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Послання до Арістида

1 Деякі помилково припускають, ніби два різновиди Ісуса, що відрізняються один від
одного, слід тлумачити не буквально (вони, мовляв, не сходяться між собою), а
алегорично: у них нібито перемішані імена священиків і царів, і зроблено це для того, щоб
показати Ісуса як Царя і як Священика. Можна подумати, ніби хтось сумнівається в тому,
що Ісус є великим Первосвящеником, який стоїть перед Богом за нас і представляє Йому
наші молитви! Можна подумати, ніби хтось не вірить, що Ісус є Цар, Який над усіма
земними правителями, Який Духом Своїм Святим царює над усіма віруючими, які
розділяють Його спасіння, і разом з Отцем керує порядком речей у всьому світі! Адже
ніхто не сумнівається в цьому, і не сподівається своєї ні в чому іншому, як тільки в
клопотанні і царстві Ісуса Христа. І відкрили це нам не давні переписи, і не перемішані
родоводи — про це навчали пророки та патріархи. Тому не треба нам вдаватися в релігійні
домисли, виводячи священство і царственість Ісуса з переплутаних імен у родоводах!

Якщо для доказу священства Ісуса знадобився якийсь родовід, то його могли б пред'явити
легко. Бо священиче коліно Левія породилося з коліном Юди, коли Аарон взяв за дружину
Єлизавету, сестру Наассона, а син його Елеазар - одну з дочок Футіїлових (Вих. 6:23, 25).
Виходить, що євангелісти брехали, видаючи привабливі фантазії за істину? Цього бути не
може, та й не могли вони не знати, що Ісус (а отже, і його предки) були з царського дому
Давида, що був із Юдиного племени. І якщо Натан був пророком, і Соломон, і Давид, то
пророки могли бути з різних колін та різних племен. Священики могли відбуватися лише з
коліна Левія. Тому навіть якби євангелісти і намагалися підтасувати імена на свою
користь, це не мало б жодного сенсу і не принесло жодної користі.

Тому таке тлумачення Господніх родоводів не може мати місце у Христовій Церкві так
само, як не може бути брехні в Христовому вченні, навіть якщо брехню цю і вигадали для
слави Божої. Згадайте слова апостола, який, упевнено проповідуючи воскресіння
Христове, у страху і трепеті говорив: «А якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша
марна, марна і віра ваша. До того ж ми виявилися б лжесвідками про Бога, бо свідчили б
про Бога, що Він воскресив Христа, Якого Він не воскресив» (1 Кор. 15). І якщо апостол,
який присвятив своє прославлення Бога, боїться виявитися брехуном, проповідуючи таку
велику подію, то тим більше ми повинні боятися погрішити проти істини, намагаючись
підтвердити її хибними доводами.

Адже якби Христові родоводи брехали, і не показували б Його земних предків по лінії
Йосипа, якби все це робилося тільки для того, щоб утвердити Його служіння Царя і



Священика, то Слово Боже принизилося б до простих дослідів поетів, а тому не давало б
жодних підтверджень на користь служіння Ісуса, і взагалі не служило б для слави Божої.
Не може обман служити славі Божій, і Божий суд швидше обрушиться на тих, хто вірить у
символічність родоводів, оскільки він каже те, чого немає, і видає брехню за правду. Нам
же слід показати помилковість їхньої думки, тим самим запобігши іншим від дотримання
подібних помилок. Для цього я викладу історію євангельських родоводів — як усе було
насправді.

2 Чому в Євангеліях записані різні родоводи Ісуса? Справа в тому, що у євреїв родовід
запису велися або за природною спорідненістю, або за законним порядком. Поясню: якщо
в сім'ї вмирав голова, то його брат входив до вдови і народжував від неї дітей, які
вважалися за дітей померлого. Це називалося «відновлення насіння». Так от, коли родовід
велося за природною спорідненістю, то батьком дитини вважався живий батько (який і був
батьком за природою), а якщо по законному порядку — то померлий. Тому в одного батька
могло бути кілька дітей, притому одні вважалися його дітьми, як і належить, інші ж
ставилися до сім'ї старшого брата, що його помер, і носили його ім'я. Робили вони це тому,
що їм не була повністю відкрита надія на воскресіння мертвих. Їхнє розуміння воскресіння
і безсмертя було пов'язане з ім'ям людини — людина живе, поки що живе його ім'я — тому
євреї намагалися увічнити своє ім'я таким чином. Тому в родоводах «батько» міг бути і
батьком за природою, і батьком за законом, хоча за природою і не бути ним. Тому
євангелісти і не припустилися помилок, записуючи різні родоводи Ісуса — просто один з
них вів запис за природною спорідненістю, а інший — за законним порядком. Серед
земних предків Господа нашого дві лінії (а саме ті, що походили від Соломона, і ті, що
походили від Натана) змішувалися через те, що один із родичів відновлював насіння
іншому, і тому в двох родоводах ми можемо знайти кілька імен , що відносяться і до однієї,
і до іншої сім'ї, тобто і до законного батька, і батька за природою. Тому обидва родовідні
записи цілком історичні і достовірні, обидва сягають Йосипа, і зроблені, хоч і не цілком
ясно,

3 Але щоб показати правильність моїх слів, я хочу показати на прикладі, як перетиналися
родоводи в євангеліях. Якщо ми порахуємо предків Ісуса у Матвія — від Давида через
Соломона і до Йосипа, третім з кінця стоїть Матфан, який породив Якова, а Яків у свою
чергу народив Йосипа. Але якщо ми зазирнемо в Євангеліє від Луки, де родовід іде від
Давида через Натана, то тут третім з кінця стоїть не Матфан, а Матфат, що народив Ілля, а
Ілій уже народив Йосипа. Виходить, по Луці Йосип був сином Іллі та Матфату, а за
Матвієм – сином Якова та Матфана. Отже, Йосип мав двох батьків — один по лінії
Соломона, інший — по лінії Натана! Як це пояснити? Щоб Ілій та Яків однаково могли
вважатися батьком Йосипа, потрібно, щоб вони були братами (цього вимагав закон
відновлення насіння). У такому разі перед нами постає два питання: по-перше,



Нам відомо, що Матфан, що веде своє походження від Соломона, одружився з жінкою на
ім'я Есфа, і народив від неї Якова. Потім помер. Закон же не забороняв вдові або
розлученій жінці знову виходити заміж, і тому з Ефес одружився Матфат, який, як сказано
вже в Євангелії, народив від неї Ілля. Так Яків та Ілля стали зведеними братами, хоча один
походив від Соломона, а інший – від Натана. Брати виросли, і Ілій одружився, але, на
жаль, помер бездітним, і Яків, щоб відновити братові насіння, одружився з його вдовою, і
породив Йосипа, який був йому сином за природою, та й усе вважали так. тому Матвій і
написав, що Яків народив Йосипа. Але за єврейським законом Йосип вважався сином Іллі,
тому що Яків породив його, відновлюючи насіння померлого брата, і вести родовід Йосипа
через Іллю не було ні помилкою, ні неписьменністю, ні обманом. Тому й написав Лука, що
Ісус «був, як думали (саме, «як думали»), син Йосипів, Ілієв, Матфатів». Тому він і уникав,
на відміну від Матвія, слово «народив», зводячи родовід Ісуса до Адама і Бога. Ясно
вказати те що, що родовід ведеться за природним спорідненістю, а, по законному порядку
єврейських традицій не можна.

4 Події, про які я говорю, — це не смілива гіпотеза, і не теорія, яку неможливо довести.
Дещо я знаю від нащадків земних братів нашого Спасителя — не знаю, чи заради
торжества істини, чи щоб звеличити себе розповіли вони мені це, але що вони не збрехали
— це правда. А було все так: одного разу за часів Селевкідів ідумейські розбійники
здійснили набіг на палестинський місто Аскалон, і, крім іншого, пограбували храм
Аполлона, збудований біля міських стін, відвівши також у полон Антипатра, сина якогось
Ірода, жерця в цьому храмі. Оскільки Ірод не мав нагоди викупити сина, то Антипатр виріс
серед ідумеїв і був вихований у їхніх звичаях, а згодом познайомився з юдейським
первосвящеником Гірканом. Коли до Юдеї прийшов Помпей, Антипатр вирушив до нього
з посольством — замовити слово за Гіркана,

Завдяки своїй удачі Антипатр вибився в прокуратори Палестини, а коли заздрісники
зрадницьки вбили його - влада успадкував його син Ірод - той самий цар Ірод Великий або
Ірод Ідумеянин, як його ще називали, якого поставили правителем тріумвір Марк Антоній,
а потім - і імператор Октавіан Август . Дітьми цього Ірода були Ірод Антипа та інші
тетрархи – співправителі тих областей. Я це не вигадав, і прочитати про це можна не
тільки в мене, а й у грецьких книгах з історії.

5 Навіщо я це говорю? А потім, що до цього часу єврейські родоводи записувалися в
державних архівах, і в них нічого не впускалося. Записані там були навіть ті, хто вів своє
походження від язичників, які звернулися до юдейської віри — таких, як Рут моавітянка,
Цілек Аммонітянин, який служив у війську Давида, або ті, хто вийшов разом з євреями з
Єгипту. Ірод, знаючи, що спорідненості він зовсім не царського, і що єврейські родоводи
не допоможуть йому підняти свій авторитет у народі, вирішив спалити ці архіви. Так він
сподівався видати себе за царя з належним походженням, оскільки ніхто не міг довести



протилежне, якщо всі архіви знищені. Але й такі сім'ї, які вели записи самостійно. Дещо
вони пам'ятали, інше якимось чином почерпнули з архівів. Природно, що ті щасливці, які
вели свій рід від Давида, Соломона та інших древніх царів дуже пишалися цим. Були такі і
в Назареті, і в інших єврейських селищах. Серед них виявились і ті, кого ми називаємо
дітьми Господніми за їхні родинні зв'язки із земною сім'єю Спасителя нашого. Вони й
розповіли євангелістам (а кількома поколіннями пізніше — і мені) свої родовід,
звіряючись, наскільки це можливо, з хроніками.

Можливо, мої аргументи можна оскаржити, проте достовірніше пояснення знайти
неможливо — це не тільки моя думка, він з ним погодиться всякий, у кому живе ще
здоровий глузд. І навіть якщо ніхто не може підтвердити моє свідчення, нехай це
пояснення задовольнить цікавість читачів, тому що більш істинної, достовірної та
задовільної відповіді дати на поставлене запитання — у чому причина незгоди між
родоводом — дати не можна.

У будь-якому випадку Євангелія говорять істину.

6 Отож Маттан, що походив від Соломона, Давидового сина, породив Якова. Потім він
умирає, і його вдова виходить заміж за Матфата, що походив від Натана, Давидового сина.
Матфат від неї народжує Ілля. Тому Ілій та Яків — зведені брати. Ілій одружується, але
вмирає бездітним, і Яків відновлює йому насіння, народжуючи Йосипа — за природою
свого сина, але за єврейським законом сина Ілля. Тому Йосип міг вважатися сином обох
батьків. Тому тут лінії Натана і Соломона сходяться, і в Євангеліях ми бачимо два різні
родоводи.


