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CUV+NT ÎNAINTE

În zilele noastre, c=nd [tiin]a cucere[te tot mai rapid barierele
necunoscutului [i societatea devine tot mai automatizat\, c=nd
informa]iile sunt tot mai diversificate [i circul\ cu o rapiditate
uimitoare, iar ideea de credin]\ [i de sfin]enie apare ca ceva
neobi[nuit, iar oamenii devin tot mai reci [i mai egoi[ti, vr=nd s\-[i
construiasc\ un rai artificial aici pe p\m=nt, ceea ce este
imposibil, [i devin tot mai dezn\d\jdui]i, Dumnezeu nu ne-a
l\sat, ci din marea Sa milostivire ne-a descoperit pe sfin]ii S\i. 

Datorit\ vie]ii lor plin\ de jertf\, sf=nt\ [i m\rturisitoare,
tr\it\ în acest veac apocaliptic, sfin]ii contemporani ne sunt tot
mai aproape [i mijlocesc pentru noi în fa]a scaunului celui mai
presus de ceruri.

@Aduce]i-v\ aminte de mai marii vo[tri care v-au gr\it vou\
cuv=ntul lui Dumnezeu, [i privind la s\v=r[irea vie]ii lor s\ le
urma]i credin]a# ne îndeamn\ apostolul Pavel. Cu adev\rat
vrednici de pomenire sunt ace[ti b\rba]i purt\tori de Duh Sf=nt,
la r=ndul lor [i ei asemenea p\rin]ilor Bisericii noastre Ortodoxe,
[i vrednic\ de urmat este via]a lor m\rturisitoare în acest veac al
apostaziei.

A[adar, s\v=r[indu-le pomenirea [i ascult=nd c=nt\rile de
laud\, ne umplem de r=vn\ duhovniceasc\ s\ le urm\m credin]a
[i adun\m putere pentru a lupta cu ispitele acestor vremuri.



Cerin]ele tot mai numeroase de a împodobi slujbele noastre cu
c=nt\ri [i acatiste ale sfin]ilor contemporani, ne-au determinat s\
tip\rim aceast\ carte care cuprinde slujbele, [i acatistele Sfin]ilor
Ierarhi Glicherie M\rturisitorul de la Sl\tioara, Ioan Maximovici
de San Francisco precum [i a Sf=ntului Cuvios Ioan Iacob -
sihastru rom=n din pustia Hozeva, care s\ fie spre folosul
slujitorilor [i c=nt\re]ilor bisericii.

N\d\jduim c\ aceste c=nt\ri [i laude vor în\l]a duhovnice[te
sufletele bunilor no[tri cre[tini [i vor da n\dejde celor ;mpov\ra]i
de greutatea vie]ii actuale.

Editura

Bucure[ti 2004
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SLUJBA SFÂNTULUI IERARH
GLICHERIE M|RTURISITORUL

Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

Luna iunie

Întru aceast\ lun\, ;n ziua a cincisprezecea, pomenirea Sfântului
Ierarh [i M\rturisitor Glicherie, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe
p\str\toare a vechiului calendar din România. Slujba Sf. Prooroc
Amos, care este ;n aceast\ zi, se pune la pavecerni]\.

LA VECERNIA MIC|

La @Doamne, strigat-am#, stihirile pe 4, glasul înt=i.
Podobie> "Piatra fiind pecetluit\..."

Veni]i ast\zi, credincio[ilor, s\ l\ud\m pe preafe-
ricitul Ierarh al lui Hristos care, ca un neînfricat



lupt\tor al dreptei credin]e, toate uneltirile vr\jma-
[ilor a biruit [i a ru[inat pe asupritori> pentru aceasta
a luat de la Dumnezeu cununa biruin]ei celei nemuri-
toare< drept aceea, acum se roag\ Domnului pentru
sufletele noastre.

Mai scump\ decât aurul [i chiar decât via]a a fost
pentru tine, prealuminate m\rturisitor al lui Hristos,
dreapta credin]\ a poporului celui binecredincios<
pentru aceea prigoniri, b\t\i [i temni]\ ai r\bdat,
dar credin]a o ai p\zit, savâr[ind alergarea acestei
vie]i vremelnice. Roag\-te, dar, pentru noi, ca prin
rug\ciunile tale, s\ p\zim credin]a neschimbat\ [i s\
dob=ndim cununa slavei celei ve[nice.

Înv\]\tor [i îndrept\tor al poporului ;n dreapta
credin]\ ai fost, preasl\vite Ierarhe Glicherie, p\zind
grâul curat al Ortodoxiei neamestecat cu neghina
eretice[tilor în]elesuri ale ecumenismului. Drept aceea
cinstit e[ti de toat\ turma cea dreptcredincioas\, pen-
tru care roag\-te Domnului ca s-o p\zeasc\ neclintit\
;n credin]a cea str\mo[easc\.

Preafericite Ierarhe Glicherie, cel ce te-ai ar\tat
vrednic pov\]uitor al poporului dreptcredincios [i
m\rturisitor f\r\ prihan\ al lui Hristos, izb\ve[te
prin rug\ciunile tale de viforul patimilor, din scârbe
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[i din nevoi, pe cei ce alearg\ sub acoper\mântul t\u.

Slav\ ..., glas 1>

Bucur\-te [i te vesele[te acum, cel ce ai suferit b\t\i,
batjocuri [i chinuri pentru dreapta credin]\ a lui
Hristos< c\ lui Dumnezeu bine ai pl\cut [i popo-
rului celui dreptcredincios, ca un luceaf\r al credin]ei
ai str\lucit. Iar noi, cei ce umbl\m în lumina m\rtu-
risirii tale celei viteje[ti, pream\rirea ta, l\ud\m pe
Dumnezeu, cel ce este minunat întru sfin]ii S\i.

{i acum... a N\sc\toarei de Dumnezeu, a Învierii

Gavriil zicând ]ie, Fecioar\> Bucur\-te! Împreun\
cu glasul s-a întrupat St\pânul tuturor întru tine,
sicriul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Ar\tatu-
te-ai mai desf\tat\ decât cerurile, ceea ce ai purtat
pe f\c\torul t\u. Slav\ celui ce s-a s\l\[luit întru
tine, slav\ celui ce a ie[it din tine, slav\ celui ce ne-a
izb\vit pe noi prin na[terea ta.

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 3-lea, Podobie> " M=ntuie[te-ne..."

Bucur\-te, Glicherie preafericite, cel ce te-ai învre-
dnicit a p\timi necazuri f\r\ de num\r pentru dreapta
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credin]\ a lui Hristos< c\ împreun\ p\timind cu
Hristos, împreun\ cu El te-ai [i sl\vit ca un ucenic
adev\rat al Domnului.

Stih> Gura mea va gr\i în]elepciune [i cugetul inimii mele
pricepere.

Bucur\-te, Glicherie preacinstite, c\ ai ru[inat
îndr\zneala cea f\r\ de minte a ereticilor asupritori
[i ai stat f\r\ abatere lâng\ poporul binecredincios,
m\rturisind f\r\ fric\ credin]a cea adev\rat\ a lui
Hristos. Pentru aceea, cu laude pr\znuim cinstit\
pomenirea ta.

Stih> Preo]ii t\i, Doamne, se vor îmbr\ca întru dreptate [i
cuvio[ii t\i se vor bucura.

Mântuie[te-ne de viforul ispitelor care ne tulbur\
pe marea acestei vie]i, preacinstite m\rturisitor al
dreptei credin]e, Glicherie preafericite, prin rug\ciu-
nile tale înaintea Domnului.

Slav\ ... glasul al 5-lea>

Via]a ta, preafericite, vrednic\ de laude este, c\ ai
fost cu adev\rat p\stor al turmei celei dreptcredin-
cioase [i sufletul ]i-ai pus pentru oi, f\cându-te pild\
cu fapta [i cuvântul, urm\tor f\cându-te P\storului
Celui Mare, c\ruia roag\-te s\ se mântuiasc\ sufle-
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tele noastre.

{i acum ... a N\sc\toarei de Dumnezeu

Fericimu-te, de Dumnezeu N\sc\toare Fecioar\,
[i te sl\vim credincio[ii dup\ datorie, pe tine zidul cel
nesurpat, folositoarea cea tare [i sc\parea sufletelor
noastre.

Tropar, glasul al 8-lea>

M\rturisitor al dreptei credin]e [i bun arhip\stor
al Bisericii lui Hristos, lumin\tor al poporului, prea-
fericite Ierarhe Glicherie, cel ce te-ai învrednicit de
cununa vie]ii ve[nice, roag\-te lui Hristos Dumnezeu
s\ se mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\... {i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu>

VECERNIA CEA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm, cânt\m> Fericit b\rbatul... Slav\ întâi. La
"Doamne, strigat-am...", stihirile pe 8, ale praznicului 4 [i ale
sfântului 4. Stihirile Sfântului Ierarh [i M\rturisitor Glicherie, glasul
al 8-lea> Podobie> "O, preasl\vit\ minune..."

Odr\slit din via]a cea dreptm\rturisitoare a româ-
nilor moldoveni, cuvioase Ierarhe Glicherie, ostenitu-
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te-ai din tinere]ile tale întru înv\]\tura Sfintelor Scrip-
turi, întru predania cea dreapt\ a Sfin]ilor P\rin]i [i
întru îmbun\t\]ita râvn\ a chipului celui c\lug\resc.
Drept aceea, ai crescut ca un pom înflorit lâng\ iz-
voarele apelor, bogat\ road\ duhovniceasc\ aducând
pentru aceasta, bucurându-te de nevoin]ele vie]ii
tale, cu cânt\ri de laud\ te cinstim.

Cunoscându-]i în]elepciunea cugetului [i în\l]imea
vie]uirii celei duhovnice[ti, poporul cel dreptcredin-
cios te-a ales mai mare al p\storilor dreptm\ritori
din }ara Moldovei [i prin tine, multp\timitorule
Glicherie, puterea Ortodoxiei s-a p\strat ;n România
împotriva tuturor uneltirilor vr\jma[e, r\mânând
neclintit pe temelia cea nestricat\ a dreptei credin]e
[i m\rturisind l\murit adev\rul cel dumnezeiesc.
Pentru aceasta cu dragoste sl\vim pomenirea ta,
sl\vind pe Hristos, Cel ce minunat a lucrat pentru
tine, sfin]itule m\rturisitor al dreptei credin]e.

Pe cât ai câ[tigat încrederea [i iubirea poporului
prin lumina ce ai rev\rsat ;n sufletul lui [i prin bun\-
tatea cu care l-ai mângâiat ;n necazuri, pe atât s-au
înt\râtat împotriva ta, preafericite Glicherie, cei ce
pizmuiau adev\rul dreptei credin]e a poporului celui
mult încercat. Drept aceea, pentru credin]a cea
neclintit\ [i pentru dragostea ta cea de popor ai fost
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aruncat ;n temni]\, b\t\i, batjocuri [i chinuri de
multe feluri ai r\bdat, învrednicindu-te de cununa
cea neve[tejit\ a m\rturisitorilor lui Hristos.

Mare ap\r\tor al Ortodoxiei [i al poporului celui
dreptcredincios te [tim pe tine, sfin]ite M\rturisitor
Glicherie, c\ via]a ta ]i-ai pus ca s\ dobori tirania
papista[ilor [i grele p\timiri ai suferit de la cei r\u
credincio[i. Dar nici temni]a, nici b\t\ile, nici foamea,
nici r\nile, nici condamnarea la moarte nu te-au
putut desp\r]i de dreapta credin]\ a turmei încredin-
]at\ ]ie. Pentru aceasta, sl\vim cu bucurie prea lu-
minat\ pomenirea ta [i te rug\m, fericite Glicherie,
prin rug\ciunile tale izb\ve[te din nevoi [i strâmto-
r\ri pe to]i cei ce cu dragoste pr\znuiesc pomenirea.

Slav\... glasul al 5-lea>

Pe prea luminatul Ierarh al Bisericii lui Hristos,
pe viteazul m\rturisitor al Ortodoxiei, adunându-ne
acum, o, iubitorilor de praznic, cu dumnezeie[ti laude
s\-l cinstim, zicând> Bucur\-te, Ierarhe Glicherie cel
tare ;n credin]\, care cu înv\]\turile tale ai c\l\uzit
turma ta la p\[unea cea aleas\ a curatei Ortodoxii [i
sufletul ]i-ai pus pentru oi. Bucur\-te, prea fericite
ap\r\torule al adev\rului [i al celor n\p\stui]i, cel
ce-ai ru[inat prin în]elepciunea [i statornicia ta pe
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c\rturarii cei mincino[i [i pe asupritorii poporului
celui dreptcredincios.

{i acum... a praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu, dac\ este
post. VOHOD @Lumin\ lin\#. Prochimenul zilei [i Paremiile> 

De la pildele lui Solomon, citire>

Pomenirea dreptului cu laude [i binecuvântarea Domnului pe
capul lui. Fericit este omul care a aflat în]elepciune [i muritorul
care a dobândit pricepere. C\ mai bun\ este negu]\toria acesteia,
decât visteriile aurului [i argintului. {i mai scump\ este decât
pietrele cele de mult pre]. {i tot ce este scump nu este vrednic de
ea. Pentru c\ lungimea zilelor [i anii vie]ii sunt în dreapta ei [i în
stânga ei bog\]ie [i slav\. C\ din gura ei iese dreptate< legea [i
mila pe limb\ le poart\. Deci, asculta]i-m\ pe mine, o, fiilor, c\
lucruri de cinste voi s\ v\ spun [i fericit este omul care c\ile mele
va p\zi. C\ ie[irile mele sunt ie[iri de via]\ [i se g\te[te vrerea de
la Domnul. Pentru aceasta, v\ rog pe voi [i pun înainte glasul meu
fiilor omene[ti< c\ eu, în]elepciunea am tocmit, sfatul [i [tiin]a [i
gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul [i înt\rirea, a mea este
priceperea [i a mea este t\ria. Eu pe cei ce m\ iubesc pe mine îi
iubesc. {i cei ce m\ caut\ vor afla dar. :n]elege]i, dar, cei f\r\ de
r\utate, chibzuiala [i cei neînv\]a]i pune]i la inim\. Asculta]i-m\
pe mine iar\[i< c\ lucruri voi s\ v\ spun. {i voi scoate din buzele
mele cele drepte c\ adev\rului se va pleca grumazul meu, [i urâte
sunt înaintea mea buzele mincinoase. C\ dreptate sunt toate
graiurile gurii mele, nimic nu este într-însele strâmb, nici încâlcit.
Toate sunt drepte celor ce în]eleg [i netede celor ce afl\ cuno-
[tin]e. C\ v\ ;nv\] pe voi adev\rul, ca s\ fie ;n Domnul n\dejdea
voastr\ [i s\ v\ umple]i de Duh (cap. 10, vers 8 [i urm\toarea).
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De la Pildele lui Solomon, citire>

Gura dreptului izvor\[te în]elepciune [i buzele oamenilor
în]elep]i [tiu darul cel bun. Gura în]elep]ilor se înva]\ în]elepciune
[i dreptatea mântuie[te pe dân[ii din moarte. Sfâr[indu-se omul
drept, nu-i piere n\dejdea< c\ fiul drept se na[te întru via]\ [i
întru bun\t\]ile sale va culege roada drept\]ii. Lumina drep]ilor
este de-a pururea [i de la Domnul vor afla dar [i slav\. Limba
în]elep]ilor [tie cele bune [i-n inima lor odihne[te în]elepciunea.
Iube[te Domnul inimile cele cuvioase [i primi]i sunt Lui to]i cei
f\r\ prihan\ ;n cale. :n]elepciunea Domnului lumineaz\ fa]a
celui priceput< c\ sose[te la cei ce o doresc mai înainte de a o
cunoa[te pe dânsa. Cel ce mânec\ la dânsa nu va osteni [i cel ce
privegheaz\ pentru dânsa degrab f\r\ de grij\ va fi. C\ pe cei
vrednici sie[i, singur\ umbl\ împrejur c\utându-i [i ;n c\r\ri se
arat\ lor cu bun\ privin]\. Pe în]elepciune niciodat\ nu o
biruie[te r\utatea. Pentru aceasta am fost [i iubitor frumuse]ii ei<
[i o am iubit [i o am c\utat pe dânsa din tinere]ile mele. {i o am
c\utat s\ o aduc mie mireas\. Ca pe st\pânul tuturor o am iubit,
c\ ea înva]\ [tiin]a lui Dumnezeu [i alege lucrurile Lui. Ostenelile
ei sunt faptele bune, c\ ea înva]\ cur\]enia [i în]elepciunea< drep-
tatea [i b\rb\]ia, decât care mai de folos nimic nu este ;n via]a
oamenilor. {i de pofte[te cineva mult\ [tiin]\, [tie cele trecute [i
cele ce vor s\ fie le asemuie[te, [tie t\lm\cirea cuvintelor [i dezle-
g\rile vorbelor celor ascunse, semne [i minuni mai înainte [tie [i
întâmpl\rile vremurilor [i ale anilor [i tuturor este sfetnic bun.
C\ nemurirea este într-însa [i slava întru împ\rt\[irea cuvintelor
ei. Pentru aceasta am f\cut vorb\ c\tre Domnul, [i m-am rugat Lui
[i am zis din toat\ inima mea> Dumnezeule al p\rin]ilor [i Domnul
milei, Cela ce ai f\cut toate cu cuvântul T\u [i cu în]elepciunea Ta
ai rânduit pe om ca s\ st\pâneasc\ f\pturile cele f\cute de Tine [i
s\ cârmuiasc\ lumea întru cuviin]\ si dreptate, d\-mi în]elepciu-
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nea care [ade pe scaunele Tale [i nu m\ lep\da pe mine dintre
slugile tale, c\ eu sunt robul T\u [i fiul slujnicei Tale. Trimite-o pe
dânsa din ceruri, de la loca[ul T\u cel Sfânt [i de la scaunul slavei
Tale, ca fiind cu mine întru osteneli s\ m\ înve]e ce este pl\cut
înaintea Ta< [i s\ m\ îndrepteze spre cuno[tint\ [i s\ m\ p\zeasc\
întru slava sa. C\ gândurile celor muritori toate sunt cu temere [i
cu gre[ale cugetele lor (cap. 10).

De la în]elepciunea lui Solomon, citire>

Dreptul când ajunge s\ se sfâr[easc\, întru odihn\ va fi. C\
b\trâne]ile sunt cinstite nu cele de mul]i ani, nici cele ce se num\-
r\ cu num\rul anilor. {i c\runte]ile sunt în]elepciunea oamenilor,
[i vârsta b\trâne]ilor, via]\ nespurcat\. Pl\cut lui Dumnezeu
f\cându-se l-a iubit, [i fiindc\ tr\ia între p\c\to[i l-a mutat de pe
p\mânt. R\pitu-s-a, ca s\ nu schimbe r\utatea mintea lui, sau
în[el\ciunea s\ nu-i am\geasc\ sufletul. C\ci râvna r\ut\]ii întu-
nec\ cele bune [i neînfrânarea poftei schimb\ gândul cel f\r\ de
r\utate. Ajungând curând la des\vâr[ire, dreptul a plinit ani
îndelunga]i. C\ pl\cut era Domnului sufletul lui< pentru aceea S-a
gr\bit s\-l scoat\ pe dânsul din mijlocul r\ut\]ilor. Iar noroadele
v\zând, n-au cunoscut, nici n-au pus ;n gând una ca aceasta>
adic\ harul lui Dumnezeu [i mila Lui sunt cu ale[ii S\i [i c\
poart\ grij\ de sfin]ii S\i. (cap. 4, vers 7 [i urm.).

LA LITIE

Cu cânt\ri de laude s\ cinstim m\ritul praznic al
ierarhului celui dreptcredincios [i s\ sl\vim nevoin-
]ele lui. C\ acesta ne st\ nou\ înainte ca o f\clie lumi-
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noas\ [i nestins\ care risipe[te întunericul necuno[-
tin]ei [i ne înva]\ a ne închina dup\ cuviin]\ lui Dum-
nezeu [i se roag\ Domnului pentru sufletele noastre.

Glasul al 8-lea>

Pe ierarhul lui Hristos Glicherie, to]i îl l\ud\m.
C\ a surpat uneltirile celor r\t\ci]i de la dreapta
credin]\ [i au înt\rit nestr\mutat ;n sufletul poporu-
lui credin]a cea drept sl\vitoare. Drept aceea, cu
slav\ [i cu cinste fiind încununat, se vesele[te acum
în ceruri [i se roag\ pentru sufletele noastre.

Glasul al 6-lea>

Pe p\timitorul lui Hristos [i pe lumin\torul popo-
rului, pe Glicherie, credincio[ii cu cânt\ri s\-l cinstim
[i s\ strig\m lui Hristos cu bucurie> milostive Doamne,
pentru rug\ciunile îndelung r\bd\torilor T\i m\r-
turisitori, d\ poporului T\u celui dreptcredincios pace,
iertare de p\cate [i mare mil\.

Slav\..., glasul al 8-lea

O, prea l\udate Mitropolite Glicherie, tu ai p\sto-
rit Biserica lui Hristos întru întreaga în]elepciune [i
;ntru credin]a cea neschimbat\. Pentru aceasta nici-
decum nu te-ai ab\tut de la înv\]\tura cea str\mo-
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[easc\, îndrumând necontenit oile cele cuvânt\toare
la izvoarele vie]ii ve[nice. Iar noi, cei ce pr\znuim
pomenirea ta cea sl\vit\, ne rug\m s\ ne izb\ve[ti
din valurile ispitelor celor am\gitoare, înt\rindu-ne
întru predania p\rin]ilor no[tri, preafericite [i
pururea l\udate Ierarhe, m\rturisitor al lui Hristos.

{i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu...

LA STIHOAVN|

Stihirile, glasul al 5-lea. Podobie> „Bucur\-te, c\mar\...#.

Bucur\-te, p\rinte Glicherie, p\storule cel prea-
în]elept, f\clie prealuminoas\, cetatea cea tare a drep-
tei credin]e. Bucur\-te, stâlp de foc, care ai c\l\uzit
norodul prin pustia cea arz\toare a eresurilor [i l-ai
dus spre p\mântul f\g\duin]ei. Bucur\-te, î]i cânt\
toat\ turma cea dreptsl\vitoare [i se roag\ ]ie s\ se
izb\veasc\ din toate nevoile.

Stih> Gura mea va gr\i în]elepciune [i cugetul inimii mele
pricepere.

Bucur\-te, minunate Ierarhe Glicherie, steaua cea
prealuminoas\ care ai luminat întreg poporul cel
dreptcredincios cu nevoin]ele luptelor tale [i ai ru[inat
pe cei r\t\ci]i. Bucur\-te, stâlp al adev\rului, dintru
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care str\lucirea cea cereasc\ a Ortodoxiei a biruit
n\vala celor r\u gr\itori [i sufletul credincio[ilor de
frumuse]ea ei cea negr\it\ l-ai îndulcit. Bucur\-te dar,
;n c\m\rile veseliei celei ve[nice [i te roag\ Domnului
pentru înt\rirea dreptei credin]e [i mântuirea
sufletelor noastre.

Stih> Preo]ii t\i, Doamne, se vor îmbr\ca întru dreptate [i
cuvio[ii T\i, cu bucurie se vor bucura.

Bucur\-te, preal\udate p\timitor al lui Hristos
Glicherie, trâmbi]a adev\rului [i m\rturisitor neîn-
fricat al Ortodoxiei. Bucur\-te, p\stor adev\rat al
turmei lui Hristos, c\ci nici îngrozirea chinurilor, nici
leg\turile, nici temni]a, nici ocara, nici r\nile n-au pu-
tut sl\bi puterea sufletului t\u. Drept aceea, te cin-
stim dup\ vrednicie [i l\ud\m întru cânt\ri cinstit\
pomenirea ta.

Slav\..., glasul al 5-lea>

S\ se veseleasc\ p\mântul cel binecuvântat al
Moldovei [i tot poporul cel dreptsl\vitor s\ cânte cu
bucurie. C\ iat\, din sânul lui a r\s\rit ca o stea
preastr\lucit\, minunatul m\rturisitor al lui
Hristos< care prin nevoin]ele lui cele preaminunate,
ne înva]\ s\ m\rturisim neschimbat adev\rul
Ortodoxiei [i se roag\ pentru sufletele noastre.
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{i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu

La binecuv=ntarea p=inilor> troparul Sfântului de dou\ ori (vezi
vecernia cea mic\) [i al N\sc\toarei de Dumnezeu, o dat\.

UTRENIA

Dup\ întâia stihologie, sedelna, glasul al 3-lea. 

Podobie> „De frumuse]ea fecioriei tale..."

Cu dumnezeie[tile daruri fiind împodobit,
Glicherie, m\rturisitor neînfricat al dreptei credin-
]e, ai înfrumuse]at Biserica lui Hristos cu str\lucirea
bun\t\]ilor [i turma cea încredin]at\ ]ie de Hristos,
de lupii cei r\pitori o ai p\zit, îngr\dind-o cu pravila
dumnezeie[tii rânduieli, ca un p\stor adev\rat,
preafericite. (de 2 ori)

Slav\...

Minunate sunt nevoin]ele tale, preafericite, pentru
slava lui Hristos Celui ;nchinat ;n dreapta m\rturi-
sire a credin]ei. Pentru aceasta, pream\rind pe Hristos,
întâmpin\m cu cânt\ri duhovnice[ti preacinstit\
pr\znuirea ta.

{i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu.
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Dup\ a doua stihologie, sedelna glas 1

Podobie> „Mormântul T\u, Mântuitorule... "

Pe sl\vitul Ierarh al Bisericii [i pe ap\r\torul
dreptei credin]e, pe Glicherie împreun\ cu David, cu
cânt\ri dup\ cuviin]\ s\-i l\ud\m< c\ ;n viforul
prigoanelor eretice[ti, ca pe un diamant nepre]uit,
legea str\mo[easc\ curat\ au p\zit [i sufletul [i-au
pus pentru m\rirea Bisericii lui Hristos [i pentru
mântuirea noastr\.

Ca un lumin\tor adev\rat al Ortodoxiei ai str\-
lucit ;n vremuri grele de încerc\ri pentru poporul
dreptcredincios, neînfricatule m\rturisitor al lui
Hristos. Pentru aceasta pr\znuim cu dragoste sfânt\
pomenirea ta.

{i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu

Polieleul [i m\rimurile

M\rimu-te pe tine, Sfinte Ierarhe al lui Hristos
Glicherie, cel ce întru dreapta credin]\ Biserica o ai
înt\rit [i f\r\ prihan\ o ai p\zit. (de 3 ori)

Veni]i to]i p\mântenii s\ l\ud\m pe Glicherie cel
preaminunat, zicând> Pe ap\r\torul dreptei credin]e.
(de 3 ori)
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Stihuri>

1. :ntru pomenire ve[nic\ va fi dreptul [i de auzul r\u nu se va
teme<

2. Auzi]i acestea toate neamurile, asculta]i to]i cei ce locui]i ;n
lume<

3. Gura mea va gr\i în]elepciune [i cugetul inimii mele
pricepere<

4. Doamne, iubit-am bun\cuviin]a casei tale [i locul loca[ului
slavei tale<

5. Preo]ii t\i Doamne se vor îmbr\ca întru dreptate, [i cuvio[ii
t\i cu bucurie se vor bucura< 

6. Întors-ai plângerea mea întru bucurie< rupt-ai sacul meu [i
m-ai încins cu veselie< 

Dup\ m\rimuri, sedelna glasul al 8-lea> „O, preasl\vit\ minune...#

Privind la bun\t\]ile tale, preal\udate p\timitor al
lui Hristos, nu [tim care dintre acestea s\ le sl\vim
mai mult> în]elepciunea cea adânc cunosc\toare a
tainelor Ortodoxiei, r\bdarea cea f\r\ de sfâr[it,
muceniceasca îndr\zneal\ sau neclintita t\rie a cre-
din]ei. Ci o, preafericite Ierarhe, prime[te aceast\
laud\ a noastr\ ce cu osârdie o aducem.

Slav\...

De dragostea lui Hristos fiind cuprins [i de popo-
rul cel dreptcredincios fiind nedesp\r]it, nu te-ai
temut nicidecum s\ m\rturise[ti adev\rul [i sufletul
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]i-ai pus pentru turma lui Hristos. Prime[te acum,
preafericite m\rturisitor al ortodoxiei, smerita noa-
str\ cântare [i roag\-te Domnului pentru izb\virea
sufletelor noastre.

{i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu...

Apoi antifon 1, glasul al 4-lea> Prochimen glas al 4-lea> 

Preo]ii T\i, Doamne, se vor îmbr\ca întru dreptate [i cuvio[ii
T\i cu bucurie se vor bucura.

Stih> Gura mea va gr\i în]elepciune [i cugetul inimii mele
pricepere.

Toat\ suflarea...

Evanghelia sfin]ilor m\rturisitori de la Luca (21,12-19) „Zis-a
Domnul ucenicilor> p\zi]i-v\ de oameni...# (vezi 15 sept. la utrenie)

Psalmul 50

Slav\..., glasul al 2-lea>

Pentru rug\ciunile m\rturisitorului T\u, Gliche-
rie, Milostive, cur\]e[te mul]imea gre[alelor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Milostive, cur\]e[te mul]imea gre[alelor noastre.
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Stih> Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila ta [i dup\
mul]imea îndur\rilor Tale, cur\]e[te toate f\r\delegile noastre.

Stihira, glasul al 6-lea>

Preafericite nevoitor al dreptei credin]e, Glicherie,
cu adev\rat p\stor prea bun al Bisericii lui Hristos
ai fost, risipind toate uneltirile vr\jma[ilor [i c\l\u-
zind turma cea încredinta]\ ]ie la p\[unea cea aleas\
a Ortodoxiei, pe care roag\-te s-o p\zim curat\ [i
neschimbat\.

CANOANELE

Al praznicului pe 6 [i al Sfântulul Glicherie pe 6>

Canonul Sfântului Glicherie

Cântarea ;nt=ia

Slav\ aduc lui Dumnezeu Celui închinat în trei ipo-
stasuri, c\ a rev\rsat dar îmbel[ugat peste Glicherie,
marele m\rturisitor al credin]ei str\bune< [i m\ rog
lui s\-mi d\ruiasc\ [i mie, nevrednicul, har din destul,
spre a l\uda dup\ vrednicie pe acesta.

Mare [i nespus\ este în\l]imea vie]uirii tale, feri-
cite Glicherie, ca ai ajuns a fi pream\rit [i cinstit de
întreg poporul cel dreptcredincios. Pentru aceea, ne-
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putincioase sunt cuvintele noastre a te l\uda dup\
cuviin]\, ci prime[te, o, p\timitorule al lui Hristos, [i
aceast\ pu]in\ osteneal\ a noastr\ ce cu dragoste o
aducem ]ie.

Socotindu-ne nevrednici a-]i aduce cuviincioasa
laud\, pururea pomenite Ierarhe al lui Hristos, ne
rug\m ca prin mijlocirea ta s\ ni se dea nou\ iertare
de p\cate [i mare mil\.

De la Dumnezeu luând darul cel d\t\tor de
lumin\, Ierarhe Glicherie, [i lumin\tor ar\tându-te,
ne str\luce[ti nou\ ca un adev\rat p\stor al Bisericii
lui Hristos. Deci, dup\ vrednicie te l\ud\m.

Slav\...

Nu [tim ce s\ sl\vim mai mult întru tine, m\rturi-
sitorule al dreptei credin]e, c\ ;n toate întreci pe cei
muritori. De aceea [i noi acum, sl\vindu-te pe tine,
pream\rim pe Dumnezeu, Cel ce se arat\ pream\rit
întru sfin]ii S\i.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Roag\-te, Maica lui Hristos Dumnezeu, s\ fie blând
[i milostiv credincio[ilor Cuvântul pe care l-ai n\scut
[i a venit la noi trupe[te, c\ pe tine te avem ap\r\-
toare [i ocrotitoare.

Catavasiile de rând
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Cântarea a treia

Irmos> „Doamne, Cela ce ai f\cut cele de deasupra...#

R\s\rit-ai din tulpina neamului românesc din
Bucovina, fericite Glicherie, [i ai fost crescut cu în]e-
lepciune întru legea cea dreptm\ritoare a R\s\ritului.
Drept aceea, to]i credincio[ii din ]ara aceasta cinstesc
pomenirea ta cu dragoste.

Din pruncie te-ai ar\tat râvnitor întru înv\]\tura
sfin]ilor. De aceea p\rin]ii t\i trecând la Domnul,
urmând chem\rii lui Hristos ce zice> @L\sa]i pruncii
s\ vin\ la mine [i nu-i opri]i, c\ a unora ca acestora
este Împ\r\]ia Cerurilor#, unchiul t\u te-a trimis la
mân\stirea Cet\]uia, d\ruindu-te lui Hristos [i
Bisericii Lui, preafericite.

În tinere]ile tale ai crescut ca un m\slin bine rodi-
tor, nevoindu-te bine întru toat\ osteneala c\lug\riei
dup\ vrednicie, sfin]ite m\rturisitor al lui Hristos,
spre lauda Bisericii [i a poporului ce te-a odr\slit ;n
tinere]e ai petrecut [i ;n mân\stirea Neam]ului, iar
din cauza calendarului papist\[esc ai fost nevoit s\
te retragi ;n pustiu unde, ca dintr-un fagure de miere
al duhovnice[tii îndulciri, ]i-ai hr\nit sufletul cu
vie]uirea cea prealuminat\ a lui Hristos.
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Slav\...

Iscusit [i preaîn]elept ai fost ;n înv\]\tur\ de carte
[i în via]a cea duhovniceasc\ [i ai petrecut ;n dreapta
credin]\ a poporului românesc de pretutindeni. Drept
aceea te-ai alipit de Hristos [i de turma ta dreptcre-
dincioas\, pururea pomenite.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Îngerul Gavriil bucuria cea mai presus de cuvânt
]i-a vestit ]ie> Bucur\-te, loca[ul lui Dumnezeu întru
care a se s\l\[lui bine au voit.

Catavasie

Sedelna Sfântului Glicherie, glasul al 3-lea>

Podobie> „De frumuse]ea fecioriei tale...#

Chemat fiind din pruncie, te-ai f\cut pe tine lumi-
n\tor celor dreptcredincio[i< c\ p\stor al lor fiind ales,
ai p\zit credin]a nev\t\mat\ [i toate me[te[ugirile
schismaticilor le-ai spulberat, al Ortodoxiei m\rtu-
risitor fiind. Pentru aceasta, to]i credincio[ii cu bucu-
rie duhovniceasc\ pr\znuim cinstit\ pomenirea ta,
Glicherie preafericite.

Slav\... {i acum... ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu.
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Cântarea a patra

Irmos> „Tu e[ti t\ria mea, Doamne...#

Vestea vredniciilor tale a ajuns în toat\ ]ara Mol-
dovei [i a Regatului României. Drept aceea preo]ii [i
poporul întreg, într-un glas pe tine te-au ales s\ le fii
lor întâist\t\tor ;n toat\ România, celor care au
p\strat credin]a neschimbat\, Glicherie preal\udate.
Dumnezeu te-a chemat prin glasul poporului [i te-a
adunat laolalt\ cu sufletele fra]ilor t\i moldoveni [i
basarabeni, din al c\ror trunchi ai r\s\rit [i care te-au
ad\pat din izvoarele în]elepciunii dumnezeie[ti [i ale
vie]uirii celei c\lug\re[ti, pentru care ai primit [i
darul arhieriei, închipuind unitatea duhului [i a
credin]ei, a poporului ;n dreapt\ credin]\.

Soborul din Sl\tioara [i poporul întreg, cunoscând
destoinicia ta nu numai ;n via]a cea duhovniceasc\, ci
[i în c\l\uzirea oamenilor spre mântuire, cu s\rb\to-
reasc\ bucurie te-au ales pe tine p\stor al lor, ca s\-i
îndrumezi prin vitregia vremii la lumina cea neînse-
rat\ a fericirii ve[nice.

Slav\...

Înc\ de tân\r, v\zând preo]ii [i poporul râvna ta
pentru dreapta credin]\ neschimbat\, te-au ales po-
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v\]uitor al lor [i întemeind mân\stirea Sl\tioara, ca
o f\clie puternic\ ai luminat poporul din toat\ ]ara.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Cu na[terea Fiului t\u, Fecioar\, a încetat bleste-
mul Evei. Pentru aceea, m\rturisindu-te pe tine cu
adev\rat N\sc\toare de Dumnezeu, te fericim.

Catavasie

Cântarea a cincea

Dintru început, sl\vite Ierarhe Glicherie, lumin\tor
te-ai ar\tat poporului, tip\rind Ceasloave [i Psaltiri,
la care ai ad\ugat canoane de înv\]\tur\ pentru
p\strarea dreptei credin]e [i a legii str\mo[e[ti.

Ca înv\]\tor [i ;ndrept\tor al poporului te cins-
tim pe tine, Ierarhe Glicherie, c\ ai alungat ;ntuneri-
cul ne[tiin]ei cu lumina predaniilor pravoslavnice,
cu cuvântul [i cu fapta stâlp str\lucitor fiind. Ap\r\-
tor al celor dos\di]i, împotriva celor asupritori te [tim
pe tine, mult milostive Glicherie, c\ inima ta ]i-ai dat
din iubire, spre mângâiere duhovniceasc\, turmei tale.

Veselitu-s-au cu mult\ [i negr\it\ bucurie popo-
rul cel credincios din România la vestea venirii tale
din Delta Dun\rii unde ai fost deportat. Îmbr\cat cu
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Darul arhieriei [i cunoscând deplina ta vrednicie, te-au
primit cu mare bucurie, pream\rind pe Hristos Dum-
nezeu.

Cine te-a întrecut pe tine, preal\udate Glicherie,
întru evlavie, întru cur\]ia vie]ii [i întru smerenie?
Sau cine era mai presus de tine întru cunoa[terea
dumnezeie[tilor înv\]\turi [i întru via]a cea duhov-
niceasc\? Drept aceea to]i ne bucur\m c\ cinste[ti
cu adev\rat treapta la care ai fost chemat.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Tirania mor]ii ai c\lcat, Maica lui Dumnezeu,
n\scând via]a cea nemuritoare, preacurat\< pentru
aceasta ]ie î]i strig\m> bucur\-te, de Dumnezeu
N\sc\toare preal\udat\.

Catavasie

Cântarea a [asea

Irmos> „Cur\]e[te-m\, Mântuitorule...# 

Nicidecum n-ai primit neghina cea ereticeasc\ s-o
semeni printre spicele grâului celui ales al Bisericii,
cum voiau cei r\u credincio[i. Drept aceea turma ta
te cinste[te, preafericite Glicherie.

Vifor cumplit s-a ridicat împotriva dreptei tale cre-
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din]e, neclintit stâlp al Bisericii, voind a te îndupleca
spre r\t\cirea papist\[easc\. Dar noi l\ud\m [i prea-
m\rim vitejia ta.

S\ se minuneze to]i cre[tinii de t\ria sufletului t\u<
c\ leg\turi [i temni]e, b\t\i [i schingiuiri [i condam-
nare la moarte ai r\bdat pentru credin]a cea dreapt\
a R\s\ritului [i în acest fel ]i-ai zidit c\mara sufle-
tului, întru care chipul lui Hristos s-a zugr\vit cu
frumoase vopsele ale chinurilor.

Mângâiere mare ai fost poporului celui ap\sat de
greutatea ispitelor din partea noilor papista[i, prea-
fericite Glicherie, ca o lumin\ ;n sfe[nic pe to]i lumi-
nând.

Slav\...

O, cum se înfr\]esc prin Ortodoxie popoarele toate,
sim]indu-se una întru Hristos Iisus. Drept aceea te
rug\m, Preasfin]ite Glicherie, s\ înt\re[ti cu ocroti-
rea ta fr\]ia între dreptcredincio[ii cre[tini de pretu-
tindeni.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Lumineaz\ cu cel n\scut al T\u marginile, de
Dumnezeu N\sc\toare Fecioar\, c\ tu te-ai ar\tat
curat\ din veac, r\s\rind pe Soarele drept\]ii.
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Condac, glasul al 8-lea>

Ierarhe preaîncuviin]ate al dreptei credin]e [i
ap\r\tor al Bisericii lui Hristos, ocrote[te-i pe to]i
cei dreptcredincio[i, care cânt\ pururea> Bucur\-te,
Ierarhe al lui Hristos Glicherie [i minunat m\rtu-
risitor al Domnului.

Icos

Veni]i to]i iubitorii de praznic, nu numai cei din
}ara Moldovei, ci [i din toat\ România ca, adunân-
du-ne împreun\, s\ cinstim cu cânt\ri luminate pe
Glicherie cel mult râvnitor [i noul ap\r\tor al drep-
tei credin]e. C\ acesta a ru[inat pe cei r\u credincio[i
priveghind ca, neamestecate cu neghina eresului,
holdele însutit roditoare ale dreptei credin]e s\ creasc\
[i sufletul s\u [i-au pus pentru Biserica lui Hristos,
iar acum se roag\ pentru to]i cei ce cânt\> Bucur\-
te, Glicherie, minunat m\rturisitor al dreptei credin]e.

Sinaxar

Întru aceast\ lun\, în 15 zile, pomenirea Sfântului Ierarh [i
M\rturisitor Glicherie.

Tot ;ntru aceast\ zi, pomenirea Sf. Prooroc Amos.
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Cântarea a [aptea

Irmos> @Tinerii evreie[ti au c\lcat...#

Cu ce graiuri vom l\uda statornicia ta în credin]\?
C\ toate încerc\rile de am\gire a celor f\r\ credin]\
[i f\r\ evlavie fa]\ de predaniile sfin]ilor, ca o pleav\
f\r\ de pre] nu le-ai luat în seam\, preal\udate
Glicherie.

Împreun\ cu tine au p\timit [i bunul t\u prieten
David, preo]ii, c\lug\rii [i c\lug\ri]ele [i mul]imea
poporului celui dreptcredincios, ar\tând l\murit c\
turma [i p\storul una sunt [i c\ nici bun\t\]ile
acestei lumi [i nici prigonirile vr\jma[ilor nu pot
desp\r]i poporul dreptcredincios de credin]a lui.

Prigoane nespuse ai îndurat de la asupritori, prea-
fericite, luptându-te cu vitejie pentru adev\rul Ortodo-
xiei< [i cunun\ de m\rturisitor prealuminat ai luat,
înt\rind pe to]i dreptcredincio[ii spre îndr\znire ;n
lupta cea bun\< ca o corabie ;n mijlocul valurilor în-
viforate ale m\rii, a[a era Biserica ta, mult ostenito-
rule Glicherie, pândit\ fiind de tot felul de primejdii.

Slav\...

Îndurat-ai n\p\stuiri, viclene uneltiri, pâri minci-
noase, amenin]\ri nenum\rate, preafericite Gliche-
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rie< dar ai stat neclintit împotriva prigonitorilor
Ortodoxiei, ca o stânc\ tare din muntele cel sfânt al
Domnului.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Pe Maica cea preacurat\ [i preasfânt\ s\ o l\ud\m,
c\ printr-însa izvor\[te nou\ harul darurilor celor
mai presus de minte, ca din izvorul Dumnezeie[tii
bun\t\]i, pe care cu neîncetate cânt\ri s\ o fericim.

Catavasie

Cântarea a opta

Irmos> @De [apte ori cuptorul...#

Dup\ multe [i felurite chinuri ai fost slobozit în
mijlocul turmei tale, în mân\stirea Sl\tioara pe care
ai zidit-o, [i acolo ca o f\clie luminoas\ ai trimis ra-
zele credin]ei celei adev\rate ;n toat\ ]ara.

Cât de minunat\ este cu adev\rat dragostea între
fra]i< c\ marea biseric\ Pravoslavnic\ de R\s\rit,
p\strând adev\rata credin]\, te-a binecuvântat ca s\
fii p\storul cel adev\rat al poporului celui strâm-
torat de vr\jma[i.

De la Ierusalim ai primit binecuvântarea [i cele
de trebuin]\ Bisericii ca, venind în ]ar\, s\ po]i duce
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lupta mai departe contra papista[ilor care voiau cu
tot dinadinsul s\ sting\ credin]a str\mo[ilor no[tri.

Ca odinioar\ Daniil ;n groapa leilor, a[a erai tu,
Ierarhe Glicherie, ;n mijlocul adun\rii celor nelegiu-
i]i [i a vr\jma[ilor ce se aruncau asupra ta cu minci-
noase gr\iri.

Binecuvânt\m pe Tat\l...

:ngerii din cer se minuneaz\ de vitejia luptelor
tale [i Hristos te încununeaz\ acum cu cununa cea
neve[tejit\ a m\ririi celei ve[nice< pentru aceea cân]i
neîncetat> Binecuvânta]i toate lucrurile Domnului
pe Domnul.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Loca[ luminii celei nespuse te-ai f\cut, Preacura-
t\, c\ ai n\scut lumina cea dintru întuneric [i din
umbr\, care lumineaz\ pe to]i cu darul cuno[tin]ei
de Dumnezeu, C\ruia neîncetat credincio[ii îi cânt\>
tineri binecuvânta]i, preo]i l\uda]i, popoare, prea-
în\l]a]i-l pe El întru to]i vecii.

S\ l\ud\m, bine s\ cuvânt\m...

Catavasie
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Cântarea a noua

Irmos> „Sp\imântatu-s-a de aceasta cerul..." 

Via]a ta a luminat vie]ile credincio[ilor ca o stea
str\lucitoare [i numele t\u a r\sunat cu vestire mare
pân\ dincolo de marginile p\mântului rom=nesc.
Drept aceea pomenirea vredniciilor tale nu s-a stins,
Ierarhe Glicherie.

Îndulcindu-te de frumuse]ea cea prealuminoas\ a
lui Hristos, celor ce se nevoiesc a te l\uda [i m\rturi-
sirea ta a o urma, d\-le acum bel[ug de har din lumi-
na ta.

Cântând, te rug\m> mijloce[te neîncetat pentru
Biserica Ortodox\, biruin]\ s\ se d\ruiasc\ asupra
potrivnicilor, mântuire credincio[ilor [i pace lumii,
prealuminate Glicherie.

Pe podoaba Ierarhilor pravoslavnici ai lui Hristos,
Glicherie p\timitorul, pe stâlpul adev\rului [i înt\-
rirea Bisericii, pe ap\r\torul Ortodoxiei [i lupt\to-
rul cel încununat cu slav\, to]i binecredincio[ii îl
m\rim într-un glas, aducând lui Hristos laud\ ;n veci.

Slav\...

P\stor [i ;nv\]\tor ;n]elept te-ai ar\tat, ca o ancor\
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tare, p\str=nd corabia Bisericii nesmuls\ de valurile
cele eretice[ti< [i prin nevoin]ele tale de viteaz m\rtu-
risitor, ai l\murit diamantul credin]ei tale cel minu-
nat. Pentru aceasta credincio[ii dup\ cuviin]\ te laud\.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu

Inima mea cea neroditoare de fapte bune, Preacura-
t\ N\sc\toare de Dumnezeu, arat-o de road\ aduc\-
toare, Fecioar\, ceea ce te-ai n\scut din cea stearp\
prin rânduiala Celui ce a f\cut cu voia ca s\ te m\resc
pe tine, cea preal\udat\.

Catavasie

Svetilna. Podobie> @C\mara Ta, M=ntuitorule...#

Al adev\rului Ortodoxiei preaîn]elept [i preaviteaz
ap\r\tor te-ai ar\tat, surpând prin nevoin]ele tale
toate eretice[tile în[el\ciuni [i poporului ai fost ca un
lumin\tor, mult p\timitorule Ierarhe [i m\rturisitor
al Domnului.

Alt\ asemenea>

Urmând Ierarhilor m\rturisitori ai lui Hristos,
preafericite Glicherie, te-ai împotrivit tuturor am\gi-
rilor [i prigonirilor eretice[ti [i ai luat cununa biruin]ei
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de la Hristos, C\ruia roag\-te s\ se mântuiasc\ su-
fletele noastre.

Slav\... {i acum... ale praznicului

LA LAUDE

Stihirile Sfântului pe 4, glasul al 8-lea> 

Podobie> „O preasl\vit\ minune...#

Cu str\lucirea minunatelor tale nevoin]e, Ierarhe
Glicherie, toat\ Biserica cea dreptsl\vitoare se îm-
podobe[te cu bun\ credin]a ta [i se înfrumuse]eaz\
[i pr\znuie[te cu bucurie întru tot cinstit\ pomeni-
rea ta, cel ce e[ti lauda poporului dreptcredincios,
luminat [i bun ap\r\tor al Ortodoxiei. P\timind
mult pentru credin]\, m\rturisitorule al lui Hristos,
Glicherie, ca un p\stor adev\rat [i ca un stâlp neclin-
tit al Bisericii te-ai ar\tat, cu lumina adev\rului dum-
nezeiesc risipind negura în[el\ciunii [i luminând
c\ile mântuirii poporului t\u. Pentru aceasta, mul]i-
mea credincio[ilor cu mare bucurie te cinste[te pe tine.

Pe Glicherie, podoaba ierarhilor lui Hristos,
veni]i cu to]ii s\-l l\ud\m, c\ci cu puterea Crucii
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biruitor s-a f\cut asupra am\girilor de[arte [i nu s-
a sp\imântat de condamnarea la moarte [i nici de
b\t\ile cele multe, ci nebiruit întru dreapta credin]\
a st\tut, ca un adev\rat m\rturisitor al lui Hristos.
Pentru aceasta, acum se bucur\ cu cetele sfin]ilor ;n
ceruri [i se roag\ Domnului pentru sufletele noastre.

Trâmbi]a cea net\cut\ a adev\rului, mult p\timi-
torul Glicherie, ast\zi la osp\] cheam\ Biserica,
luminat s\ pr\znuim to]i credincio[ii pomenirea
bunului p\stor> adunându-ne s\ cinstim cu cânt\ri
sfin]itele lui nevoin]e, ca prin rug\ciunile lui s\ lu\m
de la Hristos Dumnezeu mare mil\.

Slav\..., glasul al 5-lea>

Sosit-a vremea pomenirii marelui Ierarh al lui
Hristos care lumineaz\ pe cei credincio[i< c\ acesta,
ca un adev\rat p\stor, urm\tor s-a f\cut mai-marelui
p\storilor, m\rturisind f\r\ schimbare înv\]\tura
cea neschimbat\ a Domnului [i via]a lui [i-a dat
pentru p\zirea turmei celei dreptcredincioase ;n stau-
lul Ortodoxiei. Pentru aceasta s\ pream\rim ;n cân-
t\ri duhovnice[ti cinstit\ pomenirea Ierarhului lui
Hristos Glicherie, cel ce s-a înve[mântat ;n slava cea
ve[nic\.
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{i acum..., ale praznicului sau a N\sc\toarei de Dumnezeu. 

DOXOLOGIE MARE. 

LA LITURGHIE

Fericirile praznicului pe 4 [i din canoanele sfântului pe 4 cântarea
a 3-a. Apostolul sfântului< Efeseni (6, 10-17). „Fra]ilor, înt\ri]i-v\
întru Domnul...# (caut\ la duminica a 27-a dup\ Rusalii). Evanghelia
sf. m\rt.> de la Luca (12, 8-12). @Zis-a Domnul ucenicilor S\i> tot cel
ce m\ va m\rturisi...# (caut\ la 15 noiembrie).

Chinonicul> Întru pomenire ve[nic\ va fi dreptul [i de auzul
r\u nu se va teme.
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ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH

GLICHERIE M|RTURISITORUL

Condacul întâi>

Ap\r\torule al dreptei credin]e, cu via]a [i cu în-
v\]\turile tale ai împodobit Biserica lui Hristos,
preafericite Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta, cu
credin]\ [i cu evlavie te l\ud\m cinstind ostenelile
tale, zicând> Bucur\-te, preafericite Ierarhe
Glicherie, m\rturisitor al Ortodoxiei!
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Icosul întâi>

Cel ce din pruncie ai fost ales de Dumnezeu pen-
tru a p\stori oile sale cele cuvânt\toare la p\[unea
dreptei credin]e, Sfinte Ierarhe Glicherie, f\r\ fric\
ai propov\duit p\stori]ilor t\i Ortodoxia cea curat\
[i ai întors la credin]\ pe cei r\t\ci]i, pentru care te
l\ud\m pe tine zicând>

Bucur\-te, c\ din pruncie credin]a cea dreapt\ ai
p\zit<

Bucur\-te, c\ pentru Ortodoxie mult te-ai ostenit<
Bucur\-te, c\ la botez numele Sfântului Gheorghe

ai primit<
Bucur\-te, c\ vie]ii lui ai urmat<
Bucur\-te, c\ pentru credin]a cea dreapt\ muce-

nic te-ai ar\tat<
Bucur\-te, c\ pentru Ortodoxie pân\ la moarte ai

r\bdat<
Bucur\-te, c\ pentru dreapta credin]\ la moarte

ai fost condamnat<
Bucur\-te, c\ci cu dumnezeiasc\ minune de la

moarte ai fost salvat<
Bucur\-te, c\ prin rug\ciunile tale [i al]ii de moarte

au sc\pat<
Bucur\-te, c\ pentru Biseric\ prin tine Dumnezeu

a lucrat<
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Bucur\-te, c\ pe credincio[i cu apa dreptei cre-
din]e i-ai ad\pat<

Bucur\-te, c\ oile turmei tale de reaua credin]\
papist\[easc\ le-ai ap\rat<

Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 2-lea>

Ca o raz\ de lumin\ din p\rin]i credincio[i ai str\-
lucit, Sfinte Ierarhe Glicherie, [i cu dumnezeie[tile
cuvinte Biserica lui Hristos Dumnezeu ai împodobit,
iar acum în ceruri în Biserica cea biruitoare cân]i
neîncetat lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 2-lea>

De la Sfântul Botez arvuna dreptei credin]e ai
primit, Sfinte Ierarhe Glicherie, [i la vreme potrivit\
Dumnezeu te-a ridicat ca s\ cur\]e[ti Biserica Lui
de neghina relei credin]e papist\[e[ti. Pentru aceasta
te l\ud\m pe tine zicând>

Bucur\-te, cel ce din p\rin]i binecredincio[i ai r\-
s\rit<

Bucur\-te, cel ce cu dreapta credin]\ te-ai împo-
dobit<

Bucur\-te, c\ str\mo[ii t\i pentru credin]\ au
suferit<

Bucur\-te, c\ tu absen]a lor ai suplinit<
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Bucur\-te, c\ pentru credin]a str\mo[ilor ai
p\timit<

Bucur\-te, c\ înnoirile papista[ilor ai ru[inat<
Bucur\-te, c\ adev\rata credin]\ prin r\bdare [i

p\timire ai demonstrat<
Bucur\-te, c\ din Suceava la Ia[i ai plecat<
Bucur\-te, c\ în Mân\stirea Cet\]uia ai intrat<
Bucur\-te, c\ via]a c\lug\reasc\ acolo ai înv\]at<
Bucur\-te, cel ce mintea cu dumnezeie[ti cuget\ri

]i-ai luminat<
Bucur\-te, c\ci cu focul dragostei dumnezeie[ti

te-ai ad\pat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 3-lea>

Dup\ ce via]a c\lug\reasc\ des\vâr[it ai înv\]at,
la treapta diaconiei [i preo]iei ai fost ridicat, Sfinte
Ierarhe Glicherie, slujind un an la Sfintele Moa[te
ale Cuvioasei Parascheva [i cu totul lui Dumnezeu
d\ruindu-te, ai cântat> Aliluia!

Icosul al 3-lea>

Dorind o via]\ mai aleas\, la Sfânta Mân\stire a
Neam]ului te-ai s\l\[luit, unde pild\ de via]\ sfânt\
tuturor ar\tându-te, preot slujitor ai fost rânduit [i
întru toate credincios te-ai ar\tat, Sfinte Ierarhe
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Glicherie. Pentru aceasta cu evlavie te l\ud\m pe
tine, zicând>

Bucur\-te, cel ce pe to]i din Mân\stirea Cet\]uia
via]a sfânt\ i-ai înv\]at<

Bucur\-te, cel ce în Mitropolia Moldovei ca preot
ai slujit<

Bucur\-te, cel ce [i Cuvioasei Parascheva cu cre-
din]\ i-ai slujit<

Bucur\-te, cel ce frica de Dumnezeu pe to]i i-ai
înv\]at<

Bucur\-te, c\ tuturor pild\ de via]\ sfânt\ te-ai
ar\tat<

Bucur\-te, c\ pe Hristos în inima ta l-ai purtat<
Bucur\-te, c\ lui Dumnezeu cu smerenie [i

credin]\ te-ai rugat<
Bucur\-te, c\ci cu cuvântul [i fapta pe Hristos l-ai

m\rturisit<
Bucur\-te, c\ pe mul]i la dreapta credin]\ i-ai

pov\]uit<
Bucur\-te, c\ în post [i rug\ciune toat\ via]a ai

tr\it<
Bucur\-te, c\ în ispite [i în p\timiri ca un diamant

ai str\lucit<
Bucur\-te, m\rg\ritar al credin]ei nebiruit de vr\j-

ma[i<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!
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Condacul al 4-lea>

Cu r\utate pornindu-se oarecând noii calenda-
ri[ti asupra binecredincio[ilor cre[tini ortodoc[i,
to]i fiii cei adev\ra]i ai Bisericii noastre s-au bucurat
nespus de mult de alegerea ta ca p\stor al lor, Sfinte
Ierarhe Glicherie [i, v\zând în tine un puternic ap\-
r\tor al legii str\mo[e[ti, au cântat lui Dumnezeu>
Aliluia!

Icosul al 4-lea>

Str\lucind ca un luceaf\r al Ortodoxiei, chemat ai
fost de Mântuitorul Hristos la treapta preo]iei pe care
ai slujit-o cu vrednicie, jertfindu-te pentru dreapta
credin]\< Domnul Iisus te-a ridicat pe tine în scaunul
arhieresc, sfin]it fiind de Mitropolitul Galaction.
Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia lui Dum-
nezeu, te l\ud\m pe tine cântând>

Bucur\-te, c\ preo]ia la care ai fost chemat cu
sfin]enie ]i-ai plinit<

Bucur\-te, c\ slujind Domnului cu fric\, la
treapt\ mai înalt\ ai fost chemat<

Bucur\-te, c\ Domnul cu cinstea arhiereasc\ te-a
îmbr\cat<

Bucur\-te, c\ arhiereu vrednic lui Hristos te-ai
ar\tat<

Bucur\-te, c\ mitropolit vrednic tuturor cre[tini-
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lor ortodoc[i te-ai dovedit<
Bucur\-te, c\ci cu toate virtu]ile arhiere[ti ai fost

împodobit<
Bucur\-te, c\ spre p\storire mitropolia binecre-

dincio[ilor ]i s-a încredin]at<
Bucur\-te, c\ ajutat fiind de popor Mân\stirea

Sl\tioara ai întemeiat<
Bucur\-te, c\ pe fiii t\i frica de Dumnezeu i-ai

înv\]at<
Bucur\-te, c\ prin post [i rug\ciune pe to]i vr\j-

ma[ii i-ai ru[inat<
Bucur\-te, cel ce întru ajutorul tuturor cu sârgu-

in]\ ai stat<
Bucur\-te, cel ce pe cei s\raci totdeauna i-ai miluit<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 5-lea>

Vestea despre vie]uirea ta cu mare sfin]enie, sfin-
]ite Ierarhe Glicherie, a ajuns pân\ departe peste ho-
tarele ]\rii noastre [i to]i auzind, l\udau pe Dumnezeu
cântându-i> Aliluia!

Icosul al 5-lea>

{ezut-ai pe scaunul mitropoliei tuturor binecre-
dincio[ilor din toat\ România ca o f\clie mult lumi-
noas\ în sfe[nicul Bisericii lui Hristos, luminând pe
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to]i cu înv\]\turile cele drepte ale credin]ei str\mo-
[e[ti. Pentru aceasta [i noi cu umilin]\ te l\ud\m
zicând>

Bucur\-te, c\ scaunul mitropoliei în Sl\tioara
Hristos ]i-a rânduit<

Bucur\-te, cel ce ca un fulger al turmei, ]ara ai
str\lucit<

Bucur\-te, c\ ales p\stor al turmei lui Hristos te-ai
numit<

Bucur\-te, c\ de mâinile papista[ilor oile cuvân-
t\toare le-ai ferit<

Bucur\-te, c\ ademenirile noilor calendari[ti le-ai
biruit<

Bucur\-te, c\ de amenin]\rile du[manilor nicide-
cum nu te-ai înfrico[at<

Bucur\-te, c\ci cu arma adev\rului te-ai înarmat<
Bucur\-te, c\ci pe popii cei mincino[i cu mult

curaj i-ai înfruntat<
Bucur\-te, c\ împreun\ cu p\rintele David pe

vr\jma[i ai biruit<
Bucur\-te, c\ci ca Sfântul Marcu Efeseanul ai fost

legat<
Bucur\-te, c\ pentru adev\r în lan]uri ai fost legat<
Bucur\-te, c\ prin aceasta Sfin]ilor Apostoli ai

urmat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!
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Condacul al 6-lea>

Propov\duind cu mare râvn\ [i îndr\zneal\ cu-
vântul Dumnezeului celui adev\rat, Ierarhe Gliche-
rie, ]i-ai ferit credincio[ii de uneltirile r\ilor prigoni-
tori, înt\rindu-i pe to]i s\ rabde cu vitejie pentru
Hristos care va da biruin]\. Drept aceea s\-i cânt\m
to]i> Aliluia!

Icosul al 6-lea>

Fiind hirotonisit arhiereu dup\ rânduiala sfin-
telor canoane la Moara Domneasc\ din Bucure[ti [i
întorcându-te în Moldova la Mân\stirea Sl\tioara,
cu mare bucurie ai fost primit de preo]i [i de poporul
cel dreptcredincios, pe to]i mângâindu-i în dreapta
credin]\< pentru aceasta, cinstindu-te î]i zicem ]ie>

Bucur\-te, cel plin de dumnezeiasc\ râvn\ care la
ai t\i te-ai întors<

Bucur\-te, ierarhe fericite al Domnului nostru
Iisus Hristos<

Bucur\-te, cela ce de fiii duhovnice[ti cu dragoste
ai fost a[teptat<

Bucur\-te, c\ pe to]i fiii t\i, ca arhiereu i-ai binecu-
vântat<

Bucur\-te, c\ din închisoare [i exil la Sl\tioara ai
venit<

Bucur\-te, c\ iar\[i cu mare bucurie p\rintele
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David te-a primit<
Bucur\-te, c\ Dumnezeu întru toate te-a înt\rit<
Bucur\-te, c\ pe to]i la dreapta credin]\ i-ai

îndreptat<
Bucur\-te, c\ pe cei r\t\ci]i cu mare îndr\zneal\

i-ai înfruntat<
Bucur\-te, c\ de momeli [i daruri nu te-ai l\sat

în[elat<
Bucur\-te, c\ci cu înfrico[\ri nu te-au însp\imân-

tat<
Bucur\-te, c\ def\imare [i necinste ai r\bdat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 7-lea>

Mai înainte de hirotonisirea ta ca arhiereu, în ziua
de Sfântul Grigorie al Neochesariei, de la R\chitoasa
din exil ai fost r\pit noaptea [i adus în Bucure[ti de
frica noilor papista[i, Ierarhe Glicherie, [i sfin]it
fiind arhiereu ai luat crucea lui Hristos cântându-I
cu credin]\> Aliluia!

Icosul al 7-lea>

Hristos Mântuitorul nostru, c\utând spre sfintele
tale rug\ciuni, te-a scos din temni]\ [i din exil, prea-
fericite Ierarhe Glicherie, spre folosul Bisericii tale,
ca cel ce erai încercat prin toate greut\]ile marilor
m\rturisitori ai adev\rului< pentru aceasta [i noi
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l\udându-te, î]i zicem ]ie>

Bucur\-te, cel ce pentru adev\r în temni]\ ai fost
aruncat<

Bucur\-te, cel ce [i acolo ca în mân\stire cu tot
sufletul te-ai rugat<

Bucur\-te, c\ Hristos a primit rug\ciunea ta [i nu
te-ai ru[inat<

Bucur\-te, c\ prin voia Lui din închisoare ai fost
slobozit<

Bucur\-te, c\ pe to]i credincio[ii în credin]\ i-ai
înt\rit<

Bucur\-te, c\ toate bisericile d\râmate le-ai
recl\dit<

Bucur\-te, c\ lui Hristos Dumnezeu I-ai mul]umit<
Bucur\-te, c\ râvna ta pentru Ortodoxie Dumnezeu

]i-a r\spl\tit<
Bucur\-te, c\ci cu cunun\ cereasc\ te-a încununat<
Bucur\-te, c\ m\rturisitorilor celor de demult te-ai

asem\nat<
Bucur\-te, c\ împreun\ cu dân[ii ai fost num\rat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 8-lea>

Ap\r\tor celor dos\di]i [i puternic lupt\tor împo-
triva noilor calendari[ti care au stricat tradi]ia fru-
moaselor a[ez\minte ale Sfin]ilor P\rin]i te-ai ar\tat,
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Ierarhe Glicherie, c\l\uzind turma ta cu str\lucirea
minunatelor tale nevoin]e prin pustietatea cea s\lba-
tic\ a patimilor, c\tre p\mântul f\g\duin]ei cere[ti al
lui Hristos c\ruia împreun\ s\-i cânt\m> Aliluia!

Icosul al 8-lea>

Cei ce iubeau minciuna [i inova]iile papist\[e[ti
c\utau asupra ta felurite pricini [i acuza]ii nedrepte
pentru ca din nou s\ fii arestat [i izgonit din mijlocul
turmei tale. Dar tu ca un adev\rat p\stor ai stat pân\
la moarte [i ]i-ai pus sufletul pentru oile tale, Ierarhe
Glicherie. Pentru aceasta [i noi smeri]ii te l\ud\m
pe tine, zicând>

Bucur\-te, cela ce e[ti adev\rat arhiereu al lui
Hristos<

Bucur\-te, c\ tuturor credincio[ilor le e[ti de mare
folos<

Bucur\-te, c\ în necazuri ca un diamant te-ai do-
vedit<

Bucur\-te, c\ viclenia papista[ilor ai v\dit<
Bucur\-te, c\ de c\tre dân[ii cu cruzime ai fost

schingiuit<
Bucur\-te, c\ r\utatea lor întru nimic o ai socotit<
Bucur\-te, c\ dup\ b\t\i [i din tot felul de neca-

zuri mai str\lucit ai ie[it<
Bucur\-te, c\ la Piatra Neam] pân\ la moarte ai
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fost b\tut<
Bucur\-te, c\ dup\ b\taie la Bucure[ti în temni]\

ai fost aruncat<
Bucur\-te, c\ femeia ministrului de interne te-a

hr\nit [i te-a ad\pat<
Bucur\-te, c\ pentru credin]a str\mo[easc\ pe

toate le-ai r\bdat<
Bucur\-te, c\ puternicii timpului te-au persecutat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 9-lea>

Cu mult\ grij\ ai privegheat asupra duhovnice[tii
tale turme în vreme de furtun\, Preasfin]ite Ierarhe
Glicherie, [i pe to]i i-ai îmb\rb\tat s\ nu se abat\ de
la dreapta credin]\, ci lui Hristos Dumnezeu laud\
s\-I aduc\, strigând> Aliluia!

Icosul al 9-lea>

Ca o ml\di]\ odr\slit\ din tulpina neamului
nostru, preafericite Glicherie, pentru credin]a ta [i
pentru a p\zi pe credincio[i în dreapta credin]\, ai
fost aruncat în temni]\ [i multe b\t\i suferind, de
cununa cea neve[tejit\ a m\rturisitorilor te-ai învred-
nicit< pentru aceasta [i noi cu dragoste strig\m ]ie>

Bucur\-te, Ierarhe Glicherie, c\ adev\rul ai slujit<
Bucur\-te, c\ pentru popor [i dreapta credin]\
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mult ai p\timit<

Bucur\-te, c\ pentru predaniile sfin]ilor mult te-ai
ostenit<

Bucur\-te, cel ce cu b\rb\]ie pe potrivnici i-ai
biruit<

Bucur\-te, cel ce în noianul p\timirilor te-ai ar\tat
iscusit<

Bucur\-te, c\ pe fra]ii cei mincino[i prin în]elep-
ciune i-ai biruit<

Bucur\-te, c\ci conducerea Sfântului Munte te-a
blagoslovit<

Bucur\-te, c\ Patriarhul Ierusalimului te-a înt\rit<
Bucur\-te, c\ pe poporul cel credincios cu frica

lui Dumnezeu l-ai îngr\dit<
Bucur\-te, c\ te-ai aflat neamului nostru stâlp ne-

biruit<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 10-lea>

Minunatele tale fapte bune, Ierarhe Glicherie, nu
s-au m\surat cu lungimea vremii, ci cu inima ta cea
aprins\ pentru dreapta credin]\. Dar îndelungata
p\storie a turmei lui Hristos, mai puternic\ a f\cut
inima ta< pentru aceasta te-ai învrednicit a fi împre-
un\ cu sfin]ii [i a cânta lui Dumnezeu> Aliluia!
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Icosul al 10-lea>

Ca un zid puternic te-ai ar\tat în fa]a vr\jma[ilor
credin]ei str\mo[e[ti, Ierarhe Glicherie, c\ prin tot
felul de chinuri au c\utat s\ te sl\beasc\ în credin]a
ta [i minciuna s\ o m\rturise[ti. Dar tu ca un st=lp
de foc ai r\mas, pân\ departe luminând [i pild\ vie
p\stori]ilor t\i f\cându-te. Pentru aceasta cu evlavie
te l\ud\m zicând ]ie>

Bucur\-te, cel pe care jandarmii cu patul armei
te-au lovit<

Bucur\-te, c\ci cu cizmele ai fost c\lcat [i strivit<
Bucur\-te, c\ prin gard de sârm\ ghimpat\ ai

fost trecut<
Bucur\-te, c\ pân\ la moarte urmele r\nilor le-ai

purtat<
Bucur\-te, c\ prin suferin]e lui Hristos ai bine-

pl\cut<
Bucur\-te, c\ din sângele t\u p\mântul ]\rii s-a

ad\pat<
Bucur\-te, c\ adev\rul cu via]a ta l-ai pecetluit<
Bucur\-te, c\ în dreapta credin]\ ai r\mas neclintit<
Bucur\-te, c\ dureri nesuferite ai r\bdat<
Bucur\-te, c\ pilda sfin]ilor mucenici ai r\bdat<
Bucur\-te, c\ }ara Moldovei prinos lui Dumnezeu

te-a dat<
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Bucur\-te, al Bisericii str\mo[e[ti stâlp nebiruit<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 11-lea>

De multe ori ai fost arestat, la ani grei de temni]\
ai fost osândit [i la moarte ai fost condamnat, Sfinte
Ierarhe Glicherie< dar tu, r\bdând asemeni celor de
demult care m\rturiseau adev\rul, ai r\mas
neclintit în credin]\ [i lui Dumnezeu laud\ aducând,
cântai cu evlavie> Aliluia!

Icosul al 11-lea>

{aizeci de ani ai p\storit Biserica lui Hristos ca
preot, arhiereu [i mitropolit, îngrijindu-te de oile
turmei tale duhovnice[ti cu mult\ sârguin]\. Pentru
aceasta, dup\ cuviin]\ te l\ud\m pe tine [i zicem>

Bucur\-te, neobosit p\stor al turmei duhovnice[ti<
Bucur\-te, c\ predaniile Sfin]ilor P\rin]i cu râvn\

muceniceasc\ le-ai p\zit<
Bucur\-te, c\ pe fiii t\i, în chinuri fiind nu i-ai p\-

r\sit<
Bucur\-te, c\ dreapta credin]\ pe to]i i-ai înv\]at<
Bucur\-te, cel ce cu osârdie pildele sfin]ilor ai

urmat<
Bucur\-te, c\ bisericile d\râmate le-ai reconstruit<
Bucur\-te, cel ce Mân\stirea Sl\tioara ai întemeiat<
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Bucur\-te, c\ [i alte mân\stiri cu via]\ duhovni-
ceasc\ ai împodobit<

Bucur\-te, cel ce smerenia cea adânc\ pe preo]ii
t\i i-ai înv\]at<

Bucur\-te, c\ marilor cuvio[i cu adev\rat ai urmat<
Bucur\-te, c\ [i în Sfântul Munte multora le-ai

fost folositor<
Bucur\-te, c\ [i la mormântul Domnului cu râvn\

te-ai închinat<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul al 12-lea>

D\râmat-au necredincio[ii papista[i toate sfintele
biserici zidite de tine, dar prin credin]a ta iar\[i le-ai
ridicat [i ai slujit cu vrednicie în ele< iar acum, în ce-
ruri fiind [i asupra Bisericii tale veghind, mai mândre
loca[uri s-au în\l]at spre slava întregii Ortodoxii.
Pentru aceasta cu credin]\ cânt\m cu to]ii lui Dum-
nezeu cel ce pe toate spre bine le orânduie[te> Aliluia!

Icosul al 12-lea>

În vremea când s-a ridicat furtuna asupra Bisericii,
te-a ales pe tine Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Glicherie,
ca pe o corabie salvatoare a neamului românesc,
pentru p\strarea dreptei credin]e. Iar dup\ plecarea
ta la cele cere[ti, ne-a d\ruit Dumnezeu sfintele tale
moa[te ca o comoar\ de mult pre] care se odihne[te
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în Mân\stirea Sl\tioara< pentru aceasta zicem c\tre
tine>

Bucur\-te, ap\r\tor neînfricat al turmei lui Hristos<
Bucur\-te, c\ te-ai ar\tat fiilor t\i adev\rat p\stor

cuvios<
Bucur\-te, cel ce ai cinstit slujba cea încredin]at\

]ie<
Bucur\-te, c\ nu te-ai ab\tut de la Sfânta Ortodo-

xie<
Bucur\-te, c\ înainte de adormire îngerii ]i-au

slujit Sfânta Liturghie<
Bucur\-te, c\ acum cu sfin]ii în ceruri ai mângâie-

re<
Bucur\-te, c\ci credin]a cea bun\ pân\ la sfâr[it

o ai p\zit<
Bucur\-te, c\ci împreun\ cu Sfin]ii Apostoli lupta

cea bun\ ai luptat<
Bucur\-te, c\ci cununa biruin]ei [i a drept\]ii de

la Hristos ai luat<
Bucur\-te, c\ pild\ de via]\ înalt\ pentru to]i ai

l\sat<
Bucur\-te, fierbinte m\rturisitor al credin]ei str\-

mo[e[ti<
Bucur\-te, c\ [i acum din ceruri de noi te îngri-

je[ti<
Bucur\-te, preafericite Ierarhe Glicherie!
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Condacul al 13-lea>

O, preafericite Ierarhe Glicherie, care cu vrednicie
lui Hristos ai slujit [i prin str\daniile [i p\timirile
tale din aceast\ via]\ te-ai învrednicit s\ dobânde[ti
partea cea de-a dreapta Tat\lui Ceresc, primind sme-
ritele noastre rug\ciuni de acum, cere de la bunul
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ Bisericii sale t\rie, iar ]\rii
noastre pace, întru toate bun\ sporire, nou\ credin-
cio[ilor iertare de p\cate [i mare mil\, ca s\ cânt\m
lui Dumnezeu împreun\ cu tine> Aliluia! 

(Acest condac se zice de 3 ori)
Apoi iar\[i icosul [i condacul întâi.

RUG|CIUNE C|TRE SF+NTUL IERARH GLICHERIE

Sfinte Ierarhe Glicherie, cel ce ai fost cu adev\rat
tr\itor cu mult\ smerenie al vie]ii c\lug\re[ti [i pur-
t\tor al darurilor celor cere[ti, ai pus credin]a cea
dreptsl\vitoare mai presus de toate cele vremelnice
[i ai îndurat chinuri [i condamnare la moarte pentru
ap\rarea legii noastre str\mo[e[ti [i pentru poporul
cel dreptcredincios pe care l-ai înt\rit [i legea cea
sfânt\ l-ai înv\]at. Datori suntem cu to]ii s\ te cin-
stim pe tine care ai fost odr\slit în }ara Moldovei [i
cu credin]a cea sfânt\ a Ortodoxiei ai fost împodobit,
iar acum te bucuri de slava mucenicilor [i a m\rturi-
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sitorilor lui Hristos< prime[te rug\ciunea noastr\ [i
mijloce[te pentru noi înaintea bunului [i preamilos-
tivului Dumnezeu cel în Treime l\udat. Ocrote[te cu
rug\ciunile tale pe toat\ lumea care te cinste[te pe
tine ca pe un stâlp neclintit al dreptei credin]e.

Roag\-te Domnului s\ se înt\reasc\ unitatea [i
dragostea de credin]\ între fra]i, s\ se reverse harul
p\cii în inimile tuturor, s\ fereasc\ turma dreptcre-
dincio[ilor de toat\ reaua întâmplare, ca într-un
cuget [i într-un glas s\-L preasl\vim pe D\t\torul
darurilor [i Mântuitorul nostru. Privegheaz\ [i te
roag\ pentru noi, ca izb\vi]i fiind prin mijlocirile
tale de cursele celui r\u, lupta cea bun\ a mântuirii
s\ o ducem în toate clipele vie]ii noastre, r\mânând
neclinti]i în dreapta credin]\ a mo[ilor [i str\mo[i-
lor no[tri.

Roag\-te Domnului s\ trimit\ grabnicul S\u ajutor
tuturor dreptcredincio[ilor care alearg\ la sprijinul
[i ajutorul t\u, s\ asculte toate cererile de mântuire
[i de folos în via]a de acum [i cea viitoare. D\ dar
sfintelor tale moa[te ca to]i cei ce ]i se vor închina cu
credin]\ s\ primeasc\ ajutorul t\u pentru cererea
pe care fiecare din noi o facem, dobândind cele de
folos spre binele nostru [i s\ pream\rim pe
Preabunul Dumnezeu, cel întreit închinat în Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfânt. Amin.
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SF+NTUL IOAN MAXIMOVICI

Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles [i San Francisco

Prosl\vit în 1994 la San Francisco de c\tre Biseric\ Rus\ din 

afara Rusiei [i s\rb\torit la data de 19 iunie
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SLUJBA  SF+NTULUI IOAN MAXIMOVICI

LA VECERNIE

Punem stihirile pe 8, gasul 1> Podobie> Ceea ce e[ti bucuria...

S\ pr\znuiasc\ mul]imile dreptsl\vitorilor [i cu
cucernicie s\ se plece cu to]ii înaintea luptelor lui
Ioan, c\ acesta blând p\stor s-a ar\tat [i de un obicei
cu p\rin]ii. {i str\lucind ;n ostenelile nevoin]elor cu
nestric\ciune acum se preasl\ve[te. (de 3 ori)
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Închin\-se cetele dreptsl\vitorilor cortului de
minuni izvorâtor al arhiereului celui nou, c\ stâlp al
r\bd\rii s-a ar\tat [i împreun\ vorbitor cu îngerii.
{i str\lucind în cuvânt [i în fapta bun\, ;n Rai acum
se prosl\ve[te. (de 3 ori)

Veseleasc\-se soboarele dreptsl\vitorilor, cu evla-
vie cinstind pe vl\starul Rusiei, c\ în vremurile cele
mai de pe urm\, sc\parea credincio[ilor [i liman de
mângâiere s-a ar\tat, c\ f\r\ de m\sur\ smerindu-se
pe p\mânt, cu cele cere[ti acum se prosl\ve[te. (de 2 ori)

Slav\..., glasul al 8-lea>

Mul]imile credincio[ilor te laud\ pe tine, f\c\to-
rule de minuni, Ioane de Dumnezeu insuflate< c\ prin
cortul t\u p\mântesc curgeri de t\m\duiri izvor\sc,
cu totul fericite. :n vremurile cele mai de pe urm\ [i
în mijlocul lumii ai urmat nevoin]elor pustnice[ti,
îngere p\mântesc< cel ce de un obicei [i de un cuget
cu P\rin]ii ai fost, roag\-te [i acum Mântuitorului s\
miluiasc\ pe cei ce te cinstesc pe tine.

{i acum..., dogmatica>

Împ\ratul cerurilor, pentru iubirea de oameni pe
p\mânt s-a ar\tat [i cu oamenii a petrecut. C\ din
Fecioar\ Curat\ trup luând [i dintr-însa ie[ind cu
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lucrare, un Fiu este îndoit în fire, dar nu în fe]e. Pen-
tru aceasta pe Acesta, des\vâr[it Dumnezeu [i om
des\vâr[it, cu adev\rat propov\duindu-l, m\rturi-
sim pe Hristos Dumnezeul nostru pe care roag\-l,
Maic\ nenuntit\, s\ se mântuiasc\ sufletele noastre.

VOHOD @Lumin\ lin\#. Prochimenul zilei [i paremiile> (vezi la 6
decembrie)

LA LITIE

Se cânt\ stihirile, glasul 1>

Veni]i, dumnezeie[tile cete iubitoare de pr\znuire
ale Ierarhilor [i înconjura]i cu florile laudelor racla
lui Ioan ce în vremurile din urm\ a str\lucit. C\
acesta cu nevoin]e pustnice[ti în mijlocul lumii ca o
stea a r\s\rit. Drept aceea, [i acum ne izvor\[te
curgeri de t\m\duiri [i mil\. Rusia salt\, iar tu,
Chin\, dimpreun\ cu Shanghaiul vesele[te-te, [i tu,
Apusule, lumineaz\-te c\ a]i primit cu îmbel[ugare
blagosloveniile P\storului de Dumnezeu în]elep]it.
De care învrednice[te-ne [i pe noi, P\rinte, cei ce cu
evlavie venim la racla ta.

Glasul al 2-lea>

Cu evlavie s\ alerge acum la s\rb\toarea lui Ioan
soborul preo]ilor iubitori de praznice. C\ acesta ca
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un netrupesc s-a nevoit pe p\mânt [i cetele îngerilor
le-a umplut de bucurie. {i ca un minunat P\stor, ;n
vremurile cele mai de pe urm\ la p\[unile mântuirii
a c\l\uzit turmele credincio[ilor. Iar acum racla lui
izvor de t\m\duire tuturor s-a ar\tat, cu harul lui
Hristos.

Glasul al 3-lea>

Veni]i toate cetele monahilor, s\ cânt\m pe Ioan
cel l\udat [i de Dumnezeu fericit, pe vl\starul Rusiei
[i Ierarhul de Dumnezeu insuflat al Shanghaiului.
C\ stâlp al obiceiurilor îndumnezeite s-a ar\tat [i de
Dumnezeiasc\ slav\ s-a învrednicit. {i ne izb\ve[te
pe noi care cu cânt\ri [i cu dorire ne apropiem acum
de prea curatele lui moa[te.

Slav\..., glasul al 4-lea>

Veni]i popoarelor s\ l\ud\m pe slava cea nou\ a
Ierarhilor, pe Ioan cel luminat. C\ acesta, luând
talantul, l-a înmul]it prin har. {i cununile cele
nestric\cioase primind, împreun\ cu cetele celor
netrupe[ti se vesele[te acum ;n ceruri. Cu dragoste
s\ c\dem acum la sfânt\ racla sa, cerând t\m\duire
sufletelor [i trupurilor noastre.
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{i acum..., a N\sc\toarei, glasul al 4-lea>

De toate primejdiile p\ze[te pe robii t\i, binecu-
vântat\ de Dumnezeu N\sc\toare, ca s\ te sl\vim pe
Tine, n\dejdea sufletelor noastre.

LA STIHOAVN|

Se pun stihirile, glasul al 4-lea
Podobie> @Ca un viteaz între mucenici...#

Pe marele între Ierarhi s\-l l\ud\m cu florile cân-
t\rilor [i s\ strig\m to]i, plesnind cu mâinile> Ioane
minunate, înger p\mântesc, urm\torule al Cuvio[ilor,
icoan\ a P\rin]ilor [i p\rta[ al cununii lor, lauda cea
nou\ a dreptsl\vitorilor, nu înceta a te ruga pentru
cei ce cinstesc sfânt\ pomenirea ta.

De un obicei cu Apostolii [i prieten al Mucenicilor
te-ai ar\tat cu adev\rat plin de har. C\ b\rb\te[te ai
stricat m\iestriile vr\jma[ului [i ai propov\duit cu
cuvântul [i cu lucrul pe Hristos, pe care roag\-l s\
d\ruiasc\ pace Bisericii [i mântuire celor ce cu
credin]\ te cinstesc pe tine, Ioane cu totul minunate.

Cu evlavie s\ înconjur\m acum toate cetele bine
cinstitorilor racla lui Ioan cea de izvorâtoare de
minuni. C\ nevoin]e a s\vâr[it, demoni a alungat [i
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vie]uind în trup ca un netrupesc a petrecut, prosl\-
vind credin]a cea sfânt\ a dreptsl\vitorilor [i de
cununi s-a învrednicit de la Dumnezeu Atot]iitorul.

Slav\..., glasul al 3-lea

Al apostole[tilor predanii râvnitor prea fierbinte
te-ai ar\tat, P\rinte Ioane. C\ punând temelia fapte-
lor bune spre sui[ul vederii duhovnice[ti de un obicei
cu P\rin]ii [i mo[tean al lor te-ai ar\tat, Prea fericite,
[i cu bog\]ia darurilor Duhului, tuturor ai luminat. {i
Fecioarei f\cându-te slujitor ai c\lcat relele demoni-
lor. De a c\ror am\gire ne rug\m s\ fim izb\vi]i cei
ce ne închin\m raclei moa[telor tale [i cu cânt\ri
cinstim pomenirea ta.

{i acum..., a N\sc\toarei

F\r\ de s\m=n]\, din Dumnezeiescul Duh [i cu
sfatul Tat\lui ai z\mislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe
Cel ce este din tat\ f\r\ mam\ mai înainte de veci [i
pentru noi din tine f\r\ de tat\ fiind, cu trup l-ai
n\scut [i prunc cu lapte l-ai hr\nit. Pentru aceasta
nu înceta a-l ruga s\ izb\veasc\ din primejdii
sufletele noastre.

Apoi> Acum sloboze[te..., Sfinte Dumnezeule... celelalte.
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TROPAR, glasul al 4-lea

:n lume ai petrecut ca un pustnic minunat [i înt\ri-
re te-ai f\cut oilor celor în]eleg\toare ale lui Hristos,
fericite. Nestric\cios s-a ar\tat cortul t\u p\mântesc,
izvorând cu îmbel[ugare harul minunilor. Drept
aceea, Ioane, cu dragoste te l\ud\m pe tine. (de 2 ori)

Apoi>

N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, bucur\-te> ceea
ce e[ti plin\ de dar, Marie, Domnul este cu tine. Bine-
cuvântat\ e[ti tu între femei [i binecuvântat este
rodul pântecelui t\u, c\ ai n\scut pe Mântuitorul
sufletelor noastre.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\ troparul sfântului de 2 ori
(vezi mai sus)< apoi Slav\... {i acum...

Taina cea din veac ascuns\ [i de îngeri ne[tiut\,
prin tine, N\sc\toare, de Dumnezeu, celor de pe
p\mânt s-a ar\tat. Dumnezeu întrupându-se întru
unire neamestecat\ [i crucea de bun\voie pentru noi
primind< prin care înviind pe cel ;ntâi zidit, a
mântuit din moarte sufletele noastre.
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Dup\ Catisma întâi, se cânt\ sedealna glasul 1>
Podobie> @Mormântul T\u, Mântuitorule...#

Ca un netrupesc ai petrecut pe p\mânt, P\rinte,
[i te-ai f\cut luminat loca[ al Treimii, om ceresc [i
înger p\mântesc. {i ai minunat prin curgerile
minunilor tale cetele celor ce cu evlavie se închin\
nestric\ciosului t\u corp p\mântesc. (de 2 ori)

Slav\... {i acum... , a N\sc\toarei> Aceea[i podobie

Dumnezeu dup\ Dumnezeu, mai înalt\ decât
serafimii, hotar între zidire [i firea cea nezidit\, Te-a
ar\tat pe Tine, Fecioar\, ceea ce e[ti neispitit\ de
nunt\ [i lauda oamenilor. Fiul [i St\pânul T\u,
s\l\[luindu-se în pântecele T\u cel f\r\ prihan\, a
îndumnezeit firea omeneasc\.

Dup\ Catisma a doua se cânt\ sedealna, glasul al 3-lea>
Podobie> @Pentru m\rturisirea...#

Mucenic te-ai f\cut cu alegerea, robule al lui Dum-
nezeu cel ce cu nume de har e[ti numit, [i podoab\
nou\ a arhiereilor. {i b\rb\te[te îndurând ispitele,
te-ai învrednicit de nestric\ciunea cortului t\u
p\mântesc, P\rinte Cuvioase, dumnezeiesc vl\star
al Rusiei, roag\-te s\ se mântuiasc\ sufletele
noastre. (de 2 ori)
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Slav\... {i acum... , a N\sc\toarei> Aceea[i podobie.

Se înnoiesc legile firii întru Tine, Prea Curat\ de
Dumnezeu N\sc\toare, c\ singurul lucru nou sub
soare negr\it se descoper\ prin na[terea Ta [i în trup
se arat\ cel nezidit, pe care roag\-l s\ ne izb\veasc\
din primejdii pe noi, cei ce alerg\m la solirea ta.

Dup\ polieleu se c=nt\ m\rimurile>

Fericimu-te pe tine, Sfinte Ierarhe Ioane, [i cinstim
sf=nt\ pomenirea ta. C\ tu te rogi, pentru noi lui
Hristos, Dumnezeul nostru.

Stih 1. Auzi]i acestea toate neamurile, asculta]i to]i cei ce
locui]i în lume.

2. Gura mea va gr\i în]elepciune, [i cugetul inimii mele
pricepere.

3. Spune-voi numele t\u fra]ilor mei, în mijlocul Bisericii te
voi cânta.

4. Doamne, iubit-am bun\ cuviin]a casei tale, [i locul loca[ului
slavei tale.

5. Preo]ii t\i Doamne se vor îmbr\ca întru dreptate, [i cuvio[ii
t\i cu bucurie se vor bucura.

6. Întru pomenire ve[nic\ va fi dreptul, de auzul r\u nu se va
teme.

Sedealna, glasul al 3-lea>

Podobie> @De frumuse]ea fecioriei tale...#
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De nevoin]ele [i luptele ce le-ai s\vâr[it cu Dum-
nezeiescul har, cetele celor netrupe[ti s-au minunat,
Fericite. Iar noi, alergând acum la moa[tele tale
nestric\cioase, st\m nepricepându-ne cum s\ te nu-
mim pe tine. Pentru aceea cu dragoste strig\m ]ie>
Bucur\-te, P\rinte Ioane, de Dumnezeu în]elep]ite.

Slav\... {i acum..., a N\sc\toarei>

Mul]imea minunilor Tale [i netâlcuirea Dumneze-
ie[tii Tale z\misliri le sl\vim, de Dumnezeu N\sc\toare,
tot poporul credincio[ilor. Unit-ai, Prea Curat\, cele
cere[ti [i cele p\mânte[ti, stricat-ai zapisul cel vechi
al p\catului. Pentru aceasta adunarea dreptsl\vitori-
lor strig\ }ie> Bucur\-te Fecioar\!

Antifonul înt=i al glasului al 4-lea. Prochimen, glasul al 4-lea>

Cinstit\ este înaintea Domnului moartea cuvio[ilor Lui.

Stih> Ce voi r\spl\ti Domnului pentru toate c=te mi-a dat mie?

Evanghelia de la Ioan (X, 9-16)> @Zis-a Domnul> Eu sunt u[a< prin
Mine de va intra cineva, se va mântui...# (caut\ la duminica a 2-a din
Postul Mare, Evanghelia Ierarhului). Psalmul 50.

Slav\..., glasul al 2-lea>

Pentru rug\ciunile ierarhului T\u Ioan, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[alelor noastre.
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{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Milostive, cur\]e[te mul]imea gre[alelor noastre.

Stih> Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila ta [i dup\
mul]imea îndur\rilor Tale, cur\]e[te toate f\r\delegile noastre.

Stihira, glasul a 6-lea>

Fericite Ierarhe Ioane, f\r\ de contenire se revars\
harul minunilor tale mul]imii credincio[ilor Bisericii
lui Hristos care alearg\ la cinstit\ racla ta, strigând>
Ierarhe, cel ce e[ti cu nume de har numit, izb\ve[te-
ne cu rug\ciunile tale de toate primejdiile.

CANOANELE> Se pun Canoanele N\sc\toarei de Dumnezeu din
20 iulie, pe 6, iar canonul sfântului pe 6.

CANONUL SFÂNTULUI

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos>

„Apa trecând-o ca pe uscat [i din r\utatea egipte-
nilor sc\pând, israeliteanul striga> Izb\vitorului [i
Dumnezeului nostru s\-I cânt\m.#

La nestric\cioasele tale moa[te cad acum cu evlavie
[i veselie, strigând> d\ruie[te-mi har, Ioane, ca s\ laud
mul]imea cununilor tale.
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Slav\...

:ntru nevoin]a cea pl\cut\ lui Dumnezeu umblând
[i întunericul patimilor stricând, cu îmbel[ugare ai
primit din cer luminarea Treimii, fericite.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Cu b\rb\]ie împotriva trupului nevoindu-te [i cu
ajutorul Dumnezeie[tii prunce Mariam, lumin\tor
te-ai ar\tat celor din întuneric, c\l\uz\ celor r\t\ci]i
[i înt\rire.

Catavasie> @Deschide-voi gura mea...#

Cântarea a 3-a. Irmos>

@Doamne, Cel ce ai f\cut cele de deasupra crugu-
lui ceresc [i ai zidit Biserica, Tu pe mine m\ înt\re[te
întru dragostea Ta< c\ Tu e[ti marginea doririlor [i
credincio[ilor înt\rire, unule Iubitorule de oameni.#

Petrecând via]a ca un ;nger p\m=ntesc [i Biserica
împodobind-o cu trupul t\u nestric\cios, din care se
revars\ curgerile t\m\duirilor, te odihne[ti acum,
fericite, ;n corturile dumnezeie[ti.

Slav\...

Din tinere]e ai fost rob lui Hristos, P\rinte, [i cu
harul cuvânt\rii de Dumnezeu te-ai îmbog\]it, prin
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care ai ad\pat inimile turmei tale în]eleg\toare,
Sfinte, ca s\ ajung\ la via]a cea îmbun\t\]it\.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Râvnitor al Domnului [i oglind\ curat\ a petrece-
rii feciorelnice ai ar\tat, Maic\ a lui Dumnezeu, pe
Ioan cel cur\]it la minte [i la suflet, ce s-a f\cut
t\inuitor ales al lui Hristos.

Sedealna, glasul al 4-lea> Degrab ne întâmpin\...

Cu od\jdiile arhieriei fiind împodobit, prin petre-
cerea ta curat\ fiind cur\]it [i cu minunile luminând,
P\rinte Ioane, te-ai ar\tat tâlcuitor al celor cere[ti [i
propov\duitor al str\lucitoarei Ortodoxii. Iar acum
toat\ turma ta, înconjurând cinstita racl\ a moa[te-
lor tale, strig\ ]ie> Bucur\-te, t\inuitorule al lui Hristos!

Slav\... {i acum..., a N\sc\toarei>

M\reasc\-se Fecioara [i Maica [i în cânt\ri s\ se
laude ca N\sc\toare de Dumnezeu. C\ pe unul din
Treime a n\scut în chip de negr\it, pe Cuvântul cel
de o fiin]\ cu Tat\l [i un singur R\scump\r\tor în
dou\ firi se cunoa[te Dumnezeu - Om, având îndoit\
voire [i lucrare spre adeverirea firilor.

IOAN MAXIMOVICI 75



Cântarea a 4-a. Irmos>

@Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, în]eles-
am lucrurile Tale [i am preasl\vit Dumnezeirea Ta.#

Via]a ta a minunat, P\rinte Ioane, cetele îngere[ti,
iar soboarele dreptsl\vitorilor o m\rturisesc [i te
laud\ pe tine.

Slav\...

Vistierie necheltuit\ de daruri dumnezeie[ti s-a
ar\tat racla ta care pururea adap\ sufletele noastre,
ale celor ce cu evlavie te cinstim pe tine.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Milostivire grabnic\ arat\, St\pân\, celor ce
alearg\ la Tine [i sl\vesc pe Ioan, slujitorul T\u,
Dumnezeiasc\ Mireas\.

Cântarea a 5-a. Irmos>

„Lumineaz\-ne pe noi, Doamne, cu poruncile
Tale [i cu bra]ul T\u cel înalt< pacea Ta d\-ne-o nou\,
Iubitorule de oameni.#

Cu ale tale rug\ciuni îndep\rteaz\ degrab relele
demonilor [i viforul patimilor, Ioane de Dumnezeu
prosl\vite.
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Slav\...

Str\lucind cu totul minunate, toate marginilor
lumii te-ai f\cut loca[ al Treimii [i acum te rug\m,
îndep\rtez\ necazurile noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Maic\ a lui Dumnezeu Te-ai numit, Ceea ce e[ti
cu totul l\udat\, c\ ai n\scut cu adev\rat mai presus
de fire pe Unul din Treime în dou\ firi.

Cântarea a 6-a. Irmos>

„Rug\ciunea mea voi v\rsa c\tre Domnul [i Lui
voi spune scârbele mele< c\ sa umplut sufletul meu
de r\ut\]i [i via]a mea s-a apropiat de iad [i ca Iona
m\ rog> Dumnezeule, din stric\ciune scoate-m\.#

Cu norul darurilor tale, Sfinte, roureaz\ inimile
noastre [i, aprinderea patimilor stingând, f\-ne
vrednici, Ioane, de frumuse]ea Raiului.

Slav\...

Se minuneaz\ soborul credincio[ilor cercetând cu
evlavie via]a ta. C\ f\r\ de m\sur\ silind firea, în\l-
]ând prin rug\ciune cugetul t\u [i aprinzându-te de
dumnezeiasc\ dragoste, împreun\ vorbitor cu îngerii
te-ai ar\tat.
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{i acum..., a N\sc\toarei>

Din prea curate sângiurile Tale s-a întrupat Zidito-
rul t\u, Preasfânt\ Fecioar\. {i într-un singur ipostas
al Cuvântului lui Dumnezeu s-au unit f\r\ schimbare
amândou\ firile [i un singur Hristos se cunoa[te în
dou\ firi.

Condacul, glasul al 8-lea>
Podobie> @Ap\r\toare Doamn\...#

Izb\vindu-ne prin tine din primejdii, laude î]i
în\l]\m cu credin]\, nevoitorule Ierarhe Ioane. {i cu
dragoste cuprinzând, fericite, racla cea prea pl\cut\
a moa[telor tale, strig\m> Bucur\-te, P\rinte de
Dumnezeu Cuvânt\torule!

SINAXAR

:n aceast\ lun\ în ziua a nou\sprezecea, pomenirea celui între
Sfin]i P\rintelui nostru Ioan, f\c\torul de minuni, care a fost
arhiepiscop al Shanghaiului din China, apoi ;n Europa de Apus [i în
cele din urm\ în America. Cu pace s-a s\vâr[it ;n anul mântuirii 1966.

Cântarea a 7-a. Irmos>

„Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon
oarecând, cu credin]a Treimii v\paia cuptorului au
c\lcat-o, cântând> Dumnezeul p\rin]ilor no[tri, bine
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e[ti cuvântat.#

:n chip pl\cut lui Dumnezeu fiind înv\]at, P\rinte,
dumnezeiasca înv\]\tur\ a dogmelor dreptei credin]e,
ap\r\tor al acesteia te-ai ar\tat, urmând înv\]\turi-
lor P\rin]ilor no[tri.

Slav\...

Luptându-te cu virtute, m\iestriile cumplitului
vr\jma[ ai surpat. {i înt\rire Bisericii [i sc\pare te-ai
ar\tat în vremurile din urm\, potolind n\v\lirile
vr\jma[ului.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Neputin]ele trupurilor [i r\nile sufletelor t\m\du-
ie[te-le, preal\udat\ Fecioar\, cu solirile Tale neînce-
tate c\tre Domnul slavei. {i nu înceta a lumina întu-
nericul min]ii noastre.

Cântarea a 8-a. Irmos>

@Pe Împ\ratul Ceresc pe care îl laud\ o[tile înge-
re[ti, l\uda]i-l [i-l preaîn\l]a]i întru to]i vecii.#

Pe Ierarhul iubitor de cele cere[ti s\-l l\ud\m, pe
visteria faptelor bune, pe p\storul cel bun [i stâlpul
dreptei credin]e.

Binecuvânt\m pe Tat\l...
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:nv\]\tor al faptelor bune, ap\r\tor al credin]ei [i
slav\ a Bisericii te m\rturisim pe tine to]i, Ioane.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Cu lumina rug\ciunilor Tale, de Dumnezeu N\s-
c\toare, stinge furtuna împu]in\rii mele suflete[ti,
c\ ai n\scut, Maic\, pe Lumin\torul celor dintru
întuneric.

Cântarea a 9-a. Irmos>

@Cu adev\rat, N\sc\toare de Dumnezeu, te m\r-
turisim pe tine Fecioar\ curat\, cu cetele cele f\r\ de
trupuri m\rindu-te pe tine.#

Dumnezeie[tile curgeri ale darurilor necontenit se
vars\ în sfânt\ biserica ta, rourând cetele credincio-
[ilor.

Slav\...

Ap\r\tor [i zid necl\tit fii turmei tale, cel ce ai pri-
mit har de la P\rintele Ceresc, ocrotindu-ne împreun\
cu to]i sfin]ii îngeri.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Împodobit-ai firea oamenilor, Fecioar\, [i cu cele
cere[ti ai unit-o, Curat\. Iar soborul îngeresc ;n veci
te ferice[te.
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Lumin\nda, glasul al 3-lea. 

Podobie> @Cel ce ai împodobit cerul cu stele...#

Cuvântul bunei cinstiri, cu râvn\ de Dumnezeu
insuflat\ sem\nându-l ;n inimile credincio[ilor,
acum te bucuri de roade în cur]ile Domnului, Ioane
de trei ori fericite.

Slav\... {i acum..., a N\sc\toarei>

Pe Tine, Maica Luminii [i s\la[ al lui Dumnezeu,
ceea ce f\r\ încetare e[ti l\udat\ în cer [i pe p\mânt,
Te rug\m> fii ai luminii arat\-ne.

LA LAUDE

Se pun stihurile pe 4, glasul al 8-lea.
Podobie> @O, preasl\vit\ minune...#

O, preasl\vit\ minune! În vremurile de pe urm\,
Ioane fericite, str\luce[ti cu minunile, vindecând
neputin]ele. C\ îngere[te vie]uind, cinstitul t\u trup
p\mântesc a r\mas nestricat. Pentru aceasta strig\m
]ie> P\rinte, cela ce e[ti numit cu numele harului,
acoper\-ne pe noi, risipind înv\luirile necazurilor cu
rug\ciunile tale. (de 2 ori)
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O, preasl\vit\ minune! Ierarhe a lui Hristos, cu
nevoin]ele [i luptele prieten [i împreun\ lupt\tor cu
mucenicii te-ai ar\tat. Prin înfrânare te-ai cur\]it [i
prin iubire te-ai în\l]at. Pentru aceasta cortul t\u
p\m=ntesc nestricat s-a ar\tat, izvorând credincio[i-
lor rou\ cereasc\ [i curgere de har.

O, preasl\vit\ minune! Dumnezeiasca ungere
luând, Ioane prea minunate, ca p\stor ai str\lucit cu
cugetul iubitor de oameni. {i cere[tile loca[uri dorind,
cu prisosin]\ ai înmul]it talantul. Pentru aceasta, cu
credin]\ fierbinte c\zând la racla moa[telor tale,
primim har [i Dumnezeiasca mil\.

Slav\..., glasul al 5-lea>

Veni]i, cetele bine cinstitorilor, s\ alerg\m cu vese-
lie [i s\ încunun\m cu evlavie racla lui Ioan, cu laude
[i cu cânt\ri duhovnice[ti. C\ ast\zi soborul ;ngeresc
se bucur\, primind pe cel ce a petrecut pe p\mânt în
chip minunat. {i noi, cinstind pe îngerul p\mântesc,
cu dragoste înconjur\m cinstitul t\u trup. Soborul
arhiereilor [i ceata preo]ilor pr\znuiesc, privegheaz\
adunarea monahilor, l\udând pe vestitul între Ie-
rarhi. Toate tulbur\rile eresurilor gonindu-le, d\ru-
ie[te dreptsl\vitorilor unirea de cuget cea ;n Hristos,
iar monahilor ce te cinstesc pe tine mântuire.
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{i acum..., a N\sc\toarei>

Fericimu-te pe Tine, de Dumnezeu N\sc\toare,
Fecioar\ [i dup\ datorie te sl\vim pe tine, cetatea
nesurpat\, zidul cel necl\tit, solitoarea cea neru[inat\
[i sc\parea sufletelor noastre.

Doxologia mare, troparele, ecteniile [i otpustul.

LA LITURGHIE

La Fericiri se pun aceste tropare, glasul al 2-lea>

La nestric\cioasele tale moa[te c\zând acum, norul
patimilor risipe[te-l, rug\mu-te, Ioane fericite, lauda
dreptsl\vitorilor. C\ ;n lume ai petrecut via]\ minu-
nat\ [i te-ai f\cut cas\ a Treimii.

Nu trece cu vederea, Ioane cu totul minunate, pe
cei ce cad la moa[tele tale de har izvorâtoare, pe to]i
cei cumplit învifora]i întru necazuri. Ci izb\ve[te-i
de vr\jma[i pe cei ce scap\ la tine, fericite Ierarhe.
:nl\tur\ primejdiile [i d\ruie[te veselie, ca pururea
s\ preasl\vim pe Domnul cel ce te-a preasl\vit pe tine.

Desf\t\rile lumii lep\dând, P\rinte, ai dorit feri-
cirea cea ve[nic\. Fiindc\ necazuri ai r\bdat pentru
dumnezeiasca dragoste [i b\rb\te[te ai urmat calea
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cereasc\, pild\ f\cându-te p\storilor [i îngrijindu-te
pururea pentru zidirea turmei tale. Pentru aceasta,
Ioane, în chip minunat s-a s\l\[luit harul ;n nestri-
c\cioasele tale moa[te, izvorând t\m\duiri.

Când împreun\ cu cei netrupe[ti ai în\l]at slavo-
slovie lui Dumnezeu, Ioane minunate, ai ajuns la vede-
rea duhovniceasc\. {i în lume ca un netrupesc ai
vie]uit, cu darurile Duhului luminat împodobindu-te.
Pentru aceasta izb\ve[te de toat\ neputin]a [i întris-
tarea pe cei ce cu credin]\ cad la racla moa[telor tale.

Slav\...

Bucur\-te, cela ce pustnice[te ai vie]uit, Fericite
Ioane, urm\torule al celor netrupe[ti. Roag\-te neîn-
cetat dimpreun\ cu îngerii pentru înt\rirea Bisericii,
P\rintele nostru.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Plecând cerurile, Hristos voind s-a s\l\[luit întreg
în pântecele t\u, Preacurat\, c\ nesuferind s\ vad\
zidirea mâinilor sale sub tirania celui în[el\tor, a
venit în chip de rob s\ mântuiasc\ neamul omenesc.
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Prochimen, glasul al 7-lea>

Scump\ este înaintea Domnului moartea cuvio[ilor lui.

Stih> Ce voi r\spl\ti Domnului pentru toate c=te mi-a dat mie?

Apostolul din epistola c\tre evrei (XIII, 17-21)> @Fra]ilor, asculta]i
pe mai marii vo[tri...#

Aliluia, glasul al 2-lea>

Preo]ii T\i, Doamne, se vor îmbr\ca întru dreptate [i cuvio[ii
T\i se vor bucura.

Stih> C\ a ales Domnul Sionul, osebitu-l-a pe el spre loca[
lui[i...

Evanghelia de la Luca (VI, 17-23)> @:n vremea aceea a stat Iisus
la loc [es...# (vezi 6 decembrie la liturghie)

CHINONICUL> :ntru pomenire ve[nic\ va fi dreptul, de auzul
r\u nu se va teme.
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ACATISTUL SF+NTULUI IOAN MAXIMOVICI

Acatistul Sf=ntului Ioan Maximovici a fost alc\tuit ;n cinstea
dasc\lului s\u de c\tre p\rintele ieromonah Serafim Rose de la
Platina (California) ;n slavon\ [i ;ncuviin]at de c\tre Preasfin]itul
Nectarie (Kon]evici) de Seattle.

Condacul înt=i>

Alesule f\c\tor de minuni [i slujitorule credincios
al lui Hristos, cel ce rever[i lumii mirul cel de mult pre]
[i mul]imea minunilor tale, cu dragoste te l\ud\m
[i-]i cânt\m ]ie acestea> Bucur\-te, Sfinte Ierarhe
Ioane, P\rintele nostru, f\c\torule de minuni!
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Icosul înt=i>

Ca un înger trimis de Creatorul a toat\ f\ptura,
ai ap\rut în aceste timpuri ca, prin mila lui Dumnezeu,
s\ te îngrije[ti de p\mânteni. V\zând frumuse]ea
virtu]ilor tale, preafericite Ioane, a[a ;]i strig\m>

Bucur\-te, c\ci de mic copil cu evlavia ai fost îm-
podobit<

Bucur\-te, cel ce cu fric\ [i cutremur voia lui Dum-
nezeu o ai împlinit<

Bucur\-te, cel ce ;n tainice virtu]i harul dumneze-
iesc l-ai ar\tat<

Bucur\-te, ascult\tor din dep\rtare a celor afla]i
în suferin]\<

Bucur\-te, grabnic ajut\tor plin de iubire pentru
aproapele t\u [i pentru m=ntuirea lui<

Bucur\-te, bucuria tuturor celor ce în rug\ciune
se îndreapt\ c\tre tine cu gr\bire<

Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!

Condacul al 2-lea>

V\z=nd rev\rsarea îmbel[ugat\ a virtu]ilor tale,
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sl\vite Ierarhe Ioane, ca un izvor de via]\ d\t\tor cu
minunile tale ne ad\pi pe noi cei ce strig\m cu credin-
]\ lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 2-lea>

De Dumnezeu în]elep]ite Ioane, cel ce ai fost plin
de teologhisire, ;n tine cuno[tin]a de Dumnezeu a
izvorât, împreun\ cu milostivirea fa]\ de omenirea
p\timitoare. Pentru aceea înva]\-ne [i pe noi s\-L
cunoa[tem pe Dumnezeu Cel adev\rat [i cu umilin]\
s\-]i cânt\m>

Bucur\-te, scut neclintit al adev\ratei Ortodoxii<
Bucur\-te, vas de mult pre] al darurilor Duhului

Sfânt<
Bucur\-te, dreptule acuzator al necredin]ei [i al

falselor înv\]\turi<
Bucur\-te, plinitor sârguincios al dumnezeie[tilor

porunci<
Bucur\-te, ascet veghetor ce nu dormeai nicioda-

t\< 
Bucur\-te, p\stor grijuliu al turmei lui Hristos<
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!
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Condacul al 3-lea>

Prin puterea dumnezeiescului har, p\rinte milos-
tiv ai fost pentru orfani [i dasc\l bun pentru cei tineri,
crescându-i în frica lui Dumnezeu [i preg\tindu-i
pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru aceea, fiii t\i
cei duhovnice[ti se îndreapt\ c\tre tine, cânt=nd cu
mul]umire lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 3-lea>

Cu adev\rat te-ai învrednicit, P\rinte Ioane, s\ fii
pream\rit de cetele cere[ti, c\ci nici unul dintre
p\mânteni nu poate s\ descrie m\re]ia faptelor tale.
Noi îns\, d\ruindu-I lui Dumnezeu tot ce avem mai
bun, ]ie acestea-]i cânt\m>

Bucur\-te, cel ce prin rug\ciune necontenit\ pe
fiii t\i ai m=ntuit<

Bucur\-te, p\zitorul turmei tale cu semnul sfintei
Cruci<

Bucur\-te, c\ci prin iubirea ta cea nem\rginit\,
toate popoarele [i semin]iile ai cuprins<

Bucur\-te, lumin\tor str\lucit [i iubitor de oameni<
Bucur\-te, chip al blânde]ii duhovnice[ti<
Bucur\-te, dulce mângâietor al celor lipsi]i [i

dezn\d\jdui]i<
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Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!

Condacul al 4-lea>

Minun=ndu-ne de faptele tale cele pline de drago-
ste, nu ne pricepem cum s\ te l\ud\m cu vrednicie,
o, Fericite Ioane! C\ ai ajuns p=n\ la cap\tul lumii,
propov\duind Evanghelia [i salv=ndu-i pe cei afla]i
în întuneric. Pentru aceea, mul]umindu-I lui Dumnezeu
pentru lucr\rile tale apostole[ti, :i c=nt\m> Aliluia!

Icosul al 4-lea>

Credincio[ii de pretutindeni, cuget=nd la via]a
ta, s-au mirat de minunile tale descoperite din mila lui
Dumnezeu, chiar în acest veac de apoi. Iar noi ne
minun\m de slava lui Dumnezeu ar\tat\ prin tine [i
cu dragoste ;]i gr\im>

Bucur\-te, înv\]\torul celor afunda]i în noaptea
necredin]ei<

Bucur\-te, cel ce poporul t\u l-ai condus din
Extremul Orient în Occident<

Bucur\-te, f=nt=n\ de miracole rev\rsat\ de
Dumnezeu<

Bucur\-te, cel ce cu iubire [i r\bdare îndreptezi
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pe cei r\t\ci]i<
Bucur\-te, grabnic\ alinare a celor ce se c\iesc de

p\catele lor<
Bucur\-te, c\l\uzitor al celor ce merg pe calea

cea dreapt\<
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!

Condacul al 5-lea>

Ca o raz\ de lumin\ dumnezeiasc\ te-ai ar\tat,
Fericite Ioane, furtunile cele aprige împr\[tiindu-le,
iar pe cei afla]i pe insul\, de v=rtejurile primejdioase
prin rug\ciune p\zindu-i [i cu semnul crucii îngr\din-
du-i. P\ze[te-ne [i pe noi, cei ce te chem\m în ajutor
[i înva]\-ne s\-I c=nt\m lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 5-lea>

To]i cei ce s-au învrednicit de puternicul t\u ajutor,
Fericite Ioane, ;n necazuri [i înt=mpl\ri te-au v\zut
ca pe un mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc [i
grabnic ajut\tor la nevoie. Pentru aceea [i noi
n\d\jduind la mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu,
strig\m c\tre tine a[a>

Bucur\-te, gonitorul stihiilor celor primejdioase< 
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Bucur\-te, cel ce cu rug\ciunile tale ne izb\ve[ti
din nevoi<

Bucur\-te, pururea d\t\torule de p=ine celor fl\-
m=nzi<

Bucur\-te, cel ce preg\te[ti bel[ug de bun\t\]i
celor s\rmani<

Bucur\-te, m=ng=ietorul celor ce sunt ;n necazuri<
Bucur\-te, izb\vitorule a multor suflete<
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!

Condacul al 6-lea>

Sfinte Ierarhe Ioane, ca un nou Moise g=ngav te-ai
ar\tat, sco]=nd poporul t\u din robie. Izb\ve[te-ne
pe noi din pr\pastia p\catului [i din cursa vr\jma-
[ului, ca s\ c=nt\m lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 6-lea>

Bucur\-te, bunule p\stor, c\ ai str\lucit prin ru-
g\ciunile tale fierbin]i c\tre Dumnezeu, [i ai f\cut pe
st\p=nitorii lumii acesteia s\ se ;ndure de cei p\stori]i
de tine. Pentru aceea [i noi mul]umind, î]i cânt\m>

Bucur\-te, sprijin de n\dejde celor ce te cheam\
cu st\ruin]\<
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Bucur\-te, cel ce ne izb\ve[ti de moartea cea ne-
dreapt\<

Bucur\-te, cel ce ne p\ze[ti de vorb\ de[art\ [i de
r\ut\]i<

Bucur\-te, ap\r\torul celor nevinova]i de temni]\<
Bucur\-te, cel ce ;ndep\rtezi r\utatea necredin-

cio[ilor<
Bucur\-te, cel ce ai ur=t minciuna [i ai descoperit

adev\rul<
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!

Condacul al 7-lea>

Dorind cu r=vn\ a-i prosl\vi pe sfin]ii cei din vechi-
me ai Apusului, cel înstr\inat de adev\r, ai readus
cinstirea lor ;n Biserica Ortodox\, o, iubitorule de
Dumnezeu! În Ceruri s\l\[luindu-te  împreun\ cu
ei, roag\-te lui Dumnezeu pentru noi, cei de pe
p\m=nt care c=nt\m lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 7-lea>

Nou cuvios ales al lui Dumnezeu v\z=ndu-te, tu ai
ap\rut ;n aceste vremuri din urm\, împreun\ cu
sfin]ii ierarhi ai vechii Galii. {i, precum unul dintre
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ace[tia, ai însufle]it turma ta a p\stra Credin]a
Ortodox\, a[a cum o m\rturiseau [i ei odinioar\ ;n
Apus. Pentru aceea, ajut\-ne s\ p\str\m adev\rata
credin]\, pe noi cei ce-]i c=nt\m ]ie unele ca acestea>

Bucur\-te, noule Martine prin înfr=narea, ne-
voin]ele [i minunile tale<

Bucur\-te, noule Ghermane prin m\rturisirea
Credin]ei Ortodoxe<

Bucur\-te, noule Ilarie prin dumnezeiasca teolo-
ghisire<

Bucur\-te, noule Grigorie prin cinstirea [i prosl\-
virea cuvio[ilor lui Dumnezeu<

Bucur\-te, noule Fauste prin dragostea ta curat\
[i prin r=vna cea monahiceasc\<

Bucur\-te, noule Cezarie prin p\strarea cu
stricte]e a canoanelor dumnezeie[tii Biserici<

Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!

Condacul al 8-lea>

Stranie minune vedem la sf=r[itul vie]ii tale, mult
p\timitorule Sfinte Ioane. C\ trimis fiind ;n Lumea
Nou\ ca s\ propov\duie[ti acolo cre[tinismul prime-
lor veacuri, ai suferit prigoan\, preg\tindu-]i sufletul
pentru Împ\r\]ia cereasc\. Minun=du-ne de r\bda-
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rea [i de suferin]ele tale, cu mul]umire strig\m lui
Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 8-lea>

Lucr\torule des\v=r[it în via lui Hristos, cel ce n-ai
cunoscut odihna p=n\ la sf=r[itul vie]ii tale osteni-
toare, ajut\-ne [i nou\ nevrednicilor, s\ r\m=nem
credincio[i lui Dumnezeu p=n\ la sf=r[itul vie]ii
noastre. Pentru aceea minunate Ioane, ]ie pl\cutul
lui Dumnezeu, ;]i c=nt\m a[a>

Bucur\-te, cel ce ai r\bdat p=n\ la sf=r[it dob=n-
dind m=ntuirea<

Bucur\-te, c\ te-ai învrednicit a muri ;n fa]a icoanei
Maicii Domnului<

Bucur\-te, p\str\tor credincios al credin]ei ;n
mijlocul prigoanei celei nedrepte<

Bucur\-te, c\ bun p\stor al turmei fiind, moartea
ai primit-o, ca un ierarh pe scaun [ez=nd<

Bucur\-te, c\ dup\ moarte, prin minunata ta
întoarcere, turma ]i-ai ;nt\rit<

Bucur\-te, s\vâr[itorul multor minuni pentru cei
ce alearg\ la racla ta cu credin]\ [i cu dragoste< 

Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!
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Condacul al 9-lea>

Toat\ firea îngereasc\ s-a bucurat de în\l]area su-
fletului t\u la Ceruri. Pentru aceea [i noi, bucur=ndu-
ne de minunile tale s\v=r[ite pe p\m=nt [i descope-
rite prin lucrarea Sf=ntului Duh, lui Dumnezeu ;i
c=nt\m> Aliluia!

Icosul al 9-lea>

Ritorii cei mult vorbitori nu pot descrie asprimea
sfintei tale vie]i, dreptule P\rinte Ioane, loca[ sfin]it
al lui Dumnezeu Celui de necuprins. O, ce minunat\
ar\tare dumnezeiasc\ descoperit\ ;n veacul nostru
pu]in credincios! Pentru aceea, necontenit cu mare
glas te m\rim, c=nt=ndu-]i acestea>

Bucur\-te, palat al dumnezeie[tilor porunci< 
Bucur\-te, mic\ [i firav\ ad\postire, ;n care a

înc\put frumuse]ea loca[urilor îngere[ti<
Bucur\-te, scar\ prin care lesne urc\m la Ceruri< 
Bucur\-te, liman ;n care toate suferin]ele î[i afl\

grabnic\ vindecare<
Bucur\-te, c\mar\ tainic\ a rug\ciunii statornice<
Bucur\-te, templu luminat de Duhul Sf=nt< 
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!
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Condacul al 10-lea>

Lumea voind s-o m=ntuiasc\, Izb\vitorul tuturor
trimis-a un nou sf=nt printre noi, astfel chemându-ne
prin el din ad=ncurile cele ;ntunecate ale p\catului.
Auzind a ta chemare la poc\in]\, noi, cei s\raci ;n
virtu]i, lui Dumnezeu :i c=nt\m> Aliluia!

Icosul al 10-lea>

Zid e[ti tuturor celor ce alearg\ c\tre cereasca ta
mijlocire, P\rinte Ioane. Pentru aceasta îngr\de[te-
ne [i pe noi de atacurile demonilor [i ne izb\ve[te de
suferin]e, de n\paste [i de nevoi pe noi cei ce cu
credin]\ strig\m c\tre tine>

Bucur\-te, vederea celor orbi suflete[te<
Bucur\-te, c\ prin puterea rug\ciunii, ai întors la

via]\ pe cei afla]i pe moarte<
Bucur\-te, cel ce ne p\ze[ti de r\zvr\tire [i de r\z-

boiul cel dintre noi<
Bucur\-te, rou\ salvatoare a celor ce pier în pr\pa-

stia dezn\d\jduirii<
Bucur\-te, p\rinte binevoitor al celor întrista]i [i

p\r\si]i<
Bucur\-te, dasc\l iscusit al celor ce caut\ Adev\rul< 
Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,

f\c\torule de minuni!
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Condacul al 11-lea>

Via]a ta, Fericite Ioane, a fost ca o ofrand\ adus\
Preasfintei Treimi, întrec=ndu-i pe mul]i prin  faptele
tale minunate. Fiindc\ ai ;nv\]at cu at=ta în]elepciu-
ne adev\rata credin]\, ne-ai cl\uzit cu credin]\, n\-
dejde [i dragoste s\-i c=nt\m lui Dumnezeu celui ;n
Treime preasl\vit> Aliluia!

Icosul al 11-lea>

Lumin\tor str\lucit al Ortodoxiei ai fost pentru
cei afla]i ;n întunericul necuno[tin]ei, o, p\storule
ales al turmei lui Hristos. A[a [i dup\ adormirea ta,
celor ne[tiutori le dezv\lui adev\rul, lumin=nd
sufletele credincio[ilor care î]i aduc aceast\ c=ntare>

Bucur\-te, luminare a celor necredincio[i cu dum-
nezeiasca în]elepciune<

Bucur\-te, curcubeu al pa[nicei bucurii pentru
cei bl=nzi [i smeri]i<

Bucur\-te, tunet înfrico[\tor pentru cei ce st\ruie
;n p\cat<

Bucur\-te, fulger ce love[ti ;n eresuri< 
Bucur\-te, stâlp al dogmelor ortodoxe<
Bucur\-te, pov\]uitor de g=nduri dumnezeie[ti<
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Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!

Condacul al 12-lea>

Harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, rev\r-
s=ndu-l cu ;mbel[ugare spre noi, pe Acesta cu evlavie
[i recuno[tin]\ ;l primim to]i, cei ce alerg\m c\tre
atotputernica ta mijlocire. O, preal\udate P\rinte
Ioane, prosl\vind minunile tale, lui Dumnezeu ;i
c=nt\m> Aliluia!

Icosul al 12-lea>

:n\l]=nd c=nt\ri de laud\ lui Dumnezeu, corul
ceresc al sfin]ilor se bucur\, c\ M=ntuitorul a ar\tat
bun\tatea Sa atotputernic\ ;n tine, bl=ndul [i smeri-
tul s\u slujitor. O, preal\udate P\rinte Ioane, cu to]i
sfin]ii minun=ndu-ne, ne închin\m ]ie [i te cinstim a[a>

Bucur\-te, stea prealuminoas\ ce str\luce[ti ;n
Ceruri< 

Bucur\-te, noule profet trimis de Dumnezeu mai
înainte de a-[i ar\ta r\utatea vicleanul diavol<

Bucur\-te, noule Iona care prooroce[ti pierzarea,
ca urmare a multor p\cate<
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Bucur\-te, noule Botez\tor, care îi chemi pe to]i
la rug\ciune [i la poc\in]\<

Bucur\-te, noule Pavele, cel ce ai îndurat toate
greut\]ile propov\duirii Evangheliei<

Bucur\-te, noule apostol, propov\duitorul credin-
]ei celei pline de frumuse]e<

Bucur\-te, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru,
f\c\torule de minuni!

Condacul al 13-lea>

O, Preal\udate [i preaminunate Ierarhe al lui
Dumnezeu Ioane, m=ng=ierea tuturor celor sc=rbi]i,
prime[te rug\ciunile noastre [i roag\-te c\tre Dom-
nului s\ ne izb\veasc\ de focul gheenei prin mijloci-
rea ta cea binepl\cut\ lui Dumnezeu, c\ci tu singur
dup\ moarte ai zis> Spune]i-le oamenilor> @de[i am
murit, sunt viu#, c=nt=nd> Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori. 

Apoi, se zice iar\[i icosul ;nt=i [i condacul ;nt=i.
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RUG|CIUNE C|TRE SFÂNTUL IERARH IOAN

O, Sfinte Ierarhe Ioane, P\rintele nostru, bunule
P\stor [i tainicule v\z\tor al sufletelor omene[ti,
roag\-L pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv s\ ne d\ruia-
sc\ iertare de p\cate, ca s\ ne înt=reasc\ cu   putere
duhovniceasc\, s\ sc\p\m de am\r\ciunea acestei
lumi [i s\ strig\m c\tre Domnul, ca s\ ne dea smerenie
[i bucurie duhovniceasc\, cuget dumnezeiesc [i duh
evlavios ;n toate c\ile noastre. Tu, cel ce ai fost ocroti-
tor milostiv al orfanilor [i îndrum\tor încercat pe
p\m=nt, fii acum c\l\uz\ [i pentru noi, ca un nou
Moise, iar ;n via]a bisericeasc\ pova]\ atotcuprinz\-
toare a lui Hristos. Ascult\ plângerea tinerilor dezn\-
d\jdui]i [i de m=hnire cuprin[i< îndep\rteaz\ sl\bi-
ciunea ab\tut\ asupra p\storilor. Cu lacrimi te rug\m
pe tine, o bunule p\stor, vino [i la noi, cei ce ;n negura
patimilor suntem afunda]i, a[tept=nd îndrum\rile
tale p\rinte[ti. Lumineaz\-ne cu lumina neînserat\
unde te afli tu acum, rug=ndu-te pentru fiii t\i din
toat\ lumea, dar îndrepta]i cu iubirea lor pl\p=nd\
c\tre lumin\, acolo unde s\l\[luie[te Hristos, Dum-
nezeul nostru, C\ruia I se cuvine cinstea [i închin\-
ciunea, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor. AMIN!
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Troparul glas 6>

Sl\vit urma[ al apostolilor lui Hristos, trimis ai
fost ca s\ ne izb\ve[ti pe noi cei slabi ;n credin]\ [i
cu inima împu]inat\. Cu harul [i nevoin]ele asce]ilor
din vechime înve[m=nt=ndu-te, prin aceasta de la
Dumnezeu tainele cele cere[ti ai primit. O, preabu-
nule ocrotitor al orfanilor, care ai dat o speran]\
acestei lumi dec\zute. O, lumin\torule al lui Hristos,
;n zorii Înfrico[\toarei Judec\]i aprins! Roag\-te
pentru noi, Sfinte Ierarhe [i P\rinte Ioane, ca s\ se
aprind\ [i inimile noastre de dragostea pentru
Hristos [i s\ se m=ntuiasc\ sufletele noastre ;n
vremurile de apoi. Amin.
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SF+NTUL IOAN IACOB ROM+NUL

S\rb\torit de Biserica Ortodox\ la data de 5 august
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SLUJBA SF+NTULUI IOAN IACOB DE LA HOZEVA

LA VECERNIA MIC|

La @Doamne, strigat-am...# se pun stihirile pe 4, glas 4

Nimic n-ai iubit mai mult pe p\m=nt, fericite p\-
rinte, dec=t pe Dumnezeu< nici averea, nici cinstea,
nici fra]ii, nimic din cele p\m=nte[ti. Ci, arz=nd
pentru Taborul cel duhovnicesc, ai urmat lui Hristos
prin aspre osteneli [i te-ai ;mbr\cat ;n hain\ alb\ de
lumin\ [i de nunt\.
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Nu te-ai uitat la trupul t\u cel slab [i neputincios,
Preacuvioase, nici la fra]ii [i p\rin]ii t\i duhovnice[ti
din lavra Neam]ului. Ci, ascult=nd glasul Duhului, ai
alergat spre }ara Sf=nt\ [i Tabor, unde te-a chemat
Hristos, spre lumina cea neapus\ a ;mp\r\]iei Sale.

Ai l\sat patria ta [i ai r=vnit spre ;n\l]imile Tabo-
rului [i ale Ermonului, spre Hristos Cel schimbat la
Fa]\, Care schimb\ fa]a [i chipul lumii prin har,
credin]\ [i poc\in]\.

Ai urcat ca un cerb Taborul cel duhovnicesc, Sfinte
P\rinte Ioane, spre v=rful cel de v\paie, unde Hristos,
Lumina lumii, schimb\ la fa]\ tainic pe cei ce urc\
pe muntele poc\in]ei.

Slav\..., glasul al 4-lea>

Veni]i toate cetele c\lug\rilor s\ l\ud\m ast\zi pe
Cuviosul Ioan Sihastrul, pe odrasla Moldovei [i pe
ml\di]a Raiului, odr\slit\ ;n lavra Neam]< pe urm\-
torul Sfintei Maria Egipteanca [i al r=vnitorului
prooroc Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neobosit ce
s-a nevoit ;n pe[tera Sfintei Ana din Hozeva, zic=nd>
Bucur\-te, Sfinte Ioane, lauda siha[trilor!

{i acum... a :naintepr\znuirii, glasul al 5-lea>

Veni]i s\ ne suim ;n muntele Domnului [i ;n casa
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Dumnezeului nostru, [i s\ vedem slava Schimb\rii
Lui la Fa]\, slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l. Întru
lumin\ s\ lu\m lumin\ [i ;n\l]a]i f\c=ndu-ne cu
Duhul, s\ l\ud\m Treimea cea ;ntocmai de o fiin]\ ;n
veci.

De va c\dea aceast\ zi vineri seara sau s=mb\t\ seara, se pune
dogmatica glasului de r=nd.

LA STIHOAVN|

Se pun stihirile Înaintepr\znuirii praznicului Schimb\rii la Fa]\,
glasul al 2-lea. (vezi la Minei, 5 august).

Troparul Cuviosului, glas al 8-lea>

:ntru tine, P\rinte, cu os=rdie s-a m=ntuit cel dup\
chip, c\ci l\s=nd lumea [i patria ta, ai luat Crucea
lui Hristos [i ;n valea Iordanului te-ai a[ezat spre
nevoin]\. Pentru aceasta [i cu ;ngerii acum se bucu-
r\, Cuvioase P\rinte Ioane, duhul t\u. Roag\-te lui
Hristos Dumnezeu s\ m=ntuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., {i acum... Troparul :naintepr\znuirii, glasul al 4-lea>
(vezi la Minei pe luna august, ziua a 5-a)
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LA VECERNIA MARE

Dup\ obi[nuitul psalm 103, se c=nt\ @Fericit b\rbatul...#, starea
;nt=i. La @Doamne, strigat-am...# se pun stihirile pe 8> 4 ale
;naintepr\znuirii glasul al 4-lea (vezi la Mineiul pe august, ;n 5 zile)
[i 4 ale Sf=ntului Ioan de la Neam], pe glasul al 5-lea.

Stihirile Cuviosului, glasul al 5-lea> Podobie> @Cuvioase p\rinte...#

R\mas orfan din pruncie, Cuvioase p\rinte, din
tinere]ile tale ai intrat ;n lavra Neam]ului, ca la un
liman, s\-L sl\ve[ti aici pe Dumnezeu cu ;ngerii [i cu
p\rin]ii cei nevoitori. Pentru aceasta te rug\m, Sfinte
Ioane, P\rintele nostru, roag\-L pe Hristos Dumnezeu,
s\ d\ruiasc\ Bisericii unire, pace [i mare mil\. (de

dou\ ori)

Lipsit fiind pe p\m=nt de toat\ m=ng=ierea ome-
neasc\, ai tr\it de mic printre str\ini ca un sihastru,
Cuvioase P\rinte Ioane, av=nd tat\ pe Dumnezeu, iar
mam\ pe Preacurata Fecioar\, sprijin pe b\tr=na ta
bunic\, surori de tain\ lacrimile, iar fra]i iubi]i pe
sfin]ii ;ngeri, care nev\zut te ;nso]eau, p\zind picioa-
rele tale de ispitele cumplitului vr\jma[. Pe Hristos
M=ntuitorul roag\-L s\ d\ruiasc\ lumii unire, pace
[i mare mil\.
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Pentru suferin]ele tale [i cur\]ia inimii, Cuvioase,
te-a chemat Hristos Domnul la cinul ;ngeresc ;n ma-
rea lavr\ de la Neam], de unde apoi, r=vna Duhului
te-a dus la Morm=ntul d\t\tor de via]\ [i ;n pustiul
Iordanului, unde bine nevoindu-te, te-ai mutat la
cere[tile loca[uri [i cu sfin]ii te-ai num\rat. Sfinte
Preacuvioase P\rinte Ioane, roag\-te lui Hristos
Dumnezeu s\ m=ntuiasc\ lumea [i sufletele noastre.

Slav\..., glasul al 5-lea>

Veni]i toate cetele monahilor s\ l\ud\m ast\zi pe
Sf=ntul Ioan Sihastrul, pe odrasla cea aleas\ a Moldo-
vei [i ml\di]a binecuv=ntat\ a M=n\stirii Neam]< pe
urm\torul Cuvioasei Maria Egipteanca [i al marelui
profet Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neobosit care
s-a nevoit ;n pe[tera Sfintei Ana din Hozeva, zic=nd>
Bucur\-te, Sfinte Ioane, lauda siha[trilor!

{i acum..., a Înaintepr\znuirii, glasul al 5-lea>

Veni]i s\ ne suim ;n muntele Domnului [i ;n casa
Dumnezeului nostru [i s\ vedem slava Schimb\rii
Lui la Fa]\, slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l. Întru
lumin\ s\ lu\m lumin\ [i ;n\l]a]i f\c=ndu-ne cu
Duhul, s\ l\ud\m Treimea cea ;ntocmai de o fiin]\ ;n
veci.
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De este vineri seara sau s=mb\t\ seara se c=nt\ dogmatica glasului
de r=nd. VOHOD @Lumin\ lin\#... Prochimenul zilei. Paremiile
Sf=ntului se pun de la 11 sau 17 ianuarie.

LA LITIE

Stihirile pe glasul al 2-lea>

N-ai avut odihn\ nic\ieri, purt\torule de Dum-
nezeu P\rinte, dec=t la mult dorita lini[te, maica ru-
g\ciunii. De aceea te-ai retras la pe[tera Sf=nta Ana
din pustiul Hozeva, unde ]i-ai s\v=r[it c\l\toria vie]ii
sl\vind pe Hristos, via]a lumii.

Spune-ne, P\rinte, ostenelile tale cele ne[tiute din
pustie prin care sufletul ]i-ai cur\]it, mintea ]i-ai
luminat, trupul ]i-ai st\p=nit, demonii i-ai izgonit [i
pe Hristos L-ai pream\rit.

Spune-ne, Sfinte Ioane, lacrimile tale [i rug\ciu-
nile cele de foc, pe care ziua [i noaptea le ;n\l]ai lui
Dumnezeu ;n pustiul Iordanului [i ;n pe[tera Hozeva,
prin care des\v=r[it te-ai f\cut [i cu Hristos tainic
te-ai unit.

Arat\-ne, Cuvioase P\rinte, calea poc\in]ei prin
rug\ciunile tale [i ne ;nva]\ prin scrierile tale cum s\
ne dezleg\m de lan]ul grijilor p\m=nte[ti, ca s\ ne
unim ;n veci cu Hristos, M=ntuitorul sufletelor noastre.
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Slav\..., glasul al 2-lea>

Nu ne uita pe noi, fiii t\i, Sfinte [i dumnezeiescule
P\rinte Ioane, mult nevoitorule, care prin faptele
tale pe diavoli din pustie i-ai izgonit. {i de la noi, cei
ce te cinstim pe tine, Cuvioase, alung\ patimile cu
rug\ciunile tale.

{i acum..., a Înaintepr\znuirii, glasul al 2-lea>

Cel ce ;n Muntele Taborului Te-ai schimbat la
Fa]\ ;ntru slav\, Hristoase Dumnezeule, [i ai ar\tat
ucenicilor T\i slava Dumnezeirii Tale, lumineaz\-ne
pe noi cu lumina cuno[tin]ei duhovnice[ti [i ne
;ndrepteaz\ pe c\rarea poruncilor Tale, ca un bun [i
de oameni iubitor.

LA STIHOAVN|

Stihirile Sf=ntului, glasul al 4-lea>

Departe de noi te-ai dus, Sfinte Ioane, iubitul lui
Hristos, ca s\ nu robe[ti ca Marta celor p\m=nte[ti.
Nu ne l\sa pe noi f\r\ ajutor, c\ pierim de povara
ispitelor vie]ii [i ne de[teapt\ la poc\in]\, asemenea
Mariei, prin rug\ciunile tale cele ne;ncetate.

Stih> Scump\ este ;naintea Domnului moartea Cuviosului Lui.
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Nici lacrimi de poc\in]\ nu avem, nici ]ie a urma
nu putem, c\ suntem robi]i de patimi. De aceea te
rug\m, Sfinte Cuvioase P\rinte Ioane, mijloce[te
pentru noi la Hristos s\ ne d\ruiasc\ mil\ [i iertare
de p\cate.

Stih> Preo]ii T\i, se vor ;mbr\ca ;ntru dreptate [i cuvio[ii T\i
se vor bucura.

Cuvioase P\rinte Ioane, tu ai biruit pe vr\jma[ul
[i ai luat cununa biruin]ei [i, ca cel ce e[ti bun osta[ al
Împ\ratului ceresc, cu sabia rug\ciunii [i cu arma
postului ai t\iat toate patimile omene[ti [i ai urcat
cu u[urin]\ pe Taborul cel duhovnicesc al des\v=r[i-
rii. Roag\ pe Hristos Dumnezeu, fericite, s\ ne lumine-
ze [i pe noi cu v\paia cea de foc a Taborului ceresc.

Slav\..., glasul al 8-lea>

Mul]imile c\lug\rilor te cinstesc pe tine Ioane,
P\rintele nostru, c\ tu cu rug\ciunile tale pe diavoli
i-ai biruit, mintea ]i-ai luminat, trupul ]i l-ai st\p=nit
[i cu Dumnezeu te-ai unit, ;nv\]=ndu-ne a umbla pe
c\rarea cea dreapt\ a m=ntuirii. Fericit e[ti, c\ lui
Hristos ai slujit ;n sih\strie [i cu ;ngerii tainic ai
vorbit [i trupul nestric\cios dup\ moarte ]i s-a p\zit.
Roag\-te ;mpreun\ cu to]i sfin]ii s\ se m=ntuiasc\
sufletele noastre.
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{i acum..., a Înaintepr\znuirii, glasul al 8-lea>

Fecioar\ care ai n\scut pe Soarele Hristos, ;nvre-
dnice[te-ne [i pe noi s\ urc\m cu El ;n Tabor cur\]i]i
de patimi [i de g=nduri, ca s\ gust\m din bucuria [i
lumina cea necreat\, cu apostolii [i cu to]i sfin]ii.

La Litie se c=nt\ troparul Înaintepr\znuirii [i al Cuviosului. (vezi
la Vecernia mic\).

LA UTRENIE

La @Dumnezeu este Domnul...# se c=nt\ troparul Cuviosului de
dou\ ori< apoi Slav\... {i acum... troparul Înaintepr\znuirii.

Dup\ catisma ;nt=i se c=nt\ sedealna Înaintepr\znuirii din Minei,
5 august, sau sedealna Sf=ntului Ioan cel Nou, glasul al 4-lea.

Podobie> @Ar\tatu-te-ai ast\zi...#, glasul al 4-lea>

L\sat-ai, Sfinte Ioane, toate cele trec\toare pentru
Hristos, c\ut=ndu-]i lini[tea aproape de Morm=ntul
d\t\tor de ;nviere [i din loc ;n loc umbl=nd, ]i-ai sf=r[it
c\l\toria ;n pe[tera Sfintei Ana, unde a r\s\rit
nestricat sf=ntul t\u trup, pentru care l\ud\m ast\zi
pomenirea ta.

Slav\..., tot aceasta

{i acum..., a Înaintepr\znuirii din Minei
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Dup\ catisma a doua, sedealna Sf=ntului, glasul al 4-lea>

Podobie> @Sp\im=ntatu-s-a Iosif...#

N-ai dat somn ochilor t\i, P\rintele nostru Ioane,
nici inima nu ]i-ai ;mpov\rat de grijile cele p\m=n-
te[ti< ci pe toate def\im=ndu-le pentru dragostea lui
Hristos, te vesele[ti acum ;n cer cu cetele tuturor sfin-
]ilor. {i te roag\ pentru noi cei ce s\v=r[im cu laude
[i cu c=nt\ri sf=nt\ pomenirea ta.

Slav\..., tot aceasta. {i acum..., a :naintepr\znuirii, din Minei.
Apoi Polieleul. 

Apoi M\rimurile, glasul 1>

M\rimu-te pe tine, Sfinte Ioane, purt\torule de
Dumnezeu [i cinstim pomenirea ta, cununa siha[tri-
lor [i ;mpreun\ vorbitorule cu ;ngerii.

Veni]i toate cetele c\lug\rilor s\ m\rim pe Ioan
p\rintele nostru, zic=nd> pe lauda Moldovei.

Stih 1. A[teptând, am a[teptat pe Domnul, [i au c\utat spre
mine, [i au auzit rug\ciunea mea.

2. Genunchele mele au sl\bit de post, [i trupul meu s-a
schimbat pentru untuldelemn.

1. Pentru cuvintele buzelor tale eu am p\zit c\i nesilnice.
2. Întors-ai plângerea mea spre bucurie mie, rupt-ai sacul meu

[i m-ai încins cu veselie.
1. {i s\ [ti]i c\ minunat au f\cut Domnul pe cel cuvios al s\u.
2. Iat\ m-am îndelungat fugind, [i m-am s\l\[luit în pustie.
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1. C\utat-a spre tine fa]a mea, fa]a ta Doamne voi c\uta.
2. Cânta]i Domnului to]i prea cuvio[ii lui, [i v\ m\rturisi]i

pomenirii sfin]eniei lui.
1. L\uda-se-vor cuvio[ii întru slav\, [i se vor bucura întru

a[ternuturile sale.
2. Cinstit\ este înaintea Domnului moartea cuvio[ilor lui.

Slav\... {i acum... Aliluia (de 3 ori)

Dup\ Polieleu, sedealna, glasul al 5-lea> 

Podobie> @Pe Cuv=ntul Cel ;mpreun\...#

P\r\sind cele p\m=nte[ti, te-ai nevoit ;n sih\strie
pe valea Iordanului [i ;n pustiul Hozeva, cetele
diavole[ti cu rug\ciunile tale arz=nd [i cu ;ngerii
;mpreun\ priveghind< Sfinte Ioane fericite, roag\ pe
Hristos Dumnezeu s\ dea lumii pace [i mare mil\.

Slav\... {i acum..., a :naintepr\znuirii>

Ast\zi Hristos urc\ pe Muntele Taborului s\ se
;mbrace ;n hain\ de lumin\ ;naintea ucenicilor S\i [i
s\ ne ;mpace pe to]i cu Tat\l nostru cel ceresc.

Se c=nt\ Antifonul ;nt=i, glasul al 4-lea. Prochimen glasul al 4-lea>

Scump\ este ;naintea Domnului moartea Cuviosului lui.
Stih> Ce voi r\spl\ti Domnului pentru toate c=te mi-a dat mie!

Evanghelia de la Matei (XI,27-30), (caut\ joi, ;n s\pt\m=na a 4-a
dup\ Rusalii). Psalmul 50
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Slav\..., glasul al 2-lea>

Pentru rug\ciunile Cuviosului T\u Ioan, Milostive,
cur\]e[te mul]imea gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Milostive, cur\]e[te mul]imea gre[elilor noastre.

Stih> Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila ta [i dup\
mul]imea îndur\rilor Tale, cur\]e[te toate f\r\delegile noastre.

Stihira, glasul a 6-lea>

Cuvioase P\rinte Ioane, mult nevoitorule, [i f\clie
de mult pre] aprins\ din lumina Sf=ntului Morm=nt
d\t\tor de via]\, lumineaz\ cu rug\ciunile tale pe
cei ce te iubesc pe tine [i cere de la Hristos, M=ntuito-
rul lumii, s\ ne d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Canoanele

Se pune canonul :naintepr\znuirii, cu irmosul pe 6, Canonul
Sf=ntului Ioan Iacob de la Hozeva pe 4 [i tric=ntarea, pe 4. (ambele
din Minei, 5 august).

Canonul Sf=ntului, Facerea lui Ioanichie

Cum vom putea l\uda dup\ cuviin]\ nevoin]a ta,
Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioane, purt\torule de
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Dumnezeu, c\ ai r\s\rit cu tulpina din p\m=nt
românesc [i ai adus roade cere[ti ;n }ara Sf=nt\ unde
S-a n\scut [i a ;nviat Hristos. Roag\-te, fericite,
pentru noi to]i lui Dumnezeu, Izb\vitorul lumii.

Fiu de p\rin]i s\raci [i iubitor de Hristos, ai r\mas
din pruncie f\r\ mam\ [i f\r\ tat\. Dar te-a chemat
la Sine Tat\l nostru Dumnezeu, C\ruia I-ai slujit cu
credin]\ ca un fiu ascult\tor. Roag\-te, Sfinte, [i
pentru sufletele noastre.

Fiind orfan [i str\in pe lume, ]i-ai ales mam\
Biserica lui Hristos cea cu mul]i fii [i tat\ pe Bunul
Dumnezeu< p\rin]i duhovnice[ti ]i-ai luat pe sfin]i,
protectori pe ;ngeri [i fra]i iubi]i pe siha[trii pustiu-
lui, iar loc de nevoin]\, valea Iordanului. Roag\-te,
sfinte Ioane fericite, ;mpreun\ cu to]i drep]ii s\ ne
m=ntuim [i noi, fiii t\i suflete[ti.

Nu ai aflat odihn\ pe p\m=nt nici ;n satul t\u, nici
;ntre rude [i copii, ci numai ;n casa lui Dumnezeu [i
;n ob[tea M=n\stirii Neam], unde ai fost chemat de
Duhul Sf=nt [i ai luat jugul cel bun al c\lug\riei.
Pomene[te-ne, p\rinte, [i pe noi fiii t\i, ;naintea
Tronului slavei dumnezeie[ti.

Bl=nd [i smerit ai fost [i ;n lume [i ;n nevoin]a mo-
nahal\. C\ s\v=r[eai ascultarea cu mult\ dragoste
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[i, t\c=nd, te rugai ne;ncetat ;n biserica lui Dumnezeu,
f\c=nd inima ta c\mar\ de foc a Prea Sf=ntului Duh.
Adu-]i aminte, Sfinte, [i de noi to]i ;naintea Dreptului
Judec\tor.

S\m=n]a Duhului Sf=nt a c\zut ;n inima ta ca ;ntr-un
p\m=nt bun [i a adus mult\ road\, p\rinte. Adic\
r=nduial\ monahicesc\ [i nevoin]\ ;ngereasc\, post
;ndelungat [i neadormite rug\ciuni. Nu ne uita,
p\rinte, [i pe noi fiii t\i din patria natal\, ;naintea
Preasfintei Treimi.

Slav\...

To]i ne hr\nim din ;nv\]\turile tale [i ne zidim la
suflet de smerenia, rug\ciunea [i aspra ta nevoin]\
pustniceasc\. :nva]\-ne [i pe noi cei neputincio[i s\
urm\m faptelor tale, purt\torule de Dumnezeu,
p\rinte.

{i acum..., a N\sc\toarei>

În cer te laud\ ;ngerii [i pe p\m=nt credincio[ii,
Prea Sf=nt\ Maic\ [i Fecioar\. C\ cei de sus cu
;ngere[ti c=nt\ri te cinstesc, iar noi p\c\to[ii, prin
case [i prin m=n\stiri, te m\rturisim N\sc\toare de
Dumnezeu [i cerem ne;ncetat ajutorul t\u, St\p=n\.
Du lacrimile [i rug\ciunile noastre ;naintea Tronului
slavei Preasfintei Treimi.
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C=ntarea a 3-a

De oameni ai fugit [i cu siha[trii [i ;ngerii pe
Dumnezeu ;mpreun\ L-ai sl\vit. Roag\-te, Sfinte
Ioane, urm\torul lui Hristos, pentru ;nt\rirea dreptei
credin]e ;n lume [i ;n patria ta [i cere mil\ [i iertare
nou\ fiilor t\i care l\ud\m nevoin]a ta.

Te-ai logodit cu Hristos ;n lavra de la Neam] [i te-ai
unit cu El deplin ;n }ara Sf=nt\, nevoindu-te prin
pe[teri [i locuri pustii departe de lume [i de orice
m=ng=iere p\m=nteasc\. Pentru aceasta [i smeritul
t\u trup s-a aflat ;n morm=nt nestricat, cu voia lui
Dumnezeu, spre bucuria ortodoc[ilor [i mustrarea
celor necredincio[i.

Via]a ta aspr\ [i pustniceasc\ ne mustr\ pe noi,
p\rinte, c\ nu putem urma nevoin]elor tale. C\ nici
r=vn\ mult\ nu avem, nici rug\ciune din inim\ nu
am dob=ndit, nici de lacrimi [i de bucuria Duhului
Sf=nt nu ne-am atins. Ajut\-ne, Sfinte P\rinte Ioane,
s\ urm\m [i noi prin poc\in]\ lui Hristos.

Mai mult dec=t toate ai iubit, fericite, lini[tea,
maica rug\ciunii, t\cerea [i ;nstr\inarea, care nasc
pl=nsul cel duhovnicesc [i ;mpreun\ rug\ciunea [i
postul cel des\v=r[it, prin care ]i-ai cur\]it mintea
[i-ai biruit pe diavoli. Înva]\-ne [i pe noi s\ p\r\sim
multa vorbire [i s\ ne rug\m din inim\ lui Dumnezeu.
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Pentru sfintele tale nevoin]e, Biserica lui Hristos
te pr\znuie[te ast\zi, credincio[ii te cinstesc cu cre-
din]\, iar c\lug\rii ;]i aduc smerite c=nt\ri de laud\,
c\ ne e[ti tuturor p\rinte sufletesc, bun sfetnic [i
neadormit rug\tor c\tre Bunul Dumnezeu.

Pentru bl=nde]ea [i smerenia ta ai ajuns s\ fii
num\rat ;n cetele tuturor sfin]ilor din cer. Pentru
aceea te cinstim ca pe un adev\rat prieten iubit al lui
Hristos, ne ;nchin\m Sfintelor tale moa[te [i s\rut\m
cu credin]\ icoana ta. Mijloce[te [i pentru noi, p\rinte,
la P\rintele ceresc, s\ miluiasc\ sufletele noastre.

Slav\...

Cum vom putea t\cea c=nd Biserica te laud\, sfin-
]ii te primesc ;n cetele lor, iar ;ngerii te ocrotesc, Sfinte
Preacuvioase P\rinte Ioane? Prime[te-ne [i pe noi
fiii t\i duhovnice[ti, ca ;mpreun\ s\ l\ud\m pe Tat\l,
pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh, Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Nici ;ngerii, nici oamenii nu pricep taina cea mare
a na[terii tale, Prea Sf=nt\ Fecioar\, cum tu ai ;mpru-
mutat trup p\m=ntesc Fiului lui Dumnezeu, M=n-
tuitorul oamenilor. De aceea ;]i c=nt\m> Bucur\-te,
rug\toare tare pentru toat\ lumea!
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Condacul Sf=ntului, glasul al 8-lea>

Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trec\toare ai
fugit [i ;n pustie locuind, cu lini[tea duhului te-ai
logodit, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioane, ne;ncetat
sl\vind pe Hristos, M=ntuitorul lumii. Pentru aceasta,
cu evlavie, laud\ [i c=ntare ;]i aducem zic=nd> Bucur\-
te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioane, ast\zi, floare
prea aleas\ a Bisericii noastre.

Icos>

L\s=nd cu bucurie cele p\m=nte[ti, din tinere]e ai
primit chipul cel ;ngeresc ;n ob[tea m=n\stirii Neam],
[i ;nchin=ndu-te la Morm=ntul Domnului, te-ai f\cut
sihastru iscusit [i gust=nd din lumina cea mistic\ a
Taborului, te-ai nevoit singur ;n pustiul Iordanului
[i al Hozevei, c\l\uzit de Duhul Sf=nt, Preacuviose
P\rinte Ioane, podoaba Moldovei [i lauda siha[trilor,
ajut\-ne pe to]i fiii t\i s\ ne ;nchin\m cu dreapt\
credin]\ lui Dumnezeu celui ;n Treime pream\rit.

Slav\... {i acum... a Înaintepr\znuirii

C=ntarea a 4-a>

Ne cucerim, p\rinte, de r=vna ta pentru Hristos,
c\ pe toate lep\d=nd, numai Lui I-ai slujit p=n\ ;n
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sf=r[it. :nva]\-ne [i pe noi s\ p\r\sim grijile p\m=n-
te[ti, ca s\ dob=ndim pe cele cere[ti.

Te l\ud\m ast\zi, fericite P\rinte Ioane, c\ci din
pruncie ai primit dar [i ;n]elepciune duhovniceasc\,
p\[ind pe calea Raiului [i sl\vind ne;ncetat pe
Dumnezeu ;mpreun\ cu ;ngerii. Roag\-te, Sfinte, ;n
cer pentru noi fiii t\i.

Fugind de calea cea larg\ a pierz\rii, ai p\[it de mic
pe calea cea ;ngust\ a poc\in]ei [i lini[tei care duce
la Hristos. {i binepl\c=nd lui Dumnezeu, num\rat ai
fost ;n ceata sfin]ilor P\rin]i, cu Antonie cel Mare,
cu Pahomie, cu Onufrie [i Arsenie [i cu ceilal]i to]i.

Nu te-ai robit cu nimic de cele p\m=nte[ti, nici
Martei nu i-ai slujit< ci ;mpreun\ cu Maria ai stat
toat\ via]a la picioarele lui Hristos, prin privegheri
[i postiri [i ne;ncetate rug\ciuni, hr\nindu-te mereu
din cele cere[ti.

Nimic din cele de aici nu ]i-au trebuit, Sfinte P\rinte
Ioane, nici cinste, nici laud\, nici avere, nici prieteni<
ci la toate renun]=nd, partea cea bun\ a Mariei ]i-ai
ales.

Te l\ud\m ast\zi, fericite p\rinte iubitorule de
Hristos, c\, prin ;n]elepciunea [i via]a ta ;ngereasc\,
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ne ;nve]i [i ne mustri pe noi cei robi]i de grijile aces-
tei lumi, ;ndemn=ndu-ne s\ urm\m Domnului pe
calea poc\in]ei.

Slav\...

Fericit e[ti, p\rinte, c\ ai zburat ca un vultur la
cele ;nalte. :n locul celor p\m=nte[ti de care to]i ne
robim, ai ales pe cele cere[ti< ;n locul odihnei, ai ales
osteneala< ;n locul somnului, ai ales privegherea< ;n
locul hainelor scumpe, te-ai mul]umit cu cele vechi< iar
;n loc de cas\ luminoas\ [i pat moale ai iubit pe[tera
cea rece [i ;ntunecoas\, ca s\ po]i a sl\vi ne;ncetat pe
Hristos, Mirele sufletului t\u.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Ne ;nchin\m, Preacurat\ Fecioar\, icoanei tale [i
propov\duim minunea cea necuprins\ a ;ntrup\rii
Cuv=ntului din ne;ntinat trupul t\u cel fecioresc<
credem cu t\rie ;n via]a de veci [i alerg\m sub acope-
r\m=ntul t\u. Ajut\-ne, St\p=n\, ;mpreun\ cu Sf=n-
tul Ioan cel Nou de la Neam], s\ ne ;nchin\m cu evlavie
Preasfintei Treimi.

C=ntarea a 5-a> 

Trupul ]i l-ai chinuit cu tot felul de lipsuri [i boli,
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cu foame, cu sete [i cu r\ceala st=ncilor, pentru drago-
stea lui Hristos, c\ci ai iubit pe Dumnezeu mai mult
dec=t noi to]i. De aceea trupul t\u cel sfin]it a fost
pream\rit cu nestric\ciunea [i cu facerea de minuni,
spre m=ng=ierea noastr\ a celor credincio[i, care te
rug\m> ajut\-ne, Sfinte, s\ ne m=ntuim.

Cum vom l\uda ;ndeajuns nevoin]a ta [i a sfin]i-
lor lui Dumnezeu, dac\ noi nu iubim ;n aceea[i m\sur\
pe Hristos, M=ntuitorul lumii? {i cum vom putea
mo[teni cele cere[ti, dac\ noi nu renun]\m din inim\
la cele p\m=nte[ti? Ci, ajut\-ne, Sfinte Ioane, p\rin-
tele nostru, s\ sc\p\m de robia celor de aici.

S\rut\m cu evlavie icoana ta [i cinstitele tale
moa[te purt\toare de har dumnezeiesc. Ajut\-ne,
p\rinte Sfinte, prin rug\ciunile tale, s\ urm\m dup\
f\g\duin]\ lui Hristos [i sfin]ilor Lui.

Îngenunchem cu credin]\ la racla cu moa[tele tale
cele binecuv=ntate [i nestricate de p\cat [i de vreme
[i ne rug\m, fericite P\rinte Ioane, s\ ne p\ze[ti cu
rug\ciunile tale de robia patimilor, ca s\ d\m r\s-
puns la ;nfrico[\toarea Judecat\ de apoi.

Ajut\-ne, Sfinte Ioane, p\rintele nostru, s\ urm\m
;ntru toate nevoin]elor tale, precum tu ai urmat lui
Hristos, p\r\sind tulburarea [i robia celor p\m=n-
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te[ti, ca [i noi s\ fim num\ra]i ;n ceata celor m=ntui]i.

Om al lini[tii [i al rug\ciunii, cu nimeni nu vorbeai,
p\rinte, dec=t cu Dumnezeu, cu sfin]ii [i cu p\s\rile
cerului care te cinsteau [i z\boveau cu bucurie ;n
jurul pe[terii tale. C\ci odihnindu-se Duhul Sf=nt ;n
inima ta, nimic nu mai doreai dec=t pe Hristos,
iubitul t\u, c\ruia roag\-te pentru sufletele noastre.

Slav\...

Pe[tera Sfintei Ana din pustiul Hozeva ]i-a fost,
preacuvioase, ultimul t\u s\la[ pe p\m=nt. Acolo te-ai
ascuns de noi, acolo te-ai rugat fierbinte lui Hristos<
acolo te-ai nevoit [i ai pl=ns pentru neamul t\u robit
de aposta]i [i de p\g=ni< acolo ai scris frumoase ;n-
v\]\turi duhovnice[ti pentru noi, pe care le trimiteai
fra]ilor t\i ca o raz\ de lumin\ [i c\l\uz\ d\t\toare
de speran]\.

{i acum..., a N\sc\toarei>

S\ l\ud\m pe Fecioara cea f\r\ de prihan\, s\
pream\rim pe Maica Domnului cea cu totul ne;n-
tinat\ [i s\ cinstim pe cea mai cinstit\ dec=t heruvi-
mii [i serafimii, cer=ndu-i ca ;mpreun\ cu to]i sfin]ii
s\ mijloceasc\ ;naintea scaunului celui de foc al
Dreptului judec\tor.
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C=ntarea a 6-a>

Fiind ;n]elep]it de Dumnezeu [i plin de b\rb\]ie,
te-ai nevoit ca un ;n]elept pe p\m=nt, p\r\sind cele
am\gitoare [i dob=ndind cele ve[nice. Pentru aceasta
te l\ud\m, Sfinte Preacuviose P\rinte Ioane, [i cinstim
pomenirea ta.

Nu te-ai temut, p\rinte, de diavoli, nici de boal\,
nici de fiare, nici de moarte, c\ci ;ntru tine locuia
Hristos, Mirele t\u, pe Care roag\-L s\ ne scape [i
pe noi de cursele diavolului [i ale mor]ii.

Umbrit fiind de Duhul Sf=nt, totdeauna aveai
mintea ta la Dumnezeu, cuget=nd [i vorbind cele
cere[ti, c\ci te hr\neai numai din cuvintele Sfintei
Evanghelii [i din ;nv\]\turile dumnezeie[tilor P\rin]i,
pe care apoi le ofereai fiilor t\i duhovnice[ti.

Cuget=nd mereu la ceasul desp\r]irii de trup [i al
Judec\]ii lui Hristos, inima ta, P\rinte, se ruga ne;n-
cetat, cer=nd slobozire de leg\turile firii, iar mintea
ta se hr\nea permanent din dulcea]a dumnezeie[ti-
lor cuvinte.

Nu au putut demonii s\ te alunge din pustie, nici
din pe[ter\, Sfinte Ioane, P\rintele nostru, de[i ne;n-
cetat te ;nfrico[au [i te amenin]au, c\ci ;ngerii lui
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Dumnezeu te acopereau cu aripile lor ;n chip nev\zut.
De aceea, roag\-te s\ ne acopere [i pe noi de cursele
vr\jma[ului.

Nici desele boli ale trupului t\u, nici frigul pe[terii,
nici lipsa apei [i a hranei trupe[ti, nici n\lucirile diavo-
lilor, nici dorul dup\ patria p\rin]ilor t\i, nu te-au
scos din inima [i din lini[tea pustiului, nici nu te-au
biruit, bunule nevoitor al lui Hristos, c\ci darul
Duhului Sf=nt era cu tine [i te m=ng=ia ne;ncetat.

Slav\...

Cum vom l\uda, Sfinte Ioane mult nevoitorule,
osteneala ta cea binepl\cut\ lui Dumnezeu, pe care
ai r\bdat-o pentru frumuse]ea celor cere[ti care se
odihneau ;n sufletul t\u? C\ci cu rug\ciunea [i
lacrimile tale, pe cele trec\toare le-ai biruit [i raiul
cel ve[nic l-ai mo[tenit. Ci roag\-te, Sfinte, s\ se
m=ntuiasc\ [i sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Prea Sf=nt\ Fecioar\ [i Maica lui Hristos Dum-
nezeu, ajut\-ne s\ fim fii credincio[i ai Fiului t\u [i
;mpreun\ cu El s\ urc\m ast\zi pe Tabor, ca s\ ne
schimb\m la fa]\ cu Petru, cu Iacob [i cu Ioan,
sl\vind pe Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\.
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Condacul :naintepr\znuirii, glasul al 4-lea [i Icosul (vezi Mineiul
pe luna august, ;n 5 zile). Dac\ este priveghere, se pune condacul
Sf=ntului, de la sf=r[itul C=nt\rii a 3-a.

SINAXAR

:n aceast\ lun\, ;n ziua a cincea, :naintepr\znuirea Schimb\rii la
Fa]\ a Domnului [i pomenirea Sf=ntului Mucenic Evsignie.

Tot ;n aceast\ zi se face pomenirea Sf=ntului Cuviosului P\rintelui
nostru Ioan Iacob de la Hozeva, ale c\rui Sfinte moa[te s-au aflat
;ntregi ;n pe[tera Sf=nta Ana din pustiul Hozeva [i se p\streaz\ ;n
biserica M=n\stirii Sf=ntul Gheorghe Hozevitul din aproiere de
Ierihon. 

Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi. Amin.

C=ntarea a 7-a>

Cinstim ostenelile tale, Sfinte Preacuvioase P\rin-
te Ioane, l\ud\m via]a ta cea pustniceasc\ [i ne ;nchi-
n\m cu evlavie icoanei tale. Mijloce[te cu rug\ciu-
nile tale la Hristos Dumnezeu s\ m=ntuiasc\ lumea [i
]ara ;n care te-ai n\scut [i s\ ierte sufletele noastre.

:ngenunchem la racla cu Sfintele tale moa[te cele
f\c\toare de minuni [i le s\rut\m cu credin]\ [i te
rug\m to]i fiii t\i, P\rinte, d\ruie[te-ne acest odor
de mare pre], s\ ne fie m=ng=iere ;ntru sc=rbe, vin-
decare bolilor noastre trupe[ti [i suflete[ti, ;ndemnare
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celor r=vnitori pentru Hristos [i mustrare celor
neascult\tori care au p\r\sit Biserica lui Dumnezeu.

Ne c\im de p\catele noastre, purt\torule de Dum-
nezeu p\rinte, c\ tu, p\r\sind toate cele p\m=nte[ti,
ai dob=ndit cu pu]ine osteneli cele cere[ti. Iar noi,
robindu-ne de cele trec\toare, ne-am dep\rtat de
Hristos M=ntuitorul, pe care roag\-L, fericite, s\
miluiasc\ lumea, ]ara [i sufletele noastre.

Cu rug\ciuni [i postiri, cu lacrimi [i privegheri [i
cu minte curat\ [i ne;ntinat\, ai biruit firea [i pe
diavoli, ai urmat marilor siha[tri de demult [i
;mpreun\ cu sfin]ii [i ;ngerii te-ai f\cut l\ud\tor al
Preasfintei Treimi. Roag\-te, Sfinte p\rinte Ioane, [i
pentru sufletele noastre.

Ap\r\tor al dreptei credin]e te-ai f\cut, Cuvioase,
c\ Evanghelia lui Hristos ai ;mplinit [i sfintele Lui
porunci ai p\zit< pe cei lene[i cu sfaturile tale i-ai
de[teptat, pe c\lug\ri la rug\ciune i-ai ;ndemnat, pe
mireni la poc\in]\ i-ai chemat, iar pe cei r\u
credincio[i, cu t\rie i-ai mustrat.

Cum vom ;nceta a te l\uda pe tine, Sfinte Ioane
p\rintele nostru, c\ te-ai f\cut s\la[ al Prea Sf=ntu-
lui Duh, cu sufletul arz=nd, cu inima ;nc\lzind, prin
cuv=nt ;ndemn=nd [i prin t\cere pe cei m=ndri
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smerind. Roag\-te pentru to]i s\ se m=ntuiasc\
sufletele noastre.

Slav\...

Întru tine s-a odihnit Hristos, ;mpreun\ cu Tat\l
[i cu Duhul iar ;ntru noi st\p=ne[te p\catul [i grijile
cele trec\toare. Tinde spre noi m=n\ de ajutor,
p\rinte, de[teapt\-ne la poc\in]\ [i prin rug\ciunile
tale ;nvrednice[te-ne s\ odihnim pe Duhul Sf=nt ;n
inimile noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Cu ce cuvinte vom ;ncepe a te l\uda pe tine,
N\sc\toare de Dumnezeu, c\ nu ne pricepem, fiind
slabi [i lipsi]i de iubire. Ci, roag\-te pentru noi to]i,
;mpreun\ cu Sf=ntul Ioan P\rintele nostru, s\ se
m=ntuiasc\ lumea, ]ara [i sufletele noastre.

C=ntarea a 8-a>

Vino la noi, purt\torule de Dumnezeu Sfinte Ioane,
lauda siha[trilor, [i ne bucur\ cu moa[tele tale cele
f\c\toare de minuni [i purt\toare de bun\ mireas-
m\, C\ nu avem alt ajutor ;n marea cea tulburat\ a
acestei vie]i. Ci cu rug\ciunile tale [i ale tuturor
sfin]ilor, scap\-ne de tot necazul, boala [i nevoia.

Vino la noi, iubitorule de Hristos p\rinte, [i ascul-
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t\ cererile fiilor t\i suflete[ti [i m\re[te credin]a [i
r\bdarea fra]ilor t\i din care te-ai n\scut, pov\]uin-
du-ne pe to]i pe calea m=ntuirii.

Vino la noi fiii t\i, bunule p\rinte [i urm\torule al
lui Hristos, cela ce te-ai ar\tat printre cei mai de pe
urm\ sfin]i [i m\rg\ritar de mare pre] al Bisericii
Ortodoxe, [i ne ;nva]\ cum s\ ne poc\im [i s\ iert\m
ca s\ dob=ndim via]a cea de veci.

Ai mil\ de noi fiii t\i [i ne d\ t\rie [i curaj, smere-
nie [i ;n]elepciune ;n lupta cea grea cu slujitorii ia-
dului [i, prin rug\ciunile tale, Sfinte Ioane, p\rintele
nostru, ajut\-ne s\ ne izb\vim de ;ntuneric [i s\
dob=ndim lumina ;nvierii ;n Hristos.

Binecuvinteaz\-ne, bunule osta[ al lui Hristos,
iubitorule de nevoin]\, care ai iubit pustia ca o c\-
prioar\ [i cu sabia rug\ciunilor tale ai t\iat capetele
nev\zu]ilor vr\jma[i [i te-ai num\rat cu siha[trii [i
cu sfin]ii cei de demult.

Nu ne l\sa s\rmani [i lipsi]i de rug\ciunea [i de
Sfintele tale moa[te, Preacuvioase P\rinte Ioane,
lauda Moldovei, c\ nu avem alt rug\tor mai apropiat
dec=t pe tine. Împac\-ne cu Hristos prin poc\in]\ [i
frate cu frate prin iertare, ca s\ putem dob=ndi
bucuria m=ntuirii [i pacea duhului.
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Binecuv=nt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh, Domnul.

Te chem\m ;n ajutor, Sfinte, nu ne uita< te l\ud\m,
preacuvioase, cu glas de bucurie, nu ne refuza< te
a[tept\m la noi, p\rintele nostru Ioane, nu ne p\r\si<
;]i ie[im ;ntru ;nt=mpinare, nu ne l\sa singuri ;n
v=ltoarea ispitelor, acum la sf=r[it de veacuri. Ci
vino la noi fiii t\i [i ne m=ng=ie prin rug\ciunile [i
cinstitele tale moa[te pe care cu credin]\ le s\rut\m.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Cum s\ nu te l\ud\m pe tine, Maica lui Hristos
Dumnezeu, lauda ;ngerilor [i rug\toarea tuturor
credincio[ilor, c\ prin rug\ciunile tale diavolii fug,
ispitele se biruiesc, r\utatea se stinge, ura se preface
;n bucurie, cei r\i se fac buni prin poc\in]\ [i noi ne
m=ntuim.

S\ l\ud\m, bine s\ cuv=nt\m [i s\ ne ;nchin\m Domnului,
c=nt=ndu-I [i prea;n\l]=ndu-L ;ntru to]i vecii.

"În focul cel mistuitor uni]i fiind tinerii, cei ce au
fost cei dint=i ;n cinstirea de Dumnezeu, dar de v\paie
nefiind v\t\ma]i, c=ntare dumnezeiasc\ au c=ntat>
binecuv=nta]i toate lucrurile Domnului pe Domnul
[i-L pream\ri]i ;ntru to]i vecii".
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C=ntarea a 9-a>

Lipsit fiind de cele p\m=nte[ti, te-ai ;mbog\]it ;ntru
cele cere[ti, agonisind prin multe osteneli cununa
faptelor bune. Ajut\-ne [i pe noi fiii t\i, Sfinte Ioane,
iubitorule de Dumnezeu, s\ nu pierdem cununa
m=ntuirii, fiind lipsi]i de fapte bune.

Ai alergat, Sfinte P\rinte, ca un cerb la izvoarele
lini[tii, ajung=nd p=n\ ;n }ara Sf=nt\. Dar nici
acolo n-ai aflat-o c\ci lini[tea deplin\ a sufletului se
dob=nde[te numai ;n cer. De aceea, renun]=nd la
toate, te-ai nevoit p=n\ la ob[tescul t\u sf=r[it ;n
pustie [i ;n pe[ter\, vorbind numai cu Dumnezeu
p=n\ te-ai mutat la cele de sus. Ajut\-ne, P\rinte, s\
ne ad\p\m [i noi din lini[tea [i pacea Duhului Sf=nt.

Te-ai dep\rtat de oameni ca s\ vorbe[ti numai cu
Dumnezeu< ai renun]at la cele trec\toare, ca s\ do-
b=nde[ti pe cele ve[nice. De aceea, acum te vesele[ti
;n lumina lui Hristos ;n veci [i te rogi pentru cei ce
te cinstesc cu credin]\.

:nva]\-ne a ne ruga cu mintea [i cu inima [i a dori
numai pe Hristos, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioane.
:nva]\-ne a ne smeri [i a ierta, ca s\ devenim fii ai lui
Dumnezeu, Care este ve[nic\ iubire. Înva]\-ne a ne
pl=nge p\catele [i a m=ng=ia pe aproapele, ca s\
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primim [i noi mil\ [i m=ng=iere de sus [i iertare de
p\cate.

P\ze[te-ne, Preacuvioase P\rinte Ioane, cu rug\-
ciunile tale, de diavoli [i de oameni r\i< scap\-ne,
Sfinte, de patimi [i de cursele mor]ii< ;mpac\-ne,
mult nevoitorule p\rinte, prin rug\ciunile tale, cu
Dumnezeu [i cu propria noastr\ con[tiin]\, ca s\
d\m r\spuns bun lui Hristos ;n ceasul mor]ii [i la
;nfrico[\toarea judecat\.

Mijloce[te pentru noi fiii t\i, Sfinte P\rinte Ioane,
care te cinstim cu evlavie [i cere mil\ de la Dumnezeu
pentru lume, pentru ]\rile cu dreapt\ credin]\, pen-
tru neamul din care te-ai n\scut [i pentru to]i care
poart\ ;n inimile lor bucuria [i n\dejdea ;nvierii ;n
Hristos.

Slav\...

Aflat-ai har de la Dumnezeu, Cuvioase P\rinte
Ioane, [i ai fost num\rat ;n ceata sfin]ilor P\rin]i. Nu
ne uita pe noi cei s\raci [i slabi ;n cele duhovnice[ti
[i cere pentru noi de la Hristos iertare de p\cate [i
odihn\ ve[nic\ sufletelor noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei>

Bucur\-te, Marie, Prea Sf=nt\ Fecioar\< bucur\-te,
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N\sc\toare de Dunmezeu, n\dejdea noastr\< bucur\-
te, rug\toarea [i mijlocitoarea lumii ;naintea Prea-
sfintei Treimi. Nu ;nceta a te ruga, St\p=n\, ;mpreun\
cu to]i sfin]ii [i cu Sf=ntul Ioan cel Nou de la Neam],
s\ se m=ntuiasc\ sufletele noastre.

Irmosul> @:nfrico[atu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu
pogor=re...#

Lumin=nda Sf=ntului>

:ntrarm=ndu-te cu rug\ciunea [i cu iubirea lui
Hristos, fericite P\rinte Ioane, ai luat crucea [i, l\s=nd
pe fra]ii t\i, te-ai dus ;n pustiul Iordanului, unde bine
te-ai nevoit, biruind pe diavoli [i sl\biciunile firii
prin rug\ciuni cu lacrimi, prin post [i muceniceasc\
r\bdare. Pentru aceasta acum, ajung=nd ;n lumina
cerului [i ;n ceata sfin]ilor, nu ;nceta a te ruga pentru
noi fiii t\i cei ce cu dragoste te cinstim pe tine.

Slav\... {i acum..., a :naintepr\znuirii>

Cei ce dorim cu totul dup\ dumnezeiasca slav\, s\
t\iem norul trupului cel p\m=ntesc, suindu-ne ;n
Muntele Taborului< [i cu Moise [i cu Ilie [i cu cei
ale[i dintre ucenici s\ ne silim [i s\ ne ;nvrednicim a
ne face p\rta[i dumnezeie[tii str\luciri celei neapro-
piate, lumin\ prin lumin\ fiind.
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LA LAUDE

Se c=nt\ stihirile pe 4, glasul al 8-lea>
Podobie> @O, preasl\vit\ minune...#

Cuvioase P\rinte Ioane, podoaba c\lug\rilor din
zilele noastre [i iubitorule de nevoin]\, din tinere]e
ai luat Crucea lui Hristos [i i-ai urmat cu credin]\,
biruind sl\biciunile firii [i ispitele diavole[ti, ;ntrar-
m=ndu-te cu rug\ciunea [i cu postul [i str\in ;n ]ar\
str\in\ fiind, te-ai logodit cu pustia, ;n toat\ via]a ta
sl\vind ;mpreun\ cu ;ngerii pe Dumnezeu Cel ;n
Treime l\udat [i pream\rit.

Bunule nevoitor, l\s=nd patria ta, te-ai ostenit ;n
}ara Sf=nt\ unde a ;nviat Hristos, cu c\lug\rii ;n
lavr\ smerindu-te, cu pustnicii ;n pustiul Iordanului
rug=ndu-te [i cu sfin]ii siha[tri ;n pe[ter\ jertfindu-
te pentru dragostea lui Dumnezeu. Pentru aceasta ;]i
c=nt\m> Bucur\-te, Preacuvioase P\rinte Ioane, lauda
Moldovei [i cununa siha[trilor [i te roag\ pentru
sufletele noastre.

Cu ce cuvinte [i c=nt\ri de laud\ vom lauda ast\zi
pe Sf=ntul Ioan cel Nou din lavra Neam]ului, care ;n
pustiul Iordanului s-a nevoit [i ;n pe[tera Sf=nta
Ana mul]i, ani a sih\strit, des\v=r[it f\c=ndu-se [i ;n
cetele sfin]ilor num\r=ndu-se cu harul lui. Pentru
aceasta cu evlavie s\-l l\ud\m> Bucur\-te, Sfinte
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Ioane, P\rintele nostru, lauda României [i a ;ntregii
Ortodoxii!

Slav\... glasul al 8-lea>

Veni]i toate cetele c\lug\rilor s\ l\ud\m ast\zi
;ntr-un glas, dup\ cuviin]\, pe Sf=ntul Ioan, crinul cel
binecuv=ntat [i cu bun\ mireasm\, care a odr\slit ;n
p\m=ntul Moldovei [i a fost ;nchinat lui Hristos ;n
lavra cea mare de la Neam], ;n }ara Sf=n-t\ a rodit
[i s\-i c=nt\m> Bucur\-te, floare de mult pre] a c\lu-
g\rilor< bucur\-te, sihastru des\v=r[it ;n pustiul
Iordanului< bucur\-te, Preacuvioase P\rinte Ioane,
rug\tor neadormit pentru sufletele noastre!

Urmeaz\ Doxologia mare, troparul Cuviosului [i al
Înaintepr\znuirii, ecteniile [i apolisul. Ceasul ;nt=i.

LA LITURGHIE

Fericirile, din Canonul Cuviosului, C=ntarea a 3-a, pe 4 [i de la
C=ntarea a 6-a pe 4.

Prochimen glasul al 4-lea> Cinstit\ este ;naintea Domnului
moartea cuviosului Lui. Stih> Ce voi r\spl\ti Domnului pentru toate
care mi-a dat mie. Apostolul din Epistola ;nt=i c\tre Corinteni (IX, 2-
12)> @Fra]ilor, voi sunte]i pecetea apostoliei mele...#. Evanghelia de la
Luca (VII, 37-50)> @:n vremea aceea, L-a rugat unul dintre farisei pe
Iisus...#

CHINONICUL> Întru pomenire ve[nic\ va fi dreptul [i de
auzul r\u nu se va teme.

IOAN IACOB DE LA HOZEVA 137



ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN 

IACOB ROMÂNUL 

(1913 - 1960)

Condacul ;nt=i>

Pe sihastrul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe po-
v\]uitorul cel duhovnicesc al monahilor [i pe odrasla
cea din Moldova r\s\rit\, veni]i to]i binecredincio[ii
cre[tini s\-i l\ud\m [i cu dragoste s\-i cânt\m>
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel Nou
de la Hozeva!
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Icosul ;nt=i>

F\c\torul Îngerilor [i al oamenilor, Dumnezeu Atot-
]iitorul, te-a ales dintru început s\ p\r\se[ti toate
cele de[arte ale lumii acesteia [i r\nindu-]i inima cu
dumnezeiasca dragoste, la limanul cel de mântuire
al sih\striei ai alergat, pentru care minunându-ne
strig\m ]ie> 

Bucur\-te, c\ din pruncie pe Dumnezeu ai iubit<
Bucur\-te, c\ pentru dragostea lui, de cele de[arte

ai fugit<
Bucur\-te, c\ din p\rin]ii credincio[i Maxim [i

Ecaterina ai r\s\rit<
Bucur\-te, c\ la Sfântul Botez, numele Sfântului

Prooroc Ilie, ai primit<
Bucur\-te, c\ de mic ai r\mas orfan de p\rin]i<
Bucur\-te, c\ Maria, bunica ta te-a îngrijit<
Bucur\-te, c\ ea ]i-a fost o vreme ocrotitoare p\-

mânteasc\<
Bucur\-te, c\ ea te-a înv\]at din pruncie sfânta

credin]\ cre[tineasc\<
Bucur\-te, c\ grea ]i-a fost copil\ria<
Bucur\-te, c\ te-a ajutat s\ câ[tigi ve[nicia<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!
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Condacul al 2-lea>

Urmând [colilor vremii ;n sat [i înstr\inat de cei
cunoscu]i ai t\i, ai p\strat ;n suflet dorul dup\ slujirea
aleas\ lui Hrstos [i niciodat\ nu te-ai f\cut p\rta[
jocurilor copil\re[ti, ci totdeauna cântai din inim\
lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 2-lea>

Murind bunica ta, singura mângâiere p\mânteasc\,
pe când aveai abia zece ani, de minunat\ vedenie te-ai
învrednicit ;n ziua Învierii, v\zând ;n Sfântul Altar
al Bisericii pe Domnul Hristos ;nviat, pentru care
auzi de la noi unele ca acestea> 

Bucur\-te, c\ci curat fiind cu inima, pe Hristos
Dumnezeu ;l vedeai<

Bucur\-te, c\ la mormântul p\rin]ilor s\ aprinzi
lumân\ri adeseori mergeai<

Bucur\-te, c\ singur ;n cas\ ai locuit<
Bucur\-te, c\ mângâiere, înt\rire [i n\dejde ;n

Domnul ai aflat<
Bucur\-te, c\ tainic lucr\tor al rug\ciunii lui Iisus

din copil\rie te-ai ar\tat<
Bucur\-te, c\ inima nu ]i-ai lipit de cele de jos,

trec\toare<
Bucur\-te, c\ pe Maica Domnului ]i-ai luat ocro-
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titoare<
Bucur\-te, c\ ;n taina singur\t\]ii lini[te ai aflat<
Bucur\-te, c\ ;n voia lui Dumnezeu te-ai l\sat<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 3-lea>

Dup\ ce ai terminat clasele primare în satul natal
din comuna Horodi[tea, apoi gimnaziul la Lipcani [i
liceul la Cern\u]i, ]i-ai dest\inuit g=ndul arhiman-
dritului Eugen Laiu, c\ vrei s\ te c\lug\re[ti [i s\
cân]i neîncetat lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 3-lea>

Renun]ând la toate cele de[arte pentru dragostea
lui Hristos, te-ai închinat sfintelor moa[te ale Sfân-
tului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, apoi ]i-ai
urmat drumul la Sfânta M=n\stire Neam], pentru
care auzi [i de la noi unele ca acestea>

Bucur\-te, preafericite suflet de Dumnezeu iubit<
Bucur\-te, c\ episcopul Nicodim Munteanu te-a

primit<
Bucur\-te, c\ la bolnavi cu ascultarea rânduit ai

fost<
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Bucur\-te, c\ înv\]ând [i me[te[ugul doctoricesc
la mul]i erai de folos<

Bucur\-te, c\ mult te minunai de toat\ zidirea lui
Dumnezeu iubit<

Bucur\-te, c\ ziua [i noaptea vorbeai cu Tat\l
Ceresc, necontenit<

Bucur\-te, c\ pentru citirea c\r]ilor de folos, mare
râvn\ aveai<

Bucur\-te, c\ Biserica, oamenii [i c\r]ile mult
iubeai<

Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel
Nou de la Hozeva!

Condacul al 4-lea>

Dup\ tunderea ;n monahism cu numele marelui
Botez\tor Ioan, vedem dumnezeiasca purtare de grij\
fa]\ de tine, Preacuvioase, c\ vei sih\stri ;n locurile
unde s-a nevoit [i a cântat [i el lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 4-lea>

Precum oarecând Avraam a plecat din patria [i
dintre rudeniile sale, a[a [i tu Preacuvioase ai plecat
din Moldova la Sfintele Locuri, pentru care î]i gr\im>

Bucur\-te, c\ te-ai f\cut urm\tor patriarhilor cu

142 ACATISTUL SF+NTULUI CUVIOS



credin]a<
Bucur\-te, c\ te-ai asem\nat Sfin]ilor cu nevoin]a<
Bucur\-te, cu Avraam ascult\torul<
Bucur\-te, cu Iacob de Dumnezeu v\z\torul<
Bucur\-te, cel f\r\ de r\utate ca Moise<
Bucur\-te, cel plin de blânde]e ca David<
Bucur\-te, c\ r\bd\tor ca Iov te-ai ar\tat<
Bucurâ-te, c\ci cu îndr\zneal\, ca Botez\torul f\-

r\delegea ai mustrat<
Bucur\-te, ca un prooroc v\z\tor de cele viitoare<
Bucur\-te, c\ la Locurile Sfinte te-ai închinat cu

ardoare<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 5-lea>

La st\ruin]ele Preafericitului întru pomenire
Patriarh al Sfintei Cet\]i a Ierusalimului Damianos,
ai fost primit ;n ob[tea Sf=ntului Sava unde cântai
lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 5-lea>

Grele au fost încerc\rile [i ascult\rile la care ai
fost rânduit, Preacuvioase, îns\ cu darul lui Hristos,
pe care de-a pururi ;l aveai ;n inim\, le-ai împlinit cu
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dragoste pe toate, auzind de la noi unele ca acestea> 

Bucur\-te, Preacuvioase P\rinte Ioane<
Bucur\-te, urm\tor Sf=ntului Sava ;n canoane<
Bucur\-te, c\ci cu Antonie te-ai asem\nat ;n sfin-

]enie<
Bucur\-te c\ ai râvnit [i Marelui Arsenie<
Bucur\-te c\ de to]i p\rin]ii bolnavi erai c\utat<
Bucur\-te, c\ci cu Sfântul Sisoe cel Mare la fapte

te-ai asem\nat<
Bucur\-te, mângâietorul pelerinilor cre[tini ce te

c\utau<
Bucur\-te, c\ pentru multa ta milostivire, @docto-

rul m=n\stirii# to]i î]i ziceau<
Bucur\-te, c\ prin minunea [i cu ajutorul Maicii

Domnului ai sc\pat de atacul beduinilor<
Bucur\-te, c\ toate le s\vâr[eai ca pentru Dum-

nezeul cre[tinilor<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 6-lea>

Râvnind vie]ii sih\stre[ti, ai luat binecuvântare
de la Ieroschimonahul Sava pentru a pleca ;n pustiul
Qumran s\-i cân]i lui Dumnezeu> Aliluia!

144 ACATISTUL SF+NTULUI CUVIOS



Icosul al 6-lea>

Pu]in a fost petrecerea ta aici deoarece au n\v\lit
beduinii cu vitele [i a trebuit s\ pleci la Pe[terea
Calomona din Valea Iordanului, pentru care î]i
strig\m a[a> 

Bucur\-te, c\ lini[tea ai c\utat<
Bucur\-te, c\ de atacul unei hiene, prin mare

minune ai sc\pat<
Bucur\-te, c\ r\ului prin fuga de el, te-ai împotri-

vit<
Bucur\-te, c\ nu departe de m=n\stirea Sf=ntului

Gherasim de la Iordan te-ai nevoit<
Bucur\-te, c\ mari greut\]i [i aici ai îndurat<
Bucur\-te, c\ alt ucenic ai primit ;n Pe[terea

Calomona, unde te-au a[ezat<
Bucur\-te, c\ de aceea[i râvn\ [i dragoste te mis-

tuiai<
Bucur\-te, c\ mult Valea Iordanului cântai<
Bucur\-te, c\ de grea boal\ a pântecelui ai fost

lovit<
Bucur\-te, c\ci [i a[a bolnav, pravila [i canoanele

le-ai împlinit<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!
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Condacul al 7-lea>

Chinuitoare ]i-a fost boala de un an [i jum\tate,
încât ai sl\bit pân\ la total\ istovire, dar cu vesel\
fa]\ cântai lui Dumnezeu> Aliluia!

Icosul al 7-lea>

Când [i ;n }ara Sf=nt\ pârjolul r\zboiului s-a
ab\tut, fost-ai închis cu italienii [i cu germanii într-un
lag\r timp de aproape un an, pentru care auzi aces-
tea> 

Bucur\-te, c\ ispitele nu te-au sp\imântat<
Bucur\-te, c\ toate pentru dragostea lui Hristos

le-ai r\bdat<
Bucur\-te, c\ ;n scârbele vie]ii te-ai înt\rit în

cugetul t\u<
Bucur\-te, c\ ;n necazuri [i suferin]e cereai ajuto-

rul lui Dumnezeu<
Bucur\-te, c\ sl\bit de boala stomacului n\dejdea

o aveai Sus<
Bucur\-te, c\ din lag\r ai sc\pat, cu puterea lui

Iisus<
Bucur\-te, c\ din nou ;n Lavra Sf=ntului Sava te-ai

dus<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

nou de la Hozeva!
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Condacul al 8-lea>

Învrednicindu-te s\ fii hirotonit diacon [i preot la
Sfântul Mormânt al Domnului Iisus, pentru a putea
pleca ;n pustie, cu mul]umit\ ai cântat lui Dum-
nezeu> Aliluia!

Icosul al 8-lea>

Mare ]i-a fost bucuria când ai ajuns la loc de lini[te
ca egumen la Schitul Românesc de la Iordan, unde
fiind numai cu ucenicul t\u, te rugai [i pentru ]ara
[i poporul nostru, pentru care auzi de la noi unele ca
acestea>

Bucur\-te, c\ sfintele slujbe la Schitul Românesc
le s\vâr[eai cu credin]\<

Bucur\-te, c\ aspr\ [i grea ]i-a fost lupta ;n nevoin-
]\<

Bucur\-te, c\ cinci ani aici la Schit te-ai nevoit<
Bucur\-te, c\ de aici în pustiul Hozeva ai c\l\torit<
Bucur\-te, c\ mare dor de singur\tate te-a mistuit<
Bucur\-te, c\ ;n M=n\stirea Sfântul Gheorghe

Hozevitul, un an de zile ai petrecut<
Bucur\-te, c\ mereu des\vâr[ita lini[te o c\utai<
Bucur\-te, c\ prin sudorile sih\striei, c\rbunii

patimilor îi stingeai<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

nou de la Hozeva!

IOAN IACOB DE LA HOZEVA 147



Condacul al 9-lea>

Prin purtarea de grij\ a Bunului Dumnezeu [i a
Prea Curatei Sale Maici, ai ajuns la loc de lini[te [i
reculegere des\vâr[it\, ;n pe[tera unde pustnicise [i
Sfânta Ana, mama N\sc\toarei de Dumnezeu, c=n-
t=nd cu bucurie> Aliluia!

Icosul al 9-lea>

Pentru totdeauna ai z\vorât dorin]a plec\rii din
acest loc binecuvântat pân\ la sfâr[itul vie]ii, petre-
când ;n aspr\ nevoin]\, pentru care auzi [i de la noi
a[a>

Bucur\-te, v\z\torule de vedenie dumnezeiasc\<
Bucur\-te, loca[ de lumin\ cereasc\<
Bucur\-te, c\ lumii r\stignindu-te, jertf\ Domnului

te-ai adus<
Bucur\-te, c\ ai fost pild\ de mântuire c\tre patria

cea de Sus<
Bucur\-te, temelie neclintit\ a pustnice[tilor str\-

danii<
Bucur\-te, aleas\ floare din V\ile Iordanului<
Bucur\-te, mare sihastru [i de monahi pov\]ui-

tor<
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Bucur\-te, al Fecioarei ales p\zitor<
Bucur\-te, slujitor al Preasfintei Fecioare neclin-

tit<
Bucur\-te, c\ prin iconomie de Sus, preo]ia ai pri-

mit<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 10-lea>

Fiind cu anevoie de ajuns la acest minunat loc
pustnicesc, primeai la pe[ter\ doar sufletele sincere
de mântuire [i le pov\]uiai s\ cânte lui Dumnezeu>
Aliluia!

Icosul al 10-lea>

De aducere aminte de moarte, de ziua Judec\]ii [i
de Jertfa Sfânt\ a Milostivului Hristos, îi pov\]uiai
pe to]i ucenicii, de la care auzi unele ca acestea>

Bucur\-te, P\rinte Ioane, cuget\tor smerit<
Bucur\-te, c\ împreun\ cu Vasile cel Mare la

moarte ai gândit<
Bucur\-te, ca Ioan Gur\ de Aur iscusit vorbitor<
Bucur\-te, cu Sf=ntul Grigore împreun\ liturghi-

sitor<
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Bucur\-te, cu Îngerii vie]uitor<
Bucur\-te, de Hristos purt\torule<
Bucur\-te, împlinitor cu scump\tate al canoane-

lor sobornice[ti<
Bucur\-te, împreun\ cu Nicodim Aghioritul al

dreptei credin]e ap\r\torule<
Bucur\-te, al Sfintei Tradi]ii patristice, cu mare

sfin]enie p\str\tor<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 11-lea>

V\z=nd vie]uirea ta cea îngereasc\, ;n pe[terea
Sfintei Ana, cade-se nou\ a ne schimba via]a cea
p\c\toas\ [i început bun s\ cerem de la Dumnezeu,
cântându-I> Aliluia!

Icosul al 11-lea>

Mare mâng=iere au aflat to]i fra]ii români afla]i
;n pribegia vie]ii, celei trec\toare pe la locurile sfinte,
la Schitul Rom=nesc de la Iordan [i pe[tera Preacu-
vio[iei Tale, P\rinte Ioane, de la care auzi unele ca
acestea>

Bucur\-te, odor de pre] al Bisericii cre[tine[ti<
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Bucur\-te, fierbinte rug\tor pentru to]i cre[tinii
}\rii Române[ti<

Bucur\-te, podoaba cea aleas\ a preo]ilor celor
cuvio[i<

Bucur\-te, t\rie cu ajutorul celor neputincio[i<
Bucur\-te, c\ mare vedenie cereasc\ înainte de

moarte ]i s-a ar\tat<
Bucur\-te, c\ pentru nevoin]e la mari descoperiri

te-ai ridicat<
Bucur\-te, mirul cel cu bun\ mireasm\ al Haru-

lui Ceresc<
Bucur\-te, doritor de mântuire neamului româ-

nesc<
Bucur\-te, la Judec\torul Hristos ap\r\torule<
Bucur\-te, m\rg\ritar ceresc al neamului nostru

lumin\torule<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!

Condacul al 12-lea>

Uimitoare a fost plecarea ta din via]a p\mânteasc\,
c\ci trimi[i au fost to]i sfin]ii, c\rora le-ai scris
cânt\ri, s\-]i înso]easc\ sufletul la Ceruri, pe care îi
binecuvântai, ;n ziua adormirii tale [i cântau cu to]ii
lui Dumnezeu> Aliluia!
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Icosul al 12-lea>

Întreaga Biseric\ dreptm\ritoare a R\s\ritului se
bucur\ de sfin]enia vie]ii tale, Preacuvioase P\rinte
Ioane [i de chipul cel prea minunat al preasl\virii
sfintelor tale moa[te, pentru care auzi de la toat\
cre[tin\tatea ortodox\ unele ca acestea>

Bucur\-te, cel ce ai fost înger ;n trup [i acum cu
ei locuie[ti<

Bucur\-te, Sfinte, care cu to]i Sfin]ii te vesele[ti<
Bucur\-te, cu Apostolii [i cu Mucenicii vorbitoru-

le<
Bucur\-te, cu Drep]ii [i cu Cuvio[ii locuitorule<
Bucur\-te, de multe feluri de primejdii p\zitor<
Bucur\-te, luceaf\r ales al clerului bisericesc

str\lucitor<
Bucur\-te, c\ hran\ duhovniceasc\ ;n scrierile

tale ne-ai l\sat<
Bucur\-te, c\ cei dez\d\jdui]i [i scârbi]i de via]\

prin ele mângâiere au aflat<
Bucur\-te, c\ prin Sfintele tale moa[te minuni s-au

ar\tat<
Bucur\-te, c\ închinându-ne lor, sufletul ni se

umple de dor neîncetat<
Bucur\-te, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioan cel

Nou de la Hozeva!
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Condacul al 13-lea>

O, Sfinte Preacuvioase P\rinte Ioane cel Nou, pl\-
cutule al lui Hristos [i rug\tor fierbinte c\tre Dum-
nezeu pentru neamul rom=nesc [i toat\ Ortodoxa
cre[tin\tate, prime[te acest smerit dar de la noi, cei
de o credin]\ [i de un neam cu tine [i roag\-L pe
Milostivul Dumnezeu s\ ne p\zeasc\ de tot felul de
ispite, de scârbe, de primejdii [i de dezn\dejde, iar la
sfâr[itul vie]ii noastre, cere[tilor bucurii s\ ne învred-
niceasc\ [i împreun\ cu tine s\-I cânt\m cântarea
cea îngereasc\> Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.
Apoi Icosul ;nt=i [i Condacul ;nt=i.

RUG|CIUNE C|TRE SFÂNTUL IOAN

O, Prea Fericite Ieroschimonah Ioan de la Iordan,
caut\ cu mil\ fr\]easc\ la cei din fa]a ta [i la tot
sufletul cel dos\dit [i amârât de valurile vie]ii celei
trec\toare [i roag\-L pe Atotputernicul Dumnezeu
[i pe Preacurata Sa Maic\ s\ trimit\ grabnic\ m=n-
gâiere celor din suferin]\, d\-le [i ajutor celor în ispite,
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n\dejde celor dezn\d\jdui]i, pace celor tulbura]i,
reazem s\racilor, statornicie în dreptate, credin]\,
unitate duhovniceasc\ a tot poporul [i r\bdare celor
ce se ostenesc în m=n\stiri, ;n pe[teri, prin pustiuri,
;n ostroave [i ;n tot locul [i ;n latura p\mântului. Nu
trece cu vederea primejdiile ;n care zace cre[tin\ta-
tea ortodox\ cea h\r]uit\ de dezbin\ri, certuri, r\t\-
ciri [i erezii [i roag\ fierbinte pe Prea Sfântul Duh s\
înt\reasc\ Sfânta Biseric\ Dreptm\ritoare, s\-i
d\ruiasc\ p\stori de suflete iscusi]i [i gata de jertf\,
pentru mântuirea turmei celei încredin]ate lor, s\-i
lumineze pentru a-i înv\]a pe credincio[i dreapta
credin]\, s\-i cur\]easc\ de tot felul de patimi [i s\
nu fie sminteal\ p\stori]ilor lor. Fii mijlocitor c\tre
Cel ce toat\ via]a I-ai d\ruit-o, c\tre Hristos, Fiul
Tat\lui Celui Ve[nic [i de o fiin]\ cu Prea Sfântul Duh,
s\ ne izb\veasc\ de tot felul de patimi si întin\ciuni
trupe[ti [i suflete[ti, s\ ne lumineze mintea, cu Lu-
mina Sfintei Sale Evanghelii, s\ ne cur\]easc\ inima
de toat\ ispitirea [i pofta cea rea, s\ ne ajute s\ punem
început bun de mântuire [i a spori duhovnice[te în
calea mântuirii, cu Darul Prea Sfântului Duh, iar la
înfrico[atul Scaun de Judecat\, mijloce[te, Sfinte
Ioane, la Dreptul Judec\tor, ca cel ce ai câ[tigat în-
dr\zneal\ la Dânsul, s\ caute cu mil\ [i cu îndurare
la tic\loasele noastre suflete [i nu dup\ ale noastre
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nelegiuiri s\ ne os=ndeasc\, ci dup\ marea, bogata [i
dumnezeiasca sa bun\tate, s\ ne miluiasc\ [i ve[ni-
celor bun\t\]i s\ ne ;nvredniceasc\ spre slava Prea-
milostivului Dumnezeu, Celui ;n Prea Sf=nta Treime
;nchinat. Amin.

O, Cuvioase P\rinte Ioane, via]\ cereas\ ai petrecut
pe p\mânt, c\ci de la Sfântul Botez ai primit numele
marelui prooroc Ilie, iar la primirea chipului îngeresc
Sfântului Ioan Botez\torul spre ocrotire ai fost
încredin]at. De aceea, ai urmat în via]a ta pilda lor.
Pentru via]a ta sfânt\ din pustie, trecând din lumea
cea de[art\, Domnul ]i-a odihnit sufletul în str\lu-
cirea raiului, iar trupului t\u osârduitor i-a d\ruit
nestric\ciunea, ar\tând întru tine slava numelui
S\u. Acestea avându-le în minte, noi nevrednicii [i
p\c\to[ii, venim cu umilin]\ [i cu evlavie, rugându-
te s\ nu treci cu vederea când alerg\m în ajutorul
t\u. Sfinte P\rinte Ioane, cel ce din pruncie ai fost
orfan de p\rin]i, ajut\ cu rug\ciunile tale pe cei
orfani ca s\ g\seasc\ iubirea P\rintelui ceresc< cel ce
ai fost frate [i vie]uitor în mân\stire, ajut\-ne cu
rug\ciunile tale s\ c\ut\m sfin]irea sufletelor noas-
tre pustiite de p\cate< cel ce ai fost mult nevoitor,
ajut\ pe cei ce se nevoiesc în dreapta credin]\ s\
împlineasc\ poruncile lui Hristos în via]a lor< cel ce
ai fost fierbinte rug\tor c\tre Dumnezeu, înt\re[te
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rug\ciunile noastre, sporind râvna [i evlavia în
Biseric\< cel ce ai dorit a vie]ui în }ara Sfânt\, ajut\-
ne s\ sfin]im locul în care tr\im, chemând pururea
pe Duhul Sfânt s\ s\l\[luiasc\ întru noi< cel ce ai
coborât prin rug\ciunile tale cerul în pe[ter\, roag\-
L pe Hristos s\ înc\lzeasc\ [i s\ lumineze cu iubirea
Sa pe[tera inimilor noastre îndep\rtate de El< cel ce
înc\ din lumea aceasta ai sim]it bucuria [i pacea
vie]ii ve[nice, roag\-L pe Tat\l Ceresc s\ ne d\ruiasc\
bucuria [i pacea Împ\r\]iei Sale. Sfinte P\rinte Ioane,
p\ze[te pe b\trâni în dreapta credin]\, pe tineri în
via]\ curat\ [i pe copii în iubire de Dumnezeu [i de
p\rin]i. Ocrote[te cu rug\ciunile tale pe cei s\raci [i
pe bolnavi, pe v\duve [i pe orfani, pe c\l\tori [i pe
cei robi]i. 

Fere[te ]ara noastr\ de primejdii [i necazuri [i
roag\-te pentru întreg poporul binecredincios, ca
împreun\ cu tine s\ pream\reasc\ prin credin]\ [i
fapte pe Dumnezeu> Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh. Amin.
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