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ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
 Ми вдячні Богу, що дожили до цих священних днів, що

Священна історія – День народження Ісуса Христа, як Бога
і як людини – яку ми святкуємо, з року в рік повторюється.

 Небо і земля нині торжествують! Такими словами люди
в Україні хотіли оспівати велику таємну подію. Небо із зем-
лею єднається, до людей приходить сам Бог, і людям відкри-
вається Божа Благодать, Боже Милосердя. Бог прийшов до
людей, Творець до свого творіння.

Божественна благодать проникає у сутність людини, і
хотілося б перенестися з 2021 року назад, щоб своїми очи-
ма побачити Світло від Світла, зародження християнства –
нас з вами, як послідовників Самого Христа.

Погляньмо на ікону із зображенням Різдва Христового.
Ось Вифлеєм, ось печера, де пастухи ховалися від негоди
із своїми вівцями, ось і ясла для годівлі тварин, які стають
Божою колискою. Тут народжується початок нового жит-
тя, миру, спасіння і разом з Ним народжується істина Хри-
ста – Євангеліє, за яким ми, земні люди, заробляємо
вічність на небі. Розум даний людині Богом, і сказане сло-
во Христове стає безконечним у любові Творця до нас,
все оживотворяє і примиряє, а саме Євангеліє стає спасі-
нням для всіх поколінь на всі віки. На жаль, не всі сприйня-
ли народження Божого Дитяти як народження Бога. Тому
з’єднання Бога із людською природою проходить дуже важ-
ко, великою перешкодою стає пристрасть до гріха самої
людини. Людська душа формується в самостійності та
свобідній волі.

 Дивлячись на лики, які оточують Вифлеємське Немовля, бачимо старця Йосифа – як прообраз старозавіт-
ної праведності, сповнений благодаттю і смиренням, про якого Іоан Золотоустий каже: «Йосиф з благоговін-
ням і не розумінням дивиться на Боже Дитя, Яке народилося від Духа Святого». Тому що Син Божий стає
Сином Діви. Неземний образ Діви Марії, а Божественний. Все в Ній зібрано – Боже і людське в одне єдине – це
наше спасіння. Промінь Небесної зірки осінив Діву Марію, освітлив, очистив, наповнив силою Святого Духа і
відобразив у Ній безмірну чистоту звершеного таїнства, ні одна темна сила не спроможна зробити перешкоду
самому Богу, який явився світу. Навіть сам Ірод, хитруючи, просив волхвів, щоб показали місце Новонародже-
ного Дитяти, щоб нібито поклонитися Йому, а в задумі – погубити Його. Але Бог не допустив до виконання
злого умислу Ірода. Творець все знає, все бачить, тому Він і всевидячий, всюдисущий і всезнаючий. Промінь
Небесної зірки вказав на народження Божого Дитяти, підкреслюючи початок нового життя для людства, і Його
істина перевершить все земне. Ні темна печера, ні ясла для тварин, ні смиренний вигляд людей, оточуючих
Младенця, не підкреслили повноти та довершеності Ісуса, як Сам Бог Отець через волхвів по провидінню Духа
Святого, висвітлює Божі дари Самому Младенцю. Це дари: золото, ладан, смирна. Золото, безперечно, є царсь-
ким дарунком. І принесли його мудреці світу Ісусові як правдивому Царю, як Тому, Хто явив людству світло
істини – слово, вчення, ідеологію смирення й любові, єдино достойну царювання в умах та серцях людських. І
мудрість світу в особі волхвів, принісши Ісусові золото як символ найвищої вартості, тим самим визнає Божу
премудрість єдиною абсолютною цінністю. Ладан був принесений Ісусові уже як Богу й Священику – як Тому,
Хто Сам Себе мав принести у викупну жертву за гріх всього людства. Христос містично – це Той Великий
Ієрей, Перший Священик, про Якого свідчить “апостол народів” Павло: “Отож, мавши великого Первосвяще-
ника, що Небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося сповідання нашого! Бо ми маємо не такого Перво-
священика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім
гріха… Цей, що навіки лишається, безперестанне Священство Він має. Тому може Він завжди й спасати тих, хто
через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступатись.

Отакий бо потрібний нам Первосвященик: святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що
вищий над небеса, що потреби не має щодня, як ті первосвященики, перше приносити жертви за власні гріхи,
а потому за людські гріхи, – бо Він це раз назавжди вчинив, принісши Самого Себе” (Послання до Євреїв, 4.14–
15; 7.24–27).

Смирна була принесена новонародженому Месії як дар людині, якій належить померти. Христос і Цар, і
Священик, але Він же і жертва – Агнець Непорочний, що заколюється за гріх світу. І саме цей, останній дар, і був
прообразом великої й смиренної Жертви. Неоціненної жертви Христа…

 Син Божий став людиною, щоб визволити нашу природу від гріха, влади диявола, що приніс нам гріх Адама,
і доповнив правило Старого Заповіту милосердям. Все своє земне життя, починаючи від народження у виф-
леємській печері і закінчуючи голгофським хрестом, Він боровся з гріхом, а своєю смертю і власним воскре-
сінням – подолав смерть. В цьому і полягає сутність нашого спасіння.

 Сьогодні наші молитви радісні і святкові, незважаючи на те, що триває війна на Сході і продовжується
пандемія. Молімось, щоб Ісус звільнив нас від ран духовних і тілесних. Наше життя в Господніх руках.

У цей святковий день Різдва Христового сердечно вітаю всечесних отців Дрогобицько-Самбірської єпархії,
улюблену у Христі паству, з Новим 2021 Роком та Різдвом Христовим і святим Богоявленням. Бажаю вам
здоров’я, злагоди, спокою, мирного та чистого неба. Спасіння ваших душ для вічності небесної.

 Дух Святий зійде на Вас і Сила Всевишнього вас осінить.

 Õðèñòîñ Íàðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî Õðèñòà!

Різдво Христове
2021р.

м. Дрогобич

Ð²ÇÄÂßÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß
Високопреосвященного ЯКОВА

архієпископа Дрогобицько-Самбірського
все чесному священству, чесному чернецтву

і вірним Дрогобицько-Самбірської єпархії

Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî Õðèñòà!

Два роки – це багато чи мало? Можливо, і небага-
то у порівнянні з тисячолітньою історією нашої Цер-
кви або з кількома століттями її духовної окупації.
Але це достатньо для багатьох добрих звершень і здо-
бутків, для відновлення історичної справедливості,
утвердження і зростання. І я безмежно вдячний Бо-
гові за те, що Він сподобив усіх нас з користю пройти
цей унікальний відрізок часу.

Два роки тому у стінах древньої Софії Київської з
милості Господньої відбувся Об’єднавчий Собор,
який поєднав три гілки українського православ’я в
єдину помісну Православну Церкву України. До цьо-
го часу ми багато трудилися, боролися, молилися... і
зуміли все це звести докупи завдяки старанням бага-
тьох. І сьогодні з радістю та любов’ю в серцях ми є
братами і сестрами, дітьми рідної незалежної авто-
кефальної Української Церкви, яка з Божого благо-
словення постала на вільному єднанні, вільному бра-
терстві, вільному волевиявленні й увінчала багатов-
ікові прагнення і мрії наших прабатьків.

Не секрет, з якою ворожнечею зустріли супро-
тивники наше об’єднання, нашу церковну автоке-
фалію. Над нею і Синодальним Томосом з різних
причин глузували, ставили під сумнів, заперечува-
ли, вигадували різноманітні неправдиві історії. Але
попри шалений спротив, ми змогли об’єднатися й
утвердити своє єднання, а також продемонструвати
розбудову нашої Церкви: від Сходу до Заходу, з
Півночі до Півдня. За це – величезна подяка нашому
єпископату, духовенству та всім вірним. Кожен із вас
безпосередньо на своєму місці трудиться, служить,
молиться, допомагає – на спільне благо. І Господь
винагороджує нас за ці труди, даруючи кожному
сили й надалі торувати свій тернистий шлях. Знаємо
ж: долаючи випробування, ми стаємо міцнішими,
духовно сильнішими.

Об’єднання – це основа, це найкращий початок
для доброї справи. А далі ми повинні на цьому бла-
гому фундаменті утверджувати й зводити міцний бу-
динок нашої Церкви, який, хоч би «І пішов дощ, і
розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок
той, і він не впав, бо був збудований на камені» (Мф.
7: 25). Тоді б мали гідне й міцне продовження підва-
лини, закладені ще Володимировим Хрещенням,
твердим і непохитним залишався би фундамент, зак-
ладений на Об’єднавчому Соборі, а будівля, яку ми
всі разом із вами нині зводимо – ширилася б і зрос-
тала на радість і втіху нам та усім прийдешнім поко-
лінням. Нехай Боже благословення і надалі перебу-
ває з усіма нами. Слава Ісусу Христу!

Блаженнійший Епіфаній,
митрополит Київський і всієї України

ЗВЕРНЕННЯ ЕПІФАНІЯ,
МИТРОПОЛИТА

КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ
УКРАЇНИ ДО ВІРНИХ

УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
(ПЦУ) З НАГОДИ ДРУГОЇ

РІЧНИЦІ ОБ’ЄДНАВЧОГО
СОБОРУ



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№12 (91)  Грудень 2020 р.Б.2
ФОТОФАКТ
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21 листопада у день Собору Архистратига Божого Михаїла і всіх
небесних Сил безтілесних Високопреосвященіший архієпископ
Яків, керуючий Дрогобицько-Самбірською Єпархією УПЦ (ПЦУ)
з архіпастирським візитом відвідав село Созань, що на Старосам-
бірщині. Перед Божественною літургією було звершено чин онов-
лення храму. Його Високопреосвященству співслужили секретар
єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний району прот. Іван Білик
та численне духовенство району.

Пресслужба єпархії

22-го листопада у неділю 24-ту після П’ятедисятниці в
м. Стебник, Дрогобицького благочиння, відбулася святкова Бо-
жественна літургія, яку очолив Високопреосвященніший архіє-
пископ Яків, керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією
УПЦ (ПЦУ).

 Перед літургією було освячено новий іконостас. Його Висо-
копреосвященству співслужили секретар єпархії прот. Андрій
Безушко та численне духовенство району.

Пресслужба єпархії

Високопреосвящені-
ший архієпископ Яків,
керуючий Дрогобиць-
ко-Самбірською єпар-
хією УПЦ (ПЦУ) взяв
участь в урочистому за-
сіданні I сесії Мор-
шинської міської ради
VII демократичного
скликання. Владика
Яків звернувся до усіх
присутніх з повчаль-
ним словом та побажав
міському голові п. Рус-
лану Ільницькому та
депутатському корпусу
наснаги та мудрості в
їхній непростій роботі.
Також із словом при-
вітання виступив на-
стоятель храму Покро-
ви Пресвятої Богоро-
диці м. Моршин, благо-
чинний Стрийського
району прот. Йосиф
Дорошевич.

Пресслужба єпархії

Архієпископ Дрогобицький і Самбірський УПЦ(ПЦУ) висо-
копреосвященний владика Яків 7-го грудня вручив Благосло-
венну Грамоту з відзнакою Блаженнійшого Епіфанія, Митропо-
лита Київського і всієї України міському голові Дрогобича Та-
расові Кучмі. Владика відзначив велику працю міського очіль-
ника на духовно-просвітницькій ниві, і що він з гідністю спра-
вився з тими викликами, які траплялися у нього під час першої
каденції. Ця відзнака – моральний презент Т.Кучмі як христия-
нину, як керівнику нової генерації, яка вміє і знає як об’єднати
громаду на нові звершення заради згоди і добра. Побажав висо-
копреосвященний Яків міському голові сил і натхнення, і заз-
начив хто терпен, той спасен…

За матеріалами газети “Галицька Зоря “
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Командування
та особовий
склад 12-ї окремої
бригади армійсь-
кої авіації, що у
м. Новий Калинів,
9 листопада
урочисто відзна-
чили своє храмо-
ве свято на
честь святого
великомученика
Димитрія Со-
лунського, пам’-
ять якого церква
святкує 8 листо-
пада за новим
стилем.

Цього дня у
військовому храмі,
що на території
військової частини
А 3913, була відслу-
жена урочиста Бо-
жественна Літургія з
чином малого освя-
чення води. Святоч-
ну службу очолив
військовий священ-
ник-капелан, декан
Самбірського бла-
гочиння ПЦУ мит-
рофорний протоієрей
Микола Бухній у
співслужінні свя-
щенників: о. Яросла-
ва Фабіровського
(м. Новий Калинів),
о.Михайла Масли-
гана (с. Калинів,
с . Ко р н а л о в и ч і
Львівська єпархія
ПЦУ), о.Богдана
Побурчака (с.Орхо-
вичі, с.Загір’я) та
о.Василя Поповича
(с.Чайковичі).

Повчальну про-
повідь на тему свя-
та виголосив свя-
щеник Василь По-
пович.

Під час польових пошукових досліджень місць боїв
часів Першої Світової війни у населених пунктах Яво-
рівського району членами ГО “Товариство пошуку
жертв війни “Пам’ять” та ГО “Закінчимо війну” було
віднайдено уцілілі та зруйновані необліковані похован-
ня австро-угорських та російських вояків, які загину-
ли у цих місцевостях у вересні та жовтні 1914 року.

11 листопада 2020 року в смт Івано-Франкове відбулось
перепоховання останків 25 вояків австро-угорського та ро-
сійського війська, які загинули у роки Першої Світової війни
на Львівщині.

Розпочався захід на військовому кладовищі смт Івано-
Франкове з поминальної панахиди за участі депутата Вер-
ховної ради України Ростислава Тістика, заступника голови
райдержадміністрації Володимира Дзюньки, представників
Яворівської РДА, почесної делегації з Угорщини та респуб-
ліки Австрія.

Чин похорону провели військові священники (капелани)
Православної Церкви України прот. Назарій Дадак, прот. Іван
Ревуцький та свящ. Святослав Юрків.

Багато українців брали участь у Першій світовій війні з
боку Австро-Угорщини. Тому серед кісток 25-ти воїнів, знай-
дених на Львівщині, вірогідно були і залишки наших зем-
ляків. Християнським обов’язком є молитись за спочилих
не тільки своїх рідних, а також за наших ближніх, якими є
усі люди довкола нас. Тому віднайдені кості військовослуж-
бовців різних держав передали землі згідно усіх християнсь-
ких традицій, щоби їхні душі знайшли упокоєння у вічному
житті.

«Тут поховано багато Героїв Австрії, Угорщини, Італії,
Німечини, Росії, які відали своє життя за наш з вами мир та
спокій. Наш обов’язок вшановувати та пам’ятати кожного
з них. Дякую усім хто згуртувався і долучився до таких
заходів пам’яті загиблих воїнів, ваш вчинок приклад для
наслідування. Слава Героям» сказав почесний консул Ав-
стрійської республіки у Львові Маркіян Мальський.

Пресслужба Яворівського благочиння

19 листопада 2020
року у м. Новий Калинів
пройшла перша сесія
депутатів міської ради
VIII скликання, на якій
новообрані депутати
прийняли присягу та
відбулась інавгурація
голова Новокалинівської
міської ради Богдана
Осиповича Юзвяка.

На запрошення міського
голови у святковому засі-
данні взяли участь духовен-
ство Православної Церкви
України – декан Самбірсь-
кого благочиння отець Ми-
кола Бухній та настоятель
храму парафії святого князя
Володимира Великого у м.
Новий Калинів священник
Ярослав Фабіровський.

Після звершення молебну
отець Микола звернувся до
присутніх із вітальним сло-
вом, в якому наголосив про
відповідальність новообраної
влади перед Богом і украї-

ВІДБУЛАСЯ ПЕРША СЕСІЯ
НОВОКАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

В СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ
ПЕРЕПОХОВАЛИ

ОСТАНКИ
25 ВОЯКІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ

В РОКИ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА

ЛЬВІВЩИНІ

 СВЯТО СВ. ВМЧ. ДИМИТРІЯ
СОЛУНСЬКОГО У ВІЙСЬКОВІЙ

ЧАСТИНІ А3913

нським народом та закликав
на них Боже благословення.

Від імені парафіян храму свя-
того князя Володимира Вели-
кого у м. Новий Калинів, отець
Ярослав привітав Богдана Оси-
повича з набуттям ним повно-
важень та подарував двотом-
ну працю “Автокефалія” Олек-
сандра Лотоцького, як свідчен-

ня віковічного прагнення украї-
нського народу до церковної і
державної незалежності.

На завершення, отець
Ярослав окропив усіх при-
сутніх освяченою водою.

Пресслужба парафії
храму св. кн. Володимира

Великого
м. Новий Калинів

Під час богослужіння лунали молитви за наших воїнів-авіаторів та
їх сімей, а також за всіх захисників України. Перед водосвятним мо-
лебнем отець Микола помазав військових авіаторів освяченим єлеєм
(мирування), а після було освячено ряд святих ікон та окроплено при-
сутніх освяченою водою.

Нехай Всемилостивий Господь, за молитвами святого великому-
ченика Димитрія, оберігає наших воїнів-авіаторів та всіх захисників
України!

Пресслужба Самбірського благочиння
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З Благословення
Високопреосвящен-
нійшого Якова, архи-
єпископа Дрогобиць-
кого і Самбірського,
єпархіяльні капела-
ни:канцлер єпархіїї
прот.Андрій Безуш-
ко, прот. Василь По-
пович, прот. Богдан
Побурчак, прот. Ва-
силь Ціздин, прот.
Роман Вісьтак з 24-
26листопада  відві-
дали наших Героїв на
крайніх рубежах Ук-
раїни подарувавши
їм духовну і матері-
яльну підтримку.
Щиро вдячні меце-
натам та громадам,
які допомогли втіли-
ти ідею нашої по-
їздки. Зокрема п.Ю-
рію Доскічу - депута-
ту Львівської облас-
ної ради, п. Володи-
миру Шведі- депута-
ту Самбірської рай-
онної ради, п.Світлані
Винницькій - депута-
ту Рудківської ОТГ,
п.Михайлу Яремку-
голові Бісковицької
ОТГ, п.Ігору Кінашу-
приватному підприє-
мцю, п.Любомиру
Штинді - приватному
підприємцю та релі-
гійним громадам
смт.Меденичі, с.
Сторона, с. Нагує-
вичі Дрогобицького
району; с.Ралівка, с.
Чайковичі, с.Погірці,
с.Вістовичі, м. Руд-
ки, с.Орховичі, с.За-
гір’я Самбірського
району; с.Подорож-
не, с.Нижня Лукави-

ФОТОФАКТ

23-го листопада завантажили підтримку нашим
воїнам, які захищають Україну від російської агресії.
Многих літ бажаєм громаді смт Меденичі, очоленій
прот. Мирославом Яремковичем. Впевнені, що вої-
ни відчуваючи таку підтримку тилу з легким сер-
цем будуть боронити Україну.

Пресслужба Дрогобицького благочиння

ФОТОФАКТ

Смаколики для захисників України, від право-
славних парафіян с. Ралівка.

ФОТОФАКТ

Гостинці воїнам-захисникам на Сході нашої Ук-
раїни від усіх парафіян нашого храму. Подяка всім,
хто долучився до акції.

А нашим захисникам мужності, здоров‘я, Божого
захисту та низький уклін.

Парафіяни с. Сторона

ВІЙСЬКОВІ СВЯЩЕННИКИ-КАПЕЛАНИ
ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

ВІДВІДАЛИ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ
НА ПЕРЕДОВІЙ

ця, с. Ярушичі, с.Комарів, с.Нежухів, м.Болехів, м.Моршин Стрийсь-
кого району; с.Романів Перемишлянського району. Окрема подяка
міському голові м.Дрогобича п.Тарасу Кучмі та дрогобицьким шко-
лам, які прилучилися до підтримки наших Воїнів. Слава Богу за все.
Слава Україні! Героям Слава!

Пресслужба єпархії
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Кондак, глас 8: Ученик, і друг Твій, і на-
слідувач страстей Твоїх вселенній Тебе, Бога,
проповідував богогласний Филип. Його
молитвами від ворогів пребеззаконних Цер-
кву Твою і всякий град Твій, Богородиці ради,
збережи, Многомилостивий.

Православна громада храму св. апосто-
ла Филипа ПЦУ м. Самбора, 27 листопада
відзначила своє храмове свято.

З історичних джерел відомо, що першою
відомою найдавнішою парафіяльною цер-
квою в місті Самборі була церква святого
апостола   Филипа, яка знаходилася поза
міськими мурами при вулиці Перемиській.
Найраніші згадки походять з 1507 р. У міських
актах ця дерев’яна святиня згадується ще у
1760 і 1771 pp., але вже наприкінці XVIII ст.
згадки про неї заникають. У 1795 р. вона чи
то розвалилась, чи її розібрали.

Цього дня урочисте богослужіння очо-
лив декан о. Микола Бухній у співчлужінні
духовенства Самбірського благочиння: о.
Володимира Лернатовича (с. Ралівка), о.
Ярослава Фабіровського (м. Новий Калинів),
о. Миколи Лиска (храм святителя Павла Ко-
нюшкевича м. Самбір) та настоятеля парафії
о. Віталія Новаковського.

Після відпусту Божественної Літургії о.
Микола Бухній привітав настоятеля та пара-
фіян зі святом і розповів присутнім історію
життя святого апостола Филипа. У свою чер-
гу, настоятель парафії о. Віталій Новаковсь-

СВЯТОГО І ВСЕХВАЛЬНОГО АПОСТОЛА ФИЛИПА
ПАМ’ЯТЬ ДОСТОЙНО ВШАНУЙМО!

кий подякував духовентву за спільну мо-
литву і коротко окреслив історію найдавні-
шої парафії Самбора.

На завершення, було звершено чин ма-
лого освячення води та хресний хід навколо
храму з окропленням освяченою водою.

КОРОТКО ІЗ ЖИТТЯ СВЯТОГО.
Святий апостол Филип (не слід плутати

його зі святим Филипом дияконом – див. 24
(11) жовтня) походив з міста Вифсаїди в Га-
лилеї. Він був жонатий і, як стверджують
найстаріші церковні письменники, мав
кілька дочок, яких виховав у страсі Божому.
“Але журба про хліб насущний і домашні
турботи, – як пише святий Іоан Золотоус-
тий, – не перешкоджали йому в читанні Свя-
того Письма. І він молився гаряче в чеканні
приходу Месії”.

Був він одним з перших, яких покликав
Христос Спаситель. Ось як описує це єван-
гелист Іоан Богослов: “Другого дня вирі-
шив піти в Галилею; і знайшовши Филипа,
мовив до нього: «Іди за мною». А був Фи-
лип з Вифсаїди, з міста Андрієвого та Пет-
рового. Зустрів Филип Нафанаїла і сказав
до нього: «Ми знайшли того, про кого Мой-
сей у законі писав і пророки, – Ісуса, Йоси-
фового сина, з Назарету». Нафанаїл же
йому на те: «А що доброго може бути з
Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прий-
ди та подивися»” (Ін. 1, 43-46).

А через рік, коли Христос “покликав тих,
що їх сам хотів, і
вони підійшли до
Нього. І Він при-
значив дванад-
цятьох, щоб
були при Ньому,
та щоб їх посила-
ти із проповід-
дю” (Мр. 3, 13-
14), то серед тих
дванадцятьох
апостолів знахо-
димо і Филипа.
Коли Христос
навчав п’ятити-
сячний натовп
народу біля Ти-
веріадського
озера і хотів усіх

присутніх там на-
годувати, то щоб
при цій нагоді ук-
ріпити віру апос-
тола Филипа,
“каже до Филипа:
«Де хліба нам ку-
пити, щоб оцим
дати їсти?» Мо-
вив же так, іспи-
туючи його, знав
бо сам, що має
робити” (Ін. 6, 5-
6). Святий Филип
відповів, що і
двісті динаріїв не
вистачить на
хліб, а за хвилю
бачить, як Хрис-
тос Спаситель
чудесним способом помножує п’ять
хлібів і дві риби та чує, як люди “заговори-
ли: «Це справді той пророк, що має прий-
ти у світ»” (Ів. 6, 14).

На Тайній вечері, коли Христос став на-
вчати учнів, що Він є дорога, і правда, і жит-
тя, і що ніхто не прийде до Отця, як тільки
через Нього, тоді “Филип Йому: «Господи,
покажи нам Отця, і вистачить для нас».
«Скільки часу я з вами, – каже Ісус до ньо-
го, – а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене
бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш:
Покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в
Отці, а Отець у мені?»” (Ів. 14, 8-10). Цими
словами Спаситель утвердив в апостолові
Филипі та в інших апостолах віру в те, що є
Він єдиносущний Отцю, “що я в Отці, й
Отець у мені” (Ів. 14, 11).

Після Зішестя Святого Духа апостол Фи-
лип спочатку навчав у Вифсаїді, своєму
рідному місті, а з Галилеї пішов проповіду-
вати до Еллади, Партії та Аравії. В Африці
навчав в Ефіопії, Опісля морем прибув до
Азоту, а відтак до Ієраполя, що в Сирії. Там
він навернув багато поган, а одного з ново-
навернених на ім’я Іра поставив єпископом.
Тут, як і всюди, він утверджував свою про-
повідь численними чудами. Перейшовши
через Сирію, Азію горішню, Ливію і Ми-
сію, він зустрівся зі святим Варфоломієм
(див. 24 (11) червня) і в супроводі своєї сес-

три святої Маріямни (див. 2 березня (17 лю-
того)) прибув до міста Ієраполя в Фригії.
Давній церковний історик Никифор (Калліст
Ксантопул) розповідає, що в Ієраполі пога-
ни почитали як божка змію, яку апостоли
убили списом, а потім навернули багато
поган, а серед них і жінку воєводи міста
Никанора. За це їх схопили і поставили пе-
ред судом. Суд виніс вирок святих апос-
толів розіп’яти. Святому Филипові проби-
ли обидві п’яти ніг, просунули через них
мотузку і повісили головою вниз. Та враз
землю почало трясти, перелякані погани
звільнили святого Варфоломія і відпусти-
ли його на волю. А святий Филип помер
мученицькою смертю і до останньої хви-
лини просив Господа, щоб простив заслі-
пленим катам.

Тіло святого апостола Филипа похова-
ли святий Варфоломій і свята Маріямна.
Його мощі згодом перенесли до Риму
(1204 р.), а частина їх упокоїлася в Царго-
роді, у церкві Пресвятої Богородиці. На
честь святого апостола було зведено дві
церкви. Мощі святого Филипа є у Фло-
ренції, Парижі, Празі і Трирі. Згідно з од-
ними джерелами, апостол Филип постраж-
дав 54 р., а згідно з іншими – 90 р.

Прес-служба
Самбірського благочиння

АНДРІЙ – АПОСТОЛ «МАЛОГО»
Брат Петра, Андрій, найменш відомий з усіх чотирьох

апостолів першої групи. Андрій зазвичай залишається на
другому плані, хоча він був членом домінуючої четвірки.
Він не входив в число свідків деяких важливих подій, при
яких разом з Христом були присутні Петро, Яків та Іоан
(Мт. 17: 1; Мк. 5:37; 14:33). В інші ж моменти він згадується
серед членів тісного кола (пор. Мк. 1:29; 13: 3). Не може бути
сумнівів у тому, що у нього були тісні стосунки з Христом,
адже саме через нього інші люди, найчастіше особисто,
знайомилися з Наставником.

«А один із тих двох, що чули від Іоана та йшли вслід за Ним,
був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симо-
на, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію,
що визначає: Христос. І привів він його до Ісуса. На нього ж
споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин; будеш
званий ти Кифа, що визначає: скеля» (Ін. 1:40-42).

Андрій був першим покликаним апостолом (Ін. 1:35-40).
Ми з вами також звернемо увагу і на те, що саме він предста-
вив свого брата-лідера Христу (Ін. 1:41-42). Андрія яскраво
відрізняє його палке бажання слідувати за Христом, тісно
пов’язане з прагненням знайомити з Христом інших людей.

Петро та Андрій були родом з Віфсаїди (Ін. 1:44). Архео-
логи ще не визначили точне місце знаходження Віфсаїди,
але з описів Нового Завіту випливає, що поселення знахо-
дилося в північному регіоні Галілеї. На якомусь етапі життя
брати (Андрій та Петро) переселилися до великого міста
Капернаум, яке було розташоване недалеко від їхнього рідно-
го поселення. Насправді, в Капернаумі Петро і Андрій жили
в одному будинку (Мк. 1:29) і разом займалися ловом риби.
Місцезнаходження Капернаума було вигідним: місто пере-
бувало на північному узбережжі озера Галілейського (де
ловля риби йшла добре) і на перетині дуже важливих торго-
вельних шляхів.

Ймовірно, Петро і Андрій вже довгий час (все життя)
дружили з іншою парою рибалок, з братами з Капернаума
– Яковом та Іоаном, синів Зеведеєвих. Очевидно, всі четве-
ро поділяли духовні інтереси один одного ще до знайом-
ства з Христом. Вони, напевно, відвідували пустелю, де про-
повідував Іоан Хреститель, і стали його учнями. Саме там
вони вперше зустрілися з Христом. Повернувшись до лову
риби (ще до того, як Ісус покликав їх присвятити весь час
служінню), вони продовжували співпрацювати. Тому
цілком природно, що ця невелика група стала згуртованим

ядром серед Дванадцяти. Четверо учнів багато в чому зда-
валися нероздільними.

Однак з чотирьох апостолів тісного кола Андрій був най-
менш помітним. Писання не багато розповідає про нього.
Фактично, можна на пальцях порахувати, скільки разів ім’я
Андрія згадується в Євангеліях. (По суті, крім уривків, де
перераховуються імена всіх апостолів, ім’я Андрія названо
в Новому Завіті лише дев’ять разів, причому в більшості
уривків його ім’я згадується лише побіжно).

Андрій жив в тіні свого брата, якого знали краще. У бага-
тьох віршах, де записано його ім’я, також додано, що він був
братом Петра, ніби саме цей факт додає йому важливість.

У подібних ситуаціях, коли один брат затьмарює іншого
настільки, ми зазвичай стикаємося з наполегливим супер-
ництвом або навіть взаємним відчуженням. Проте, в Анд-
рія ми не бачимо ніяких проявів заздрості до переваги Пет-
ра. І знову-таки, саме Андрій привів Петра до Христа. І зро-
бив він це відразу ж, без коливання. Звичайно ж, Андрій
прекрасно знав про схильність свого брата домінувати. Він
повинен був добре знати, що, увійшовши в коло учнів, Пет-
ро відразу ж візьме ініціативу в свої руки, а він відійде на
другий план. Однак апостол все одно привів свого старшо-
го брата до Ісуса. Сам цей факт багато говорить про харак-
тер Андрія.

Майже все, що Писання згадує про Андрія, говорить
про те, що він не прагнув стати центром уваги і задоволь-
нявся другими ролями. Здавалося, апостол зовсім не зазд-
рить тим, хто трудився на виду. Цілком очевидно, що Андрій
з радістю робив те, що міг, використовуючи свої дари і по-
кликання, дані Богом, дозволяючи іншим робити так само.

З усіх чотирьох апостолів тісного кола Андрій справляє
враження найменш запального і самої дбайливої людини.

Петро виявляв схильність діяти імпульсивно, не подумав-
ши, і говорити щось невпопад і невчасно. Найчастіше він
поводився зухвало, нетактовно і поспішно. Якова та Іоана
назвали «синами грому» через їх схильності до нерозсудли-
вості. Очевидно, саме вони провокували багато суперечок
про те, хто перший. Про подібні якості Андрія немає і натяку.
Якщо він говорить (а в Писанні подібні епізоди рідкісні), то
обов’язково щось правильне. Якщо він діє, то завжди пра-
вильно. Згадуючи апостола по імені, Писання ні в одному
уривку не приписує вчинкам Андрія щось ганебне.

Звичайно ж, були випадки, коли, слідуючи за Петром
або діючи разом з іншими учнями, Андрій здійснював ті ж
помилки, що і вони. Але коли його ім’я згадується окремо
(коли Андрій підноситься над іншими і надходить або гово-
рить як самостійна особистість), Писання хвалить його.
Андрій був ефективним лідером, навіть незважаючи на те,
що ніколи не був у центрі уваги.

Андрій і Петро сповідували різні стилі керівництва, хоча
і були братами. Але Андрій прекрасно відповідав своєму
покликанню, точно так само як Петро абсолютно відпові-
дав своєму. Насправді, можливо, Андрій був навіть кра-
щим прикладом, ніж Петро, для більшості лідерів церкви,
адже більшість їх будуть працювати «в тіні», як Андрій, що
абсолютно не можна порівняти з популярністю і високим
становищем, якими володів Петро.

Ім’я Андрій означає «мужній»; створюється враження,
що ім’я добре характеризує апостола. Звичайно ж, ловля
риби сіткою, тобто ремесло, яким займався Андрій і його
друзі, вимагало чималих фізичних сил і мужності. Однак
Андрію були притаманні й інші риси. Він був сміливим,
рішучим і обачним. У ньому не було і йоти слабовілля і
безхарактерність. Ним керувало гаряче прагнення до істи-
ни; щоб досягти мети, він готовий був добровільно піддати-
ся найекстремальнішим труднощам і випробуванням.

Продовження на 8 стор.
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Одна людина розповідає, що коли вона помира-
ла від серцевого нападу в одному кінці лікарні, в
той же час його рідна сестра була при смерті від
нападу діабету в іншому кінці лікарні, «Коли я вий-
шов з тіла, – розповідає він, – я раптом зустрівся з
моєю сестрою. Я дуже зрадів цьому, бо дуже лю-
бив її. Розмовляючи з нею, я хотів йти за нею, але
вона, повернувшись до мене, повеліла мені зали-
шитися там, де я перебуваю, пояснивши, що мій
час ще не настав. Коли я прийшов до тями, я роз-
повів моєму лікареві, що я зустрівся з моєї щойно
померла сестрою. Доктор не повірив мені. Однак
на моє наполегливе прохання він послав перевіри-
ти через медичну сестру і дізнався, що вона не-
давно померла, як я йому і казав».

Душа, що перейшла в загробний світ, якщо зус-
трічає там кого-небудь, то переважно тих, хто був
їй близький. Тут щось родинне притягує душі одну
до одної. Так, наприклад, один старий батько по-
бачив в тому світі своїх померлих шістьох дітей.
«У них там немає віку», – розповідав він. Тут тре-
ба пояснити, що душі померлих людей не поневі-
ряються по своїй волі де їм хочеться. Православ-
на Церква вчить, що після смерті тіла, Господь
кожній душі визначає місце її тимчасового перебу-
вання – чи в раю або в пеклі. Тому зустрічі з ду-
шами померлих родичів треба сприймати не як
правило, а як виняток, дозволені Господом для ко-
ристі людей, яким належить ще пожити на землі.
Можливо, це не стільки зустрічі, скільки бачення.
Доводиться визнати, що тут є багато того, що не-
доступне нашому розумінню.

В основному розповіді людей, які потрапили по
ту «сторону завіси», говорять про одне й те ж, але
деталі різні. Іноді вони бачать те, що очікували
побачити. Християни бачать ангелів, Богоматір,
Ісуса Христа, святих. Люди нерелігійні бачать якісь
храми, фігури в білому або юнаків, а іноді нічого не
бачать, але відчувають «присутність».

9. МОВА ДУШІ
В духовному світі бесіди відбуваються не на

відомої людині мові та навіть не на який-небудь
іншої членороздільної мовою, а, по-видимому, за до-
помогою однієї думки. Тому, коли люди поверта-
ються до життя, їм буває важко передати, якими
точно словами з ними розмовляло Світло, Ангел
або будь-хто інший, з ким вони зустрілися.

Отже, якщо в тому світі все думки «чутні», то
нам потрібно навчитися тут завжди думати пра-
вильне і добре, щоб там не соромитися того, що
ми мимоволі подумали.

10. КОРДОН
Деякі люди, опинившись в тому світі, розповіда-

ють про бачення чогось, що нагадує кордон. Одні
описують його як паркан або грати на кордоні поля,
інші як берег озера чи моря, інші як ворота, потік
або хмару. Різниця в описах випливає, знову ж, з
суб’єктивного сприйняття кожного. Тому немож-
ливо визначити точно, що являє собою ця межа.
Важливо, однак, те, що всі розуміють її саме як
кордон, переступивши який, їм немає більше по-
вернення в колишній світ. Після нього починається
подорож у вічність.

11. ПОВЕРНЕННЯ
Іноді недавно померлому дається можливість

вибору – залишитися «там» або повернутися до
земного життя. Голос Свіла може запитати, на-
приклад: «Чи готовий ти?» Так, солдат, важко по-
ранений на полі бою, бачив своє покалічене тіло і
чув голос. Він думав, що з ним говорив Ісус Хрис-
тос. Йому була дана можливість повернутися в
земний світ, де він буде калікою, або залишитися в
потойбічному світі. Солдат вважав за краще по-
вернутися.

Багатьох тягне назад бажання закінчити якусь
свою земну місію. Повернувшись, вони стверджу-
вали, що Бог дозволив їм повернутися і жити тому,
що справа їхнього життя не було закінченою. При
цьому вони висловлювали впевненість, що повер-
нення було результатом саме їх власного вибору.
Цей вибір був задоволений тому, що він випливав
зі свідомості боргу, а не з егоїстичних мотивів. Так,
наприклад, деякі з них були матерями, які хотіли

СМЕРТІ НЕМАЄ
повернутися до своїх малолітніх дітей. Але були й
такі, яких повернули всупереч їхньому бажанню
залишитися. Душа вже сповнилася почуттям ра-
дості, любові і миру, їй там добре, але її час ще не
настав; вона чує голос, що наказує їй повернутися.
Спроби чинити опір поверненню в тіло не допома-
гали. Якась сила їх тягнула назад.

Ось випадок з розповіді однієї пацієнтки д-ра Моуді:
«У мене був серцевий напад, і я опинилася в чорній
порожнечі, Я знала, що я покинула моє тіло і вми-
раю … Я просила Бога допомогти мені, і я скоро
вислизнула з пітьми і побачила попереду сірий ту-
ман, а за ним людей. Їхні постаті були такі, як на
землі, і я бачила щось схоже на будинки. Все це
було залите золотистим світлом, дуже ніжним, не
таким грубим, як на землі. Я відчувала неземну
радість і хотіла пройти через туман, але вийшов мій
дядько Карл, який помер багато років тому. Він за-
ступив мою дорогу і сказав: «Іди назад. Твоя спра-
ва на землі ще не закінчено. Зараз же йди назад».
Так, проти свого бажання вона повернулася в тіло.
У неї був маленький син, який без неї б пропав.

Повернення в тіло іноді відбувається моменталь-
но, іноді збігаючись із застосуванням електрично-
го шоку або інших реанімаційних прийомів. Все
сприйняття зникають, і людина відразу відчуває
себе знову в ліжку. Деякі відчувають, що входять
в тіло як би поштовхом. Спершу відчувають себе
незатишно і холодно. Іноді перед поверненням в
тіло буває коротка втрата свідомості. Лікарі-реан-
іматори і інші спостерігачі відзначають, що в мо-
мент повернення до життя людина часто чхає.

12. НОВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ
З людьми, що побували «там», зазвичай відбу-

вається велика зміна. За твердженням багатьох з
них, повернувшись, вони намагаються стати кра-
ще. Багато з них стали міцніші вірити в Бога, зміни-
ли свій спосіб життя, зробилися серйозніше і глиб-
ше. Деякі навіть змінили професію і стали працю-
вати в лікарнях або старечих будинках, щоб допо-
магати тим, хто цього потребує. Всі розповіді лю-
дей, які пройшли через тимчасову смерть, кажуть
про феномени абсолютно нових для науки, але не
для християнства.

ІІ. РОЗПОВІДІ САМОГУБЦІВ
У той час як душі людей, які померли природ-

ним шляхом, відчувають в тому світі полегшення і
навіть радість, душі самогубців, навпаки, потра-
пивши в той світ, відчувають там сум’яття і страж-
дання. Один фахівець в області самогубства вис-
ловив цей факт наступної міткою фразою: «Якщо
ви розлучаєтеся з життям з бентежною душею,
то і в той світ ви перейдете з бентежною душею».
Самогубці накладають на себе руки, щоб «покінчи-
ти з усім», а виявляється, що там-то все для них
тільки починається.

Ось кілька сучасних оповідань, що ілюструють

потойбічне стан самогубців. Один чоловік, палко
любив свою дружину, наклав на себе руки, коли вона
померла. Він сподівався так з’єднатися з нею на-
завжди. Однак виявилося зовсім інакше. Коли ліка-
рю вдалося його реанімувати, він розповів: «Я по-
трапив зовсім не туди, де перебувала вона … То
було якесь жахливе місце … І я відразу зрозумів,
що зробив величезну помилку».

Деякі повернуті до життя самогубці описували, що
після смерті вони потрапляли в якусь темницю і відчу-
вали, що тут вони залишаться на дуже довгий термін.
Вони усвідомлювали, це їм покарання за порушення
встановленого законом, згідно з яким кожній людині
належить зазнати певну частку скорботи. Самовільно
поваливши з себе покладений на них тягар, вони по-
винні в потойбічному світі нести ще більше.

Один чоловік, який пережив тимчасову смерть,
розповідав: «Коли я потрапив туди, я зрозумів, що
дві речі абсолютно забороняються: вбити себе і
вбити іншу людину. Якби я вирішив накласти на
себе руки, то це означало б кинути в обличчя Богу
даний Їм нині дар. Позбавити ж життя іншу люди-
ну – означало б порушити Божий план про неї».

Загальне враження лікарів-реаніматорів таке –
самогубство дуже суворо карається. Доктор Брус
Грейсон (Bruce Greyson), психіатр при відділі швид-
кої допомоги Коннектикутського університету, який
докладно вивчив це питання, свідчить, що ніхто з
тих, що пережили тимчасову смерть ні за що не хоче
прискорювати кінець свого життя. Хоча той світ
незрівнянно краще нашого, але тутешнє життя має
дуже важливе підготовче значення. Тільки Бог вир-
ішує, коли людина досить дозрів для вічності.

Сорокасемирічна Беверлі розповідала, як вона
щаслива, що залишилася живою. Будучи ще дити-
ною, вона пережила багато горя від своїх жорсто-
ких батьків, які щодня знущалися над нею. Уже
будучи в зрілому віці, вона не могла без хвилюван-
ня розповідати про своє дитинство. Одного разу в
семирічному віці, доведена своїми батьками до
відчаю, вона кинулася головою вниз і розбила собі
голову об цемент. Під час клінічної смерті її душа
бачила знайомих дітей, що оточили її бездиханне
тіло. Раптом навколо Беверлі засяяв яскраве світло,
з якого невідомий голос сказав їй: «Ти зробила по-
милку. Твоє життя не належіть тобі, і ти повинна
повернутися». На це Беверлі заперечила: «Але ж
ніхто не любить мене і ніхто про мене не хоче дба-
ти». – «Це правда, – відповів голос, – і в майбутнь-
ому ніхто не буде піклуватися про тебе. Тому на-
вчися сама дбати про себе». Після цих слів Бе-
верлі побачила навколо себе сніг і сухе дерево.

Але тут звідкись повіяло теплом, сніг розтанув, і
сухі гілки дерева вкрилися листям і стиглими яб-
луками. Підійшовши до дерева, вона стала зрива-
ти яблука і з задоволенням їсти їх. Тут вона зрозу-
міла, що як в природі, так і в кожному житті є свої
періоди зими і літа, які складають єдине ціле в плані
Творця. Коли Беверлі ожила, вона стала по-новому
ставитися до життя. Ставши дорослою, вона вий-
шла заміж за хорошу людину, мала дітей і була
щаслива.

єпископ Олександр (Мілеант)
Переклад українською мовою

– «Київське Православ’я»

Закінчення.
Початок у жовтневому номері.
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Ні, дата Різдва Христового - не умовна, але
цифра в 2020 років неточна. Насправді від події
Різдва Христового нас відділяють 2025-2026
років.

Це можна сказати досить впевнено, співста-
вивши два факти:

1) Рік смерті іудейського царя Ірода Ве-
ликого , в кінці правління якого і народився
Христос. Більшість історичних джерел сходять-
ся на тому, що Ірод помер в 4 році до н. е. (або,
що те ж саме, - в 750 році від заснування Риму,
як пише іудейський історик Йосип Флавій);

2) Вказівка євангелиста Матвія на те, що
Ірод, коли дізнався про народження Царя
Іудейського і вирішив знищити потенційного
суперника, наказав убити в Вифлеємі і його
околицях усіх немовлят від двох років і менше,
за часом, яке вивідав від волхвів (Мф 2 : 16).

З урахуванням цих двох моментів виходить,
що найвірогідніша дата Різдва Христового - це
5 або 6 рік до н. е., тобто за рік-два до смерті
Ірода.

Але ж Ірод міг знищити вифлеємських
немовлят ще задовго до своєї смерті?

Теоретично міг, але таке припущення не сти-
кується з даними іншого Євангелія - від Луки. У
ньому сказано, що Ісус вийшов на проповідь
слідом за Іваном Предтечею, а той почав своє
служіння в п’ятнадцятий ... рік правління Ти-
берія кесаря (Лк 3 : 1).

Імператор Тиберій почав правити в 13 році
н. е., але спочатку був співправителем Октаві-
ана Августа і лише в 14 році сам став імперато-
ром. Виходить, що Іоанн Предтеча почав про-
повідувати в 28-29 році н. е., а Ісус Христос -
трохи пізніше. У цей час, як повідомляє той же
євангелист Лука, Ісус мав років із тридцять-
 (Лк 3 : 23). Але при цьому, повторимо, Він не
міг народитися пізніше, ніж помер цар Ірод
Великий, - це суперечило б розповіді євангел-
іста Матфея. Значить, Різдво Христове відбуло-
ся зовсім незадовго до смерті Ірода, тобто в 5-
6 року до н. е. А проповідувати Христос почав
у віці від 32 до 35 років, - це не суперечить тій
приблизній оцінці Його віку, яку дає євангеліст
Лука.

Іноді висловлюється припущення, що Спа-
ситель міг народитися в 7 році до н. е .: саме в
той рік на небі можна було спостерігати «парад
планет» - з’єднання в одній точці небосхилу

СКІЛЬКИ РОКІВ МИНУЛО ВІД РІЗДВА ХРИСТОВОГО?
Сучасне літочислення ведеться від Різдва Христового. 

А Христос дійсно народився 2020 років тому? Або ця дата - умовність?

Преподобний Діонісій Малий

Юпітера, Сатурна і Марса. Це астрономічне
явище, як припустив в XVII столітті знамени-
тий математик і астроном Йоганн Кеплер, мог-
ло бути тієї самою Вифлеємською зіркою, яка
привела волхвів з далеких країн Сходу спочат-
ку в Єрусалим, а після в Вифлеєм, де знаходи-
лися Діва Марія і Богонемовля Ісус. Але ця дум-
ка піддається критиці. Адже ненадовго з’єднані
в поле зору земного спостерігача планети не
могли протягом багатьох місяців вести східних
мандрівників в конкретному напрямку, та ще й
рухаючись в сторону, протилежну обертанню
небосхилу! Святитель Іоанн Златоуст стверд-
жував, що під виглядом Вифлеємської зірки
виступала розумна ангельська сила.

Тобто ми живемо по хибному календарі?
Скажімо так - діючий календар неточний. -

Зараз у нас завершується 2025-й, 2026-й або,
може бути, 2027-й рік від Різдва Христового,
але точно не 2020- й. Помилку в розрахунках
допустив ще на початку VI століття настоятель
одного з римських монастирів Діонісій Малий,
якому було доручено скласти таблицю для об-
числення дат християнської Пасхи на найб-
лижчі 95 років. До речі, саме Діонісію і належа-
ла думка перейти на літочислення від Різдва
Христового, а не від заснування Риму або, як
було прийнято в ті роки, від початку правління
Діоклетіана (той був римським імператором з
284 по 305 роки і залишився в історії як один з
найбільш лютих гонителів християн).

Але в розрахунки Діонісія допущена неточн-
ість. Він спирався на згадані вже нами рядки
Євангелія від Луки, з яких випливало, що в п’ят-
надцятий рік правління Тиберія Ісусу було
близько тридцяти років, і при цьому виходив з
уже закріплених на той час церковними кано-
нами уявлень про дати Різдва (25 грудня) і Пас-
хи ( першу неділю після весняного повного
місяця). В результаті у Діонісія вийшло, що Хри-
стос народився в 754 році від заснування Ри-
му. Від цієї дати він і став відраховувати роки
нової, християнської ери. А коли помилку по-
мітили, нова система літочислення була вже за-
гальноприйнятою, і міняти її ніхто не захотів.

Тим більше ніхто не хоче міняти її зараз - адже
це призведе, наприклад, до того, що «поповзуть»
всі історичні дати. Виявиться, що війна Росії з
Наполеоном була не в 1812 році, а в 1817-м, і так
далі - словом, виникне жахлива плутанина. А

чи треба її вносити, якщо точна дата Різдва все
одно невідома?

Але якщо з датою все так неточно, то чи
можна взагалі довіряти християнським роз-
повідям про Різдво?

Точна дата народження Спасителя ніяк не
впливає на достовірність Євангельських подій,
які - на відміну, наприклад, від міфічних опові-
дань про народження і смерть бога Осіріса або
про взаємини грецьких богів - абсолютно
органічно вписані в історичний і культурний
контекст епохи. Дата Різдва ніяк не спростовує
і не підтверджує їх. Власне, тому євангелисти і
не стали акцентувати на ній увагу в своїх роз-
повідях.

 Ми віримо не в дати, цифри або хроноло-
гію, це все людські розрахунки і наші земні спро-
би розставити все по поличках, ми віримо в
Господа Ісуса Христа. Для нас важлива духов-
на суть Євангелія. Самі апостоли-євангелісти
не ставили за мету скласти чітку хронологію
життя Спасителя. Їх метою було відобразити
безпосередній досвід зіткнення з Христом: як
Він жив, як учив, як постраждав за гріхи людей
і як воскрес. Це свідчення і зберігається в Єван-
гелії. Звичайно, людям хочеться більш точних,
раціональних відомостей, тому і з’явилися роз-
рахунки і трактування згаданих в Євангелії под-
ій. Але на цьому шляху неминучі неточності.

До слова, невідомі й точні роки народження
багатьох святих, так як часто вони походили з
простого, маловідомого середовища, але їх ви-
сокодуховний спосіб життя привертав до них
людей, і люди запам’ятовували дати їх блажен-
ної кончини. Наприклад, в наші дні сперечають-
ся про дату народження блаженної Матрони,
хоча вона жила зовсім недавно і про неї збе-
реглося багато свідчень.

Коливання датувань в п’ять-сім років не
змінює духовної суті Євангелія. Євангеліє - не
про дати і цифри, воно про те, як врятувати
свою душу від гріха, як стати Божим чадом. -
Коли ти знайшов віру в Бога, коли відчув у своє-
му житті свободу і радість, про які проповідує
Євангеліє, то розрахунки і хронології для тебе
вже вторинні.

Коригування дат анітрохи не підриває віру, а
говорить лише про допитливість людського ро-
зуму, якому хочеться все знати досконало .

Підготував протоієрей Ярослав Козак,
м.Стрий
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Не забувайте, що Ісус вперше зустрів Андрія, коли той
вже приєднався до учнів Іоана Хрестителя. А Іоан Хрести-
тель був відомий своїм суворим зовнішнім виглядом і спар-
танським способом життя. Він «мав одяг з верблюжого во-
лосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього
була сарана та мед» (Мт. 3:4). Іоан жив і трудився в пустелі,
перебуваючи далеко від якого б то не було комфорту і зруч-
ностей міського життя. Чи м’яка людина могла піти за Іоаном
Хрестителем.

В Євангелії від Іоана описується перша зустріч Андрія з
Ісусом. Вона сталася в пустелі, де Іоан Хреститель пропов-
ідував про покаяння і хрещення навернених. Апостол Іоан
викладає події як очевидець, адже разом з Андрієм вони
були учнями Іоана Хрестителя. (Апостол Іоан не називає
себе по імені до самого кінця Євангелії. Але те, як він в
деталях розповідає про події, наводить на думку, що ми от-
римуємо інформацію з перших рук. Цілком очевидно, що
Іоан і був тим другим учнем, який згадується в описі події).

Особиста зустріч Андрія з Ісусом сталася наступного
дня після хрещення Ісуса (Ін. 1:29-34). Андрій та Іоан стояли
поруч з Іоаном Хрестителем, коли той, поглянувши на Ісуса,
сказав: «Ось Агнець Божий» (Ін. 1: 35-36). Тоді учні відразу
ж залишили Іоана і пішли за Ісусом (Ін. 1:37). Не думайте, що
Іоан та Андрій були непостійними або ненадійними по-
слідовниками свого наставника. Зовсім навпаки. Іоан Хрес-
титель ясно сказав, що він – не Месія: «…Хто ти такий? І він
визнав, і не зрікся, а визнав: Я не Христос. І запитали його: А
хто ж? Чи Ілля? І відказує: Ні! Чи пророк? І дав відповідь: Ні!»
(Ін. 1:19-20). Коли ж люди почали вимагати від Іоана поясни-
ти, хто він такий, Іоан сказав: «Я голос того, хто кличе: В
пустині рівняйте дорогу Господню …» (Ін. 1:23).

Отже, в самих прямих і ясних словах Іоан Хреститель по-
яснив, що він – предтеча Месії. Він прийшов, щоб приготу-
вати шлях і вказати народу правильний напрямок. Насправді
суть проповіді Іоана Хрестителя полягала в тому, щоб підго-
тувати прихід Месії, Який мав з’явитися незабаром. Тому
Іоана та Андрія захопило радісне передчуття Месії; вони
очікували, коли вкажуть Того єдиного, хто був Месією. Тому,
почувши, що Іоан Хреститель назвав Христа Агнцем Бо-
жим, учні відразу ж залишили свого наставника і пішли за
Христом. Вони правильно зробили, сам Іоан Хреститель,
безсумнівно, схвалив би їх рішення.

Далі подія викладається в Біблії так: «А Ісус обернувся й
побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них: Чого ви
шукаєте? А вони відказали Йому: Равві перекладене це виз-
начає: Учителю, де Ти живеш? Він говорить до них: Ходіть і
побачте! Ті пішли та й побачили, де Він жив, і в Нього той
день перебули. Було ж коло години десятої» (Ін. 1: 38-39).

Було близько четвертої години дня («близько десятої го-
дини», як написано в 39-му вірші), коли Іоан та Андрій зус-
трілися з Христом. Учні пішли за Ісусом туди, де Він жив, і
залишок дня провели в спілкуванні з Ним. Так як все відбу-
валося недалеко від пустелі, де проповідував Іоан Хрести-
тель, Ісус, очевидно, жив в найнятому Ним будинку або,
можливо, в одній з кімнат заїжджого двору. Однак двом уч-
ням випала честь провести частину дня і вечір в особисто-
му спілкуванні з Ісусом. Йдучи, вони були повністю пере-
конані, що знайшли справжнього Месію. Протягом дня учні
зустрілися з Христом, познайомилися з Ним і вже почали
слухати Його вчення. Отже, Андрій та Іоан стали першими
учнями Ісуса.

Зверніть увагу, що Андрій зробив першу чергу: «Він знай-
шов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього:
Знайшли ми Месію, що визначає: Христос. І привів він його
до Ісуса» (Ін. 1:41-42). Новина була занадто радісною, і Андрій
не міг не розповісти про неї. Тому він знайшов того, кого
найбільше любив, кого найбільше хотів познайомити з Ісу-
сом, – і привів його до Христа.

Після першої зустрічі з Господом Петро і Андрій повер-
нулися в Капернаум і продовжували ловити рибу Трохи
пізніше (можливо, через кілька місяців), Ісус прийшов у
Галилею і закликав їх на служіння. До того часу Ісус розпо-
чав своє служіння в Єрусалимі і околицях, де очистив Храм
і запалив ворожість релігійних начальників. Потім повер-
нувся в Галилею, щоб проповідувати і зцілювати, і прийшов
в Капернаум. Там Він знову зустрівся з чотирма братами-
рибалками.

У 4-му розділі Євангелія від Матвія записано цю подію:
«Як проходив же Він поблизу Галілейського моря, то

побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія,
його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І
Він каже до них: Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями лю-
дей! І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід за Ним. І, далі
пішовши звідти, Він побачив двох інших братів, Зеведеєвого
сина Якова та Іоана, його брата, із Зеведеєм, їхнім батьком,
що лагодили свого невода в човні, і покликав Він їх. Вони
зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за
Ним» (19–22).

Саме тоді учні залишили ловлю риби на тривалий період
і присвятили весь час учнівству.

АНДРІЙ – АПОСТОЛ «МАЛОГО»
Паралельно

ця ж подія запи-
сано в Євангелії
від Луки (5: 1-11).
Однак в тому
уривку ім’я Ан-
дрія не згадуєть-
ся. Ми знаємо,
що Андрій пере-
бував разом з
іншими і також
був покликаний.
В Євангелії від
Матвія ясно го-
вориться про це.
Проте Андрій
настільки зали-
шався «в тіні»,
що Лука навіть
не називає його
імені. Знову ми
бачимо, що
Андрій дуже
рідко виходив на
передній план.
Він залишався
на віддалі. Без-
сумнівно, апос-
тол входив в цю групу і, мабуть, так само радісно пішов за
Христом, як і інші. Однак діяв спокійно і непомітно.

Все своє життя Андрій прожив в тіні Петра і, очевидно,
повністю прийняв такий стан речей. Саме це ставлення до-
помогло йому стати настільки корисним. Готовність і ба-
жання бути на «другорядних ролях» часто допомагали Анд-
рію розпізнавати і бачити те, що насилу вміщала свідомість
інших учнів. Тому, як тільки апостол Андрій виходить на «пе-
редній план», відразу ж виділяється його надприродна
здатність зрозуміти цінність в малому і незначному.

ВІН БАЧИВ ЦІННІСТЬ В КОЖНІЙ ЛЮДИНІ
Коли справа стосувалася людей, Андрій добре розумів і

цінував кожну людину. Він відомий тим, що приводив до
Ісуса окремих людей, не натовпи. Майже кожен раз, коли
про нього йдеться в Євангелії, ми дізнаємося про те, що він
привів когось до Ісуса.

Не забувайте, що, розпізнавши Христа, Андрій насам-
перед привів до нього Петра. Ця подія задає загальний тон
стилю служіння апостола. Наприклад, коли Христос наси-
тив п’ять тисяч і людей, саме Андрій привів до Нього хлоп-
чика з п’ятьма хлібами і двома рибками. Решта апостолів
розгубилися, вони не знали, де знайти достатньо їжі для
такої великої кількості людей. Саме Андрій привів хлопчика
до Ісуса і сказав: «Тут хлопчина має п’ять ячмінних хлібів і
дві рибки» (Ін. 6: 9).

У 12-му розділі (ст. 20-22) Іоан розповідає про еллінів, які
знайшли Філіпа і висловили бажання побачити Ісуса. Мож-
ливо, то були язичники, які чули про Ісуса і бажали зустрі-
тися з Ним. В Євангелії від Іоана (12:21) говориться, що
елліни «… вони підійшли до Пилипа, що з Віфсаїди Галі-
лейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, поба-
чити Ісуса».

Примітне, що елліни приступили до Пилипа, Пилип відвів
їх до Андрія, який і представив їх Наставнику. Чому ж Пи-
лип сам не привів еллінів до Ісуса? Можливо, він був бояз-
кий по природі, а може, й не дуже був упевнений у своїх
взаєминах з Христом. Ймовірно, Пилип розхвилювався і
знітився, не знаючи, як же правильно вчинити в такій ситу-
ації. Або, може бути, Пилип не був упевнений, чи захоче
Ісус бачити еллінів. У будь-якому випадку він знав, що
Андрій умів знайомити людей з Христом.

Андрій не приходив в сум’яття, якщо хтось хотів бачити
Ісуса. Він просто приводив таких людей до Христа. Апос-
тол розумів, що Ісус захоче зустрітися з усіма, хто бажає
познайомитися з Ним (пор. Ін. 6:37).

Цілком очевидно, що, приводячи людей до Ісуса, Андрій
не хвилювався і відчував себе цілком спокійно, адже так він
чинив досить часто. Безсумнівно, він добре знав Христа і
відчував себе цілком упевнено, приводячи до Нього лю-
дей.

ВІН БАЧИВ ЦІННІСТЬ МАЛИХ ДАРІВ
Деякі люди ясніше бачать всю картину тільки завдяки

тому, що цінують незначні речі, мале. Андрій відноситься
якраз до таких людей. Це ясно проглядається в епізоді про
насичення п’яти тисяч, описаному Іоаном.

Бажаючи побути наодинці зі Своїми учнями, Ісус підняв-
ся на гору. І як часто бувало, коли Він хотів на час перервати
Своє служіння, галасливі натовпи народу знаходили Його.
Так сталося і незадовго до Великодня, найважливішого свя-
та в іудейському календарі, а значить – рівно за рік до розп-
’яття Христа.

Несподівано Ісус і учні побачили, що до них наближаєть-
ся величезний натовп. Якимось чином люди дізналися, де

знаходився Ісус. Наближався час трапези, і роздача хліба
стане наочним предметним уроком, який Ісус викладе на-
роду. Отже, Божий Син ясно пояснив, що бажає нагодува-
ти людей. Він запитав у Пилипа, де вони могли б купити
хліба. Щоб підкреслити суверенну владу Христа в будь-
яких обставинах, Іоан додає свого роду примітку редакто-
ра: «Він же це говорив, його випробовуючи, бо Сам знав,
що хотів зробити» (Ін. 6:6).

Пилип швидко зробив підрахунки – у них було тільки
двісті динарів. Один динарій служив денною платою зви-
чайному найманому робітникові, тому двісті динарів ста-
новили плату приблизно за вісім місяців. Сума значна. Але
людей було багато, не вистачило б і двохсот динаріїв, щоб
купити достатньо їжі для всіх. Він та інші учні просто розгу-
билися, вони не знали, що робити. Описуючи ті події, Матвій
передає слова учнів: «… місце пустинне, і година вже пізня;
відпусти народ, щоб вони пішли до сіл, і куплять поживи »
(Мт. 14:15).

Однак Ісус відповів їм: «Непотрібно відходити їм, наго-
дуйте їх ви!» (Мт. 14:16). Такі слова, мабуть, вразили учнів.
Здавалося, вимога Ісуса необґрунтовано.

В той момент заговорив Андрій: «Є тут хлопчина один,
що має п’ять ячних хлібів та дві рибі, але що то на безліч
таку!» (Ін. 6: 9). Звичайно, і Андрій знав, що п’яти ячмінних
хлібів і двох рибок недостатньо для п’яти тисяч чоловік;
проте він все одно привів хлопчика до Ісуса. Божий Син
повелів учням нагодувати народ, а Андрій знав, що Ісус не
дасть таке веління, яке вони не зможуть виконати. Тому він
зробив все, що міг. Він дізнався, де є їжа, і повідомив про це
Ісусові. Якимось чином апостол зміг зрозуміти, що в ру-
ках Ісуса не може вважатися малим жоден дар.

Іоан продовжує розповідь:
«Ісус відказав: Скажіть людям сідати! А була на тім місці

велика трава. І засіло чоловіка числом із п’ять тисяч. А Ісус
узяв хліби, і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так
само і з риб, скільки хотіли вони. І, як наїлись вони, Він
говорить до учнів Своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб
ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дванадцять повних кошів
наклали кусків, що лишились їдцям із п’яти ячних хлібів»(Ін.
6: 10-13).

Який дивовижний урок! Те, що Христос за допомогою
малого досяг так багато, свідчить про Його силу. В Його
руках не буває незначних або малих дарів.

ВІН РОЗУМІВ ЦІННІСТЬ НЕПОМІТНОГО
СЛУЖІННЯ

Деякі люди не потрапляють в центр уваги, поки не на-
роблять багато шуму. Такою схильністю відзначені Іоан та
Яків. Таким був і Петро. Але ніяк не Андрій. Серед учас-
ників гучних суперечок його ім’я не згадується. Андрій
більше дбав про те, щоб приводити людей до Ісуса, а не про
те, хто отримає нагороду або керуватиме. Він не сильно
прагнув до почестей. І говорить він тільки тоді, коли приво-
дить когось до Ісуса.

Андрій служить справжнім втіленням образу тих, хто
трудиться тихо і непомітно, «Не працюйте тільки про людсь-
ке око, немов людиновгодники, але як раби Христові, чиніть
від душі волю Божу …» (Еф. 6: 6). Апостол не був «вража-
ючим стовпом», як Петро, Яків та Іоан. Він був лише сми-
ренним «каменем». Андрій – та рідкісна людина, яка во-
лодіє бажанням грати другорядні ролі і служити підтрим-
кою іншим. Він не заперечував проти того, щоб залишати-
ся в тіні, якщо, звичайно, служіння виконується.

Біблія не описує що сталося з Андрієм після дня П’яти-
десятниці. Яку б роль апостол не грав в історії ранньої цер-
кви, він залишився «за лаштунками». Перекази свідчать,
що він поніс Євангеліє на північ. Євсевій, древній церков-
ний історик, пише, що Андрій дійшов до Скіфії. (Саме тому
Андрій є покровителем України, а також Шотландії). Апос-
тола розіп’яли в Ахаї, на півночі Греції, недалеко від Афін. В
одному з переказів говориться, що Андрій привів до Хрис-
та дружину одного римського правителя, що викликало
страшний гнів чоловіка. Правитель вимагав, щоб дружина
відкрито зріклася Ісуса Христа. Зрештою, він наказав розі-
п’яти Андрія.

За наказом імператора воїни повинні були не прибити,
а прив’язати апостола до хреста, щоб продовжити страж-
дання. (Кажуть, що апостола розіп’яли на хресті за фор-
мою літери «X»). За переказами, Андрій висів на хресті два
дні, благаючи перехожих прийти до Христа за спасінням.
Праця все життя в тіні свого відомого брата і служачи Гос-
поду, апостол зустрівся з долею, подібною до їхніх доль, але
залишився вірним Богу до кінця, до останнього подиху на-
магаючись приводити людей до Христа.

Чи залишився він в невідомим? Звичайно ж ні! Йому
випала велика честь. Він перший почув про те, що Ісус –
Агнець Божий. Він перший пішов за Христом. Він увій-
шов в тісне внутрішнє коло близьких товаришів Христа.
Його ім’я викарбовано на фундаменті вічного міста, Но-
вого Єрусалиму, поряд з іменами інших апостолів. А
найкраще те, що апостолу випала честь все життя зай-
матися самою улюбленою справою: приводити окре-
мих людей до Господа.

Джон Мак-Артур (Уривок з книги: «Дванадцять
звичайних чоловіків»)
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