сво-
го ближнього, вбивати себе і свою власну душу і прелюбодіяти. 
Він забув усе це. Ви бачили, як він був покараний. 

Заповідь "Не пожадай жінки іншого" тісно пов'язана з запо-
віддю "Не прелюбодій", тому що пожадання завжди передує дії. 
Людина є надто слабка, щоб зупинитися на етапі пожадання і не 
піддатися своїм бажанням. На жаль, вона веде себе зовсім інак-
ше, коли йдеться про добрі бажання. Пожадають вчинити зле і 
здійснюють злий вчинок. Коли ж бажають вчинити щось добре, 
це так і залишається бажанням, якщо взагалі не відмовляються 
від доброго наміру. 

Те, що я сказав йому, я кажу вам усім, тому що гріх похоті 
поширений, як бур'ян, якого не треба сіяти - сам росте. Чи ви 
такі наївні, що не знаєте, що кожна спокуса отруйна і її треба уни-
кати? "Мене спокусили!" Відомий вислів. Але на це є і відомий 
приклад - перше гріхопадіння. Хіба людина не повинна згадати 
його наслідки і знайти в собі сили сказати "Ні"? В нашій історії не 
бракує прикладів непорочних людей, які такими і залишились не-
зважаючи на всі спокуси тіла і погрози насильників. Чи спокуса є 
чимось злим? Ні, вона не є злом. Вона є ділом злого. Але вона 
перетворюється на славу для того, хто її перемагає. 

Чоловік, що потакає своїм любовним пристрастям, вбиває 
свою дружину, дітей і себе самого. Той, хто проникає в дім іншо-
го, щоб прелюбодіяти, є злодієм і то наймерзеннішим. Він як та 
зозуля, що без жодних зусиль використовує чуже гніздо. Той, хто 
зраджує довір'я свого друга, є підлою людиною, бо клянеться у 
дружбі, якої насправді нема. Хто так діє, безчестить себе і своїх 
батьків. Чи ж може Бог бути з ним? 

Я сотворив чудо для тієї бідної матері. Але розпуста викли-
кає у мене таку відразу, що я відчуваю образу. Моя душа кри-
чить від відрази до розпусти. Різне горе оточує мене, і для всіх 
я є спасителем. Але мені приємніше доторкнутись до мертвого 
праведника, що починає розкладатися, душа якого якраз увійш-
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ла в мир, ніж наблизитися до такого, від якого смердить розпус-
тою. Я Спаситель, але я невинний. Всі ті, хто сюди приходить 
або про мене говорить, повинні пам'ятати про це, коли пляму-
ють мене своїм болотом. 

Я розумію, що ви чекаєте від мене іншого, але я не можу. Ру-
їни заледве розквітлої юності, що була зруйнована похіттю, потряс-
ли мене більше, ніж можлива зустріч зі смертю. Ходімо до хворих. 
Оскільки через відразу, що душить мене, я не можу бути Словом, 
то я буду зціленням тих, що надіються на мене. Мир з вами!" 

Ісус справді дуже блідий, і видно, що він терпить. Посмішка 
повертається до нього лише тоді, коли він схиляється над хвори-
ми дітьми і над хворими на ношах. Тоді він знову стає самим 
собою. Особливо у той момент, коли він кладе свій палець у рот 
німому років десяти і велить йому говорити "Ісус", а потім "мама". 
Люди повільно розходяться. Ісус бродить у сонячному світлі, що 
заливає двір перед входом, поки до нього не підходить Іскаріот. 

"Вчителю, я неспокійний..." 
"Чому, Юдо?" 
"Через тих з Єрусалиму. Я їх знаю. Відпусти мене туди на 

кілька днів. Я не вимагаю, щоб ти відпустив мене самого. Нав-
паки, я прошу тебе, щоб ти сказав Симону і Иоану, щоб вони 
пішли зі мною. Вони були такі добрі до мене під час першої по-
дорожі по Юдеї. Один стримує мене, інший робить мене чистим 
і звучним навіть у думках. Ти не уявляєш собі, що значить для 
мене Йоан. Він - роса, що пом'якшує мої пристрасті, й олива 
для мого буремного нутра... Повір мені!" 

"Я знаю це. Ти не повинен, отже, дивуватися, що я люблю 
його над усе. Він мій мир! Але ти також будеш моєю втіхою, 
якщо будеш добрим. Якщо ти належним чином використаєш Божі 
дари - а їх у тебе багато - як ти це робиш з деяких пір, то 
станеш правдивим апостолом". 

"І ти будеш любити мене, як Йоана?" 
"Я люблю тебе так само, Юдо. Але тоді я буду любити 

тебе без клопоту і болю". 
"О Вчителю, який ти добрий!" 
"Отож іди в Єрусалим. Це нічого не допоможе, але я хочу 

задовільнити твоє бажання бути мені корисним. Я скажу це не-
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гайно Симону і Йоану. Ходімо! Бачиш, як твій Ісус страждає 
через певні гріхи? У мене відчуття, ніби я підняв надто важку 
ношу. Не спричини мені ніколи подібного болю! Ніколи більше!" 

"Ні, Вчителю! Ні! Я люблю тебе, ти знаєш це. Але я слабкий". 
"Любов зміцнить тебе". 
Вони входять у дім, і це кінець. 

168. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
ОЗДОРОВЛЕННЯ БІСНУВАТОГО РИМЛЯНИНА. 

ПРОМОВА ПЕРЕД РИМЛЯНАМИ 

Ісус сьогодні залишився з дев'ятьма апостолами, тому що троє 
інших вирушили до Єрусалиму. Завжди радісний Тома займається 
своїми овочами і виконує інші кухонні обов'язки, а Петро і Филип, 
Варфоломей і Матей піклуються про прочан. Інші пішли на хршцен-
ня до ріки, що на такому різкому вітрі є справді покаянням. 

Ісус ще сидить у своєму кутку в кухні; Тома працює мовч-
ки, щоб не заважати Вчителеві. Входить Андрій і каже: "Вчите-
лю, тут є хворий. Я б просив його негайно оздоровити, тому що... 
вони кажуть, що він душевнохворий, але вони не ізраїльтяни. Ми 
б сказали, що він біснуватий. Він кричить, виє, б'ється в судо-
мах. Ходи і поглянь!" 

"Вже іду. Де він?" 
"Ще в полі. Ти чуєш виття? Це він. Здається, що це виє 

тварина, але це він. Він, напевно, багатий, тому що той, хто су-
проводить його, добре одягнений, і винесли його з чудового екі-
пажу, що виглядає аристократично, і обслуговують його численні 
слуги. Він, напевно, язичник, бо проклинає всіх богів Олімпу". 

"Ходімо". 
"Я теж піду з вами", - каже Тома, цікавість якого бере верх 

над турботою про овочі. 
Вони виходять з дому і йдуть у поля, що відділяють селян-

ський дім від дому керуючого. Посередині лугу, на якому досі 
паслися вівці, що тепер від страху розбіглися вусібіч, і їх дарем-
но намагаються зігнати докупи пастухи з собакою, видно зако-

59 



вану людину, яка, незважаючи на кайдани, стрибає як навіжена і 
викрикує все голосніше в міру того як наближається Ісус. 

Петро, Филип, Матей і Натанаїл безпорадно стоять поблизу 
нього. Чоловіки також обступили його, а жінки, навпаки, трима-
ються осторонь. 

"Ти прийшов, Учителю! Бачиш, що за фурія?" - каже Петро. 
"Це зараз пройде". 
"Але ти знаєш, що він язичник?" 
"Нащо це кажеш?" 
"Ну, лише через його душу..." 
Ісус посміхається й іде далі. Він підходить до групи, що ото-

чила душевнохворого, який жестикулює все лютіше. 
З групи виступає чоловік, одежа і гладкопоголене обличчя 

якого виказують у ньому римлянина. Він вітається: 
"Салют, Учителю! Твоя слава дійшла до мене. В мистецтві 

зцілення ти чудесний, як Гіппократ, а в творенні чуд могутніший 
за образ Ескулапа. Я знаю це і тому прийшов. Мій брат, як ти 
бачиш, помішаний, до цього призвела якась таємнича хвороба. 
Жоден лікар не може знайти причини. Я ходив із ним до храму 
Ескулапа, але після цього йому стало ще гірше. В Птолемаїді я 
маю родича, і той галерою передав мені послання. Він повідо-
мив мене, що тут є такий, що зцілює всіх. Так я прийшов. Що за 
жахлива мандрівка!" 

"Це заслуговує винагороди". 
"Але, знаєш, ми не новонавернені. Ми римляни і вірні богам, 

отже, язичники, як ви кажете. Ми прийшли з Сибарії і зараз пе-
ребуваємо на Криті". 

"Це правда, ви - язичники". 
"Отже, ти нічого не зробиш для нас? Твій Олімп переслідує 

наш Олімп, а наш Олімп переслідує ваш?" 
"Мій Бог, Єдиний в Триєдино сті Бог, володарює сам і безро-

здільно". 
"Отож я прийшов даремно", - каже розчаровано римлянин. 
"Чому?" 
"Тому що я належу іншому богові". 
"Душа створена Єдиним". 
"Душа?" 
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"Душа! Божественне Щось - її Бог створює для кожної лю-
дини як провідницю для нашого земного життя. Після нашої ті-
лесної смерті вона продовжує жити". 

"Де ж вона?" 
"Всередині людини. Але оскільки вона живе як щось божест-

венне всередині священного храму, то про неї - існуюче єство, 
що достойне всякої пошани - можна сказати, що не її утриму-
ють, а вона утримує". 

"О Юпітер! Ти філософ?" 
"Я є з Богом поєднаний розум". 
"По всьому тому, що ти сказав, я можу судити, що ти -

філософ..." 
"А що є філософія, якщо вона істинна і правдива? Чи не є 

вона злетом людського розуму до безкінечної мудрості і сили, 
отже - до Бога?" 

"Бог! Бог! ... Біля мене безумець, який мені заважає. Але я 
майже забуваю про його стан, слухаючи тебе, божественний". 

"Я не божественний у тому розумінні, як ти це сприймаєш. 
Ти називаєш божественним те, що стоїть над людиною. А я кажу, 
що це слово стосується того, хто є від Бога". 

"Хто є Бог? Хто коли його бачив?" 
"Написано: "Хвала тобі, тому, що створив нас! Якщо я зо-

бражу людську досконалість, опишу гармонію нашого тіла, то 
вихвалятиму твою велич". Сказано: "Твоя доброта простяглась 
аж до того, що ти наділяєш своїми дарами всіх живущих, щоб 
кожна людина мала, що їй потрібно. Твої дари складають свід-
чення твоєї мудрості, як сповнення твоєї волі складає свідчення 
про твою силу". Чи впізнаєш ти ці слова?" 

"Якщо Мінерва мені допоможе... Вони належать Галенові. 
Звідки ти знаєш їх? Я здивований". 

Ісус посміхається і відповідає: "Прийди до істинного Бога, і 
його божественний Дух наповнить тебе істинною мудрістю і на-
божністю, що полягає в пізнанні себе самого і в поклонінні правді". 

"Але це все Гален! Тепер я цілком впевнений, що ти не лише 
лікар і маг, але і філософ. Чому не йдеш у Рим ?.." 

"Я не є ні лікарем, ні чарівником, ні філософом, як ти кажеш, я 
є тим, хто свідчить про Бога на землі. Приведи хворого до мене". 
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Хворого привели, не зважаючи на удари і дикі вигуки. 
"Бачиш? Ти кажеш, що він помішаний і що жоден лікар не 

може йому допомогти. Це правда. Жоден лікар! Бо він не помі-
шаний. Це дух підземного світу - так я називаю його для тебе, 
бо ти язичник - увійшов у нього". 

"Але він не має духа ясновидіння, він говорить лише непра-
вильні речі". 

"Ми називаємо його "демоном", а не духом ясновидіння. Є 
такі, що розмовляють, і є німі; такі, що вводять нас в оману 
твердженнями, що скидаються на правду, і такі, що викликають 
стан душевного сум'яття. Перші є гіршими і небезпечнішими. 
Твій брат має в собі другого. Але зараз він вийде". 

"Як?" 
"Він сам це тобі скаже". Ісус наказує: "Залиш цю людину! 

Повертайся назад у свою безодню!" 
"Я іду, тому що проти тебе моя влада слаба. Ти проганяєш 

мене і позбавляєш слова. Чому ти завжди перемагаєш нас?.." -
злий дух говорить устами чоловіка, який тепер, повністю знеси-
лений, похилився на землю. 

"Він зцілений. Звільни його з кайданів". 
"Зцілений? Ти впевнений? Але... я молюсь до тебе!" - рим-

лянин хотів клякнути перед Ісусом, але Ісус перешкодив йому. 
"Возвись свій дух. На небі є Бог. До нього молись і йди до 

нього! Живи щасливо". 
"Ні, я так просто не піду... Прийми принаймні ось ці дари. 

Дозволь мені поводитись з тобою, як з жерцем Ескулапа. До-
зволь мені послухати тебе... Дозволь мені розказати про тебе в 
моїй батьківщині..." 

"Добре, і візьми з собою свого брата". 
Брат здивовано оглядається навкруги і питає: "Але де я? Це 

не Крит! Де море?" 
"Ти був..." 
Ісус знаком наказує йому мовчати, кажучи: "Ти був хворий 

через велику спеку; вони принесли тебе в інший клімат. Тепер 
тобі краще. Ходи". 

Всі ідуть у будинок, але настрій у кожного різний, бо одні 
дивуються, а інші осуджують зцілення язичника. Ісус іде на своє 
місце, а римляни стають у перших рядах зібрання. 
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"Я дозволю собі переказати уривок із книги Царів (II Цар 5, 
1-20). 

Там сказано: "Якось цар Сирії збирався розпочати війну проти 
Ізраїля. Він мав серед наближених впливового і авторитетного 
чоловіка на ім'я Нааман, що був прокаженим, і одна молода ізра-
їльтянка, яку полонили сирійці і яка була його рабинею, сказала 
йому: "Якби мій господар пішов до пророка, що в Самарії, то цей 
напевно б вилікував його від прокази". Випросивши дозвіл у царя, 
Нааман зробив, як порадила дівчина. Але цар Ізраїлю дуже роз-
лютився і сказав: "Хіба я Бог, що цар Сирії посилає до мене хво-
рих? Чи не шукає він зачіпки, щоб оголосити війну". Але пророк 
Слисей, що почув про це, сказав: "Нехай прокажений прийде до 
мене, я зцілю його, і він дізнається, що в Ізраїлі є пророк". Отож 
Нааман пішов до Єлисея. Але Слисей не хотів його прийняти. 
Він лише звелів йому передати: "Омийся сім разів в Йордані, й 
ти будеш чистим". Нааман розгнівався, бо йому здалося, що він 
задарма подолав таку далеку дорогу і, розлючений, хотів від'їха-
ти. Але слуги сказали йому: "Він сказав тобі тільки сім разів 
омитися. Навіть якщо б він захотів від тебе чогось більшого, ти 
повинен був би це зробити, тому що він пророк". Нарешті Наа-
ман здався на умовляння. Він пішов, омився і був зцілений. Ли-
куючи, повернувся він до Слуги Божого і сказав йому: "Тепер я 
зрозумів, що немає іншого Бога на цілій землі, є тільки Бог Ізра-
їлю". Коли Слисей не прийняв ніяких дарів, Нааман попросив 
дозволу взяти зі собою ізраїльської землі, щоб могти на ній при-
носити жертви істинному Богові". 

Я знаю, що не всі з вас схвалюють те, що я зробив. Але я 
знаю також, що не зобов'язаний оправдовуватись перед вами. 
Тож оскільки я даний вам з істинної любові, я хотів би, щоб ви 
зрозуміли мій вчинок, і щоб це вас чогось навчило і щоб з вашої 
душі вийшов всякий дух докору і злості. Тут серед нас присутні 
двоє підданих язичницької держави. Один із них був хворий, і 
було сказано, можливо, через родича, але напевно устами ізраїль-
тянина: "Якби ти пішов до Месії Ізраїлю! Він міг би зцілити хво-
рого". Отак вони прийшли до мене дуже здалеку. їхнє довір'я 
було ще більшим, ніж у Наамана, тому що вони нічого не знали 
про Ізраїль і про Месію, а сирієць, живучи у сусідній країні, зав-
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дяки постійному контакту з рабами з Ізраїлю знав, що в Ізраїлі є 
Бог, істинний Бог. Хіба не буде добре, якщо тепер цей язичник 
повернеться в свою батьківщину і зможе сказати: "Істинно, в 
Ізраїлі є Божий Чоловік, і Ізраїль молиться істинному Богові"? 

Я не сказав: "Омийся сім разів". Я говорив про Бога і про 
душу, про дві речі, які були їм невідомі і які, як невичерпне дже-
рело, несуть у собі сім дарів, тому що там, де існує уявлення 
про Бога і душу, ростуть плоди віри, надії, милосердя, справед-
ливості, поміркованості, сили і розуму. Ці доброчесності невідомі 
тим, хто у своїх божків переймає тільки низькі людські пристрасті, 
яким віддається, покликаючись на те, що і вищі істоти їм під-
владні. А тепер ці двоє повертаються в свою батьківщину. Але 
ще більшим від радості бути почутим є радість мати можли-
вість сказати: "Ми знаємо, що ми не потвори, тому що після 
цього життя є ще майбутнє. Ми знаємо, що істинний Бог є доб-
рота і що він нас любить і осипає благодіяннями, щоб нас пере-
конати, що ми повинні навернутись до нього!" 

Чи ви думаєте, що тільки ви не знаєте істини? Зовсім недав-
но один із моїх учнів думав, що я не повинен зцілювати хворого, 
бо він має язичницьку душу. Але що є душа? Від кого походить? 

Душа - це духовна природа людини. Вона є буттям, що, ство-
рене досконалим способом, облагороджує все тілесне життя, су-
проводжує і оживляє його і продовжує жити після того, ж тіло вми-
рає, тому що вона є безсмертною, як той, хто її створив, тобто Бог! 

А оскільки є тільки один Бог, то немає язичницьких чи неязич-
ницьких душ, бо усі душі створені одним Богом. Існує лише одна 
сила, що творить душі, і це є сила нашого Творця, нашого Бога, 
Одного, Могутнього, Святого, Доброго, який не знає іншої при-
страсті, окрім досконалої любові, чисто духовного милосердя; а 
щоб ці римляни отут зрозуміли, що я говорив про любов, я додам: 
абсолютно моральне милосердя; тому що слово "дух" буде не-
зрозумілим цим дітям, що нічого не знають про святі слова. 

Чи ви думаєте, що я прийшов тільки для Ізраїлю? Я є тим, хто 
збере народи під один пастирський жезл: під жезл неба. Істинно 
скажу вам, скоро прийде час, коли багато хто з язичників скаже: 
"Дайте нам необхідне, щоб ми в нашій язичницькій батьківщині могли 
приносити жертви істинному Триєдиному Богові", чиїм Словом я є. 
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Тепер вони повернуться в свою батьківщину переконанішими, ніж 
коли б я зневажливо вигнав їх. Вони відчувають Бога в чуді і в моїх 
словах і скрізь, куди вони підуть, вони розповідатимуть про це. 

Далі я спитаю вас: чи ж не було справедливим винагородити 
таке довір'я? Розгублені відповідями лікарів, розчаровані безре-
зультатними поїздками до храмів, вони здобулися на потрібну віру, 
щоб піти до невідомого, до великого незнайомця світу, з якого на-
сміхаються і на якого наводять наклепи в Ізраїлі, щоб йому сказа-
ти: "Я вірю, що ти маєш силу". Дорогу їхньому новому способу 
мислення розрівняло бажання прийняти цю віру. Я зцілив їх не тіль-
ки від хвороби, але і від їхньої помилкової віри, піднісши до їхніх 
уст келих, що погасив їхню спрагу, яка стає тим сильнішою, чим 
більше з нього пити: це є спрага пізнання істинного Бога. 

Вам з Ізраїлю хочу я на закінчення побажати, щоб ви мали 
таку віру, яку показали ці два чоловіки". 

Римлянин, а з ним і зцілений підводяться. "Тепер я більше 
не наважуюся сказати: "З Юпітером!" Тепер я казатиму: "Чес-
тю римського громадянина я клянуся тобі, що я буду мати цю 
спрагу. Але тепер я мушу йти. Хто дасть мені напитися в май-
бутньому?" 

"Твій дух, душа, про яку ти тепер знаєш, - до того дня, поки 
від мене прийде посланець". 

"Не ти сам?" 
"Я... я ні. Але я буду там, навіть коли мене й не буде. Вже 

через два роки я дам тобі подарунок, що буде більшим від зцілен-
ня цього чоловіка, якого ти любиш і який тобі дорогий. Живіть 
щасливо, ви обоє! Будьте наполегливі в цьому усвідомленні віри!" 

"Салют, Учителю! Хай охороняє тебе істинний Бог". Обоє 
римлян віддаляються, і чути, як вони кличуть слуг. 

"Отже, вони не знали, що мають душу", - бурмоче якийсь 
старик. 

"Так, батьку! Але вони зуміли краще сприйняти мої слова, 
ніж багато хто в Ізраїлі. А оскільки вони залишили багаті пожер-
тви, то ми можемо обдарувати бідних Бога ще так раз або на-
віть утричі більше. Бідні будуть молитися за цих благодійників, 
що бідніші, ніж вони самі, щоб вони осягнули єдино істинне ба-
гатство, яке полягає в тому, щоб пізнати Бога". 
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Жінка під покривалом схлипує. Покривало хоч і заважає по-
бачити сльози, але не заважає чути схлипування. 

"Та жінка плаче, - каже Петро. - Може, у неї немає більше 
грошей? Чи дати їй трохи?" 

"Вона плаче не тому. Але іди і скажи їй: "Батьківщина минає, 
а небо безкінечне. Воно належить тим, хто матиме віру. Бог є 
доброта і тому любить і грішників. Він допомагає тобі, щоб тебе 
переконати, що ти повинна іти до нього". Іди, Петре, скажи їй це 
і дай їй поплакати. Це з неї виходить отрута". 

Петро іде до жінки, що вже віддаляється в напрямку полів. 
Поговоривши з нею, він повертається назад. "Тепер вона плаче 
ще сильніше, - каже він. - А я думав, що втішу її...", - і він 
дивиться на Ісуса. 

"Вона справді втішена, а плакати можна і від радості". 
"Гм, гм... я б охоче хоч раз глянув їй в обличчя. Чи я його 

колись побачу?" 
"В день суду". 
"Боже милосердний! Але ж я тоді вже буду мертвий. Що це 

мені тоді дасть? Тоді я повинен буду оглядати Вічного". 
"Почни це зараз. Це єдино корисна справа". 
"Так - але, Вчителю, хто вона?" 
Всі сміються. 
"Якщо ти ще раз про неї спитаєш, ми негайно підемо звідси, 

і ти її забудеш". 
"Ні, Вчителю! Залишаймось тут..." 
Ісус посміхається. 
"Ця жінка, - каже він, - є пережитком і першою". 
"Що це означає? Я не розумію". 
Ісус залишає його з його сумнівами й іде до села. 
"Він іде до Захарії. Його жінка лежить на смертному одрі, -

пояснює Андрій. - Він просив мене покликати Вчителя". 
"Ти вводиш мене в гнів. Ти знаєш усе, робиш усе, а мені 

ніколи нічого не кажеш. Ти гірший від риби!" - Петро не скриває 
свого роздратування. 

"Брате, не сприймай все так трагічно. Ти також говориш за 
мене. Ходімо натягнемо сіті". 

Одні йдуть праворуч, інші - ліворуч. Кінець. 
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169. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"НЕ СВІДЧИ ЛОЖНО" 

"Скільки народу!" - вигукує Матей, а Петро додає: "Глянь! 
Галилеяни також тут... Ми повинні про це сказати Вчителеві. Ці 
троє - відомі пройдисвіти!" 

"Вони, напевно, прийшли через мене. І тут вони мене пере-
слідують". 

"Ні, Матею. Акула не поїдає мілкої риби. Вона хоче людей, 
благородну здобич. Але коли вона такої не знаходить, то хапає 
велику рибу. Але я, ти й інші, ми - малі рибини... дрібний товар". 

"Ти думаєш, вони прийшли через Учителя?" - питає Матей. 
"А через кого іще? Хіба ти не бачиш, як вони роззираються 

на всі боки? Вони схожі на хижих звірів, що занюхали слід газелі". 
"Я іду і повідомлю про це". 
"Зачекай! Скажемо про це і синам Алфея. Він надто доб-

рий. Але чи встоїть доброта перед їхньою мстивістю?" 
"Ти правий". 
Обоє ідуть до ріки і кличуть Якова і Юду: "Ходіть, тут є 

якісь підозрілі. Вони напевно прийшли надокучати Вчителеві". 
"Ходімо. А де Вчитель?" 
"Ще в кухні. Поспішімо, бо коли він помітить, то буде проти!" 
"Так, і зробить недобре". 
"Я теж такої думки". 
Вони повертаються на тік. Група з Галилеї розмовляє з лю-

дьми жорстко і зверхньо. Юда Алфея, випадково наблизившись 
до них, чує: "Слова мусять опиратися на діла". 

"І він їх робить. Лише вчора він оздоровив біснуватого рим-
лянина", - відповідає якийсь здоровань із народу. 

"Жахливо! Оздоровити язичника! Нечувано! Чи ти чув, Елі?" 
"В ньому одні гріхи. Дружба з митарями і повіями, стосунки 

з язичниками і..." 
"...I те, що він терпить наклепників! І це також гріх. Як на 

мене - найтяжчий. Але оскільки він про це нічого не знає, він не 
може і не хоче себе захищати. Говори зі мною. Я його брат і стар-
ший за нього, а це ще один брат. І ще старший. Отож говоріть". 
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"Чому ти, власне, сердишся? Ти думаєш, ми погано говори-
мо про Месію? Ні! Ми прийшли з дуже, дуже далека, покликані 
його закликом. Ми сказали це й іншим". 

"Брехун! Ти мені такий противний, що я повертаюсь до тебе 
спиною", - Юда Алфея боїться прогрішитись перед ворогами 
любові до ближнього й іде геть. 

"Чи ж це не правда? Ви всі, засвідчіть це самі". 
Але "всі", тобто ті інші, з котрими говорили галилеяни, мов-

чать. Вони не хочуть брехати, але й не наважуються заперечи-
ти і тому не кажуть нічого. 

"Ми не знали, який він є...", - каже галилеянин Елі. 
"Чи не ти ображав його в моєму домі? - запитав іронічно 

Матей. - Чи ти втратив пам'ять через хворобу?" 
"Галилеянин" закутується в плащ і, не відповідаючи, іде геть. 
"Боягуз", - гукає вслід йому Петро. 
"Вони розповідали нам про нього диявольські речі... - пояснює 

один чоловік. - Але ми бачили його діла і ми знаємо, якими є вони, 
фарисеї. Отож кому потрібно вірити: доброму, що дійсно є добрим, 
чи цим злобним людям, що ніби вважають себе добрими, але є 
бичем країни? Я лише знаю те, що я, відколи сюди прийшов, зміни-
вся так, що сам себе не впізнаю. Я був жорстокою людиною, суво-
рим до жінки і дітей, нещадним до своїх співгромадян, а тепер? Усі 
в селі кажуть: "Азарія більше не такий". Чи ви коли-небудь чули, 
щоб чорт робив людей добрими? Для кого він трудиться? Для на-
шого оздоровлення? Оце так чорт, що працює для Господа". 

"Це правда, чоловіче. Хай Бог віддячить тобі, тому що ти 
правильно розумієш, добре бачиш і правильно дієш. Роби так і 
надалі і ти станеш справжнім учнем благодатного Месії. Це ра-
дість для нього - розбудити в вас все найкраще, вести вас до 
добра. Тільки справжнє зло повинно викликати у вас обурення. 
Але коли ви бачите, як Ісус діє в ім'я Боже, то не піддастеся 
злу і не повірите тим, що хочуть намовити вас до злого. А скіль-
ки нових діл його ви ще побачите! Настав новий час. Прийшов 
той день, коли розкітне квітка, коріння якої готувалось до того 
сотні років. Якщо б не було цього часу підготовки, ми б не зро-
зуміли його Слово. Але сотні років послуху закону Синаю дали 
нам той мінімум підготовки, що дозволяє ввібрати в себе від цієї 
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божественної квітки, що дала нам змогу побачити доброту, всі 
пахощі і соки, щоб очиститися, зміцнитися, освятитися і вдихну-
ти запах святощів вівтаря. І оскільки прийшов новий час, він при-
ніс нові форми, які, одначе, не є проти закону, але сповнені мило-
сердя і любові, що зійшли з неба", - Яків Алфея прощається 
жестом і йде до будинку. 

"Як ти гарно вмієш говорити, - каже Петро, сповнений зди-
вування. - Я ніколи не знаю, що повинен казати. Отож я лише 
кажу: будьте добрими, любіть його, слухайте його, вірте йому. Я 
справді не знаю, як він може бути мною задоволений!" 

"Але він дуже задоволений", - відповідає Яків Алфея. 
"Ти це кажеш чесно чи тільки від доброго серця?" 
"Це справді так. Ще вчора він це мені сказав". 
"Так? Тоді я сьогодні щасливіший, ніж у той день, юли до мене 

ввели наречену. Але скажи, де ти так добре навчився говорити?" 
"На колінах його Матері і коло нього. Що за уроки! Що за сло-

ва! Але Ісус говорить ще краще, ніж вона. Але те, чого їй бракує в 
силі, вона доповнює своєю ніжною добротою... і це пронизує. Її на-
уки! Ти ніколи не бачив хусточки, що одним кінцем занурена в паху-
чу олію? Дуже повільно вона вбирає в себе не олію, а пахощі, і коли 
олію забирають, то пахощі залишаються. Так було і у нас з нею. 
Вона проникла в нас, грубі і перепрані життям тканини, проникла 
своєю мудрістю і милосердям, і її пахощі залишилися в нас". 

"Чому ж він не покличе її сюди? Він сказав, що зробить це. 
Ми стали б кращими, менш твердоголовими, я принаймні і ці 
люди теж... У її присутності навіть ці отруйні змії, які час від 
часу приходять, стали б кращими..." 

"Ти так думаєш? Я ні. Ми стали б кращими, але і покірніши-
ми також. Але властьімущі і злі!.. О Симоне Иони! Ніколи не 
розкривай перед іншими своїх чесних почуттів. Ти можеш роз-
чаруватися... Він тут! Ми йому нічого не скажемо..." 

Ісус виходить з кухні, ведучи за руку маленького хлопчика, 
що дріботить біля нього, гризучи шкірку хліба, просякнуту олі-
єю. Ісус підлаштовує свій крок до маленьких кроків свого юного 
друга. "Послухайте, - каже Ісус радісно. - Цей маленький чо-
тирирічний чоловік, який називає себе Азраелем, сказав мені, 
що хоче бути апостолом і всьому навчитися: проповідувати, оздо-
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ровляти хворих, робити так, щоб виноградна лоза плодоносила і 
зимою, а ще він хоче піднятися на високу гору і гукнути всьому 
світові: "Ходіть, Месія тут!" Чи не так, Азраелю?" 

Дитина, сміючись, каже з набитим ротом: "Так, так", і про-
довжує їсти. Тома дражнить його: "Ти ж щойно навчився їсти 
самостійно, ти ж зовсім не знаєш, хто такий Месія". 

"Ісус з Назарету". 
"А що означає "Месія"?" 
"Це означає, це означає: чоловік, який посланий, щоб бути 

добрим і всіх нас зробити добрими". 
"Що ж він робить, щоб усіх нас зробити добрими? Ти, беш-

кетник, як ти це будеш робити?" 
"Я буду любити його і робити усе, і він буде робити усе, тому 

що я його люблю. Роби так само і ти також станеш добрим". 
"О, ми почули лекцію, Томо. Правило звучить: "Люби мене і 

ти будеш все робити, тому що я буду любити тебе, якщо ти 
мене любиш, а любов зробить усе інше". Це говорив Святий 
Дух. Ходімо, Азраелю, проповідувати". 

...Ісус такий щасливий, коли біля нього є дитина, що я при-
вела б їх усіх до нього і хотіла б, щоб усі діти його пізнали. А як 
багато таких, що не знають навіть його імені?.. 

Вони ідуть повз жінку під покривалом, але перш ніж вони 
порівнялись із нею, Ісус каже до дитини: "Скажи цій жінці: "Мир 
з тобою, жінко!" 

"Чому?" 
"Тому що у неї є рана, як у тебе, коли ти впадеш. Вона пла-

че. Але коли ти так заговориш до неї, рана загоїться". 
"Мир з тобою, жінко. Не плач! Так сказав мені Месія. Якщо 

ти його любиш, то він тебе також любить і ти станеш здоро-
вою", - гукає дитина, тримаючи Ісуса за руку; а він пройшов не 
зупиняючись. Азраель справді має задатки місіонаря. Хоча він 
зараз трохи поспішний у своїх проповідях і лепече більше, ніж 
йому було доручено сказати. 

"Мир вам усім. 
"Не свідчи ложно", - так написано. 
Що є більш відразливим, ніж наклепник? Хіба не можна ска-

зати, що він поєднує жорстокість з брудом? Так, це справді так. 
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Наклепник, я кажу про наклепника у важливих речах, жорсто-
кий. Своїм язиком він вбиває авторитет людини. Отож він нічим 
не відрізняється від вбивці. Останній вбиває лише тіло. А наклеп-
ник вбиває і добру славу, і пам'ять про людину. Тому він є по-
двійний вбивця. Він безкарний вбивця, тому що не проливає крові, 
а знищує честь обмовленого і всієї його сім'ї. При цьому я не 
маю на увазі той випадок, коли своїми неправдивими свідчення-
ми він справді призводить до фізичної смерті людини. Для таких 
уже готове вугілля в пеклі. Я кажу про тих, хто своїми брехливи-
ми висловлюваннями приносить шкоду невинному і вводить в 
оману інших. Чому він так робить? Або з безпідставної нена-
висті, або з жадібності, тому що хоче загарбати майно іншого, 
або зі страху. 

З ненависті. Ненависть відчуває лише друг сатани. Доб-
рий не ненавидить, ніколи і ні за яких обставин. Навіть коли його 
зневажають, завдають йому шкоди, ранять. Він не ненавидить 
ніколи. Ненависть свідчить про те, що заблукана душа сама себе 
проявляє і то найяскравішим свідченням, даним невинному, тому 
що ненависть є спротивом зла добру. Тому, хто добрий, не буде 
прощено злими. 

З жадібності. Він має те, чого я не маю. Я хочу те, що він 
має. Але я можу зайняти його місце, лише коли обмовлю його. 
Зроблю я це, збрешу? А що в цьому злого? Я обкраду його? Ну 
і що з того? Знищу всю родину? А що мені до того? Лукавий 
наклепник ставить перед собою багато питань, але він забуває -
тому що хоче забути - одне питання, а саме: "А якщо мене 
викриють?" Цього питання він собі не ставить, тому що, опано-
ваний високомірністю і жадібністю, він схожий на людину, в якої 
на очах пов'язка. Він не бачить небезпеки. Він сп'янілий від са-
танинського вина і не роздумує над тим, що Бог є сильнішим від 
сатани і він помститься за обмовленого. Наклепник віддається 
обмові і, як дурень, сподівається на її захист. 

Зі страху. Часто обмовляють, щоб оправдати себе. Це най-
поширеніший вид наклепу. Зло зроблено. Тепер страшно, що його 
розкриють і впізнають автора. Отож, опираючись на авторитет, 
який він ще не втратив серед людей, наклепник перекручує по-
дію, і те, що зробив сам, перекладає тяжким вантажем на іншо-
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го, чесності якого побоюється. Обмовляє, бо, можливо, колись 
той інший був свідком поганого вчинку обмовника, і він таким 
чином хоче забезпечитись перед його свідченнями. Звинувачує, 
щоб підірвати довір'я до звинуваченого і щоб йому ніхто не пові-
рив, якщо він щось казатиме. 

Отож дійте праведно, щоб вам ніколи не довелось обманю-
вати. Чи ж, обмовляючи, ви не думаєте, що накладаєте на себе 
важке ярмо? Воно полягає в підпорядкуванні сатані, в постійно-
му страсі, що ваші слова можуть бути спростовані, і ви будете 
змушені пам'ятати вигаданий вами наклеп з усіма обставинами 
і подробицями протягом багатьох років, щоб не заплутатись в 
них остаточно. Тягар, подібний до ноші засудженого на галери! 
Якщо б він хоч служив небові! Але він служить лише для підго-
товки місця в пеклі! 

Будьте чесними! Які гарні уста людини, що не знає брехні. 
Вона бідна, неосвічена і невизнана? Навіть якщо це справді так, 
ця людина все одно є царем, тому що є праведною. Праведність 
царственніша від золота і діадеми, бо вона стоїть незрівнянно 
вище, ніж трон, і має великий почет чеснот. Праведна людина 
випромінює втіху і захист, тоді як дружба з неправедним або 
лише його присутність зумовлюють неприємні відчуття. Чому 
наклепник не думає про те, що брехня рано чи пізно буде викри-
та і що після того до нього постійно ставитимуться з підозрою? 
Бо як можна буде довідатись, чи він каже правду? Навіть коли 
він казатиме правду, той, хто його слухає і хотів би йому повіри-
ти, в глибині душі буде мати сумнів: "А чи він і тепер не бре-
ше?" Ви спитаєте: "Але де ж у цьому всьому ложне свідчен-
ня?" Кожна брехня є ложним свідченням. А не лише наклеп пе-
ред суддею. 

Будьте простими, як прості Бог і дитина! Любіть правду в 
будь-який момент життя. Хочете мати славу поважної людини? 
Будьте в істині! І навіть якщо якийсь наклепник схоче очорнити 
вас, сотня порядних скаже: "Ні, це неправда! Це праведна люди-
на. Його справи говорять за нього". 

В книзі Мудрості написано: "Зрадлива людина вибухає нагліс-
тю своїх уст... У своєму зіпсованому серці вона готує зло і що-
миті сіє розбрат! Шість речей ненавидить Господь, а сьома ви-
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кликає у нього відразу: внсокомірний погляд, наклепницький язик, 
руки, що проливають невинну кров, серце, що задумує злочини, 
стопи, що якнайшвидше спішать до злого, кожного свідка, що об-
мовляє, і того, хто сіє розбрат між братами... Через гріх язика іде 
лукава людина до злочину. Хто бреше, є неправдивим свідком. 
Уста, що люблять правду, ніколи не зміняться, а брехливі слова 
опираються на мить. Слова нашіптувача здаються незлими, але 
вони проникають у серце. Ворога впізнають по його словах, коли 
він кує зраду. Коли він комусь щось нашіптує, не довіряй йому, бо 
він має сім злих намірів у своєму серці. Він ховає свою ненависть, 
але його злоба стає очевидна... Хто копає іншому яму, впаде в 
неї сам, і камінь поцілить у того, хто його кинув". 

Гріх брехні старий, як світ, і незмінними залишаються слова 
мудреця, так як і Божий присуд наклепникові. Я кажу: "Майте 
завжди одну мову! Так хай завжди буде так, а ні - завжди ні, 
також і перед властьімущими і тиранами, і ви будете мати за це 
велику нагороду в небі. Я кажу вам: будьте безпосередні, як діти, 
що інстинктивно тягнуться до тих людей, яких вважають добри-
ми, які не шукають нічого, окрім добра, і кажуть те, що нашіп-
тує їм їх власна доброта, не роздумуючи, чи не сказано забага-
то і чи не буде це осуджено. 

Ідіть у мирі, і хай істина буде вашим другом". 
Малий Азраель, що весь час сидів біля стіп Ісуса, піднявши 

голівку, як пташеня, що слухає спів своїх родичів, дуже мило же-
стикулює. Він схиляє своє личко до колін Ісуса і каже: "Я і ти - ми 
друзі, тому що ти добрий і я люблю тебе. Тепер я також хочу 
щось сказати". І піднімаючи свій голос, щоб його могли почути у 
всьому великому приміщенні, він говорить, повторюючи жести 
Ісуса: "Слухайте мене всі. Я знаю, куди приходять всі люди, що 
не говорять неправди і люблять Ісуса з Назарету. Вони піднімаю-
ться вверх драбиною Якова. Вверх, вверх, вверх... разом з анге-
лами, а потім вони зупиняються, коли знаходять Господа", - і він 
посміхається радісно, показуючи при цьому всі свої зубки. 

"Він не заважав тобі?" 
"Ні, він подарував мені любов. Він є дитиною Господа, і хай 

Господь буде завжди з ним і з тобою. Живіть щасливо!" 
Видіння закінчилося. 
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170. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
"НЕ ПОЖАДАЙ ДОБРА СВОГО БЛИЖНЬОГО" 

"Бог дає кожному необхідне. Це істинно так. Чого потребує лю-
дина? Розкоші? Великої кількості слуг? Земельних володінь, де не 
можна полічити всіх ланів? Гостин, що починаються з заходом і за-
кінчуються зі сходом сонця? Ні! Чого справді потребує людина, так 
це - даху над головою, хліба і одежі. Найнеобхідніше для життя! 

Огляньтесь. Які люди є найбільш радісними і здоровими? Хто 
радіє в здоровій, мирній старості? Себелюбці? Ні, ті, хто чесно 
живуть, працюють і мають помірковані запити. Вони не знають 
отрути неупорядкованих бажань і залишаються міцними. Вони не 
знають отрути непоміркованості і залишаються рухливими. Вони 
не знають отрути зависті і залишаються радісними. А хто весь 
час хоче мати більше, губить власний мир, губить радість, пе-
редчасно старіє, спопелений ненавистю і непоміркованістю. 

Я міг би об'єднати дві заповіді: "Не кради" і "Не пожадай до-
бра свого ближнього". Тому що непомірковане пожадання призво-
дить до крадіжки. Від одного до другого - лише один короткий 
крок. Але чи всяке бажання недозволене? Цього я не кажу. Батько 
родини, що працює на полях чи в майстерні, не грішить, коли бажає, 
щоб його праця принесла йому досить прибутку для того, щоб про-
годувати дітей, - навпаки, він виконує свій батьківський обов'язок. 
Але хто прагне лише того, щоб отримувати все більше і більше 
розкоші, і збагачується за рахунок іншого, той грішить. 

Заздрість! Чому я її називаю? А хіба вона не є пожаданням 
чужого добра? Заздрість роз'єднує з Богом, мої діти, і зв'язує з 
сатаною. Чи не думаєте ви про те, що люцифер був першим, хто 
пожадав добра свого ближнього? Він був найгарнішим з ангелів 
і міг тішитися Богом. Він мав би бути цим задоволений. Але він 
заздрив Богові і сам хотів бути Богом... і став демоном, пер-
шим демоном. Другий приклад: Адам і Єва мали все, і раділи з 
земного раю і приязні Бога, і були блаженні в милостях, що Бог 
дав їм. Вони мали бути цим задоволені. Але вони заздрили Богу, 
що він знає добро і зло, і були вигнані з саду Едем і потрапили в 
Божу немилість, а, отже, стали першими грішниками. Третій при-
клад: Каїн заздрив Авелю через його дружбу з Господом, і став 
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першим убивцею. Марія, сестра Арона і Мойсея, заздрила своїм 
братам і стала першою прокаженою в історії Ізраїлю. Я міг би 
провести вас крок за кроком через усю історію Божого народу, і 
ви би побачили, як впливає перебільшена пожадливість на того, 
хто їй піддається: вона робить з нього грішника і бич для нації, 
тому що гріхи окремих людей накопичуються і стягають кару 
на всі народи; нагромаджуючись століттями, як піщинка до пі-
щинки, спричиняють зсув, що хоронить під собою села і людей. 

Я часто ставив вам у приклад дітей, тому що вони прості й 
довірливі. Сьогодні кажу я вам: будьте як птиці в їхній відсутності 
пожадань. Зараз зима, мало корму у фруктових садах. Але хіба 
вони турбуються про це літом і роблять запаси? Ні. Вони довіряю-
ться Господові. Вони знають, що завжди зможуть уполювати чер-
в'яка, зернятко, личинку, павука або муху на воді для свого прохар-
чування. Вони знають, що зимою завжди знайдуть пристановище 
під дахом будинку або в жмені шерсті, як знають і те, коли треба 
збирати сіно для гнізд чи корм для потомства, і що в потрібний час 
це сіно буде на луках, а фруктові сади, рілля, повітря і земля киші-
тимуть комахами. Тоді вони тихо співають: "Дякуємо, Творче, за 
все, що ти нам даєш і даватимеш", готові на повне горло заспівати 
йому осанну, радіючи своїй любові і своїм дітям. 

Яке створіння є радіснішим, ніж пташка? Але що є її розум в 
порівнянні з розумом людини? Це як піщинка в порівнянні з го-
рою. Але ви повинні вчитися у птахів. Істинно, кажу я вам: хто 
живе без надмірних бажань - має радісність птаха. Він покла-
дається на Бога і відчуває в ньому батька. Він посміхається 
дню, що починається, і ночі, що заходить, тому що знає, що сон-
це є його другом, а ніч - його кормителькою. Без заздрості ди-
виться він на людей і не боїться їхньої помсти, бо сам він нікому 
не шкодить. Він не дрижить за своє здоров'я, за свій сон, тому 
що знає, що чесне життя хоронить від хвороб і дає солодкий 
сон. Він, нарешті, не боїться смерті, тому що знає, що, якщо 
поводишся добре, можеш очікувати на усмішку Бога. І цар пом-
ре. І багач помре. Скіпетр не віддаляє смерть, і за гроші без-
смертя не купиш. Перед Царем царів, перед Паном панів корони 
і монети нічого не варті - ціниться лише життя, прожите згідно з 
десятьма заповідями. 
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Що кажуть ці чоловіки там ззаду? Не бійтесь - питайте!" 
"Нас цікавить, яким гріхом згрішив Антипа - крадіжки чи 

подружньої зради?" 
"Я не хочу, щоб ви поглядали на інших; дивіться у своє вла-

сне серце! Але я вам скажу, що він згрішив ідолопоклонством, 
тому що поклоняється тілу більше, ніж Богові, а також чужолоз-
твом, крадіжжю, недозволеним пожаданням і вбивством". 

"Чи буде він спасенний тобою, Спасителем?" 
"Я рятуватиму тих, що каються і навертаються до Бога. 

Нерозкаяні не знайдуть спасіння". 
"Ти сказав, що він злодій. Що він украв?" 
"Жінку свого брата. Крадіжжю є не тільки крадіж грошей. 

Крадіж - забрати честь у людини, у дівчини - дівоцтво, а у чо-
ловіка - жінку. Це така ж сама крадіж, як украсти у ближнього 
вола чи рослину. Крадіж, обтяжена ще й розпусністю чи фаль-
шивим свідченням через подружню зраду, чи безсоромність, чи 
брехню - заслуговує ще більшого покарання". 

"Який гріх робить жінка, що віддається?" 
"Коли вона одружена, то - подружню зраду і обман чоловіка. 

Коли вона неодружена, то - нечистоти і крадіжки в самої себе". 
"В самої себе? Вона ж віддає тільки своє". 
"Ні, наше тіло створене Богом, щоб бути храмом душі, що є 

храмом Бога. Отож його треба утримувати в моральності, інак-
ше душа буде позбавлена дружби Бога і вічного життя". 

"Отож повія може належати лише сатані?" 
"Кожен гріх є любовним зв'язком з сатаною. Грішник, як і 

пропаща жінка, віддає себе через свої недозволені нахили сатані 
для "брудного" використання. Великим, дуже великим є гріх про-
ституції, що понижує людей до рівня брудних тварин. Але не 
думайте, що інші смертні гріхи є менш погані. Що міг би я ска-
зати про ідолопоклонство! А що про вбивство! Але Бог простив 
ізраїльтянам поклоніння золотому теляті. Він простив Давиду гріх, 
що мав двояку природу. Бог прощає кожному, хто кається. І якщо 
покаяння співвідноситься з кількістю і важкістю гріхів, кажу я 
вам: чим більше хтось кається, тим більше буде йому прощено, 
тому що покаяння є вияв любові, діяльної любові. Хто кається, 
каже своїм каяттям Богові: "Я не можу більше зносити твого 
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гніву, тому що я люблю тебе і хочу бути любленим". Бог лю-
бить того, хто його любить. Тому кажу я: чим більше хтось 
любить, тим більше буде він люблений. Хто досконало любить, 
тому буде усе прощено. 

Це істина. Тепер ідіть! Але перш ніж підете, я скажу вам, 
що при вході в село у крайній нужді живе вдова з купою дітей. 
Через борги її вигнали з будинку, і вона ще повинна подякувати 
власникові будинку, що він не застосував іншого покарання. Ваші 
пожертви я перетворив на хліб для неї. Але їй потрібне приста-
новище. Милосердя - наймиліша Богові жертва. Будьте милос-
тивими, і від імені Бога обіцяю вам винагороду". 

Люди шепочуться, радяться і сперечаються. 
Ісус тим часом оздоровляє одного майже сліпого і вислухо-

вує стареньку матір, що прийшла з Доко і просить його прийти 
до її хворої невістки. (Довга історія, що супроводиться слізьми, 
яку я не можу сьогодні записати, бо ледве жива). 

На щастя, видіння закінчується - я боялася, що доведеться ще раз 
пережити серцевий криз, як це було недавно. Він тривав три години і 
втягнув у біду і мої очі. 

171. ІСУС БІЛЯ "ОБМАНЛИВИХ ВОД". 
ЗАКІНЧЕННЯ ПОЯСНЕННЯ 

ДО "DE PROFUNDIS" I "MISERERE" 

"Діти мої в Господі! Скоро відзначатимемо свято очищення, 
і я, Світло світу, як справжнє світло свята, відпускаю вас, щоб 
ви могли підготуватися достойно його відбути, щоб ви взяли з 
нього світло для всіх інших свят. Хто намагатиметься запалити 
багато світел, але не буде мати необхідного, щоб запалити пер-
ше, буде справді дуже немудрим. Ще дурнішим буде той, хто 
намагатиметься почати своє оздоровлення з найважчого і зане-
дбає при цьому те, що становить основу незмінної споруди до-
сконалості, а саме - Десять Заповідей. 

Читаємо в Макавеях, що Юда, відвоювавши разом зі своїми 
під покровительством Господа храм і місто, наказав зруйнувати ві-
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втарі чужих богів і їх капища і очистити храм. Потім спорудив інший 
вівтар і викресав вогонь, приніс жертви, поклонився Господові фімі-
амом, виставив лампи і хліби, а потім всі, впавши на землю, блага-
ли Господа, щоб він уберіг їх від гріхів, коли вони через свою слаб-
кість знову згрішать, щоб змилосердився над ними своїм божест-
венним милосердям. Це сталося 25 числа місяця кізлев. 

Розгляньмо звернуту до нас розповідь і застосуймо її до са-
мих себе, тому що кожне слово історії Ізраїля, вибраного народу, 
має духовний зміст. Життя - завжди повчання. Історія є повчан-
ням не тільки для земних днів, але й для досягнення вічності. 

"Вони зруйнували вівтарі і поганські капища". 
Це був перший з їхніх вчинків, і те саме я раджу чинити вам 

з вашими особистими богами, що заміняють вам істинного Бога. 
Це безбожність, коли поклоняються чуттєвій насолоді, золоту, 
гордості - основним порокам, що ведуть до осквернення і до 
смерті душі і тіла і стягають кару Божу. Я не сипатиму незлі-
ченними формулами, які відлякують віруючих і є оплотом проти 
істинного закону. Вони витісняють його, заміняють незліченними 
чисто зовнішними приписами і заважають віруючим сприймати 
ясний святий голос Господа, який говорить: "Не проклинай! Не 
служи ідолам! Не зневажай свят! Не ображай батьків! Не вби-
вай! Не чужолож! Не кради! Не обмовляй! Не пожадай чужого 
добра! Не пожадай жінки ближнього!" Десять заповідей і жод-
ної більше. Вони є десятьма колонами храму душі. Над ними 
променіє золото найсвятішої із Святих Заповідей: "Люби свого 
Бога, люби свого ближнього!" Це є корона храму, захист фунда-
ментів і слава будівничого. 

Той, хто не слідує Десяти Заповідям, руйнує колони, а з ними 
і весь храм - повністю або частково. В будь-якому випадку він 
стане руїною і не буде достойний прийняти Всевишнього. Отож 
робіть так, як я вам говорив, і поборюйте свої пристрасті! На-
звіть ваші пороки їхніми іменами так само чесно, як ясно і чітко 
каже Бог: "Не робіть цього чи іншого". Не псуйте форми вивер-
тами. Хто має більшу любов поряд з любов'ю до Бога - той є, 
як би не називалась ця любов, ідолопоклонником. Хто закликає 
Бога і тим самим визнає себе його слугою, але потім проявляє 
непослух, є бунтарем. Хто з жадібності працює в суботу, є оск-
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вернителем, злобним і високомірним. Хто відмовляє батькам у 
допомозі з тої причини, що він робить богоугодні вчинки, той не 
любить Бога, той зневажає його в особі батька і матері. Хто 
вбиває - завжди є вбивцею. Хто чужоложить - завжди є розпус-
ником. Хто краде - завжди є злодієм. Хто бреше - завжди є 
підлою людиною. Хто жадає того, що йому не належить, - зав-
жди є ненаситним. Хто зраджує шлюб - завжди є нечистим. 

Так є! І я нагадую вам, що коли спорудили золотого тельця, 
Бог розгнівався, що після ідолопоклоніння Соломона настав по-
діл, що розділив і послабив Ізраїль, що після перейнятого, а кра-
ще сказати - добре прийнятого недостойними юдеями під про-
водом Антіохія Епіфана геленізму на нас зійшло сучасне духов-
не, доленосне і національне нещастя. Я нагадую вам те, що На-
дав і Авіуд, погані слуги Божі, були покарані Ягве. Я нагадую 
вам те, що манна в суботу не була священною. Я нагадую вам 
про Хама і Авесалома. Я нагадую вам про гріх Давида супроти 
Урії і Авесалома супроти Амнона. Я нагадую вам про кінець 
Авесалома і Амнона. Я нагадую вам про долю злодія Геліодо-
ра, про Симона і Менелая. Я нагадую вам про ганебний кінець 
двох стариків, що склали брехливе свідчення супроти Сузанни. 
Я міг би продовжувати, бо немає кінця таким прикладам. Але 
повернемось до Макавеїв. 

"Вони очистили храм". 
Недостатньо сказати: "Я руйную", краще сказати: "Я очи-

щую". Я говорив вам, як людина повинна очищуватись: смирен-
ним і відвертим покаянням. Немає такого гріха, якого б Бог не 
пробачив, якщо грішник дійсно кається. Майте довір'я до Божої 
доброти. Якщо б ви могли осягнути, чим є ця доброта, то ви б 
не втікали від Бога, навіть якщо б на вас лежали всі гріхи світу, 
а спішили б до його стіп, бо лише наймилосердніший може про-
бачити те, що людина не пробачає. 

"Вони спорудили інший вівтар". 
О, не сподівайтесь обманути Бога. Не будьте брехливими в 

своїх діях. Не змішуйте Бога з мамоною. Ви мали б порожній 
вівтар - вівтар Бога. Бо немає сенсу споруджувати новий вівтар, 
якщо все ще залишаються рештки старого. Або Бог, або ідол -
вибирайте! 

79 



"Вони викресали вогонь з кременю і губки". 
Кременем є тверда воля належати Богові. Губкою є бажан-

ня протягом всього життя, що у вас ще залишилося, знищувати 
в серці Бога навіть спогади про ваші гріхи. Тільки так буде роз-
дмухане полум'я, тобто любов. Чи ж не є виявом любові до 
ображеного батька, якщо син пробує втішити його своїм достой-
ним життям? 

Коли ви будете здатні до цього, то зможете принести жерт-
ву, запалити кадило, виставити лампи і хліби. Жертви будуть при-
ємні Богові, а молитви ним вислухані, вівтар буде освітлений, 
багатий хлібом вашої щоденної пожертви. Тепер ви зможете мо-
литися і сказати: "Будь нам хоронителем", бо він стане вашим 
другом. Але його доброта не чекала, поки ви закличете до його 
милосердя, а прийшла на ваше бажання. Він подарував вам своє 
милосердя, щоб сказати вам: "Майте надію. Я кажу вам - Бог 
прощає. Ходіть до Господа". 

Вівтар уже всередині вас - новий вівтар. Від нього пливуть 
потоки світла і прощення. Вони поширюються, як олива, що за-
спокоює і зміцнює. Вірте Слову, що іде від нього. Плачте зі мною 
над вашими гріхами. Як левіт керує хором, так і я спрямовую 
ваші голоси до Бога, і ваші зітхання не будуть відхилені, коли 
з'єднаються з моїм голосом. 

З вами упокорююсь і я як брат людей по тілу, Син Отця по 
духу, і я кажу через вас і разом з вами: "З цієї глибокої безодні, в 
якій опинилося людство, взиваю я до тебе: Господи, почуй голос 
того, хто зітхає до тебе, і не закрий вуха на мої слова. Я знаю, 
що це жах - бачити мене, Господи. Мерзістю я є і в своїх очах! 
Чим же я є тоді в твоїх очах? Не дивись на мої гріхи, Господи, 
бо я не вистояв би перед тобою, але докажи мені твоє милосер-
дя. Ти сказав: "Я є Милосердя", і я вірю твоєму слову. Моя душа 
зранена і повержена, але покладається за твоєю обіцянкою на 
тебе; від світання до ночі, від дитинства до старості буду я наді-
ятися на тебе". 

Винний у вбивстві і чужолозтві і відкинутий Богом Давид отри-
мує прощення, коли взиває до Бога: "Май милосердя до мене, не з 
поваги до мене, а на славу твого милосердя, що є безконечним. З 
огляду на нього зітри мою провину. Немає іншої води, в якій я зміг 
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би очистити своє серце, якщо вона не витікає з глибоких вод твоєї 
святої доброти. Цією добротою омий мене з моїх гріхів і очисти 
мене з мого бруду. Я не обманюю, я грішив, я визнаю свої прогрі-
шення, і мій гріх стоїть переді мною як свідок обвинувачення. Я 
грішив супроти людини, супроти мого ближнього і себе самого, 
але особливо болить мене те, що я образив тебе. Це повинно бути 
свідченням того, що я визнаю справедливість твоїх слів і боюсь 
твого суду, що тріумфує над всякою людською владою. Але зга-
дай, о Вічний Боже, я в гріхах зачатий і в беззаконні породила 
мене мати моя. Але ти дуже полюбив мене, познайомив мене з 
твоєю мудрістю і дав мені її наставницею, щоб я осягнув таєм-
ниці твоєї возвишеної істини. Чи ж треба мені тепер боятися тебе, 
як ти так багато зробив для мене? Ні! Я не боюся нічого. Окропи 
мене гіркотою болю, і я очищуся. Омий мене сльозами, і я стану 
біліший від снігу. Дай мені почути твій голос, і твій покірний слуга 
восторжествує, бо твій голос - це радість і веселість, навіть якщо 
він докоряє. Поверни своє лице до моїх гріхів. Твій погляд зітре 
мої прогрішення. Серце, що ти мені дав, осквернене сатаною і 
моєю слабкою людською природою. Сотвори в мені нове серце, 
чисте, і знищ всяке зіпсуття в грудях твого слуги, щоб лише чис-
тий дух панував у ньому. Але не відвертай свого лиця від мене і 
не позбавляй мене своєї приязні, тому що лише благо, що сходить 
від тебе, є радістю моєї душі, і твій владарюючий дух є втіхою у 
впокореному. Зроби так, щоб я зміг піти до людей і сказати: "По-
гляньте, який добрий Господь! Ходіть його дорогами, і отримаєте 
його благословення, як я. Потвора людини, що знову стала дити-
ною Божою через милість, що ожила в мені! Так навертаються 
безбожні. Кров кипить і плоть кричить у мені. Звільни мене від 
них, Господи, благо моєї душі, і я заспіваю хвалу тобі. Я не знав 
цього, але тепер я це зрозумів. Ти не хочеш у жертву баранів, але 
хочеш у жертву сокрушене серце. Покаянне і смиренне серце при-
ємніше тобі, ніж барани і вівці, бо ти сотворив нас для себе і хо-
чеш, щоб ми пам'ятали про це і повернули те, що тобі належить. 
Будь милостивим до мене через твою велику доброту і відбудуй 
мій і твій Єрусалим - Єрусалим очищеної душі, який сам є жерт-
вою і на якому може бути принесена жертва покаяння, подяки і 
хвали. Хай кожен новий день стане для мене причастям святості, 
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що жертвується на твоєму вівтарі, щоб з пахощами моєї любові 
вознестися до тебе". 

Прийдіть! Ходімо разом до Господа! Я попереду, ви за мною. 
Ходімо до джерел благодаті, на священні пасовища, на Божі мі-
сцини. Забудьте минуле. Посміхніться майбутньому. Не думай-
те про бруд. Дивіться на зірки. Не кажіть: "Я - пітьма", а ка-
жіть: "Бог є світло". Я прийшов, щоб возвістити покірним мир і 
благу вість; щоб доглянути тих, чиє серце зранене, щоб пропові-
дувати свободу всім рабам, зокрема рабам мамони, і звільнити 
тих, кого полонили тілесні пожадання. 

Я кажу вам: рік благодаті настав. Не плачте ви, що сумні 
через сум гріхів, витріть ваші сльози ви, що вигнані з Царства 
Божого. Я заміню попіл золотом, а сльози - олією. Я одягну вас 
святково, щоб представити вас Господові і сказати: "Ось вівці, 
яких ти послав мене шукати. Я розшукав їх і зібрав, порахував і 
повернув заблуканих, приніс їх назад до тебе, вирвавши з хмар і 
туману. Я взяв їх з різних народів і з різних місцевостей і об'єд-
нав, щоб повести в країну, що не належить землі і яку ти, о свя-
тий Отче, приготував для них, щоб вивести їх на райську верши-
ну твоєї високої гори, де все є світлом і красою, вздовж берегів 
небесного блаженства, де люблячі тебе душі наситяться тобою. 

Я пішов на пошуки поранених, зцілив зламані члени, зміцнив 
слабких, не обминувши нікого. Звільнене від лютих вовків інстинкту 
ягня я взяв на свої плечі як ношу любові і тепер кладу його до твоїх 
стіп, добрий святий Отче, бо воно більше не може йти, не знаючи 
твоїх слів, - це бідна, вимучена людськими докорами душа, душа, 
що кається і тремтить, як гнана прибоєм хвиля на піску. Воно при-
ходить повне бажань і втомлене самопізнанням. Відкрий твоє сер-
це, батьку, бо ти весь любов, щоб це заблукане створіння знайшло 
в тобі мир. Скажи йому: "Ходи". Скажи йому: "Будь моїм". Це 
стосується кожного. Але воно відчуває відразу і боїться цього. Воно 
каже: "Кожен господар є жадібним катом". Допоможи йому, щоб 
воно могло сказати: "Цей мій цар зробив мені радість, взявши до 
себе". Воно не знає, що таке любов, але якщо ти приймеш його -
дізнається, що таке небесна любов, любов між Богом і душею, як 
у наречених, і воно буде підніматися, як птах, звільнений з клітки, 
куди його помістили жорстокі люди, все вище, аж до тебе, в небо, 
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до радості, до величі і співати: "Я знайшов, кош шукав. Тепер нічо-
го більше не бажаю я в своєму серці. В тобі я спочиваю і ликую, 
вічний Господи, блаженний від вічності до вічності". 

Ідіть! Святкуйте свято очищення з новим духом. Хай за-
світиться в вас світло Боже!" 

В кінці своєї промови Ісус був незрівнянно величним. Сяю-
чий вид, палаючі очі, усмішка і голос незрівнянної краси. Люди 
стояли як заворожені і поворухнулись тільки тоді, коли він повто-
рив: "Ідіть! Мир з вами!" Щойно тоді прочани почали розходи-
тись, жваво розмовляючи між собою. 

Жінка під покривалом, як завжди, швидко іде з того місця 
своєю граційною ходою, злегка похитуючись. Здається, ніби у 
неї є крила, тому що вітер надуває її плащ на плечах. 

"Зараз я дізнаюся, чи вона з Ізраїлю", - каже Петро. 
"Як?" 
"Якщо вона залишиться тут, то це знак, що..." 
"Вона - бідна жінка, без домівки, більш нічого. Подумай 

над цим, Петре!" - Ісус іде до села. 
"Так, Учителю, я подумаю про це... Що ми будемо робити, 

якщо всі залишаться в своїх домівках на свято?" 
"Наші жінки запалять і для нас світло". 
"Мені прикро... Це перший рік, коли не в себе вдома я диви-

тимусь, як їх запалюють, і не я їх запалюватиму..." 
"Ти як мала дитина! Ми також запалимо лампи, і тоді у тебе 

не буде такого незадоволеного обличчя. Ти сам їх запалиш". 
"Я? Ні, Господи! Ти є головою нашої родини, тобі це нале-

житься". 
"Я завжди є лампою, що горить, і бажаю, щоб і ви були та-

кими. Я вічне свято світла, Петре. Чи ти знаєш, що я народився 
саме 25 числа місяця кізлев?" 

"Хто знає, скільки є світел?" - питає Петро здивовано. 
"їх не можна полічити... Це всі зірки неба..." 
"Чи ж це не святкували в Назареті?" 
"Я народився не в Назареті, а в стаєнці у Вифлеємі. Я бачу, 

що Йоан вміє мовчати. Йоан дуже слухняний". 
"Він не допитливий. Але я так. Розкажи мені, твоєму бідно-

му Симонові. Інакше як я зможу про тебе говорити? Мене люди 
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часто питають, і я не знаю, що відповісти... Інші це все можуть, 
я маю на увазі твоїх братів і Симона, Варфоломея і Юду Симо-
на. Тома також може говорити, декому він здається, правда, по-
дібним до зазивача на ярмарку, що продає товар, але він це може. 
І Матей... з ним теж все в порядку. Він має досвід податкової 
служби і вміє змусити інших сказати: "Ти правий". Але я. Бідний 
Симон Иони. Чого навчили тебе риби? А озеро? Двох речей, але 
вони непридатні. Риби навчили мене мовчанню і витримки. Вони 
витривалі в спробах вирватися із сітей, а я витривалий у бажанні 
спіймати їх знову. Озеро навчило мене бути мужнім і пильним. 
Човен? Напружуватись, не шкодувати жодного м'яза і стояти 
прямо, навіть коли озеро неспокійне і є велика небезпека впасти. 
Навчило спрямовувати погляд на Полярну зорю, міцно тримати 
руку на стерні, силі, мужності, витримці, пильності..., всьому 
цьому навчило мене моє життя". 

Ісус кладе йому руку на плече, легко трусить і дивиться на 
нього з любов'ю і справжнім зачудуванням з такої великої скро-
мності. Потім він каже: "І цього тобі здається замало, Симоне 
Петре? Ти маєш усе, що тобі потрібне, щоб бути моєю "ске-
лею". Нічого більше не треба додавати і нічого не треба відні-
мати! Ти будеш вічним Стерновим, Симоне Петре. Тому, хто 
прийде після тебе, ти скажеш: "Спрямовуй погляд на Полярну 
зорю, на Ісуса. Міцна рука на стерні, сила, мужність, витримка, 
пильність, тяжка праця без жалю до себе, зірке око - і стояти 
прямо навіть при дуже високих хвилях..." А от що стосується 
мовчання, то цього риби тебе не навчили". 

"Але коли щось треба сказати, то я німіший, ніж риби... Інши-
ми словами?.. Навіть кури знають, як я це роблю... Але скажи 
мені, мій Вчителю, ти даси мені сина? Ми старі. Але ти сказав, 
що Христитель народжений матір'ю похилого віку, а тепер ти 
сказав: "Тому, хто прийде після тебе, ти скажеш..." Хто ж при-
водить після чоловіка, як не його нащадок?" - у Петра благаль-
іе і сповнене надії обличчя. 

"Ні, Петре... Не сумуй через це. Ти дійсно схожий на твоє 
озеро у ту пору, коли сонце ховається в хмарі і вода враз стає 
похмурою. Ні, мій Петре, не одного, а тисячі і десятки тисяч 
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синів будеш ти мати і у всіх країнах. Чи ти забув, що я тобі 
сказав: "Ти будеш рибалкою людей?" 

"О так... але... Це було б гарно - мати дитину, яка говори-
ла б мені "тату"!" 

"Ти будеш мати їх так багато, що не зможеш полічити. Ти 
даси їм вічне життя, і знову зустрінеш їх у небі, і скажеш мені: 
"Це діти твого Петра, і я хочу, щоб вони були тут, де є я". Але я 
скажу тобі: "Як, Петре, ти хочеш, хай так станеться. Тому що 
ти зробив для мене все, і я зроблю все для тебе", - вимовляючи 
ці обітниці, Ісус сповнений любові. 

Петро ковтає слину зі сльозами жалю про нездійснене зем-
не батьківство і зі сльозами захоплення на очах і каже: "О Гос-
поди, але щоб могти дати вічне життя, треба вміти переконати 
душі в доброму... Отож ми знову на тому самому місці: я не 
вмію промовляти". 

"Ти вмітимеш промовляти, коли прийде година, краще, ніж 
Гамаліель". 

"Я хочу в це вірити... Але тоді ти маєш сотворити на мені 
чудо, бо я сам на це не здобудусь..." 

Ісус посміхається своєю спокійною усмішкою і каже: "Сьо-
годні я цілком належу тобі. Ходімо в село до тієї вдови. Треба 
продати таємне пожертвування, перстень. Ти знаєш, як я його 
одержав? Камінь упав до моїх стіп, коли я стояв молячись біля 
верби. При камені був мішечок зі смужкою пергаменту. В мішеч-
ку був перстень. На записці - слово "милосердя". 

"Дай глянути. О, гарний... якоїсь жінки. Який малий палець! 
Але скільки металу!" 

"Ти його продаси. Я на цьому не розуміюся. Господар купує 
золото, я це знаю. Я почекаю на тебе коло пекарні. Іди, Петре!" 

"Але... якщо я на це не згоджуся? Я і золото... Я нічого не 
знаю про золото!" 

"А ти думай, що це хліб для когось, хто голодує, і тоді ти 
зробиш все якнайкраще. Іди з миром!" 

Петро іде праворуч, а Ісус повільним кроком повертає ліво-
руч до села, що видніється вдалині за ліском недалеко від бу-
динку керуючого. 
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172. ІСУС ПОКИДАЄ "ОБМАНЛИВІ ВОДИ" 
Й ЩЕ У ВИТАНПО 

На "Обманливих водах" немає прочан. Дивно бачити усе міс-
це таким пустинним: ніякого укриття для ночівлі, і ніхто не сидить і 
не їсть перед будинком чи під навісом. Всюди чистота і порядок, і 
не видно жодних слідів, які б свідчили про велике зібрання народу 

Учні використовують свій час для ремісничих робіт: одні пле-
туть верші для рибної ловлі, інші копають невеликі ями, щоб до-
щова вода з дахів не збиралася в калюжі і не затоплювала двір 
перед будинком. Ісус, прямо на траві, кришить хліб для гороб-
ців. На виднокрузі нічого не видно, хоча погода гарна. Але ось 
повертається з доручення Андрій і наближається до Ісуса. 

"Мир тобі, Вчителю!" 
"І тобі, Андрію. Ходи ближче до мене. Ти не налякаєш пта-

шок, бо ти такий, як вони. Бачиш, вони відчувають, що особа, 
яка до них наближається, їх любить, і не бояться. Глянь, які вони 
довірливі, впевнені і радісні. Вони саме підійшли до моїх стіп. 
Але ти прийшов, і вони вичікують... Але глянь... глянь на хороб-
рого горобця, що підходить ближче. Він зрозумів, що небезпеки 
немає. Слідом за ним й інші. Глянь, як вони клюють! Чи не так 
відбувається і з нами, синами Отця. Він насичує нас своєю лю-
бов'ю. Коли ми впевнені, що нас люблять і що ми запрошені 
бути його друзями, то чого ж нам боятися його і самих себе? 

Його дружба має наділити нас хоробрістю і щодо людей. 
Повір мені: тільки злочинець повинен боятися собі подібних, а не 
праведний, яким ти є". 

Андрій почервонів і не каже нічого. Ісус притягає його до себе 
і каже сміючись: "Вас із Симоном треба розчинити в одному на-
питку, змішати і тоді заново сформувати - і ви були б досконали-
ми. Але... Коли я скажу тобі, що в кінці своєї місії ти будеш схо-
жий на Петра, як би ви не різнилися тепер, чи ти мені повіриш?" 

"Ти так кажеш і тому так буде. Я не питаю, як це може 
бути, тому що все, що ти говориш - істинне. Я був би радий 
бути таким, як Петро, мій брат, бо він праведник і він робить 
тебе щасливим. Симон тямущий, і я радий, що він такий тяму-
щий, такий мужній і сильний. Але й інші..." 
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"Ти ні?" 
"О, я! Тільки ти можеш бути задоволений мною". 
"Але я помітив, як спокійно і ґрунтовніше, ніж інші, ти вико-

нуєш свою роботу. Тому що серед вас дванадцятьох є різні люди: 
одні роблять багато шуму навколо своєї роботи, інші роблять 
більше шуму, ніж було б слід, а ще інші тільки працюють. Покір-
на робота, виснажлива і непомітна... Хтось може подумати, що 
вони нічого не роблять, але той, хто вміє бачити, бачить, що це 
не так. Ця різниця існує, тому що ви ще недосконалі. Так буде 
завжди і серед майбутніх учнів, що прийдуть після вас. Аж до 
того моменту, коли ангел возвістить: "Час вийшов". Завжди бу-
дуть слуги Христові, чия праця буде в гармонії з вимогливістю, 
яку вони виявляють до себе, - наставники. Але будуть, на жаль, 
і такі, що лише створюватимуть багато шуму і в яких все буде 
чисто зовнішнє. Актори, мнимі пастирі з облудними мінами... 
священики? Ні, актори, більш нічого. Не зовнішні манери роб-
лять священиком і не одяг. Світська освіта чи суспільні впливові 
зв'язки також не є тим, що робить священиком. Його робить 
священиком душа. Така піднесена душа, що тріумфує над ті-
лом. Мій священик має бути повністю одухотвореним, таким я 
його уявляю. Такими будуть мої святі священики. Дух не має 
акторських жестів і не має голосу. Він безтілесний, тому що ду-
ховний, і не може одягати прикрас чи накладати масок. Він є 
тим, чим він є: духом, полум'ям, світлом, любов'ю. Він говорить 
до душ. Він говорить непорочністю своїх очей, своїх дій. 

Людина спостерігає за ним і бачить у ньому таку ж людину, як 
і вона сама. Але що вона бачить, окрім видимого тіла? Щось таке, 
що уповільнює її поспішну ходу і спонукає придивитися до нього і 
зробити висновок: "Ця людина, що подібна до мене, має від людини 
лише вигляд. Душа у неї - від ангела". Якщо це невіруюча людина, 
вона вирішить: "Завдяки йому я вірю, що є Бог і є небо". Якщо це 
буде чоловік, що не задумується над релігійними питаннями, він 
скаже: "Ця людина, подібна на мене, має очі неба. Я стримаю свої 
пожадання, щоб їх не оскверняти". Якщо це буде скупий, він скаже 
собі: "За його прикладом, оскільки він не турбується про земні доб-
ра, я перестану бути скупим". Якщо ця людина наділена владою, 
якщо вона запальна, жорстка, то в присутності смиренного стане 
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більш миролюбним створінням. І це все - завдяки святому свяще-
нику. 1 повір: серед святих священиків завжди будуть такі, що з 
любові до Бота і ближнього готові навіть померти... і вони робити-
муть це так скромно, як скромно впродовж всього свого життя 
вправлялися в досконалості, щоб не належати світу. І якщо весь 
світ не є кублом розпусти й ідолопоклонства, то це лише завдяки 
цим тихим героям і їхній постійній праці. Вони матимуть твою усмі-
шку: чисту і боязку. Тому що завжди будуть такі, як Андрій. їх 
даватиме милість Божа для щастя світу". 

"Я не можу повірити, що заслужив ці слова... Я нічого тако-
го не зробив, щоб заслужити їх..." 

"Ти допоміг мені здобути для Бога одне серце. Це вже дру-
ге, яке ти ведеш до світла". 

"О, чому вона заговорила? Вона ж обіцяла..." 
"Ніхто нічого не говорив. Але я це знаю. Коли учні спочива-

ють, троє на "Обманливих водах" не сплять: апостол зі своєю лю-
бов'ю, що діє в тишині задля його грішних братів; створіння, чия 
душа рветься до благодаті, і спаситель, що молиться і не спить, 
чекає і надіється. Я надіюся, що душа знайде свою благодать. 
Дякую, Андрію! Роби так і надалі і будь за це благословенний". 

"О Вчителю, але нічого не кажи іншим... Коли я сам на 
пустинному березі розмовляю з прокаженою, не бачачи її облич-
чя, то з цим я ще якось можу впоратися. Але коли про це дізна-
ються інші, особливо Симон, і захочуть піти зі мною, тоді мені 
кінець, тоді я більше нічого не зможу зробити... І ти також не 
йди... Тому що якщо я змушений буду промовляти в твоїй при-
сутності - мені стане соромно". 

"Я не піду. Ісус не піде, але Дух Божий завжди буде з то-
бою. Ходімо в дім. Нас кличуть їсти". 

Розмова між Ісусом і його милим учнем закінчилася. 
Триває вечеря. Засвітили лампи, тому що раптово звечорі-

ло. Через прохолоду двері зачинені. Коли це чути стукіт у двері, 
і лунає радісний голос Иоана. 

"Ласкаво просимо!" 
"Як ви швидко повернулися!" 
"Що нового?" 
"Які ви навантажені!" 
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Всі говорять не слухаючи один одного і допомагають трьом 
звільнитися від дуже важких сумок, які вони несли на плечах. 

"Повільніше!" 
"Дайте нам спочатку привітатись з Учителем". 
"Але секундочку!" 
Всі радісно, по-сімейному метушаться від щастя знову бути 

разом. 
"Вітаю вас, друзі. Бог дарував вам мирні дні". 
"Так, Учителю, але жодних добрих вісток. Я це передба-

чав", - каже Іскаріот. 
"Що таке? Що сталося?" - у всіх пробудилася цікавість. 
"Хай вони спочатку підкріпляться", - каже Ісус. 
"Ні, Вчителю. Спочатку ми віддамо те, що принесли для 

тебе і для інших. Спочатку... Иоане, давай листа". 
"Він у Симона. Я боявся зім'яти його в ноші". 
Зилот, що до цього моменту намагався перечити Томі, який 

хотів принести йому води для втомлених ніг, поспішає до них і 
каже: "Я маю його тут в кишені на поясі". Він відкриває внутрі-
шню кишеню свого широкого пояса з червоної шкіри і виймає з 
неї трохи прим'ятий папір, згорнутий трубочкою. 

"Це від твоєї матері. Коли ми були біля Витанії, ми зустріли 
Ионатана, що з листом і багатьма іншими речами прямував до 
Лазаря. Йонатан іде в Єрусалим, бо Хуза упоряджує там свій 
палац. Можливо, Ірод іде до Тиберія, а Хуза залишається..." -
пояснює Іскаріот, а Ісус тим часом розв'язує вузлики на паперо-
вій трубочці і починає читати. 

Апостоли шепочуться, а Ісус з блаженною усмішкою читає 
рядки, писані його матір'ю. 

"Слухайте, - каже Ісус. - Тут є також дещо для "галилеян". 
Моя мати пише: "Моєму Ісусові, моєму улюбленому Синові і 
Господові, мир і благословення! Йонатан, слуга свого господа-
ря, передав мені гарні подарунки від Йоани, що просить благо-
словення свого Спасителя для себе самої, для свого чоловіка і 
всього дому. Йонатан каже мені, що за розпорядженням Хузи 
він іде в Єрусалим, щоб там знову відкрити палац в Сіоні. Я 
вдячна Богові за це, тому що так я маю можливість передати 
тобі мої слова і моє благословення. Також Марія Алфеєва і Со-
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ломея посилають своїм синам поцілунки і благословення. Оскіль-
ки Йонатан був добрий понад усяку міру, я можу також долучи-
ти до цього вітання дружини Петра своєму чоловікові та рідних 
Филипа і Натанаїла. Всі ваші жінки вам, дорогі чоловіки, посила-
ють одяг на зимові місяці, який вони виготовили своїми рука-
ми - за верстатом і голкою, фрукти з їхнього саду, солодкий мед, 
який ми радимо вам пити з гарячою водою вологими вечорами. 
Ваші дружини і матері передають через мене, щоб ви потурбу-
валися про своє здоров'я, і я кажу це також моєму синові. У нас 
всього вистачає, повірте. Радійте зі скромних подарунків, які ми, 
учениці учнів Христових, посилаємо слугам Господа. І ми буде-
мо раді знати, що ви здорові. 

Мій улюблений сину, я свідома того, що ти вже близько року 
належиш не мені одній. Мені здається, що я повернулася в той 
час, коли я знала, що ти вже живеш, бо чула, як б'ється твоє 
маленьке серце в моїй утробі, але я все-таки могла сказати, що 
ти ще не тут, бо ти був відділений від мене перепоною, що зава-
жала мені пестити твоє кохане тіло. Отож я могла тільки молити-
ся до твого духу, о мій дорогий Сину і достойний поклоніння Боже. 
Тепер я також знаю, що ти є і що твоє серце, що ніколи не покида-
ло мене, - навіть коли ми розділилися одне з одним - б'ється 
разом з моїм серцем, але я не можу тебе більше приголубити, 
тебе слухати, тобі служити, тебе вшановувати, - тебе, Месію Го-
спода, як його бідна служниця, як тоді, коли я перебувала біля 
бездоганного світла, коли я тебе, моє світло і світло світу, пригор-
тала до свого серця в тій темній стайні. Йоана хотіла, щоб я пішла 
з нею, щоб не бути самотньою в час свята світла. Але я все ж 
таки вирішила залишитися тут з Марією і з нею запалити світла: 
за себе і за тебе. Але навіть якби я була найбільшою царицею 
світу і могла б запалити тисячі світел, я все ж була б у темряві, 
бо ти не зі мною. Це вперше я скажу собі: "Моя дитина подорос-
лішала ще на один рік і моєї дитини біля мене не буде". Це буде 
ще сумніше, ніж у твій перший день народження в Матареа. Але 
ти сповняєш своє післанництво, а я своє, а разом ми виконуємо 
волю Отця і діємо на Славу Божу. Це висушує будь-яку сльозу. 

Любий Сину! З усього того, що мені розповіли, я складаю в 
своїй уяві картину твоєї праці. Як шум хвиль відкритого моря до-
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ходить аж до самотньої тихої морської затоки, так і луна твоєї 
святої діяльності на славу Господа досягає нашого тихого малень-
кого дому і твоєї матері, яка радіє і тремтить, бо про тебе гово-
рять усі, але не усі говорять про тебе з однаковим серцем. Від 
тебе приходять обдаровані милостями друзі, щоб сказати: "Хай 
буде благословенний син твого тіла"; але приходять і вороже на-
лаштовані люди, щоб ранити моє серце, і кажуть: "Хай він буде 
проклятий!" Але я молюся за них, тому що вони нещасні, вони 
гірші від язичників, які приходять до мене і питають: "Де маг, де 
божественний чарівний священик?" Хоч вони і помиляються, але 
все ж кажуть велику правду; тому що ти справді священик і бла-
городний, а саме така суть цього слова в античній мові, і ти боже-
ственний, о мій Ісусе. Я посилаю їх до тебе, кажучи: "Він у Ви-
танії!" Тому що, мабуть, так я маю казати, поки ти мені не даси 
інших вісток. Я молюся за тих, які приходять, щоб просити за їх 
смертне тіло, щоб вони могли знайти благодать своїй безсмертній 
душі. Я прошу тебе про це! Не засмучуйся через мій біль. Його 
тамує велика радість, яку мені приносять слова оздоровлених ду-
шею і тілом. Але Марія має ще більший біль, ніж я, бо говорять 
не лише мені. Иосиф Алфеїв хоче, щоб ти знав, що недавно під 
час його ділової поїздки в Єрусалим його затримали через тебе 
чоловіки з Вищої Ради і погрожували йому. Я допускаю, що якась 
впливова особа звідси вказала на нього. Як інакше вони б впізна-
ли Йосифа як главу сім'ї і твого брата? Я повідомляю це тобі 
слухняно як жінка. Але від себе я тобі скажу: я хотіла б бути біля 
тебе, щоб мати змогу тебе втішити. Але вирішуй ти, о Мудрість 
Отця, і не бери до уваги мої сльози. Симон, твій брат, після того 
випадку хотів відразу іти до тебе разом зі мною! Але його стри-
мали погодні умови, а ще більше побоювання, що він тебе не 
знайде, бо якщо тобі погрожують, то ти не можеш залишитися 
там, де ти тепер. Сину! Мій Сину! Мій щиро коханий, святий сину, 
я, як Мойсей, стою з піднятими руками на горі, щоб молитися за 
тебе, щоб ти вистояв у боротьбі проти ворогів Бога і проти твоїх 
ворогів, мій Ісусе, якого світ не любить. 

Тут померла Jlia Ісаака. Я страждала через це, бо вона зав-
жди була мені доброю подругою. Але найбільшим болем є ти -
тому що ти далеко і тому що тебе не люблять... Я благослов-
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ляю тебе, мій сину, і, бажаючи тобі миру і благословення, прошу 
тебе дати їх і мені, твоя Мати". 

"Вони проникли аж до її будинку, ці безсоромні!" - кричить 
Петро. 

Юда Тадей вигукує: "Ах, цей Йосиф! Він мав би цю звістку 
тримати при собі..." 

"Крик гієн живих не лякає", - каже Филип. 
"Але вони не гієни, а тигри. Вони шукають живу здобич", -

каже Іскаріот і звертається до Зилота: "Розкажи про все, що ми 
дізналися". 

"Так, Учителю. Юда має причину для побоювань. Ми пішли 
до Иосифа з Ариматеї і до Лазаря зовсім відкрито, як твої друзі. 
Потім ми пішли, Юда і я, як його друг дитинства, до деяких 
його друзів у Сіоні... і ... Йосиф і Лазар переказують тобі, щоб 
ти негайно ішов звідси, щоб не залишався тут на свято. Не ва-
гайся, Вчителю! Це для твого блага. Друзі Юди нам сказали: 
"Слухайте, вони вже вирішили його затримати і обвинуватити, 
саме в ці дні свята, коли тут немає людей. Він повинен піти геть 
на деякий час, щоб уникнути цих гадюк. Смерть Дори помножи-
ла їхню злобу і їх страх - вони не лише ненавидять, але і боять-
ся, і цей страх спонукає їх бачити те, чого немає, а ненависть 
спонукає їх до наклепу". 

"Все, все вони про нас знають. Це жахливо. Вони все пере-
більшують, все перекручують. Коли їм здається, що ще чогось 
не вистачає для прокляття, вони щось винаходять. Мені гидко, 
але я безсилий. Я б спробував помандрувати кудись далеко зві-
дси... Я не знаю куди... але геть з Ізраїлю, що є суцільним грі-
хом!" - Іскаріот зовсім зневірений. 

"Юдо, Юдо! Жінці потрібно дев'ять місяців, щоб подарувати 
життя дитині, а ти хотів би дати світові пізнання Бога за ще корот-
ший час? Для цього треба не дев'ять місяців, а тисячі. Так само, 
як місяць міняє свою повноту впродовж певного часу: спочатку як 
новий місяць, потім як повний і нарешті убуває, так поки існує світ, 
буде із релігією: час зростання, повні і занепаду. Але релігія живе 
навіть тоді, коли здається мертвою, як і місяць, коли він не світить. 
Хто постарався і потрудився для релігії, той матиме заслуг пов-
ною мірою, навіть якщо на землі залишиться незначна меншість 
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вірних душ. Мужність! Мужність! Не запаморочення від радості 
при успіху, але і не малодушна пригніченість при поразці!" 

"Але... ходімо звідси! Ми ще не досить сильні і не можемо 
протистояти Вищій Раді. Принаймні я; чи інші також, цього не 
знаю. Але я думаю, що було б нерозумно їх дратувати. Ми не 
маємо мужності трьох юнаків з двору Навуходоносора". 

"Так, Учителю, це краще". 
"Так безпечніше". 
"Юда правий". 
"Глянь, і твоя мати, і родичі..." 
"І Лазар, і Йосиф..." 
"Хай вони залишаються ні з чим" 
Ісус розводить руками і каже: "Хай буде, як ви хочете. Але 

ми сюди повернемося, бо ви бачите, як багато приходить людей. 
Я не примушую вас і не випробовую ваших душ. Я відчуваю, що 
ви ще не готові... Але подивимося на роботу наших жінок". 

Усі з сяючими очима і радісними вигуками витягають зі сумок 
згортки з одягом, сандалями і їжею від матерів і дружин і намага-
ються зацікавити Ісуса такими багатими Божими добрами, але він 
залишається серйозним, а його думки перебувають деінде. Він зно-
ву і знову перечитує материнський лист. Він усамітнився з лампою 
в найвіддаленішому від стола, на якому лежать одежа, яблука, ме-
талевий посуд і круги сиру, куточку. Очі він заслонив рукою - здає-
ться, що він задумався, але вочевидь страждає... 

"Глянь, Учителю, який гарний одяг і який плащ із капюшо-
ном зробила моя жінка, найбідніша. Хто знає, скількох зусиль це 
їй коштувало, бо вона в цьому не така тямуща, як твоя мати", -
каже Петро, показуючи свій скарб. 

"Гарний. Так, гарний. Вона тямуща жінка", - каже Ісус ввіч-
ливо. Але його очі далеко від речей, які йому показують. 

"Для нас мати зробила дві подвійно ткані одежі. Бідна мати! 
Подобаються вони тобі, Ісусе? Чи ж це не гарний колір?" - каже 
Йоан Заведея. 

"Дуже гарний, Якове. Він личитиме тобі". 
"Глянь, я можу закластися, що цей пояс зробила твоя мати. 

Тільки вона може так вишивати. А це подвійно ткане покривало 
для голови, що ним захищаються від сонця, очевидно, також зро-
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била твоя мати. Воно таке ж саме, як твоє. Одяг ні, його, певно, 
зробила наша мати. Бідна мати! Після стількох сліз, пролитих 
останнього літа, вона ледве бачить, і їй часто рветься нитка. Сама 
доброта!" - Юда Алфеїв цілує важку одежу брунатного кольору. 

"Ти не радий, Учителю, - нарешті помічає Варфоломей. -
Ти не розглядаєш речей, які тобі прислали". 

"Він не може бути радим", - відповідає Симон Зилота. 
"Я думаю... Але... Згорніть все знову докупи і відкладіть 

убік. Ще не час, щоб мене схопили, і нас тут скоро не буде... 
Опівночі, при місячному світлі підемо в Доко. Звідти у Витанію". 

"Чому в Доко?" 
"Тому що там помирає жінка, що чекає на оздоровлення від 

мене". 
"Чи ми підемо спочатку до управителя маєтку?" 
"Ні, Андрею, до нікого не підемо. Отож ніхто і не потребува-

тиме брехати, коли казатиме, що не знає, куди ми пішли. Коли 
вам залежить на тому, щоб вас не переслідували, то мені зале-
жить на тому, щоб не спричиняти Лазарю ніяких неприємностей". 

"Але Лазар чекає на тебе". 
"Ми підемо до нього. Або краще... Симоне, чи приймеш ти 

мене в домі твого старого слуги?" 
"З радістю, Вчителю. Ти знаєш все. Тому я можу сказати 

тобі за Лазаря, за себе і від імені всіх тих, хто живе в цьому 
будинку: "Це твій дім". 

"Ходімо. Збирайтеся швидко, щоб ми ще до суботи були у 
Витанії". 

Апостоли, взявши лампадки, кинулися збирати необхідне для 
непередбаченої подорожі. Ісус залишається сам. 

Знову входить Андрей, підходить до Ісуса і каже: "Але та 
жінка? Мені жаль залишати її зараз саму, бо вона ради цього 
прийшла... Вона обережна... ти це бачив?.." 

"Іди і скажи їй, що ми через деякий час повернемось. Тим 
часом хай роздумує над твоїми словами..." 

"Твоїми словами, Господи! Я сказав лише Твоє". 
"Іди і поквапся. Вважай, щоб тебе ніхто не бачив. У цьому 

світі злих невинні мають приймати вигляд невірних..." 
Видіння закінчується цією великою істиною. 
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173. ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ХВОРОЇ НА РАК ЄРУДИ В ДОКО 

Я розповідала вам про неприємний візит і провіщення, які я мала 
вчора ввечері. 

Ви бачили, що у мене зляканий вираз обличчя. Я не знаю, який у 
мене був вираз обличчя. Але він напевно був вражаючим, і навіть через 
кілька годин хвилювання не вляглося. 

Не вперше, як Ви знаєте, мені показується сатана і хоче випробува-
ти мене одним або другим. Зараз він вже не випробовує тіло, він випро-
бовує душу. Вже впродовж року він обтяжує мене час від часу. 

Вперше це сталося в жахливі дні квітня 1944, коли він обіцяв мені 
допомогу, якщо я йому поклонюся. Вдруге він напав на мене безпосе-
редньо і грубо 4 липня 1944 року, вимагаючи, щоб я передражнювала 
Вчителеву манеру говорити, щоб тим налякати тих, хто мене образив. 
Третій раз випробовував він мене, коли намовляв з продиктованих слів 
зробити власний твір і опублікувати його, щоб мати з нього гроші і 
користь. Четвертого випробовування я зазнала у лютому цього року (я 
думаю, що це вже був лютий), коли він мені з'явився (я бачила його 
вперше; до того я його тільки чула) і злякав мене своїм виглядом і своєю 
ненавистю. П'ятий раз приходив він щойно вчора. Це великі маніфес-
тації сатани. Але він же є і причиною поведінки деяких людей, які праг-
нуть пробудити в мені гордість, самоспівчуття чи примусити мене до 
визнання ложних об'явлень, або просто кажуть, що я хвора, і все це є 
виявом хвороби душі. Крім того проблеми з родичами і властями чи з 
водіями (прикмета скорого закінчення війни). Все це я приписую сатані. 
Він робить все, що тільки може, щоб мене мучити і наганяти на мене 
неспокій, протест і переконання, що молитви безплідні і все це брехня. 

Я мушу визнати перед Вами, що вчора ввечері я була в сильному 
замішанні. Це не вперше він наганяє на мене страх і каже, що я є жерт-
вою помилки і одного дня буду змушена звітуватися перед Богом і лю-
дьми. Ви знаєте, що цього найбільше боюся... хоч Ісус і Ви, мій духов-
ний отче, завжди втішали мене і піднімали на дусі. Це були мої роздуми, 
що розпалювалися сатаною, але виникли в мені самій. А вчора це була 
пряма погроза. Він сказав мені: "Роби це, роби, я чекаю на слушну 
мить, останню мить. Тоді я переконаю тебе, що ти завжди обманювала 
Бога, людей і себе саму. Ти обманщиця і ти будеш ще більше боятися, 
що тебе проклянуть. Ти будеш говорити це такими словами, що ті, хто 
буде коло тебе, будуть думати, що ти від всього відрікаєшся, щоб стати 
перед Богом менш грішною. Ти і той, хто біля тебе, ви залишитеся з цим 
переконанням, і так ти помреш... а інші будуть приголомшені. Я чекаю 
тебе, а ти чекаєш мене. Я нічого не обіцяю такого, чого не виконую. 
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Зараз ти безмірно дратуєш мене. Але потім я дратуватиму т^бе. Я пом-
щуся за все, що ти мені робиш, так, як вмію мститись тільк** я • Потім 
він пішов і залишив мене в розпачі... 

Але потім прийшла ніжна, м'яка, сповнена любові Мат^> в своєму 
білому одязі, прийшла, щоб усміхнутися до мене і приголуб**™ м е н е ' а 

Ісус обдарував мене прекрасною усмішкою. Але відразу ж тому, як 
вони мене покинули, я знову впала в пригнічення... Це важке- Якщо ця 
думка так сильно заполонить мене, то відчуваю, що зможу сказати: Я 
не напишу більше жодного слова незважаючи на жодні сп<^нУ к а н н^ ; 
Але потім я роздумаю і скажу: "Це і є те, чого добивається сатана , і 
більше не слухаю цих нашіптувань. 

Це час страстей, чи не так? Будуть такі, що поклонятиМУться м е н 1 

як ідолу, адже ідолопоклонство є природженою рисою людей, н а в і т ь д о " 
брих. При цьому вони забувають, що я є лише знаряддям Божим, а 
шана належить лише єдиному Богові. 

Будуть і такі, що висміюватимуть мене. І ті, й інші в рівній М1РЬ хоча 
із різними намірами, очікують дивних подій навколо мене, особливо в 
час страстей. Можливо, це природно в моєму випадку, і їхнє очікування 
виправдане... Я, Марія Вальторта, запевняю Вас, що я віддані перевагу 
висміюванню перед культом моєї особи. Останній викликає у м е н е пал-
кий спротив. Я відчуваю себе так, ніби мене роздягнули на П-ДОЩі 1 в и " 
крали в мене найкоштовніші таємниці, і я страждаю через иЄ- Висмію-
вання ранить мене менше, якщо лиш не шкодить диктантам і коли насмі-
шники не пробують трактувати їх як помішання чи злий жарт-

Але понад більш чи менш праведними бажаннями багат^ о х стоїть 
воля Божа, або, краще кажучи, доброта Бога, який слухає с 0 ° ю бідну 
Марію, що постійно молилася і завжди буде молитися, коли в о н а каже. 
"Поглянь, ось твоя жертва. Хай станеться все по твоїй волі, але я не хочу 
ніяких зовнішніх знаків". Я сама не раз бажала собі цього 

Божого одкро-
вення. Але це була його воля, що я стала його рупором. Отож, в їм я 
Боже. Щось інше - ні, ніколи. Всі діагностовані чи не діагносто#ані> тому 
що немає характерних ознак, хвороби, всі страждання, які п е р е с т Р а ж Д а в 

Ісус, хочу вистраждати і я. Смертельний страх, що схилив Ісуса-•• а л е В1Н 

один має це знати, Ви, мій духовний опікуне, і я, і цього д о с т а т н ь о . І коли 
я в цей час страстей розчарую шанувальників чи висміювачів, оо я не є 
"страждаюча тілом", то Вас я можу запевнити, що я все ж в ідбУ в а ю свої 
страсті. Гіршими від помножених тілесних страждань - від ударі® 1 печалі 
Голготи, головних болів, судом і конвульсій моїх м'язів, труднощі0 3 дихан-
ням і підвищення кров'яного тиску, спраги і гарячки і від ви черпання і 
хвилювання, яких зумовили ці болі, - є мої власні страсті, те, що Я називаю 
"мій Гетсиман", а саме темрява, що піднімається в мені, сутінки, сповнені 
жахливих образів і страхів, боязні перед майбутнім і перед Богом - - • близь-
кість ненависті, коли мене покидає любов. Все це є тим, що п р и з в ° Д и т ь ґ> £. 



мене в кінцевому результаті до спраги і гарячки, до кривавих сліз, стогону 
і вичерпання. Я можу Вас запевнити, що сила цих болів є не меншою від 
того, що я мусила винести за останній рік, коли Бог покинув мене одну. Я 
б навіть сказала, що зараз вони сильніші, тому що я страждаю далі, хоча 
Ісус і біля мене. Я сподіваюся, що я добре висловилася. Але деякі болі 
неможливо описати. Вони навіть можуть бути неправильно витлумачені 
духівником, ідолопоклонником, цікавим вченим або людиною, що висміює 
феномен. Хай би ті останні пережили протягом години те, що я витри-
мую... І шанувальники, які, можливо, мені через це заздрять, хай би це 
пережили. Але краще, хай вони цього не відчувають... Ідолопоклонники 
утекли б світ за очі від страху перед ще однією такою годиною, а цікаві, 
заздрісні і висміювані зайшли б, мабуть, так далеко, що прокляли б Бога... 
А тому я схиляюся під ярмом і п 'ю гірку чашу... і продовжую. 

Господи, не моя, але Твоя воля нехай станеться. Поглянь на Твою 
служницю і Твою жертву. Хай станеться зі мною по Твоїй волі. Але дай 
мені в Твоїй доброті силу, щоб я могла страждати, і не залишай мене саму. 
Запишись біля мене, тому що наступає вечір, а день завершується. 

Я бачу: 
В смутному світлі зимового дня вступає Ісус у містечко Доко 

і питає любителя рано вставати, що проходить мимо: "Де живе 
Маріанна, стара мати, чия невістка лежить на смертному одрі?" 

"Маріанна? Вдова Леві? Свекруха Єрузи, дружини Осії?" 
"Вона". 
"Глянь: в кінці цієї вулиці є площа. В кутку цієї площі знахо-

диться криниця, а звідти розходяться дві дороги. Йди тією, по-
середині якої стоїть пальма і пройди ще сто кроків. Ти дійдеш 
до канави. Іди вздовж неї до кам'яного містка. Перейди через 
канаву. Ти дійдеш до накритої вулички. Йди нею. Як тільки за-
кінчиться вуличка - вона виходить на площу - ти досягнеш мети. 
Будинок Маріанни пожовтів від часу, а з грошима, які вони ма-
ють, вони не можуть його почистити. Ти не помилишся. Щасти 
тобі. Ти прийшов здалеку?" 

"Не так дуже". 
"Але ти Галилеянин?" 
"Так". 
"А ці? Ти прийшов на свято?" 
"Це друзі. Щасти тобі. Мир з тобою!" - Ісус не задоволь-

няє цікавості балакуна, що вже нікуди не спішить. Він іде своєю 
дорогою, і учні слідують за ним. 
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Вони потрапляють на маленьку площу, покриту брудом, по-
середині якої стоїть молодий дуб, що виріс тут сам по собі і 
літом, мабуть, приносить прохолоду А тепер він робить площу 
похмурою, нависнувши над жалюгідними будинками, у яких він 
забирає світло і сонце. Будинок Маріанни найубогіший. Широкий 
і низький, але дуже запущений. Двері - дуже старі дошки, які 
покололися, - повністю покриті латками. Вікно без рам темніє 
дірою, як вибите око. 

Ісус стукає в двері. Виходить дівчинка, якій заледве років 
десять, бліда, непричесана і заплакана. 

"Ти внучка Маріанни? Скажи бабусі, що прийшов Ісус". 
Дівчинка закричала від радості і побігла в двір, голосно гу-

каючи. Згодом звідти вийшла старенька у супроводі шістьох ді-
тей і нашої дівчинки. Найстарше скидається на її брата-близню-
ка. Найменші, босі і худі, повисли на сукні старої жінки, бо зале-
две можуть ходити. 

"О, ти прийшов! Діти, вшануйте Месію! Ти прийшов вчасно в 
бідний дім. Моя дочка лежить на смертному одрі... Не плачте, 
діти, щоб вона цього не чула. Бідні діти! Вони змучені від чуван-
ня. Я роблю все, але сидіти біля хворої я більше не можу. З втоми 
я падаю на землю. Вже кілька місяців я не лягала в ліжко - сплю 
на стільці. Щоб бути біля неї і біля дітей. Але вони ще малі і дуже 
страждають. Хлопці збирають хмиз і міняють його на хліб. Вони 
пропадають... бідні внуки! Але не робота нас вбиває - боляче 
дивитися, як вона вмирає. Не плачте більше! Тепер з нами Ісус!" 

"Так, не плачте! Мати виздоровіє, а батько повернеться. У 
вас уже не буде таких витрат, і ви не будете голодувати. Ці обоє 
наймолодші?" 

"Так, Господи. Слабке створіння тричі народжувало близ-
нят... а тепер її груди хворі". 

"Одним забагато, іншим - нічого...", - бурчить Петро собі 
в бороду, бере малого на руки і дає йому яблуко, щоб той за-
мовк, але інший також хоче яблуко, то Петро дає і йому. 

Ісус іде зі старою жінкою через ворота в двір і піднімається 
з нею сходами вверх, щоб зайти в кімнату, де страждає молода, 
але дуже висохла жінка. "Месія, Єрузу! Ти більше не мусити-
меш страждати. Бачиш, він справді прийшов. Ісаак ніколи не 
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обманює. Він сказав. Тепер вір, оскільки він прийшов, що він може 
тебе зцілити". 

"Так, добра мамо. Так, мій Господи. Але якщо ти не можеш 
зробити мене здоровою, то зроби принаймні, щоб я померла. Мої 
груди дуже болять. Роти, яким я давала молоко, принесли мені 
біль і гарячку. Я дуже страждаю, Господи, і потребую великих 
витрат! Чоловік далеко, заробляє на хліб, стара мати виснажи-
лась. Я помираю... Що буде з дітьми, якщо я помру від цієї 
хвороби, а моя мати - з турбот і від роботи?" 

"Бог опікується птахами, а також і малими людськими діть-
ми. Але ти не помреш. Тебе дуже болить тут?" - питає Ісус і 
хоче покласти свою руку на перев'язані груди. 

"Не доторкайся до мене. Не збільшуй мого болю!" - вигу-
кує хвора. 

Але Ісус все ж обережно кладе свою вузьку руку на хворі 
груди. "Твої груди палають і печуть тебе вогнем, бідна Єрузо. 
Материнська любов обернулася для тебе вогнем у грудях. Але 
ти все ж не відчуваєш ненависті ні до свого чоловіка, ні до своїх 
дітей, чи не так?" 

"А чому б я мала відчувати? Він добрий і завжди мене лю-
бив. Він любив мене мудрою любов'ю і любов розквітла в на-
ших створіннях, а вони... мене пригнічує те, що маю їх покину-
ти... але Господи! Господи! Перестає пекти! Мамо! Мамо! В 
мене таке відчуття, ніби ангел дихає на мої рани небесним повіт-
рям. О, що за спокій! Не забирай, о не забирай своєї руки, мій 
Господи! Міцно притисни її до грудей. О, що за сила! Що за 
радість! Мої діти! Йдіть сюди, мої діти! Я хочу, щоб ви були біля 
мене! Діна, Осія, Анна, Зеба, Мельхі, Давид, Юда, ходіть сюди, 
ходіть... Мама вже не вмирає. О!.." - молода жінка повертає-
ться на подушці і плаче від радості, діти поспішають до неї, а 
старенька падає на коліна і, оскільки в своїй радості більше ні на 
що не здатна, починає співати пісню Азарії, яку він співав у па-
лаючій печі. Вона співає її до кінця своїм зворушеним, тремтя-
чим від сліз старечим голосом. 

"Ах, Господи! Що я можу для тебе зробити? Я не маю ні-
чого, щоб тебе пошанувати!" - каже вона нарешті. 
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Ісус допомагає їй піднятися і каже: "Дозволь мені трохи від-
почити. Нікому нічого не розповідай... Світ мене не любить. Я 
мушу на деякий час зникнути. Від тебе я вимагаю вірності Бо-
гові і мовчання - від тебе, від молодої жінки і від дітей". 

"О, не турбуйся! Ніхто не приходить до бідних. Ти можеш 
тут залишатися і не боятися, що тебе побачать. Фарисеї, чи не 
так? Але я маю лише трохи хліба для їжі..." 

Ісус кличе до себе Іскаріота: "Візьми гроші і купи, що потріб-
но. Ми перекусимо тут разом з добрими людьми і перепочине-
мо до вечора. Іди і мовчи!" Потім він звертається до зціленої: 
"Зніми пов'язку, вставай, допоможи матері і радій. Бог явив тобі 
з милосердя і заради твоїх чеснот свою доброзичливість. Ми 
разом переломимо хліб, бо сьогодні в твій дім зайшов Бог, Все-
вишній, і це треба відсвяткувати як справжнє свято". 

Ісус виходить і зупиняє Юду, який саме збирається вийти. 
"Купи достатньо, щоб вони і в наступні дні мали що їсти. У Ла-
заря ми не будемо знати недостатку ні в чому". 

"Так, Учителю, і якщо ти дозволиш... я взяв також і власні 
гроші. Я пообіцяв пожертвувати їх для твого порятунку від воро-
гів. Я перетворю їх у хліб. Краще віддати їх ротам цих братів 
Христа, ніж кинути в пащу храму. Ти дозволиш? Золото завжди 
було для мене змією. Я не хочу більше цього випробування, тому 
що все у мене тепер добре, коли я став людиною, що діє згідно 
з законом. Я чую себе вільним і я щасливий". 

"Роби як хочеш, Юдо, і Господь дасть тобі мир". 
Ісус повертається до учнів, Юда відходить, і видіння закін-

чується. 

174. У ВИТАНІЇ 
В ДОМІ СИМОНА ЗИЛОТА 

Коли Ісус подолав останній підйом і досягнув височини, він 
побачив Витанію, що розкинулась перед ним у ясному груднево-
му сонці. Голий зимовий ландшафт вже не здається таким невтіш-
ним і похмурим. То тут, то там темними плямами височіють ки-
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парией, дуби і рожкові дерева, які схожі на придворних, що мають 
намір схилитися перед однією з дуже високих пальм, які справді з 
королівським виглядом красуються в найкращих садах. 

У Витанії крім гарного будинку Лазаря є й інші помешкання 
багатих громадян, які, можливо, походять з Єрусалиму, але жи-
вуть тут, поблизу своїх угідь. їх будинки з добре доглянутими 
садами дуже відрізняються від будинків мешканців містечка. 
Здається недоречною присутність у такій гористій місцевості тої 
чи іншої пальми, що нагадує про схід - з її струнким стовбуром 
і цупким, що розходиться віялом, листям, дивлячись на зелений 
колір якого, інстинктивно згадуєш пустелю. Але задній план тут 
створюють оливні дерева, розорані поля, на яких ще немає жод-
ного натяку на проростаюче зерно, і скелетоподібні фруктові 
дерева з темними стовбурами і з переплетеним гіллям, яке ви-
глядає так, ніби душі, що корчаться в пекельних муках. 

Ісус раптом помічає одного із слуг Лазаря, що стоїть на 
варті. Він шанобливо вітає гостя, просить дозволу повідомити 
господарів про його прибуття і швидко зникає. 

Між тим підходять селяни і міщани, щоб привітати Вчителя. 
Біля огорожі з лавра, що своєю пахучою зеленню оточує гарний 
будинок, показується молода жінка, що явно не є ізраїльтянкою, 
її одежа, чи, якщо я правильно пам'ятаю назву, її стопа, що за-
кінчується шлейфом, дуже широка, з найлегшої, зовсім білої 
шерсті. Її оживляє виткана на грецький манір яскравими кольо-
рами кайма, а в талії її стягує такий же пояс. Голова її покрита 
золотою сіткою, що тримає складну зачіску, де багато дрібних 
локонів спереду, потім гладко, а на потилиці - великий вузол. Це 
все дає мені підстави вважати її римлянкою чи грекинею. Вона 
зацікавлено озирається, тому що її увагу привернули заклики жі-
нок і крики "Осанна" чоловіків. Але, побачивши, що люди поспі-
шають назустріч звичайному чоловікові, що не має навіть осла і 
якого супроводжують чоловіки, що пасують йому, але менш ці-
каві, ніж він, вона презирливо усміхається, знизує плечима, ро-
бить незадоволену гримасу і віддаляється у супроводі зграї різ-
нокольорових довгоногих птахів. Це білі ібіси і різнокольорові фла-
мінго, на голівках яких дрижать срібні коронки - єдина прикраса 
цього чудового червоно-жовтого птаха. 
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Ісус спостерігає за жінкою, потім повертається, щоб вислухати 
дуже старого чоловіка, що скаржиться на слабкі ноги. Ісус підба-
дьорює його, кажучи, що треба мати терпіння, що скоро прийде ве-
сна і з теплим квітневим сонцем він напевне відчує себе міцнішим. 

Тут з'являється Максімінус, що на кілька кроків випереджає 
Лазаря. "Вчителю, Симон сказав мені... що ти хочеш іти в його 
дім... Це болить Лазаря... але це можна зрозуміти..." 

"Ми ще про це поговоримо. О мій друже!" - Ісус поспішає 
назустріч Лазарю, що зовсім зніяковів, і цілує його в щоку. Вони 
виходять на вузьку дорогу, яка веде до будиночка, що розташо-
ваний поміж фруктовим садом Лазаря та іншими садами. 

"Ти справді хочеш іти до Симона?" 
"Так, мій друже. Зі мною всі мої учні, і я вважаю, що так 

буде краще..." 
Лазар мовчки вислуховує це рішення. Потім він повертаєть-

ся до невеликої групи людей, що йде за ним, і каже: "Ідіть, Учи-
тель потребує спокою!" 

Тут я бачу, наскільки могутнім є Лазар. Усі схиляються при 
його словах і відходять, а Ісус вітає їх своїм ласкавим: "Мир з 
вами" і каже: "Я повідомлю вам, коли буду проповідувати". 

"Учителю, - каже Лазар, коли вони залишились самі, а апос-
толи відстали, розмовляючи з Максімінусом, на кілька метрів. -
"Учителю, Марта плаче гіркими сльозами, тому й не прийшла. 
Вона прийде пізніше. Я плачу лише в серці. Але ми кажемо: "Так 
правильно". Якби ми знали, що вона прийде... Вона ніколи не 
приходить у свята... Вона дуже рідко приходить. Я припускаю, 
що сьогодні її привів сюди демон..." 

"Демон? А чому не її ангел-хоронитель на заклик Бога? Але 
повір мені, навіть якби вона не прийшла, я б все одно пішов у 
дім Симона". 

"Чому, мій Господи? Чи ти не знайшов би миру у моєму домі?" 
"У твоєму домі так багато миру, що після дому в Назареті 

він мені найлюбіший. Але дай мені відповідь: чому ти сказав 
мені: "Іди геть з "Обманливих вод"?" Це через переслідування, 
що готується? Чи не так? От я і подався в помістя Лазаря, але 
я не підставлятиму під небезпеку Лазаря, гостюючи в його домі. 
Ти думаєш, вони тебе пошанують? Щоб розтоптати мене, вони 
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готові накинутись на ковчег... Дозволь мені так зробити. При-
наймні зараз. Пізніше я прийду. Крім того, ніхто не забороняє 
мені у тебе харчуватися і ніщо тобі не перешкоджає приходити 
до мене. А тепер я оголошу, що я в домі одного з моїх учнів". 

"А я хіба не учень?" 
"Ти друг, а завдяки твоєму великому серцю - більше, ніж учень. 

Для злих це не те саме. Дозволь мені так зробити, Лазарю. Цей 
дім належить тобі... але це не твій дім, гарний і розкішний дім сина 
Теофіла, а це для поінформованих має велике значення". 

"Ти кажеш це так... але це є... це через неї! Я вже майже 
здолав себе, щоб їй пробачити... але якщо вона тебе відштовхує, 
на Бога, тоді я її ненавидітиму..." 

"Тоді ти мене зовсім втратиш! Відкинь негайно цю думку, 
якщо ти не хочеш втратити мене в цю хвилину... Ось іде Мар-
та. Мир з тобс- ">, моя добра гостинна господине". 

"О, Господи!" - Марта стала на коліна і плаче. Вона опусти-
ла покривало, що закріплене на піднятій діадемою зачісці, щоб 
приховати від інших заплакане обличчя. Але вона не думає при-
ховувати свого плачу перед Ісусом. 

"Навіщо ці сльози? Істинно ці сльози даремні. Є багато при-
чин для плачу, і багато що може зробити сльози цінними. Але 
плакати з такої причини? О, Марто, таке враження, що ти не 
знаєш, хто я. Ти маєш знати, що від людини я маю лише оболон-
ку. Серце ж божественне і божественний його стук. Встань і 
ходи в дім; а вона... хай робить що хоче. Навіть якщо вона мене 
висміюватиме... хай так робить, кажу я вам. Це не вона. Це 
він; той, хто полонив її і зробив її знаряддям сум'яття. Але тут є 
той, хто сильніший від її володаря. Зараз іде вирішальна бороть-
ба між ним і мною. А ви моліться, прощайте, будьте терплячі і 
сподівайтесь. Більше нічого!" 

Вони входять у маленький будинок квадратної форми, що 
оточений портиком, який робить його більшим на вигляд. У ньо-
му чотири кімнати, відокремлені одна від одної хрестоподібним 
проходом. Зовнішні сходи ведуть нагору, до портика, що тут схо-
жий на терасу, і до великого приміщення, що займає площу всьо-
го будинку. Напевне, раніше тут була комора, а тепер воно при-
бране і вичищене. Воно повністю порожнє. 
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Симон, що стоїть біля старого слуги, якого він називає Йосифом, 
ласкаво запрошує гостей, кажучи: "В цьому приміщенні та зможеш 
промовляти до людей, тут можна буде харчуватися... Як схочеш..." 

"Ми про це подумаємо. Отож іди і скажи людям, що, як ми 
поїмо, можуть приходити. Я не хочу розчаровувати цих добрих 
людей". 

"Куди мені їх направити?" 
"Сюди. День добрий. Місце захищене від вітру. І фруктово-

му саду не буде зараз ніякої шкоди, як зайдуть люди. Я говори-
тиму з цієї тераси. Отож іди". 

Так з Ісусом залишається лише Лазар. Марта, стурбована 
необхідністю прийняти стількох осіб, тепер знову "доброгостин-
на господиня" і працює зі слугами і апостолами на першому по-
версі, щоб підготувати все для трапези і відпочинку. 

Ісус кладе руку на плече Лазаря і виводить його з примі-
щення, щоб пройтися по терасі, що оточує дім, на гарному сонці, 
яке робить день приємним. Зверху він спостерігає за працюючи-
ми слугами і апостолами і посміхається Марті, яка час від часу 
підносить своє серйозне і вже не таке сумне обличчя вверх. Ісус 
також оглядає гарну панораму, що оточує містечко, і називає 
Лазарю навколишні населені пункти. Раптом він питає: "Отож 
смерть Дори розворушила зміїне кубло?" 

"О, Вчителю! Нікодим розповідав мені, що на зборах Вищої 
Ради було не бачене раніше збурення". 

"Що ж я зробив Вищій Раді, що вона так схвилювалася? 
Дора помер сам собою, на очах у народу через гнів Господа. Я 
не дозволив, щоб до мертвого виявили неповагу. Отож?.." 

"Ти правий. Але інші... вони безумні від страху... І ти зна-
єш, вони сказали, вони хочуть застати тебе на грісі, щоб могти 
засудити до смерті!" 

"О, тут ти можеш бути спокійний. З засудом вони ще му-
сять зачекати до Божої Години". 

"Але, Ісусе, ти знаєш, про кого йде мова? Ти знаєш, на що 
здатні фарисеї і книжники? Ти знаєш, що думає Анна? Ти знаєш, 
хто його помічник? Ти знаєш... але що я кажу? Ти це знаєш! А 
тому є зайвим тобі казати, що вони вигадують будь-що, щоб 
тебе звинуватити". 
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"Вони вже це зробили. І їм це не було складно. Я говорив з 
римлянами, говорив з грішницями. Так, з грішницями, Лазарю! 
Одна, не дивись на мене так злякано, одна з них завжди прихо-
дить, щоб послухати мене, і вона зупинилась у стайні твого упра-
вителя на моє прохання; бо, щоб могти бути поблизу мене, вона 
знайшла пристановище в свинячому хліві". 

Від здивування Лазар закам'янів, мов статуя. Він дивиться 
на Ісуса так, ніби побачив дивного незнайомця. Ісус трусить його 
посміхаючись. "Ти побачив чорта?" - питає він. 

"Ні, я побачив милосердя. Але я це розумію. А ті з Вищої 
Ради цього не зрозуміють. Ні! Вони скажуть, що це гріх. Отож 
це правда! Я думав... О, що ж ти наробив!" 

"Згідно з моїм обов'язком, моїм правом і моїм бажанням я 
спробував врятувати пропащу душу. Ти бачиш, що твоя сестра 
не буде першою пропащою людиною, до якої я наближуся і над 
якою я схилюся, і вона не буде останньою. В болоті я хочу сіяти 
квіти і ростити їх: квіти доброго". 

"О Боже, мій Боже! Але... о мій Учителю! Ти правий! Це 
твоє право, і твій обов'язок, і твоє бажання. А ці гієни цього не 
розуміють. Вони є нечистотами, що не сприймають запаху лілій. 
Всюди, де вони є - те падло, що в усе проникає - вони поширю-
ють лише гріхи і не помічають, що цей запах іде з їхнього власно-
го болота. Я прошу тебе, не залишайся надто довго на одному 
місці. Не дай їм можливості догнати тебе. Так, як це робить ніч-
ний танцюючий вогник, що проворно ковзає по квітах і травах і 
якого неможливо спіймати в його химерному русі. Роби так і ти! 
Не з боязні, а з любові до світу, якому ти потрібен, щоб його освя-
тити. Зіпсуття збільшується - протистав йому свою святість. Ти 
бачив нову мешканку Витанії? Одружена з євреєм римлянка. Він 
- вірний Закону, а вона поклоняється божкам, і оскільки вона не 
могла жити в Єрусалимі, тому що сусідам заважали її тварини, то 
вона прийшла сюди. Її дім повен тварин, які у нас вважаються 
нечистими, а найнечистішою є вона сама, тому що вона висміює 
нас і то з викликом... Але я не маю права критикувати, тому 
що... Але в той час, як у мій дім ніхто ногою не ступить, тому що 
над нами і всією сім'єю тяжіє Марія зі своїм гріхом, у дім римля-
нки ідуть. Вона користується прихильністю Понтія Пилата і живе 
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без чоловіка. Він в Єрусалимі, вона - тут. Отак лицемірно ствер-
джують, що, заходячи в цей дім, не оскверняють себе і не бачать 
у цьому нічого гідного осуду. Облудлива святість! По шию зав'я-
зли вони в цьому лицемірстві і скоро в ньому захлинуться. Кожна 
субота є причиною для свята... Чоловіки з Вищої Ради також бе-
руть у цьому участь. А син Анни найретельніший". 

"Я її бачив. Хай вона й інші роблять, як знають! Коли лікар 
готує ліки, він змішує складники з водою і вода стає мутною. 
Але потім нерозчинні частинки осідають, і вода знову стає про-
зорою, але тепер вона вже насичена діючою речовиною цього 
лікуючого складника. Так і тут. Усі люди різні, але я працюю зі 
всіма. Згодом мертві частинки будуть відокремлені і викинуті, а 
живі будуть активно діяти у великому морі народу Ісуса Христа. 
Але зійдімо вниз. Нас кличуть". 

...І видіння переривається, щоб початися знову тоді, коли 
Ісус підніметься на терасу, щоб промовляти до людей Витанії і 
навколишніх сіл, що саме зібралися. 

"Мир з вами! 
Навіть якби я мовчав, вітри Бога донесли би до вас слова 

моєї любові і слова злоби інших. Я знаю, чому ви такі схвильо-
вані: ви знаєте, чому я зупинився тут, серед вас. Отож радійте 
мною і хваліть Бога, який навіть зло використовує на те, щоб 
зробити радість своїм дітям, тому що під жалом злого веде він 
своє ягня до інших ягнят, щоб уберегти його перед вовками. 

Гляньте, який добрий Господь! Як річки у моря, так досягли 
мене повноводна ріка любовної симпатії і струмок смертельної 
ненависті. Першою була ваша любов, починаючи від Лазаря і 
Марти до останнього в місті; струмком була несправедлива зло-
ба тих, що не можуть слідувати на запрошення Доброти Бога і 
тому звинувачують його в злочині. А повноводна ріка сказала: 
"Ходи до нас. Наші хвилі огорнуть тебе, охоронять тебе, захис-
тять тебе. Вони повинні дати тобі все, в чому тобі відмовив 
світ. Злий струмок небезпечний, він хотів би вбити тебе своєю 
отрутою. Але що таке струмок у порівнянні з повноводною рі-
кою і що таке повноводна ріка в порівнянні з морем? Ніщо!" І в 
ніщо перетворилась отрута струмка, тому що повноводна ріка 
вашої любові перевершила його, і в море моєї любові влилася 
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лише ваша мила любов. Отрута ненависті навіть посприяла тому, 
що я тепер серед вас. Хвалімо Всевишнього Бога за це". 

Слова Ісуса, супроводжувані жестами, з силою пронизують 
мирну тишу. Ісус стоїть на терасі у сонячному світлі й посміха-
ється з тераси. 

Внизу народ блаженно слухає його: квітки піднятих вгору 
облич, що посміхаються милозвучності його голосу. Лазар зна-
ходиться поблизу Ісуса, а з ним Симеон і Йоан. Інші змішалися 
з натовпом. Марта, піднявшись на терасу, опустилася біля стіп 
Ісуса. Вона дивиться на свій будинок, що видніється за садом. 

"Світ належить злим, рай - добрим. Це істина і обітниця, і 
на цьому повинна ґрунтуватися ваша сила. Світ минає, рай -
вічний. Якщо хтось є добрим, він його здобуде і посідатиме у 
вічності. Отже? Нащо хвилюватися через те, що роблять злі? 
Ви пам'ятаєте жалі Иова? Це вічні жалі добрих і пригноблених, 
тому що тіло завжди жаліється; але воно не повинно жалітися, і 
чим більше воно буде пригнобленим, тим більше воно повинно 
на крилах душі возноситися в радості до Бога. 

Ви думаєте, що ті, хто здається щасливим, справді є щасли-
вими? Так, їхні клуні наповнені, вина теж не бракує, і олія витікає 
із глеків. Але від їхньої їжі пахне кров'ю і сльозами їхніх співгро-
мадян, а їхнє ложе здається їм вистеленим терням - такими 
нестерпними є докори їхнього сумління. Вони обманюють бід-
них і обкрадають сиріт. Вони обманюють ближніх, щоб нагро-
мадити скарби, і пригноблюють тих, що поступаються перед їх 
владою і зіпсованістю. Однак цим нічого не здобудуть. Хай вони 
так чинять. їхнє багатство від цього світу. А що залишиться їм 
після з їхньої смерті? Нічого. Хіба що великий тягар вини, який 
вони заберуть із собою, щоб пред'явити Богові... Дайте їм волю 
діяти. Вони є дітьми темряви, що протестують проти світла і 
неспроможні йти його сяючою стежкою. Коли б Бог наказав за-
світитися ранковій зорі, то вони б і її назвали тінню смерті, нечи-
стою і вважали б за краще блукати в тіні брудного сяйва їхнього 
золота і їхньої ненависті, що не дають справжнього світла, тому 
що речі пекла світять фосфором вічних душ кари..." 

"Моя сестра, Ісусе!.. О!" - Лазар побачив Марію, що про-
слизнула за живоплотом фруктового саду, щоб підійти якомога 
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ближче. Вона іде схилившись. Але її світле волосся блищить, як 
золото, на фоні темного самшиту. 

Марта хоче піднятися, але Ісус кладе руку їй на тім'я і вона 
змушена залишитися там, де вона є. Ісус ще більше підвищує 
голос: 

"Що можна сказати про цих нещасних? Бог дав їм час на 
покаяння, а вони витратили його, щоб грішити. Але Бог не випус-
кає їх з поля зору, навіть якщо це так здається; наближається го-
дина, коли або любов Бога як блискавка, що розбиває і камінь, 
проб'ється в їхнє черстве серце, або їхні злочини наповнять їх 
брудом аж по ніс... і вони почнуть сприймати огидність того за-
паху і смороду, які наповнюють їхнє серце і відштовхують інших. 
Прийде мить, що вони самі відчують відразу, і в них з'явиться 
бажання доброго, і їхня душа закричить: "Ах, якби я могла пове-
рнутися в ті часи, коли я дружила з Богом! Коли його світло світи-
ло в моєму серці і я мандрувала в його сяйві. Коли світ здивовано 
замовкав перед моєю праведністю і всі, хто мене бачив, радісно 
вихваляли мене. Світ пив мою посмішку, а мої слова сприймали-
ся, як слова ангела, і серця моїх прибічників стрибали, сповнені 
гордістю. А зараз чим я стала? Насмішкою для молодих, відра-
зою для старих. Я стала предметом їхніх жартівливих пісеньок, і 
їхня зневага залишає зморшки на моєму обличчі..." 

Саме так промовляє в певний час душа грішника, істинного Иова; 
бо нема більшої біди, ніж навічно втратити дружбу Бога і його царс-
тво. їм треба поспівчувати! До них ми маємо відчувати лише мило-
сердя. Це бідні душі, що через неробство чи легковірність втратили 
вічного нареченого. "Вночі шукаю я на своєму ложі коханого душі 
моєї і не знаходжу його" (П.п 3,1). В темряві можна не впізнати наре-
ченого, і прагнуча любові душа блукатиме навколо, оточена сутінка-
ми, і шукатиме розраду у своїй муці. Вона пробуватиме знайти її в 
якійсь любові... Ні! Лише один є возлюбленим душі - Бог! Вони 
блукають, ці душі, гнані любов'ю до Бога, і шукають любові. Доста-
тньо було б забажати внутрішнього світла, і вони б мали Найулюбле-
нішого своїм супутником. Але вони бродять, як хворі, і шукають 
любові, а знаходять волокитство і брудні зв'язки, які люди називають 
любов'ю. Справжньої любові вони не знаходять; тому що любов є 
Бог, а не золото, не чуттєва насолода і не влада. 
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Бідні, бідні душі! Якби вони не були такими бездіяльними, то 
вже при першому заклику Вічного нареченого піднялися б до Бога, 
який каже: "Іди за мною" і "Відкрий мене", і не заходили б так 
далеко, щоб аж тоді відчинити двері, коли розчарованого Нарече-
ного вже не буде. Вони би не осквернили священне прагнення і по-
требу любові і не втягли б їх у бруд, який викликає відразу навіть у 
нечистих тварин, тому що така любов у своїй безрозсудності при-
носить не квіти, а колючі будяки, і залишається без корони. Вони б 
не зазнали зневаги стражів закону і всіх інших, які, як і Бог, але із 
зовсім інших причин, не випускають грішника з поля зору, викрива-
ють, висміюють і переслідують його. Бідні мучені душі, які будь-
хто може обдерти з шат, терзати і ранити. Лиш Бог не бере участі 
в такому каменуванні. Він лише дозволяє своїм сльозам литися по-
током, щоб загоїти рани і одягнути своє створіння, що завжди зали-
шається його створінням, знову в діамантову одіж. Лише Бог... і 
Божі діти в Отці. Хвалімо Господа! Він хотів, щоб я прийшов сюди 
через грішників, щоб вам сказати: "Прощайте! Прощайте всякчас! 
З усякого зла робіть щось добре. З кожної образи робіть милість". 
Я не лише кажу вам: "Робіть", я кажу: "Наслідуйте мене". Я люб-
лю і благословляю моїх ворогів, тому що через них я зміг поверну-
тися до вас, мої друзі. Мир вам усім!" 

Люди, прощаючись з Ісусом, махають покривалами і гілка-
ми і поступово розходяться. 

"Чи вони бачили ту безсоромну?" 
"Ні, Лазарю. Вона була за живоплотом. Лише ми згори мог-

ли її бачити, а інші ні". 
"Вона нам пообіцяла..." 
"Чому вона мала б не приходити? Чи ж вона не дочка Авра-

ама? Я вимагаю від вас, брате і сестро, і від вас, мої апостоли, 
клятви - не помічати її. Дайте їй робити, що хоче. Буде вона 
мене висміювати? Дозвольте їй це робити. Буде плакати? Хай 
плаче. Втікатиме? Хай втікає. Це таємниця Спасителя і спаси-
телів: терпіння, доброта, впертість і молитва. Більш нічого. При 
певних хворобах будь-яке втручання є зайвим... 3 Богом, друзі! 
Я залишаюся, щоб молитись. Хай кожен іде до своїх обов'язків. 
Хай Бог вас супроводжує". 

Все закінчується. 
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175. СВЯТО СВІТЛА В ДОМІ ЛАЗАРЯ 
В ПРИСУТНОСТІ ПАСТУХІВ 

Вже сам по собі розкішний будинок Лазаря в цей вечір чу-
дово прикрашений. Здається, що він горить, так багато запалено 
ліхтарів, і світло ллється з залів у передпокій, а з нього - до 
тераси з колонами. Воно золотить гравій стежок, рослинність на 
грядках і змагається зі світлом місяця, освітлюючи все навколо 
на відстані кількох метрів. Далі вже перемагає місяць, накинув-
ши на все одежу з чистого срібла. 

Навіть тиша, що огортає чудовий сад, у якому чути лише 
схожий на звуки арфи плескіт в рибному ставку, здається, при-
множує райський мир цієї місячної ночі, а від будинку чути чис-
ленні радісні голоси, гуркіт меблів, які перетягують туди-сюди і 
брязкіт посуду, який ставлять на стіл, і все це нагадує про те, що 
людина все ще людина, а не дух. 

Марта, одягнена в чудовий просторий благопристойний одяг 
червоно-фіолетового кольору, проворна і швидка. Вона схожа на 
квітку, на гарний дзвіночок або на метелика, що кружляє на фоні 
пурпурових стін передпокою чи гарно розписаних стін трапезної, 
які своїм дрібним орнаментом схожі на килим. 

Але Ісус прогулюється на самоті біля рибного ставка, заглиб-
лений у свої думки. Його постать то ховається у темній тіні лав-
рового дерева-велетня, то появляється у фосфоресцентному міся-
чному світлі, що стає все яскравішим. Струмінь фонтана такий 
живий, що подібний на срібне перо, яке розсипається на діаман-
тові скалки, і вони падають на тиху срібну водяну гладінь ставка, 
щоб у ньому загубитися. Ісус спостерігає за цією грою, прислуха-
ючись до плескоту води. Звучання водяної арфи таке мелодійне, 
що з густого лаврового листя йому вторить соловей, відгукую-
чись чистим голосом флейти. Затихнувши на мить, ніби шукаючи 
точнішої ноти, щоб злитися зі звучанням води, король співу вибу-
хає досконалим, мелодійним, модульованим гімном радості. 

Ісус зупинився, щоб шерхотом своїх кроків не порушити мирну 
радість солов'я і, можливо, свою власну, тому що він схилив го-
лову, посміхається щиро і радісно. Коли соловей перестає спі-
вати, закінчивши такою чистою і високою нотою, що аж дивно 
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було, як в такому крихітному горлі може народжуватись такий 
мистецький спів, Ісус вигукує: "Хвала тобі, Святий Отче, за цей 
досконалий спів і за радість, яку ти мені подарував" - і продов-
жує повільно прогулюватись, поглинутий спогляданням, ґрунтов-
ність якого неможливо виміряти. 

Його наздоганяє Симон: "Учителю, Лазар запрошує тебе. 
Все вже готово!" 

"Ходімо. Так відпаде останній сумнів, що я менше люблю 
його через Марію". 

"Скільки сліз, Учителю! Лиш твоє таємне чудо може пом'як-
шити цей біль. Але чи ти знаєш, що Лазар уже хотів утекти, коли 
вона, повернувшись, знову залишила дім?.. Я взяв у них з Мартою 
клятву цього не робити, бо ніколи не можна передбачити реакцію 
людського серця. Я думаю, якби він її знайшов, він би жорстоко 
покарав її. Він принаймні вимагав би від неї мовчати щодо тебе". 

"І негайного чуда над нею - від мене, - закінчує Ісус речен-
ня. - Я б міг це зробити. Але я не хочу примусового відродження 
сердець. Я підкорю смерть, і вона віддасть мені свою здобич, бо 
я Господь над життям і над смертю. Але душі, що є не мертвою 
масою без подиху, а безсмертними створіннями, здатні відроди-
тися завдяки своїй власній волі - їх я не змушуватиму до відро-
дження. Я дам перший поклик і першу допомогу, як людина, що 
відкриває гріб, у якому був запертий напівмертвий чоловік, що мав 
би померти, якби далі залишився в задушливій темрявЛЩ впус-
каю повітря і світло і чекаю. Коли душа бажає вийти назовні, вона 
виходить. Якщо ні - опускається ще глибше. (Ця розмова вима-
гає вдумливого уважного читання, бо вона є підсумком того, що 
висловлено в багатьох уривках впродовж цілого твору про діяння 
Бога в людині і про добру волю і любов людини до Бога). Але 
коли вона приходить! О, коли вона приходить, істинно кажу я вам, 
ніхто не буде вищим, ніж воскреслий у дусі. Тільки досконала не-
винність є більшою, ніж цей мертвий, що знову воскресає завдяки 
силі своєї власної любові і тому, що Бог його ощасливлює. 

Подивись на небо, Симоне. Ти бачиш на ньому великі і малі 
зірки і планети різної величини. Вони мають життя і блиск за-
вдяки Богові, що створив їх, і завдяки сонцю, що їх освітлює. 
Але не всі однаково великі і однаково величні. І в моєму небі 
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також так буде. Всі відкуплені матимуть життя завдяки мені, 
сяятимуть завдяки моєму світлу. Але не всі будуть однаково 
величні і однаково великі. Одні будуть просто зоряним порохом, 
як на Молочному Шляху, і таких буде безліч. Це ті, які досягли 
чи добились у Христа лише необхідного мінімуму, щоб не бути 
проклятими. Вони потраплять у небо тільки завдяки безконечно-
му Божому милосердю після довгого перебування в чистилищі. 
Інші будуть більш сяючими і досконалішими - праведники, які 
були поєднані зі своєю волею, зверни увагу: волею, а не доброю 
волею, поєднаною з волею Христа, і були послушні моїм словам, 
щоб не потрапити під прокляття. Потім будуть планети - душі 
доброї волі! О розкішні! Вони сяятимуть світлом чистих діаман-
тів і переливатимуться найрізноманітнішими барвами: червоною 
рубіна, фіолетовою аметиста, золотою топазу, сяючою білизною 
перлів. Це люблячі з любові аж до смерті, каянники з любові, 
діючі з любові і зовсім чисті з любові. Деякі з цих планет у всіх 
відтінках рубіна, аметиста, топазу і перлів будуть моєю славою 
як Відкупителя, тому що вони стануть усім з любові. Вони бу-
дуть героїчними і їм вдасться пробачити один одному те, що 
вони раніше були не в змозі любити в повну силу, будуть розкая-
ними, щоб насититись відкупленням, як Естер, що огорталась 
пахощами, перш ніж постати перед Ахашверошем, покаянними, 
що невтомно хотітимуть за той короткий час, що їм ще залиша-
ється, надолужити те, що вони не зробили в ті роки, які вони 
втратили через гріхи; чистими аж до геройства, бо забудуть, що 
крім душі й духу вони мають у власному тілі орган почуттів. Це 
ті, чиї сяючі очі звертатимуть на себе увагу віруючих, чистих, 
каянників, мучеників, героїв, аскетів і грішників; і для всіх них 
їхнє світіння буде свідченням, відповіддю, запрошенням і гаран-
тією. Але ходімо. Ми говоримо, а вони там чекають на нас". 

"Так, коли ти говориш - я забуваю, що ще живу. Чи можу я все 
це повідомити Лазарю? Мені здається, в цих словах є обіцянка". 

"Ти навіть мусиш це сказати! Слово друга ляже на його рану, 
і він вже не буде соромитися, червоніти через мене... Ми зму-
сили тебе чекати, Марто. Але я говорив із Симоном про зірки, і 
ми через це забули про земні світла. Твій дім сьогоднішнього 
вечора є справжнім зоряним небом". 
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"Не тільки за нас і за слуг, але і за тебе і гостей, твоїх дру-
зів, запалили ми світла. Складаємо подяку, що ти прийшов в остан-
ній вечір. Тепер це справжнє свято очищення..." 

Марта хотіла б сказати більше, але вона відчула, як в ній 
піднімаються сльози, і замовкла. 

"Мир вам усім", - каже Ісус, входячи в передпокій, що сяє 
розставленими скрізь срібними канделябрами. 

Усміхаючись, підходить Лазар: "Мир і благословення тобі, 
Вчителю і багато років щасливого блаженства". Вони цілують-
ся. "Деякі наші друзі сказали мені, що ти народився, коли Виф-
леем сяяв далеким морем вогнів. Ми всі раді бачити тебе сьо-
годні серед нас. Ти не питаєш, хто ці друзі?" 

"Я не маю інших друзів, крім учнів, вірних друзів з Витанії. 
Це, мабуть пастухи. Це вони прийшли? Звідки? Чому?" 

"Щоб поклонитися тобі, нашому Месії! Ми дізналися про тебе 
від Йонатана, і прийшли разом з отарами, що знайшли пристано-
вище в стайнях Лазаря, а наші серця, зараз і завжди, біля твоїх 
святих стіп", - Ісаак говорив за Іллю, Леві, Йосифа і Йонатана, 
що впали до стіп Ісуса. Йонатан одягнутий у м'який одяг упра-
вителя, на Ісааку одяг невтомного прочанина з грубої темно-
коричневої водонепроникної вовни, Леві, Иосиф та Ілля одягнені 
в одіж, яку їм дав Лазар, щоб вони могли сісти за стіл свіжими і 
чистими, а не в бідній, подертій одежі, що пахне отарою. 

"Тому ви відіслали мене в сад? Хай Бог вас усіх благосло-
вить! Тепер для мого щастя бракує тільки мами. Встаньте, вста-
ньте! Це мій перший день народження, який я святкую без ма-
тері. Але ваша присутність є для мене втіхою в моєму сумі і 
тузі за її поцілунком". 

Тепер всі входять у їдальню. Тут канделябри здебільшого із 
золота, і метал мерехтить у світлі полум'я, а полум'я свічок зда-
ється ще яскравішим, відбиваючись у всьому цьому золоті. Стіл 
поставлений у формі букви U, щоб розмістити таку велику кіль-
кість людей і щоб повар і слуги могли їх обслужити. Крім Лаза-
ря, присутні ще апостоли, пастухи і Максімінус, а також старий 
слуга Симона. 

Марта стежить за тим, як гості розсаджуються, і не має 
наміру сама сідати за стіл. 
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Але Іеус каже їй: "Ти сьогодні не господиня, а сестра, і ти 
сядеш, ніби ти мені рідна по крові. Ми одна сім'я. Правила по-
винні відступити, щоб дати місце любові. Тут, біля мене, твоє 
місце, а біля тебе - Йоана! Я з Лазарем. Але дайте мені лампу. 
Між мною і Мартою має чатувати світло, полум'я: за відсутніх і 
все ж присутніх, за люблених нами, очікуваних, дорогих жінок, 
що близько від нас і далеко. За всіх! Полум'я говорить мовою 
світла. Любов має полум'яні слова, і ці слова линуть у далечінь 
на безтілесних хвилях душ, що зустрічаються по ту сторону гір 
і морів, щоб передати поцілунки і благословення... Чи ж не так?" 

Марта ставить лампу туди, куди вказав Ісус, - на місце, що 
залишається порожнім... і Марта розуміє, і нахиляється, щоб по-
цілувати руку Ісуса, яка лягає благословляючи і втішаючи на її 
каштанове волосся. 

Починається гостина. Ісаак почуває себе впевнено, Иона-
тан теж не виказує жодної ніяковості, решта пастухів спочатку 
дещо сковані, але і вони поступово сміливішають і після деякого 
вагання починають говорити. Про що ж вони ще можуть вести 
мову, як не про свої спогади? 

"Ми саме повернулися, - каже Леві, - і я був так дуже змерз, 
що заховався серед овець і плакав від туги за мамою..." 

"Я думав про юну матір, яку я нещодавно зустрів, і питав 
себе: "Чи ж знайшла вона пристановище?" Якби я знав, що вони 
були в стайні... я б провів їх у нашу шопу! Вона була така привітна, 
лілія наших долин, і я боявся її образити, сказавши: "Ходи до 
нас!" Але я думав про неї... і я відчув холод ще більше, коли 
подумав, що вона мала б дуже від нього терпіти. Згадуєш світ-
ло того вечора і твій страх?" 

"Так, але потім... ангел! О!" - Леві дещо мрійливо посміха-
ється при цій згадці. 

"О, слухайте, друзі! Ми знаємо лише трошки, та і то не точ-
но. Ми чули, що говорять про ангелів, про ясла, отари і Вифлеем, 
ми знаєм про Ісуса, що він є Галилеянин і тесля... Але це не-
справедливо, що ми не знаємо всього. Я запитав Учителя біля 
"Обманливих вод", але мова пішла про інше. Цей тут, що це 
знає, нічого мені не сказав. Так, я говорю про тебе, Йоане Заве-
дея. Гарну ж пошану маєш ти до старших. Ти хочеш все трима-
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ти для себе, а я маю бути учием-"дурником". Чи я вже не до-
статньо дурний?" 

Усі сміються з невдоволення доброго Петра. Але останній 
звертається до свого Вчителя: "Вони сміються, але я правий", а 
тоді каже до Бартоломея, Филипа, Матея, Томи, Якова і Андрія: 
"Не мовчіть, протестуйте разом зі мною! Чому ми нічого не 
знаємо?" 

"Істинно... Де були ви, коли Йона помирав? Чи у Лівії?" 
"Ти правий. Але Йона... я принаймні думав, що це марення 

вмираючого... А в Лівії, ну тоді я був стомлений і сонний. Про-
бач, Учителю, але це правда". 

"Це буде правдою багатьох! Світ євангелізованих часто саме 
так буде відповідати вічному Судді, щоб, незважаючи на повчання 
моїх апостолів, виправдати своє незнання... Так, він відповідати-
ме те, що і ти кажеш: "Я думав, він марить... Я був стомлений 
і сонний"... Часто вони не сприйматимуть істину, бо вона здава-
тиметься їм безумною ідеєю, і вони не зможуть згадати її, бо 
будуть стомлені і сонні через багато непотрібних речей і земних 
дрібниць, і навіть через гріховні речі. А насправді важливе одне-
єдине: знати Бога!" 

"Але тепер, коли ти сказав нам, що є добре, розкажи, як все 
було, твоєму Петрові, а я розкажу про це людям. Якщо ні, то я 
питаю тебе: що я маю розповідати? Минулого я не знаю, проро-
цтва і Письмо я не можу пояснювати, майбутнє?.. О, я бідний! 
Що ж я провіщатиму?" 

"Так, Учителю, будь-ласка, щоб і ми це знали... Ми знаємо, 
що ти є Месія і віримо в це. Але якщо говорити про мене, то 
мені коштувало великих зусиль прийняти те, що з Назарету може 
вийти щось добре. Чому ти мені не розповів про твоє минуле?" -
питає Варфоломей. 

"Щоб перевірити твою віру і ясність твого духу. Але тепер я 
про це розповім. Так, ми будемо говорити про моє минуле. Я 
навіть розкажу про те, чого не знають і пастухи, а вони розка-
жуть, що вони побачили. Ви познайомитесь зі вступом Христа в 
життя на цій землі. 

Отож слухайте: після того, як прийшов час спасіння, підго-
тував Бог свою Діву. Ви розумієте, що Бог не міг опуститися 
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туди, де сатана залишив своє незгладиме тавро. Тому Всесиль-
ний зробив так, щоб його майбутня дароносиця була без недолі-
ку, і Марія була, всупереч загальним правилам відтворення, на-
роджена двома праведниками в похилому віці і зачата без поро-
ку. Хто поклав душу в ембріональне тіло, що омолодило зів'яле 
лоно Анни Аарона, моєї бабусі? Ти, Леві, бачив архангела всіх 
благовіщень. Ти можеш сказати: "Це Він, тому що сила Бога 
завжди несла благу вість праведникам і пророкам і була непере-
можною. Об неї розбивається найбільша сила сатани, як сухе 
пористе стебло. Сповнена духом, вона гострим, світлим розу-
мом звела нанівець підступність не менш освічених зловмисни-
ків і виконала наказ Бога. 

З вигуком радості сприйняв благовісник, що знав земні до-
роги, бо багато разів спускався вниз, щоб говорити з пророками, 
від божественного вогню непошкоджену іскру - душу Вічної 
Діви - і помістив її в коло ангельського полум'я, що вийшло з 
його духовної любові, і приніс її на землю, в дім, у лоно. З цього 
моменту мав світ душу, що постійно молилася до Бога, і з цієї 
години Бог міг без відрази дивитись у певну точку на землі. Так 
народилася людська дитина: возлюблена Бога і ангелів, богопо-
свячена, праведна улюблениця батьків. "Авель жертвував Богу 
первістків своєї отари" (Бут. 4,1-4). О, істинно, бабуся і дідусь 
вічного Авеля зуміли пожертвувати Богові свого первістка - усе, 
що в них було - і вони померли страждаючи, бо повинні були 
віддати цей скарб тому, хто подарував його їм. 

Моя мати була дівою в храмі від третього до п'ятнадцятого 
року життя, вона пришвидшила прихід Христа силою своєї лю-
бові. Діва перед своїм зачаттям, Діва в темноті лона, Діва в плачі, 
Діва у її перших кроках - Діва завжди належала Богові, одному 
Богові, і поставила свою чистоту вище приписів закону Ізраїля; 
так вона одержала від свого нареченого, що був посланий Бо-
гом, обіцянку залишити її недоторканою і після шлюбу. 

Йосиф із Назарету був праведником! Тільки йому могла бути 
довірена лілія Бога, і він один володів нею. Ангел тілом і душею, 
він любив її так, як люблять ангели Бога. Ця бездонна любов зі 
всіма подружніми ніжностями, які ніколи не переступали бар'єр 
небесного вогню, за яким була Божа дароносиця, буде зрозуміла 
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лиш небагатьом у цьому світі. Вона є свідченням того, що може 
зробити праведник завдяки своїй волі. Отож, що він може! Тому 
що навіть ушкоджена первородним гріхом душа має могутні сили, 
щоб возвиситися, і нагадує своєю гідністю Божу дочку, і прагне 
повернутися до нього, щоб діяти в святий спосіб з любові до Отця. 

Марія ще була в своєму домі в очікуванні союзу зі своїм 
нареченим, коли Гавриїл, ангел Божественних провіщень, знову 
спустився на землю і спитав Діву, чи хоче вона стати матір'ю. 
Він вже раніше сповістив Захарії про Предтечу, але той не пові-
рив йому. Діва ж повірила, що це можливе, бо така Божа воля, 
вона лише спитала: "Як це може статися?" Ангел відповів їй: 
"Ти сповнена благодаті, о Маріє! Тому не бійся нічого, бо завдя-
ки своїй цноті ти знайшла милість Божу. Ти зачнеш сина, і наро-
диш, і даси йому ім'я Ісус; бо він є провіщеним Яковом і всіма 
патріархами і пророками Ізраїлю Спасителем. Він стане вели-
ким і Сином Всевишнього назветься, тому що був зачатий си-
лою Святого Духа. Отець дасть йому трон Давида, як і було 
провіщено, і він вічно володарюватиме над домом Якова, і його 
істинне царство не матиме кінця. Тепер Отець, Син і Святий Дух 
чекають твоєї слухняності, щоб пророцтво могло здійснитись. Уже 
Предтеча в лоні Єлизавети, твоєї кузини, і з твоєю згодою зійде 
на тебе Святий Дух, і святим буде той, хто народиться з тебе, і 
він буде названий Сином Всевишнього". 

На це Марія відповіла: "Глянь, ось я, слугиня Господня. Хай 
станеться зі мною по твоєму слову". І Дух Божий зійшов на його 
наречену і з першим дотиком дав їй своє світло, що удосконали-
ло в ній найдовершенішим чином чесноти мовчання, покори, му-
дрості і любові, які були в ній досконалою мірою, і вона стала 
одним цілим з мудрістю і нероздільно поєдналася з любов'ю. 
Послушна і чиста, вона загубилась в океані послуху, яким є я, і 
пережила щастя бути матір'ю, а її недоторканості при цьому не 
було завдано шкоди. Вона була снігом, що став квіткою, і, як 
така, віддалась Богові". 

"Але чоловік?" - спитав здивовано Петро. 
"Печать Бога зімкнула Марії уста, і тому Иосиф нічого не 

знав про чудо, поки Марія не повернулась назад із дому Захарії і 
не став очевидним її стан майбутньої матері". 
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"Що він зробив?" 
"Він страждав... і Марія також страждала..." 
"Якби це сталося мені!.." 
"Иосиф був праведником, Симоне Иони. Бог знає, кому він 

дарує свої милості... Він гірко страждав і вирішив її покинути. 
Але ангел зійшов на землю і сказав йому: "Не бійся взяти Ма-
рію до себе як свою наречену, бо те, що розвивається в ній, - є 
Син Божий, і через Силу Бога вона стала матір'ю. Коли народи-
ться син, ти даси йому ім'я Ісус, тому що він Спаситель!" 

"Иосиф був ученим?" - запитує Варфоломей. 
"Як нащадок Давида". 
"Тоді він мав мати просвітлення і згадати про пророків: "Діва 

зачне..." 
"Так, він це мав. За випробуванням послідувала радість". 
"Якби це був я ..., - знову починає Симон Петро, - тоді це 

було б інакше. Тому що я б... О, Господи, як добре, що це ста-
лося не мені! Я б зламав її, як стебло, не залишивши їй часу 
щось сказати, а якби вона вижила, то я б все життя мав боязли-
ву непевність перед нею. Столітній страх всього Ізраїлю перед 
наметом кивота!" 

"Мойсей також мав страх перед Богом, але йому була дана 
допомога, і він знаходився біля нього на горі (Вих 19, 1-20). Йо-
сиф пішов у святий дім своєї нареченої і турбувався про Діву і 
ненародженого. А коли прийшов час розрішення, пішов він з 
Марією в країну батьків, та Вифлеем не прийняв його, тому що 
серце ближнього закрите перед любов'ю до ближнього. Далі 
розповідайте ви". 

"Одного вечора я зустрів молоду жінку, що їхала, посміхаю-
чись, верхи на ослику. 3 нею був чоловік. Він запитав у мене, де 
можна знайти молоко і пристановище. Я сказав йому, що знав... 
Потім прийшла ніч... і велике світло... і ми вийшли, і Леві поба-
чив біля стайні ангела. Ангел провістив: "Спаситель народив-
ся". Була саме північ, небо було повне зірок. Але їхнє світло гу-
билося в світлі ангела, тисяч ангелів... (Ілля знову і знову плаче, 
коли про це згадує). Ангел сказав: "Ідіть туди, щоб йому покло-
нитися. Він у стайні, в яслах поміж двох тварин. Ви знайдете 
малу дитину, загорнуту в бідні тканини"... О, як сяяв ангел, коли 
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він говорив ці слова! А пам'ятаєш, Леві, як його крила розсипали 
вогонь, коли він став на коліна, щоб назвати Спасителя, і сказав: 
"...який є Христос, наш Господь!" 

"О, чи я не пам'ятаю! Голоси тисяч ангелів! О!.." 
"Честь Богу на висотах і мир на землі людям доброї волі". 

Ця музика зі мною, і возносить мене до неба кожен раз, як її 
чую", - Леві підводить своє захоплене обличчя, на якому бли-
щать сльози. 

"Тоді ми пішли туди, - каже Ісаак, - навантажені, як в'ючні 
тварини, радісні, як весільні гості, а потім... коли ми почули твій 
тоненький голосок і голос твоєї матері, ми більше ні на що не 
були здатні, і ми виштовхали вперед хлопця Леві, щоб він поди-
вився. Біля всієї цієї чистоти ми почувалися, як прокажені. Леві 
слухав, плакав і сміявся одночасно, і його голос звучав, як ме-
кання ягняти, так що навіть вівця Іллі відгукнулась на нього. 
Йосиф підійшов до входу і запросив нас увійти... О, яким ти був 
малим і гарним! Пуп'янок троянди кольору тіла на грубому сіні... 
і ти плакав... Потім ти усміхнувся, відчувши тепло ягнячого ху-
тра, що ми тобі запропонували, і напившись молока, що ми для 
тебе надоїли... Твоя перша їжа... О!., а потім... а потім ми тебе 
поцілували. Ти пахнув мигдалем і жасмином... і ми більше не 
могли розстатися із тобою..." 

"Ви мене ніколи не покидали, справді!" 
"Це правда, - каже Йонатан. - Твій образ залишився у нас 

всередині, і твій голос, і твоя посмішка... Ти виростав і ставав 
все кращим... Світ добрих прийшов, щоб порадіти з тебе... Але 
злі не могли пізнати тебе... Анна... твої перші кроки... троє му-
дреців... зірка!" 

"О, та ніч! Що за світло! Воно було нерухоме і біле, як пер-
лина - здавалося, що світ сяє тисяччю вогнів. Сьогодні був та-
нець зірок, а при твоєму народженні - поклоніння зірок. З пагор-
ба ми бачили, як мимо проходить караван, і пішли вниз, щоб 
побачити, чи він зупиниться... Іншого дня весь Вифлеем поба-
чив поклоніння мудреців. Потім... О, найжахливіше ми не хоче-
мо називати!.. Ми не можемо цього сказати!.." - Ілля зблід при 
згадці про цю подію. 

"Так, не говоріть цього. Про ненависть - мовчіть". 
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"Найбільшим болем було те, що у нас більше не було тебе, 
і ми нічого про тебе не знали. Не зміг нам допомогти і Захарія, 
наша остання надія... Нічого більше". 

"Чому, Господи, ти не втішив своїх слуг?" 
"Ти питаєш мене чому, Филипе? Тому що обачніше було так 

чинити. Ти бачиш, що навіть Захарія не хотів привідкрити завісу. 
Захарія..." 

"Але ти нам сказав, що саме він потурбувався про пастухів. 
Чому він не сказав їм, де ти, а тобі, що вони шукають, тебе, 
Ісусе?" 

"Захарія був дуже людяним праведником. Він був менше 
людиною і більше праведником протягом дев'яти місяців, поки 
був німим. Він удосконалювався протягом довгого часу після 
народження Иоана і став істинно праведником, коли зламалася 
його людська гордість, коли Бог відхилив його припущення. Він 
сказав: "Я як священик Бога кажу, що Спаситель мусить жити у 
Вифлеємі". Але Бог показав йому, що присуд, навіть священи-
чий, є жалюгідним присудом, коли не просвічений Богом. Наля-
кавшись думки, що своїм словом він міг погубити Ісуса, Захарія 
став праведником, що спочиває зараз в очікуванні раю. Правед-
ність навчила його мудрості і любові до ближнього. Любові до 
пастухів. Мудрості супроти світу, для якого Христос повинен був 
залишатися невідомим. При поверненні на батьківщину, в Наза-
рет, ми обминули Хеврон і Вифлеем з тієї ж самої перестороги, 
якою керувався Захарія, і вздовж узбережжя моря повернулися 
назад в Галилею. Навіть у день мого повноліття не вдалося За-
харії побачити мене - він саме напередодні відсвяткував зі сво-
їм хлопчиком таку саму церемонію і відразу ж від'їхав. 

Бог вартував, Бог випробовував, Бог піклувався, Бог зробив 
все добре. Мати Бога означає не тільки радість, але і зусилля. 
Так були поставлені великі вимоги до батьківської любові Иоси-
фа, і моя мати також мала відповідати багатьом вимогам щодо 
тіла і душі. Вона повинна була зробити все для того, щоб зберегти 
таємницю дитяти Месії. Це пояснення і для тих, хто не зрозумів 
подвійної причини турботи Марії і Иосифа, коли я загубився на 
три дні. Любов матері, любов батька до загубленої дитини! Бо-
язнь опікунів, що Месія може бути викритий раніше часу. Страх, 
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що вони недостатньо охороняли і берегли Спасителя світу, най-
більший подарунок Бога. Це і є причиною вигуку: "Сину, чому ти 
зробив це нам! Твій батько і я з болем шукали тебе!" Твій бать-
ко, твоя мати... покривало, що було накинуте на велич воплоче-
ного в людині Бога. Потім переконлива відповідь: "Чому ви мене 
шукали? Чи ви не знаєте, що я маю бути в домі Отця мого?" 
Відповідь, сприйнята Благодатною і зрозуміла їй в її істинному 
значенні. Тобто: "Не бійтесь! Я ще малий, хлопчик, але коли я 
виросту як людина, наберусь розуму і благодаті, то я буду в 
очах людей досконалим, тому що я є Сином Отця. І тому я знаю, 
що я маю робити: я служу Отцеві і роблю зримою його велич, 
служачи Богові і зберігаючи йому Спасителя". Так я поводився 
аж до останнього року. 

Зараз час прийшов; завіса піднялася, і син Иосифа показує-
ться в своїй істинній сутності: як Месія благої вісті, як Відкупи-
тель, Спаситель і Цар прийдешніх часів". 

"Ти ніколи більше не бачив Йоана?" 
"Тільки на Йордані, коли я випрошував хрищення". 
"Тому ти не знав, що Захарія зробив їм послугу?" 
"Я сказав тобі: після кривавої купелі невинних праведники 

стали святими, а люди праведниками. Лише демони залишилися 
тим, чим були завжди. Захарія навчився бути святим покорою, 
любов'ю до ближнього, розумом і мовчанкою". 

"Я хочу це запам'ятати. Чи я це зможу?" - питає Петро. 
"Будь спокійним, Симоне. Завтра я попрошу пастухів, щоб вони 

мені все повторили. В спокійних обставинах. У саду. Один, два, три 
рази, якщо це буде потрібно. Я маю добру пам'ять, випробувану на 
митниці, і все запам'ятаю. Якщо ти потім захочеш, я зможу тобі 
повторити. В Капернаумі я ніколи нічого не записував і все ж..." 

"О, ти ніколи не помилився і на десяту частину драхми! Я 
добре пам'ятаю. Я пробачу тобі твоє минуле від щирого серця, 
якщо ти не забудеш цієї розповіді... і будеш її мені часто повто-
рювати. Я хочу, щоб вона відтиснулась у моєму серці, як у їхніх... 
як у Йони... О! Навіть в смерті називати його ім'я!" 

Ісус спостерігає за Петром і посміхається. Потім підводиться 
і кладе поцілунок на його сивому волоссі. 

"Чому ти поцілував мене, Учителю?" 
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"Тому що ти став пророком. Ти помреш із моїм іменем на 
устах. Я поцілував дух, що говорив із тебе". 

Потім Ісус голосно починає співати псалми, і всі підводять-
ся і починають співати разом з ним. "Підніміться і хваліть Гос-
пода, Бога вашого, від вічності до вічності. Хай благословиться 
його святе ім'я, що понад усяку похвалу. Ти один Господь. Ти 
сотворив небо, і небеса небес, і всі сили, землю, і все, що на ній 
є і т. д." (Це гімн, що співається левітами на святі освячення 
народу.). Все закінчується цим довгим співом, і я не знаю, чи це 
стародавній звичай, чи Ісус сам його встановив. 

10.4.1945. Я відкриваю Біблію по триденному спочинку. Я відкри-
ваю її просто так, на випадковій сторінці, лише щоб щось почитати, що 
є Словом, що походить від Бога. Коли я відкриваю Біблію, мій погляд 
падає на 25-31 рядки 17 Псалму. І Господь говорить: "Хіба це не те, що 
ти можеш сказати про мене? Раніше я любив тебе моєю досконалою 
любов'ю, але ти не любила мене своєю досконалою любов'ю; якщо 
думка про мене і була у твоєму серці, то ти мала й інші людські схиль-
ності, що були сильнішими, ніж твоя любов до мене, і ти не була достой-
на моєї нагороди. Чи ти ще згадуєш про той час? Я про нього також ще 
згадую. Ти повернулася зі свого пансіонату для дівчат, від тебе ще ішли 
пахощі Бога, як від діви з храму ідуть пахощі від фіміаму богослужінь. І 
я вже вибрав тебе. Коли я тебе вибрав? Ти хочеш це знати? Істинно, коли 
твоя душа була створена, бо жодне людське призначення не є невідо-
мим Вічній Думці. Але моя мала Марія ще немовлям залишилася жити 
завдяки моїй волі незважаючи на нещасливі обставини, в яких вона на-
родилася і які її оточували; вона належала мені, коли проливала свої 
перші сльози, дивлячись на зняття Христа із хреста. Ти потребувала мене, 
і я подарував себе тобі із повною задоволення усмішкою. Це для тебе 
були сказані слова: "Пустіть дітей приходити до мене!" 

Лише дитячі уста можуть полегшити біль Христових ран. Дітей за 
віком і дітей за волею. Дітей, що з любові й послуху до Вчителя стають 
схожими на дітей в ім'я Божого Царства. Насолода Бога, Марія, дівст-
венна мати, є досконалою малою, що торжествує у небі. 

Душі дорослих, що залишилися "дітьми", такі ж рідкісні, як цілком 
досконалі круглі перли особливої величини. Але всі діти за віком мають 
ще не осквернені душі, що є радістю Бога і втіхою Христа. З цього часу 
Син потребував тебе. Кожна невинна сльоза була варта його поцілунку, 
кожен поцілунок - благодаті, кожна благодать була возз'єднанням з бо-
жественною любов'ю. Це не помилка - оглядатися назад, щоб величати 
Богородицю і просити милості. Поки ти перебувала у виховному за-
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кладі, ти могла співати величання Богородиці. Ти цілком належала Бо-
гові. Лиш один вівтар був у тобі! Лише одна-єдина любов! Лілія з напів-
відкритою чашечкою була наповнена лише небесною росою і божест-
венними променями. Потім прийшов світ, а з ним і багато інших вівта-
рів, і багато інших прихильностей, незаконних завойовників мого місця. 
Але вони перебували в тобі лише доти, доки я хотів. 

Я міг і не схотіти, і хтось скаже тобі на це: "Це був небезпечний 
експеримент!" Ні! Це було необхідно. Апостоли були упокорені їхньою 
відмовою від Христа. Коли в них взяла верх вся зіпсованість людської нату-
ри, вони наново були вражені всім тим, що в'яже людей. Тоді вони зрозу-
міли, що все їхнє навернення було не їхньою заслугою, але сталося лише 
завдяки їхньому зв'язку з Ісусом. Але високомірність, людське зіпсуття 
були в них знищені. Це необхідно всім, що вибрані для особливого завдан-
ня, щоб вони не втратили цієї вибраності мною, тому що недостойні моєї 
любові. Один за одним повинні щезнути усі претенденти на моє місце у 
твоєму серці. Твій Бог стане знову твоїм царем, якому ти заспіваєш "По-
милуй". Зараз, дочко, поглянь на минуле і на сучасне. Поглянь на час 
твого захоплення людиною, наукою і собою самою, а потім поглянь на 
свою теперішню, знову єдину любов до мене! І скажи - але хай говорить 
лише істинний коштовний голос твоєї душі - чи ти тепер не володієш 
усім? Відколи ти є моєю, чи ж ти не маєш усього? Багато нерозумних 
скажуть: "Вона не має нічого: ні здоров'я, ні радості, ні доброго самопо-
чуття". Але твоя душа, що бачить очима душі, каже: "Я маю все, і навіть 
більше, якщо можна так сказати про те, що необхідне для щастя спасіння". 
Ти маєш своє особливе післанництво як рупор. А крім того, що є даром 
і не є необхідним, ти маєш особливу прихильність Бога до виконання твоїх 
бажань відповідно до слів псалмопівця: "Господь винагородив мені за моєю 
праведністю, за чистотою рук моїх перед твоїми очима"(Пс 17, 21-25). 

Я безконечно божественно щедрий супроти праведників і тих, хто 
має чисте серце. Добрий зі слабкими і надзвичайно добрий із сильними з 
любові до мене. І оскільки я є любов, я повинен робити насильство над 
собою, щоб не стати слабким із грішником. Такого я віддаю милосердю 
мого сина. Моїм дітям даю я повноту моїх ласк. Я рятую їх, просвічую їх, 
звільняю їх і зміцнюю їх все більше і більше. Я веду їх побіч себе моєю 
дорогою чистоти і навчаю їх через моє у вогні божественної любові сот-
ворене Слово. Так обходжуся я і з тобою, моя душе, що подарувала мені 
свою любов і склала на мене всю свою надію. Тому не бійся нічого, квітко 
Божа. Немає жодної квітки, починаючи з мікроскопічно маленьких квіток 
обледенілих гір і закінчуючи величезними квітами тропічних країн, якій 
би я для її благородного життя не дав необхідних роси, світла і тепла. Але 
це лише рослини! Який же допшд отримають від свого творця квіти моїх 
душ? Не бійся нічого, квітко Бога, окроплена кров'ю і сльозами Сина і 
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Діви. Прикрашена цими перлами і своєю вірністю, ти дуже дорога мені. 
Співай повсякчас величання Богородиці! Отець, Син і Утішитель з тобою!" 

О, Господи! Господи! Ти це кажеш, і це має бути істина. Але якою 
була моя велика безпомічність минулого року! Ти це знаєш! Ти не байду-
жий до почуття сердець. Є рани, які болять при найменшому порусі і 
після заживання. Навіть співчуття інших часто спричиняє біль - особливо 
тоді, коли пробують торкнутися ран. Розірвані нерви болять і після того, 
як рана зарубцювалась. Твій відхід - незважаючи на те, що ти знову взяв 
мене до свого серця - залишається болючою раною, бо вона завдана 
узам любові, що поєднують мене з тобою. Я не питаю тебе, чому ти 
зробив це. Я лише кажу тобі: ти знаєш, що означає для мене бути покину-
тою тобою. Сьогодні я тремтіла, пишучи: 10 квітня. Тому що від 10 квітня 
минулого року твоя бідна квітка була без роси, без світла, без тепла. Я 
майже померла. Тому що я все дала тобі і якби я мала ще більше, я б дала 
ще більше. Але більше не посилай мені такого випробування. Ти бачиш, 
що моє убозтво не може цього витримати. Я співаю, так. Я співаю свій 
"Magnificat"! Я також кажу тобі: я не заслужила тих великих речей, які ти 
робиш в мені. Все ж мій спів завжди змішаний зі сльозами; бо як дитина, 
що пережила в ранньому дитинстві важкі часи, не може усміхатися раді-
сною усмішкою щасливого дитинства, так і я не можу забути ті дні мину-
лого року, коли я була без тебе. Ісус правий, Марія права. Ми важко 
страждаємо, коли ти покидаєш нас, Отче... Коли я це пишу, запалюється 
маленьке світло, що постійно горить перед Ісусом: зірочка, що разом з 
моїм серцем світить перед моїм розіп'ятим Спасителем. Рік тому вона 
погасла... Моя келія... моя дароносиця, мій рай без світла! Я дуже страж-
дала від цього. Все я одержала від твоєї любові, але багато і від твоєї 
суворості: темряву, самотність і те, що твій Син назвав "пеклом". Я була 
як пташка, якій пощастило уникнути мучителів. Я боюся... Скрізь я бачу 
петлі, ґрати і муки... Господи, змилосердися..." 

(Серед різних записів знаходимо диктант з наказом віддатися Божій 
волі: "...якщо ти розглянеш ці нібито протиріччя твого буття і те, що ти 
тепер маєш, то ти скажеш: "Кожна подія, що нібито суперечить наступній 
і моєму теперішньому становищу, насправді підготувала їм шлях і є ре-
зультатом моєї попередньої згоди". Прийми це так, ніби ти весь час цього 
прагнула, відколи з молитви Ісуса "Хай буде воля твоя" зробила для себе 
плодотворне правило. Ти багато чого досягла і швидко піднімаєшся ввись. 
Чим більше ти з радістю і готовністю будеш коритися Божим намірам, 
тим міцнішими будуть твоя воля, твоє пізнання і твоє вдосконалення". 
Інший диктант зводиться до цитати: "В найтіснішому поєднанні з мудріс-
тю полягає безсмертя" (Мудр. 8,17) і пояснення уривку з Біблії (Єз. 37,1-
14) письменницею: "Я розумію, чому Ісус мене не питає, чи мертві вос-
креснуть у судний день. Віра вчить нас цього, і тут не виникає ніякого 
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сумніву. А він все ж називає бідне сучасне людство "кістками", тому що 
воно надто прив'язане до землі і йому бракує духу. Я розумію це, бо 
оскільки Бог покликав мене бути його рупором, то помножився і підняв-
ся мій інтелект до рівня, що перевищує загальнолюдський. Отож, я бачу і 
розумію співвідповідно духові". Диктант закінчується словами: "Прийде 
час, що я знову матиму народ живих, а не трупів. Тим часом я даю кра-
щим, тим, що не померли, але з недостачі духовної поживи висохли до 
скелетів, як поживу моє Слово. Ви не повинні померти від виснаження. 
Моє слово є солодкою манною, що дивним чином дає вам силу. Харчуй-
тесь ним, діти моєї любові і моєї жертви! Чому я повинен дивитися на те, 
що так багато голодує, коли Спаситель для них підготував стільки їжі, а ті 
голодуючі відмовляються від неї? Прийміть їжу, встаньте, вийдіть із гробів. 
Вийдіть із апатії, з гріхів світу, прийдіть до свідомості, прийдіть, щоб нано-
во пізнати Господа, вашого Бога. Я сказав вам це на початку цього твору 
і під час цієї трагічної війни і повторюю ще раз: це одна з тих війн, що 
починають час антихриста. Потім прийде ера живого духа. Блаженні, хто 
підготується, щоб піти назустріч тій ері. Не говоріть: "Ми не переживемо 
той час". Ви ні, не всі з вас. Але це дурість і брак любові - думати лише 
про себе. Від безбожних батьків походять безбожні діти, інертні батьки 
мають інертних дітей. Ваші діти і діти ваших дітей є тими, хто буде дуже 
потребувати цієї духовної сили для тої години. В основі своїй це є заповідь 
людської любові - турбуватися про благополуччя дітей і внуків. Цій тур-
боті в релігійних питаннях слід приділяти не менше уваги, ніж у справах 
світських. Так як ви залишаєте своїм дітям майно або намагаєтесь це зро-
бити, щоб їм жилося легше, ніж вам, так ви повинні турбуватися і про те, 
щоб залишити їм у спадок духовну силу, яку вони зможуть розвинути і 
помножити, щоб потім мати її вдосталь, коли остання битва між світом і 
Люцифером з такою силою розгориться над людством, що воно питатиме 
себе, чи пекло не було б кращим. Пекло! Світ переживе цю битву! Тоді 
для вірних духом прийде небо, надземна земля: Царство Боже"). 

176. ПОВЕРНЕННЯ ДО "ОБМАНЛИВИХ ВОД" 

Ісус зі своїми апостолами переходить пологими полями біля 
"Обманливих вод". День дощовий, місце пустинне. Мабуть, обід-
ня пора, тому що слабке сонячне світло, що час від часу проби-
вається через сіру завісу хмар, падає на землю прямо. Ісус го-
ворить із Іскаріотом - дає доручення піти за найнеобхіднішим 
до села. Коли він залишається сам, до нього поспішає Андрій, і, 
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як завжди, питає нерішуче і тихо: "Чи хочеш ти послухати мене, 
Вчителю?" 

"Так, ходи зі мною вперед", - і Ісус в супроводі апостола 
пришвидшує крок, щоб випередити на кілька метрів інших. 

"Жінки тут більше немає, Вчителю", - каже сумно Андрій і 
пояснює: - Її побили, і вона втекла. Вона була поранена і стікала 
кров'ю. Її побачив управитель. Я пішов вперед подивитися, чи в 
порядку дорога. Можливо, цього б не сталося, якщо б я був біля 
неї. Я так сподівався, що зможу допровадити її до світла! Цими 
днями я багато молився про те! Тепер вона втекла. Я цього 
іншим не говорив, тільки тобі, тому що ти мене розумієш. Ти 
знаєш, що я не маю ніяких задніх думок, а лише сповнений вели-
ким бажанням, що стає мукою, допомогти врятуватися сестрі". 

"Я знаю це, Андрію, і кажу тобі: незважаючи на те, що так 
склалися події, твоє бажання все ж сповниться. Молитва в цьому 
наміренні ніколи не даремна. Бог почує її, і вона буде врятована". 

"Ти це кажеш? О, мій біль вгамований!" 
"Ти не хочеш знати, що з нею? Тобі байдуже, що не ти при-

ведеш мене до неї? Ти не питаєш, як це станеться?" - Ісус ніж-
но усміхається, і в його голубих очах зблискує іскорка, коли він 
нахиляється до свого апостола, що іде побіч нього. Той погляд і 
посмішка - одна з таємниць Ісуса, якими він завойовує серця. 

Андрій оглядає Ісуса своїми лагідними карими очима і каже: 
"Мені достатньо знати, що вона прийде до тебе. Я чи хтось 
інший - яка різниця? Як це станеться? Ти це знаєш, а мені це 
знати не треба. Мені вистачає твого запевнення, і я щасливий!" 

Ісус обіймає Андрія однією рукою за плечі і сповненим лю-
бові порухом притягає до себе, що зовсім збентежило доброго 
апостола. В такому душевному стані він слухає слова Ісуса: "Це 
дар істинного апостола. Поглянь, мій друже, в твоєму житті і в 
житті майбутніх апостолів завжди так буде. Деколи ви будете ді-
знаватися, що ви були "спасителями". Але в більшості випадків 
ви не будете знати, що люди, за яких вас найбільше боліла душа, 
порятовані саме завдяки вам. Лише в небі ви побачите, що ваші 
порятовані ідуть вам назустріч чи підносяться в вічне царство; і 
ваша радість збільшуватиметься із кожним відкупленим. Деколи 
ви відчуєте це ще на землі. Це будуть радощі, які я вам посилати-
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му, щоб вливати в вас ще більшу старанність для нових завою-
вань. Але блаженний священик, що не потребує заохоти, щоб ви-
конувати свій обов'язок! Блаженний той, хто не втрачає духу, коли 
не бачить успіху, і не каже: "Я більше нічого не робитиму, бо я не 
маю жодної сатисфакції". Апостольська сатисфакція як єдина за-
охота до праці свідчить про недостатню апостольську освіту і є 
приниженням апостольської місії до рівня звичайної людської дія-
льності, що все ж полягає у духовному дорученні. Ніколи не слід 
піддаватися обоготворенню професії, коли священицтво розгляда-
ється як мета власного пошанування. Не до вас мають молитися, 
а до Господа, вашого Бога! Йому одному належить пошанування 
врятованих... Вам же - праця порятунку, коли ви чекаєте на вхід 
до неба, щоб бути похваленими як "рятівник". Але ти сказав мені, 
що її бачив управитель. Розповідай". 

"Три дні по нашому відході звідти прийшли фарисеї, щоб шу-
кати тебе. Вони нас, звичайно, не знайшли. В пошуках тебе вони 
обійшли все село і будинки в полях, ніби дуже прагнули тебе 
бачити. Але ніхто їм не повірив. Вони пішли на заїжджі двори і 
високомірно вимагали від усіх присутніх, щоб вони негайно ви-
їхали, бо вони не хочуть мати ніяких контактів з невідомими чу-
жинцями, які ще й можуть осквернити їх. Кожен день вони ходи-
ли до будинку. По кількох днях вони зустріли бідолаху, що теж 
ходила до будинку, сподіваючись знайти там тебе і отримати мир. 
Вони її прогнали і пішли за нею аж до її пристановища в стайні 
управителя. Вони не напали на неї відразу, тому що вийшли упра-
витель і його сини, озброєні палицями. Але ввечері, коли вона 
пішла до криниці, вони повернулись разом з іншими і кидали в неї 
камінням і кричали: "Повія! Повія!", називаючи її ганьбою села. 
Коли вона хотіла утекти, вони її наздогнали, познущались, здерли 
з неї одежу і покривало, щоб усі могли її бачити. Вони її побили і 
видали начальника синагоги, щоб він її прокляв і видав камену-
вати і щоб він і тебе прокляв, тому що ти її сюди привів. Але той 
не захотів цього робити і тепер чекає анафеми Вищої Ради. Упра-
витель поспішив на допомогу і вирвав її з рук цих розпусників. 
Але вночі вона пішла геть, залишивши браслет із кількома сло-
вами на смужці пергаменту. Вона там написала: "Дякую! Моли-
ся за мене!" Управитель каже, що вона ще молода і дуже гарна, 
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але дуже бліда і схудла. Він шукав її в полях, бо вона була важко 
поранена. Але він її не знайшов, і він не може зрозуміти, як вона 
в такому стані могла так далеко відійти. Можливо, вона мертва 
і десь лежить... і не може порятуватися..." 

"Ні". 
"Ні? Вона не померла? Вона не заблудилася?" 
"Прагнення до спасіння вже є прощенням гріхів. Навіть якщо 

б вона померла, їй би простилося, бо вона шукала правду і пото-
птала свої прогрішення. Але вона не мертва. Вона ступає на пер-
шу сходинку гори спасіння. Я бачу її... Її хилить плач каяття. 
Але він робить її все сильнішою, а тягар зменшується. Я бачу її. 
Вона йде назустріч сонцю. Коли вона досягне вершини, то буде 
стояти в величі Божого сонця. Допоможи їй своєю молитвою!" 

"О, мій Господи!" - Андрій невимовно щасливий від думки, 
що він допоміг душі освятитися. 

Ісус посміхається ще добродушніше. Він каже: "Ми повинні 
розкрити перед переслідуваним начальником синагоги обійми і 
серця і піти до доброго управителя, щоб йому подякувати і бла-
гословити його. Скажімо про це іншим". 

Але коли вони підходили до решти апостолів, що зупинили-
ся, зрозумівши, що Андрій має персональну розмову з Ісусом, 
вони побачили Іскаріота, що біг розмахуючи руками. У плащі, 
що розвівається, він був схожий на великого метелика, що літає 
по луках. 

"Але що з ним? - питає Петро. - Чи він з'їхав з глузду?" 
Перш ніж хтось зміг йому відповісти, Іскаріот, підбігши ближ-

че, закричав: "Зупинись, Учителю! Послухай мене, перш ніж 
увійдеш у дім. Вони влаштували тобі засідку. О, ця підла банда!" 
Наблизившись до апостолів, він продовжує: "О, Вчителю, ми не 
можемо більше туди увійти. В селі фарисеї, і вони щодня ходять 
до будинку. Вони чекають на тебе, щоб тобі докучати. Вони від-
силають геть усіх тих, хто шукає тебе. Вони залякують усіх від-
лученням. Що ти хочеш робити? Тут чатують на тебе, і твоя пра-
ця буде знищена. Один з них мене побачив і напав на мене. Це 
потворний довгоносий старий, який мене знає, бо він один із книж-
ників храму. Так, там є і книжники. Так, він напав на мене, схопив 
мене своєю пазуристою лапою і ображав мене своїм яструбиним 
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голосом. Поки він мене дряпав і ображав, подивись (і він показує 
чіткі сліди від нігтів на зап'ясті і на щоці), я ще терпів, але коли він 
почав ображати тебе, я схопив його за комір..." 

"Але, Юдо!" - гукає Ісус. 
"Ні, Вчителю, я його не задушив. Я лише не дав йому про-

клясти тебе. Потім я його відпустив. Тепер він там і помирає від 
страху через пережиту небезпеку... Але ходімо звідси, я прошу 
тебе! І так уже ніхто до тебе не зможе прийти..." 

"Вчителю!" 
"Це жах!" 
"Юда правий!" 
"Вони як гієни в засідці". 
"Вогонь з неба, що зійшов на Содом, чому ти не зійдеш 

знову?" 
"Але знаєш, ти був хоробрим, хлопче! Шкода, що мене при 

цьому не було, я б тобі допоміг". 
"О, Петре, якщо б ти був при цьому, то цей малий яструб 

раз і назавжди втратив би своє пір'я і свій голос". 
"Але як тобі вдалося не впасти в крайнощі?" 
"Ба... Розсудливість. Думка з Бог знає яких глибин серця: 

"Суд творить Учитель". Я опанував себе, хоч це було важче, 
ніж стерпіти ляпас книжника. Мої нерви були наче порвані, так 
що я потім відчув себе таким обезсиленим, що навіть не мав би 
сили його вдарити. Що за напруження - опанувати себе!" 

"Ти дійсно був хоробрим! Чи не так, Учителю? Але ти не 
кажеш своєї думки". 

Петро такий щасливий зі вчинку Юди, що не помітив, як 
обличчя Ісуса із сяючого стало сумним, що цей сум погасив 
його погляд, стиснув його уста і зробив їх аж якимись вужчими. 

Ісус розтуляє уста і говорить: "Я скажу, що у мене більшу 
відразу викликає ваш спосіб думання, ніж поведінка юдеїв. Вони 
є нещасними в темряві. Ви, хоч і маєте світло, тверді, мстиві, 
застосовуєте грубу силу, відказуєте на інших і схвалюєте бру-
тальність, як і вони. Я кажу вам: ви знову і знову засвідчуєте 
мені, що залишились такими самими, якими були тоді, коли впер-
ше мене побачили. Це мене болить! Що стосується фарисеїв, 
то ви повинні знати, що Ісус Христос не втікає від них. Ви від-
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ступаєте, то я іду їм назустріч. Я не боягуз. Я піду лише тоді, 
коли переговорю з ними і їх не переконаю. Про мене не зможуть 
сказати, що я не намагався всіма засобами притягнути їх до 
себе. І вони є дітьми Авраама. Я виконую свій обов'язок до 
кінця. їхнє прокляття може бути зумовлене єдино лише їхньою 
злою волею. Воно не повинно бути наслідком якогось упущення 
з мого боку щодо них". Ісус іде до будинку, низький дах якого 
вже видніється за рядом безлистих дерев. 

Апостоли ідуть за ним, похиливши голови і тихо перемовля-
ючись. Ось і дім. Вони мовчки входять у кухню і починають 
поратись біля плити. Ісус заглиблюється у думки. 

Вони вже майже сіли їсти, коли біля дверей з'являється гру-
па людей. "Вони тут", - шепоче Іскаріот. 

Ісус негайно підводиться і йде їм назустріч. Він справляє на-
стільки сильне враження, що група на мить відступає назад. Але 
його вітання додає їм впевненості: "Мир вам! Чого вам треба?" 

Тепер боягузи думають, що можуть зважитись на все, і ви-
сокомірно починають: "Іменем Святого Закону ми наказуємо тобі 
покинути це місце. Ти підбурювач совісті, переступник Закону, 
збурювач спокійних міст Юдеї, ти не боїшся кари неба, ти пе-
редразнювач праведника, що хрестить на Йордані! Ти, що при-
ймаєш під свій захист повій, залиш Юдейську країну! Щоб твоє 
дихання не проникало звідси через мури в святе місто!" 

"Я не роблю нічого злого. Я навчаю, як вчитель, оздоров-
люю, як чудотворець, виганяю демонів, як екзорцист: всі вони є 
в Юдеї. Бог, що дозволяє їхню діяльність, хоче, щоб і ви її пова-
жали і шанували. Я не вимагаю жодного пошанування. Я лише 
вимагаю дати мені можливість робити добро тим, хто хворий 
тілесно, духовно і душевно. Чому ви мені це забороняєте?" 

"Ти біснуватий! Іди геть!" 
"Образа не є відповіддю. Я спитав вас, чому ви забороняє-

те мені те, що дозволяєте іншим". 
"Тому що ти біснуватий, і демони допомагають тобі виганя-

ти демонів і творити чуда". 
"А ваші екзорцисти? З чиєю допомогою вони це роблять?" 
"Своїм святим життям. Але ти грішник і ти використовуєш 

грішниць, щоб збільшити свою силу, бо у любовному зв'язку по-
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множується влада демонічної сили. Наша святість очистила 
область від твоїх співучасників. Ми не дозволимо, щоб ти тут 
залишався, щоб й інші жінки не були у це втягнені". 

"Але, власне, чи це ваш будинок?" - питає Петро, що став 
позаду Ісуса і має грізний вигляд. 

"Це не наш дім, але вся Юдея і весь Ізраїль є в святих 
руках чистих Ізраїлю". 

"Тобто вас?" - питає Іскаріот, який також підійшов до две-
рей і вслід за цією фразою пустив в'їдливий смішок. Потім він 
питає: "Ваш інший друг, де він? Він ще тремтить? О, соромтеся, 
ідіть, і то негайно! Інакше ви пошкодуєте..." 

"Спокій, Юдо! А ти, Петре, іди на своє місце! Слухайте, ви, 
фарисеї і книжники. На ваше благо й із співчуття до ваших душ 
я прошу вас не поборювати Слово Боже. Ходіть до мене! Я не 
ненавиджу вас. Я розумію ваш спосіб мислення і співчуваю вам. 
Але я хочу привести вас до іншої духовної позиції, до нової, свя-
тої, що здатна освятити вас і вести вас до неба. Ви думаєте, я 
прийшов, щоб з вами боротися? О ні! Я прийшов, щоб вас поря-
тувати. Тому я прийшов. Я взиваю до вашої великодушності. Я 
прошу у вас любові й розуміння. Саме тому, що ви є мудрістю в 
Ізраїлі, ви повинні розуміти істину краще за інших. Будьте ду-
шею, а не тілом! Ви хочете, щоб я просив вас на колінах? Йде-
ться про ваші душі і про те, щоб здобути вас для неба. Задля 
цього я можу дозволити наступити на себе ногами і я впевнений, 
що Отець не сприйме моє упокорення як помилку. Говоріть! Ска-
жіть мені слово, я чекаю на це". 

"Будь проклятий, кажемо ми!" 
"Добре. Це сказано! Тепер ідіть! Я також піду". Ісус повер-

тається до них спиною і йде на своє місце. Він плаче, схиливши 
голову над столом. Варфоломей зачиняє двері, щоб жорстоко-
сердні, що ображали Учителя, а тепер відходять із прокльонами 
і погрозами, не побачили цих сліз. 

Запало довге мовчання. Потім Яків Алфея погладив Ісуса 
по голові і каже: "Не плач! Ми любимо тебе! За них також!" 

Ісус підводить своє лице і каже: "Я плачу не через себе. Я 
плачу через них. Вони самі себе вбивають, тому що не чують 
запрошення до неба". 
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"Що будемо робити, Учителю?" - питає інший Яків. 
"Підемо в Галилею... Вирушимо завтра вранці". 
"Не сьогодні, Господи?" 
"Ні! Я повинен попрощатися з добрими людьми селища, і ви 

підете зі мною". 

177. НОВИЙ УЧЕНЬ. 
ВИХІД У ГАЛИЛЕЮ 

"Господи, я діяв тільки як велить мій обов'язок супроти Бога, 
мого Господа і чистого сумління. Я спостерігав за тією жінкою 
протягом того часу, коли вона була моєю гостею, і весь час вва-
жав її гідною пошани. Можливо, вона колись була грішницею. 
Але тепер вона точно нею не є. Чому я повинен нагадувати їй 
минуле, яке вона сама закрила ґратами, щоб його позбутись? У 
моїй сім'ї є юнаки, і вони не потворні. Але вона ніколи не показу-
вала свого справді гарного обличчя і не давала почути свого 
голосу. Я мушу сказати, що я лише тоді почув срібний перелив її 
голосу, коли вона кричала від болю. А коли вона щось просила, 
то голос губився під покривалом. Або шептала моїй жінці так 
тихо, що її ледве можна було зрозуміти. Бачиш, якою вона була 
мудрою? Коли вона злякалася, що її присутність може зашкоди-
ти, то пішла геть. Я пообіцяв їй допомогу і захист, але вона цим 
не скористалась. Ні, жінки, що опустилися, так не роблять. Я 
буду молитися за неї. Як вона цього і бажала. Прийми це, Госпо-
ди! Як пожертву для її блага! Це напевно принесе їй мир", -
управитель шанобливо подає Ісусові браслет, який залишила жін-
ка. Це гарний чоловік з відкритим обличчям і приземкуватою 
постаттю. Позаду нього стоять діти, схожі на батька, - шестеро 
вірних серцем і розумних осіб і мати, струнка, дуже ніжна жінка, 
сама доброта, що дослухається до свого чоловіка так, ніби вона 
слухає Бога, весь час киваючи головою. 

Ісус бере золотий браслет, дає Петрові і каже: "Для бід-
них". Потім він знову повертається до управителя: "Не всі в Ізра-
їлі мають твою праведність. Ти мудрий, тому що можеш відріз-
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нити зло від добра і слідуєш за добром, не виважуючи при цьо-
му, як це роблять інші, чи це тобі щось принесе, чи ні. Іменем 
вічного Отця я благословляю тебе, твоїх дітей, твою дружину і 
твій дім. Постійно зберігайте цю готовність душі, й Господь зав-
жди буде з вами, і ви матимете життя вічне. Зараз я іду геть, 
але не кажу, що ми більше ніколи не побачимось. Я повернуся, і 
ви завжди зможете приходити до мене. За все, що ви зробили 
для мене і того бідного створіння, хай дасть вам Бог свій мир". 

Управитель, діти і жінка вклякають і цілують стопи Ісуса. Він 
благословляє їх і віддаляється разом з учнями в напрямку села. 

"А якщо злочинці ще там?" - питає Филип. 
"Нікому не можна заборонити говорити на вулицях батьків-

щини", - відповідає Юда Алфея. 
"Так, але для них ми поза законом!" 
"О, хай роблять як знають. Ти цим стурбований?" 
"Я стурбований не лише тим, що Вчитель проти насильни-

цьких актів. Вони це знають і використовують", - бурмоче Пет-
ро в бороду. Він припускає, що Ісус, який розмовляє з Симоном 
і Іскаріотом, цього не чує. Але Ісус чує, повертається і наполо-
вину серйозно, наполовину посміхаючись каже: "Ти думаєш, що 
я переможу, якщо застосую силу? Це жалюгідний людський ме-
тод. Сила приносить скороминущі людські перемоги. Але як до-
вго триває пригноблення? Так довго, поки воно не викличе спро-
тиву пригноблених, що, об'єднавшись, утворять більшу силу і пе-
респлять гнобителів. Я не хочу тимчасового царства! Я хочу 
вічного царства: Царства небесного! Як часто я вам це вже го-
ворив! Як часто мені це ще треба буде сказати? Чи ви колись 
це усвідомите? Так. Прийде час, коли ви це усвідомите". 

"Коли, мій Господи? Я хочу це осягнути якнайшвидше, щоб 
знати більше", - каже Петро. 

"Коли? Коли ви будете розмелені між жорнами болю і пока-
яння, як зерно. Ви могли б... Так, ви повинні б осягнути це швид-
ше. Але для цього ви повинні відкинути вашу людськість і виз-
волити ваш дух. Але це самоподолання ви не в змозі зробити. 
Але ви зрозумієте... ви зрозумієте. Тоді ви зрозумієте. Що я не 
можу застосовувати силу, цей людський засіб, щоб заснувати 
Царство небесне - Царство Духа. Але зараз не бійтеся! Ці люди, 
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що примусили вас думати про себе, нічого нам не зроблять. їм 
достатньо того, що вони прогнали мене". 

"Чи не було б простіше попросити начальника синагоги при-
йти до управителя або зачекати на головній вулиці?" 

"О, що за ображений чоловік сьогодні мій Тома! Але ні, це 
не було б простіше. Або, краще кажучи, це було б простіше, але 
не було б коректно. Задля мене він проявив героїзм і був потур-
бований у своєму домі через мене. Тому тепер буде правильно, 
коли я відвідаю його в його домі і там утішу". 

Тома здвигає плечима і більше нічого не каже. 
Ось і селище, розтягнуте, з будинками, що оточені фрукто-

вими садами, і стайнями для овець. Тут, напевно, добрі пасови-
ща для овець, бо звідусіль доноситься мекання і видно отари, 
які повертаються з пасовищ на рівнині чи яких туди женуть. На 
перехресті вулиць розташована торгова площа з криницею. Тут 
же і будинок начальника синагоги. 

Відчиняє старша жінка. На її обличчі видно сліди сліз. Але 
коли вона бачить Господа, на ньому малюється радість, і вона 
схиляється з вітанням-благословенням. 

"Встань, мати. Я прийшов, щоб з вами попрощатися. Де твій 
син?" 

"Він там, - і вона вказує на кімнату в задній частині будин-
ку. - Ти прийшов, щоб його втішити? Мені це не вдається!" 

"Він такий невтішний? Він жаліє, що захистив мене?" 
"Ні, Господи! Але його гризуть сумніви. Та ти його почуєш. 

Я його покличу". 
"Ні, я піду до нього. Ви почекайте тут. Ходімо, жінко!" 
Ісус іде через передпокій, відчиняє двері і входить у кімна-

ту. Він тихо наближається до чоловіка, що сидить, низько схилив-
шись і поринувши у болісне споглядання. 

"Мир тобі, Тимонею!" 
"Господи! Ти?!" 

"Я, чому ти такий сумний?" 
"Господи... я... Вони мені сказали, що ніби я згрішив. Вони 

сказали, що я поза законом. Я іспитую себе і розумію, що це не 
так. Але вони святі Ізраїлю, а я - бідний начальник синагоги. 
Напевне, вони праві. Тепер я більше не наважусь підняти погляд 
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до розгніваного Божого обличчя. А саме зараз це було б мені 
так потрібне! Я служив йому в істинній любові і прагнув його 
проголошувати. А тепер у мене відняли це добро, тому що Вища 
Рада мене напевне прокляне". 

"Але в чому полягає твій біль? В тому, що ти більше не 
будеш начальником синагоги, чи в тому, що ти більше не будеш 
мати можливості говорити про Бога?" 

"Це те, Вчителю, що мене болить. Я не боюся того, що не 
буду начальником синагоги, що не одержу винагороди і пошани. 
Це для мене нічого не означає. Я маю лише матір, вона родом з 
Ери, де володіє маленьким будиночком; дах і прожиток їй забез-
печені. Що стосується мене... я молодий! Я буду працювати. Але 
я більше не зважуся говорити про Бога, тому що я згрішив!" 

"Чому ти згрішив?" 
"Вони кажуть, що я є спільником...О, Господи! Хай я цього 

не вимовляю!" 
"Ні. Я цього не вимагаю. Я цього не вимовляю. Ми з тобою 

знаємо їхні обвинувачення і знаємо, що вони ложні. Тому ти не 
згрішив, це кажу тобі я!" 

"Отож я ще можу підняти погляд до Всевишнього? Можу я 
тобі..." 

"Що, сину мій? - Ісус є сама ніжність, коли схиляється над 
чоловіком, що раптово ніби злякався чогось. - Що? Мій батько 
шукає твого погляду, він прагне його, а мені подобається твоє 
серце і подобаються твої думки. Так, Вища Рада обвинуватить 
тебе. Я простягаю тобі руки і кажу: прийди! Хочеш бути одним 
із моїх учнів? Я бачу в тобі все, що потрібне, щоб стати робітни-
ком Вічного Господаря. Ходи і ти у мій виноградник..." 

"Ти говориш це серйозно, Вчителю? Мамо, ти чуєш? Мамо, 
ти це чуєш? О, як я восхваляю біль, що приніс мені цю радість. 
О, відсвяткуємо велике свято, мамо! Скоро я піду з Учителем, 
а ти повернешся у свій дім. Я іду негайно, Господи! Ти погасив 
у мені увесь смуток, всякий біль і всякий страх перед Богом!" 

"Ні, ти зачекаєш на рішення Вищої Ради. Зі спокійним сер-
цем і без злоби. Ти залишишся на своєму місці, поки тебе не 
звільнять. А потім ти прийдеш до мене в Назарет чи Каперна-
ум. Прощавай! Мир з тобою і твоєю матір'ю!" 
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"Ти не зупинишся в моєму домі?" 
"Ні, я прийду в дім твоєї матері". 
"Це село не є дуже віруючим". 
"Я навчу їх віри. Прощавай, мати! Тепер ти щаслива?" -

Ісус гладить її, як завжди гладить старих жінок, до яких найчас-
тіше, як я помітила, звертається "мати". 

"Щаслива, Господи! Я виростила одного сина для Господа. 
Господь забирає його у мене як слугу для свого Месії. Хай Гос-
подь буде благословенний за це! Будь благословенний і ти, бо ти 
його Месія! Хай благословиться година, коли ти сюди прийшов. 
Хай благословиться мій син, якого ти покликав собі на службу". 

"Хай буде благословенна мати, що є святою, як Анна Елка-
на. Мир з тобою!" 

Ісус у супроводі обох виходить. Він підходить до апостолів і 
ще раз прощається. 

Тепер вони вирушають у зворотну дорогу в Галилею. 

178. НА ГОРАХ БІЛЯ ЕМАУСУ 

Ісус з апостолами в гористій місцевості. Дорога важка і ка-
м'яниста, і старші важко долають її. Молоді, навпаки, радісно 
оточили Ісуса і піднімаються вверх сміючись і розмовляючи. Оби-
два кузени, обоє синів Заведея і Андрія, в такому захопленні від 
повернення в Галилею, що заразили навіть Іскаріота, який з де-
якого часу перебуває в кращому стані духа. Він запитує: "Вчи-
телю, але на Пасху, коли ми підемо до храму, ти прийдеш знову 
в Керіот? Моя мати все ще сподівається на твої відвідини. Вона 
просила мене це сказати. Мої співгромадяни також!" 

"Звичайно. Зараз, навіть якби я і хотів, надто сувора пора року, 
щоб звертати на ті непрохідні стежки. Гляньте, як тут важко іти. 
Якби я не був змушений, я б сюди не йшов... Але там не можна 
було довше зоставатися..." - Ісус замовкає, поринувши у думки. 

"Але потім, я маю на увазі - після Пасхи, можна буде виру-
шити? Я хотів би показати Якову і Андрію твою печеру", - каже 
Йоан. 
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"Чи ти забув через нас про свою любов до Вифлеему? -
вмішується Юда Іскаріот. - Я маю на увазі - через Учителя". 

"Ні. Я вирушив би з Яковом і Андрієм. Ісус міг би залиши-
тись у Юті чи у тебе вдома". 

"О, це б мені сподобалось. Ти згідний, Учителю? Вони пі-
дуть у Вифлеем, а ти залишишся зі мною в Керіот. Зі мною од-
ним ти ще там ніколи не був... А я так би хотів мати тебе цілком 
для себе..." 

"Ти ревнивий? Чи ж ти не знаєш, що я люблю вас усіх одна-
ково? Чи ти не віриш, що я поруч з усіма вами, навіть коли зда-
ється, що я перебуваю десь далеко?" 

"Я знаю, що ти нас любиш. Якщо б ти нас не любив, ти був 
би набагато суворіший, принаймні щодо мене. Я вірю, що твій 
дух завжди чуває над нами. Але ми є не тільки дух, ми є також 
люди з людськими почуттями, бажаннями і клопотами. Мій Ісусе, 
я знаю, що я не є тим, хто робить тебе особливо щасливим. Але 
я вірю! Ти знаєш, якими живими є в мені бажання подобатися 
тобі, і як я шкодую за всіма тими годинами, коли я втрачаю 
тебе через свою убогість..." 

"Ні, Юдо, ти мене не втрачаєш. Я ближчий до тебе, ніж до 
інших, саме тому, що я знаю, яким ти є". 

"Яким я є, мій Господи? Скажи це мені! Допоможи мені зро-
зуміти, ким я є. Я сам себе не розумію. Мені здається, що я як 
та вагітна жінка, що через різні бажання кидається туди-сюди. 
Я маю і святі, й відразливі схильності. Чому? Хто я є?" 

Ісус дивиться на нього поглядом, який неможливо описати. 
Він сумний, але цей сум сповнений глибокого співчуття. Багато, 
багато співчуття. Він схожий на лікаря, що визначив стан хворо-
го і знає, що це невиліковний хворий. Але він мовчить. 

"Скажи це мені, мій Учителю. Твій присуд завжди буде най-
м'якшим із усіх. Крім того... ми серед братів. Мені байдуже, що 
і вони знатимуть, із якого я дерева. Навпаки, якщо вони це діз-
наються від тебе, то вони внесуть поправку в свій присуд щодо 
мене і допомагатимуть мені. Чи не так?" 

Інші збентежились і не знають, що мають сказати. Вони 
дивляться один на одного і на Ісуса. Ісус стає поблизу Іскаріо-
та, на місце, де до цього стояв двоюрідний брат Яків, і каже: 
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"Ти дуже неврівиоважеиий. Ти маєш в собі найкращі риси; але 
вони нестійкі, і найтихіший подих вітру виводить їх із рівноваги. 

Нещодавно ми проходили через улоговину, і її жителі показу-
вали, якої шкоди завдали убогим будинкам села вода, ґрунт і 
дерева. Вода, ґрунт і дерева - корисні речі, чи не так? Але тут 
вони стали прокляттям. Чому? Тому що русло річки невпоряд-
коване; через недбалість людей вода своєвільно і по настрою 
прорила собі численні русла. Це було добре, поки не було бур. 
Це було схоже на виріб ювеліра - ця прозора вода, що обтікала 
пагорби маленькими струмками з діамантовими осколками і сма-
рагдовими браслетами в залежності від того, віддзеркалювали 
вони світло чи кущі. Людина раділа цьому, бо вони були корисні, 
ці дзюркотливі водяні артерії в полях. А якими гарними були кущі, 
що з волі вітру виростали капризними в'язками то тут, то там і 
утворювали поляни, повні сонця. 

Гарним був м'який ґрунт, нанесений ще хтозна-якими повеня-
ми між двох хвилястих горбів. Він був таким родючим для рос-
лин, але непогоди одного місяця було достатньо, щоб довільні стру-
мки злилися воєдино і вирвали кущі, що тепер заважали їхній течії, 
і понесли в долину. Якщо б русло утримувалось у порядку, якщо б 
упорядковано насаджувались дерева, а ґрунт був добре укріпле-
ний і захищений, тоді б три хороших елементи - вода, дерево і 
ґрунт не стали причиною спустошення і смерті селища. Ти маєш 
розум, відвагу, ентузіазм, освіту, старанність, красу - багато, ба-
гато хороших рис є у тебе... Але вони у тобі заросли бур'яном, а 
ти нічого не робиш, щоб його позбутися. Тобі треба терпляче і 
витривало працювати над самим собою, щоб навести порядок, а 
також устійнити свої хороші риси, щоб, коли прийде негода споку-
си, те добре, що є в тобі, не стало бідою для тебе й інших". 

"Ти правий, Учителю. Час від часу мене заполонює буря, і 
все йде шкереберть, а ти кажеш, я міг би..." 

"Воля є всім, Юдо!" 
"Але є сильні спокуси... І тобі страшно, що світ зможе вичи-

тати їх з обличчя". 
"Отут ти помиляєшся. Це та мить, коли не треба боятися, а 

йти до людей, до добрих людей, щоб знайти допомогу. Контакт з 
людьми, що мають мир, втихомирює лихоманку пристрастей. Не 
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треба уникати і світу критиків, тому що це допомагає супроти 
високомірності, що намагається приховатись, щоб її не побачили 
в нашому спокушеному серці, це протидіє моральній слабкості. І 
тоді не впадеш". 

"Ти пішов у пустелю". 
"Тому що я це міг. Але горе тим самітникам, що в своїй 

самотності не є різноманітністю супроти різноманітності". 
"Як? Я цього не розумію". 
"Різноманітністю чеснот супроти різноманітності спокус. 

Якщо ж чесноти обмежені, то досить зробити так, як це робить 
слабка рослина плющ, обвиваючись міцно навколо сильних де-
рев, щоб піднятися вверх". 

"Дякую, Вчителю. Я міцно буду триматися за тебе і моїх 
супутників. Але ви всі мусите мені допомогти. Ви всі кращі від 
мене". 

"Ми, друже, виросли в праведному і скромному оточенні. Ти 
тепер серед нас, і ми тебе любимо. Ти побачиш... Я не крити-
кую юдеїв; але повір мені, у Галилеї, в наших селах ти знайдеш 
менше багатства і менше зіпсуття. Тіберіас, Магдала й інші мі-
сця пороку недалеко від нас. Але ми з нашою простою душею, 
неотесаною, якщо хочеш, але працьовиті і праведні, задоволені 
тим, що Бог нам дає", - каже Яків Алфея. 

"Але мати Юди є праведною жінкою, знаєш, Якове? Це вид-
но по її обличчі...", - зауважує Йоан. Юда Іскаріот щасливо смі-
ється, вдячний за похвалу, і його обличчя сяє ще більше, коли 
Ісус підтверджує: "Ти це добре сказав, Йоане. Вона - святе ство-
ріння". 

"О так! Але мій батько мріяв зробити з мене великого світу 
цього, і він надто рано і надто жорстоко відірвав мене від моєї 
матері..." 

"Але що ви такого там обговорюєте, що говорите без пере-
станку? - питає Петро здалека. - Зупиніться і зачекайте на нас. 
Це негарно з вашого боку - так бігти, не подумавши про те, що 
в мене короткі ноги". 

Вони чекають, поки інша група не здоганяє їх. 
"Уф, як я люблю тебе, мій човнику! Тут напружуєшся, як 

раб. Про що ви говорили?" 
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"Ми називали риси характеру, які потрібні, щоб бути доб-
рим", - відповідає Ісус. 

"Мені ти їх не скажеш, Учителю?" 
"Але ж так: порядок, терплячість, настирність, покора, лю-

бов... Я вже це так часто вам казав". 
"Але порядок ти не згадував. Навіщо він потрібний?" 
"Непорядок ніколи не був хорошою рисою. Саме це я поясню-

вав твоїм супутникам. Вони тобі перекажуть, а я назвав його пер-
шим, а останньою любов, тому що це є дві точки, по яких прово-
дять пряму в досконалість. Ти знаєш, що пряма на рисунку не має 
ні початку, ні кінця, натомість у спіралі чи якоїсь іншої фігури, що не 
замкнута в собі, завжди є початок і кінець. Святість є лінійна, про-
ста, досконала і має лише два зовнішні кінці, як і пряма". 

"Це легко - провести пряму..." 
"Ти так думаєш? Ти помиляєшся. В малюнку, особливо 

складному, нелегко помітити помилку. Але щодо прямої - тут 
відразу видно, якщо вона проведена косо чи непевно. 

Коли Йосиф учив мене ремесла, він дуже наполягав на тому, 
щоб дошки були прямими, і він слушно говорив мені: "Бачиш, 
мій сину? Невелика недосконалість в оздобленні чи при обтягу-
ванні ще можлива, тому що недосвідчене око цього не запримі-
тить: воно побачить певний пункт, певне місце, а інше - ні. Але 
коли дошка є нерівною, тоді не вийде найпростіша робота, на-
приклад, найпростіший селянський стіл. Він буде або перекоше-
ним вбік, або хитким. І придасться тільки для вогню!" Це ми 
можемо сказати і про душу. 

Щоб бути придатним не для вогню пекла, а для завоювання 
неба, треба бути таким досконалим, як гибльована прямокутна 
дошка. Хто починає свою духовну роботу невпорядковано, з не-
потрібних речей і, як неспокійний птах, скаче від однієї речі до 
іншої, не зможе колись все це об'єднати, тому що частини не 
підходитимуть одна до одної. А звідси: порядок! Звідси: любов! 
Коли добре, міцно пригвинтити ці два кінці, щоб вони більше не 
з'їхали, то можна братися і за іншу роботу - чи це оздоблення, 
чи різьба. Ти зрозумів?" 

"Я зрозумів, - Петро мовчки пережовує почуте і раптом при-
ходить до висновку: - Отож мій брат більш тямущий, ніж я. Він 

140 



такий методичний. Крок за кроком, тихо і спокійно. Здається, 
ніби він не зрушився з місця. Я ж навпаки... Я хочу зробити 
швидко і багато, а при цьому нічого не виходить. Хто мені допо-
може?" 

"Твоє бажання добре. Не бійся, Петре. Ти також це зробиш". 
"І я також?" 
"Ти також, Филипе". 
"А я? Мені здається, що я ні до чого не здатний". 
"Ні, Томо. Ти також працюєш над собою. Всі, всі працюють 

над собою. Ви є дикими деревами. Але прищеплені гілки зміню-
ють вас - повільно, але певно. І ви приносите мені велику ра-
дість". 

"Так і є. Коли ми сумні - ти нас втішаєш, коли ми слабкі -
ти нас зміцнюєш, коли ми боїмося - ти нас підбадьорюєш. Для 
всього і у всіх випадках ти маєш напоготові пораду і розраду. Як 
тільки ти це робиш, Учителю: ти завжди готовий допомогти і 
завжди добрий?" 

"Мої друзі, я прийшов, тому що я знав, що я знайду і що я 
маю робити. Якщо немає ілюзій, немає розчарувань. І не втра-
чаєш відваги. Працюєш далі. Згадайте про те, коли треба буде 
оцінювати, скільки вам ще слід працювати, щоб з людини, опа-
нованої інстинктами, зробити людину духовну". 

179. В ДОМІ НАЧАЛЬНИКА 
СИНАГОГИ КЛЕОПИ 

Йоан і його брати стукають в одному селі в двері. Я впізнаю 
цей будинок - до нього увійшли обоє апостолів з Емаусу разом з 
воскреслим Ісусом. Коли їм відчинили, вони входять і говорять з 
кимось, кош я не бачу. Потім вони виходять, ідуть дорогою і під-
ходять до Ісуса, який разом з іншими чекає осторонь. 

"Він тут, Учителю, і він щасливий, що ти справді прийшов. 
Він сказав: "Ідіть і скажіть йому, що мій дім належить йому. Те-
пер і я прийду". 

"Тоді ходімо". 
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Вони ідуть деякий час і зустрічають старого начальника си-
нагоги Клеопу, який знайомий мені ще з "Обманливих вод". Вони 
кланяються один одному, але потім старець, що схожий на пат-
ріарха, стає на коліна в шанобливому вітанні. Жителі селища, які 
це бачать, з цікавістю обступають їх. 

Старий чоловік підводиться і каже: "Гляньте, це є обіцяний 
Месія. Запам'ятайте цей день, ви, жителі Емаусу!" 

Одні спостерігають за ним зі звичайною людською цікавіс-
тю, інші - з набожною глибокою пошаною. Двоє чоловіків, про-
кладаючи собі шлях між людьми, підходять до Ісуса і кажуть: 
"Мир тобі, Вчителю! Ми також були присутні того дня". 

"Мир вам і усім! Я прийшов до вас, тому що ваш начальник 
синагоги просив мене про це". 

"Тут ти також будеш творити чуда?" 
"Якщо тут є діти Божі, які вірять і потребують чуда, то я 

буду робити чуда". 
Начальник синагоги каже: "Хто хоче чути Учителя, і хто 

має вдома хворих, може прийти в синагогу. Можу я це оголоси-
ти, Вчителю?" 

"Так, можеш. Після шостої години я належу вам. А тепер я 
належу доброму Клеопі". В супроводі великого натовпу людей 
Ісус іде разом зі старим чоловіком у його дім. 

"Тут мій син, Учителю, і моя жінка, жінка мого сина і їхні 
малі діти. Мені дуже шкода, що інший мій син з тестем мого 
сина Клеопи і одним тутешнім нещасним зараз у Єрусалимі. Я 
тобі про це розповім. Заходь, Господи, зі своїми учнями". 

Вони входять, і їх обслуговують за єврейською традицією, щоб 
вони могли освіжитися з дороги. Потім вони підходять до вогню, 
що горить у великому каміні, тому що день вогкий і холодний. 

"Ходімо до столу. Я запросив відомих людей селища. Сьо-
годні буде велике свято. Не всі в тебе вірять. Але вони не нала-
штовані вороже щодо тебе. Вони вичікують... Вони хотіли б ві-
рити... але вони часто розчаровувались за ці останні роки в тому, 
що стосується Месії. Це недовіра. Одного доброго слова з хра-
му було б досить, щоб подолати всякий сумнів. Але храм... Я 
думав, що коли тебе побачать і почують, то щодо цього можна 
буде багато зробити. Я хотів би дати тобі справжніх друзів". 
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"Ти один із них". 
"Я старий жалюгідний чоловік. Був би я молодшим, то пі-

шов би за тобою. Але роки тяжіють наді мною". 
"Ти служиш мені вже своєю вірою. Ти проповідуєш про мене 

твоєю вірою. Втішся, Клеопо! Я згадаю тебе в час спасіння". 
"Там підходить Симон з Гермасом", - повідомляє син на-

чальника. Всі підводяться, коли входять двоє чоловіків серед-
нього віку і приємної зовнішності. 

"Це Симон і Гермас, Учителю. Вони істинні ізраїльтяни і дуже 
праведні в своїх серцях". 

"Господь загляне в їхні серця. Хай мир зійде на них. Без 
миру не можна почути Бога!" 

"Так записано і в книзі Царів, де йдеться про Іллю". 
"Це твої апостоли?" - питає Симон. 
"Так". 
"Вони різного віку і з різних місцевостей. Ти галилеянин?" 
"З Назарету, але народжений у Вифлеємі в час перепису на-

селення". 
"Отже, з Вифлеему. Це підтверджують твої риси обличчя". 
"Ти судиш з вигляду. Але істинне підтвердження слід шука-

ти в надлюдському". 
"Ти хочеш сказати - в твоїх ділах?" - питає Гермас. 
"В них і в словах, які Дух запалює на моїх устах". 
"їх повторювали мені ті, хто слухав твої проповіді. Істинно ве-

ликою є твоя мудрість. І нею ти хочеш заснувати твоє Царство?" 
"Цар потребує підданих із знанням законів його царства". 
"Але всі твої закони мають духовну природу". 
"Ти це сказав, Гермасе! Всі мають духовну природу. Я буду 

мати духовне Царство, а тому і маю духовну книгу законів". 
"Але як же тоді з втіхою Ізраїля?" 
"Ви не повинні повторювати поширеної помилки і сприймати 

ім'я "Ізраїль" у людському розумінні. "Ізраїль" означає "Народ 
Бога". Я знову встановлю свободу й істинну владу цього народу 
Божого, відбудую його і одночасно поверну небові відкуплені і 
просвічені істинними правдами душі". 

"Ходімо до столу, прошу вас", - каже Клеопа і займає місце 
в центрі столу поряд з Ісусом. Справа від Ісуса сидить Гермас, 
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а біля Клеопи - Симон, потім - син начальника синагоги, а інші 
місця займають апостоли. 

По просьбі господаря Ісус жертвує і благословляє страви, і 
гостина починається. 

"Ти спеціально прийшов у цю місцевість, Учителю?" - питає 
Гермас. 

"Ні, я іду в Галилею. Я лише мимоходом тут". 
"Як, ти покинув "Обманливі води"?" 
"Так, Клеопо". 
"Там могли відвідувати тебе великі групи народу, незважа-

ючи на зиму. Чому ти розчаровуєш їх?" 
"Не я. Так хочуть Чисті Ізраїлю". 
"Що? Чому? Що злого ти вчинив? У Палестині є багато 

вчителів, які промовляють там, де хочуть. Чому тобі це не до-
зволено?" 

"Не дошукуйся істини, Клеопо. Ти старий і мудрий. Не дай 
отруті гіркого досвіду проникнути у твоє серце". 

"Можливо, ти проповідуєш нові вчення, які вони вважають 
небезпечними... О, напевно книжники і фарисеї помилилися в їх 
оцінці. Настільки ми тебе знаємо, то, очевидно, це саме той ви-
падок... Чи не так, Симоне? Але, можливо, ми не все знаємо. В 
чому полягає твоє вчення?" - питає Гермас. 

"В точному знанні Десяти Божих Заповідей. У любові і ми-
лосерді. Любов і милосердя, подих і кров Бога - це основа моїх 
вчинків і мого вчення. Я застосовую їх в усіх випадках мого що-
денного життя". 

"Але це не гріх, це доброта!" 
"Книжники і фарисеї засудили це як гріх! Але я не можу зра-

дити своєї місії чи бути непослушним супроти Бога - Бога, який 
послав мене на землю як милосердя. Настав час повноти мило-
сердя після століть справедливості. Вона є сестра першої. Вони 
обидві вийшли з одного лона. Але коли раніше справедливість 
була сильнішою, а милосердя лише пом'якшувало суворість -
тому що Бог не може не любити - тепер милосердя царює, а 
справедливість радіє - вона так страждала від того, що мусить 
карати! Коли ви все обдумаєте, то легко пізнаєте, що милосердя 
було завжди, - з тих пір, як людина змусила Бога бути суворим. 
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Дальше існування людства є лише підтвердженням того, що я 
кажу. Вже в покаранні Адама було милосердя. Бог міг спопелити 
людей після гріха. Але він покладає на них покуту, а жінці, що 
стала причиною всього лиха і втратила через це свою гідність, 
він протиставив осяйний жіночий образ як причину блага. Обом 
він дав потомство і пізнання свого існування. Вбивці Каїну він 
разом зі справедливим покаранням дав знак милосердя, щоб його 
не могли убити. Зіпсованому людству Бог подарував Ноя, щоб 
зроблений Ноєм ковчег врятував людство від загибелі, і пообіцяв 
після того укласти з ним вічний союз миру. Більше не буде жод-
ного нещадного всесвітнього потопу. Ніколи більше! Це милосер-
дя спонукало до цього справедливість. Ви хочете прослідкувати 
зі мною священну історію аж до мого часу? Ви побачите, як 
щедро повторюються хвилі любові і як часто це трапляється. 
Море Бога зараз повне, воно несе тебе, о людство, на своїх раді-
сних і ніжних водах, і піднімає тебе до неба очищеним і гарним, і 
каже: "Я повертаю тебе моєму Отцеві!" 

Троє слухачів заглибилися у свої думки, дивуючись такому 
безміру світла і любові. Потім Клеопа зітхає: "Отак є! Але лише 
ти один такий! Що станеться з Иосифом? Його вже мали заслу-
хати, чи не так? Чи ще ні?" 

Ніхто не відповідає. Клеопа звертається до Ісуса: "Вчите-
лю, один з Емауса, батько якого вже дуже давно прогнав свою 
жінку, яка потім пішла в Антіохію, щоб жити там біля брата, 
власника крамнички, впав у важку провину. Він ніколи не знав 
цієї жінки, і я тут не досліджую причин, що призвели до її вигнан-
ня після небагатьох місяців подружжя. Він нічого не знав про 
неї, бо, само собою зрозуміло, її ім'я було заборонено згадувати 
в його домі. Коли він виріс і став мужем і унаслідував від бать-
ка торгівлю і добро, то надумав оженитися. В Иоппії він позна-
йомився з однією жінкою, багатою власницею торгового дому, і 
одружився з нею. І - не знаю, як він дізнався про це - йому 
стало відомо, що та жінка була дочкою жінки його батька. Отож, 
важкий гріх, хоча, з моєї точки зору, не можна бути певним в 
тому, хто був батьком жінки. Засуджений судом, Йосиф втратив 
спокій як віруючий і як чоловік. Хоч він з великим болем про-
гнав свою жінку і, можливо, свою сестру, яка потім померла від 
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гарячки, він не отримав прощення. Я прямо кажу, що він не був 
би так суворо покараний, якби не мав ворогів через власність. 
Що б ти зробив?" 

"Випадок дуже серйозний, Клеопо. Чому ти мені про це не 
розповів, коли був у мене?" 

"Я не хотів тебе обтяжувати". 
"О, я не ухиляюся в таких обставинах. Тепер послухай! В 

принципі тут є кровозмішання, що карається. Але щодо моральної 
вини, то вона, щоб дійсно бути виною, передбачає бажання згрі-
шити. Чи цей чоловік свідомо здійснив кровозмішання? Ти кажеш: 
ні. Отож де є вина? Я хочу сказати: вина - згрішити по вільній 
волі. Залишається лише співжиття з дочкою власного батька. Але 
ти кажеш, що ще невідомо, чи він взагалі був її батьком. Але 
навіть якби це було так, то вина закінчилась би разом із закінчен-
ням співжиття. Тут є кінець не тільки через це, що він прогнав 
свою молоду жінку, але і через смерть, що послідувала за цим. 
Тому я кажу, що чоловікові має бути прощено, незважаючи на ні-
бито очевидну провину. Я кажу: якщо немає покарання для царсь-
ких споріднених шлюбів, хоч це загальновідомо, то і в цьому бо-
лючому випадку слід проявити милосердя; в цьому випадку, при-
чина якого полягає у дозволі проганяти жінку, який дав Мойсей, 
щоб запобігти поганим наслідкам - якщо не важким, то числен-
ним. Я осуджую цей дозвіл, тому що чоловік, що ввійшов у добре 
чи погане подружжя, зобов'язаний жити з подругом і не сміє ви-
ганяти жінки і тим самим сприяти порушенню подружньої вірності 
чи подібним ситуаціям. Крім того, якщо вже хочуть бути сувори-
ми, то треба бути такими з усіма однаковою мірою, починаючи з 
самого себе і можновладців. До цього часу, наскільки я знаю, ще 
ніхто, окрім Христителя, не підняв голосу проти царственних гріш-
ників. Чи ті, хто засуджує інших, нечутливі до таких і ще гірших 
гріхів, чи їм їхнє ім'я і їхня влада служать для того, щоб ці гріхи 
приховувати, так як їхні розкішні одежі часто служать їм для при-
криття хворого через пороки тіла?" 

"Ти добре сказав, Учителю! Так є. Але ти... хто ти власне 
є?" - одночасно питають обоє друзів начальника синагоги. Ісус 
не може відповісти, тому що відчиняються двері і входить Си-
мон, тесть сина Клеопи. 
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"Щасливо повернулися? Ну як?" 
Цікавість така жвава, що ніхто більше не думає про Вчи-

теля. 
"Повний засуд. Вони більше ніколи не приймуть жертви. Ио-

сиф вигнаний із Ізраїлю!" 
"Де він?" 
"Зовні. Він плаче. Я пробував говорити з можновладцями. 

Вони прогнали мене, як прокаженого. Тепер... Що стосується 
його душі і добра - то вони є руїною... Що він має робити?" 

Ісус встає і мовчки йде до дверей. 
Старий Клеопа думає, що Ісус ображений, тому що йому в 

ці хвилини не приділили уваги, і каже: "О, пробач, Учителю. Це 
біль через подію, що мене потрясла. Залишся, я прошу тебе!" 

"Я залишаюся, Клеопо. Я тільки іду до того нещасного. Ви 
можете піти зі мною, якщо хочете", - Ісус виходить у передпокій. 

Перед входом до будинку квітник з маленькими грядками, а 
за ним - вулиця. При вході на землі лежить чоловік. Ісус з роз-
простертими руками йде до нього. За ним слідом ідуть усі інші, 
намагаючись щось побачити. 

"Йосифе, ніхто тобі не пробачив?" - голос Ісуса повний до-
броти. Чоловік, що після стількох проклять почув такий добрий 
голос, підводить обличчя і здивовано дивиться на Ісуса. 

"Йосифе, ніхто тобі не пробачив?" - повторює Ісус ще раз і 
схиляється над ним, щоб взяти чоловіка за руки і допомогти йому 
піднятися. 

"Хто ти?" - питає нещасний. 
"Я є милосердя і мир!" 
"Для мене більше немає ні милосердя, ні миру". 
"Вони є завжди в серці Бога. Його серце переповнене ними, 

особливо щодо його нещасливих дітей". 
"Але моя провина така важка, що тепер я відкинутий Бо-

гом. Ти, що такий добрий, облиш мене, щоб я не заплямував 
тебе своїм брудом". 

"Я не облишу тебе. Я хочу провести тебе до миру". 
"Але я... Хто ти?" 
"Я сказав це тобі: милосердя і мир! Я Спаситель. Ісус я. 

Встань! Я можу все, що я хочу. В імені Бога я звільняю тебе від 
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безвинної плями. А інших провин ти не маєш. Я є Агнець Божий, 
що бере на себе гріхи світу. Мені дана всяка влада у вічності. 
Хто вірить у мої слова - буде мати життя вічне. Ходи сюди, 
бідний сину Ізраїля, освіжи своє втомлене тіло і укріпи свою при-
гнічену душу! Я прощатиму ще й не такі гріхи. Ні, не через мене 
має приходити розпука в серця. Я є непорочний Агнець, але я не 
втікаю від покараних овець зі страху бути заплямованим. Нав-
паки, я шукаю їх і веду їх. Багато, надто багато пропадає, тому, 
що були засуджені з надмірною і навіть несправедливою суворі-
стю. Горе тим, що своєю безкомпромісною жорстокістю при-
зводять душу до розпуки. Вони обстоюють не інтереси Бога, а 
інтереси сатани. Я думаю зараз про одну грішницю, що прагне 
спасіння, але яку не допускають до Спасителя; я думаю про 
одного начальника синагоги, якого переслідують, тому що він 
праведний, і про одного обвинуваченого, що несвідомо впав у 
гріх. Я бачу так багато речей, що відбуваються там, де пану-
ють порок і облуда. Як мур стає стіною, коли складуть камінь 
до каменя, так відбувається і з ділами - в цьому році я вже 
такого багато бачив, - що утворюють між мною й іншими все 
вищий мур жорстокості. Горе тим, хто постачає для нього мате-
ріали! Ходи, випий і з'їж. Ти вичерпаний. А завтра підеш зі мною. 
Не бійся. Коли ти знову віднайдеш свій душевний мир, то змо-
жеш вільно вирішувати щодо свого майбутнього. Зараз ти цього 
не зміг би, і це було б небезпечно - дозволити тобі це зробити". 

Ісус привів чоловіка в зал і змусив його сісти на своє місце. 
Він також обслужив його, а потім, звертаючись до Гермаса і 
Симона, сказав: "Це є моє вчення! Це і ніяке інше! Я не обме-
жуюсь лише його проповідуванням, я більшою мірою здійснюю 
його. Хто є спрагненим істини і любові - хай приходить до мене". 

Ісус каже: "Цим закінчується мій перший рік проповідування Єва-
нгелії. Пам'ятайте про це! Що я повинен вам сказати? Я дав вам цей 
твір, тому що бажаю, щоб це стало відомо. Але з цим твором буде так, 
як сталося у мене з фарисеями. Моє бажання, щоб мене любили - знати 
означає любити, - з багатьох причин буде відкинуто, і це мене дуже 
болить, вічного Вчителя, вашого полоненого..." 
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ПОЧАТОК ДРУГОГО 
РОКУ ПРИЛЮДНОГО 

ЖИТТЯ ІСУСА 



180. ПОВЧАННЯ АПОСТОЛІВ 
ПО ДОРОЗІ В АРИМАТЕЮ 

"Господи, що ми будемо робити з цим?" - питає Петро Ісуса, 
показуючи рукою на чоловіка на ім'я Иосиф, що слідує за ними з 
того часу, як вони покинули Емаус, і тепер слухає Алфея і Симо-
на, що особливо перейнялися ним. 

"Я це вже казав. Він піде з нами аж у Галилею". 
"Але потім?.." 
"Потім... він залишиться з нами. Ти побачиш, що станеться 

так". 
"Він також стане учнем? Зі всім тим, що має на совісті?" 
"Ти також фарисей?" 
"Я... ні! Але мені здається, що фарисеї стежать за кожним 

нашим кроком..." 
"Коли вони побачать його у нас, то завдадуть нам неприєм-

ностей. Це ти хочеш сказати, чи не так? Отож, щоб не піддава-
тися небезпеці бути звинуваченими, ми повинні залишити одного 
сина Авраама з його розпукою? Ні, Симоне Петре. Йдеться про 
душу, що може або пропасти або врятуватися. Все залежить від 
того, як обійтися з її великою раною". 

"Але чи ж ми уже не є твоїми учнями?" 
Ісус дивиться на Петра і мило посміхається. Потім каже: 

"Одного разу, багато місяців тому назад, я сказав тобі: "Прийде 
ще багато інших". Поле велике і широке. Для такого простору 
завжди бракуватиме робітників... також і тому, що багато з них 
розділять долю Иони: вони вмиратимуть у тяжкій праці. Але ви 
завжди будете мати в мене перевагу", - закінчує Ісус і прихиляє 
до себе невдоволеного Петра, що заспокоюється, почувши цю 
обіцянку. 

"Отже, він піде з нами?" 
"Так, допоки його серце не загоїться. Воно сповнене гіркоти 

через усю ту ненависть, яку він був змушений витримати". 
Яків і Йоан разом з Андрієм наздоганяють Учителя і слуха-

ють його. 
"Ви не можете собі уявити, яке велике страждання може 

заподіяти одна людина іншій через ворожу непоступливість. 
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Постійно пам'ятайте, що ваш Учитель завжди був дуже добрим 
супроти хворих душею. Ви думаєте, що мої найбільші чуда і най-
більший вплив моєї сили стосуються оздоровлення тіла. Ні, друзі... 
Так, підходьте ближче всі ті, що йдуть попереду, і ті, що позаду. 
Вулиця широка, і ми можемо зараз іти групою". 

Всі гуртуються навколо Ісуса, який продовжує: "Мої найвиз-
начніші діла, які найясніше свідчать про мою сутність і мою мі-
сію і за якими мій Отець спостерігає із задоволенням, - це оздо-
ровлення сердець - чи йдеться про зцілення від одного чи кіль-
кох основних пороків, чи про звільнення від безутішності, яка так 
сильно пригнічує людину, що тій здається, ніби вона покарана 
Богом чи покинута ним. 

Що залишається душі, яка втратила цю впевненість у Божій 
допомозі? Вона є слабким в'юнком, що в'ється в поросі, бо не 
може більше твердо опертися на своє переконання, яке раніше 
було її силою і радістю. Це жахливо - бути вимушеним жити без 
надії. Життя гарне, хоч і сповнене труднощами, але лише тоді, 
коли душа ловить промінь Божого сонця. Метою такого життя і 
є те сонце. Людський день похмурий, наповнений сльозами і по-
мічений кров'ю? Так, але потім засвітить сонце. Не буде ні болю, 
ні розпуки, ні гіркоти, ні ненависті, ні біди і ні самотності в гнітю-
чих туманах, а лише світло і спів, радість і мир, Бог! Бог, Вічне 
Сонце! Гляньте, як сумно виглядає земля, коли настає затемнен-
ня сонця. Якщо б людина не мала надії, що сонце появиться зно-
ву, то вона почувала б себе назавжди замурованою і похованою 
в темній могилі, ніби вона вже справді померла! Але людина 
знає, що по той бік небесного тіла, що закриває світло і затем-
нює землю, завжди сяє радісне сонце Бога. Ним є свідомість 
поєднання з Богом впродовж її життя на землі. Люди ранять, 
обкрадають і обмовляють. Бог зцілює, нагороджує і оправдовує 
повною мірою. Люди кажуть: "Бог тебе відкинув". Але довірли-
ва душа надіється, повинна надіятися: "Бог є добрий і справед-
ливий. Він вирозумілий і милосердний, і його милосердя більше 
від милосердя найдобріших людей. Воно безконечне. Тому він 
не відкине мене, коли я заховаю своє заплакане обличчя у нього 
на грудях і скажу: "Отче, ти один залишився у мене. Твоя дити-
на замучена і повержена. Дай мені твій мир..." 
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Я, посланий Богом, збираю всіх, що схибили через людину і 
кого тягне за собою сатана, і рятую їх. Таким є моє завдання. У 
цьому його суть. Чудо над людським тілом є Божою силою. Спа-
сіння душ є справою Ісуса Христа, Спасителя і Відкупителя. Я 
думаю, і я не помиляюся, що всі, що віднайдуть свою гідність в 
очах Бога і у своїх власних очах завдяки мені, стануть моїми вір-
ними учнями. їхні слова матимуть більшу силу переконання. Вони 
вестимуть народ до Бога, кажучи: "Ви є грішниками? Я також. 
Ви упокорилися? Я також. Ви у відчаї? Я також, і все ж - ви 
бачите? Месія змилосердився над моєю духовною убогістю і взяв 
мене до себе священиком, тому що він є милосердя і бажає, щоб 
світ у цьому переконався. Ніхто не може краще переконати, ніж 
той, хто відчув це все на собі". Тепер я хочу своїх друзів і тих, хто 
любить мене ще від мого народження, тобто пастушків, об'єдна-
ти з цими людьми. Або ще краще: я приєднаю їх до пастухів і до 
оздоровлених, і до тих усіх, хто без зайвих роздумів, як це стало-
ся з дванадцятьма, пішли моєю дорогою і йтимуть нею до самої 
смерті. Поблизу Ариматеї живе Ісаак. Я візьму його з собою, і 
він стане супутником Тимона, коли той повернеться. Йосиф, наш 
друг, попросив мене про це. Якщо ти віриш, що в мені можна знайти 
мир і мету всього життя, - то можеш до них приєднатися. Вони 
стануть тобі хорошими братами". 

"О, що за втіха для мене! Все справді так, як ти кажеш. 
Мої глибокі рани як людини і як віруючого загоюються з кожною 
годиною. Три дні я з тобою, і у мене відчуття, що все те, що 
мучило мене перед тим, віддаляється від мене, як сон. Я був у 
тому сні, але чим більше часу проходить, тим більше блякнуть 
спогади про нього перед твоєю реальністю. Цими ночами я ба-
гато думав. У Иоппї у мене є добрий родич. Він став мимовіль-
ною причиною мого нещастя, тому що саме через нього я по-
знайомився з тією жінкою. Це я кажу для того, щоб пояснити, 
що ми не могли знати, чиєю дочкою вона була... Хоча вона була 
від неї, першої жінки мого батька, але моєму батькові не була 
рідною. Вона мала інше ім'я і прийшла здалеку. Через торгівлю 
вона познайомилася з моїм родичем, і так познайомився з нею і 
я. Родич дуже переймається моєю справою. Я запропоную йому 
вести її без мене. Він, без сумніву, викупить її, щоб його не так 
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дуже мучило сумління, що він є причиною мого нещастя. Я буду 
задоволений і зможу слідувати за тобою. Я лиш прошу тебе дати 
мені в товариство Ісаака, про якого ти говорив. Я боюся бути 
наодинці зі своїми думками. Вони ще надто сумні..." 

"Я дам тобі Ісаака. Він добра людина. Біль облагородив його. 
Впродовж тридцяти років ніс він свій хрест. Він знає, що значить 
страждати... Ми тим часом підемо далі, а ви наздоженете нас у 
Назареті". 

"Ми не зупинимося в домі Иосифа?" 
"Йосиф, напевно, в Єрусалимі... Вища Рада має багато ро-

боти. Але ми все дізнаємося від Ісаака. Якщо він тут, ми прине-
семо йому наш мир. Якщо ні - тоді ми залишимося лише на 
одну ніч, щоб відпочити. Я поспішаю в Галилею. Там є одна 
матір, яка страждає, бо - не забувайте - там є дехто, хто ро-
бить все, щоб її засмутити. Я хочу її заспокоїти". 

181. ПО ДОРОЗІ В САМАРІЮ. 
ПОВЧАННЯ АПОСТОЛІВ 

Ісус зі своїми апостолами. Місцевість все ще гориста, але 
шлях такий широкий, що вони ідуть групою і можуть розмовля-
ти між собою. 

"Тепер, коли ми самі, ми можемо це сказати: чому стільки 
ревнивості між двома групами?" - питає Филип. 

"Ревнивості? Але ж це ніщо інше, як високомірність!" - за-
перечує Юда Алфея. 

"Ні, я думаю, це лише привід, щоб якимсь чином виправдати 
їхнє несправедливе ставлення до Вчителя. Під прикриттям ревни-
вості щодо Христителя роблять усе для того, щоб не підпускати 
його, не дуже розчаровуючи натовп", - каже Симон Зилота. 

"Я викрию їх". 
"Ми, Петре, робили би багато речей, яких не робить Ісус". 
"Чому він їх не робить?" 
"Тому що він знає, що їх не слід робити. Нам треба лише 

наслідувати його. Ми не можемо керувати ним, і ми повинні бути 
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тим щасливі. Це велике полегшення - мати тільки один обов'я-
зок - слухатись..." 

"Це ти добре сказав, Симоне, - каже Ісус, який, здавалося, 
не чув розмови, заглибившись у свої думки. - Ти правий, слуха-
тися легше, ніж наказувати. Так не здається, але це так. Справді: 
добрій людині легко слухатися, порядній людині важко наказува-
ти. Коли ж хтось непорядний, то йому легко віддавати бездумні 
накази. Але наскільки важче тоді слухатися! Коли хтось несе 
відповідальність як старший у селищі чи в групі людей - то він 
завжди повинен пам'ятати про любов і праведність, мудрість і 
смиренність, поміркованість і терпіння, виявляти силу волі, але 
не бути впертим. О, це важко!.. Передовсім ви повинні слухати-
ся Бога і вашого Вчителя. Ти, і не лише ти один, питаєш себе, 
чому я роблю одні речі й не роблю інших; ти питаєш себе, чому 
Бог щось допускає або не допускає. Глянь, Петре, і ви також, 
друзі: одна з таємниць досконалої віри полягає в тому, щоб ніко-
ли не влаштовувати допит Богові. "Чому ти робиш це?" - питає 
хтось, хто ще не дозрів, свого Бога. Це так, якби до мудрого 
дорослого підступив школяр і сказав йому: "Цього не роблять, 
це - дурниця, це - помилка". Хто більший, як Бог? 

Ось ви бачите, що мене прогнали ніби через те, що забираю 
учнів у Йоана, і ви обурені. Ви хочете, щоб я виправив цю поми-
лку, зайнявши войовничу позицію щодо цих людей. Ні, цього ні-
коли не буде. Ви чули слова Христителя з уст його учнів: "Він 
повинен рости, а я - маліти". Він цим не переймається, йому не 
залежить на його становищі. Святий не чіпляється за ці речі. Він 
не працює для того, щоб мати якомога більшу кількість учнів. 
Він не має ніяких власних учнів. Йому найбільше залежить на 
тому, щоб збільшилась кількість вірних Богові. Лише один Бог 
має право на вірних. Тому і я мало турбуюся тим, що деякі учні 
залишаються у Христителя, як і він не сумує з того, що деякі з 
його учнів ідуть до мене, як ви це чули! Він не входить у такі 
обрахункові дрібниці. Він дивиться в небо, і я також дивлюсь у 
небо. Отож не сперечайтесь далі про те, чи це справедливо, чи 
несправедливо, коли юдеї звинувачують мене в тому, що я заби-
раю учнів у Христителя, і чи це правильно чи неправильно -
дозволити їм так говорити. Це суперечки балакучих жінок біля 
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криниці. Святі взаємно допомагають один одному, передають 
один одному своїх послідовників і міняються ними з посмішкою 
і радісним серцем і з думкою, що вони працюють для Бога. 

Я охристився і дав охристити вас, тому що дух такий непо-
вороткий, що потребує наочних прикладів милосердя, чудес і 
повчань. Проти цієї духовної неповороткості я повинен застосу-
вати матеріальні "ліки", зробивши і з вас чудотворців. Але повірте 
мені: ні олія, ні вода, ні жодна інша церемонія не є доказом свя-
тості. Близька та година, коли щось неосяжне, невидиме, не 
сприйнятливе для матеріалістів запанує над усім, як цариця. Це 
повернеться цариця, могутня і свята завдяки святим і у всіх свя-
тих. Завдяки їй людина знову стане "дитиною Божою", і вона 
буде творити те, що завершить Бог, тому що Бог буде з нею. Це 
Милосердя! Це воно є царицею, що повернулася! Тоді хрищення 
стане таїнством. Тоді людина заговорить мовою Бога і зрозуміє 
її. Вона буде життям і даватиме життя, вона уділятиме владу 
мудрості і сили, а потім... о, потім! Ви ще незрілі, щоб осягнути, 
що принесе вам милосердя. Я прошу вас: приспішуйте його при-
хід неустанним самовихованням і полиште непотрібні речі дрі-
б'язковим людям... Бачите там області, що межують із Самарі-
єю? Як ви думаєте, чи було б добре, якби я там промовляв?" 

"О, не всі були б цим задоволені"*. 
"Істинно кажу я вам, самаритяни є скрізь, і якщо я не смію 

промовляти там, де є самаритянин, тоді я не можу говорити ніде. 
Отож ходімо! Я не буду наполягати на тому, щоб промовляти. 
Але якщо мене про це попросять, то я не вагатимусь і говорити-
му про Бога. Один рік закінчився. Другий починається. Він ста-
новить середину між початком і кінцем. Спочатку переважав Учи-
тель. Тепер відкривається Спаситель. Кінець буде мати облич-
чя Відкупителя. Ходімо. Річка біля гирла стає ширшою". 

"Ми підемо з Галилеї до якоїсь великої річки? Можливо, до 
Нілу? Чи до Євфрату?" - шепочеться дехто. 

"Можливо, ми підемо до язичників...", - роздумують інші. 

* Через відокремлення самарян від юдеїв й існуючу опозицію, а 
також через ставлення Ісуса і нової церкви до самаритян. 
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"Ваші здогади марні. Ми наближаємось до "мого гирла". 
Це означає, що ми наближаємося до сповнення мого післанниц-
тва. Будьте пильні, тому що колись я покину вас, а ви будете 
зобов'язані продовжувати працю в моє ім'я". 

182. САМАРИТЯНКА ФОТІНАЙ 

"Я зостануся тут. Ідіть до міста і купіть якісь харчі. Ми 
поїмо тут". 

"Ми маємо іти всі?" 
"Так, Иоане. Ідіть усі". 
"Ти залишишся сам?.. Це самаритяни..." 
"Вони не будуть найгіршими серед ворогів Христа. Отож 

ідіть, ідіть. Я, чекаючи тут на вас, молитимусь за вас і за них". 
Учні відходять з важким серцем; три чи чотири рази вони 

оглядаються на Ісуса, який си4дить на маленькому освітленому 
сонцем підмурку при низькому, але широкому цямринні криниці -
великої криниці, що схожа на водозбірник, така вона широка. Влі-
тку на неї падає тінь великих, зараз голих дерев. Води в колодязі 
я не можу бачити, але маленькі калюжі і відбитки глеків на землі 
свідчать про те, що тут беруть воду. Ісус заглиблений у свої 
думки. Він прийняв звичну позу: руки молитовно склав на колі-
нах; верхня частина туловища злегка нахилена, а голова схилена 
до землі. Сонце зігріває його, і тому він не поправляє плаща, який 
зісковзнув з голови і плечей на коліна. 

Ісус підводить голову і посміхається зграйці горобців-зади-
рак, що сперечаються за скоринку хліба, загублену кимось біля 
криниці. Але горобців налякала поява жінки, і вони полетіли геть. 
Жінка лівою рукою тримає за ручку порожній глек, а правою зди-
вовано відсуває вбік покривало, щоб побачити, що за чоловік там 
сидить. їй років 35-40, вона високого зросту, має яскраві й гарні 
риси обличчя. Це той тип людей, який ми називаємо іспанським 
через бліду оливкову шкіру, випуклі блискучі губи, аж занадто 
великі чорні очі під густими бровами і волосся кольору вороно-
вого крила, що виділяється під легким покривалом. Дещо пишні 
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форми тіла також є типово східними, як у арабок. На жінці туго 
стягнуте у талії плаття в різнокольорові смужки, яке тісно при-
лягає до округлих бедер і повних грудей, а потім вільними склад-
ками спадає до землі. Багато перстенів і браслетів прикрашає її 
повні смагляві руки, а з-під лляних спідніх рукавів виглядають 
прикрашені браслетами зап'ястя. На шиї у неї важке намисто з 
монет, я ледь не написала - амулетів - таку різну форму вони 
мають, а важкі сережки, які виблискують під покривалом, діста-
ють до шиї. Ісус посміхається жінці: 

"Мир тобі, жінко. Чи не даси мені пити? Я подолав довгу 
дорогу і відчуваю спрагу". 

"Але ж ти юдей! І ти просиш у мене, самарянки, води? Що 
це має означати? Чи наша честь відновлена, чи ви занепали? 
Мало щось велике статися, якщо юдей ввічливо говорить до са-
марянки. Я повинна б тобі відповісти: "Я не дам тобі нічого, 
щоб на тобі помститися за всі образи, яких ми зазнали від юдеїв 
впродовж століть". 

"Ти маєш рацію. Щось велике сталося, і через це змінилося 
багато речей і зміниться ще більше. Бог зробив світові великий 
подарунок, і через нього багато що змінилося. Якби ти знала, 
чим є цей подарунок і знала, хто каже тобі: "Дай мені напитися", 
то ти, можливо, сама б попросила у нього води, і він дав би тобі 
води живої". 

"Жива вода є в підземних джерелах. У цій криниці теж є 
така вода, але вона належить нам", - відповідає жінка насміш-
кувато і зухвало. 

"Вода іде від Бога, як і доброта. Життя і все інше іде від 
єдиного Бога, жінко. Всі люди створені Богом: і самаритяни, і 
юдеї. Чи це не криниця Якова і чи Яків не є праотцем нашого 
роду?* Якщо пізніше народ через помилку розділився, то все ж 
походження залишається те саме". 

* Св. історія Якова в книзі Буття 25, 19 - 37,36; 45,16 - 50,14. Яків, 
якому Бот дав ім'я Ізраїль, став главою ізраїльського племені (Буття 32, 
23-31). Він здобув землю біля Сичема, розбив там свій намет і збудував 
Алтай. У Бутті ніщо не вказує на те, що там була криниця, але можна 
припустити, що така була, тому що Яків осів там на певний час. Сичем 
по-арамейськи звучить Сихар. 
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"Помилку з нашого боку, чи не так?" - питає жінка з викликом. 
"Ні з нашого боку, ні з вашого. Це була помилка людини, що 

втратила любов і праведність. Я не ображаю ні тебе, ні твій рід, 
чому ж ти поводишся вороже щодо мене?" 

"Ти перший юдей, від якого я таке чую. Інші... Криниця, так, 
це криниця Якова, і в ній так багато чистої води , що ми в Сихарі 
віддаємо їй перевагу перед усіма іншими. Але вона дуже глибо-
ка, а ти не маєш ні глечика, ні бурдюка. Як ти можеш здобути 
для мене живої води? Чи ти, може, більший, ніж Яків, наш свя-
тий патріарх, що знайшов це джерело для себе, своїх дітей і сво-
їх отар і полишив нам його як подарунок на спомин про себе?" 

"Це так! Але хто п'є цю воду, знову відчуватиме спрагу. Я 
ж, навпаки, маю таку воду, що у того, хто її п'є, більше не буде 
спраги. Але вона належить мені одному. І я даватиму її тим, що 
проситимуть мене про це. Істинно кажу я тобі, хто матиме цю 
воду, яку я йому дам, завжди буде омитий нею і ніколи більше 
не терпітиме спраги, тому що моя вода в ньому стане повним 
вічним джерелом". 

"Як? Я тебе не розумію. Ти маг? Як може людина стати кри-
ницею? Верблюд п'є, і в його об'ємистому животі утворюється за-
пас води. Однак потім він використовує цю воду, і її не вистачає на 
все життя. А ти говориш, що твоєї води вистачить на все життя?" 

"Більше того: вона потече до життя вічного. В тих, хто її 
вип'є, вона потече до вічного життя, і з неї проросте життя віч-
не, тому що вона є джерелом спасіння". 

"Дай мені цієї води, якщо ти справді її маєш. Мене втомлює 
ходіння сюди. А так я не матиму більше спраги, ніколи не хворі-
тиму і не старітиму". 

"Лише це тебе втомлює? Ніщо інше? Ти хочеш черпати цю 
воду лише для твого жалюгідного тіла? Подумай: є щось, що 
важливіше за тіло. Це душа. Яків дав собі і своїм не тільки воду 
цієї землі, він був заклопотаний і тим, щоб набути самому і для 
інших святості, а саме - води Божої". 

"Ви називаєте нас язичниками... Якщо те, що ви говорите, 
правда, тоді ми не можемо бути святими..." - в голосі жінки 
вже не чути безсоромного іронічного тону, і вона тепер здається 
покірною і злегка спантеличеною. 
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"Язичник також може бути доброчесним, і Бог, який є спра-
ведливим, нагородить його за його добрі справи. Це не буде до-
сконала нагорода, але я можу тобі сказати, що на язичника, у 
якого мало провин, Бог дивиться з меншою строгістю, ніж на 
віруючого з важкою провиною. Чому ж ви не ідете до істинного 
Бога, якщо ви все ж знаєте, що ви не без гріха? Як тебе звати?" 

"Фотінай". 
"Добре, Фотінай, дай мені відповідь. Чи не болить тебе те, 

що ти не можеш прагнути до святості, тому що ти, як ти кажеш, 
язичниця, тому що ти, як стверджую я, все ще оточена туманом 
старої помилки?" 

"Так, це болить мене". 
"Чому ж ти тоді принаймні не живеш як доброчесна язич-

ниця?" 
"Пане!" 
"Ти хочеш заперечити те, що я сказав? Іди ж і приведи сюди 

свого чоловіка, своє подружжя". 
"У мене немає подружжя..." - жінка все більш бентежиться. 
"Так, у тебе немає подружжя. П'ять чоловіків було у тебе, і 

зараз один із тобою, але він не твій шлюбний чоловік. Чи він 
тобі потрібний? Твоя релігія також не радить впадати в блуд. Ви 
також маєте Десять Заповідей. Чому ж тоді ти ведеш таке жит-
тя, Фотінай? Чи це не обтяжує тебе - належати всім, замість 
того, щоб бути шанованою подругою одного-єдиного? Чи ти не 
боїшся вечора свого життя, коли зостанешся сама зі своїми бо-
лючими спогадами, зі своїми страхами, зі своїми жалями? Так, і 
з тим також. Страхом перед Богом і невідомістю! Де твої діти?" 

Жінка низько схиляє голову і мовчить. 
"Ти не маєш їх на цій землі, але їхні маленькі душі, яким ти 

не дала побачити світло цього світу, будуть безперестанно оскар-
жувати тебе. Прикраси, гарний одяг... Розкішний будинок... Ба-
гатий стіл... Так! Але поряд з цим - пустота, сльози і внутрішня 
безутішність. Ти нещаслива людина, Фотінай. Тільки через щире 
каяття, Боже прощення, а з ним і пробачення твоїх створінь змо-
жеш ти знову стати багатою". 

"Пане, я бачу, ще ти пророк, і мені соромно..." 
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"Однак ти не соромилася перед Отцем Небесним, коли чи-
нила зло! Не плач від сорому перед людиною... Підійди ближче 
до мене, Фотінай, я розкажу тобі про Бога. Можливо, ти знала 
надто мало про нього, і саме тому зробила так багато помилок. 
Якби ти знала істинного Бога, ти б так не осквернила себе. Він 
би говорив до тебе і допомагав тобі..." 

"Пане, наші батьки поклонялися на цій горі. Ви кажете, що 
поклонятися треба лише в Єрусалимі. А ти кажеш - є лише один 
Бог. Допоможи мені зрозуміти, де і як я це повинна робити..." 

"Жінко, вір мені. Наближається година, коли не поклонятиму-
ться Отцеві ні на горі в Самарії, ні в Єрусалимі. Ви поклоняєтеся 
тому, кого ви не знаєте. Ми поклоняємося тому, кого ми знаємо, 
тому що спасіння виходить з юдеїв. Ти пам'ятаєш слова проро-
ків? Отож наближається година, більше того, вона вже почала-
ся - коли істинні визнавці Бога поклонятимуться Отцеві в Дусі і в 
Істині і то не по-старому, а за новим обрядом, при якому більше 
не буде жертовних тварин, а буде вічна жертва, незнищимий жер-
товний дар, що згоряє в полум'ї любові. Пошанування Бога в цьо-
му духовному царстві буде відбуватися в духовний спосіб і буде 
зрозуміле тими, що є здатними поклонятися Богові в Дусі і в Істині. 
Хто поклоняється йому, має робити це в духовний спосіб". 

"Ти говориш святі слова. Я знаю, тому що і ми знаємо, що 
гряде прихід Месії. Його зватимуть "Христос". Він навчить нас 
усього, коли буде тут. Тут поблизу живе той, кого вони назива-
ють його Предтечею, і багато іде до нього, щоб послухати його. 
Але він такий строгий!.. Ти добрий... І жалюгідні люди не боять-
ся тебе. Я думаю, що Христос буде добрим. Вони називають 
його Князем Миру. Чи ми ще довго повинні на нього чекати?" 

"Я сказав тобі, що його час вже прийшов". 
"Як ти це можеш знати? Чи ти, може, його учень? Предте-

ча має багато учнів. І Христос буде їх мати". 
"Я, котрий говорю до тебе, є Ісус Христос". 
"Ти!... О!..." - жінка, що сиділа було біля Ісуса, зіскакує і 

хоче втікати. 
"Чому ти втікаєш, жінко?" 
"Тому що я жахнулась того, що я так близько біля тебе. Ти 

святий..." 
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"Я Спаситель. Я прийшов сюди із власної волі, тому що знав, 
що твоя душа стомилася від скитань. Ти відчуваєш відразу до 
того, чим живишся... Я прийшов дати тобі нову їжу, що забере у 
тебе відразу і пересичення... Ось наближаються мої учні і не-
суть мені хліб. Але я вже наситився, тому що зміг дати тобі 
перші хлібні крихти твого відкуплення". 

Учні крадькома кидають на жінку більш чи менш тактовні 
погляди, ніхто не каже жодного слова. Вона іде геть, забувши і 
про воду, і про глек. 

"Ось і ми, Вчителю, - каже Петро. - Вони добре обійшлися 
з нами. Ось сир, свіжий хліб, оливки і яблука. Бери, що хочеш. 
Жінка добре зробила, що залишила глек. З ним справа піде швид-
ше, ніж з нашими маленькими бурдюками. Спочатку ми нап'є-
мося, а потім наповнимо їх. Так нам не треба буде просити са-
маритян про що-небудь, навіть про те, щоб набрати води з їхньої 
криниці. Ти не їси? Я хотів купити тобі рибу, але не знайшов її. 
Можливо, ти б їй віддав перевагу. Ти втомлений і блідий". 

"Я маю їжу, якої ви не знаєте. Вона послужить мені харчем, 
підкріпивши мене". 

Учні здивовано переглядаються. 
Ісус відповідає на їхнє німе запитання: "Моєю їжею є чинити 

волю того, хто послав мене, і те, що він хоче, щоб я сповнив. Чи 
може сіяч, посіявши зерно, стверджувати, що він уже все зро-
бив, щоб могти сказати: я вже можу збирати урожай? Ні. Йому 
ще багато залишається зробити, поки зможе сказати: "Тепер моя 
робота скінчена!" До тої пори він не може спочити. Погляньте 
на ці маленькі розорані поля під веселим сонцем. Ще місяць тому, 
чи менше, ніж місяць тому, земля була голою і темною, тому що 
була насичена дощем. Тепер погляньте! Стеблини ледь пророс-
лих злаків, ніжно-зелених, що видаються ще світлішими на яск-
равому світлі, покривають землю легким покривалом. Це май-
бутній урожай, і ви кажете, коли це бачите: "За чотири місяці 
час збору урожаю. Сіячі покличуть женців, бо якщо для сівби 
достатньо одного, то для жнив треба багатьох. Задоволені усі: і 
той, хто посіяв маленький мішок зерна і тепер підготовляє засі-
ки, і ті, які за короткий час зможуть заробити собі прохарчуван-
ня на кілька місяців". На духовному полі також будуть ті, хто 
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жатиме, що я посіяв, і радіти зі мною, як і я, тому що я дам їм 
заплату і належну частку врожаю. Я дам їм те, що буде необ-
хідне їм для життя в моєму вічному царстві. Вам треба лише 
збирати урожай. Найважчу роботу зробив я. Тому кажу вам: "Хо-
діть, жнивуйте на моєму полі. Я радітиму, коли ви навантажите 
себе снопами мого збіжжя. Коли ви зберете все те зерно, що я 
невтомно скрізь сіяв, тоді буде сповнена воля Божа і я сяду до 
святкового столу Небесного Єрусалиму". Гляньте, ось ідуть са-
маритяни із Фотінай. Проявіть любов до ближнього у ставленні 
до них. Це душі, які прийшли до Бога". 

183. У ЖИТЕЛІВ СИХАРУ 

Група шанованих самаритян, яких веде Фотінай, підходить до 
Ісуса: "Бог з тобою, Вчителю. Жінка сказала нам, що ти пророк і 
не вважаєш нижче своєї гідності говорити з нами. Ми просимо тебе 
залишитися з нами. Не відмов нам у своєму слові, бо якщо це істи-
на, що ми відокремлені від Юдеї, то цим не сказано, що лише Юдея 
є святою, а гріх є лише в Самарії. І у нас є праведники". 

"Саме цю точку зору я відстоював у розмові з цією жін-
кою... Я не нав'язую себе, але я і не відхиляюсь від того, хто 
мене шукає". 

"Ти праведний. Жінка сказала нам, ніби ти Христос. Чи це 
правда? Відповідай нам в ім'я Боже". 

"Це я. Месіанський час прийшов. Ізраїль поєднаний зі своїм 
царем, і не лише один Ізраїль". 

"Але ти прийшов для тих, які... які не перебувають у по-
милці, як ми", - зауважує статечний старець. 

"Чоловіче, я визнаю в тобі старшого над усіма цими людь-
ми тут і бачу, що ти чесно шукаєш правди. Отож слухай, ти, хто 
є вченим Святих Писань! Мені було сказане те саме, що гово-
рив Дух до Єзекиїла, коли доручав йому пророче післанництво: 
"Сину людський, я посилаю тебе до дітей Ізраїлю, до непослуш-
них народів, що відпали від мене... Це діти з твердим видом і 
зачерствілими серцями... Може бути, що вони слухатимуть тебе, 
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а потім зневажать твої слова, що є моїми, тому що це бунтівний 
народ; але принаймні вони знатимуть, що серед них є пророк. 
Отож не май страху перед ними і не дай злякати себе їхніми 
речами, бо вони невіруючі і непослушні... Передай їм мої слова 
незважаючи на те, чи вони схочуть слухати тебе, чи ні. Роби те, 
що я тобі кажу, дослухайся до того, що я тобі кажу, щоб і ти не 
був непослушним, як вони. їж від кожної їжі, яку я тобі простя-
гаю". Так я прийшов. Я нічого не вигадую і не потребую, щоб 
мене приймали як тріумфатора. Але оскільки воля Божа є для 
мене медом, то я хочу цю волю виконати і передати вам, якщо 
ви цього бажаєте, слова, які заложив у мене Дух". 

"Як Вічний може думати про нас?" 
"Тому що він є любов, мої діти!" 
"Вчителі Юдеї так не говорять". 
"Але так говорить до вас Месія Господа". 
"Написано, що Месія мав би народитися від Діви в Юдеї. 

Хто твоя мати, і як ти народився?" 
"Я народився у Вифлеємі Єфрата від Марії із роду Давида, 

що зачала мене від Святого Духа. Можете в це вірити!" - у 
голосі Ісуса, коли він проголошував дівицтво своєї матері, зазву-
чали тріумфально-радісні нотки. 

"Твій лик випромінює велике світло. Ні, ти не можеш бреха-
ти. Діти темряви мають похмуре обличчя і мутні очі. Ти сяєш, 
твої очі ясні, як весняний ранок, а твої слова - доброта. Заверни 
в Сихар, я прошу тебе, і повчи синів цього народу. Потім ти про-
довжиш свій шлях, а ми будемо згадувати зірку, що промайнула 
на нашому небі..." 

"Чому ви не можете послідувати за нею?" 
"Як би ми це змогли?" 
Розмовляючи, вони ідуть у напрямку міста. 
"Ми відокремлені. Так принаймні кажуть. Але ми народили-

ся в цій вірі і не знаємо, чи правильно буде відректися від неї. 
Крім того... Звичайно, тобі ми це можемо сказати, це я відчу-
ваю... Все-таки і ми маємо очі, щоб бачити, і розум, щоб дума-
ти. Коли ми, подорожуючи чи торгуючи, перетинаємо вашу об-
ласть, не все, що ми бачимо, є таке святе, що могло б нас пере-
конати, що Бог є з тими, що з Юдеї, чи з тими, що з Галилеї". 
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"Істинно кажу я тобі, не через образи і прокляття, але через 
поганий приклад і брак любові до ближнього буде записано вину 
Ізраїлю, бо він не зміг переконати вас і повернути назад". 

"Що за мудрість у тобі! Чи не так?" 
Всі здивовано перемовляються. Тим часом вони вже досяг-

ли міста, і до них приєдналося багато інших людей. 
"Слухай, Учителю. Ти мудрий і добрий, тож звільни нас від 

одного сумніву. Багато що в нашому майбутньому може від цього 
залежати. Ти, що є Месією, а отже, відновником Царства Дави-
да, повинен би, звісно, радіти, приєднавши цей відокремлений член 
знову до держави. Чи не так?" 

"Я не стільки намагаюся знову поєднати обидва розділені 
члени, які є минущими, скільки, і то набагато більшою мірою, 
знову привести всі душі до Бога. Якщо я в чиємусь серці зможу 
відновити істину - це для мене велика радість. А тепер скажи 
мені, у чому ти сумніваєшся?" 

"Наші батьки згрішили. З того часу Бог неприхильний до 
душ самаритян. Який же виграш ми матимемо, якщо наслідува-
тимемо добро? Ми ж назавжди нечисті в очах Бога". 

"Ваша доля є долею всіх схизматиків - вічний болісний спо-
гад, постійне незадоволення. Але я знову відповім тобі словами 
Єзекиїла: "Всі душі належать мені, - каже Господь. - Як душа 
батька, так і душа сина. Але лише душа, яка грішила, помре". 
Якщо людина праведна, якщо вона не поклоняється ідолам, не 
краде, не веде розбещеного життя і не лихварює, коли вона тво-
рить діла милосердя щодо тіла і душі свого ближнього, - тоді 
вона є праведною в моїх очах і буде мати життя істинне. І далі: 
якщо праведник має неслухняного сина, то чи ж буде потім цей 
син мати життя істинне, тому що його батько був праведником? 
Ні, він його не матиме. Якщо син грішника є праведним, чи ж 
помре він потім, як його батько, тому що він є його сином? Ні, 
він буде жити у вічності, тому що він був праведним. Це було б 
несправедливо, якщо б одна людина була змушена носити вину 
іншої. Душа, що грішила, помре. Та, яка не грішила, - не помре. 
Але якщо той, хто грішив, кається у своїх гріхах і надалі живе в 
праведності, - то і він також матиме життя істинне. Наш Бог, 
Господь, один-єдиний Господь, каже: "Я не хочу смерті грішни-
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ка, але щоб він навернувся і мав життя істинне". Тому він і по-
слав мене, о заблукані сини! Щоб ви мали життя істинне. Я є 
життя. Хто вірить у мене і в того, хто послав мене, здобуде 
життя вічне, навіть якщо він до часу був грішником". 

"Ось мій дім, Учителю. Ти не відчуватимеш відрази, якщо 
увійдеш?" 

"Я відчуваю відразу лише до гріхів". 
"Тоді прийди і перепочинь у мене. Ми разом розламаємо 

хліб, а потім, якщо це тебе не обтяжить, ти скажеш нам слово 
Боже. Сказане тобою слово має інший смак... А ми стурбовані 
тим, що не відчуваємо впевненості в тому, що маємо право..." 

"Ваші серця заспокояться, коли ви зважитесь відкрито іти до 
істини. Бог бажає говорити до ваших сердець, до сердець жителів 
цього міста. Скоро вечір. Але завтра о третій годині я промовля-
тиму до вас, якщо ви хочете. Ідіть, і милосердя хай буде з вами!" 

184. ПРОГОЛОШЕННЯ ЄВАНГЕЛІЇ В СИХАРІ 

Ісус у центрі площі промовляє до великого натовпу людей. 
Він стоїть на невеликій кам'яній лавці біля криниці. Люди оточи-
ли його. Серед них і дванадцять апостолів... На їх обличчях по-
мітне замішання, навіть гнів чи явна відраза. 

Особливо відкрито показують своє незадоволення Варфоло-
мей і Юда. Останній, щоб триматися якомога дальше від сама-
ритян, осідлав гілку дерева, ніби бажаючи охопити зором всю 
картину, а Варфоломей прихилився до дверей будинку в кутку 
площі. Усі вони перебувають під впливом забобонів. Ісус, навпа-
ки, такий, як звичайно. Більше того, я б сказала, що він намага-
ється не злякати своєю величчю, але й не ховає її, щоб розвіяти 
будь-який сумнів. Він приголубив двох чи трьох малих дітей, роз-
питавши, як їх звати, потурбувався про сліпого старця, давши 
йому милостиню, і відповів на два чи три питання, що стосува-
лися приватних справ. 

Одне питання поставив батько, чия дочка через свою лю-
бовну пристрасть утекла з дому і тепер просить прощення. 
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"Негайно прости її". 
"Але я дуже страждав через це, Вчителю, і все ще страж-

даю! Менше ніж за рік я постарів на десять років". 
"Прощення принесе тобі полегшення". 
"Це неможливо. Рана залишиться". 
"Це правда. В рані дві колючки, що спричинюють твій біль: 

безперечна образа, яку завдала тобі твоя дочка, і твої зусилля 
відмовити їй у любові. Отож усунь принаймні другу колючку. Про-
щення, найпіднесеніша форма любові, усуне біль. Подумай, бід-
ний батьку, що ця дитина народжена тобою і завжди матиме пра-
во на твою любов. Якщо б ти бачив, що вона страждає від тілес-
ної недуги, і знав би, що лише ти можеш уберегти її від смерті, чи 
ти залишив би її помирати? Напевне ні. Отож подумай, що саме 
ти можеш вилікувати її своїм прощенням і повернути їй здоров'я. 
Адже ж бачиш, що в ній панує те, що є найнижчим у людині". 

"Отож ти радиш мені простити?" 
"Ти повинен!" 
"Але де я візьму сили щодня бачити її в домі і не проклина-

ти за все те, що вона зробила?" 
"Тоді ти їй не простив. Прощення полягає не в тому, що ти 

відкриєш їй двері дому, а в тому, що ти знову відкриєш їй своє 
серце. Будь добрим до неї, чоловіче! Чи ж не повинні ми ту тер-
пеливість, яку маємо щодо впертої молодої тварини, проявити 
до своєї власної дитини?" 

Певна жінка хоче знати, чи треба їй виходити заміж за шва-
гра, щоб дати своїм осиротілим дітям батька. 

"Чи ти певна, що він буде справжнім батьком?" 
"Так, Учителю. У мене троє хлопців, їм потрібен мужчина, 

який керуватиме ними". 
"Тоді зроби це і будь йому вірною дружиною, якою ти була 

своєму першому чоловікові". 
Третій питає, чи йому прийняти запрошення переселитися в 

Антіохію. 
"Чоловіче, чому ти хочеш іти туди?" 
"Тут мені бракує засобів, щоб прокормити себе і своїх дітей. 

Я познайомився з одним язичником, що найняв би мене на робо-
ту, бо він бачив мої здібності до праці. Він дав би роботу і моїм 
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синам. Але я не хотів би... Ти, можливо, здивуєшся, що самари-
тянина мучать докори сумління, але все ж це так. Я не хотів би, 
щоб ми втратили віру. Тому що, знаєш, той чоловік - язичник". 

"Яке це має значення? Ніщо тебе не забруднить, якщо ти не 
хочеш забруднитися. Отож іди в Антіохію і залишайся вірним істин-
ному Богові. Він вестиме тебе, а ти до того ж станеш благодійни-
ком твого господаря, який через твою праведність пізнає Бога". 

Потім Ісус почав промовляти до натовпу: 
"Я слухав багатьох із вас, і у всіх я бачив таємний біль і 

жаль, якого ви самі, можливо, несвідомі. Впродовж століть нако-
пичується цей жаль у ваших серцях, і ні пояснення, які ви знахо-
дите, ні докори, які вам кидають, не можуть вас від нього звіль-
нити. Він нашаровується і твердне, важчає і тисне, як сніг, що 
перетворився у твердий лід. 

Я не один із вас і не один із тих, хто звинувачує вас. Я Спра-
ведливість і Мудрість і для рішення вашої проблеми вказую я 
ще раз на Єзекиїла*. Єзекиїл пророче говорить про Самарію і 
Єрусалим; він називає їх дітьми одного і того самого лона і дає 
їм імена Огола і Оголіва**. Огола першою підпала під ідолопо-
клонство. Вона вже не була більше поєднана з Небесним Отцем 
і тому позбулася його духовної допомоги. Поєднання з Богом 
завжди означає порятунок. Огола поміняла справжнє багатство, 
справжню силу і розум на того, хто супроти Бога був ще жалю-
гідніший, ніж вона, і настільки дала себе розбестити, що стала 
рабинею способу життя свого спокусителя. Вона вважала себе 
могутньою, але втратила авторитет і через свою легковажну по-
ведінку стала дурепою. Якщо хтось необережним чином зара-
зиться інфекційною хворобою, то йому вдасться звільнитися від 
неї тільки завдяки великим зусиллям. 

Ви скажете: "Хіба ми були менш значними? Ні, ми були мо-
гутніми". Могутніми - так, але як? За яку ціну? Ви це знаєте. 
Як багато з вас здобуває багатство жахливою ціною своєї честі! 
Ви здобуваєте щось минуще і втрачаєте неминуще: добру славу. 

* Пор. Єз. 23,1 і далі. 
** У початковому значенні Огола означає "її власний намет", а 

Оголіва - "мій намет у ній". Намет у релігійному старозавітному зна-
ченні є ніщо інше, як Дароноеиця, Храм). 
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Оголіва, яка бачила, що дурість Оголи принесла їй багатст-
во, захотіла її наслідувати і стала ще дурнішою, ніж Огола; вона 
згрішила подвійним чином, тому що з нею був істинний Бог, і 
вона не повинна була насмілюватися топтати ногами силу, яку 
мала завдяки цьому поєднанню. Наслідком стало жорстоке і 
жахливе покарання, а ще більше чекає двічі дурну і безчесну 
Оголіву. Бог відвернеться від неї. Він вже це робить, повертаю-
чись до тих, хто не з Юдеї. Не можна закидати Богові неспра-
ведливість, тому що він до нікого не напрошується. Він розкри-
ває свої обійми для всіх і запрошує усіх, але коли хтось каже: 
"Іди геть!" - тоді він іде. Він іде на пошуки любові і запрошує 
інших, поки не знайде людини, яка скаже: "Я прийду". 

Тому кажу я вам, що у вашій журбі вас втішатиме і давати-
ме вам розраду така думка: Огола, повернися, Бог кличе тебе! 

Мудрість людини полягає в тому, що вона здатна бачи-
ти свою неправоту; мудрість душі полягає в любові до істин-
ного Бога і його правди. Не дивіться на Оголіву, Фінікію, Єгипет 
чи Грецію. Дивіться на Господа. Там є батьківщина кожної праве-
дної душі, там, у небі! Є лише одна заповідь: заповідь Божа. З 
цією книгою закону здобувають вічне життя. Не кажіть: "Ми грі-
шили", а кажіть: "Ми не хочемо більше грішити". Те, що Бог лю-
бить вас, він вам доводить, посилаючи своє "Слово", щоб вам 
гукнути: "Прийдіть!" Прийдіть, кажу я вам. Ви ображені і знева-
жені? Ким? Створіннями, як і ви. Але Бог більший від них, і він 
каже вам: "Прийдіть". Настане день, коли ви возликуете, не буду-
чи в храмі... У вашому дусі возликуете ви. Але ще більше лику-
ватимуть із цього приводу серця, тому що на серця праведників, 
що є в Самарії, зійде прощення. Готуйтеся до цього. Прийдіть до 
Спасителя світу, о діти Божі, що зійшли з праведного путі". 

"Але якщо хтось і піде, то ті, з другої сторони, не хотітимуть 
його прийняти". 

"Ще раз відповідаю я вам словами священиків і пророків: 
"Я візьму жезл Иосифа, що в руці Єфраїма і роду Ізраїля, його 
союзника, і покладу до них жезл Юди, і зроблю їх одним жез-
лом, щоб вони в моїй руці були одно..." Так, не до храму, до 
мене повинні ви приходити. Я не відішлю вас назад. Я є той, хто 
названий Царем, Владарем над усіма. Царем царів я є. Я очищу 
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вас усіх, о народи, що хочете бути очищеними. Я знову об'єд-
наю вас, отари без пастухів чи з пастухами, що поклоняються 
ідолам, тому що я Добрий Пастир. Я дам вам один-єдиний на-
мет і виставлю його серед моїх вірних. Цей намет буде джере-
лом життя і хлібом життя, він буде світлом, порятунком, захис-
том і мудрістю. Він буде всім, тому що "Живий" стане їжею 
мертвим, щоб возродити їх до життя. Це буде Бог, що проллєть-
ся своєю святістю, щоб освятити. Це є я і це буду я. Час нена-
висті, нерозуміння і страху пережито. Прийдіть! Народе Ізраїля! 
Розділений народе! Засмучений народе! Далекий народе! Люб-
лений, безкінечно люблений народ, тому що ти хворий і ослабле-
ний, смертельно поранений стрілою, що перетяла жили твоєї душі 
і дала пропасти животворному поєднанню з Богом. Прийди! При-
йди назад до лона, з якого ти народжений, прийди на груди, що 
дають тобі життя. Доброта і теплота все ще очікують тебе тут. 
Завжди! Прийди! Прийди до життя і до спасіння". 

185. ПРОЩАННЯ З ЖИТЕЛЯМИ СИХАРА 

Ісус каже до самаритян Сихара: "Перш ніж я покину вас, 
тому що я повинен проповідувати Євангелію й іншим людям, я 
відкрию вам осяйні шляхи надії і виведу вас на них зі словами: 
ідіть спокійно, тому що мета певна. Сьогодні я цитуватиму не 
великого Єзекиїла, а любимого учня Єремії, великого пророка. 

До вас говорить Барух. Істинно він несе ваші серця перед 
великого Бога у небі і вступається за ваші серця - не лише за 
серця самаритян, але за всіх, о ви, нащадки вибраного народу, що 
так дуже прогрішилися. І ваші серця бере він, ви, народи-язични-
ки, і ви відчуваєте, що серед багатьох богів, яким ви служите, є 
невідомий Бог, і ваша душа здогадується, що саме він Єдиний і 
Істинний, проте знайти його перешкоджає ваша неповороткість, -
знайти для того, щоб пізнати так, як цього прагне ваше серце. 
Вам даний моральний закон, о язичники, о ідолопоклонники, тому 
що ви люди, а людина має в собі щось іманентне, що походить від 
Бога і називається душа, яка манить до доброго і спонукає до 
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богоугодного життя. Але ви, переступивши моральний закон лю-
дей, що жив у вас, змусили цю душу бути рабинею порочного 
тіла. З людської точки зору ви також стали грішниками, тому що 
ви принизили самих себе і ваше віросприйняття до тваринного рі-
вня, що звело вас до рівня несвідомих створінь. Та все ж слухай-
те мене всі! Ви будете це тим більше усвідомлювати, чим більше 
діятимете згідно з вашим знанням надприродного морального за-
кону, що даний вам істинним Богом. 

Моліться словами Варуха, і ця його молитва повинна вихо-
дити з ваших сердець з благородною смиренністю, що є не при-
ниженням чи боягузтвом, а чітким усвідомленням власної жа-
люгідної конституції і святим бажанням знайти засіб для духов-
ного покращення. Варух молиться так: "Поглянь, о Господи, з 
вершини своєї святості на нас, прихили своє вухо до нас і вислу-
хай нас! Відкрий очі свої і роздумай, що не мертві на тому світі, 
чий дух відокремлений від тіла, прославляють честь і справед-
ливість Господа, але та пригнічена тягарем нещастя душа, що, 
зігнута і слабка, іде з опущеними додолу очима. Душа, що ту-
жить за тобою, о Боже, славить твою честь і справедливість". 
Варух смиренно плаче (і кожен праведник повинен з ним плака-
ти), коли бачить удари долі і називає істинним ім'ям тих, які зро-
били з сильного народу сумний, поділений і пригнічений народ: 
"Ми не дослухалися до твого голосу, і ти сповнив свої слова, які 
ти проголосив через своїх слуг-пророків... А тепер останки на-
ших царів і наших батьків викинуто з гробів і піддано жару сонця 
і холоду ночі, а мешканці в жахливих муках померли від голоду, 
меча і чуми. Навіть храму, в якому взивалося ім'я твоє, через 
злобу Ізраїля і Юдеї, ти дав стати тим, чим він сьогодні є". 

О діти Отця, не кажіть: "Як наші, так і ваші храми відбудо-
вані знову, і вони гарні". Ні, дерево, розщеплене блискавкою від 
верхівки до кореня, не може вижити. Воно, звичайно, може в'яло 
продовжувати жити в паростях, пущених від кореня, але все ж 
залишиться неродючим кущем і ніколи більше не буде пишним 
деревом, багатим на здорові вишукані фрукти. Деморалізація, яка 
почалася з поділом, буде поглиблюватися, хоча матеріальна стру-
ктура залишиться неушкодженою, а навіть здаватиметься но-
вою і гарною. Свідомість тих, хто в ній житиме, буде розклада-
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тися. Потім настане година, коли погасне надприродне полум'я, 
і храмові, вівтарю з коштовного металу, що неустанно повинен 
зігріватись теплом віри і любові його слуг, забракне того, що є 
суттю його життя. Холодний, пустий, занехаяний і наповнений 
мертвим, він зовсім занепаде. Чужі ворони сядуть на нього, а 
лавина божественних покарань зробить із нього руїну. 

Сини Ізраїлю, моліться, плачучи разом зі мною, вашим Спа-
сителем. Мій голос приєднається до вашого голосу, і разом вони 
зможуть досягнути Божого трону. Хто молиться з Христом, Си-
ном Отця, буде почутий Отцем Сина. Відмовмо разом стару пра-
ведну молитву Баруха: "Господи Всемогутній, Боже Ізраїлю, ко-
жна пригнічена душа і кожен стурбований дух взиває до тебе. 
Вислухай нас, Господи, і змилосердися, тому що ти Бог Мило-
сердя. Змилосердися над нами, тому що ми грішили супроти тебе. 
Ти царюєш у вічності, а ми повинні бути знищені назавжди? Го-
споди Всемогутній, Боже Ізраїлю, вислухай молитву мертвих Ізра-
їлю і їхніх дітей, які прогрішилися супроти тебе. Вони не дослу-
халися до голосу Господа, їхнього Бога, і так на нас зійшло лихо. 
Не пам'ятай злоби наших батьків, але пам'ятай про твою силу і 
твоє ім'я, тому що це ім'я ми взиваємо і відмовляємося від без-
законня наших батьків. Змилуйся над нами!" 

Так ви повинні молитися й істинно навернутися. Ви повинні 
повернутися до істинної мудрості, що є Божою і яку треба шука-
ти в книзі Законів Божих і в Законі, що дійсний вічно. Я, Месія 
Божий, прийшов, щоб принести цей закон у його простій і незмін-
ній формі бідним людям цієї землі, проповідуючи їм Благу Вість 
про Відкуплення, прощення, любов і мир. Хто вірить цим сло-
вам - отримає життя вічне. 

Тепер я покидаю вас, жителі Сихару, що були добрими до 
Месії Божого. Я залишаю вас у моєму мирі". 

"Залишися ще!" 
"Приходь знову!" 
"Ніхто ніколи більше не говоритиме так до нас, як ти гово-

рив". 
"Хвала тобі, добрий Учителю!" 
"Поблагослови мою дитину". 
"Молися за мене, Святий". 

171 



"Дозволь мені зберігати одну з твоїх китичок як знак благо-
словення". 

"Не забувай Авеля". 
"І мене не забувай, Тимотея". 
"І мене, Йорая". 
"Я згадуватиму вас усіх, вас усіх! Хай зійде на вас мир!" 
Вони супроводжують його далеко за місто, а потім повільно 

повертаються назад... 

186. ПОВЧАННЯ АПОСТОЛІВ. 
ЧУДО НАД ЖІНКОЮ ІЗ СИХАРУ 

Ісус іде вздовж живоплоту із кактусів, які, ніби насміхаю-
чись над іншими рослинами, що скинули листя, виблискують на 
сонці своїми товстими, покритими колючками лапами, на яких 
ще де-не-де висять фрукти, що обвітрилися до цеглового кольо-
ру. То тут, то там видніються ранні червоні і жовті квіти. 

Позаду нього перешіптуються апостоли і, як мені здається, 
не схвалюють вчинки свого Вчителя. Ісус раптом різко оберта-
ється і говорить: "Хто зважає на вітер - не відважується сіяти, а 
хто дивиться на хмари - не відважується збирати. Це стара при-
казка. Але я вважаю її справедливою. Ви бачите, що я там, де 
ви боялися неприємних вітрів і не хотіли зупинятися, знайшов ріл-
лю і нагоду до сівби. Незважаючи на ваші "хмари", я вже впев-
нений в урожаї і хочу вам сказати, що ви б добре зробили, якби 
розвіяли ці хмари, щоб милосердя показало своє сонце". 

"Але досі ніхто не попросив тебе зробити чудо. У них до-
сить своєрідна віра в тебе". 

"Чи ти думаєш, Томо, що лише просьба про чудо свідчить про 
те, що є віра? Ти помиляєшся. Якраз навпаки. Хто вимагає чуда, 
щоб повірити, засвідчує, що він не повірив би без чуда, тобто без 
речового доказу. Але хто вірить слову, той засвідчує велику віру". 

"Отож самаритяни кращі, ніж ми!" 
"Я цього не кажу. Але з огляду на їхній занепалий душевний 

стан їхня здатність розуміти Бога є набагато більшою, ніж бага-
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тьох віруючих у Палестині. У цьому ви ще багато разів переко-
наєтеся, і я прошу вас запам'ятати цю подію, щоб бути в стані 
зустріти душі, що приходять до віри в Христа, без упереджень". 

"Але вибач, Ісусе, що я тобі це кажу: мені здається, що при 
всій тій ненависті, яку мають супроти тебе, небезпечно провокува-
ти нові обвинувачення. Якщо б люди з Вищої Ради знали, що ти..." 

"Скажи лишень: "Подарував любов". Так, я дав любов і я 
даю, Якове. А ти, мій кузен, можеш зрозуміти, що я можу відчу-
вати лише любов. Я показав тобі, що я відчуваю лише любов і 
до тих, що є моїми родичами і співгромадянами, і до тих, що 
вороже налаштовані щодо мене. Чи ж я не повинен мати любов 
для тих, що пошановували мене, не знаючи мене? Члени Вищої 
Ради можуть робити стільки зла, скільки хочуть, але навіть якщо 
я думаю про їхні майбутні злі вчинки, то і це не буде причиною 
обмежити мою повсякчасну скрізь діючу любов. Мало того, на-
віть якби я це зробив, це б не перешкодило Вищій Раді знаходи-
ти в своїй ненависті нові обвинувачення". 

"Але ти, Вчителю, так багато часу проводиш у язичницькій 
країні, коли на тебе чекають у багатьох місцях Ізраїлю. Ти ка-
жеш, що кожна година має бути посвячена Господу. Чи тут ми 
не втрачаємо ці години?" 

"День, використаний на те, щоб позбирати загублені вівці, не 
змарнований даремно. Він не втрачений, Филипе. Написано: "Дай 
Богові Всемогутньому тою мірою, якою він тобі дав, з радісним 
серцем, на яке лише спроможешся". Я чиню так, друже. Час, 
коли приносять жертву, ніколи не є змарнованим часом. Я чиню 
милосердя і використовую дані мені здібності, посвячуючи свою 
роботу Богові. Отож втішся. А крім того... ті з вас, які хотіли б 
почути просьбу про чудо, щоб переконатися, що в Сихарі вірять 
у мене, будуть вдоволені. Онде іде чоловік. Напевно, є для цьо-
го якась причина. Зачекаймо на нього". 

До них дійсно наближається якийсь чоловік. Він схилився 
під важкою ношею, яку, для рівноваги, несе на обох плечах. 
Побачивши, що група зупинилася, він також зупинився. 

"Він хоче заподіяти нам зло. Він зупинився, бо побачив, що 
ми його помітили. О, це ж самаритянин!" 

"Ти впевнений, Петре?" 
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"О, цілком!" 
"Тоді залишіться тут, а я піду йому назустріч". 
"Ні, Господи. Якщо ти йдеш - я з тобою". 
"Тоді ходімо". 
Ісус іде назустріч чоловікові. Петро незграбно ступає по-

руч. Він сповнений цікавості, але все ж незадоволений діями Ісуса. 
Коли відстань між ними зменшилась до кількох метрів, Ісус питає: 
"Чого ти хочеш, чоловіче, що ти шукаєш?" 

"Тебе". 
"Чому ти не прийшов до мене в місті?" 
"Я не наважився... Було б забагато сорому і болю для мене, 

якби ти відмовив мені в присутності всіх людей". 
"Ти міг би мене покликати, коли я залишився зі своїми учня-

ми". 
"Я сподівався колись зустріти тебе зовсім одного, як Фоті-

най. У мене вагома причина, щоб бути з тобою наодинці..." 
"Чого ти хочеш? Що несеш з таким зусиллям на спині?" 
"Свою жінку. Вона одержима духом, що зробив із неї нежи-

ве тіло і затьмарену душу. Я мушу її годувати, одягати і носити, 
як дитину. Це сталося раптово, без хвороби... Вони називають її 
"біснуватою". Тому я дуже страждаю. Це велика мука... Глянь". 

Чоловік кладе на землю вузол із нерухомим тілом, заверну-
тим у плащ, що виглядає, як мішок. Він відкриває лице ще моло-
дої жінки, котра, якщо б не дихала, здавалася б мертвою. Очі 
заплющені, рот напіввідкритий - обличчя покійниці. 

Ісус нахиляється над нещасною, що лежить на землі, і роз-
глядає її. Потім він переводить погляд на чоловіка. 

"Ти віриш, що я це можу? Чому ти в це віриш?" 
"Тому, що ти Христос". 
"Але ти нічого не бачив, що могло б тобі це засвідчити". 
"Я чув твоє слово. Цього досить". 
"Петре, ти чуєш? Як ти думаєш, що я маю робити з огляду 

на таку сильну віру?" 
"Але... Вчителю... Ти... я... Роби те, що вважаєш справед-

ливим", - Петро дуже зніяковів. 
"Звичайно, я це зроблю. Поглянь, чоловіче!" - Ісус бере руку 

жінки і наказує: "Вийди з цієї жінки! Я хочу цього!" 
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Жінку, що лежала нерухомо, раптово стрясають сильні конвульсії. 
Це спочатку відбувається в тиші, а потім супроводжується голосін-
ням і жалями, які закінчуються голосним вигуком, після чого жінка 
розплющує очі, ніби прокинувшись із жахливого сну. Нарешті вона 
заспокоюється, трохи здивовано оглядається навколо і помічає Ісуса, 
який їй незнайомий і який посміхається до неї... Вона дивиться на 
порох на дорозі, в якому лежить, на кущ трави, що росте на узбіччі, 
і на червоно-білі голівки квіток, що сяють, мов перлини, готові роз-
пустити свої віночки. Вона бачить кактусовий живопліт, блакитне 
небо, а вже потім - свого чоловіка... свого чоловіка, що боязко спо-
стерігає за нею і кожним її рухом. Вона посміхається, потім з легкі-
стю, що повернулася до неї, підводиться на ноги і тулиться до чоло-
вікових грудей, а він обнімає і пестить її плачучи. 

"Що сталося? Чому я тут? Чому? Хто цей чоловік?" 
"Це Ісус, Месія. Ти була хвора. Він оздоровив тебе. Скажи 

йому, що ти любиш його". 
"О! Так! Дякую!.. Але що було зі мною? Мої діти... Симо-

не... Я не можу пригадати, що було вчора, але я пригадую, що у 
мене є діти..." 

Ісус каже: "Це не обов'язково, щоб ти пригадала, що було 
вчора. Ніколи не забудь, що сталося сьогодні і будь доброю лю-
диною. Живіть щасливо! Будьте добрими людьми, і Бог буде з 
вами". Ісус швидким кроком віддаляється під хвалебні вигуки 
подружжя. 

Підійшовши до своїх учнів, які чекали на нього біля живопло-
ту, Ісус нічого не сказав. Але згодом він звертається до Петра: 
"Ну як? Ти був такий впевнений, що той чоловік хоче заподіяти 
мені зло. Що ти скажеш тепер? Симоне, Симоне! Скільки ще тобі 
бракує, щоб стати досконалим! Скільки вам ще бракує! Ви має-
те, крім явного язичницького культу, той самий недолік, що і всі 
тут, а до того ще і зарозумілі в присудах... Підкріпімося. Ми вже 
не зможемо добратися до селища, де я хотів зустріти ніч. Ми 
переночуємо в сараї, якщо не знайдемо чогось кращого". 

З гірким присмаком докору в серцях дванадцять мовчки опу-
скаються на землю і споживають свою їжу. 

Сонце мирного дня освітлює ландшафт, який м'якими хви-
лями спадає до рівнини. 
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Поївши, вони ще деякий чае сиділи, поки Ісус не встав і не 
сказав: "Андрію і ти, Симоне, ходіть! Я хочу поглянути, чи меш-
канці он того будинку налаштовані щодо нас дружньо чи воро-
же". Ісус з названими учнями вирушає в дорогу, а інші залиша-
ються в повному мовчанні, поки Яків Алфея не заговорив до 
Юди Іскаріота: "Чи та жінка, що іде дорогою, не з Сихару?" 

"Так, це вона. Я впізнаю її по одязі. Чого ж вона хоче?" 
"Іде собі дорогою", - відповідає сердито Петро. 
"Ні, вона дивиться саме на нас, навіть прикладає руку до 

очей". 
Учні спостерігають за нею, поки вона не підійшла і не спи-

тала дуже скромно: "Де ваш Учитель?" 
"Не тут. Чому ти питаєш про нього?" 
"Я повинна з ним поговорити..." 
"Він не витрачає свого часу на жінок", - сухо відповідає Петро. 
"Я знаю - на жінок ні, але я є жіноча душа, що потребує 

його". 
"Хай вона залишиться", - радить Юда Алфея і відповідає 

Фотінай: "Почекай, він скоро повернеться". 
Жінка стає там, де повертає дорога, і мовчить, учні більше не 

переймаються нею. Але Ісус скоро повертається, і Петро каже: 
"Ось Учитель. Скажи йому те, що маєш сказати, і поквапся". 

Жінка не відповідає йому. Вона опускається перед Ісусом 
на коліна і мовчки нахиляється до землі. 

"Фотінай, чого ти хочеш від мене?" 
"Твоєї допомоги, Господи. Я така слабка і я не хочу більше 

грішити. Я якраз сказала це чоловікові. Але тепер, оскільки я 
більше не грішниця, я не просуваюся далі. Добро є мені чужим. 
Що я маю робити? Скажи мені. Я багно. Але твоя ступня на-
ступає і на дорожній порох, щоб добратися до душ. Наступи 
також на моє багно, але прийди і дай мені пораду". Вона плаче. 

"Ти не можеш слідувати за мною як самотня жінка. Але 
якщо ти справді не хочеш більше грішити і хочеш навчитися 
мудрості уникати гріхів - тоді повертайся із розкаяним сумлін-
ням назад у свій дім і чекай. Прийде день, коли ти з багатьма 
іншими врятованими сестрами зможеш бути біля свого Спаси-
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теля, щоб вивчити науку добра. Іди і не бійся. Залишся вірною 
твоїй теперішній постанові більше не грішити. Живи щасливо". 

Жінка цілує порох біля стіп Ісуса, підводиться і задкуючи, 
робить кілька кроків, а потім віддаляється у напрямку Сихара. 

187. ІСУС ВІДВІДУЄ ХРИСТИТЕЛЯ БІЛЯ ЕНОНУ 

Місячна ніч - така ясна, що ландшафт розпізнається з усіма 
подробицями, а поля з молодими сходами схожі на килими із зе-
лено-сріблястого фетру, що порізаний темними стрічками стежок 
і оточений деревами, що здаються з освітленого місяцем боку 
зовсім білими, а з протилежного боку, навпаки, темно-чорними. 

Ісус один. Він рішуче і дуже швидко іде дорогою, поки не 
доходить до потоку, що, дзюркочучи, спливає в північному на-
прямку в долину. Він іде вздовж нього до самотнього місця на 
крутому дикому березі. Нарешті він ще раз повертає, піднімає-
ться стежкою вверх і потрапляє до природного укриття під наві-
сом пагорба. 

Зайшовши всередину, він схиляється над лежачою істотою, 
яку заледве можна помітити, тому що місячне світло, що освіт-
лює стежку, не проникає в печеру. Ісус гукає: "Йоане!" 

Чоловік прокидається і сідає, ще перебуваючи під владою 
сну. Але коли до його свідомості доходить, хто покликав його, 
він підстрибує, щоб тут же кинутись до стіп Ісуса і сказати: "Як 
сталося, що мій Господь прийшов до мене?" 

"Я прийшов, щоб зробити щасливими твоє і моє серце. Ти 
сумуєш за мною, Йоане. Я тут. Вставай! Вийдемо на місячне 
світло і сядемо для розмови на скелі біля гроту". 

Йоан слухняно встає і виходить. Але коли Ісус сів, він у сво-
їй овечій шкурі, що ледве покриває худе тіло, опускається на ко-
ліна перед Христом і відкидає назад своє довге сплутане волос-
ся, що впало на очі, щоб краще бачити Сина Божого. 

Чітко помітна різниця між ними. Ісус білявий і блідий, має 
м'яке впорядковане волосся і коротку бороду на нижній половині 
обличчя. У Йоана, навпаки, справжня плутанина із смолисто-
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чорного волосся, що покрило все обличчя - лише горять, як в 
гарячці, двоє глибоко посаджених очей. 

"Я прийшов, щоб сказати тобі "дякую". Ти з досконалістю 
милості, що є в тобі, виконав місію мого Предтечі і будеш далі 
виконувати її. Коли прийде година, побіч мене увійдеш у небо, 
бо ти заслужив у Бога все. Але в очікуванні цієї події ти ще 
насолоджуватимешся миром Господа, мій улюблений друже". 

"Скоро я вже увійду в мир. Мій Учителю і мій Боже, побла-
гослови твого раба, щоб зміцнити його для останнього випробу-
вання. Для мене не є таємницею, що це вже близько, і що я маю 
скласти ще одне свідчення: свідчення крові. Тобі ще більш, ніж 
мені, відомо, що наближається моя година. Твій прихід є виявом 
милосердної доброти твого Божественного Серця, що хоче скрі-
пити останнього мученика Ізраїля і першого мученика нового 
часу. Але скажи мені лиш одне: чи довго я муситиму чекати на 
твій прихід?" 

"Ні, Йоане. Не набагато довше того часу, що розділив твоє 
і моє народження". 

"Слава Всевишньому за це. Ісусе... Смію я так до тебе звер-
татися?" 

"Ти це смієш завдяки нашому родинному зв'язку і твоїй свя-
тості. Це ім'я, яке вимовляють і грішники, можуть вимовляти і святі 
Ізраїлю. Тим воно служить для порятунку, для тебе воно має бути 
ніжною любов'ю. Що ти хочеш від Ісуса, твого вчителя і кузена?" 

"Скоро я помру. Але як батько турбується про своїх дітей, 
так і я турбуюся про своїх учнів. Мої учні... Ти Вчитель і знаєш, 
яку любов ми до них відчуваємо. Мене турбує лише те, щоб 
вони, коли я помру, не загубилися, як вівці без пастуха. Прийми 
їх. Я віддаю тобі трьох, що належать тобі і були мені в очіку-
ванні на тебе досконалими учнями. В них, особливо в Матею, 
дійсно присутня мудрість. І інших я ще маю, вони також при-
йдуть до тебе. Але цих трьох я тобі доручаю особисто. Це троє 
найцінніших учнів". 

"І мені вони дорогі. Будь спокійним, Йоане, вони не загуб-
ляться, ні ці, ні інші, яких ти маєш за справжніх учнів! Я при-
ймаю твій спадок і буду чувати над ним, як над найкоштовні-
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шим скарбом, який я одержав від мого досконалого друга і слу-
ги Господа". 

Йоан кидається на землю і - що здається майже неможли-
вим для такої суворої особистості - плаче, голосно схлипуючи 
від блаженної радості. 

Ісус кладе йому руку на голову: "Твої сльози радості і сми-
рення розбудили в мені відгук мелодії із давніх днів, при звуках 
якої твоє маленьке серце стрибало від радості. Та мелодія і ці 
сльози є однією і тією самою хвалебною піснею Вічному Богові, 
що чинить великі діла і могутньо діє у смиренних. І моя мати 
по-новому співає хвалебну пісню, яку вона співала вже тоді. Але 
на неї тоді зійде безконечна благодать, коли і на тебе - після 
страстей. Я приніс тобі і її вітання. Прийми її слова прощання і 
слова втіхи. Ти заслуговуєш їх. Ось рука лише Сина Чоловічого 
на твоїй голові, а через відкрите небо на тебе сходять любов і 
світло, щоб тебе поблагословити, Йоане". 

"Я недостойний цього. Я твій слуга". 
"Ти мій Йоан. На Йордані я був Месією, що відкрився. А 

тут я є твоїм кузеном і твоїм Богом, що хоче дати тобі в дорогу 
причастя своєї любові як Бог і як родич. Підведись, Йоане! Ми 
повинні попрощатися". 

"Я недостойний... Хоч я бажав цього все своє життя, але я 
не наважуюсь тебе поцілувати. Ти мій Бог!" 

"Я твій Ісус. Живи щасливо. Моя душа буде близько до твоєї, 
поки ти не увійдеш у мир. Живи і помри в упевненості, що твої учні 
знайдуть мир. Більше я тобі дати зараз не можу, але в небі я наго-
роджу тебе сторицею, бо ти знайшов усяку милість в очах Божих". 

Ісус допомагає Йоану підвестись, обнімає його і цілує в щоку, 
а Йоан цілує його. Потім Йоан ще раз стає на коліна, а Ісус 
кладе йому руки на голову і молиться, звівши до неба очі. Здає-
ться, що він його посвячує. Це зворушливо. В цей час панує 
тиша. Потім Ісус прощається своїм сповненим любові бажан-
ням: "Хай мій мир повсякчас буде з тобою", і віддаляється тою 
самою дорогою, якою прийшов. 
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188. ІСУС ПОВЧАЄ АПОСТОЛІВ 

"Господи, чому ти вночі не відпочиваєш? Сьогодні вночі я 
встав і не знайшов тебе. Твоє ложе було пусте". 

"Чому ти шукав мене, Симоне?" 
"Щоб дати тобі мій плащ. Я боявся, що ти можеш змерзну-

ти цієї ясної, але дуже прохолодної ночі". 
"Тобі не було холодно?" 
"За багато років нужди я звик до того, що не завжди маю 

чим накритися, що з'їсти і де прихилити свою голову... Долина 
покійників... Що за жах! Цього разу не вийде, але наступного 
разу, коли ми підемо в Єрусалим, Господи, піди в це місце смерті. 
Там так багато нещасних... І страждання тіла - ще не найгір-
ше... Там людей з'їдає відчай. Ти не вважаєш, мій Господи, що з 
прокаженими поводяться надто суворо?" 

Юда Іскаріот випереджує Ісуса з відповіддю, кажучи до Си-
мона Зилота, що заступився за своїх колишніх друзів по нещас-
тю: "Чи ти, може, хотів би дозволити їм вільно ходити між наро-
дом? Це їхнє лихо, якщо вони прокажені". 

"Ще тільки того бракувало, щоб з юдеїв зробили мучеників! 
Ще тільки бракує прокази на вулицях, а ще солдат...", - вигукує 
Петро. 

"Мені здається, що це справедливий захід обережності - ві-
докремити їх від суспільства", - зауважує Яків Алфея. 

"Так, але це треба робити із співчуттям. Ти не можеш собі 
уявити, що означає бути прокаженим. Ти не можеш так просто 
про це говорити. Якщо добре - турбуватися про здоров'я тіла, 
то чи ж не повинні ми так само турбуватися про душі прокаже-
них? Хто їм говорить про Бога? Лише один Бог знає, як їм це 
потрібно в їхній жахливій безутішності - думати про Бога, і як 
сильно потребують вони внутрішнього миру!" 

"Ти правий, Симоне. Я піду до них, тому що це справедливо. 
Я піду ще й для того, щоб навчити вас милосердя. Дотепер я 
зцілював прокажених, яких ми зустрічали випадково. Дотепер, 
тобто до того моменту, коли я був вигнаний із Юдеї, я звертався 
до власть імущих Юдеї як до найвіддаленіших від Бога і тих, що 
найбільше потребують відкуплення, щоб пізніше вони стали Від-
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купителю підпорою. Тепер, оскільки я переконався в безплідності 
цих спроб, я залишу їх. Я тепер піду не до великих, а до наймен-
ших, до стражденних Ізраїлю, і серед них будуть і прокажені з 
Долини покійників. Я не розчарую віри у мене цих людей, які 
почули від вдячного прокаженого Благу Вість". 

"Як ти можеш знати, Господи, що я це зробив?" 
"Так само, як я знаю, що думають про мене друзі чи воро-

ги, чиє серце я досліджую". 
"Милосердя! Але чи ти дійсно все знаєш про нас, Учите-

лю?" - вигукує Петро. 
"Так, як і те, що твої друзі хотіли відіслати Фотінай. Але чи ж 

ти не знаєш, що не подобає тобі стримувати душу від добрих справ? 
Чи ти не знаєш, що, приходячи в іншу країну, треба мати сповнене 
любові милосердя і до тих, яким неправедне суспільство відмовляє 
у співчутті, ідентифікуючи себе з Богом? Але не тривожся тим, що 
я все знаю. Турбуйся лише тим, що твоє серце відчуває пориви, які 
Бог не схвалює, і намагайся більше їх не допускати. Я сказав вам: 
перший рік минув, а в новому я і далі ітиму своїм шляхом. І ви в 
цьому році повинні рухатись уперед. Інакше даремно я проповідую 
Благу Вість і просвіщаю вас, мої майбутні священики". 

"Ти ходив молитися, Вчителю? Ти обіцяв навчити і нас своїх 
молитов. Ти зробиш це цього року?" 

"Я зроблю це. Але я хочу також навчити вас бути добрими 
людьми, тому що доброта - це вже є молитва. Але я зроблю це, 
Йоане". 

"Ти будеш нас вчити цього року робити чуда?" - питає Юда 
Іскаріот. 

"Чудотворству не можна навчити. Це не гра чародія. Чудо 
походить від Бога. Хто знаходиться в Божій Милості - може 
робити чудо. Коли ви навчитесь бути добрими, милість зійде на 
вас, і ви одержите чудо". 

"Але ти ніколи не відповідаєш на наші питання. Симон спитав 
тебе, Йоан питав тебе, а ти нам ще не сказав, де ти був цієї ночі. Це 
може бути небезпечно - ходити самому в цій язичницькій країні". 

"Я пішов, щоб зробити щасливою праведну душу, і - оскільки 
йдеться про приреченого на смерть - перейняти його спадок". 

"Так? Він був великий?" 
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"Дуже великий, Петре, і дуже цінний - плід праці істинного 
праведника". 

"Але в твоїй сумці я не бачив нічого незвичайного. Чи це, 
може, коштовне каміння, яке ти заховав у себе на грудях?" 

"Так, це коштовні камені, які дуже дорогі моєму серцю". 
"Покажи нам їх, Учителю". 
"Я їх матиму тоді, коли помре Приречений. До тих пір вони 

ще служитимуть йому і мені, якщо я їх залишу там, де вони є". 
"Ти їх заклав під процент?" 
"Чи ж ти думаєш, що тільки гроші є найціннішими на світі? 

Гроші - найнепотрібніша і найбрудніша річ, що є на землі. Вони 
служать лише матерії, злочину і пеклу. Дуже рідко людина вико-
ристовує їх на добро". 

"Якщо це не гроші, то що тоді?" 
"Троє учнів, вихованих Святим". 
"Тоді ти був у Христителя. О! Але чому?" 
"Чому?.. Ви маєте мене завжди, а ви всі разом менш вар-

тісні, ніж ніготь на пальці пророка. То чи ж не було справедли-
вим, що я пішов до Святого Ізраїлю, щоб передати йому Боже 
благословення і зміцнити його перед мучеництвом?" 

"Але якщо він святий... тоді він не потребує зміцнення. Він 
зробить це власними силами..." 

"Прийде день, коли мої святі будуть приведені перед суддів 
і засуджені на смерть. Вони будуть святими і сповненими Милі-
стю Божою, вони знаходитимуть втіху у вірі, надії і любові, та 
все ж я вже тепер чую їхній крик, крик їхньої душі: "Господи, 
допоможи нам у цій годині!" 

Лише з моєю допомогою будуть мої святі сильними в пере- • 
слідуваннях". 

"Але ми не будемо серед них, чи не так? Тому що я дійсно 
не здатний страждати". 

"Це так, ти не здатний страждати. Адже ти ще не хрещений, 
Варфоломею". 

"Але я хрещений". 
"Водою. Але тобі потрібне ще інше хрещення. Після нього 

ти будеш здатен терпіти". 
"Я вже старий". 
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"Як дуже старий чоловік ти будеш ще міцнішим, ніж юнак". 
"Але ти будеш з нами - чи не так?" 
"Я завжди буду з вами". 
"Я спробую звикнути до страждань", - каже Варфоломей. 
"З цього часу я завжди молитимусь про те, щоб отримати 

від тебе цю милість", - каже Яків Алфея. 
"Я старий і прошу лише про те, щоб я смів іти попереду 

тебе і з тобою увійти в мир", - каже Симон Зилот. 
"Я не знаю, чого я хочу: чи іти попереду тебе, чи залишати-

ся поблизу тебе, щоб з тобою померти", - каже Юда Алфея. 
"Я б дуже страждав, якби мусів тебе пережити. Але я вті-

шуся тим, що буду проповідувати тебе народам", - визнає Юда 
Іскаріот. 

"Я думаю так само, як твій кузен", - каже Тома. 
"А я, як Симон Зилот", - каже Яків Заведея. 
"А ти, Филипе?" 
"Я... я не хочу про те думати. Вічний дасть мені те, що для 

мене є найкраще". 
"О, замовкніть! А то здається, начебто Вчитель має скоро 

померти. Не наводьте на мене думки про його смерть!" - вигу-
кує Андрій. 

"Це ти добре сказав, мій брате. Ти молодий і здоровий, Ісусе. 
Ти мусиш всіх нас поховати, бо ми старші від тебе". 

"А якщо мене вб'ють?" 
"Це ніколи не повинно статися; я в будь-якому випадку пом-

щуся за твою смерть". 
"Як? Кривавою помстою?" 
"Е!.. І цим також, якщо ти мені дозволиш. Якщо ж ні, то я 

визнанням моєї віри знищу серед народів висунуті проти тебе 
звинувачення. Світ полюбить тебе, тому що я буду неустанно 
проповідувати!" 

"Це істина. Так буде. А ти, Йоане? А ти, Матею?" 
"Я повинен страждати і чекати, поки моя душа не очистить-

ся...", - каже Матей. 
"Я... я не знаю. Я хотів би відразу померти, щоб не бачити, 

як ти страждаєш. Я хотів би бути побіч тебе, щоб утішити тебе 
в твоїй смертельній боротьбі. Я хотів би довго жити, щоб могти 
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тобі довго служити. Я хотів би з тобою померти, щоб увійти з 
тобою в небо. Я всього би хотів, тому що я люблю тебе. Я 
також вірю, що я, найменший серед братів, буду здатний на це, 
бо я люблю тебе досконало. Ісусе, помнож твою любов!" - каже 
Йоан. 

"Ти, певно, хотів сказати: "Помнож мою любов", - зауважує 
Юда Іскаріот. - Тому що ми є тими, хто повинні все більше 
любити..." 

"Ні, таки: "Помнож твою любов", тому що ми тим більше 
будемо любити, чим більше він розпалить у нас полум'я любові 
через свою любов". 

Ісус притягає чистого, захопленого Йоана до себе, цілує його 
в чоло, після чого каже: "Ти розкрив божественну таємницю освя-
чення сердець. Бог розливає свою любов над праведниками, і 
чим більше вони віддаються його любові, тим більше він помно-
жує любов у них і сприяє помноженню їхньої святості. Це таєм-
нича і неосяжна діяльність Бога і душ, що здійснюється в місти-
чному мовчанні, і її сила, яку не можна висловити людськими 
словами, створює незбагненні мистецькі витвори святості. Це 
не помилка, а мудрість - просити Бога, щоб він помножив свою 
любов у серці". 

189. ІСУС У НАЗАРЕТІ. 
"СИНУ, Я ПІДУ З ТОБОЮ" 

Ісус сам. Він швидко крокує по головній вулиці, яка веде до 
Назарету, і, вступивши в місто, тут же повертає до свого дому. 
Наблизившись до нього, він побачив свою матір, що саме іде 
додому у супроводі племінника Симона, який несе на плечах в'яз-
ку сухого хмизу. Ісус гукає до неї: "Мамо!" 

Марія обертається і вигукує: "О! Мій благословенний син!" - і 
обоє поспішають назустріч одне одному. Симон, що кинув свою 
ношу на землю, теж поспішає назустріч Ісусові і сердечно його вітає. 

"Мати моя, я прийшов. Тепер ти щаслива?" 
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"Так, дуже, мій сину. Але... якщо ти прийшов сюди лише на 
мою просьбу, то я хотіла б тобі сказати, що ні мені, ні тобі не дозво-
лено слухатися голосу крові більше, ніж голосу покликання". 

"Ні, мамо, я прийшов і через інші справи". 
"Отож це правда, мій сину? Я вірила - я хотіла вірити - що 

це брехливі плітки і що тебе не ненавидять так..." - у голосі і в 
очах у Матері сльози. 

"Не плач, мамо. Не завдавай мені болю. Мені потрібна твоя 
посмішка". 

"Так, сину, так! Це правда. Ти бачиш так багато різних, зо-
крема і ворожих облич, що потребуєш багато любові і посмішок. 
Але тут, подивися, є хтось, хто любить тебе за всіх..." 

Марія злегка прихилилась до свого сина, який поклав їй руку 
на плече. Дорогою додому вона пробує посміхатися, щоб пога-
сити всі турботи в серці Ісуса. Симон знову взяв на плечі свою 
в'язку хмизу й іде поряд Ісуса. 

"Ти бліда, мамо. Ти багато печалилась? Чи була хвора? Чи 
тільки перевтомилась?" 

"Ні, сину, ні! У мене більше немає турбот. Мені завдає жалю 
лише одне - усвідомлення того, що ти далеко і тебе не люб-
лять. Але тут всі дуже добрі до мене. Я маю на увазі не лише 
Марію і Алфея, ти ж знаєш, які вони є. Але і Симон також, ба-
чиш, який він добрий? Такий добрий він завжди. В останні місяці 
він був мені великою опорою. Тепер він забезпечує мене дрова-
ми. Він такий милий, і Иосиф також, знаєш? Вони дуже уважні 
до своєї Марії". 

"Хай Бог благословить тебе, Симоне, і хай благословить та-
кож Иосифа. Я можу вам пробачити, що ви ще не любите мене 
як Месію. О, ви ще прийдете до любові Христа. Але як би я 
зміг вам пробачити, якби ви не любили її?" 

"Любити Марію - це справедливо. Ця любов приносить мир, 
Ісусе. Але і тебе будуть любити... Тільки, знаєш, ми дуже хви-
люємося за тебе". 

"Так, ви любите мене, як люблять люди, але ви прийдете 
ще і до іншої любові". 

"Але і ти, мій сину, блідий і схуд". 

185 



"Так, ти здаєшся старшим. Я також це бачу", - зауважує 
Симон. 

Вони входять у дім, і Симон, поклавши хмиз, виходить. 
"Сину, оскільки ми тепер самі, скажи мені правду, всю. Чому 

тебе прогнали?" - говорячи це, Марія поклала руки на плечі Ісуса 
і дивиться прямо в його схудле обличчя. 

Ісус посміхається м'яко і втомлено: "Тому що я спробував 
вести людей до чесності, праведності й до істинної віри". 

"Хто ж звинувачує тебе? Народ?" 
"Ні, мамо, фарисеї і книжники, за винятком кількох правед-

ників серед них". 
"Але що ти такого зробив, що вони тебе обвинувачують?" 
"Я сказав правду. Чи ж ти не знаєш, що в очах людей це 

найбільший злочин?" 
"На чому ж вони будували свої звинувачення?" 
"На брехні! Дещо з того ти вже знаєш..." 
"Розкажи своїй матері. Поклади свій біль у моє серце. Ма-

теринське серце звикає до болю і охоче переносить його, якщо 
цим може полегшити біль сина. Дай мені твій біль, Ісусе. Сядь 
біля мене, як ти це робив дитиною, і звільнися від гіркоти". 

Ісус сідає на лавочку біля стіп матері і розповідає все, що 
сталося протягом останніх місяців у Юдеї, без злоби і нічого не 
приховуючи. 

Марія ніжно гладить його волосся, усміхаючись крізь сльо-
зи, що блищать у її голубих очах. Ісус говорить і про те, що він 
мусить спілкуватися і з певного роду жінками, щоб мати змогу 
їх порятувати, і про свій біль з приводу того, що йому у цьому 
перешкоджає людська злоба. Марія погоджується і згодом вирі-
шує: "Сину, ти не можеш відмовити моєму проханню: я піду з 
тобою, коли ти підеш звідси, - у будь-яку погоду, будь-якої пори 
року і в будь-яке місце, де б це не було. Я хочу захистити тебе 
від злослів'я. Моя присутність буде для тебе захистом. Марія 
піде з тобою. Вона так дуже цього бажає..." 
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190. В ДОМІ СУСАНИН В КАНІ. 
ЦАРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ 

Ісус іде по дорозі, яка, як мені здається, веде до озера. Він 
уже у Кані й прямує до дому Сусанин. Його супроводжують 
кузени. 

Прийшовши на місце, вони сідають до столу відпочити і з 
цікавістю, як це і повинно бути між родичами чи друзями, слуха-
ють слова Ісуса, а Ісус в простій манері повчає цих добрих лю-
дей. Він також втішає чоловіка Сусанни, яка, мабуть, хвора, 
оскільки тут її нема. Ісус вже вкотре вислуховує розповідь про її 
страждання, а в цей час входить добре одягнутий незнайомець і 
кидається до стіп Учителя. 

"Хто ти? Чого ти хочеш?" 
Чоловік зітхає і плаче, а господар дому тягне Ісуса за край 

одежі і шепоче: "Це службовець тетрарха. Не дуже довіряй йому". 
"Отож говори, чого ти хочеш від мене?" 
"Вчителю, я дізнався, що ти повернувся. Я чекав тебе, як 

чекають Бога. Ходи негайно в Капернаум. Мій хлопчик лежить 
тяжко хворий, і його години пораховані. Я зустрів Йоана, твого 
учня, і дізнався від нього, що ти прямуєш у Капернаум. Ходи, 
ходи швидше, поки не пізно". 

"Як можеш ти, слуга того, хто переслідує святих Ізраїлю, 
вірити у мене? Ви не вірите у Предтечу Месії, як, отже, ви мо-
жете вірити у Месію?" 

"Це правда, над нами тяжіють гріхи безвір'я і жорстокосер-
дості. Але май милосердя до батька! Я знаю Хузу і бачив Йоа-
ну, я бачив її до і після чуда і тут знайшов віру". 

"Так. Ви такий невіруючий і зіпсований рід, що не вірите без 
знака і чуда. Вам бракує певної необхідної властивості, щоб здо-
бути віру без чуда". 

"Це правда! Все, що ти кажеш, - правда! Але ти бачиш: я 
вірю тепер у тебе і прошу тебе, ходи негайно в Капернаум. Я 
куплю тобі в Тіверіаді човен, щоб ти зміг швидше прийти. Але 
прийди, перш ніж моя дитина помре!" - і він розпачливо плаче. 

"Я зараз не піду. Але іди в Капернаум. Твій син живе і від 
цієї миті здоровий". 
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"Хай Бог благословить тебе, мій Господи. Я вірю тобі. Але 
оскільки я хочу, щоб весь мій дім влаштував тобі свято, - при-
йди в Капернаум, у мій дім". 

"Я прийду. Живи щасливо! Мир з тобою!" 
Чоловік поквапно покидає приміщення, і згодом чується стукіт 

кінських копит. 
"Чи хлопчик дійсно зцілений?" - питає чоловік Сусанни. 
"Чи ти думаєш, що я можу брехати?" 
"Ні, Господи! Але ти тут, а хлопчик - там". 
"Мій дух не знає ні бар'єрів, ні відстаней". 
"О, мій Господи, як на моєму весіллі ти перетворив воду у 

вино, так перетвори мої сльози на посмішку. Зціли мою Сусанну!" 
"Що ти даси мені за це?" 
"Суму, яку ти скажеш". 
"Я не плямую того, що святе, кров'ю мамони. Я питаю твою 

душу - що вона хоче мені дати". 
"Мене самого, якщо ти хочеш". 
"Але якщо я буду вимагати від тебе, окрім слів, великої по-

жертви?" 
"Мій Господи, я прошу тебе повернути тілесне здоров'я моїй 

жінці і освятити усіх нас. Я думаю, що це варте будь-якої жерт-
ви..." 

"Ти боїшся за свою жінку. Але якщо я поверну їй життя і 
цим назавжди здобуду її як свою ученицю - що скажеш на це?" 

"Що... що ти маєш на це право... і що... і що я буду насліду-
вати Авраама в його готовності до жертви". 

"Ти це добре сказав. Слухайте ж усі: час моєї жертви на-
ближається. Він наближається швидко і невідворотно, як ріка до 
свого гирла. Я мушу сповнити все, до чого покликаний, але люд-
ська черствість не дає мені змоги повністю виконати моє піс-
ланництво. Тепер, коли я вирушу звідси, мене будуть супрово-
джувати моя мати і Марія Алфеєва, щоб я зміг побувати у лю-
дей, які мене ще не люблять або й ніколи не любитимуть. Мій 
розум каже мені, що жінки зможуть допомогти вчителеві в цій 
закритій області. Я прийшов, щоб врятувати і жінок. У прийдеш-
ньому часі - в моєму часі - будуть жінки, що служитимуть Го-
споду і слугам Господа як священики. Я вибрав своїх учнів, але 
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щоб мати змогу вибрати жінок, що не є вільними, я повинен про-
сити згоди батьків і чоловіків. Хочеш ти цього?" 

"Господи... я люблю Сусанну. До цього часу я більше лю-
бив її тілесно, ніж духовно. Але завдяки твоєму повчанню щось 
змінилося в мені, і тепер я бачу в моїй жінці і духовне, а не лише 
фізичне. Душа належить Богові, а ти Месія, Син Бога. Я не можу 
тобі відмовити в тому, що Боже. Якщо Сусанна схоче іти за то-
бою, то я не перешкоджатиму їй у цьому. Я лише прошу тебе: 
здійсни чудо, зціли її тілесно, а мене душевно..." 

"Сусанна зцілена. Через кілька годин вона прийде сюди, щоб 
повідомити тобі свою радість. Дозволь її душі слідувати за її 
внутрішнім поривом і нічого не говори їй про те, що я тобі тепер 
сказав. Ти побачиш, що її душа добровільно прийде до мене і 
запалає, як полум'я. Але через це не погасне її любов як заміж-
ньої жінки. Вона досягне набагато вищого ступеня любові, щоб 
любити в найдосконаліший спосіб: духом". 

"Сусанна належить тобі, Господи! Вона б мала померти, по-
вільно і в жахливих муках. Якби вона померла, я справді втра-
тив би її на цьому світі. А тепер, навпаки, я далі матиму її побіч 
себе, і вона поведе мене за собою твоїми дорогами. Бог мені її 
дав і Бог забирає її у мене. Хай буде благословенний Всевишній 
у тому, що дає і що забирає". 

191. У ДОМІ ЗАВЕДЕЯ. 
САЛОМЕЯ ПРИЙНЯТА УЧЕНИЦЕЮ 

Ісус знаходиться в домі Якова і Йоана, як я можу судити по 
розмовах присутніх. З Ісусом, окрім апостолів Петра і Андрія, є 
також Симон Зилот, Юда Іскаріот і Матей. Інших я не бачу. 

Яків і Йоан щасливі. Вони снують туди-сюди між Матір'ю і 
Ісусом, мов метелики, які не знають, якій квітці з двох однаково 
улюблених вони мають віддати перевагу, а Марія Саломея ко-
жен раз щасливо пригортає своїх великих синів. Ісус, дивлячись 
на все це, посміхається. Вони, очевидно, щойно поїли, тому що 
стіл ще накритий. Але обоє неодмінно хочуть, щоб Ісус також 
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скуштував винограду, поданого мамою, який, мабуть, солодкий, 
мов мед. Чого б вони тільки не дали Ісусові! 

Але Саломея хоче дати і отримати щось більше, ніж вино-
град і ласки. Деякий час вона в роздумах спостерігала за Ісу-
сом і Заведеєм, а потім підійшла до Вчителя, що сидить, прихи-
лившись спиною до стола, і стала перед ним на коліна. 

"Чого ти хочеш, жінко?" 
"Вчителю, ти вирішив, що з тобою підуть твоя мати і мати 

Якова і Юди, а також за тобою послідують Сусанна і, звичайно, 
велика Йоана Хузи. Всі жінки, що вшановують тебе, підуть за 
тобою. І я хотіла б бути серед них. Візьми мене, Ісусе, я буду 
служити тобі в любові". 

"Ти маєш турбуватися про Заведея. Чи ти його більше не 
любиш?" 

"О, ще й як я люблю його! Але ще більше я люблю тебе! О, 
я не хочу сказати, що я люблю тебе як чоловіка. Мені шістдесят 
років, і вже майже сорок років я подружня жінка і ніколи не диви-
лась на іншого чоловіка. Але хоч я і стара жінка, я не стала дур-
ною, і через мій вік не померла моя любов до Заведея. Але ти... 
я не навчена говорити. Я бідна жінка. Я кажу, як можу. Отож: я 
люблю Заведея всім тим, що раніше було в мені. Тебе ж я люблю 
всім тим, що ти спричинив в мені своїми словами і словами Якова 
і Йоана. Це щось зовсім інше... але щось таке гарне". 

"Ніщо ніколи не буває таким гарним, як любов чудового по-
дружжя". 

"О! Ні! Це більше в багато разів... О, не сердись на мене, 
Заведею! Я люблю тебе всією своєю істотою. Але його я люб-
лю чимсь, що хоч теж є Марією, але це вже не та Марія, не та 
жалюгідна Марія, твоя жінка, а щось багато більше... О, я не 
можу все це висловити!" 

Ісус посміхається до жінки, що не хоче образити свого чо-
ловіка, але і не може мовчати і про свою нову велику любов. 

Заведей також посміхається з гідністю, підходячи до своєї 
жінки, яка все ще стоїть на колінах і повертається то в бік чоло-
віка, то - Ісуса. 

"Але чи свідома ти того, Маріє, що ти мала б покинути свій 
дім? Ти, що так прив'язана до нього? Твої голуби... твої квіти... та 
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виноградна лоза, що родить солодкий виноград, якою ти так пиша-
єшся... твої вулики, найурожайніші в селищі... і верстат, на якому ти 
напряла так багато лляного полотна і шерсті для тих, кого любиш... 
а твої внуки? Як зможеш ти жити без своїх маленьких внучат?" 

"О, мій Господи! Що значать стіни, голуби, квіти, виноградна 
лоза, вулики і верстат - звичайно, добрі й дорогі речі - але безкі-
нечно малі в порівнянні з тобою і з любов'ю до тебе! Внуки... 
Так, це буде боляче - не мати змоги заколисати їх до сну чи 
почути їхні голоси... Але ти значиш для мене більше! О, ти біль-
ший, ніж всі ці речі, що ти перечислив мені! І навіть якщо б вони 
були мені в моїй слабкості, всі разом взяті, миліші від можливості 
служити тобі і слідувати за тобою, то я б у сльозах, сльозах жін-
ки, відсунула їх, щоб слідувати за тобою з усміхненою душею. 
Візьми мене, Вчителю! Скажіть це йому, Йоане, Якове... і ти, моє 
подружжя! Будьте добрими до мене і допоможіть мені усі". 

"Добре, ти також підеш з іншими. Я хотів, щоб ти добре 
роздумала про минуле і теперішнє; про те, що ти покидаєш, і те, 
що ти на себе береш. Все ж ходи, Саломеє. Ти дозріла, щоб 
бути прийнятою у мою сім'ю". 

"О! Дозріла! Я менш дозріла, ніж дитина. Але ти пробачати-
меш мені мої помилки і вестимеш мене за руку. Ти... Тому що я, 
така неосвічена, соромитимусь твоєї матері і Йоани. Я сороми-
тимусь, але не тебе, тому що ти добрий, ти все розумієш, ти все 
вибачаєш і все прощаєш". 

192. ІСУС ГОВОРИТЬ 
ПРО АПОСТОЛЯТ ЖІНКИ 

"Що з тобою, Петре? Ти здаєшся мені незадоволеним", -
каже Ісус, що іде неширокою польовою дорогою серед квітучих 
мигдальних дерев, які провіщають людям, що найгірша пора року 
уже позаду. 

"Я думаю, Вчителю". 
"Я бачу. Але вираз твого обличчя каже мені, що ти думаєш 

про невтішні речі". 
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"Але ти, що знаєш про нас усе, знаєш також, про що я ду-
маю". 

"Так, я знаю це. І Бог Отець знає потреби людини, але він 
вимагає довір'я від людини, яка звіряється йому у власних бідах 
і просить його про допомогу. Я лише можу тобі сказати, що ти 
даремно хвилюєшся". 

"Отже, моя жінка не стала для тебе менш милою?" 
"Але ж ні, Петре! Чому вона має бути мені менш милою? 

На небі мій Отець має багато житла. Кожна людина на землі 
має своє завдання, і якщо вона виконує його в святий спосіб, то 
всі вони благодатні. Чи ти думаєш, що ці жінки, які не насліду-
ють приклад Марії і Сусанни, не достойні любові Бога?" 

"О ні! І моя жінка також вірить у Вчителя, але вона все ж не 
наслідує приклад інших", - каже Варфоломей. 

"І моя з дочками також ні. Вони залишаються вдома і зав-
жди готові гостинно прийняти нас, як вони це зробили вчора", -
каже Пилип. 

"Я думаю, моя мати також так зробить. Вона не може все 
покинути... вона сама", - каже Юда. 

"Це правда! Це правда! Я був такий засмучений, тому що мені 
здалося, що моя є... так мало... О, я не вмію цього висловити!" 

"Не критикуй її, Петре! Вона порядна жінка", - каже Ісус. 
"Вона дуже несмілива. Її мати зігнула всіх, і дочок, і невіс-

ток, як тонке пруття", - каже Андрій. 
"Але так довго проживши зі мною, вона мала б змінитися!" 
"О брате! Чи ти не знаєш, що ти не такий вже й ніжний? На 

несміливого ти дієш, як поліно під ногами. Моя братова - дуже 
добра жінка, і це засвідчено тим, що вона завжди терпляче зно-
сила матір з її злобою і тебе з твоєю високомірністю". 

Всі сміються із незавуальованого висновку Андрія й із зди-
вованого обличчя Петра, якого назвали високомірним. 

Ісус також змушений щиро розсміятися. Згодом він каже: 
"Вірні жінки, які не чують себе покликаними до того, щоб зали-
шити свій дім і йти зі мною, так само служать мені своїм домаш-
нім життям. Якщо б усі хотіли йти зі мною, то мені довелось би 
просити декого залишитися вдома. Зараз, коли до нас приєднаю-
ться жінки, я повинен буду думати і про них. Це було б і непри-

192 



стойно, і немудро, якщо б жінки, які супроводжуватимуть нас по-
всюдно, не мали пристановища. Нам достатньо одного приміщен-
ня для сну для нас усіх, але вони не змогли б бути з нами, по-
перше, з поваги, а по-друге, з огляду на їх ніжнішу природу. Ніколи 
не можна кидати виклик Божому провидінню і випробовувати люд-
ську природу понад певні межі. Отож із кожного дружнього бу-
динку, де знаходиться одна з ваших жінок, я зроблю місце перепо-
чинку для її сестер. Із твого, Петре, з твого, Пилипе, з твого, Вар-
фоломею, і з твого, Юдо. Ми не можемо вимагати від наших жі-
нок подорожей без перепочинку. Ми повчатимемо їх у години на-
шого перепочинку, то ж люди більше не зможуть бурчати, коли до 
мене прийдуть інші нещасні створіння, а мені вже не буде заборо-
нено слухати їх. Матері і жінки, що йдуть за нами, будуть захис-
том для їхніх сестер і для мене самого від наклепів світу. Ви ба-
чите, що я збираюсь зробити короткі візити в селищах, де маю чи 
буду мати друзів. Це я роблю не задля себе, а заради найслаб-
ших серед апостолів, які своєю слабкістю зміцнять свою силу і 
зроблять її корисною для багатьох, багатьох створінь". 

"Але зараз, як ти сказав, ми вирушаємо в Кесарію. До кого?" 
"Створінь, що тужать за істинним Богом, є достатньо скрізь. 

Весна уже провістила про себе рожевим покривалом квітучих миг-
дальних дерев. Дні морозу позаду. Через кілька днів я визначу міс-
ця для зупинки і перепочинку наших учениць, і ми помандруємо 
далі, щоб поширювати слово Боже, не турбуючись про сестер і не 
боячись наклепів. їхнє терпіння і їхня покірність буде для вас нау-
кою. Для жінки також скоро настане година повернення її гідності. 
В моїй церкві буде великий квітник із дів, наречених і матерів". 

193. ІСУС В КЕСАРІЇ НАД МОРЕМ 
ГОВОРИТЬ ДО РАБІВ НА ГАЛЕРАХ 

Ісус знаходиться посередині просторої і справді гарної площі, 
що переходить у дуже широку вулицю, яка веде до набережної і 
здається продовженням площі. Одна галера саме покинула га-
вань, і її жене в море вітром і силою весел. Інша - лягла в дрейф: 
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вітрила на ній спущені, а група людей працює веслами, щоб по-
вернути корабель і завести його у гавань. З площі гавані не вид-
но, але вона не може знаходитися десь далі. Площа оточена ве-
ликими будівлями з характерними зовнішніми мурами, в яких мо-
жна помітити невеликі отвори. Ніде жодної лавки. 

"Куди ми тепер ідемо? Чому ти захотів прийти сюди замість 
того, щоб піти в східну частину міста? Тут живуть язичники. 
Хто захоче тебе тут слухати?" - докоряє Петро. 

"Ходімо в отой кут над морем. Там я буду говорити". 
"До хвиль?" 
"Хвилі також створені Богом". 
Усі ідуть у напрямку, вказаному Ісусом. Ось вони вже дося-

гай бухти, звідки видно гавань, у яку повільно заходить і шварту-
ється галера, яку вони бачили раніше. Кілька моряків безцільно 
тиняються вздовж набережної. Продавці фруктів наважуються 
наблизитись до римського корабля, щоб запропонувати свої то-
вари. Це все. 

Ісус, що стоїть спиною до стіни, здається, справді говорить 
до хвиль. Апостоли не особливо задоволені всією цією ситуаці-
єю. Вони оточили його - частина стоїть, частина сидить на ка-
м'яних блоках, що лежать то тут, то там і служать їм лавочкою. 

"Дурним є чоловік, що відчуває себе могутнім, здоровим і 
щасливим і каже: "Що ще мені треба? Кого мені треба? Нікого! 
Нічого мені не бракує, я самодостатній, а звідси Заповіді і при-
писи Божі чи звичаєвий закон для мене нічого не значать. Для 
мене законом є робити те, до чого я здатний, не роздумуючи 
про те, чи це буде для інших добрим, чи поганим". 

Один торговець, що чує звучний голос, обертається і йде до 
Ісуса, який продовжує: "Так говорять ті, хто не має ні розуму, ні 
віри. Але якщо при цьому вони хваляться, що займають більш 
чи менш високе становище в суспільстві, то це також засвідчує 
їх спорідненість зі злом". 

Чоловіки з галери й інших човнів також підходять до Ісуса. 
"Людина не словами, а ділами показує, що вона пов'язана з 

Богом і добропорядністю, усвідомлюючи те, що життя ще мінливі-
ше, ніж морська хвиля, яка сьогодні спокійна, а завтра бушує. Сьо-
годнішні благополуччя і влада теж можуть перетворитися у завт-
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рашні біду і безсилля. Що тоді робитиме людина, яка живе без 
зв'язку з Богом? Багато хто з цієї галери був колись щасливим і 
могутнім, а тепер він раб, і на нього дивляться, як на винного! Бути 
рабом означає бути винним - винним згідно з людським законом, 
який карає тих, хто його переступив, як рабів сатани, котрому навічно 
належать ті винні, хто так і не відчув відрази до своєї вини". 

"Вітаю тебе, Вчителю! Як сталося, що ти тут? Чи впізнаєш 
ти мене?" 

"Хай Бог буде з тобою, Публію Квінтіліане. Бачиш, я при-
йшов!" 

"І саме сюди, в римський квартал. Я вже не сподівався тебе 
побачити. Але я радий тебе бачити". 

"І я теж радий тебе бачити. Чи там, на галері, багато си-
дить за веслами?" 

"Багато! В основному військовополонені. Вони цікавлять 
тебе?" 

"Я б охоче підійшов до цього корабля". 
"Ходи. Зробіть місце, ви!" - наказує він кільком, що набли-

зились до них. Вони відступають убік і бурмочуть прокляття. 
"Лиши їх. Я звик бути оточеним людьми". 
"До цього місця я можу тебе супроводити, далі ні. Це війсь-

кова галера". 
"Мені достатньо. Хай Бог заплатить тобі". 
Ісус знову починає говорити, а римлянин біля нього в своїй 

розкішній уніформі здається його охоронцем. 
"Рабом можна стати і внаслідок якоїсь трагічної події. Але 

кожна сльоза, що падає на ваші ланцюги, кожен удар нагайки, 
що залишає на вашому тілі болючі сліди, робить ваші кайдани 
легшими, облагороджує у вас невмируще і врешті-решт прино-
сить вам мир Божий, тому що Бог любить своїх бідних нещас-
ливих дітей і подарує їм стільки ж радості, скільки болю вони 
змушені були витримати тут". 

На бортах галери появляються члени екіпажу і слухають. 
Галерників, звичайно, побачити не можна. Але могутній голос 
Ісуса проникає до них через отвори для весел, і цей голос дале-
ко чути в цю тиху годину відпливу. Публій Квінтіліан відійшов, 
покликаний солдатом. 
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"Я хотів би сказати цим нещасним, яких любить Бог, що 
вони повинні покірно нести свій біль, перетворюючи його у полу-
м'я, що невдовзі знищить кайдани і галери, і життя. Проведіть 
цей жалюгідний день, цей темний буремний час, сповнений стра-
хів і бід, яким є ваше життя, в прагненні до Бога, щоб увійти в 
світло Боже, в сяюче світло, де не буде більше ні страху, ні мук. 
Ви увійдете у великий мир, в безкінечну свободу раю, ви, муче-
ники гіркої долі, тільки якщо незважаючи на страждання намага-
тиметесь прагнути до Бога і бути добрими людьми". 

Публій Квінтіліан повертається у супроводі солдат, які зві-
льняють дорогу для рабів із носилками. 

"Хто є Бог? Я говорю до язичників, які не знають, хто є Бог. 
Я говорю до дітей пригноблених народів, які не знають, хто є 
Бог. У ваших лісах, ви, галли, іберійці, фракійці, ви, германці, і ви, 
кельти, маєте щось, що виявляє вам Бога. Душа сама по собі 
прагне поклоніння, тому що згадує небо. Але ви не можете знайти 
істинного Бога, який вклав у ваше тіло душу - душу, що подібна 
на душу ізраїльтян і на душу могутніх римлян, що поневолили 
вас, душу, що має ті самі обов'язки і ті самі права щодо Бога і 
яка повинна бути вірною добру, тобто істинному Богові. Бог чи 
боги, чиї імена чи чиє ім'я ви вивчили на колінах своєї матері і 
яким ви поклонялися, бог, про якого ви, можливо, більше не ду-
маєте, тому що не одержуєте від нього ніякої втіхи у вашому 
горі, і якого ви в своїй розпуці, можливо, навіть починаєте нена-
видіти чи проклинати, - не є істинним Богом. 

Істинний Бог є любов і милосердя. Чи були такими ваші боги? 
Ні. Вони були жорстокістю, лютістю, брехнею, лицемір'ям, поро-
ком і розбоєм. А тепер вони залишили вас без втіхи, якою є надія, 
що вас люблять і що після стількох страждань на вас чекає спочи-
нок. Так є, тому що ваші боги не є справжніми богами. Бог, істин-
ний Бог, що є любов'ю і милосердям і який - я запевняю вас -
справді існує, створив небо, моря, гори, ліси, рослини, квіти, тварин і 
людей. Він вселив у людину милосердя і любов, які він сам несе 
малим землі. О, ви, можновладці, ви, повелителі, задумайтесь над 
тим, що всі ви вийшли з одного і того самого кореня. Не будьте 
жорстокими до тих, яких нещаслива доля віддала вам у руки, будь-
те людяними і до тих, яких прогрішення прикували до весла галери. 
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Людина часто грішить. Кожен має більше чи менше таєм-
них гріхів. Якщо б ви задумались над цим, то справді були б 
добрими до ваших братів, що мали менше щастя, як ви, і пока-
рані за помилки, які ви теж, можливо, робили, не будучи за це 
покараними. Людська справедливість у своїх присудах часто по-
миляється, і було б погано, якби те саме відбувалося з Божест-
венною справедливістю. Є винні, які здаються невинними, і є не-
винні, яких вважають винними. Я не хочу досліджувати тут при-
чини цієї несправедливості. Звідси виходило б за дуже важке зви-
нувачення супроти неправедної людини, що повна ненависті до 
свого ближнього! Є винні, які здійснюють злочини під натиском 
надприродних сил, що частково применшує їхню вину. Отож бу-
дьте людяними, ви, що наказуєте на галерах. Над людською спра-
ведливістю стоїть набагато вища Божественна справедливість, 
справедливість істинного Бога, Творця царя і раба, скали і пі-
щинки. Він бачить усіх: і тих, що веслують, і тих, що карають, і 
горе вам, якщо ви жорстокі без причини! Я, Ісус Христос, Месія 
істинного Бога, запевняю вас: після вашої смерті Бог прикує вас 
до вічної галери, дасть демонам скривавлену нагайку, і вони бу-
дуть бити вас і мучити, як ви самі мучили і били. Бо якщо і є 
людський закон, що карає винних, то все ж в покаранні не можна 
переходити межу. Не забувайте це, тому що сьогоднішній вла-
дар може стати завтрашнім злидарем. Один Бог є вічний. 

Я хотів би змінити ваше серце і зняти ваші пута, повернути 
вам втрачену свободу і батьківщину. Але слухайте, мої прико-
вані до галери брати, що не можете бачити мого обличчя, тоді 
як я знаю ваше серце зі всіма його ранами і тугою за земною 
свободою і батьківщиною, яких я вам не можу дати! Бідні раби 
владарів, я подарую вам набагато ціннішу свободу і батьківщи-
ну. Заради вас я став полоненим і бездомним і, щоб відкупити 
вас, я віддам себе самого - задля вас, бо ви не є покидьками 
людства, як вас називають; та ганьба тому, хто втрачає міру в 
жорстокості війни і справедливості; для вас же дам я новий за-
кон на землі і підготую розкішне місце в небі. Згадуйте моє ім'я, 
діти Божі, що зараз плачете! Це ім'я вашого друга. Повторюйте 
його у ваших стражданнях. Будьте певні, що ви отримаєте мене 
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через вашу любов, навіть якщо ми більше ніколи не побачимось 
на землі. Я є Ісус Христос, Спаситель, ваш друг. 

В імені істинного Бога я дарую вам утіху. Хай мир зійде на 
вас". 

Навколо Ісуса зібрався натовп, що в основному складається 
з римлян. Нові думки всіх дуже здивували. 

"О Юпітер! Ти змусив мене задуматися над речами, які ніколи 
не спадали мені на думку, і щось мені підказує, що це справді так..." 

Публій Квінтіліан задумливо і водночас захоплено дивиться 
на Ісуса. 

"Це справді так, друже. Якщо б людина завжди керувалась 
розумом, то вона б не заходила так далеко і не чинила злочину". 

"О Юпітер! О Юпітер! Що за слово! Я мушу це запам'ятати. 
Ти сказав: "Якщо б людина завжди керувалась своїм розумом..." 

"...то вона б не заходила так далеко - не ставала б злочин-
цем". 

"Це правда, о Юпітер! Знаєш, ти дійсно чудовий". 
"Кожна людина може бути як я, якщо вона цього захоче і 

буде одним цілим з Богом". 
Римлянин знову із зростаючим здивуванням повторює свій ви-

гук: "О Юпітер!", а Ісус питає його: "Чи можу я трохи втішити 
галерників? Я маю гроші, фрукти... Хай знають, що я їх люблю". 

"Давай сюди! Я можу це зробити, а втім, там є дуже впли-
вова дама, що багато може, я спитаю її". Публій іде до носилок 
і розмовляє з кимось через ледь відхилену завісу, після чого по-
вертається. "Я маю усі повноваження і сам здійсню роздачу, щоб 
наглядачі галер не зловживали твоєю добротою. Це єдиний раз, 
коли цісарський солдат виявляє милосердя щодо військовополо-
нених". 

"Перший, а не єдиний раз. Прийде день, коли не буде більше 
рабів, але спочатку мої учні підуть до галерників та інших рабів, 
щоб назвати їх братами". Публій знову кілька разів повторює "О 
Юпітер!", чекаючи, коли йому принесуть достатньо вина і фрук-
тів для покараних. Перш ніж піднятися на галеру він наближає-
ться до Ісуса і шепоче йому в вухо: "Там сидить Клавдія Про-
кула. Вона хотіла б ще послухати тебе. Але спершу вона хоче 
тебе щось спитати. Іди до неї". 
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Ісус іде до носилок. 
"Вітаю тебе, Вчителю!" - занавіску трохи відсувають убік, 

і можна помітити гарну жінку років тридцяти. 
"Хай росте в тобі прагнення мудрості!" 
"Ти сказав, що душа згадує про небо. Чи це те, про що ви 

кажете, що воно є в нас, і воно вічне?" 
"Воно вічне, безсмертне, і тому згадує Бога - свого творця"*. 
"Що є душа?" 
"Душа - це справжня аристократичність людини. Ти славна, 

тому що походиш з роду Клавдіїв. Людина також славна, і ще в 
більшій мірі, тому що її початок - в Бозі. Мова іде про могутню 
сім'ю, яка все ж мала початок і буде мати кінець. У людині тече, 
завдяки її душі, кров Бога, тому що душа - оскільки Бог є найчи-
стішим Духом - це духовна кров Творця людини: вічного, могут-
нього, святого Бога. Отож людина є вічною, могутньою і святою 
завдяки душі, що є в ній і яка живе, поки поєднана з Богом". 

"Я язичниця. Отож я не маю душі..." 
"Ти її маєш, але вона впала в глибокий сон. Розбуди її до 

істини і до життя..." 
"Всього доброго, Вчителю!" 
"Хай справедливість заволодіє тобою. Всього доброго!" 
"Як ви бачите, я і тут знайшов слухачів", - каже Ісус до 

учнів. 
"Так, але хто зрозуміє тебе, окрім римлян? Це ж варвари!" 
"Хто зрозуміє? Всі. Мир повернувся до них, і вони згадува-

тимуть мене частіше, ніж будь-хто в Ізраїлі. Ходімо в дім, куди 
нас запросили поїсти". 

"Вчителю, це та сама жінка, що того дня, коли ти зцілив 
хворого, говорила зі мною. Я бачив її і впізнав", - каже Йоан. 

"Отож ви бачите, що і тут був хтось, хто чекав на нас. Але 
мені здається, що ви не надто цим втішені. Багато здобуду я в 
той день, коли зможу вас переконати, що я прийшов не лише за-
для юдеїв, а задля всіх народів, і що я підготував вас для них усіх. 

* У своїй безконечній батьківській доброті Бог зробив так, що в кожній 
людській душі виникає поклик до праджерела, з якого вона походить, що скла-
дає основу закону природи, який є і у дикунів. 
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Все ж кажу вам - запам'ятайте все, що ваш Учитель говорить і 
робить. Усе це стане одного дня правилом вашого апостоляту". 

Ніхто не відповідає, а Ісус усміхається сумною і сповненою 
співчуття усмішкою. 

194. ЗЦІЛЕННЯ МАЛЕНЬКОЇ РИМЛЯНКИ 

Ісус каже: "Маленький Йоане, ходи зі мною, тому що я хочу, щоб ти 
записала повчання для сьогоднішніх богопосвячених. Підготуйся і пиши". 

Ісус все ще в Кесарії над морем. Він вже не там, де знахо-
дився вчора, а десь всередині міста, звідки все ж можна бачити 
гавань і кораблі. Тут багато крамниць і магазинів, навіть на ву-
лиці лежать мати, на яких виставлені різні товари. Я припускаю, 
що це десь поблизу ринку, який для зручності моряків і покупців 
привезених водними шляхами товарів розташований недалеко від 
порту і складських приміщень. Тут дуже шумно, бо люди то при-
ходять, то відходять. 

Ісус з Симоном і кузенами чекають, поки інші апостоли за-
куплять необхідні продукти. Діти з цікавістю розглядають Ісуса, 
що ніжно голубить їх, розмовляючи зі своїми апостолами. Ісус 
каже: "Мені прикро бачити, що ви незадоволені, коли я наближа-
юся до язичників. Але я не можу робити нічого іншого, крім 
того, що я повинен робити, і я повинен бути зі всіма добрим. 
Спробуйте і ви бути добрими, принаймні ви троє і Йоан, інші ж із 
часом наслідуватимуть вас". 

"Але як можна бути добрим до усіх? Вони ж зневажають 
нас і гордуюють нами, вони нас не розуміють і такі порочні", -
виправдовується Яків Алфея. 

"Як можна бути до усіх добрим? Ти задоволений з того, що 
є сином Алфея і Марії?" 

"Так, звичайно, але чому ти мене про це питаєш?" 
"А якщо б ти мав змогу вибирати перед появою на світ, чи 

ти б хотів бути саме їхньою дитиною?" 
"Але ж так. Я не розумію..." 
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"А якщо б ти був сином язичника і тебе б звинувачували в 
тому, що ти хотів бути сином язичника, що б ти тоді сказав?" 

"Я б сказав... Я б сказав: "Це не моя провина. Я його син, 
але так само міг би бути сином іншого". Я б також сказав: "Ви 
обвинувачуєте мене несправедливо. Якщо я не роблю нічого злого, 
то чого ж ви мене ненавидите?" 

"Це ти сказав. Так і ті, кого ви звинувачуєте як язичників, 
могли б сказати те саме. Це не твоя заслуга, що ти є сином 
Алфея, істинного ізраїльтянина. Ти можеш лише дякувати Віч-
ному за цю велику милість і з вдячності і послуху намагатися 
вести до істинного Бога тих, хто не має такої милості. Треба 
бути добрим". 

"Це важко - любити, якщо не знаєш людини!" 
"Ні. Поглянь... Ти, малий, ходи-но сюди". 
Підходить хлопчик восьми років, що грався в закутку з дво-

ма іншими хлопчиками. Це здорова дитина з темно-каштановим 
волоссям і дуже світлою шкірою. 

"Хто ти?" 
"Я Луцій, Кай Луцій Кая Марія. Я римлянин, син капітана 

охорони, якого полюбили після того, як він був поранений". 
"Хто ці двоє?" 
"Це Ісаак і Тобіас. Але не кажи нікому, що ми були разом, 

тому що це заборонено... їх будуть бити". 
"Чому?" 
"Тому що вони юдеї, а я римлянин". 
"Але ти все ж разом з ними. Чому?" 
"Тому що ми любимо одне одного. Ми завжди граємося ра-

зом, костями, скакалкою. Але так, щоб нас не бачили". 
"Чи ти полюбив би і мене? Я також єврей, але вже не дити-

на. Подумай, я Вчитель, або - священик". 
"Це для мене нічого не значить. Якщо ти любитимеш мене, 

то і я любитиму тебе... І я люблю тебе, тому що ти любиш мене". 
"Звідки ти це знаєш?" 
"Тому що ти добрий. Хто добрий - той любить". 
"Бачите, друзі? Оце і є таємниця любові: бути добрим! Хто 

добрий - любить, не думаючи про те, чи інший має ті самі релі-
гійні погляди, що і ми, чи ні". 
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Ісус, тримаючи малого Кая Луція за руку, підходить до ма-
лих переляканих юдейських хлопчиків, що заховалися за ворота-
ми, голубить їх і каже: "Добрі діти схожі на ангелів, а у ангелів 
лише одна батьківщина - небо. У них у всіх одна віра: віра в 
єдиного Бога. Вони мають лише один храм: серце Боже. Любі-
ться завжди, як ангели". 

"Але коли вони нас бачать - вони б'ють нас..." 
Ісус сумно хитає головою і не відповідає... 
Висока красива жінка кличе Луція, і він біжить до неї і гукає: 

"Мама!", а потім каже: "Я маю великого друга, ти знаєш? Він 
учитель..." 

Жінка підходить ближче до Ісуса: "Вітаю тебе! Чи ти не 
той чоловік із Галилеї, що вчора промовляв у гавані?" 

"Це я". 
"Тоді зачекай на мене тут, я зараз повернуся", - і вона від-

ходить зі своїм малим. 
Тим часом підійшли інші апостоли, крім Матея і Йоана, і 

запитують: "Що це за жінка?" 
"Я думаю, римлянка", - відповідає Симон. 
"Чого вона хотіла?" 
"Вона сказала, щоб ми зачекали тут на неї". 
До групки приєдналися інші люди і з цікавістю чекають. 
Жінка повертається. Разом з нею приходять інші римляни. 

"Отож ти Вчитель?" - питає один, що подібний на слугу з пан-
ського будинку. Після того, як йому дали ствердну відповідь, він 
розпитує далі: "Чи ти погодишся зцілити дочку подруги Клавдії? 
Дитина при смерті через напади задухи, а лікар не знає причини 
хвороби. Вчора дівчинка була ще здорова. Сьогодні ж від ранку 
вона бореться зі смертю". 

"Ходімо до неї". 
Вони пройшли кілька кроків по вулиці, що веде до площі, на 

якій вони були вчора, і підійшли до розчинених навстіж воріт дому, 
в якому, очевидно, живуть римляни. 

"Зачекай хвилину" - чоловік швидко входить і відразу по-
вертається. "Заходь!" - каже він. 

Але Ісус не встиг увійти, бо з будинку вийшла молода жінка 
приємної зовнішності. Вона в розпачі. На руках у неї кількамісячна 
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посиніла дитина, що схожа на задушену. Я б сказала, що у дити-
ни смертельна форма дифтерії і вона доживає свої останні хви-
лини. Жінка кидається на груди Ісуса, як людина, що вціліла піс-
ля корабельної аварії, кидається на риф. Сльози заважають їй 
говорити. 

Ісус бере дитину, чиї воскові ручки з уже зовсім фіолетови-
ми нігтиками зведені судомою, і підносить вверх. Голівка дити-
ни безсило звисає. Мати - де та високомірність римлян перед 
євреями? - впала в пил біля ніг Ісуса і схлипує, благально див-
лячись на нього. Її волосся наполовину вибилося із зачіски. Про-
стягнувши руки до Ісуса, вона пробує доторкнутися його одежі. 
Навколо неї згромадилися римляни, що мешкають у цьому домі, 
і юдейки з міста і спостерігають. 

Ісус зволожує слиною свій вказівний палець, вкладає його в 
маленький рот, що задихається, і глибоко вводить його. Дитина 
здригається і стає ще темнішою. Мати кричить: "Ні! Ні!", схожа 
на поранену, що звивається під клинком. Натовп затаїв подих. 
Але Ісус витягає палець, а разом з ним згусток мокроти, і дити-
на більше не б'ється, а заспокоюється з невинною посмішкою. 
Вона рухає ручками і губками, як пташка, що б'є крильцями і 
пищить в очікуванні корму. 

"Візьми дитя, жінко. Дай йому молока. Воно зцілене". 
Мати настільки збуджена, що бере дитину і, ще клячачи в 

поросі, жагуче цілує її, голубить, дає їй груди і забуває про все 
навколо. 

Римлянин питає Ісуса: "Як ти це зробив? Я лікар намісника 
і вчився лікувати. Я пробував усунути перешкоду, але вона була 
надто глибоко внизу... а ти... просто так..." 

"Ти вчений, але істинний Бог не з тобою. Йому хвала! Живи 
щасливо!" - Ісус хоче відійти. 

Але невелика групка ізраїльтян вважають за потрібне втру-
титися: "Як ти можеш наближатися до чужих? Вони зіпсовані і 
нечисті, і кожен, хто до них наближається, стає таким самим". 

Ісус глянув на них - їх троє - проникливо і суворо і каже: "Чи 
ти не Агей, чоловік з Азоту, що прийшов сюди, щоб укласти уго-
ду з торговцем, що живе біля старої криниці? А ти, чи ти не Йо-
сиф з Рами, що подався в це місто, щоб розшукати римського 
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лікаря? Чи здогадуєтесь, звідки мені це відомо? Перебуваючи 
тут, ви самі не відчуваєте себе нечистими?" 

"Лікар ніколи не є чужинцем. Він піклується про тіло, а тіло 
у всіх однакове". 

"А душа є чимось ще більшим, ніж тіло. Власне, що ж я 
щойно оздоровив? Невинне тіло грудної дитини; та через те я 
сподіваюсь оздоровити не невинні душі чужинців. Отож вихо-
дить, що як лікар і як людина я можу наближатися до всіх". 

"Ні, тобі це не дозволено". 
"Ні, Агею? Чому ж ти ведеш торгівлю з римським купцем?" 
"Я наближаюся до нього лише з товаром і грошима". 
"Отож ти думаєш, що не брудниш себе, коли торкаєшся того, 

чого торкається його рука? О, сліпці і жорстокосерді! 
Слухайте усі: в книзі пророка Ага, чиє ім'я носить цей чоло-

вік, написано: "Поставте священикам таке питання із закону: 
"Якщо хтось носить священне жертовне м'ясо в полі своєї одежі 
і торкається своїм одягом вина чи їжі, хліба, оливи чи інших про-
дуктів харчування, чи вони тоді стають священними?" Свяще-
ники відповідають: "Ні!" Тоді Агей запитує: "Якщо хтось став 
нечистим, тому що доторкнувся до мертвого, а потім торкаєть-
ся однієї з цих речей, то чи вони тоді стануть нечистими?" Свя-
щеники відповідають: "Так!" 

Через цей двозначний, брехливий і суперечливий спосіб ми-
слення ви виключаєте добро і засуджуєте його. Ви визнаєте лише 
те, що вам на користь. Ставитесь до всього зі зневагою, відра-
зою і омерзінням. Ви розрізняєте, чи щось є нечистим і чи воно 
робить нечистим інших, чи ні лише доти, доки це не наносить 
вам персональних збитків. Як можете ви, брехливі язики, пояс-
нити, що те, що освячується доторканням священного м'яса чи 
інших святих речей, не освячує те, до чого доторкається? Як 
можете ви стверджувати, що те, що стало нечистим від дотор-
кання до чогось нечистого, робить нечистим те, до чого воно 
доторкнулось? 

Чи ж ви не бачите, що ви самі собі суперечите, ви, брехливі 
сторожі Закону істини, який використовуєте собі на користь? Ви 
крутите ним як дишлом, коли вам залежить на тому, щоб мати 
вигоду; ви, лицемірні фарисеї, під прикриттям релігії даєте повну 
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волю вашій людській, чисто людській ворожості. Ви, оскверни-
телі того, що є Божим, ви, кривдники і вороги Посланника Божо-
го! Істинно, істинно кажу я вам, що кожен із ваших вчинків, кож-
не з ваших рішень, кожен з ваших жестів є породженням лукав-
ства, для якого ваші себелюбство, пристрасть, неправедність, 
ненависть, заздрість і жадоба влади служать колесами і ресора-
ми, приводом і вагою. 

Сором! Користолюбні, недоброзичливі, високомірні ви живе-
те у страсі, що хтось зможе перевищити вас, навіть якщо той 
хтось не належить до вашої касти. Тому ви заслужили, щоб з 
вами сталося саме те, чого вам побажав той, хто налякав і роз-
лютив вас. Ви, ви, що, як каже Агей, робите із купи зерна на 
двадцять шеклів - купу зерна на десять, а з п'ятнадцяти бочок 
робите двадцять, а прибуток, отриманий за різницю, ховаєте у 
свою кишеню замість того, щоб показати людям приклад і з 
любові до Бога до кількості шеклів і бочок додати ще щось для 
голодуючих. Ви заслуговуєте, щоб усю працю ваших рук знищи-
ли гарячий вітер, хвороби і град. 

Хто з ваших іде до мене? Люди, які для вас є покидьками і 
брудом, люди несвідомі, які ніколи не знали, що є істинний Бог. 
Вони ідуть до того, хто показує їм Бога своїми словами і ділами. 
Але ви, але ви! Ви підготували собі нішу і залишаєтеся там, де 
ви є, байдужі й холодні, як ідоли в очікуванні обкурювання і по-
клоніння. Оскільки ви звикли бути богами, ви вважаєте непотріб-
ним турбуватися про істинного Бога належним чином; і вам зда-
ється небезпечним, що інші зважуються на те, на що ви самі не 
наважилися б. Ви справді не можете на це зважитись, бо ви є 
відображенням ідолів й ідолопоклонників одночасно. Хто ж на-
важується, той талановитий, тому що не він, а Бог діє у ньому. 

Ідіть і повідомте тим, хто доручив вам іти за мною слідом, 
що я розлючений на тих торговців, які не вважають осквернен-
ням продавати добро, батьківщину чи храм тим, хто дає їм гроші. 
Скажіть їм, що я відчуваю відразу до людців, чий культ служить 
лише їх власному тілу і роду і які для того, щоб себе оздорови-
ти, не вважають оскверненням шукати чужого лікаря. Скажіть 
їм, що є лише одна міра, а не дві. Скажіть їм, що я Месія, Пра-
ведник, Порадник, Достойний подивування, який має над собою 
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Духа Господа з його сімома дарами; який судить не по тому, що 
видиме, а по тому, що є таємницею серця; який судить не по 
чутках, які доходять до нього, а зважає на голос душі, що лунає 
усередині кожної людини; який бере найменших під свій захист і 
судитиме бідних у справедливості. Я є той, хто уже тепер су-
дить і відвідує тих, хто на цій землі є нічим іншим як землею. 
Мій подих знищить безбожника і зруйнує його сіті, але буде жит-
тям і світлом, свободою і миром для тих, хто, сповнений тугою 
за праведністю і вірою, приходить до моєї святої гори, щоб наси-
титись наукою Господа. Так написано у Ісаї чи не так? 

Мій народ! Всі люди походять від Адама, а Адам вийшов з 
мого Отця. Всі є творінням мого Отця, і моїм завданням є зібра-
ти всіх перед Отцем. Я веду їх до тебе, о святий, вічний, могут-
ній Отче. Я веду цих заблуканих дітей, зібравши їх голосом лю-
бові навколо себе, під моїм пастушим жезлом, схожим на той, 
який Мойсей колись підняв проти смертельних змій, щоб ти во-
лодів своїм царством і своїм народом. Я не роблю між ніким 
різниці, бо всередині кожнісінької людини я бачу щось, що сяє 
яскравіше від вогню: душу, іскру від тебе, о вічне Сяйво. О моя 
вічна туга! О моє невтомне бажання! 

Цього я хочу. Цього я палко прагну. Цілого світу, що восхва-
ляє твоє ім'я. Людство, що називає тебе Отцем. Відкуплення, 
що врятує всіх. Зміцнену волю, що зробить усіх послушними твоїй 
волі. Вічний тріумф, що наповнить рай безкінечною осанною. 

О множество небес!.. Так, я бачу посмішку Бога... Це наго-
рода за кожну людську черствість". 

Троє ізраїльтян утекли, не витримавши граду докорів. Інші -
і римляни, і юдеї - застигли з розкритими ротами. Римлянка з 
маленькою дівчинкою, що втихомирено і мирно спить на колінах 
у матері, все ще клячить у стіп Ісуса і плаче від радості і душе-
вного хвилювання. Багато присутніх теж плачуть, зворушені за-
пальними заключними словами Ісуса, який здається неприступ-
ним у своїй відстороненості. 

Ісус, що знову звертає свій дух і свої очі на землю, бачить 
народ, бачить матір і, махнувши на прощання усім рукою, гла-
дить юну римлянку так, ніби благословляє її для нової віри. По-
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тім він віддаляється разом зі своїми апостолами, а люди, повні 
здивування, ще довго не розходяться. 

(Юна римлянка могла б бути - якщо не йдеться про випадкову схожість -
однією з римлянок, що були з Иоаною Хузи на шляху до Голгофи. Але оскіль-
ки ніхто не назвав її там по імені, то я не зовсім впевнена). 

195. АННА СКЛАДАЄ ОБІТ ДІВОЦТВА 

Ісус у супроводі Петра, Андрія і Йоана стукає в двері свого 
будинку в Назареті. Його мати тут же відчиняє, а її обличчя 
ясніє усмішкою, коли вона бачить свого Ісуса. 

"Добре, що ти прийшов, мій Сину. Відучора біля мене тут 
чиста голубка, що чекає на тебе. Вона прийшла здалеку, а її суп-
ровід не може перебувати тут довше. Оскільки вона питала пора-
ди, я відповіла її так, як змогла. Але ти один, мій сину, є Мудріс-
тю... Ласкаво запрошую до господи. Заходьте і освіжіться". 

"Так, заходьте. А я негайно піду до того створіння, що чекає 
на мене". 

Всі троє дуже зацікавлені, але кожен на свій лад. Петро з 
цікавістю косить очима в усі кутки, бажаючи, мабуть, побачити 
навіть те, що знаходиться за стінами. Йоан, здається, хоче ви-
читати ім'я невідомої з сяючого обличчя Марії. Андрій, навпаки, 
почервонів і чіпко дивиться на Ісуса, а німа мольба завмерла в 
його погляді і на його устах. 

Але Ісус ні на кого не зважає. Коли троє нарешті подалися в 
кухню, де Марія очікує на них зі стравами і теплом вогнища, 
Ісус піднімає завісу, яка закриває вихід у сад, і виходить. Ласка-
ве сонце робить ще пахучішими і неймовірнішими квітучі гілки 
високого мигдального дерева. Найвище дерево саду єдине, що 
уже квітує, і його розкішне рожево-біле шовкове вбрання виділя-
ється на тлі голих віт груш, яблунь, фігових, гранатових дерев і 
виноградної лози. Всі вони ще без листя, а мигдальне дерево 
красується під своїм запашним покривалом і буяє життям серед 
сірої однотонності скромних оливних дерев. Здається, ніби його 
довгі гілки спіймали маленьку хмарку, яка заблукала в голубому 
куполі неба, і прикрасило себе нею, щоб провістити усім: "На-
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ближається торжество весни. Радуйтеся, рослини і тварини. 
Прийшов час поцілунків з вітрами, бджолами і квітками. При-
йшов час поцілунків під стріхами і в густих заростях, о пташки 
Божі, о білі овечки! Сьогодні - поцілунки, а завтра - потомство, 
щоб продовжити діло нашого Бога-Творця". 

Ісус стоїть на сонці зі схрещеними на грудях руками і посмі-
хається чистій заспокоюючій привітності материнського садка. 
Грядки з ліліями вже провістили про себе першими паростками 
листочків; кущі троянд ще голі, сріблясте оливне дерево оточе-
не грядками з квітами і городиною. У саду чисто, охайно і при-
вітно - здається, що і він випромінює невинну чистоту доскона-
лої непорочності. 

"Сину, ходи в мою кімнату. Я приведу її до тебе - вона захо-
валася, коли почула голоси". 

Ісус входить у кімнату матері - приміщення, що дише непо-
рочністю. Воно чуло розмову з архангелом і ще більше, ніж сад, 
випромінює непорочний ангелоподібний святий дух тієї, яка вже 
роками живе в ньому, і дух архангела, який тут вшанував свою 
царицю. Чи ж справді минуло вже більше ніж тридцять років від 
тієї зустрічі, чи вона відбулася лише вчора? І сьогодні на прядці 
висить м'який сріблясто-мерехтливий моток вовняної пряжі, на 
консолі біля дверей, між пергаментним згортком і мідним глечи-
ком, в якому стоїть квітуча гілка мигдалю, і зараз тріпоче від 
найменшого подиху вітру волохата завіса, яка надає помешкан-
ню Діви таємничості, а застелене ліжко, що стоїть у кутку, все 
ще виглядає так гарно, як ліжко дівчини на порозі юності. Які 
сни снилися і ще присняться на невисокій подушці?... 

Рука Марії легко відхиляє завісу. Ісус, що, повернувшись спи-
ною до дверей, розглядав це місце чистоти, обертається. 

"Ми вже тут, мій сину. Я веду її до тебе. Веду ягня до його 
пастуха". Марія, що увійшла, ведучи за руку юну темноволосу 
струнку дівчину, яка дуже зашарілася під поглядом Ісуса, тут же 
виходить, і завіса знову опускається. 

"Мир з тобою, дівчино!" 
"Мир... Господи!" - дівчина, що видається дуже схвильова-

ною, оніміла і впала на коліна, схиливши голову додолу. 
"Підведись! Чого ти хочеш від мене? Не бійся..." 
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"Я не боюся... лише... тепер, коли я перед тобою стою... піс-
ля того, як я так прагнула цього... я не можу висловити всього, що 
хочу, хоч я думала, що це буде так легко - говорити з тобою... 
Мені здається, що все не так... Я дурна... пробач, мій Господи..." 

"Ти хочеш милостей для цього світу? Ти потребуєш чуда? 
Ти прагнеш навернути душі? Ні? Що ж тоді? Ну, відважся і го-
вори! У тебе було так багато відваги, а тепер її тобі забракло? 
Чи ж ти не знаєш, що я той, хто помножує хоробрість? Ти знаєш 
це? Тоді говори, як до батька. Ти молода. Скільки тобі років?" 

"Шістнадцять, мій Господи". 
"Звідкіля ти?" 
"З Єрусалиму". 
"Як тебе звати?" 
"Анна..." 
"Дороге ім'я моєї бабусі і багатьох святих жінок Ізраїля. І 

ти поєднана з цими жінками через своє ім'я - ім'я доброї, вірної, 
люблячої жінки Якова. Воно принесе тобі щастя. Ти станеш зраз-
ковою нареченою і матір'ю. Ні? Ти хитаєш головою? Ти пла-
чеш? Чи тебе, може, відіслали? І це ні? Чи твій наречений по-
мер? Чи тебе ще ніхто не вибрав?" 

Юна дівчина кожен раз заперечно хитає головою. Ісус підхо-
дить до неї, гладить її і змушує підняти голову і глянути на нього... 
Усмішка Ісуса перемагає хвилювання дівчини. Вона починає го-
ворити: "Мій Господи, завдяки тобі я могла б уже бути нареченою 
і могла б бути щасливою. Чи ти не впізнаєш мене, мій Господи? У 
мене були хворі легені - згадай наречену, що лежала при смерті, а 
ти зцілив на прохання твого Йоана... Після зісланої на мене ласки 
я отримала замість умираючого нове здорове тіло й іншу душу... 
Знаєш, у мене тепер таке відчуття, що я більше не я... Але ра-
дість від того, що я знову здорова і можу змогу нарешті вийти 
заміж - а це мені боліло найбільше в смертний час: що я так і не 
вийду заміж - тривала лише лічені години. А потім..." - дівчина 
вже не така скована і легко віднаходить слова і думки, які забула 
в сум'ятті від того, що є наодинці із Учителем. "Потім я пізнала, 
що не можу бути егоїсткою, не можу просто думати: "Тепер я 
буду щасливою", а що мушу думати про щось Вище, про щось, 
що походить від тебе і від Бога, який є твоїм і моїм Отцем, про 
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якийсь доказ моєї вдячності. Я багато про це роздумувала і коли 
в першу суботу після оздоровлення я побачила свого нареченого, 
то сказала йому: "Послухай, Самуелю! Без чуда я б за кілька 
місяців померла, і ти втратив би мене назавжди. А тепер я б охо-
че разом із тобою склала жертву Богові, щоб показати, що я його 
славлю і дякую йому!" Оскільки Самуель любить мене, він від-
разу ж відповів: "Ходімо разом до храму і принесемо жертву". 
Але я хотіла не цього. Я бідна дитина з народу, мій Господи. Я 
знаю мало, а ще менше можу зробити. Але коли ти поклав свою 
руку на мої хворі груди, то щось проникло не тільки у мої хворі 
легені, але і в моє серце: в легені - здоров'я, в серце - мудрість. 
Так я зрозуміла, що не ягня повинна принести в жертву моя душа, 
тому що вона... вона любить тебе". Після цього зізнання у любові 
дівчина почервоніла і замовкла. 

"Не бійся і говори далі. Що то було, чого хотіла твоя душа?" 
"Пожертвувати тобі, Сину Божому, щось таке, що було б 

достойне тебе. Тому... я подумала, що це, оскільки воно призна-
чене для Бога, має бути чимось духовним, і вирішила почекати з 
нашим весіллям з любові до тебе, мого рятівника. Ти знаєш, 
якою великою є радість передчуття весілля? Якщо є взаємна 
любов, тоді це щось велике. Бажання, прагнення здійснити це!.. 
Але протягом кількох днів я змінилася. Весілля більше не було 
для мене достойним прагненням... Я сказала це Самуелю... І 
він мене зрозумів. І він погодився протягом одного року почина-
ючи з того дня, коли мало відбутися весілля, тобто наступного 
дня після першого числа місяця адара, жити як назорей. А тим 
часом він пішов шукати тебе, щоб полюбити і пізнати того, хто 
повернув йому його наречену. ВІЇ; знайшов тебе через багато 
місяців на "Обманливих водах". І я теж була з ним... І твої сло-
ва зовсім перемінили моє серце. Тепер мені не досить поперед-
ньої обітниці. Так само, як мигдальне дерево після кількамісяч-
ного зимового сну під сонцем, що стає все теплішим, будиться 
до нового життя і розцвітає, щоб згодом покритися листям і пло-
дами, прокидалось і моє пізнання того, що є кращим. Коли я на-
решті після довгих роздумів утвердилася в своєму рішенні - впро-
довж усіх цих місяців я думала про це - і прийшла останній раз 
до "Обманливих вод" - тебе там уже не було... Вони прогнали 
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тебе. Я так багато плакала і молилась, що Всевишній почув мене 
і спонукав мою матір довірити мене родичеві, який ішов до Ті-
берія, щоб переговорити з придворними тетрарха. Управитель 
маєтку сказав мені, що я могла б знайти тебе тут. Так я знайшла 
твою матір... І завдяки її словам і її присутності за ці дні дозрів 
плід твого милосердя", - дівчина стає на коліна як перед вівта-
рем зі схрещеними на грудях руками. 

"Добре, але скажи чітко, чого ж ти хочеш? Що я можу для 
тебе зробити?" 

"Господи, я хотіла б... Я хотіла б чогось великого, і ти один, 
Податель життя і здоров'я, можеш це мені дати, тому що я вірю, 
що те, що ти даєш, ти можеш і відняти... Я б хотіла, щоб ти 
забрав від мене життя, яке ти мені подарував, перш ніж пройде 
рік обітниці..." 

"Але чому? Чи ти не вдячна Богові за отримане здоров'я?" 
"Ні, моя вдячність не знає меж! Смерті я бажаю з однієї-

єдиної причини: оскільки я живу завдяки Божій Милості й твоєму 
чудові, я пізнала щось краще". 

"Що це таке?" 
"Жити як ангел. Як твоя мати, мій Господи... Як живеш ти... 

Як живе твій Йоан... Три лілії, три білих вогні, три блаженства 
землі, Господи! Так, я думаю, що той блаженний, хто має Бога, і 
що Бог належить чистим. Чистий, на мою думку, є небом зі своїм 
Богом у центрі і ангелами довкола нього... О мій Господи! Цього 
я хочу... Мало я слухала тебе, мало - твою матір, учнів та Ісаака. 
До інших, хто міг би мені повторити твої слова, я не пішла. Але 
мені здається, що моя душа завжди слухала тебе і ти завжди був 
моїм учителем... Ось я і сказала це, мій Господи..." 

"Анно, ти просиш багато і даєш багато... Дочко, ти осягнула 
Бога і таку досконалість, до якої тільки може піднятися людина, 
яка прагне бути подібною до найчистішого і подобатись йому". 
Ісус взяв русяву голову дівчини, що стоїть перед ним на колінах, 
у свої долоні і, нахилившись над нею, говорить: "Той, що народи-
вся від Діви, - бо помешкання для себе він міг знайти лише там, 
де його оточували лілії, - відчуває відразу до троякої похоті сві-
ту, дочко. Його гнітить омерзіння, як батька, який знає, з чого 
живе його син, і не хоче, сповнений любові, стояти осторонь його 
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душі, бажаючи зміцнити її. Чисті є моєю радістю. Ти повертаєш 
мені те, в чому відмовляє мені світ з його безкінечною мерзот-
ністю. Хвала Отцю, а ти, дівчино, будь благословенна! Іди й уті-
шся! Станеться щось, що зробить твій обіт вічним. Будь однією 
із лілій на кривавому шляху Христа". 

"О мій Господи... Я б хотіла ще чогось..." 
"Чого?" 
"Я б не хотіла бути присутньою при твоїй смерті... Я б 

не змогла цього винести - бачити, як вмирає той, хто є моїм 
життям". 

Ісус ніжно посміхається і витирає своєю рукою дві сльози, 
що біжать по її засмученому личку. 

"Не плач. Лілії не бувають у жалобі. Ти посміхатимешся у 
всій красі своєї ангельської корони, коли побачиш, як вступає ко-
ронований цар у своє царство. Отож іди! Хай Дух Господа повчає 
тебе між цим і наступним приходом Христа. Я благословляю 
тебе полум'ям вічної любові". 

Ісус повертається в сад і гукає: "Мамо! Тут є внучка для 
тебе. Тепер вона щаслива; але занур її у свою чистоту зараз і 
кожен раз, коли ми ітимемо до Святого Міста - щоб вона, як 
сніг небесних квітів, прикрасила трон Агнця". Ісус повертається 
до своїх, а Марія, залишившись із дівчиною, пригортає її до себе. 

Петро, Андрій та Йоан запитуюче дивляться на Ісуса. Сяю-
чий вид Ісуса говорить їм, що він щасливий. Петро не може стри-
матись від питання: "З ким ти так довго говорив, мій Учителю, 
і що таке почув, що сяєш від радості?" 

"З жінкою на початку її життя говорив я, з тією, що стане 
початком для багатьох інших, що ще прийдуть". 

"Для кого саме?" 
"Для дів". 
Андрій тихо бурчить про себе: "Це не вона..." 
"Ні, це не вона. Але молися неустанно, терпляче і щиро. 

Кожне слово твоєї молитви буде для неї закликом, світочем се-
ред ночі, який її втішатиме і вестиме". 

"Але на кого чекає мій брат?" 
"На одну душу, Петре. Йдеться про велику біду, яку він хоче 

перетворити у велике багатство". 
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"Де ж Андрій знайшов її, коли він нікуди не ходить, ні з ким 
не розмовляє і нічого не розпочинає?" 

"На моєму шляху. Ходи зі мною, Андрію! Ходімо до Алфея 
і поблагословимо його і його онуків. Ви чекайте на мене в бу-
динку Якова і Юди. Моїй матері необхідно весь сьогоднішній 
день побути самій". 

Так вони розходяться, і таємниця покриває радість першої 
душі, яка з любові до Христа склала обіт дівоцтва. 

196. ПОВЧАННЯ УЧЕНИЦЬ У НАЗАРЕТІ 

Ісус все ще в своєму домі в Назареті. Точніше, в колишній 
столярній майстерні. З ним дванадцять апостолів і його мати, а 
також Марія, мати Якова і Юди, Саломея, Сусанна і - вперше -
Марта. Марта дуже стурбована, під очима чітко видно сліди сліз. 
Марта несмілива і перелякана, тому що чується самотньою серед 
чужих людей і насамперед перед Матір'ю Господа. Марія пробує 
познайомити її з іншими жінками і звільнити від почуття несміли-
вості, яке гнітить її. Але її ніжні зусилля, вочевидь, лише ще більше 
примушують битися серце бідної Марти. Вона то червоніє, то пла-
че під глибоко натягнутим покривалом, яке ховає її біль. 

Входять Йоан і Яків Алфея. "Її тут немає, Господи. Слуги пові-
домили нам, що вона з чоловіком запрошена до однієї подруги", -
каже Йоан. "Вона напевне буде дуже шкодувати. Але вона ще змо-
же тебе побачити, щоб отримати науку від тебе", - робить висновок 
Яків Алфея. "Добре! Група учениць не така, якою я собі її уявляв. 
Але ви бачите: замість відсутньої Йоани ми маємо Марту, дочку 
Теофіла і сестру Лазаря. Учні знають, хто така Марта. І моя мати 
це знає. І ти теж, Маріє, а, можливо, і ти, Саломеє, знаєте від ваших 
синів, ким є Марта, - не як жінка за мірками світу, а як людина в 
очах Божих. Ти, Марго, також знаєш, ким є ці жінки, що дивляться 
на тебе як на сестру, і дуже любитимуть тебе - і як сестру, і як 
дочку. Це тобі доконче необхідно, добра Марго, бо ти потребуєш і 
людської потіхи з щирої прихильності, яку Бог не осуджує і яку дав 
людині, щоб вона служила їй опорою в турботах життя. 
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Господь привів тебе сюди саме у вибрану мною годину, щоб 
таким чином створити основу - те лляне полотно, на якому ви-
шиватиме узори ваша досконалість як учениць. Учень - це той, 
хто дотримується настанов свого вчителя і продовжує його вчен-
ня. Тому учнями - в широкому значенні того слова - будуть 
названі всі ті, які й тепер, і в прийдешніх століттях дотримувати-
муться мого вчення. Щоб не казати: учні Ісуса через вчення 
Петра чи Андрія, Якова чи Йоана, Симона чи Пилипа, Юди чи 
Варфоломея, Томи чи Матея - їх назвуть одним-єдиним іменем, 
що збере їх усіх під один-єдиний знак: їх назвуть християнами. 
Але серед багатьох людей, що підпорядковуються моєму уста-
ву, я вже вибрав перших і других, і цього будуть дотримуватися 
на спомин про мене в прийдешніх століттях. Як це було в храмі -
а перед тим ще при Мойсееві* - первосвященики, священики, 
левіти, керівники різних служб, посад і відомств, співці і т. д. -
так і в моєму новому храмі, що буде великим, як земля, і трива-
тиме так само довго, будуть високопоставлені і будуть підпо-
рядковані їм, і всі вони будуть мені потрібні й дорогі. Крім того, 
з'явиться новий стан: стан жінок, яких Ізраїль постійно зневажав 

* 3 багатьох біблійних текстів, які згадують, зображають чи описують слуг 
Божих у Старому і Новому Завітах, можуть бути розглянуті такі: Буття 4,1-6; 
8,13-9,17; 14,17-24; 22,1-18; Вих. 25-31; 35-40; Левіт 8-10; 13-14; 16; 21-22; Числа 
3-4; 8; 11,16-30; 18; Вт 16,18-18,8; Мат. 4,17-23; 9,9; 9,36-10,40; 16,13-20; 18,15-
20; 28,16-20; Марка 1,14-22,2,13-17; 3,13-19; 6,7-13; 16,14-20; Луки 5,1-32; 6, 12-
16; 9,1-6; 10,1-24; 24,44-53; Йоана 1,35-51; 10,1-21; 20,19-29; 21,1-23. 

Дивовижною є гармонія між старим і новим союзом, тому що як в одно-
му, так і в іншому є один і той самий Бог. 

Ісус прийшов не зруйнувати чи відмінити старий закон, а доповнити його, 
як каже Матей в 5,17. У світлі цього і багатьох інших біблійних свідчень і їхньої 
узгодженості стає цілком очевидним, що священство й ієрархія встановлені 
самим Богом: він встановив для цього фізичні і духовні передумови. В явний і 
таємний спосіб кличе він своїх слуг, посвячує своїх вибраних через своїх заступ-
ників, але з ритуалами, що по своїй суті походять від Христа і містять у собі 
священні дії - як і молитви, що виникли під його впливом; він призначає своїх 
слуг, доручаючи їм діяти разом з Христом: Найвищим і Вічним Священиком на 
прославу Божу, для навчання, освячення і блага народу. Дуже важливе уза-
гальнення цієї концепції знаходимо в святому Богослужінні на честь Господа 
нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного священика. 
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і діяльність яких обмежувалася співом і навчанням у храмі -
інших завдань не доручали їм ніколи. 

Не сперечайтесь про те, чи це було справедливим. У закри-
тому культі Ізраїлю і в час Божого гніву це було правильним. 
Над жінкою тяжіла ганьба, бо саме жінка була ініціаторкою грі-
ха. В світовій релігії Христа і в час прощення все буде інакше. 
Вся милість поєдналася в жінці, і саме жінка подарувала світу 
те, завдяки чому світ буде відкуплений. Отож тепер жінка біль-
ше не є в немилості у Бога, вона стала його помічницею. Завдя-
ки одній приємній Богові жінці усі жінки тепер можуть стати уче-
ницями Господа - але не так, як це є з більшістю, а як підпоряд-
ковані священикам співпрацівниці, як їхні слугині й цінні поміч-
ниці. Вони також будуть опікуватися віруючими і невіруючими і 
допомагати їм, особливо тим, яких може привести до Бога не 
суворість святого Слова, а свята усмішка однієї із моїх учениць. 

Ви, жінки, просили у мене дозволу супроводжувати мене, як 
супроводжують чоловіки. Але ви прийшли до мене лише слухати 
мене, виконувати мої настанови - а я чекаю від вас більшого. Це б 
було вашим освяченням - це, звичайно, щось велике, і все ж лише 
цього мені було б замало. Я Син Абсолютного і вимагаю від моїх 
вибраних абсолютного. Я вимагаю все, тому що я теж дав все. 

Крім мене існує ще світ, величезний світ. Величезною мала 
б бути і його святість, безвимірна в кількості, силі і святості без-
лічі дітей Божих. Але цей світ жахливий у його злобі. Його без-
донна злоба є справді безмежною в формах вираження і у силі 
пороку. Всі гріхи є у цьому світі, що сьогодні складається не з 
безлічі дітей Божих, а з безлічі дітей сатани. Особливо виділяє-
ться гріх, що носить чіткий знак авторства сатани - ненависть. 
Світ ненавидить. А хто ненавидить, той бачить у всьому, навіть 
у найсвятіших речах, лише погане і хоче, щоб у це повірили й ті, 
хто цього не бачить. Коли спитаєте світ, чому я прийшов на зе-
млю, то він не скаже: "Щоб робити добро і рятувати", а: "Щоб 
його зіпсувати і протиправно притягнути до себе". Коли спитає-
те світ, що він думає про вас як про тих, хто іде за мною, то він 
не скаже: "Ви ідете за ним, щоб освятитися і втішити вашого 
вчителя вашою святістю і чистотою", а скаже: "Ви ідете за ним, 
тому що цей чоловік вас спокусив". 
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Таким є світ, і я кажу це вам, щоб ви все добре зважили, 
перш ніж покажетеся світові як вибрані учениці, перші з майбут-
ніх учениць і слуг Господніх. Зверніться до свого серця і скажіть 
йому, цьому чуйному жіночому серцю, що його разом з вами 
висміє, обмовить і зневажить брехливий і жорстокий світ. Спи-
тайте своє серце, чи воно відчуває себе достатньо сильним, щоб 
винести всі образи, не обурюючись і не проклинаючи тих, хто 
його ранить. Спитайте його, чи воно достатньо сильне, щоб ви-
нести моральну муку наклепів, не зненавидівши врешті-решт на-
клепників чи навіть того, хто є причиною такого ставлення до 
вас. Спитайте його, чи воно, випивши недоброзичливість світу, 
буде здатне надалі випромінювати любов; чи, отруєне гіркотою, 
залишиться милосердним, чи серед мук нерозуміння, насмішок і 
поганих пліток все ще зможе посміхатися, вказуючи при цьому 
на небо як на мету, до якої ви хочете вести людей своєю жіно-
чою любов'ю. Ця жіноча любов є материнською навіть у моло-
дої дівчини і навіть тоді, коли стосується старших людей, які могли 
б бути її дідусем чи бабусею, але духовно є наче новонародже-
ними, бо не можуть зрозуміти і пізнати шлях життя, істини і му-
дрості, який я подарував вам через пожертву себе самого, тому 
що я є дорога, істина, життя і Божа Мудрість. Я завжди любити-
му вас, навіть якщо ви мені скажете: "Господи, я не маю сили 
виступити заради тебе супроти всього світу!" 

Вчора одна дівчина просила мене прийняти її як жертву перш 
ніж прийде час весілля, бо вона любить мене, як належить лю-
бити Бога - тобто всім своїм єством, до самопожертви. Я при-
йму жертву, але приховаю від неї час, щоб її душа, а ще більше 
тіло, не тремтіли від страху. Її смерть буде схожа на смерть кві-
тки, що одного вечора закриває свої пелюстки з вірою, що завт-
ра вранці їх зможе розкрити. Але вона цього не зробить, тому 
що поцілунок ночі вбере в себе її життя. Я задовільню її бажан-
ня, і її смерть настане лише за кілька днів до моєї смерті, щоб 
вона не була змушена чекати в чистилищі - вона, моя перша 
діва - я хочу знайти її там зараз же після моєї смерті... 

Не плачте! Я Відкупитель... Але та свята дівчина не обме-
жилась співом осанни після чуда, що сталося - вона зуміла спів-
діяти з чудом - так, як кладуть гроші під проценти - піднявшись 
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від людської до надприродної вдячності, від земного до понадзе-
много бажання, показавши при цьому зрілість, що перевершує 
майже усіх людей, - я сказав "майже", тому що серед вас, моїх 
слухачів, є дехто, рівний цій дівчині в досконалості чи навіть пе-
ревершує її. Вона не просила у мене дозволу іти за мною, вона 
палко бажає скрито, в своєму будиночку, перевтілитися з дівчини 
в ангела. Все ж я так дуже люблю її, що в хвилини відрази до 
світу я згадуватиму це миле створіння і славитиму Отця, тому 
що він осушує цими квітами любові і чистоти мої сльози і мій піт 
як Учителя світу, що мене відкидає. 

Але якщо ви хочете, якщо ви маєте мужність залишитися 
вибраними апостолами, то я вкажу вам вашу роботу, яку ви по-
винні виконувати, щоб виправдати ваше покликання і вашу ПрИ_ 
сутність біля мене і святих Господа. Ви багато можете зробити 
серед ваших співгромадян і серед слуг Господа. 

Я вказав на це ще багато місяців тому Марії Алфеєвій. Як 
все ж таки потрібна жінка при вівтарі Христа! Безкінечне горе 
світу жінка може пом'якшити набагато краще, ніж чоловік; чо-
ловік може й не допомогти, повністю усунувшись. Вам, мої апо-
столи, відкриється багато сердець і особливо - жіночих. Ви по-
винні їх прийняти, начеб це були ваші дорогі діти, що збилися на 
манівці, але все ж повертаються до отчого дому і не можуть 
наважитись з'явитись перед очі батька. Ви будете тими, хто вті-
шить винних і зм'якшить суддю. Багато прийде до вас у пошу-
ках Бога. Ви приймете їх як втомлених прочан і скажете їм: "Тут 
є дім Господа. Він зараз прийде", - і до його приходу оточите їх 
любов'ю. Якщо не прийду я, то прийде священик. 

Жінці дано любити. Вона створена для любові. Вона прини-
зила любов і перетворила її в чуттєвість, але в її нутрі серед 
гіркого бруду помислів тріпоче душа, що має ангельські крила і 
оточена небесними пахощами - чисте полум'я, створене за Бо-
жим образом і подобою, що вийшло з руки Творця. Жінка - вияв 
доброти у процесі створення людини. Це про неї сказано: "Ство-
римо Адаму подругу, щоб він не був сам" (Буття 2, 18-24). Отож 
вона не сміє залишати Адама. Тому використайте вашу здат-
ність любити і дійте через неї в любові до Христа і для Христа 
на благо ближнього. Будьте милосердними до грішників, щ0 Ка-
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ються. Кажіть їм, що вони не повинні боятися Бога. Саме вам 
це вдасться найкраще, матері й сестри! Ваші малі діти, ваші 
сестрички і братчики часто хворіли, і їм потрібен був лікар. І 
вони боялися. Але ви відганяли від них страх пестощами і мили-
ми словами, тримаючи у своїй руці їх маленькі ручки, і страх 
відступав від них, і вони дозволяли лікувати себе. Грішники - це 
ваші брати і хворі діти, і вони бояться лікаря і його присуду... 
Але ви, що знаєте, яким добрим є Бог, скажете їм про це, і про 
те, що його не слід боятися. Навіть якщо він суворо і рішуче 
каже: "Цього ти не смієш більше робити", він все ж не відкидає 
хвору душу через її колишні гріхи. Навпаки, він буде доглядати її 
і зцілювати. 

Будьте матерями і сестрами для праведників. Вони також 
потребують любові. Вони втомляться і виснажаться, проповіду-
ючи Слово Боже. Вони не зможуть осилити все, що треба зро-
бити. Допомагайте їм тактовно і старанно. Жінка вміє працюва-
ти: в домі, біля плити і столу, біля ліжка хворого, за верстатом і 
біля всього того, що приносить із собою буденщина. У майбут-
ньому прочани постійно відвідуватимуть Божі місця. Ви повинні 
бути першими побожними господарями, що надають притулок і 
переймають на себе всі роботи, навіть найпринизливіші, щоб ви-
вільнити слуг Божих, аби вони продовжували справу Вчителя. 

Потім прийдуть важкі, криваві і жорстокі часи. Християни 
разом із своїми святими переживуть години жаху і слабкості. Чо-
ловік ніколи не є сильним у стражданнях. Жінка ж у порівнянні з 
ним у здатності страждати є неперевершеною. Навчіть цьому чо-
ловіка, підбадьорюючи його в ці години страху, безутішності, сліз, 
відрази і крові. В нашій історії маємо згадки про дивовижних жі-
нок, що здійснили відважні вчинки як визволительки. Ми маємо 
Юдиф, Яїль. ...Але повірте мені, жодна з них не є більшою від 
восьмикратної мучениці, яка героїчно загинула разом із сімома 
синами в часи Макавеїв. По ній прийде ще одна... А після неї 
буде ще більше жінок, що стануть героїнями болю і героїнями в 
болі - жінок, що стануть утіхою мучеників і мучениць і ангелами 
переслідуваних, жінок - мовчазних священнослужителів, які своїм 
способом життя проповідуватимуть Бога і які не отримають іншої 
подяки, крім любові Бога, і будуть достойні цієї подяки. 
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Ось якими в загальних рисах є ваші найважливіші завдання. 
Я не зможу посвятити вам багато часу. Але ви будете навчатися, 
слухаючи мене, а також - під досконалим проводом моєї матері. 

Вчора ця материнська рука (Ісус бере руку Марії в свою 
руку) привела до мене дівчину, про яку я вам говорив; перебу-
вання біля моєї матері і слухання її протягом кількох годин ви-
стачило для того, щоб у ній визрів і удосконалився плід одержа-
ної милості. Це не вперше моя мати працює для Христа, свого 
Сина. Ти і ти, мої учні і одночасно мої кузени, ви знаєте, що 
значить Марія для душ на шляху до Бога, і ви можете сказати 
це тим, хто, коли мене не буде серед вас, буде стурбований тим, 
що він не підготовлений чи недостатньо підготовлений мною для 
свого післанництва. В години моєї відсутності й пізніше, коли мене 
вже не буде серед вас, - вона, моя Мати, перебуватиме з вами. 
Вона залишиться, а з нею залишиться мудрість з усіма її дара-
ми. Отож відтепер прислухайтеся до її порад. 

Учора ввечері, коли ми були самі і я сидів біля неї, прихилив-
ши голову до такого ніжного, але такого міцного плеча, як колись, 
коли я ще був дитиною, вона сказала мені - ми саме говорили про 
юну дівчину, що покинула нас відразу після обіду з променем у 
своєму дівочому серці, що було красивішим від сонця у небі -
сказала моя мати: "Як це все-таки солодко - бути матір'ю Відку-
пителя!" Так, як це чудово, коли створіння, що приходить до Від-
купителя, стає створінням Божим, у якому немає більш нічого, 
крім первородного гріха, який буде змитий мною. Всі інші неве-
ликі плями людської недосконалості уже майже змиті любов'ю. 

Але, моя солодка мамо, найчистіша провіднице душ до тво-
го сина, ясна провідна зірко, мила учителько праведників, мило-
сердна годувальнице найменших, чудотворний ліку хворих: не 
завжди приходитимуть до тебе тільки такі, що прагнуть святості... 
Прокажені, жахливо заплямовані гріхами, огидні створіння, га-
дюче поріддя, повне нечистот, повзтиме до твоїх стіп, о Царице 
людського роду, щоб благати тебе: "Милосердя! Допоможи нам! 
Веди нас до твого Сина!", і ти кластимеш свою найчистішу руку 
на їхні рани, дивитимешся з простотою небесної голубки на їхні 
пекельні нарости і вдихатимеш сморід гріхів, не маючи змоги 
втекти від цього. Так, ти пригорнеш до свого серця навіть ці 
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покалічені сатаною душі, цих виродків, що розкладаються, об-
миєш їх сльозами і приведеш до мене... Тоді ти скажеш: "Як 
тяжко бути Матір'ю Відкупителя!" Але ти це робитимеш, тому 
що ти є Матір'ю... Я цілую і благословляю твої руки, що приве-
дуть до мене безліч людей, і ці люди примножать мою славу. 
Але насамперед це буде твоя слава, свята Мати. 

Ви, дорогі учениці, наслідуйте приклад моєї вчительки, яка є 
і вчителькою Якова, Юди і усіх тих, що хочуть зростати в ми-
лості й мудрості. Працюйте на її славу. Її слово - це моє слово, 
тільки звучить солодше. Нічого до цього слова не треба додати, 
тому що це є слово Матері Мудрості. 

Ви ж, мої друзі, вчіться від жінок покори і витривалості; від-
киньте чоловічу гордість, не зневажайте жінок-учениць, будьте 
приступнішими і поступливішими, коли стикатиметесь із ніжною 
натурою жінок. Перш за все вчіться у них любити, вірити і страж-
дати для Господа, тому що, істинно кажу я вам, вони, слабкі, 
будуть сильними у вірі, любові, героїзмі і самопожертві заради 
свого Вчителя. Вони люблять мене усім своїм єством, не вима-
гаючи нічого і не очікуючи винагороди, лише щоб принести мені 
втіху і радість. 

А тепер ідіть по домівках чи туди, де ви знайшли дружній 
притулок. Я залишуся біля своєї Матері. Бог хай буде з вами!" 

Всі розходяться, залишається одна Марта. 
"Ти можеш залишитись, Марто. Я вже говорив із твоїм слу-

гою. Сьогодні не Витанія надає тобі дружній притулок, а малень-
кий дім Ісуса. Ходи! Ти сядеш за стіл поруч Марії і спочинеш у 
кімнатці, що поряд її кімнати. Дух Иосифа, наша утіха, утішить 
тебе, коли ти спочиватимеш, а завтра ти, зміцніла і рішучіша, 
повернешся у Витанію, щоб і там виховувати учениць в очіку-
ванні тієї жінки, що наймиліша мені і тобі. Не сумнівайся, Мар-
то. Я ніколи не обіцяю того, що не можу зробити. Але щоб пус-
тиня, повна гадюк, стала райським садом - потрібен час... Спо-
чатку наслідків роботи не видно, і з'являється відчуття, що ні-
чого не зміниться, але сім'я уже покладене в землю. Сім'я. Усе! 
Потім прийдуть сльози і, наче від дощу, проросте від них сім'я... 
І виростуть добрі дерева... Ходи!... І більше не плач!" 
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197. ІСУС ГОВОРИТЬ НА ОЗЕРІ З ЙОАНОЮ ХУЗИ 

Ісус на озері в човні Петра. За ним пливуть два інші човни: 
звичайний рибальський човен, на вигляд схожий на Петрів - вузь-
кий, розкішний прогулянковий човен, що належить Иоані Хузи. Але 
сама вона сидить біля стіп Ісуса у неповороткому човні Петра. 

Мабуть, випадок звів їх у цьому місці квітучого берега Ге-
незаретського озера. Берег виглядає чудесно під чарами весни, 
що будить землю Палестини, прикрашаючи її хмарами розквіт-
лих мигдальних дерев і вкриваючи перлами бруньок яблуневі, 
гранатові, грушеві й айвові дерева. Всі ці дерева особливо кра-
сиві в пору квітування і плодоношення. З човна, що зараз плавно 
пливе повз залите сонцем узбережжя, видно мільйони тугих пу-
п'янків, що набухають в очікуванні розквіту на гілках, а пелюст-
ки ранніх квітів мигдальних дерев тріпочуть у тихому повітрі, 
щоб потім опуститися на чисті хвилі озера. 

Береги з їх свіжою травою, схожою на зелений шовк, усіяні 
жовто-золотими квітками жовтецю і сяючими зірочками малень-
ких маргариток. Небесно-блакитні незабудки на міцних стеблах, 
схожі на коронованих цариць, посміхаються мило і тихо дитячи-
ми очками-зорями. В своїй зворушливій красі вони, здається, 
схвально кивають сонцю, озеру й іншим квітам, щасливі від того, 
що можуть цвісти під добрими очима Господа. 

На початку весни озеро ще не має тієї розкоші, в яку воно 
так святково одягається в наступні місяці, коли природа тріум-
фує в своїй величі. їй ще бракує чуттєвої пишності багатьох ти-
сяч кущів троянд, що великими букетами прикрашають сади або 
спинаються на мури, замаюючи їх. Ще бракує тисяч суцвіть ра-
китника і акацій, тисяч квітуючих нічних гіацинтів, тисяч воско-
вих квітів-зірочок цитрусових, різноманітності барв і міцних, м'я-
ких і п'янких пахощів. Усе це збуджує людське бажання насоло-
ди і оскверняє цей чистий куточок землі - Тиверіадське озеро, 
що з предвічних часів було обране місцем найрізноманітніших 
чудес нашого Господа Ісуса Христа. 

Иоана розглядає Ісуса, що заполонений красою галилейсь-
кого озера, і її усміхнений вид є точним відображенням усмішки 
Ісуса. В інших човнах розмовляють. Тут царить мовчанка. Лише 
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босі стопи Петра і Андрія, що маневрують човном, створюють 
приглушені шуми, і вода, яку розрізає ніс човна, стогне і жалієть-
ся вздовж бортів, а за кормою, де рана знову змикається в сріб-
ний шлейф, радо сміється. Цей шлейф горить сонцем і здається 
зітканим із діамантового пилу. 

Нарешті Ісус перервав своє споглядання і глянув на свою 
ученицю. Він посміхнувся до неї і запитав: "Ми скоро прибуде-
мо, чи не так? Ти, мабуть, думаєш, що твій учитель не зовсім 
милий супутник. Я за весь час не промовив до тебе й слова". 

"Але я читала твої думки на твоєму обличчі, Вчителю, і 
зрозуміла все, що ти говорив усьому, що нас оточує". 

"І що ж я говорив?" 
"Любіть, будьте чистими і добрими. Тому що ви походите від 

Бога, а з його руки ніколи не вийшло нічого злого чи нечистого". 
"Ти добре прочитала". 
"Але, мій Господи, трави, мабуть, так і чинять, тварини бу-

дуть так чинити. А людина... Чому вона цього не робить, хоч і є 
досконалим створінням?" 

"Тому що зуб сатани проник лише у людину. Зло взяло собі 
за мету знищити Творця в його найбільшому творінні, що най-
більше схоже на нього". 

Йоана схиляє голову і задумується. Таке враження, ніби в ній 
борються дві протилежні думки. Ісус спостерігає за нею. Нарешті 
вона зводить погляд і каже: "Господи, чи ти б погодився зустріти-
ся з моїми подругами-язичницями? Ти знаєш... Хуза належить до 
двору. Тетрарх, а ще більше істинна господиня двору Іродіада, що 
керує Іродом, підлещується до римлян з дому проконсула і навіть 
схиляється перед ними... тому що так прийнято, щоб показати, 
що ти кращий від інших палестинян, і щоб опинитися під захистом 
Риму, і нас також майже змушує до цього. Насправді я мушу ви-
знати, що жінки-язичниці не є гіршими від нас. Адже і серед нас, 
особливо на цих берегах, є такі, що впали низько, так, дуже низь-
ко. Але про що ми можемо говорити, як не про Іродіаду?.. Коли я 
втратила свою дитину і захворіла - вони були дуже добрі до мене, 
хоча я зовсім не шукала їхньої дружби, та все ж ця дружба збере-
глася. Але якщо ти мені скажеш, що це недобре, я покину їх. Ні? 
Дякую, Господи! Позавчора я була у однієї із цих подруг. Для мене 
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це був дружній візит, для Хузи - офіційний. Це був наказ тетрарха, 
який... хотів би повернутися сюди, але чує себе непевно і тому... 
зав'язує корисливі зв'язки з Римом, щоб забезпечити собі тили. 
Крім того... я прошу тебе... ти ж є родичем Христителя, чи не 
так? Скажи йому, хай дуже стережеться. Він ніколи не повинен 
переступити кордону Самарії. Було б набагато краще, якби він на 
деякий час притаївся, якщо він не вважає це недостойним для 
себе. Змія наближається до ягняти, і ягня повинно чекати найгір-
шого. З усіх сторін. Він повинен бути пильним! Але ніхто не сміє 
дізнатися, що це сказала я. Це було б кінцем Хузи". 

"Заспокойся, Йоано. Я перестережу Христителя так, щоб це 
і було корисним йому, і нікому не зашкодило". 

"Дякую, Господи. Я хочу тобі служити... Але я б не хотіла 
при цьому шкодити своєму чоловікові. Я... я не завжди зможу 
йти з тобою. Деколи я змушена буду залишитися вдома, тому 
що він цього хоче і так треба..." 

"Я не боронитиму тобі цього, Йоано. Я розумію все. Немає 
потреби більше про це говорити". 

"Але чи ти справді хотів би, щоб я була поруч з тобою у 
небезпечні часи?" 

"Так, Йоано, справді!" 
"О, як важко мені було все це казати тобі! Але тепер я від-

чуваю полегшення..." 
"Якщо ти в мене віритимеш, ти завжди будеш відчувати по-

легшення. Але ти говорила про одну римську подругу..." 
"Так, вона у дуже дружніх стосунках із Клавдією, наскільки 

я знаю, навіть доводиться їй ріднею. Вона дуже хотіла б погово-
рити з тобою чи принаймні послухати тебе. І не лише вона одна 
бажає цього. Після того, як ти зцілив дочку Валерії і звістка про 
це поширилася зі швидкістю блискавки, це бажання в них ще 
більше зросло. Під час гостини минулого вечора одні говорили 
за тебе, інші - проти тебе, тому що там були присутні й іродіани 
і садукеї... Але вони б збрехали, якби їх про те спитали... Там 
були і жінки... Багаті, але... не шановані жінки. Була також і я. 
Була - кажу це тобі неохоче, тому що знаю, що ти є другом її 
брата, - Марія із Магдали зі своїм другом та іншою жінкою, 
можливо, гречанкою, що так само безсоромно поводилась, як 
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вона. Ти знаєш... У язичників жінки сидять із чоловіками за од-
ним столом, і це є дуже... дуже... Що за незручність! Моя по-
друга тактовно посадила мене за столом біля мого власного 
чоловіка, і тому я могла бути спокійною. Але інші... о!... Ну і 
зайшла мова про тебе, тому що чудо над Фаустиною стало сен-
сацією. Але коли римляни подивляють у тобі великого лікаря і 
мага, - пробач, Господи - іродіани і садукеї обпльовують твоє 
ім'я отрутою і жовчю, а Марія... О, Марія!... Який сором!... Вона 
почала з насмішок, а потім... Ні, цього я не можу тобі сказати. 
Я плакала всю ніч через це..." 

"Хай робить що хоче. Вона буде зцілена". 
"Але ж їй нічого не бракує?" 
"Тілесно. Все інше повністю заражене. Але вона буде здо-

ровою". 
"Ти це кажеш... Римлянки - ти знаєш, які вони - сказали: 

"Ми не боїмося чаклунства і не віримо у казки. Ми хочемо самі 
переконатися", а після цього спитали мене: "Чи не могли б ми 
хоч раз його почути?" 

"Скажи їм, що в кінці місяця шабат я буду в твоєму домі". 
"Я скажу це їм, Господи. Ти думаєш, що вони навернуться 

до тебе?" 
"Безкінечно багато чого в них треба оновити. Спочатку треба 

зруйнувати, а потім - відбудовувати заново. Але це не є немож-
ливим. Иоано, ось твій дім і твій сад. Працюй у ньому для свого 
Вчителя так, як я тобі доручив. Будь щаслива, Иоано! Хай Гос-
подь буде з тобою! Я благословляю тебе в Його імені". 

Барка причалює. Йоана запитує: "Ти справді не хочеш зайти?" 
"Зараз ні. Необхідно наново роздмухати полум'я в душах. 

За кілька тижнів моєї відсутності воно майже погасло, а час 
підганяє!" 

Човен зупиняється у невеликій бухті, що заходить у сад Хузи. 
Служники поспішають, щоб допомогти господині вийти з човна. 
Хазяйський човен підпливає до Петрового. Йоан, Матей, Юда 
Іскаріот і Филип пересідають із нього у човен Петра, який після 
цього бере курс на протилежний берег. 
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198. ІСУС У ГЕРГЕЗІ. 
УЧНІ ЙОАНА 

Ісус промовляє у місті, якого я ще не бачила. Так мені при-
наймні здається, тому що всі міста більшою чи меншою мірою 
схожі одне на одного і розрізнити їх з першого погляду нелегко. І 
тут також вздовж озера іде дорога, а біля берега видніються 
човни. Будинки і будиночки вишикувались рядочком вздовж ву-
лиці, але пагорби тут знаходяться значно далі. Містечко розта-
шоване в чудесній долині, що тягнеться аж до східного берега, а 
пагорби захищають її від вітрів. Отож тут дерева вкриті цвітом 
рясніше, ніж деінде. 

Мені здається, що проповідь уже почалася, тому що Ісус каже: 
"...Це істинно. Ви кажете: "Ми не покинемо тебе ніколи, тому що 
покинути тебе означало б покинути Бога". Але задумайтесь ви, 
люди Гергези, над тим, що немає нічого мінливішого від людської 
думки. Я переконаний, що в цей момент ви справді так думаєте. 
Моє слово і чудо захопили вас, і тому зараз ви щирі в тому, що 
кажете. Але я хочу нагадати вам одну подію, одну із багатьох із 
минулого і сьогодення, які я міг би тут згадати: 

"Иошуа, слуга Господа, зібрав перед своєю смертю усі колі-
на зі своїми старшими, правителями, суддями і чиновниками і 
промовляв до них від Бога. Він нагадав їм про багато милостей 
і чудес, що були зіслані їм Господом через його слугу. Після того, 
як він їм усе перечислив, він закликав їх відкинути усіх божків і 
служити єдиному Господу, або принаймні бути настільки щирим 
у вірі, тобто визначитись по щирості у вірі до істинного Бога або 
до божків Месопотамії і аморитян, щоб була чітка різниця між 
синами Авраама і тими, хто перейшов у язичництво. 

Краще мужня помилка, ніж лицемірне визнання і плутанина у 
вірі, що викликає відразу у Бога, а для душ означає смерть. Ніщо 
не є простішим і поширенішим від цієї суміші з різних релігій. На 
перший погляд здається, що йдеться про щось добре, але ядро 
цього "доброго" не є добрим. І сьогодні, браття, все ще є такі 
віруючі, що плутають дозволене законом із тим, що ним заборо-
нене. Все ще є нещасні, що, наче п'яні, хитаються туди-сюди між 
вірністю закону і вигідними оборудками і компромісами з тими, 
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що переступають закон і цим збагачуються. Є такі священики, 
такі книжники і фарисеї, для яких служба Богові перестала бути 
метою їхнього життя, а стала вправною політикою, щоб тріумфу-
вати над іншими і підпорядковувати шанованих людей своїй владі. 
Вони вже власне є не слугами Бога, а слугами цієї влади, яку 
використовують для здійснення своїх намірів. Вони є лицемірами, 
що плутають нашого Бога із чужими божками. 

Тут народ відповів Йошуа: "Ніколи ми не покинемо істинно-
го Бога, щоб служити чужим богам". Йошуа ж сказав їм те, що 
я говорив вам про священну ревнивість Отця, про його вимогу, 
щоб любили лише його і любили всім своїм єством, і про його 
справедливе покарання, що чекає обманщиків. Покарання! Бог 
може карати так само, як і роздавати милості. Покараним чи 
винагородженим можна бути не лише після смерті. Поглянь, на-
роде євреїв, чи Бог не карав тебе раз, двічі, навіть десять разів 
за твої провини після того, як він виказав тобі стільки добра: він 
визволив тебе від фараона, він вів тебе через пустиню і небезпе-
ки до безпеки, він врятував тебе від посягань твоїх ворогів і до-
зволив тобі стати великою, поважаною і славною нацією! Спо-
глянь лише, що з тобою сталось! Я, бачачи тебе на злочинній 
службі в ідолів, бачу також прірву, в яку ти впадеш внаслідок 
твого закостеніння в старих гріхах. Отож я перестерігаю тебе, 
народе, який я двічі можу назвати своїм власним, оскільки я є 
твій Спаситель і з тебе народився. Мною керує не ненависть, 
лють чи непримиренність. Ця моя пересторога, навіть якщо вона 
і сувора, іде від моєї любові... 

Тоді Йошуа сказав: "Ви свідки: ви вибрали Господа", і всі 
відповіли: "Так". Йошуа, що був не лише хоробрим, але й муд-
рим і знав, якою мінливою є воля людини, записав у книгу всі 
слова закону і союзу і поклав ці письмена в храм, у святиню 
Господа до схову, яким у честь свята був намет. На свідчення 
цього він встановив великий камінь і сказав: "Цей камінь, що 
чув ваші слова до Господа, має бути свідком, що ви не можете 
відкинути і обмовити Господа, вашого Бога". 

Камінь, яким би великим і твердим він не був, може пере-
творити у порох людина, блискавка, вода чи вітер. Я ж є вічним 
наріжним каменем і не можу бути знищеним. Не обмовляйте 
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цей живий камінь. Любіть його не лише за те, що він творить 
чуда. Любіть його, тому що через нього ви осягнете небо. Я 
бажав би, щоб ви були більш віруючими і вірнішими Господу. Я 
не кажу "мені", тому що я є лише голосом Отця. Але якщо ви 
хулите мене, ви ображаєте також того, хто послав мене. Я є 
засіб. Він є все. Беріть від мене і зберігайте у собі все, що є 
святим, щоб потрапити до цього Бога. Любіть у мені не людину, 
любіть Месію Господа - не через його чуда, а тому що він хоче 
здійснити у вас внутрішнє і величне чудо вашого освячення". 

Ісус благословить народ і прямує до одного будинку. Він вже 
був майже на порозі, коли його перепинила група старших чоло-
віків, які шанобливо привіталися з ним і кажуть: "Чи можемо ми 
поставити тобі кілька питань, Господи? Ми учні Христителя і, 
оскільки він завжди говорить про тебе, а також тому, що поголос 
про твої чудеса дійшов і до нас, ми хотіли познайомитись з то-
бою. Тепер, коли ми тебе чули, ми хотіли б поставити тобі одне 
запитання". 

"Питайте. Якщо ви є учнями Христителя, то ви вже знахо-
дитеся на дорозі праведності". 

"Коли ти говорив про загальне ідолопоклонство віруючих, ти 
сказав, що серед нас є люди, що ведуть справи як з вірними 
закону людьми, так і з тими, що не є під законом. А ти також є 
другом останніх. Ми знаємо, що ти не зневажаєш римлян. 
Отже?.." 

"Я цього не заперечую. Але чи ви можете стверджувати, 
що я роблю це для того, щоб мати з цього вигоду? Чи ви може-
те сказати, що я лещу їм, щоб користуватись їхнім добром?" 

"Ні, Вчителю, в цьому ми більш ніж упевнені. Але світ скла-
дається не лише з таких людей, як ми, що вірять лише в те зло, 
яке бачать на власні очі, а не в те, про яке розповідають інші. 
Отож розкажи нам про причини, які оправдовують контакт із язич-
никами, щоб ми могли у тебе повчитися і тебе захистити, коли 
хтось обмовлятиме тебе у нашій присутності". 

"Мати такі контакти для людських потреб зле, але якщо вони 
служать для того, щоб привести цих людей до нашого Господа і 
Бога, то це не є поганим. А саме це я і роблю. Якби ви були 
язичниками, я би пояснив вам, що кожна людина походить від 

227 



одного-єдиного Бога. Але ви євреї і учні Йоана. Ви вибрані з 
євреїв, і немає потреби вам це пояснювати. Ви, отже, можете 
зрозуміти і повірити, що моїм обов'язком - оскільки я є Слово 
Бога - є проповідувати слово цього Отця всім людям, усім ді-
тям Отця". 

"Але ж вони не є дітьми Божими, бо вони язичники..." 
"Що стосується милості, то вони ними не є. Вони не є ними 

через їхню помилкову віру, це правда. Але поки я не відкупив 
вас, єврей також залишається без милості, тому що пляма пер-
вородного гріха не пропускає в серця божественний промінь ми-
лості. Завдяки ж своєму Творцеві людина залишається дитиною 
Божою. Від Адама, праотця всього людства, походять як євреї, 
так і римляни, а Адам є дитиною Отця, що надав йому духовної 
схожості із собою". 

"Це правда. Ще одне питання, Вчителю. Чому учні Йоана 
так часто постять, а твої - ні? Ми не хочемо сказати, що ти не 
повинен їсти. І пророк Даниїл був святим в очах Божих, незва-
жаючи на його високе становище при дворі Вавилону; а ти біль-
ший від нього. Але вони..." 

"Чого важко досягнути суворістю - досягають дружелюбні-
стю. Є люди, які самі ніколи не прийшли б до Вчителя, тому 
Вчитель має піти до них. Інші і самі прийшли б до Вчителя, але 
соромляться співгромадян, і їх також повинен шукати Вчитель. 
Коли вони мені кажуть: "Будь моїм гостем, щоб я міг познайо-
митися з тобою", - я іду до них не задля багатого столу і часто 
таких втомлюючих для мене розмов, але знову ж таки і завжди 
тільки в інтересах Бога. Це для мене найважливіше. І часто при-
наймні одна з душ, до яких я наблизився, навертається, а кожне 
навернення є торжеством для моєї душі, святом, у якому беруть 
участь усі ангели неба, і це служить на славу і радість вічному 
Богові. Тож торжествують усі мої учні як друзі нареченого ра-
зом із нареченим і другом. Чи повинні друзі сумувати, коли я 
торжествую і перебуваю серед них? Прийде час, коли мене біль-
ше не буде серед них, і тоді вони будуть строго постити. Нові 
часи принесуть із собою нові методи. До вчора, до часу Христи-
теля - це був попіл покаяння. Сьогодні ж, у мій час, це солодка 
манна відкуплення, милосердя і любові. Методи колишніх часів 
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не можуть бути перенесені на мій час, так як і мій метод не міг 
використовуватися раніше, тому що милосердя тоді ще не було 
на землі. Зараз воно посеред вас. Уже є на землі не пророк, а 
Месія, якому Бог передав усе. Кожен час має корисні для себе 
речі. Ніхто не пришиває шматок нової тканини до старого одягу, 
тому що при пранні нова тканина збіжиться і дірка в старій ста-
не ще більшою. Так само ніхто не наповнює молодим вином 
старі бурдюки, тому що старі бурдюки не витримають бродіння 
молодого вина і вино витече. Старе вино, яке вже пройшло всі 
стадії бродіння, наливають у старі ємкості, а нове вино - в нові. 
Інакше одна сила протистоятиме іншій, такій же сильній. Це і 
відбувається зараз. Сила нового вчення потребує нових методів 
його поширення, і я, який їх знає, послуговуюся ними". 

"Дякую, Господи, тепер ми задоволені. Молися за нас. Ми 
старі бурдюки. Чи зможемо ми прийняти твою силу в себе?" 

"Так, Христитель уже підготував вас, і його молитви у поєд-
нанні із моїми зроблять вас здатними до багато чого. Ідіть із 
моїм миром і скажіть Йоану, що я його благословляю". 

"Але... Чи для нас краще залишитися з Христителем, чи іти 
з тобою?" 

"Доки є старе вино - треба пити його, оскільки рот звик до 
нього. Пізніше... коли тухла вода, яку ви скрізь знаходитимете, 
буде викликати у вас відразу - ви будете цінувати нове вино". 

"Ти думаєш, що Христителя знову арештують?" 
"Цілком певно. Я вже доручив його попередити. Отож ідіть, 

ідіть. Радійте вашим Йоаном, поки це можливо, і принесіть йому 
радість. Пізніше ви полюбите мене, і це вам дасться нелегко... 
Тому що ніхто з тих, хто звик до старого вина, не хоче відразу 
перейти на нове. Він каже: "Старе було краще", і ви справді від-
чуватимете різницю, і вино здасться вам поганим. Але з часом 
ви звикнете до нового смаку. Всього доброго, друзі. Хай Бог 
буде з вами!" 
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199. ВІД НЕФТАЛІ ДО ГІШАЛИ. 
ЗУСТРІЧ З УЧИТЕЛЕМ ГАМАЛИЇЛОМ 

"Учителю, Учителю! Ти знаєш, хто перед нами? Учитель Га-
малиїл! Він сидить із своїми слугами у тіні лісу, який захищає їх і 
від вітру. Вони саме печуть ягня. Ну, що ж ми будемо робити?" 

"Те, що ми запланували, друзі. Ми підемо далі..." 
"Але Гамалиїл належить до храму". 
"Гамалиїл не підступний. Не бійтесь. Я піду попереду". 
"О, я піду з тобою", - кажуть разом кузени, галилеяни і 

Симон. Здається, лише у Юди Іскаріота і у Томи мало бажання 
іти далі. Але і вони приєднуються до інших. 

Вони ідуть ще кілька кроків стежкою, що біжить між крути-
ми стінами скель. За поворотом вона виходить на височину, пе-
ретинає її, ставши дорогою, а потім знову звужується під скле-
пінням із гілок. На затіненій лісовій полянці зібралося багато 
людей. Одні сидять під розкішним наметом, інші в кутку сма-
жать на вогні ягня. 

Гамалиїл справді потурбувався про все. Для своєї подорожі 
він мобілізував полк слуг і взяв неймовірну кількість речей. Те-
пер він сидить у своєму наметі, під напнутим на чотири позоло-
чені опори покривалом - своєрідним балдахіном. Тут є низенькі 
стільчики з м'якою оббивкою і стіл-дошка на двох різьблених 
підпорах, покрита дамаською скатеркою, на якому слуги розстав-
ляють дорогий посуд. Гамалиїл схожий на ідола. Він сидить ви-
прямившись і поклавши руки на коліна, і в цей момент подібний 
на статую. Його слуги кружляють навколо нього, як великі ме-
телики. Але вони його не цікавлять. Повіки прикривають його 
суворі очі - він здається заглибленим у роздуми. Коли він зво-
дить погляд - відкриваються у всій своїй суворій красі чорні, 
сповнені духу, проникливі очі. У нього гарний ніс. Три паралельні 
зморшки пересікають чоло старця, яке здається ще вищим че-
рез легку лисину. Посередині його правої скроні товста голубу-
вата вена вималювала букву V. 

Шум людських кроків змушує слуг оглянутися. Гамалиїл та-
кож оглядається. Він бачить Ісуса і робить жест здивування. По-
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тім він підводиться і підходить до краю намету, не далі. Але там 
він низько кланяється із схрещеними на грудях руками. Ісус та-
ким самим чином відповідає на поклін. 

"Ти тут, Учителю?" - питає Гамалиїл. 
"Я тут, Учителю", - відповідає Ісус. 
"Чи можу я тебе спитати, куди ти ідеш?" 
"Я охоче відповім тобі. Я іду з Нефталі до Гішали". 
"Пішки? Дорога через ці гори довга і важка. Ти завдаєш 

собі надто багато труду". 
"Повір, коли мене приймають і слухають, - я не відчуваю 

втоми". 
"Отож дозволь мені - хай один раз це буду я - допомогти 

тобі забути про втому. Ягня готове, а залишки ми завжди відда-
ємо птахам, тому що ніколи не беремо з собою того, що зали-
шилося. Отож бачиш, що для мене не буде жодного зайвого кло-
поту, коли я запрошу тебе і твоїх супутників. Я твій друг, Ісусе. 
Ти не менший від мене, Ісусе, а стоїш наді мною". 

"Я вірю тобі і приймаю твоє запрошення". 
Гамалиїл наказує щось служникові, що здається старшим 

над іншими слугами, а він передає наказ далі. Намет видовжу-
ють, а з численних в'ючних тварин вивантажують стільчики і 
посуд для учнів Ісуса. Принесли миски для омовення рук. Ісус 
виконує ритуал з довершеною аристократичністю, а учні, за яки-
ми уважно спостерігає Гамалиїл, ведуть себе незграбно. Лише 
Симон, Юда Іскаріот, Варфоломей і Матей добре обізнані з юдей-
ськими традиціями. 

Ісус сідає біля Гамалиїла, що сидить сам по одну сторону 
стола. Навпроти нього сидить Зилот. Після молитви пожертви, 
яку Гамалиїл виголошує повільно і урочисто, слуги розрізають 
ягня, розподіляють його поміж гостями і наповнюють кубки во-
дою з медом або вином - як хто бажає. 

"Випадок звів нас, Учителю. Я ніколи не сподівався зустрі-
ти тебе на дорозі в Гішалу". 

"Я на дорозі в увесь світ". 
"Так, ти невтомний пророк. Йоан - осілий, а ти - мандру-

ючий пророк". 
"Так легше душам знайти мене". 
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"Цього б я не сказав. Коли ти переходиш з місця на місце -
їм важко дізнатись, де ти є". 

"Це стосується тільки моїх ворогів, тому що ті, хто хоче до 
мене прийти, тому що любить Слово Боже, знаходять мене. Не 
всі можуть прийти до Вчителя, але Вчитель, який тужить за усі-
ма, іде до них і тим виказує благодіяння і уникає змов тих, хто 
його ненавидить". 

"Ти маєш на увазі і мене? Я не ненавиджу тебе". 
"Я не маю на увазі тебе. І ти як праведний і відвертий мо-

жеш підтвердити те, що я кажу". 
"Так, так є. Але... ти знаєш... це відбувається лише тому, 

що старші тебе погано розуміють". 
"Так, старий Ізраїль розуміє мене погано, на свою біду... і з 

власної волі". 
"Ні!.." 
"Авжеж, Учителю, він зовсім не намагається зрозуміти Вчи-

теля, і хто тим обмежується, той чинить хоч і недобре, але при-
наймні лише відносно недобре. Але багато хто з власної волі 
неправильно мене розуміє і перекручує мої слова і тим шкодить 
Богові". 

"Богові?... Бог стоїть над людськими вчинками". 
"Так. Але кожна душа, що чинить помилково чи яку ввели в 

оману, шкодить Богові, тому що він втрачає цю душу, - бо коли 
перекручують моє слово і мою працю перед самим собою і пе-
ред іншими, відхиляються від правильної дороги. Кожна згубле-
на душа - це нанесена Богові рана". 

Гамалиїл, опустивши голову, споглядає на Ісуса і каже: "Але 
ти знаєш, що я не є одним із цих". 

"Я це знаю. Все ж ти належиш до першої групи". 
"О, це правда! Але не можна сказати, що я не намагаюся зрозу-

міти тебе. Мій дух вбирає твоє слово, але глибше воно не проникає. 
Мій дух захоплюється твоїм словом як словом вченого, а душа..." 

"А душа все ж не може його прийняти, Гамалиїле, тому що 
вона переповнена чимось іншим, і то зіпсованим. Ідучи сюди з Не-
фталі, я подолав вершину, що височіє над гірським пасмом. І я вті-
шився тим, що зміг побачити з висоти обидва озера - Генезаретсь-
ке і Веронське - у всій їхній красі, так як їх бачать орли і ангели 

232 



Господні, і міг ще раз сказати: "Дякую, Творче, за все гарне, що ти 
нам даруєш". Але коли на горах починають розпускатися і цвісти 
луки, фруктові сади, поля і ліси, лаврові і оливні дерева розливають 
свої пахощі і вкриваються снігом тисяч квіток, а дуб прикрашає 
себе вінками із ломоноса і жимолості, тут, угорі, рости і цвісти при-
рода не може, і людина також нічого не може вдіяти. Будь-яке зу-
силля вітру і людини тут безплідне, тому що все покривають веле-
тенські руїни античного Газору, і між його камінням можна знайти 
лише кропиву, ожину і зміїні гнізда. Гамалиїле..." 

"Я розумію тебе. І ми також руїни... Я розумію притчу, Ісусе. 
Але... я не можу... я не можу інакше. Каміння лежить надто 
глибоко". 

"Хтось, у кого ти віриш, сказав тобі: "Каміння здригнеться 
при моїх останніх словах". Але навіщо чекати на останні слова 
Месії? Чи ж тебе тоді не буде мучити сумління, чому ти раніше 
не пішов за мною? Останні слова сумні ще й тому, що це слова 
вмираючого друга, до яких запізно прислухався, але мої слова -
це щось більше, ніж слова друга". 

"Ти правий... але я не можу. Мені потрібен знак, щоб я міг 
повірити". 

"Якщо місцевість пустинна, то не досить блискавки, щоб 
зробити її родючою. Вона лише порушить каміння на поверхні, 
але не грунт під ними. Гамалиїле, почни принаймні з прибирання 
каміння. Бо якщо воно так глибоко лежить у твоєму серці, то 
знак ніяк не поможе привести тебе до віри". 

Гамалиїл мовчить, поринувши у думки. Трапеза закінчилась. 
Ісус підводиться і каже: "Дякую тобі, мій Боже, за їжу і за роз-
мову з мудрецем. Дякую і тобі, Гамалиїле". 

"Вчителю, не іди так від мене. Я боюсь, що ти розсердився 
на мене". 

"О ні! Повір мені!" 
"Тоді не йди. Я іду до гробу Гілеля. Чи ти погодишся піти зі 

мною? Ми швидко там будемо, тому що я маю мулів і ослів для 
всіх. Нам лише треба звільнити тварин від їхньої поклажі - її не-
стимуть слуги. Це скоротить обтяжливу частину твоєї дороги". 

"Я згоден. Це у великій мірі честь для мене - іти з тобою 
до гробу Гілеля. Отож вирушаймо!" 
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Гамалиїл дає вказівки, і, поки слуги розбирають тимчасову 
їдальню - Ісус і равин сідають верхи на мулів і їдуть поруч кру-
тою тихою дорогою, на якій чути лише стукіт копит. 

Гамалиїл мовчить. Він лише двічі спитав Ісуса, чи йому зруч-
но сидіти в сідлі. Ісус, відповівши, теж мовчить, поринувши у 
думки. Ісус так дуже замислився, що не помічає, як Гамалиїл 
притримав свого мула, пустивши Ісуса на корпус вперед, щоб 
мати змогу спостерігати за кожним його рухом. Погляд равина 
схожий на погляд сокола, що слідкує за своєю здобиччю - так 
чіпко і уважно він стежить за Учителем. Але Ісус на це не звер-
тає уваги. Він спокійно їде дорогою, пристосовуючись до гойда-
ючих рухів тварини. Хоч і заглиблений у свої думки, він все ж 
сприймає все, що його оточує. Він простягає руку, щоб зірвати 
звисаюче суцвіття ракитника. Він посміхається двом пташкам, 
що будують своє гніздечко в гущавині ялівцю. Потім він притри-
мує мула, щоб прислухатись до співу славки і киває заохочуючо-
му воркуванню лісової голубки, що спонукає до роботи свого 
супутника. Здається, що Ісус благословляє ці створіння. 

"Ти любиш рослини і тварин, чи не так?" 
"Дуже. Це моя жива книга. Вони постійно нагадують лю-

дині основи віри. Книга Буття продовжує жити в природі. 
Коли хтось зуміє побачити - зможе також і повірити. Чи ж мог-
ла виникнути сама по собі ця квітка з чарівним запахом і звиса-
ючими суцвіттями, така не схожа на колючий ялівець і улекс? 
Поглянь на пташку з горлечком, на якому ніби запеклась кров -
чи ж могла вона виникнути сама собою? Поглянь на голубів -
де і як намалювали вони темний оніксовий комірець на своїй сі-
рій одежі з пір'я? Онде два метелики, один - чорний, з великими 
золотими і рубіново-червоними цятками, другий - білий, із голу-
бими смужками - де ж знайшли вони коштовне каміння і стріч-
ки для своїх крил? Глянь на річку - це вода, але звідки вона 
приходить і чому з'явилася? О! Спостерігати означає вірити, якщо 
вмієш спостерігати". 

"Спостерігати означає вірити. Ми замало спостерігаємо за 
живим Буттям навколо нас". 

"Забагато науки, Гамалиїле, і замало любові і покори". 
Гамалиїл зітхає, хитаючи головою. 
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"Ми прийшли, Ісусе. Он спочиває Гілель. Можемо спішити-
ся і залишити тварин тут. Служник потурбується про них". 

Вони сходять із мулів, прив'язують їх до стовбура і пряму-
ють до могили, що височіє недалеко просторого будинку. 

"Я приходжу сюди, щоб медитувати і так готуватися до свя-
та Ізраїлю", - каже Гамалиїл, показуючи на будинок. 

"Хай відкриється тобі мудрість із її світлом". 
"Сюди я приходжу, - Гамалиїл показує на гріб, - щоб готу-

ватися до смерті. Гілель був праведником". 
"Так, він був праведником. Я охоче молюся біля його праху. 

Але Гілель повинен навчити тебе не тільки помирати, але і жити, 
Гамалиїле". 

"Як, Учителю?" 
"Людина велика, коли вона упокорюється" - це найулюб-

леніший його вислів. 
"Звідки ти це знаєш - ти ж не був із ним знайомий?" 
"Я був із ним знайомий... І все ж, якби я навіть особисто не 

знав Гілеля-равина, то я все ж знав би його манеру думати, тому 
що для мене відкриті усі людські думки". 

Гамалиїл схилив голову, бурмочучи: "Один Бог може так про 
себе сказати". 

"Бог і його Слово. Тому що Слово знає думку Бога і думка 
Бога знає Слово, і любить його, і ділиться з ним своїми скарба-
ми, щоб співдіяти разом. Любов Бога скріплює цей союз, і він 
стає єдиною Досконалістю. Ця Трійця, основана на любові, в Бо-
жественний спосіб утворюється, творить, діє і взаємно доповню-
ється"*. 

Вони моляться біля закритого гробу. Тим часом з'являють-
ся учні, а потім і слуги з тваринами, перші - верхи, другі - з 

* Тріада = Трійця... і доповнюється: вислів, що не претендує на науко-
вість, але вказує на величні внутрішні і зовнішні діяння Бога, що є любов; 
діяння, що внутрішньо і зовнішньо є в найвищому ступені плідними: тому є 
Отець - Син - взаємна Любов, тобто Святий Дух - першопричина кожної 
створеної досконалості, а звідси і кожної людської думки. Слово "доповнюєть-
ся" не є чужим для мови теологів, хоча спочатку і здається незрозумілим. 
Найсвятіша Діва Марія, значення якої точно визначене, названа (першою серед 
усіх створінь) "Доповненням Найсвятішої Трійці". 
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вантажем. Вони зупиняються на краю луки, не підходячи до 
могили. Молитва закінчилась. 

"Всього доброго, Гамалиїле. Вознесися, як Гілель!" 
"Що ти маєш на увазі?" 
"Рости. Він попереду тебе, тому що він зумів вірити з біль-

шою смиренністю, ніж ти. Мир з тобою!" 

200. ОЗДОРОВЛЕННЯ В КАПЕРНАУМІ 
ВНУКА ФАРИСЕЯ ІЛЛІ 

Ісус припливає човном у Капернаум. День схиляється до за-
ходу, і озеро виблискує червоним золотом. Коли обидва човни при-
стають до берега, Йоан каже: "Я іду до криниці і принесу води". 

"Вода тут дуже добра", - вигукує Андрій. 
"Так, вона добра, а ваша любов зробить її ще смачнішою". 
"Я несу рибу додому. Жінки приготують її на вечерю. Ти 

потім промовлятимеш до нас і до них?" 
"Так, Петре". 
"Як добре повертатись додому. Раніше ми були як кочівни-

ки. А зараз ми з жінками - є більше порядку і любові, а потім... 
Бачити твою матір означає тут же забути про втому. Я це знаю..." 

Ісус мовчки посміхається. 
Човен ковзає кілем по гальці. Йоан і Андрій, що працюють у 

короткому нижньому одязі, зістрибують у воду, витягують із до-
помогою кількох хлопців човен на берег і кладуть дошку як трап. 
Ісус сходить на землю першим і чекає, поки на березі опиниться 
і другий човен, щоб приєднатись до усіх своїх. Потім вони повіль-
но ідуть до криниці. Це - природне джерело, що витікає недале-
ко за селищем. Свіжа срібна вода тече в кам'яний басейн і наче 
запрошує скуштувати її. Йоан, що побіг із глечиком наперед, уже 
повертається, простягаючи Ісусу глечик, покритий краплями води. 
Ісус жадібно п'є. 

"Який ти був спраглий, мій Учителю! Я, дурень, не потурбу-
вався про воду". 
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"Це нічого, Йоане. Уже все минулося", - й Ісус погладив 
хлопця. 

Вони саме хотіли повертатися, але побачили, що назустріч 
поспішає Петро (наскільки йому дозволяє його неповороткість), 
який ходив додому, щоб віддати рибу. 

"Вчителю, Вчителю! - гукає він, важко дихаючи. - Все село 
стривожене - єдиний внук фарисея Іллі помирає від укусу змії. 
Дитина пішла зі старим проти волі своєї матері в їхній оливний 
сад. Ілля спостерігав там за роботами, а дитина гралася біля 
коріння старого оливного дерева. Вона засунула руку в нору в 
надії знайти там ящірку, а наштовхнулась на змію. Старий у роз-
пачі. Мати дитини, що ненавидить свекра, і то справедливо, те-
пер вважає його вбивцею. Дитина холоне на очах. Родичі гризу-
ться між собою. Гарна родина!" 

"Це погано, коли в сім'ї є суперечки". 
"Але, Вчителю, я б сказав, що одна змія не любить іншої, і 

тому вони згубили найменшу змію. Я жалію, що він побачив мене 
і гукав услід за мною: "Чи Вчитель тут?" Але малого мені шкода. 
Це була гарна дитина, і вона не винна, що була внуком фарисея". 

"Звичайно, не винна..." 
Вони простують до селища і зустрічають очолювану Іллею 

групу людей, що плачуть і кричать. 
"Він знайшов нас. Вертаймося!" 
"Навіщо? Старий чоловік страждає". 
"Цей старий чоловік ненавидить тебе, не забувай цього. Він 

один із твоїх перших і найзапекліших оскаржувачів у храмі". 
"Я не забуваю одного - що я Милосердя". 
Старий Ілля, розхристаний, непричесаний, із спотвореним від 

болю обличчям, поспішає назустріч Ісусу, благально простягаю-
чи руки. Він падає до стіп Ісуса і виє: "Милосердя, милосердя! 
Прощення! Не мстися на невинному через мою черствість. Один 
ти можеш його врятувати! Боже, твій Отець привів тебе сюди. 
Я вірю в тебе! Я поклоняюсь тобі! Я люблю тебе! Прощення! Я 
помилявся і брехав! Але я покараний. Цих кілька годин були для 
мене достатнім покаранням. Допоможи! Цей хлопчик - єдиний 
син мого померлого сина, а вони звинувачують мене, що я його 
вбив", - старий плаче, б'ючись головою об землю. 
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"Але не плач так! Чи ти хочеш померти і не побачити, як 
зростає твій онук?" 

"Він помирає! Він помирає! Можливо, він уже помер. Дай і 
мені померти. Я не зможу далі жити в пустому будинку. О, які 
сумні мої останні дні!" 

"Ілля, вставай і ходімо..." 
"Ти, ти... ти справді хочеш мені допомогти? Але ж ти зна-

єш, хто я?" 
"Нещасний. Ходімо". 
Старий встає і каже: "Я піду наперед, але ти не барися, по-

спішай!" І він біжить геть з відчаєм у серці, який підганяє його. 
"Але, Вчителю, чи ти думаєш, що зміниш його? Це чудо 

даремне! Хай мала змія помре, тоді й стара також помре від 
горя, а в тебе буде на одного ворога менше на твоєму шляху. 
Бог потурбувався про те, щоб..." 

"Але, Симоне! Істинно - тепер ти змія", - Ісус суворо від-
штовхує Петра від себе, і той іде, опустивши голову. 

На найбільшій площі в Капернаумі біля гарного будинку юр-
миться натовп. Ісус прямує туди і підходить до будівлі якраз у 
той момент, коли з розчинених дверей виходить старий у супро-
воді жінки із розтріпаним волоссям, яка несе на руках мале вми-
раюче створіння. Отрута вже майже паралізувала його органи, і 
воно ось-ось помре. Маленька поранена ручка зі слідами укусу 
біля основи великого пальця мертво звисає додолу. Ілля весь час 
повторює: "Ісус! Ісус!" 

Ісус, що, оточений людьми, які штовхаються і тиснуть одне 
на одного, майже не може рухатися, бере маленьку руку, підно-
сить її до свого рота, висмоктує з рани отруту і дмухає у воско-
во-бліде личко з напіврозплющеними скляними очима. Випрямив-
шись, він каже до юрби: "Зараз дитина прокинеться. Ви не смі-
єте злякати її вашими переляканими обличчями. Вона ще па-
м'ятає про змію". 

Малий, обличчя якого порожевіло, відкрив рот і глибоко позіх-
нув, потер очка, розплющив їх і здивовано подивився на людей. 
Потім він згадав про змію і спробував утекти, зробивши такий 
поривистий рух, що був би впав на землю, якби Ісус не впіймав 
його на свої руки. 
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"Тихо, тихо! Чого ти боїшся? Поглянь, яке гарне сонце! Он 
там озеро, он - твій будинок, ось тут твоя мати і твій дідусь". 

"А змія?" 
"Її тут більше немає. Я є тут". 
"Ти, так..." - дитина задумується... Згодом каже з дитячою 

невинністю: "Мій дідусь говорив, що я повинен казати на тебе 
"Окаянний". Але я не говоритиму цього. Ти мені подобаєшся". 

"Я? Я мав це сказати? Малий фантазує. Не вір жодному 
його слову, Вчителю. Я завжди тебе поважав", - оскільки страх 
уже минув, то знову дає про себе знати стара натура. 

"Слова мають цінність або не мають цінності. Я сприймаю їх 
згідно з тим, що вони означають. З Богом, малий, з Богом, жінко, 
з Богом, Ілля. Любіть одне одного і, якщо можете, любіть і мене 
також", - Ісус повертається й іде до будинку, в якому живе. 

"Вчителю, чому ти не сотворив вражаючого чуда, яке ви-
кликало б загальне збудження? Ти міг би наказати отруті поки-
нути дитину. Ти мав би об'явитися як Бог. А ти відсмоктав от-
руту, як якась жалюгідна людина!" - Юда Іскаріот не скриває 
свого незадоволення. Він хотів чогось більш вражаючого, інші 
також з ним згідні. 

"Ти мав би знищити свого ворога своєю могутністю. Ти чув 
його? Він тут же знову плювався отрутою!" 

"Про цю отруту не йдеться. Але задумайтесь. Якби я так 
діяв, як ви хотіли, тоді б він сказав, що моїм помічником є вель-
зевул. Його зіпсована душа, можливо, може визнати мою силу 
як лікаря... але не більше. Чудо приводить до віри тих, що вже 
прямують до неї. Але тих, у кого немає покори - а віра завжди є 
знаком покори - воно жене до богохульства. А тому краще уник-
нути цієї небезпеки і застосувати форму, що зовні має вигляд 
людської дії. Це біда невіруючих, невиліковна біда! Немає жод-
ного засобу, щоб забрати цю біду зі світу, тому що жодне чудо 
не приведе невіруючих до віри і до добра. І це справді так. Я 
виконую своє завдання. А вони ідуть назустріч своїй нещасній 
долі!" 

"То чому ти все ж це зробив?" 
"Тому що я є доброта і щоб ніхто не міг сказати, що я мщу-

ся своїм ворогам і даю їм привід для обмов. Я стягаю розжаре-
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не вугілля на їхні голови, а вони їх мені підставляють. Заспокой-
ся, Юдо Симона. І спробуй чинити не так, як вони! Цього буде 
досить! Ходімо до моєї матері. Вона зрадіє, коли дізнається, що 
я оздоровив дитину". 

201. ІСУС У ДОМІ В КАПЕРНАУМІ 
ПІСЛЯ ЧУДА НАД СЛИСЕСМ 

Ісус із саду, де на грядках все починає проростати, заходить 
у велику кухню, де обидві старші Марії (Марія Клеопа і Марія 
Саломея) готують пізню вечерю. 

"Мир вам!" 
"О, Ісус, Учитель!" - обидві жінки обертаються і вітають 

його. Одна тримає в руках велику рибу, яку саме потрошить, 
інша - казан з паруючими овочами, який зняла з вогню, щоб 
подивитись, чи овочі вже заварились. їхні добродушні, розпашілі 
від вогню і роботи обличчя сяють від радості і здаються молод-
шими і гарнішими у своєму щасті. 

"Якраз усе готово, Ісусе. Ти втомлений? І, мабуть, голод-
ний", - каже тітка Марія по-родинному просто, і здається, що 
вона любить Ісуса ще більше, ніж своїх власних синів. 

"Не більше, ніж завжди. Але, звичайно, я з охотою скуштую 
ті смачні страви, які ви з Марією приготували, й інші також. Ось 
вони вже ідуть". 

"Твоя мати у верхній кімнаті. Знаєш... Прийшов Симон. О, 
сьогодні ввечері я цілком щаслива! Ні, не цілком, тому що... Ти 
ж знаєш, коли я буду цілком щаслива". 

"Так, я це знаю", - Ісус пригортає свою тітку до себе, цілує її 
в чоло, а потім каже: "Я знаю твоє бажання і твою безгрішну 
заздрість до Саломеї. Але прийде день, коли і ти, як вона, змо-
жеш сказати: "Всі мої сини належать Ісусові". А тепер я піду до 
своєї матері". 

Він виходить і піднімається по зовнішніх сходах на розташо-
вану вище терасу, яка займає більш ніж половину даху будинку. 
На іншій половині знаходиться велике приміщення, звідки чути 
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чоловічі голоси, які іноді перериває ніжний голос Марії - ясний 
чистий дівочий голос, якого не здолали змінити роки і який все 
ще є тим голосом, що сказав: "Я - слугиня Господня" і що спі-
вав колискову її дитині. 

Кроків Ісуса ніхто не чує. Він посміхається, почувши, як його 
мати каже: "Моя Батьківщина - мій Син. І я страждаю від роз-
луки з Назаретом, лише коли його немає біля мене. Але коли він 
поблизу мене... О, тоді мені нічого не бракує. Я не турбуюся 
про мій дім, тому що там є ви..." 

"О, глянь, Ісус іде!" - вигукує Алфей Сари, який обернувся 
до дверей і першим побачив Ісуса. 

"Так, я тут. Мир вам усім. Мамо!" - Ісус цілує матір у чоло, 
а вона цілує його. Потім він обертається до несподіваних гостей: 
кузена Симона, Алфея Сари, пастуха Ісаака і того Иосифа, яко-
го Ісус прийняв у Емаусі після засуду Вищою Радою. 

"Ми ішли в Назарет, але Алфей сказав нам, що ми знайде-
мо тебе тут. Тому ми прийшли сюди. Алфей нас супроводжував, 
і Симон також", - пояснює Ісаак. 

"Я щасливий бути тут із вами. Як добре, що ми не залиши-
лись довше в Кедеші, як цього хотіли його жителі. Туди я при-
йшов дорогою, що веде з Гергези в Мерон, а далі пішов іншою 
дорогою". 

"Ти був там?" 
"Так, я знову побував там, де вже колись був. Я дійшов аж 

до Гішали". 
"Яка далека дорога!" 
"Але які жнива! Знаєш, Ісааку, ми були гостями равина Га-

малиїла. Він був дуже добрим до нас. Потім я знайшов началь-
ника синагоги з "Обманливих вод". І він також прийде. Я дові-
ряю його тобі. А потім... потім... я здобув трьох учнів..." - Ісус 
щасливо посміхається, сповнений радістю. 

"Хто вони?" 
"Один з них - старий із Хоразина. Я деякий час допомагав 

йому, і старий - істинний, неупереджений ізраїльтянин - щоб 
довести мені свою любов, підготував тут для мене ґрунт як 
прекрасний орач. Другий - хлопчик приблизно років п'яти. Ро-
зумний і дуже ревний. І з ним я також говорив під час моєї 
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першої зупинки у Витсаїді, і хлопчик пам'ятає це краще, ніж 
дорослі. Третій - колишній прокажений. Я оздоровив його одно-
го далекого вже вечора поблизу Хоразину, а потім пішов далі. І 
ось я знову знайшов його як мого проповідника в горах біля 
Нефталі. На доказ своїх слів він показує свої зцілені ноги, яки-
ми він може долати великі відстані. По його юродствах люди 
пізнають, яким хворим він був, і вірять його словам, приправле-
ним сльозами і вдячністю. Для мене було просто там промов-
ляти, тому що мене там уже знали і привели інших до віри в 
мене. Я міг творити багато чудес. Як багато може людина, що 
справді вірить..." 

Алфей, ввесь час киваючи головою, мовчки погоджуються 
з Ісусом, Симон похилив голову, розуміючи підтекст сказаного, а 
Ісаак явно радіє радістю Вчителя, що саме розповідає про чудо 
над маленьким онуком Іллі, яке він нещодавно сотворив. 

Вечеря готова, і жінки разом з Марією накривають у залі 
стіл і ставлять на нього страви. Потім вони сходять на нижній 
поверх. Чоловіки залишаються самі, й Ісус жертвує, благослов- ( 
ляє і розподіляє їжу. 

Але не встигли вони проковтнути перші шматки, як увійшла 
Сусанна, кажучи: "Перед дверима стоїть Ілля зі своїми слугами 
і численними подарунками. Він хотів би говорити з тобою". 

"Я негайно іду, або ні, хай краще він підніметься сюди". Су-
занна виходить і через мить повертається зі старим Іллею, яко-
го супроводжують двоє його слуг, що ледве тягнуть великий ко-
шик. Вслід за ними з'являються жінки, що з цікавістю спостері-
гають за прибулими. Немає тільки Марії, Найсвятішої Матері. 

"Хай Бог буде з тобою, мій благодійнику", - вітає фарисей. 
"І з тобою, Ілля. Заходь. Чого тобі треба? Твій онук все ще 

погано себе почуває?" 
"О, ні, дуже добре! Він вистрибує в садку, як козеня. Але в 

перший момент я був такий здивований, такий збентежений, що 
занедбав свій обов'язок. Я хочу засвідчити тобі свою вдячність і 
прошу тебе не відхилити ці дрібниці, які я тобі пропоную. Це лише з 
харчі для тебе і твоїх учнів, плоди моїх полів. А ще... А ще... Я 
хотів би... запросити тебе завтра до себе, щоб ще раз перед дру-
зями висловити тобі вдячність і пошану. Не відмовляйся, Вчите- • 
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лю. Щоб я не зробив з цього висновку, що ти не любиш мене, а 
Єлисея оздоровив лише тому, що любиш його... не через мене". 

"Я дякую тобі. Але подарунків не треба було нести". 
"Кожний поважний чоловік і кожний учений приймає пода-

рунки. Така традиція". 
"Я також. Але я віддаю перевагу одному-єдиному дарові, 

навіть прошу його". 
"Що це таке? Скажи мені. Якщо я зможу, я дам його тобі". 
"Твоє серце, твої думки: дай їх мені ради твого власного 

благополуччя!" 
"О, я посвячую їх тобі, благородний Ісусе! Ти в цьому сум-

ніваєшся? Я був... так... я був несправедливим щодо тебе, але 
тепер я все зрозумів. Я також чув про смерть Дори, який обра-
жав тебе... Чому ти усміхаєшся, Вчителю!" 

"Я дещо згадав". 
"А я подумав - ти сумніваєшся у моїх словах". 
"О ні. Я знаю, що смерть Дори схвилювала тебе ще більше, 

ніж сьогоднішнє чудо. Але тобі не треба боятися Бога, якщо ти 
справді все усвідомив і справді хочеш стати моїм другом". 

"Я бачу, що ти є істинним пророком. Так, це правда, мною 
керував страх, я прийшов із страху... тому що боявся отримати 
таке ж покарання, як і Дора... Та сьогодні я сказав: "Так, ось -
покарання, і воно ще жахливіше, тому що воно вцілило старому 
дубові не в його життєвий центр, а в його любов, у радість його 
життя; воно зламало парость дуба, якою я тішився". Я зрозумів, 
що я, як і Дора, покараний заслужено". 

"Ти зрозумів, що це було справедливо, але ти все ще не ві-
риш у того, хто є Добро". 

"Ти правий. Але тепер - інакше. Тепер я зрозумів. Отож чи 
прийдеш завтра в мій дім?" 

"Ілля, я мав намір вирушити звідси зі сходом сонця. Але 
щоб ти не думав, що я не поважаю тебе, я вирушу в подорож 
через день. Завтра я буду в тебе". 

"О, ти справді добрий, я цього ніколи не забуду!" 
"З Богом, Ілля. Дякую за все. Ці фрукти чудові, а маленькі 

головки сиру, мабуть, такі, як масло, і твоє вино напевне прекрас-
не. Але було б краще, якби ти все це роздав бідним в моє ім'я". 
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"І для них тут також є дещо, якщо ти так хочеш. І ще серед 
усіх цих речей є дар, що призначений спеціально для тебе". 

"Тоді ми завтра їх роздамо, до або після гостини, як поба-
жаєш. Спокійної ночі, Ілля!" 

Петро, який з дуже живописними гримасами виймав усе з 
кошика, щоб повернути його служникам, кладе перед Ісусом на 
стіл гаманець і каже, наче завершуючи внутрішню розмову: "Це, 
мабуть, уперше цей старий сич робить пожертву". 

"Це правда, - підтверджує Матей. - Я був скупий, але він 
перевершив мене. Він подвоїв своє майно лихварством". 

"Що ж... Якщо він тепер задумається, то це буде щось гар-
не - чи не так?" - каже Ісаак. 

"Звичайно - щось гарне, і здається, що так воно і є", - під-
тверджують Филип і Варфоломей. 

"Старий Ілля навернувся! Ха - ха!" - Петро щиро сміється. 
Кузен Симон, що весь час над чимось думав, каже: "Ісусе, 

я хотів би... Я хотів би слідувати за тобою. Не так, як оці тут... 
Але принаймні, як жінки. Дозволь приєднатися до твоєї і моєї 
матері. Я, як родич, не вимагаю місця серед цих. Але принаймні 
так, як добрий товариш..." 

"Хай Бог благословить тебе, мій сину! Як же довго я чека-
ла на це твоє слово!" - вигукує Марія Алфеєва. 

"Приходь, я нікого не відсилаю і нікого не примушую. Я та-
кож не вимагаю всього від усіх. Я беру те, що ви мені можете 
дати. Це добре, що жінки не будуть самі, коли ми підемо в не-
знайомий для них край. Дякую, брате!" 

"Я піду і повідомлю про це Марію, - каже мати Симона і 
додає: - Вона внизу, молиться в своїй кімнатці. Вона буде дуже 
щаслива..." 

...Раптово настає вечір. Щоб зійти вниз по сходах, засвічу-
ють ліхтар, тому що на сходах уже потемніло. Зійшовши вниз, 
одні йдуть праворуч, інші - ліворуч, щоб розміститися на ніч. 

Ісус виходить на берег озера. Село застигло в глибокій тиші;-
вулиці і берег безлюдні, озеро самотньо спочиває в цю безмісяч-
ну ніч. Лише зірки світять на небі, і чути легкий шум прибою. 
Ісус входить у витягнутий на берег човен, сідає, поклавши руку 
на борт човна, і хилить на неї голову. 
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Обережно ступаючи, наближається Матей. "Учителю, ти 
спиш?" - питає він тихо. 

"Ні, я роздумую. Ходи до мене, якщо тобі не спиться". 
"Мені здалося, ніби ти стурбований, тому я і пішов за тобою. 

Чи ти незадоволений результатами твоєї денної праці? Ти ж зво-
рушив серце Іллі і здобув ще одного учня - Симона Алфея..." 

"Матею, ти не такий простий чоловік, як Петро чи Йоан. Ти 
розумний і освічений. Отож будь відвертим. Чи був би ти щас-
ливий із цих здобутків?" 

"Але... Вчителю... Всі вони ще кращі, ніж я, а в день мого 
навернення ти сказав мені, що ти дуже щасливий..." 

"Так, але ти справді навернувся і був чесним у своєму поступі 
до добра. Ти прийшов до мене без довгих роздумів. Твій прихід 
був вимогою твоєї душі. У Іллі це не так, і у Симона також ні. 
Перший зворушений лише зовні - захоплений Ілля-людина, але 
не Ілля-душа. Душа його не змінилась. Коли вляжеться хвилю-
вання, викликане смертю Дори і чудом над онуком, - він знову 
стане вчорашнім Іллею і колишнім Іллею. Симон!.. І Симон теж -
тільки людина. Якби він побачив, що мене не вшановують, а 
ображають, то мав би лише співчуття до мене і просто пішов 
би, як завжди. Сьогодні вечором він почув, що старий, дитина і 
прокажений можуть зробити те, чого ще не зробив він, родич, і, 
побачивши, як переді мною схилилась пиха фарисея, він вирі-
шив: "І я це зроблю". 

Такі людські роздуми перед наверненням не приносять мені 
радості, навпаки - вони є упокоренням для мене. Залишся біля 
мене, Матею! Небо без місяця, але світять зірки. Моє серце 
сьогоднішнього вечора наповнене слізьми. Твоє товариство буде 
зіркою в смутку твого Вчителя..." 

"Охоче, Вчителю, якщо можна... На жаль, я все ще нещас-
не бідне ніщо. Я надто багато грішив, і тому не заслужив на те, 
щоб тобі подобатись. Я не вмію добре висловлюватись і вимо-
вляти нові чисті слова, бо тільки недавно відмовився від колиш-
нього способу мовлення, обману і блуду. Я боюся, що ніколи вже 
не буду здатним говорити з тобою і про тебе". 

"Ні, Матею. Ти людина з усім її болісним людським досві-
дом. Ти скуштував багна, а тепер насолоджуєшся моїм небес-
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ним медом, і ти пізнав істинну суть обох цих речей. Ти осягнув 
багато і передаватимеш своїм співгромадянам сьогодні і завтра 
те, що ти дізнався. І тобі будуть вірити саме тому, що ти люди-
на, бідна людина, яка завдяки своїй волі стала праведною люди-
ною, якою її собі вимріяв Бог. Дай мені, Богочоловікові, прихили-
тися до тебе, о людство, яке я так люблю, що через тебе поли-
шив небо, щоб задля тебе померти". 

"Не померти, ні! Не кажи, що ти помреш ради мене". 
"Не лише задля тебе одного, Матею, а задля кожного Ма-

тея на землі навіки-віків. Обніми мене, Матею, поцілуй свого 
Христа за себе і за всіх людей. Забери у мене розпач Відкупи-
теля, якого не зрозуміли. Я звільнив тебе від відрази гріха. Ви-
суши мої сльози... Тому що мені гірко, Матею, що мене так мало 
розуміють". 

"О Господи! Так! Так!..." - Матей, що сів коло Вчителя, 
кладе руку йому на плечі і втішає його своєю любов'ю... 

202. ГОСТИНА В ДОМІ ФАРИСЕЯ ІЛЛІ 
В КАПЕРНАУМІ 

Сьогодні в домі Іллі багато роботи. Слуги і служниці вхо-
дять і виходять, а поміж ними крутиться радісний малий пустун 
Слисей. Потім прибувають двоє розкішно одягнутих осіб, а за 
ними тут же - ще двоє інших. Двох перших я впізнаю як тих, що 
разом з Іллею були в домі Матея. Двох інших я не знаю, але 
чую, що їх звати Самуель і Йоаким. Останніми приходять Ісус з 
Юдою Іскаріотом. Усі вітаються. А потім чую питання Іллі: 
"Лише з цим одним учнем? А де інші?" 

"Інші в полі. Вони прийдуть ввечері". 
"О, яка шкода. Я вже боявся, що... Вчора ввечері я запро-

сив лише тебе, але я під цим розумів і їх. Тепер я вже злякався, 
що вони образилися або що вони через колишні протиріччя не 
захотіли до мене прийти... Ха-ха!" - і старий сміється. 

"Ні, мої учні не знають, що таке горда образливість чи не-
виліковне почуття злоби". 
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"Так, так. Дуже добре. Отож увійдімо". 
Після традиційної церемонії очищення вони входять в обід-

ній зал, за дверима якого видніється просторий двір, де розцвіли 
перші троянди. Ісус голубить малого Єлисея, що грається у 
дворі, - від колишньої небезпеки у нього на руці залишилися лише 
чотири невеликі червоні сліди. Він навіть забув пережитий страх, 
але добре пам'ятає Ісуса і з дитячою безпосередністю хоче по-
цілувати Вчителя і одержати поцілунок від нього. Обвивши своєю 
ручкою шию Ісуса, він шепоче йому на вухо, що, коли виросте, 
піде з ним, і питає: "Ти хочеш мене?" 

"Я хочу всіх. Будь милим, і ти підеш зі мною". 
Дитя побігло. 
Вони ідуть до столу, й Ілля, що неодмінно хоче справити 

добре враження, садить Ісуса праворуч, а Юду ліворуч від себе. 
Отож Юда сидить між Іллею і Симоном, а Ісус знаходиться поміж 
Іллею і Урією. 

Починається гостина. Спочатку розмовляють на загальні 
теми, але з часом розмова стає цікавішою. Оскільки рани ще 
свіжі, і кайдани муляють, то починають говорити про залежність 
Палестини від римлян - чи з наміром, чи випадково, не знаю. Я 
лише чую, що п'ятеро фарисеїв жаліються на нові римські утис-
ки, які вони вважають жахливими, і розумію, що вони хочуть 
втягнути в цю розмову Ісуса. 

"Ти розумієш? Вони хочуть контролювати наші доходи до 
останнього гелера, і оскільки вони зрозуміли, що ми зустрічає-
мося в синагогах, щоб поговорити про ці справи і про них, то 
стали погрожувати, що увійдуть туди. Я боюся, що одного дня 
вони увійдуть і в доми священиків", - кричить Иоахім. 

"Що ти на це скажеш? Невже це тебе не обурює?" - питає 
Ілля. Ісус - а Ілля запитав саме його - відповідає: "Як ізраїльтя-
нина - так, як людину - ні". 

"Навіщо ця різниця? Я тебе не розумію. Чи ти - це дві осо-
би в одній? 

"Ні, але я складаюся з тіла і крові - отож я жива істота, але 
я маю також і душу. Вірна закону душа ізраїльтянина страждає 
через це осквернення. Тіло і кров - ні, тому що мене не ранить 
колючка, яка ранить вас". 
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"Яка колючка?" 
"Пристрасть до збагачення. Ви кажете, що збираєтесь у си*-

нагогах, щоб говорити про оборудки і щоб вас ніхто не підслу-
хав. Але боїтесь, що в майбутньому не зможете уникати сплати 
податків і будете змушені таки сплачувати суму, співвідносну з 
вашим майном. Я ж не маю нічого. Я живу із доброти співгро-
мадян, яким дарую свою любов. Я не маю ні золота, ні поля, ні 
виноградників, ні будинків, крім маленького дому моєї матері в 
Назареті, який є таким малим і бідним, що податкова служба 
ніколи ним не цікавилась. Тому мене не мучить страх перед ви-
криттям через фальшиві дані і перед загрозою бути ще більше 
обкладеним податками чи покараним. Все, що я маю, - це Сло-
во, яке дав мені Бог і яке я передаю іншим. Але воно таке вели-
чне, що йому ніщо не може пошкодити". 

"Але якщо б ти був на нашій стороні, як би ти себе поводив?" 
"Лише не сприйміть це вороже, якщо я чітко скажу свою 

думку, що буде цілком протилежна вашій. Істинно кажу я вам, я 
діяв би інакше". 

"Як же?" 
"Так, щоб не постраждала свята правда. Вона завжди є ви-

сокою моральною рисою, навіть у таких людських справах, як 
податки". 

"Так, але тоді, але тоді! Як же нас тоді обдеруть! Чи ж ти 
забув, що у нас великий маєток і тому податки теж будуть високі?" 

"Так є: Бог дав вам багато і відповідно ви повинні багато 
давати також. Чому багаті люди такі жадібні і обкладають бід-
няків непомірно високими податками? Ми знаємо, як багато в 
Ізраїлі податків - податків, які ви ж збираєте, і які також є не-
справедливими. Вони служать тільки багатим, що вже і так ма-
ють багато, та все ж доводять бідних до розпачу, витягуючи з 
них останнє. Любов до ближнього не радить нам так чинити. 
Ми, ізраїльтяни, повинні брати тягар бідних на свої плечі". 

"Ти говориш так лише тому, що сам бідний". 
"Ні, Уріє. Я так кажу тому, що так - справедливо. Чому 

Рим міг і може визискувати нас? Тому що ми грішили і тому що 
ми розполовинені недоброзичливістю. Багатий ненавидить бід-
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ного, бідний ненавидить багатого, тому що немає справедливості, 
а ворог використовує це, щоб панувати над нами". 

"Ти назвав одну причину... Які ж інші?" 
"Я не прогрішу проти істини, якщо скажу, що місця, присвя-

чені Богові, не виконують свого призначення, бо їх використову-
ють для людських потреб". 

"Ти дорікаєш нам?" 
"Ні, я тільки відповідаю вам. Ви повинні прислухатися до 

своєї совісті. Ви вчителі і тому..." 
"Я сказав би, що саме час піднятися, випростатись, покара-

ти зайшлого ворога і відновити нашу державу". 
"Це правда! Ти правий, Симоне. Але тут є Месія, і саме 

йому належить це зробити", - відповідає Ілля. 
"Але Месія - пробач, Ісусе, - це в даний момент є лише 

доброта. Він радить усе, тільки не повстання. Ми будемо..." 
"Послухай, Симоне. Згадай Книгу царів. Саул був у Гілгалі, 

а филистим'яни - у Махмасі, народ злякався і пішов, тому що 
не прийшов пророк Самуїл. Саул хотів випередити слугу Божого 
і першим принести жертви. Ти пам'ятаєш, що сказав Самуїл не-
розумному царю Саулу? "Ти зробив по-дурному і не послухав 
Господнього наказу. Якби ти так не зробив, Господь зберіг би 
навічно твоє царювання над Ізраїлем. А так твоє царювання не 
встоїть". Передчасна горда дія не пішла на користь ні цареві, ні 
народові. Бог знає годину, а не людина. Бог знає засоби, а не 
людина. Дайте Богові діяти, а собі заслужіть його допомогу бо-
гобоязненою поведінкою. Моє царство не є царством спротиву і 
сили, і воно все-таки буде створене. Це буде не привілей мен-
шості людей, а всесвітнє царство. Блаженні ті, що прийдуть до 
нього і не розчаруються моєю зовнішньою бідністю на дух світу, 
а пізнають у мені Спасителя. Не бійтеся. Я буду Царем, Царем, 
що вийшов із Ізраїлю, чиє Царство охопить все людство. Але ви, 
вчителі Ізраїлю, не розумійте хибно мої слова і слова пророків, 
що провіщали про мене. Ніяке людське царство, яке б воно не 
було могутнє, не є всесвітнім і вічним, а моє Царство було прові-
щено пророками. Хай це відкриє вам істину і духовну природу 
мого Царства. Тепер я вас покину, але все ж хочу звернутися до 
Іллі з проханням. Ось твій гаманець. У будинку для бідних Си-
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мона Йони зібрались бідні, що прийшли звідусіль. Супроводь мене 
туди і принеси їм цей дар любові. Мир вам усім". 

"Зачекай ще", - просять фарисеї. 
"Я не можу. Є хворі тілом і душею, які чекають, щоб їх 

утішити. Завтра я вирушаю у далеку подорож. Я не хотів би 
розчарувати тих, що надіються". 

"Вчителю, я старий і втомлений. Іди від мого імені. При 
тобі Юда Симона, якого ми добре знаємо... Зроби це сам. Бог 
хай буде з тобою". 

Ісус із Юдою виходять. Ледве досягши площі, останній каже: 
"Стара змія! ІЦо він хотів тим сказати?" 

"Не думай про те або думай, що він тим хотів тебе похвали-
ти!" 

"Неможливо, Вчителю. Відверто кажучи, ці пащі не хвалять 
нікого, хто робить добро. Що стосується його відмови іти разом 
з нами... Він гидує бідними і боїться, щоб вони його не прокля-
ли! Він досить часто мучив тут бідняків. У цьому я можу за-
присягтися. Тому..." 

"Облиш це, Юдо. Залиш присуд Богові". 

203. ДОРОГОЮ В ГІРСЬКЕ БЕЗЛЮДДЯ 
ПЕРЕД ВИБОРОМ АПОСТОЛІВ 

Барки Петра і Йоана спокійно пливуть по озеру під вітри-
лом. За ними ідуть всі до єдиного човни, яких роздобули в Тиве-
ріаді. Мені здається, що всі ці човни і суденця намагаються пе-
регнати один одного і досягти човна Ісуса, щоб потім знову опи-
нитися в кінці ряду. Просьби, благання, вигуки і запитання губ-
ляться у шумі голубих хвиль. 

Ісус - у його човні також сидять Марія, його мати, і мати 
Якова і Юди, в сусідньому човні знаходяться Марія Саломея із 
сином Йоаном і Сузанна - безперестанку відповідає на питання, 
щось комусь обіцяє і усіх благословить. "Я прийду знову. Так, я 
обіцяю це вам. Будьте добрими! Згадуйте мої слова і пов'язуй-
те їх із тим, що вам ще скажу. Це буде лише коротка розлука. 
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Не будьте егоїстичними, я прийшов і задля інших. Будьте добри-
ми! Не завдавайте собі болю. Я неодмінно молитимусь за вас. 
Я не покину вас. Господь хай буде з вами! Я обов'язково зга-
даю про твої сльози і втішу тебе. Надійся, май віру!" 

Ось так він весь час благословляє і обіцяє, поки човен не 
досягає берега. Це не Тиверіада, а зовсім малесеньке село, лише 
жменька будинків, бідних, майже покинутих. Ісус і його супутни-
ки виходять, а Заведей і човнярі повертаються човнами назад. 
Інші човни слідують за ними, але багато з тих, хто в них сидів, 
також вийшли і неодмінно хочуть іти за Ісусом. Серед них я 
бачу Ісаака і обох його підопічних - Йосифа і Тимотея. Інших я 
не можу впізнати серед такої кількості людей різного віку - від 
дитини до старого. 

Ісус проходить через село, малочисленні обідрані жителі якого 
не виявляють до нього ніякої цікавості. Ісус велить дати їм по-
жертви. Вийшовши на основну вулицю, він зупиняється. 

"Тут ми розділимося, - каже він. - Мамо, ти з Марією і 
Саломеєю іди в Назарет. Сузанна може повернутися в Кану. Я 
скоро прийду до вас. Ви знаєте, що робити. Бог хай буде з вами!" 

Зі своєю матір'ю Ісус прощається з особливою, сповненою 
любові усмішкою. Коли Марія клякнула, щоб Ісус її поблагосло-
вив, а інші зробили те саме, Ісус посміхнувся до неї, переповне-
ний ніжністю. Жінки у супроводі Алфея Сари і Симона вируша-
ють до свого міста. 

Ісус звертається до тих, що залишилися: "Тепер я вас зали-
шаю, але не відсилаю геть. Я залишаю вас на деякий час, щоб 
відійти зі своїми учнями, яких ви там бачите, в ущелини. Хто 
хоче на мене зачекати, хай чекає на цій рівнині, хто ж не хоче 
чекати, хай повертається додому. Я ж іду молитися, тому що на 
мене чекають великі справи. Хто любить справу Отця, може 
молитися і духовно поєднатися зі мною. Хай мир буде з вами, 
сини! Ісааку, ти знаєш, що ти повинен робити. Я благословляю 
тебе, маленький пастушку", - Ісус посміхається до худого Ісаа-
ка, що тепер став пастухом людей, які зібралися довкола нього, 
повертається спиною до озера і твердим кроком прямує в одну з 
ущелин між горбами, що височіють на захід від озера. Через цю 
ущелину, що схожа на фійорд, між двома скелястими пагорбами 
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тече з гучним шумом бурхливий потік, а над нею височіє пус-
тинна гора, покрита дикими чагарниками, що своєвільно і хаоти-
чно повиростали між камінням і скелями. На крутіший з пагор-
бів видирається козяча стежка, й Ісус вибирає саме цей шлях. 

Учні ідуть за ним вервечкою, зберігаючи мовчання. Коли 
Ісус зупиняється, щоб віддихатися на дещо ширшому місці стеж-
ки, де можна розминутися на цій непрохідній вершині, вони мов-
чки переглядаються, поглядами запитуючи один одного: "Куди 
ж він поведе нас?" Але жоден не мовить ні слова. Вони тільки 
переглядаються і щораз більше занепадають духом, усвідомлю-
ючи, що Ісус знову вибрав шлях через дику ущелину, повну пе-
чер, кам'яних складок і брил. Каміння, кущі ожини і тисячі інших 
в'юнких рослин заважають просуватися вперед. Колючі гілки зі 
всіх боків чіпляються за одежу, дряпають, стеляться під ногами 
і б'ють по обличчі. Молодші, що несуть важкий вантаж, також 
втратили добрий настрій. 

Нарешті Ісус зупиняється і каже: "Тут ми пробудемо в мо-
литві тиждень, щоб підготувати вас до чогось великого. Тому я 
і вибрав таке пустинне місце, далеке від усіх караванних шляхів 
і сіл. Тут є печери, що вже раніше служили людям. Вони послу-
жать і нам. Тут достатньо свіжої води, але земля - суха. Ми 
маємо досить хліба і харчів для перебування тут. Ті, що були зі 
мною минулого року в пустелі, знають, як я там жив. Тут палац 
у порівнянні із тим місцем, а сприятлива погода відніме у холоду 
його різкість, а у сонця - його спекотність. Отож мужайтеся. 
Можливо, ми вже останній раз разом. 

Перебування тут повинно вас об'єднати, щоб ви були не про-
сто дванадцять чоловік, а - єдине ціле. 

Ви нічого не хочете сказати? У вас немає питань? Покла-
діть вантаж, який ви несете, он там на скелі, а також позбудьте-
ся іншого тягаря, який несете на серці: вашої людськості. Я при-
вів вас сюди, щоб промовляти до вашої душі, щоб наситити ваш 
дух, щоб вас одухотворити. Я не говоритиму багато, тому що я 
вже багато сказав від того часу, як я з вами. Цього вам має 
вистачити. Якби я хотів змінити вас словами, то мені треба було 
б бути при вас десять, навіть сто років, і ви все ще були б недо-
сконалими. Тепер прийшов час, коли ви мені потрібні, а щоб мо-
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гти на вас покластися, я повинен вас сформувати. Тому я вдаю-
ся до могутніх ліків, до сильної зброї: до молитви. Я завжди 
молився за вас. Тепер я хочу, щоб і ви молилися. Я ще не вчити-
му вас своєї молитви, але я вчитиму вас, як моляться і чим є 
молитва. Молитва - це розмова дітей із батьком. Від духу до 
духу, відкрито, відверто, з довір'ям, зосереджено і прямо. Молитва 
є всім: сповіддю, самопізнанням, самооскарженням; це дана Бо-
гові і собі самому обіцянка, просьба до Бога, і це все - до стіп 
Отця. Молитися не можна посеред шуму і легковажності світу, 
якби вам це вдалось - ви були б велетнями в молитві. Але на-
віть велетні страждають під час молитви від шуму і протиріч 
світу. Ви ж не велетні, а карлики. Ви ще діти у вірі, ви тільки 
починаєте свій шлях. Тут ви досягнете віку духовної зрілості. 
Інше прийде пізніше. 

Вранці, в обід і ввечері ми будемо збиратися разом, щоб мо-
литися старими словами Ізраїлю і розломити хліб. Потім кожен 
повертатиметься у свою печеру і перебуватиме наодинці з Богом 
і своєю душею і з тим, що я сказав вам про ваше післанництво і 
ваші здібності. Роздумуйте, прислухайтеся до свого внутрішнього 
голосу і вирішуйте. Я кажу це вам востаннє. Після цього ви по-
винні стати настільки досконалими, невтомними і позбавленими 
людських слабостей, наскільки це можливо. Тоді ви вже більше 
не будете Симоном Йони і Юдою Симона. Ви більше не будете 
Андреем чи Иоаном, Матеєм чи Томою, а будете моїми наступ-
никами. Отож ідіть, кожен окремо. Я буду он у тій печері. Але не 
приходьте до мене без вагомої причини. Ви повинні вчитися діяти 
самостійно і бути самі по собі. Тому що істинно кажу я вам: "Рік 
тому ми познайомилися, а через два роки ми розстанемося. Горе 
вам і горе мені, якщо ви на той час не навчитесь діяти самостій-
но. Хай Бог буде з вами! Юдо, Йоане, віднесіть харчі в мою пе-
черу. їх повинно вистачити, а розподілятиму їх я". 

"Багато їх не буде...", - відказує хтось. 
"Достатньо, щоб не померти. Набитий шлунок обтяжує дух. 

А я хочу вас возвисити, а не обтяжити". 
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204. ВИБІР ДВАНАДЦЯТИ УЧНІВ 
АПОСТОЛАМИ 

Сонце, сходячи, розмальовує гори в білий колір і пом'якшує 
суворий краєвид. Лише шум струмка, що біжить десь внизу, від-
лунює від багатих печерами схилів гір. Там, де зупинилися апо-
столи, серед кущів і трав час від часу чути обережний шелест. 
Це прокидаються перші птахи, і ховаються останні нічні твари-
ни. Кілька зайців, що гризли низький кущ ожини, злякано втіка-
ють, бо по схилі покотився камінь. Незабаром тварини обереж-
но повертаються назад. Вони нагострюють вуха, щоб ловити ко-
жен звук, а оскільки панує глибокий спокій, то вони знову опиня-
ються біля свого куща. Роса обмиває листя, каміння, а з лісу 
доносяться міцні пахощі моху, м'яти і майорану. 

Біля входу в печеру, якій дашком служить виступ скали, зу-
пинилася малинівка. Вона сторожко стоїть на своїх шовкових ніж-
ках, кожну мить готова злетіти, крутить голівкою то вліво, то 
вправо, обережно заглядає в печеру, повторюючи своє запиталь-
не "пііп, пііп..." і не наважуючись підлетіти до хлібних крихт. Аж 
коли великий дрізд, що веде себе, як задерикуватий хлопчина, а 
своїм профілем схожий на старого нотаріуса, - йому бракує хіба 
що окулярів - показує їй, що треба робити, малинівка повторює 
дії сміливого птаха, який у пошуках корму час від часу впихає 
свій жовтий дзьоб у вологу землю, а потім, видавши нетерпляче 
"чіп" чи короткий задерикуватий посвист, стрибає далі. Мали-
нівка акуратно збирає хлібні крихти і вочевидь здивована, бача-
чи, що дрізд, який самовпевнено помандрував у тиху печеру, ви-
ходить звідти зі шкірочкою сиру і намагається роздробити її об 
камінь, щоб поласувати нею. Нарешті він ще раз повертається в 
печеру, оглядається навкруги і оскільки більше нема чого знайти, 
вичавлює насмішкуватий посвист і, почувши всередині печери 
шурхіт, відлітає на тонку гілку, що хитається над безоднею. 

На вході у печеру з'являється Ісус, розсипає хлібні крихти і 
приманює птахів приглушеним свистом, що наслідує пташине 
щебетання. 

Потім він відступає кілька кроків по стежці і прихиляється до 
скали, щоб не налякати своїх друзів. Першою приходить малинів-
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ка, за нею злітаються інші птахи. Непорушність Ісуса, а, можли-
во, і його погляд - я охоче так думаю, тому що знаю з досвіду, що 
довірливі тварини інстинктивно відчувають, хто є їх ворогом, а 
хто захисником - сприяють тому, що вже через деякий час пташ-
ки стрибають за кілька сантиметрів від ніг Ісуса. Малинівка, що 
тим часом наситилась, підлітає до кам'яної брили, до якої прихи-
лився Ісус, сідає на тонку гілку ломиноса і гойдається над Ісусом, 
ніби хоче сісти на його русяву голову чи на плече. Трапеза закін-
чилась. Сонце золотить верхівку гори і найвищі крони дерев, а в 
долині ще все тоне у блідому ранковому світлі. Ситі і задоволені 
птахи летять назустріч сонцю і співають на повне горло. 

"Ну ось, тепер час будити інших моїх дітей", - каже Ісус і 
йде стежкою вниз, тому що його печера лежить найвище. Ідучи 
від однієї печери до іншої, він гукає кожного з дванадцятьох спля-
чих по імені. 

Симон, Варфоломей, Филип, Яків та Андрій відповідають тут 
же. Матей, Петро і Тома - дещо зволікають з відповідями. А 
Юда Тадей уже встав і, побачивши Ісуса біля входу, виходить 
йому назустріч. Інші ж - кузени, Юда Іскаріот і Йоан - сплять 
так глибоко на ложах із сухого листя, що Ісус змушений будити їх. 

Сон Йоана, якого покликали останнім, також міцний, і хло-
пець не усвідомлює, хто його кличе. Він бурмоче у напівсні: "Так, 
мамо, я уже іду...", а потім повертається на другий бік і спить 
далі. Ісус посміхається. Сівши на ложе із зібраного у лісі листя, 
він нагинається і цілує свого Йоана в щоку. Останній розплющує 
очі, здивовано дивиться на свого Вчителя, поривисто встає і каже: 
"Я потрібний тобі? Я тут". 

"Ні, я будив тебе, як усіх інших. Але ти подумав, що це твоя 
мама. Отож я поцілував тебе, зробивши те, що роблять матері". 

Йоан, напіводягнутий, у спідній білизні (верхній одяг і плащ 
він використав як покривало) вішається Ісусові на шию, прихи-
ляє голову до його плеча і каже: "О, ти для мене значиш набага-
то більше, ніж мама. Я залишив її заради тебе. Але тебе я ніко-
ли не залишу заради неї. Вона подарувала мені земне життя, а 
ти даруєш мені життя вічне. О, я знаю це!" 

"Що ж ти знаєш таке, чого не знають інші?" 
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"Те, що Господь сказав мені в цій печері. Я не приходив до 
тебе і припускаю, що супутники кажуть про мене, що я байду-
жий і високомірний. Але мене не хвилює їхня думка. Я знаю, що 
ти знаєш істину. Я пішов не до Ісуса Христа, Сина Божого, що 
став чоловіком, але до того, ким ти є в лоні вогню вічної любові 
Святої Трійці, до її природи, її сутності, її істинної суті: Другої 
особи невимовної таємниці, якою є Бог і в яку я проник, тому що 
Бог наблизив мене до себе і завжди був побіч мене... О, я не 
можу передати словами, що я осягнув у цій темній похмурій пе-
чері, що є для мене повною світла, в цій холодній печері, де я 
запалав невидимим вогнем, що проник у моє єство і запалив там 
солодке мучеництво; в цій тихій печері, що все ж провістила мені 
небесні правди. Всі мої бажання, всі мої сльози і всі мої питання 
я вилив на твої божественні груди - Слова Божого, і я ще ніколи, 
незважаючи на все, що почув від тебе, не пізнавав таких неви-
мовно піднесених істин, як ті, що ти повідомив мені тут, Сину 
Божий. Ти Бог, як і Отець, ти Бог, як і Святий Дух, ти центр 
Трійці... О, можливо, я грішу! Але я саме так це усвідомлюю, бо 
якщо б тебе не було, тебе, котрий є любов'ю Отця і любов'ю до 
Отця, тоді бракувало б і любові, Божественної любові, а Бог не 
був би більше Триєдиним і йому бракувало б основної риси Бога, 
а саме - його любові! О, я так багато маю в собі, але воно як 
вода, що піниться перед шлюзом, і бурлить, і не може знайти 
стоку... У мене таке відчуття, що я від цього можу померти, 
настільки могутнім і піднесеним є це хвилювання, що пройняло 
моє серце відтоді, як я зрозумів тебе... Дай мені померти від цієї 
любові, мій солодкий Боже!" 

Йоан, запалений любов'ю, усміхається і плаче, виснажено 
припадаючи до грудей Ісуса, наче його пожирає жар. Ісус, теж 
сповнений любов'ю, голубить його. 

Йоан заспокоюється і в приступі смирення просить: "Не кажи 
іншим, що я тобі сказав. Напевно, і вони, як і я, жили в ці дні в 
Бозі. Дозволь завісі мовчання покрити мою тайну..." 

"Обіцяю тобі, Йоане, що ніхто не дізнається про твій союз із 
любов'ю. Одягайся і ходи. Нам треба вирушати". 

Ісус виходить на стежку, де вже чекають інші. Вираз їхніх 
облич сповнений гідності та зібраності. Старші схожі на патріар-
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хів, молодші набули певної зрілості й поваги, якої раніше їм бра-
кувало через їхню молодість. Юда Іскаріот дивиться на Ісуса з 
боязкою усмішкою на обличчі, на якому ще помітні сліди сліз. 
Ісус, проходячи мимо, голубить його. Петро не каже жодного 
слова. Це настільки не притаманне йому, що дивує більше, ніж 
усі інші зміни. Він дивиться на Ісуса уважно, але з новою гідніс-
тю, яка робить його чоло із невеликими залисинами на скронях 
вищим, а його очі, що дотепер іскрилися дотепністю, - серйозні-
шими. Ісус кличе його до себе, і так вони стоять в очікуванні 
Йоана, що незабаром являється. Його обличчя, про яке я не можу 
сказати, чи воно стало рум'янішим, чи блідішим, явно палає вну-
трішнім жаром, який хоч і не міняє колір його обличчя, але від-
разу кидається в очі. Всі дивляться на нього. 

"Ходи до мене, Йоане, і ти теж, Андрію, і ти, Якове Заведея, 
і ти, Симоне, і ти, Варфоломею, і ти, Филипе, і ви, мої брати, і ти, 
Матею. Юда Симона - напроти мене. Тома - сюди. Сідайте. Я 
повинен вам щось сказати". 

Всі всідаються, як слухняні діти, ще наполовину заглиблені 
у свій внутрішній світ, і слухають Ісуса так уважно, як ніколи до 
цих пір. 

"Чи знаєте ви, що я викликав у вас? Напевне знаєте. Душа 
сказала це розумові. Душа, що в ці дні була царицею, навчила 
розум двох великих чеснот: покори і мовчання - мовчання, яке є 
дитям покори і мудрості, які, в свою чергу, є дочками любові до 
ближнього. 

Вісім днів тому ви б намагалися навперебій, як невгамовні 
діти, які хочуть одне одного випередити, розповідати про свою 
старанність і нові пізнання. Тепер ви мовчите. З дітей ви пере-
творились у юнаків і тепер знаєте, що подібна поведінка може 
засоромити ваших супутників, яких, можливо, не так дуже оси-
пав Бог милостями, як вас, і тому ви нічого не кажете. Ви тепер 
подібні і до дівчат, що досягай зрілості. У вас пробудилась свя-
щенна сором'язливість перед перетворенням, яке відкрило вам 
таємницю союзу Душі з Богом. У перший день ці печери здава-
лися вам холодними, незатишними, відразливими... Тепер ви роз-
глядаєте їх як запашні, сповнені світла весільні покої. В них ви 
пізнали Бога. Ви знали про нього й раніше, але ніколи не мали з 
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ним такої близькості, що робить із двох істот одну. Серед вас є 
чоловіки, що вже давно одружені, є такі, що мали лише обман-
ливі стосунки із жінками, є і ще інші, що з різних причин залиши-
лись непорочними. Але тепер і вони знають, що таке досконала 
любов, так як знають це і одружені. Я скажу більше: ніхто так 
добре не знає, що таке досконала любов, як той, хто не знає 
фізичного задоволення. Тому що Бог відкривається непорочним 
у всій своїй повноті з радості, що може подарувати себе чисто-
му, тому що він, Найчистіший, знаходить у цьому непорочному 
створінні щось від себе самого і бажає винагородити його за 
його відречення з любові до нього. 

Істинно кажу я вам, якби я не мав завдання звершити діло 
Отця, я тримав би вас тут у моїй любові і моїй мудрості і жив би 
з вами на відлюдді. І я, певно, незабаром зробив би з вас великих 
святих, які б більше не зблудили, більше не впали і завжди вдос-
коналювали б себе у старанності. Але я не можу цього зробити. 
Я мушу іти, і ви також мусите іти. Світ чекає нас, осквернений і 
оскверняючий світ, що потребує вчителів і спасителів. Я хотів, щоб 
ви пізнали Бога, щоб ви полюбили його більше, ніж світ, який зі 
всіма своїми почуттями не вартий одної-єдиної усмішки Бога. Я 
хотів, щоб ви роздумали над тим, що є світ і що є Бог, щоб ви 
прагнули до кращого. В цю мить ви прагнете лише Бога. О, якби 
я навічно міг утримати вас в цьому часі і у цьому прагненні! 

Але світ чекає на нас, і ми підемо в світ, що нас очікує, 
заради святого Милосердя, яке тепер посилає у світ моїм нака-
зом вас так, як колись послало мене. Але я закликаю вас: хоро-
ніть скарб цих днів у собі, як перли у шкатулці, бо ці дні ви при-
святили спогляданню і вашим душам, у ці дні ви віддалися Бо-
гові, возвисились і стали новими людьми. Так, як патріархи скла-
дали каміння на згадку і як свідчення союзу з Богом, так по-
винні й ви зберігати ці коштовні спомини у ваших серцях. 

Від сьогодні ви вже не вибрані учні, а апостоли, провісники 
моєї Церкви. Ви покладете початок ієрархії, вас назвуть вчителя-
ми, а вашим Учителем буде Бог у його трикратній силі, мудрості 
і любові. Я вибрав вас не тому, що ви цього найбільше заслугову-
вали, а з багатьох причин, яких вам у даний момент знати ще не 
треба. Я вибрав вас як пастухів, якими є мої учні, відколи я на 
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землі. Чому я це зробив? Тому що так було добре. Серед вас є 
галилеяни і юдеї, освічені і неосвічені, заможні і бідні в очах світу, 
щоб ніхто не міг сказати, що я віддав перевагу якомусь одному 
суспільному прошарку. Але вас є замало для всього того, що тре-
ба зробити як тепер, так і пізніше. 

Не всі з вас згадають певні рядки з Письма, що у 29 розділі 
другої книги Хронік, тому я нагадаю його вам. Там описано, як 
Єзекія, цар Юдеї, наказав очистити храм. Коли це було зробле-
но, він звелів принести жертви як жертви покаяння за царський 
дім, святість і Юдею, а потім кожен сам приносив жертву. Але 
так як для принесення стількох жертв не вистачало священиків, 
то на допомогу покликали левітів, які простим ритуалом були 
висвячені на священиків. 

Я зроблю і одне, і друге. Ви є священиками, яких я як Віч-
ний Верховний Священик готував довший час з неустанною ста-
ранністю. Але вас замало для всеохоплюючої праці, бо дуже 
багато людей жертвує себе Господу і Богові. Тому я приєдную 
до вас учнів, що і надалі залишаться учнями. Це ті, що чекають 
біля підніжжя гори, ті, які вже стоять дещо вище від інших, ті, 
що будуть розсіяні по всьому Ізраїлі, а незабаром і по всьому 
світі. Вони виконуватимуть такі самі завдання, тому що ваша 
місія одна і та ж сама. Іншим буде лише їх ранг в очах світу, але 
не в очах Бога. У Бога важить справедливість, і тому скромний, 
не помічений апостолами і братами учень, що своїм святим жит-
тям здобуде для Бога багато душ, буде в його очах більший від 
відомого апостола, що тільки зветься апостолом, але зневажає 
свою апостольську гідність, використовуючи її у людських цілях. 

Завдання апостолів і учнів буде таким самим, як у священи-
ків і левітів Сзекії: служити Служби Божі, викорінювати ідолопо-
клонство, очищувати серця і місця, провіщати Господа і його Сло-
во. Святішого завдання на землі не існує! Тому я сказав вам: 
"Послухайте свого внутрішнього голосу, перевірте себе!" Горе 
апостолові, що впаде! Він потягне за собою багатьох учнів, а 
вони потягнуть за собою ще більше вірних, і зіпсуття буде шири-
тись, як лавина, що сходить з гори, або як кола від кинутого у 
воду каміння. 
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Чи всі ви будете досконалими? Ні. Чи збережеться у вас 
сьогоднішній дух? Ні. Світ розкине свої сіті, щоб примусити вас 
упасти. Це буде перемога світу, який на п'ять десятих є дочкою 
сатани, на три десятих рабом сатани і на дві десятих байдужим 
до Бога; ця перемога погасить світло у серцях святих. Обері-
гайте себе насамперед від самих себе, від світу, тіла, диявола. 
Але особливо - від себе самих. Стороніться, мої діти, гордості, 
чуттєвості, лицемірства, байдужості, душевної ліні, жадібності! 
Коли ваше низьке Я запротестує і почне скаржитися на нібито 
нелюдську суворість, примусьте його замовкнути, кажучи: "За 
обмеження, які я наклав на тебе на короткий час, я здобуду тобі 
навічно те найвище захоплення, яке ти пережив у гірській печері 
в кінці місяця шебат". 

Вирушаймо! Ходімо до всіх тих, які чекають на мій прихід. Я 
кілька годин буду в Тиверіаді, а ви, проповідуючи, чекатимете на 
мене біля підніжжя гори на шляху з Тиверіади до моря. Я прийду 
туди і зійду на гору, щоб проповідувати. Візьміть свої сумки і плащі. 
Час нашого перебування тут закінчився, і вибір відбувся". 

205. ПЕРША ПРОПОВІДЬ 
СИМОНА ЗИЛОТА І ЙОАНА 

Спускаючись по гірському схилу, Ісус бачить на половині 
висоти учнів і людей, які приєдналися до учнів і пішли за ними в 
це розташоване збоку від доріг і поселень місце чи сподіваю-
чись чуда, чи бажаючи почути Ісуса, чи з намови інших, чи з 
власних душевних поривів. Я думаю, що це ангели-хоронителі 
привели цих людей у їхній тузі за Богом до Сина Божого. І я 
переконана, що це легенда. Коли роздумати, з якою постійною і 
хитрою наполегливістю веде сатана до Ісуса ворогів Бога, як 
тільки демонському духу вдасться симулювати перед ними вину 
Христа, то можна і повірити, що ангели теж не уступають чор-
тові і ведуть душі до Христа. 

Ісус приходить на допомогу всім, хто без утоми і страху че-
кав на нього, і чудами, і словами. Як багато чудес! Так багато, як 

260 



квітів на схилах, і такі грандіозні чуда! Ось чудо зцілення дитини, 
яку обгорілою витягнули з палаючого стогу соломи і принесли до 
Ісуса на ношах. Це була жменька обгорілого тіла, помираюча ски-
гляча дитина, вигляд якої був настільки жахливий, що її загорнули 
в лляне полотно. Ісус зцілює дитя одним подихом на його тіло. 
Рани від опіків зникли. Дитя встає і голе поспішає до своєї матері, 
що в сльозах радості голубить його зцілене, без рубців тіло. Вона 
цілує його очі, що здавались обпаленими, а зараз іскряться від 
радості, його волосся, що хоча і коротке, але не спалене, ніби по 
ньому пройшовся не пожираючий вогонь, а ножиці перукаря. Як 
неймовірне диво тут слід згадати і оздоровлення кашляючого ста-
рого, який просив: "Не ради мене, а лише тому, що я повинен замі-
нити внукам батька, але мені заважає обробляти землю мокрота, 
яка міцно тримається в горлі і хоче мене задушити". 

У певний момент Ісус говорить - і це свідчення ще одного 
чуда - невидимого, але істинного: "Серед вас є хтось, хто плаче 
в своєму серці і не наважується сказати: "Змилосердися!" Я кажу 
йому: "Хай станеться за твоїм бажанням. Я дарую тобі всю свою 
милосердну любов, щоб ти міг пізнати, що я є Милосердя". Від 
себе я можу додати: "Будь великодушним щодо Бога. Порви всі 
зв'язки з минулим. Ти чуєш Божий голос, іди до того, кого ти 
чуєш, з вільним серцем і досконалою любов'ю". 

Потім Ісус каже: "Це мої апостоли; кожен з них є як Христос, 
тому що вибрав їх я. Звертайтеся до них з довір'ям. Про мене 
вони знають усе, що потрібно вам для ваших душ..." Апостоли 
злякано дивляться на Ісуса, але він посміхається і продовжує: "...і 
через них ваші душі стануть подібними на зорі, і, напоєні цілю-
щою росою, ви більше не будете знемагати у темряві. Потім при-
йду я і принесу вам повноту сонця - мудрість, яка змінить вас 
своєю надприродною силою і ощасливить. Мир хай буде з вами, 
діти. На мене чекають інші, і вони ще більш нещасні й бідні, ніж 
ви. Але я не залишаю вас самих. Мої апостоли залишаться з вами, 
це буде так, ніби я залишив дітей моєї любові під опіку найніжні-
ших і найбільш заслуговуючих довір'я няньок". 

Ісус робить прощальний жест і благословляє всіх, а потім 
прокладає собі шлях у натовпі, який не хоче розімкнутися. Тут 
стається останнє чудо. Одна стара напівпаралізована жінка, яку 
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супроводжує внук, торжествує, рухаючи нерухомою досі рукою, і 
вигукує: "Проходячи, Ісус доторкнувся до мене своїм плащем, і 
я зцілилася. Я не просила його про це, тому що я стара... Але він 
змилосердився наді мною і виконав моє таємне бажання, дотор-
кнувшись краєм свого плаща до моєї хворої руки і зціливши її! О, 
який великий син появився у нашого святого Давида! Хвала його 
Месії! Але гляньте, гляньте! І ногою також я можу рухати, як і 
рукою... О, тепер я почуваюся, як двадцятилітня!" 

Оскільки увага людей прикована до старої жінки, що не при-
ховує свого щастя, Ісусові вдається відійти без дальших пере-
шкод. Апостоли ідуть за ним. На безлюдній рівнині, від якої аж 
до моря розкинулась розкішна лука, вони на хвильку зупиняють-
ся. Ісус каже: "Я благословляю вас! Повертайтеся тепер до вашої 
праці і виконуйте її, поки я не повернуся, як я вам обіцяв". 

Петро, який до сих пір не сказав жодного слова, вибухає: 
"Але, мій Господи, як ти можеш говорити, що ми маємо усе, що 
потребують душі? Звичайно, ти багато чого нам говорив. Але 
ми дурні, принаймі я таким є... І зі всього того, що ти мені дав, я 
мало, дуже мало зберіг у голові. Так у шлунку людини від їжі 
залишається найтяжче, а всього іншого уже немає". 

Ісус щиро усміхається: "А де ж поділася решта їжі?" 
"Цього я не знаю. Я лише знаю, що після вишуканих страв у 

мене вже через годину шлунок порожній. Коли ж я, навпаки, їм 
важкі коренеплоди чи чечевицю з олією, то я ситий довго, аж 
поки все не опиниться внизу!" 

"Так, це вимагає часу. Але повір мені, що саме коренеплоди 
і чечевиця, які ти вважаєш найбільш ситними, складаються го-
ловним чином із баластних речовин і мають для організму об-
межену харчову вартість. А делікатна їжа, якої ти через годину 
вже не відчуваєш, на той час уже не в шлунку, а, вже перетрав-
лена, - в крові, де її поживні речовини приносять далеко більше 
користі. Тобі і твоїм супутникам лише так здається, що зі всьо-
го, що я говорив, ви не засвоїли нічого або засвоїли дуже мало. 
Можливо, ви добре запам'ятали те, що підходило саме вашій 
особистій сутності: запальні пам'ятають те, що може стримати 
їхню запальність; схильні до роздумувань - те, що примушує їх 
задуматись; сповнені любові - те, що запалює їхню любов. Це 
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не тільки можливо - це справді так! Можете мені вірити, що ви 
зберегли все, що почули, хоч ви і думаєте, що воно зникло. Ви 
прийняли це в себе. Думка, як різнокольорова стрічка, розгорне-
ться знову і, в залежності від потреби, покаже свої м'які або 
суворі барви. Не бійтеся! Думайте про те, що я все знаю і ніко-
ли не послав би вас, якщо б ви не доросли до свого завдання. З 
Богом, Петре. Усміхнися і май довір'я! Це буде дуже гарне ви-
знання віри до всюдисущої Мудрості. Хай Бог буде з усіма вами! 
Хай Господь залишиться з вами". Ісус відходить швидкими кро-
ками, а вони залишаються у полоні здивування, схвильовані тим, 
що їм доручено зробити. 

"Ми повинні слухатись", - каже Тома. 
"Ах так....О, я бідний! Найохочіше я б побіг за ним...", -

бурмоче Петро.» 
"Ні, не роби цього. Послушність - це любов до нього", -

каже Яків Алфея. 
"Проте фундаментальна і свята мудрість підказує нам, що 

ми повинні почати тепер, поки він ще поруч і може нам поради-
ти, якщо ми зробимо помилку. Ми повинні йому допомогти", -
радить Зилот. 

"Це правда. Ісус досить втомлений. Ми повинні його підба-
дьорити, як тільки можемо. Того, що ми носимо сумки і готуємо 
нічліг і їжу, не досить, це може робити кожен. Ми повинні у чо-
мусь важливішому його підтримати, як він цього і хоче, а саме в 
його місії", - стверджує Варфоломей. 

"Тобі легко говорити, тому що ти освічений. Але я, я майже 
зовсім неосвічений..." - жаліється Яків Заведея. 

"О мій Боже! Ось ідуть люди, що були вгорі! Що ми тепер 
маємо робити?" - вигукує Андрій. 

Матей каже: "Пробачте, якщо я, наймізерніший серед вас, 
дам пораду. Чи не було б краще помолитися до Господа замість 
того, щоб стояти і жалітися на те, що через наші жалоби кра-
щим не стане? Нумо, Юдо! Ти, що добре знаєш Письмо, від 
імені всіх прокажи молитву Соломона про мудрість. Швидше, 
поки ще люди сюди не дійшли..." 

Тадей своїм гарним баритоном починає молитися: "Боже моїх 
отців, Господи Милосердя, що сотворив усе..." і продовжує до 
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місця: "...через твою мудрість одержують допомогу всі ті, що 
були тобі, о Господи, милими з самого початку". Він закінчує 
саме вчасно, бо до них підходять люди і, оточивши, засипають 
тисячею запитань. Вони хочуть знати, куди пішов Учитель, коли 
він повернеться і, на що найважче відповісти, що зробити, щоб 
піти за Вчителем і серцем вибрати вказаний ним шлях, якщо 
немає змоги супроводжувати його як учень. 

Це питання збентежило апостолів. Вони переглядаються, і 
Юда Іскаріот відповідає: "Прагненням до досконалості" - так 
ніби це є та відповідь, що все пояснює. 

Яків Алфея, смиренніший і вдумливіший, ніж інші, помірку-
вавши, каже: "Досконалість, на яку вказав мій супутник, досяга-
ється дотриманням Закону, тому що Закон є справедливістю, а 
справедливість є досконалістю". 

Але натовп цим не вдовольняється, і один, очевидно, обра-
ний, речник питає: "Але в доброму ми такі малі, як діти. А діти 
не знають, що добре, а що зле, вони не можуть це розрізнити. 
Ми так мало знаємо про шлях, який він нам вказує, що ми не в 
стані ясно бачити. Ми мали шлях, який був нам відомий: старий, 
важкий, довгий і жахливий шлях, якого нас навчили в школі. Те-
пер ми почули його слова, що його дорога схожа на акведук, 
який ми можемо звідси бачити. Внизу є дорога для тварин і для 
людей. Вгорі, над граціозними дугами, високо під сонцем у бла-
киті неба біля найвищих гілок, що шелестять на вітрі, де спі-
вають птахи, є інша дорога, настільки чиста, сяюча на світлі, 
наскільки нижня вибоїста, брудна і темна. Там, вгорі, є канал, 
що несе чисту воду - благословення Боже і який голублять со-
нячні промені, світло зірок, свіже листя, квіти і крила ластівок. 
Ми хотіли б піднятися до цієї високої дороги, що є його дорогою, 
але ми не можемо, тому що тут, внизу, нас міцно тримає тягар 
Старого Закону. Що ми повинні робити?" 

Ці слова промовив молодий чоловік близько 25 років, темно-
волосий, міцний, з розумним поглядом і більш інтелігентним ви-
глядом, ніж більшість присутніх. Він говорив від імені зрілого 
чоловіка, що стояв біля нього. 

Юда Іскаріот, вищий від інших, бачить його і шепоче супут-
никам: "Зосередься. Ви повинні добре промовляти. Там є Гер-
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мас із Стефаном: Стефан - улюбленець Гамалиїла!" - і ці слова 
зовсім збентежили апостолів. 

Нарешті відповідає Зилот: "Дуг би не було, якби не було ос-
нови - похмурого шляху. На ньому знаходиться те, що прагне до 
неба і за чим ти тужиш. Каміння, що лежить у землі і несе тягар 
споруди, не маючи змоги втішатися сонячним промінням і лас-
тівками, що пролітають над ним, все ж здогадується, що вони є, 
тому що деколи ластівка летить низько над землею і ніжно чер-
кає підмурівок дуг. Деколи вниз проникає і сонячний промінь чи 
промінь зірки і розповідає про красу небозводу. Так само і в ми-
нулі століття час від часу проникало на землю небесне Слово 
пророцтва, небесний промінь мудрості, щоб ніжно торкнутись при-
давленого Божим гнівом каміння. Тому що каміння було, є і буде 
потрібне завжди. На ньому повільно вибудовувались епохи і до-
сконалість людського пізнання, щоб здобути свободу сучасності 
і мудрість надлюдського знання. 

Я бачу по ваших обличчях, що не всі мені вірять. І ми не 
вірили, поки не осягнули, що це є Нове Вчення, Блага Вість, яку 
несуть тим, хто замість того, щоб зростати у вченості, все більше 
поринали у темряву, як той мур, що провалюється у безодню. 

Щоб звільнити себе від хвороби надприродного затемнення, 
ми повинні мужньо очистити наріжний камінь від каміння, що 
лежить на ньому. Не бійтеся зруйнувати те, що хоча і являє со-
бою високий мур, але не містить у собі вічного джерела чистої 
життєвої сили. Поверніть назад, до фундаменту. Він не повинен 
змінитися, тому що походить від Бога і є міцним. Але перш ніж 
ви відкинете камені, перевірте їх один за одним, чи вони гармо-
нують із Словом Божим; тому що не все є поганим і непотріб-
ним. Якщо ви не відчуєте невідповідності - збережіть каміння і 
використайте для нової будівлі. Але якщо ви відчуєте у них фаль-
шиві ноти людських чи сатанинських голосів - то розбийте по-
гане каміння. Ви не зможете помилитися, бо якщо це голос 
Бога - ви почуєте мелодію любові, коли ж це людський голос -
ви почуєте мелодію почуттів, а коли це голос сатани - ви почу-
єте крик ненависті. Я кажу вам: розбийте їх, тому що це є лю-
бов - знищити зародки злого і все погане, щоб воно не звабило 
подорожнього і щоб він не міг використати його собі на шкоду. 
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Викореніть грунтовно все зле у ваших творіннях, письменах, 
повчаннях і справах. Краще буде підняти будівлю на лікоть вверх 
добрим камінням, ніж на кілька метрів - поганим. Промені світ-
ла і ластівки опускаються і на маленькі стіночки, що ледве під-
носяться над землею, а простеньким квіточкам, що ростуть на 
пагорбі, легко вдається ніжно обвиватися навколо цього смирен-
ного каміння. Але горде каміння, що без потреби і різко прагне 
ввись, відчуває лише колючки ожинових кущів і обійми отруйних 
рослин. Перекиньте ваше старе каміння, щоб відбудувати себе і 
піднятися, прислухаючись до голосу Божого". 

"Ти добре говориш, чоловіче! Але встати... Як? Ми вже ска-
зали тобі, що ми слабші від малих дітей. Хто допоможе нам під-
нятися на прямовисну опору? Ми перевірятимемо каміння на звук 
Божий і не розбиватимемо доброго. Але як піднятися? Вже від 
самої думки про це у нас крутиться в голові", - каже Стефан. 

Йоан, який слухав, похиливши голову і усміхаючись своїм 
думкам, підводить сяюче обличчя і бере слово: "Браття! Від 
думки про крутий підйом крутиться в голові - це правда! Але 
хто каже вам, що необхідно досягти вершини одним махом? Це 
неможливо не лише для дітей, але й для дорослих. Лише ангели 
можуть здійматись у блакить небес, тому що вони вільні від 
будь-якого земного вантажу, а серед людей на це здатні лише 
герої святості. 

І ми маємо сьогодні в цьому зіпсованому світі такого героя 
святості, що схожий на праотців, які прикрашали Ізраїль, коли 
патріархи були друзями Божими, а кожне праведне створіння 
дотримувалось кожного слова вічного Закону. Йоан, Предтеча, 
вчить, як можна зійти на вершину прямим шляхом. Йоан - лю-
дина, але милість, що влилась у нього через Вогонь Божий, очи-
стила його ще в материному лоні так, як були очищені губи про-
рока Серафимом - щоб він, Йоан, міг іти попереду Месії, не оск-
верняючи царської дороги Христа смородом первородного гріха. 
Ця милість дала Йоану ангельські крила, а покаяння дало їм 
ріст, так що навіть тягар людськості, який ще обтяжує його як 
народженого від жінки, був подоланий. Тому й може Йоан здій-
матися в своєму тілі, в якому полум'яніє поєднана з милістю 
душа, аж до найвищої точки арки, над якою сидить на троні Бог, 
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наш найвищий Господь і Цар. Він може, оскільки охоплює минулі 
століття, сьогодення і майбутнє оком орла, що бачить і впізнає 
вічне сонце, пророчим голосом провіщати: "Ось Агнець Божий, 
що бере на себе гріхи світу", і потім, після цього піднесеного 
співу, він може відмежовуватись від цього життя. Цей спів ніко-
ли більше не затихне, він звучатиме не лише деякий час, а у 
вічносущому храмі, у вічному блаженному Єрусалимі буде захо-
плено вітати другу особу Божу, взивати до неї в людських потре-
бах і прославляти її у блиску вічної величі. 

Але Агнець Божий у своїй безконечній любові залишив сяю-
че житло неба, де він як Вогонь Божий оточений Вогнем... О 
вічне творіння Отця, що з невимірними і найсвятішими думками 
породжує своє Слово і приймає його в себе у злитті любові, із 
якого виходить Дух Любові, в якому поєднуються Сила і Муд-
рість! Цей Агнець Божий, що відмовився від свого найчистішо-
го духовного образу, щоб скрити свою безконечну чистоту, свою 
святість і свою Божественну природу у смертному тілі, знає, що 
милість нас не очистила і ми не здатні зринати, як орел Йоан, 
увись, на вершину, де сидить на троні Триєдиний Бог. Ми - малі 
горобці на даху і шляху. Ми - ластівки, що торкаються блакиті 
неба, але харчуються комахами. Ми - жайворонки, що своїм 
співом хочуть наслідувати ангелів; але в порівнянні з їхнім спі-
вом наш є лише боязким сюрчанням польового коника-стрибун-
ця. Солодкий Агнець Божий, що прийшов, щоб взяти на себе 
гріхи світу, знає це. Бо хоча він тепер і не є безконечним Духом 
Неба, оскільки він сам забажав замешкати у смертному тілі, 
все ж його безкінечність через це не змаліла, і в своїй безконеч-
ній мудрості він знає все. 

Він вказує нам шлях, шлях любові. Він є любов, яка з мило-
сердя до нас взяла на себе тіло. І так готує нам ця милосердна 
любов шлях уверх, і ним зможуть іти і малі. На цьому шляху він 
іде попереду нас, першим - не тому, що він повинен це робити, 
але щоб вказати шлях нам. Йому не треба розгортати крила, 
щоб знову поєднатися із Отцем. Його Дух, я присягаюся вам у 
цьому, зісланий у цей жалюгідний світ, але він постійно є і біля 
Отця, тому що Бог може все, а він і є Бог. Він іде попереду нас 
і залишає позаду пахощі своєї святості, золото і вогонь своєї лю-
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бові. Погляньте на його шлях! О, він легко веде вас до найвищої 
точки арки! А яким мирним і певним є цей шлях! Це не пряма, а 
спіраль - і тому шлях довший. Його любовна жертва милосердя 
розкривається в цій дорозі, якої він сам притримується із любові 
до нас, слабких. Шлях довший, але він більше підходить до на-
шій убогості. Сходження до Любові, до Бога є простим, як лю-
бов. Але любов глибока, тому що Бог - безодня, і він був би 
недосяжним для нас, якби не принизив себе, щоб дати досягти 
себе і пізнати любов душі, що запалала для нього. (Йоан гово-
рить крізь плач, а уста його посміхаються в екстазі свого від-
криття Бога). Довгим є простий шлях любові, тому що безодня, 
якою є Бог, - безкінечна, і сходження до Бога не має меж. Але 
чудесна безодня кличе нашу жалюгідну безодню, і ця чудесна 
безодня в своїй повноті світла взиває до нас: "Прийдіть до мене!" 

О запрошення Боже! Запрошення Отця! Слухайте, слухайте! 
Христос широко відкрив небесну браму і дав можливість ангелам 
милосердя і прощення тримати її відчиненою, щоб звідти для вас, 
що очікуєте милості, могли витікати принаймні вогні, пахощі, співи 
і радість, щоб у святий спосіб притягати серця людей і звертатися 
до них ніжними словами. Це промовляє голос Божий, кажучи: 
"Ваша дитячість? Вона ваша найкраща монета! Я б хотів, щоб ви 
були зовсім малими, щоб ви здобули покірність, чесність, довір'я і 
любов дітей до батька. Ваша нездатність? Але саме вона є моєю 
славою! О прийдіть! Я не вимагаю від вас, щоб ви самі перевіря-
ли звучання доброго і поганого каміння. Дайте його мені. Я сам 
переберу його, а ви будете будувати. Сходження до досконалості? 
О мої малі діти. Покладіть вашу руку у руку мого Сина, вашого 
брата, і разом з ним підніметесь..." Сходження! Прийти до тебе, 
вічна любове! На тебе, любове, бути схожим! 

Любити - це таємниця!.. Любити! Дарувати себе... Люби-
ти! Себе самого знищувати... Любити! Розтоплюватись... Тіло? 
Ніщо! Біль? Ніщо! Час? Ніщо! Навіть гріхи стануть нічим, коли 
я спалю їх у твоєму вогні, о Боже. І лише одна любов вистоїть! 
Любов! Любов, яку подарував нам Бог, що став людиною, прос-
тить нам усе. Ніхто не вміє краще любити, ніж діти, і нікого не 
люблять більше, ніж дитину. 
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О! Ти, кого я не знаю, ти хочеш пізнати добро, щоб відрізни-
ти його від зла, щоб піднестись аж до небесних висот, до боже-
ственного сонця і до всього, що є надприродною радістю: люби, 
люби і ти осягнеш все це! Люби Христа. Ти помреш тілом, але 
воскреснеш душею. З новою душею, ніколи більше не потребу-
ючи будівельного каміння, тому що ти станеш навічно непогаси-
мим вогнем. Полум'я підноситься вгору. Йому для цього не треба 
ні сходинок, ні крил. Звільни своє я від закостенілості і наповни 
його любов'ю - і ти станеш пломеніючим вогнем. Не заважай 
цьому статись. Роздмухай ще більше полум'я і дай йому пожи-
ву, відкинь все твоє минуле пристрастей і вченості. Полум'я зни-
щить все не дуже добре, а благородний метал очистить. Від-
дайся, о брате, діяльній і блаженній любові Святої Трійці. Тоді 
зрозумієш те, що тобі зараз здається незрозумілим; тому що ти 
осягнеш Бога, якого може осмислити лише той, хто цілком від-
дається його жертовному вогню. Так ти в полум'яних обіймах 
утвердишся в Бозі і молитимешся за мене, дитину Христа, що 
наважилася говорити тобі про любов". 

Всі: апостоли, учні, вірні - здивовані до глибини душі. Той, 
до кого були звернені ці слова, - блідий, Йоан - пурпурово-чер-
воний - не так через напруження, як через любов. 

Нарешті Стефан вигукує: "Ти благословенний! Але скажи 
мені - хто ти?" 

Йоан робить жест, який дуже нагадує мені дії Діви в час 
Благовіщення: нахиляється, наче до молитви, до того, хто до нього 
звернувся, і каже тихо: "Я Йоан. Ти бачиш у мені найменшого із 
слуг Господа". 

"Але хто був твоїм першим учителем?" 
"Людина, тому що я отримав своє духовне молоко від Йоана, 

Святого Божого: я їм хліб Христа, Слова Божого, і п'ю Вогонь 
Божий, що приходить до мене із неба. Хай славиться Господь!" 

"О, я не покину тебе більше! Ні тебе, ні жодного із цих. 
Прийміть мене!" 

"Коли... О, але тут є Петро, наш старший", - Йоан бере 
здивованого Петра за руку і так проголошує його Першим. 

Петро нарешті отямився: "Сину, велике посланництво мож-
на переймати лише після достатніх роздумів. Це той ангел, що 
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запалює вогонь. Але треба впевнитися, чи полум'я залишиться 
в нас. Перевір себе сам, а тоді приходь до Господа. Ми відкри-
ємо тобі наші серця як найлюбішому братові. Ти можеш зали-
шитися при нас на деякий час, якщо хочеш краще пізнати наше 
життя. Отари Христа мали б вирости понад усяку міру, щоб се-
ред досконалих і недосконалих можна було віднайти справжніх 
овець і фальшивих козлів". 

Цим закінчується перший прилюдний виступ апостолів. 

206. У БУДИНКУ ЙОАНИ ХУЗИ 
ІСУС І РИМЛЯНКИ 

Ісус із допомогою човняра, що взяв його у свій човен, вихо-
дить на місток саду Хузи. Садівник, побачивши його, поспішає 
відчинити ворота, які закривають чужим доступ до саду зі сторо-
ни озера. Ворота високі і важкі, зовні їх приховує живопліт із висо-
ких лаврів і самшиту. Зі сторони будинку теж росте потужний різ-
нокольоровий живопліт із троянд. Розкішні троянди прикрашають 
бронзове листя лаврів і самшиту своїм цвітом, витикаючись по-
між їхнім віттям, навіть перелазять за зелену огорожу, звішуючи 
свої квітуючі стебла з іншої сторони. Лише в одному місці, на 
узвишші садової доріжки, решітка зовсім вільна, і тут є прохід для 
тих, що приходять від озера або спускаються до нього. 

"Мир цьому дому і тобі, Йоане. Де твоя господиня?" 
"Вона там зі своїми подругами. Я негайно її покличу. Вони 

вже три дні чекають на тебе, боячись запізнитись". 
Ісус посміхається. Слуга поспішає покликати Йоану. Ісус тим 

часом іде до місця, вказаного слугою, і милується розкішним са-
дом - я сказала б: розкішним трояндовим садом, якого Хуза звелів 
закласти для своєї дружини: троянди всіх кольорів, розмірів і форм 
передчасно розцвіли у цій захищеній бухті озера. Є тут й інші квіти, 
але вони ще не цвітуть, і їх набагато менше, ніж троянд. 

Наближається Йоана. Вона така піднесена, що забула зали-
шити кошичок, наполовину наповнений трояндами, та ножиці, яки-
ми обрізала квіти. Розпростерши руки, вона поспішає назустріч 
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Ісусові, струнка і граціозна у своїх розкішних шатах із найтоншої 
рожево-червоної шерсті, складки якої підтримуються брошками 
і застібками із срібної філіграні, на якому світяться блідо-рожеві 
гранати. На чорному кучерявому волоссі виблискує діадема, що 
нагадує митру і теж зроблена із срібла і гранатів. Вона підтри-
мує легке, як подих, рожеве покривало, що спадає вниз, не за-
криваючи маленькі сережки, усміхнене обличчя, струнку шию, а 
на ній - ланцюжок того ж типу, що й інші прикраси. 

Йоана впускає кошик до стіп Ісуса і стає на коліна посеред 
розсипаних троянд, щоб поцілувати кайму його одягу. 

"Мир з тобою, Йоано. Я прийшов". 
"Я щаслива. І мої подруги теж тут. Але мені здається, що я 

недобре зробила, дозволивши їм прийти сюди. Як ви зможете 
порозумітися? Вони ж фактично ще язичниці!" 

Йоана дещо схвильована. 
Ісус посміхається, кладе руку на її голову і каже: "Не бійся. 

Ми якнайкраще порозуміємося, і ти зробила правильно. Ця зу-
стріч розквітне добром, як троянди у твоєму саду. Збери бідні 
троянди, які ти впустила, і ходімо до твоїх подруг". 

"О, троянд багато. Я зриваю їх у вільний час і потім... мої подру-
ги такі... так люблять насолоджуватись... ніби вони... я не знаю..." 

"Але і я їх люблю! Бачиш, у нас уже є тема для розмови. 
Нумо! Піднімімо ці розкішні троянди..." - Ісус нагинається, щоб 
зібрати квіти. 

"Ти? О ні, мій пане! Якщо ти справді хочеш... так... уже все 
зібрано". 

Вони разом ідуть до садової альтанки, утвореної різнокольо-
ровими трояндовими кущами, з якої виглядають три римлянки: 
Плавтина, Валерія і Лідія. Перша і третя - стримані, а Валерія 
поспішає назустріч і вклоняється: "Вітаю тебе, спасителю моєї 
маленької Фаусти!" 

"Мир і світло тобі і твоїм подругам!" 
Подруги мовчки вклоняються. 
Плавтину ми вже знаємо. Висока, статна, з дивовижними 

чорними, дещо владними очима під гладеньким білим чолом, з 
прямим бездоганним носом; дещо повним, але гарної форми ро-
том і округлим, ніби вирізьбленим підборіддям - вона нагадує 
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мені відомі статуї римських богинь. На її пальцях переливають-
ся важкі перстені, а картинно гарні руки, що виглядають з коро-
тких призбираних рукавів, на зап'ястях і над ліктями обвивають 
широкі браслети. 

Лідія молодша від Плавтини, білява і ніжна. Її краса не така 
статна, як краса Плавтини, але вона володіє грацією дещо незрі-
лої жінки. Оскільки ми говоримо саме про язичниць, то Плавти-
ну можна порівняти зі статуєю Гери, а Лідію - із ніжною і соро-
м'язливою Діаною або німфою. 

Валерія вже не в такому розпачливому стані, в якому я ба-
чила її в Кесарії. Це юна мати з дуже молодими, але повними 
формами. Її очі виражають спокій матері, що спостерігає за сном 
дитини, яку вона щойно покормила грудьми. Її шкіра рожева, во-
лосся каштанове, а посмішка спокійна і мила. 

У мене таке враження, що дві останні дами є нижчого рангу, 
ніж Плавтина, тому що вони дивляться на неї з пошаною, як на 
царицю. 

"Ви займалися квітами? Продовжуйте свою справу, продов-
жуйте. Ми зможемо розмовляти, і коли ви будете зривати квіти, 
ці дивовижні витвори Творця, і коли вставлятимете їх у розкішні 
чаші, щоб продовжити їх, на жаль, надто коротке життя... А у 
мистецтві ікебани ви, римлянки, справжні майстрині. Якщо ми 
захоплюємось цими пуп'янками, які так ніжно розкривають свої 
рожевуваті пелюстки, то не можемо не сумувати, бачачи, як вони 
помирають! О, як би здивувались євреї, якби вони почули, що я 
кажу щось подібне! Але цей смуток викликаний тим, що в квітці 
ми впізнаємо щось живе, і бачити їх кончину нам боляче. Але 
рослина розумніша, ніж ми. Вона знає, що з рани обрізаного стеб-
ла виростає новий пагін, що нестиме у собі нові троянди. Наш 
розум повинен з цього зробити повчальний висновок, а чуттєва 
любов до квітів повинна надихати нас на високі думки". 

"Які, Вчителю?" - питає Плаутина, що уважно слухає, захо-
плена благородним ходом думок єврейського вчителя. 

"А ось які: як не помирає рослина, допоки земля насичує її ко-
ріння - хоча її стебла і в'януть - так не помирає і земне життя 
людини, шли вона відходить від світу, навпаки - воно приносить ще 
більше квітів. І ще одну піднесену думку пропонує нам Творець: 
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умерлі квіти не зможуть більше ожити, але людина, що відійшла на 
вічний спочинок, - не мертва; вона продовжує жити у сяючому світлі, 
і її благородніша частина отримує вічне життя і велич від свого 
Творця. Тому, Валеріє, ти б не втратила ніжної любові своєї дитини, 
навіть якби вона померла. Твою душу завжди заспокоювали б поці-
лунки твого створіння, що, хоч і було б далеко від тебе, але завжди 
пам'ятало б про твою любов. Ти бачиш, як чудово - вірити у жит-
тя вічне? А де тепер твоя маленька?" 

"Он там у накритій колисці. Я і раніше ніколи не розлучалася 
зі своєю дочкою, тому що любов до неї і до мого чоловіка є 
змістом мого життя. Але тепер, коли я знаю, що означає бачити, 
як вона помирає, я не залишаю її і на мить". 

Ісус рушає до лавки, на якій стоїть своєрідна дерев'яна ко-
лиска, повністю закрита коштовним покривалом. Ісус відсуває 
покривало і розглядає сплячу дитину. Свіже повітря будить її. Вона 
здивовано розплющує оченята, і ангельська усмішка розтулює 
маленькі уста, а ручки, які перед тим були стиснуті в кулачки, 
спритно намагаються схопити волосся Ісуса, що розвівається. 
Потім дитина починає своєрідну "розмову", що схожа на щебет 
маленького горобчика. І нарешті вона проспівала величне, всео-
б'ємне слово "мама!" 

"Візьми її, візьми її", - каже Ісус, відступаючи вбік, щоб дати 
Валерії можливість схилитись над колискою. 

"Але вона буде тобі заважати!.. Я покличу рабиню, щоб вона 
погуляла з дитиною по саду". 

"Заважати? О ні! Діти не заважають мені ніколи. Вони зав-
жди є моїми друзями". 

"А ти маєш дітей або племінників, Учителю?" - питає Плав-
тина, що спостерігає, з якою батьківською усмішкою Ісус пе-
редражнює малу, щоб її розсмішити. 

"У мене немає ні дітей, ні племінників, але я люблю дітей, 
як люблю і квіти, тому що вони чисті і нелукаві. Але дай мені 
свою дитину, жінко. Притиснути маленького ангела до свого сер-
ця - для мене щира радість" - Ісус садить малу на коліна, а 
вона, дивлячись на нього, розтріпує його бороду, а потім заходи-
ться гратися торочками на плащі і шнурком на одежі, щось при 
цьому по-своєму лепечучи. 
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Плавтина каже: "Наша добра і розумна подруга, одна з неба-
гатьох, що не вважає нижчим своєї гідності спілкуватися з нами, не 
боячись, що ми її "зіпсуємо", напевно, сказала тобі, що ми хотіли 
побачити і почути тебе, щоб скласти свою думку про тебе. Тому 
що Рим не вірить у казки... Чому ти посміхаєшся, Вчителю?" 

"Я тобі скажу це пізніше. Говори далі". 
"Рим не вірить у казки і хоче розібратись по совісті, перш 

ніж засудити когось чи прославити. Своїми ділами ти заслугову-
єш возвеличення. Але, судячи по словах багатьох євреїв, можна 
припустити, що тебе мають мало не за злочинця. Твої слова ро-
зумні й урочисті, як слова філософа. Рим дуже прихильно стави-
ться до філософських вчень, але я повинна сказати, що вчення 
теперішніх філософів нас не задовільняють насамперед тому, що 
їхній спосіб життя не відповідає їхнім вченням". 

"їхній спосіб життя не може відповідати їхньому вченню". 
"Тому що вони язичники, чи не так?" 
"Ні, тому що вони - без Бога!" 
"Без Бога? Але вони мають своїх богів". 
"Вони мають не тих богів, жінко. Згадай старих філософів, 

найбільших із них... Вони теж були язичниками, але погодься, 
що їхнє життя було сповнене благородством! їхнє вчення не було 
безпомилковим, тому що людина схильна до помилок. Але коли 
вони задумувались над найбільшими таємницями - життям і 
смертю, коли вони стояли перед вибором - чесність чи безчес-
тя, добропорядність чи гріх, героїзм чи боягузтво - і розуміли, 
що, вибравши зло, вони зашкодили б вітчизні і співгромадянам, 
вони знаходили в собі силу волі, щоб звільнитися із щупалець 
поліпа злоби, і незважаючи на все цільно і свято вибирали добро. 
Добро, що є нічим іншим, як Бог". 

"Кажуть, що ти Бог. Це правда?" 
"Я Син істинного Отця, що став тілом і залишився Богом". 
"Але що є Бог?.. Найбільший серед учителів, якщо судити 

по тобі". 
"Бог більший, ніж учитель. Не принижуйте величного понят-

тя Бог до поняття мудрості, що має межі!" 
"Мудрість і є божественність. Ми маємо Мінерву. Вона є 

богинею вченості". 
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"Ви маєте також Веиеру, богиню насолоди. Як ви можете 
вірити, що Бог, отже істота, що переважає смертних, удоскона-
лює усю мерзоту смертної людини? Чи вам не дивно, що той, 
хто є вічним, вічно живе дріб'язковими, жалюгідними, принизли-
вими радостями, як людина, що живе лише короткий час, і що 
він робить це метою свого життя? Ви ніколи не задумувались 
над тим, яким брудним є небо, яке ви називаєте олімпом, де 
бродять найгіркіші соки людства? Коли ви розглядаєте ваше небо, 
що ви бачите? Розбещеність, злочин, ненависть, війну, крадіж, 
марнотратність, лукавство і помсту. Коли ви святкуєте свята 
ваших богів, що ви робите? Ви влаштовуєте оргії! Як ви вшано-
вуєте ваших богів? Як насправді є із істинною непорочністю по-
свячених Весті? На який божий закон опираються ваші верховні 
священики, коли судять? Які слова читають ваші провидці із по-
льоту птахів чи гуркоту грому? Які відповіді можуть дати закри-
вавлені нутрощі жертовних тварин вашим чарівницям? Ти сказа-
ла: "Рим не вірить у казки". Чому ж тоді ви вірите, що дванад-
цять бідних чоловіків, які обженуть довкруг ріллі свиню, вівцю і 
бика, а потім принесуть їх у жертву - здобудуть прихильність 
Церери, коли ви маєте безчисленних богів, що ненавидять один 
одного і яким ви довіряєте всі помсти? Ні, Бог є чимось зовсім 
іншим. Він вічний. Єдиний і духовний". 

"Ти стверджуєш, що ти є Богом, але ж ти маєш тіло". 
"Є вівтар без Бога у Гаю богів. Людська мудрість присвя-

тила його "невідомому богові", тому що мудреці, істинні філосо-
фи, здогадувалися, що має бути щось інше, крім брехливих істо-
рій, які були вигадані для людей, цих вічних дітей, дух яких спо-
чивав у сітях помилки. Якщо тепер ці мудреці, які здогадували-
ся, що має бути ще щось інше, ніж ці брехливі оповіді, щось справді 
величне і божественне, що усе сотворило і від якого походить 
усе добро у світі, і схотіли спорудити невідомому Богові, якого 
ви визнаєте істинним Богом, вівтар, як же тоді ви можете нази-
вати щось, що не є Богом, - Богом і про щось, чого ви насправді 
не знаєте, говорити, що ви це знаєте? Отож усвідомте, ким є 
Бог, щоб ви його могли пізнати і пошанувати. Бог є тим, хто своєю 
думкою з нічого сотворив усе. Чи може вас переконати і задові-
льнити байка про каміння, що перетворилося у людей? Істинно, є 
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люди, що твердіші і потворніші від каміння, і є каміння, що кори-
сніше, ніж людина. Але хіба для тебе, Валеріє, не буде більш 
втішним думати, дивлячись на свою дитину: "Це є жива Воля 
Божа, ним створена і утворена, обдарована другим життям, і я 
матиму свою Фаустину біля себе далі і вічно, якщо я повірю у 
істинного Бога", замість того, щоб запитувати: "Це рожеве тіло, 
це волосся, тонше від пряжі, ці сяючі оченята-зорі - чи вони 
постали із каменю?" - або говорити: "Я у всьому схожа на вов-
чицю чи на ослицю: як тварина, я паруюсь, як тварина, я наро-
джую, як тварина, я вигодовую своїх дітей, і ця дочка є плодом 
мого низького бажання і твариною, як і я; і завтра, коли вона 
буде мертва і я буду мертва, ми розчинимось у смороді як дві 
падалі, і ніколи більше не побачимось"? Скажи, яке із цих мірку-
вань співзвучне твоєму материнському серцю?" 

"Зрозуміло, що не друге, Господи! Якби я знала, що Фаусти-
на після своєї смерті не перетвориться у ніщо, я б менше страж-
дала при її смерті. Тому що я сказала б собі: "Я втратила перли-
ну; але вона не зникла, і я її знову здобуду". 

"Ти права. Коли я сюди прийшов, ваша подруга сказала мені, 
що її дивує ваша пристрасть до квітів. Вона боялася, що я можу 
сприйняти це як непристойність. Але я заспокоїв її, сказавши: "Я 
теж люблю квіти, і тому ми напевно добре порозуміємось". Але 
я хочу навчити вас так любити квіти, як я вчу Валерію любити 
свою дитину, яку вона тепер напевно ще більше оточить турбо-
тою; тепер, коли вона знає, що дитя має душу, часточку Бога, 
що знаходиться у створеному нею, матір'ю, тілі, і ця душа як 
часточка Бога не помирає, і мати знову віднайде її у небі, якщо 
вона вірить у істинного Бога. Те ж саме стосується вас. Гляньте 
на ці чудові троянди. Пурпур королівських шат не такий розкіш-
ний, як ця пелюстка, що радує око своїм кольором, органи чут-
тя - своєю ніжністю, нюх - своїм запахом. Гляньте на цю чи на 
цю. Перша - як кров серця, друга - сніг, який щойно випав, тре-
тя - як золото, що ніжно мерехтить, а остання - як дитяче об-
личчя, що посміхається до мене з колін. І далі: перша - прямо 
сидить на міцному стеблі, що майже не має колючок, а її черво-
нуваті листочки наче окроплені кров'ю. Друга має лише кілька 
малих колючок і бляклі білясті листочки вздовж стебла. Стебло 
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третьої схоже на гнучку тростину, а її маленькі блискучі листоч-
ки ніби вилиті з воску. Остання ж ніби хоче колючками захисти-
ти свої блідо-рожеві пелюстки від будь-якого дотику. Її гострі 
колючки роблять її схожою на напильник. А тепер подумайте: 
хто створив усе це? Як? Коли? Де? Чим було це місце у темряві 
часу? Нічим. Клубком незв'язаних елементів. 

Але Бог сказав: "Я хочу", і елементи розділилися і впоряд-
кувалися; на новоутвореній планеті вода відділилася від землі, а 
світло від повітря. Ще одне "Я хочу", і виникли рослини. Потім 
Бог сотворив зірки, потім - тварин, а в кінці - людину; а щоб 
людина возрадувалась, він подарував їй, своєму найулюбленішо-
му створінню, чудові ігри - квіти і зірки, і дав їй щастя народжу-
вати не щось смертне, а щось, що, як особливий дар Божий, 
сильніше за смерть: душу. І ці троянди є також волею Отця. 
Безкінечність його сили проявляється у безкінечності краси. 

Вам складно приймати мої слова, тому що вони наштовхують-
ся на твердий спротив вашої віри. Але я надіюся, що ми вже трохи 
порозумілися під час цієї першої зустрічі. Те, що я вам сказав, те-
пер зможе діяти у вашій душі. Якщо у вас є питання, запитуйте. Я 
тут, щоб на них відповісти. Незнання не є соромом. Сором - зако-
стеніти у незнанні, коли поруч є хтось, хто готовий розвіяти сумні-
ви", - сказавши це, Ісус залишає альтанку, тримаючи, як досвідче-
ний батько, за руку дитину, що тільки вчиться робити перші кроки і 
тягне його до фонтана, який мерехтить на сонці. Дами залишають-
ся там, де були, перешіптуючись між собою. Йоана в нерішучості -
чи йти їй з Ісусом, чи залишитися з подругами. 

Нарешті Лідія вирішує підійти до Ісуса, інші прямують за нею. 
А Ісус щиро сміється, бо мала хоче схопити сонце, що відобража-
ється у воді, але ловить лише світло і пищить при цьому своїми 
рожевими устами, як курчатко, виражаючи цим своє бажання. 

"Вчителю, ти кажеш, що наші вчителі не можуть вести доб-
рого способу життя, тому що вони без Бога. Але чому? Вони 
вірять в олімп, але вони все ж вірять..." 

"їхня віра є лише видимістю. Допоки вони дійсно вірили, вони 
вірили як істинні мудреці в Невідомого, про якого я говорив, в 
Бога, що задовільняв їхню душу, хоча і не здогадалися дати йому 
ім'я. Допоки вони спрямовували свої думки до цієї істоти, що 
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стояла набагато вище від жалюгідних божків, наповнених низь-
кою людськістю, яку надало їм язичництво, то вони в деякій мірі 
таки віддзеркалювали Бога. Душа є дзеркалом, що відображає, і 
луною, що відлунює!" 

"Що, Вчителю?" 
"Бога". 
"Велике слово!" 
"Велика правда!" 
Валерія, зачарована думкою про безсмертність, питає: "Вчи-

телю, поясни мені: де знаходиться душа моєї дитини? Я цілува-
тиму це місце як святиню і молитимусь до неї, бо вона є часто-
чкою Бога". 

"Душа! Вона як світло, яке хотіла схопити твоя мала Фаус-
тина і не змогла, тому що воно безтілесне; але все ж воно існує. 
Усі ми його бачимо. Так і душа є видимою у всьому тому, що 
відрізняє людину від тварини. Коли твоя мала вперше поділить-
ся з тобою своїми думками, тоді подумай, що її розум і є її душа. 
Коли вона біля тебе ростиме у красі - не так у тілесній, як у 
розумінні доброчесності - тоді подумай про те, що ця краса і є її 
душа. Молися не до душі, а до Бога, її Творця - Бога, що із 
кожної доброї душі хоче зробити собі трон". 

"Але де знаходиться це щось безтілесне і піднесене? В серці, 
у мозку?" 

"У всьому, що є людина. Душа містить вас і міститься у 
вас. Коли вона вас покидає - ви стаєте трупами. Коли людина 
вбиває свою душу злочином щодо себе самої, тоді вона стає 
проклятою і навічно відділяється від Бога". 

"Отож ти згідний з тим, що філософ, який назвав нас "без-
смертними", був правим, хоч і був язичником?" - питає Плавтина. 

"Я не тільки погоджуюся з цим, я навіть кажу, що це і є 
вислів віри. Безсмертність душі, тобто безсмертність духовної 
сфери людини, є найпевнішою і найвтішнішою таємницею віри. 
Це таємниця, що дає нам достовірне розуміння - звідки ми при-
йшли, куди ми йдемо і кому ми належимо, і яка забирає у нас 
гіркоту будь-якої розлуки". 

Плавтина роздумує. Ісус мовчки спостерігає за нею. На-
решті вона питає: "А ти, ти маєш душу?" 
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"Звичайно!" - відповідає Ісус. 
"Але чи ти справді є Богом, чи ти ним не є?" 
"Так, я Бог! Я сказав це тобі. Але тепер я взяв людську при-

роду, і знаєш, чому? Тому що лише цією моєю жертвою я можу 
подолати бар'єр вашого розуму і звільнити дух, подолавши поми-
лку; аж тоді я буду мати можливість звільнити від рабства і душу -
зараз я не можу пояснити це тобі докладніше. І саме тому я замк-
нув свій розум і святість у людському тілі. Розум я розсіваю, як 
насіння у землю і як пилок квітів по вітру. У годину милості свя-
тість проллється як із розбитої коштовної посудини над цілим сві-
том і освятить людей. Тоді "невідомий Бог" стане відомим". 

"Але ти вже відомий. Той, хто сумнівається у твоїй владі і 
твоїй мудрості є злим або брехуном". 

"Я відомий. Але це поки що ранкові сутінки, а в полудень 
увесь світ знатиме про мене". 

"Яким буде твій полудень? Це буде тріумф? Я побачу його?" 
"Істинно це буде тріумф, і ти будеш його свідком. Тому що в 

тобі є незадоволення тим, що ти знаєш, і туга за тим, чого ти ще 
не знаєш. Твоя душа голодує". 

"Це правда. Я прагну знайти істину". 
"Я є істина". 
"Отож уділи себе голодуючим". 
"Тобі треба лише прийти до мого столу. Моє слово є хлібом 

істини". 
"Але що скажуть наші боги, якщо ми їх покинемо? Чи вони 

не помстяться нам?" - злякано питає Лідія. 
"Жінко, чи ти ніколи не бачила туманного ранку? Луки губ-

ляться у мряці, що ховає їх. Потім приходить сонце, мряка роз-
чиняється, і луки сяють ще краще. Так і ваші боги - туман жа-
люгідних людських думок, що не знають Бога, але потребують 
віри, тому що віра є необхідністю і повсякчасною потребою лю-
дини - і тому вони створили собі ОЛІМП, казку про ОЛІМП, якого 
немає. Тому ваші боги розчиняться, коли у ваших серцях зійде 
сонце істинного Бога, нічим вам не зашкодивши, бо їх немає". 

"Нам ще часто треба буде слухати тебе, дуже часто... Ми 
стоїмо перед чимось зовсім невідомим. Все, що ти кажеш, для 
нас нове". 
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"Але чи ти відчуваєш якийсь внутрішній спротив? Чи тобі 
важко це прийняти?" 

Відповідь Плавтини рішуша і впевнена: "Ні, я більш горда тим 
малим, що я тепер знаю і чого не знає Цезар, ніж моїм іменем". 

"Тоді терпеливо очікуй. Я залишаю вас із моїм миром". 
"Як, ти не залишишся, мій Господи?" - стурбовано питає 

Йоана. 
"Я не залишуся. У мене багато роботи..." 
"О, я ще хотіла розповісти тобі про свою печаль!" 
Ісус, що, попрощавшись з римлянками, іде в бік озера, по-

вертається і каже до Йоани: "Проведи мене до човна і розкажи 
мені свою печаль". Йоана супроводжує його, розповідаючи: "Хуза 
хоче відіслати мене на деякий час у Єрусалим, і тому я дуже 
сумна. Він робить це, бо не хоче, щоб я і далі жила так скрито 
тепер, коли я вже здорова..." 

"І ти даремно тривожишся! - Ісус вже майже однією ногою 
в човні: - Ти подумай про те, що тоді ти змогла б дати мені 
притулок і бути при мені, і будеш щасливою, і скажеш: "Божа 
милість привела до цього". 

"О, це правда, мій Господи! Я про це не подумала". 
"Отож бачиш. Будь послушною, як добра жінка. Слухняність 

принесе тобі винагороду: у наступне свято Пасхи я буду у тебе, 
і ти матимеш змогу допомагати мені при повчанні твоїх подруг. 
Хай мир буде з тобою!" 

Човен відпливає від берега. Це кінець. 

207. АГЛАЯ В ДОМІ МАРІЇ 
У НАЗАРЕТІ 

Марія схилилася над тканиною. Вечір. Усі двері будиночка 
у Назареті зачинені, маленька лампа з трьома язичками полу-
м'я освітлює кімнатку і особливо - стіл, за яким сидить Діва. 
Тканина - можливо, лляна - спадає з її колін на лавку і аж додо-
лу, і Марія у своїх темно-синіх шатах немов оточена сніговою 
кучугурою. Вона одна. Вона вправно шиє, схиливши голову над 
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роботою, і в світлі лампи її волосся сяє ніжним золотом. Полови-
на її обличчя у напівтемряві. 

В охайній кімнаті панує абсолютна тиша. З опустілої нічної 
вулиці не долинає жодного шуму, і з саду також. Важкі двері, що 
ведуть із приміщення, де Марія працює і де вона звичайно їсть і 
приймає друзів, в сад - зачинені, і тому не чути плюскоту дже-
рела. Панує справді глибока тиша. Я б хотіла знати, де перебу-
вають думки Діви, коли її руки так прудко працюють. 

Обережний стук у двері, що ведуть на вулицю, примушує Ма-
рію підвести голову і прислухатися... Стук був таким тихим, що 
Марія, напевне, думає, що це якась нічна тварина торкнулася две-
рей чи легкий протяг ворухнув ними. Вона знову схиляється над 
своєю роботою. Але стук повторюється. Марія підводиться й іде 
до дверей. Перш ніж відчинити вона питає: "Хто стукає?" Ніжний 
голос відповідає: "Жінка. В ім'я Ісуса, змилосердися наді мною". 

Марія негайно відчиняє, високо тримаючи лампу, щоб розди-
витися подорожню. Вона бачить постать, з голови до ніг закута-
ну у бідну одежу. Постать робить глибокий поклін і вітається: 
"Ave, Domina! - і ще раз повторює: - В ім'я Ісуса, змилосерди-
ся наді мною". 

"Заходь і скажи мені, чого ти хочеш. Я тебе не знаю". 
"Багато хто знає мене, пані. Порок знає мене і святість знає 

мене; але зараз я потребую Милосердя, що розкриє мені обійми, 
а Милосердя - ти...", - і вона плаче. 

"Отож заходь... і розкажи мені... Ти досить сказала, і я ро-
зумію, що ти нещасна... Але хто ти - я все ще не знаю. Як тебе 
звати, сестро?" 

"О ні! Не називай мене сестрою! Я не можу бути тобі сес-
трою... Ти є матір'ю Добра... А я зло...", - і вона ще гірше пла-
че під плащем, що повністю її окутує. 

Марія ставить лампу на табурет, бере незнайому, що все ще 
клячить на порозі, за руку і примушує її встати. 

Марія не знає цієї жінки... Але я знаю її. Це жінка під покри-
валом із "Обманливих вод". Вона підводиться у відчаї, здрига-
ючись від ридань, і все ще вагається увійти; вона каже: "Я язи-
чниця, пані, і є брудом для вас, євреїв, навіть якщо б я була свя-
тою. Я подвійно нечиста, тому що я ще й повія". 
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"Якщо ти прийшла до мене і якщо ти через мене шукаєш 
мого сина, тоді ти не можеш бути нічим іншим, як серцем, що 
кається. Цей дім приймає те, що зветься болем", - Марія затя-
гає її всередину, зачиняє двері і знову ставить лампу на стіл. За-
пропонувавши жінці сісти, вона каже: "Тепер говори". 

Але жінка під покривалом не хоче сісти, вона стоїть похили-
вшись, і продовжує плакати. І Марія стоїть перед нею, сповнена 
любові і гідності. Вона молиться і чекає, коли плач стихне. Я 
бачу, як вона ревно молиться, хоч вона і не приймає особливої 
пози, бо все ще тримає в своїх руках маленьку руку жінки під 
покривалом і її уста стулені. 

Нарешті сльози перестали литися. Жінка витирає щоки сво-
їм покривалом і каже: "І все ж я прийшла так здалеку не для 
того, щоб залишитися невідомою. Час мого спасіння настав, і я 
мушу відкрити своє нутро, щоб показати тобі, скількома ранами 
покрите моє серце. Ти Мати... Його Мати... Отже ти будеш ма-
тір'ю і мені". 

"Так, дочко". 
"О так! Говори до мене "дочко"!.. Я мала матір... І я її по-

кинула... Мені потім сказали, що вона померла від скорботи... Я 
мала батька... Він прокляв мене... І сказав людям у місті: "У 
мене більше немає дочки", - жінка знову плаче. Марія блідне 
від співчуття. Вона кладе свою руку на голову жінки під покри-
валом, щоб потішити її. 

Жінка під покривалом продовжує: "У мене не буде більше 
нікого, хто назве мене "дочкою"... Так, так... Приголуб мене так, 
як це робила моя мати... коли я ще була чистою і доброю. Дай 
мені поцілувати твою руку і висуши нею мої сльози. Але мої 
сльози не можуть обмити мене. Скільки я плакала, бо це жахли-
во - бути лише тілом, яке використовують, і бути занапащеною і 
приниженою чоловіком. Але це були сльози заблуканої тварини, 
що ненавидить і бунтує проти тих, які її мучать і ще більше ни-
щать, тому що я зрозуміла... Я побачила свою жалюгідність, свою 
зіпсованість. Вона оточує мене і проникає у мене, і це викликає 
відразу... Але мої сльози, що ставали все більш усвідомленими, 
ще не омили мене. О, Мати, висуши мої сльози, і я очищуся і 
зможу наблизитися до Спасителя!" 
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"Так, дочко, так! Сідай біля мене, заспокійся і говори в мирі. 
Залиш увесь свій тягар тут, на моєму материнському лоні", - і 
Марія сідає. 

Але жінка під покривалом опускається до стіп Марії і тихо 
починає: "Я родом із Сиракуз... Мені 26 років... Я була дочкою 
управителя - так ви б сказали, а я скажу по-нашому - прокура-
тора, знатного римського пана. Я була його єдиною дочкою. Я 
жила щасливо. Ми жили над морем у гарній віллі, якою управляв 
мій батько. Час від часу до нас приходили власник будинку чи 
його жінка з дітьми... Вони обходились з нами добре, були доб-
рими і до мене. Дівчата гралися зі мною... Моя мати була щас-
лива... Вона була гордою за мене. Я була гарною і розумною... І 
все давалося мені легко... Але я більше любила мізерні речі, ніж 
добрі. В Сиракузах є великий театр. Великий театр... Гарний і 
місткий. Там відбуваються ігри і театральні вистави. При поста-
новці комедій і трагедій часто потрібні міми. Вони підкреслю-
ють своїми німими танцями те, що хоче висловити хор. Ти не 
знаєш цього... Але руками, рухами тіла ми також можемо вира-
зити людські почуття, збуджені якоюсь пристрастю... Цього спе-
ціально вчать хлопців і дівчат у школі мімів. Вони мають бути 
гарними, як боги, і прудкими, як метелики. Я любила стояти на 
підвищенні і дивитися на танці мімів. Потім я повторювала їх на 
квітучих лугах, на світлому піску, в саду вілли. Я була схожа на 
скульптуру митця чи на вітер, що розвівається, так добре мені 
вдавалося копіювати статую чи ширяти, не торкаючись землі. 
Мої багаті подруги захоплювалися мною... А моя мати була гор-
да за мене..." - жінка під покривалом, розповідаючи, знову ба-
чить себе колишньою і плаче. Її зітхання є наче продовженням 
думки, перерваної її схлипуванням. 

"Одного дня... Це було в травні, і всі Сиракузи були у цвіту... 
Свята закінчилися, а я все ще була захоплена танцем, який по-
бачила у театрі... Господиня взяла мене туди разом із своїми 
дітьми. Мені було 14 років... У цьому танці міми були увінчані 
трояндами і одягнуті у троянди... бо вони зображали весняних 
німф, що спішили сюди, щоб поклонитися Церері. Вони були 
справді одягнуті лише у троянди, і їхній одяг складався лише із 
покривала, надзвичайно тонкого, як сітка із павутини, на якому 
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були закріплені троянди... Вони виглядали, як крилаті Геби*, так 
легко ширяли вони у танці, і через вільні, прикрашені квітами і 
схожі на крила накидки видно було їхні чудові тіла... Я вивчила 
танець... і одного дня... одного дня..." - жінка під покривалом 
знову гірко плаче, але згодом заспокоюється. 

"Я була гарна. Я ще є такою. Глянь!" - вона встає, відкидає 
покривало, і її плащ падає додолу. Перед моїми очима несподі-
вано з'являється Аглая, колишня коханка іродіада з Хеврону, пре-
красна навіть у простому одязі, без зачіски, без прикрас і розкі-
шних тканин... Квітуче створіння зі стрункою чудовою фігурою, 
гарним обличчям, блідо-коричневою шкірою і оксамитовими оча-
ми, повними вогню. 

Аглая знову вклякає перед Марією: "Я була гарна, на своє 
нещастя, і я була дурна... В той день я загорнулась у покривало. 
Дівчата нашої господині допомагали мені при цьому, тому що 
вони любили дивитися, як я танцюю. На узбережжі, на смужці 
світлого піску над морем, я переодяглася. На цьому пустинному 
місці росли білі і жовті дикі квіти, які різко пахли мигдалем і ва-
ніллю, і цей запах був подібним до запаху не дуже охайних лю-
дей. З апельсинових і лимонних садів і від троянд у Сиракузах 
теж віяло міцними запахами; пахли навіть море і пісок... Сонце 
примушувало усе пахнути... І на мене найшов якийсь переляк. Я 
мала відчуття, ніби я сама ельф і молилася до... Чого? Родючої 
землі? Життєдайного сонця?.. Я не можу цього пояснити. Як язи-
чниця серед язичників я молилася до чуттєвої насолоди, мого 
деспотичного царя, якого я ще не знала, але який уже був у мені 
і був могутнішим, ніж Бог... Я увінчалася трояндами із саду... і 
танцювала... Я була п'яна від світла, від пахощів і від радості, 
що я молода, вправна і гарна. Я танцювала... а за мною спосте-
рігали; я відчувала, що за мною спостерігають, але не сороми-
лася з'явитися голою перед пожадливими очима чоловіка. Нав-
паки, я із ще більшим задоволенням робила все ширші стриб-
ки... Задоволення від того, що мною захоплюються, давало мені 
крила... І воно спричинило моє падіння. Минуло три дні, і моя 
господиня повернулася у свій патриціанський будинок у Римі. Я 

* Богиня юності у грецькій міфології. 
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була одна, але не залишилася вдома... Тому що ті двоє захопле-
них очей відкрили мені дещо, що було за межами танцю... Вони 
розбудили у мені чуттєвість і бажання". 

Марія робить мимовільний жест відрази, і Ашая це помічає. 
"О, ти така чиста! Я, напевно, тобі бридка..." 
"Говори, говори, дочко! Краще, якщо ти скажеш це Марії, 

ніж Ісусові. Марія - це море, що омиває..." 
"Так, краще тобі. Я також так подумала, коли дізналася, що 

він має матір... Перед тим я вважала його цілковитим духом -
тепер я знаю, що він і є ним - і не могла зрозуміти, як створений 
твій син - без чуттєвості і все ж людина. Я думала, що у нього 
не може бути матері, і він так зійшов у світ, щоб звільнити лю-
дей від їхньої жахливої ницості, яку я уособлюю більше, ніж інші. 

Кожен день я поверталася на те місце з надією знову побачити 
гарного молодого чоловіка... І через деякий час я зустріла його... 
Розмовляючи зі мною, він сказав: "Ходи зі мною у Рим. Я введу 
тебе у цісарський двір, і ти станеш перлиною Риму". Я відповіла: 
"Так, я буду тобі вірною дружиною. Ходи зі мною до мого батька". 
Він іронічно засміявся, поцілував мене і сказав: "Не моєю дружи-
ною, а моєю богинею ти будеш, а я - твоїм священиком, що роз-
криватиме тобі таємниці життя і насолоди!" Я була нерозважлива, 
я була ще дівчиною. Але хоч я і була ще дитиною, я вже знала, що 
таке життя... Я не була дурною. Я була божевільною, але ще не-
займаною, і його пропозиція викликала у мене відразу. Я вирвалась 
із його рук і побігла додому... Але матері я про це не розповіла... І 
не могла побороти бажання знову побачити його... Його поцілунки 
забрали у мене розум... Так я знову пішла туди... Я ще не дійшла 
до пустинного узбережжя, як він мене обняв і почав безперестанку 
цілувати, засипаючи словами кохання і питаннями: "Хіба ця любов 
не містить уже всього? Чи вона не солодша за міцні узи? Чого ще 
ти хочеш? Чи можеш без цього жити?" 

О, Мамо!.. В той же вечір я втекла з цим брудним патриці-
єм... І була розтоптана у своїй безвольності й тілесності... Не 
богинею стала, а брудом! Не перлиною, а болотом! Не життя 
розкрилося мені, а бруд життя, сором, відраза, біль, ганьба, без-
кінечна біда - не бути більше самою собою... І нарешті... абсо-
лютна поразка! Після шести місяців оргій він був пересичений 
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мною і проміняв мене на нові пристрасті, а я пішла на вулицю. Я 
використала своє обдарування танцівниці... Я дізналася, що моя 
мати померла від горя і що я більше не маю ні дому, ні батька. 
Один вчитель танців взяв мене у свою танцювальну школу... Він 
багато чому навчив мене... Використав і кинув мене, квітку, обі-
знану з усіма мистецтвами чуттєвої насолоди, всередину зіпсо-
ваного патриціату Риму. Вже потоптана квітка полетіла у клоа-
ку. Десять років подальшого сповзання у прірву. Все глибше. 
Потім мене привезли сюди, щоб розвеселити безділля Ірода, і 
тут у мене з'явився новий господар... О, жодна собака на при-
в'язі не є такою підневільною, як ми. І жодний власник тюрми 
не обходиться з виючою собакою гірше, ніж чоловік, що володіє 
жінкою! Мамо, ти тремтиш! Це через мене ти тремтиш!" 

Марія притулила свою руку до серця, ніби відчувши біль. 
Але згодом вона відповідає: "Ні, не ти, а те зло, що так дуже 
владарює над світом, - це воно примушує мене тремтіти. Про-
довжуй, бідна людська дитино". 

"Він привіз мене в Хеврон... Чи була я вільна? Чи була багата? 
Так, тому що я не була в тюрмі, а прикраси ледь не душили мене... 
Ні, тому що я мала право бачити лише тих людей, яких мені дозво-
лялося бачити, і більше на розпоряджалася сама собою... 

Одного дня в Хеврон прийшов один чоловік. Твій Син! Там 
був дім, дорогий йому. Я дізналася про це і запросила його при-
йти. Шамаі не було... З вікна я почула слова і побачила постать, 
що зворушила моє серце. Але я присягаюся тобі, Мамо, що це 
не було чуттєве пожадання - те, що вело мене, що погнало мене 
на поріг, незважаючи на зневажливі окрики людей, щоб сказати 
йому: "Увійди". Я дізналася тоді, що маю душу. Він сказав мені: 
"Моє ім'я означає Спаситель. Я рятую того, хто має добру волю 
і хоче бути врятованим. Я рятую, навчаючи бути чистим, при-
ймати біль, але жити в пошані і прагнути доброго незважаючи ні 
на що. Я той, хто шукає тих, що заблудилися, що дає життя. Я 
чистота і правда". Він сказав мені, що я також мала душу, але 
умертвила її своїм способом життя. Але він не проклинав мене, 
не висміював мене і ніколи не поглянув на мене як чоловік! Пер-
ший чоловік, що не ковтав мене пожадливими поглядами. Тому 
що на мені лежить жахливе прокляття - притягувати всіх чоло-
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віків... Він лише сказав мені, що його знаходять, коли його шука-
ють, тому що він є там, де потребують лікаря і ліків. Потім він 
пішов геть. Але його слова залишилися в мені, і я ніколи не забу-
вала їх. Я сказала собі: "Його ім'я означає Спаситель", і з цього 
почалося моє видужання. Мені залишилися його слова і його 
друзі-пастухи, і я зробила перший крок, давши їм пожертвуван-
ня, і попросила їх молитися за мене... А потім... потім я утекла. 

О, що за спасенна втеча це була! Я втекла від гріха в пошу-
ках Спасителя. Шукаючи, я мандрувала скрізь. Я була певна, 
що знайду його, тому що він пообіцяв це мені. Мене послали до 
чоловіка на ім'я Йоан, що був як він. Але він не був ним... Один 
єврей порадив мені йти до "Обманливих вод". Я жила завдяки 
тому, що продавала свої численні коштовності. Коли я мандру-
вала, я повинна була ховати своє обличчя, щоб мене не поверну-
ли назад; і, справді, Аглая була похована під покривалом. Колиш-
ня Аглая була мертва. Під покривалом тепер була лише поране-
на знекровлена душа, що шукала свого лікаря. Часто я повинна 
була втікати від чуттєвості чоловіків, що переслідувала мене, хоч 
одяг і скривав мою красу. Навіть один із друзів твого Сина... 

На "Обманливих водах" я жила, як тварина, - бідна, але 
щаслива. Але роса і річка очищали мене менше, ніж його слова. 
О, я не пропустила жодного його слова. Одного разу він простив 
убивцю. Я чула це і вже хотіла сказати: "Прости і мені також!" 
Іншого разу він говорив про втрачену невинність... О, як багато 
сліз каяття! Після цього він оздоровив прокаженого... Я мало не 
вигукнула: "Очисти мене від моїх гріхів..." Нарешті він оздоро-
вив одного душевнохворого римлянина... І я плакала... а він по-
слав сказати мені, що батьківщина - минуще, а небо - вічне. 
Одного буряного вечора він узяв мене у свій дім... А потім він 
відвів мене до одного управителя, який повинен був мене прихи-
стити. Дитиною він передав мені: "Не плач..." О, його доброта! 
О, моє горе! І одне, і друге такі великі... що я не наважувалась 
покласти моє горе до його стіп... хоча один із його учнів повчав 
мене вночі про безконечне милосердя твого Сина. Є люди, які 
його переслідують, бо у його прагненні знову пробудити душі до 
життя вбачають гріх, і тому мій Спаситель пішов геть... А я 
чекала на нього... Але і його переслідувачі чекали на нього, а 
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вони ще менш достойні бачити його, ніж я. Тому що я грішна 
проти себе самої як язичниця, а вони, хоч і знають Бога, грішать 
проти Сина Божого... Вони побили мене камінням... А ще біль-
ше, ніж каміння, поранили мене їхні звинувачення, які влучили не 
у тіло, а у мою бідну душу, бо примусили мене сумніватися. 

Як важко боротися із самим собою. Розшматована, скривав-
лена, поранена, в гарячці, ще не знайшовши свого божественного 
лікаря, без даху над головою і без хліба я то озиралася назад, то 
заглядала вперед... Минуле говорило мені: "Вернись назад!" Сьо-
годення говорило: "Убий себе!" Майбутнє шептало: "Надійся!" І 
я надіялася... Я не занапастила себе. Я зробила б це, якби він 
мене відіслав, тому що я більше не хотіла бути тим, чим я була!.. 
Я допленталась до якогось села і там попросила пристановища... 

Але мене впізнали. Я була змушена утікати, переслідувана, 
зневажена через те, що я хотіла бути добропорядною і розчаро-
вувала тих, що бачили в мені засіб зустріти твого Сина. Ідучи за 
течією, я прийшла в Галилею, а потім сюди. Тебе тут не було... 
Отож я пішла в Капернаум. Ти саме від'їхала звідти. Але один 
старець, один із його ворогів, побачив мене і хотів затримати як 
свідчення його звинувачення проти твого Сина. А так як я пла-
кала, не захищаючись, то він сказав мені: "Все могло б змінити-
ся для тебе, якби ти стала моєю коханкою і моєю співучасни-
цею у звинуваченні вчителя із Назарету. Достатньо, щоб ти ска-
зала моїм друзям, що він був твоїм коханцем..." Я втекла, як 
втікає людина, що вхопилась за кущ квітів і наткнулась на зміїне 
кубло. 

Я зрозуміла, що більше не можу іти за ним, і тому прийшла 
до тебе. Ось я: розтопчи мене, як бруд. Ось я: прожени мене, 
тому що я грішниця. Ось я: називай мене повією. Від тебе я все 
прийму. Але май милосердя, мамо! Візьми мою бідну заплямова-
ну душу і віднеси йому. Я знаю, це злочин - класти мій бруд у 
твої чисті руки. Але лише там моя душа буде захищена від світу, 
який прагне її, і стане каянницею. Скажи мені, як я це маю зроби-
ти. Лише скажи мені, що я маю зробити. Лише скажи мені, до 
якого засобу я маю вдатися, щоб більше не бути Аглаєю. Що я 
маю зруйнувати в собі? Чого я маю позбутися, щоб більше не 
бути грішницею, спокусницею, щоб більше не боятися себе самої 
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і чоловіка? Треба вирвати очі? Треба спалити уста? Треба виріза-
ти язик? Саме очі, уста, язик привели мене до зла. Я більше не 
хочу зла і готова покарати себе і їх, пожертвувавши ними. Чи, 
може, треба покалічити свої бедра, що штовхнули мене до зло-
чинної любові? До тих невгамовних пристрастей, пробудження яких 
я постійно боюсь? Скажи мені, о скажи мені, як треба поводи-
тись, щоб забути самій і змусити інших забути, що я жінка?" 

Марія вражена. Вона плаче, вона страждає, але біль її вияв-
ляється тільки у сльозах, що капають вниз на каянницю. 

"Я хочу померти як людина, якій прощено. Я хочу померти 
із єдиним спогадом про Спасителя. Я хочу померти у його муд-
рості, у мирі із самою собою... Я не смію більше наблизитись 
до нього, тому що світ спостерігає за ним і за мною, щоб осуди-
ти нас..." - Аглая в розпачі кинулась на землю і плаче. 

Марія підводиться і шепоче: "Як це важко - бути Відкупи-
телемі" - їй бракує повітря. 

Аглая, яка чує цей шепіт і здогадується, що відбувається у 
душі Марії, голосно ридає: "Бачиш, навіть ти відчуваєш відразу! 
Я зараз піду. Для мене вже все скінчилося!" 

"Ні, дочко, не скінчилося. Лише починається. Послухай, бід-
на людська дитино! Я зітхаю не через тебе, а через жахливий 
світ! Я не відсилаю тебе, я приймаю тебе, бідна ластівко, яку 
буря кинула до стін мого дому. Я приведу тебе до Ісуса, а він 
покаже тобі шлях твого спасіння..." 

"Я не можу більше сподіватися... Світ правий - мене не 
можна простити!" 

"Світ не прощає. Але Бог прощає! Дозволь мені говорити з 
тобою від імені вищої Любові, що подарувала мені Сина, щоб я 
подарувала його світові. Вона вийняла мене із блаженної недо-
свідченості моєї обіцяної дівочості, щоб світ отримав прощення. 
Вона дозволила мені не проливати крові, коли я народжувала, 
але моє серце кривавить, бо вона відкрила мені, що моя дитина 
є величною смертною жертвою. Поглянь на мене, дочко! В цьо-
му серці є глибока рана. Воно страждає більш ніж тридцять ро-
ків, і ця рана, що пожирає мене, стає все більшою. Чи знаєш ти 
її ім'я?" 

"Біль". 
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"Ні, любов! Ця любов змушує кривавити моє серце і спону-
кає мене допомагати Синові рятувати душі. Ця любов запалює 
мене, щоб я очищала і її полум'я очищає всіх, хто не наважуєть-
ся прийти до мого Сина. Ця любов змушує мене плакати, і мої 
сльози омивають грішників. Ти прагнула моєї ніжності, а я даю 
тобі свої сльози, які зроблять твою душу такою білою, що ти не 
боятимешся дивитись на мого Господа. Не плач так! Ти не єдина 
грішниця, що приходить до Господа і, як ти, відходить відкупле-
ною. Інші були тут перед тобою, ще інші прийдуть після тебе. 

Ти сумніваєшся, що він зможе тобі пробачити? Але чи ти не 
бачиш у всьому, що сталося, таємної волі Божої Доброти? Хто 
привів тебе у Юдею? Хто - в дім Йоана? Хто повів тебе до 
вікна того ранку? Хто запалив світло, щоб освітити тобі його 
слова? Хто допоміг тобі зрозуміти, що благодіяння у поєднанні з 
молитвою облагодіянного є запорукою Божої помочі? Хто дав 
тобі силу втекти із дому Шамаі й у перші дні перед приходом 
мого Сина вистояти? Хто привів тебе на його дорогу? Хто дав 
тобі силу жити як каянниця, щоб очистити свою душу? Хто зро-
бив із твоєї душі душу мучениці, вірної, стійкої, чистої? 

Так, не хитай головою! Ти думаєш, що лиш той чистий, хто 
не знає чуттєвого пожадання? Ти думаєш, що душа не може 
знову стати непорочною і гарною? О дочко! Якщо порівняти мою 
чистоту, що повністю є милістю Господа, з твоїм героїчним посту-
пом, що повертає тебе до вершини втраченої чистоти, то, повір 
мені, твоя є величнішою. Ти знову повертаєш її собі: супроти чут-
тєвості, потреби і звички. Для мене чистота є природним даром, 
як дихання. Ти ж повинна поборювати свої думки, свої почуття і 
своє тіло, щоб не думати про те, прагнути того і не оступити-
ся. Я... О, чи ж може мати мале створіння, якому заледве кіль-
ка годин, тілесні пожадання? Чи це заслуга, коли воно не грі-
шить? Так і зі мною. Я не знаю цих трагічних пожадань, жерт-
вою яких впало людство. Я знаю лише найсвятіше прагнення 
Бога. Але ти його не знала і дійшла до нього сама! Ти перемог-
ла з любові до Бога те інше, руйнівне, жахливе прагнення, і лю-
бов до Бога є тепер твоїм єдиним прагненням. Посміхнися, доч-
ко, тому що великим є Боже Милосердя. Мій Син діє у тобі, що 
він і пообіцяв тобі у Хевроні. Він уже зробив це. Ти вже майже 
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врятована, тому що ти маєш тверде бажання бути врятованою; 
ти прийняла в себе чистоту, біль і добро. Твоя душа народилася 
знову. Тепер ти потребуєш Слова Ісуса, що засвідчить тобі в 
імені Бога: "Твої гріхи прощаються тобі". Я не можу цього ска-
зати. Але я даю тобі свій поцілунок як обіцянку, як початок спа-
сіння... 

О вічний Духу, щось від тебе є постійно у твоїй Марії! До-
зволь їй пролити тебе, освячуючий Душе, на створіння, що тут 
плаче і надіється. Через нашого Сина, о Боже Любові, порятуй 
ту, яка чекає від Бога свого порятунку. 

Милість, яку мені в достатку дав Бог, як сказав ангел, хай 
чудесним способом зійде на неї і зміцнить її, поки Ісус, благодат-
ний Спаситель і Первосвященик, не розгрішить її ім'ям Отця, 
Сина і Святого Духа від її гріхів... 

Зараз ніч, дочко. Ти втомлена і вичерпана. Ходи, спочинь. 
Вранці ти зможеш вирушити далі... Я відішлю тебе до шанова-
ної сім'ї, тому що тут буває надто багато людей. Я дам тобі 
одяг такий, як у мене, і ти виглядатимеш у ньому, як єврейка. 
Оскільки я побачу свого Сина лише в Юдеї, тому що скоро свя-
то Пасхи і при новому місяці в квітні ми будемо у Витанії, я там 
поговорю з ним. Тоді ти прийдеш у дім Симона Зилота. Там ти 
знайдеш мене, і я приведу тебе до нього". 

Аглая знову плаче, цього разу від радості. Вона сіла на зем-
лю, і Марія сіла також. Аглая кладе голову їй на коліна і цілує її 
руки. Потім вона зітхає: "Вони знову впізнають мене..." 

"О ні! Не бійся! Тебе впізнавали по одязі. Але до цієї подо-
рожі, що приведе тебе до прощення, я споряджу тебе, і ти вигля-
датимеш як діва, що йде до шлюбу: для необізнаних в ритуалах 
людей ти будеш іншою і невідомою. Ходи! Біля моєї кімнати є 
ще одна маленька. В ній вже відпочивали святі і прочани, що 
хотіли іти до Бога. Вона прихистить і тебе". 

Аглая хотіла підняти із землі плащ і покривало. 
"Хай лежать. Це одежа бідної Аглаї, що зблудила. Її більше 

немає... І цей одяг їй більше не потрібен. Вона зазнала забагато 
ненависті... А ненависть також робить людину хворою, як і гріхи". 

Вони ідуть у темний сад і входять у маленьку кімнатку Иоси-
фа. Марія запалює лампу, що стоїть на консолі, ще раз голубить 
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каянницю і виходить, зачинивши двері, взявши лампу з трьома 
язичками полум'я, вона йде шукати відповідного місця для розі-
рваного плаща Аглаї, щоб вранці його не побачили відвідувачі. 

208. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ: 
"ВИ Є СІЛЬ ЗЕМЛІ" 

Ісус поспішним кроком прямує головною дорогою. Він на 
шляху до гори, яка височить поблизу головної дороги, що веде 
від озера на захід. Спершу вона полого підіймається аж до пла-
то, з якого можна бачити все озеро з містом Тиверіадою на півдні 
і деякими менш величними селищами на півночі. Потім гора круто 
піднімається вгору аж до першої вершини, а потім знову спадає, 
так що утворюється свого роду сідло, за яким здіймається ще 
одна, подібна до цієї, вершина. 

Ісус добре доглянутою в'юнкою стежкою піднімається на ви-
сочину і підходить до маленького села, в якому живуть землеро-
би, що обробляють цю височину, де вже колоситься збіжжя. Ісус 
минає село і йде далі через усіяні квітами і травами поля і луки. 

День погожий, і навколишня природа буяє красою. На пів-
ночі, позаду самотньої гори, до якої прямує Ісус, височить велич-
ний Гермон, вершина котрого здається велетенською перлиною 
на смарагдовому постаменті - таким білим є сніг, який вкриває 
її, і такими зеленими - лісисті схили. По той бік озера, поміж 
цією горою і Гермоном, розкинулася зелена рівнина Меронського 
озера, яку, однак, звідси не видно, а далі, на північний захід від 
Тиверіадського озера, тягнуться пагорби. Далеко за ними - ще 
інші пагорби, що через віддаль здаються пологими, й інші рівни-
ни. На півдні, по другу сторону головної дороги, теж за пагорба-
ми, лежить Назарет. Чим вище піднімаєшся - тим ширшим стає 
краєвид. Але що знаходиться на заході, я не бачу, тому що з 
цього боку вид закриває гора. 

Ісус зустрічає апостола Филипа, що, можливо, виконує роль 
вартового. "О, Вчителю, ти тут? Ми чекали тебе на дорозі. А я 
тут чекаю на своїх товаришів, що саме пішли по молоко до пас-
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тухів, які пасуть овець на цих луках. Внизу, дорогою, ідуть Си-
мон і Юда Симона, а з ними Ісаак і... О, ось вони йдуть! Хо-
діть! Ходіть! Учитель тут!" 

Апостоли, що несуть фляги і посудини, починають бігти, мо-
лодші, звичайно, прибігають першими. Зворушливою є їхня радість 
з приводу того, що вони бачать Учителя. Нарешті вони разом! Ісус 
посміхається до них, а вони починають говорити всі одночасно... 

"Але ми чекали тебе на дорозі!" 
"Ми не могли й подумати, що ти прийдеш вже сьогодні!" 
"Тут зібралося багато людей, знаєш?" 
"О, ми були у великому замішанні, тому що серед них є та-

кож книжники і навіть учні Гамалиїла..." 
"О так, Господи! Ти в такий відповідальний момент зали-

шив нас самих. Я ще ніколи не пережив такого страху, як тоді. 
Не роби мені, будь-ласка, ніколи більше такого!" 

Петро скаржиться, а Ісус посміхається і питає: "Але чи вам 
справді так погано малося?" 

"О ні, навпаки! О мій Учителю! Ти знаєш, що Йоан промов-
ляв?.. І промовляв так, наче ти говорив із нього. Я... ми усі були 
вражені... Цей юнак, який ще рік тому не вмів нічого, лишень 
кидати сіті... О! - Петро, все ще здивований, термосить усміх-
неного Йоана, котрий не мовить ні слова... - Чи не здається 
вам неймовірним, що цей хлопець цими усміхненими устами міг 
сказати такі слова? Він істинно схожий на Соломона". 

"Симон також добре промовляв, мій Господи. Він справді 
був на висоті", - каже Йоан. 

"Звичайно. Мене просто схопили і поставили! Та що там... 
Вони кажуть, що я добре говорив. Можливо. Я цього не знаю, 
тому що я був цілковито спантеличений і здивований словами 
Йоана, і мені було страшно, що я мушу так багато говорити, і 
ще я боявся, щоб нічим тебе не осоромити..." 

"Мене? - іронізує Ісус. - Врешті це ж ти говорив і осоромив 
би себе, Симона". 

"О, про себе... Про себе я не турбувався. Я лиш не хотів, щоб 
вони сміялися з тебе як з нерозумного, що взяв за апостола дурня". 

Ісус сяє із радості, бачачи покору і любов Петра і питає: "А 
інші?" 
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"Зилот також добре промовляв. Та з ним усе зрозуміло... 
Йоан же усіх нас вразив! Але ж так: завжди, коли ми усамітню-
ємося у молитві, здається, що цей юнак перебуває своєю душею 
в небі". 

"Це правда! Це правда!" - всі погоджуються з Петром і 
продовжують розповідати: 

"Ти знаєш, зараз серед слухачів, як каже Юда Симона, є дві 
дуже визначні особи. Юда дуже клопочеться ними. Ну звісно, 
він знає багатьох із них... з вищих верств, і вміє з ними обходи-
тися, і він охоче говорить. Він говорить добре, але народ охочі-
ше слухає Симона, твоїх братів і, особливо, Йоана. Вчора один 
чоловік сказав мені: "Цей юнак добре говорить, - він мав на 
увазі Юду - та я надаю перевагу тобі". О бідний чоловік, відда-
ти перевагу мені - тому, хто заледве може зв'язати чотири сло-
ва... Але чому ти прийшов сюди? Ми ж мали зустрітися на до-
розі і ми там були". 

"Тому що я знав, що знайду вас тут. Тепер слухайте. Ідіть 
вниз і скажіть іншим, щоб вони піднялись сюди. Але народ ще 
сьогодні хай не приходить. Я хочу говорити лише до вас". 

"Тоді краще буде почекати до вечора. З настанням сутінок 
люди розходяться по навколишніх сільцях і приходять лише на-
ступного ранку, щоб чекати на тебе. Якщо вони зараз дізнають-
ся, що ти тут, то хто тоді їх зможе зупинити?" 

"Добре. Хай буде так. Я чекатиму вас на вершині. Ночі те-
пер лагідні, ми зможемо спати під відкритим небом". 

"Як скажеш, Учителю, головне - що ти тепер з нами!" 
Учні відходять, а Ісус піднімається стежкою на вершину. Це 

та сама вершина, яку я вже бачила минулого року в кінці нагір-
ної проповіді і при першій зустрічі із Магдалиною. Краєвид стає 
ще ширшим, а горизонт палає вогнем від сонця, що почало захо-
дити. Ісус сідає на уламок скелі і заглиблюється у споглядання. 
У цій позі він перебуває до того моменту, поки кроки на шляху 
не сповіщають, що прийшли апостоли. Наступив вечір, але останні 
промені сонця ще виманюють запахи у кожної травинки і кожної 
квітки. Особливо міцно пахнуть дикі конвалії, а нарциси на висо-
ких стеблах хитають своїми зірочками і своїми бруньками, наче 
приманюють росу. 
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Ісус підводиться і вітається своїм "Хай мир буде із вами!" З 
апостолами на гору піднялося багато учнів. Веде їх Ісаак - з 
посмішкою на гарному обличчі аскета. Усі вони обступають 
Ісуса, котрий особливо підкреслено вітає Юду Іскаріота і Симо-
на Зилота. 

"Я попросив вас усіх сюди, щоб побути з вами кілька годин 
наодинці. Я повинен вам дещо сказати, щоб ще краще підготувати 
вас до вашої місії. Але спершу трохи поїмо, а потім будемо говори-
ти, щоб потім навіть уві сні ваша душа черпала з цієї науки". 

Вони з'їдають скромну вечерю. Потім апостоли і учні утво-
рюють круг довкола Ісуса, що сів на великий камінь. Тут десь із 
сто учнів і апостолів, а, можливо, більше. Вінок із уважних облич, 
живописно освітлених вогнем двох вогнищ. Ісус говорить повіль-
но, підкреслюючи свої слова спокійними жестами. На тлі темно-
синьої одежі його обличчя виглядає ще блідішим. Новий місяць 
також спричинився до цього - його світло лагідно торкається Го-
спода неба і землі. "Я хотів бути з вами наодинці, тому що ви -
мої друзі. Я покликав вас після першого екзамену, який здали два-
надцятеро, щоб розширити коло учнів, що працюють разом зі мною, 
і щоб дізнатися від вас, що ви відчуваєте, коли вас ведуть ті, яких 
я передаю вам як моїх послідовників. Я знаю, що все було добре. 
Своїми молитвами я скріпив душі апостолів, які із багатоденного 
моління вийшли з новою силою у дусі й у серці. Ця сила здобута 
не людським навчанням, а повною самовіддачею Богу. 

Найбільше давали ті, котрі забули про себе. А забути 
про себе дуже важко. 

Людина живе пам'ятаючи, а найбільше вона пам'ятає про 
власне я. Та слід розрізняти оті я. Є духовне я душі, що пам'я-
тає про Бога і свій початок у Бозі. І є низьке я тіла, що задля 
себе і своєї пристрасті ставить тисячу вимог. Це друге я, яке 
говорить стількома голосами, що вони утворюють цілий хор, за-
глушує перше, якщо голос духу, що є свідомим свого благород-
ства яко дитини Божої, не є достатньо сильним. Тому для того, 
щоб бути досконалим учнем, слід забути про себе самого - не-
зважаючи на пам'ять, боязкі роздуми і потреби людського я. На 
противагу цьому слід весь час у святий спосіб пам'ятати про 
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свою душу і весь час зміцнювати це усвідомлення і зберігати 
його сильним і дійовим. 

Під час цього першого випробування моїх дванадцяти апос-
толів більше дали ті, котрі більше забули про самих себе, отож 
забули не лише своє минуле, але і межі своєї особи; ті, хто біль-
ше не пам'ятав, чим він був колись. Вони так сильно виросли у 
Бозі, що більше нічого не боялися: нічого більше! Чому деякі 
апостоли пасивні? Тому що вони не відійшли від своїх звичних 
роздумів, своїх переконань і присудів. Чому бракувало слів іншим? 
Тому що вони думали про свою нездатність навчати і боялися 
осоромити себе самих чи мене. Чому так явно вихвалялися інші? 
Тому що вони не відкинули свою звичну гордість, бажання бути 
пошанованими, зібрати оплески, піднятися над іншими і щось 
важити. Звідки, врешті, з'явилося в інших гідне подиву повчаль-
не, впевнене, переконливе, успішне і вчительське мистецтво го-
ворити? Тому що вони, і тільки вони єдині, були здатні прийняти 
у потрібний момент надану їм високу гідність, яку б вони раніше 
ніколи не перейняли через боязнь подумати про себе забагато і 
у своїй скромності і у бажанні залишитися непомітними. Єдині 
вони зуміли не забувати про Бога. Перші три групи пам'ятали 
лише про своє низьке я. А апостоли четвертої групи пам'ятали 
лише про своє вище я і не боялися нічого. Вони відчували Бога 
поруч із собою і у собі і були безтурботні. О свята ревність, що 
виникає із поєднання з Богом! 

Тому слухайте добре всі, і апостоли, і учні. Ви, апостоли, 
вже знаєте ці думки, але тепер ви осягнете все ще глибше. Ви, 
учні, ще їх не знаєте або знаєте лиш частково, а треба, щоб вони 
викарбувалися у ваших серцях. Оскільки стадо Христове стає 
все чисельнішим, я послуговуватимусь вами все частіше. Світ 
все завзятіше буде боротися зі мною і з вами, і кількість вовків, 
що нападатимуть на мене, пастиря, і моє стадо, буде постійно 
рости. Тому я хочу дати вам у руки зброю для захисту мого 
вчення і мого стада. Те, чого досить для стада, не досить для 
вас, малі пастирі. Якщо ще терпимо, що вівці роблять помилки і 
їдять трави, котрі псують їхню кров або будять у них дикі пожа-
дання, то не можна дозволити, щоб робили подібні помилки ви і 
тим самим штовхали на зіпсуття багатьох із стада. Ви повинні 

296 



пам'ятати, що вівці пастиря, котрий стане прихильником хибного 
ідеалу, загинуть від отрути або їх уб'ють вовки. 

Ви - сіль землі і світло світу. Та коли ви відійдете від своєї 
місії, ви станете звітрілою непотрібною сіллю. Ніщо більше не 
зможе тоді повернути вам смак, тому що Бог не зможе його 
вам дати. Ви отримали сіль як подарунок від нього, але дали їй 
звітріти, напоївши її гидкими і бридкими водами людськості і 
посолодивши звироднілим солодом чуттєвості. Ви домішали до 
чистої Божої солі шлаки гордині, жадоби, непоміркованості, не-
чистоти, гніву і ліні - і то в такій мірі, що на сім зернят кожного 
пороку припадає лише одне зерно солі. Отож ваша сіль є нічим 
іншим, як сумішшю камінчиків, серед яких губиться жалюгід-
не зернятко солі. Камінчики, які скриплять на зубах, залиша-
ють у роті смак землі і роблять страву відразливою і відштов-
хуючою. Таку сіль не можна використати і для інших цілей... 
Отож вона більше непридатна для вживання, її викидають як 
непотріб. Як багато, о як багато людей топтатимуть чоловіків 
Божих, бо ці покликані самі дозволять розтоптати себе через 
те, що у них більше не можна буде знайти прибіжища, щоб від-
чути пахощі чогось піднесеного, небесного: вони будуть нічим 
іншим, як шлаками. 

Ви - світло світу. Ви - як ця вершина, на яку ще падають 
останні промені сонця і яка першою одягається у срібне світло 
місяця. Що є на висоті - світиться, і його бачать, бо навіть око 
бездумних людей деколи зиркає вверх. Я сказав би, що природ-
не око, яке називають дзеркалом душі, віддзеркалює прагнення 
людини - часто неусвідомлене, але живе доти, доки вона не стала 
демоном, - прагнення неба, де розум інстинктивно поміщає Все-
могутнього і до котрого принаймні іноді люди підносять свої очі. 

Згадайте, що ми робимо ще з дитинства, входячи у Єруса-
лим. Куди спішать наші погляди? До гори Моріа, коронованої в 
тріумфі храмом із мармуру і золота. Що ми робимо, стоячи у 
передньому дворі? Розглядаємо коштовні куполи, які блищать на 
сонці. А який гарний храм усередині - з його колонними залами, 
арками воріт і розкішними дворами! Та наше око дивиться вверх. 

А коли ми подорожуємо, куди спрямовуємо свій погляд, щоб 
забути довгий шлях, одноманіття, втому, спеку або бруд? До вер-

297 



шин, навіть якщо вони не дуже високі і дуже далекі! З яким не-
терпінням ми чекаємо їх появи, ідучи по одноманітній плоскій рів-
нині! Тут, внизу, бруд? Там - чистота. Тут духота і спека? Там -
свіжість. Тут обмежений простір? Там - далечінь. Вже одне спо-
глядання робить день менш гарячим, порох - менш обтяжливим, 
а ходьбу - менш втомлюючою, а якщо потім з висоти гори нас 
вітає ще й місто - то немає такого ока, яке б тоді не зраділо. 
Можна сказати, що навіть непримітне селище стає гарнішим, коли 
воно розташоване на гребені гори. Саме тому представники як 
істинних, так і фальшивих релігій по можливості будували свої храми 
на пагорбах. Якщо у місцевості не було ані горба, ані гори, то 
підмурівок із каменю, підвищення, на якому потім поставав храм, 
робили вручну. Чому так робили? Тому що хотіли, щоб храм було 
видно здалека, щоб його вигляд будив думку про Бога. 

Я назвав вас світлом. Коли хтось ввечері запалює в домі лам-
пу, то куди її ставить? У яму під піччю? У нору, що служить йому 
підвалом? У зачинену скриню? Чи ховає її світіння, ставлячи під 
посудину? Ні, тому що навіщо тоді запалювати світло? Більше 
того, світло ставлять на полицю або на світильник, щоб воно з 
висоти освітлювало усе приміщення і лило своє сяйво на усіх ме-
шканців. Та саме тому, що те, що світить, повинно стояти високо 
і нагадувати про Бога - воно повинно дорости до свого завдання. 

Ваше завдання - нагадувати про істинного Бога. Отож чиніть 
так, щоб у вас не було семикратного язичництва, інакше ви буде-
те подібні на капища ідолопоклонників, посвячені тому чи іншому 
богу, і своїм язичництвом ви зведете тих, які бачать у вас храм 
Божий. Ви повинні носити у собі світло Боже. Брудний ґніт або 
ґніт без оливи чадить і не дає світла, від нього розходиться смо-
рід. Полум'я за брудним циліндром не поширює радісної святості, 
не відбиває гри світла, яку дає прозоре скло. Воно лише слабо 
блимає через чорну кіптяву, що затягує іскристий захист. 

Світло Боже сяє там, де з готовністю і ревно намагаються 
очистити його від шлаків, які виникають з діяльності людини: з її 
контактів, реакцій і розчарувань. Світло Боже сяє там, де ґніт 
занурений у достатню кількість оливи молитовного життя і лю-
бові до ближнього. Світло Боже сяє стількома променями, скільки 
є досконалостей у Бозі, з яких кожна окрема у праведній людині 
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будить геройськи здійснювану доброчесність, якщо слуга Божий 
зберігає циліндр своєї душі чистим і спроможний протистояти 
чадному диму злих пристрастей. Недоторканим повинен бути 
циліндр вашої душі. Недоторканим! - громоподібний голос Ісуса 
ехом відлунює у цьому природному амфітеатрі. - Лише один Бог 
має право і владу робити подряпини на цьому циліндрі і діаман-
том своєї волі карбувати на ньому своє найсвятіше ім'я. Тоді це 
ім'я стає прикрасою, і завдяки йому на цьому найчистішому 
кварці займається вогнище надприродної краси в усій її безкінечній 
різноманітності. 

Але коли нерозумний слуга Господній втрачає самоконтроль 
і усвідомлення свого завдання, що дане йому надприродною си-
лою, і дозволяє вирізьбити там фальшиві фігури, і ці подряпини 
вже не є гравіруванням, а таємничими вензелями вогняних пазу-
рів сатани, тоді дивовижна лампа більше не світить гарно і без-
турботно. Циліндр тріскає, і полум'я гасне під осколками. А якщо 
лампа і вціліє, то на склі виникне хаос незрозумілих знаків не-
двозначного походження, у яких збиратиметься кіптява і зробить 
їх повністю невпізнаними. 

Горе, тричі горе вчителям, які відкидають мудрість Божу, щоб 
насититися наукою, котра часто суперечить мудрості, але завжди 
лестить і, як правило, є демонічного роду, тому що вона змушує їх 
триматися за їхню людськість, тоді як кожна людина призначена 
до того, щоб освятитися і стати дитиною Божою. Вчитель, свя-
щеник повинен у ще більшій мірі бути дитиною Божою, навіть якщо 
йому раніше і були притаманні усі риси мирського. Священик по-
винен бути цілковитою душею і досконалістю, щоб своїм світлом 
завойовувати учнів для Бога. Прокляття вчителям надприродного 
вчення, що стають ідолами людської вченості! 

Горе, семикратне горе мертвим у дусі серед моїх священи-
ків, які у своїй інертності, у своїй податливій, що позбавляє вся-
кої дієвості, млявості тіла, у своїй сонливості віддаються оман-
ливим маренням, а не спрямовують свої думки до триєдиного 
Бога: вони повні бажань, але не намагаються відповідати вищій 
меті, а саме - множити багатство сердець і скарб Божий. Зазе-
млені, черстві й отупілі - вони самі так живуть і втягують й 
інших у мертві води, і ті інші йдуть за ними, думаючи, що вони 
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мають життя. Хай прокляття Боже зійде на тих, що зводять моє 
мале улюблене стадо! Не тих, що будуть втрачені через вашу 
млявість, ви, слуги Господні, що забули про свій обов'язок, буду 
я карати, а від вас буду вимагати звіту за кожну годину, кожну 
мить, кожне ваше упущення і його наслідки. 

Запам'ятайте собі ці слова і йдіть! Я піднімуся на вершину, 
а ви йдіть спати. Завтра пастир стада відкриє пасовища істини". 

209. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ: 
БЛАЖЕНСТВА 

Перша частина 

Ісус вказує кожному апостолу його місце, де він повинен ке-
рувати і опікуватися людьми, котрі сходяться сюди з самого ранку. 
Багатьох хворих принесли на руках або ношах, інші прийшли на 
милицях. Тут присутні і Стефан, і Гермас. 

Повітря чисте і свіже, сонце зм'якшує ранковий бриз у го-
рах, не відбираючи у нього здорової чистоти. Дехто сідає на ка-
міння і уламки скелі, які лежать у впадині між обома вершина-
ми; інші очікують, коли сонце висушить росу, щоб сісти на зем-
лю. Зібралося уже досить багато людей з усіх місцевостей Па-
лестини і з усіх верств народу. Апостоли снують у юрбі, але як 
бджоли постійно повертаються до вуликів, так і вони повертаю-
ться до Вчителя, щоб повідомити про щось, чи про щось запи-
тати, чи щоб просто нагадати всім, що вони його наближені й 
достойні людської поваги. 

Ісус, перейшовши долину, піднімається дещо вище на луку, 
прихиляється до скелі і починає говорити: 

"Багато людей протягом року питало мене, коли я пропові-
дував: "Ти, що називаєш себе Сином Божим, скажи нам, чим є 
Небо, чим є Царство, ким є Бог, тому що нам важко все це 
уявити. Ми знаємо, що є Небо, є Бог і є ангели, та ще ніхто 
ніколи до нас не приходив, щоб сказати нам, яким є Небо, оскільки 
воно закрите навіть для праведників". Отож вони мене питали, 
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чим є Царство і ким є Бог. Я намагався пояснити це: намагав-
ся - не тому, що це мені було важко, а тому, що це складно че-
рез ряд обставин; тому що цьому суперечить столітня структу-
ра людських уявлень про сутність Божу - незважаючи на підне-
сеність його божественної природи. (Святий Августин каже: Бога 
не можна пояснити, він не може бути охоплений духом: Він є!). 

Інші, знову ж таки, питали: "Добре, є Царство, і є Бог. Але як 
потрапити до Бога і до Царства?" І тут я невтомно намагався 
пояснювати істинне зерно Закону із Синаю. Хто засвоїть цю істи-
ну - здобуде Небо. Але щоб пояснити вам Закон Синаю, необ-
хідно дати вам змогу почути громовий голос Законодавця і його 
пророка, які обіцяли наслідувачам Закону благословення, а непо-
слушним грозили суворими карами і Божим прокляттям. Поява 
Господа на Синаї викликала страх, і цей страх відображається у 
всьому Законі і стосується усіх часів і всіх народів. 

Але Бог є не тільки законодавцем, Бог - Отець! Він - безкі-
нечно добрий Отець. 

Можливо - ні, напевно - ви більше не можете підносити 
свої ослаблені душі до Бога; вони ослаблені первородним гріхом, 
пристрастями, гріхами, багатьма видами вашого себелюбства, 
а також егоїзмом інших. Усім цим ви розгнівили людей довкола 
себе і замкнулися перед ними. А тому ви не здатні оглядати 
безкінечні досконалості Божі, а найперше - Божу доброту, бо 
вона разом із любов'ю є доброчесністю, котрої смертні мають 
найменше. Доброта! Як солодко бути добрим, без ненависті, без 
заздрості, без високомірності! Мати очі, які дивляться тільки з 
любов'ю, мати руки, простягнуті у жесті любові, уста, що гово-
рять лише слова любові, і серце, перш за все серце, в якому 
живе тільки любов і спонукає очі, руки і уста до діл любові! 

Вчені серед вас знають, яких багатих дарів уділив Бог Ада-
мові і його насліддю. І навіть найнеосвіченіші серед дітей Ізраї-
ля знають, що в нас є дух (душа). Лише бідні язичники не зна-
ють його, цього царственого гостя, цей подих життя, це небесне 
світло, що освячує наше тіло і оживляє його. Але вчені знають, 
якими дарами було нагороджено людину, дух людини. 

Бог обдарував цього духа не менш щедро, аніж тіло і кров 
створеної ним з дещиці пороху і його подиху істоти. Як дав він 
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Адамові природні дари краси, безсмертя, розуму, волі і здібності 
любити і дарувати любов, так уділив він і моральний дар: уміння 
підпорядкувати тіло розумові, щоб його подарунок свободи, са-
мовладання і власної волі не був знищений рабством інстинктів і 
пристрастей. Вільною була його любов, вільною - його воля і 
вільною - його радість у праведності; без отрути, яку впорскує 
сатана, котрою він переповнений і яка робить вас рабами; отру-
ти, яка веде вас із чистого річища через болотисті поля і гниле 
сп'яніння, де бродить гарячка тілесної і духовної неволі інстинк-
тів. Ви знаєте, що навіть пожадання в думках належить до чут-
тєвості. Перші люди мали і надприродні дари: освячуючу ласку, 
призначення до вищого, споглядання Бога. 

Освячуюча ласка, життя душі - це щось високодуховне, що 
закладене у нашу релігійну душу; ця ласка робить нас Божими 
дітьми, бо оберігає нас від смерті через гріх; адже хто мерт-
вий - той не живе в домі Отця, у раю, у моєму Царстві - небі. 
Чим є ця освячуюча ласка, що дарує життя і Небо? О, тут не 
треба багато слів. Милість є Любов. А тому милість є Бог. Вона 
є Богом! Бог, котрий подивляє сам себе у своєму досконалому 
сотворінні, любить, споглядає, сам себе дарує, щоб примножити 
цей свій маєток, щоб ощасливитися у цьому примноженні і щоб 
любити себе в усіх, котрі є його власним я. (Святий Тома із Аквіну 
справедливо каже: "Бог не міг би сотворити ніяких більших бо-
жественних діл, як ось ці три: Воплочення Сина, Материнство 
найсвятішої Діви і обожнення людської душі". І святий Августин 
також каже: "Душі задіяні у тайні вічного сотворения у божест-
венний спосіб, а через Отця і Сина - у низпосланні Святого Духа". 
А тому душа, яка ласкою Божою стала подібною до Бога, обо-
жнюється у її участі і її діях з трьома божественними особами, і 
це є найпіднесенішим ділом безкінечної любові, що підносить нас, 
створінь, до обожнених істот). 

Діти, не позбавляйте Бога цього його права! Не позбавляйте 
Бога його власності! Не розчаровуйте Бога у цьому його ба-
жанні! Пам'ятайте про те, що він діє з любові. Навіть якби вас 
не було, він все одно залишився би безкінечним, і його влада не 
стала б через те обмеженішою. Та будучи досконалим і невимір-
ним у своїй безкінечній величі, Бог не хоче помножувати свою 

302 



любов тільки для себе і у собі, тому що він цього б і не зміг, 
оскільки він уже є безкінечним, але він хоче це зробити для сво-
го сотворіння і хоче помножити цю любов настільки, наскільки 
це сотворіння само має любов. Він дає вам ласку, любов, щоб 
вона виросла у вас до досконалості святих, і ви цей скарб, який 
почерпнули із скарбу ласки Божої і помножили усіма святими 
ділами всього вашого героїчного і святого життя, потім влили 
назад у безмежний океан Неба, житло Бога. 

Божественні, божественні, божественні ємкості любові! Ви 
живете і не призначені, щоб померти, тому що ви є безсмертни-
ми, як і Бог, поки ви є у Бозі. Ви будете жити, і ваше життя не 
скінчиться, тому що ви безсмертні, як святі духи, котрі у надмірі 
наситили вас і зробили вас багатими у власних заслугах. Ви 
живете і насичуєтеся, ви живете і збагачуєтеся, ви живете і утво-
рюєте цю найсвятішу спільноту духів, що охоплює усіх - від Бога, 
найдосконалішого духа, до новонародженої дитини, котру перший 
раз приклали до материнських грудей. 

Не критикуйте мене у ваших серцях, ви, вчені! Не говоріть: 
"Ось цей тут - дурень, брехун; тому що лише дурень може ствер-
джувати, що в нас може бути ласка, оскільки ми втратили її че-
рез первородний гріх. Він бреше, коли називає нас поєднаними з 
Богом". Так, провина існує! Так, відокремлення є! Та перед вла-
дою Спасителя провина, жахливе відокремлення дітей від Отця, 
впаде, як стіна, розхитана новим Самсоном. Я вже її почав роз-
хитувати. Вона хитається, а сатана тремтить від гніву і безсил-
ля, тому що він нічого не може вдіяти проти моєї влади і здога-
дується, що втрачає велику здобич і що тепер йому буде важко 
спонукати людей до гріха. Коли ви з моєю допомогою дійдете 
до Отця і станете чистими і сильними завдяки моїй крові і моїм 
стражданням, тоді і ласка знову оживе у вас, стане дійовою і 
сильною, і ви будете перемагати, коли цього захочете. 

Бог не примушує вас до відповідних думок чи до освячен-
ня. Ви - вільні. Але він повертає вам силу. Він знову дає вам 
свободу від влади сатани. Від вас залежить, чи знову запрягти-
ся у пекельне ярмо, чи дати душі ангельські крила. Від вас за-
лежить і те, чи прийняти мене як вашого брата, котрий вас веде 
і живить непроминаючою їжею. 
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"Чи можна здобувати Бога і його Царство легшим шляхом, 
аніж важка стежка Синаю?" - питаєте ви. Немає іншого шляху. 
Лише цей. Та розгляньмо його не в кольорі погроз, а в кольорі 
любові. Не говорімо: "Горе, якщо я цього не зроблю!", жахливо 
трусячись при цьому від страху, що не зможете протистояти грі-
хові. Говорімо: "Блаженний, якщо я це зроблю", і з надприрод-
ною радістю возносімся ликуючи вверх, щоб здобути ці блажен-
ства, котрі витікають із слідування Закону, трояндами розквіта-
ючи на терновому кущі. 

"Блаженний, якщо я вбогий у дусі, тому що моє Царство 
Небесне! 

Блаженний, якщо я лагідний, тому що я успадкую землю! 
Блаженний, якщо я не протестую проти страждання, тому 

що я буду утішений! 
Блаженний, якщо я більше голодний і спраглий справедли-

вості, аніж хліба і вина, щоб наситити моє тіло, тому що справе-
дливість наситить мене! 

Блаженний, якщо я милосердний, тому що спізнаю милосер-
дя Боже! 

Блаженний, якщо я чистий серцем, тому що Бог схилиться 
над моїм чистим серцем і я побачу Бога! 

Блаженний, якщо я маю у собі духа миру, тому що назвуся 
дитиною Божою; тому що в мирі є любов, а Бог є Любов і він 
любить тих, хто на нього схожий. 

Блаженний, якщо мене переслідують за праведність, тому 
що Бог, мій Отець, дасть мені у нагороду за земні переслідуван-
ня Царство Небесне. 

Блаженний, якщо мене ображатимуть і зводитимуть на мене 
наклепи, тому що я є твоєю дитиною, о Боже! Не безутішність, 
а радість постане із цього, тому що так я стану подібним до 
твоїх кращих слуг - пророків, котрих переслідували з тої самої 
причини. Я твердо вірю, що я колись разом із ними братиму 
участь у величній вічній нагороді - Небі, котре стане моїм. 

Споглядаймо шлях спасіння з радістю святих. 
"Блаженний, якщо я вбогий у дусі". 
О багатства, що викликаєте жагучу спрагу сатани, засліплен-

ня і сп'яніння у людині, у багатому і у бідному! У багатому, кот-
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рий живе для свого золота, божка своєї зіпсованої душі. У бідно-
му, котрий живе у заздрості до багатого, тому що той розкошує у 
багатстві золота. Якщо бідний і не вбиває насправді, то все ж 
кидає прокляття у бік багатих і бажає їм негараздів. Не досить не 
робити зла, слід також і не бажати зробити комусь щось злого. 
Хто проклинає своїх ближніх і бажає їм смерті і нещастя - подіб-
ний на вбивцю, тому що в ньому тріпоче бажання бачити, як гине 
ненависний. Істинно кажу я вам: бажання є нічим іншим, як 
стримуваною дією, уже утвореним, але ще не народженим 
плодом тіла. Прокльон отруює і псує, тому що він діє довше, 
аніж насильницький вчинок, і його дія більш далекосяжна. 

Бідний у дусі, хоч і багатий матеріальними добрами, не грі-
шить через своє золото, а послуговується золотом для свого 
освячення і перетворює його у любов. Улюблений і благосло-
венний, він схожий на рятівні джерела у пустелі, котрі щедро 
діляться своєю водою - щасливі від того, що дарують себе, -
з усіма, кому потрібне полегшення у їхньому розпачі. Якщо вбо-
гий у дусі є бідним і на матеріальні добра, то він все ж є щас-
ливим у своїй вбогості, і хліб, котрий їсть у святості своєї не 
обтяженої гарячковою погонею за золотом душі, смакує йому 
пречудово. Його сон, вільний від кошмарів, дає йому змогу від-
почилим і радісним іти до своїх щоденних справ, котрі завжди 
здаються йому легкими, тому що він виконує їх без жадібності 
і заздрості. 

Людей роблять багатими як матеріальні речі, наприклад, 
золото, так і моральні, наприклад симпатії. Під золотом маю на 
увазі не лише монети, але і будинки, поля, прикраси, меблі, отари 
і все, що збагачує життя матеріально. Симпатії - це узи крові 
або подружжя, дружні зв'язки, інтелектуальні збагачення, гро-
мадські пости. І коли вбогий стосовно першого може сказати: 
"О! Якщо я не заздрю багатим, тому що я бідний, тоді у мене 
все в порядку", то він повинен остерігатися стосовно другого 
виду, тому що навіть найжалюгідніший серед людей може стати 
У грішний спосіб багатим у дусі, тому що грішить той, хто над-
міру відданий одній речі. 

Ви скажете: "Отже, ми повинні ненавидіти те добре, що дає 
нам Бог. Чому ж він тоді наказує любити батька і матір, подружжя 
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і дітей і каже: "Ти повинен любити ближнього, як самого себе?" А 
справа ось у чому. Ми повинні любити батька, матір, жінку і ближ-
нього, але так, як наказав нам Бог: як себе самих. А Бога, навпаки, 
ми повинні любити понад усе і всім своїм єством. Бога не слід 
любити так, як ми любимо людей, що нас оточують, які є для нас 
близькими: одну - тому що вона нас вигодувала груддю, іншу -
тому що вона спить на наших грудях і народжує нам дитину; ні, 
Бога слід любити усім своїм єством, тобто усією людською здатні-
стю любити: любов'ю дитини, супруга, товариша і - о! не обурюй-
тесь! - батька. Так, до справи Божої ми повинні виявляти таку 
турботу, яку виявляє батько щодо своїх дітей. З любов'ю він забез-
печує і примножує їхню власність, піклується про їхнє тілесне про-
цвітання, дає їм освіту і клопочеться про їх добрий шлях у житті. 

Любов не є і не повинна бути нічим поганим. Ласки, які дає 
Бог, не є і не сміють стати нічим поганим. Вони - Любов. З лю-
бові вони нам подаровані. І тому цими багатствами, які Бог дає 
нам з любові і доброти, слід послуговуватися у любові, і лише той, 
хто робить їх не божками, а середниками, щоб служити Богові у 
святості, доводить, що він не має гріховних прив'язаностей до них. 
Він живе вбого у дусі і сторониться всього, щоб здобути Бога, 
найвище багатство, а з ним Царство Небесне. 

"Блаженний, якщо я лагідний". 
Цей вислів, на перший погляд, суперечить прикладам із по-

всякденного життя, тому що не лагідні, здається, тріумфують у 
сім'ях, містах і націях. Але чи це справжній тріумф? Ні! Це лише 
страх, який робить тих, кого пригнічують деспоти, нібито посту-
пливими; це лише покривало, за яким криється протест проти 
тиранів, що готовий перелитися через край. Ті, що легко впада-
ють у гнів і бажають керувати, не володіють серцями членів 
сім'ї, співгромадян і підданих. Ці вчителі, в яких головним аргу-
ментом є слова "я сказав", неспроможні підкорити своїм вчен-
ням розум і дух. Вони створюють лише авторитарний диктат, 
шукаючи відповідного ключа, щоб відкрити зачинену браму муд-
рості, або науки, про існування якої вони здогадуються, але яка 
суперечить нав'язаній їм. 

Ті священики, які не намагаються здобувати душі терпля-
чою, покірною і сповненою любові лагідністю, але, схожі на 
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озброєних воїнів, ідуть до своєї мети наступально, гордовито і не 
терплячи жодного заперечення - не ведуть душі до Бога... О 
бідні душі! Якби вони були святими, то вони б не потребували 
вас, священиків, щоб потрапити до світла! Вони вже мали б світло 
у собі. Були б вони праведними, вони б не потребували вас, суд-
дів, щоб їх утримувати в узді законності, - законність вони мали 
б уже у собі. Були б вони здоровими - не потребували б вони 
вашої опіки. А тому будьте лагідними! Не проганяйте душ! При-
тягуйте їх любов'ю, тому що лагідність - це любов, так як є 
любов'ю і вбогість у дусі. 

Коли ви будете лагідними - ви успадкуєте землю і здобуде-
те її для Бога ще перш ніж сатана заволодіє нею, тому що ваша 
лагідність, що є ще й покорою, переможе ненависть і гордість і 
прожене із сердець мерзенного царя гордості і ненависті. Так 
світ буде належати вам - отже, Богові, тому що тоді ви будете 
праведними, коли визнаєте Бога як абсолютного Господа Сотво-
ріння, якому належить честь і хвала і до якого повертається його 
власність. 

"Блаженний, якщо я не протестую проти страждання ". 
Біль неминучий на землі, він змушує людей проливати сльо-

зи. Болю не було, його принесла у світ людина, і вона ж постійно, 
внаслідок виродження свого духу, всіма засобами намагається 
його помножити. Окрім хвороб і бід, блискавок, негоди, лавин, 
землетрусів, які вона стягає на себе, щоб страждати і щоб зму-
сити страждати інших, людина шукає все нової смертельної зброї 
і все лютіших моральних жорстокостей і намагається рафінова-
ними засобами завдати іншим болю, від якого сама все ж хотіла 
б бути вільною. Скільки сліз приносить людина своїм співгрома-
дянам через намови свого таємного царя - сатани! Та все ж я 
кажу вам у істині, що всі пролиті через це сльози є для людей не 
пониженням, а удосконаленням. 

Людина є бездумною дитиною, необтяженою нічим, безтур-
ботною і духовно відсталою істотою, поки страждання не зроб-
лять її зрілою, глибоко мислячою і розуміючою істотою. Лише 
ті, що витерпіли страждання, є в стані любити, розуміти і дару-
вати таким же страждаючим братам, як вони, любов, розуміти 
їх у їхніх болях і з добротою підтримувати їх, оскільки вони з 
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власного досвіду знають, як це боляче - бути самотнім у стра-
жданні. Вони також здатні любити Бога, тому що вони пізнали, 
що окрім Бога - усе є стражданням; тому що вони усвідомили, 
що біль відступає, коли ми виплачемо його біля Божого серця, 
тому що вони зрозуміли, що віддано перенесене страждання, ко-
тре не захитало віру, не висушило молитви і не викликало спро-
тиву, змінює їхнє єство і перетворює біль у втіху. Так, ті, що пла-
чуть і люблять Бога - будуть утішені! 

"Блаженний, якщо я голодний і спраглий справедливості". 
Від народження і до смерті людина жадібно прагне поживи. 

Народившись, вона розтуляє уста, щоб захопити груди матері. 
При смерті вона розтуляє уста, щоб шукати відраду в обіймах 
смерті. Вона працює, щоб прохарчувати себе. Із землі вона ро-
бить величезне вим'я, із якого ненаситно ссе і ссе те, що мину-
ще. Але ким є людина? Твариною? Ні, вона є дитиною Божою, 
що деякий час знаходиться у вигнанні. Та її життя не закінчу-
ється із зміною місця перебування. 

Є життя у житті, так як у шкаралупі - ядро. Не шкаралупа є 
горіхом, а ядро, що всередині горіха. Коли ви посадите шкаралу-
пу - нічого не виросте, але якщо ви посадите шкаралупу із яд-
ром - виросте велике дерево. Так і з людьми. Не тіло є без-
смертним, а душа, і її слід живити, щоб забезпечити п безсмер-
тя, до якого вона потім при блаженному воскресінні приведе з 
любові і тіло. Поживою душі є мудрість і справедливість. Вона 
приймає їх як їжу і питво і зміцнюється, і чим більше цього сма-
кувати - тим більше росте святе прагнення посідання мудрості 
й пізнання справедливості. Але прийде день, коли цей ненасит-
ний святий голод буде вгамований. Він обов'язково прийде. Бог 
віддасть себе в жертву своєму створінню і покладе його прямо 
на свої груди, і той, що народжений для раю, насититься від гід-
ної подиву матері, якою є сам Бог. Ніколи більше він не терпіти-
ме голоду, а спочиватиме щасливо на Божих грудях. Жодна люд-
ська наука не подібна до цієї, божественної. Людською наукою 
можна вгамувати допитливість духа, але не потребу душі. Че-
рез різницю смаків душа відчуває швидше відразу, не приймаю-
чи цієї гіркої поживи, і вважає за краще голодувати, ніж спожива-
ти те, що не йде від Бога. 
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Не майте страху, ви, що спраглі і голодні Бога! Залишайтеся 
вірними, і вас наситить той, хто вас любить. 

"Блаженний, якщо я милосердний ". 
Хто серед людей може сказати: "Я не потребую милосер-

дя?" Ніхто! І якщо у Старому Завіті написано: "Око за око, зуб 
за зуб", то чому у Новому Завіті не може бути: "Хто є мило-
сердним - тому буде милосердя уділене?" Всі потребують про-
щення. 

Та не слова і зовнішня форма ритуалу, не символи, утворені 
людиною у мороці її духу, зумовлюють прощення, а внутрішній 
акт любові, або, знову ж таки, - милосердя. Коли приносили в 
жертву козеня або ягня і кілька монет, то здійснювали цей акт. 
Кожне зло має два корені: жадібність і гордість. Жадібність ка-
рається видатками на придбання жертви, а гордість - відкритим 
ритуальним свідченням, яким визнають: "Я приношу цю жертву, 
тому що я грішив". Цей акт також був свідченням того, що як 
проливається кров жертви, так свого часу проллється божест-
венна кров, щоб змити гріхи людства. 

Тому блаженний, хто є милосердним до голодуючих, нагих, 
бездомних і до ще жалюгідніших, котрі через свій поганий харак-
тер приносять страждання своєму оточенню і своїм співгрома-
дянам. Будьте милосердними, прощайте, будьте терпимими, го-
товими допомогти, повчайте і зміцнюйте їх. Не зачиняйтеся у 
кришталевій вежі і не говоріть: "Я - чистий і не спілкуюся з 
грішниками". Не кажіть: "Я - багатий і щасливий і нічого не 
хочу чути про нужду". Уважайте, тому що ваше багатство, ваше 
здоров'я і ваше домашнє щастя може щезнути ще швидше, ніж 
Дим, розвіяний вітром. Пам'ятайте, що кришталь діє як збільшу-
вальне скло: якщо б ви подалися до людей - то ви б залишилися 
непоміченими; але, зачинені самотою у кришталевій вежі, відо-
кремившись від усіх, та все ж не сховавшись від поглядів, - ви 
більше не будете непомітними. 

Будьте милосердними, щоб тим самим складати скриту, без-
перестанну, святу жертву покаяння і самим осягнути милосердя. 

"Блаженний, якщо я чистий серцем ". 
Бог - чистота! Рай - царство Чистоти. Ніщо нечисте не може 

Увійти у Небо, де є Бог. Отож якщо ви нечисті, ви не увійдете у 
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Небо, у Царство Боже. Але, о радість! Завчасна радість, яку дарує 
Отець своїм дітям! Хто чистий - уже на землі має передчуття 
Неба, тому що Бог схиляється над чистим, і людина уже на цій 
землі бачить свого Бога. (Дух Божий просвітлює і відкривається 
тим більше, чим більше він може утвердитися у чистій душі, кот-
ра позбавляється усіх дрібниць, що наповнюють недуховних і не-
релігійних людей. Коли людина звільняється від земних і тлінних 
речей, то Бог заповнює цю пустоту собою, і, ставши чистою, або, 
ще краще, постійно будучи чистою, людина споглядає і осягає Бога 
у дусі. Так, як Бог має її - так і вона в таємничий спосіб має Бога, 
наскільки це можливо для людини, котра все ще живе у вигнанні. 
Вона має Бога завдяки своєму полум'яному прагненню, і Бог, який 
завжди хоче бути зі своїми дітьми, відповідає цьому прагненню. 
Це і є малий рай на землі - як передвісник вічного і досконалого 
блаженства у Небі). Чистий не знає радості людської любові, але 
він знає благовония божественної любові аж до екстазу і може 
сказати: "Я - при тобі, а ти - у мені, і тому я маю і знаю тебе як 
найдостойнішого нареченого моєї душі". Повірте мені, хто має 
Бога - зазнає незбагненних ґрунтовних змін, які роблять його свя-
тим, мудрим і сильним; на його устах розквітають слова, а його 
вчинки ідуть від сили, котра має початок не у ньому самому, а в 
Бозі, котрий у ньому живе. 

Чим є життя людини, котра бачить Бога? Блаженством. Чи 
хочете ви через низьку нечистоту обікрасти себе з такого дару? 

"Блаженний, якщо я маю духа миру". 
Мир - одна із властивостей Бога. Бог є у мирі, тому що мир 

є любов, а війна - ненависть. Чорт - це ненависть. Бог - це 
мир. Запальна людина, повсякчас готова лютувати і бушувати, 
не може назвати себе дитиною Божою, а Бог не може назвати її 
своєю дитиною. 

Також і той не може назвати себе дитиною Божою, хто не 
намагається погасити суперечку, навіть якщо не він її розпочав, 
своїм спокоєм і своїм внутрішнім миром. Миролюбна людина і 
без слів поширює мир. (Бог любить миролюбних, тому що вони -
цілковита любов, тому що любов приносить зі собою почуття 
миру, а мир, знову ж таки, відновлює любов серед братів. Це 
так, наче Бог сам стає до них на службу, щоб скріпити їх у їхньо-
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му мирному посланництві, яке множить одну з його найчудесні-
ших рис серед людей). 

Як господар себе самого і, я наважуюся це сказати, як пове-
литель над Богом, носить він його в собі, як лампа світло, як ка-
дило пахощі благовония і як міх рідину. Буде світло посеред дим-
частих туманів злоби, повітря очиститься від отруйного подиху 
недоброзичливості, а бушуючі хвилі суперечок заспокояться під 
впливом лагідної оливи духа миру, який випромінюють діти Божі. 

Чиніть так, щоб Бог і люди могли вас назвати миролюбними. 
"Блаженний, якщо мене переслідують за праведність". 
Людина так дуже опанована сатаною, що ненавидить добро, 

де б його не знаходила. Вона ненавидить добрих, бо їй здається, 
що кожна добра людина хоче її оскаржити і дорікнути їй, навіть 
якщо і мовчить. Справді, доброта однієї людини ще чіткіше ви-
являє злобу злої. Віра істинно віруючого робить ще більш очеви-
дним лицемірство фальшивого віруючого. І, звичайно, неправед-
ний ненавидить того, котрий зміною свого життя складає постій-
не свідчення праведності. А тому вони впадають у лють щодо 
людей, котрі люблять праведність. 

І тут так, як на війнах. Людина у сатанинському мистецтві 
гоніння прогресує більше, ніж у святому мистецтві любові. Але 
вона може переслідувати лише те, що недовговічне. Вічне у лю-
дині стоїть вище цих переслідувань і завдяки їм здобуває ще біль-
ше життєвої сили. Життя вислизає через відкриті рани або інші 
страждання, яких зазнає переслідуваний. Та кров стане пурпуром 
майбутнього царя, а страждання - сходинками, котрими він підні-
меться вверх до трону, який Отець підготував своїм мученикам, 
зарезервувавши для них царські місця Царства Небесного. 

"Блаженний, якщо мене ображатимуть і чинитимуть 
на мене наклепи ". 

Старайтеся, щоб ваше ім'я було вписане у небесні книги, 
куди вносяться імена не за людським поговором і де хвалять не 
тих, котрі якнайменше заслуговують на відзнаку, а де у справед-
ливості і любові записані діла добрих, щоб уділити обіцяну лю-
дям, благословенних Богом, нагороду. 

У минулому це були пророки, яких дискредитували і обра-
жали. Але коли відчиняться ворота Неба, вони як могутні царі 
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увійдуть у місто Боже, і ангели схиляться перед ними і радісно 
заспівають. І ви, і ви, котрих ображають і на котрих зводять на-
клепи, тому що ви належите Богові, будете святкувати небесний 
тріумф. І коли прийде повнота часу, і наповниться рай, тоді ви 
пізнаєте ціну кожної сльози, тому що саме через них ви здобуде-
те цю вічну славу, яку я вам обіцяю в імені Отця. 

Ідіть! Завтра я знову промовлятиму до вас. Хай залишаться 
хворі, щоб я допоміг їм у їхніх стражданнях. Хай мир буде з 
вами, а споглядання спасіння через любов приведе вас на шлях 
до Неба". 

210. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ: 
БЛАЖЕНСТВА 
Друга частина 

Місце і година все ще ті самі. Кількість людей зросла ще 
більше. В кутку, на повороті дороги, осторонь від людей, стоїть 
римлянин. Я це визначаю по його короткій одежі й іншого крою 
плащі. Степан і Гермас також все ще тут. Ісус повільно іде на 
своє місце і продовжує проповідь: 

"Із того, що я сказав вам учора, ви не смієте зробити висно-
вок, що я прийшов, щоб відмінити Закон. Ні. Як Син Чоловічий я 
розумію слабкості людей і я б лише хотів вас підбадьорити, щоб 
ви йому слідували, і звернути ваше духовне око не на темну бе-
зодню, а на безодню світла. Якщо страх перед покаранням може 
у трьох із десяти випадків утримати людей від гріха, то свідо-
мість винагороди дає людині імпульс у семи із десяти разів. Отож 
глибоке переконання спроможне на більше, аніж страх, і я хотів 
би, щоб воно повністю і міцно укріпилося у вас, щоб ви не у 
семи із десяти часток, а у десяти із десяти часток добре чини-
ли, щоб так здобути найсвятішу винагороду Неба. 

Я не міняю жодної йоти Закону. Тому що хто дав його серед 
блискавок Синаю? Всевишній. 

Хто такий Всевишній? Один і триєдиний Бог. 
Звідки взяв він Закон? Із своїх думок. 
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Як він його дав? Через своє Слово. 
Чому він його дав? Із любові. 
Отож ви бачите, що закон прийшов через Трійцю. Постійно по-

слушне у Думці й Любові Слово говорило в імені Думки і Любові. 
Чи можу я сам собі суперечити? Не можу. Але я можу, 

оскільки мені підвладне усе, доповнити Закон, божественно його 
доповнити. Не так, як це впродовж століть чинили люди, котрі 
лише ускладнювали його і робили важчим для виконання, дода-
ючи закони, котрі вигадували для своєї власної користі. Таким 
чином вони задушили найсвятіший Закон, даний нам Богом, зни-
щили його і зробили безплідним. Чи може вижити рослина, якщо 
її присипала лавина або затопила повінь? Ні, рослина помирає. 
Закон у багатьох серцях помер, задушений надмірностями. Я 
прийшов, щоб це змінити, і коли Закон очиститься і відродиться, 
він буде вже не Законом, а Царем. 

Закони видають царі. Закони є витвором царів, але вони не є 
царями. Я ж, навпаки, роблю із Закону Царя: я удосконалюю його 
євангельськими радами і порадами, як вправлятися у доброчес-
ностях, накладаю йому корону. Спочатку був наказ, тепер є щось 
більше, ніж наказ. Спочатку було необхідне, зараз є щось більше, 
ніж необхідне, зараз є досконале. Хто прийме його таким, яким я 
його вам дарую, - тут же стане царем, тому що він здобув "до-
сконале", тому що він був не тільки послушним, але й героїчним, а 
отже - святим. Адже святість є сумою усіх доброчинностей, най-
вищим ступенем, який може осягнути сотворіння, якщо воно жило 
і служило героїчним чином і у досконалому відреченні від усього, 
що є людськими прагненнями і міркуваннями. Я міг би сказати, 
що любов і прагнення Бога заважають святому відволікатися на 
щось інше, крім Бога. Не відволікаючись на низькі речі, очі його 
серця постійно спрямовані на велич найвищої святості Бога. У 
світлі Бога бачить він братів, що потрапили у біду і простягають 
руки, благаючи допомоги. Не відводячи свого погляду від Бога, 
святий поспішає на допомогу цим благаючим братам. Всепереч 
тілу, всупереч багатству і зручностям він втілює свій ідеал: слу-
жити. То чи є такий святий бідним, покинутим? Ні. Він здобув 
істинну мудрість та істинне багатство, а тому володіє усім. Він не 
відчуває втоми, тому що постійно працює і має достатньо, щоб 
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прохарчуватися, а оскільки він знає горе світу, то живиться бла-
женством Неба. Він живиться Богом і радіє у Бозі. Він є сотворін-
ням, котре осягнуло зміст життя. 

Як бачите, я не змінюю і не створюю нового Закону. Я та-
кож і не фальшую його додатками збродженої людської теорії, а 
удосконалюю його. Закон залишається тим, чим він має бути, і 
як такий він існуватиме до останнього дня без зміни жодного 
слова і зняття жодного припису, а буде увінчаний досконалістю. 
Щоб здобути спасіння, досить прийняти Закон таким, яким він 
даний. Щоб досягти безпосередньої єдності з Богом, слід жити 
так, як я вам кажу. Та оскільки герої становлять виняток - я 
звертаюся до звичайних людей, до безлічі душ, щоб ніхто не міг 
сказати, що я заради досконалості пройшов мимо найнеобхідні-
шого. З того, що я сказав, дотримуйтеся перш за все наступно-
го: хто дозволить собі переступити одну з найменших із цих за-
повідей - буде маловартісним у Царстві Небесному, а якщо хтось 
спонукатиме до цього інших, буде малоповажаним - і не лише 
він сам, але і той, кого він допровадив до переступу. Той же, хто 
своїм способом життя і своїми ділами веде інших до послуху -
буде великим у Царстві Небесному, і його велич зростатиме із 
кожним, кого він спонукав до послуху і самоосвячення. Я знаю, 
що мої слова матимуть для багатьох гіркий присмак, але я не 
можу обманювати, навіть якщо через правду, яку вам пропові-
дую, набуду собі ворогів. 

Істинно кажу я вам, якщо ваша праведність не оновиться, 
якщо вона повністю не відмовиться від убогої "праведності", якої 
вас навчили книжники і фарисеї, якщо ви будете не набагато біль-
шими, ніж праведні у розумінні фарисеїв і книжників, які дума-
ють, що є такими, множачи формули, але не змінюючи докорінно 
душ, тоді ви не увійдете в Царство Небесне. 

Стережіться фальшивих пророків і вчених, що заблукали. 
Вони приходять до вас у овечих шкурах, але є лютими вовками, 
вони приходять в одежі святості, але є богохульниками; вони 
стверджують, що люблять істину, а живляться брехнею. Пере-
віряйте їх, перш ніж слідувати за ними. 

Людина має язик і за його допомогою говорить. Вона має 
очі й ними бачить. Вона має руки і ними жестикулює. Але вона 
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має ще дещо, що в більшій мірі, ніж усе інше, виказує її єство: це 
її діла. Що значать руки, складені до молитви, якщо людина є 
злодієм і розпусником? Що значать двоє очей, що закочуються, 
симулюючи екстаз, а по закінченні "вистави" пожадливо дивля-
ться на жінку або ненависно - на ворога, шукаючи розпусти або 
вбивства? І як слід назвати язик, котрий лестить брехливими 
похвальбами і зводить медовими звертаннями, і в той же час 
набріхує на вас поза вашою спиною і навіть може ложно посвід-
чити лише для того, щоб зневажити вас? Що значить язик, який, 
щойно відмовивши довгі лицемірні молитви, зневажає добре ім'я 
ближнього або обманює його довірливість? Відразливими, від-
разливими є брехливі очі і руки. Але діла людини, справжні діла, 
тобто те, як вона поводиться в сім'ї, в спілкуванні з ближнім і 
слугами, засвідчують: цей є слуга Господа, тому що святі діла є 
плодом істинної релігії. 

Добре дерево не дає поганих плодів, а погане дерево не дає 
плодів добрих. Чи могло б оце колюче терня колись породити 
соковиті виноградні Грона, і чи могли б оці непрохідні чагарі на-
лити соком м'які фіги? Ні, з перших ви зірвете терпкі ягоди, а на 
чагарях достигнуть неїстивні плоди, вкриті колючками, бо навіть 
їхні квіти - в колючках. Неправедна людина лише створює види-
мість порядності й таким чином здобуває собі пошану. Ця пух-
наста квітка чортополоху здається китицею тонких срібних ни-
ток, прикрашених діамантами роси. Та доторкнешся до неї - і 
вона виявиться не ніжною китицею, а пучком колючок, небезпе-
чним для людей і шкідливим для овець. Пастухи виривають її і 
спалюють у вогнищі, щоб знищити насіння. Добрий і надійний 
засіб. Я не кажу вам: "Вбивайте ложних пророків і лицемірних 
вірних". Я кажу: "Залиште суд Богові" і "Стережіться; уникайте 
їх, щоб вони не отруїли вас своїми соками". 

Вчора я говорив вам, як слід любити Бога. Тепер я скажу 
вам, як слід любити ближнього. 

Був час, коли говорили: "Люби свого друга, а свого ворога -
ненавидь". Ні, цього не слід робити. Це могло бути добрим для 
часів, коли людина не знала усмішки Бога. Та тепер приходять 
нові часи, коли Бог так любить людей, що посилає їм своє Сло-
во, щоб їх спасти. Слово промовляє, і вже струменіє ласка. Про-
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те незабаром Слово сповнить жертву миру і відкуплення, і ласка 
не лише струменітиме, але буде дарована кожній душі, котра ві-
рить у Христа. Тому любов до ближнього повинна бути піднята 
до досконалості, котра поєднує друга із ворогом. 

На вас зводять наклепи? Любіть і прощайте! Вас б'ють? 
Любіть і підставте тому, хто вас б'є, другу щоку. Вибирайте, що 
краще: щоб гнів вилився на вас і ви гідно його сприйняли, чи щоб 
він вилився на іншого, який тут же помстився б за образи. Вас 
пограбували? Не думайте: "Цей мій ближній - жадібний", будьте 
милосердними і думайте: "Цей мій бідний брат - потребуючий" -
і віддайте йому ще й сорочку, якщо він забрав у вас плащ. Так ви 
допоможете йому уникнути повторної крадіжки, тому що в нього 
більше не буде потреби красти у іншого сорочку. Ви кажете: "Але 
це може бути також і порок, а не потреба". Все одно давайте, Бог 
вам за це відплатить, а зловмисник буде покутувати. Та дуже 
часто - я нагадую вам те, що вчора говорив про лагідність - се-
рце грішника під впливом доброти звільняється від пороку, і гріш-
ник розкаюється у крадіжці і повертає вкрадене. 

Будьте великодушними із тими, що дещо порядніші і не гра-
бують, а просять те, що їм потрібно. Якщо б багаті були справе-
дливими і вбогими у дусі, як я цього вчора вчив, то не було б цієї 
потворної різниці між багатими і бідними, що призводить до стіль-
кох людських і нелюдських нещасть. Завжди думайте: "Якби я 
мав потребу у чомусь, то як би я сприйняв відмову у допомозі?" 
І тоді дійте так, як вам підкаже ваше я. Робіть іншим те, що 
бажаєте, щоб і вам робили, і не завдавайте їм того, чого б ви не 
хотіли, щоб завдали вам. 

Старий вислів: "Око за око, зуб за зуб", якого немає у Деся-
ти Заповідях, був сказаний тому, що людина без ласки є нічим 
іншим, як тільки відкритим на помсту нелюдом. Тепер він стає 
недійсним - його заміняє новий вислів: "Люби того, хто тебе 
ненавидить; молися за того, хто тебе переслідує; будь терпели-
вим із тим, хто зводить на тебе наклепи; благослови того, хто 
тебе проклинає; роби добро тому, хто завдає тобі шкоди; будь 
миролюбним із сварливим, поступливим із настирним; охоче до-
помагай тому, хто просить у тебе допомоги, не лихварюй, не 
критикуй і не суди". Ви не можете встановити меж нужди, яка 
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штовхає людину на певні дії. Надаючи допомогу, будьте велико-
душними, будьте милосердними. Чим більше ви даєте, тим біль-
ше дасться вам. Повну міру відміряє Бог тому, хто був велико-
душним. Причому Бог дасть вам не лише тою мірою, якою да-
вали ви, а набагато більше. Намагайтеся любити, щоб самим 
бути вартими любові. Суперечки обходяться дорожче, ніж дружня 
угода, а люб'язність - неначе мед, її солодкість ще довго зали-
шається на язиці. 

Любіть, любіть! Любіть друзів і ворогів, щоб бути подібни-
ми до вашого Отця, який посилає дощі і на добрих, і на злих, і 
наказує сходити сонцю над праведними і неправедними. Коли 
добрі будуть вибрані, як колоски серед снопів, кожному буде за-
плачено або вічним сонцем і вічною росою, або пекельним вог-
нем і пекельним градом. Не досить любити тих, які вас люб-
лять і від яких ви сподіваєтеся відповідної дії. Це - не заслуга. 
Найчастіше це приємність, грішники також так роблять. Так чи-
нять і митарі, і язичники. Але ви повинні любити, як Бог, і з по-
шани перед Богом, тому що він є також і Творцем тих, котрі 
поводяться щодо вас вороже або не зовсім люб'язно. Я вима-
гаю від вас досконалої любові і тому кажу: "Будьте досконали-
ми, як досконалий ваш Отець Небесний". 

Заповідь любові до ближнього така велика, що я вже не кажу, 
як вам було наказано: "Не вбивайте, тому що той, хто вбиває, 
осуджується людьми" - я кажу вам: "Не давайте у собі зрости 
гніву", - тому що над вами є набагато вищий суд, що зважує 
також і приховані справи. Хто ображає брата - того осуджує 
Вища рада. Але хто називає його дурнем і тим йому шкодить -
буде осуджений Богом. Марними є жертви на вівтарі, якщо спо-
чатку всередині свого серця із любові до Бога не принести в 
жертву свою злобу і не здійснити найсвятіший акт пробачення. 
Якщо ти, отже, хочеш скласти жертву Богові і згадуєш собі, що 
ти згрішив супроти свого брата чи ти лютий на нього через про-
вину з його боку, то залиш свої дари перед вівтарем, пожертвуй 
спочатку своє себелюбство і помирися зі своїм братом. І тільки 
тоді підходь до вівтаря, і тільки тоді твоя жертва буде святою. 
Добре взаєморозуміння завжди є найкращим вирішенням. Сум-
нівним є присуд людини. Той, хто вперто вимагає судового про-
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цесу, - може його програти і заплатити супротивникові усе до 
останнього гелера або томитися у в'язниці. 

В усіх справах підносьте погляд до Неба. Питайте себе: "Чи 
маю я право комусь робити те, що Бог не робить мені?" Тому 
що Бог не є таким невблаганним і неподатливим, якими є ви. 
Горе вам, якби так було! Жоден не врятувався би. Хай роздуми 
над цими моїми словами приведуть вас до лагідних, покірних, 
милосердних почуттів. Так винагорода Божа не забариться і тут, 
на землі, і у Небі. 

Тут, у натовпі, стоїть чоловік, який мене ненавидить і не на-
важується сказати: "Зціли мене", тому що знає, що мені відомі 
його думки. Все ж я кажу: "Хай станеться тобі за твоїм бажан-
ням. І так, як спаде тобі полуда із очей, так хай щезнуть і жадо-
ба помсти, і темрява із твого серця". 

Ідіть усі з моїм миром! Завтра я знову промовлятиму до вас". 
Люди повільно розходяться - можливо, чекаючи вигуку ра-

дості. Але його немає. 
Апостоли і старші учні, що залишаються на горі, зацікавле-

но питають: "Кого ти мав на увазі? Чи, можливо, він не був зці-
лений?" Вони напосідають на Вчителя, котрий стоїть, схрестив-
ши руки, і дивиться услід людям, що сходять униз. 

Спочатку Ісус не відповідає. Потім каже: "Очі зцілені, душа -
ні, її зцілити неможливо, тому що вона повна ненависті". 

"Але про кого йдеться? Можливо, про римлянина?" 
"Ні, про одного нещасного". 
"Але чому ж ти його зцілив?" - питає Петро. 
"Чи маю я усіх йому подібних вдарити блискавкою?" 
"Господи, я знаю, що ти не хочеш, щоб я сказав "так", і 

тому я цього не кажу, але ... а це те саме". 
"Це те саме, Симоне Иони, але знай, щоб потім... О, як 

багато сердець, вкритих полудою ненависті, оточують мене! 
Ходи, підемо на вершину, щоб із висоти милуватися нашим 

гарним Галилейським морем. Тільки я і ти..." 
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211. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ 
БЛАЖЕНСТВА 
Третя частина 

Те саме місце, та сама година. Натовп людей такий самий, 
а, може, ще більший, тому що сягає аж до доріг, що ведуть у 
невелику долину. Немає тільки римлян. 

Ісус говорить: 
"Одним із гріхів, під який легко підпадає людина, є брак че-

сності - також і щодо самого себе. Оскільки людина дуже рідко 
є відвертою і чесною, то вона сама накладає на себе узду, яка 
примушує її іти визначеною дорогою. Проте людина, як необ'їж-
джений кінь, не хоче миритися з вуздечкою і або послаблює її, 
або позбавляється від неї, щоб уже без роздумів робити усе те, 
що могло б викликати докір зі сторони Бога, людей і її власного 
сумління. 

Ця узда - присяга. Вона непотрібна серед чесних людей, це 
не Бог навчив вас цього. Навпаки, він вам заповів: "Не свідчи 
ложно". До цієї заповіді він нічого не додав, тому що людина по-
винна бути чесною, і довіри до її слова мало б бути досить. У 
Второзаконні про клятви і обітниці говориться як про щось таке, 
що іде із серця, котре вважає себе посланим Богом, або витікає із 
потреби чи почуття вдячності: "Слово, що зійшло із твоїх уст, ти 
повинен дотримати і виконати, так як ти це добровільно пообіцяв 
твоєму Господу і Богу!" Завжди ідеться про дане слово - про ніщо 
інше, тільки слово. Люди присягають тому, що вони не впевнені 
або у самих собі, або у тому, що думають про них їх ближні. Але 
якщо хтось спонукає клястися іншу людину - то це свідчить, що 
він не довіряє відвертості і чесності того, хто клянеться. 

Як ви бачите, звичка клястися є наслідком моральної нечес-
ності людини, а, отже, соромом. Це подвійний сором для неї, тому 
Що вона постійно не дотримується цієї соромітної дії - присяги. З 
тією самою легковажністю, з якою вона насміхається над своїм 
ближнім, насміхається вона і над Богом, тому що не боїться холо-
днокровно і легко ложно присягати. Але чи є ганебніше створіння, 
аніж той, що порушує присягу? Як часто, клянучись, вживають 
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священну формулу, призиваючи Бога як свідка і поручителя; або 
покликаються на своїх найдорожчих - тата, маму, дружину, поме-
рлих родичів, власне життя і найцінніші органи - і вони повинні 
бути гарантією ложної клятви, щоб переконати співгромадянина, 
хоча насправді його обманюють. Така людина є богохульником, 
злодієм, зрадником, убивцею. Кого? Звичайно, Бога, тому що вона 
змішує правду із ницістю своєї брехні і насміхається над ним, ви-
гукуючи: "Покарай мене, вияви, що я брешу, якщо ти можеш; ти -
там, а я - тут і я глумлюся з тебе". Так, смійтеся, смійтеся, ви, 
брехуни і насмішники, та прийде година, коли ви більше не будете 
сміятися; вона прийде, коли той, кому дана вся влада, з'явиться 
вам у своїй жахливій величі. Один його вигляд змусить вас трепе-
тати, а його погляд знищить вас, а ще до того його голос визна-
чить вашу долю на віки і затаврує вас його прокляттям. 

Клятвопорушник - злодій, тому що завойовує собі пошану, 
якої не заслуговує. Ближній під враженням його присяги виявляє 
свою пошану до нього, і ця змія прикрашається нею і видає себе 
за те, чим вона не є. Він - зрадник, тому що своєю присягою 
обіцяє те, чого не хоче дотримати. Він - вбивця, тому що руйнує 
честь собі подібного, який через його ложну клятву втрачає по-
шану інших; а також тому, що він вбиває свою душу, бо є відра-
зливим грішником у очах Божих. Навіть коли ніхто не виявить 
правди, вона не сховається від Бога, якого неможливо обманути 
ні брехливими словами, ні лицемірними діями. Він бачить усе і ні 
на мить не випускає з поля зору жодну людину. Немає такої мі-
цної фортеці і такого глибокого підземелля, куди б не міг прони-
кнути його погляд. Бог дивиться також і у ваше найсокровенні-
ше, в цю фортецю кожного людського серця, і судить вас не по 
тому, що ви присягаєте, а по тому, що ви робите. 

Заповідь, яка була дана вам із введенням присяги для того, 
щоб зупинити брехню і легкість, з якою ламають дане слово, я 
заміняю тепер іншою заповіддю. Я не кажу, як старійшини: "Не 
кляніться ложно і дотримуйтеся того, в чому поклялися", а кажу: 
"Ніколи не кляніться!" Ні Небом, троном Бога, ні землею, підніж-
жям його стіп, ні Єрусалимом і його храмом, містом великого 
царя і домом Господа, нашого Бога. 
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Не кляніться ні гробами тих, хто покинув вас, ні їхніми ду-
шами. Гроби повні останків того, що є маловартісного у людині і 
що вона має спільне із твариною, а душі повинні залишатися там, 
де вони є. Не спричиняйте їм страждання і відрази, якщо це душі 
праведників, які уже попередньо пізнали Бога. Бо навіть якщо це 
тільки попереднє, а отже, часткове пізнання, і вони до моменту 
відкуплення не матимуть Бога у всій повноті його величі, то все 
ж вони не зможуть без страждань дивитися, як ви грішите. А 
якщо ці душі не є душами праведників, то не збільшуйте ще біль-
ше їхню муку, нагадуючи їм своїми гріхами про їхні власні гріхи. 
Залиште їх, залиште святих покійників у мирі, несвятих - у му-
ках. Не забирайте у одних їхній спокій і не збільшуйте страж-
дання інших. Навіщо покликатися на мертвих? Вони не можуть 
говорити. Святі не можуть, бо їм це забороняє милосердя - вони 
надто часто повинні були б суперечити вам? Прокляті не мо-
жуть, бо пекло не відчиняє своєї брами, а вони розтуляють уста 
лише для прокльонів, і кожен їхній голос приглушений ненавистю 
сатани і чорта, адже вони самі є чортами. 

Не кляніться ні головою батька, ні матері, ні дружини чи 
невинних дітей. Ви не маєте на це права. Чи ваші близькі є мо-
нетою або товаром? Чи, може, підписом на документі? Вони 
значать одночасно і більше, і менше за це. Вони є тілом і кров'ю 
від твоєї крові, о людино, але вони є і вільними створіннями, і ти 
не можеш використовувати їх, як рабів, у якості поручників твоєї 
ложної присяги. Вони значать менше, ніж твій власний підпис, бо 
ти - розумний, вільний і дорослий, тобто не є ні неповнолітнім, 
ані дитиною, яка не знає, що має робити, і тому від її імені ви-
ступають її батьки. Ти є самодостатньою, обдарованою розу-
мом людиною, і тому відповідаєш за свої дії і свої слова. Ти 
повинен відповідати за себе самого, і твоя власна порядність, і 
чесність, і повага твоїх співгромадян повинні поручатися за твої 
слова і діла, а не порядність і чесність твоїх родичів і пошана, 
ЯКУ вони зуміли собі здобути. Чи відповідають батьки за своїх 
синів? Так, але за неповнолітніх. Потім кожен відповідає сам за 
Себе. Не завжди праведні батьки мають праведних дітей, і бо-
гобоязлива жінка не завжди одружена із богобоязливим чолові-
к°м. То навіщо використовувати праведність родича як поруку? 
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Грішник теж має дітей, і допоки вони є невинними - вони є свя-
тими. То навіщо покликатися такою непорядною дією, як прися-
га, якої не хочеш дотримати, на невинних? 

Не кляніться і своєю головою, своїми очима, язиком і рука-
ми. Ви не маєте на це права. Все, що ви маєте, походить від 
Бога. Ви є лише дочасними вартовими, управителями духовних 
або матеріальних дібр, які дав вам Бог. То нащо використовува-
ти для присяги те, що вам не належить? Чи ви можете додати 
хоча б волосину на вашу голову, чи поміняти її колір? Якщо ви 
цього не можете, то навіщо тоді згадуєте зір, мову і свободу 
ваших членів, щоб скріпити вашу клятву? Не кидайте виклик 
Богові! Він міг би впіймати вас на слові і висушити ваші очі, 
спустошити ваші сади, забрати у вас ваших дітей і перетворити 
у руїни ваші будинки, щоб нагадати вам про те, що він є Гос-
подь, а ви - піддані, і що проклятий той, хто робить із себе Бога, 
хто ставить себе над Богом і кидає йому виклик брехнею. 

Кажіть: "Так, так" і "Ні, ні". Не більше. Що понад цим -
нашіптує злий, щоб потім сміятися із вас, бо ви, не будучи спро-
можними згадати, що ви говорили колись, будете змушені бре-
хати, і вас викриють і висміють як брехуна. Чесність, діти, у 
речах і у молитві! 

Не робіть, як лицеміри, котрі виставляються людям напоказ, 
молячись у синагогах або на площах, щоб їх вшановували як 
набожних і праведних людей, і в той же час грішать перед своєю 
сім'єю, Богом і ближнім. Чи ви не розумієте, що це схоже на 
клятвопорушення? Ви демонструєте неправду тільки для того, 
щоб здобути собі пошану, якої ви не заслуговуєте. Ваша молит-
ва: "Істинно, я - праведник. Я присягаюся в цьому перед очима 
усіх, які мене бачать і не можуть заперечити, що вони бачать, 
як я молюся", лицемірна. Вона служить покривалом, яке ви на-
кидаєте на свій злий вчинок. Відмовлена з таким наміром моли-
тва стає богохульством. 

Залиште це Богові - оголошувати вас праведним - і чиніть 
так, щоб все ваше життя свідчило: "Гляньте, ось - слуга Господ-
ній". Ви ж самі повинні мовчати - для вашої ж користі. Не ро-
біть свого язика, котрим керує високомірність, предметом згір-
шення в очах ангелів. Краще було б, якби ви на мить оніміли, 
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якщо не маєте сили наказати висомір'ю і язикові, котрі проголо-
шують вас праведним і улюбленим Бога. Залиште цю жалюгід-
ну шану чванькам і лицемірам! Залиште гордим і фальшивим 
цю тлінну винагороду! Жалюгідна заплата! Та вони її хочуть, й 
іншої вони не одержать, тому що більше однієї не дасться ніко-
му. Або істинна, праведна і вічна Неба, або несправжня цього 
світу, що триває так довго, як людське життя, а, можливо, навіть 
коротше, і яку потім, в іншому житті, треба буде спокутувати 
ганебним покаранням. 

Слухайте, як треба молитися: як язиком, так і працею, і всім 
своїм єством, зі спонуки серця, яке любить Бога і визнає в ньому 
Отця і яке постійно змушує вас роздумувати, хто є творцем і що 
є створінням. Тільки так людина може постійно знаходитися у спо-
вненій пошани любові перед обличчям Бога - чи вона молиться, 
чи працює, чи подорожує, чи відпочиває, чи заробляє на прожиток 
або жертвує добрі вчинки. Із внутрішньої спонуки серця, сказав я. 
Це перша і головна риса, тому що все походить із серця, і яким є 
серце, такими є дух, слово, погляд і вчинки людини. 

Праведник черпає із праведного серця добро, і чим більше 
він звідти черпає, тим більше він знаходить; тому що те, що він 
зробив доброго, теж породжує добро - так, як кров, що оновлює-
ться у кругообігу по судинах і повертається назад у серце, збага-
чена новими речовинами, взятими із повітря і їжі. Звиродніла ж 
людина може із свого найтемнішого серця, повного обману і отру-
ти, черпати лише обман і отруту, і так, як у ній обман і отрута 
множаться через все нові гріхи, так помножується у добрій лю-
дині милість Божа. Повірте, що лиш те виливається з уст людини 
і знаходить своє вираження у її діях, чим повне серце людини. 

Творіть у собі покірне і чисте серце, повне любові, довір'я і 
відвертості. Любіть Бога боязкою любов'ю, яку відчуває нарече-
на до свого нареченого. Істинно кажу я вам, кожна душа - діва, 
заручена із вічно люблячим нашим Господом і Богом. Земне життя 
людини є часом заручин; ангел, даний кожній людині за охорон-
ця, - духовним дружкою нареченої. Кожна година життя і кожна 
подія - це служниці, що готують весільний бенкет. Година смерті 
- це година здійсненого із Богом весілля, за ним слідує пізнання, 
обійми і поєднання. Одягнута у весільну одежу, одружена із Бо-
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гом душа може зняти свое покривало і впасти в обійми Бога, і 
ніхто не може бути незадоволеним цією любов'ю до нареченого. 

Та до цієї години ви, душі, що поки що ще віддаєтесь Богові 
у жертві союзу заручин, подайтеся для розмови із Богом-наре-
ченим у мирну тишу вашого житла, але особливо - у мирне житло 
вашого серця, і говоріть до Царя ангелів, як ангел у тілі - ви, що 
постійно маєте при боці вашого ангела-охоронця. Говоріть до ва-
шого Отця у скритості ваших сердець і у вашій внутрішній кім-
натці, залишивши зовні все світське, а насамперед - прагнення 
бути поміченим і служити повчальним прикладом, а також сум-
ніви чи довгі словесні молитви з байдужими і прісними словами 
любові. О так, усе це зайве! Звільніться від бажання творити 
довгі молитви. Є люди, котрі даремно тратять час у безконечно-
му монолозі простому ворушінні губами і розмові із самим со-
бою, яку навіть ангел-охоронець не слухає. Він намагається ви-
правити пусте бурмотіння свого нерозумного підзахисного, сам 
заглиблюючись у полум'яну молитву. 

Істинно є такі, що так само провели б ці години, навіть якби 
їм з'явився сам Бог і сказав: "Спасіння світу залежить від того, 
чи ти відмовишся від цього бездуховного способу молитви, щоб, 
можливо, просто черпати із колодязя воду і поливати нею з лю-
бові до мене і твоїх співгромадян землю". Істинно є люди, що 
розмову із собою цінять вище, ніж обов'язок ввічливо прийняти 
відвідувача або допомогти у любові до ближнього тому, хто 
страждає. Є душі, що підпали під ідолопоклонство молитви. 

Молитва - акт любові. А любити можна, коли молишся і коли 
печеш хліб, коли споглядаєш і коли допомагаєш перестарілій лю-
дині, коли ідеш на прощу до храму і коли присвячуєш себе сім'ї, 
коли приносиш у жертву ягня або коли жертвуєш власними егоїс-
тичними бажаннями, щоб зосередитися на Господі. Досить, щоб 
все своє єство і все, що робите, зодягнути у любов. Не бійтеся, 
Отець вас бачить. Отець вас розуміє. Отець вас вислухає. Отець 
вам дає. Скільки ласк зіслано тільки за одне-єдине істинне доско-
нале любовне зітхання! Яка повнота за таємну, з любов'ю прине-
сену жертву! Не будьте подібними на язичників. Не треба вказу-
вати Богові, що він має робити і що давати, щоб вам допомогти. 
Хай вказують язичники своїм ідолам, які нічого не розуміють. 
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Ваш Бог, істинний духовний Бог, який є не лише Богом і Царем, 
але і вашим Отцем, знає, що ви потребуєте, ще до того, як ви його 
про те попросите. 

Просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам від-
чинять. Адже хто просить - отримує, хто шукає - знаходить, і 
хто стукає - тому відчиняють. Якщо одне з ваших дітей про-
стягає ручку і просить: "Тату, я голодний", - то чи дасте ви 
йому тоді камінь? Чи дасте ви йому змію, коли воно просить у 
вас риби? Ні, ви дасте йому хліба, риби і ще більше: пестощі і 
благословіння; тому що батькові приємно піклуватися про свою 
дитину і мати змогу бачити її щасливу усмішку. Якщо ж, отже, 
ви, незважаючи на ваше недосконале серце, умієте з природної 
любові дати вашим дітям добрі дари, як це роблять і тварини 
щодо свого потомства, то наскільки більше дасть вам ваш Отець 
Небесний, якого ви просите про речі добрі і потрібні для вашого 
благополуччя. Не бійтеся просити і не бійтеся, що не отримаєте 
того, що просите. 

Все ж - тут я повинен застерегти вас від помилки, якої лег-
ко можна допуститися - не робіть так, як чинять слабкі у вірі і 
любові язичники істинної релігії - тому що і серед вірних зустрі-
чаються язичники, чия жалюгідна віра є сумішшю пережитків 
та істинної віри, будівлею, в тріщини стін якої вросли бур'яни, і 
вона починає руйнуватися, і згодом впаде. Віра таких тратить 
свою силу, коли вони бачать, що їх не вислухали. 

Ви просите і бажаєте, щоб вас вислухали. І справді, було б 
несправедливо не дати вам випрошуваної ласки. Та життя на 
цьому не закінчується, і те, що сьогодні здається добрим - зав-
тра може перетворитися на зло. Ви не можете цього знати, тому 
що ви знаєте лише те, що відбувається зараз, і це вже є ласкою 
Божою. Але Бог знає і майбутнє, і щоб не допустити ще більшо-
го горя, він часто залишає вашу молитву невислуханою. Цього 
року мого публічного життя я не раз чув у серцях зітхання: "Як 
дуже я тоді страждав, коли Бог мене не вислухав". І я кажу: 
"Так треба було, тому що та ласка завадила б тобі прийти до 
Бога". Інші говорили і мені: "Чому, Господи, ти мене не вислуха-
єш? Усіх вислуховуєш, тільки не мене", - і хоч мені було боляче 
бачити, як вони страждають, я повинен був відповісти: "Я не 
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можу", тому що вислухання було б перешкодою для їхнього зле-
ту ввись, до досконалості. 

І Отець також деколи каже: "Я не можу". Не тому, що він не 
може у цю мить втрутитися, а тому, що він знає, які наслідки ви-
пливуть із цього у майбутньому. Слухайте: у дитини хворий шлу-
нок. Мати кличе лікаря, і той каже: "Щоб його вилікувати, потрі-
бен абсолютний піст". Дитина плаче, кричить, канючить, і здаєть-
ся, що помирає із голоду. Співстраждальна, як завжди, мати поєд-
нує свої жалоби з жалобами дитини. Категорична заборона лікаря 
здається їй занадто жорстокою. Вона думає, що піст і плач мо-
жуть зашкодити дитині. Та лікар залишається невблаганним і 
врешті каже: "Жінко, я знаю, про що йдеться, ти - не знаєш! Ти 
хочеш втратити свою дитину, чи хочеш, щоб я тобі її врятував?" 
Мати кричить: "Я хочу, щоб вона жила". "Тоді, - каже лікар, - я 
не можу дозволити ніякої їжі. Це була б її смерть". І Отець також 
говорить так деколи. Ви, матері, що співчуваєте власному я, не 
хочете слухати, як воно плаче через те, що йому відмовили в 
милості. Та Бог говорить: "Я не можу. Це було б тобі на шкоду". 
Але минає день або вічність, і ти врешті змушений сказати: "Дя-
кую, мій Боже, що ти не вислухав моєї нерозумної просьби". 

Те, що я сказав вам про молитву, стосується також і постів. 
Коли ви постите, то не робіть сумного виразу обличчя, як це роб-
лять лицеміри, які штучно перекошують обличчя, щоб люди ду-
мали, що вони постять, навіть якщо це не є правдою. Вони із по-
хвалою світу отримали і свою винагороду, й іншої вже не отрима-
ють. А ви, коли постите, зробіть радісне обличчя, частіше його 
мийте, щоб воно виглядало чистим і свіжим, намастіть бороду, 
надушіть волосся і посміхайтеся із виразом ситого. О, істинно, 
немає кращої страви, що зміцнює, ніж любов. Хто постить у дусі 
любові, той живиться любов'ю. Істинно кажу я вам, світ може 
називати вас "самовпевненими" і "митарями", але Отець ваш знає 
вашу геройську таємницю і віддячить вам за неї подвійно. Він 
винагородить вас за піст і за те, що вас за нього не вихваляли. 

А тепер, наситивши душу, ідіть і дайте поживу тілу. Ось ці 
двоє бідних людей залишаться з нами. Вони будуть нашими бла-
гословенними гостями, які нададуть нашому хлібу приємного 
смаку. Хай мир буде з вами". 
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Двоє бідних людей зостаються. Це худорлява жінка і дуже 
старий чоловік. Та вони прийшли не разом. їх звів випадок. Вони 
соромливо стояли в кутку і марно простягали руку до усіх, хто 
проходив мимо них. 

Ісус простує до них, оскільки вони не наважуються підійти 
до нього, бере їх за руки і вводить у гурт учнів під своєрідний 
намет, який Петро спорудив дещо збоку. Так виглядає, що там 
учні ночують і перечікують найгарячіші години дня. Дах намету 
споруджений з хмизу і... плащів. Та цей прихисток необхідний 
їм, хоч він і такий низький, що Ісус і Юда Іскаріот як найвищі 
змушені нагнутися, щоб увійти. 

"Ось це батько, а це - сестра. Принесіть сюди все, що ми 
маємо. Поки будемо їсти, послухаймо їхню історію", - Ісус осо-
бисто обслуговує обох зніяковілих людей і слухає їхні сумні роз-
повіді. Старий чоловік залишився сам. Його дочка поїхала зі сво-
їм чоловіком, забувши про батька. Жінка також самотня, бо її 
чоловіка забрала гарячка, крім того вона ще й хвора. 

"Люди нас зневажають, тому що ми бідні, - каже старий 
чоловік. - Я змушений жебракувати, щоб щось відкласти і гідно 
відзначити свято пасхи. Мені вісімдесят років, і я завжди свят-
кував пасху (єврейський Великдень), а цьогорічна пасха може 
бути для мене останньою. Я хочу без докорів совісті увійти у 
лоно Авраама. Я прощаю своїй дочці і сподіваюся отримати про-
щення, і хочу дотриматися звичаю". 

"Дорога довга, батьку". 
"Ще довша дорога до Неба, якщо опустити урочистості свята". 
"Ти йдеш сам? А якщо дорогою тобі стане зле?" 
"Ангел Божий закриє мої повіки". 
Ісус гладить тремтячу білу голову і питає жінку: "Чого хо-

чеш ти?" 
"Я шукаю роботу. Якби я краще харчувалася, я б видужала 

від гарячки, а якби я вилікувалася, то могла б працювати на полі". 
"Ти думаєш, що одужаєш тільки завдяки кращій їжі?" 
"Ні, адже ти тут... Та я самотня жінка, дуже бідна жінка, 

щоб сміти просити про милосердя!" 
"Якби я тебе зцілив, чого би ти тоді бажала?" 
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"Нічого більше. Я б уже мала більше, ніж я наважилася б 
сподіватися". 

Ісус посміхається і простягає їй шматок хліба, який перед 
тим занурив у підкислену воду, що слугує напитком. Жінка їсть 
хліб, нічого не кажучи, а Ісус все ще посміхається. 

Перекуска швидко закінчується - вона була такою мізер-
ною. Апостоли й учні прямують до схилів у пошуках тінистого 
місця. Ісус залишається в наметі. 

Старець сів на оброслу мохом скельну брилу і, вичерпаний, 
заснув. Через хвильку жінка, яка так само пішла шукати тіні і 
спочинку, повертається і боязко підходить до Ісуса. Ісус посмі-
хається до неї, щоб її підбадьорити. Вона несміло, але із щасли-
вим виразом обличчя, підходить ближче, майже до намету. Її 
радість пересилює несмілість - жінка поспішно робить останні 
кроки і падає на коліна перед Ісусом із приглушеним вигуком: 
"Ти мене зцілив. Будь благословенний! Це час моєї гарячки, а я 
її більше не маю... О!" - і вона цілує Ісусові стопи. 

"Ти справді впевнена, що зцілена? Я тобі не говорив цього. 
Це могло статися випадково..." 

"О ні! Тепер я зрозуміла твою усмішку, з якою ти давав мені 
хліб. Твоя сила вливалася в мене з кожним шматочком. Я не маю 
нічого, чим би я могла віддячити тобі, окрім мого серця. Наказуй 
своїй служниці, Господи, і вона буде послушною тобі аж до смерті!" 

"Добре. Ти бачиш он там того старця? Він - самотній і пра-
ведник. Ти мала чоловіка, і смерть його відняла у тебе. Він мав 
дочку, і егоїзм забрав її у нього - це ще гірше, але він не хулить. 
Та було б неправильно, якби він був змушений самотньо провес-
ти свої останні години. Будь ти йому дочкою!" 

"Так, мій Господи!" 
"Але подумай - це означає, що тобі треба буде працювати 

для двох". 
"Я зараз сильна і зможу це". 
"Тоді іди до кущів, де спочивають апостоли, і скажи чолові-

кові, одягнутому в сіре, щоб він прийшов до мене". 
Жінка швидко іде до вказаного місця і повертається із Си-

моном Зилотом. 
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"Ходи сюди, Симоне. Я маю тебе щось спитати. Зачекай, 
жінко". 

Ісус відходить на кілька метрів. 
"Як ти думаєш: чи міг би Лазар прийняти до себе на службу 

ще одну робітницю?" 
"Лазар? Я думаю, що він і не знає, скільки у нього слуг. 

Однією більше чи менше... Але про кого йдеться?" 
"Про он ту жінку; я її зцілив". 
"Цього досить, Учителю. Якщо ти її зцілив, то це доводить, 

що ти її любиш, а те, що ти любиш, - святе для Лазаря. Я руча-
юся за нього". 

"Це правда. Те, що я люблю, - святе для Лазаря. Це ти 
добре сказав. Тому Лазар також стане святим, бо оскільки він 
любить те, що я люблю, він любить також і досконалість. Я хо-
тів би довірити цій жінці он того старого чоловіка, і так старий 
патріарх зможе в радості відбути своє останнє свято пасхи. Я 
дуже люблю старих праведників і якщо можу обдарувати їх ра-
дісним вечором життя - почуваюся щасливим". 

"І дітей ти також любиш..." 
"Так, і хворих..." 
"І засмучених..." 
"І самотніх..." 
"О мій Учителю! Чи ти усвідомлюєш, що любиш усіх, на-

віть своїх ворогів?" 
"Я цього не усвідомлюю, Симоне. Любити - моя природа. 

Ось прокидається патріарх. Ходімо до нього і скажімо, що він 
святкуватиме пасху побіч дочки і більше не буде відчувати не-
стачі в хлібі". 

Вони повертаються до намету, де на них чекає жінка, і усі троє 
ідуть до старого чоловіка, котрий сів і зашнуровує свої сандалі. 

"Що ти робиш, батьку?" 
"Хочу зійти в долину. Сподіваюся знайти пристановище на ніч. 

Завтра я буду жебракувати на дорозі, а тоді піду далі, далі, все 
далі і, можливо, через місяць, якщо не помру раніше, буду у храмі". 

"Ні". 
"Я не повинен цього робити? Чому?" 
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"Тому що Бог цього не хоче. Ти не підеш сам. Ось ця жінка 
буде тебе супроводжувати. Вона поведе тебе на місце, яке я 
вам назову і де вас приймуть з любові до мене. Ти відсвяткуєш 
свою пасху, але без зусиль. Свій хрест ти уже відносив, батьку. 
Тепер поклади його додолу і збирайся у подячною молитвою до 
свого милостивого Бога". 

"Але чому?... Я... я не заслуговую всього того... Ти... до-
чка... Це більше, ніж би ти подарував мені двадцять років... А 
куди, куди ти мене посилаєш?" - старець плаче у свою довгу 
скуйовджену бороду. 

"До Лазаря Теофіла. Чи ти знаєш його?" 
"О, я родом із області, яка межує із Сирією, і пам'ятаю Теофі-

ла. О благодатний Сину Божий, дозволь, щоб я тебе благословив!" 
Ісус, який опустився на траву навпроти чоловіка, справді на-

хиляється, щоб той в урочистому жесті міг покласти на нього 
свою руку. Урочисто звучать слова старого благословення, які 
вимовляє старечий голос: "Хай Господь благословить і охоро-
нить тебе. Хай Господь засяє своїм обличчям над тобою і буде 
милостивим до тебе. Хай Господь зверне до тебе свій вид і дасть 
тобі свій мир". 

Ісус, Симон і жінка разом відповідають: "Амінь". 

212. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ 
БЛАЖЕНСТВА 

Четверта частина 

Натовп зростає з кожним днем. Тут жінки, чоловіки, стари-
ки, діти, багаті і бідні. Знову прийшли Стефан і Гермас, хоч вони 
не належать до групи учнів, підпорядкованих Ісааку. Все ще тут 
і старий чоловік, і жінка, які вчора знайшли одне одного завдяки 
Ісусові. Вони стоять майже біля свого Утішителя; риси їхніх об-
лич більш відкриті, ніж учора. Старець поклав свою зморшкува-
ту руку на коліно жінки, наче хоче надолужити втрачене протя-
гом багатьох місяців і років самотності, а вона гладить старечу 
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руку з морально здоровою, притаманною кожній жінці потребою 
материнства. 

Ісус, ідучи до своєї простої кафедри, проходить мимо них і, 
проходячи, кладе руку на голову старця, котрий дивиться на ньо-
го так, наче уже бачить Ісуса в образі Бога. Петро каже щось 
до Ісуса, і той дає йому знак, наче хоче сказати: "Це нічого". 

Я не розчула, що сказав апостол, який залишився при Ісусі, 
до якого долучаються ще Юда Тадей і Матей. Інші губляться в 
натовпі. 

"Хай мир буде з усіма вами! 
Вчора я говорив про молитву, про клятви і про пости. Сьо-

годні я хочу дати вам науку про інші чесноти. Вони також є мо-
литвою, довір'ям, відвертістю, любов'ю і вірою. 

Першою чеснотою, про яку я говоритиму, є правильне вико-
ристання багатств, які завдяки добрій волі вірного слуги будуть 
перетворені у скарби Неба. Скарби землі минущі, а скарби Неба -
вічні. Ви прив'язані до маєтку? Ви жалієте, що повинні померти 
і вже більше не зможете турбуватися вашими добрами і будете 
змушені їх залишити? Тоді перенесіть їх у Небо! Ви скажете: "В 
Небо не може увійти нічого, що належить землі, а ти вчиш нас, 
що гроші є найбруднішою річчю цього світу. То як ми зможемо 
перенести їх у Небо?" Звичайно, ви не зможете взяти монети, 
тобто матерію, у небесне, чисто духовне Царство. Але ви мо-
жете взяти зі собою користь, яку спроможетеся здобути із них. 
Навіщо ви віддаєте свої гроші у банк? Щоб вони принесли вам 
прибуток. Ви кладете гроші в банк не для того, щоб вам пізніше 
повернули ту саму суму, - ви вимагаєте, щоб вам за десять та-
лантів повернули одинадцять, або й більше. Тільки тоді ви задо-
волені і хвалите банкіра. В іншому випадку ви кажете: "Він хоч і 
чесний, але дурень". Якщо ж він вам замість одинадцяти талан-
тів дасть лише дев'ять, то ви подасте на нього в суд і запрото-
рите у в'язницю. 

Звідки з'являються проценти на ваші гроші? Чи, може, банкір 
сіє ваші гроші і поливає, щоб їх розмножити? Ні. Процент з'явля-
ється від мудрого ведення справ - через надання іпотек і займів. 
А ви, отримавши проценти на свій виклад, помножуєте свій капі-
тал. Чи ж не так? Отож слухайте. Бог дає вам земні добра: одно-
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му багато, іншому - заледве найнеобхідніше для життя. Він каже 
вам: "Тепер справа за тобою. Я дав їх тобі. Використай ці засоби 
для мети, яка відповідає бажанням моєї любові і твоєму благові. 
Я довіряю тобі їх; та не для того, щоб ти творив ними зло. З 
вдячності за покладене на тебе довір'я і мої дари - вживай ці 
добра і добре вклади їх для істинної батьківщини - Неба". 

Тепер я скажу вам, що ви повинні робити, щоб досягти цієї 
мети. Не накопичуйте багатств на цій землі - багатств, які за-
тьмарили вам увесь світ, які роблять вас жорстокосердними щодо 
інших і які стягають на вас прокляття ближнього і прокляття 
Боже. Вони цього не варті. Вони і тут, на землі, не є вічними. 
Вас будь-коли можуть обікрасти злодії. Ваші будинки може зруй-
нувати вогонь. Хвороби і пошесті можуть знищити ваші сади і 
отари. Багато небезпек загрожує вашим добрам незважаючи на 
те, чи вони мають міцний фундамент, як, наприклад, будинки, чи 
незмінні, як золото, чи ранимі, як усе живе тваринного чи рос-
линного світу, чи можуть, як коштовні тканини, втратити свою 
вартість. Будинки можуть зруйнувати блискавка, вогонь і вода; 
поля можуть знищити злодії, хвороби, посуха, шкідники-тварини 
і шкідники-комахи. Сказ, вивихи, смертельні епідемії загрожу-
ють тваринам; міль і миші - коштовним тканинам і цінним меб-
лям, зношення і корозія - посуду, світильникам, мистецьким ре-
шіткам воріт - усе підлягає тлінню. 

Якщо ж ви з усіх цих земних дібр зробите надприродне доб-
ро, то його не пошкодить ні час, ні люди, ні природні катаклізми. 
Збирайте скарби у Небі - там, куди не можуть проникнути злодії 
і де немає біди. Працюйте милосердною любов'ю проти усіх 
лих землі. Пестіть ваші монети, навіть цілуйте їх, якщо хочете, 
радійте з багатообіцяючих урожаїв, із виноградників, повних ви-
ноградних Грон, з оливкових дерев, що гнуться під вагою оливок, 
із розкішних овець з тугим вим'ям. Ви можете все це робити, 
але не у безплідний, не у людський спосіб. Робіть це з любов'ю 
і задоволенням, з надприродною радістю і надприродними дум-
ками: "Дякую, мій Боже, за ці монети, це збіжжя, ці дерева, ці 
вівці і ці угоди. Вівці, дерева, луги, угоди - дякую, що ви мені 
так добре служите. Будьте благословенні, тому що через твою 
доброту, о Вічний, і через вашу доброту, ви, усі добра, я можу 
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зробити багато доброго голодному, нагому, бездомному, хворо-
му і самотньому. Минулого року я дав десятьом. Цього року, 
хоч я і багато витратив з добрими намірами, я маю ще більше 
грошей, тому що урожаї були ще більші, а мої отари - ще чис-
ленніші. Тому я дам удвічі, навіть утричі більше, ніж останнього 
року, щоб усі, навіть ті нещасні, що не мають нічого свого, розді-
лили мою радість і славили тебе, Вічного, разом зі мною". Та-
кою є молитва праведника. Поєднана із доброю справою, вона 
переміщає ваші скарби на Небо. Вони не лише залишаться там 
навічно, але ще й помножаться на усі святі плоди любові. 

Хай скарб ваш буде у Небі, щоб і ваше серце там було -
над цим світом і поза небезпекою; бо не лише на золото, будин-
ки, поля і отари може впасти лихо, але і на ваше серце - дух 
світу переслідує його, щоб обікрасти, ослабити, зранити і навіть 
убити. Якщо ви будете діяти саме так, ви збагачуватимете скар-
бами ваше серце, тому що ви будете мати Бога в собі аж до 
блаженного дня, коли ви прийдете до нього. 

Але щоб не применшити заслуги любові, слідкуйте за тим, 
аби ви були милосердними у надприродному сенсі. Що я сказав 
про молитву і пости - те саме кажу і про благодійність та про 
кожну добру справу, яку ви можете зробити. 

Бережіть добро, яке робите, від осквернення духом світу, 
ховайте його від людської похвали. Не оскверняйте пахучої тро-
янди, істинної посудини з фіміамом, що струменіє приємними 
Господу пахощами вашої любові до ближнього і ваших добрих 
справ. Високомір'я, бажання бути поміченим, коли робиш щось 
добре, і прагнення, щоб тебе визнали, оскверняють те добро. І 
тоді троянда любові до ближнього буде заплямована і обірвана, 
а в посудину з фіміамом упаде смердюча солома, а разом із 
нею - добре вгодоване високомір'я. 

О ці благодійні вчинки, зроблені лише для того, щоб про них 
говорили! Було б краще, якби їх не було. Хто не чинить діл лю-
бові до ближнього - грішить через жорстокосердність. Хто чи-
нить добро, але оприлюднює пожертвуваний внесок та ім'я одер-
жувача, вимагаючи похвали, - грішить високомір'ям. Він грішить 
супроти любові, тому що оприлюдненням імені він соромить одер-
жувача; він грішить духовною жадібністю, тому що хоче пожати 
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людську похвалу... Солома, солома, ніщо, тільки солома! Робіть 
так, щоб хвалив вас Бот із його ангелами. 

Коли ви даєте милостиню, то не трубіть про це, привертаючи 
увагу перехожих і вимагаючи вшанування, як роблять ті лицемірні, 
що шукають оплесків людей і лиш там дають пожертви, де це хтось 
бачить. І ці також уже отримали свою нагороду і від Бога ніякої 
іншої уже не отримають. Ви не повинні впадати у той самий гріх і 
ту саму гординю. Ви повинні так давати пожертви, щоб ваша пра-
виця не знала, що робить лівиця; саме таким - скритим і сором'я-
зливим - має бути ваш вияв милосердя. А потім ви повинні про це 
забути. Не милуйтеся самозадоволено вчиненою вами справою і 
не надувайтеся, як жаба, яка любується собою у ставку. Своїми 
затягнутими поволокою очима вона бачить у воді своє відображен-
ня поруч з відображенням дерев, хмар і екіпажів, які стоять на бе-
резі, і вони здаються їй такими малими у порівнянні з нею, що вона 
надимається так, що готова луснути. Ваша любов до ближнього -
ніщо у порівнянні із безкінечним Божим милосердям, і якщо ви по-
рівнюєте себе з ним і вважаєте свою крихітну благодійність веле-
тенською і значною, як його безкінечне милосердя, - то подібні до 
тієї жаби: вас розпирає гординя, і рано чи пізно ви пропадете. 

Забудьте зроблені вами добрі справи! Замість них вам зали-
шаться світло, голос, радість, котрі освітять вам день і прине-
суть вам задоволення і щастя. Вам світитиме посмішка Бога, 
блаженство душевного миру, що, знову ж таки, є Бог, а голос 
Бога-Отця вам скаже: "Дякую". Бог бачить і таємне зло, і скри-
те добро і відплатить вам за них. Я..." 

"Вчителю, ти обманюєш сам себе!" - несподівано вигукує 
хтось із середини натовпу. Всі повертаються туди, звідки лунав 
голос. Наступило замішання. Петро каже: "А чи я не говорив! 
Ах, якщо хоч один із них тут - тоді більше добра не буде!" 

В натовпі чути посвисти і шемрання, спрямоване проти бо-
гохульника. Один Ісус залишається спокійним. Він стоїть на ви-
ступі скелі у своїй темно-синій одежі, схрестивши руки на гру-
дях. Його обличчя сяє. 

Не зважаючи на реакцію народу, невідомий переходить у на-
ступ: "Ти - поганий вчитель, тому що ти вчиш того, чого сам не 
робиш і ..." 
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"Замовкни! Іди геть! Соромся! - кричить натовп. - Іди до 
своїх книжників! Нам досить Учителя. Лицемір серед лицемі-
рів! Фальшиві вчителі! Душителі!.." 

Люди кричали б і далі, але їх спинив голос Ісуса: "Тихо! Дай-
те йому сказати!" Люди замовкають, але їх люті погляди свід-
чать, що вони ображені. 

"Так, ти вчиш того, чого сам не робиш. Ти кажеш, що слід 
давати милостиню, не виставляючи себе напоказ, а вчора в при-
сутності всього народу ти сказав до двох бідних: "Залиштеся, я 
дам вам їсти". 

"Я сказав: "Двоє бідняків залишаться тут. Вони будуть на-
шими благословенними гостями і нададуть нашому хлібу при-
ємного смаку", нічого більше. Я не казав, що дам їм їсти. Де 
той бідняк, який не мав би принаймні шматка хліба? Мені при-
ємно було запропонувати їм своє товариство". 

"Ну так, ти хитрий і вмієш грати ягня..." 
Тут встає старий, обертається, піднімає свою палицю і вигу-

кує: "Пекельний язику, ти, що звинувачуєш святого! Ти думаєш, 
що усе знаєш і можеш обвинувачувати через свою ученість? Так, 
як ти не впізнаєш Бога і не впізнаєш того, кого ти звинувачуєш, ти 
не впізнаєш і його діл. Лише ангели і моє ликуюче серце це зна-
ють. Слухайте, люди, слухайте всі і знайте, що Ісус - не брехун і 
не високомірний, як стверджує цей покидьок храму. Він..." 

"Мовчи, Ізмаїле! Мовчи заради мене. Якщо я зробив тебе 
щасливим, то зроби і мене щасливим замовкнувши!" - просить 
його Ісус. 

"Я мовчатиму, святий Сину. Та дай мені сказати лиш кілька 
слів, - і продовжив, звертаючись до натовпу: - на ньому - бла-
гословення старого вірного ізраїльтянина, він по-божественному 
обдарував мене, і Бог поклав у мої уста слова похвали, щоб і я, 
і Сара, моя нова дочка, славили його. А над твоєю головою не 
буде благословення. Я тебе не проклинаю. Я не оскверню свої 
уста прокльоном, тому що мрію сказати до Бога: прийми мене! 
Я ніколи не проклинав навіть ту, яка обмовляла мене, і вже отри-
мав божественну нагороду. Та ще знайдеться хтось, хто засту-
питься за невинно обвинуваченого й Ізмаїла, друга Божого, яко-
го Господь обдаровує благодіяннями". 
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Хор вигуків завершує промову старого чоловіка, котрий зно-
ву сідає, а той, що вигукував, іде геть під супровід образливих 
висловів. Люди гукають до Ісуса: "Говори далі, говори далі, свя-
тий Учителю! Ми хочемо слухати лише тебе, не цих проклятих 
ворон, а ти слухай нас. Вони просто заздрять, тому що ми лю-
бимо тебе більше, як їх. Але в тобі - святість, а у них - злоба. 
Говори! Говори! Ти бачиш, що ми не прагнемо нічого іншого, 
крім твого слова. Наші будинки? Наші справи? Ніщо, якщо ми 
можемо тебе послухати". 

"Так, я говоритиму. Та не сердіться. Моліться за тих нещас-
них. Прощайте їм, як і я прощаю. Тому що коли ви будете про-
щати людям їхні помилки, то і Отець ваш у Небі простить вам 
ваші гріхи. Якщо ж ви плекатимете у своєму серці ненависть і 
не будете прощати людям, тоді Отець не простить і вам ваші 
гріхи. А прощення потребують усі. 

Я говорив вам, що Бог вас винагородить, навіть якщо ви і не 
просите нагороди за добро, яке ви зробили. Не робіть добро за-
для нагороди, задля гарантії на завтра. Роблячи добро, не сумні-
вайтесь, не загадуйте на майбутнє: "Чи щось ще залишиться 
для мене? Якщо я залишуся ні з чим - хто мені тоді допоможе? 
Чи знайдеться хтось такий, що зробить для мене те, що зробив 
я? Якщо я колись не зможу більше давати, то чи мене все ще 
будуть любити?" 

Я маю впливових друзів серед багатих і друзів серед бідних 
землі. Істинно кажу я вам, не можновладних друзів люблю я 
найбільше. Я іду до них не з себелюбства і власної користі, але 
тому, що я отримую від них щось для тих, котрі самі не мають 
нічого. Я - бідний. Я нічого не маю. Я хотів би мати усі скарби 
світу і перетворити їх на хліб для голодуючих, на будинки для 
бездомних, на одяг для нагих і на ліки для хворих. Ви скажете: 
"Ти можеш зцілювати". Так, це та інше я можу. Але не завжди 
люди мають віру. І тоді я нічого не можу зробити з того, що я 
хотів би зробити і що зробив би, якщо б у серцях людей була 
віра в мене. Я хотів би зробити добро і для невіруючих, а оскіль-
ки вони не просять Сина Чоловічого про чудо, то я хотів би до-
помогти їм як людина людині. Та я нічого не маю. Тому я про-
стягаю руку до того, хто щось має, і прошу: "Вияви милосердя в 
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ім'я Боже" - саме для цього я маю друзів у вищих верствах 
суспільства. Я не завжди буду на землі, а бідні залишаться, та я 
не зможу більше творити чуда над тими, які в мене вірять, і не 
зможу більше давати милостиню, щоб схилити людей до віри. 
Та залишаться багаті друзі, навчені мною, як слід робити благо-
дійства, і залишаться мої апостоли, навчені спільним перебуван-
ням зі мною просити милостиню з любові до братів, і так бідні 
зможуть постійно отримувати допомогу. 

Вчора я від одного друга, такого ж бідного, як і я, отримав 
більше, ніж від усіх забезпечених разом. 

Він дав мені щось таке, що не можна купити за жодні гроші 
і що мене ощасливило, тому що завдяки йому я знову пережив 
свої дитячі і юнацькі роки і ті радісні години, коли праведник (мій 
земний батько) покладав на мене руки і клав мене спочивати 
під захистом свого благословення. Вчора цей бідний друг своїм 
благословенням зробив мене царем. Отож ви бачите, що ніхто з 
моїх багатих друзів ніколи не дав мені того, що дав мені він. 
Тому не турбуйтеся, бо навіть якщо ви не будете мати грошей, 
ви все ж зможете допомогти бідним, втомленим і засмученим, 
якщо збережете любов і святість. 

Тому я кажу вам: не хвилюйтесь, що ви маєте мало. Ви 
завжди будете мати необхідне. Не турбуйтеся надто про май-
бутнє. Ніхто не знає, як довго буде жити. Не турбуйтеся, що ви 
будете їсти, щоб вижити, чи в що ви зодягнетеся, щоб зігріти 
своє тіло. Життя вашої душі набагато коштовніше, ніж тіло і чле-
ни, набагато цінніше, ніж їжа і одежа. Ваш Отець це знає. Тому 
і ви це повинні знати. Подивіться на птахів у небі: вони не сіють, 
не жнуть і не збирають у стодоли; і все ж вони не помирають 
від голоду, тому що живить їх Отець Небесний. Ви, люди, ви-
брані створіння Отця, набагато цінніші від них. 

Навіть найобдарованіший із вас не може збільшити свій зріст 
хоча б на п'ядь. Якщо вам, отже, це не під силу, то як ви можете 
намагатися вплинути на своє майбутнє, щоб примножити своє ба-
гатство і забезпечити собі довгу і безтурботну старість? Чи мо-
жете сказати смерті: "Ти забереш мене тоді, коли я захочу"? Не 
можете. То навіщо турбуватися про завтра? І навіщо боятися, що 
колись не стане одягу? Подивіться на польові лілії: вони не працю-
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ють, не прядуть, не купують у торговців тканину! Все ж скажу я 
вам: навіть Соломон у всій його розкоші ніколи не був так одягне-
ний, як кожна з них. То якщо Бог так одягає польову траву, що 
сьогодні зеленіє, а завтра служить для того, щоб нею розпалили в 
печі або для випасу отар, і врешті стає попелом або послідом, то 
наскільки більше він турбуватиметься про тих, що є його дітьми. 

Не будьте маловірами! Не страшіться невідомого майбут-
нього, не кажіть: "Що я їстиму, що питиму і у що зодягнуся, коли 
постаріюся?" Ці турботи залиште язичникам, які не мають ве-
личної достовірності божественного батьківства. Ви маєте її і 
знаєте, що Отець знає ваші потреби і любить вас. Отож довір-
теся йому. Спочатку шукайте істинно необхідне: віру, доброту, 
любов до ближнього, милосердя, чистоту, праведність, лагідність, 
три божественні і чотири основні доброчесності й усі інші, щоб 
бути друзями Бога і мати право на його Царство. Я запевняю 
вас: усе інше вам додасться, вам навіть не треба про це проси-
ти. Немає більш багатого і більш безтурботного, ніж праведник. 
Бог є з праведником. Праведник є з Богом. Він не просить для 
свого тіла, яке Бог забезпечує всім необхідним, він діє для своєї 
душі, і їй Бог дарує себе самого вже тут, на землі, а у потойбічні 
подарує рай. 

Отож не турбуйтеся намарно про речі, які не варті турботи. 
Сумуйте, коли ви недосконалі, а не тому, що вам бракує земних 
дібр. Не клопочіться про завтрашній день, він сам потурбується 
про себе, а ви аж тоді повинні про нього думати, коли його про-
живаєте. Навіщо вже сьогодні про те думати? Чи не досить вам 
у житті неприємних спогадів про вчора і тяжких думок про сьо-
годні, щоб ви ще звалювали на себс турботи про те, "що ж буде", 
котрі стосуються майбутнього? Кожному дню досить його ноші! 
В нашому житті завжди буде більше турбот, ніж ми хотіли б 
мати, навіть без того, що ми будемо додавати до теперішніх 
турбот ще й турботи майбутні. Кажіть завжди велике слово Боже 
"сьогодні". Будьте його дітьми, створеними за його образом. А 
тому кажіть із ним: "Сьогодні". 

Сьогодні я даю вам своє благословення. Хай воно супрово-
джує вас до початку нового сьогодні: до завтрашнього дня, коли 
я знову дам вам мир в імені Божому". 
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213. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ. 
БЛАЖЕНСТВА 

П'ята частина 

Чудовий ранок. Повітря - кришталево чисте; у ньому чітко 
видно найвіддаленіші предмети, наче дивишся на них через збіль-
шувальне скло. З кожним днем природа стає гарнішою. Весна, 
апогей якої, як мені здається, в Палестині припадає на час між 
березнем і квітнем, одягає усе навколо у розкішні весняні шати. 
Поля ж, на яких дозріває збіжжя, і густі крони дерев зодягають-
ся уже в літні тони. Великий натовп готовий слухати Вчителя. 

Все стоїть у цвітінні. З висоти гори, котра навіть на мало-
придатних для цього місцях уся всіяна квітами, видно рівнину з 
полями, засіяними зерновими, що колишуться під вітром; ще ела-
стичні стеблини світяться ясним блакитно-зеленим кольором, хоч 
колоски вже ніжно-золоті. Над хвилями хлібів височіють квітучі 
плодові дерева. Вони подібні на велетенські білі, рожеві і темно-
червоні пуховики або жмути вати. Оливкові дерева в одежах 
покаянних аскетів моляться, і їхня молитва виявляється в ще 
боязкому снігопаді білих квіточок. 

Вершина Гермону, поцілована першими сонячними променя-
ми, ніби вкрита рожевим алебастром. З неї біжать униз два діа-
мантові потічки - звідси вони схожі на дві тонкі нитки. Сонце 
змушує їх вигравати майже неймовірними відблисками. Потічки 
зникають у зелених лісах, щоб виринути вже в долині, де утво-
рюють два струмки і течуть у Мерон, якого звідси не видно. 
Потім, перемішавшись із водою Йордану, вони покидають озеро 
і пливуть разом у ясну сапфірову голубінь Галилейського моря, 
яке через гру сонця блистать, наче усипане коштовними лусоч-
ками. Чудові сади і поля оточують мирно виблискуюче озеро, і 
здається, немовби вітрила, що ковзають по ньому, переганяють 
хмаринки, що пливуть по морю небесному. 

Істинно, усе усміхається цього весняного дня в цю ранню 
годину. 

Люди ідуть безперестанним потоком. Вони прямують звіду-
сюди: старі, здорові, хворі, діти, подружжя, щойно одружені, що 
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хочуть розпочати свій спільний життєвий шлях благословенням 
Слова Божого, жебраки і заможні люди, котрі дають апостолам 
пожертви для бідняків. Вони роблять це у скритих місцях, і все 
виглядає майже так, наче вони прийшли сповідатися. Тома взяв 
одну із дорожніх сумок апостолів і спокійно зсипає туди монети, 
начеб це був корм для курей. Згодом він несе її до кам'яної бри-
ли, звідки промовляє Ісус. Радісно посміхаючись, він каже: "Ра-
дій, Учителю! Сьогодні ти маєш досить для всіх!" 

Ісус посміхається: "Отже, негайно й розпочнемо, щоб за-
смучених відразу ж зробити щасливими. Шукайте разом зі сво-
їми товаришами хворих і бідних і ведіть їх сюди". 

Щоб зібрати усіх, треба було б більше часу, але Тома своїм 
сильним голосом вигукує з горбка: "Хай всі, хто має тілесні болі, 
зберуться праворуч від мене, он там, у тіні". Юда Іскаріот, який 
також має красивий і могутній голос, так само гукає: "А всі, хто 
вважає, що має право на дар, хай зберуться навколо мене. Та 
стережіться і не брешіть, тому що око Учителя читає в серцях!" 

У людському натовпі починається рух, люди утворюють три 
групи: хворі, бідні і ті, що просто прагнуть Ісусової науки. Але дві, 
а згодом три особи, здається, шукають чогось іншого, ніж здоро-
в'я чи милостиня, чогось ще потрібнішого. Це - жінка і два чоло-
віки. Вони дивляться на апостолів, але не наважуються з ними 
заговорити. Симон Зилот проходить мимо із серйозним виразом 
обличчя. Петро поспішає із цілим виводком дітлахів, яким обіцяє 
оливки, якщо вони до кінця проповіді Ісуса будуть вести себе тихо, 
або ляпаси, якщо вони бешкетуватимуть. Проходить старий сер-
йозний Варфоломей. Потім я бачу Матея із Филипом з калікою на 
руках, якому надто важко пробратися через щільний натовп. Ось 
з'являються кузени Ісуса, тримаючи за руки майже сліпого жеб-
рака і бідну стару жінку, яка уже кілька разів крізь сльози розпові-
дала Якову про свої біди. Яків Заведея несе на руках бідну ма-
леньку дівчинку, яка, певно, хвора. Він узяв її з рук матері, що 
слідує за ним, оскільки боїться, що натовп може спричинити ди-
тині біль. Останніми проходять нерозлучні Андрей і Йоан - Йоан 
зі своєю щирою природністю святого юнака однаково легко схо-
диться зі всіма товаришами, але Андрей у своїй великій стрима-
ності надає перевагу саме старому товаришеві по риболовлі із часів 
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наслідування Йоана Хрнстителя. Обоє зупинилися там, де сходя-
ться дві головні дороги, щоб людям, які все ще прибувають, вка-
зувати, де їхні місця. Та ось уже більше не видно прочан на ка-
м'янистих стежках гори, і вони повертаються до Вчителя, щоб 
передати йому отримані пожертви. 

Ісус саме схилився над хворими, і натовп криками "Осанна" 
сповіщає про здійснені чуда. 

Згорьована жінка наважується смикнути за край одежі Йоа-
на, який розмовляє із Андреем і посміхається. Він нахиляється 
до неї і питає: 

"Чого ти хочеш, жінко?" 
"Я хотіла б поговорити із Вчителем". 
"Ти хвора? Чи бідна?" 
"Я не хвора і не бідна. Але я потребую його, тому що є 

хвороби без гарячки і горе без бідності, а моя... моя..." - і вона 
безутішно плаче. 

"Слухай, Андрею. Жінка має душевну турботу і хотіла б 
довірити її Учителеві. Як ми це зробимо?" 

Андрей дивиться на жінку і каже: "Певно, це щось таке, що 
боліло б, якби інші про це дізналися..." Жінка ствердно хитає 
головою. Андрей каже: "Не плач... Йоане, відведи її в наш на-
мет. Я тим часом приведу Вчителя". 

Йоан, посміхаючись, прокладає собі шлях у натовпі, а Анд-
рей іде у протилежний бік до Ісуса. Обоє сумних чоловіків спо-
стерігали за цією сценою, і один із них перепиняє Йоана, а інший 
звертається до Андрея, і незабаром вони обоє опиняються ра-
зом із жінкою в наметі. 

Андрей підходить до Ісуса, коли той саме зцілив каліку, і 
зцілений розмахує обома милицями, як трофеями, скаче, як тан-
цівник, і хвалить Господа. Андрей шепоче: "Вчителю, у нашому 
наметі - три особи, що плачуть. У них - страждання серця, що 
має бути скрите від інших..." 

"Добре. У мене ще ця маленька дівчинка і ця жінка, тоді я 
прийду. Скажи їм, що вони повинні довіритися мені". 

Андрей іде, а Ісус нахиляється над дівчинкою, котру мама 
знову взяла на коліна. 

"Як тебе звати?" - питає Ісус. 
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"Марія". 
"А як звати мене?" 
"Ісус", - відповідає дівчинка. 
"Хто я?" 
"Месія Господа, котрий прийшов, щоб принести людям спа-

сіння тіла і душі". 
"Хто це тобі сказав?" 
"Мама і тато, котрі покладають на тебе надію на моє життя". 
"Живи і будь чемною!" 
У дівчинки, очевидно, хворий хребет, тому що вона, хоч їй 

уже років сім, а то й більше, може лише ворушити руками, а від 
плечей вниз аж до литок перев'язана тугими пов'язками. Це до-
бре видно з-під платтячка. Кілька хвилин дівчинка залишається 
непорушною, а потім здригається, ковзає з колін мами додолу і 
поспішає до Ісуса, який саме зцілює жінку, хворобу якої я не можу 
розпізнати. 

Всіх хворих було вислухано, і вони голосніше від інших кри-
чать у натовпі, який славить "Сина Давида, Божу Славу і нашу 
Славу". 

Ісус іде до намету. Юда Іскаріот гукає: "Вчителю! А ці?" 
Ісус обертається і каже: "Хай вони зачекають. Вони також бу-
дуть утішені" - і повільно прямує туди, де Андрей і Йоан чека-
ють разом із опечаленими. 

"Спочатку жінка. Ходи зі мною до кущів. Говори без боязні". 
"Господи, мій чоловік залишає мене через повію. У мене 

п'ятеро дітей, найменшому - два роки... Мій біль великий... і я 
думаю про дітей... Я не знаю, чи він їх забере, чи залишить 
мені. Хлопчиків, принаймні старшого, він напевне захоче забра-
ти... а я, котра його народила, більше не маю тішитися ним? 
Що вони будуть думати про батька або про мене? Про одного з 
нас вони думатимуть погано. А я не хотіла б, щоб вони осуджу-
вали свого батька..." 

"Не плач. Я - Господь над життям і смертю. Твій чоловік 
не одружиться із тією жінкою. Іди в мирі і будь далі доброю". 

"Але ж ти не уб'єш його? О Господи, я люблю його!" 
Ісус посміхається: "Я нікого не вб'ю. Хтось інший сповнить 

своє діло. Знай, що сатана не стоїть вище Бога. Коли ти повер-
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нешся у своє місто, то дізнаєшся, що хтось убив нещасне ство-
ріння і то так, що твій чоловік зрозуміє, що він хотів зробити. Він 
полюбить тебе відродженою любов'ю". 

Жінка хапає руку, яку Ісус поклав їй на голову, цілує її і поспі-
шає геть. 

Підходить один із чоловіків: "Я маю дочку, Господи. На своє 
нещастя вона зі своїми товаришками пішла у Тиверіаду, і вигля-
дає, що вона там надихалася отрути. Вона повернулася до мене 
наче сп'яніла любов'ю. Тепер вона хоче піти геть з одним гре-
ком... а потім.... Чому вона така народилася? Її мати хвора з 
гризоти і, мабуть, помре... Я... лише твої слова, які я почув остан-
ньої зими, стримують мене від того, щоб її вбити. Але, я мушу 
визнати це перед тобою, моє серце уже її прокляло". 

"Ні. Бог, Отець, проклинає лише звершений гріх і закостені-
лість. Чого ти хочеш від мене?" 

"Щоб ти її напоумив". 
"Я її не знаю, вона, певно, до мене не прийде". 
"Але ти можеш і здалека змінити її серце. Знаєш, хто мене 

до тебе послав? Йоана Хузи. Вона саме збиралася від'їхати до 
Єрусалима, коли я прийшов до її палацу, щоб спитати, чи вона 
знає цього підлого грека. Я припускав, що вона не знає його, 
тому що вона добра, хоча і живе в Тиверіаді... Та оскільки Хуза 
має справи з язичниками... І вона таки його не знає. Але вона 
мені сказала: "Іди до Ісуса. Хоч ми і були розділені одне від 
одного великою відстанню, він заговорив до моєї душі і покликав 
мене до себе, і його поклик зцілив мене від сухот. Він і серце 
твоєї доньки зцілить. Я буду молитися, а ти довірся". Я довіряю 
тобі, ти це бачиш. Змилосердися, Учителю". 

"Твоя дочка ще сьогодні вечором, плачучи на колінах у своєї 
матері, попросить прощення. Будь і ти також добрим, як і мати, 
і прости! Минуле - мертве". 

"Так, Учителю, хай станеться твоя воля і хвала тобі за це!" 
Він уже хотів іти, та обернувся ще раз: "Пробач, Учителю... 

Я так боюся... Нечистота - такий поганий демон! Дай мені нитку 
твоєї одежі. Я покладу її в подушку моєї дочки, і так чорт не 
буде спокушати її, поки вона спить". 
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Ісус посміхається і хитає головою, але задовольняє бажання 
чоловіка і каже: "Щоб ти був заспокоєний. Та повір, коли Бог каже: 
"Я хочу", то чорт утікає, і нічого більше не треба. Ти збережеш її 
просто на пам'ять про мене" - і дарує нитку із своїх тороків. 

Тепер підходить третій чоловік: "Учителю, помер мій батько. 
Ми думали, що він має багато грошей, але нічого не знайшли. Це 
все було б не так погано, тому що нам, братам, хліба не бракує. 
Але я жив біля свого тата, оскільки я - первородний, і двоє інших 
братів тепер стверджують, що це через мене пропали гроші, і хо-
чуть подати на мене скаргу за крадіжку. Ти знаєш мої переконан-
ня. Я не вкрав і найменшої монети. Мій тато зберігав свої гроші в 
залізній коробці у скрині. Після його смерті ми відчинили скриню, 
але коробочки там не було. Тепер вони кажуть, що я взяв її собі 
вночі, коли вони спали. Але це неправда. Допоможи мені, щоб до 
нас знову повернулися мир і взаємна повага". 

Ісус пильно дивиться на нього і посміхається. 
"Чому ти посміхаєшся, Вчителю?" 
"Тому що винним є твій тато... Винним, як дитина, котра 

ховає свою іграшку, щоб її ніхто у неї не відняв". 
"Але він не був жадібним. Повір мені, він зробив багато доб-

рого". 
"Я це знаю, але він був дуже старим... Це - хвороби віку... 

Він хотів зберегти добро для вас, і через свою надмірну любов 
налаштував вас один проти одного. Шкатулка закопана під схо-
дами в підвал. Я кажу це тобі, щоб ти бачив, що я про це знаю. 
В цей час, коли я розмовляю з тобою, твій молодший брат в 
гніві тупнув ногою і випадково відкрив схованку. Зараз брати в 
сум'ятті і каються, що звинувачували тебе. Іди спокійно додому 
і будь добрим до них. Не зрони і слова про підозру, яку вони 
мали проти тебе". 

"Ні, Господи, я ще не піду. Я залишуся тут, щоб послухати 
тебе. Лише завтра я повернуся додому". 

"А якщо вони заберуть у тебе гроші?" 
"Ти кажеш, що не слід бути жадібним. Я не хочу бути жадіб-

ним. Мені досить, якщо між нами знову запанує мир. Крім того, 
я і гадки не маю, скільки грошей було у шкатулці, і тому я не 
буду розчарований тим, що мені залишать чи скажуть. Адже 
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гроші могли б і пропасти. Як я жив до цього часу, так буду жити 
і далі, ніби грошей і не було. Мені досить того, що вони мене 
більше не будуть називати злодієм". 

"Ти впевнено ідеш Божою дорогою. Роби так далі, і хай мир 
буде із тобою!" 

І цей також відходить задоволений. Ісус повертається до 
бідних, які чекають на нього, і на власний розсуд розподіляє ми-
лостиню. Тепер усі задоволені, й Ісус може говорити. 

"Хай мир буде з вами. 
Коли я пояснюю вам шляхи Господні, то роблю це для того, 

щоб ви ішли ними. Чи можете ви одночасно сходити вниз доро-
гами, що ідуть по різні боки гори? Ні, цього б ви не змогли, бо, 
вибравши одну дорогу, будете змушені відмовитися від другої. 
Навіть якби ці дороги ішли поруч, то і тоді ви б не змогли довго 
іти однією ногою по одній, а другою - по іншій. Ви б стомилися 
і збилися з ритму, навіть якби йшлося про заклад. Дорога ж Бога 
і дорога сатани знаходяться далеко одна від одної, і ця віддаль 
постійно збільшується - так, як все більше віддаляються одна 
від одної, збігаючи вниз, дороги, які починаються ось тут - тому 
що одна веде в Капернаум, а інша - у Птолемею. 

Так і з життям. Воно протікає між минулим і майбутнім, між 
злом і добром. Посередині - людина зі своєю волею, вільною 
волею; з одного боку - Бог і його Небо, з іншого - сатана і його 
пекло. Людина може вибирати. Ніхто її не примушує. Не гово-
ріть мені: "Але сатана спокушає мене...", коли скочуєтеся вниз. 
Бог також притягує своєю любов'ю і то дуже сильно: він гукає 
нас словами, повними святості, він вабить нас своїми заманли-
вими обітницями. То навіщо дозволяти одурманювати себе саме 
тому, хто найменше заслуговує на те, щоб бути вислуханим? Слів, 
обітниць, любові Божої - чи їх не досить, щоб нейтралізувати 
отруту сатани? 

Стережіться, тому що чорт спроможний підступно забрати 
У вас силу. Сильна і здорова людина теж не завжди захищена 
від зараження, та вона легко переносить хвороби. Але той, хто 
уже був хворий і ослаблений, заразившись ще раз, може загину-
ти, а якщо і виживе, то буде ще більш хворим, аніж до того, 
оскільки його кров більше не матиме сили боротися із заражен-
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ням. Те ж саме стосується і духовної сфери людини. Якщо хтось 
має сильний і здоровий дух, то він хоч і не вільний від спокус, 
але зло не може укріпитися в ньому. Коли я чую, як хтось каже: 
"Я наблизився до цього або того, я прочитав це або те, я спро-
бував цього або того переконати у доброму, але злоба його духа 
і серця і шкідливий вплив книжки перейшли на мене", - тоді я 
мушу йому заперечити: "З цього я роблю висновок, що зло вгні-
здилося в тобі тому, що знайшло добре живильне середовище. 
Це доказує, що ти є слабодухим, без морального і духовного 
опору. Бо навіть наші вороги можуть навчити нас доброму. Ба-
чачи, що вони помиляються, ми повинні б намагатися не повто-
рювати їхніх помилок. Розумна людина не сприйматиме перше-
ліпше вчення, яке почує. У дусі людини, просякнутої вченням, 
немає місця для інших вчень. Тому і виникають труднощі, коли 
намагаєшся здобути для істинного вчення переконаних прихиль-
ників іншого вчення. Але якщо ти мені кажеш, що змінюєш свої 
погляди при найменшому подиху вітру, то я розумію, що в тобі -
велика пустота. Твоя духовна фортеця повна тріщин, гребля тво-
їх думок - у тисячі місцях нещільна, і добра вода просочується 
назовні, всередину ж потрапляє вода заражена; а ти такий неро-
зумний і апатичний, що цього навіть не помічаєш і не робиш ні-
яких запобіжних заходів. Ти - нещасний". 

(Зумовлені людською природою пустоти людина заповнює 
речами, що часто не є добрими. І вони завжди перешкоджають 
проникненню Бога. Та коли вдається звільнитися від цієї пере-
шкоди людсько-природного, тоді Бог сам собою заповнює пус-
тоту, що виникла, і робить її своїм помешканням. Тоді у нас бу-
дується Царство Боже, яке триває так довго, поки ми не увійде-
мо у його царство - Небо, яке ми заслужили і успадкували на-
шою вірною люблячою доброю волею). 

Тому умійте з двох шляхів вибрати добрий, крокуйте ним і 
повсякчас протидійте всяким спокусам почуттів, світу, науки і 
чорта. Половинчастість у вірі, компроміси і пакти між двома про-
тилежними сторонами облиште людям світу. Вони теж - якщо б 
були чесними - не повинні б займати таку хитку позицію. Але ви, 
принаймні ви, люди Божі, не смієте її мати. Ні Бог, ані сатана тим 
не вдовольняться. Тому не терпіть і ви її у себе; якщо у ваших 
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ділах добро помішане зі злом - вони безвартісні. Добрі діла через 
злі втрачають свою вартість, злі діла штовхають вас прямо у руки 
ворога. А тому не робіть їх і будьте чесними у своєму служінні. 

Ніхто не може служити двом панам, різним за духом, бо 
тільки одного з них він буде любити, іншого ж - ненавидіти. Тому 
і ви не можете одночасно служити і Богові, і мамоні. Дух Божий 
не може знайти згоди з духом світу. Один веде вверх, інший -
вниз. Один освячує, інший псує. А якщо ви зіпсовані, то як ви 
можете діяти в чистоті? У зіпсованому просипається чуттєве 
пожадання, яке тягне за собою інші прагнення. Ви вже знаєте, 
як була спокушена Єва, а через неї і Адам. 

Сатана поцілував око жінки і так зачарував його, що всі речі, 
які до того здавалися їй чистими, тепер прийняли нечистий ви-
гляд і будили в ній незвичну цікавість. Тоді сатана поцілував її 
вуха і зробив її сприйнятливою до слів невідомої їй науки - його 
науки. Розум Єви схотів дізнатися те, що йому не було необхід-
не. Тоді сатана показав очам і розуму, що стали тепер доступни-
ми для зла, те, чого вони раніше не бачили. Тут Єва прокинулася 
вже зіпсованою, і пішла до чоловіка, і відкрила йому таємницю. 
Єва переконала Адама спробувати нового плоду, який, хоч і був 
заборонений, але так гарно виглядав! Вона поцілувала його уста-
ми і дивилася на нього очима, в яких уже було замішання сата-
ни. І зіпсуття проникло у Адама, який теж запрагнув забороне-
ного. Він їв разом зі своєю супутницею, і вони із благородної 
висоти впали у бруд. 

(Щоб було зрозуміліше, я поясню, в чому полягало спокушен-
ня ока і вуха Єви. Слід розважити і зрозуміти, що йдеться про 
Духовний поцілунок, про інтелектуальне вчення про зло з метою 
розбудити цікавість, яка початково мала духовну природу, як духо-
вним було і поставлене Богом випробування, щоб укріпити Адама 
і Єву у милості: у послуху єдиній заповіді Бога. Духовна цікавість 
виродилася у цікавість до матеріального, що все більше зводило-
ся до тілесного. Єва, наділена повнотою надприродних дарів, була 
милістю і невинністю, і бачила, і пізнавала Бога і себе саму у 
праведності як підняте до надприродної висоти Божої дитини сот-
воріння. Вона бачила і усвідомлювала своє відношення яко сотво-
ріння до свого творця, різницю між ним і нею, яка існувала незва-
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жаючи на те, що Бог Отець сотворив людину на свій образ і подо-
бу, на його божественну любов до свого сотворіння. Ніщо не спо-
нукало її вважати себе рівною Богові, бути як Бог щодо своєї при-
роди і влади. Ніщо не робило її пожадливою, не викликало бажан-
ня бути всім і все могти, як Бог є усім і все може. Невинна і 
щаслива, як дитина, вона була задоволена тим, що було їй дарова-
но. Вона була здорова душею і тілом, тому що була вільною від 
ненормальних пожадань і схильностей. Вона усвідомлювала себе 
як дитину Божу і як такого вона усвідомлювала і свого супутни-
ка. Усе сотворене лежало біля її стіп як цариці тваринного і рос-
линного світу, її погляд не спокушав її душу до гріха, а спонукав 
виростати понад природне; тому що розкоші раю, в яких вона ус-
відомлювала Бога, вели її до все досконалішої любові до її Госпо-
да. У своїй духовній сфері вона усвідомлювала себе дитиною Бо-
жою, а не тваринним створінням. Сатана приблизився до неї в 
образі змії і притягнув нерозважну до себе. 

Змія зуміла вразити Єву своєю своєрідністю і влила в неї 
смертельну отруту разом із магічним чаклунством, і духовне 
усвідомлення і спроможність розуму жінки затуманилися, і Єва 
повірила лестощам. Єва повірила, що вона буде могутньою, як 
Бог, якщо відкине геть від себе - як їй радили - прикмету ство-
ріння, тобто обов'язок слухатися заповіді Божої і робити тільки 
те, що дозволяє Бог. 

Коли вона позбавилася цієї прикмети, щоб бути як Бог, її охо-
пила душевна розпуста "все можу", а вона свідчила і про духов-
ну розпусту "все можу - хочу" - хочу пізнати і добре, і зле, все 
те, що Бог заборонив знати - і до того її заохочувала змія, обіця-
ючи, що через повне пізнання доброго і злого і Єва, і Адам ста-
нуть "як боги", а їх рід і сім'я - безсмертними. Змія запропону-
вала їй себе як вчительку необмеженого пізнання, і Єва прийня-
ла її як вчительку. Духовна розпуста як дочка душевної тепер 
свідчила вже і про тілесну розпусту. Єва, яка вже використала 
свою здатність бачити і чути для злого, тепер хотіла використа-
ти таємниці забороненого плоду; плід манив її нюх своїми п'ян-
кими пахощами, а його шкаралупа спокушала пізнати новий, не-
відомий ще смак. У Єві прокинулося зле пожадання: скуштува-
ти в повній мірі те, що вона заледве розпробувала. 
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Обкраденій із ласки, невинності і нетління жінці зло здалося 
добрим. Вона більше не могла підпорядкувати свою чуттєвість 
розуму. Вона пізнала себе і свого супутника і захотіла і його при-
вести до цього пізнання. Лукаво вона наблизилася до Адама і 
змогла схилити його до того, щоб він потоптав заповідь Божу. 

Вона спокусила його зробити те, що вже сама зробила: вку-
сити яблуко. Після того, як і Адам ступив крок до порочності і 
зла, вона намовила його з'їсти заборонений плід, щоб пізнати но-
вий незвичайний смак і отримати здатність бути у майбутньому 
схожим на Бога у сотворенні нових людей за законами природи, 
яким підпорядковані і тварини, а не так, як це визначив Бог. Са-
тана хотів, по-перше, з людини як дитини Божої зробити тварин-
ну людину, а по-друге, спробувати із божественного единородно-
го, яким стала людина, зробити грішника. Своєї першої мети -
побороти дух тілом - він досяг через нещасне гріхопадіння. Його 
другий намір - допровадити до гріха Месію - провалився. Яким 
сатанинським не був би план штовхнути Месію у гріх і так пере-
шкодити будь-якій можливості відродження людини до дитини 
Божої, все ж цей план послужив "завершенню" Богочоловіка, коли 
Христос укріпився у своїй ласці як людина і у своїй владі як Ме-
сія, як причина вічного спасіння для відкуплених дітей (насліддя 
Адама). 

Коли зіпсований один, то він втягує у зіпсуття й іншого, якщо 
той інший не є святим у істинному розумінні того слова. 

Пильнуйте свої погляди, чоловіки! Як погляди очей, так і 
погляди духа. Якщо вони зіпсовані, то вони можуть і все інше 
зіпсути. Око - світло тіла. Мислення - світло серця. Якщо твоє 
око нечисте, тоді все буде у мряці, а спокусливі тумани поро-
джуватимуть у тобі нечисті марева. Все чисте у тому, хто має 
чисті думки, які продукують чистий погляд, і світло Боже опус-
кається там, де не заважають почуття. Та якщо ти своєю пога-
ною волею виховав око до нечистого розглядання - все в тобі 
стане темрявою. І намарне споглядатимеш тоді і найсвятіші речі. 
В темноті не буде нічого, окрім темряви, і все, що ти робити-
меш, буде ділами темряви. 

Тому, діти, стережіться себе самих! Будьте пильними і уни-
кайте усіх спокус. Те, що у вас виникатимуть спокуси, не буде 
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нічим поганим. Борець завжди налаштований на перемогу. По-
гано - бути переможеним через недостатню підготовку і неуваж-
ність. Я знаю, що усе служить спокусі. Я знаю, що довготрива-
ла оборона обезсилює. Я знаю, що боротьба виснажує. Але не-
обхідна мужність! Подумайте, що ви здобудете! Чи ви хочете 
через годину задоволення, якого б сорту воно не було, втратити 
вічність миру? Що ж залишиться вам від чуттєвих насолод і 
радості, від золота і думок? Нічого! Що ви отримаєте, якщо від-
мовитеся від них? Все! Я говорю про грішників, тому що люди-
на є грішником. Скажіть мені, отже, цілком чесно: якщо ви задо-
вольняєте свою чуттєвість, свою високомірність і свою жадобу 
- то чи потім почуваєтеся більш свіжими, більш задоволеними і 
впевненішими? Чи у момент роздумів, який завжди наступає пі-
сля задоволення, ви і справді відчуваєте почуття справжнього 
щастя? Я не куштував цього хліба чуттєвості, та я відповім вам: 
ні! Пригнічення, незадоволення, непевність, відраза, страх і не-
спокій є сумними наслідками упадку. 

Але я прошу вас: ніколи не здавайтеся; і я кажу вам: не 
будьте невблаганними щодо тих, що грішать. Подумайте про те, 
що усі ви брати - тілом і душею. Подумайте, як багато є при-
чин, які можуть довести людину до гріха. Будьте милосердними 
і добрими до грішників, допомагайте їм піднятися і ведіть до 
Бога; покажіть їм, що обраний ними шлях небезпечний як для 
тіла, так і для духа і душі. Робіть це, і ваша нагорода буде вели-
ка, тому що Отець Небесний милосердний до добрих і стократ-
но відплачує за кожну добру справу. Тому я кажу вам..." 

Тут Ісус звертається до мене: "Дивись і пиши. Це є Євангеліє мило-
сердя для всіх і особливо для тих, які впізнають себе у грішниці. Я запро-
шую їх слідувати за нею у її спасінні". 

...Ісус стоїть на пагорбі і промовляє до великого натовпу 
людей. Пагорб оточують дві долини. Вершина пагорба має фор-
му сідловини, або, краще, форму верблюжого сідла, так що утво-
рює своєрідний природний амфітеатр, у якому голос звучить чіт-
ко, як у добре збудованому концертному залі. 

Пагорб усіяний квітами, тому можна припустити, що насту-
пила тепла пора року. Збіжжя на полях у долині починає набува-
ти жовтуватих барв і незабаром поспіє для жнив. На півночі сяє 
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в сонячному промінні покрита снігом вершина високої гори. Вни-
зу на сході лежить Галилейське море, яке подібне на дзеркало, 
що розлетілося на незліченну кількість осколків, і кожен осколок 
блистить, як запалений сонцем сапфір. Озеро сліпить своїм го-
лубуватим мерехтінням. Поодинокі хмарки віддзеркалюються у 
ньому, ковзаючи по глибокій блакиті чистого неба як летючі тіні 
вітрильників. По той бік Генезаретського озера стеляться по 
далеких рівнинах легкі тумани, а, можливо, це парує земля. Оче-
видно, ще дуже рано, тому що трава вкрита діамантовими крап-
лями роси. Туман над озером оптично збільшує його, а вдалині 
видніється гірське пасмо із кам'янистим схилом, схоже на скуп-
чення хмар на ясному небі. 

Люди сидять на траві або на каменях, але є й такі, що слуха-
ють стоячи. Апостоли не всі. Я бачу Петра і Йоана, Андрея і 
Якова і чую, як гукають двох інших, а саме Натанаїла і Филипа. 
Я бачу ще одного, який, можливо, також належить до групи; він, 
напевне, щойно прийшов. Його називають Симоном. Інших тут 
немає, принаймні серед людей я їх не бачу. 

Ісус лиш почав промовляти. Я розумію, що це Нагірна пропо-
відь. Та блаженства уже названі. Мені здається, що промова під-
ходить до кінця, тому що Ісус говорить: "Робіть це, і ваша нагоро-
да буде велика, тому що Отець Небесний милосердний до добрих 
і стократно відплачує за кожну добру справу. Тому я кажу вам..." 

Раптом серед людей, що стоять біля шляху, який веде до 
полонини, починається хвилювання. Голови слухачів мимоволі 
повертаються туди. Увага розсіялась. Ісус перестає говорити і 
спрямовує свій погляд у тому ж напрямі, що й інші. Він серйоз-
ний і гарний у своїй темно-голубій одежі, із схрещеними на гру-
дях руками. Сонце пестить його голову першим променем, що 
проник через східну вершину пагорба. 

"Зробіть місце, ви, набрід, - гукає розгніваний чоловічий го-
лос. - Зробіть місце красі!" Чотири вифранчені дженджики, з 
котрих один, мабуть, є римлянином, тому що зодягнутий у рим-
ську тогу, на схрещених руках, як на сидінні, тріумфально вно-
сять Марію із Магдали, все ще велику грішницю. 

Марія сміється своїми чудесними устами, відкидаючи назад 
голову, увінчану розкішним золотим волоссям, локони якого закрі-
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плені коштовними брошками, шпильками і золотою стрічкою. По-
крита перлами стрічка прикрашає її чоло, як діадема, легенькі ло-
кони спадають вниз, прикриваючи прекрасні очі, що, майстерно 
підведені, здаються ще більшими і звабливішими. За вухами стрі-
чка пірнає під лавину хвилястого волосся, що спадає на оголену 
шию. Оголена не тільки шия, а й плечі аж до лопаток, а груди -
ще більше. Одежа жінки без рукавів і тримається на плечах за 
допомогою двох золотих ланцюжків. На плечі накинуто покрива-
ло, яке захищає шкіру від сонячних променів. Плаття дуже легке, 
і коли вона у своїй манірній суєті схиляється то до одного, то до 
іншого шанувальника, то здається, що вона гола. Найбільше ува-
ги вона приділяє римлянинові, тому що саме йому найчастіше 
дарує посмішки і погляди і на його плече найохочіше схиляє свою 
голову. 

"Богиня задоволена, - каже римлянин. - Рим підкорений но-
вою Венерою, але ось Аполлон, якого ти забажала бачити. Те-
пер зваблюй його, але залиш і нам крихти своєї прихильності!" 

Марія сміється і проворним закличним рухом зістрибує до-
долу, оголюючи не лише маленькі стопи у білих сандалях із зо-
лотими пряжками, але і частину ноги. За мить широке, наче по-
кривало, плаття із легкої сніжнобілої вовни, закріплене на бедрах 
поясом із золотих лусок, знову все закриває. Жінка постала як 
квітка із плоті і крові - нечиста квітка, що розквітла на зеленій 
рівнині, серед безлічі конвалій і диких нарцисів завдяки чаклуну. 

Марія із Магдали гарна як ніколи. Її маленькі пурпурово-чер-
воні уста схожі на гвоздику, що розпускається над білизною до-
сконало гарних зубів. Обличчя і тіло могли б задовільнити най-
прискіпливішого художника чи скульптора як кольорами, так і фор-
мами. Повні груди і бедра, вузька талія, гнучкий стан роблять її 
подібною на богиню, виточену із ніжного рожевого мармуру. Бедра 
богині м'яко облягає легка тканина, багатими складками спада-
ючи додолу. Все в Марії милує око. 

Ісус пильно дивиться на неї. Вона зухвало витримує його 
погляд і сміється, бо римлянин лоскоче її плечі і груди зірваною 
квіткою конвалії. Потім вона піднімає покривало й, іронізуючи, 
жалібно каже: "Поважайте мою недоторканість!" Четверо чоло-
віків вибухають гучним реготом. 
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Ісус не зводить із неї пильного погляду. Коли регіт стихає, 
він продовжує свою промову і більше не удостоює її і поглядом. 
Здається, що поява цієї жінки запалила Ісуса продовжити пропо-
відь, яку він уже хотів завершити. Тепер він знову дивиться на 
своїх слухачів, спантеличених і нажаханих тим, що сталося. 

Ісус продовжує: "Я сказав, що слід бути вірними Закону, сми-
ренними і милосердними, що слід любити людей не лише власно-
го роду, а й інших. Вони такі ж, як і ми, і тому вони наші брати. Я 
сказав вам, що прощення краще, ніж злоба, що поступливість кра-
ща від невблаганності. А тепер я кажу, що не слід осуджувати 
когось, якщо ви самі не вільні від гріха. Не будьте подібними до 
книжників і фарисеїв, що суворі до всіх, крім самих себе; які нази-
вають нечистим поверхове і вважають, що лише поверхове може 
осквернити, а самі в глибині душі, у серці є нечистими. 

Бог цурається нечистих, тому що нечистота руйнує Божу 
власність - душу, а особливо душі дітей - земних ангелів. Горе 
тим, хто з жорстокістю демонічних бестій ламає їм крила, тягне 
ці небесні квіти у бруд і будить у них споживацьке ставлення до 
життя! Горе! Було б краще, якби вони згоріли від блискавки, ніж 
упали у такий гріх! 

Горе вам, багаті і сластолюбці! Саме серед вас бродить 
найбільша нечистота, якій служать ложем і подушками безділля 
і гроші. Ви вже пересичені. Вас переповнює і душить пожадан-
ня. Але колись ви пізнаєте голод, жахливий, ненаситний голод, 
якого не можна вгамувати - він триває вічно! Зараз ви багаті. 
Скільки добра ви могли б зробити своїм багатством! Та ви ви-
користовуєте його для злого як щодо вас самих, так і щодо інших. 
Одного дня ви пізнаєте жахливу убогість, і вона не буде мати 
кінця. Тепер ви смієтеся. Вам здається, що ви тріумфуєте, та 
ваші сльози заповнять болота пекла і тектимуть безкінечно. 

Де шукати корінь подружньої зради? Де - зіпсуття дівчат? 
Чому дехто окрім подружнього ложа має ще два або три ложа 
розпусти, на яких тратить марно свої гроші і силу свого тіла, яке 
отримав від Бога здоровим, щоб працювати для своєї сім'ї, а не 
щоб виснажуватися у гріховних зв'язках, які понижують його ни-
жче нечистої тварини? Ви чули, що було сказано: "Не чужолож"? 
А я кажу вам, що кожен, хто з пожаданням дивиться на жінку, і 
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кожна, котра із пожаданням наближається до чоловіка - навіть 
якщо це лише пожаданням і закінчиться - уже в серці вчинили 
чужолозтво. Нічим не можна виправдати подружню зраду. Нічим! 
Ні тим, що тебе занедбав чи покинув чоловік. Ні співчуттям до 
покинутої. Ви маєте лише одне серце. І якщо і. 'по поєдналося з 
іншим обітницею вірності, то ви не смієте відрікатися, інакше ваше 
гарне тіло, яким ви грішите, разом із вашою нечистою душею 
будуть кинуті у незгасний вогонь. Покалічте його краще, але не 
вбивайте, осуджуючи на вічне прокляття. Станьте знову людьми, 
ви, багаті, порочні, побиті червоточиною особи, станьте знову 
людьми, щоб не наповнювати Небо відразою до вас". 

Марія, яка спочатку слухала із спокусливо-іронічним вира-
зом і час від часу саркастично підсміювалася, до кінця промови 
стала чорна від люті. Вона розуміє, що слова Ісуса стосуються 
її, хоч він на неї і не дивиться. Її зростаюче обурення стає все 
більш нестримним, і врешті вона не може більше опиратися; вона 
з погордою загортається у покривало і під супровід іронічних по-
глядів натовпу і голосу Ісуса із злим їдким реготом сходить униз, 
залишаючи клапті свого плаття на тернях і диких кущах троянд, 
що ростуть край стежки. 

Ісус продовжує: "Те, що сталося, обурило вас. Наш прихис-
ток, який протягом двох днів був вище бруду, осквернений ши-
пінням змії. А тому це місце перестало бути для нас прихист-
ком, і ми його залишимо. Та все ж я хочу завершити пояснення 
Закону і показати його досконалість саме тут, у цій повноті світ-
ла і широті горизонту. Тут Бог показується істинно у своїй величі 
як Творець, і через споглядання його чудесних творінь ми прихо-
димо до твердої віри, що він є Господь, а не сатана. Злий не зміг 
би сотворити і стеблини. А Бог може усе. Хай це буде нам уті-
хою. Але ви усі зараз стоїте під відкритим сонцем, а це недобре. 
Розійдіться по тінистих і прохолодних схилах. Поїжте, якщо хо-
чете. Я ще промовлятиму на подібні теми. Наше перебування 
тут з різних причин затягнулося, та ви не повинні жаліти про це. 
Тут ви при Бозі". 

"Так, так, при тобі!" - гукають люди й ідуть до гаїв, що 
ростуть на східній стороні, щоб сховатися від сонця, яке вже 
занадто припікає. 
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Тим часом Ісус дає доручення Петру розібрати дах намету. 
"То ми справді йдемо геть?" 
"Так!" 
"Тому що тут була вона?" 
"Так. Але не говори цього нікому, особливо Зилотові. Він би 

засмутився через Лазаря. Я не можу допустити, щоб Слово Боже 
стало насмішкою для язичників..." 

"Я розумію, я розумію..." 
"Тоді ти зрозумієш і щось інше". 
"Що, Вчителю?". 
"Що у певних випадках ти повинен мовчати. Я настійно про-

шу тебе про це. Ти дуже добрий, але і дуже імпульсивний, і до-
зволяєш собі кусючі зауваження". 

"Я розумію... Ти це просиш через Лазаря і Симона..." 
"І через інших також". 
"Ти думаєш, що сьогодні тут є такі?" 
"Сьогодні, завтра, післязавтра і завжди. Завжди треба буде 

контролювати випади мого Симона Йони. Іди і роби, що я тобі 
сказав". 

Петро іде і кличе на допомогу своїх товаришів. Юда Іскарі-
от стоїть у кутку, заглибившись у думки. Ісус тричі гукає, але 
той його не чує. Нарешті він обертається: "Ти потребуєш мене, 
Вчителю?" 

"Так. Ти також поїж і допоможи своїм товаришам". 
"Я не голодний. А ти?" 
"Я також ні - але з іншої причини. Ти у сум'ятті, Юдо?" 
"Ні, Вчителю, я втомлений..." 
"Ми йдемо до озера, Юдо, а потім у Юдею і до твоєї мами. 

Як я обіцяв тобі". 
Юда знову оживляється: "Ти справді підеш зі мною одним?" 
"Але ж так. Люби мене, Юдо. Я б хотів, щоб твоя любов до 

мене була такою великою, що охоронила б тебе від усього злого". 
"Вчителю... Я людина. Я - не ангел. Я іноді буваю втомле-

ний. Чи це гріх - мати потребу у сні?" 
"Ні, якщо ти спиш біля моїх грудей. Поглянь он на людей, 

які вони щасливі, і поглянь, який радісний тут краєвид. Але вес-
ною і в Юдеї має бути дуже гарно". 
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"Чудово, Вчителю! Тільки весна приходить у тамтешні гори, 
що вищі від оцієї, дещо пізніше. Але там є чудесні квіти. Фрук-
тові сади - розкішні. Мій фруктовий сад, який ретельно доглядає 
моя мама, один із найкращих; і коли вона йде садом, а за нею -
голуби, яким вона сипле зерно, то, повір мені, - це картина, яка 
дає серцю мир". 

"Я вірю в це. Якщо моя мама не надто втомилася, то я б 
охоче взяв і її до твоєї матері. Вони б полюбили одна одну, тому 
що в обох добрі душі". 

Юда в захопленні від цієї ідеї, його обличчя розхмарюється, 
і він забуває, що не хоче їсти і що втомлений і, сміючись, радісно 
поспішає до товаришів. Він високий, тому без зусиль розв'язує 
ті вузли, які знаходяться найвище, а потім їсть хліб з оливками 
так безтурботно, як дитина. Ісус, повний співчуття, хвилю спо-
стерігає за ним, а потім також іде до апостолів. 

"Ось тут хліб, Учителю, і яйце. Я попросив, щоб он той ба-
гач у червоній одежі дав мені його. Я сказав йому: "Ти слухаєш 
його і перебуваєш у блаженстві. Він проповідує і втомився. Дай 
мені одне яйце. Воно принесе йому більше користі, ніж тобі!" 

"Але Петре!" 
"Ні, Господи! Ти блідий, як немовля при грудях без молока, 

і худнеш, як рибина після нересту. Дозволь мені щось зробити 
для тебе! Щоб я пізніше не докоряв собі. Зараз я покладу яйце у 
теплий попіл - я спалив хмиз - а потім ти його вип'єш... Ми всі 
наче на лікувальній дієті, а ти їси найменше з усіх, а говориш за 
всіх. Ось яйце. Випий його теплим. Воно піде тобі на користь". 

Ісус слухається, але бачачи, що Петро їсть лише хліб, питає: 
"А ти? Де твої оливки?" 

"Пс... Я їх залишив на пізніше. Я їх декому обіцяв". 
"Кому ж то?" 
"Дітям. Але якщо вони не будуть вести себе тихо до кінця, 

то я з'їм оливки сам, а вони одержать кісточки, а саме - позавущ-
ники". 

"Ах, дуже гарно!" 
"Ну, я не буду цього робити, але якщо не карати дітей -

діла не буде. Я свого часу отримав багато ляпасів. Та якщо б 
мені їх давали за всі мої хлопчачі витівки, то їх було б у десять 
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разів більше. Але вони мені не пошкодили. Я такий, як є, саме 
завдяки їм. 

Усі сміються з відвертості апостола. 
"Вчителю, я хотів би тобі сказати, що сьогодні п'ятниця і ці 

люди... Я не знаю, чи вони зможуть вчасно купити продукти на 
завтра і чи всі ще сьогодні доберуться додому", - каже Варфо-
ломей. 

"Так, сьогодні п'ятниця", - підхоплюють інші. 
"Це нічого. Бог про них потурбується. Але ми скажемо їм про 

це", - Ісус підводиться і йде до людей, що розташувалися у гайках. 
"Насамперед я хотів би нагадати вам про те, що сьогодні 

п'ятниця. Я кажу це для того, щоб усі, хто побоюється, що не 
зможе своєчасно дістатися до своїх домівок, чи ті, хто не може 
повірити, що Бог завтра нагодує своїх дітей, негайно вирушили 
додому і захід сонця не захопив їх у дорозі". 

Підвелося десь осіб із п'ятдесят, усі інші залишаються на 
своїх місцях. 

Ісус посміхається і починає промовляти: 
"Ви знаєте, що вашим батькам було сказано: "Не чужолож". 

Той, хто чув мої промови деінде, знає, що я часто згадую про 
цей гріх. Я розглядаю його не як гріх однієї особи, а як гріх двох 
або трьох осіб. Поясню, чому. Чужоложець грішить сам, але це 
є і гріх співучасників його вчинку. Крім того чужоложець спону-
кає до гріха обмануту дружину чи обманутого чоловіка, доводя-
чи їх до розпачу чи й до злочину. Це коли подружня зрада вже 
сталася. Але я скажу ще більше. Я скажу: "Не лише здійснений 
гріх є гріхом - є гріхом вже саме прагнення його здійснити. Що 
таке подружня зрада? Це гарячкове пожадання чоловіка або 
жінки, що нам не належать. Гріх починається із пожадання; спо-
куса і вмовляння продовжують його і доповнюють, аж поки він 
через дію не знайде свого завершення. 

Як починається гріх? Здебільшого - з нечистого погляду. Тут 
я повертаюся до того, що я вже сказав. Нечисте око бачить те, 
що залишається скритим для чистого, і через нечисте око жагуче 
прагнення проникає у голову, пожадання - у тіло, а пристрасть - у 
кров. Прагнення, пожадання і пристрасть тіла призводять до сп'я-
ніння почуттів. Якщо особа, що впала в око, гідна пошани, то сп'я-
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нілий залишається і згоряє у жарі своєї пристрасті, а, можливо, 
заходить аж так далеко, що із помсти оббріхує того, хто не відпо-
вів взаємністю. Та якщо означена особа відповідає на погляд, то 
це перший крок до гріха. Тому я кажу вам: "Хто з похіттю диви-
ться на жінку, вже чужоложить із нею, тому що в думках він уже 
втілює свої пожадання в життя". Отож, якщо твоє нечисте око є 
для тебе згіршенням - вирви його і відкинь від себе, тому що 
краще тобі бути без ока, ніж навічно потрапити у пекельну темря-
ву. Дає тобі твоя права рука привід до гріха - відрубай її і відкинь 
геть від себе, тому що краще тобі позбутись одного члена, ніж 
усе своє тіло віддати пеклу. Хоча сказано, що каліка не може бути 
слугою в храмі Божому. Та в потойбіччі ті, що народилися каліка-
ми, але вели праведне життя, або ті, що через доброчесність ста-
ли каліками, будуть красивішими від ангелів, і служитимуть Богу, 
і любитимуть його у блаженстві Неба. 

Також сказано: "Хто проганяє жінку - хай дасть їй розвідний 
лист", але про це слід забути, тому що це не відповідає волі Бо-
жій. Бог сказав до Адама: "Ось жінка, яку я створив для тебе. 
Будьте плодовиті і множтеся, наповнюйте землю і освоюйте її". 
Адам, що тоді ще був досконалим створінням і його розум ще 
не був затуманений гріхом, вигукнув: "Це є кість від моєї кості і 
тіло від мого тіла. Вона назветься жінкою чоловіка, тому що, 
взята від чоловіка, вона є моїм другим "я". Так чоловік покине 
свого батька і свою матір і обоє стануть одним тілом". Вічне 
Світло, посміхаючись, своїм сяйвом підтвердило слова Адама, 
що стали першим непорушним законом. І якщо земний законо-
давець був змушений створити новий закон через все більшу 
черствість людини; якщо він повинен був зупинити прогресуючу 
непостійність, сказавши: "Якщо ти її проженеш, то більше не змо-
жеш взяти назад", то перший, автентичний, що виник у земному 
раю і був схвалений Богом, закон все це відміняє. 

Я кажу вам: кожен, хто покидає свою жінку - за винятком 
доказаної розпусти, - підводить її до чужолозтва. Бо й справді, 
що у дев'яноста відсотках робить покинута жінка? Вона всту-
пає у нове подружжя. З якими наслідками? О, скільки тут мож-
на було б сказати! Чи ви не знаєте, що при цьому мимоволі може 
дійти до кровозмішання? Скільки сліз буде пролито через пороч-
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ність! Так, порочність. Іншої назви для цього немає. Будьте че-
сними! Все можна подолати, якщо людина порядна. Та якщо вона 
порочна, то використовує будь-який привід, щоб потакати похо-
тям тіла. Жіночу холодність, неповороткість, невміння виконува-
ти хатню роботу, прискіпливість, любов до розкоші - все це мо-
жна подолати, навіть хворобу і дратівливість, якщо любити один 
одного в святий спосіб. Та коли з часом любов все ж пригасає, 
то те, що можна змінити, розглядають як щось непоправне і ви-
кидають жінку на вулицю і штовхають на злочин. 

Той, хто проганяє жінку, здійснює подружню зраду, а якщо 
жінка після цього виходить заміж - вона чужоложить. Подруж-
жя може розлучити тільки смерть. Запам'ятайте це. Якщо ваш 
вибір був невдалим, то носіть це як хрест, живіть як двоє нещас-
них, але праведних, і не робіть так, щоб покутували ваші діти, 
тому що вони ні в чому не винні, а в такій ситуації страждають 
найбільше. Любов до дітей повинна змусити вас замислитися не 
сто разів, а сто разів по сто навіть тоді, коли хтось із подружжя 
помре. О, якби ви все ж задовольнилися тим, що ви отримали і 
про що Бог сказав: "Цього досить!" Якби ви, вдови і вдівці, ба-
чили у смерті не шкоду, а сходження до вдосконалення у своїй 
якості батьків! Бути ще й матір'ю замість померлої мами, бути 
ще й батьком замість померлого батька! Бути двома душами в 
одній! Перебрати любов помираючого чоловіка із його холодних 
уст для його дітей, щоб могти йому сказати: "Іди в мирі і не 
бійся за тих, що народжені з тебе. Я буду їх любити далі як за 
себе, так і за тебе, двократною любов'ю, я буду їм і батьком, і 
матір'ю. Над ними не буде тяжіти сирітська доля, і вони не зна-
тимуть природженої дитячої ревності до когось, хто зайняв би 
почесне місце покликаного назад до Бога". 

Діти, моя проповідь закінчується, як і схиляється до кінця 
день разом із призахідним сонцем. Я хотів би, щоб ви пам'ятали 
мої слова, почуті на цій горі. Вирізьбіть їх у своїх душах! Часто 
роздумуйте над ними. Вони повинні постійно супроводжувати вас. 
Завжди будьте добрими до слабких. Не судіть, щоб і вас не су-
дили. Пам'ятайте про те, що може прийти мить, коли Бог вам 
нагадає: "Ти виніс присуд, хоча знав, що це погано. Отож ти сві-
домо згрішив. Тепер покутуй за свою провину". 
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Любов до ближнього уже є розгрішенням. Будьте милосерд-
ними до всіх і всього. Якщо Бог повсякчасно підтримує вас, щоб ви 
залишалися порядними людьми, - то не загордіться. Старайтеся 
ще вище підніматися драбиною досконалості незважаючи на її кру-
тизну. Простягайте руку втомленим, незнаючим і розчарованим. 
Чому ти помічаєш скалку в оці свого брата, а не намагаєшся спо-
чатку витягнути колоду із свого власного? Як ти можеш сказати 
своєму ближньому: "Дай, я витягну скалку з твого ока", коли коло-
да в твоєму оці робить тебе сліпим? Не будь лицемірним, сину! 
Спочатку позбудься колоди зі свого ока, а тоді зможеш витягти 
скалку у брата твого, не поранивши його занадто при цьому. 

Але якщо ви не смієте бути без любові, то не смієте бути і 
необережними. Я сказав вам: простягніть руку втомленим, не-
знаючим і усім, що стали жертвою непередбаченого розчару-
вання. Якщо любов'ю до ближнього є незнаючих навчити, стом-
лених підбадьорити і дати крила людям, яким життя крила зла-
мало, то, з іншого боку, нерозумно розкривати вічні правди пе-
ред ураженими сатаною. Озброєні цими правдами, вони лицемі-
рно намагатимуться видати себе за пророка, вкрастися до про-
стодушних і злочинним чином звести справу Божу на манівці, 
забруднити її і врешті звести нанівець. Абсолютна розважливість, 
розуміння, де слід говорити, а де - мовчати, здатність роздуму-
вати і діяти - ось доброчесності істинного учня, потрібні для 
того, щоб здобути прихильників і служити Богові. Ви маєте ро-
зум, і якщо живете у праведності, то Бог дасть вам необхідне 
світло і керуватиме вашим розумінням. Пам'ятайте про те, що 
вічні правди схожі на перли, а ніколи не видано, щоб перли кида-
ли свиням, які віддають перевагу жолудям і смердючим відхо-
дам. Вони б розтоптали їх без милосердя, а потім із люттю об-
манутого кинулися б на вас і розірвали. Святе не слід кидати 
собакам, ні тепер, ні будь-коли. 

Багато я сказав вам, мої діти! Слухайтесь моїх слів! Хто слу-
хає їх і їх виконує, діє так, як поміркована людина, яка для будівни-
цтва свого дому вибрала скелястий грунт. Звичайно, щоб побуду-
вати фундамент на ньому, треба буде прикласти багато зусиль. 
Потрібні будуть кирка і долото, на руках з'являться мозолі, і болі-
тиме спина. Та врешті будуючий зможе влити цементуючий роз-
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чин у скельні шпальти і тісно підігнати один до одного камені, як у 
фортечному мурі. Дім поступово виростатиме і стане міцним, як 
гора. Прийде негода, почнуться зливи, ріки через проливні дощі 
вийдуть із берегів, вітри витимуть, і хвилі битимуться в стіни дому, 
та він вистоїть. Так є і з людьми із твердою вірою. Та той, хто 
слухає поверхово і не намагається зберегти мої слова у своєму 
серці, бо знає, що для цього потрібні значні зусилля і що це, мож-
ливо навіть принесе йому біль, тому що йому треба було б позбу-
тися надто багатьох речей, що глибоко сидять у ньому, схожий на 
людину, яка з лінощів і дурощів будує свій дім на піску. Заледве 
почнеться негода, швидко споруджений будинок так само швидко 
розпадеться, а нерозумний невтішно дивитиметься на його розва-
лини і руїну свого статку. Звичайно, тут ідеться не про справжню 
будівлю, яку можна відновити за допомогою грошей і праці. Тут 
ідеться про неглибоко засновану будівлю віри, після падіння якої 
не залишиться нічого, на чому можна було б її знову відбудувати. 
У потойбічному житті більше не відбудовують. Горе тому, хто з'я-
вляється туди із розвалинами. 

Я закінчив і зараз спущуся до озера. Я благословляю вас в 
імені триєдиного Бога. Хай мій мир буде з вами!" 

Та люди не хочуть відпускати Ісуса: "Ми йдемо з тобою! До-
зволь нам піти з тобою! Ніхто не говорив нам таких слів, як ти!" 

Вони збираються іти за Ісусом, який сходить униз по проти-
лежному схилу у напрямі до Капернаума. Спуск тут крутіший, 
але коротший, і незабаром усі дістаються до підніжжя гори. 

214. ЗЦІЛЕННЯ ПРОКАЖЕНОГО 
БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ ГОРИ 

Серед буяння квітів, що поширюють довкола свій аромат і 
радують око, вражаюче жахливо виглядає спотворений хворо-
бою прокажений, від якого погано пахне. 

Люди кричать від жаху і втікають до найближчих схилів. 
Дехто схиляється за камінням, щоб кинути його в необережно-
го. Та Ісус обертається із розпростертими руками і гукає: "Спо-
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кій! Залишайтеся, де ви є, і не бійтеся. Покладіть каміння долі. 
Майте співчуття до бідного брата. Він також є дитиною Божою". 

Учителеві слова заспокоюють людей, а Ісус іде до прокаже-
ного високими квітучими травами і зупиняється за кілька кроків 
від нього. Хворий теж ступив кілька кроків назустріч Ісусові, коли 
зрозумів, що той узяв його під свій захист. Опинившись перед Ісу-
сом, він падає до його ніг, і квітучі трави приймають його і скроп-
люють росою, наче одеколоном. Квіти, гойдаючись, знову сходя-
ться над ним, наче хочуть сховати від людського ока його біду. 
Тільки голос, що жалібно звучить з трави, зраджує місце схованки 
жалюгідного створіння. Прокажений гукає: "Господи, якщо ти хо-
чеш, ти можеш мене зробити чистим. Май і до мене милосердя!" 

Ісус відповідає: "Підведи своє обличчя і поглянь на мене. 
Людина повинна сміти підносити погляд до Неба, якщо в нього 
вірить, а ти віриш, тому що просиш про зцілення". 

Знову ворухнулися трави, і з них виринула голова, як виринає 
людина, що вціліла після загибелі судна у морі, - гола голова, 
обличчя без бороди, череп, на якому вже почало розкладатися 
тіло. Все ж Ісус наважується торкнутися кінчиками пальців цьо-
го чола там, де ще чисто і немає ран, та попелясто-сіра шкіра 
все ж полускана, а навколо - гнійні виразки, з яких одна пожерла 
шкіру голови, а інша утворює глибоку діру. Ця діра, що сягає від 
скроні до носа і оголює скроневу кістку і основу носа, повна гною, 
так що я не можу бачити, чи очне яблуко ще ціле, чи вже ні. 

Торкаючись своєю гарною рукою ще не розкладеного місця, 
Ісус каже: "Я хочу. Будь чистим!" 

Проказа почала щезати на очах - наче не короста з'їдала 
чоловіка і не рани вкривали його, а бруд, і на нього пролилася 
очищаюча вода. Спочатку закрилися рани, потім очистилася шкі-
ра, під заново утвореною повікою з'явилося праве око, а над жо-
втуватими зубами зімкнулися губи, яких раніше не було. Лиш 
відсутнє ще волосся на голові і бороді, за винятком хіба кількох 
кущиків там, де була ще здорова шкіра. 

Натовп кричить від подиву, а чоловік, чуючи ці крики ра-
дості, усвідомлює, що він зцілений. Він хапається руками, які до-
тепер ховав у траві, за своє око - там, де була велика дірка; він 
ощупує голову, де велика рана оголювала кістки черепа, і відчу-
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ває нову шкіру; врешті він встає і розглядає свої груди і бедра... 
Все здорове і чисте... Переповнений радістю, чоловік знову опу-
скається в траву і плаче. 

"Не плач. Встань і слухай мене. Повертайся в життя так, як 
це диктує ритуал, і не говори з ніким, аж поки не виконаєш припи-
су. Якомога швидше постань перед священиком і принеси припи-
сану Мойсеєм жертву як свідчення твого чудесного зцілення". 

"Я повинен скласти свідчення про тебе, Господи!" 
"Ти зробиш це, якщо будеш любити моє вчення. Тепер іди!" 

Натовп підійшов дещо ближче і здалека вітає зціленого. Деякі 
кидають йому монети. Інші кидають хліби й іншу їжу, а один 
чоловік, побачивши, що його одежа - одне ганчір'я, згортає свій 
плащ і кидає зціленому, щоб той міг прикритися. Оскільки любов 
до ближнього у спільноті є заразною, то інший не може не пода-
рувати йому своїх сандалів. Він знімає їх і кидає йому. 

"Але... а ти?" - питає Ісус, бачачи його добру справу. 
"О, мені недалеко додому. Я можу піти босим. А перед ним 

лежить далека дорога". 
"Хай Бог благословить тебе і всіх інших, які обдарували 

брата. А ти, чоловіче, молися за них!" 
"Так, так, я молитимусь за них і за тебе, щоб світ у тебе 

повірив!" 
"Бувай здоровий! Іди у мирі". 
Чоловік відходить на кілька метрів, потім обертається і гукає: 

"Але священикові я можу сказати, що ти мене зцілив?" 
"У цьому немає потреби. Скажи лише: "Господь проявив до 

мене милосердя". Це вся правда, і більше знати йому не треба". 
Люди оточують Учителя, утворюючи тісне коло, і ніяк не 

хочуть розходитися. Тим часом зайшло сонце, і почався субот-
ній відпочинок. Села далеко звідси. Та люди не сумують ні за 
домівкою, ні за їжею. Апостоли, навпаки, тим стурбовані і гово-
рять про це Ісусові. Старші учні також думають про це. Тут є 
діти і жінки, і хоча ніч і тепла, а трава на луках м'яка, та все ж 
зірки не є хлібом, а каміння на межі не стане їжею. 

Ісус єдиний зберігає спокій. Тим часом люди з'їдають рештки 
своїх запасів, так начеб нічого і не було. Ісус звертає на те увагу 
своїх учнів: "Істинно кажу я вам, вони вас перевершують! Поди-
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віться, з якою безтурботністю вони усе споживають. Я сказав 
їм: "Хто не вірить, що Бог дасть завтра своїм дітям поживу, хай 
іде додому" - вони ж залишилися тут. Бог не відречеться від 
свого Месії і не розчарує тих, хто на нього надіється". 

Апостоли здвигають плечима і більше ні про що не турбую-
ться. 

Після розкішної вечірньої заграви на землю мирно і гарно 
спадає вечір, затихає спів пташок, і простір заповнює сільська 
тиша: легкі пориви вітру, безшумний політ нічного птаха, перша 
зірка і перше квакання жаби. 

Діти уже сплять. Дорослі ще розмовляють між собою, і час 
від часу хтось підходить до Вчителя, щоб попросити щось ро-
з'яснити. Тому ніхто і не здивувався, коли на польовій дорозі між 
двома нивами з'явилося кілька чоловіків. Попереду йде пристойно 
одягнений чоловік помітної зовнішності, за ним - ще кілька чо-
ловіків. Група, що наближається, викликала цікавість присутніх. 
Люди перешіптуються. Шепіт переходить від однієї групи до іншої 
то наростаючи, то вщухаючи, і найбільш віддалені групи, гнані 
цікавістю, підходять ближче. Чоловік з помітною зовнішністю 
наближається до Ісуса, що сидить під деревом, слухаючи кіль-
кох чоловіків, і вітає його глибоким поклоном. Ісус тут же підво-
диться і відповідає з такою ж пошаною. Присутні дуже уважно 
спостерігають за ними. 

"Я був на горі, і ти, напевно, подумав, що я не маю віри і 
пішов зі страху перед постом. Та причина була інша. Я хотів 
бути братом серед братів, старшим братом. Я хотів би на са-
моті обговорити з тобою мої думки. Чи схочеш ти мене вислу-
хати? Хоч я і книжник, але я не є твоїм ворогом". 

"Відійдімо дещо вбік..." - каже Ісус, і вони ідуть польовою 
стежкою. 

"Я лише хотів подбати про їжу для прочан і пішов розпоряди-
тися, щоб спекли хліб для усіх цих людей. Ти знаєш, що я не пору-
шую закон, оскільки ці поля належать мені, і тому я можу в субо-
ту долати цей шлях аж до вершини. Оскільки ти з людьми знахо-
дишся тут, я б завтра прийшов сюди зі слугами. Тому я прошу 
тебе дозволити мені забезпечити цих людей хлібом у суботу. Іна-
кше я шкодуватиму, що даремно відлучився і не чув твоїх слів". 
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"Даремно - ні, тому що Отець винагородив би тебе своїм 
світлом. Та я дякую тобі і не розчарую тебе. Я тільки нагадую, 
що людей дуже багато". 

"Я наказав натопити усі печі, навіть ті, що використовують-
ся як сушарки, і так зможуть напекти хліб для усіх". 

"Я не тому це кажу, а тому, що потрібно буде багато муки". 
"О, це для мене не має значення. Минулого року був дуже 

гарний урожай. І цього року, як ти сам можеш пересвідчитися, 
розкішний колос. Дозволь мені це зробити. Це буде найкращою 
охороною для моїх полів. Крім того, Вчителю... Ти сьогодні дав 
мені такого вишуканого хліба... Істинно, ти - хліб душі!" 

"Отож хай станеться за твоїм бажанням. Ходи, скажемо про 
це нашим прочанам". 

"Ні. Ти сказав, що Бог потурбується". 
"А ти - книжник". 
"Так, я книжник". 
"Хай Господь веде тебе, як того заслуговує твоє серце". 
"Я розумію те, чого ти не вимовляєш. Ти маєш на увазі - до 

правди. Тому що ми робимо багато помилок і... в нас багато 
недоброзичливості". 

"Хто ти?" 
"Слуга Божий. Заступися за мене перед Отцем. Усього доб-

рого". 
"Хай мир буде з тобою!" 
Чоловік зі своїми слугами відходить, а Ісус повертається до 

своїх. 
"Хто це був? Що він хотів? Він сказав тобі щось неприємне? 

У нього хтось хворий?" - усі питають навперебій. 
"Хто він - не знаю. Але ким би він не був, він добра душа, і 

це мені..." 
"Це - Йоан, книжник", - каже хтось із народу. 
"Гаразд. Тепер я знаю, тому що ти кажеш це. Він хотів бути 

просто слугою Божим і зробити добре для своїх дітей. Моліться 
за нього, тому що завтра завдяки його доброті ми всі будемо 
мати що їсти". 

"Він справді праведник", - каже один чоловік. 
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"Так, але я не розумію, як він може бути другом..." - заува-
жує інший. 

"Він - як новонароджений, запеленаний сумнівами і припи-
сами... Але він не є поганим", - додає третій. 

"Ці поля - його?" - питають нетутешні. 
"Так. Можливо, прокажений є одним із його слуг або оренда-

рів, і він терпів його присутність, а, можливо, навіть годував його". 
Ісус не реагує на всі ці зауваження. Він кличе до себе своїх 

дванадцять апостолів і питає: 
"Що тепер я повинен сказати на ваше невірство? Чи не по-

клав Отець хліб для нас усіх у руки людини, яка через свою 
приналежність до певноі суспільної верстви мала б бути вороже 
до мене налаштованою? О ви, маловірні люди! Лягайте у м'яке 
сіно і спіть. Я проситиму Отця відкрити вам серця і дякуватиму 
йому за його доброту. Хай мир буде з вами!" 

Сказавши це, Ісус прямує до схилу гори. Там він сідає і за-
глиблюється у молитву. Він підносить очі до неба і бачить море 
зірок, що мерехтять угорі, він опускає очі і бачить людей, що 
сплять на лузі. І більше нічого. Та радість, яку він відчуває у 
серці, така велика, що він здається осяяним світлом... 

215. У СУБОТУ ПІСЛЯ НАГІРНОЇ ПРОПОВІДІ 
БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ ГОРИ 

Протягом ночі Ісус піднявся ще трохи на гору, і тепер, у 
світанковій зорі, видно, як він стоїть на виступі скелі. Петро, який 
першим побачив його, вказує на нього іншим апостолам, і вони 
піднімаються до нього. 

"Вчителю, чому ти не пішов з нами?" - питають деякі. 
"Я повинен був молитися". 
"Але тобі також варто було б відпочити". 
"Друзі, вночі голос із Неба закликав мене молитися за доб-

рих і злих, а також і за себе самого". 
"Чому? Чи тобі це потрібно?" 
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"Як і іншим. Молитва дає мені силу, а вірність волі Отця -
радість. Отець назвав мені два імені, і говорив про біль, який 
мене чекає. Йдеться про три речі, які дуже потребують молит-
ви", - Ісус дуже сумний і дивиться на своїх апостолів благаль-
ним і вивчаючим поглядом. Його погляд мандрує з одного учня 
на іншого, і зупиняється на Юді Іскаріоті. 

Апостол помічає це і запитує: "Чому ти так дивишся на 
мене?" 

"Я бачу не тебе. Моє око бачить щось інше..." 
"І що це?" 
"Сутність учня. Все добре і все погане, що може дати учень, 

що він може зробити для свого вчителя. Я думав про учнів про-
років і про учнів Йоана, думав і про своїх власних. Я молився за 
Иоана, за учнів і за себе..." 

"Ти сьогодні від ранку сумний і втомлений, Учителю. Роз-
кажи тим, що люблять тебе, про свої печалі", - підбадьорює 
його Яків Заведея. 

"Так, розкажи, і якщо ми якимось чином зможемо тобі по-
могти, то ми це зробимо..." - каже кузен Юда. 

Петро розмовляє із Варфоломеем і Филипом, але я не розу-
мію, що вони кажуть. 

Ісус відповідає: "Будьте добрими, у всьому будьте добрими 
і вірними. Цим ви мені допоможете. Іншого засобу немає, Пет-
ре, розумієш? Облиште будь-які здогади. Любіть мене і любіть 
один одного. Не давайте керувати собою тим, хто мене ненави-
дить, робіть все для того, щоб виконувати волю Божу". 

"Але якщо все від цього залежить, то і наші помилки є во-
лею Божою!" - вигукує Тома з філософською міною. 

"Ти так вважаєш, але це не так. Але ось уже прокинулися 
люди і дивляться на нас. Зійдімо вниз і освятимо святий день 
Словом Божим". 

Вони сходять з гори вниз, а за цей час прокидаються інші. 
Діти, радісні, мов горобці, бігають і стрибають щебечучи по лу-
ках, вкритих росою, і їх то тут, то там заспокоюють ляпасом, 
доводячи до сліз. Ображені діти спішать до Ісуса, який голу-
бить їх, і при цьому до нього повертається його посмішка як 
віддзеркалення невинної дитячої безтурботності. Одна малень-
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ка дівчинка намагається засунути йому за пояс букет квітів, які 
вона нарвала на луках, вважаючи, що "одяг так стане кращим". 
Ісус дозволяє їй це зробити, хоч апостоли і бурчать незадоволе-
но, і каже їм: "Але ж радійте, що вони мене люблять! Роса очи-
щує квіти від пороку, любов дітей забирає сум із мого серця". 

Одночасно з Ісусом, який спускається з гори, до натовпу 
підходить і книжник Йоан зі своїми слугами. Навантажені коши-
ками, повними хлібів, оливок, маленьких сирів, і ягнятком, запе-
ченим для Вчителя, вони підходять до нього і кладуть усе до 
його стіп. Ісус сам береться розподіляти їжу, даючи кожному 
хліб, шматок сиру і пригорщу оливок. А одній матері, яка три-
має при грудях кругленьке немовлятко, що вже, сміючись, пока-
зує свої перші зубчики, він разом із хлібом дає ще й шматок 
печеного ягняти. Так само він чинить ще із двома чи трьома, 
яким, як йому здається, потрібна особлива підтримка. 

"Але воно призначене для тебе", - каже книжник. 
"Я скуштую його, не турбуйся. Та коли я знатиму, що твоя 

доброта поширюється і на інших, то це мені ще більше буде до 
душі". 

Розподіл закінчений, і люди споживають страву, залишаючи, 
правда, дещо на потім. Ісус п'є молоко, яке книжник налив йому 
у коштовну чашу з польової фляги, схожої на глечик. 

"Зроби мені радість і дозволь послухати себе", - просить 
книжник Йоан, якого Гермас привітав дуже шанобливо, а Сте-
фан - із ще більшою повагою. 

"Я цього тобі не забороняю. Ходи і ставай тут, навпроти 
мене!" - Ісус повертається спиною до гори і починає промовляти: 

"Воля Божа затримала нас на цьому місці, тому що іти ви-
браним шляхом далі означало б переступити заповіді і дати при-
від для згіршення; а цього не слід робити, поки не вступить у 
дію Новий союз. Це правильно - освячувати свята і хвалити 
Господа у місцях молитви. Та місцем молитви може стати все 
створене, якщо сотворіння возносить свій дух до Отця. 

Так для Ноя під час світового потопу місцем для молитви 
був ковчег, для Йони - черево риби-кита, для Йосифа - дім фа-
раона, а для цнотливої Юдіт - намет Олоферна. Чи не було по-
рочне місце, де жив рабом пророк Даниїл, для Господа святим 
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саме тому, що його угодним Господу зробив його слуга своєю 
святістю - святістю, що зробила його гідним проповідувати яко 
пророк пророцтво про Христа і антихриста, яке повинно служити 
ключем для сьогоднішнього часу і часів майбутніх? То з наскіль-
ки більшим правом є святим ось це місце, яке своїми барвами, 
своїми пахощами, чистим повітрям, багатими полями і перлина-
ми роси промовляє до Отця і Творця: "Я вірю. Повірте тому і ви, 
бо ми складаємо свідчення про Бога". Тож природа Божа повин-
на стати для нас цієї суботи синагогою, де келихи квітів і колос-
ки зерна поможуть нам зрозуміти вічні слова, а сонце служити-
ме святим світильником. 

Я процитував вам Даниїла. Я сказав: "Це місце повинно стати 
нашою синагогою". Тим я нагадую вам радісну "Хвалебну піс-
ню сотворіння" трьох святих юнаків у полум'ї печі: небо і вода, 
роса й іній, лід і сніг, вогонь і спека, світло і темрява, блискавки 
і хмари, гори і пагорби - усе, що тут пробивається із зародка, і 
всі птахи, риби, і всяка звірина, славте і хваліть Господа разом із 
людьми, що мають покірне і чисте серце. Це короткий зміст 
цього святого, такого повчального для покірних і праведних гім-
ну. Молитися і заробляти собі на Небо ми можемо у будь-якому 
місці. Ми будемо його гідними, коли виконуватимемо волю Отця. 
Сьогодні вранці хтось сказав, що якщо все залежить від волі 
Бога, то і людські помилки є його волею. Але це не так, і той, 
хто так думає, помиляється. Чи може батько хотіти, щоб пове-
дінка його дитини давала привід для докору? Ні, не може. Проте 
ми часто можемо спостерігати, що у деяких сім'ях діти викли-
кають незадоволення своїх батьків, хоч і мають праведного ба-
тька, який вчить їх робити добро і уникати злого. Жодна твере-
зомисляча людина не буде в такому випадку звинувачувати ба-
тька, що це він змушував своїх дітей до злого. 

Бог - це Отець. Люди - його діти. Бог вказує на добре і 
каже: "Для твого блага я переміщаю тебе в ці життєві умови". 
А коли зло і його людські помічники завдають людині шкоди і 
штовхають її у нещастя, Бог каже: "У цю гірку годину ти пови-
нен діяти саме так, страждання послужить тобі потім для вічно-
го спасіння". Бог дає поради, але ніколи ні до чого не примушує. 
Якщо ж хтось, знаючи волю Божу, віддасть перевагу протилеж-
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ному, то чи можна тоді сказати, що цей непослух є волею Бо-
жою? Не можна. 

Любіть волю Божу. Любіть її більше за вашу власну і слідуйте 
їй незважаючи на всі спокушуючі і могутні сили світу, тіла і демона, 
які так само ставлять свої вимоги. Та істинно кажу я вам - кожен, 
хто схиляється перед ними, є справді нещасним. Ви називаєте мене 
"Месія" і "Господь". Ви кажете, що любите мене, і радієте зі мною. 
Ви ідете за мною і, мабуть, таки справді мене любите. Та істинно 
кажу я вам: не всі із вас увійдуть зі мною у Царство Небесне. 
Навіть серед моїх перших і найближчих до мене учнів будуть такі, 
котрі туди не увійдуть, тому що багато хто з них буде чинити свою 
волю або волю тіла, світу і демона, а не волю мого Отця. 

Не той увійде у Царство Небесне, хто говоритиме до мене 
"Господи, Господи", а той, хто чинить волю мого Отця. Лишень ці 
увійдуть у Царство Боже. Прийде день, коли я, що говорю до вас, 
перестану бути пастирем, а стану суддею. Я вже не буду таким, 
яким ви бачите мене сьогодні. В даний час мій посох збирає усі 
розсіяні душі, він лагідний і запрошує вас прийти до пасовищ істини. 
Але потім посох пастиря буде замінений на скипетр Судді-Царя, і 
моя влада буде цілком іншою. Не з лагідністю, а із невблаганною 
справедливістю я відділю тоді овець, що живилися правдою, від 
тих, що змішали правду із блудом, або лише блудом і живилися. 

Я робитиму це двічі. Горе тим, хто між своєю першою і 
другою появою (окремим судом і остаточним судом) перед Су-
ддею не очистяться - вони більше не зможуть очиститися від 
отруєння злим. Третя категорія ніколи не зможе очиститися; 
жодне покарання не може обмити їх. Вони хотіли лише блуду, і у 
блуді вони повинні перебувати. Се^ед них буде багато таких, які 
жалібно казатимуть мені: "Але чому, Господи? Чи ми не в твоє-
му імені пророкували, виганяли демонів і творили чудеса?" 

Тоді я скажу їм ясно і чітко: "Так, ви наважилися послугову-
ватись моїм іменем, щоб виступати тим, чим ви не є. Ви з вашим 
сатанізмом хотіли симулювати життя в Ісусі". (Це насамперед 
стосується адептів таємних вчень і членів антихристиянських сект 
і т.д., отож тих, що згрішили проти першої заповіді). Та плоди ва-
ших діянь оскаржують вас. Де ваші врятовані? У чому сповнили-
ся ваші пророцтва? Що було результатом ваших екзорцизмів? Хто 
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був хрещеним батьком ваших чудес? О, хоча мій ворог і могут-
ній, але він мене не перевершує. Він допомагав вам, щоб збільши-
ти свою здобич, і через ваші діяння розширився круг тих, що під-
пали під фальшиві вчення. Так, ви здійснювали чуда - можливо, 
навіть більші, ніж справжні слуги Божі, які не збивають народ з 
пантелику фіглярським мистецтвом, а дивують ангелів своєю по-
корою і своїм послухом. Ті, мої справжні слуги, своїми жертвами 
не творили ілюзорних картин, а проганяли їх із сердець. Мої істинні 
слуги не нав'язуються людям, а показують людським душам Бога 
Господа. Вони не чинять нічого іншого, як тільки волю Божу; вони 
й інших підводять до того, щоб виконувати волю Божу - так, як 
хвиля штовхає передніх вперед, а тих, що позаду, тягне за со-
бою - не виставляючи себе при тому на передній план і не вигу-
куючи: "Та погляньте!" Мої істинні слуги роблять те, що я кажу, і 
плекають лише одну думку: сповнити мою волю; і їхні діла носять 
мій непомильний знак миру, лагідності, порядку. Тому я можу вам 
сказати: ці є моїми слугами, а вас я не знаю. Відступіть від мене 
усі, що чинили злі діла". 

Так я скажу їм тоді, і це буде жахливий присуд. Пильнуйте, 
щоб ви не заслужили такого вироку Судді, й ідіть певним, хоча й 
сповненим труднощів шляхом послуху назустріч розкоші Царст-
ва Небесного. А зараз насолоджуйтесь суботнім відпочинком і 
славте Господа усім серцем. Хай мир буде з усіма вами!" 

Ісус благословляє людей, і вони розходяться у пошуках тіні. 
Утворюються невеликі групи, і в них обговорюють щойно почуті 
слова. 

Біля Ісуса залишилися апостоли і книжник Йоан, який мовч-
ки, під враженням почутого, спостерігає за кожним рухом Ісуса. 

Нагірна проповідь закінчилася. 

216. ЗЦІЛЕННЯ СЛУГИ ЦЕНТУРІОНА 

Перейшовши поля, Ісус вступає в Капернаум. Його супро-
водять лише апостоли, але серед них немає Йоана. Як завжди, 
прибулих вітають люди - кожен по-своєму: діти із щирою прос-
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тотою, жінки - із сором'язливістю, зцілені із захопленням, ще 
хтось із цікавістю або й іронією. Кожен із чимось своїм. 

Ісус відповідає на кожне привітання так, як віталися з ним. 
Дітей вітає пестощами, жінок - благословенням, зцілених - по-
смішкою, а всіх інших - з глибокою пошаною. Та ось до шерен-
ги вітаючих приєднується і центуріон селища зі своїм: "Салют, 
Учителю!", на що Ісус відповідає: "Хай прийде до тебе Бог!" 

Римлянин підходить до Ісуса, люди теж зацікавлено набли-
жаються, щоб побачити, що відбуватиметься. "Вже багато днів 
я чекаю на тебе. Я був на горі, але був у цивільному. Ти не 
питаєш мене, чому я там був?" 

"Ні, не питаю. Чого ти хочеш від мене?" 
"Нам наказано спостерігати за всіма, хто організовує зібрання, 

тому що дуже часто Рим змушений визнавати, що зробив помил-
ку, терплячи зібрання, котрі зовні здавалися безневинними. Та 
коли я роздивився і вслухався, я подумав про тебе, як про... як 
про.... Я маю хворого слугу, Господи. Він лежить у моєму домі 
на ліжку паралізований через хворобу кісток і терпить жахливі 
муки. Наші лікарі не можуть його зцілити, а наші цілителі відмов-
ляються прийти. Ця недуга пов'язана з нездоровим повітрям цієї 
місцевості, і вони могли б її вилікувати травами з пологих бере-
гів річок, де застоюється вода перед впаданням у море. Але не 
хочуть. Мені це дуже болить, тому що це вірний слуга!" 

"Я прийду і зцілю його". 
"Ні, Господи, так багато я не вимагаю. Я - язичник, а тому -

нечистий для вас. Якщо єврейські лікарі бояться переступити по-
ріг мого дому, щоб себе не осквернити, то це ще більше стосує-
ться тебе, що є божественним. Я не гідний, щоб ти увійшов під 
мій дах, та якщо ти тут вимовиш одне-єдине слово, то мій слуга 
виздоровіє, тому що ти наказуєш усьому, що існує. Якщо навіть я 
як людина, котра залежить від багатьох, а насамперед від Цеза-
ря, і чиї думки, діла і вчинки підпорядковані чужій волі, все ж можу 
наказувати солдатам, які знаходяться під моєю командою, і коли 
я кажу одному "іди", іншому "прийди", а слузі "зроби це", то один 
іде, куди я його послав, інший приходить, тому що я його покли-
кав, а третій виконує мій наказ - то хвороба негайно послухається 
тебе, що є паном над усім, і відступить від людини". 
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"Хвороба не є людиною..." - відказує Ісус. 
"Ти також не людина, а Богочоловік. А тому ти можеш на-

казувати і елементам, і гарячці, тому що все підпорядковується 
твоїй владі". 

Хтось із знатних людей Капернауму відводить Ісуса вбік і 
каже йому: "Хоч він і римлянин, але вислухай його прохання, тому 
що він порядна людина, яка поважає нас і нам допомагає. Зваж, 
що саме він дозволив нам збудувати синагогу. Від своїх солдат 
він вимагає, щоб вони нас поважали і не насміхалися з нас у 
суботні дні. Тому вияви до нього милість заради твого міста, 
щоб розчарування і досада не перетворили його прихильність у 
гнів". 

Ісус, вислухавши всіх, усміхається і каже, звертаючись до 
центуріона: "Іди вперед, я прийду за тобою". Та центуріон по-
вторює ще раз: "Ні, Господи! Я вже говорив тобі, що для мене 
було б великою честю приймати тебе під моїм дахом, але я того 
не гідний. Скажи лиш одне слово, і мій слуга виздоровіє!" 

"Хай так буде. Іди і май довір'я. З цього моменту гарячка 
покине його, і життя повернеться в його члени. Живи так, щоб і 
в твою душу повернулося життя. А тепер іди". 

Центуріон віддає честь по-військовому, вклоняється і відхо-
дить. Ісус дивиться йому вслід. Потім повертається до присут-
ніх і каже: "Істинно кажу я вам, такої віри я не знайшов у Ізраїлі. 
О, як же це правильно: "Народ, що блукав у темряві, побачив 
велике світло. Над жителями країни, що лежала у тіні смерті, 
зійшло світло", і далі: "Під своїм прапором об'єднає Месія наро-
ди". О моє Царство! Істинно, в неймовірній кількості будуть вони 
стікатися до тебе! Численнішими за верблюдів і дромадерів 
Мадіану, Ефи і носильників золота та фіміамів Сави, численніши-
ми за отари Кедару і баранів Небайоту будуть ті, що прийдуть 
до тебе, і моє серце переповниться радістю, коли я побачу, як до 
мене йдуть народи моря і власті націй. Острови чекають на те, 
щоб мене славити, і сини чужинців споруджуватимуть мури моєї 
церкви, чия брама весь час стоятиме відкритою, щоб прийняти 
царів і військо народів і освятити їх у мені. Що сказав Ісайя - те 
сповниться. Я кажу вам, багато прийдуть із сходу і заходу і жи-
тимуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, тоді 
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як діти Царства будуть кинуті у темряву кромішню, де чути плач 
і скрегіт зубів". 

"Отож ти пророкуєш, що язичники стануть рівними синам 
Авраама?" 

"Не рівними: вони їх перевершать. Це не повинно викликати 
у вас незадоволення, тому що це - ваша вина. Не я, а пророки 
говорять це, і знаки теж на те вказують. А зараз один із вас 
повинен піти до дому центуріона, щоб переконатись, чи зцілений 
його слуга, як цього заслужила віра римлянина. Ходіть, можли-
во, в домі є хворі, що чекають на мене". 

Ісус іде до будинку, в якому він звичайно живе під час свого 
перебування у Капернаумі. Апостоли та дехто з людей ідуть за 
ним; більшість же цікавою галасливою юрбою прямують до бу-
динку центуріона. 

217. "ЗАЛИШ МЕРТВИМ 
ХОРОНИТИ СВОЇХ МЕРТВИХ!" 

Я бачу Ісуса, який із одинадцятьма апостолами прямує до 
берега озера. Йоана все ще нема. Люди товпляться навколо 
Ісуса. Серед них я впізнаю багатьох, що були на горі. Це пере-
важно чоловіки, що пішли за ним до Капернауму з тим, щоб ще 
послухати його проповіді. Вони хотіли його затримати, та він ска-
зав: "Я належу усім, і є багато таких, що мене потребують. Я 
повернусь до вас і ви знову зустрінете мене тут, а зараз мене 
відпустіть". Йому доводиться прикласти зусиль, щоб пробрати-
ся у натовпі, який тиснеться через вузький перевулок. Апостоли, 
роздратовані цим, працюють ліктями, щоб зробити йому місце. 
Та їхні старання марні, бо людей надто багато. Апостоли нерву-
ються, але це не допомагає. 

Перед ними вже виник берег озера, коли один чоловік серед-
нього віку і благородної зовнішності, пробившись до Вчителя, 
торкає його за плече, щоб привернути його увагу. Ісус обертає-
ться, зупиняється і питає: "Чого ти хочеш?" 
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"Я - книжник. Та твої слова набагато вищі від того, що міс-
титься в наших заповідях, і вони заволоділи мною, Вчителю! Я 
більше не покину тебе. Я ітиму за тобою, куди б ти не пішов. 
Куди веде твій шлях?" 

"До Неба". 
"Я не цей шлях маю на увазі. Я питаю тебе, куди ти йдеш. 

Де ти зупинишся, щоб я у будь-який час міг знайти тебе?" 
"Лисиці мають свої нори, а птиці - свої гнізда, лише Син 

Чоловічий не має де прихилити свою голову. Мій дім - світ, він 
там, де можна навчати людей, допомагати підвестися нещас-
ним і рятувати грішників". 

"Отож скрізь". 
"Так. Чи можеш ти, вчений Ізраїлю, зробити те, що роблять 

ці убогі з любові до мене? Це вимагає жертви і послуху, любові 
і здатності пристосовуватись до усіх і усього, тому що серця 
здобувають через поблажливість. Аж у Небі буде чистота, а 
тут ми ще знаходимося у бруді, і з цього бруду, по якому ми 
ступаємо, ми повинні витягати уже втонулі жертви. Ми не сміє-
мо просто підібрати свої одежі і втекти з того місця, де бруду 
особливо багато. Чистота має бути у нас всередині. Ми повинні 
бути наповнені нею по вінця, щоб ніщо нечисте не могло проник-
нути в нас. Чи ти зможеш це все?" 

"Дозволь мені принаймні спробувати". 
"Спробуй. Я буду молитися, щоб ти був на це здатний", -

Ісус іде далі, і його увагу привертає погляд високого міцно збудо-
ваного юнака, який зупинився, щоб пропустити похід. Він, мабуть, 
ішов у протилежному напрямі, але Ісус каже йому: "Іди за мною!" 

Юнак здригається, блідне, а його повіки тремтять, наче він ослі-
плений світлом. Він не знає, що відповісти, але врешті каже: "Я піду 
за тобою, але спершу я повинен поховати мого батька, який помер 
у Хоразині. Дозволь мені ще це зробити, і я прийду до тебе". 

"Іди за мною! Дай мертвим хоронити своїх мертвих. Ти ж 
уже потрапив під вплив Життя, бо ж бажав цього. Не плач, що 
навколо тебе утворилася пустка, бо Життя покликало тебе до 
себе як учня. Замість втрачених родинних зв'язків у покликаних 
людей виростають крила, щоб вони могли вступити на службу 
Божій істині. Хай гниє те, що має зігнити. Піднесись до Царства, 
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де ніщо не зникає. Там ти знайдеш і нетлінну перлину твого ба-
тька. Бог кличе й іде попереду. Завтра ти вже не знайдеш для 
цього мужності, і запрошення Бога більше не прийде. Іди і про-
повідуй Царство Боже". 

Чоловік прихиляється до стіни; у руках він тримає сумки, 
що, напевно, наповнені пахучими травами і пов'язками; похилив-
ши голову, він думає - нерішучий, роздвоєний між любов'ю до 
Бога і любов'ю до батька. 

Ісус чекає, не зводячи з нього погляду. Врешті він бере на 
руки одного хлопчика і каже йому: "Молися зі мною: "Я славлю 
тебе, о Отче, і молю про твоє світло для тих, що плачуть в тем-
ноті життя. Я славлю тебе, о Отче, і молю про твою силу для 
всіх, що в своїй дитячій безпомічності потребують твоєї опори. 
Я славлю тебе, о Отче, і молю про твою любов, щоб ти усім 
тим, котрі не можуть вірити, що в тобі слід шукати всяке щастя 
у Небі і на землі, допоміг забути все, що не є тобою". Невинне, 
заледве чотирьох років хлопча, склавши рученята і схиливши 
голову на праве плече Ісуса, повторює своїм дзвінким голосоч-
ком святі слова. 

Юнак нарешті приймає рішення. Він віддає сумки своєму 
супутникові і підходить до Ісуса, який опускає дитину на землю 
і благословить її. Ісус кладе свою руку на плече юнака і так 
продовжує, підбадьорюючи його, свій шлях. 

Інший чоловік признається йому: "І я маю бажання піти з 
тобою, як він, та мені треба попрощатися з моїми домашніми. 
Ти дозволиш це мені?" 

Ісус пильно дивиться на нього і відповідає: "Занадто глибоко 
укорінився ти у своїй людськості. Вирви ці корені, а якщо це тобі 
не вдасться, то вирубай їх. На службу Богові приходять духовно 
вільними, і ніщо не може перешкодити такій відданості". 

"Але, Господи, тіло і кров завжди залишаться тілом і кро-
в'ю! Я з часом набуду свободу, про яку ти говориш..." 

"Ні, ти цього не зможеш. Бог настільки ж вимогливий, наскіль-
ки й великодушний у нагороді. Якщо ти хочеш бути учнем, то пови-
нен взяти хрест і йти за мною; в іншому випадку ти просто нале-
жиш до юрби вірних. Шлях слуги Божого не встелений пелюстка-
ми троянд, і вимоги до нього - абсолютні. Ніхто з тих, хто поклав 
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руки на плуг, щоб орагги поля Господні і сіяти зерно вчення Божого, 
не сміє оглядатися на те, що він покинув, і роздумувати над тим, 
що втратив із здобутого на звичайній дорозі. Хто так чинить - не 
годиться для Царства Божого. Працюй над собою, готуй себе і 
приходь тоді, шли будеш готовий, але не тепер". 

Опинившись на березі, Ісус входить у Петрів човен і щось 
шепоче Петрові. Я бачу, що Ісус посміхається, а Петро здиво-
ваний. Але він нічого не каже. У човен сідає також чоловік, у 
якого помер батько, але який пішов за Ісусом. 

218. ПРИТЧА ПРО СІЯЧА 

Ісус показує мені Йордан, точніше, його гирло біля Тиверіадського 
озера, де на правому березі розкинулося місто Витсаїда, і пояснює: "Те-
пер місто лежить вже не на озері, а на суші. Це збиває з пантелику науков-
ців. А справа в тому, що озеро заносить піском, і це триває вже двадцять 
століть. А з цієї сторони наносить грунт течія, а ще земля сповзає з пагор-
бів Витсаїди. Раніше місто лежало безпосередньо в гирлі ріки, в озері, й у 
багаті дощем пори року човни допливали майже до Хоразину. Береги 
ріки у штормові дні служили для човнів Витсаїди гаванню і місцем прихи-
сту. Ці пояснення призначені не для тебе, оскільки це мало тебе хвилює, а 
для науковців, що все ставлять під сумнів. Отож продовжуй". 

Ісус і його апостоли подолали короткий відрізок, що відокрем-
лює Капернаум від Витсаїди, човнами і пристали до берега. За 
ними в човнах послідували інші і тепер виходять на сушу і при-
єднуються до людей із Витсаїди, котрі прийшли привітати Вчи-
теля. Ісус прямує в дім Петра, де тепер знову мешкає його жін-
ка, якій, як я припускаю, краще бути самотньою, ніж слухати 
скарги її матері. 

Люди знадвору голосно гукають Учителя, але це нітрохи не 
сердить Петра. Він виходить на терасу і закликає всіх жителів 
Витсаїди і всіх чужинців поводитися пристойно і шанобливо. 
Оскільки зараз він приймає у своєму домі свого Вчителя, то він 
хотів би хоч трохи насолодитися його товариством на самоті, 
але йому бракує часу навіть запропонувати гостеві хоч щось із 
того, що він загадав зготувати своїй жінці. 
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Ісус дивиться на нього посміхаючись, хитає головою і каже: 
"Складається таке враження, що ми більше ніколи не побачимо-
ся, і що те, що ми разом - випадковість!" 

"Але ж це так! Коли ми ходимо по світу, то чи ми тоді самі? 
Навіть у думках ні! Між мною і тобою лежить цілий світ з його 
хворими, засмученими, слухачами, цікавими, наклепниками, во-
рогами... Але щоб я і ти залишились на самоті - цього нема 
ніколи. Тут ти зі мною, в моєму домі, і це вони повинні б зрозумі-
ти!" - Петро справді схвильований. 

"Але я не бачу ніякої різниці, Симоне. Моя любов - та сама, 
моє слово - те саме, чи я кажу це тобі особисто, чи всім. Чи це 
не так?" 

Тепер Петро змушений визнати свою велику турботу: "Я ж 
такий дурень, і мене легко відволікти. Коли ти промовляєш до 
людей на площі чи на горі, тоді я розумію все і все ж опісля - я 
не знаю чому - не можу нічого пригадати. Я сказав це своїм 
товаришам, і виявилося, що з ними відбувається те саме. Інші ж 
люди, котрі тебе слухають, розуміють тебе і пам'ятають те, що 
ти сказав. Як часто ми чули, коли хтось пояснював: "Я цього 
більше не робив, тому що ти так сказав", або "Я прийшов, тому 
що почув одного разу твій вислів від когось, і він мене вразив". 
У нас же... О так!.. Це як річка, яка весь час тече. Берег не 
спроможний її стримати, і вода втікає. Звичайно, потік не пере-
ривається, але й нова вода тече далі і не затримується. Із жа-
хом я думаю про ту мить, коли тебе більше не буде з нами... і 
я... де я тоді зможу черпати для спраглих, якщо я не можу збе-
регти навіть однієї краплі із того, що ти нам даєш?" 

Інші підтримують Петра і теж скаржаться, що не можуть 
пригадати всього почутого, коли намагаються це зробити, щоб 
відповісти на питання людей. 

Ісус посміхається і відповідає: "Але мені здається, що це не 
так. Люди дуже задоволені, і вами також..." 

"О, так, тим, що ми робимо! Прокладати тобі дорогу ліктя-
ми, носити хворих, збирати пожертви і відповідати людям: "Так, 
це там - Учитель" - хіба тут є чим хвалитися? 

"Не понижуй себе так дуже, Симоне". 
"Я не понижую себе, я просто знаю". 
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"Самопізнання - найважча із доброчесностей. Та я заберу 
від тебе цей великий страх. Коли ви чогось не розумієте з моїх 
проповідей чи чогось не запам'ятали, то питайте, не боячись по-
турбувати мене чи роздратувати. Завжди знайдеться година, коли 
ми буваємо самі. Тоді відкривайте мені своє серце. Я багатьом 
даю багато, то чи ж не дав би того й вам, яких люблю, як не 
спромігся б любити і сам Бог. Ти говорив про хвилю, від якої на 
березі нічого не залишається. Прийде день, коли ти зрозумієш, що 
кожна хвиля залишила по собі зерно і що з кожної зернини виросла 
рослина. Ти будеш мати у своєму розпорядженні цілий букет кві-
тів для кожного окремого випадку, і самому собі будеш дивувати-
ся і питати: "Що лиш Господь у мені сотворив?" А станеться це 
тому, що ти вже будеш відкуплений від рабства гріха, і твої тепе-
рішні доброчесності стануть високими чеснотами". 

"Ти сказав це, і твоє слово заспокоїло мене". 
"Ну то ходімо до людей, які чекають на нас. Ходіть! Хай 

мир буде з тобою, жінко! Сьогодні ввечері я буду твоїм гостем". 
Вони виходять, й Ісус прямує до озера, щоб не загубитися у 

натовпі. Петро відпливає човном кілька метрів від берега так, 
щоб усі могли почути голос Ісуса, але і щоб між ними і слухача-
ми залишався певний простір. 

"Дорогою з Капернауму сюди я роздумував, на яку тему до 
вас промовляти. Події сьогоднішнього ранку допомогли мені її 
знайти... 

Ви бачили, що до мене прийшли троє чоловіків. Один - сам 
по собі, другий - тому, що я його до цього спонукав, а третій -
через раптове захоплення. Ви бачили, що з них я вибрав лише 
двох. Чому ж я не вибрав третього? Можливо, тому, що я засум-
нівався у ньому? Ні, звичайно, ні, - він просто був неготовий. На 
перший погляд може здатися, що чоловік, який поспішав на по-
хорон свого батька, а тепер стоїть тут побіч мене, ще менше 
готовий. Та все ж найменш готовим був третій. А ось цей, сам 
того не знаючи, був так добре підготовлений, що навіть спроміг-
ся скласти героїчну жертву. Відвага слідувати за Богом завжди 
є доказом ґрунтовної душевної підготовки. Цим можна пояснити 
певні вражаючі випадки, що трапляються у моєму оточенні. Ті, 
що найкраще підготовлені до сприйняття Христа, - яким би не 
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було їхнє становище і їхня освіта - приходять до мене з абсолют-
ною готовністю і непохитною вірою. Непідготовлені або бачать 
у мені незвичайну людину, або вивчають мене з підозрою і ціка-
вістю, або навіть нападають на мене і обмовляють мене на різ-
ний лад. їхня поведінка продиктована недосконалою підготов-
кою їхньої душі. 

Серед вибраного народу завжди мали б знаходитися душі, 
готові прийняти Месію, якого очікували, згоряючи від прагнення, 
патріархи і пророки - Месію, який прийшов, і прихід якого знаме-
нували і супроводжують усі пророчі знаки; Месію, чия духовна 
особистість усе чіткіше вимальовується завдяки видимим чудам 
над людським тілом та над елементами і завдяки невидимим чу-
дам, які приводять людей до розуміння істини і навернення. Але 
це не так. Готовність слідувати за Месією саме у членів цього 
народу зустрічається з великими перешкодами, і боляче говори-
ти, що ці перешкоди тим більші, чим вище суспільне становище 
особи. Я кажу це не для того, щоб ранити вас, а щоб спонукати 
до молитви і роздумів. Чому так відбувається? Чому язичники і 
грішники просуваються моїм шляхом набагато швидше? Чому вони 
сприймають те, що я кажу, інші ж - ні? Тому що діти Ізраїлю 
подібні до перли в черепашці - вони так само закостеніли там, де 
народилися. Вони пересичені своєю мудрістю і не можуть знайти 
в собі місця для моєї - відкинути зайве, щоб прийняти необхідне. 
Іншим це рабство невідоме. Інші - це бідні язичники або бідні 
грішники, які блукають, наче зірвані з якоря кораблі; це бідні люди, 
що не мають жодних власних скарбів і що радо позбавляються 
тягаря своїх помилок і гріхів, щойно їм вдається усвідомити Блаїу 
Вість. Вони відчувають силу цього солодкого меду, який так від-
різняється від відразливої суміші їхніх гріхів. 

Отож слухайте - можливо, вам вдасться краще зрозуміти, 
як одне і те саме діло може принести різні плоди. 

Один сіяч вийшов сіяти. Його поля були різної якості. Одні 
він успадкував від батька, але на них через його безгосподар-
ність почали розростатися колючі зарослі. Інші він сам купив у 
одного байдужого селянина і залишив їх у тому самому стані, в 
якому вони були. Якщо поле було широким, то по ньому було 
прокладено дороги, бо чоловік дуже любив вигоду і вважав за 
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краще іти через поле, аніж обходити його навколо. Ті ж поля, що 
лежали найближче до його будинку, були оброблені найкраще, бо 
їм він приділяв усю свою увагу, щоб мати приємний вид зі свого 
вікна. Тут не було ні камінців, ні чагарників чи бур'янів. 

Отож селянин взяв мішок із найкращим зерном і почав сів-
бу. Одне зерно впало у м'який, доглянутий, очищений, збагаче-
ний гноєм грунт біля його дому. Інше - у пил доріг і стежок, що 
пронизували поля, дроблячи їх на нивки. Ще інше впало на поля, 
зарослі колючими чагарями. Хоч плуг і переорав їх, і здавалося, 
що вони загинули, але насправді їх можна було позбутися лише 
випаливши вогнем. Насіння, яке він сіяв у кінці, впало на недав-
но куплені поля, які залишилися необробленими. Він не зорав і 
не розпушив ріллю. Він не визбирав каміння, і ніжним корінчи-
кам рослинок важко було вчепитися за ґрунт... Розсіявши усе 
насіння, сіяч прийшов додому і сказав: "Добре, тепер мені треба 
дочекатися урожаю". Він радів, дивлячись, як густо сходить і 
росте посів біля його дому. "О, який м'який килим!.. Яке колос-
ся... як море!" Збіжжя жовтіє. З якою радістю він молотитиме 
сніп за снопом, співаючи при тому хвалебну пісню сонцю. Чоло-
вік говорив: "Такими, як ці поля, будуть й усі інші! Готуймо сер-
пи і клуні. Скільки буде хліба! Скільки золота!" Він перебував у 
блаженстві. 

Прийшла пора, і чоловік скосив зерно на ближніх полях і пі-
шов на поля, успадковані від батька, які він занехаяв. Там він 
зупинився в оціпенінні. Ця земля була доброю і родючою, і тато 
завжди ретельно її обробляв. Але тепер тут росли колючки. Лиш 
деякі колоски спромоглися протиснутися через гущавину зарос-
тей, інші ж загинули. 

Чоловік сказав: "Тут я недоглядів. Та на інших полях немає 
чагарів, і там буде краще". Він пішов на ті поля, які придбав 
недавно. Його здивування переросло у жах. Земля була вкрита 
тонкими і висохлими стеблами. Солома! "Але чому, чому? -
жалібно голосив чоловік. - Тут же немає чагарів! Насіння було 
те саме! Воно зійшло, це видно по численних і добре розвинутих 
стеблах. То чому ж усе загинуло, не давши колосків?" У печалі 
він почав розкопувати землю, щоб пошукати кротячих нір чи 
СЛІДІВ інших шкідників. Але не було ні кротів, ні гризунів, було 
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лиш каміння, багато каміння, прикритого зверху тонким шаром 
землі! О, якби він у свій час ґрунтовно перевірив землю. О, якби 
він її розкопав перш ніж купити як добрі поля! Або якби потім, 
вже зробивши помилку і купивши поля, не перевіривши перед 
тим їхню якість, він обробив їх, перетворивши на родючі працею 
своїх рук! А тепер уже пізно, і жалі нічого не допоможуть. 

Вкрай засмучений, чоловік підвівся і пішов на поля, по яких 
він для зручності переклав дороги. Прийшовши туди, він із горя 
розірвав на собі одежу. Тут не було нічого, зовсім нічого... Тіль-
ки темна рілля, вкрита тонким шаром білого пилу... Чоловік опу-
стився на землю і простогнав: "Але тут чому? Тут немає ані 
чагарників, ні каміння, тому що це наші поля. Вони вже десяти-
літтями нам належать: від прародичів вони перейшли до батька 
і врешті до мене, і ми всі обробляли їх. Звичайно, я наказав про-
класти дороги, забравши землю у ріллі, але ж це не могло зроби-
ти її такою безплідною..." Він все ще плакав, коли зненацька 
отримав відповідь на своє питання - велика зграя птахів жадіб-
но напала на поля з доріг, а з полів знову повернулася на дороги, 
щоб шукати там поживу... Поле, помережане стежками і доро-
гами, на краї яких під час сівби упало насіння, привабило птахів. 
Склювавши насіння на стежках, вони полетіли на поле і вижерли 
все до останньої насінини. 

Отак посів, який був однаковий на усіх полях, на одному приніс 
стократний урожай, на другому - шістдесятикратний, на третьо-
му - тридцятикратний, останнє ж поле залишилося безплідним. 
Хто має вуха, хай слухає! 

Насіння - це слово, і воно для усіх те саме. Місце, на яке 
падає насіння, - це ваше серце. Хай кожен сприйме його і дасть 
йому зродити у собі плід! Хай мир буде із вами!" 

Закінчивши притчу, Ісус звертається до Петра: "Пливи вверх 
по ріці, поки зможеш, і пристань до протилежного берега". 

Апостоли скеровують обидва човни до протилежного берега, 
а Ісус сідає і питає нового учня: "Хто залишився у тебе вдома?" 

"Моя мама із моїм старшим братом, що вже п'ять років як 
одружений. Сестри розсіялися по окрузі. Мій батько був доб-
рою, сердечною людиною, моя мати сумує за ним і не може 
втішитися", - юнак замовкає і раптом вибухає риданнями. 
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Ісус бере його руку в свої долоні, кажучи: "Я також пізнав 
цей біль і бачив, як плаче моя Мати, тому я тебе розумію". 

Скрегіт човна, що наїхав на гальку, перериває розмову, і всі 
сходять на берег. Тут вже немає пологих пагорбів Витсаїди, що 
майже занурюються в озеро, а ген на північ простяглася рівнина, 
вкрита полями. 

"Ми підемо у Шерон?" - питає Петро. 
"Ні, ми підемо цією стежкою через поля". 
На гарних, добре доглянутих полях під свіжим північним віт-

ром колосяться ніжні, але вже сформовані колоски, всі однакової 
висоти. Вони утворюють щось на зразок ще одного озера, а де-
рева, що височать то тут, то там і з яких лине радісний щебет 
пташок, схожі на вітрильники на ньому. 

"Ці поля не такі, як поля з твоєї притчі", - зауважує кузен Яків. 
"Так, не такі. їх не спустошили птахи, і тут немає ні чагарів, 

ні каміння. Гарне зерно! Через місяць воно позолотіє, а за два 
місяці дозріє і буде готовим для клуні", - каже Юда Іскаріот. 

"Учителю... Я намагаюся пригадати собі те, що ти сказав 
у моєму домі. Ти тоді дуже добре промовляв. Але в моїй голові 
знову сумбур, думки пошарпані, як оті хмари вгорі..." - каже 
Петро. 

"Сьогодні ввечері я усе тобі поясню. А зараз ми ідемо в 
Хоразин, - Ісус пильно глянув на нового учня і продовжив: - Хто 
дає - тому дасться, і те, що йому буде дано, не буде меншим 
від його жертви. Веди мене до вашої гробниці і до дому твоєї 
матері". 

Юнак стає на коліна і зі сльозами на очах ловить руку Ісуса, 
щоб її поцілувати. 

"Підведись, ходімо! Моя душа відчула твій біль. Я підтри-
маю тебе у твоїй мужності своєю любов'ю". 

"Ісаак розповідав мені, який ти добрий. Ти пам'ятаєш Ісаа-
ка? Ти зцілив його дочку. Він був моїм прихильником. Та я бачу, 
що твоя доброта ще більша, ніж мені її описували". 

"Отож відвідаємо й Ісаака, привітаємо його та подякуємо 
йому за те, що він подарував мені учня". 

Ось уже й Хоразин. Дім Ісаака - перший на початку села. 
Старий чоловік, що саме повертався додому, так і залишився 
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німо стояти із відкритим ротом, коли побачив Ісуса і його учнів, 
а позаду них - юнака із Хоразину. Ісус посміхається до нього, і 
ця посмішка врешті повертає старому чоловікові мову: "Хай Бог 
благословить тебе, Вчителю! Але звідкіля мені така честь?" 

"Щоб подякувати тобі". 
"Але за що ж, мій Боже? Це я маю тобі дякувати. Заходь, 

заходь! О, як шкода, що моєї дочки немає вдома, вона пішла 
допомогти своїй свекрусі. Ти знаєш, що вона вийшла заміж? Ні-
чого, окрім благодіянь, відколи я тебе зустрів! Незадовго після 
того, як вона була зцілена, сюди здалеку повернувся багатий 
родич, удівець, із дітьми, що потребували матері... Але я це все 
тобі вже розповідав. Моя голова стара, пробач мені!" 

"Твоя голова мудра, бо забуває хвалитися речами, які вона 
робить для свого Вчителя. Забувати сповнені добрі діла - озна-
чає мудрість; це є доказом покірності і довір'я у Бозі!" 

"О, але я... не знаю чи..." 
"Чи я не тобі маю завдячувати цим учнем?" 
"О!., але я нічого для того не зробив, знаєш? Я лише сказав 

правду і радію, що Ілля при тобі". Ісаак звертається до Іллі, ка-
жучи: "Сльози твоєї мами відразу висохли, як тільки вона дізна-
лася, що ти при Вчителеві. У твого батька був достойний похо-
рон. Його нещодавно поховали". 

"А мій брат?" 
"Він мовчить... Ти знаєш, що йому було важко, бо тебе не 

було поруч... У селі багато розмов, і твій брат ще..." 
Юнак повертається до Ісуса: "Ти це сказав. Але я б не хо-

тів, щоб він загинув... Зроби так, щоб він знайшов життя, як 
знайшов його я, і поклич його на свою службу". 

Ті, що чують слова юнака, запитливо переглядаються, та 
Ісус відповідає: "Не зневірюйся і тримайся". Він благословить 
Ісаака й продовжує свою подорож. 

Згодом подорожні зупиняються біля зачиненого гробу і мо-
ляться. Потім через напівголий виноградник ідуть до дому Іллі. 

Зустріч братів досить стримана. Старший почувається об-
раженим і не хоче цього скривати. Молодший почувається вин-
ним і тому мовчить. Та прихід матері, яка безмовно стає навко-
лішки і цілує край одежі Ісуса, згладжує напруженість. Домашні 
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хочуть чимось обдарувати Вчителя. Та він нічого не приймає, 
кажучи: "Будьте праведними у ваших серцях, один щодо іншого, 
як був праведним той, по кому ви сумуєте. Надлюдське - тобто 
покликання до місії - не може бути поставлене на один щабель 
із людським, тобто смертю. Душа праведника не розгнівалася, 
побачивши, що сина не було при похованні його тіла. Навпаки, 
вона заспокоїлась, знаючи, яке майбутнє чекає Іллю. Те, що думає 
світ, не повинно перешкодити покликанню. У той час, коли світ 
дивувався, що сина не було біля нар батька, ангели ликували, бо 
бачили його побіч Месії. Будьте праведними. Тобі, мати, хай це 
послужить утіхою. У мудрості виховала ти свого сина, і тепер 
заклик Божий зійшов на нього. Я благословляю вас усіх. Хай 
мир буде з вами зараз і повсякчас!" 

Мандрівники повертаються до ріки, сідають у човни і пливуть 
у Витсаїду. Ілля ні на мить не вагався на порозі батьківського 
дому. Попрощавшись із мамою поцілунком, він пішов із Вчителем 
із простотою дитини, що іде вслід за своїм справжнім батьком. 

219. У ПЕТРОВІЙ КУХНІ. 
ПОВЧАННЯ ІСУСА І ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ЗАТРИМАННЯ ХРИСТИТЕЛЯ 

Ми знову знаходимося у Петровій кухні. Вечеря, мабуть, була 
багатою, тому що на тарілках залишились рештки риби, м'яса, 
сиру, висушених чи підв'ялених фруктів і медові пряники. Усе це 
стоїть на своєрідному серванті, що трохи нагадує мені наші тос-
канські "гірки". На столі стоять глеки і склянки. 

Петрова жінка повинна була сотворити чудо, щоб Петро був 
задоволений; вона вочевидь працювала цілий день. Тепер вона 
стоїть у куточку втомлена, але задоволена, і слухає розмови при-
сутніх. Вона поглядає на свого Симона з великою повагою, хоч 
він і дещо суворий до неї. Чуючи, як її чоловік, котрий раніше роз-
мовляв лише про човни, сіті, рибу і гроші, тепер промовляє нові і 
незвичні для його уст слова, вона розгублено кліпає повіками, наче 
її осліпило яскраве світло. Петро цього вечора у чудовому наст-
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рої, - можливо, через те, що Іеус гостює у нього, а, можливо, з 
радості за багато накритий стіл, - і в ньому можна впізнати того 
Петра, який колись буде проповідувати перед народом. 

Я чую, як на якесь зауваження когось із товаришів Петро з 
викликом відповідає: "З ними буде так, як із будівничими Вави-
лонської вежі. їхня власна гординя приведе врешті до краху їхніх 
теорій, а звідси і до їхнього занепаду". 

Андрей відказує своєму братові: "Але Бог - милосердя. Він 
не допустить до краху, щоб дати їм час прийти до себе". 

"Не думай так. До їхньої гордині долучаться наклеп і пере-
слідування. О, я вже це відчуваю. Вони будуть нас переслідува-
ти, щоб розігнати, як ненависних свідків. Оскільки вони підступ-
но нападатимуть на правду, Бог помститься, і вони загинуть". 

"Чи у нас вистачить сил вистояти?" - питає Тома. 
"Ну... що стосується мене, то, мабуть, ні. Але я покладаю-

ся на нього", - Петро вказує на Вчителя, який мовчки слухає, 
похиливши голову, наче хоче приховати вираз свого обличчя. 

"Я не думаю, що Бог зішле нам випробовування, які переви-
щували б наші сили", - каже Матей. 

"Або він помножить наші сили у відповідності до випробу-
вань", - додає Яків Алфея. 

"Так, він це зробить. Я був багатий і могутній. Якби Бог не 
хотів зберегти моє життя, переслідуючи певні цілі, то я б загинув 
від розпачу, коли був прокажений і мене переслідували. Я б сам 
наклав на себе руки... Але незважаючи на мій повний крах мені 
було дароване нове багатство, якого я ніколи раніше не мав - а 
саме усвідомлення, що Бог є. Раніше... Бог... Так, я був вірую-
чим, я був вірним ізраїльтянином, але це була віра, що обмежу-
валася формальностями, і мені здавалося, що виграш від неї зав-
жди менший, аніж той, який мало б мені принести вправляння у 
доброчесностях. Я дозволив собі сперечатися із Богом, тому 
що надто високо ставив свою особу. Симон Петро правий. І я 
будував собі самовосхвалениям, самокадженням і задоволенням 
власних амбіцій Вавилонську вежу. Коли потім все це завали-
лось, і я, як черв'як, був придавлений вагою цієї непотрібної люд-
ськості, я більше не звинувачував Бога, а звинувачував себе са-
мого, свою власну дурість і вирішив усе змінити. Чим більше я 
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змінював у своєму житті і чим впевненіше крокував по шляху до 
того, що я зі своєї людської точки зору називаю Богом, що живе 
всередині, тим більше здобував я нову силу і нове багатство: 
свідомість, що я не сам і що Бог опікується людьми, подолани-
ми своєю людською природою і злом"*. 

"То чим, на твою думку, є Бог, якщо ти як людина цієї землі 
говориш про "Бога, що живе всередині"? Що ти хочеш цим ска-
зати? Я тебе не розумію, і це мені здається майже святотат-
ством. Бог - це той, кого ми знаємо через Закон і пророків. Іншого 
немає", - каже Юда Іскаріот дещо суворо. 

"Якби тут був Йоан, він би пояснив тобі це краще, ніж я. 
Але я скажу тобі таке. Бог - це той, кого ми знаємо через Закон 
і пророків. Це правда. Але як ми його знаємо?" 

Юда Алфея вигукує: "Мало і погано! Пророки, які нам його 
описали, ще знали його. Ми ж, на жаль, маємо про нього сумбу-
рне уявлення, котре ще більше викреслюють різні секти..." 

"Секти? Але що ти говориш? У нас немає сект. Ми - діти 
Закону. Усі!" - обурено і агресивно вигукує Юда Іскаріот. 

"Діти законів, а не Закону. Існує маленька різниця між одни-
ною і множиною. Адже насправді справа стоїть так: ми діти за-
конів, яких натворили самі, а не того, який дав нам Бог", - відка-
зує Юда Тадей. 

"Закони вийшли із Закону", - стверджує Юда Іскаріот. 
"Хвороби також виникають у нашому тілі, але ж ти не ска-

жеш, що вони є чимось добрим", - заперечує Юда Тадей. 
"Все ж поясніть мені, що таке "Бог, що живе всередині", про 

якого говорить Симон Зилот", - Юда Іскаріот, не знаючи, що 
сказати на зауваження Юди Алфея, намагається повернути пи-
тання до вихідного пункту. 

* Таким чином він створив у собі пустоту, яку Бог зміг заповнити своїми 
просвітленнями. З нього спала "формальна віра", і прокинулась істинна віра -
така сильна віра, що просвітлює істинного віруючого знанням про буття вищої 
істоти через усе, що є в нас і довкола нас: всі діла творіння стають тоді істин-
ним свідченням про їхнього творця. Людський розум отримав надприродну 
силу, яка зробила його здатним помножувати найсвятіші Божі слова і бачити 
його найсвятіші діла, які він сповняє в нас і довкола нас. Це - істинна віра, 
участь у всеприсутньому і всемогутньому Бозі. 
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Симон Зилот каже: "Наші почуття завжди потребують кар-
тини, щоб могти охопити ідею. Кожен із нас - я маю на увазі 
віруючих - вірить на основі свого релігійного переконання у Все-
могутнього, Господа і Творця, вічного Бога у Небі. Але кожна 
істота потребує чогось більшого, ніж ця гола віра у її чистоті й 
абстрактності, придатної для ангелів і пристосованої до них, тому 
що вони бачать і люблять Бога у духовний спосіб, ділячи з ним 
духовну природу. Ми повинні створювати собі "картину" Бога, і 
вона складається із істотних рис, які ми приписуємо Богу, щоб 
дати назву його абсолютній безкінечній досконалості. Чим біль-
ше душа заглиблюється у себе, тим більше їй вдається досяг-
нути істинного пізнання Бога. Це є те, що я називаю "Богом, що 
живе всередині". Я не філософ. Можливо, я не зовсім правильно 
формулюю свою думку. Але для мене "Бог, що живе всередині", 
означає просто Бога, який наповнює і відчуває нашу душу, і я це 
розумію не як неможливу ідею, а як справжню присутність Божу, 
що дає нову силу і новий мир". 

"Добре, але як ти його відчував? Яка різниця між відчуттям 
на основі віри і відчуттям на основі "Бога, що живе всередині"? -
дещо іронічно питає Юда Іскаріот. 

"Бог дає впевненість, хлопче. Якщо ти його відчуваєш саме 
так, як каже Симон. Повір мені, наша біда полягає в тому, що ми 
розуміємо лише букви, не вглиблюючись у зміст слова Божого. 
Пізнавши зміст, ти зможеш не лише охопити поняття неймовірної 
величі Божої, але і поняття найніжнішого Божого батьківства. 
Останнє полягає в тому, що якби навіть весь світ несправедливо 
осудив і прокляв тебе, один Єдиний Вічний Бог, що є твоїм Отцем, 
не осудить тебе, а оправдає і втішить. Навіть якби весь світ тебе 
зненавидів, ти відчуватимеш над собою більшу любов, аніж спро-
мігся б тобі дати цей світ. Це значить, що ти у ізольованості в'я-
зниці чи у пустелі постійно чуєш того, який говорить до тебе, ка-
жучи: "Будь святим, щоб бути таким, як твій Отець". Це значить, 
що із істинної любові до цього Богоотця, за якого його врешті ви-
знають, приймають, що він нам посилає, без людських роздумів; 
що діють, приймають або віддають і думають лише про те, щоб 
заплатити любов'ю за любов і якомога ретельніше наслідувати 
Бога своїми власними ділами", - каже Петро. 
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"Ти - заносишся! Наслідувати Бога! Хіба це дозволено?" -
обурюється Іскаріот. 

"Це не зарозумілість. Любов веде до послуху. Наслідувати 
Бога - це також, на мою думку, своєрідний послух, тому що Бог 
сам каже, що він створив нас на свій образ і свою подобу", -
відказує Петро. 

"Він це зробив, але ми не повинні ставити це за основу". 
"Тебе треба пожаліти, якщо ти так думаєш, мій любий хлоп-

че! Ти забуваєш, що ми впали і що Бог знову хоче привести нас 
до нашого початкового стану". 

У розмову втручається Ісус: "І не тільки, Петре, Юдо і ви 
усі, - він хоче вас повести ще далі. Досконалість Адама могла ще 
більш зрости через любов, і через неї він, образ Божий, ще більше 
став би схожий на свого Творця. Адам був би ясним дзеркалом 
Божим без плями гріха, і тому я кажу: "Будьте досконалими, як 
досконалий ваш Отець Небесний". Як Отець, отож, як Бог. Петро 
це дуже добре сказав, і Симон також дуже добре. Я прошу вас, 
пам'ятайте їхні слова і використайте їх для своїх душ". 

Жінка Петра, почувши, що Ісус похвалив її чоловіка, ледь не 
втрачає свідомості від величезної радості. Вона тихо плаче під 
покривалом від щастя. Петро виглядає так, наче з ним станеть-
ся удар - таким він став червоний. Деякий час панує тиша, а 
згодом Петро каже: "Отож тоді винагороди мене. Сьогоднішня 
притча..." 

Інші також підтримують Петра, кажучи: "Так, ти нам це обі-
цяв. Притчі нам зрозумілі, та ми відчуваємо, що вони мають 
вищий зміст. Чому ти говориш до народу притчами?" 

"Тому що йому не дано зрозуміти більше того, що я пояс-
нюю. А вам дано набагато більше, і тому ви яко мої апостоли 
маєте знати притчі Царства Небесного, і вам буде дано їх розу-
міти. Тому я кажу вам: "Питайте, якщо ви не розумієте змісту 
притчі". Ви даєте все, і вам буде все дано, щоб ви, у свою чергу, 
могли все дати. Ви даєте Богові усе: любов, час, прагнення, сво-
боду і життя, і Бог дає вам все, щоб вас винагородити і зробити 
вас здатними дати в імені Божому все тим, що до вас прийдуть. 
Так тому, хто дав, буде дано, і то сповна. А у того, хто дав мало 
або не дав нічого, буде взято і те, що він має. 
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Я говорю до них у притчах, щоб вони побачили, що дає їм 
пізнати їхня воля бути відданим Богові, щоб вони саме через цю 
готовність їхньої волі були спроможні слухати і розуміти мої сло-
ва. Ви бачите: багато хто слухає мої слова, але мало хто звер-
тається до Бога. їхнім душам бракує доброї волі. На них спов-
нюється пророцтво Ісайї: "Вухами ви будете слухати і все ж не 
розуміти, очима ви будете дивитися і все ж не будете бачити". 
Тому що цей народ має закостеніле серце, його вуха зачерствіли, 
а його очі заплющені, щоб нічого не чути і нічого не бачити, щоб 
не розуміти серцем і щоб не навернутися, і щоб я зцілив їх. Та 
блаженні ви, тому що ви завдяки добрій волі бачите очима і чу-
єте вухами. Істинно кажу я вам, багато пророків і багато правед-
ників бажали бачити те, що бачите ви, але того не побачили, і 
почути те, що чуєте ви, але того не почули. Вони палали праг-
ненням зрозуміти таємницю слів, але світло пророцтва згасало, і 
слова залишалися темними і для праведника, який їх почув. 

Бог сам об'являє себе. Коли зникає його світло, освітивши 
притчу, дух зберігає царственну істину отриманого слова, наче 
мумію. Тому я сказав тобі сьогодні вранці: "Прийде день, коли 
ти віднайдеш усе, що я тобі дав". Зараз ти не можеш цього 
утримати. Але потім на тебе зійде світло не лише на мить, а в 
нероздільному поєднанні Вічного Духа із твоїм. Тому твоє вчен-
ня буде непомильним у всьому, що стосується Царства Божого, 
і так само буде з твоїми наступниками, коли вони житимуть з 
Бога як свого єдиного хліба". 

(Додано на окремому листку паперу. М.В. виклала Ісусові заува-
ження P.M., який мав закиди щодо непомильності Папи, які протирічать 
реченню на сторінці... (сторінка не вказана). 

Марія Вальторта: Ісус мені відповідає: "На твоє запитання я відпо-
відаю наступне: це правильно, що непомильність Папи в питаннях віри є 
встановленою істиною. Кожен із моїх заступників має цю непомильність, 
яка однак не стосується їхнього життя і їхньої доброчесності. Правильним 
є також і те, що ви не зможете знайти жодної чітко окресленої догми, 
проголошеної папами, яка б відомим чи невідомим чином була позбавле-
на моєї милості. Душа у стані немилості не може мати своїм товаришем 
Святого Духа. Вважати таке можливим було б єрессю! Оскільки Бог спра-
ведливий, то із бідним він поводиться так само, як із багатим; із цивіль-
ним - як із найвищим священиком. На жаль, в історії моєї Церкви були 
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періоди темряви. Не можна заплющувати очі, щоб не бачити цих темних 
місць, бо це означало б жити у незнанні всього того, що стосується Церк-
ви, у т.ч. численних світлих, ангельських, небесно сяючих її періодів. Слід 
бути чесним і тут, як я був чесним стосовно моїх апостолів, моїх учнів і 
тих, що ішли за мною. Не всі із них були святими, не всі літеплими, не всі 
поганими. Я визнаю заслугу чи вину кожного зокрема, я даю кожному 
зокрема те, що він заслужив, не дозволяючи собі підпасти під особливі 
почуття. Істина є істиною в усіх речах, і це стосується як вивчення історії, 
так і вивчення історії Церкви. Щоб історія була історією, а не казкою, вона 
повинна бути безпартійною. Крім того про темні часи згадується у про-
роцтвах, де йдеться про лжепастирів (Єз. 34; Єр. 23,1-4, Зах. 11,4-17) і про 
урядовця Шевну (Іс. 22; 36,1-37,7). Я визнаю, що все це вражає і болить, та 
від правди не можна відмахуватися, як від богохульства. А тому будьте 
певні, що догми відповідають правді і що непомильність є фактом, тому 
що я не даю догм тому, хто їх не заслуговує. Це стосується також і того 
речення, яке викликало непорозуміння. Я відразу тобі це пояснив, щоб 
довести, що я є автором цих слів, і я їх знаю і пам'ятаю, навіть якщо вони 
написані під диктовку і в іншому місці". 

"Тепер слухайте зміст притчі. 
Ми маємо чотири різні види полів: родючі, тернисті, кам'янисті 

і посічені багатьма дорогами. Так ми маємо і чотири види душ. 
Ми маємо чесні душі людей доброї волі, підготовлені їхньою 

власною доброю волею і діяльністю істинного апостола (на жаль, 
є апостоли, що хоч так називаються, але не мають апостольсь-
кого духу). Такі "апостоли" шкідливо впливають на готовність 
волі довірених їм душ - ще шкідливіше, ніж птахи, терня і камін-
ня на поля зі збіжжям. Своєю непоступливістю, своєю гарячко-
вістю, своїми докорами і погрозами вони добиваються того, що 
вражені люди назавжди відвертаються від Бога. Вплив інших, 
надто запопадливих і доброзичливих, подібний до надмірного по-
ливання, яке призводить до того, що насіння гниє. Вони своєю 
м'якістю послаблюють душі, про які дбають. Та повернімося до 
істинних апостолів, до вірних подоб Божих. Вони є турботливи-
ми, милосердними, терплячими і, разом з тим, сильними, як Го-
сподь. Отож душі, підготовлені ними і власною доброю волею, 
можна порівняти із родючими полями, вільними від каміння, тер-
нів, бур'янів і шкідників, на яких процвітає Слово Боже і де кож-
не слово стає сім'ям, що приносить у колосі стократний, шістде-
сяти- або тридцятикратний плід. Чи є такі люди серед тих, що 
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супроводжують мене? Звичайно, є, і вони стануть святими. Се-
ред них будуть люди усіх станів і з усіх земель, а також язични-
ки, які завдяки своїй власній добрій волі або добрій волі апосто-
ла чи учня, котрий їх підготував, принесуть стократний плід. 

Тернисті поля - це ті, в яких людське недбальство зростило 
цілу гущавину особистих інтересів, що глушать добре зерно. Слід 
весь час перевіряти себе, повсякчас, завжди, завжди! Ніколи не 
слід говорити: "О, тепер я вишколений. Насіння пустило у мені 
корені, і я можу бути спокійним, що породжу насіння життя віч-
ного". Слід постійно спостерігати за собою: боротьба між доб-
ром і злом триває безперестанку. Чи ви коли-небудь спостеріга-
ли за мурашками, які поселяються у домі? їх маршрут пролягає 
до плити. Побачивши це, господиня більше не залишає там про-
дуктів, а ставить їх на стіл. Та мурашки, занюхавши запах, ру-
шають на стіл. Жінка ставить їжу в шафу - мурашки через шпа-
рини проберуться і туди. Жінка підвішує свої запаси до стелі, та 
мурашки і там їх знайдуть, подолавши довгий шлях по стіні, по-
тім по балках та нарешті по шнурку. Жінка ошпарює і труїть їх і 
заспокоюється, думаючи, що всіх винищила. Та її чекає несподі-
ванка, якщо вона втратила пильність! Із яєць вилуплюються нові 
мурашки, і все починається з початку. Отже скільки живеш, стіль-
ки й треба перевіряти себе, і виполювати бур'ян при першій появі. 
Інакше утворяться чагарі із колючих заростей, і посів під ними 
загине. Світські турботи, оманливе багатство - ось що створює 
ці густі зарості, які душать паросток насіння Божого і перешко-
джають утворенню колосків. 

Залишились поля, повні каміння. Скільки таких полів є в Ізра-
їлі! Це поля "дітей Закону", як дуже точно сказав мій кузен Юда. 
У них не єдиний камінь свідчення, камінь Закону, а ціла купа 
жалюгідних, малих законів, вигаданих людиною. Ці незліченні 
законники своєю вагою розкололи на скалки камінь Закону, і ця 
купа руїн не дає змоги насінню прорости. Кореню бракує пожи-
ви. Ці поля не мають більше ні землі, ні соку. Від води, що зби-
рається на кам'янистому ґрунті, рослини гниють, сонце розпікає 
каміння, і все, що залишилося, згоряє. Ці поля уособлюють лю-
дей, які заміняють просте вчення Боже складними людськими 
вченнями. Вони хоч і радісно приймають моє слово, навіть спо-
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чатку вражені і захоплені, та потім... Потрібні героїчні зусилля, 
щоб очистити поле, тобто душу і дух, від купи каміння - словес-
ного непотребу. Лише тоді насіння може пустити коріння і розви-
нутися у міцну рослину. А так воно зачахне! Досить страху пе-
ред людською відплатою чи роздумів: "Так, а потім? Що мене 
чекатиме від можновладців?" І бідне, позбавлене поживи насін-
ня не може набратись сили. Досить цій купі каміння рушитися з 
самовпевненим гуркотом сотень і тисяч приписів, які замінили 
Закон, і людина гине під нею... Ізраїль повний таких людей. 

Останні, вкриті пилом голі поля, перерізані дорогами - це 
поля "легких" людей, егоїстів; для них законом є їхня вигода, 
метою життя - задоволення. Вони не хочуть напружуватись, їм 
приємніше дрімати, сміятися, їсти... їхній цар - дух світу. Порох 
великого світу покриває поле, що стає неплідною нивою. Птахи, 
тобто люди, у своїй багатогранній жадобі насолоди шукають 
поживу на всіх відкритих дорогах, щоб полегшити собі життя. 
Дух світу, тобто злий, викльовує усе насіння, що падає на поле, 
доступне похотям тіла і легкодумності. 

Чи ви зрозуміли? Чи маєте ще інші питання? Ні? Тоді може-
мо іти відпочивати, щоб завтра рушити у Капернаум. Я повинен 
відвідати ще одне місце перш ніж продовжу пасхальну подорож 
у Єрусалим". 

"Ми будемо проходити мимо Ариматеї?" - питає Іскаріот. 
"Невідомо. Залежно від..." 
Хтось різко стукає в двері. 
"Хто б це міг бути в таку годину?" - питає Петро і встає, 

щоб відчинити. 
На порозі з'являється Йоан - дуже втомлений, покритий по-

рохом і з чіткими слідами сліз на обличчі. 
"Ти тут? - вигукують усі разом. - Але що сталося?" 
Ісус, підвівшись, запитує лише: "Де Мама?" 
Йоан стає навколішки перед Учителем, простягає до нього, 

шукаючи допомоги, руки і каже: "З Мамою все добре, але вона 
проливає сльози, як і я, і багато інших. Вона просить тебе не йти 
вздовж Йордану з нашого боку. Вона мене відіслала, тому що... 
тому що Иоан, твій кузен, заарештований", - Йоан плаче. Сум-
на звістка дуже схвилювала присутніх. 
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