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Книга надихає і допомагає краще усвідомити неминучу, але дуже важливу 
взаємодію між текстом і традицією, а  також визнати, що, попри все, Біблія 
продовжує відігравати значну роль – як позитивну, так і негативну – у фор-
муванні ідентичности людини.

Христина Михалюк

Ренцо Лаваторі, Луч’яно Соле. Зустріч з Христом у Євангелії від Луки: 
Євангельські постаті та їхня поведінка / перекл. з італ. о. Р. Безпалько. 
Жовква: Місіонер 2015, 312 с.1

Автори книжки аналізують шістнадцять розповідей з Євангелія від Луки про 
зустрічі Христа з людьми та показують, як ці зустрічі вплинули на цих людей. 
Книжка читається від початку до кінця на одному подиху. Авторам вдалося 
відтворити атмосферу часів Христа, яка інтригує та не відпускає до останньої 
сторінки. Вибрана авторами тема, а саме тема зустрічі з Христом, червоною 
ниткою проходить через усю книгу. На ній вибудовується сюжетна лінія, що 
починається зустріччю дитятка Ісуса з Симеоном і завершується останньою 
сценою, в якій двоє учнів з Емаусу не впізнають воскреслого Христа.

У передмові до українського видання, перекладеного о. Романом Безпаль-
ком, вказується, що книга допоможе тим, хто цікавиться Біблією, та спробує 
дати відповіді на запитання, які турбують сучасних читачів.

До сильних сторін цієї книги належить те, що автори зробили акцент на 
конкретних постатях та їхніх проблемах, а точніше на тому, яка переміна ста-
ється з ними внаслідок зустрічі з Христом. Автори зазначають: «Деякі поста-
ті описані у повноті їхньої фізичної, моральної, соціяльної реальності. Звідси 
розкриваються їхні характерні риси, наче б були змальовані з натури». І все ж 
потрібно пам’ятати: перед нами спроба реконструкції життя тих або інших 
осіб, але дуже мало відомо про те, що передувало моменту, про який розпові-
дає Євангеліє, а також, як розвивалися події опісля. Тому не слід переоцінювати 
наші спроби відчитати життя цих осіб з кількох рядків тексту євангелиста Луки.

Перевагою книги є те, що автори наводять важливі грецькі терміни, які 
зустрічаються в тексті Євангелій, та їх пояснюють. При необхідності вони 
звертаються до Старого Завіту, щоби підкреслити тяглість та пояснити значен-
ня новозавітного уривку. Це важлива деталь, бо зрозуміти Євангелія можли-
во лише при уважному прочитанні їх у світлі старозавітних текстів. Книжка 
містить бібліографію, яка охоплює широке коло авторів з різних мовних сере-
довищ, а також розвідки та коментарі, що доповнюють аналіз деталями.

1  Оригінал: Renzo Lavatori, Luciano Sole. Ritratti dal Vangelo di Luca. Persone e relazioni 
[= Collana Lettura pastorale della Bibbia; Sezione Bibbia e spiritualità, 14]. Bologna: Centro Edito-
riale Dehoniano 2001, 295 p.
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Тему зустрічі, що пронизує всю книгу, кожна із шістнадцяти розповідей 
відображає по-своєму. Слід зазначити, що ці уривки аналізуються теж по-
різному: один характеризується глибиною аналізу, інший має риси пастораль-
ного повчання. Автори згадують про цікаву особливість новозавітних текстів, 
а саме, що вони були написані після Христового воскресіння і мають значення 
не лише для безпосередніх учасників подій, але й для читачів. Погляд на певні 
події і розповідь про них євангелиста після Христового воскресіння набуває 
нових рис порівняно з тим, якими вони були б під час тої чи іншої події (с. 55).

Книжка намагається актуалізувати євангельські тексти, тобто наблизити 
їх до сучасного читача та допомогти йому відшукати в них себе. Розгляньмо 
основні акценти у вибраних уривках.

У Лк 5:1-11 описано звернений до Петра заклик: «Не бійся!», який поши-
рюється на всіх тих, хто готовий покинути свої сіті та йти за Христом (с. 40). 
Говорячи про завдання пастирів, підкреслюється, що вони не повинні тисну-
ти на людину власним авторитетом, а повинні відкривати для людини життя 
в новій якості (с. 41). До важливих характеристик майбутніх «ловців» автори 
відносять вміння визнавати власні вади, адже лише у такому разі можна увійти 
в правдиву єдність з іншими, не осуджуючи їх (с. 43). Зазначається, що перед 
тим як почати ловити людей, потрібно самому бути зловленим Христом (с. 44).

У Лк 7:11-17 йдеться про скорботну матір з Наїна. Автори зауважують, що 
Христос спершу зосереджує свій погляд на матері – живій і стражденній, яка 
плаче за своїм сином, – і лише після цього приступає до померлого (с. 56). Згід-
но з єврейським законом, Ісус, торкаючись мар, занечищується. Однак автори 
наголошують на важливій ролі Христового доторку в цілому Євангелії – це від-
бувається в більшості зустрічей. Доторкаючись, Христос дає надію та приклад 
своїм послідовникам, як потрібно чинити: треба йти в місце найбільшого жаху 
та безнадії і нести розраду (с. 58).

У Лк 7:36-50 описано Симона-фарисея та прощену грішницю. Вчинок жінки 
радикальний і сміливий: вона приходить, плаче і омиває ноги Христові  (с. 74). 
Фарисей же нарікає на Христа, бубнячи щось собі під ніс і шемраючи, що різко 
контрастує зі сміливим і відкритим вчинком жінки (с. 75). Коли Христос про-
щає жінці, ті, що були за столом, починають «богословське обговорення» того, 
як цей чоловік насмілився посягнути на божественний авторитет (с. 82). У від-
повідь Ісус допомагає жінці розпочати нове життя, кажучи: «Іди в мирі». Лише 
Христос може дати цей глибокий, невимовний мир. Відповідь Христа є одночас-
но і запрошенням жінки до есхатологічної радости та миру (с. 84).

Уривок Лк 10:38-42 розповідає про Христа в гостях у Марти та Марії. Лука 
не раз поєднує персонажі в пари, щоби таким чином протиставити їхні харак-
теристики та зробити певний висновок (с. 129). Насправді текст показує дві 
гостини: Мартину та Христову, й обидві необхідні. Звернення Ісуса до Марти є 
одночасно її покликанням, схожим до покликання інших біблійних персонажів: 
Авраама, Якова, Мойсея. Проблема Марти в тому, що вона була переконана, 
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ніби все залежить від неї: коли вона працює, Христос бездіяльний (с. 135). 
А  Христос приходить у кожен дім, і цей дім-сім’я стає місцем проповіді, чого 
не здатна була зрозуміти господиня Марта (с. 139). Однак слід пам’ятати, що 
вкінці усі – Христос, апостоли, Марія – їли те, що приготувала Марта (с. 140).

У Лк 24:13-35 описано воскреслого Ісуса з двома учнями з Емаусу. У роз-
повідях після Воскресіння з’являється нова тема: дорога. Це дорога з Христом, 
який присутній скрито чи явно (с. 269). Ламання хліба стає основним місцем 
пам’яті, що бере початок з помноження хлібів і завершується в Тайній Вечері 
(с. 271). Важливо, що невидимість Христа не означає Його відсутности (ст. 275).

Врешті, книгу доповнюють дві розвідки: «Святий Дух, людина, слово 
Боже» та «Святий Дух і молитва» (с. 277-290 та 291-300).

Зазначимо, що книжку «Зустрічі з Христом у Євангелії від Луки» корис-
но читати всім, хто бажає поглибити розуміння євангельських текстів, а най-
важливіше  – відчути людські долі й трагедії в персонажах, які відділені від нас 
тисячоліттями. Книжка дає цікавий зразок дискусій на біблійні теми і знахо-
дження відповідей на болючі запитання, які тривожать кожного.

Книжка не містить аналізу тих уривків, які не відповідають темі зустрічі, 
хоч є важливими для розуміння Євангелія від Луки, наприклад, уривків про 
народження Христа та про всі пов’язані з цим події. Книжка виграла б, якби 
містила екскурс в історичні та культурні особливості того часу. Адже відмін-
ність культур і традицій накладає свій відбиток, і це стає перешкодою для 
адекватного розуміння тексту.

Автори книжки знайшли дуже вдалий підхід і стиль – поєднуючи біблійну 
екзегезу та пасторально-духовні роздуми. Читач не залишиться байдужим до 
долі жінки-грішниці чи до сімейної трагедії у притчі про блудного сина. Про-
те таке наближення до читача новозавітних персонажів має і слабкі сторони. 
Адже перед нами спроба реконструкції та інтерпретації, і тут багато залежить 
від наголосу, що його обирає автор. Задля літературного ефекту автори часом 
надто згущують фарби, наприклад, зображаючи митарів та особливості їхньої 
праці (с. 234).

Крім того, не зрозуміло, чому автори вважають, що євреї часів Христа ну-
мерували заповіді в такому ж самому порядку, що й християни. Адже в юдаїзмі 
заповідь «не чини перелюб» не розділяється на дві частини, тобто на шосту та 
дев’яту заповіді (с. 225).

Дуже добре, що з’явилася ще одна книжка з біблійної тематики україн-
ською мовою. До того ж, підхід авторів не відлякує читача сухістю чи надмір-
ною науковістю. Але такого роду книжок нам дуже бракує. І будемо надіятись, 
що наступними перекладами будуть наукові біблійні коментарі у вузькому зна-
ченні цього слова.

Роман Островський


