
 

Нещодавно оприлюднено 
нові результати дослідження 
Туринської плащаниці. Вче
ні помітили, що на ній відби
то зображення людини у по
ложенні, яка наче намагаєть
ся встати. Втім віруючій люди
ні ці всі наукові докази взагалі 
не потрібні.

●● І. Дмитрук:
— Деякі дослідники — на

приклад, академік Борис Са
пунов — стверджували, що 
Христос упав у кому, а не по
мер на хресті. Це одна із гіпо
тез. Та науковими методами і 
підходами довести те, що Хри
стос був людиною чи Богом, 
помер на хресті чи воск рес, 
не вдасться. Адже неможли
во довести щось надприродне, 
те, чого ми не можемо осягти 
розумом, нашим раціо. І ма
лоймовірно, що науково ко
лись буде доведено, що Хрис
тос воскрес. Так, дотепер три
вають дослідження Туринської 
плащаниці, але багато хто вва
жає цю реліквію середньовіч
ним фальсифікатом.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ 
ВОСКРЕСІННЯ 

— А як щодо версій того, що 
відбувалося після воскресіння?

●●П. Павленко:
— Вчення про Христа грун

тується на сприйнятті вірою 
євангельських подій. А про 
чутки, що Ісус насправді не 
воскрес, згадується навіть у 
Євангелії. Йдеться про те, що 
старійшини вирішили дати во
їнам, які охороняли гріб, бага
то грошей, аби ті розповідали 
всім, що учні Ісуса прийшли 
вночі й викрали тіло, поки са
мі воїни спали. Таких версій і 
чуток про Ісуса було багато. В 
одному із гностичних сувоїв IV 
століття є фраза про дружину. 
Тому з’явилася версія про те, 
що Христос і Магдалина були 
подружжям та мали нащадків.

Про смерть на 
хресті та воск
ресіння Христа 
відомості чер
паємо переваж
но з канонічних 
Євангелій. Про
те через брак 
біографічних 
даних про Хрис
та постійно з’яв
ляються нові 
версії життя 
Ісуса на землі. 
А дослідниками 
досі дискуту
ється факт Його 
воскресіння.   

Що сьогодні насправді відо
мо про Ісуса?

МАГ, ПРОРОК, 
ЄРЕТИК, БОГ  

— Ісус Христос — історична 
постать. І це фактично доведе
но історичною наукою та ар
хеологією, — розповідає Ігор 
Дмитрук, голова Громадської 
організації “Товариство укра
їнських філософів і релігіє
знавців”. — Є історичні хроні
ки, де згадується Ісус Христос, 
який жив приблизно 2000 ро
ків тому. Зокрема, знаємо про 
це від римського історика Та
цита, який у своїх “Анналах” 
писав, що у час правління ім
ператора Тиберія було стра
чено Христа за наказом Пон
тія Пилата.

Юдейськоримський істо
рик Йосиф Флавій теж згадує 
Христа і те, як іудеї критикува
ли Ісуса за його вчення. Істо
ричні згадки про Христа також 
є у листуванні Плінія Молод
шого з імператором Траяном. 
У Вавилонському та Єруса
лимському Талмуді про Ісуса 
згадується як про своєрідно
го єретика. Зрештою й Біблія 
вважається почасти історич
ною книгою, в якій згадується 
дуже багато історичних поста
тей та історичних місць.

— Про Ісуса Христа у своїй 
праці “Правдиве слово”, напи
саній у ІІ столітті, згадує також 
римський філософ та критик 
християнства Цельс, — роз
повідає Павло Павленко, док
тор філософських наук, стар
ший науковий співробітник 
Інституту філософії імені Г. С. 
Сковороди НАНУ. — Сучас
ник Цельса — епікуреєць Лу
кіан у своїй праці “Прочанин” 
називає Христа софістом і ма
гом. І згадує про його розп’ят
тя в Палестині.

— У Євангеліях описується, 
що Христос чинив чуда...

●● І. Дмитрук:
— У всіх релігіях є згадки про 

чудеса. Вірять зазвичай у тих 
людей чи богів, які володіли 
надприродними властивостя
ми. Це закономірна річ. У Біб
лії про Христа розповідається 
як про Бога. Хоч у ранньохри
стиянських єретичних рухах і 
сьогодні в неохристиянських 
течіях є різне бачення постаті 
Ісуса Христа. 

Хтось каже, що він — Бог, а 
інші — що Ісус — людина (так 
вважали прихильники аріан
ства — ранньохристиянського 
єретичного руху) чи пророк. 
Наприклад, в ісламі біблійний 
Ісус Христос називається од
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ним із найбільших пророків, 
посланих до народу Ізраїлю. А 
в сунізмі вважається, що Ісус 
як пророк буде судити людей 
на Великому суді.

СКІЛЬКИ ІСУСОВІ 
РОКІВ? 

— Чи відомо, у якому віці Ісу-
са страчено на хресті?

●●П. Павленко:
— Цікавими є свідчення Орі

гена, учителя Церкви в III сто
літті, та Іренея Ліонського, 
ранньохристиянського тео
лога, учня Полікарпа Смирн
ського (останній був безпосе
реднім учнем апостола Івана 
Богослова). Отож, Оріген зга
дує, що у пік своєї месіанської 
діяльності Христові було понад 
сорок років. Іреней Ліонський  
писав, що у час проповідниць
кого служіння Ісуса йому було 
близько 50 років. Зрештою, у 
Євангелії від Івана є такі сло
ва: “А юдеї ж до Нього сказали: 
Ти й п’ятидесяти років не ма
єш іще, і Авраама Ти бачив?”

Церква у перших століттях 
вважала неприйнятними тек
сти про Ісуса, в яких йшлося 
про земну біографію Христа. 
До прикладу, в Євангеліє від 
Марка, яке створене першим, 
немає ні обставин народжен
ня, ні інших біографічних ас
пектів. Мета цього Євангелія 
— лише засвідчити Ісуса Хри
ста Спасителем світу.

— Що дослідники кажуть про 
воскресіння?

●●П. Павленко:
— Щодо свідчень про воск

ресіння Христа, то є така нау
ка, як синдологія, що базується 
на аналізі Туринської плаща
ниці. Науковці, які досліджу
вали цю реліквію, кажуть, що 
в тілі, яке було загорнене цією 
плащаницею, був якийсь спа
лах. Вчені поки що не можуть 
пояснити, про яке саме яви
ще йдеться. 

А з Індією Ісуса пов’язав ро
сійський журналіст Микола 
Нотович, який вирушив у 1887 
році в тибетську провінцію Ла
даку і зупинився в ламаїстсько
му монастирі Мульбека. На
стоятель монастиря показав 
йому древню книгу, яку вважав 
історією молодості Ісуса. Мов
ляв, близько 1900 років тому 
(тоді йшлося про початок ХХ 
століття) у Кашмірі жив чоло
вік на ім’я Іюс Асаф, який про
повідував у формі притч. Його 
могила є в Шрінагарі. Журна
ліст з допомогою переклада
ча з монастиря Хіми переклав 
книгу французькою. Повер
нувшись до Європи, Нотович 
опублікував у Парижі, а потім 
і в Лондоні книгу “Невідоме 
життя Ісуса Христа”.

А в проекті “Нова хроно
логія” російських математи
ків Фоменка та Носовського 
з’являлися псевдонаукові твер
дження про те, що Ісус Хри
тос жив на території сучасної 
Туреччини, де і був розп’ятий.

Крім того, є богословські 
версії, згідно з якими Христос 
прийшов у цей світ не в люд
ському тілі, а лише в людській 
подобі. І що його трансфор
мація не відбувалася на біоло
гічному рівні. Через такі твер
дження збиралися Вселенські 
собори, щоб вирішити, в яко
му ж тілі був Христос. Якби 
Ісус був не в людському тілі, 
то ідея спасіння та месіанства 
втратила б сенс.

У минулому столітті з’явля
лося багато езотеричної літе
ратури. Автори намагалися ра
ціональними аргументами по
яснити події, описані в Єван
геліях. Зокрема, й воскресіння. 
Та це все виходить за межі люд
ського розуміння.

●● І. Дмитрук:
— У період, коли формува

лася Церква, формувався та
кож біблійний канон із знай
дених рукописів. Такі рукопи
си знаходять дотепер. Напри
клад, у Сувої Мертвого моря, 
так званих Кумранських руко
писах, (манускриптах, виявле
них, починаючи з 1947 року, в 
печерах Кумрану) є різні гнос
тичні Євангелія — Євангеліє 
дитинства, Євангеліє від Томи, 
Євангеліє від Юди, Євангеліє 
від Марії Магдалини. У цих 
рукописах є деякі біографічні 
розповіді про Ісуса. Та чому та
кі книги не входять до біблій
ного канону? Вони написані 
у IV — V століттях, коли були 
популярними різні гностичні 
єресі (маніхейство, мандеїзм).

Загалом є багато концеп
цій щодо Ісуса Христа. На
приклад, Церква Ісуса Хри
ста Святих останніх днів має 
Книгу Мормона, в якій є свід
чення про те, що після воск
ресіння Христос прийшов на 
американський континент, 
де жив і проповідував. Можна 
почути також твердження, що 
Ісус жив в Індії, до 30 років — 
у Кашмірі, і був послідовни
ком кашмірського шиваїзму, а 
потім почав свою проповідь у 
Юдеї. Є також мусульманська 
течія — ахмадія, послідовни
ки якої вважають, що Христос 
жив в Індії, там помер і був по
хований.

Олеся ПАВЛІВ

ДІАЛОГИ

Життя, смерть і воскресіння Ісуса
Ісус Христос — історична постать, і це доведено наукою. А деяким ученим 
навіть вдалося обгрунтувати Його воскресіння

Автор книги “Зем
не життя Iсуса” 
академік Борис Са
пунов, досліджую
чи життя, смерть і 
воск ресіння Ісуса, 
покликався тiльки 
на канонічні Єван
гелiя. Йому вдалося 
розшифрувати ба
гато загадок, котрi 
досi не мають за
гальноприйнятого 
пояснення.  

Свого часу академік дав нам розло
ге інтерв’ю, де розповів багато ціка
вих подробиць про своє дослідження. 
Ось як, на думку академіка Сапуно
ва, Христос міг ожити і вибратися зі 
склепу: “Лiкарiреанiматологи менi 
пояснили, що, судячи з усього, Хри
стос упав в кому, у межовий стан мiж 
життям i смертю.Тiло Христа обмива
ли, як вiдомо з євангельських текстiв, 
алоєм i миррою, а вони потужнi 
бiостимулятори та антисептики. I це 
теж не випадково. Версiя про те, що 
Iсус на хрестi не помер, досить вiдо
ма. Ну, наприклад, увесь мусульман
ський свiт знає з Корану, що Iсус на 
хрестi не помер, а впав у забуття. Ко
ли сьогоднi лiкарi реанiмують люди
ну, то ми теж кажемо, що “це диво!”

Так ось, за моєю можливою вер
сiєю, Христос на хрестi впав у кому. 
Потiм Його реанiмували. У канонiч
них Євангелiях є натяк на те, що Йо
му допомогли покинути грiб люди. В 
XI столiттi християнський письмен
ник Тертуллiан записав легенду, котра 
на той час ходила в Єрусалимi: мов
ляв, тiло Iсуса винiс садiвник на iм’я 
Фiлоген. Сам Iсус, запеленаний, зра
нений, не вибрався б нiколи, не по
складав би акуратно пелену по один 
бiк, бинти — по другий...

Йому допомогли, це беззаперечно, 
i це випливає з євангельських текстiв. 
Євангелист Матвiй каже: коли Марiї 
Магдалинi здалося, що до печери 
пiдiйшов той самий садiвник, то вона 
звернулася до нього з такими слова
ми: “Пане, коли ти винiс Його, ска
жи менi, де ти поклав Його, i я вiзь
му Його”.

Тобто великоднiй канон “смертiю 
смерть поправ” слiд розумiти як по
вернення до життя “з того свiту” 
пiсля реанiмацiї. В Євангелiї вiд Лу
ки сказано, що Христос пiсля Воск
ресiння повторював своїм учням: 
“Осязайте мене i розглядайте, бо ж 
дух плотi та костей не має... I сказав
ши це, показав їм руки i ноги. Потiм 
вiн попросив їсти i з задоволенням 
скуштував сотового меду та запеченої 
риби” (Лука, 24,39). А скептик Тома, 
що став прототипом образу людини, 
котра нiкому не вiрить, Томи невiр
ного, тiльки тодi повiрив у реальнiсть 
Воскресiння Iсуса, коли оглянув ра
ни на руках i ногах Учителя й навiть 
вклав у них свої пальцi (Йоан, 20, 24). 
Це повiдомлення євангелиста Йоана 
надзвичайно важливе, бо пiдтверджує 
факт Воскресiння Господнього в люд
ському єствi, а не в образi безтiлесно
го Духа, котрий мiг вiльно вознести
ся на небо.

До слова, чимало вiруючих не знає, 
що свiтле свято Воскресiння Христо
вого вiдзначається не тiльки в пас
хальнi днi, але й ... кожної недiлi!  
7 березня за старим стилем 321 р. 
римський iмператор Константин 
Великий видав указ про вiдзначен
ня свята недiлi — у пам’ять про те, 
що в цей день воскрес Iсус Христос. 
До цього часу в Римськiй iмперiї яко
гось одного вихiдного дня не було”.


