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VIAŢA 
SFINȚILOR MUCENICI

DOCTORI 
FĂRĂ DE ARGINȚI

CHIR ȘI IOAN
(31 ianuarie, 28 iunie)

Sfântul Chir era din Alexan -
dria Egiptului şi ajunsese, cu
darul lui Dumnezeu şi după
multă învăţătură, doctor iscusit,
încât tămăduia bolile trupeşti şi
sufleteşti ale oamenilor, nelu ând
plată, ci binevestind în acest fel
credinţa creştină. Deci, pornin-
du-se mare prigoană împotriva
Bisericii, pe vre mea împăratului
Diocleţian (284-305), a fost pârât
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şi Sfântul Chir la dregătorul ce -
tăţii, că învaţă pe mulţi credinţa
cea nouă. Înştiinţându-se ferici-
tul de aceasta, s-a înstrăinat de
ţara părinţilor lui şi, plecând din
Egipt, s-a dus în Arabia. A intrat
în viaţa pustnicească şi a făcut
tămăduiri multe şi minunate,
fără plată, aducând nenumărate
suflete la închinarea lui Hristos,
încât s-a răspândit vestea despre
el pretutindeni.

În vremea aceea, era la Ieru -
salim un dreptcredincios, anu me
Ioan. Acesta era născut și cres-
cut în ţinutul Edesei, din Siria, şi
purtase multă vreme dregătoria
ostăşească. Apoi, lăsând toate,
căuta pe Hristos, trăind în sme re -
nie şi în mare curăţie trupească.
Auzind el de minunata propo-
văduire pe care o săvârşea Sfân -
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tul Chir, a pornit în căutarea lui
la Alexandria şi, negăsindu-l, a
mers pe urmele lui şi l-a aflat în
Arabia. Şi s-a minunat fericitul
Ioan văzând dumnezeiasca slu-
jire încredinţată Sfântului Chir.
Drept aceea a rămas lângă el, ca
ucenic, şi-l însoţea şi-l ajuta pe
Sfântul în apostoleasca lui lu -
crare. Cutreierau împreună ora-
şele şi satele, uniţi în gânduri,
învăţând cuvântul lui Dum -
nezeu şi vindecând toată boala.

Dar, întinzându-se prigoana,
pe vremea când Sfinţii Chir şi
Ioan erau încă liberi, a fost prinsă
şi o femeie creştină, Atanasia cu
numele, împreună cu cele trei
fiice ale ei: Teodota, Teoctista şi
Eudoxia. Şi temându-se ei ca 
nu cumva ele, ca nişte femei ce
erau, să se îngrozească, fie stând
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în faţa judecătorului, fie de mă -
rimea chinurilor, şi astfel să se le -
pede de credinţă, au mers la tem -
niţă şi le îmbărbătau şi le în dem -
nau să stea tari în faţa chinurilor,
mărturisind pe Hristos. Aflând,
aşadar, dregătorii cetăţii că cei doi
mărturisesc pe faţă pe Hristos, 
i-au prins şi pe ei. Şi, fiind daţi
la grele chinuri, au măr turisit cu
îndrăzneală pe Hristos, Dum -
nezeu adevărat, îmbărbătând
astfel şi pe sfintele femei. Şi,
nevrând nicidecum să adu că
jertfă zeilor, dregătorul a po run -
cit să li se taie tuturor ca petele. 

Atunci, nişte creştini au luat
trupurile lor şi le-au îngropat cu
cinste, în loc tainic, unde au ră -
mas multă vreme, încât, cu tim -
pul, locul îngropării lor a fost
uitat. O sută de ani mai târziu,
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pe vremea împăratului Arcadie
(395-408), vrând Teofil, patriar -
hul Alexandriei, să ridice o bise -
rică în oraşul Canopus, s-au aflat
cinstitele moaşte ale celor doi
Mucenici ai lui Hristos, Chir şi
Ioan. Şi, cum aproape de Cano -
pus era un sat, care se numea
Ma nutin, cu o veche capişte ido -
lească şi o puternică lucrare a du -
hurilor necurate, îngerul Dom -
nului s-a arătat Sfântului Chiril,
nepotul şi urmaşul lui Teo fil în
scaunul Alexandriei, porun cin -
du-i să ducă cinstitele moaşte
ale Sfinţilor Chir şi Ioan la locul
numit Manutin, pentru că, ast fel,
va fugi de acolo diavoleasca pu -
tere. Deci, Sfântul Chiril, făcând
aceasta, a adus sfintele moaşte
din Canopus la Manutin, şi
îndată s-au izgonit de acolo
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duhurile necurate. Şi, s-au făcut
cinstitele moaşte izvor de vin de -
care, încât demonizaţii se izbă -
veau, bolnavii se lecuiau, orbii
vedeau, ologii umblau şi se dă -
dea oamenilor toată tămă dui rea.
Şi se face prăznuirea muceniciei
lor în fiecare an, la 31 ianuarie,
iar po me nirea aflării și mutării
moaștelor lor la 28 iunie.

Pentru rugăciunile lor,
Hristoase Dumnezeule, milu -
ieşte-ne pe noi. Amin.

8



ACATISTUL 
SFINȚILOR MUCENICI

DOCTORI 
FĂRĂ DE ARGINȚI

CHIR ȘI IOAN
(31 ianuarie, 28 iunie)

Preotul, după ce își pune
epitrahilul și felonul, deschide
dvera și dă obișnuita binecu -
vântare din fața Sfintei Mese,
zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum și pu -
ru rea și în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
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Dacă nu este preot de față, în
locul binecuvântării de mai sus,
diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugăciunile Sfin ților
Pă rin ților noștri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile
începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru,
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto -
rule, Duhul adevărului, Care
pre  tutindeni ești și toate le pli -
nești, Vis tierul bună tăților și
Dătătorule de viață, vino și Te
sălășluiește întru noi și ne cură -
țește pe noi de toată întină -
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ciunea și mântuiește, Bunule,
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fără de moarte, mi -
luiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfân -
tului Duh. Și acum și puru rea și
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne
pe noi. Doamne, cură țește păca -
tele noastre. Stăpâne, iartă fără -
delegile noastre. Sfinte, cerce -
tează și vindecă ne pu tințele
noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluiește (de trei ori),

Slavă..., Și acum...
Tatăl nostru Care ești în ce -

ruri, sfințească-se numele Tău,
vie Împă răția Ta, facă-se voia Ta
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precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum
și noi iertăm greșiților noștri. Și
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăvește de cel viclean.

Dacă este preot de față, zice:
Că a Ta este Împărăția, și

puterea, și slava, a Tatălui și a
Fiului și a Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacă nu va fi preot de față, dia-

conul, monahul sau mireanul, va
rosti:

Pentru rugăciunile Sfin ților
Pă rin ților noștri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluiește-ne pe noi. Amin.
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Apoi se zic troparele de
umilință:

Miluiește-ne pe noi, Doamne,
mi lu iește-ne pe noi, că, neprice -
pându-ne de niciun răspuns,
această rugăciune aducem Ție,
ca unui Stăpân, noi, pă cătoșii
robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă...,
Doamne, miluiește-ne pe

noi, că întru Tine am nădăjduit;
nu Te mânia pe noi foarte, nici
nu pomeni fără de le gile noas -
tre, ci caută și acum, ca un
Milostiv, și ne izbăvește pe noi
de vrăjmașii noștri, că Tu ești
Dum nezeul nostru și noi sun -
tem poporul Tău, toți – lucrul
mâinilor Tale, și nu mele Tău
chemăm.
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Și acum...,
al Născătoarei de Dumnezeu:
Ușa milostivirii deschide-o

nouă, binecuvântată Născătoare
de Dum nezeu, ca să nu pierim
noi, cei ce nădăjduim întru tine,
ci să ne izbăvim prin tine din
nevoi, că tu ești mântuirea nea -
mului creștinesc.

SIMBOLUL CREDINȚEI
Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatăl Atot țiitorul, Făcătorul ce -
rului și al pământului, al tuturor
celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a
născut, mai îna inte de toți vecii.
Lumină din Lu mină, Dum -



nezeu adevărat din Dum nezeu
ade vă rat, născut, nu făcut; Cel
de o fiin ță cu Tatăl, prin Care
toate s-au făcut.

Care pentru noi oa menii și
pentru a noastră mântuire S-a
pogorât din ce ruri și S-a întru -
pat de la Duhul Sfânt și din
Maria Fecioara și S-a făcut om. 

Și S-a răstignit pentru noi în
zilele lui Ponțiu Pilat și a pă timit
și S-a în gro pat; 

Și a înviat a treia zi, după
Scrip turi; 

Și S-a înălțat la ceruri și șade
de-a dreapta Ta tălui; 

Și iarăși va să vină cu slavă, să
judece viii și morții, a Cărui îm -
părăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul
de viață Făcătorul, Care din Tatăl
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pur cede, Cel ce, împreună cu
Tatăl și cu Fiul, este închinat și
slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfân tă, sobor ni ceas -
că și apostolească Bi se rică.

Mărtu ri sesc un botez spre ier -
 ta rea pă catelor. 

Aștept învierea mor  ților. 
Și viața veacului ce va să fie.

Amin.
Doamne, miluieşte (de 12 ori)

Slavă..., Şi acum...
Veniţi să ne închi năm Împăra-

tului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să

cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Însuşi Hristos, Împă-
ratul şi Dumnezeul nostru.
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Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea

mea, as cultă cererea mea, întru
ade vărul Tău; auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la ju -
decată cu robul Tău, că ni meni
din cei vii nu-i drept înaintea
Ta. Vrăjmașul prigonește sufle -
tul meu și viața mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc
în întuneric ca morții cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine și
inima mea încremenită în lăun -
trul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cuge-
tat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâi nilor Tale m-am gân -
dit. Întins-am către Tine mâinile
mele, sufletul meu  însetat de
Tine ca un pământ fără de apă.
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Degrab auzi-mă, Doamne, că a
slăbit duhul meu. Nu-Ți în toarce
fața Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor ce se pogoară în
groapă. Fă să aud dimineața
mila Ta că la Tine mi-e nădej dea.
Arată-mi calea pe care voi mer -
ge, că la Tine am ridicat su fle tul
meu. Scapă-mă de vrăj ma șii
mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învață-mă să fac voia Ta, că Tu
ești Dumnezeul meu. Duhul
Tău cel bun să mă po vă țuiască
la pământul dreptății. Pentru
numele Tău, Doamne, dă ru -
iește-mi viață. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul
meu. Fă bunătate de stârpește
pe vrăjmașii mei și pierde pe
toți cei ce necăjesc sufletul meu,
că eu sunt robul Tău.
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Aliluia, aliluia, aliluia, slavă
Ţie, Dumnezeule! (de trei ori).

Și îndată se cântă,
pe glasul al 5-lea: 

Dumnezeu este Domnul și
S-a arătat nouă, bine este cuvân-
tat Cel ce vine întru numele
Domnului (de trei ori).

Troparul Sfinților, 
glasul al 5-lea:

Minunile Sfinților Tăi Mu -
cenici zid nebiruit dăruindu-le
nouă, Hristoase Dumnezeule,
pentru rugăciunile lor sfaturile
potrivnicilor le risipește și stă -
pânirea credincioșilor o întă -
rește, ca un singur bun și iubitor
de oameni (de două ori).
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Slavă..., Și acum...,
al Născătoarei-Învierii,

același glas:

Bucură-te, uşa Domnului cea
neumblată. Bucură-te, zidul şi
acoperământul celor ce aleargă
la tine. Bucură-te, limanul cel
neînviforat şi neispitită de
nuntă, ceea ce ai născut cu trup
pe Făcătorul tău şi Dumnezeu,
nu lipsi a te ruga pen tru cei ce
laudă şi se închină Naşterii tale.

Apoi: Doamne, miluiește 
(de trei ori). Slavă..., Și acum...

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule,
după mare mila Ta și, după
mulțimea în durărilor Tale, șter -
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ge fără de legea mea. Spală-mă
întru totul de fărădelegea mea și
de păcatul meu mă curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Ție unuia am greșit și
rău înaintea Ta am făcut, așa
încât drept ești Tu întru cuvin -
tele Tale și biruitor când vei
judeca Tu. Că, iată, întru fără -
delegi m-am zămislit, și în pă -
cate m-a născut maica mea. Că,
iată, adevărul ai iubit; cele
nearătate și cele ascunse ale
înțelepciunii Tale mi-ai arătat
mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă
voi curăți; spăla-mă-vei și mai
mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și
veselie; bucura-se-vor oasele
cele sme rite. Întoarce fața Ta de
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către păcatele mele și toate fără -
delegile mele șter ge-le. Inimă
curată zidește întru mine, Dum -
nezeule, și duh drept înnoiește
întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta și
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua 
de la mine. Dă-mi iarăși bucuria
mân tuirii Tale și cu duh stă  pâ -
nitor mă întărește. Învăța-voi 
pe cei fără de lege căile Tale, și
cei necredincioși la Tine se vor
întoarce. Izbăvește-mă de văr -
sarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele
mele vei deschide și gura mea
va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit
jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot
nu le vei binevoi. Jertfa lui
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Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrântă și smerită Dumnezeu
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne,
întru bună voirea Ta, Sionului, și
să se zidească zidurile Ierusali -
mului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptății, pri nosul și arderile de
tot; atunci vor pune pe altarul
Tău viței.
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Condacele şi icoasele

Condacul 1

Pe Sfinții făcători de minuni
şi doctori fără de arginți Chir și
Ioan, care au primit cununa mu -
ceniciei pentru Hristos Dum -
nezeu, cu credință și multă evla-
vie să-i cinstim pentru nevoința
lor și cu dragoste să le cântăm:
Bucurați-vă, Sfinților Chir și Ioan,
Mărturisitori ai lui Hristos!

Icosul 1

Dumnezeu v-a ales pe voi,
Sfinților Mucenici, să propovă -
duiți credința adevărată și, prin
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darul minunilor şi al vinde că -
rilor, să-i aduceți pe cei pierduți
la adevăr. Pentru aceasta noi vă
lăudăm, zicând:

Bucurați-vă, iscusiți doctori ai
trupurilor;

Bucurați-vă, vestiți tămădui -
tori ai sufletelor;

Bucurați-vă, împlinitori ai
poruncilor dumnezeieşti;

Bucurați-vă, următori ai lui
Hristos;

Bucurați-vă, nevoitori pen tru
credință;

Bucurați-vă, stele ce luminaţi
lumea;

Bucurați-vă, săvârșitori de
mari binefaceri;

Bucurați-vă, îngeri pe pă -
mânt;
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Bucurați-vă, cei hrăniţi cu în -
vățăturile sfinte;

Bucurați-vă, evlavioşi cinsti -
tori ai Treimii;

Bucurați-vă, pătimitori pen -
tru Evanghelie;

Bucurați-vă, mult râvnitori ai
dreptei credințe;

Bucurați-vă, Sfinților Chir și
Ioan, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 2
Întocmai ca o lumină dumne-

zeiască strălucind în Biserica lui
Hristos din Alexandria Egip tu -
lui, Sfinte Chir, uimeai pe toţi cu
darul tămăduirilor, cu neagoni-
sirea şi cu îndrumarea duhovni-
cească pe care o dădeai celor
vin decaţi, care cântau lui Dum -
nezeu: Aliluia!
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Icosul 2

Prin multe osteneli ai adunat
cunoștințele trebuincioase pen-
tru a fi doctor iscusit, cunoscând
iscusinţa lui Galien şi Hipo crate,
ca să aduci alinare celor bolnavi,
dar ai primit de la Dumnezeu şi
mari puteri duhovnicești, Sfinte
Chir, ca un doctor fără de ar -
ginți. Pentru aceasta te lăudăm,
zicând:

Bucură-te, cel credincios din
pruncie;

Bucură-te, pildă a doctorilor;
Bucură-te, aducător de pace;
Bucură-te, crin al grădinii

dumnezeieşti;
Bucură-te, laudă a Alexan -

driei Egiptului;
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Bucură-te, binefăcător al creș -
tinilor;

Bucură-te, învățător al milos-
teniei;

Bucură-te, vindecător plin 
de har;

Bucură-te, îndrumător al ce lor
rătăciţi;

Bucură-te, tămăduitor al su -
fle telor și al trupurilor;

Bucură-te, pururea slujitor al
lui Dumnezeu;

Bucură-te, cunoscător al Sfin -
te lor Scripturi;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărtu -
risitor al lui Hristos!

Condacul 3

Răsărind şi crescând în vestita
cetate a Edesei, ai intrat în rân -
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duiala ostăşească, apoi ai fugit
de slujirea păgânătăţii şi, aflând
de nevoința Sfântului Chir și
urmându-l, fericite Ioane, cin-
steai pe Hristos prin fapte de
virtute şi-I  cântai cu dragoste:
Aliluia!

Icosul 3

Cu bucurie îți aducem laude,
Sfinte Ioane, alături de toți cei ce
au gustat din învățăturile tale
duhovnicești şi te-au avut mare
doctor al trupurilor și al suflete-
lor, grăind către tine aşa:

Bucură-te, iubitor de Dum -
nezeu;

Bucură-te, slujitor al semenilor;
Bucură-te, purtător de grijă al

celor suferinzi;
29



Bucură-te, cel ce ai lepădat
grijile lumeşti;

Bucură-te, cel ce mai întâi pe
tine te-ai vindecat de patimi;

Bucură-te, cel ce spre alţii te mi -
lostiveai, necruţându-te pe tine;

Bucură-te, cel ce fără de plată
ai lucrat;

Bucură-te, lumina pentru cei
din întunericul deznădejdii;

Bucură-te, stea ce din Ieru sa -
lim ai pornit;

Bucură-te, cel ce ai mers pe
urmele Domnului;

Bucură-te, blând agonisitor
de virtuți prin credință;

Bucură-te, următor Sfântului
Chir în nevoință;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Măr -
tu risitor al lui Hristos!
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Condacul 4

Pornindu-se prigoană mare
împotriva creștinilor, ai fost
pârât, Sfinte Chir, la dregătorul
Alexandriei, că învațai pe toți
credința în Iisus Hristos, dar,
aflând despre aceasta, ai fugit
din Egipt în Arabia, ca nimic să
nu te împiedice a-I cânta lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Văzând marea ta dragoste
pentru Hristos, ne minunăm de
nevoinţele tale prin care te-ai
numărat în ceata Cuvioşilor, dar
şi de credința ta, Sfinte Chir,
prin care ai primit darul tămă-
duirilor minunate, pentru care
cu evlavie te lăudăm zicând:
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Bucură-te, scumpă odrăslire a
Egiptului;

Bucută-te, comoară a Arabiei;
Bucură-te, luminător al cre-

dincioşilor;
Bucură-te, leac al bolnavilor;
Bucură-te, cald îndrumător;
Bucură-te, liman sufletesc

liniș titor;
Bucură-te, povățuitor neîn -

şelat;
Bucură-te, lăcaş al Duhului

Sfânt;
Bucură-te, cel ce stăruiai în

post și rugăciune;
Bucură-te, părtaş al sfințeniei

lui Dumnezeu;
Bucură-te, candelă plină cu

untdelemnul virtuţilor;
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Bucură-te, făclie aprinsă de
focul dorului ceresc;

Bucură-te, Sfinte Chir, Măr tu -
risitor al lui Hristos!

Condacul 5

Lăsând în urmă fala acestei
lumi și dregătoria ostășească,
Sfinte Ioane, ai aflat în Arabia
pe Sfântul Chir şi, minunân-
du-te de dumnezeiasca sa slu -
jire, i-ai în demnat de atunci pe
toți să cânte neîncetat lui
Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Alăturându-te Sfântului Chir
și bucurându-te împreună cu el
de slujirea minunată adusă cu
dragoste lui Dumnezeu, Sfinte
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Ioane, i-ai îndemnat pe credin -
cioși să urmeze lui Hristos, pen-
tru care ei strigau ţie:

Bucură-te, cel ce ţi-ai păstrat
curăţia botezului;

Bucură-te, cel ce vieţuiai întru
Hristos;

Bucură-te, tămăduitor al celor
chinuiți;

Bucură-te, mare ocrotitor al
celor necăjiți;

Bucură-te, cel ce ai binecu-
vântat familiile creştine;

Bucură-te, cel ce ai răspândit
dreapta credință;

Bucură-te, cel iubit de tot
poporul;

Bucură-te, cel potrivnic relei
credinţe;

Bucură-te, martor al iubirii de
Dumnezeu;
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Bucură-te, trâmbiţă trezitoare
a conştiinţei;

Bucură-te, îndemnător la
pocăinţă;

Bucură-te, mijlocitor pentru
cei ce te cinstesc;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Măr -
turisitor al lui Hristos!

Condacul 6

Tămăduiri nenumărate ai
înfăptuit, Mucenice Chir, ară-
tându-te strălucit luceafăr în
această lume, ducând pe toți cei
vindecați la limanul mântuirii.
Pentru toate acestea lăudăm pe
Domnul, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Ai trăit în mare curățenie a
sufletului și oamenilor în sufe -
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rințe le-ai dăruit vindecare tru -
pească și duhovnicească, Sfinte
Mucenice Chir. Cu dragoste te
lăudăm pentru toate acestea,
zicând:

Bucură-te, cel ce pe Domnul
L-ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce mult te-ai
nevoit mult pentru oameni;

Bucură-te, cel mult aşteptat
de cei suferinzi;

Bucură-te, propovăduitor al
adevărului;

Bucură-te, cel prigonit de
necredincioşi;

Bucură-te, cel ce nu te-ai înfri-
coşat de cel nedrept;

Bucură-te, cel ce mărirea
deșartă ai osândit-o;

Bucură-te, apărător vestit al
celor în nevoi;
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Bucură-te, liman ales al cre -
dincioșilor;

Bucură-te, grabnic ajutător al
tuturor;

Bucură-te, cel ce ne faci birui-
tori asupra ispitelor;

Bucură-te, pildă de viață
bună și curată;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărtu -
risitor al lui Hristos!

Condacul 7

Ai cutreierat împreună cu
Sfântul Chir orașele și satele,
Sfinte Ioane, uniți în gânduri,
vindecând toată boala trupului,
dar și a sufletului. Deci noi, cu -
getând la ostenelile voastre, cu
evlavie cântăm lui Dumnezeu,
Celui ce v-a dat putere: Aliluia!
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Icosul 7

Privind la nevoințele tale cele
multe și bineplăcute, Sfinte
Ioane, Domnul Iisus Hristos 
te-a răsplătit cu darul facerii de
minuni. Pentru aceasta, lău -
dându-te, grăim ție:

Bucură-te, cel întemnițat pen-
tru Evanghelie;

Bucură-te, cel ce pretutindeni
Treimii ai slujit;

Bucură-te, cel auzit în rugă-
ciuni de Hristos;

Bucură-te, răspânditor al vo -
inței lui Dumnezeu;

Bucură-te, binefăcător al 
Ara biei;

Bucură-te, vrednic doctor și
mărturisitor;

Bucură-te, vindecător priceput;
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Bucură-te, veghetor la sufe -
rința omenească;

Bucură-te, dătător de liniște
sufletească;

Bucură-te, martor adevărat al
lui Hristos;

Bucură-te, propovăduitor plin
de dragoste;

Bucură-te, bun însoțitor al
Sfântului Chir;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Măr -
turisitor al lui Hristos!

Condacul 8

Mergând în temniță cu Sfân -
tul Ioan, la acele femei creștine 
– Atanasia, cu cele trei fiice ale
sale: Teodota, Teoctista și Eu -
doxia – le-ai încurajat, Sfinte
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Mucenice Chir, să nu se teamă în
fața chinuitorilor, ci, împreună
cu voi, să cânte lui Dumnezeu
din inimă: Aliluia!

Icosul 8

Temându-te, Sfinte Chir, ca
Atanasia cu fiicele sale să nu-și
lepede credința din pricina chi-
nurilor, te-ai făcut ca un stâlp de
foc apărător în fața prigonito -
rilor. Pentru aceasta, cu frică de
Dumnezeu te lăudăm:

Bucură-te, cel ce ai înfruntat
chinuri;

Bucură-te, mucenic primitor
de cunună veşnică;

Bucură-te, cel ce cu Sfinții 
te-ai asemănat;



Bucură-te, mărturisitor cu tărie
al adevărului;

Bucură-te, luminător cu viaţa
în Alexandria Egiptului;

Bucură-te, cel ce ai dăruit şi
altora lumina unei vieţi noi;

Bucură-te, cunună de finic
pentru cei vindecați;

Bucură-te, slavă a oamenilor
tămăduiți;

Bucură-te, pildă nepieritoare
a doctorilor iscusiți;

Bucură-te, mare laudă a Sfin -
ților Mucenici;

Bucură-te, cel neclintit până
la capăt în dreapta credință;

Bucură-te, răbdător al chinu -
rilor mucenicești;

Bucură-te, Sfinte Chir, Mărtu -
risitor al lui Hristos!
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Condacul 9

Lumea s-a umplut de bucurie
și recunoștință pentru viața ta
curată și priceperea de mare
doctor, Sfinte Ioane, vrednicule
de laudă, pentru care mulțu -
mim lui Dumnezeu, cântând:
Aliluia!

Icosul 9

Mare ești între Sfinţii făcători
de minuni şi între Mucenicii lui
Hristos, Sfinte Ioane, ca o făclie
mult luminată ce ai strălucit
peste toți cei vindecați. Pentru
aceasta îți cântăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ținutul Ede -
sei l-ai sfințit;

Bucură-te, cel ce ai binevestit
adevărata credință;
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Bucură-te, vindecător al celor
suferinzi;

Bucură-te, cel ce ispitele, prin
credință, le-ai învins;

Bucură-te, cel ce păcatul cu
pricepere l-ai îndepărtat;

Bucură-te, cel ce degrab aler-
gai în ajutorul celor sărmani;

Bucură-te, pedepsitor al asu-
pritorilor;

Bucură-te, cel neînfricoşat de
prigoana păgânilor;

Bucură-te, pătimitor pentru
adevăr;

Bucură-te, următor, în cre -
dință, al Sfântului Chir;

Bucură-te, biruitor al necre -
dinței și nedreptăților;

Bucură-te, pavăză a celor
neputincioşi;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Măr -
turisitor al lui Hristos!
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Condacul 10
Stând în temniță cu bărbăție

și cu sufletul senin, alături de
Sfântul Ioan şi de Sfânta Atana -
sia şi fiicele ei, Sfinte Chir, lău-
dai cu dragoste până la moarte
pe Hristos, cântându-I neînce-
tat: Aliluia!

Icosul 10
Zadarnic au încercat vrăj -

mașii chinuitori să te întoarcă
de la legea lui Dumnezeu, Sfinte
Mu cenice Chir, dar tu cu în -
drăz neală ai mărturisit pe
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
pentru care ai primit din cer
binecuvântata cunună muceni-
cească, iar de la cei credincioşi
aceste laude:



Bucură-te, ascultător al glasu-
lui lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce pe cei rătăciți
cu răbdare i-ai povățuit;

Bucură-te, cel ce în chinuri te-
ai desăvârșit;

Bucură-te, călăuzitor al celor
în neputințe;

Bucură-te, îndelung-răbdător
și mult-folositor;

Bucură-te, întăritor al celor
fără de nădejde;

Bucură-te, păstor neobosit al
doctorilor;

Bucură-te, liman binefăcător
al bolnavilor;

Bucură-te, cel ce pe Sfinți i-ai
avut înainte-mergători;

Bucură-te, cel ce legea lui
Dumnezeu ai urmat;
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Bucură-te, cel ce pe săraci i-ai
vindecat în dar;

Bucură-te, cel ce ai răspândit
cu dragoste lumina credinţei;

Bucură-te, Sfinte Chir, Măr tu -
risitor al lui Hristos!

Condacul 11

Puternic apărător al dreptei
credințe te-au arătat faptele tale
şi mare tămăduitor al celor bol-
navi, Sfinte Ioane, cel ce te-ai
mi  lostivit necontenit spre sufe -
rinţa lor și, vindecându-i, i-ai
îndemnat să cânte lui Hristos:
Aliluia!

Icosul 11

Ucenic al Sfântului Chir ai fost,
fericite Ioane, și neobosit călător

46



prin lume alături de acesta, che-
mând pe toţi să laude Treimea
Cea de o fiinţă, pentru Care ţi-ai
dat și viaţa, ca un Apostol, Doc -
tor şi Mucenic, primind de la
noi aceste smerite laude:

Bucură-te, mieluşel preablând
al Păstorului Hristos;

Bucură-te, cald folositor al
cre dincioșilor;

Bucură-te, grabnic-vindecător
al bolnavilor;

Bucură-te, hotărât apărător al
credincioșilor;

Bucură-te, osânditor al ne -
drep tății;

Bucură-te, cel ce şi în chinuri
cântai lui Hristos;

Bucură-te, învingător al sufe -
rințelor;
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Bucură-te, puternic ajutător
în necazuri și ispite;

Bucură-te, stâncă neclintită în
fața viforului prigonitorilor;

Bucură-te, îndelung-răbdător
în fața răutății chinuitorilor;

Bucură-te, cel ce ai dobândit
iubirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, pilda vieții drep-
măritoare;

Bucură-te, Sfinte Ioane, Măr -
turisitor al lui Hristos!

Condacul 12

De mari daruri v-ați învred -
nicit, Sfinților Mucenici Chir și
Ioan, făcând minuni în viaţă şi
după moarte. Pentru aceea, după
încetarea prigoanelor, a rânduit
Dumnezeu să se scoată din pă -
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mânt sfintele voastre moaşte şi
să se aşeze în biserica din Ca -
nopus, unde cei ce primeau
binefacerile voastre slăveau pe
Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Îngerul Domnului s-a arătat
Sfântului Ierarh Chiril, marele
Arhiepiscop al Alexandriei, ce -
rându-i să ducă moaștele voas-
tre din Canopus în Manutin,
unde au izgonit duhurile necu -
rate din capiștea idolească și au
săvârșit multe și slăvite minuni,
pentru care cu osârdie vă lău -
dăm așa:

Bucurați-vă, cinstiți lucrători
ai viei duhovnicești;
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Bucurați-vă, neînfricați păs-
tori ai turmei lui Hristos;

Bucurați-vă, puternici întări -
tori ai celor în dureri;

Bucurați-vă, următori ai sfin -
țeniei;

Bucurați-vă, Sfinți din cer
ocrotitori;

Bucurați-vă, vindecători ai
celor îndrăciți;

Bucurați-vă, tămăduitori ai
celor orbi și ologi;

Bucurați-vă, neasemuiți apă -
ră tori ai dreptei credințe;

Bucurați-vă, învingători ai
asupririlor;

Bucurați-vă, cei ce cu Îngerii
acum vă veseliți;

Bucurați-vă, ostași buni și
neclintiți ai Celui preaînalt;



Bucurați-vă, cei ce ați răspân-
dit dragoste şi înţelegere;

Bucurați-vă, Sfinților Chir și
Ioan, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinților Mucenici Chir și
Ioan, doctori fără de arginți şi
făcători de minuni, adevărați
tămăduitori ai trupurilor și ai
sufletelor celor din necazuri,
nevoi și suferințe, dăruiți-ne şi
nouă sănătate, ajutor şi bună
sporire în viaţa plăcută lui
Dum  nezeu, ca împreună cu voi
să-I cântăm în veci: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei
ori, apoi se zice Icosul 1, după
care rostim această:
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Rugăciune

Sfinților Mucenici și Doctori
fără de arginți, făcătorilor de
mi nuni Chir și Ioan, cei ce,
călăuziți de Duhul Sfânt, ați
lepădat toată grija pământească
şi ați slujit Împăratului ceresc
spre viaţa cea nemuritoare, pri -
miți această puţină rugăciune a
noastră! Nu suntem vrednici să
mulţumim pentru binefacerile
voastre, nu avem sârguinţă care
să ne apropie de dragostea lui
Dumnezeu şi nici fapte bune că -
tre aproapele nostru, care să ne
aducă îndurare. Dar, ştiin  du-vă
grabnic apărători ai creştinilor,
către voi îndrăznind, cerem cu
stăruinţă: Vindecați rănile sufle -
telor și ale trupurilor noastre,
Sfinților, că greu pătimim, şi
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izbăviți-ne de ispitele şi de pri -
mejdiile cu care vrăjmaşul ne în -
grozeşte. Rugați-vă Stăpâ nului
tuturor să ne ierte păcatele şi să
ne dăruiască luminare minţii și
inimii noastre, călăuzire la ceas
de nedumerire, sprijin în lucra -
rea faptelor bune, spor în cre -
dinţă, pace, sănătate şi ajutor în
toate cele bune, pentru ca, prin
mijlocirile voastre, să ne facem
vrednici Împărăţiei cerurilor,
slăvind pe Treimea Cea nedes -
părţită în vecii vecilor. 

Strana: Amin.
Apoi se cântă Condacul 1, în

timpul căruia preotul cădeşte.
După citirea Acatistului, ros -

tim rugăciunea:
Cuvine-se, cu adevărat, să te

fe ricim pe tine, Născătoare de
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Dum nezeu, cea pururea fericită
și prea nevinovată și Maica
Dum  nezeului nostru. Ceea ce
ești mai cinstită decât Heru -
vimii și mai slă vită, fără de ase -
mă nare, decât Serafimii, care,
fără stricăciune, pe Dumnezeu-
Cu vântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de
Dum nezeu, te mărim.

Dacă este preot, acesta
rostește ectenia întreită, după
care face otpustul obișnuit.

În lipsa preotului, după ru -
găciunea către Maica Domnu-
lui, zicem:

Pentru rugăciunile Sfinților
Pă rin ților noștri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluiește-ne pe noi! Amin!
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