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PARACLISUL SFANTULUI IOAN RUSUL 
(27 mai) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

De este preot, zice:  

Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum si pururea si in vecii 

vecilor. Amin. 

Iar de nu este preot, se zice:  

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul 

nostru, miluieste-ne pe noi. Amin. 

Apoi: 

Sfinte Dumnezeule... Preasfanta Treime... Tatal nostru...  

Doamne miluieste (de 12 ori) Slava... Si acum... 

Veniti sa ne inchinam imparatului nostru Dumnezeu. 

Veniti sa ne inchinam si sa cadem ia Hristos, imparatul nostru Dumnezeu. 

Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos, imparatul si Dumnezeul 

nostru. 

Psalmul 142 

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea intru credinciosia Ta, auzi-

ma intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii 

nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in 

picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e 

duhul in mine si inima mea incremenita in launtrul meu. Adusu-mi-am aminte de 

zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale 

m-am gandit. intins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ca un pamant in-

setosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta 

de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara in mormant. Fa sa aud 

dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, 
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ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, 

Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel 

bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, 

daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate 

de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu 

sunt robul Tau. 

Slava... Si acum... 

Aliluia, aliluia, aliluia, slava Tie, Dumnezeule! (de 3 ori) 

Apoi: Dumnezeu este Domnul... 

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat cel ce vine intru 

numele Domnului. (de trei ori) 

Troparele (glas 4) 

La Ioan noi credinciosii sa alergam, cei ce in suferinte si in necazuri ne aflam, si 

sa cadem strigand cu evlavie din adancul sufletului: Sfinte, ajuta-ne noua, celor 

ce ne rugam tie, alearga si ne izbaveste din aceasta nevoie. Nu trece, Sfinte, cu 

vederea, rugaciunea umila a celor ce alearga la acoperamantul tau. (de doua ori) 

Slava... Si acum... 

Nu vom tacea, Nascatoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, 

nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi izbavit pe noi 

din atatea nevoi, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi? 

Nu ne vom departa de la tine, Stapana, ca tu izbavesti pe robii tai pururea din 

toate nevoile. 

Psalmul 50 

Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si dupa multimea indurarilor Tale 

sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul 

meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea 

este pururea. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, ca sa fii indreptatit 

intru cuvintele Tale si sa biruicsti cand vei judeca Tu. Ca iata, intru faradelegi m-

am zamislit si intru pacate m-a nascut maica mea. Ca iata, adevarul ai iubit; cele 
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nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu 

isop si ma voi curati, spala-ma-vei, si mai vartos decat zapada ma voi albi. 

Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. 

intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. 

Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept innoieste intru cele 

dinauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau Cel Sfant nu-L lua 

de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste. 

Invata-voi pe cei faradelege caile Tale si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. 

Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; 

bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si 

gura mea va vesti dreptatea Ta. Ca de-ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot 

nu le vei binevoi. Jertfa Iui Dumnezeu - duhul umilit; inima infranta si smerita 

Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta Sionului, si sa 

se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si 

arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei. 

Canonul Sfantului Ioan Rusu 

Cantarea 1 (glas 8) 

Irmosul: "Apa trecandu-o ca pe uscat si din rautatea egiptenilor scapand 

israeliteanul, striga: Izbavitorului si Dumnezeului nostru sa-I cantam." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi ! 

Apasat de cumplite necazuri, catre tine imi arunc si trupul si sufletul, rugandu-

ma tie, cuvioase Parinte, sa ma izbavesti din nevoi si suferinte. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Intr-una ma tulbura atacurile din partea trupului, fericite Ioane. Daruieste-mi 

liniste si pace, Parinte, cu mijlocirile tale cele placute lui Dumnezeu. 

Slava... 

Cetele cele viclene ale demonilor se lupta fara mila cu robul tau. Nimiceste taria 

acestora cu puterea Crucii si cu rugaciunile tale. 
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Si acum... 

Fecioara, poarta a lui Dumnezeu, deschide-mi usa milostivirii, si din prag 

izbaveste-ma, cu indrazneala ta cea de maica, de pacatele cele aducatoare de 

moarte. 

Cantarea 3 

Irmosul: "Doamne, Cel ce ai facut cele de deasupra crugului ceresc si ai zidit 

Biserica, Tu pe mine ma intareste intru dragostea Ta; ca Tu esti marginea 

doririlor si credinciosilor intarire, Unule, Iubitorule de oameni. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Izbaveste-ma totdeauna de viclesugurile oamenilor ce ma necajesc si de 

amenintarile celor ce ma defaimeaza, risipind nebunia lor salbatica tu, 

preaslavite1 Parinte, sprijinitorul celor evlaviosi. 

Slava... 

Bineingrijind cu deplina intelepciune salasul sufletului si in chip osebit 

impodobindu-1, de Dumnezeu fericite, vadind harul Duhului, te-ai aratat plin de 

lumina, asemeni unui stalp de foc. 

Si acum... 

Cazand din curata feciorie, cu totul m-am pangarit de patima ratacirii mele, 

Preacurata. Ceea ce esti nascatoare a judecatorului oamenilor pacatosi, Fecioara, 

izbaveste-ma pe mine de toata osanda. 

Izbaveste din nevoi pe robii tai, Purtatorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinta 

curata la tine alearga, ca la un grabnic ajutator in nevoi. 

Cauta cu milostivire, cu totul laudata, Nascatoare de Dumnezeu, Ia necazul cel 

cumplit al trupului meu si vindeca durerea sufletului meu. 

Apoi preotul zice ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul: 

Ecfonisul: "Ca milostiv si iubitor de oameni...", dupa care se canta 
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Sedealna (glas 2): Podobie: Cele de sus cautand... 

Aparator fierbinte si turn nebiruit te-ai aratat, preaintelepte, celor ce cu credinta 

si cucernicie iti striga tie: Sfinte Ioane, de Dumnezeu purtatorule, alearga si ne 

izbaveste pe noi din primejdii, tu cel ce vesnic stai in fata Sfintei Treimi. 

Cantarea 4 

Irmosul: "Am auzit, Doamne, taina randuielii Tale, am inteles lucrurile Tale si 

am preaslavit Dumnezeirea Ta." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Cei ce alergam la cinstita biserica ta, darurile tamaduirilor cu bucurie le primim si 

pe tine te slavim, iacatorule de minuni. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Multimile binecredinciosilor crestini de pretutindeni pe tine te cunosc ca aparator 

al lor si toti te lauda ca pe un ocrotitor. 

Slava... 

Cu barbatie strabatand norul vietuirii celei trupesti prin faptuire, launtric te-ai 

preschimbat, prealaudate, prin lumina cea dumnezeiasca. 

Si acum... 

Salas te-ai facut, preacurata, Dumnezeului tuturor, ca ceea ce esti de-a pururi 

fecioara, si pe mine ma arata locas al cerestilor virtuti prin harul tau 

dumnezeiesc 

Cantarea 5 

Irmosul: "Lumineaza-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale si cu bratul Tau cel 

inalt; pacea Ta da-ne-o noua, Iubitorule de oameni." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 
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Pazeste-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, si cu bratul tau cel puternic 

doboara demonii cei amarnici, preaminunate. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Daruieste-ne noua, celor ce ne rugam tie, sanatate sufletului si trupului 

totdeauna, preafericite Parinte. 

Slava... 

Tamaduieste, minunate Parinte, poporul ce alearga la tine, de ciuma si de febra, 

si ne izbaveste pe noi de durerile de tot felul. 

Si acum... 

De tine se bucura, Nascatoare de Dumnezeu, toata zidirea, si cetele ingerilor si 

toate glasurile oamenilor te slavesc 

Cantarea 6 

Irmosul: "Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul si Lui voi spune scarbele 

mele, caci s-a umplut sufletul meu de rautati si viata mea s-a apropiat de iad, si 

ca lona ma rog: Dumnezeule, din stricaciune scoate-ma." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Pe tine, Sfinte Ioane, te cunosc comoara de minuni si izvor de binefaceri, 

tamaduitor al patimilor si alun-gator al puterii demonilor. Pe tine te rog acum, cel 

ce esti plin de har, sa ma izbavesti de stricaciunea celor rele. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Ocrotitor al celor saraci te propovaduim pe tine si aparator al intregii Capadocii, 

cel ce imprastii multimea ispitelor si alungi stricaciunile celor necuviosi. Tie ne 

rugam, izbaveste acum din necazuri pe toti cei binecredinciosi. 

Slava... 
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Pe tine, preafericite, te avem liman in primejdii, in tristete aparator si desavarsita 

izbavire din necazuri, rau nesecat, fantana de binefaceri si vesnic izvor de 

tamaduiri. 

Si acum... 

O, Stapana, intru dragostea cea mijlocitoare catre Fiul tau, arata-i Aceluia, 

Fecioara, crucea si sulita si buretele si trestia, ca sa binevoiasca intru noi, cei ce 

mult pacatuim. Izbaveste din nevoi, purtatorule de nevointe, pe cei ce cu 

credinta curata la tine alearga, ca la un grabnic ajutator in nevoi. 

Preacurata, ceea ce, in zilele cele mai de pe urma, in chip de negrait prin cuvant 

ai nascut pe Cuvantul, roaga-te, ca una ce ai indraznire de maica. 

Apoi preotul zice ectenia mica cu ecfonisul: "Ca tu esti imparatul pacii..." 

Condacul (glas 2) 

Ceea ce esti crestinilor ocrotitoare neinfruntata si mijlocitoare staruitoare catre 

Facatorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosilor, ci 

sarguieste, ca o buna, spre ajutorul nostru, care cu credinta strigam catre tine: 

Grabeste spre rugaciune si te nevoieste spre imblanzire, aparand pururea, 

Nascatoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. 

Prochimen (glas 4) 

Cinstita este inaintea Domnului, moartea cuviosului Lui. 

Stih: Ce voi rasplati Domnului pentru toate cate mi-a dat mie? 

Evanghelia de la Luca (Cap 6, 17-23) 

"Si coborand Iisus impreuna cu ei, a stat la loc ses, El si multime multa de 

ucenici ai Sai si multime mare de popor din toata Iudeea, din Ierusalim si de pe 

tarmul Tirului si al Sidonului, care venisera ca sa-L asculte si sa se vindece de 

bolile lor. Si cei chinuiti de duhuri necurate se vindecau. Si toata multimea cauta 

sa se atinga de El ca putere iesea din El si-i vindeca pe toti. Si El, ridican-du-si 

ochii spre ucenicii Sai, zicea: "Fericiti voi cei saraci, ca a voastra este imparatia 

lui Dumnezeu. Fericiti voi cei ce flamanziti acum, ca va veti satura. Fericiti cei ce 



 8 

plangeti acum, ca veti rade. Fericiti veti fi cand oamenii va vor uri pe voi si va 

vor prigoni dintre ei, si va vor batjocori si vor lepada numele voastre ca rau din 

pricina Fiului Omului. Bucurati-va in ziua aceea si va veseliti, ca, iata, plata 

voastra multa este in cer." 

Slava... glas 2: 

Pentru rugaciunile Cuviosului Tau, Milostive, cura-teste multimea pacatelor 

noastre. 

Si acum... 

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea 

pacatelor noastre. 

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si dupa multimea 

indurarilor Tale, curateste toate faradelegile noastre. 

Stihira (glas 6) 

Nu ma lipsi pe mine de calda ta aparare, Sfinte Ioane, ci te rog - zdrobeste cu 

puterea ta indraznelile cele neputincioase si neasteptatele sagetari ale diavolilor. 

Izbaveste-ma de boli, de ispite si de necazuri, si ne mantuieste pe toti de 

atacurile demonilor, ca sa te slavesc si sa te laud din suflet, sa ma inchin si sa 

preamaresc, Sfinte, lucrarile tale cele bineplacute lui Dumnezeu. 

Preotul: "Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau..." 

"Doamne, miluieste" (de 12 ori) 

Dupa care ecfonisul: "Cu mila si cu indurarile...". 

Cantarea 7 

Irmosul: "Tinerii cei ce au mers din Iudeea in Babilon oare-cand, cu credinta 

Treimii vapaia cuptorului au calcat-o cantand: Dumnezeul parintilor nostri, bine 

esti cuvantat." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 
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Sfinte Ioane, cel ce esti plin de intelepciunea lui Dumnezeu, arata pline de 

fericire si de toata bucuria sufletele celor ce te lauda pe tine si invata-i sa strige 

totdeauna: Dumnezeul Parintilor nostri, bine esti cuvantat. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Stralucitor facandu-te prin patimirea ta, prin cinstitele tale moaste lumineaza-ma 

pe mine, cel intunecat de pacate si primitor de patimi, si ne invredniceste pe toti 

de strigarea: Dumnezeul Parintilor nostri, bine esti cuvantat. 

Slava... 

De ispite si de primejdii, de nevoi si de necazuri, precum si de vatamarea 

diavolilor izbaveste pe cei ce indraznesc sa alerge la Tine, si striga cu credinta: 

Dumnezeul Parintilor nostri, bine esti cuvantat. 

Si acum... 

Facatorul oamenilor, in pantecele tau salasluindu-se, ceea ce esti plina de har, pe 

tine te-a dat aparatoare tuturor celor clatinati de furtuni, invrednicindu-i de 

strigarea: Dumnezeul Parintilor nostri, bine esti cuvantat. 

Cantarea 8 

Irmosul: "Pe imparatul ceresc, pe Care il lauda ostile ingeresti, laudati-L si-L 

preainaltati intru toti vecii." 

Stih: Sa laudam, bine sa cuvantam si sa ne inchinam Domnului, cantandu-I si 

preainaltandu-L pe Dansul intru toti vecii. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Celor ce strabat valurile vietii intinde-le mana de ajutor, preafericite, ca sa-L 

cantam si sa-L preainaltam pe Hristos intru toti vecii. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 
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Umple de miresme dumnezeiesti pe cei ce ating sfintele tale moaste si-L lauda pe 

Domnul intru toti vecii. 

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Siantul Duh, Domnul! 

Primeste, Purtatorule de Dumnezeu, pe cei ce se roaga si cer har, pe cei ce-L 

slavesc pe Dumnezeu intru toti vecii. 

Si acum... 

Curata, Fecioara, inima mea de necuratie, cu apellf pocaintei, ca sa te slavesc 

intru toti vecii. 

Cantarea 9 

Irmosul: "Cu adevarat, Nascatoare de Dumnezeu te marturisim pe tine, 

Fecioara curata, noi cei izbaviti prin tine, slavindu-te cu cetele cele fara de trup." 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Stea calauzitoare, lumina stralucindu-ne noua te marturisim pe tine, Sfinte 

Ioane, noi cei binecinstitori, cei ce cu dreapta credinta ne inchinam lui Hristos. 

Sfinte Mucenice Ioane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Purtatorule de Dumnezeu, celor clatinati de tulburarea multor rele ajuta-le cu 

rugaciunile tale, nimicind sagetarile celui potrivnic. 

Slava... 

Primeste rugaciunea mea, a smeritului, si ma izbaveste, purtatorule de 

Dumnezeu, de apasarea rautatilor si de pacate. 

Si acum... 

Nascatoare de Dumnezeu, neamurile te cunosc pe tine nadejde de mantuire celor 

cazuti si intr-un glas te fericesc pe tine in veci. 



 11 

Apoi: Cuvine-se cu adevarat... 

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea 

pururea fericita si preanevinovata si maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai 

cinstita decat heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii, care 

fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat 

Nascatoare de Dumnezeu, te marim. 

In timp ce preotul cadeste sfantul altar si biserica se canta aceste tropare, glas 

8: 

De cursele chinuitorilor vazuti si nevazuti izbaveste-i pe cei ce, fierbinte rugandu-

se, alearga la a ta aparare. 

Sagetile arzatoare ale ucigatorului celui urator de oameni indeparteaza-le de noi, 

Parinte, cu rugaciunile tale fierbinti catre Sfanta Treime, ca izbavindu-ne de 

acestea, pe tine sa te marim. 

Pe steaua cea stralucitoare din Procopion, cea in chip cugetator luminatoare, 

lauda sfintilor si slava capadocienilor, pe dumnezeiescul Ioan cu cantari sa il 

cinstim. 

Cere de la Dumnezeu pace, liniste sufletelor, pana la sfarsit rabdare si mantuire 

sufletelor pentru noi, cei ce ne rugam tie si laudam cele minunate ale tale. 

Toate ostile ingeresti, inaintemergatorule al Domnului, cei doisprezece apostoli si 

toti sfintii, impreuna cu 

Nascatoarea de Dumnezeu, faceti rugaciuni ca sa ne mantuim noi toti. 

Apoi zicea rugaciunile incepatoare. 

Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., dupa care: 

Troparul Sfantului Ioan Rusu (glas 4) 

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pamant la lumea cea cereasca tine si dupa 

moarte, neschimbat, trupul tau, Sfinte. Caci tu in Asia ai fost dus prizonier si 
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acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele 

noastre. 

Apoi troparele acestea, glas 2: 

Veniti, credinciosilor, sa ne inchinam cu evlavie si simtire, imbratisand 

preacinstitele si scumpele moaste ale lui Ioan, de Dumnezeu cugetatorul, sa ne 

curatim buzele, privirile si chipurile, si sa cerem ca si pe noi sa ne invredniceasca 

de un sfarsit mantuitor si dumnezeiesc, prin rugaciunile sale catre Domnul. 

Sus sfantul tau suflet se bucura si se desfateaza, fericite, de corurile ingerilor si 

de cetele nevoitorilor, de multimile sfintilor, de corurile profetilor si de cetele cele 

dumnezeiesti ale ierarhilor; iar jos preacinstitul tau trup, dupa cum se cuvine, 

prin laude si cantari intru cinste este slavit. 

Apoi preotul zice ectenia si face apolisul. 

Cantam troparele Nascatoarei de Dumnezeu: 

Stapana, primeste rugaciunile robilor tai si ne izbaveste pe noi de toata nevoia si 

necazul. 

Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ne pe 

noi sub sfant acoperamantul tau. Apoi 

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul 

nostru, miluieste-ne pe noi. Amin! 

Scris de Monahul Daniil din Sfantul Munte al Athosului ! 

 


