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ТРОПАР СВ. ПАНТеЛеЙМОНУ, ГОЛОС 3:
Страстотерпче святий і цілителю Пантелеймоне, 

моли милостивого Бога, щоб прощення гріхів 
подав душам нашим.

TROPAR TO ST. PANTELEIMON, TONE 3:
Holy Passion-Bearer and Healer Panteleimon, 
intercede with the Merciful God that He may  

grant to our souls forgiveness of  
transgressions.



2НА МОЛеБНІ
Коли Акафист читається як частина молебню Велико-
мученику і Цілителю Пантелеймону, порядок служби такий 
же, як поданий від стор. 678 молитовника Добрий Пастир, 
(Вінніпег, 2013) з наступними змінами:

На стор. 686-688, Тропар і Кондак святому читаються, 
замість тих що до Спасителя або до Богородиці.

ТРОПАР СВ. ПАНТеЛеЙМОНУ, ГОЛОС 3:
Страстотерпче святий і цілителю Пантелеймоне, 

моли милостивого Бога, щоб прощення гріхів подав 
душам нашим.

КОНДАК СВ. ПАНТеЛеЙМОНУ, ГОЛОС 5:
Як наслідувач Милостивого, ти благодать зцілен-

ня від Нього прийняв, Страстотерпче й Мученику 
Христовий. Молитвами твоїми наші недуги  
душевні зціли, відганяючи завжди підступи ворожі 
від тих, хто з вірою виголошує: Спаси нас, Господи.

Приспіви Канону включають тих на честь св. Пантелеймона.

ПРИСПІВИ КАНОНУ
Великомученику і Цілителю Пантелеймоне, 

моли Бога за нас. (двічі)

ІЄРЕЙ: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

ВІРНІ: І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.



2 AT THE MOLEBEN’
When the Akathist is read as part of the Moleben’ to the Great 
Martyr and Healer, Panteleimon, the order of the service is the 
same as that given from p. 679 of the Good Shepherd, Prayer 
Book (Winnipeg, 2013) with the following changes:

On pp. 687-689, the Tropar and Kondak to the Saint are read 
instead of those to the Saviour or the Theotokos.

TROPAR TO ST. PANTELEIMON, TONE 3:
Holy Passion-Bearer and Healer Panteleimon, inter-

cede with the Merciful God that He may grant to our 
souls forgiveness of transgressions.

KONDAK TO ST. PANTELEIMON, TONE 5:
As an imitator of the Merciful One, you received the 

grace of healing from Him, O Passion-Bearer and 
Martyr of Christ. Heal our spiritual diseases by your 
intercessions and always dispel the snares of the 
enemy, from them who with faith cry out: save us, 
O Lord!

Refrains from the Canon include those to Saint Panteleimon. 

REFRAINS FROM THE CANON
Great-Martyr and Healer Panteleimon, pray to God 

for us. (twice)

PRIEST: Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit.

FAITHFUL: Both now and ever and unto the ages of 
ages. Amen.



3
Після першого співання Приспівів, (стор. 692, Добрий 
Пастир, молитовник) вірні далі продовжують: 

Моли Бога за нас, cвятий Великомученику і 
Цілителю Пантелеймоне, бо ми щиро до тебе 
звертаємось, скорого помічника й молитвеника за 
душі наші.

Після другого співання Приспівів і виголосу «І нині, і 
повсякчас...» вірні співають кондак «Заступнице християн» 
як (стор. 694 Добрий Пастир, молитовник).

[ Примітка: Коли Акафист читається з молебню, це  
починається відразу ж після цього кондака. ] 

Зразу після акафиста, виголос Прокимна, а потім читання 
Апостола, «Все що дише» і читання зі святої Євангелії  
(див. стор. 696 Добрий Пастир, молитовник).  Прокимен 
і читання з Апостола і Євангелії — ті що призначені 
Великомученику і Цілителю Пантелеймону.

ПРОКИМеН, ГОЛОС 4:  (Псалом 67:36, 27)

Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.
Стих: В церквах благословляйте Бога, Господа від 

джерел Ізраїлевих.

 + АПОСТОЛ:  (2 Тимофія 2:1-10)

ЕВАНГеЛІЯ:  (Від Іоана 15:17-16:2)

Після третього співання Приспівів і виголосу «І нині, і  
повсякчас...» вірні продовжують з молитвою «Достойно є”» 
(див. стор. 698 Добрий Пастир, молитовник).
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After the first singing of the Refrains from the Canon, (p. 693, 
Good Shepherd, Prayer Book) the Faithful continue thus:

O Great-martyr and Healer Panteleimon, pray to God 
for us, for we turn to you as a swift helper for our souls.

After the second singing of the Refrains, following “Both now 
and ever...” the Faithful continue with the Kondak “O Protection 
of Christians” as on p. 695 of the Good Shepherd, Prayer Book.

[ Note: When read as part of a Moleben’, the Akathist itself 
begins immediately following this Kondak. ] 

Immediately following the Akathist, the Prokeimen is intoned, 
followed by the Epistle Reading, “Let every breath” and the 
reading from the Holy Gospel, as on p. 697  of the Good Shepherd, 
Prayer Book. The Prokeimen, Epistle and Gospel readings are 
those prescribed for the Great-Martyr and Unmercenary Healer.

PROKEIMEN, TONE 4:  (Psalm 67:36, 27)

God is wonderful in His saints, the God of Israel. 
Verse: In the churches bless God, the Lord from the 

fountain of Israel.

 + EPISTLE:  (2 Timothy 2:1-10)

 + GOSPEL:  (John 15:17-16:2)

After the third singing of the Refrains, following “Both now and 
ever...” the Faithful continue with the prayer “It is truly worthy” as 
on p. 699 of the Good Shepherd Prayer Book.  
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АКАФИСТ СВЯТОМУ ВеЛИКОМУЧеНИКУ 
І ЦІЛИТеЛЮ ПАНТеЛеЙМОНУ

КОНДАК 1ИЙ

Вибраний страстотерпче Христів і лікарю  
 благодатний, що задарма подавав недужим 

зцілення, піснями за це прославляємо тебе, 
заступника нашого. Маючи сміливість перед 
Господом, від усяких бід і хвороб визволяй нас, що 
з любов’ю взиваємо до тебе:
 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

ІКОС 1ИЙ

Як ангела земного і небесну людину знаємо 
тебе, славний Пантелеймоне, ти, ангельською 

непорочністю і мучеництвом прикрашений, 
переселився із землі на небо, де, з ангелами і 
всіма святими стоячи перед Престолом Господа 
слави, молися за нас, земних, що вшановуємо тебе 
моліннями такими:

Радуйся, світлосте благочестя; 
Радуйся, преславний світильнику Церкви.

Радуйся, мучеників пречесних окрасо; 
Радуйся, вірних у непохитному терпінні 
утвердження.
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AKATHIST TO GREAT MARTYR AND  
HEALER PANTELEIMON

KONTAKION 1

Chosen passion-bearer of Christ and gracious  
 healer, who grants free healing to the sick, we 

praise you in songs as our protector. As you have bold-
ness with the Lord, free us from all harm and sickness 
who cry with love to you:
 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

IKOS 1

We know you, glorious Panteleimon, as an earth-
ly angel and a heavenly man. For adorned with 

angelic purity and martyrdom you have passed from 
earth to Heaven, where with angels and all the saints 
standing before the throne of the Lord of Glory, you 
pray for all of us on earth who venerate you with these 
invocations:

Rejoice, torch of piety!
Rejoice, most glorious lamp of the Church!

Rejoice, adornment of venerable martyrs!
Rejoice, support of the faithful in unflinching  
endurance!
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Радуйся, юності особлива похвало; 
Радуйся, воїне Христів, у мужності нездоланний.

Радуйся, бо виріс ти в світі й над світом 
піднісся; 
Радуйся, ангеле у плоті, що перевершив 
смертних.

Радуйся, небожителю всеблаженний; 
Радуйся, Божественного розуму вмістилище.

Радуйся, бо тобою віра піднеслася; 
Радуйся, бо тобою оману ворожу знищено.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 2ИЙ

Владика, бачачи тебе сосудом обраним,  
 полюбив душі твоєї доброту, бо ти земною 

всякою славою і насолодою знехтував, а вінцем 
мученицьким бажав бути прикрашеним, пройнятий 
Божественною любов’ю, натхненно співав: алилуя.

ІКОС 2ИЙ

Розум богонатхненний маючи, о мужній воїне 
Пантелеймоне, здивував ти царя Максиміана 

мужністю душі твоєї і словами, якими сміливо 
проповідував Христа. Хвалячи таку сміливість 
твою, взиваємо тобі:

Радуйся, бо погрози Максиміана ти знехтував;
Радуйся, бо порадам нечестивців ти не 
підкорився.
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Rejoice, outstanding boast of youth!
Rejoice, warrior of Christ of invincible courage!

Rejoice, you who having grown up in the world 
were not of the world!
Rejoice, angel in the flesh, surpassing mortals!

Rejoice, all-blessed dweller in Heaven!
Rejoice, vessel of divine knowledge!

Rejoice, you by whom faith has been exalted!
Rejoice, you by whom delusion has been dethroned!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 2

Seeing you to be a chosen vessel, the Lord loved  
 the beauty of your soul; for, despising all earthly 

glory and pleasure, you longed to adorn yourself  
with the crown of martyrdom, wounded with divine love 
and singing inspiringly: Alleluia!

IKOS 2

Possessing divinely inspired knowledge, O valiant 
warrior Panteleimon, you astounded the Em-

peror Maximian by the courage of your soul and by 
the words with which you fearlessly preached Christ.  
Wherefore, praising your boldness we say to you:

Rejoice, you who despised Maximian’s threats!
Rejoice, you who did not yield to the advice of the 
godless!
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Радуйся, насадження істинного Богошанування;
Радуйся, викорінення демонського служіння;.

Радуйся, бо оману мучителів ти викривав;
Радуйся, ідольської омани переможцю.

Радуйся, бо ти розігнав нечестивих зібрання;
Радуйся, бо перемінив ти тлінне на небесне.

Радуйся, співрозмовнику безтілесних ангелів;
Радуйся, бо радієш ти разом з сонмом багато-
страждальних святих.

Радуйся, бо тобою сатана посоромився;
Радуйся, бо тобою Христос прославився.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 3ІЙ

Силою Вишнього, дарованою тобі, і великим  
 терпінням твоїм знесилив ти мучителів 

зухвалість, мужній переможцю; вогню, звірів, 
колеса ти не побоявся, і мечем тебе було усічено, 
тому вінець перемоги прийняв ти від Христа Бога, 
взиваючи Йому: алилуя.

ІКОС 3ІЙ

Обитель твоя, маючи твою чесну голову як  
 безцінний скарб, богомудрий страстотерпче, 

радістю переповнюється і любов’ю оспівує дану 
тобі від Бога благодать зцілення, вдячно взиває:
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Rejoice, propagator of true adoration!
Rejoice, uprooter of demon worship!

Rejoice, accuser of the fury of the torturers!
Rejoice, overthrower of the delusion of idols!

Rejoice, you who dispersed the assembly of the 
godless!
Rejoice, you who exchanged corruptible for 
heavenly joy!

Rejoice, converser with immaterial angels!
Rejoice, fellow-chorister of longsuffering saints!

Rejoice, you by whom Satan was put to shame!
Rejoice, you by whom Christ is glorified!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 3

By the power of the Most High given to you and  
 by your strong patience you rendered powerless 

the torturer’s insolence, O valiant victor, undaunted  
by fire, wild beasts, and the wheel. When beheaded 
with the sword, you received the crown of victory from 
Christ the Lord, crying to Him: Alleluia!

IKOS 3

The monastery which has your precious head as  
a great treasure, O divinely wise martyr, is filled 

with joy over it, and praising with love the Grace of  
healing given you by God, thankfully cries out to you:
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Радуйся, Никомидії світильнику пресвітлий;
Радуйся, обителі, що шанує тебе, невсипущий 
охоронителю.

Радуйся, бо завдяки тобі охололо безбож-
ництво;
Радуйся, тобою бо зросло богопізнання.

Радуйся, світла страстотерпців славо;
Радуйся, радісне православних слухання.

Радуйся, зцілень благодатне джерело;
Радуйся, парувань великих вмістилище.

Радуйся, благодатне миро, що духмянить душі;
Радуйся, бо допомагаєш ти тим, хто закликає 
тебе.

Радуйся, бо сліпим зір ти даруєш;
Радуйся, бо кривим подаєш ти зцілення.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 4ИЙ

Бурею помислів багатобожжя одержимий,  
 нечестивий цар був пригнічений, дізнавшись 

від лікарів, що заздрили тобі, як всяку невиліковну 
хворобу зціляєш ти іменем Христа. Ми ж, з веселістю 
прославляючи дивного в тобі Бога, співаємо Йому: 
алилуя.
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Rejoice, all-radiant lamp of Nicomedia!
Rejoice, unsleeping guardian of the monastery that 
honours you!

Rejoice, you through whom godlessness grew cold!
Rejoice, you through whom the knowledge of God 
has increased!

Rejoice, bright glory of passion-bearers!
Rejoice, joyous report of the Orthodox!

Rejoice, gracious source of healings!
Rejoice, container of great gifts!

Rejoice, fragrant myrrh that sweetens souls!
Rejoice, for you help those who call upon you!

Rejoice, you who gave sight to the blind!
Rejoice, you who caused the lame to walk!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 4

Possessed by a storm of polytheistic thoughts, 
the impious Emperor was confused on learning 

from the doctors who were jealous of you that you heal 
all kinds of incurable illnesses by the name of Christ.  
And we, glorifying with gladness our wonderful God  
in you, cry to Him: Alleluia!



8ІКОС 4ИЙ

Чули нікомидійські люди про велике співстраж- 
 дання твоє знеможеним і про безоплатне 

лікуван-ня від усяких хвороб, прямували всі до тебе,  
з вірою у лікувальну благодать, тобі даровану, 
приймали скоре зцілення від усяких хвороб, 
прославляли Бога і тебе величали, всемилос-
тивого цілителя свого, взиваючи тобі:

Радуйся, помазаний миром благодаті;
Радуйся, храме Бога освячений.

Радуйся, велика благочестивих славо;
Радуйся, тверда для скорботних стіно.

Радуйся, бо мудрих ти перевищуєш розумом;
Радуйся, бо вірних ти освітлюєш думки.

Радуйся, Божественних дарів приємнику і 
різноманітних милостей Господніх для нас 
джерело;
Радуйся, скорий помічнику стражденним.

Радуйся, засмучених пристановище;
Радуйся, заблудлих наставнику.

Радуйся, бо хворих ти задарма лікуєш;
Радуйся, бо зцілення численні ти виточуєш.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.



8 IKOS 4

When the people of Nicomedia heard of your great  
 compassion for the suffering and of your  

free healing of all illnesses, all rushed to you with faith  
in the healing Grace in you, and receiving swift healing 
of all their diseases they glorified God and magnified 
you, their most gracious healer, crying to you:

Rejoice, you who are anointed with the myrrh of 
Grace!
Rejoice, sanctified temple of God!

Rejoice, great glory of the pious!
Rejoice, firm wall of the oppressed!

Rejoice, you who surpasses the wise in knowledge!
Rejoice, you who enlightens the thoughts of the 
faithful!

Rejoice, recipient of divine gifts and source of 
many of the Lord’s mercies to us!
Rejoice, speedy helper of the suffering!

Rejoice, harbour of the storm-tossed!
Rejoice, instructor for those astray!

Rejoice, you who heals the sick without worldly profit!
Rejoice, you who imparts healing abundantly!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!



9КОНДАК 5ИЙ

Чудо преславне сотворив тобою Господь,  
 коли через служителя свого Єрмолая 

покликав тебе в чудний Свій світ. Від укусу великої 
змії померло дитя мале, а по молитві твоїй до 
Христа ожило і стало здоровим. Пізнавши так 
Життєдавця всіх, істинного Бога, з твердою вірою 
воззвав ти Йому: алилуя.

ІКОС 5ИЙ

Побачив світ сліпий, до якого з призиванням  
 імені Христового доторкнувся ти, славний. 

Єрмолаєм пресвітером просвічений, відкинув 
батьківське багатобожжя, прийняв материнське 
благочестя, яким і батька просвітив. Ради 
цього тобі, славному угоднику Божому і лікарю 
чудотворному, взиваємо:

Радуйся, бо до Бога ти велику любов маєш; 
Радуйся, вогню Божественної любові, що вічно 
горить.

Радуйся, діяльний послушнику священних 
повчань Єрмолая;
Радуйся, бо слідував ти порадам матері твоєї 
Єввули.

Радуйся, бо все роздав ти, щоб Христа знайти;
Радуйся, бо любов до світу любов’ю 
Божественною ти переміг.

Радуйся, бо замість насолод світу цього ти за 
Христа люті страждання перетерпів;
Радуйся, бо ти став спільником страждань 
Христових.



9 KONTAKION 5

The Lord worked a glorious miracle through you  
 when, through His servant Hermolaus, He called 

you into His marvelous light. For after your prayer to 
Christ a child who had died from snakebite at once  
revived and stood up, healed. Then recognizing the 
Lifegiver as the true God of all, with firm faith you cried 
to Him: Alleluia!

IKOS 5

The blind man whom you touched with prayer in 
the name of Christ recovered his sight, O glorious 

Martyr. Then, renouncing your father’s polytheism,  
you were baptized by the priest Hermolaus and 
embraced your mother’s religion with which you also 
enlightened your father. Therefore we cry aloud to you 
as to a glorious servant of God and wonderful healer:

Rejoice, you who has great devotion to God!
Rejoice, you who are ever aflame with the fire of 
divine love!

Rejoice, attentive listener to the teachings of the 
priest Hermolaus!
Rejoice, you who followed the advice of your moth-
er Eubule!

Rejoice, you who gave away everything to obtain 
Christ!
Rejoice, you who vanquished love for the world by 
love for God!

Rejoice, for instead of the pleasures of the world 
you accepted for Christ cruel sufferings!
Rejoice, for you became a partner of Christ’s Passion!
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Радуйся, переможцю над усіма стражданнями;
Радуйся, прикрашений благодатним безстрастям.

Радуйся, бо даруєш ти радість усім, хто до тебе 
звертається;
Радуйся, бо задарма зціляєш ти всіх благодаттю 
Христовою.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 6ИЙ

Проповідником істини явився просвіщений 
тобою тілесно і духовно сліпець: він, подібно 

до євангельського  сліпця, сміливо перед усіма  
сповідував Світло істинне Христа, що просвіщає  
всяку людину, нечестивого царя і богів язичницьких 
докорив і  через усічення мечем зійшов до немерк-
нучого  світла на небеса, співати Богові: алилуя.

ІКОС 6ИЙ

Зі світлим лицем став ти перед судилищем  
 царським і сміливо взивав, преблаженний, 

перед усіма: цілющою силою моєю і славою є 
Христос істинний Бог, Владика всіх, що мертвих 
воскрешає і всяку хворобу відганяє. За таке 
сповідання ублажаємо тебе, взиваючи:

Радуйся, бо ти є вустами громогласними божес-
тва Христового;
Радуйся, бо уста твої медоточиві сповіщають 
Його домобудівництво.
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Rejoice, you who overcame all the passions!
Rejoice, you who through Grace were adorned with 
dispassion!

Rejoice, you who fills with joy those who hasten to you!
Rejoice, you who heals all freely by the Grace of 
Christ!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 6

The blind man enlightened by you in body and 
soul became a preacher of the truth for, like the 

blind man of the Gospel, he boldly preached Christ 
to all as the true light that enlighteneth every man.  
But for reproaching the impious Emperor and the pagan 
gods he was beheaded and rose to the unwaning light 
in Heaven to sing to God: Alleluia!

IKOS 6

Standing before the Emperor’s tribunal with a  
 radiant face you boldly declared in the hearing 

of all, thriceblessed martyr: My all-healing power and 
glory is Christ, the true God, the Lord of all, Who raises 
the dead and heals all infirmities. For this confession 
we bless you and say: 

Rejoice, thundering mouth of the deity of Christ!
Rejoice, mellifluous tongue that declares His plan of 
salvation!
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Радуйся, красномовцю найвищого богослов’я;
Радуйся, мудрий сіячу благочестя.

Радуйся, милозвучна віри сопілко;
Радуйся, славний проповіднику православ’я.

Радуйся, бо ще до смерті ти являв дивні 
дійства;
Радуйся, бо після смерті ти звершуєш чудеса.

Радуйся, бо ти споглядаєш славу Христову;
Радуйся, бо ти слухаєш тих, хто молиться до тебе.

Радуйся, подателю милості твоєї тим, хто її 
просить;
Радуйся, ходатаю благ тим, хто шанує пам’ять 
твою.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 7ИЙ

Миро вилилося на душу твою, богомудрий  
 цілителю, від Утішителя Духа; тому 

після смерті чесне тіло твоє, духмяністю своєю  
сморідність пристрастей відганяючи, зцілення 
подає тим, хто з вірою до Бога взиває: алилуя.

ІКОС 7ИЙ 

Коли побачили шанувальники ідолів багаторіч- 
 ного розслабленого, який по молитві твоїй 

піднявся і ходив, то багато з них увірували у Христа; 
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Rejoice, orator of sublime theology!
Rejoice, wise sower of piety!

Rejoice, sweet-sounding flute of faith!
Rejoice, glorious preacher of Orthodoxy!

Rejoice, you who were shown to be marvellous 
before your death!
Rejoice, worker of wonders after your death!

Rejoice, seer of Christ’s glory!
Rejoice, listener of those who pray to you!

Rejoice, giver of help to those who need it!
Rejoice, obtainer of blessings for those who honour 
your memory!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 7

Myrrh was poured out on your soul, O divinely  
 wise healer, from the Comforter Spirit, where-

fore after your death your venerable relics, by their fra-
grance banish the stench of passions and give healing 
to those who with faith cry to God: Alleluia!

IKOS 7

When the worshippers of idols beheld, O Saint,  
 the paralyzed man raised and walking through 

your prayer many believed in Christ; 
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жерці ж бісівські, поглинуті заздрістю, підмовили 
царя на лютість. Тобі ж, безжалісно за Христа 
струганому, обпалюваному, зі зворушеністю 
взиваємо:

Радуйся, бо насолоди земні ти знехтував;
Радуйся, бо понад благами земними ти піднісся.

Радуйся, бо всяку красу світу цього ти за ніщо 
вважав;
Радуйся, бо славу швидкоминучу ти з себе 
струсив.

Радуйся, бо невловимим ти був для Веліара;
Радуйся, бо ти переміг підступи мучителів.

Радуйся, бо ти не пощадив життя свого;
Радуйся, бо ти став ворогом гріховної плоті.

Радуйся, бо багатобожжя широту ти стіснив;
Радуйся, бо Божественною силою ти ідолів 
подолав.

Радуйся, гостра стріло, що раниш ворогів;
Радуйся, заступнику, що заступаєшся за 
вірних.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.
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but the demon’s priest, consumed with jealousy,  
incited the Emperor to anger. Therefore, to you who 
were mercilessly tortured and burnt for Christ, we cry 
with compunction:

Rejoice, you who despised earthly pleasures!
Rejoice, you who were above material comforts!

Rejoice, for you regarded as nothing all the beauti-
ful things in this world!
Rejoice, for you shook yourself free of fleeting 
glоry!

Rejoice, you who remained free from the nets of the 
devil!
Rejoice, you who vanquished the wiles of the tortur-
ers!

Rejoice, you who did not spare your life for Christ!
Rejoice, you who were shown to be an enemy of 
hostile flesh!

Rejoice, you who oppressed the spread of polythe-
ism!
Rejoice, you who by the power of God defeated the 
idols!
Rejoice, sharp arrow by which enemies are wounded!
Rejoice, mediator who defends the faithful!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!



13КОНДАК 8ИЙ

Дивно являвся тобі Господь, підбадьорюючи  
 і підтримуючи в муках за ім’я Його,  

бо в образі пресвітера Єрмолая кипляче олово,  
в яке ти був укинутий, охолодив і в морі  
від’єднав великий камінь від шиї твоєї та вивів 
неушкодженим на землю. Ти ж, знову ставши перед 
царем, урочисто співав Христу Богові: алилуя.

ІКОС 8ИЙ 

На небеса піднявшись, тих, що на землі,  
 не залишив ти, перебуваючи з нами  

всечесною главою твоєю, великий страстотерпче 
Христів, приймаючи від Господа і подаючи 
просвіщення і освячення всім, хто так взиває тобі:

Радуйся, премудрості Божественної сповнений;
Радуйся, провидіння Божого про нас таїннику.

Радуйся, богомудрих розумів насолодо;
Радуйся, боголюбивих душ радосте.

Радуйся, пресвітлий Христів бісере;
Радуйся, освячений душею і тілом.

Радуйся, бо в дворах першонароджених ти на 
небесах оселився;
Радуйся, бо в присноблаженних чертогах ти 
перебуваєш.

Радуйся, бо світло Троїчне ти споглядаєш;
Радуйся, в молитвах до Бога теплий за нас 
заступнику.



13 KONTAKION 8

The Lord appeared to you in a wonderful way,  
 encouraging and upholding you in tortures for 

His name. For in the person of the priest Hermolaus 
He cooled the boiling lead into which you were thrown, 
and in the sea He untied the great stone from your 
neck and brought you unharmed to land. But you,  
having been brought again before the Emperor, sang 
triumphantly to Christ our God: Alleluia!

IKOS 8

While dwelling noetically wholly in Heaven, 
 you do not leave those below on earth but 

remain with us through the relics of your holy skull,  
O great passion-bearer of Christ, receiving from the 
Lord enlightenment and sanctification and giving it to 
those who cry to you thusly:

Rejoice, you who are filled with divine wisdom!
Rejoice, discerner of God’s providence!

Rejoice, delight of minds made wise by God!
Rejoice, gladness of souls who love God!

Rejoice, bright pearl of Christ!
Rejoice, you who were sanctified in soul and body!

Rejoice, dweller in the courts of the firstborn in 
Heaven!
Rejoice, inhabitant of the ever-blessed bridal halls!

Rejoice, beholder of the light of the Trinity!
Rejoice, fervent mediator in your prayers to God for 
us!
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Радуйся, бо ти подаєш душам просвіщення;
Радуйся, бо ти посилаєш скорботним утішання.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 9ИЙ

Усяке єство здивувалося, Пантелеймоне,  
 сяянню в тобі благодаті і багатству чеснот, 

ангелоподібній чистоті твоїй, великій мужності 
в лютих стражданнях, міцній любові до Христа і 
великому співcтражданню до людей, серед яких 
ти твориш чудеса, щоб співали: алилуя.

ІКОС 9ИЙ 

Проповідники велемовні не можуть достойно  
 прославити боріння твої, славний добро-

побіднику, як непереможною силою Божою в 
юних літах переміг ти древнього лютого ворога і 
посоромив ідольську оману. Ми ж, здивуванням 
переповнені, взиваємо тобі:

Радуйся, радісне видовище ангелів;
Радуйся, благоговійне здивування людей.

Радуйся, бо ти кров за Христа пролив і в смерті 
молоко виточив;
Радуйся, бо тіло за Нього ти мученицькій 
смерті віддав.

Радуйся, сповідництва правило;
Радуйся, мужній воїне Царя царів.



14
Rejoice, you who grant illumination to souls!
Rejoice, you who send comfort to the afflicted!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 9

All nature marvelled, O Panteleimon, at the radiance  
 of Grace and wealth of virtues in you: your  

angelic purity, your great courage in cruel sufferings,  
your strong love for Christ and great compassion for 
people, for whom you do glorious things that they may 
sing: Alleluia!

IKOS 9

Eloquent orators cannot worthily praise your  
 struggles, O glorious victor, as by the invincible 

power of God, though young in years you conquered the  
ancient, primordial enemy and put to shame the 
delusion of idols. But we, filled with wonder, cry  
to you:

Rejoice, joyful sight of angels!
Rejoice, reverent wonder of men!

Rejoice, you who shed your blood for Christ, and in 
death shed milk!
Rejoice, you who gave up your body to a martyr’s 
death for His sake!

Rejoice, model of confession!
Rejoice, valiant warrior of the King of kings!
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Радуйся, бо темряви володаря ти переміг;
Радуйся, бо перемогою своєю ти небесних і 
земних звеселив.

Радуйся, Вишнього світу співжителю блаженний;
Радуйся, земного світу мудрий подорожній.

Радуйся, дерево, прикрашене плодами 
благодатних дарувать;
Радуйся, носій добропобідного віття.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

 

КОНДАК 10ИЙ

Співстраждання сповнений, як істинно подібний  
 до Господа, Подателя милості, чесний страж-

дальче, Пантелеймоном (тобто Всемилостивим) 
Ним найменований був ти, бо на всіх, хто до тебе 
звертався, ти милість проливав, її ж і нам щиро 
виточуєш, що через тебе Богові взиваємо: алилуя.

ІКОС 10 

Стіну тверду, яка ніякими муками не руйнується,  
 побачив у тобі мучитель і надумав скрушити 

кріпкість твою зубами звірів і лезом колеса,  
але і в цьому отримав поразку: сила бо Христова 
лють звірів приборкала, а страшне колесо, 
на якому крутилося тіло твоє, зруйнувалося.  
Тобі ж, непереможному страстотерпцю, взиваємо:

Радуйся, чесне Христове обрання;
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Rejoice, you who conquered the ruler of darkness!
Rejoice, you who by your victory gladdened Heav-
en and earth!

Rejoice, blessed inhabitant of the world above!
Rejoice, wise pilgrim of the world below!

Rejoice, tree adorned with the fruits of the gifts of 
Grace!
Rejoice, you who carry palms of victory!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 10

Filled with compassion, as a true imitator of the  
 Lord, the Giver of mercy, O venerable martyr,  

you were renamed by Him Panteleimon (that is, all-
merciful), for you pour out mercy on all who resort to 
you; pour it also abundantly on  us who cry to God 
concerning you: Alleluia!

IKOS 10

Finding you a strong wall impregnable to all kinds of 
torture, the torturer tried to crush your strength by  

the teeth of wild beast and the spikes of the torture- 
wheel, but all to no effect. For the power of Christ sub-
dued the fierceness of the beasts and the frightful wheel,  
on which your body was turned, immediately broke to  
pieces. So to you,  invincible passionbearer, we cry:

Rejoice, precious chosen one of Christ!
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Радуйся, непорочна Богові духмяносте.

Радуйся, твердий адаманте Церкви;
Радуйся, непохитний стовпе, що сягає Небес.

Радуйся, бо ти звірів видимих приборкуєш;
Радуйся, бо ти драконів невидимих скрушуєш.

Радуйся, обагрений твоєю за Христа кров’ю, 
розведеною молоком;
Радуйся, бо ти отримав нев’янучий вінець.

Радуйся, бо ти приніс радість ангелам і людям;
Радуйся, прославлений Богом на небесах і на 
землі.

Радуйся, небожителю, що торжествуєш з 
мучениками;
Радуйся, бо ти насолоджуєшся пресолодким 
спогляданням Христа.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

КОНДАК 11ИЙ

Пісню похоронну приносимо твоєму священному  
 заколенню за Христа, в якому замість крові  

з тебе витекло молоко, великомученику, а  
оливкове дерево, під яким тебе було усічено, 
сповнилося цільбоносних плодів. Тому Христу, 
Який дивно прославляє тих, хто славить Його, 
тепло взиваємо: алилуя.
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Rejoice, unblemished fragrance of God!

Rejoice, firm diamond of the Church!
Rejoice, unshakable tower reaching to Heaven!

Rejoice, tamer of visible beasts!
Rejoice, crusher of invisible dragons!

Rejoice, you was were stained with your blood 
shed for Christ, mixed with milk!
Rejoice, you who have received unfading crowns!

Rejoice, you who causes joy to angels and men!
Rejoice, you who has been glorified by God in  
Heaven and on earth!

Rejoice, celestial one, who sings in chorus with the 
martyrs!
Rejoice, you who are satisfied with the sweet vision 
of Christ!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

KONTAKION 11

A funeral song we offer to your sacred immolation  
 for Christ, in which milk instead of blood flowed 

from you, Great Martyr, and the olive tree under which 
you were beheaded was all covered with healing fruit.  
Wherefore we cry fervently to Christ Who wonderfully 
glorifies those who glorify Him: Alleluia!



17ІКОС 11ИЙ

Світлосяйним променем був ти, богомудрий тим,  
 що сидять у темряві багатобожжя, і вів ти  

по путі до Сонця правди, Христа Бога, Йому ж  
молися, щоб і ми завжди перебували у світлі 
заповідей Його і радісно тобі такі моління 
приносили:

Радуйся, пресвітла зірко, що на мисленій тверді 
сяє;
Радуйся, променю, що христоіменитим людям 
світиш.

Радуйся, таємниче осяяний Сонцем Христом;
Радуйся, бо розумом своїм ти землю обтікаєш.

Радуйся, оселе прекрасна Всесвятого Духа;
Радуйся, сосуде пречесний, що проливаєш 
зцілення.

Радуйся, чистоти скарбе;
Радуйся, милості тезоіменитий.

Радуйся, Царства Небесного спадкоємцю;
Радуйся, вічної слави співпричаснику.

Радуйся, заступнику всіх, хто бідує в морі 
житейському;
Радуйся, безсрібнику, що допомагаєш усім, хто 
з вірою до тебе звертається.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.



17 IKOS 11

You were a luminous ray, O divinely wise one,  
 to those sitting in the darkness of polytheism, 

leading them to the Sun or righteousness, Christ 
God. Him do you entreat that we who offer you 
these glad praises may ever live in the light of His  
commandments:

Rejoice, bright star, shining in the noetical firma-
ment!
Rejoice, ray of light shining for Christian people!

Rejoice, you was were mystically illumined by the 
Sun, Christ!
Rejoice, you who in spirit roam the earth!

Rejoice, beautiful tabernacle of the Most Holy Spirit!
Rejoice, honourable vessel that pours out healing!

Rejoice, treasury of purity!
Rejoice, namesake of mercy!

Rejoice, heir of the Heavenly Kingdom!
Rejoice, partaker of eternal glory!

Rejoice, patron of those in distress on the sea of 
life!
Rejoice, unmercenary healer who helps those who 
invoke you with faith!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!



18КОНДАК 12ИЙ

Благодаті багатство прийняв ти, триблаженний,  
 через велику любов твою до Христа Бога, 

Який і явив тебе багатоцілющим джерелом,  
що даром лікує душевні і тілесні хвороби всіх, 
хто до тебе звертається і з вірою до Бога взиває:  
алилуя.

ІКОС 12ИЙ

Оспівуючи багатостраждальні подвиги твої 
за Христа, славний страстотерпче, хвалимо 
довготерпіння твоє, ублажаємо мученицьку смерть, 
шануємо священну пам’ять твою, заступнику наш і 
цілителю, і з подякою так до тебе взиваємо:

Радуйся, благочестя сурмо благозвучна;  
Радуйся, мече, що просікає нечестя.

Радуйся, струганий на дереві за Того, Хто руки 
простягнув Свої на Дереві хреснім; 
Радуйся, бо ти, будучи паленим за Нього, 
омани піч погасив.

Радуйся, бо ранами твоїми ти ворогів уранив; 
Радуйся, бо кров’ю твоєю ти потоки ідольської 
крові висушив.

Радуйся, в кипляче олово вкинутий за Христа; 
Радуйся, занурений за ім’я Його у води 
морські.

Радуйся, бо провидінням Божим ти 
неушкодженим у всьому перебував;



18 KONTAKION 12

You received an abundance of Grace, thrice- 
 blessed one, according to the greatness of your 

love for Christ God, Who also showed you to be a 
source of healing, for you cure without payment the 
sicknesses of soul and body of those who come to you 
with faith and cry to God: Alleluia!

IKOS 12
Chanting of your long-suffering labours for Christ, O 

glorious passion-bearer, we praise your great patience, 
we bless your martyr’s death, and we honour your holy 
memory, O our defender and healer, and in praise we 
cry to you:

Rejoice, sweet-sounding trumpet of piety!
Rejoice, sword which cuts down impiety!

Rejoice, you who were scraped on a tree for Him 
Who stretched out His arms on the tree of the Cross!
Rejoice, for, being burnt for Him, you extinguished 
the furnace of delusion!

Rejoice, you who wounded the enemies by your 
wounds!
Rejoice, you who dried the streams of idolatrous 
blood by your blood!

Rejoice, you who were thrown into boiling lead for 
Christ!
Rejoice, you who were sunk in the sea for His 
name!

Rejoice, you who remained unharmed therein by the 
providence of God!
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Радуйся, бо через вогонь і воду ти увійшов у 
спокій небесний.

Радуйся, бо ти виточуєш безкінечні потоки 
милості вірним; 
Радуйся, благоспівстраждальний лікарю, що 
зцілення благодатні подаєш.

 + Радуйся, великомученику і цілителю 
Пантелеймоне.

13ий Кондак читається тричі: 

КОНДАК 13ИЙ

О багатостраждальний і предивний страсто- 
 терпцю Христів і цілителю наш Пантелеймоне! 

Милостиво прийми це мале наше приношення, 
від усяких недуг зціли нас і заступництвом 
твоїм збережи від ворогів видимих і невидимих  
і вічної муки позбавитися нам Господа ублагай, 
щоб у Царстві Його співати: алилуя.

Після цього знову читаються перший Ікос і перший Кондак.

7
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Rejoice, you who passed through tortures of fire and 
water into the peace of Heaven!

Rejoice, you who poured unfailing streams of mer-
cy on the faithful!
Rejoice, gracious and compassionate physician 
who grants healing through Grace!

 + Rejoice, Great Martyr and Healer Panteleimon!

The 13th Kontakion is read thrice: 

KONTAKION 13

O, our long-suffering and wonderful Passion- 
 bearer of Christ and Healer Panteleimon!  

Graciously accept from us this small offering, heal us  
of our many and various ailments, and through your  
intercession protect us from enemies visible and  
invisible and pray to the Lord that we may be delivered 
from eternal torment, that we may continually sing in 
His Kingdom: Alleluia!

Following this, the First Ikos and First Kondak are read again.

7
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Якщо Акафіст читається як частина молебню Велико-
мученику і Цілителю Пантелеймону, ця молитва читається 
в місці молитви до Спасителя або Богородиці на cтор. 702-
704 (Добрий Пастир, молитовник).

МОЛИТВА ДО СВЯТОГО ВеЛИКОМУЧеНИКА 
І ЦІKЛИТеЛЯ ПАНТеЛеЙМОНА 

o великий Христів угоднику і преславний  
 цілителю, великомученику Пантелеймоне! 

Ти  душею на небесах перед престолом Божим 
стоїш і триіпостасною Його славою насолоджуєшся,  
а тілом і іконою святою на землі в Божественних 
храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні 
чудеса твориш. 

Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що 
стоять і перед чесною іконою твоєю моляться, 
благаючи від тебе цілющої допомоги і  заступниц-
тва; піднеси до Господа Бога нашого  теплі твої 
молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. 

Бо ми через беззаконня наші  не можемо підняти 
очей до висоти небесної, ні піднести голосу 
моління до Його в Божестві неприступної слави;  
серцем скрушеним і  духом смиренним тебе, 
заступника милостивого перед Владикою 
і молитвеника за нас грішних, закликаємо,  
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If the Akathist is read with the Moleben’ to the Great-Martyr and 
Healer Panteleimon, this prayer is read in place of the prayers to 
the Saviour or Theotokos on p. 703-705 Good Shepherd Prayer 
Book.

PRAYER TO ST PANTELEIMON THE GREAT 
MARTYR AND UNMERCENARY HEALER

Holy Great-Martyr and Healer Panteleimon, imitator  
 of God’s mercy! Look down in your loving  

kindness and hearken to us, sinners, who offer  
heartfelt prayers before your holy icon. 

Ask for us from the Lord God, before Whom the 
Angels stand in heaven, remission of our sins and 
transgressions. Heal the ills of body and soul of the 
servants of God whom we here commemorate, who 
are here present, and of all Orthodox Christians who 
seek your help. 

For behold, we, who because of our sins are pos-
sessed by bitter ills and have no help or consola-
tion, yet flee to you for refuge, since you have been 
given Grace to pray for us and to heal every ill and ev-
ery disease. Grant, therefore, to all of us, by your holy 
prayers, health and strength of soul and body, good 
growth in the Faith and in devotion, and all that is need-
ful in this temporal life and for our salvation: 
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бо ти отримав благодать від Господа недуги 
відганяти і пристрасті зціляти. 

Тебе просимо: не зневаж нас недостойних, що 
молимося тобі й помочі твоєї потребуємо, будь нам 
у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у 
напастях покровителем, для хворих очей прозріння 
подателем, дітям хворим помічником. 

Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, 
щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали 
благодать і милість і прославляли всіх благ  
Джерело і Дароподателя Бога, Єдиного в Тройці 
Святій, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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So that, having been granted great and rich mercy 

through you, we may glorify you and Him that 
bestows all good things, our God Who is wondrous 
in His Saints, the Father, and the Son, and the Holy 
Spirit. Amen.




