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ACATISTUL SFANTULUI IOAN CEL NOU DE 
LA SUCEAVA 

(2 iunie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 

Condacul 1: 

 

Aparatorul si sprijinitorul crestinatatii, impotrivitorului si surpatorului paganatatii, 

mucenicului celui de curand aratat, ostasului lui Hristos celui adevarat, care ca 

un soare Bisericii rasaritului a stralucit si pe credinciosi de veselie i-a umplut, toti 

acum din suflet cantari de multumire si de lauda sa-i aducem, si cu dorire sa-i 

cantam: Bucura-te, Ioane, mare mucenice a lui Hristos! 

 

Icosul 1: 

 

Ingerilor iubita si placuta a fost si mai inainte de patimire, vietuirea ta, 

purtatorule de chinuri al lui Hristos, Ioane. Caci cu trup material imbracat fiind, 

viata ingereasca pe pamant ai vietuit, cu milostenii si cu neincetate rugaciuni, 

apoi si cu chinuri. entru aceasta noi, dupa vrednicie, aceste laude aducem tie: 

 

Bucura-te, ca prin postirile si rugaciunile tale cele necontenite, ingerilor te-ai 

asemanat; 

Bucura-te, ca prin milosteniile si lacrimile tale pe demoni i-ai infricosat; 

Bucura-te, ca pe cei intristati i-ai mangaiat; 

Bucura-te, ca pe cei bolnavi i-ai ajutat; 

Bucura-te, ca in trup muritor te-ai aratat inger pamantesc; 

Bucura-te, caci cu mintea ai fost om ceresc; 

Bucura-te, ca din parinti binecredinciosi ai rasarit; 

Bucura-te, ca dreapta credinta pana la sfarsit ai pazit; 

Bucura-te, ca din cetatea vestita Trapezunda ai iesit; 

Bucura-te, ca prin toate faptele bune desavarsit te-ai impodobit; 

Bucura-te, ca pe mare, negutator iscusit ai fost; 

Bucura-te, ca negutatoria sufletului bine ai chibzuit; 
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Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 2: 

 

Vazand, mucenice al lui Hristos, viclenia diavolului cea maiestrita asupra ta, prin 

cel de alta credinta, ca sa te departeze de la dreapta credinta, si cu intelepciunea 

data tie de la Dumnezeu, pricepand maiestriile lui, neprins de dansele ai ramas 

cu harul Celui Preainalt; pentru aceea ai si cantat: Aliluia! 

 

Icosul 2: 

 

Cunoscand clevetirea ereticului Reiz, de trei ori fericite, adusa asupra ta la 

eparhul Cetatii Albe, cel de credinta otomana, cum ca te-ai lepadat de adevarata 

credinta crestineasca, macar ca acela a te ademeni la aceasta in tot chipul s-a 

silit, tu nicidecum nu te-ai lasat a fi biruit; pentru aceea dupa cuviinta auzi de la 

noi acestea: 

 

Bucura-te, ca pe Reiz de mincinos l-ai vadit; 

Bucura-te, ca tu ca un turn ai ramas neclintit; 

Bucura-te, ca momirile eparhului intru nimic le-ai socotit; 

Bucura-te, ca toti cei ce au vazut acestea, folos au castigat; 

Bucura-te, ca soarelui si luceafarului a jertfi nu ai voit; 

Bucura-te, caci cu aceasta pe paganul Cadiu l-ai dispretuit; 

Bucura-te, caci creator al acestora pe singurul Dumnezeu cel in Treime L-ai 

marturisit; 

Bucura-te, ca n-ai primit a defaima; 

Bucura-te, ca pe acestea le-ai numit planete, iar nu Dumnezeu; 

Bucura-te, ca de aici s-a pornit tiranul spre a te chinui; 

Bucura-te, ca ai mustrat pe erarhul inaintea tuturor; 

Bucura-te, ca pe el mai vartos a se pleca tie l-ai indemnat; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 3: 

 

De puterea harului Sfantului Duh fiind intarit, cu multa indrazneala catre 

ighemonul ai grait, viteazule ostas al lui iisus:" Nu crede, o tirane, ca eu ma voi 

lepada vreodata de Hristosul meu, si ca ma voi inchina fapturii mai degraba 

decat Creatorului; sa nu-mi fie mie aceasta cat timp voi respira aerul acesta"; 



 3 

pentru care si cu mare glas ai cantat: Aliluia! 

 

Icosul 3: 

 

Erai, o purtatorule de chinuri al lui hristos, cand acestea le ziceai catre eparhul, 

vesel la fata, si fara de sfiala sau frica; iar el, nemaiputand rabda si de maine 

aprinzandu-se, a poruncit sa fie aduse inaintea lui toiege multe, si de haine sa fii 

desbracat; dar tu, ca si cum altul ar fi fost, asa te aflai; pentru aceasta si noi 

unele ca acestea graim catre tine: 

 

Bucura-te, ca, vazand toiegele acelea, nicidecum nu te-ai temut; 

Bucura-te, ca din vederea acelora mai tare te-ai impotrivit tiranului; 

Bucura-te, ca te-ai dezbracat de haine stricacioase; 

Bucura-te, ca te-ai imbracat in porfira nepieritoare in ceruri; 

Bucura-te, ca ai fost amenintat cu chinuri de moarte; 

Bucura-te, ca tiranul mai cumplit s-a intaratat, pentru ca tu nu ai bagat in seama 

acestea; 

Bucura-te, ca ai infruntat pe acesta inaintea tuturor celor ce erau de fata; 

Bucura-te, ca pe tine te-ai marturisit rob adevarat al lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca bine ai tinut asezamintele, pe care le-ai invatat de la parintii tai; 

Bucura-te, ca n-ai primit a aduce jertfa zeilor ighemonilului; 

Bucura-te, ca ai zis paganului sa nu intarzie de a te chinui; 

Bucura-te, caci cu aceasta te-a trimis mai degraba la imparatia cerurilor; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 4: 

 

Creatorului mai ales decat creturii ai zis, cu suflet vitejesc, o mult-patimitorule, 

ca te vei inchina; pentru aceasta tiranul cel pagan, auzind astfel de cuvinte de la 

tine si pierzand nadejdea a te indupleca la voia sa, nebuneste s-a aprins de 

manie salbatica si a inceput sa te chinuiasca. Iar tu, mucenice al lui Hristos, 

barbateste rabdand, cu veselie Celui ce te intarea pe tine ai cantat: Aliluia! 

 

Icosul 4: 

 

Inima de diamant avand, cand ai patimit pentru dragostea celui dorit de tine, 

fericite al lui hristos mucenice, intru nimic ai socotit chinurile, cu harul Lui fiind 

intarit; pentru aceea, ca peste o aspida inveninata ai calcat, si ai alergat spre mai 
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cumplite chinuri cu bucurie; pentru care si de la noi auzi acestea: 

 

Bucura-te, ca ai fost asternut gol pe pamant spre chinuire; 

Bucura-te, ca ai avut ochii mintii sus la cer; 

Bucura-te, caci cu toiege noduroase fara de mila fiind batut, n-ai slabit; 

Bucura-te, ca chinuitorii, cumplit batandu-te, au obosit; 

Bucura-te, ca vitejeste ai rabdat sa-ti fie trupul zdrobit in bucati; 

Bucura-te, caci cu aceasta si mai mult la manie ai intaratat pe tiranul; 

Bucura-te, ca de multe batai, carnurile lipite pe toiege au fost aruncate sus in 

aer; 

Bucura-te, caci cu aceasta ai adunat pe ingeri spre a se minuna; 

Bucura-te, ca ai rosit cu sangele tau pamantul; 

Bucura-te, caci cu aceasta a strivit pe satana sub picioarele tale; 

Bucura-te, ca pentru aceasta i-ai multumit stapanului Hristos; 

Bucura-te, ca El te-a intarit a suferi alte chinuri mai cumplite; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 5: 

 

Auzindu-te cei ce te chinuiau, fiii pierzarii, pe tine, mucenice, rugandu-te lui 

Dumnezeu, s-au umplut de mai multa manie si ami cumplit te-au schingiuit incat 

si glasul ti-a lipsit; iar tu, rabdatorule de chinuri, suferind cu barbatie chinul 

acesta, lui Hristos Celui ce te-a imputernicit, din adancul inimii ai cantat: Aliluia! 

 

Icosul 5: 

 

Cu lanturi de fier din porunca ighemonului fiind legat, ostasule a lui Hristos, 

Ioane, ai fost arucat in temnita, si pastrat spre mai cumplite chinuri; si tot trupul 

tau de batai fiind sfarmat, a doua zi iarasi la judecata ai fost adus; dar, stand 

inaintea tiranului cu fata vesela, paganul Cadiu s-a mirat foarte si s-a 

spaimantat. Pentru aceea si noi cu laude ca acestea te intampinam: 

 

Bucura-te, ca pentru Hristos ai fost legat cu lanturi de fier; 

Bucura-te, caci cu acelea ai fost infricosat de tot pe diavolul; 

Bucura-te, ca ai locuit in temnita intunecoasa, inchis fiind acolo; 

Bucura-te, ca dupa aceea te-ai salasluit in raiul cel luminos; 

Bucura-te, caci cu rani cumplite peste tot trupul fiind ranit, vesel te-ai aratat; 

Bucura-te, ca de aceasta paganul tiran s-a minunat foarte; 
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Bucura-te, ca nu ai purtat grija de vindecarea ranilor trupului tau; 

Bucura-te, ca prin aceasta sufletul tau mai frumos a inflorit; 

Bucura-te, ca omul tau cel din afara s-a stricat; 

Bucura-te, ca omul tau cel dinauntru a luat acum mai buna innoire; 

Bucura-te, ca tiranul a pregatit si alte chinuri mai cumplite impotriva ta; 

Bucura-te, ca si pe acelea tu le-ai primit cu dragoste; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 6: 

 

Avand in minte bunatatile, pe care vrei sa le dobandesti, mucenice a lui Hristos, 

vrednicule de lauda, intelepteste ai rabdat toate schingiuirile, ruperile si sfasierea 

carnurilor; pentru aceea tiranul, umplandu-se nebuneste de si mai multa manie, 

si racnind ca o fiara saalbatica, a poruncit ca iarasi sa fii chinuit mai cu asprime si 

fara de crutare sa fii batut. Iar cand se faceau acestea, tu cantai lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

 

Icosul 6: 

 

Atat de cumplit si fara de crutare ai fost batut, rabdatorule de chinuri al lui 

Hristos, mucenice, incat si cele dinauntru ale tale s-au rupt; iar cei ce te chinuiau 

pe tine, obosind de atata crunta bataie, se schimbau unii dupa altii; dar tu, 

viteazule ostas al lui hristos, nicidecum nu ti-ai schimbat gandul de la doritorul 

tau Iisus; ci te rugai Lui mai cu dinadinsul in adancul inimii tale, ca sa-ti dea 

rabdare pana la sfarsit. Pentru aceasta si noi, ajutati fiind de rugaciunile tale, 

glasuim unele ca acestea: 

 

Bucura-te, ca tu nu ai pierdut rabdarea, cu cruzime fiind batut pentru Hristos; 

Bucura-te, ca au obosit chinuitorii, cei ce te bateau; 

Bucura-te, ca aceia, ostenind, se schimbau unii dupa altii; 

Bucura-te, ca mintea ta sta la dumnezeu, Cel ce te intarea; 

Bucura-te, ca trupul tau a fost ranit si sfasiat pana la cele dinaunatru; 

Bucura-te, ca Hristos cu darul Sfantului Duh te-a cercetat din inaltime; 

Bucura-te, ca toti cei adunati la acea priveliste, au infruntat pe judecator, pentru 

o cruzime ca aceea; 

Bucura-te, ca din cer ti-ai tesut tie haina nefacuta de mana; 

Bucura-te, caci chinuitorii s-au saturat de a mai bate cinstitul tau trup; 

Bucura-te, caci credinciosii s-au umplut de multa jale, vazandu-te pe tine; 
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Bucura-te, ca ai simtit pe trupul tau ranile lui Hristos; 

Bucura-te, ca si El ti-a gatit tie cununa nevestejita in ceruri; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 7: 

 

Nemaiavand paganul tiran nici un fel de chin, o de trei ori fericite mucenice, a 

poruncit sa fie adus un cal neinvatat si sterp, si sfintele tale picioare sa fie legate 

tare de coada lui si sa te poarte si sa te tarasca pe toate strazile cetatii; iar tu, 

ostasule al lui Hristos, asa fiind tarat, te-ai facut priveliste ingerilor si oamenilor 

si cantai lui Dumenzeu: Aliluia! 

 

Icosul 7: 

 

Strain cu adevarat si neobisnuit chin ti-a nascocit tie, patimitorule al lui hristos, 

paganul Cadiu. Ca tarat fiind tu de cal in fuga mare pe la locurile cele aspre ale 

cetatii, bucati de carne din trupul tau pe pietre ramaneau, capul ti se zdrobea si 

credinciosii cei ce te priveau s-au umplut de multa jale. Iar tu, avand mintea 

ridicata catre Dumnezeu, in taina te rugai Lui; de acestea noi robii tai 

minunandu-ne, laude ca acestea aducem tie: 

 

Bucura-te, ca prin chinuirea ta cea cumplita te-ai facut marturisitor al Sfintei 

Treimi; 

Bucura-te, ca prin rabdarea ta cea cu tarie te-ai aratat intemeietor al dreptei 

credinte; 

Bucura-te, ca aprins ai fost de focul dragostei celei negraite catre Dumnezeu; 

Bucura-te, ca pentru Dansul ai suferit sfarmarea trupului tau; 

Bucura-te, ca te-ai facut pricina de veselie ingerilor; 

Bucura-te, ca ai fost trista privire credinciosilor; 

Bucura-te, ca trantit fiind pe pietre capul tau cel sfant s-a zdrobit pentru Hristos; 

Bucura-te, ca prin rugaciunile tale s-a strivit de tot capul balaurului cel nevazut; 

Bucura-te, ca pamantul ca o boia s-a vopsit cu sangele cel curs din tine; 

Bucura-te, ca in imparatia cerurilor Hristos cununa acum ti-a daruit; 

Bucura-te, ca pentru Dansul pe pamant ai patimit; 

Bucura-te, ca impreuna cu Dansul in imparatia Lui te-ai salasluit; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 8: 
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Vazandu-te, mucenice al lui Hristos, neamul cel rau credincios, cand erai tarat de 

cal pe strazile lor, unii te luau in batjocura, altii isi strambau fetele lor si aruncau 

in tine cu ce aveau in mana, altii afceau ras si lucruri necuviincioase. Iar tu, 

viteazule ostas, toate acestea cu bucurie si cu multumita le rabdai, pentru Cel ce 

te intarea pe tine, cantand neincetat: Aliluia! 

 

Icosul 8: 

 

Cu totul avand pe Iisus in sufletul si mintea ta, purtatorule de chinuri, si luptele 

tale fiind acum spre sfarsit, unul din cei ce te batjocurea, in casa sa alergand si o 

sabie goala apucand, cu dansa a taiat cinstitul si sfantul tau cap, si astfel luminat 

ti-ai dat sufletul in mainile Celui dorit de tine; pentru care sfarsit auzi si de la noi 

acestea: 

 

Bucura-te, ca ai luat de la oameni infruntare si defaimare pentru Hristos; 

Bucura-te, caci cu acestea ai urmat lui Iisus, Cel defaimat de ei; 

Bucura-te, ca ai fost lovit de ei, cu orice li se intamplase a avea in maini; 

Bucura-te, ca si Hristos tot asa a patimit pentru noi pacatosii; 

Bucura-te, ca neamul cel rau credincios cu sabia a taiat cinstitul tau cap; 

Bucura-te, ca si Iisus a incununat cu stralucita coroana sfantul tau crestet; 

Bucura-te, a nevointa ta cea mucenicesca acum s-a savarsit; 

Bucura-te, ca esti preamarit impreuna cu mucenicii in locasurile cele ceresti; 

Bucura-te, ca acum noi credinciosii te avem pe tine mijlocitor prea fierbinte catre 

Dumnezeu; 

Bucura-te, ca rugaciunile tale catre Dansul sunt bine-primite; 

Bucura-te, ca amintirea ta se serbeaza in toata Biserica; 

Bucura-te, ca numele tau este marit de toti cei drept-credinciosi; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 9: 

 

Dupa taierea cinstitului tau cap, si dupa despartirea sfantului tau suflet de trup, 

mucenice prealaudate, trupul tau zacea impreuna cu capul cel taiat, neingropat si 

in seama nebagat. Iar noapte facandu-se, o minune preamarita s-a vazut: 

asupra moastelor tale ardeau faclii in chip de stalp pana la cer si barbati 

imbracati in vesminte albe cadeau imprejurul trupului tau si catau cuvinte de 

negrait, cu care impreuna si tu cantai lui Dumnezeu: Aliluia! 
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Icosul 9: 

 

Ritori cu frumoase cuvinte nu pot spune cantarile pe care le cantau ingerii 

imprejurul moastelor tale, mucenice de trei ori fericite; iar un oarecare iudeu, 

auzindu-i si parandu-i-se ca sunt oameni pamantesti, a luat un arc si a incercat a 

segata intr-insii; dar nimic n-a izbutit, ci mai vartos s-a facut vrednic de plans in 

vederea tuturor. pentru aceasta si noi de o minune ca aceea, spaimantandu-ne, 

graim tie unele ca acestea: 

 

Bucura-te, ca de ingeri te-ai invrednicit a fi petrecut; 

Bucura-te, ca Hristos a privit din cer spre moastele tale; 

Bucura-te, ca deasupra moastelor tale s-a vazut stalp de foc pana la cer; 

Bucura-te, ca minunea aceasta a inspaimantat pe multi; 

Bucura-te, ca iudeul acela a fost pedepsit de puterea dumnezeiasca; 

Bucura-te, ca aceasta s-a facut spre mai mult lauda a moastelor tale; 

Bucura-te, ca tot poporul a alergat sa priveasca pe iudeul acela; 

Bucura-te, ca dupa marturisirea lui, inaintea tuturor, a fost dezlegat de 

pedeapsa; 

Bucura-te, ca tiranul, fiind instiintat de aceasta minune, s-a temut foarte; 

Bucura-te, ca din aceasta pricina a poruncit crestinilor sa te inmormanteze; 

Bucura-te, ca, ingropat fiind, Biserica a primit cinstitul tau trup; 

Bucura-te, ca sfantul tau suflet s-a odihnit in locasurile cele ceresti; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 10: 

 

O, mucenice mult-patimitorule, parasul si vanzatorul tau, vrand intr-una din 

nopti sa fure cinstitul si prea chinuitul tau trup, si la patria sa sa-l duca, tu 

ostasule a lui Hristos, te-ai aratat degarba in somn preotului bisericii aceleia si de 

aceasta l-ai instiintat; iar el indata a alergat la biserica si cinstitele tale moaste 

din mainile lui le-a apucat; pentru care, bucurandu-se, a cantat lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

 

Icosul 10: 

 

Pretioasele si sfintele tale moaste, prin purtarea ta de grija, mucenice a lui 

Hristos, scapand neluate de cei de alt neam, inauntrul altarului au fost duse si 
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asezate langa sfanta masa, unde totdeauna pentru mantuirea noastra se 

jertfeste Mielul lui Dumnezeu, Caruia si tu te-ai adus jertfa; credinciosii fiind 

instiintati de aceasta au laudat pe atotputernicul Dumnezeu, Cel ce mareste pe 

sfintii Sai, cu acer si noi cantari de laude ca acestea iti aducem tie: 

 

Bucura-te, ca cinstitele tale moaste au scapat nefurate si nevatamate; 

Bucura-te, ca cei de alt neam au fost alungati cu rusine si deserti; 

Bucura-te, ca inauntrul altarului moastele tale au fost asezate de preotii Bisericii; 

Bucura-te, caci credinciosii s-au bucurat de aceasta; 

Bucura-te, ca acolo au fost savarsite neincetate minuni printr-insele; 

Bucura-te, ca si demonii au fost alungati din multi oameni; 

Bucura-te, ca uneori s-a aratat stalp de foc din cer deasupra lor; 

Bucura-te, ca alte ori si ingerii s-au pogorat spre dansele; 

Bucura-te, ca uneori din ele a iesit buna mireasma de negrait; 

Bucura-te, ca prin ele s-au tamaduit toate feluirile de boli; 

Bucura-te, ca pretuntindeni a strabatut vestea minunii ce s-a facut; 

Bucura-te, ca Dumnezeu bine a voit ca vestirea ta sa ajunga si pana la marginile 

pamantului; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 11: 

 

Impodobite fiind cu harul de tot felul de minuni cinstitele si sfintele tale moaste, 

mucenice al lui Hristos, vrednicule de lauda, toti dreptcredinciosii le cinstesc si le 

saruta. Pentru aceea tu, avand indrazneala catre Dumnezeu, Stapanul tuturor, 

mijloceste acestora, de la Dansul in viata aceasta sanatate trupeasca si in veacul 

ce va sa fie mantuire sufleteasca, cantand: Aliluia! 

 

Icosul 11: 

 

Faclie cu totul luminoasa fiind cinstitele tale moaste, mucenice mult-chinuite, 

pusa in sfesnicul Bisericii si luminand mult timp partea locului unde ai patimit, 

dupa aceea, prin vrerea lui Dumnezeu si prin staruinta unui drept credincios 

domn, in tara Moldovei adusa fiind, neincetat lumineaza si raze de minuni, spre 

toti cei ce alearga la ele cu credinta, revarsa. Pentru aceea si noi de acelasi dar 

impartasindu-ne, graim tie: 

 

Bucura-te, raza a luminii celei neinserate si ganditoare; 
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Bucura-te, ca peste toate partile cele de sub cer esti luminator; 

Bucura-te, luceafar prealuminos al zilei celei neinserate; 

Bucura-te, ca si la noi prin oarecare iconomie ai fost adus din alta parte; 

Bucura-te, ca si acolo multa vreme razele ti-au stralucit; 

Bucura-te, ca iarasi inapoi ai venit prin vrerea lui Dumnezeu; 

Bucura-te, smirna totdeauna binemirositoare in Biserica lui Hristos; 

Bucura-te, ca impartasesti de buna mireasma pe toti cei ce alearga la tine; 

Bucura-te, vas de mir neimputinat si de nenumarate vindecari incapator; 

Bucura-te, ca imparti indeajuns tuturor celor ce au trebuinta; 

Bucura-te, ca Imparatului cerurilor a varsat peste tine slava si mare cuviinta; 

Bucura-te, ca ne-ai indestulat si pe noi de darul tamaduirilor a tot felul de 

neputinte; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 12: 

 

Dar luand de la Dumnezeu, intru tot laudate si mult-patimitorule mucenice, 

vindeci pe toti de tot felul de boli, nu numai trupesti, ci si sufletesti; iar acum, 

stand inaintea lui Hristos, Celui ce te-a intarit pe tine spre patimire, nu inceta 

mijlocindu-ne mantuire sufleteasca si noua celor ce cu dragoste si cu multa 

cucernicie serbam amintirea ta si cantam neincetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icosul 12: 

 

Laudand, cantand si fericind chinurile tale cele cu multa durere, rabdarea cea 

pana in sfarsit, vitejia si barbatia cea nebiruita ce ai aratat in trupul cel ca de 

diamant, pe care Hristos puitorul de nevointa l-a preaslavit in cer si pe pamant, 

si noua nevrednicilor ni l-a daruit, sfinte mare mucenice Ioane, graim tie 

acestea: 

 

Bucura-te, ca esti impreuna-locuitor si petrecator cu ostile ingeresti; 

Bucura-te, ca esti dus si cu dragoste petrecut la locasurile cele ceresti de cetele 

mucenicesti; 

Bucura-te, ca esti incununat cu marire de insasi mana Imparatului Hristos; 

Bucura-te, ca Insusi Domnul te-a luat pe tine la repaosul cel vesnic dupa multele 

patimiri; 

Bucura-te, ca ti-ai adunat comoara nejefuita in ceruri; 

Bucura-te, ca ai agonisit plata multa acum intru stralucirile sfintilor; 
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Bucura-te, ca in incercari si nevoi esti noua tare ajutator; 

Bucura-te, ca esti firbinte solitor bucuriei si slavei celei vesnice; 

Bucura-te, ca esti izvor nedesertat de vindecari neputinciosilor; 

Bucura-te, ca esti o curgere neincetata de mangaieri celor intristati; 

Bucura-te, ca prin tine avem nadejde a fi scapati de toate relele intamplari 

vatamatoare si nefolositoare; 

Bucura-te, ca prin tine asteptam a dobandi bunatatile cele de-a pururea fiitoare; 

Bucura-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! 

 

Condacul 13: 

  

O, mult-patimitoare al lui hristos, Sfinte si mare mucenice Ioane, primind 

aceasta umilinta rugaciune a noastra, ce se aduce tie acum din inima, ne 

izbaveste pe noi de toate vatamarile sufletesti si trupesti, de vrasmasii cei vazuti 

si nevazuti si de chinul cel vesnic, cu rugaciunile tale cele bine-primite de 

Dumnezeu, ca impreuna cu tine in veacul ce va sa fie, in locasurile sfintilor, sa 

cantam lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

 

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1. 

 

 
 


