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ACATISTUL SFANTULUI IOAN GURA DE AUR 
(27 ianuarie, 13 noiembrie) 

 

 
 

 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

Condacul 1  

 

Pe luminatorul a toata lumea, pe stalpul si intarirea Bisericii, pe povatuitorul 

pocaintei, pe doctorul si tamaduitorul bolnavilor, pe aparatorul si partinitorul 

celor necajiti, pe Ioan, trambita cea de aur sunatoare, gura cea de miere 

izvoratoare, pe dascalul si invatatorul nostru, veniti binecredinciosilor sa-l 

laudam. Sa aprindem facliile dragostei celei luminatoare si catre dansul sa 

cadem, aducandu-i aceasta cantare: Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prea-

luminate invatatorule a toata lumea!  

 

Icosul 1  

 

Luminatorule si invatatorule, Parinte, cel ce cu invataturile tale ai luminat pre 

toata lumea, lumineaza-ne si pre noi cu rugaciunile tale, ca sa-ti aducem aceasta 

cantare de lauda:  

Bucura-te, Ioane, fericite slujitor al Domnului Iisus Hristos;  

 

Bucura-te, ca din copilarie ai fost binecredincios;  

Bucura-te, ca din gura ta rauri de invatatura au izvorat;  

Bucura-te, ca prin tine Dumnezeu S-a proslavit;  

Bucura-te, ca prin minunile tale inteleptii s-au rusinat;  

Bucura-te, ca prin invataturile tale multa lume s-a invatat;  

Bucura-te, ca inteleptul Artemie prin tine s-a botezat;  

Bucura-te, ca poporul de bucurie catre tine a strigat; Bucura-te, ca ai fugit de 

slava omeneasca;  

Bucura-te, ca ai iubit viata monahiceasca;  

Bucura-te, al necajitilor mangaietor;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 2 
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Dupa trecerea din viata aceasta a maicii tale, ai impartit averea saracilor si, 

parasind lumea, te-ai salasluit in manastire, unde, dupa multe nevointe si 

osteneli, te-ai invrednicit a vorbi cu Apostolii Ioan si Petru, al caror dar ai 

dobandit, si cu care impreuna canti lui Dumnezeu: Aliluia!  

 

Icosul 2 

 

Dar de la Dumnezeu ai primit, Sfinte Ioane, a lega si a dezlega pacatele 

oamenilor; dezleaga dar si lantul greselilor noastre si cu dragostea lui Dumnezeu 

ne leaga, ca, unindu-ne cu dragoste unul cu altul, sa marturisim pe Dumnezeu in 

Treime si pre tine sa te laudam asa:  

Bucura-te, Ioane, ca in chip ingeresc te-ai imbracat  

Bucura-te, ca in manastire fiind tu, multe osteneli ai rabdat;  

Bucura-te, ca pe monahul cel cazut tu l-ai ridicat;  

Bucura-te, ca darul lui Dumnezeu prin tine a lucrat;  

Bucura-te, noule Daniile, ca minunata vedenie ai avut;  

Bucura-te, caci cu Apostolii Petru si Ioan ai vorbit;  

Bucura-te, ca de la Petru cheile imparatiei ai luat;  

Bucura-te, ca Ioan prin scrisoare te-a imbarhatat;  

Bucura-te, ca de la Apostoli ai primit sarutare, sfanta;  

Bucura-te, ca rabdarea ta a fost nemarginita;  

Bucura-te, al pocaintei povatuitorule;  

Bucura-te, al bunei credinte invatatorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 3 

 

Minunata vedenie ce ti s-a aratat tie, Parinte, a vazut-o si batranul Isihie, 

imbunatatitul monah; si, povestind fratilor celor iscusiti, se minunau de acest dar 

pe care te-ai invrednicit a-l primi si cu bucurie slaveau pe Dumnezeu, cantand: 

Aliluia!  

 

Icosul 3 

 

Dumnezeu S-a proslavit prin facerea minunilor tale, Parinte, ca pre multi i-ai 

vindecat cu rugaciunile tale; pe Arhelau de lepra l-ai curatit, monahului Ioan 

ochiul i I-ai luminat si pe femeia Cristiana o ai scapat de boala, pe leul cel 
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cumplit cu crucea l-ai omorat; iar noi, acest noian de minuni auzind, te laudam, 

Parinte, zicand asa:  

Bucura-tet doctorul trupului cel fara de plata;  

Bucura-te, cel ce toate bolile degrab le-ai vindecat;  

Bucura-te, luminatorul ochilor trupesti si sufletesti;  

Bucura-te, mustratorul celor faradelege;  

Bucura-te, povatuitorul celor gresiti;  

Bucura-te, stalpul Bisericii cel neclintit;  

Bucura-te, lauda ierarhilor cea preafericita;  

Bucura-te, ca intrarmat cu puterea Crucii, duhurile rele ai certat;  

Bucura-te, ca nepretuita diadema a preotiei de la Hristos o ai luat;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 4 

 

Se cadea ca lumina aprinsa sa fie pusa in sfesnic ca sa lumineze tuturor. Pentru 

aceasta, prin randuiala lui Dumnezeu, ai fost adus din pustie in cetate, in slujba 

Bisericii asezat si prin porunca ingerului sfintit ai fost. Iar la hirotonia ta un 

porumbel pe deasupra capului tau zbura, pe Gare vazandu-l Flavian patriarhul, 

impreuna cu cei ce erau de fata, cu frica si cu bucurie au strigat: Aliluia!  

 

Icosul 4 

 

Supunandu-te voii lui Dumnezeu ai lasat pustia si pe monahii cei impreuna 

vietuitori, pe care vazandu-i plangand pentru despartirea ta i-ai mangaiat cu 

mireasma invataturii tale si i-ai indemnat sa aiba dragoste intre ei. Iar noi, de 

bucurie pentru alegerea ta, te laudam, zicand asa:  

Bucura-te, invatatorul nostru cel bland si sfant;  

Bucura-te, cel ce prin randuiala lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii;  

Bucura-te, podoaba curatiei, marturisita de aratarea cea minunata a 

porumbelului celui alb;  

Bucura-te, ca de a ta vedenie toti s-au spaimantat;  

Bucura-te, ca poporul de bucurie slava Domnului a dat;  

Bucura-te, ca pentru sufletele omenesti grija ai purtat;  

Bucura-te, caci cu dulci cuvinte pe toti i-ai invatat;  

Bucura-te, ca pentru dulceata cuvintelor de popor ai fost iubit;  

Bucura-te, ca o femeie Gura de Aur te-a numit;  

Bucura-te, al sufletelor omenesti ingrijitorule  
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Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 5 

 

Multe sunt minunile tale, Parinte Ioane, caci pe pruncul femeii Zvela cu semnul 

Crucii l-ai tamaduit si pe femeia cea cu cumplita sa boala o ai tamaduit cu acelasi 

semn al biruintei si prin stropirea apei o ai ridicat, si de eresul cel pierzator de 

suflet i-ai scapat, caci cazand capistea a omorat pe toti ereticii care huleau 

asupra ta, iar ceilalti s-au botezat si cu bucurie slaveau pe Dumnezeu, cantand: 

Aliluia!  

 

Icosul 5 

 

Doctorule si invatatorule, Parinte, tamaduieste patimile sufletelor si trupurilor 

noastre si ne invata cum sa ne pazim de smintelile ereticilor care si azi hulesc 

Biserica. Iar tu, prin invatatura ta, sa-i intorci la dreptmaritoarea credinta, ca 

unindu-ne prin dragoste, sa te laudam pre tine asa:  

Bucura-te, doctore, ca pe fiul Zvelei l-ai scapat de fierbinteala;  

Bucura-te, ca pe femeia ereticului o ai mantuit de boala;  

Bucura-te, ca femeia cu barbatul ei de eres s-au lepadat;  

Bucura-te, ca primind ei semnul Crucii in Biserica au intrat;  

Bucura-te, ca ereticii asupra ta s-au tulburat;  

Bucura-te, ca tu pentru eretici lui Dumnezeu te-ai rugat;  

Bucura-te, ca ereticii, pentru hula, pedeapsa au primit;  

Bucura-te, ca prin invataturile tale ereticii ramasi s-au botezat;  

Bucura-te, ca fostii eretici cu crestinii au cantat;  

Bucura-te, al Bisericii lui Hristos pazitorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 6 

 

Pentru minunile si invataturile tale, Parinte, ai fost chemat de Arcadie imparatul 

la scaunul pastoresc al Tarigradului, fara de voia ta; insa silit fiind de porunca 

imparatului, ai primit scaunul patriarhal, iar boierii, impreuna cu poporul, te-au 

primit cu dragoste si cu bucurie toti cantau lui Dumnezeu: Aliluia!  

 

Icosul 6 
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Nu ne pricepem ce sa laudam mai mult, Parinte, vrednicia pentru care ai fost ales 

sau rabdarea pe care ai avut-o dupa primirea scaunului, caci pre cat au fost de 

multi primitorii, pre atat s-au inmultit si potrivnicii; pentru aceasta si noi, voind a 

uni amandoua laudele, te laudam, zicand:  

Bucura-te, Sfinte Ioane Gura de Aur, ca pentru minunile tale erai de tot poporul 

laudat;  

Bucura-te, ca pentru invataturile tale la scaunul patriarhal ai fost ridicat;  

Bucura-te, ca imparatul Arcadie mult te-a iubit;  

Bucura-te, ca tot Tarigradul cu bucurie te-a primit;  

Bucura-te, ca de sfantul sobor patriarh ai fost sfintit;  

Bucura-te, ca pe scaunul patriarhal cu cinste ai fost suit;  

Bucura-te, ca fara osebire, pe toti i-ai invatat;  

Bucura-te, ca eresurile si toata rautatea o ai dezradacinat;  

Bucura-te, ca si pe imparateasa Eudoxia, pentru lacomie, o ai mustrat;  

Bucura-te, ca vaduvelor si saracilor ai fost partinitor;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 7 

 

Mustrat-ai, Sfinte Ioane, pe Pavlichie lacomul, cel ce rapise banii ,vaduvei celei 

sarace, si pe imparateasa Eudoxia, pentru ca luase via vaduvei, o ai certat; 

pentru aceasta ai fost urat de toti cei ce lucrau faradelegea, iar saracii si 

napastuitii, pentru dreptatea ce le faceai, te lau-dau si pe Dumnezeu slaveau, 

cantand; Aliluia!  

 

Icosul 7 

 

Implinitu-s-au cu tine, Sfinte Parinte, cuvintele Mantuitorului, caci tu pentru 

dreptate ai fost urat, grait de rau si izgonit de zavistnicii care pizmuiau faptele 

tale cele bune, printre care, Teofil cel zavistnic, care a izgonit si imprastiat pe 

nedreptate multime de calugari, si imparateasa Eudoxia, de la care multe ai 

patimit; iar noi, rabdarea ta vazand, te laudam, zicand asa:  

Bucura-te, Sfinte Ioane, caci cu tine cuvintele Mantuitorului s-au implinit;  

Bucura-te, ca pentru dreptate de Teofil ai fost urat;  

Bucura-te, primitorul calugarilor celor izganiti;  

Bucura-te, partinitorul vaduvelor si al saracilor celor asupriti;  

Bucura-te, ca pentru via vaduvei, ca si Ilie, pe imparateasa ai mustrat;  

Bucura-te, ca imparateasa cu mare manie asupra ta s-a ridicat;  
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Bucura-te, ca Sfantul Epifanie la izgonirea ta nu s-a invoit;  

Bucura-te, ca dupa proorocia ta, pe cale a murit;  

Bucura-te, ca si a lui Epifanie proorocie cu tine s-a implinit;  

Bucura-te, ca imparateasa cu Teofil, pentru a ta izgonire s-au sfatuit;  

Bucura-te, al cuvantului lui Dumnezeu propovaduitorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 8 

 

Izgonit fiind, Sfinte, stateai in casele patriarhale, impreuna cu episcopii cei ce 

erau cu tine, si te mirai de rautatea lui Teofil si de schimbarea imparatului cu 

manie asupra ta, si ai zis: Fratilor, rugati pe Dumnezeu pentru mine si nu va 

departati de la bisericile voastre, ca mie mi s-a apropiat vremea de primejdii si, 

multe necazuri primind, ma voi duce de aici, iar voi pomeniti-ma si pe mine in 

rugaciunile voastre, cantand: Aliluia!  

 

Icosul 8 

 

Adunandu-se sobor nedrept asupra ta, Sfinte, si invoindu-se imparatul Arcadie cu 

dansii, a crezut clevetirilor lor, si judecat fiind tu la izgonire, te-au dat ostasilor; 

care, pe ascuns luandu-te, au mers la mare, inotand spre Prenet. Atunci de 

naprasna s-a facut cutremur mare in cetate ,si au cazut o parte din palatele 

imparatesti, din care pricina inspaimantandu-se imparatul, si de zarva multimii, a 

poruncit sa te intoarca inapoi. Alergand poporul inaintea ta, te lauda, spunand 

unele ca acestea:  

Bucura-te, Parinte Ioane, cel ce ai fost izgonit pe nedrept;  

Bucura-te, ca pe ascuns ai fost tu scos afara din cetate;  

Bucura-te, ca pentru tine poporul mare zarva a facut;  

Bucura-te, ca de cutremur o parte din palate s-au surpat;  

Bucura-te, ca Teofil cu toti ai lui din cetate au fugit;  

Bucura-te, ca imparateasa Eudoxia de spaima s-a imbolnavit;  

Bucura-te , pastorule bun, cel ce nu lasi oile tale;  

Bucura-te ca imparatul a poruncit sa te intoarca din cale;  

Bucura-te, ca poporul dupa tine multe lacrimi a varsat;  

Bucura-te, ca intorcandu-te inapoi iarasi scaunul ti-ai luat;  

Bucura-te, caci cu cantari de psalmi ai fost intampinat;  

Bucura-te, ca intrand in biserica lui Dumnezeu te-ai rugat;  

Bucura-te, al oilor lui Hristos preabunule pastor;  
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Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 9 

 

Iesit-a intru intampinarea ta poporul, cu cantari si cu faclii ducandu-te in 

biserica, unde, multumind lui Dumnezeu pentru toate cele primite, te-ai rugat 

pentru cei credinciosi. Vino, Sfinte Parinte, si in mijlocul nostru si te roaga pentru 

noi cei ce te laudam pre tine si cantam lui Dumne-zeu: Aliluia!  

 

Icosul 9 

 

Dupa intoarcerea ta, ai pastorit oile lui Hristos pana la o vreme, si iar s-a ridicat 

furtuna si prigoana asupra ta. Caci prin indemnul imparatesei Eudoxia ai fost 

scos din biserica si de oameni rai ai fost urmarit ca sa te omoare, si pe ascuns ai 

fost dus pana la mare si de iubitii tai episcopi petrecut, si dandu-le sarutarea cea 

mai de pre urma, te-ai despartit de dansii. Iar ei, dupa tine plangand, ne-au 

invatat sa te laudam, zicand unele ca acestea:  

Bucura-te, ca Biserica lui Hristos bine o ai carmuit;  

Bucura-te, Sfinte Ioane, ca, putin traind, ani indelungati ai implinit;  

Bucura-te, ca Biserica lui Dumnezeu lumii o ai vestit;  

Bucura-te, ca a doua oara Eudoxia asupra ta s-a tulburat;  

Bucura-te, ca iarasi sobor nedrept pentru tine s-a adunat;  

Bucura-te, caci cu nedreptate din Bisterica ai fost scos;  

Bucura-te, ca multe chinuri ai rabdat pentru Domnul Hristos;  

Bucura-te, ca episcopii si poporul tau pentru tine cu amar au plans;  

Bucura-te, caci cu necinste in surghiun de ostasi ai fost dus;  

Bucura-te, ca dupa izgonirea ta foc de la jertfelnic a iesit;  

Bucura-te, al Bisericii lui Hristos luminatorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 10 

 

Ostasii, din porunca imparatului, multa rautate iti faceau, ducandu-te prin vreme 

de ploaie si prin frig, ca doar vei muri pe cale. Si slabind foarte tare, intr-o 

noapte, stand la rugaciune, ti s-au aratat Petru si loan, apostolii, care, intarindu-

te, au zis: Bucura-te, pastorule bun, de chinuri rabdatorule, caci trimisi suntem 

de Stapanul Hristos sa te mangaiem in rabdarea ta; caci dupa putin vei trece la 

odihna, ca in veci sa te bucuri dimpreuna cu noi, cantand: Aliluia!  
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Icosul 10 

 

Pentru dragostea ta, Parinte, doi preoti si un diacon au mers cu tine in surghiun, 

si au vazut patimirea ta si pe Sfintii Apostoli care ti s-au aratat. Iar la Comani 

ajungand, Sfantul Vasilisc, Episcopul Comanilor, ti s-a aratat si ti-a zis: 

Nadajduieste, frate Ioane, caci maine vom fi impreu-na inaintea Imparatului 

slavei! Asa ca, prin randuiala lui Dumnezeu, ai ramas in Biserica Sfantului 

Vasilisc, in care ai slujit, si, impartasindu-te cu Sfintele Taine, te-ai dat sufletul in 

mainile lui Dumnezeu. Da-ne acum, Sfinte, si noua darul tau, ca sa avem 

dragoste si rabdare in necazuri, ca sa te putem lauda, zicand:  

Bucura-te, nevoitorule, ca in izgonire multe necazuri ai rabdat;  

Bucura-te, ca Petru si Ioan ca sa te mangaie iarasi s-au aratat;  

Bucura-te, ca doi preoti si un diacon, cu tine impreuna au rabdat;  

Bucura-te, ca in Comani la Biserica Sfantului Vasilisc ai stat;  

Bucura-te, caci cu mare sfintenie in acea biserica ai liturghisit;  

Bucura-te, ca, multumind pentru toate, cu Sfintele Taine te-ai impartasit,  

Bucura-te, ca, culcandu-te, lui Dumnezeu te-ai rugat; Bucura-te, ca sufletul tau 

in mainile Domnului l-ai dat;  

Bucura-te, ca prin chinuri calatoria ti-ai savarsit;  

Bucura-te, ca toti,sfinpi in cer cu mare cinste te-au primit;  

Bucura-te, al Imparatiei lui Dumnezeu mostenitorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 11 

 

Savarsindu-ti calatoria nevointelor tale, Parinte, te-ai mutat cu bucurie catre cele 

ceresti, iar mult chinuitul tau trup s-a ingropat cu cinste de iubitii tai ucenici 

langa moastele Sfantului Vasilisc, in Comani. Intorcandu-se ucenicii pe mare, au 

mers la Roma Sfantul Inochentie, si, toate cele despre tine spunandu-le lui si 

imparatului Onorie, acestia se minunau de rautatea zavistnicilor. Insa, dupa tine 

varsand lacrimi, slaveau pe Dumnezeu, cantand: Aliluia!  

 

Icosul 11 

 

Instiintandu-se Sfantul Inochentie si imparatul Onorie de pedepsele ce ai patimit 

de la imparateasa Eudoxia si de la zavistnicii episcopi, au infricosat prin scrisoare 

pe Arcadie imparatul, care, vazandu-se inselat, a pedepsit pe toti parasii tai; iar 
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el, pocaindu-se si pentru tine plangand, te lauda, zicand unele ca acestea:  

Bucura-te, Sfinte Ioane, dascalul nostru cel bun si invatator desavarsit;  

Bucura-te, ca darurile Sfintilor Apostoli ti-au fost drept mostenire;  

Bucura-te, ca, rabdand nedreptatea, acum te bucuri de fericire;  

Bucura-te, ca dupa tine cetatea cu amar a plans;  

Bucura-te, ca si mie, de dorul tau, inima mi se frange;  

Bucura-te, gura de privighetoare vesnic cantatoare;  

Bucura-te, ca invatatura ta lumineaza lumea ca un soare;  

Bucura-te, ca multi, recunoscandu-si greselile, s-au pocait;  

Bucura-te, ca zavistnicii tai cu rea moarte au murit;  

Bucura-te, al gresitilor ce se pocaiesc iertatorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 12 

 

Dupa indelungata vreme, binecredinciosul imparat Teodosie a socotit intr-un 

cuget cu Sfantul Proclu patriarhul sa aduca Sfintele tale Moaste din Comani la 

Tarigrad, spre mangaierea poporului. Trimisii, fiind fara multa evlavie, n-au putut 

ridica acea nepretuita comoara, dar, venind altii si facand indelungate rugaciuni, 

cu multa evlavie au ridicat sfintele tale ramasite pamantesti, pe care le-au dus la 

imparateasca cetate, cantand cu bucurie: Aliluia!  

 

Icosul 12 

 

Iesit-a intru intampinarea moastelor tale, Sfinte Ioane, imparatul cu toata suita 

si patriarhul cu tot clerul sau, precum si intreg poporul, cu faclii aprinse si 

miresme de multe feluri. Cand au ajuns la casa vaduvei, sfintele tale moaste s-

au oprit, ca semn ca tu esti parintele vaduvelor si al saracilor. Dupa aceea, in 

biserica cea mare ducandu-le si in scaunul tau punandu-le, gura ta cea vesnic 

graitoare a dat pace tuturor si imparatesei Eudoxia iertare, la care cuvinte, tot 

poporul spaimantandu-se, la pamant a cazut si cu mare evlavie te laudau, 

zicand:  

Bucura-te, ca imparatul cu toata suita in cale ti-a iesit;  

Bucura-te, ca toata cetatea cu bucurie te-a primit;  

Bucura-te, ca rugaciunii imparatului te-ai plecat;  

Bucura-te, caci cu mare cinste scaunul iarasi ti-ai luat;  

Bucura-te, ca pe tot poporul I-ai binecuvantatt  

Bucura-te, ca Eudoxia prin gura ta iertare a luat;  
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Bucura-te, ca sfintele tale moaste la loc cinstit sunt asezate;  

Bucura-te, ca celor ce alearga la tine le dai iertare de pacate;  

Bucura-te, ca pe bolnavi de orice boala ii tamaduiesti;  

Bucura-te, ca pentru pacatosii ce se pocaiesc mila mijlocesti;  

Bucura-te, chezasuitorul nostru catre Dumnezeu si mijlocitorule;  

Bucura-te, Ioane Gura de Aur, prealuminate invatatorule a toata lumea!  

 

Condacul 13 

 

O, Preafericite Parinte Ioane, bunule si nepomenitorule de rau, dupa cum ai 

primit rugaciunea imparatului Teodosie si te-ai plecat a merge in cetatea lui si pe 

popor l-ai binecuvantat, dand iertare celor ce ti-au gresit, asa si acum vino in 

mijlocul nostru si ne binecuvinteaza pe toti si cu rugaciunile tale dobandeste-ne 

iertarea pacatelor, ca toti sa ne mantuim si impreuna cu tine ta cantam: Aliluia! 

  

(Acest condac se zicede trei ori). 

  

Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intaial 

  

Alcatuire a Parintelui ieroschimonah Paisie Olaru 
 


