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ACATISTUL 
SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC 
IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA 

 
 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! 
 

Şi de eşti preot zici: 
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi 

în vecii vecilor. Amin. 
 

Iară de nu eşti preot, zici: 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile 

Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte pre noi. 
Amin. 

 
Şi zici iarăşi: 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. 
 
Împărate ceresc, Mângâietoriule, Duhul adevărului, Carele 

pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Comoara bunătăţilor şi 
Dătătorule de viaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte pre noi 
de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-
ne pre noi (de trei ori). 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă. Treime, miluieşte pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele 
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi 
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

 
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă... Şi acum... 
 
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie 

împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, şi pre pământ. Pâinea 
noastră, cea a zilei ce vine, dă nouă astăzi, şi lasă nouă datoriile 
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noastre, precum şi noi lăsăm datornicilor noştri. Şi nu duce pre noi 
întru ispită, ci izbăveşte de cel viclean.  

 
Că a Ta este Împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Apoi Troparele acestea, glasul al 6 
Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte pre noi, că 

nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, 
ca unui Stăpân, păcătoşii robii Tăi, miluieşte pre noi. 

 
Slavă... 
 
Doamne, miluieşte pre noi că întru Tine am nădăjduit. Nu Te 

mânia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi 
acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pre noi de la vrăjmaşii noştri; că 
Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul 
mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. 

 
Şi acum...,  

Bogorodicina: 
A milostivirii uşa deschide nouă, blagoslovită de Dumnezeu 

Născătoare Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine, 
ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului 
creştinesc. 

Apoi: 
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitoriul, Făcătorul cerului şi 

al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. 
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-

Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai nainte de toţi vecii; Lumină 
din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iara 
nu făcut, Cela de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut. 

Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din ceruri, şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria 
Fecioara şi S-a făcut om. 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi 
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S-a îngropat. 
Şi a înviat a treia zi după Scripturi. 
Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. 
Şi iarăşi va să vie cu slavă, să judece viii şi morţii, a Căruia 

împărăţie nu va avea sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătoriul, Carele din Tatăl 

purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, 
Carele a grăit prin prooroci. 

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. 
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor. 
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 
 

Troparul, glasul al 4 
Viaţa ta pre pământ bine cârmuind, Pătimitorule, cu milostenii şi cu 

neîncetate rugăciuni şi lacrimi, şi iarăşi către pătimire bărbăteşte pornindu-
te, necredinţa persienească o ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai 
făcut întărire şi creştinilor laudă, sfinte Ioane, pururea pomenite. 

Condac 1: 
 

Podobie: Apărătoare Doamnă... 
 
Apărătorului şi sprijinitorului creştinătăţii, împrotivitorului şi 

surpătorului păgânătăţii, mucenicului celui de curând arătat, 
ostaşului lui Hristos celui adevărat, carele ca un soare Bisericii 
Răsăritului a strălucit şi pre credincioşi de veselie i-a umplut; toţi acum 
din suflet cântări de mulţumire şi de laudă să-i aducem, şi cu dragoste 
să-i strigăm: Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 
Icos 1 

Îngerilor iubită şi plăcută a fost şi mai înainte de pătimire 
vieţuirea ta, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Ioane. Căci cu trup 
materialnic îmbrăcat fiind, viaţă îngerească pre pământ ai vieţuit, cu 
milostenii şi cu neîncetate rugăciuni, apoi şi cu chinuri. Pentru 
aceasta, dupre vrednicie, aceste laude aducem ţie: 

Bucură-te, că prin postirile şi rugăciunile tale cele necontenite, 
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îngerilor te-ai asemănat; 
Bucură-te, că prin milosteniile şi lacrimile tale pre draci ai 

înfricoşat; 
Bucură-te, că pre cei întristaţi ai mângâiat; 
Bucură-te, că pre cei bolnavi ai ajutat; 
Bucură-te, că în trup muritor te-ai arătat înger pământesc; 
Bucură-te, căci cu mintea ai fost om ceresc; 
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit; 
Bucură-te, că dreapta credinţă până în sfârşit o ai păzit; 
Bucură-te, că din cetatea vestită Trapezunta ai ieşit; 
Bucură-te, că prin toate faptele bune desăvârşit te-ai împodobit; 
Bucură-te, că pre mare ai fost neguţător iscusit; 
Bucură-te, că neguţătoria sufletului bine o ai chibzuit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 
 

Condac 2 
Văzând, mucenice al lui Hristos, viclenia diavolului cea 

meşteşugită asupra ta prin cel de altă credinţă, ca să te depărteze de la 
dreapta credinţă, cu înţelepciunea dată ţie de la Dumnezeu, pricepând 
meşteşugirile lui, neprins de dânsele ai rămas cu harul Celui preaînalt. 
Drept aceea ai şi cântat Lui: Aliluia! 

 
Icos 2 

Cunoscând clevetirea ereticului Reiz, de trei ori fericite, adusă 
asupra ta la eparhul Cetăţii Albe, cel de credinţă otomană, cum că te-
ai lepăda de adevărata credinţă creştinească; măcar că acela a te 
ademeni la aceasta în tot chipul s-a silit, tu nicidecum nu te-ai lăsat a 
fi biruit. Drept aceea, dupre vrednicie, auzi de la noi unele ca acestea: 

Bucură-te, că pre Reiz de mincinos l-ai vădit; 
Bucură-te, că tu ca un turn ai rămas neclatit; 
Bucură-te, că momirile eparhului întru nimic le-ai socotit; 
Bucură-te, că toţi cei ce au văzut acestea, folos au câştigat; 
Bucură-te, că soarelui şi luceafărului a jertfi nu ai voit; 
Bucură-te, că pre acestea planete le-ai numit, iara nu Dumnezeu; 
Bucură-te, căci cu aceasta pre păgânul Cadiu ai dispreţuit; 
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Bucură-te, că pre singurul Dumnezeul Cel în Treime, ziditor al 
acestora ai mărturisit; 

Bucură-te, că a defăima n-ai primit; 
Bucură-te, că de aici tiranul spre a te chinui s-a pornit; 
Bucură-te, că pre eparhul înaintea tuturor l-ai mustrat; 
Bucură-te, că pre el mai vârtos a se pleca ţie ai îndemnat; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 3 
De puterea harului Sfântului Duh fiind întărit, cu multă 

îndrăzneală către ighemonul ai grăit, viteazule ostaş al lui Iisus: „Nu 
crede, o, tirane, că eu mă voi lepăda vreodată de Hristosul meu, şi că 
făpturii mai degrabă decât Făcătorului mă voi închina; să nu-mi fie 
mie aceasta cât timp voi respira aerul acesta”. Drept aceea cu mare 
glas ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icos 3 

Erai, o, purtătorule-de-chinuri al lui Hristos, când acestea le 
ziceai către eparhul, vesel la faţă şi fără de sfială sau frică. Iară el, 
nemaiputând răbda şi de mânie aprinzându-se, a poruncit să fie aduse 
înaintea lui toiege multe, şi de haine să fii dezbrăcat; dar tu, ca şi cum 
altul ar fi fost, aşa te aflai. Drept aceea şi noi strigăm către tine unele 
ca acestea: 

Bucură-te, că văzând toiegele acelea, nicidecum nu te-ai temut; 
Bucură-te, că din vederea acelora mai tare tiranului te-ai 

împrotivit; 
Bucură-te, că hainele cele stricăcioase ai dezbrăcat; 
Bucură-te, că porfiră nepieritoare în ceruri ai îmbrăcat; 
Bucură-te, căci cu chinuri de moarte ai fost ameninţat; 
Bucură-te, că tiranul mai cumplit s-a întărâtat, pentru că nu ai 

băgat în seamă acestea. 
Bucură-te, că pre acesta înaintea tuturor celora de faţă ai 

înfruntat; 
Bucură-te, că pre tine rob adevărat al lui Dumnezeu ai mărturisit; 
Bucură-te, că bine ai ţinut aşezămintele pre cari de la părinţii tăi 

ai învăţat; 
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Bucură-te, că a aduce jertfă zeilor ighemonului n-ai primit; 
Bucură-te, că ai zis păgânului să nu întârzie a te chinui; 
Bucură-te, căci cu aceste chinuri mai degrabă la Împărăţia 

cerurilor te-a trimis; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 4 
Ziditoriului mai ales decât zidirii, ai zis, cu suflet vitejesc, o, 

multpătimitorule, că te vei închina; pentru aceasta, tiranul cel păgân, 
auzind astfel de cuvinte de la tine şi pierzând nădejde a te îndupleca 
la voia sa, nebuneşte s-a aprins de mânie sălbatică şi te-a dat la 
munci. Iară tu, mucenice al lui Hristos, bărbăteşte răbdând, cu 
veselie, Celui ce te întărea pre tine, cântai: Aliluia! 

 
Icos 4 

Inimă de diamant având, când ai pătimit pentru dragostea Celui 
dorit de tine, fericite al lui Hristos mucenice, întru nimic ai socotit 
chinurile, cu harul Lui fiind întărit; drept aceea, ca preste o aspidă 
înveninată ai călcat şi spre mai cumplite chinuri cu bucurie ai alergat; 
pentru care şi cântăm ţie; 

Bucură-te, că ai fost întins gol pre pământ spre chinuire; 
Bucură-te, că ai avut ochii minţii sus la cer; 
Bucură-te, că fără de milă fiind bătut cu toiege noduroase, n-ai 

slăbit; 
Bucură-te, că ucigaşii, cumplit bătându-te, au ostenit; 
Bucură-te, că să fie trupul zdrobit în bucăţi vitejeşte ai răbdat; 
Bucură-te, căci cu aceasta şi mai mult la mânie pre tiranul ai 

întărâtat; 
Bucură-te, că de multe bătăi, cărnurile lipite pre toiege s’au 

aruncat în văzduh; 
Bucură-te, căci cu aceasta ai adunat pre îngeri spre a se minuna; 
Bucură-te, căci cu sângele tău pământul ai roşit; 
Bucură-te, căci cu aceasta pre satana subt picioarele tale ai strivit; 
Bucură-te, că pentru aceasta Stăpânului Hristos ai mulţumit; 
Bucură-te, că a suferi alte munci şi mai cumplite El te-a întărit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condac 5 

Auzind ceia ce te munceau pre tine, mucenice, rugându-te lui 
Dumnezeu, fiii pierzării s-au umplut de mai multă mânie şi mai 
cumplit te schingiuiau, încât şi glasul ţi-a pierit. Dar tu, răbdătorule 
de chinuri, suferind cu bărbăţie chinurile, lui Hristos, Celui ce te-a 
împuternicit, din adâncul inimii ai strigat: Aliluia! 

 
Icos 5 

Cu lanţuri de fier din porunca ighemonului fiind legat, ostaşule al 
lui Hristos, Ioane, ai fost aruncat întru temniţă, şi păstrat spre şi mai 
cumplite chinuri; şi tot trupul tău de bătăi fiind sfărâmat, a doua zi 
iarăşi la judeţ ai fost adus; dar stând înaintea tiranului cu faţa veselă, 
păgânul cadiu s-a mirat foarte şi s-a spăimântat. Drept aceea, şi noi cu 
laude te fericim: 

Bucură-te, că pentru Hristos cu lanţuri de fier ai fost legat; 
Bucură-te, căci cu acelea pre diavolul de tot ai înfricoşat; 
Bucură-te, că în temniţă întunecoasă închis fiind, acolo ai lăcuit; 
Bucură-te, că dupre aceea întru raiul cel luminos ai sălăşluit; 
Bucură-te, că rănit fiind cu rane cumplite preste tot trupul, vesel 

te-ai arătat; 
Bucură-te, că de aceasta păgânul tiran foarte s-a minunat; 
Bucură-te, că de vindecarea rănilor trupului tău nu ai grijit; 
Bucură-te, că prin aceasta sufletul tău mai frumos a înflorit; 
Bucură-te, că omul tău cel dinafară s-a stricat; 
Bucură-te, că omul tău cel din lăuntru acum mai bună înnoire o a 

luat; 
Bucură-te, că tiranul şi alte munci mai cumplite împrotiva ta a 

pregătit; 
Bucură-te, că şi pre acelea tu cu dragoste le-ai primit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 6 
Având în minte bunătăţile, pre carile vrei să le dobândeşti, 

mucenice al lui Hristos, vrednicule de laudă, înţelepţeşte ai răbdat 
toate schingiuirile, scrijelirea şi sfâşierea cărnii. Pentru aceea tiranul, 
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umplându-se nebuneşte de şi mai multă mânie, şi răcnind ca o fiară 
sălbatică, a poruncit să fii chinuit mai cu asprime şi fără de cruţare să 
fii bătut. Iar când se făceau acestea, tu strigai lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icos 6 

Strălucind cu nevoinţa cea mucenicească, atât de cumplit şi fără 
de cruţare ai fost bătut, pătimitorule al lui Hristos, mucenice, încât şi 
cele din lăuntru ale tale s-au rupt; iară cei ce te munceau, obosind de 
atâta cruntă bătaie, se schimbau unii cu alţii. Tu, viteazule ostaş al lui 
Hristos, nicicum nu ţi-ai schimbat gândul de la doritul tău Iisus; ci te 
rugai Lui mai cu dinadinsul ca să-ţi dea răbdare până la sfârşit. Drept 
aceea şi noi, apăraţi fiind de rugăciunile tale, strigăm ţie unele ca 
acestea: 

Bucură-te, că nu ai pierdut răbdarea, cu cruzime fiind bătut pentru 
Hristos; 

Bucură-te, că au obosit chinuitorii cei ce te băteau; 
Bucură-te, că aceia, ostenind, unii cu alţii se schimbau; 
Bucură-te, că mintea ta la Dumnezeu, Cela ce te întărea, a stat; 
Bucură-te, că trupul tău a fost rănit şi până la cele din lăuntru 

sfâşiat; 
Bucură-te, că Hristos cu harul Sfântului Duh dintru înălţime te-a 

cercetat; 
Bucură-te, că toţi cei adunaţi la acea privelişte, pentru o cruzime 

ca aceea, pre tiran au înfruntat; 
Bucură-te, că din cer haină nefăcută de mână ţi s-a ţesut; 
Bucură-te, că ceia ce te chinuiau, de a mai bate cinstitul tău trup 

au săturat; 
Bucură-te, că cei credincioşi de multă jale văzându-te pre tine s-

au umplut; 
Bucură-te, că pre trupul tău rănile lui Hristos ai simţit; 
Bucură-te, că şi El cunună neveştejită în ceruri ţi-a gătit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 7 
Nemaiavând păgânul tiran nici un fel de chinuire, o, mucenice de 

trei ori fericite, a poruncit să fie adus un cal neînvăţat şi sălbatic, şi 
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sfintele tale picioare legate tare de coada lui şi să te târască pre toate 
străzile cetăţii. Iară tu, ostaşule al lui Hristos, aşa fiind târât, te-ai 
făcut privelişte îngerilor şi oamenilor, ceia ce lui Dumnezeu Îi 
cântau: Aliluia! 

 
Icos 7 

Străin cu adevărat şi neobicinuit chin a născocit ţie, pătimitorule 
al lui Hristos, păgânul cadiu. Căci târât fiind de cal în fuga mare prin 
locurile cele aspre ale cetăţii, bucăţi de carne din trup pre pietre 
rămâneau, capul ţi se zdrobea, şi credincioşii ceia ce priveau, de 
multă jale erau cuprinşi. Iară tu, având mintea ridicată către 
Dumnezeu, în taină te rugai. Drept aceea şi noi, robii tăi, minunându-
ne, aceste laude aducem ţie: 

Bucură-te, că prin chinuirea ta cea cumplită mărturisitor al Sfintei 
Treimi te-ai făcut; 

Bucură-te, că prin răbdarea ta cea cu tărie, temelie a dreptei 
credinţe te-ai arătat; 

Bucură-te, că aprins ai fost de focul dragostei ceii negrăite către 
Dumnezeu; 

Bucură-te, că pentru Dânsul sfărâmarea trupului tău ai suferit; 
Bucură-te, că pricină de veselie îngerilor te-ai făcut; 
Bucură-te, că ai fost tristă privire credincioşilor; 
Bucură-te, că târât fiind de pietre capul tău cel sfânt, pentru 

Hristos s-a zdrobit; 
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, capul balaurului celui nevăzut 

de tot s-a strivit; 
Bucură-te, că pământul ca o boia cu sângele cel curs din tine s-a 

vopsit; 
Bucură-te, că în Împărăţia cerurilor Hristos cunună acum ţi-a 

dăruit; 
Bucură-te, că pentru Dânsul pre pământ ai pătimit; 
Bucură-te, că împreună cu Dânsul în Împărăţia Lui ai sălăşluit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 8 
Văzând în tine, Mucenice al lui Hristos, o putere minunată, 
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blestemata seminţie jidovească, pre când erai târât de cal pre străzile 
lor, unii te luau în batjocură, alţii strâmbau feţele lor şi aruncau în 
tine cu ce se nimerea, alţii batjocureau, făcând şi alte lucruri 
necuviincioase. Iară tu, viteazule ostaş al lui Hristos, toate acestea cu 
mulţumire le răbdai, şi Celuia ce te întărea pre tine, cântai neîncetat: 
Aliluia! 

 
Icos 8 

Cu totul având pre Iisus în sufletul şi în mintea ta, purtătorule-de-
chinuri, şi cu nevoinţa ta ajungând acum la sfârşit, unul dintre jidovii 
ce te batjocureau, în casă a alergat şi o sabie goală apucând, cu dânsa 
a tăiat cinstitul şi sfântul tău cap; şi astfel luminat ai dat sufletul tău 
în mâinile Celui dorit de tine. Drept aceea auzi de la noi unele ca 
acestea: 

Bucură-te, că de la jidovi înfruntare şi defăimare pentru Hristos ai 
luat; 

Bucură-te, căci cu acestea lui Iisus, Cel defăimat de ei ai urmat; 
Bucură-te, că de jidovi ai fost lovit; 
Bucură-te, că şi Hristos tot aşa, pentru noi păcătoşii, a pătimit; 
Bucură-te, că neamul cel blestemat cu sabia a tăiat preacinstit 

capul tău; 
Bucură-te, că şi Iisus cu strălucită coroană sfântul tău creştet a 

încununat; 
Bucură-te, că nevoinţa ta cea mucenicească acum s-a săvârşit, 
Bucură-te, că, împreună cu mucenicii, în locaşurile cele cereşti 

eşti proslăvit; 
Bucură-te, că acum noi credincioşii avem pre tine mijlocitor 

fierbinte către Dumnezeu; 
Bucură-te, că rugăciunile tale sânt bineprimite de Dumnezeu; 
Bucură-te, că amintirea ta în toată Biserica este cinstită; 
Bucură-te, că numele tău este iubit de toţi cei ce cinstesc dreapta 

credinţă; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
 

Condac 9 
Dupre tăierea cinstitului tău cap, şi dupre despărţirea sfântului tău 
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suflet de trup, mucenice preaslăvite, trupul tău zăcea împreună cu 
capul cel tăiat, neîngropat şi nebăgat în seamă. Iară după ce a 
înnoptat, o minune preaslăvită s-a văzut: asupra moaştelor tale ardeau 
făclii în chip de stâlp până la cer, şi bărbaţi în veşminte albe cădeau 
împrejurul trupului tău şi cântau cuvinte sfinte şi de negrăit, 
dimpreună cu care şi tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icos 9 

Ritori cu frumoase cuvinte nu pot a spune cântările pre cari le 
cântau îngerii împrejurul moaştelor tale, mucenice de-trei-ori fericite. 
Iar unui oareşcari jidov, auzind acestea, i s-a părut că sunt oameni 
pământeşti, şi luând un arc a săgetat într-înşii, dar nimic n-a izbutit 
afurisitul, ci mai vârtos s-a făcut vrednic de plâns în vederea tuturor. 
Drept aceea, şi noi, de o minune ca aceea minunându-ne, strigăm ţie 
unele ca acestea: 

Bucură-te, că de îngeri te-ai învrednicit a fi prohodit; 
Bucură-te, că Hristos din cer spre moaştele tale a privit; 
Bucură-te, că deasupra moaştelor tale, stâlp de foc până la cer s-a 

văzut; 
Bucură-te, că minunea aceasta pre mulţi a îngrozit; 
Bucură-te, că jidovul acela de puterea dumnezeiască a fost 

pedepsit; 
Bucură-te, că aceasta spre mai multă laudă a moaştelor tale s-a 

făcut; 
Bucură-te, că tot poporul a alergat să privească la priveliştea 

acelui jidov ruşinat; 
Bucură-te, că dupre mărturisirea lui înaintea tuturor, de pedeapsă 

a fost dezlegat; 
Bucură-te, că tiranul, fiind înştiinţat de această minune, foarte s-a 

temut; 
Bucură-te, că din această pricină creştinilor să te pună întru 

mormânt a poruncit; 
Bucură-te, că, îngropat fiind, Biserica cinstitul tău trup a primit; 
Bucură-te, că sfântul tău suflet întru lăcaşurile cele cereşti s-a 

odihnit; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condac 10 

O, mucenice multpătimitorule al lui Hristos, pârâşul şi 
vânzătoriul tău, vrând într-una din nopţi să fure cinstitul şi 
preachinuitul tău trup şi să-l ducă în patria sa, tu, ostaşule al lui 
Hristos, te-ai arătat degrab în somn preotului bisericii aceiia şi de 
aceasta ai înştiinţat. Iară el îndată a alergat la biserică şi cinstitele tale 
moaşte din mâinile lui a apucat, cântând cu bucurie lui Dumnezeu: 
Aliluia! 

 
Icos 10 

Preţioasele şi sfintele tale moaşte, prin purtarea ta de grijă, 
mucenice al lui Hristos, scăpând neluate de cei de alt neam, în 
lăuntrul altarului au fost duse şi aşezate lângă Sfânta Masă, unde 
totdeauna pentru mântuirea noastră se jertfeşte Mielul lui Dumnezeu, 
Căruia şi tu te-ai adus jertfă. Deci credincioşii fiind încunoştiinţaţi de 
aceasta, au lăudat pre Atotputernicul Dumnezeu, Cela ce proslăveşte 
pre sfinţii Săi, cu care dimpreună şi noi cântări de laude ca acestea 
aducem ţie: 

Bucură-te, că cinstitele tale moaşte au scăpat nefurate şi 
nevătămate; 

Bucură-te, că în lăuntrul altarului moaştele tale de preoţii bisericii 
au fost aşezate; 

Bucură-te, că cel de alt neam a fost defăimat şi deşert alungat; 
Bucură-te, că de aceasta credincioşii s-au bucurat; 
Bucură-te, că acolo, printr-însele s-au fost săvârşit minuni 

neîncetat; 
Bucură-te, că şi dracii din mulţi oameni au fost alungaţi; 
Bucură-te, că uneori deasupra lor stâlp de foc din cer s-a arătat; 
Bucură-te, că alteori şi îngerii spre dânsele au pogorât; 
Bucură-te, că uneori din ele bună mireasmă de negrăit a ieşit; 
Bucură-te, că printr-însele tot felul de boli s-au tămăduit; 
Bucură-te, că pretutindeni a străbătut vestea minunii ce s-a făcut; 
Bucură-te, că Dumnezeu bine a voit ca vestirea ta să ajungă până 

la marginile pământului; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condac 11 

Împodobite fiind cu harul de tot felul de minuni cinstitele şi 
sfintele tale moaşte, mucenice al lui Hristos, vrednicule de laudă, toţi 
dreptcredincioşii le cinstesc şi le sărută. Pentru aceea tu, având 
îndrăzneală către Dumnezeu, Stăpânul tuturor, mijloceşti acestora de 
la Dânsul în viaţa aceasta sănătate trupească, şi în veacul ce va să fie 
mântuire sufletească, cu dragoste cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icos 11 

Făclie cu totul luminoasă fiind cinstitele tale moaşte, mucenice 
mult chinuite, a fost pusă în sfeşnicul Bisericii, luminând multă 
vreme partea locului unde ai pătimit. Dupre aceea, prin vrerea lui 
Dumnezeu şi prin stăruinţa unui dreptcredincios domn, întru Ţara 
Moldovei adusă fiind, neîncetat luminează, şi raze de minuni revarsă 
spre toţi cei ce aleargă la ele cu credinţă. Pentru aceea şi noi, de 
acelaşi har împărtăşindu-ne, strigăm ţie: 

Bucură-te, rază a luminii celei neînserate şi gânditoare; 
Bucură-te, că preste toate părţile cele de sub cer eşti luminător; 
Bucură-te, luceafăr prealuminos al zilei celei neînserate; 
Bucură-te, că de la noi prin oareşcare iconomie ai fost dus în altă 

parte; 
Bucură-te, că şi acolo multă vreme razele au strălucit; 
Bucură-te, că iarăşi înapoi prin vrerea lui Dumnezeu ai venit; 
Bucură-te, smirnă pururea binemirositoare în Biserica lui Hristos; 
Bucură-te, că împărtăşeşti de bună mireasmă pre toţi cei ce 

aleargă la tine; 
Bucură-te, vas de mir neîmpuţinat, şi de nenumărate vindecări 

încăpător; 
Bucură-te, că îl împărţi îndeajuns tuturor celor ce au trebuinţă; 
Bucură-te, că Împăratul Cerurilor au vărsat preste tine slavă şi 

mare cuviinţă; 
Bucură-te, că ne-ai îndestulat şi pre noi de darul tămăduirilor a tot 

felul de neputinţe; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 
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Condac 12 
Har luând de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate şi multpătimitorule 

mucenice, vindeci pre toţi de tot felul de boli, nu numai trupeşti, ci şi 
sufleteşti. Iară acum, şezând înaintea lui Hristos, Celui ce te-a întărit 
pre tine spre pătimire, nu înceta mijlocindu-ne mântuire sufletească şi 
nouă, celor ce cu dragoste şi cu multă cucernicie prăznuim pomenirea 
ta, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
Icos 12 

Lăudând, cântând şi fericind chinurile tale cele cu multă durere, 
răbdarea cea până în sfârşit, vitejia şi bărbăţia cea nebiruită pre cari ai 
arătat în trupul cel ca de diamant, pre carele Hristos puitorul de 
nevoinţă l-a proslăvit în cer şi pre pământ, şi nouă nevrednicilor l’a 
dăruit, sfinte mare mucenice Ioane, strigăm ţie unele ca acestea: 

Bucură-te, că eşti împreună-locuitor şi petreci cu oştile îngereşti; 
Bucură-te, că eşti dus şi cu dragoste trecut la locaşurile cele 

cereşti de cetele muceniceşti; 
Bucură-te, că eşti încununat cu slavă de însăşi mâna împăratului 

Hristos; 
Bucură-te, că însuşi Domnul au luat pre tine la odihna cea 

veşnică dupre multele pătimiri; 
Bucură-te, că întru ceruri comoară nejefuită ai adunat; 
Bucură-te, că plată multă acum întru strălucirile sfinţilor ai 

agonisit; 
Bucură-te, că întru încercări şi nevoi eşti nouă tare ajutător; 
Bucură-te, că eşti bucuriei şi slavei celei veşnice fierbinte solitor; 
Bucură-te, că neputincioşilor eşti izvor nedeşertat de vindecări; 
Bucură-te, că celor întristaţi eşti o curgere neîncetată de 

mângâieri; 
Bucură-te, că prin tine avem nădejde a fi scăpaţi de toate relele 

întâmplări vătămătoare; 
Bucură-te, că prin tine aşteptăm a dobândi bunătăţile cele de-a 

pururea fiitoare; 
Bucură-te, sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 
Condac 13 
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O, multpătimitorule al lui Hristos, sfinte şi mare mucenice Ioane, 
priimind această smerită rugăciune a noastră, ce se aduce ţie acum 
din inimă, izbăveşte pre noi de toate vătămările sufleteşti şi trupeşti, 
şi de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, şi de la chinul cel veşnic, cu 
ale tale rugăciuni bineprimite de Dumnezeu, ca împreună cu tine în 
veacul ce va să fie, întru lăcaşurile sfinţilor, să cântăm lui Dumnezeu: 
Aliluia! 

(acest Condac se zice de trei ori). 
 
Apoi Icosul întâi: Îngerilor iubită şi plăcută a fost şi mai nainte... 

Condacul întâi: Apărătorului şi sprijinitorului creştinătăţii... 
 

 
 
 
 


