
1

CANONUL SFANTULUI IERARH

SPIRIDON AL TRIMITUNDEI

Ήχος Πα

cantarea intai

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

n tot pă mântul ce lor blânzi a jun gând pă rin te Spi ri doa ne ca

un mi los tiv blâ ând și cu rat li niș teș te fur tu u na din su u

fle tul meu ca în tru dum ne ze ias că li niș te pe ti ne să te la

ud
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

u dumne ze ieș ti le lu crăricu ră ţin du-ţi su fle tul pă rin te cu

chipdum ne ze iesc te-ai îm bo gă ţit și cu lu mi na cea stră lu ci

toa a re te-ai îm po do bit pen tru a ceas ta lu mi nezi pe ce ei ce

cu toa tă cu ră ţi i ia pe ti ne te fe ri cesc

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

e la tur me ca pe un alt pro o roc Da vid lu ân du te Zi di

to rul păs tor mai pre sus de cât to oţi te-a a pus tu ur mei ta le și

ai stră lu ci it lu mi nat cu ne vi no vă ţi i ia în fru mu se

ţâ ân du u te cu vi oa se pă rin te
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rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

rea sfân tă Fe cioa ră cu ra tă lu mi nea ză-mi Doam nă și sfin ţeș

te-mi su fle tul și cu getul de toa tă ne pri ce e pe e rea și scoa te

mă din a dân cul pă ca tu u lui ca să te la ud pe ti i ne du pă

da to ri e
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cantarea a treia

fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

e lui ce de la turme a lu at pe ma a re le Spi ri don ca

să păs to rea as că Bi se e ri ca Sa Lui Hris to os Dum ne

ze eu Să-i stri găm Ce la ce ai î năl ţat frun tea noa as tră Sfânt Ești

Doa am ne

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

e în ce pă to rul ra u tă ţii pe șar pe le o mo râ ân du-l

în pi cioa re ai căl cat nă ra a vul iu bi rii de ar ginţi și mi

lu ind pe cei lip si iţi i e rar he ai pre fă cut prin sfin ţi te

ru gă ciuni șar pe le în po doa bă de a ur
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

u i te te-ai în mun te le ne pă ti mi rii și în no rul a dâncii cu

ge tăripă rin te Spi ri doane ai pă truns iar pe les pe dea i ni mii ta

le le gea dum ne ze ias că ai pri mit pen tru a ceas ta te-ai a

ră tat prea sfin ţi it slu ji tor și de a proa pe al Stă pâ nu lui

rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

in de că ră ni le su fle tu lui meu și lu mi nea ză min tea mea

cea în tu ne ca a tă de ne pă sa re ca să câ ânt că tre

ti ne ni meni nu es te fă ră de pri ha nă ca ti ne cea cu

to tulfă ră de pri ha nă și nu e ni meni cu rat ca ti ne Mai

ca Lui Hris tos
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cantarea a patra

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

prin zându te de căr bu nii Du hu lui ai ars ma te ri a pa

ti mi lor i e raar he și cu stră lu ci ri le fo cu lui lu mea ai lu

mi nat Spi ri doa ne pă rin te iar de la fe me ia cea moar

tă răs pu uns ai lu at și cur ge ri le râ u ri lor le-ai o prit

cu vi oa se și ma re e fă că tor de mi nuni te-ai a ră

tat prea fe ri ci i te prin ha rul pri mit de la Dom nul

fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

mo rân du-ţi îm bol di ri le tru pu lui de Dum ne zeu in su

fla a te pe cei morţi i-ai scu lat cu gră i rea tacea de vi a ţă fă

că toa a re pen tru a cea as ta pe ti i ne te rog în vi

a ză și su u fle tul meu cel o mo rât prin pă ca te
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rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

ro o ro cii au ves tit demai na in te a dân cul tai nei ta le

celne cu prins cu mintea că nu mai tu Prea cu ra tă ai năs cut pe Cel ce

es te de ne în ţe les Ca re S-a în tru pat pen tru mi los ti vi rea

Sa cea ne gră i i tă

cantarea a cincea

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

â ul da ru ri lor ta a le a da pă pe toţi și să nă ta te

din des tu ul tu tu ror dă ru ieș te și pe to oţi îi deș teap tă spre sla

va Lui Dumne zeu Cel ce te-a prea mă rit pe ti i ne prin ha rul mi nu ni

lor
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

e ti i ne preafe ri ci i te îm pă ra tul de a ici te-a cu nos

cu u ut lămu rit că ești Îm pă ra tu lui ce re esc bună slu u

gă și plin de e har că tu ai ve nit la dân sul ma re le do octor

a ră tat de Dum ne zeu

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

r ma t-ai o bi ce e iul lui A vra am cel iu bi to or de

stră ini desc chi zând u șa ca sei ta le tu tu ror pă rin te și fă

câ ân du te tu tu ro or toa a te pur tând de gri jă ce lor din

pri me ej dii Spi ri doane fe ri ci te
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rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

runc tâ năr ai năs cut pe Dum ne zeu pe CelNăs cut din Ta tăl mai

î na i in te de veci pe A ce la roa a gă-L ca pe Fi ul tău și

Dum ne zeu să mân tu ias că pe ro bii tăi ce re te măr tu ri sesc

de Dum ne zeu Năs că toa a re

cantarea a sasea

re cum pă mântul ai so co tit a u rul ce la ce ai stră lu cit mai

mult de cât a ce es ta prin ne pă ti mi i re și te-ai îm bo gă

ţit cu da ru ri le de a a ur a le Du u hu lui Sfânt
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

u su fletul cu rat slu jind LuiDum ne zeu te-ai bu cu rat de mul

ţimea o oș ti lorîn ge rești ca re slu jau cu ti ne Spi ri doa a ne

cu gla suri ne mai a u zi i te

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

ie ţu i rea ta cea prea mă ri tă în lu me te-a fă cut mă rit prea cu

vi oa se pă rin te pen tru a ceas ta bu cu rân du ne să vâr șim

po me ni rea a ta cea dum ne ze ia as că
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rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

ai des fă tat de cât ce e ru ri le a fost pân te ce le tău că tu

Prea cu ra tă Fe cioa ră ca re nu știi de băr bat pe Cel ne în că put

L-ai în că put în pânte ce pen tru a ceas ta te mă rim pe ti i ne

de Dum ne zeu Năs că toa re
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cantarea a saptea

fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

u ră ţi ia luiMo i se blân de ţea luiDavid și ne pri hă

ni rea lui Io ov do bân dindu-ţi lă caș al Du u hului ai a juns cân

tând ne în ce tat bi ne cu vân tat ești Doa am ne

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

o uă din cer a pi cat pe ca pul tău în vre mea se ce ri șu lui pre

ve stind prin sem ne vi i to o rul că Dum ne zeu a prea mă rit po

me ni rea ta sfin ţi ind pe cre din cioși prin ru gă ciu ni le ta le
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

um ne zeu te-a prea mă rit fe ri ci tu le că so bo rul sfin ţi lor

pă rinţi de cu vin te le ta a le seama a ţi nut și tu ai a ră

tat ne bu ni i ia lui A ri e ni mi cind îm po tri vi rea lui

rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

a o vi ţă a ră tându te ai o drăs lit Preacu ra tă prin

cu vânt de ne gră it pe Sru gu re le cel ne lu cra at ce re a iz

vo rât ro o dul cel bun ve se lind pe oa meni și ri di când toa

tă în tris ta rea
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cantarea a opta

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

tin s-ai cup to rulpa a ti mi lor prin bel șu gul și dum ne ze i

rea plo i lor Du hu lui și ai iz vo rât ro o ua ca re a

li nă în tris tă ri le ce lor ce a lear gă la ti ne

fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

ă ră de ră u ta te blând și i drept mil os tiv răb dă tor și pri

mi to or de stră ini ar hi e re eu prea sfin ţit și cu în ţe

lep ciu nea îm podobit pen tru a ceasta no oi te cin stim Spi ri doane

prea fe ri ci te de Dumne zeu pur tă to ru le



15

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

e fe me ia ce re e ra moar tă de de mult în tre bân du o pă

ri in te răs puns ai lu a at ma re mi nu ne es te a ceas ta

că har de la Do omnul ai do bân dit vre ed ni cu le de la u dă

rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

in de că pa ti mi le i ni mii me le Preami los ti vă Mai că a

Dom nu lui îm pa că min tea mea și lu mi nea ză-mi su fle tul în

drep tân dumă pe că ra rea mân tu i rii ca pu ru rea să te mă resc

pe ti i ne
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cantarea a noua

fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

ă mu rit ai pro po vă du it pe Fi ul Pă rin te lui Cel fă ră

de în ce put Cel de O Fi in ţă cu Ta tăl și îm pre u nă veș

nic de o se bin du te în mij lo cul sfin ţi lor pă rinţi și gu ri le

ce lor fă ră de le ge as tupând Spi ri doane prea fe ri ci i te

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

oa re prea lu mi nos po doaba pă ri in ţi lor și la u da pre o

ţi lor îm pre u u nă lo cu i tor cu în ge rii cu ru gă ciu

u ni le ta a le învred ni ceș te-i de lu mi na cea ne în se ra a tă

pe cei ca re te mă resc pe ti ne
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fin te pă rin te Spi ri doa a ne roa a gă te pen tru noi

um ne ze ieș ti le lă ca șuri ce ta tea ce rea as că și a du

na reacea ve se lă a ce lor ce te mă resc pri mesc cu bu cu ri

e su fle tul tău cel îm po do bit cu fap te bu ne

rea sfân tă Năs că toa re deDumne zeu mân tu ieș te ne pe noi

a re es te ta ai na naș te rii ta a le ceamai pre sus de mi in

te mi nu nea ză în ge rii și mân gâ ie pe cu vi oși ve se le eș te

pe sfi in ţii pă rinţi ca re dum ne ze ieș te te la u dăpe ti i

ne nă dej dea su fle te lor noa as tre

slujba asezata pe notatie bizantina de catre bogdan marin,
protopsaltul bisericii sfantul teodosie din bucuresti
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