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Ïàíòåëå³ìîí
(пам’ять 27 липня за старим стилем)
Святий великомученик і цілитель Пантелеімон
народився у Вифанії (Мала Азія) у місті Никомидія в
родині знатного язичника Євсторгія і був названий
Пантолеоном (що значить “по всьому лев”), тому що
батьки бажали бачити його мужнім і безстрашним
юнаком. Мати, свята Єввула (пам’ять 30 березня),
виховувала хлопчика в християнській вірі, але рано
закінчила своє земне життя. Тоді батько віддав
Пантолеона у язичницьку школу, а потім навчав його
медичному мистецтву у знаменитого в Никомидії
лікаря Євфросина. Відрізняючись красномовством,
гарною поведінкою і незвичайною красою, юний
Пантолеон
був
представлений
імператорові
Максиміану (284-305 р.), що захотів залишити його
придворним лікарем.
У цей час у Никомидії таємно проживали
священномученики пресвітери Єрмолай, Єрмип і
Єрмократ, що вціліли після спалення 20 тисяч
християн (пам’ять 28 грудня) у Никомидійській церкві
в 303 році і страждань священномученика Анфима
(пам’ять 3 вересня). З вікна відокремленого будиночка
святий Єрмолай неодноразово бачив благовидного
юнака і прозорливо провидів у ньому обране
вмістилище благодаті Божої. Один раз пресвітер
покликав Пантолеона до себе і почав з ним бесіду, під
час якої виклав йому основні істини християнської
віри. З цього часу Пантолеон став щодня заходити до
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священномученика Єрмолая і з насолодою слухав те,
що відкривав йому Божий служитель про
Найсолодшого Ісуса Христа.
Один раз, повертаючись від учителя, юнак
побачив мертву дитину, що лежала на дорозі, укушена
єхидною, котра звивалася поруч. Сповнившись
співчуття і жалості, Пантолеон став просити Господа
про воскресіння померлого і умертвіння отруйного
гада. Він твердо вирішив, що у випадку виконання
його молитви стане християнином і прийме святе
Хрещення. І по дії Божественної благодаті дитина
ожила, а єхидна розлетілася на шматки на очах
здивованого Пантолеона.
Після цього чуда святий Єрмолай охрестив юнака
в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Сім днів провів
новоохрещений у свого духоносного вчителя,
вбираючи у своє серце богооткровенні істини святого
Євангелія. Ставши християнином, Пантолеон часто
розмовляв зі своїм батьком, розкриваючи йому
облудність язичництва і поступово підготовляючи до
прийняття християнства. У цей час Пантолеон уже був
відомий як гарний лікар, тому до нього привели
сліпого, котрого ніхто інший не міг зцілити. «Світло
очам твоїм поверне Отець світла, Бог щирий, — сказав
йому святий, — в ім’я Господа мого Ісуса Христа, що
просвіщає сліпих, прозрій!» Сліпий негайно ж прозрів,
а разом з ним духовно прозрів і батько святого —
Евсторгій, і обидва з радістю прийняли святе
Хрещення.
Після смерті батька святий Пантолеон присвятив
своє життя стражденним, хворим, убогим і жебракам.
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Він безкоштовно лікував всіх, хто звертався до нього,
відвідував у темницях в’язнів і при цьому зціляв
стражденних не стільки медичними засобами, скільки
призиванням Господа Ісуса Христа. Це викликало
заздрість, і лікарі донесли імператорові, що святий
Пантолеон християнин і лікує християнських в’язнів.
Максиміан умовляв святого спростувати донос і
принести жертву ідолам, але обраний страстотерпець
Христовий і благодатний лікар визнав себе
християнином і на очах імператора зцілив
розслабленого: «В ім’я Господа Ісуса Христа, встань і
будь здоровий», — вимовив святий Пантолеон, і
хворий негайно видужав. Клятий Максиміан наказав
стратити зціленого, а святого Пантолеона піддав
найжорстокішим мукам. «Господи Ісусе Христе! Не
залиши мене в цю хвилину, дай мені терпіння, щоб я
до кінця міг винести муки!» — молився святий і почув
голос: «Не бійся, Я с тобою». Господь з’явився йому «в
образі пресвітера Єрмолая» і зміцнив перед
стражданнями. Великомученика Пантолеона повісили
на дереві і рвали тіло залізними гачками, обпалювали
свічками, розтягували на колесі, кидали в кипляче
олово, вкидали в море з каменем на шиї. Однак у всіх
катуваннях
мужній
Пантолеон
залишався
непошкодженим і з відвагою викривав імператора.
Господь неодноразово являвся святому і зміцнював
його. У цей же час перед судом язичників стали
пресвітери Єрмолай, Єрмипп і Єрмократ. Вони мужньо
визнали Найсолодшого Господа Ісуса і були позбавлені
голови (пам’ять 26 липня).
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По велінню імператора, святого великомученика
Пантолеона привели в цирк і кинули його на
розтерзання диким звірам. Але звірі лизали його ноги і
відштовхували один одного, намагаючись торкнутися
руки святого. Бачачи це, глядачі піднялися з місць і
стали кричати: «Великий Бог християнський! Нехай
буде відпущений неповинний і праведний юнак!»
Розлючений Максиміан наказав воїнам убити мечами
усіх, хто славив Господа Ісуса, і навіть убити звірів, що
не торкнули святого мученика. Бачачи це, святий
Пантолеон викликнув: «Слава Тобі, Христі Боже, що
не тільки люди, але і звірі вмирають за Тебе!»
Нарешті, божеволіючи від люті Максиміан
наказав відрубати великомученикові Пантолеону
голову. Воїни привели святого на місце страти і
прив’язали
до
маслинового
дерева.
Коли
великомученик почав молитися Господу, один з воїнів
ударив його мечем, але меч став м’яким, як віск, і не
наніс ніякої рани. Вражені чудом, воїни закричали:
«Великий Бог християнський!» У цей час Господь ще
раз відкрився святому, назвавши його Пантелеімоном
(що значить “многомилостивий”) замість колишнього
імені Пантолеон, за його велике милосердя і
співстраждання. Почувши Голос з Неба, воїни упали на
коліна перед мучеником і просили прощення. Кати
відмовилися продовжувати страту, але великомученик
Пантелеімон повелів виконати наказ імператора. Тоді
воїни зі сльозами простилися з великомучеником,
цілуючи його руку. Коли мученикові відітнули голову,
то з рані разом із кров’ю потекло і молоко, а маслинове
дерево, до якого був прив’язаний святий, у цей момент
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зацвіло і виповнилося цілющих плодів. Бачачи це,
багато людей увірувало в Христа Ісуса. Тіло святого
Пантелеімона, кинуте в багаття, залишилося
неушкодженим, і тоді Никомидійський страстотерпець
був похований християнами на прилеглій землі
схоласта Адамантія.
Лаврентій,
Васса
і
Провіан,
слуги
великомученика, написали оповідання про життя,
страждання і кончину великомученика. Пам’ять
святого
Пантелеімона
здавна
святкується
Православним Сходом. Вже в IV столітті були
споруджені храми в ім’я святого в Севастії Вірменській
і Константинополі. Кров і молоко, що пролилися при
усіканні святого, зберігалися до Х століття і подавали
віруючим зцілення.
Чесні8 мощі великомученика Пантелеімона
часточками розійшлися по усьому християнському
світу. Особливо багато їх на Святій Горі Афон. Чесна8 і
цілительна голова його зберігається в Руському
Афонському Свято-Пантелеімоновому монастирі, у
соборному храмі, присвяченому його імені.
У Никомидії напередодні 27 липня — дня пам’яті
святого великомученика — відбувається урочистий
хресний хід з чудотворною іконою святого. Тисячі
людей — православних християн і інших конфесій —
вірменів, католиків і навіть магометан з’їжджаються
сюди і привозять сотні хворих, що одержують зцілення
по молитвах святого. У церковній книзі «кондак», що
зберігається в Никомидійській митрополії, зафіксовано
дві тисячі автографів греків, турок, італійців і вірменів,
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що одержали зцілення по молитвах великомученика
Пантелеімона.
Шанування святого мученика в Руській
Православній Церкві відомо вже з XII століття.
Великий князь Із’яслав, у святому хрещенні
Пантелеімон, мав зображення великомученика на
своєму бойовому шоломі і його заступництвом
залишився живий у бою 1151 року. Під командуванням
Петра - I російські війська одержали, в день пам’яті
великомученика Пантелеімона, дві морських перемоги
над шведами: у 1714 році при Гангаузі (Фінляндія) і в
1720 році при Гренгамі (невелика гавань на
Аландських островах).
Ім’я святого великомученика Пантелеімона
призивається при здійсненні таїнства Маслосвяття
(Соборування), освячення води і молитвах за немічних.
Пам’ять його особливо урочисто відбувається в
Руському Свято-Пантелеімоновому монастирі на
Афоні. Собор в його ім’я побудований у 1826 році за
зразком древніх афонських храмів. У вівтарі, у
дорогоцінному ковчегу, зберігається головна святиня
обителі
—
голова
святого
великомученика
Пантелеімона. За 8 днів до свята починається
передсвято. У ці дні після вечерні співаються молебні
канони на 8 гласів, примітно, що для кожного дня існує
особливий канон. У день свята відбувається урочисте
всенічне бдіння і тисячі гостей і прочан беруть участь у
Богослужінні. По рукописній афонській службі
надруковані приспіви на 9-й пісні канону
великомученикові. За древньою традицією прочани
Руської Православної Церкви щорічно їздять в Грецію і
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на Святу Гору Афон до дня
великомученика Пантелеімона.

пам’яті

святого

Àêàô³ñò âåëèêîìó÷åíèêó Ïàíòåëå³ìîíó
Êîíäàê 1
Обраний страстотерпче Христовий і лікарю
благодатний, що безоплатно подаєш недужим зцілення,
піснями вихваляємо тебе, заступника нашого. Ти ж,
маючи дерзновення до Господа, від усякого лиха і
хвороб звільняй нас, що з любов’ю тобі співаємо:
Радуйся, великомучениче і цілителелю Пантелеімоне.
²êîñ 1
Ангелом земним і небесною людиною знаємо
тебе, славний Пантелеімоне: ангельською бо
непорочністю
і
мучеництвом
прикрашений,
переселився єси від землі на Небо, де з Ангелами і
усіма святими стоячи перед Престолом Господа слави,
молися за нас, земних, що почитають тебе взиваючи
так:
Радуйся, світлосте благочестя;
Радуйся, преславний світильниче Церкви.
Радуйся, мучеників пречесних прикрасо;
Радуйся, вірних у непохитному терпінні
утвердження.
Радуйся, юності пренеабияка похвало;
Радуйся, поборниче Христовий, у мужності
нездоланний.
Радуйся, що виріс у мирі, премирним і виявився;
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Радуйся, ангеле в плоті, що перевершуєш
смертних.
Радуйся, небожителю всеблаженний;
Радуйся, Божественного розуму вмістилище.
Радуйся, бо тобою віра підноситься;
Радуйся, бо тобою гріховність перемагається.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 2
Бачачи тебе вмістилищем обраним, возлюбив
Владика душі твоєї доброту. Ти бо земну всяку
насолоду і славу знехтувавши, вінцем мученицьким
забажав єси прикраситися, сповнений Божественною
любов’ю, і натхненно співаючи: Алилуя.
²êîñ 2
Розум богодухновенний маючи, о добрий воїне
Пантелеімоне, здивував єси царя Максиміана
мужністю душі твоєї і словами, якими сміливо
проповідував єси Христа. Тому вихваляючи відвагу
твою, співаємо тобі таке:
Радуйся, бо погрози Максиміана не злякався;
Радуйся, бо раді нечестивих не покорився.
Радуйся, насадження істинного богопочитання;
Радуйся, викорінювання демонського служіння.
Радуйся, шаленства мучителів викривачу;
Радуйся, бо ідольські принадності скидаєш.
Радуйся, бо розігнав нечестивих зборища;
Радуйся, бо змінив тлінне на Небесне.
Радуйся, співбесідниче нематеріальних Ангелів;
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Радуйся, співстраждальнику багатостраждальних
святих.
Радуйся, бо тобою сатана осоромлений;
Радуйся, бо тобою Христос прославлений.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 3
Силою Всевишнього, дарованою тобі, і міцним
терпінням твоїм обеззброїв єси зухвалість мучителя,
мужній переможцю: вогню, звірів, колеса не злякався і
на усічену главу, вінець перемоги прийняв єси від
Христа Бога, співаючи Йому: Алилуя.
²êîñ 3
Маючи, як превеликий скарб, дорогоцінну главу
твою, богомудрий страстотерпче, обитель твоя радості
виповнюється цим і, любов’ю оспівуючи дану тобі від
Бога благодать зцілень, вдячно кличе до тебе:
Радуйся, Никомидії світильниче всесвітлий;
Радуйся, шануючої тебе обителі вартовий
невсипущий.
Радуйся, бо тобою охололо безбожництво;
Радуйся, бо тобою зросло богопізнання.
Радуйся, світла страстотерпців славо;
Радуйся, бо тобою радість православні почули.
Радуйся, зцілень благодатне джерело;
Радуйся, дарувань великих вмістилище.
Радуйся, запашне миро, бо наповнюєш пахощами
душі;
Радуйся, бо допомагаєш тим, хто закликає тебе.
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Радуйся, бо сліпим зір даруєш;
Радуйся, бо кульгавим іти допомагаєш.
Радуйся,
великомучениче
і
Пантелеімоне.

цілителю

Êîíäàê 4
Бурею
думок
багатобожжя
одержимий,
нечестивий цар зніяковів, почувши, від лікарів, що
заздрили тобі, як всілякі незціленні недуги зціляєш ти
Ім’ям Христа. Ми ж, з радістю прославляючи дивного
в тобі Бога, співаємо Йому: Алилуя.
²êîñ 4
Почувши никомидійскі люди про велике
співстраждання твоє до стражденних і про безоплатне
лікування від усяких хвороб, кинулися всі до тебе, з
вірою в лікуючу благодать, у тобі сущу, і приймаючи
швидке зцілення від усяких хвороб, прославляли Бога і
тебе вихваляли, всемилостивого цілителя свого,
співаючи тобі:
Радуйся, помазаний миром благодаті;
Радуйся, храме Бога освячений.
Радуйся, велика благочестивих славо;
Радуйся, тверда стіна тих, що озлоблюються.
Радуйся, бо мудрих перевершуєш розумом;
Радуйся, бо вірних осяюєш думки.
Радуйся, бо Божественні дарунки приймаєш і нам
всілякі милості Господні віддаєш;
Радуйся, швидкий помічник стражденним.
Радуйся, обурених пристановище;
Радуйся, тих, що заблукали наставниче.
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Радуйся, бо хворих безоплатно лікуєш;
Радуйся, бо рясно зцілення виливаєш.
Радуйся,
великомучениче
і
Пантелеімоне.

цілителю

Êîíäàê 5
Чудо преславне створив з тобою Господь, коли
через служителя Свого Єрмолая призвав тебе в
дивовижне Своє світло. Єхидною великою покусане
померле дитя, по молитві твоїй до Христа, знов ожило і
встало здорове. Пізнавши Життяподавця всіх
Істинного Бога, із твердою вірою співав єси Йому:
Алилуя.
²êîñ 5
Побачив світло сліпий, коли до нього з
призиванням Імені Христового доторкнувся єси ти,
славний. Єрмолаєм бо пресвітером освічений,
відкинувши батьківське багатобожжя, сприйняв єси
материнське благочестя, їм же і батька просвітив єси.
Цього ради, тобі, славному угодникові Божому і
дивовижному лікареві, співаємо:
Радуйся, бо до Бога велике сумління маєш;
Радуйся, бо завжди палаєш вогнем Божественної
любові.
Радуйся, бо слухав і виконував священні повчання
Єрмолая;
Радуйся, бо послухався порад матері твоєї Єввули.
Радуйся, бо все роздав єси, та Христа отримав;
Радуйся, бо любов до світу любов’ю Божою
переміг.
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Радуйся, бо замість солодощів світу цього за
Христа люті страждання прийняв єси;
Радуйся, бо спільником став єси Страстям
Христовим.
Радуйся, бо взяв гору над усіма страстями;
радуйся, бо прикрасився благодатним безстрастям.
Радуйся, бо наповнюєш радощами тих, хто
приходить до тебе;
Радуйся, бо безоплатно зціляєш усіх благодаттю
Христовою.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 6
Проповідником істини став просвічений тобою
тілесно і душевно сліпець: подібно до євангельського
сліпого, сміливо перед усіма визнавши Світло Істинне,
Христа, що просвіщає всяку людину, нечестивого ж
царя і богів поганських викривши, через усікання
мечем зійшов до незмінного світла на Небеса співати
Богові: Алилуя.
²êîñ 6
Зі світлим лицем ставши перед судилищем
царевим, сміливо сповідав єси, преблаженний, щоб
чули всі: всецілюща сила моя і слава Христос є
Істинний Бог, Владика всіх, що мертвих воскрешає і
всякі недуги відганяє. За таке сповідання вихваляємо
тебе і співаємо:
Радуйся, уста гучні Божества Христового;
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Радуйся, язик медоточний, що сповіщає Його
домобудівництво.
Радуйся, світочу найвищого Богослов’я;
Радуйся, мудрий сівачу благочестя.
Радуйся, солодкозвучна віри сопілка;
Радуйся, славний проповідниче Православ’я.
Радуйся, бо раніше смерті явив чуда;
Радуйся, бо по смерті здійснюєш дивовижне.
Радуйся, глядачу слави Христової;
Радуйся, бо слухаєш тих, що моляться тобі.
Радуйся, бо подаєш милості потребуючим;
Радуйся, бо вимолюєш блага тим, що шанують
пам’ять твою.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 7
Миро вилилося на душу твою, богомудрий
цілителю, від Утішителя Духа; тим же по смерті чесні
останки твої, пахощами своїми пристрастей сморід
відганяючи, зцілення подають волаючим з вірою
Богові: Алилуя.
²êîñ 7
Коли побачили ідолослужителі багаторічного
розслабленого, що по молитві твоїй, святий, підвівся і
ходив, багато увірували в Христа; жерці ж бісівські,
заздрістю одержимі, спонукали царя лютувати. Тобі ж,
що нещадно за Христа був стружимий і палимий, з
розчуленням взиваємо:
Радуйся, бо насолоди земні відкинув;
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Радуйся, бо благ тілесних став вище.
Радуйся, бо усе приємне світу цього зневажив єси;
Радуйся, бо славу скороминучу із себе скинув єси.
Радуйся, бо невловимим був для ловіння Веліара;
Радуйся, бо переміг мучителя підступного.
Радуйся, бо не пошкодував за Христа життя свого;
Радуйся, бо ворогом виявився ворожої плоті.
Радуйся, бо багатобожжя широту звузив;
Радуйся, бо Божественною силою ідолів переміг.
Радуйся, найгостріша стріло, що уражає ворогів;
Радуйся, заступнику, бо захищаєш віруючих.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 8
Дивовижно являвся тобі Господь, підбадьорюючи
і підтримуючи в муках за Ім’я Його: в образі пресвітера
Єрмолая, що остудив кипляче олово, у яке ти вкинутий
був, і в морі відв’язав великий камінь від шиї твоєї, і
вивів неушкодженим на землю. Ти ж, знову ставши
перед царем, урочисто співав єси Христу Богові:
Алилуя.
²êîñ 8
Духом на Небесах перебуваючи, і внизу на землі
живих не залишаєш, перебуваючи з нами всечесною
главою твоєю, великий страстотерпче Христовий,
прийнявши від Господа і подаючи просвіту й
освячення співаючим тобі таке:
Радуйся, премудрості Божественної наповнений;
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Радуйся,
у
промисел
Божий
про
нас
втаємничений.
Радуйся, богомудрих розумів утіхо;
Радуйся, боголюбивих душ веселість.
Радуйся, пресвітлий Христовий бісер;
Радуйся, освячений душею і тілом.
Радуйся, бо в домівках первонароджених на
Небесах вселився;
Радуйся,
бо
в
оселях
присноблаженних
перебуваєш.
Радуйся, бо сяйво Тройці споглядаєш;
Радуйся, бо у молитвах до Бога щиро за нас
заступаєшся.
Радуйся, бо просвітлення душам подаєш;
Радуйся, бо скорботним подаєш розраду.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 9
Усяке єство дивується, Пантелеімоне, сяйву в тобі
благодаті і багатству чеснот: ангелоподібній чистоті
твоїй, великій мужності в лютих стражданнях, міцній
любові до Христа і щирому жалю до людей, їм же
твориш преславне, щоб співали: Алилуя.
²êîñ 9
Світочі велемовні не зможуть належно восхвалити
боріння твої, славний переможцю, коли непереможною
силою Божою дитиною переміг древнього і
споконвічного ворога і посоромив ідольську
принадність. Ми ж, подивом сповнені, співаємо тобі:
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Радуйся, радісне видовище Ангелів;
Радуйся, побожний подив людей.
Радуйся, бо кров за Христа пролив і в смерті
молоко проливав;
Радуйся, бо за Нього тіло мученицькій смерті
піддав.
Радуйся, сповідників правило;
Радуйся, добрий воїне Царя царів.
Радуйся, бо пітьму державну переміг;
Радуйся, бо перемогою твоєю Небесних і земних
звеселив.
Радуйся, Горішнього світу мешканцю блаженний;
Радуйся, нижнього світу мудрий мандрівник.
Радуйся,
дерево,
прикрашене
плодами
благодатних дарувань;
Радуйся, бо носиш переможні галуззя.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 10
Жалю сповнений, як щирий наслідувач Подателя
милості Господа, чесний страждальцю, Пантелеімоном
(тобто, всемилостивим) від Нього найменований був,
на всіх, що припадають до тебе милість виливаєш, її ж
і нам безмежно виливай, про тебе волаючим Богові:
Алилуя.
²êîñ 10
Стіною тебе твердою пізнав мучитель, ніякими ж
муками непереможною, захотів сокрушити міцність
твою зубами звірів і вістрями мучилищного колеса, але
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і в цьому не мав успіху: сила бо Христова лютість
звірів приборкала, а страшне колесо, на якому
обертали тіло твоє, знищила. Тобі як непереможному
страстотерпцеві викликуємо:
Радуйся, чесне Христове обрання;
Радуйся, непорочні Богові пахощі.
Радуйся, твердий адаманте Церкви;
Радуйся, непохитний стовп, що досягає до Неба.
Радуйся, бо звірів видимих приборкуєш;
Радуйся, бо драконів невидимих знищуєш.
Радуйся, омитий своєю кров’ю за Христа, що
стала молоком;
Радуйся, бо нев’янучі прийняв вінці.
Радуйся, бо радість приносиш Ангелам і людям;
Радуйся, прославлений Богом на Небесах і на
землі.
Радуйся, небожителю, що радієш з мучениками;
Радуйся, бо насичений спогляданням Христа
пресолодкого.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 11
Пісню відхідну приносимо твоїй за Христа страті
священній, у якій разом із кров’ю молоко витекло від
тебе, великомучениче, і масличина, під нею ж усічений
був єси, сповнилася цілющих плодів. Тому і Христу,
що дивно прославляє слуг Його, щиро співаємо:
Алилуя.
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²êîñ 11
Світлосяйна свіча був єси, богомудрий, тим, що у
пітьмі багатобожжя сиділи, осяюючи шлях до Сонця
Правди Христа Бога, Йому ж молися, щоб у світлі
заповідей Його завжди перебувати і нам, що радісно
тобі викликають:
Радуйся, пресвітла зірко, що на уявній твердині
блищить;
Радуйся, свічко, що христоіменитим людям
світить.
Радуйся, таємниче осяяний від Сонця Христа;
Радуйся, що думкою землю огортаєш.
Радуйся, оселе чудова Пресвятого Духа;
Радуйся, посудино пречесна, що виливаєш
зцілення.
Радуйся, чистоти скарб;
Радуйся, милості одноіменний.
Радуйся, Царства Небесного спадкоємцю;
Радуйся, вічної слави причасниче.
Радуйся, заступнику тим, що бідують у морі
життя;
Радуйся,
безсрібниче,
що
допомагаєш
закликаючим тебе з вірою.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
Êîíäàê 12
Благодаті достаток прийняв єси, преблаженний, по
достатку любові твоєї до Христа Бога. Він же і явив
тебе
багатоцілительним
джерелом,
безоплатно
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лікуючим душевні і тілесні хвороби тих, що
звертаються до тебе з вірою і Богові співають: Алилуя.
²êîñ 12
Оспівуючи багатостраждальні подвиги твої за
Христа, славний страстотерпче, хвалимо довготерпіння
твоє, прославляємо мученицьку кончину, почитаємо і
священну пам’ять твою, заступниче наш і цілителю, і в
похвалу таке тобі співаємо:
Радуйся, благочестя сурмо благозвучна;
Радуйся, мечу, що посікаєш нечестя.
Радуйся, струганий на дереві за Того, що
Розпростер руки Свої на древі Хреснім;
Радуйся, бо обпалений за Нього, принадності піч
погасив єси.
Радуйся, бо виразками твоїми ворогів уразив;
Радуйся, бо кров’ю твоєю потоки ідольської крові
висушив.
Радуйся, у кипляче олово вкинутий за Христа;
Радуйся, занурений за Ім’я Його у води морські.
Радуйся, бо промислом Божим неушкодженим з
них вийшов;
Радуйся, бо через вогняні і водні муки ввійшов єси
в спокій Небесний.
Радуйся, бо виливаєш невичерпні струмені
милості вірним;
Радуйся, співчутливий лікарю, бо зцілення
благодать подаєш.
Радуйся,
великомучениче
і
цілителю
Пантелеімоне.
19

Êîíäàê 13
О, багатостраждальний і предивний страстотерпче
Христовий і цілителю наш Пантелеімоне! Милостиво
прийми це мале від нас приношення, від різноманітних
недуг зціли нас і заступництвом твоїм збережи від
ворогів видимих і невидимих і вічної муки позбавитися
нам Господа ублагай, щоб у Царстві Його ми
заспівали: Алилуя.
(Цей кондак читається тричі, потім Ікос 1 і
кондак 1)

Ìîëèòâè âåëèêîìó÷åíèêîâ³ ³ ö³ëèòåëåâ³
Ïàíòåëå³ìîíó
Ìîëèòâà ïåðøà
О, великий Христовий угодниче і преславний
цілителю, великомучениче Пантелеімоне! Душею на
Небесах перед Престолом Божим предстоїш і
триіпостасною Його славою насолоджуєшся, тілом же і
ликом святим на землі в Божественних храмах
спочиваєш і даною тобі з Неба благодаттю різні чудеса
виливаєш, поглянь милостивим твоїм оком на людей,
що стоять перед чесною твоєю іконою, розчулено
моляться і просять від тебе цілющої допомоги і
заступлення: зверни до Господа Бога нашого щирі твої
молитви і випроси душам нашим відпущення гріхів. Бо
ми, через беззаконня наші не сміємо звести очей наших
до висоти небесної, або піднести глас молебний до
Його в Божестві неприступної слави, серцем
скорботним і духом смиренним тебе, заступника
милостивого до Владики і молитовника за нас,
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грішних, призиваємо, бо ти прийняв єси благодать від
Нього недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе ж
просимо: не знехтуй нас, нікчемних, що моляться тобі і
твоєї допомоги потребують. Будь нам у скорботах
утішитель, у недугах лютих страждаючим лікар, тим,
хто в напастях швидкий заступник, очам недужим
прозріння датель, немовлятам і дітям в скорботах
найкращий заступник і зцілитель: вимоли усім усе, що
до порятунку корисне, і ми твоїми до Господа Бога
молитвами отримавши благодать і милість, прославимо
всіх благ Джерело і Дароподателя Бога, Єдиного в
Трійці Святій славимого Отця, і Сина, і Святого Духа
нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
Ìîëèòâà äðóãà
(подячна, після зцілення від хвороби)
Святий великомучениче, цілителю і чудотворче
Пантелеімоне, пренеабиякий угодниче Божий і
молитвенниче щоденний за християн православних!
Гідно наречений єси Пантелеімоном, що є
всемилостивий, бо, прийнявши від Бога благодать
молитися за нас і хвороби зціляти, ти багато подаєш
усім, хто до тебе притікає, різні зцілення і все до життя
тимчасового і до порятунку потрібне: цього заради і ми
недостойні, що сподобилися твоєї милості, знов перед
святою твоєю іконою звертаємось до тебе, і
прославляючи тебе, як щирого догідника Божого,
нашого ж вірного молитовника і зцілителя, старанно
дякуємо тобі і подавцю всіх благ Господу Богу нашому
за великі благодіяння, від Нього через тебе нам дані.
Прийми милостивно малу цю молитовну подяку нашу,
21

бо не маємо нічого іншого щоб достойно воздати тобі,
та в інший час життя нашого не позбав нас, немічних і
грішних, твоєї допомоги і молитовного клопотання
перед Господом Богом нашим, Йому ж належить усяка
слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
Òðîïàð âåëèêîìó÷åíèêó ³ ö³ëèòåëþ Ïàíòåëå³ìîíó,
ãîëîñ 3
Страстотерпче святий і цілителю Пантелеімоне,
моли Милостивого Бога, щоб гріхів прощення подав
душам нашим.
Êîíäàê, ãîëîñ 5
Наслідувач цей Милостивого Бога, і зцілень
благодать від Нього прийняв; страстотерпче і мученику
Христа Бога, молитвами твоїми душевні наші недуги
зціли, відганяючи завжди спокуси від тих, що співають
вірно: спаси нас, Господи.
Âåëè÷àííÿ
Величаємо
тебе,
страстотерпче
святий
великомучениче і цілителю Пантелеімоне, і шануємо
чесні страждання твої, їх же за Христа перетерпів єси.
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