
РІВНЕНСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ

ЖИТІЄ СВЯТОГО АПОСТОЛА

З АКАФІСТОМ

АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО



Меценат видання 
Володимир Іванович Ткачук

З благословення 
Преосвященного Михаїла,

єпископа Дубенського, 
вікарія Рівненської єпархії



Житіє святого апостола 
Андрія Первозванного 5

Подвиги і страждання святого 
апостола Андрія Первозванного 29

Похвальне слово святому апостолові 
Андрію Первозванному 

святого Іоана Золотоустого 
33

Акафіст святому апостолу 
Андрію Первозванному 37

Молитва до святого апостола 
Андрія Первозванного 48

Зміст



Тропар, глас 4
Як з апостолів первозванний і верховного 
справжній брат. Владиці всіх, Андрію, молися 
мир вселенній дарувати і душам нашим велику 
милість.

Кондак, глас 2
Мужности тезоіменитого Богопроповідника 
і Церкви послідовника верховного, Петрового 
родича прославмо, бо, як колись того, так 
і нині нас призиває: „Прийдіть — ми знайшли 
Жаданого“.

Величання
Величаємо тебе, святий апостоле Андрію 
Первозванний, і шануємо страждання і труди 
твої, що ними потрудився ти у благовісті 
Христовім.

Прокимен, глас 8
По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці 
вселенної слова їх.
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Житіє святого апостола 
Андрія Первозванного

(переклад з грузинського рукопису 
Давидгарджійського монастиря)1

П
ісля Вознесіння Господа і Бога Ісуса Христа святі 
апостоли розійшлися по різних містах і селах, смі-
ливо повчали народи і багатьох підкорювали слову. 
Преславними чудесами своїми навертали багатьох 

у християнство, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Одного разу прийшли вони в Синоп, місто, розташоване на 
березі Чорного моря, в якому проживала велика кількість юдеїв 
та язичників; останні ж, через лютість і дикунство своє, вважа-
лися людоїдами. Недалеко від міста є острів, де знайшли при-
тулок блаженні апостоли і навчали усіх, хто приходив до них. 
Сьогодні на цьому місці існують дві церкви, висічені у скелях, 
в ім’я св. апостола Андрія. В одній з них є образ, викарбуваний 
на мармуровій дошці, сповнений благодаті та чудес і в усьому 
подібний до чесного лиця апостола. Існує повір’я, що нібито це 
зображення зроблено ще за життя Богоносного. У дні іконобор-
ства, за царювання Константина Копроніма, деякі з гонителів, 

1 Житие св. апостола Андрея Первозванного // Христианское 
чтение. — 1869. — №8. — с. 151–180.



6

що спалювали ікони, прийшли сюди з бажанням знищити цей 
образ святого, однак всі їхні зусилля були марними і посором-
лені вони пішли.

Здавна цей острів був гніздом для демонів; але присутність 
апостолів обпалювала їх ніби вогнем і у муках вони виголошува-
ли: „Ученики Назарянина прийшли сюди і гонять нас“. Жителі 
острова і навколишніх місць почули про це. Вони сходилися до 
апостолів і приводили до них хворих, що були одержимі злими 
духами і різними немощами. Проповідники ж істини навчали 
народ, просвіщали розум людей вченням Божественним, бага-
тьох юдеїв і язичників навернули у християнство, а біснуватих 
повністю зцілили покладанням на них рук.

Один з апостолів, Матвій, відплив у місто у справах. Там 
невіруючі, з деякими з юдеїв, схопили його й ув’язнили у темни-
цю, щоб умертвити його наступного дня. Тієї ж ночі, сповіще-
ний з неба про це, блаженний Андрій поспішив до міста, ворота 
і двері темниці якого відчинились самі по собі. Коли апостол 
увійшов у темницю, раптом впали ланцюги з рук і ніг не тільки 
Матвія, а й інших в’язнів. Звільнені в’язні увірували в Господа 
Ісуса. Апостол наказав їм сім днів переховуватися в певній пе-
чері, що знаходилась на відстані від міста на сім стадій, поблизу 
якої росла велика кількість смоківниць, багатих на плоди. Тут 
апостол навчав їх, а на восьмий день, після прийняття ними 
св. Хрещення, відпустив, заповідаючи зберігати у всій чистоті 
прийняту ними віру.

Одного разу зібралися разом проповідники істини, вітали 
одне одного і будучи об’єднані завжди вірою і любов’ю, дум-
ками і почуттями, розійшлись у різні сторони для проповіді. 
Блаженний Петро, взявши Гаія і деяких братів, вирушив на 
захід; блаженний же Андрій з Матвієм та іншими учениками на-
правили свої стопи до країн сходу. У місті Місонов, що лежить 
близько берегів Понту, він зупинився в домі якогось єврея по 
імені Доментій. Апостол з учениками увійшов у синагогу і про-
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повідуючи слово істини, доводив із Писання, що Господь Ісус 
Христос є Син Божий. У синагозі повстали проти апостола дея-
кі з єретиків, що називали себе іродіанами. Вони стверджували, 
що Ірод був Христос, який, скинувши первосвященика Гіркана, 
сам присвоїв цей сан і будучи царем, отримав над ворогами 
знамениті перемоги. Апостол же закривав уста противникам, 
говорячи їм, що Ірод був іноплемінником, віроломним вбивцею 
жінок і дітей, посудиною беззаконня. Другі доводили, нібито 
Іоанн був Христос, так як він походив від коліна Юдиного і був 
сином священика. Апостол відповідав їм, що він сам був уче-
ником Іоанна, коли той проповідував хрещення на покаяння: 
„Я чув з уст його свідчення про Ісуса: «Цей Агнець Божий, Який 
бере гріхи усього світу», і я три роки слідував за Господом, коли 
Він проповідував про Царство Боже, зцілюючи різних недужих 
і розслаблених, доки через заздрість первосвящеників не був 
відданий Пілату на смерть; Його розіп’яли, поховали, але Він 
на третій день воскрес, вознісся на небо у славі, і знову прийде 
судити живих і мертвих, і воздасть кожному за ділами його“.

Повчаючи таким чином у синагозі, св. апостол після ви-
ходу з неї зустрів людей, які привели велику кількість хворих. 
Блаженний наказав їм прийти наступного дня, а сам повернув-
ся у дім разом з учениками, імена яких Фаддей, Матвій, Тихик, 
Євстафій, Евод, Симеон, Агапіт і Доментій. Всі вони харчува-
лися хлібом і водою один раз у день, спали на голій землі і після 
нетривалого відпочинку вставали для славослів’я. Наступного 
дня зібралися хворі й осінені хресним знаменням блаженного 
Андрія, повністю зцілилися. Здивовані чудесами, люди прино-
сили пожертви, що складалися з необхідних речей, але апостол 
роздавав їх тим, хто був убогий. І увірували багато в Господа 
Ісуса Христа, і хрестились в ім’я Святої Тройці.

Блаженний апостол стояв безперестанно на підвищеному 
місці на виду у всіх, повчаючи людей, кількість яких день у день 
збільшувалася (св. Андрій був високим на зріст, мав величаву 
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поставу, виразні очі й дуже гарні брови, волосся і бороду). Час-
то, оточений біснуватими, він зціляв їх одним словом, а недужих 
через покладання рук; розслаблених наказував окроплювати 
водою, яка ураженому тілу відразу надавала ніжності, неначе 
у немовляти; сліпі від одного доторку пальців святого отриму-
вали зір. Всі дивувалися чудесам блаженного, але більше — ти-
хості та смиренню його і словам Божественної мудрості. Число 
віруючих збільшувалося, за що блаженний апостол щовечора, 
вранці та вдень, або, точніше, безперестанно віддавав хвалу 
Богові.

У цей час св. Андрій облаштував церкву, з допомогою 
новонавернених вірних спорудив вівтар і поставив священиків 
і дияконів. Хрестились же не лише бідні, але й багаті вельмо-
жі, отці й матері, юдеї та язичники. Ще тоді володарі царства 
Римського Тиверій кесар, Гаій та Клавдій не перешкоджали 
сповідуванню імені Христового.

Церква, споруджена в ім’я Пресвятої Богородиці і досі 
всім відома, викликала в багатьох захоплення. Апостол навчав 
їх молитви і славослів’я, слідування св. Літургії; заповідав 
вірним, щоб ті, що моляться, ставали обличчям на схід, на 
колінах співали псалми, постились і були уважними, не читали 
язичницької міфології, а займалися св. Писанням, читанням 
Мойсея та інших пророків і дотримувались усіх апостольських 
настанов без будь-яких змін, як встановлено Богом. Так про-
повідував блаженний Андрій і просвіщав їх у вірі в Господа 
Ісуса. Проповіді його звучали повсюдно, і окрилений силою 
Божественної благодаті, він відвідував міста і села, повчаючи 
всіх слова Божественного.

Св. апостол відвідав Трапезунд — місто, розташоване 
в землі Мільгрельців, і після короткого там перебування, по-
мітивши грубу неввічливість жителів, вирушив у Карталінію. 
Там, перебуваючи тривалий час в її містах — Ніглії, Кларджеті 
та Артапанколосі, просвітив багатьох св. Хрещенням.
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Звідси св. Андрій відправився в землю Парфян, або в Со-
мхетію, потім прибув у Єрусалим на свято Пасхи. Щорічно 
дванадцять апостолів збиралися до Єрусалима і в присутності 
Пресвятої Богородиці здійснювали Пасху. Після свята Андрій 
з братом своїм Петром та Іоанном Заведеєвим, з Филипом із 
семи дияконів пішли в місто Антіохію сирійську, що називалась 
містом Божим. Там залишився Петро.

Інші апостоли розійшлися по різних містах для поши-
рення проповіді. Филип з дванадцяти з Варфоломієм вирушив 
у верхню Фрігію, Лікаонію і Пісидію. Филип із семи дияконів 
після хрещення, звершеного ним над євнухом цариці Кандакії, 
відвідав Кесарію палестинську. Андрій же і Іоанн прибули 
у місто Ефес, жителів якого повчали слова життя. Тут явився 
блаженному Андрію Господь наш Ісус Христос і сказав йому: 
„Поспіши неодмінно у Віфанію, не бійся; Я з тобою, доки 
подорожуватимеш; ще є земля готфів, яка чекає тебе“. Це ви-
діння блаженний Андрій переказав Іоанну Богослову і, попро-
щавшись з ним, пішов з учениками своїми в Лаодикію, а звідти 
в місійське місто Одис, де поставив єпископом одного із своїх 
учеників на ім’я Апіон. Звідси, горами Олімпійськими, досягнув 
великого села віфанійського Нікеї. (У цей час Нікея не була міс-
том, але згодом обгородив і розширив її цар Троян). Блаженний 
Андрій відвідав Нікею, проповідуючи Христа і благаючи юдеїв 
і язичників, що там жили, щоб прийняли вчення Христове; але 
вони були горді, віроломні і сповнені неправди, а тому і про-
повідь апостола супроводжували сміхом і зневагою. У цьому 
селі євреї мали синагогу, а в язичників стояв ідол Аполлона 
губителя, який уражав людей злими чарами, позбавляючи їх 
дару слова і слуху. Апостол говорив їм, якщо не приймуть віри 
Христової, то не звільняться від хвороб і біснування, але вони 
продовжували залишатись в омані.

Неподалік від села височіє кам’яна гора, на якій перехову-
вався великий змій, що пожирав мандрівників. Дізнавшись про 
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це, апостол у супроводі двох учнів своїх, маючи в руках залізний 
жезл із зображенням животворчого Хреста, пішов знищити змія 
і з властивою йому безстрашністю жезлом сокрушив голову 
змія. Багато з тих, хто чув про цю дивну справу. увірували в Гос-
пода Ісуса. Коли апостол повернувся в Нікею, мешканці благали 
його, щоб визволив їх і від восьми страшних розбійників, які 
переховувались у недоступній печері і здійснювали вбивства; 
з них двоє були одержимі злими духами. Св. Андрій дослухався 
до благань людей. Біснуваті зустріли його голосним окликом, 
але від заклинання апостола втекли демони. Звільнені з благо-
говінням впали до ніг його. Інші ж розбійники, бачачи таке не-
звичне чудо, кинули свою зброю і смиренно поклонились апос-
толу Христовому. Тоді блаженний голосом, сповненим любові 
і смирення, сказав їм: „О, люди! Уникайте зла, і чого самі собі 
не бажаєте, не робіть іншим; зрозумійте, що є Бог на небесах, 
Творець і Промислитель, який бачить все, і кожному воздасть 
по ділах. Навіщо ж вбиваєте людей, крадете чуже майно? Бог об-
дарував нас здоров’ям і майном для того, щоб ви самі трудились 
і не мали потреби ні в чому. Найбільше ж самі подавайте убогим. 
Від сьогодні віддаляйтесь від діл злих і нечестивих, і поверніться 
у свої домівки, щоб здобути Божу милість і ласку від царів і пра-
вителів“. Закінчивши коротку промову свою, апостол навчив їх 
слова життя, і вони прийняли від нього Хрещення.

Недалеко від Нікеї було місто, яке служило житлом духів 
нечистих, що постійно шукали жертви. тому що тут стояв ідол 
Артеміди, і ніхто не міг до нього наблизитись. Блаженний Ан-
дрій, озброєний духовною мужністю, разом з учениками свої-
ми відвідав це місце і там переночував. Нечисті духи не могли 
винести присутності апостола, перетворились у плодоїдних 
воронів і відлетіли, виголошуючи плачевним голосом: „О, Іс-
усе Назарянину! Велика рана ця нас осягнула, бо ученики Твої 
гонять і переслідують нас“. Блаженний Андрій знищив ідола, 
і на тому місці спорудив Животворчий Хрест.
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У другому місці, недалеко від поселення Давкому, роз-
ташованого на лівій стороні Нікеї, знаходився змій, сповнений 
демонів і був шанований як божество безумним народом. Тут же 
стояв скверний ідол Афродіти, якому народ приносив жертви. 
Апостол Христовий силою своєї молитви прогнав змія і злих 
духів і повернувшись в Нікею, навчав народ і зцілював хворих.

У нічний час піднімався він на пагорб, що називався Клі-
досом і, подібно до Вчителя свого, Який іноді молився на горі, 
всю ніч проводив у молитві, просячи Бога про успіхи проповіді. 
Господь же, Який творить волю тих, хто боїться Його, благо-
волив навернути невірних наступним чином.

У язичників було свято, з нагоди якого збиралися всі 
люди. Усі приносили жертву ідолам і споживали її самі. Під час 
жертвоприношення біси заволоділи людьми з такою силою, що 
одержимі ними пожирали один одного. Стражденні спішили 
до пагорба, знайшли там Блаженного і благали його визволити 
їх від жорстоких мук. Апостол Христовий став посеред народу 
і відразу втихомирив з допомогою хресного знамення тих, які 
самі себе мучили. З підвищеного місця навчав він народ істин 
Божественного розуму і викрив їх у тому, що досі, через жорсто-
косердя своє, не підкорились слову. Таким чином, св. Апостол 
викрив всю ницість ідолів і відкрив народу, що демони, через 
прив’язаність до них, платять одним лише злом. Тоді ті, хто чув 
це, зрозуміли силу проповіді. Апостол же на кожного з них по-
кладав руки і зціляв від усіх недуг, відпускаючи з миром. На дру-
гий день було ще більше людей. Св. Апостол став на звичному 
місці, вітав їх словами: „Мир вам“, всі одноголосно відповідали: 
„І духові твоєму“. Він почав говорити про те, як створив Бог Ада-
ма, як перший чоловік за непослух був вигнаний із раю; доводив 
із писань пророчих, що Ісус Христос, Який прийшов на землю 
спасти світ, є Син Божий. Далі говорив про хрещення і покла-
данням рук зцілював хворих; відпускаючи їх, наказав зібратись 
і наступного дня. Коли вони зібралися, св. Апостол, спершись 
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на залізний жезл свій, почав благовістити про св. Трійцю, про-
мисел Божий, втілення Христове, Його хресну смерть і воскре-
сіння; про вознесіння і сидіння праворуч Отця, про славне друге 
пришестя і відплату кожному за ділами його.

Після закінчення бесіди народ вигукнув: „Істинно ти 
ученик і друг благого і милостивого Бога, і Св. Дух говорить 
твоїми устами“. Апостол пробув серед людей два роки. Тих, 
хто відійшов, навертав, загиблих знаходив, хворих зцілював, 
виганяв бісів, руйнував капища, створював церкви, рукопо-
лагав священиків, обновляв усіх св. Хрещенням. Синагогу 
єврейську, яка там знаходилась, зруйнував і на її місці збудував 
церкву в ім’я Пресвятої Богородиці, а якогось чоловіка доблес-
ного і благочестивого по імені Драконтій поставив єпископом, 
який згодом удостоївся і мученицького вінця місяця травня 
у 12-й день.

Первозванний апостол Христовий з Нікеї відправився 
у місто Нікомідію, де зустріли його вірні, навчені ним слова 
життя, в яких і залишився на кілька днів, утверджуючи їх у вірі 
вченням і чудесами. Там воскресив він якогось Калліоста, 
умертвленого злобою бісівською. Відтак вирушив по воді у ві-
фанійське місто Халкідон і поставив там єпископом Тихика, од-
ного з учеників своїх. Потім відвідав Іраклію і Амастриду, місто 
велике і гарне, в якому залишився надовго. Там просвітив він 
багатьох світлом Божественної мудрості й поставив єпископом 
Пальма, чоловіка, відомого словом і ділами, про якого гово-
рили жителі цього міста, що він написав багато Божественних 
повчань, але через деякий час пожежа, яка знищила місто, 
знищила і дім, в якому зберігались його писання, і через те ми 
втратили велику духовну користь.

З Амастриди апостол відправився по річці, що називалась 
Парфенія, у місто Харакон, оточене двома річками: з півден-
ного боку — так звана річка Лик, або Вовк, через небезпечну 
швидкоплинність її течії, а з північного — річка Лусія. Обидві ці 
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річки з’єднуються й утворюють Парфен, річку глибоку, широку 
і придатну для судноплавства. Тут, особливо в літній період, 
бувало скупчення великої кількості народу.

Св. проповідник Христового Євангелія почав сповіщати 
слово істини, навертаючи багатьох. Для вірних він вибрав місце 
молитви і воздвигнув знамення Животворчого Хреста, а зго-
дом жителі спорудили церкву в ім’я апостола, із зображенням 
на стіні його образу, який повністю був подібним до оригіналу 
і біля якого звершується чимало чудес навіть і сьогодні. Згодом 
перша церква зруйнувалась, але боголюбиві жителі побудували 
нову, ще більшу, ніж перша.

Після хрещення жителів Харакону й утвердження їх у вірі 
славний апостол відправився у місто Синоп. Там знайшов де-
кілька учеників своїх, які були просвічені раніше, і залишився 
у них.

У цьому місті була велика кількість юдеїв. Дізнавшись 
про прибуття Богоносного апостола Андрія, який ще раніше 
відчинив двері в’язниці й звільнив звідти усіх ув’язнених, вони 
зібрались і з гнівом напали на святого, намагаючись піддати 
вогню дім, в якому він жив; його волокли по вулицях, жорстоко 
били камінням і палицями, шматували його тіло. Один із них, 
чоловік із звірячим духом, вкусив за палець апостола, і за це жи-
телі Синопу досі називаються простоїдами. Ураженого жорсто-
кими ранами, св. Андрія викинули, наче мертвого, поза містом. 
Коли настала ніч, йому явився Господь Ісус Христос і сказав: 
„Встань, вибраний мій і первозванний ученику! Поспіши до 
міста ревно без будь-якого остраху, Я з тобою“. Сказавши це, 
Господь зцілив укушений палець його і вознісся на небо. На 
світанку апостол знову явився жителям міста, без страху посту-
кав і проповідував Христа. Вони ж, бачачи таке дивне терпіння 
і смирення, з якими благав їх прийняти слово, опам’ятались 
і уважно почали слухати тлумачення писань про Ісуса Христа, 
в Якого врешті-решт увірували.
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У цей час когось убили і вкинули в яму. Дружина вбитого 
гірко плакала над трупом, а народ шукав вбивцю, але не зна-
ходив його. Апостол, пожалівши нещасну, сотворив молитву 
і воскресив померлого. Бачачи таке дивне чудо, багато хто 
увірував.

Так зростала кількість вірних. Апостол деяких з них по-
святив у священики і диякони, навчив їх звершення Літургії 
та інших молитов і, передавши благословення, відправився до 
берегів Понту, відвідав село, що називалося Залихон. Жителі 
Амасії з радістю зустріли апостола і після привітань ввели його 
в місто і залишили в тому ж будинку, в якому жив він раніше; 
бо це місто давно вже було просвічене апостолом. Звідси ви-
рушив у мінгрельське місто Трапезунд, де проживали люди 
безрозсудні, а потім відвідав Неокесарію, мешканцям якої, за 
звичаєм, проповідував Слово Боже, хрестячи їх в ім’я Отця 
і Сина, і Святого Духа.

Залишивши Неокесарію, апостол пройшов багато міст, 
всюди поширюючи слово Божественного розуму, і насам-
кінець досягнув великого міста Самосати, яке розкинулося 
на межі Парфян або Вірменії, де проживала велика кількість 
вірменів, греків та ідолопоклонників. Жили тут і філософи, 
погляди яких суперечили проповіді апостольській. Але вчитель 
Божественної мудрості сказав їм наступне: „Ви подивіться на 
вульгарне життя богів ваших, як вони ворогують один із одним. 
Істинний Бог один. Він благий і податель добра, і джерело миру. 
Подивіться, хто творець чотирьох стихій і хто створив з них 
видимий світ. Подумайте, хто розподілив планети і зорі, і дав 
їм правильний щоденний рух? Вони не рухаються самі по собі, 
тому що бездушні, але волею Творця їх. Направте стопи ваші 
на путь істинний, на путь віддавна вибраний і проповідуваний 
пророками, Який наостанок з’явився нам, примирив землю із 
небом і дарує милість для тих, хто сповідує Його. Пізнайте Вла-
дику, благого Бога істинного, Ісуса Христа, ім’ям Якого, як ви 
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сьогодні бачите, мертві воскресають, біси втікають, а хвороби 
і пристрасті перемагаються“.

Цими і подібними настановами тривалий час апостол по-
вчав їх. Багато увірували і хрестились в ім’я Святої Трійці.

Із Самосат апостол відправився до Єрусалима, для 
святкування Пасхи разом із Пресвятою Богородицею. Після 
звершення свята апостол вийшов з Єрусалима. У супроводі 
Симона Кананіта, Матвія, поставленого на місце Юди Іска-
ріотського, і Фаддея вирушив до міста Едеси. Там залишився 
Фаддей, у володаря вагаря, якому було послано нерукотворний 
образ Господа нашого Ісуса Христа, котрий чудодійною силою 
повернув царю здоров’я тілесне і духовне. Блаженний Андрій 
разом з іншими супутниками відвідував міста і села. Вони 
всюди повчали народ і творили чудеса. Врешті дійшли до землі 
Карталинської, пройшли частину землі Тіулетської до ріки, 
що називається Чорохи, безперестанно проповідуючи Христа 
Спасителя.

Апостоли відвідали Сванетію під час княжіння якоїсь 
жінки, котра прийняла їхню проповідь. Тут залишився Матвій 
з іншими учениками, а великий Андрій із Симоном відправи-
лися в землю осетинів і дійшли до міста, що називається Фос-
тофором, де вони після дивних чудес навернули і просвітили 
багатьох.

Залишивши Осетію, вони відвідали Абхазію і зупинились 
у місті Севаст, яке сьогодні називається Сухумі, жителі якого 
прийняли Слово Боже. Блаженний Андрій в цьому місті за-
лишив Симона Кананіта разом з іншими учениками, а сам від-
правився в землю джигетів. Мешканці цієї країни Джиги були 
жорстокі серцем, погрузли в безчесті, і тому вони не прийняли 
проповіді апостола, а шукали слушного випадку, щоб умертви-
ти його; але благодать Божа зберегла його. Блаженний, бачачи 
їхню грубість, жорстокосердя і неприкаяність, відійшов. Після 
цього джигети донині залишаються у невірстві. Звідси вирушив 
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апостол Христовий у країну, що називається верхнім Суадагом, 
жителі якої з радістю прийняли проповідь апостола й увірували 
в Ісуса Христа.

Згодом апостол відвідав приморське (Евксінського Пон-
ту) місто Босфор, що розташоване біля землі тавро-гуннів. 
Тут показують гроб з написом імені Симона Зилота (могила ж 
Симона Кананіта знаходиться в місті Нікополі, що розташоване 
між Абхазією і Джигетією).

У Босфорі апостол своєю проповіддю багатьох навернув 
до християнства і утвердив у вірі. Із Босфору відправився до 
Феодосії, міста великого і багатолюдного, яким керував у той 
час правитель по імені Савромат. Нині воно лежить у руїнах 
і безлюдне. Невелика кількість жителів цього міста увірувала 
у Спасителя, після чого апостол залишив його і вирушив у міс-
то готів Херсонес, де мешкали люди грубі й невірні. Він пробув 
у них довгий час, навертаючи їх до віри.

Залишивши Херсонес, апостол вдруге відвідав Босфор, 
утверджуючи жителів у вірі, а звідти Чорним морем відпра-
вився до міста Синоп. Тут привітав просвічених вірою, дав їм 
єпископом одного з учеників своїх по імені Філолог, відвідав 
велику кількість приморських міст і селищ і засновані ним 
церкви й досягнув Візантії. У знаменитому місті Хризополі, або 
Золотограді, він поставив єпископом Стахія, одного із семи де-
сяти учеників, пройшов Візантію, а в містечку, що називалось 
Акрополісом, побудував церкву в ім’я Пресвятої Богородиці, 
яка донині знаходиться поблизу воріт міських, що називались 
Авгенопом, а сама церква називається Армасоном.

Звідси відправився у фракійське місто Іраклій і, залиша-
ючись там тривалий час, посіяв зерна Божественного знання. 
Відвідуючи міста Македонії, він проповідував, повчав, втішав 
і зцілював хворих, хрестив і стверджував у вірі в Христа, буду-
вав церкви, відвідував священиків і безперестанно наставляв на 
шлях істинного життя. У Фессалоніках апостол залишався довго, 
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повчаючи народ і утверджуючи вірних, навчених св. апостолом 
Павлом. З Фессалонік відправився у Пелопоніс, відвідав ахей-
ське місто Патри і зупинився в якогось Сосія. Він знайшов його 
на смертному одрі і зцілив. У тому ж місті побачив ще чоловіка, 
який був одержимий жорстокою недугою і лежав на купі гною. 
Апостол змилувався над ним, подав йому руку й ім’ям Христо-
вим підняв його.

Звістка про це славне чудо поширилась по місту. Всі 
говорили про прибульця, який іменем якогось Ісуса зцілює 
хворих, воскрешає мертвих і виганяє духів нечистих. Вість ця 
дійшла і до Анфіпата, чоловіка по імені Лезвіос, що був одер-
жимий духом ідолопоклонства. Лезвіос переконував народ, що 
прибулець той волхв і обманщик і недопустимо вірити його 
словам, і задумав убити апостола. Але коли розмірковував 
про це, вночі явився йому ангел і грізним голосом сказав: „Ти 
навіщо задумуєш зле на чоловіка, який називається Андрієм, 
і хочеш умертвити його? Ти відкидаєш Ісуса Христа, Якого він 
проповідує. Але ось рука Господа, розгніваного на тебе. Ти 
будеш розслабленим доти, доки не навчишся від нього істини“. 
Після слів ангельських Лезвіос був уражений невидимою яз-
вою і втратив дар слова і розуму. Але як тільки опам’ятався, 
відчув цілковиту розслабленість. Тоді покликав воїнів своїх 
і благав швидко відшукати і привести чоловіка-мандрівника, 
щоб той зцілив його від тяжкої хвороби. Воїни дуже швидко 
віднайшли блаженного Андрія і представили Анфіпату, який 
благав його гіркими сльозами, говорячи: „О, чоловіче, поми-
луй мене, заблудлого і позбавленого істини, простягни руку 
допомоги і зціли мене від хвороби цієї, і відкрий мені двері 
розуміння“. Ученик же Благого Владики змилосердився над 
ним, поклав руку на розслаблене тіло його, возвів очі до неба 
і промовив наступну молитву: „Господи Ісусе Христе! Боже 
істинний, Сину Єдинородний безпочаткового Бога! Сущий 
раніше віків, і наостанок днів прийшов на землю для спасіння 
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людей! Створи милість цьому рабові Твоєму; зціли його від 
тілесних і духовних недуг, і удостой його бути Твоїм слугою; 
приєднай його до стада Твого, щоби і він проповідував славу 
Твою“. Сказавши це, апостол взяв хворого за руку, зцілив від 
недуги.

Тоді Лезвіос сповідував Бога і сказав апостолу: „Істинний 
є Бог, Якого ти проповідуєш. Віднині я раб Його і твій ученик, зі 
всією сім’єю моєю, і вірую в Того, Хто послав тебе“. Св. апостол 
відповідав: „Якщо ти так полум’яно віруєш у Господа нашого 
Ісуса Христа, то Він і дасть тобі пізнати Себе“. Так увірував 
Анфіпат, зціленню якого радів увесь народ. Жителі сходилися 
зі всіх сторін і були свідками чудес, які звершував апостол. 
Бачачи зцілення від тяжких хвороб з допомогою молитви, 
охоплені почуттям подиву виголошували голосно: „Великий 
Бог, якого проповідує прибулець Андрій!“. Потім попрямували 
до ідольських капищ, руйнуючи і спалюючи їх, і всі одностайно 
прославляли Бога. Анфіпат Лезвіос духовно радів і ревно допо-
магав людям у всіх їхніх добрих починаннях.

Чутка про поширення проповіді апостольської дійшла 
до імператора Нерона. За його наказом замінений був Лезвіос 
і присланий був інший правитель. Зраділий Лезвіос з радістю 
звернувся до блаженного Андрія, говорячи: „Благий мій на-
ставнику! Віднині я з великою ревністю готовий служити Гос-
поду; тому що я вільний від своїх суєтних земних занять і слави. 
Прийми мене, апостоле Христовий!“. З тих пір, залишивши всі 
справи світські, він повсюди супроводжував св. проповідника. 
Приблизно в цей час Андрій бачив наступне сновидіння. Явля-
ється йому Ісус Христос і говорить: „Андрію, вибраний Мій! 
Поклади руки на Лезвіоса і подай йому благодать твою, а сам 
візьми хрест твій і поспіши до Патри, тому що скоро залишиш 
світ цей для отримання приготованого тобі вінця“. Прокинув-
шись, апостол розповів про видіння ученикам своїм, а сам, за 
велінням Господнім, відправився до Патри.
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Після відставки Лезвіоса з посади правителя зайняв місце 
його якийсь Егеат — чоловік, сповнений духу ідолопоклонства. 
Дружина його Максимілла, почувши про чудеса, звершені 
апостолом Христовим, відправила до нього вірну рабиню свою 
по імені Іфідамія, жінку розсудливу, щоби більше переконатись 
в істині поширеного вчення. Іфідамія прийшла у дім Сосія, 
в якого жив апостол. Тут вона почула те високе благовістя, яке 
так солодко виходило з уст його, і повернувшись до господині 
своєї, розповіла їй про все, що бачила і чула.

Через декілька днів дружина Анфіпата захворіла на 
смертельну недугу і була залишена усіма лікарями. У хвилину 
відчаю вона згадала про Андрія і покликала його. Апостол 
явився і застав хвору у відчаї, а чоловіка її озлобленим. Він 
тримав у руках меч, будучи готовий умертвити себе відразу 
після смерті дружини. Апостол сказав йому голосом, сповне-
ним смирення і любові: „Вклади меч твій у місце його і заклич 
Господа, Бога неба і землі; увіруй в ім’я Його, і ти спасешся 
з дружиною твоєю“. Анфіпат стояв як закам’янілий, нічого не 
відповідаючи. Ревний же ученик Лікаря душ і тіл поклав руку на 
голову страждаючої жінки, і важка болячка раптом залишила 
її. Вона потребувала їжі, після прийняття якої встала з постелі 
здоровою, прославляючи Бога. Багато з тих, що бачили таке 
дивне зцілення, увірували в Господа.

Дехто благав його йти на пристань, де лежав прокажений 
чоловік, який був колись знаменитим за походженням і багатим. 
Через поганий запах ніхто не насмілювався наблизитися до ньо-
го, а тільки здалеку кидали йому хліб, наче собаці. Весь народ 
брав участь у його стражданнях, але жоден лікар не міг зцілити 
його. Ученик милостивого Владики, почувши про це, поспішив 
до хворого і не боячись його смороду, сказав: „Я прийшов зці-
лити тебе благодаттю Господа нашого“. Після цих слів хворий 
підхопився, скинувши з себе лахміття, яке просякло смородом 
і червами. Апостол повів його до моря і, сотворивши молитву, 
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занурив у воду. Стражденний вийшов з неї повністю здоровим, 
без будь-яких ознак тривалої хвороби. Апостол звернувся до 
здивованих жителів і наказав їм дати нещасному одяг; але зці-
лений бігав оголеним по всьому місту, щоб усі бачили, від якої 
мученицької хвороби він зцілився, і виголошував: „Дякую Тобі, 
Господи, Боже мій! Ти сотворив милість і всіма покинутого 
втішив, Ти змилувався наді мною і оновив розтлінного. Слава 
Тобі, Владико страшний!“.

Жителі міста Патри зі всіх сторін сходились і звертались 
до апостола. Він же повчав їх слова життя і благодаті, віри 
правильної й заповідей Божих; а тих хворих, які приходили до 
нього, якими хворобами б вони не були одержимі, зцілював 
покладанням рук.

Жителі, просвічені світлом істини, руйнували капища 
і знищували ідолів, чи були вони золоті, чи срібні, кам’яні чи 
дерев’яні; книги язичницької міфології спалювали і великі по-
жертви покладали до ніг блаженного апостола. Ученики його 
постачали ними вдів і сиріт, які їх потребували, а певну частину 
використовували на спорудження і прикрашання церков, самі 
задовольняючись лише скромною їжею. Апостол заповідав 
усім читати книги Старого і Нового Завіту, шанувати свяще-
ників і дияконів, яких рукоположив. Він запропонував вірним 
побудувати велику церкву, що і було виконано ними зі всією 
ревністю і старанням. Після закінчення будівництва апостол 
наказав розписати стіни храму зображеннями, що були взяті 
з розповідей книг Старого і Нового Завіту, як свідчать жителі 
цього міста.

Анфіпат Егеат, після дивного зцілення дружини його, ви-
рушив до Риму, щоб побачитись з імператором Нероном. Там 
жив брат Егеата на ім’я Стратокліс, який, випросивши в імпе-
ратора дозволу залишити звання філософа, прибув до Патри 
в супроводі вірного раба свого по імені Алкаман. У Патрах раб 
цей зазнав хвороби через одержимість злим демоном. Страто-
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кліс, бачачи. як він жорстоко страждає і шматує в нападі своє 
тіло, сердечно над ним змилосердився. Але коли взнав від жінки 
брата свого Максимілли, як вона сама була врятована від смерті 
блаженним Андрієм, Стратокліс благав її покликати до себе 
апостола Христового. Максимілла послала до нього вірну рабу 
свою Іфідамію. Блаженний Андрій явився в преторію і оголосив 
усім, що в цьому домі перебуває нечистий дух, прямо звернувся 
до стражденного юнака, біля якого знаходився і Стратокліс. 
Раби Стратокліса, бачачи лахміття апостола, сприйняли його за 
чоловіка простого, який не заслуговує на повагу, і змушували 
його віддалитись, але деякі з громадян, які знали його, змусили 
їх замовчати. Максимілла ж, почувши про прибуття апостола, 
поспіхом вийшла назустріч і поклонилась йому. Апостол після 
звичного привітання сказав їй: „Ось скільки тут волхвів і чароді-
їв зібрано біля юнака і не можуть надати йому жодної допомоги. 
Чому ж вони не виганяють злих духів? Тому що вони споріднені 
і друзі їм: а я, іменем Господа мого, зцілю його“. Сказавши 
це, він почав молитись: „Господи, Ісусе Христе, що завжди 
приймаєш моління рабів Твоїх! Прийми нині молитву мою, 
вижени біса і зціли юнака, на славу святого імені Твого“. По-
тім сказав злому духові: „Іменем Господа Ісуса Христа наказую 
тобі, духу нечистий, залиш юнака і місто це, уникаючи і країн, 
що просвічені проповіддю братів моїх, апостолів Господа Ісуса 
Христа“. Раптом страшним голосом вигукнув демон: „Чоловіче 
Божий! За наказом твоїм відходжу“. Після цих слів юнак впав 
наче мертвий; апостол підняв і повернув його господарю.

Свідки такого славного чуда — Стратокліс, Максимілла 
та Іфідамія — увірували у Господа; а зцілений Алкаман і багато 
інших благали апостола удостоїти їх св. Хрещення. Блаженний 
звершив над ними св. Таїнство і вони постійно перебуали біля 
апостола і учеників його, які наставляли їх у правилах віри і до-
бродійстві. Достойний похвали апостол запевняв їх, щоб вони 
мало думали про тлінне тіло, а більше постилися, постійно пі-



22

клуючись про збереження тіла в чистоті; благодіяли б убогим, 
ненавиділи користолюбство, багатослів’я, неправду і завжди 
дякували Богові.

У цей час з Риму прибув Анфіпат Егеат. Дружина його 
Максимілла відмовилася розділити з ним шлюбне ложе, при-
криваючись хворобою, але таємно виконуючи заповідь про 
чистоту. Такий вчинок дружини здивував Анфіпата, але він не-
довго перебував у незнанні. Один із рабів сказав йому, що брат 
його, дружина і багато інших увірували в Бога Андрійового 
і прийняли християнство.

Вістка ця розгнівала беззаконника. Він наказав ув’язнити 
в темницю Христового проповідника, як колись Ірод Іоанна 
Хрестителя, а дружині сказав: „Відмовся від вчення цього 
старця-мандрівника і будь володаркою всього мого майна, 
якщо ж не хочеш, я накажу розіп’яти прибульця і вбити тебе“. 
Максимілла, не звертаючи уваги на погрози чоловіка, постійно 
думала про вчення апостола, якому, під час таємничих зустрі-
чей, повідомляла про задуми Егеата. Апостол же, зміцнюючи її 
у вірі, говорив: „Зберігай завжди страх Божий і заповіді Його, 
терпи все те, що відбудеться з тобою, заради імені Христового, 
і ти отримаєш вічну радість, а моє розп’яття на хресті є найве-
личнішою радістю для мене. Постраждати так, як постраждав 
Господь, і бути постійно з Ним — це моє єдине бажання“.

Подібні слова ще більше надихнули й укріпили Макси-
міллу. Вона явно оголосила чоловіку, що вже християнка і тому 
більше не хоче оскверняти себе нечистотою і не боїться тим-
часової смерті, як вчив її апостол Христовий.

Слова дружини розлютили вже розгніваного чоловіка. Він 
попрямував до в’язниці, власноручно замкнув її двері, приклав 
до них печатку і суворо заборонив охоронцям будь-кого туди 
впускати. Вночі Стратокліс, Максимілла і вся братія підійшли 
до темниці. Апостол, дізнавшись про відвідини їхні, осінив 
хресним знаменням двері й вони відчинились самі собою. 
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Здивованим і охопленим жахом охоронцям він сказав голосом 
сильним, але смиренним: „Не бійтеся! Анфіпат не дізнається 
про це“. Темниця, освітлена відвідувачами, більше нагадувала 
церкву. Апостол, після Божественних повчань, попросив хліба 
і вина для Літургії, звершив таїнство Євхаристії і причастив 
усіх Пречистого Тіла і Крові Владики. Стратокліса рукополо-
жив у єпископа, а інших у священики і диякони і заповідав їм 
звершувати Літургію зі страхом і благоговінням. Він надав їм 
правила для читання псалмів і різних молитов і, поцілувавши їх, 
відпустив з миром. Двері ж темниці, силою хресного знамення, 
знову зачинились.

Злочестивий Егеат, розгніваний відмовою дружини своєї, 
шукав нагоди погубити її, але боячись помсти батьків її, вилив 
всю отруту злоби своєї на Богоносного Андрія. Він передав 
воїнам і, як колись Пілат — Ісуса Христа, засудив на розп’яття.

Блаженний апостол, ще здалека побачивши хрест, що був 
воздвигнутий для нього, радісно до нього попрямував і ставши 
перед ним на коліна, промовив цю похвальну пісню: „Радуйся 
всечесний Хресте! З радістю стою перед тобою. Радуйся, Жи-
вотворчий Хресте! Я знаю тебе — мою надію, знаю чудеса твої, 
для яких ти посаджений на землі, щоб відновити впалих і зміц-
нити тих, хто маловірні. Радуйся, Хресте чесний, голова якого 
торкається небес, прообразуючи тим Голову усіх Бога Слова! 
Середина твоя, подібно до рук, простягнута, щоб знищити 
силу ворожу і розсіяних об’єднати в єдине, а підніжжя твоє 
утверджене в глибині землі, щоб тих, хто перебувають у пеклі, 
вознести на небо. Радуйся, всечесний Хресте, переможець сили 
демонської!

Радуйся, древо життя, що посаджене на землі, плоди якого 
є суть скарб неба! Радуйся, преславний Хресте, найсолодший 
іменем і ділами!

Радуйся, Хресте, достойний поклоніння, що прийняв на 
себе мого Владику, подібно до виноградної лози, що гронами 
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обтяжена. Радуйся. Хресте благословенний, що спас розбій-
ника і дарував йому плоди покаяння! Радуйся, всехвальний 
Хресте, — ти, який приводиш до Бога всіх достойних вірити 
в Нього“. „Прийдіть, свідки моєї радості; виконавці волі Егеа-
та, виконайте волю обох. Розіпніть агнця, принесіть в жертву 
Творцю сотвореного Ним, а дух мій Того, Який дав його мені“.

Після закінчення цього піснеспіву розпинателі присту-
пили до апостола, щоб розтягнути його на хресті. Руки і ноги, 
за наказом Егеата, не були прицвяховані, а тільки прив’язані 
шнурками, з тією метою, як думав нечестивий правитель, щоб 
тривалістю мук перемогти твердість апостола.

Народ з благоговінням дивився на мученика, який, від-
кривши уста, так повчав його: „Непристойно боятись смерті 
тим, які подвизаються в цьому світі. Вони досягають вічного 
спокою. Раби гріха спішать на страту. Браття! Полюбіть щиру 
віру в Отця, Сина і Св. Духа, зберігайте заповіді Господа Ісуса 
Христа, і тим явіть себе достойними вічного блаженства“.

Минув день, минула ніч, а з уст апостола безперервно 
лунали слова любові та втішання. Достойний Стратокліс при-
ходив до апостола, щоб зняти його з хреста, але він відмовив 
йому і залишаючись висіти на хресті чотири доби, постійно 
повчав народ сильним словом. Лице його не змінювалося, 
голос не слабнув, зітхання не виходили з його серця, очі не 
зволожувалися сльозами, але лик його, сповнений благодаті 
Божественної, просвітлений був небесним світлом. Народ 
втішав його, прославляючи Бога, Який прославив раба Свого 
і милує всіх тих, хто уповає на Нього.

Жителі оточили судилище, на якому сидів Егеат, і голосно 
проклинали його, тому що він так невинного і добродійного 
чоловіка засудив на найжорстокішу смерть.

Нечестивий правитель, бачачи, що озлоблений народ 
готовий зазіхнути на його життя, вжахнувся і промовив слова, 
сповнені облесливості: „Я згрішив і розкаююсь, піду сам зняти 
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його з хреста“. І справді, пішов до мученика, але блаженний 
апостол, бачачи його, голосно до нього промовив: „О, Егеате! 
Навіщо ти прийшов до мене? Я далекий від тебе. Для чого 
лицеміриш, нібито маєш намір зняти мене з хреста і принести 
покаяння? Я далекий від тебе, тому що серце твоє охоплене 
лукавством, а не розкаянням. Ти даремно шукаєш нагоди звіль-
нити мене, бо я давно вільний. Мене любить і милує Збавитель 
мій. До Нього поспішаю, — йду до Того, Хто відкрив мені діла 
твої і сказав: не приймай приношення від Егеата і не бійся його 
гніву“.

Сказавши це, апостол возвів очі до неба, хвалячи Бога. 
Востаннє з хреста благословив він братів своїх і упокоївся з ми-
ром, передавши дух свій Господу, листопада 30 дня.

Кончина славного апостола була оплакувана всіма. До-
стойний єпископ Стратокліс і раба Максимілла зняли святе 
тіло з хреста і помазавши пахощами, поховали його з великою 
шаною.

Нечестивий Егеат, якого мучила совість за несправедливу 
страту апостола Христового і гризла скорбота через втрату 
дружини своєї Максимілли, впав у запаморочливий відчай і під 
час нападу безумства кинувся у прірву. Стратокліс, його брат, 
не захотів унаслідувати його майно, говорячи: „Егеате! Все 
твоє нехай щезне разом з тобою, а спадкоємцям моїм нехай 
буде єдиний Господь, Якому я віддав себе“. Максимілла також 
не торкнулась багатства чоловіка свого, а з вірною рабинею 
своєю Іфідамією протягом усього життя свого перебувала біля 
гроба св. апостола Андрія. Стратокліс і Максимілла одну час-
тину власного майна роздали убогим, а другу призначили для 
спорудження церков. Довготривалим було благочестиве життя 
їх і кончина тиха, блаженна. З дня преставлення Первозванного 
апостола Христового безперестанно звершувались великі 
чудеса. Всі стражденні, що з вірою приходили до святого гроба 
його, зцілювались у славу Божу і на честь Його апостола.
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Тепер розповім про перенесення св. тіла апостольського 
в місто Константинополь, щоб всі знали, як це відбувалося і де 
воно поховане.

Після припинення гонінь проти християн, що відбува-
лися за царювання Діоклитіана і Максимілліана, Максиміна 
і Максентія, знищених небесним гнівом, світло світу вилило-
ся на Церкву Христову. Благодаттю Святого Духа являється 
благочестивий, рівноапостольний цар, Константин Великий. 
За його наказом усі вірні сповідники Христа отримують 
свободу і повертаються з ув’язнення; явним робиться спо-
відування імені Ісуса Христа і поширюється християнство 
по всій імперії; споруджуються церкви, множаться архієреї 
і благими справами наповнюється весь світ. Врешті мати 
царя, благочестива Єлена, віднаходить Чесний і Животвор-
чий Хрест Господній.

Після смерті Константина Великого воцарився син його 
Константій. Він побудував чудову церкву в ім’я свв. апостолів 
у Новому Римі — Константинополі, з тією метою, щоб по-
класти на неї св. останки мужів апостольських, благодать яких 
оберігала б місто.

Він закликав Артемія, чоловіка славного між усіма прави-
телями, який згодом, за відступника Юліана, удостоївся світлого 
мученицького вінця за сповідування імені Христового.

Артемій був сином відомого вельможі, сповнений розуму 
і добродійства і пошанований любов’ю царя Константина та 
сина його: „Поспіши, — сказав йому Константій, — до ахей-
ського міста Патри і з честю перенести сюди останки всехваль-
ного апостола Андрія, нехай спочивають у збудованій мною 
церкві“. Доблесний Артемій відразу відправився в Патри. Там, 
біля гроба апостола, провівши всю ніч у бдінні і піснеспівах, він 
відкрив раку і витягнув з неї св. мощі. Пришестя блаженного 
Артемія в Патри пошановане було самим апостолом, тому 
що він не перешкоджав йому перенести земні останки свої до 



Константинополя. Артемій після тих мученицьких подвигів, які 
мав звершити згодом, удостоєний був такої честі.

Коли вийняв він скарб мощів із гроба з належною шаною, 
жителі навколишніх міст зі свічками і кадильницями вихо-
дили назустріч святині і проводжали її співами. За воротами 
царського міста благочестивий цар з архієреями і синклітом, 
маючи в руках запалені свічки і кадильниці, зустріли апостола 
Христового. Духовенство і миряни, юнаки і діви, старці і діти, 
всі співали і цілували раку страждальця.

Стовп істини, твердиня віри і вірних, бажаний скарб, 
чесніший від усякого каменя чесного, золота і перлини, храм 
Бога Живого, тіло св. Апостола покладене було у вівтарі між 
двома гробницями — євангеліста Луки і Тимофія, проповід-
ника істини, останки яких перенесені були тим же Артемієм, 
ще за життя царя Константина, перший з місця його кончини, 
а Тимофій з Ефесу, де він був рукоположений у єпископа.

За перенесення св. мощів і старанну службу Артемій був 
пошанований царем Константієм високою славою, удостоє-
ний влади правителя міста Олександрії й усього Єгипту. А від 
вічного і безсмертного Владики йому дана з неба честь вічна 
і незмінна, він удостоєний був слави невечірньої, царства без-
конечного і споглядати Христа Спасителя, Якому слава, честь 
і поклоніння, з Отцем і Святим Духом завжди і нині, і вовіки 
віків. Амінь.

Святий апостоле Христовий, Андрію Первозванний! Ти, 
який сказав першоверховному брату твоєму Петру: „Ми зна-
йшли Месію, передбаченого пророками, Христа Назарянина, 
Спасителя світу“, і відразу послідував за Ним, ти будь захис-
ником і покровителем переписувачу цієї книги, недостойному 
ієромонаху Роману, і збережи його від усякого смертного гріха. 
Амінь.
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Подвиги і страждання святого апостола 
Андрія Первозванного 2

С
вятий Андрій, Первозванний апостол Христів, 
син єврея Іони, брат святого верховного апостола 
Петра, був родом з міста Віфсаїди. Зневаживши 
суєтність цього світу і віддаючи перевагу дівству 

перед шлюбом, він не побажав одружуватися; почувши, що 
святий Предтеча Іоанн проповідує на Йордані покаяння, він 
залишив усе, пішов до нього і став його учеником. Коли святий 
Предтеча, вказуючи на Ісуса Христа, Який проходив мимо, ви-
голосив: „Ось Агнець Божий“, святий Андрій разом з іншим 
учеником Предтечі, якого вважають за євангеліста Іоанна, за-
лишив Хрестителя і пішов за Христом. Він знайшов брата свого 
Симона (Петра) і сказав йому: „Ми знайшли Месію, названого 
Христом“, і привів його до Ісуса (Ін. 1, 41–42). Після цього коли 
він ловив разом з Петром рибу на березі Галілейського моря 
і Ісус звернувся до них: „ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями 
людей“ (Мф. 4, 19), — тоді Андрій, тут же залишивши на заклик 
Господній сіті, пішов разом зі своїм братом Петром за Христом 
(Мф. 4, 20). Андрій був названий Первозванним, тому що раніше 
за всіх апостолів став послідовником і учеником Ісуса Христа. 
2  Димитрій Ростовський, св. Житія святих (Вибрані). — 

Листопад–грудень. — Т. 6. К.: Видавничий відділ УПЦ 
Київського Патріархату, 2008. — с. 486–488.
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Коли після вільних страждань Господа, після воскресіння Його, 
святий Андрій прийняв, як і інші апостоли, Духа Святого, Який 
зійшов на нього у вигляді вогненного язика (Діян. 2, 3), і коли було 
поділено країни, йому дісталися за жеребом країни Віфінійські 
і Пропонтидські, з Халкидоном і Візантією, Фракією і Македо-
нією, що тягнуться до самого Чорного моря і Дунаю, а також 
Фессалія, Еллада, Ахая Амінтін, Трапезунт, Іраклія і Амастрида. 
Святий Андрій пройшов ці міста і країни, проповідуючи Хрис-
тову віру, і в кожному місті зазнав багато скорботи і страждань: 
підкріплений всесильною допомогою Божою, він терпів усі 
лиха за Христа з насолодою. Понад усе він зазнав мук у місті, 
званому Синоп: тут його кидали на землю і, схопивши за руки 
і ноги, тягали, били палицями, кидали в нього камінням, вири-
вали у нього пальці і зуби; але він, благодаттю свого Спасителя 
і Вчителя, знову виявився здоровим і цілим від ран. Вирушив-
ши звідти, він пройшов інші країни: Неокесарію, Самосати, 
Алани, країни абасків, зигів, босфоринів. Потім він відплив 
у фракійське місто Візантію, де перший проповідував Христа і, 
навчивши багатьох, поставив пресвітерів Церкві; на єпископа 
Візантії він посвятив Стахія, про якого святий апостол Павло 
згадує в посланні до Римлян (Рим. 16, 9). Сам же він, зазнавши 
у благовістуванні Христовому апостольських хвороб і трудів, 
обходив Понт, узбережжя Чорного моря, Скіфію і херсонитів. 
За провидінням Божим, він дійшов до ріки Дніпро в руській 
країні і, приставши до Київських гір, зупинився на ніч. Уставши 
вранці, він сказав учням, які були при ньому: „Вірте мені, що 
на цих горах засяє благодать Божа; велике місто буде тут, і Гос-
подь збудує багато церков і просвітить святим хрещенням усю 
руську землю“.

Зійшовши на гори, святії благословив їх і поставив хрест, 
провіщаючи прийняття народом, який жив тут, віри від своєї 
Апостольської кафедри, заснованої у Візантії. Пройшовши 
й інші руські міста, що стояли вище, де розташований нині Ве-



ликий Новгород, відвідавши ще й Рим, він повернувся в грецьку 
країну Епір і знову прийшов у Фракію, утверджуючи християн 
і поставляючи їм єпископів та наставників. Пройшовши багато 
країн, він досяг Пелопоннесу і, увійшовши до ахайського міста 
Патри, зупинився у почесного мужа Сосія; він підняв його хво-
рого з ліжка, зцілив і після того навернув до Христа ціле місто 
Патри. В той же час увірувала у Христа і дружина місцевого 
правителя Егеата Антипата, на ім’я Максиміла, звільнившись від 
тяжких кайданів недуги і отримавши швидке зцілення. І мудрий 
Стратоклій, брат Антипата, і багато інших, одержимих різними 
недугами, видужали через покладання рук апостола. Тоді Егеат 
Антипат збожеволів і, схопивши святого апостола, прицвяхував 
його до хреста, про що пресвітери і диякони Ахайської країни на-
писали так: „Ми, всі пресвітери та диякони церков Ахаї, пишемо 
про страждання святого апостола Андрія, яке бачили на власні 
очі, всім церквам, які знаходяться на сході і на заході, на півдні 
і на півночі. Мир вам і всім віруючим у Єдиного Бога, в Тройці 
досконалого, істинного Отця ненародженого, істинного Сина 
народженого, істинного Духа Святого, що сходить від Отця 
і cпочиває на Синові; цієї віри ми навчились від святого Андрія, 
апостола Ісуса Христа, страждання якого, безпосередньо нами 
бачене, ми й описуємо“.
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Похвальне слово святому 
апостолові Андрію Первозванному 

святого Іоана Золотоустого 3

М
іцні сіті апостольських ловів, чудова пам’ять Андрія 
і дивний спогад про сіті, які він вживав для ловів та 
для приєднання народів до віри Христової. Бо нево-
да, яким користувалися ці безсмертні мерці, ніколи 

не прорве забуття. Не зношуватимуться із часом знаряддя ловів, 
створені не людським мистецтвом, а Божою благодаттю. Хоча 
самі рибалки і пішли від нас, проте знаряддя, якими вони корис-
тувалися, або невід, яким охопили весь світ, ніколи не старіють. 
Коли вони закидають і витягують сіті, то бувають невидимими, 
проте сіті їхні виявляються повними. Не тростину вони взяли, яка 
тліє від часу, не льняні нитки, що зігнивають від старості, занури-
ли вони у воду. Не гачок зробили вони, який з’їдає іржа, не при-
наду вони поклали на гачок, якою могли б приманювати рибу. Не 
на камені вони сиділи, об який плещуться води, не в човні, який 
розбиває хвилі, вони пливли. Не риб, єство безсловесне, вони 
вловили; але чудовим було те мистецтво, яке вони застосували, 
і знаряддя їхнє було новим і незвичайним. Бо замість тростини 

3  Димитрій Ростовський, св. Житія святих (Вибрані). — 
Листопад–грудень. — Т. 6. К.: Видавничий відділ УПЦ 
Київського Патріархату, 2008. — с. 497–501.
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вживають проповідь, замість волосіні — пам’ять, замість гачка — 
силу, замість принади — чудеса, замість каменя — небеса, з яких 
вони звершують такі лови; замість човна у них — вівтар, замість 
риб вони ловлять навіть самих царів, замість невода поширюють 
Євангеліє; замість мистецтва вони прикладають Божественну 
благодать; замість моря вони керують людським життям; замість 
сітей вони звикли користуватися хрестом, як неводом.

І хто бачив коли-небудь, щоб мертві рибалки ловили жи-
вих людей, як риб? О велика сило Розіп’ятого! О висока красо 
Божественної гідності! Нічого не може бути в житті вищого, ніж 
висока апостольська благодать. Людське життя бачило багато 
справді дивного, що перевершує розум: бачило пролиту кров 
волаючу, і вбивство, що говорить без язика, і єство, що розділи-
лося з собою через заздрість; бачило брата, що заподіює смерть 
єдиноутробному братові, і двері смерті, відкриті через виразку 
заздрості. Бачило цей ковчег Ноя не зануреним під час потопу 
світу і загибелі людського роду. Бачило старця, який озброївся, за 
вірою, проти своєї утроби, тобто сина, і того, який не був умерт-
влений, — принесений ніби в жертву. Бачило благословення, 
отримане через крадіж, і боротьбу Творця Бога з рабом. Бачило 
заздрість, що виникла між братами, і рабство, що виклопотало 
царство. Бачило приготовлений через сновидіння престол 
і зрадників брата, навернутих голодом. Бачило жезл, що творить 
чудеса, і купину, покриту вогнем, як росою. Бачило законодавця 
Мойсея, який стихіями повелівав. Бачило води, зроблені тверди-
ми подібно до каменя, глибоке море — нагим, шлях — раптово 
приготовленим і стовп, хмарний удень, вогненний уночі, дарова-
ний за вождя для безлічі людей. Бачило жезл, що проріс без землі. 
Бачило манну, замість хліба послану з неба (Вих. 16). Бачило сонце, 
зупинене людською молитвою, ніби вуздою, і зачаття пророка, 
виклопотане молитвами неплідної. Бачило жменю борошна, яка 
була більшою за житницю, і глек лею, який був повніший дже-
рел. Бачило колісницю, що лине у повітрі, і пророка, який був 
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захоплений (на ній). Бачило потім, що кістки мертвого були ліка-
ми для повернення життя. Життя людське бачило багато такого 
великого і дивовижного; але те минуло, як трава, і загасло, як 
світильник при сході сонця. Ніколи не було нічого такого, якими 
були апостоли. Вони, будучи служителями Божого Слова, мали 
спілкування з Тим, Хто був втіленим, Хто, як Бог, не має образу. 
Вони пішли за Тим, Хто ходить, будучи всюдисущим. Возлежали 
разом з Тим, Хто не вміщається будь-яким містом. Чули голос 
Того, Хто сотворив словом усе. Вони обійняли язиком, ніби 
неводом, весь світ. Вони обійшли під час своїх подорожей кінці 
земного кола. Вони викоренили оману — як кукіль, порубали 
капища — як терня, знищили ідолів — як диких звірів, прогнали 
демонів — як вовків. Вони з’єднали Церкву — як стадо, зібрали 
православних — як пшеницю. Вони вирвали єресі — як плевели, 
висушили жидівство — як траву, грецькі статуї спалили вогнем — 
як рослини. Вони обробили людську природу хрестом — як 
плугом, і посіяли Слово Боже — як сім’я. Нарешті, всі їхні дії за-
сяяли, як зірки. Тому Господь ясно сказав їм: „Ви — світло світу“ 
(Мф. 5, 14). Бо схід для людини-християнина — Той, Хто народився 
від Діви. Ранок для нього — Той, Хто поклав початок хрещенню. 
Сяяння — благодать розіп’ятого Христа. Промені — це предивні 
язики. День — це майбутній вік. Полуденний час — той, у яко-
му Господь був на самому хресті. Захід — перебування у гробі. 
Вечір — це короткочасна смерть. Сяйво сонця — воскресіння 
з мертвих. Ви є, сказав Він, світло світу. Дивися на ці зірки і жа-
хайся сяйва їх. Тому Андрій, якого згадуємо нині, коли знайшов 
Господа всіх, як скарб світла, вигукував, звертаючись до свого 
брата Петра: „Ми знайшли Месію“.

О переваго братньої любові! О протизворотний порядку! 
Андрій після Петра народився в життя і перший привів Петра до 
Євангелія, і — як уловив його: „Ми знайшли Месію“. Від радості 
це було сказано, це було сполучено з веселістю благовісті про 
знайдений предмет. „Ми знайшли, сказав, цей скарб: уникай, 



Петре, убогості обрізання, звільнися від роздертого рубища 
закону, скинь із себе ярмо писань, визнай це як щось незначне, 
знехтуй теперішнім — як сновидінням, і гребуй Віфсаїдою — як 
якимось скверним і знедоленим людським місцем. Залиш сіті — 
як знаряддя убогості, човен — як житло під час потопу, рибні 
лови — як ремесло, предмет морського хвилювання, риб — як 
товар для обжерливості, народ юдейський — як звеличення 
перед Богом, Каїафу — як батька лукавого зборища. Ми зна-
йшли Месію, Якого провістили пророки, Якого закон проголо-
сив нам своїм ученням, як трубою. Ми знайшли скарб закону. 
Уникай, Петре, голоду писань: ми знайшли Месію, Якого зі 
старовини прообразували знамення, Якого Михей бачив на пре-
столі слави (Мих. 4, 1–3), Якого Ісая бачив на серафимах (Іс. 6, 1–3), 
Якого Єзекіїль бачив на херувимах (Єз. 1), Якого Даниїл бачив 
на хмарах (Дан. 7, 13–14), Якого Навуходоносор бачив у тій печі 
(Дан. 3, 92), Якого Авраам прийняв у намет (Бут. 18), Якого Яків не 
відпустив, перш ніж не отримав від Нього благословення (Бут. 32, 

24–32), Заднє Якого Мойсей бачив на камені. Цього ми найшли, 
безначально народженого, що явився в останні дні“. О великий 
скарбе, повнота якого не може бути вичерпана! Це — багатство, 
що не підлягає законам матеріальним, сутність яких не знає 
початку і саме знаходження яких — нове. „Ми знайшли Месію, 
що означає: Христос“. Багато христів, але всі вони — смертні. 
Авраам був христос, але зітлів у гробі; Ісаак був також христос, 
але кістки його лежать у гробі. Яків був христос, але смертний. 
І Мойсей був христос, але був похований, — у якому місці, не 
знаємо. Подібно до цього і Давид був христос, але всі вони були 
здобиччю смерті, всі — полонені смерті. Один Христос — іс-
тинно за природою Бог, але Який, зі Свого милосердя до людей, 
запечатав Своїм виходом дівочу утробу як печаткою, і цих ри-
балок джерелами Своїх зцілень. Його є держава, царство, слава 
і поклоніння, з непорочним і єдиносущним, тієї ж істоти, Отцем 
і Святим Духом, нині, і завжди, і навіки-віків, амінь.
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Акафіст святому апостолу 
Андрію Первозванному 4

Кондак 1
Первозванного апостола Христового, святого Євангелія 

проповідника, Руської землі богонатхненного просвітителя 
Андрія преславного піснями похвалимо, стоячи на вершині 
пагорба, де Хрест поставила правиця його, і йому, як послідов-
нику в Церкві верховному, що слідом за собою вказав їй путь до 
Христа, з розчуленням взиваємо:

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Ікос 1
Ангелом благовісником Агнця Христа, що взяв гріхи світу, 

був ти, Андрію апостоле, і з Ним повіки перебуваєш на небесах; 
звідкіля і почуй спів, що приноситься тобі в храмі твоєму, на 
місці, де стояли ноги твої, і як багатий благодаттю Божою, по-
дай нам слово благе, щоб так взивати до тебе:

Радуйся, деннице, що від міста Вифсаїди нам засяяла; 
Радуйся, рівночесний брате верховного Петра.

Радуйся, ученику великого Передтечі Христового; Радуй-
ся, бо раніше за інших апостолів покликаний ти до апостоль-
ського служіння Самим Господом.

4  Акафістник / в 3 т.: Т. 2. — К.: Видавничий відділ УПЦ 
Київського патріархату, 2007. — с. 203–219.
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Радуйся, бо і до інших з радістю звернувся ти: „При-
йдіть, знайшли бажаного Месію“; Радуйся, бо ти нас до Нього 
приводиш.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 2
Учителю, де живеш? — запитав ти, Андрію, Спаса душ на-

ших, і, з Ним пробувши день один, ти полюбив на всі дні життя 
твого знайденого тобою Месію, і брата твого старшого привів 
ти до Нього. Тому і нас, як молодших братів твоїх, до Нього ж 
не переставай закликати, щоб і ми, слідуючи стопами твоїми, 
співали Богу: алилуя.

Ікос 2
Бачачи в тобі, святий Андрію, віри і любові полум’я, Гос-

подь знову зустрів тебе на озері Генісаретському, як рибалку, 
разом з братом твоїм, як вкидали ви сіті в глибину, і сказав вам: 
„Ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями людей“. Ти ж пішов за 
Ним і богонатхненним словом, як сіттю, людей ловив для Хрис-
та, з ними ж і ми, уловлені тобою на спасіння, взиваємо до тебе:

Радуйся, бо від Самого Господа ти духовній ловлі навчив-
ся; Радуйся, бо на тому ж озері з іншими апостоли захоплений 
бурею, спасся Ти вірою в Господа, Який стишив вітер і море.

Радуйся, бо придбав ти велику віру, коли бачив чудесне 
насичення п’яти тисяч народу п’ятьма хлібами; Радуйся, бо ти 
прийняв дар від Господа зціляти всяку недугу і всяку хворобу.

Радуйся, бо голос з небес почутий був еллінами, які завдя-
ки тобі побачили Христа; радуйся, бо на горі Єлеонській було 
одкровення і тобі про майбутній кінець світу.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 3
Гостинністю Владики і безсмертною Трапезою на гор-

ньому місті Сіона насолодившись, як вірний друг Христів, ра-
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зом з іншими апостолами побачив ти Господа і Бога твого, від 
Нього ж і Духа Святого прийняв ти, щоб зв’язувати і розрішати 
гріхи людські. І знову в тій же світлиці Сіонській, велике було на 
тебе вилиття обіцяного Духа у вигляді вогненних язиків. Тому 
народи здивувалися, що їхньою мовою говорив ти про велич 
Божу, співаючи: алилуя.

Ікос 3
Від Господа заповідь прийнявши проповідувати Євангеліє 

всьому творінню, обійшов ти багато міст і країн, апостоле Ан-
дрію, закликаючи людей до пізнання Істинного Бога, і хрестив 
їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; з ними ж І ми сподобилися 
благодаті хрещення. Заради цього подячно взиваємо тобі:

Радуйся, чудес Христових провіснику вірний; Радуйся, 
Святого Євангелія проповіднику гучномовний.

Радуйся, ідольського служіння руйнівнику; Радуйся, іс-
тинного благочестя насаджувачу.

Радуйся, бо за словом твоїм люди водою і Духом від-
роджуються; Радуйся, бо тобою вірні Безсмертної Трапези 
причащаються.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 4
Сила Божа осінила тебе, апостоле Первозванний, для 

благовістя сили і слави Сина Божого і утвердження всіх по-
кликаних вірити в Святу Тройцю. Тому і нас, що поклоняємося 
Єдиному в Трьох Іпостасях Богу, на багатому пасовищі віри 
Христової утверди, щоб, благодаттю Святого Духа освячені, 
співали Йому: алилуя.

Ікос 4
Привівши до Христа брата свого Симона Петра, Перво-

званний, з ним пішов ти і на апостольське служіння твоє, спо-
чатку в Антіохію і Синоп; там перемігши демонів, із в’язниці 
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супутника твого апостола Матфея звільнив ти, і в’язнів, які 
ним були охрещені; верховному Петру, який звідтіля в західні 
країни пішов, ти братське цілування дав йому, сам же добре по-
трудився на сході. Тому і ми, люди Церкви Східної, ублажаємо 
тебе:

Радуйся, сило Божа, що полки демонів проганяє і кайдани 
в’язниць руйнує; Радуйся, спадкоємцю благодаті апостольської, 
що від кайданів тайнодійственно нас звільняєш.

Радуйся, бо захід і схід з братом твоїм богомудрим, ради 
проповіді Слова Божого, жеребом ти розділив; радуйся, бо 
в місті Синопі невіра іудеїв силою чудес твоїх викрилася.

Радуйся, бо там безбожниками Христа ради побитий був 
ти; радуйся, бо від Самого Господа, Який тобі явився, зцілення 
ран ти отримав.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 5
Вдруге повертаючись в святе місто, щоб разом з апосто-

лами п’ятидесятий день святкувати там, удруге знову пішов ти 
від святого Сіона, щоб Христа проповідувати вселеній, перший 
раз з Іоанном, наперсником Господнім, потім же з Симоном 
Кананітом і Матфеєм, який жеребом назнаменований був на 
апостола, і всі межі Асії і Понту обійшов ти, словом спасіння 
всіх просвіщаючи, щоб Богу співали: алилуя.

Ікос 5
Від моря Галілейського до Понта Евксинського апостоль-

ські сіті твої простягнулися, і все навколо примор’я оголосив 
благовістям своїм, направився ти, Первозванний, і в країни 
Скіфії, хрест Христів усюди поставляючи в знамення нашого 
спасіння. Заради цього і ми, як і ті народи, слухаючи благовістя 
твоє і згадуючи подвиги твої, взиваємо:

Радуйся, бо ти в Никеї лютих розбійників приборкав 
і лютого дракона умертвив; Радуйся, бо хрест Христів посеред 
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міста цього поставив, ніби Предтечею ставши двічі зібраних 
там отців богоносних.

Радуйся, бо в Асії і Понті завдяки тобі світло Христове за-
сяяло; Радуйся, бо апостольський жезл твій передгір’ю Кавказу 
відкрив двері для світла Христового.

Радуйся, ним же морок кіммерійський просвітився; Ра-
дуйся, ним же вселена потоками води живої напоїлася.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 6
Бурею пристрастей охоплених і, як води океану, схвильо-

вані, племена людей, які не знали Бога істинного, привів ти, 
апостоле, до тихого пристановища Христового і їх серця, як 
старий човен, невірою схвильований, на якорі віри православ-
ної утвердив ти. Тому і ми, як чада православної віри, вдячним 
серцем і вдячними устами взиваємо до Бога: алилуя.

Ікос 6
На горі Елеонській Божественного Вчителя твого колись 

з іншими апостолами запитав ти, Андрію: „Скажи нам, яке 
є знамення пришестя Твого?“. На горах же Київських, будучи 
органом благодаті Духа Святого, ти провістив майбутню славу 
міста цього; ми ж, сподобившись передреченої цієї милості, 
розчулено взиваємо тобі:

Радуйся, бо з гори Сіону закон нам євангельський приніс 
ти; Радуйся, бо по водах Борисфена як апостол Божий ти до нас 
прийшов.

Радуйся, бо благодать Йорданову, ради хрещення нашого, 
річці Дніпру ти дарував; Радуйся, бо на горах Київських Хрест 
нашого спасіння ти поставив.

Радуйся, ним же велике вилиття благодаті Божої тут 
передбачив; Радуйся, ним же бути тут місту великому і церков 
безлічі передрік.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.
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Кондак 7
Нині, на сповнення твого пророчого голосу, храм пре-

славний красується на місці, де не суще як суще передбачив 
ти за даром Духа Святого; навкруги ж нього град великий 
з церквами золотоверхими про істину слів твоїх свідчить, йому 
ж і донині ти, яко з небесної кафедри, мир благовістиш. Тому 
і ми, сповнення богонатхненних слів твоїх бачачи, величним 
голосом взиваємо Богу: алилуя.

Ікос 7
Від світлоносної зорі, Первозванного апостола, світло 

боговідання прийнявши, свята Ольга засяяла для Руської 
землі яко денниця нашого спасіння, ведучи слідом за собою, 
як світлосяйне світило, онука свого Володимира, просвітителя 
всієї Руської землі. Тому і ми, звівши очі наші до тебе, Андрію 
богомудрий, як до першого благовісника нашого спасіння, при-
носимо тобі такі похвальні пісні:

Радуйся, бо денниці нашого спасіння, Ользі святій, даро-
вано світло Божественного пізнання; Радуйся, бо її благій вірі 
відкрилося Христове Царство.

Радуйся, бо благословенням твоїм преславне світило від 
цієї денниці нам дароване; Радуйся, бо за твоїм апостольським 
предвіщенням рівноапостольний князь нам явився.

Радуйся, бо тобою царство земне святого Володимира 
до Небесного приєдналося; Радуйся, бо Дніпро і Почайна, ріки 
Київські, спасительною купеллю нам стали.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 8
Проповідують преславного міста Києва і всієї Руської зем-

лі пастирі і пасомі пам’ять про діяння твої, богомудрий Андрію 
апостоле; в надрах печер нетлінно спочиваючи угодники Божі, 
з Антонієм і Феодосієм, невмовкаючими вустами, мов живі, 
славу твою у віках і родах виголошують, бо тобою поставлений 
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тут Хрест, яко ряснолисте дерево виросло, щоб принести нам 
плоди благочестя і святині. Ми ж, наче райського саду твого 
пташенята духовні, тобою навчені співати Богу: алилуя.

Ікос 8
Не тільки для однієї Русі був ти провісником спасіння, 

Первозванний апостоле Христів, але і всі слов’янські племена, 
як квочка пташенят своїх під крилами збирає, привів ти їх до 
Христа; бо ти, від Херсонеса дивлячись в морок північної кра-
їни, за багато віків своєю проповіддю приготував сущих там 
людей, щоб вони Божого Слова від премудрих учителів Кирила 
і Мефодія; ми ж, ніби вустами цих просвітителів наших, веле-
мовно співаємо тобі:

Радуйся, бо слов’янські племена ти колись благословив; 
Радуйся, бо слово їх розумне Словом Божим умудрив.

Радуйся, бо ті, що були послушними Слову Божому, стали 
духовними дітьми Церкви; радуйся, бо в Херсонесі, де про-
повідував ти, перші руські письмена Кирило святий знайшов 
і прийняв їх.

Радуйся, бо ними Альфу і Омегу, початок і кінець — Хрис-
та Божу премудрість ти сповістив їм; Радуйся, бо всі богонат-
хненні Писання учителі ці на мову слов’янську нам переклали.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 9
Пустинної Скіфії ти не побоявся, в глибину північної 

країни направився ти у твою апостольську подорож, апостоле 
Первозванний, звідтіля і до старого Риму прийшов ти, який був 
главою світу язичницького; однак через темряву ідольську ти 
залишив його, і на прекрасний берег Босфору прийшов, там 
в місті Візантії, що стало Новим Римом і матір’ю християнам, 
апостольський престіл ти утвердив, щоб від нього Схід і Північ 
уся світлом віри просвітилися, вірні ж діти Церкви Христової 
до Бога однодушно взивають: алилуя.
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Ікос 9
„Мати Сіон“ — словами псалма взиває людина, бо людина 

духовна народилася в ньому, новим же Сіоном для нас став 
Київ: бо в ньому світло і благодать Божа явилися всім синам 
руським від кафедри, яку ти, Первозванний апостоле, у Візантії 
утвердив. Тому і ми, невечірнім Світлом осяяні, вдячно взива-
ємо до тебе:

Радуйся, бо з гори Сіонської ти зійшов і небесним світлом 
Київ багатопагорбний осяяв; Радуйся, бо місту цьому духовне 
багатопліддя своїм благословенням ти послав.

Радуйся, бо посеред вселенної апостольський престіл ти 
утвердив; Радуйся, бо під покров його (в новому Римі) всі про-
свіщені тобою народи Ти зібрав.

Радуйся, тобою ж православ’я в душах їх утверджується; 
Радуйся, ним же зі Сходу темрява Заходу відганяється.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 10
Коли настав час кончини твоєї, блаженний апостоле, 

в древні Патри Ахайські прийшов ти, щоб там принести себе 
в жертву, бо течію життя ти закінчив, подвигом добрим по-
двизався, всім проповідував Христа розіп’ятого, Який для 
юдеїв спокуса, для еллінів же безумство, а нам, покликаним 
і спасенним, — Христа, Божу Силу і Божу Премудрість, від Неї 
ж і навчилися співати Богу: алилуя.

Ікос 10
Всюди ім’ям Господа Ісуса хворих зціляючи, мертвих 

воскрешаючи, бісів виганяючи, і в Патрах передсмертну свою 
проповідь ти чудесами утвердив, апостоле Христів, і анфипата 
Лезвія ти навернув до пізнання істини, коли через спротив він 
був уражений язвою, а тобою від ложа хвороби піднятий; люди 
ж всі, бачачи в тобі силу Божу, ідолів своїх знищили, потім 
і Господь явися тобі, яка і Павлу колись в Коринфі, і повелів 
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взяти хрест твій, назнаменувавши цим твоє в Патрах ради Ньо-
го страждання. Тому і ми, дивуючись великій благодаті в тобі, 
благоговійно взиваємо:

Радуйся, велика Бога всемогутнього сило; Радуйся, бага-
тоцінний чудес скарбе.

Радуйся, стародавніх Патр просвіщення і окрасо; Радуйся, 
бо невіру анфипата на віру ти перемінив.

Радуйся, бо там знову явився тобі Господь, на подвиг 
хресний закликаючи; Радуйся, бо приготовлений тобі вінець 
правди.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 11
Нерон кесар, як колись Ірод, гоніння на всіх вірних роз-

почав, у Римі Павла мечем усік, Петра ж на хресті розіп’яв, 
подібна рука мучителя тебе спіткала в Патрах, коли замість 
лагідного Лезвія суддею поставили Егеата лютого, який не 
терпів хрещення брата свого, ні зціленням дружини своєї не 
пом’якшився, а у в’язницю вкинув тебе і, як верховного Петра, 
на хрест засудив. Ти ж, будучи ув’язненим, у в’язниці темній, 
наче в світлому храмі, брата анфипатового Стратокліса на 
єпископа Патрського поставив Богу зі всіма вірними у в’язниці 
співаючи: алилуя.

Ікос 11
На місці лобнім хрест піднесений побачивши, на якому ти 

мав бути розіп’ятим ти, апостоле, не побоявся свідчити навіть до 
смерті про улюбленого тобою і полюбившого тебе Христа, і, до 
цього знамення спасіння руки простягнувши, розчулено взивав:

Радуйся, Хресте всечесний, перед яким з радістю стою, 
знаючи тебе, уповання моє; Радуйся, Хресте Животворчий, його 
ж глава до небес досягає, а підніжжя ворота пекла скрушило.

Радуйся, Хресте, якому поклоняємось, бо прийняв Влади-
ку мого, Який наче гроно найсолодше, виточив нам спасіння; 
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Радуйся, Хресте благословенний, що розбійника спас і йому 
плоди сповідання дарував.

Радуйся, бо і моєї радості був ти сповненням; радуйся 
і ти, страстотерпче, що на Хресті віру твою у Христа засвідчив.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.

Кондак 12
„Прийдіть, свідки радості моєї! — звернувся ти, апостоле, 

до виконавців волі Егеата, — творіть волю наді мною, розіпніть 
мене і, як агнця, принесіть в жертву Творцю, Який мене сотво-
рив“. І це сказавши, зійшов ти на хрест, як на горню кафедру, з неї 
ж три дні і три ночі ти проповідував Слово Боже навколишнім 
людям, щоб не боялися смерті, сповідуючи Господа Ісуса. Коли 
ж світлом небесним осяялось лице твоє, ужахнувся мучитель 
і тебе з хреста зняти повелів; але ти, страстотерпче, не захотів 
від хресних мук позбавитися, до смерті твоєї безперестанно 
Богу взиваючи: алилуя.

Ікос 12
Прославляючи апостольські подвиги твої, Андрію Пер-

возванний, ублажаємо святу кончину твою, бо нею живоносні 
страждання Сина Божого ти прославив, ми ж з розчуленим 
серцем взиваємо тобі так:

Радуйся, друже Христів, що з радістю хресні страждання 
за Нього перетерпів; Радуйся, апостоле вірний, що з хреста 
слова Життя Вічного людям проповідував.

Радуйся, бо під час зняття з хреста осяяло тебе світло, 
наче блискавка з небес; Радуйся, бо тим, хто православно спо-
відував проповіданого тобою Христа Сина Божого, ти обіцяв 
благодать велику.

Радуйся, Горнього Єрусалиму апостольська осново; Ра-
дуйся, бо ти будеш сидіти з апостолами на одному з дванадцяти 
престолів, щоб судити всі коліна Ізраїльські.

Радуйся, Андрію, апостоле Христів Первозванний.
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Кондак 13
О Первозванний апостоле Христів Андрію, споглянь на 

благохваління від усіх, хто шанує святу пам’ять твою; і як по-
ставив ти хресне древо на горах міста Києва, завжди освітлюй 
і нас спасительним знаменням цим, щоб, Хрестом Господа 
Бога і Спаса нашого бережені, ми осягли в міру віку повноти 
Христової і сподобилися з тобою і зі всіма святими, в радості, 
навіки-віків співати Богу, Спасителю нашому: алилуя.

Цей кондак читається тричі, потім ікос 1 і кондак 1.



Молитва до святого 
апостола Андрія Первозванного

П
ервозванний апостол Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа, Церкви послідовнику верховний, всехваль-
ний Андрію, славимо і величаємо апостольські 
труди твої, з радістю згадуємо твоє благословенне 

до нас пришестя, ублажаємо чесні страждання твої, шануємо 
святу пам’ять твою і віруємо, що живий Господь і жива душа 
твоя і з Ним повіки перебуваєш на небесах, звідки і любиш нас 
тією ж любов’ю, якою ти полюбив нас, коли Духом Святим 
передбачив наше до Христа навернення, і не тільки любиш, але 
і молишся за нас Богу, бачачи у світлі Його всі наші біди. Так 
віруємо і так цю нашу віру сповідуємо у храмі, що в ім’я твоє, 
святий Андрію, славно збудований; віруючи ж, просимо і бла-
гаємо Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб твоїми 
молитвами, які Він завжди слухає і приймає, подасть нам усе 
потрібне для спасіння нас грішних; щоб як ти зразу за голо-
сом Господа, залишивши сіті свої, впевнено пішов за Ним, так 
і кожний із нас нехай не шукає своєї користі, але про те, що на 
благо ближнього, і про небесне покликання нехай помишляє. 
Маючи ж тебе заступником і молитвеником за нас, уповаємо, 
що молитва твоя багато може перед Господом і Спасителем 
нашим Ісусом Христом, Йому ж подобає всяка слава, честь і по-
клоніння з Отцем і Святим Духом навіки-віків. Амінь.


