Acatistul Sfinţilor Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi
Moise Măcinic din Sibiel
Condacul 1
Fericiţi şi fără de prihană v-aţi arătat credincioşilor părinţi mărturisitori, Ioan din Galeş şi Moise
Măcinic, căci, vieţuind în credinţa cea adevărată, aţi primit chemarea cea sfântă a preoţiei şi v-aţi îmbrăcat cu
podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugaţi-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei
care vă lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Părinţi Ioan şi Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei!
Icosul 1
Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea
Părintelui Ioan cel din Galeş. Căci acesta Crucea pe umeri luând şi pe Hristos mărturisind, a primit de la
Dumnezeu cununa cea neveştejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniţi, toţi iubitorii de Hristos, să încununăm cu
laude şi cântări duhovniceşti pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal; Bucură-te, vrednic slujitor la altar; Bucură-te, preot de tânăr sfinţit;
Bucură-te, mare păstor, neplătit; Bucură-te, sfeşnic cu lină lumină; Bucură-te, tânăr cu minte senină;
Bucură-te, luceafăr şi blândul păstor; Bucură-te, casă pentru-ntregul popor; Bucură-te, scut al dreptei credinţe;
Bucură-te, preot cu sfântă voinţă; Bucură-te, veste bună pentru satul tău; Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 2-lea
Dreptatea şi pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai
cetăţii Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credinţa străbună a fiilor neamului românesc,
Părinte Ioane, ridicat-ai glas de apărare, cântând cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Neputând suferi potrivnicul statornicia ta în dreapta credinţă, te-a supus prigonirii, Părinte Moise,
dimpreună cu cei ai casei tale; iar noi, văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, Care te-a
întărit, şi cu laude îţi cântăm:
Bucură-te, că lui Hristos te-ai dăruit; Bucură-te, că harul Lui te-a întărit;
Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus; Bucură-te, că Domnului jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că Banatul ţi-a dat adăpostire; Bucură-te, cu Oprea Miclăuş în mărturisire;
Bucură-te, că suferit-ai pentru neamul tău; Bucură-te, că Domnul te-a păzit de rău;
Bucură-te, că în necazuri ai fost ca o stâncă; Bucură-te, că credinţa ţi-a fost vie, adâncă;
Bucură-te, că nădejdea ţi-a fost ancoră tare; Bucură-te, că iubirea ţi-a fost desfătare;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 3-lea
Epitrahil sfinţit ai socotit lanţurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule Moise.
Văzând ei mărturisirea pentru Hristos şi lumina feţei tale au amuţit, că nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Asemănatu-te-ai cu Hristos, Părinte Ioan; căci pârâşii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un
preot nevinovat, deşi vesteai credinţa cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfinţit al Bisericii. De aceea,
văzând noi prigoana ta şi a familiei tale, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat; Bucură-te, că împreună hrisov aţi semnat;
Bucură-te, că prin Duhul, aţi fost netemători; Bucură-te, că mustrat-aţi pe asupritori;
Bucură-te, Ioane, preot neînfricat; Bucură-te, că-n suflet credinţa ai păstrat;
Bucură-te, c-avut-ai sfârşit fericit; Bucură-te, că în ceruri Domnul te-a primit;
Bucură-te, că în slavă sfinţii te cinstesc; Bucură-te, că îngerii ţie îţi vorbesc;
Bucură-te, că ţara îţi face cinstiri; Bucură-te, că te numeri cu sfinţii martiri;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
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Condacul al 4-lea
Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănţuit în temniţa cea întunecată a cetăţii Sibiului,
venit-a bătrânul tău tată, Ioan, la mai-marii cetăţii pentru a mijloci eliberarea ta, dar aceştia au nesocotit glasul
cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, căci Îi cântai neîncetat: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Despărţitu-te-au oamenii Curţii imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniţă întunecoasă,
Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, Cel care, încălzind şi luminând inima ta şi a
noastră, ne îndeamnă a-ţi cânta:
Bucură-te, luptător pentru Ortodoxie; Bucură-te, că gustat-ai din apa cea vie;
Bucură-te, stâncă din Carpaţi tăiată; Bucură-te, minte de Hristos luminată;
Bucură-te, lacrimă pe faţă prelinsă; Bucură-te, torţă veşnic aprinsă;
Bucură-te, că în lupte la cer ai privit; Bucură-te, că viclenia ai batjocorit;
Bucură-te, că Domnul te-a încurajat; Bucură-te, mucenice cinstit şi curat;
Bucură-te, reazem şi stâlp de întărire; Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 5-lea
Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înşelăciunea
întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne înveşmântăm şi noi cu armele Duhului, ca să luptăm
împotriva patimilor şi a vrăjmăşiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniţei în care ai fost închis, Părinte Ioan. Căci înarmat fiind de
Hristos cu nepătimirea, ţi-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simţi asprimea frigului şi bezna adâncurilor.
Simţirea inimii fiindu-ţi încălzită de Duhul Sfânt şi cu ochii minţii luminaţi de lumina lui Hristos, ai biruit toate
uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum şi noi, păcătoşii, ridicăm ochii la cer şi cu îndrăzneală, te lăudăm:
Bucură-te, ostaş, mult pătimitor; Bucură-te, al Ortodoxiei sfânt apărător;
Bucură-te, strajă şi ancoră tare; Bucură-te, podoabă în sfinte altare;
Bucură-te, alinător de suflete îndoite; Bucură-te, preot, rugător fierbinte;
Bucură-te, toiag ce sprijini neputinţa; Bucură-te, doctor ce vindeci suferinţa;
Bucură-te, pace în lume revărsată; Bucură-te, voce de îngeri ascultată;
Bucură-te, liră dulce şi suavă; Bucură-te, că Domnul te-a primit în slavă;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 6-lea
Purtat de soldaţii Împărăţiei, ca altă dată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între zidurile
cetăţii Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că eşti prea aproape de turma ta cea cuvântătoare alungatu-teau în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-I
neîncetat: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucit-au faptele tale şi în pământ străin, Părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu pentru
fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toţi cei ce sufereau pentru dreapta credinţă în ţara ta.
Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinţei inima ta, iar noi îţi aducem aceste cântări de laudă, zicând:
Bucură-te, comoară de îngeri cinstită; Bucură-te, jertfă de Domnul primită;
Bucură-te, aur în topitoare lămurit; Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut;
Bucură-te, rază, ca semnul biruinţei; Bucură-te, rouă pe florile credinţei;
Bucură-te, mână de daruri dătătoare; Bucură-te, hrană îndestulătoare;
Bucură-te, vajnic şi bun mărturisitor; Bucură-te, cărbune şi foc arzător;
Bucură-te, candelă veşnic aprinsă; Bucură-te, că în ceruri ţi-e uşa deschisă;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
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Condacul al 7-lea
Văzând noi astăzi, Părinte Moise, cum pietrele temniţelor măcinat-au grâu românesc, adică trupul tău
plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovniceşte şi îndrăznim a cânta lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Desfătatu-te-ai pe calea lui Hristos, Ioane, Mucenice, de aceea nimic nu ţi s-a părut prea greu pentru El:
nici temniţa, nici umilinţele la care ai fost supus; de aceea, văzând tăria ta, cântăm:
Bucură-te, a braşovenilor sfântă podoabă; Bucură-te, că venit-au grabnic să te vadă;
Bucură-te, că pătimirea-ţi nu o vor uita; Bucură-te, că de-a pururi cinste îţi vor da;
Bucură-te, că linişte în suflet ei ţi-au pus; Bucură-te, că spinii suferinţei ţi-au smuls;
Bucură-te, că moartea primit-ai cu plăcere; Bucură-te, că aceasta ţi-a fost spre înviere;
Bucură-te, suflet de îngeri cinstit; Bucură-te, că Domnul în cer te-a primit;
Bucură-te, că Ardealul te are putere; Bucură-te, că ţara prin tine nu piere;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 8-lea
Îndulcitu-te-ai cu dorul de Hristos şi de Ţară, Părinte Ioane, şi te-ai împărtăşit de dumnezeiasca Lui
dragoste, Care împreună cu tine era întemniţat. Haină de nuntă ţesutu-ţi-ai din răbdarea chinurilor, iară noi,
văzând smerenia ta şi neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Fiind întărit de Trupul şi Sângele lui Hristos din dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci
când slujitorii crăieşti ţi-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de
vânzare, îţi cântăm într-un cuget unele ca acestea:
Bucură-te, părinte închis pentru credinţă; Bucură-te, că trecut-ai prin multă suferinţă;
Bucură-te, preot de îngeri slujit; Bucură-te, sfinte de Domnul iubit;
Bucură-te, rază din soare aprinsă; Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă;
Bucură-te, hrană de Domnul gătită; Bucură-te, pâine de Duhul dospită;
Bucură-te, apă din „apa cea vie”; Bucură-te, cale către veşnicie;
Bucură-te, armă ce apără glia; Bucură-te, strajă pentru România;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 9-lea
Tot neamul creştinesc, Părinte Moise, pomeneşte suferinţele tale pentru dreapta credinţă. Poporul
dreptmăritor te cinsteşte pentru că tu ai reînviat în sufletul confraţilor tăi dragostea de ţară şi de credinţa
strămoşească, cântând: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Lacrimile de rugăciune ale fraţilor tăi din Ardeal primeşte-le ca pe nişte mărgăritare de mult preţ. Fii,
preabunule Părinte, mijlocitor şi rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei ce cu evlavie cântă:
Bucură-te, frate cu cei osândiţi; Bucură-te, prieten cu cei oropsiţi;
Bucură-te, tată pentru sărmani; Bucură-te, mamă pentru orfani;
Bucură-te, leagăn pentru copii; Bucură-te, viaţă pentru cei vii; Bucură-te, casă pentru străini;
Bucură-te, ţară pentru români; Bucură-te, sfeşnic cu lină lumină; Bucură-te, masă pururea plină;
Bucură-te, sprijin pentru popor; Bucură-te, mare mijlocitor;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 10-lea
Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeieşti: „Intră în bucuria Domnului tău”, pe care le-ai auzit
de la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinţii Mucenici,
cânţi: Aliluia!
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Icosul al 10-lea
Zid de întărire şi turn de credinţă te arăţi evlavioşilor ortodocşi, căci Hristos, primindu-te în cămările
cereşti, te-a încununat mucenic şi te-a aşezat în ceata sfinţilor martiri, Părinte Moise. Pentru aceasta, ne
bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri şi te lăudăm:
Bucură-te, floare sădită în rai; Bucură-te, sfinte primit cu alai; Bucură-te, omule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, slavă pentru neamul tău; Bucură-te, cinste pentru braşoveni;
Bucură-te, bucurie pentru ardeleni; Bucură-te, tărie pentru Biserici;
Bucură-te, icoana sfinţiţilor clerici; Bucură-te, chivot de har păstrător;
Bucură-te, parfumul plăcut mirositor; Bucură-te, vieţuitor în cele cereşti;
Bucură-te, că veşnic pe Domnul priveşti; Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 11-lea
Făclie aprinsă eşti în sălaşele cereşti, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră, a celor rămaşi
în iureşul ispitelor şi al necazurilor vieţii, ca să putem cânta, după cuviinţă, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
În ceruri vezi de-a pururi faţa lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă până la sânge, Părinte Ioan. Nu
înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda, asemenea ţie, primejdiile şi necazurile vieţii, ca astfel să-ţi
cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, viaţă înnoită prin cruce; Bucură-te, cântec ce linişte-aduce;
Bucură-te, ură schimbată-n iubire; Bucură-te, luptă spre nepătimire;
Bucură-te, frunte cu spini încoronată; Bucură-te, minte de Duhul udată;
Bucură-te, că Domnul în cer te-a adus; Bucură-te, că îngeri cunună ţi-au pus;
Bucură-te, Sfinte, primit între sfinţi; Bucură-te, că eşti avvă între părinţi;
Bucură-te, steaua ce arăţi soarele; Bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 12-lea
Comoară de mult preţ şi rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos. Pe tine, care
străluceşti în lumina cea neapropiată şi vezi faţa cea negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm, ajută-ne să dobândim
pacea inimii şi liniştea sufletelor noastre, ca să putem cânta, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Pe cel ce este podoaba mucenicilor şi mare folositor credincioşilor, adunându-ne, o, iubitorilor de
prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe Mucenicul Moise, zicând:
Bucură-te, părinte de Domnul cinstit; Bucură-te, înger de îngeri dorit;
Bucură-te, Sfinte, cu har curgător; Bucură-te, mană pentru popor;
Bucură-te, suflet de Duhul Sfânt plin; Bucură-te, floare sub cerul senin;
Bucură-te, piatră din stânca Hristos; Bucură-te, liră cu viers preafrumos;
Bucură-te, izvor cu apă cristalină; Bucură-te, făclie cu lină lumină;
Bucură-te, că la Domnul pururi mijloceşti; Bucură-te, că din ceruri veşnic ne priveşti;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!
Condacul al 13-lea
O, prealăudaţilor Mucenici Ioan şi Moise, preoţi şi apărători ai dreptei credinţe şi propovăduitorii
Adevărului, primiţi aceste rugăciuni şi fiţi mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu. Ajutaţi-ne, cu rugăciunile
voastre, să biruim uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi să ne învrednicim a ajunge la cunoaşterea
adevărului, descoperit în noi şi în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat, împreună cu voi, cântarea
îngerească: Aliluia! (de trei ori.)
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Canon de rugăciune către Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din
Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel
Troparul, glasul 1:
Preoţi cu chemarea sfântă, Sfinţilor Moise şi Ioan, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu
putere aţi propovăduit dreapta credinţă şi mărturisitori ai Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios.
Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace şi
unire, iar sufletelor noastre, mare milă.

Cântarea 1
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Părinte Moise, de Dumnezeu fericite, prin punerea mâinilor Mitropolitului Neofit al Ungro-Vlahiei ai
primit darul preoţiei pe care nu ai ostenit a-l face lucrător în via încredinţată, de la Izvorul vieţii.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Domnul Hristos te-a hărăzit pe tine, Părinte Ioan, să fii sluga cea bună şi credincioasă spre ocrotirea
sărmanilor neamului tău. Pentru aceasta, cu cuget viteaz l-ai propovăduit pe Hristos în chip curat, aşa cum l-ai
primit în inimă neprihănită, din pruncie, de la strămoşii tăi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Mari apărători ai dreptei credinţe v-aţi arătat, Mărturisitorii lui Hristos, odrăsliţi în părţile Sibiului. Căci
cu râvnă sfântă bine aţi păstorit turma încredinţată în vremuri de răstrişte şi de grele încercări.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Nemăsurat este adâncul naşterii tale celei necuprinse cu mintea, Preacurată. Deci, credinţă neîndoită, cu
dragoste, aducem ţie grăind: Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Maică Nenuntită.
Catavasia:
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; şi mă voi
arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu nici un chip nu ai primit, Părinte Moise, să faci un alt jurământ preoţesc defăimând pe cel dintru
început de la hirotonia ta. Ci, nădăjduind în Dumnezeu pe Care Îl propovăduiai cu înflăcărare, ai ales mai bine
să te hrăneşti smerit din osteneala braţelor tale.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Necazuri şi grele pătimiri s-au revărsat peste tine, Sfinte Părinte Ioan, dar cu vrednicie le-ai răbdat
pentru Hristos, Cel Ce te-a întărit pe piatra credinţei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Nu cutezăm a căuta la înălţimea cerului din pricina păcatelor care ne trag spre pământ. Dar, îndrăznire
bună primind prin mijlocirea mărturisitorilor Tăi, Doamne, Sfinţii Preoţi Moise şi Ioan, strigând: miluieşte-ne
pe noi din focul ispitelor şi picură în sufletele noastre curajul de a Te mărturisi pe Tine, Singurul Dumnezeu
Adevărat.
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Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Mintea cea mai presus de fiinţă a o vedea, cât era cu putinţă, învrednicindu-se Arhanghelul Gavriil,
Fecioară cu totul fără de prihană, glas plin de bucurie ţi-a adus, zămislirea Cuvântului luminat vestindu-o şi
naşterea cea negrăită propovăduindu-o.
Catavasia:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat
ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Într-armându-te cu arma dreptei credinţe, Părintele nostru Moise, l-ai mărturisit pe Hristos în pământ
străin. Pentru aceasta, lăudăm statornicia ta în dreapta credinţă.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Ai fost purtat în lanţuri ca unul fărădelege, dar în inima ta curată se turna, în chip nevăzut, harul Duhului
Sfânt ce te întărea, Părinte Ioan, podoabă preafrumoasă a plaiurilor transilvane.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Prigonitorii voştri, v-au osândit, minunaţilor Părinţi, să nu mai vedeţi lumina zilei; dar Hristos, Lumina
Cea Adevărată, a Strălucit în inimile voastre mai mult decât soarele şi a încălzit trupurile voastre închise în
temniţele cele întunecoase.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Sfânta Sfintelor, de Dumnezeu Născătoare Prealăudată, Aşteptarea neamurilor şi Mântuirea credincioşilor,
din tine a Răsărit Mântuitorul şi Dătătorul de viaţă şi Domnul, pe Care roagă-L să mântuiască pe robii tăi.
Catavasie:
Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cine poate spune durerile voastre sfinţilor mucenici? Căci pe acestea Hristos le-a primit ca pe nişte
mărgăritare de mult preţ şi v-a dăruit viaţă veşnică.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu nimic nu au fost înduplecaţi cei ce te prigoneau, Părinte Ioan: nici ruga tatălui tău, nici statornicia ta
în dreapta credinţă. De aceea minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a încununat eşti preamărit în
ceruri cu sfinţii mucenici.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
În lume aceeaşi credinţă aţi mărturisit Părinţi cucernici, pentru care Domnul Slavei v-a unit într-un cuget
a suferi pentru El, iar în ceruri să vă sălăşluiţi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Se slăveşte toată cântarea înţelepţilor şi lauda, care se aduce Fecioarei şi Maicii lui Dumnezeu, că
Aceasta s-a făcut Biserică Slavei Celei Dumnezeieşti, pe care, după vrednicie, o slăvim.
Catavasia:
Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în
pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce
te laudă pe tine.
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Cântarea a 6-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Puterea lumească s-a arătat neputincioasă, în faţa statorniciei tale, Părinte Moise, preotul lui Hristos,
căci întărit fiind, pe piatra credinţei, ai biruit toată uneltirea ei.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Părinte Ioan, purtat ai fost din temniţă în temniţă. Pentru aceasta, te-ai arătat ca un propovăduitor al lui
Hristos, vestind celor necredincioşi Învierea.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Turma voastră n-a încetat să arate celor necredincioşi adevărul mărturisitorilor dreptei credinţe,
trimiţând tuturor cereri pentru eliberarea voastră.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Omorâtu-s-a vrăjmaşul de Rodul tău Cel Purtător de viaţă, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri Dăruită
şi s-a călcat iadul arătat şi cei din legături ne-am izbăvit. Pentru aceasta strig: dezleagă patimile inimii mele.
Catavasie:
Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui
Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

CONDAC, glasul al 3-lea
Să prăznuim astăzi, cu vrednicie, pe ostaşii lui Hristos, Preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în
pământul Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi
cu dragoste să strigăm: bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.

Cântarea a 7-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Răsărind harul cel Dumnezeiesc întru tine, Părinte Moise, îi întăreai pe cei din legături şi din întunericul
temniţei. Dar nici o clipă nu ai uitat pe cei obidiţi de acasă, bunule păstor; ci neîncetat te rugai spre a lor
călăuzire, pentru a cânta împreună veşnic. Binecuvântat eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Mai bine voi muri decât să-mi las credinţa cea pravoslavnică, ai mărturisit, Părintele nostru Ioan. Pentru
aceasta, noi, fiii tăi, te rugăm, ajută-ne să ne întărim credinţa şi să-L mărturisim pe Hristos, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Pereche fără de seamăn, v-aţi arătat, fericiţilor, unindu-vă în cuget, pentru care vă lăudăm după dreptate
şi Domnului cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeul Cel Preaveşnic s-au făcut cu adevărat Adam Nou, din curat Sângele tău, pe Care acum
roagă-L ca să mă înnoiască pe mine cel învechit, care strig: Dumnezeul părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.
Catavasia:
N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte
înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!
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Cântarea a 8-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Prin aspra pătimire, lanţuri şi suspine, ţi-ai luminat sufletul în haină de lumină, Părinte Moise. Cu
mâinile înălţate spre cer cântai nestânjenit de întuneric: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Rob al puterilor pământeşti, dar slobozit de patimi, chip de înger te-ai făcut, Fericite Părinte Ioan,
îndemnând pe toţi, fără de odihnă, să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L
preaînălţaţi întru toţi vecii.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
În brazda nevoinţei, trupurile voastre plăpânde le-aţi adus ca pe o sămânţă roditoare. Statornici aţi rămas
în dreapta credinţă, până la sânge, biruind astfel pe veliar, iar pe credincioşi îi îndemnaţi de-a pururi să cânte:
Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce ai născut nouă pe Domnul, Pricinuitorul mântuirii, roagă-L pentru toţi cei ce strigă cu
deadinsul, Fecioară Prealăudată: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
întru toţi vecii.
Catavasie:
Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru
toţi vecii.
Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind
închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Te-ai împodobit cu şiragul virtuţilor, Părinte Moise, cu care apoi, ţi-ai întins scară la cer. Te rugăm,
mijloceşte pentru noi tăria în ispite şi puterea de a-L mărturisi curat pe Hristos.
Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Haină de lumină ţi-ai ţesut din virtuţi şi mucenicie, Mărite Părinte Ioan,apoi ai pornit nestingherit pe
drumul luminos al veşniciei, unde Împăratul tuturor, cu braţele întinse, te-a întâmpinat ca pe un bun prieten.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Veniţi cu duhul vostru, Părinţi Binecuvântaţi şi învăluiţi cu rugăciunile voastre sfântă turma lui Hristos
şi pe toţi care se închină cu evlavie pătimirii voastre slăvind pe Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
O, minunile tale cele mai presus de minte, Preacurată, că numai tu, Fecioară sub soare, tuturor ai dat să
cunoască Minunea cea nouă a Naşterii tale celei Necuprinse de minte. Pentru aceasta, toţi te slăvim.
Catavasie:
Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup,
cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu,
Curată, pururea Fecioară.
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SEDELNA, glasul al 2-lea
Ceată duhovnicească, adunându-ne astăzi, să prăznuim cu bucurie pomenirea Sfinţilor Mucenici Moise
Măcinic şi Ioan din Galeş, rugând să mijlocească la Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască sufletelor noastre
mare milă.
SEDELNA Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 2-lea
Pom al Vieţii pe tine, Fecioară, te ştim, că n-a răsărit din tine rodul mâncării cel aducător de moarte
oamenilor, ci Dulceaţa vieţii Cea pururea Vecuitoare, spre mântuirea noastră, a celor ce te lăudăm pe tine.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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