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CANONUL AL DOILEA AL SFANTULUI IERARH
SPIRIDON AL TRIMITUNDEI

Ήχος Πα

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< HristosHristosHristosHristos sesesese na[te...na[te...na[te...na[te... >>>>>>>>

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

ân tu i to rul Hris tos te-a a les pe ti i ne păs tor din

pân te ce le mai cii ta a le pen tru a cea as ta te-ai a ră tat

sfin ţi i it blâ ând și cu rat pro po vă du i to ru le al dog me

lor Spi ri doa ne de Dumne ze eu pur tă to ru le
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fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi

chi tru pu u lui mai î na in te cu ră ţi in du-ţi și o mo rân

du-ţi cu ge te le tru pu lui te-ai fă cut cu to o tul bi se e ri că Lui

Hris tos a du când în tru sfin ţe ni e jert fe cu vân tă toa re prea sfin ţi

te

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

v zând pă mân tul Ci prului în se tat și lui I li e a se

mă nâ ându te mul ţi me de ploi din cer ai pogo rât cu ru gă ciu ni le

ta le preacu vi oa se că Hris tos Dum ne zeu as cul tă ru gă ciu ni

le slu ji to o ri lor Să ăi
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i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

ăs tra pă de a ur te cu noa aștem și ma să sfeș nic luminos mu un

teum brit și iz vor deDumne ze eu iz vo rât sca ră și u să a vi

e ţii ce ea ce ești pli i nă de har Năs că toa re de Dum ne zeu prea

lă u da tă
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cantarea a treia

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< FiuluiFiuluiFiuluiFiului CeluiCeluiCeluiCelui n=scut...n=scut...n=scut...n=scut... >>>>>>>>

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

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

to reas că Bi se e ri ca Sa Lui Hris to os Dum ne zeu să-I cân tăm

Cel ce ai î năl ţa at frun tea noa as tră Prea sfânt eștiDoam ne

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

e e la ce pe fe me ia moar tă în groapă ai în tre ba to ca pe

u na vi e și i-ai dat a ce le ia ca re ce rea o do rul ei roa gă te

să ni se tri mi tă ma re mi i lă prin ru gă ciu u ni le ta le
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

o oţi cu dum ne ze ias că cu vi in ţă preacin sti tă pome ni rea

ta o lă udăm Lui Hris to osDumne zeu cân tând Cel ce ai î năl ţa at

frun tea noa as tră Prea sfânt eștiDoam ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

i u lui Ce lui ce de vo o ie S-aîn tru pat fă ră de să mân ţă

din Fe cioa ră pă zin du o de-a pu ru rea fe cioa ră Lui Hris to os

Dumne zeu să-I cân tăm Cel ce Ești Dum ne zeu a toa a te Prea sfânt ești

Doam ne
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cantarea a patra

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< ToiagToiagToiagToiag dindindindin r=d=cinar=d=cinar=d=cinar=d=cina luiluiluilui Iesei...Iesei...Iesei...Iesei... >>>>>>>>

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

to iag ţi nând în mâ â nă și cu prea sfin ţit chip fi ind îm podo

bit dum ne ze ies cul în ger i vi in du se în vis te-a a ră tat îm

pă ra tu lui dumne ze ie iesc tă mă du i tor că tu pă rin te

ai a lun ga at pa ti mi le lui pen tru a cea as ta cu bu cu ri e

a stri gat sla a văpu te rii Ta le Doamne

fin te pă rin te Spi ri doa ne roa a gă te pen tru noi
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se mă nâ ân du te Lui Hris tos Tămă du i to rul bo li

lor și Stă pâ nul tu tu ror ai vin de cat pe îm pă ra tul Spi ri

doa ne si cu dum ne ze ieș ti le porunci a-l tre zi pe el

cu râv nă ai lu cra at pen tru a ceas ta i e ra ar he te lă u dăm

slă vi indu-LpeDumne zeu Ce el ce te-a dă ru it în lu me

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

ra iu ri ledum ne ze ieș ti lorporunci pă zin du u le întru

tot fe ri ci i te du re e ri le ce le mari a le îm pă ra tu

lui le-ai ri si pit și tu tu ror lip si ţi lor a ur tu le-ai da at

că ni mic nu ai lu at de pe pă mânt stân gâ ân du-ţi în ce ruri cu

vi oa se bo gă ţi a cea ne pie ri toa re
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i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

ă ca șul Cu vân tu lui cu a de vă rat și fă cli e Lu mi nii ce lei

ne în se ra te te-ai a ră tat Prea sfân tă Mai că și Fe cioa ră prn

tru a ceas ta cre din cio șii toţi stri gă ăm că tre ti ne pe Fi ul

tău să-L ro ogi ne în ce tat pen tru noi toţi ca să ru pă cu ha rul Său

bân tu ie li le Lui Ve e li i iar
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cantarea a cincea

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu fiindfiindfiindfiind p=cii...p=cii...p=cii...p=cii... >>>>>>>>

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

re din ţa în mi ij lo cul mul to ra ai în tă rit Spi ri doa ne pro

po vă du ind u ni mea Tre i mii Ce lei în tre it stră lu ci toa re pen tru

a ceas ta Bi se ri ca Lui Hris tos prea sfân tă po me ni rea ta o la u

dă cin sti ind du pă vred ni ci e slă vi tă a dor mi i rea ta

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

re din cio os u ce nic al Lui Hri stos te-ai a ră tat cu vi oa a

se și pe morţi i-ai în vi at cu ru gă ciu nea ta că toa te a le pu

tea ţi-a dat Dom nul Pă zi to o rul vi e ţii noas tre
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

âș ti gândo bi ce iul nă dej dii al cre din ţei și al dra go stei

te-ai a ră tat să ra a ci lor spri jin și bol na a vi lor grab ni că vin

de ca re li niș te tu tu ro or mar gi ni lor și fur tu ni lor li

ma an ne în vi fo rat pen tru a cea as ta te lă u dăm de Dumne zeu

în ţe lep ţi te

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

fân tă a sfi in te lor Prea cu ra tă Mai că ai năs cut pe Sfân tul

sfin ţi lor pe Hris tos Mântu i to rul și Îm pă ra tul pen tru a ceas

ta Îm pă ră tea a să și Doam nă și Stă pâ na tu tu ro or ma ar gi

ni lor te lă u dă ămcre din cio șii de-a pu u ru rea
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cantarea a sasea

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< DinDinDinDin pântecepântecepântecepântece pepepepe Iona...>>Iona...>>Iona...>>Iona...>>

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

a pe un a alt Sa mu el cu har te-a uns cu vi oa a se pă rin

te a-L slu ji pe Domnul cu sfin ţe ni e Spi ri doa ne ai a dus Lui

Dum ne zeupri nos de la u dă și je ert fă ne sânge roa să fi ind în

cre din ţat că e pri mi i tă în ce ruri

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

ro o ro cul Mo i si a tunci a pre fă cut în șar pe lem nul

prin po ru un ca Lui Dum ne zeu iar tu în a ur ai pre fă cut șar

pe le prin ru gă ciu nea ta că ui mi toa remi nu uni i e rar he a lu

crat în ti neDumne zeu Spi ri doa a ne prea fe ri ci te
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

n drep tar ar hi e re i lor și în tă ri re ești lu cea făr lu mi prea

lu mi nos tur nu le cel ne clin tit te me iul Bi se e ri cii ne sur

pat iz vo rul mi nu ni lor prea mă ri te cu ru gă ciu ni le

ta le iz bă ve eș te ne din pri mej dii

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

e des păr ţin du se de sâ nu ri le Ta tă lui Ce e lui făr de-n

ce put în sâ nu ri le Prea cu ra tei se să lăș lu ieș te și se

în tru pea ză Cel fă ră de Ta tă și fă ră de ma mă Cel ce stă pâ

neș te pes tetoa a tă drep ta tea și al că rui neam al spu ne es te

în fri co șă tor
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cantarea a saptea

Irmos:Irmos:Irmos:Irmos: <<<<<<<< TineriiTineriiTineriiTinerii \n\n\n\n dreaptadreaptadreaptadreapta credin]=...credin]=...credin]=...credin]=... >>>>>>>>

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

a vid a fost che ma at de la turme la îm pă ră ţi e sfin te

iar tu prea cu vi oa se din păs to or cre din cios la slu ji i

re ai fost che mat cân tând Îm pă ra tu lui tău bi ne ești cu vân tat Dum

ne ze ul pă ri in ţi lor noș trii

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

e spăi mân tau mul ţi mi le ne pu tând să va dăpe î în geri la sluj bă

ci doar pe ti i ne te cu noș teau slu jind îm pre u u năcu e le și

cân tând Bi ne ești cu vân tat Dumne ze ul pă ri in ţi lor noș trii
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

e la ce cu dreap ta cre di in ţă ai a ră tat u ni rea Fi

u luicu Ta tăl și ai a lun ga at de la toţi ră tă ci rea lui A ri e

în vă ţâ ân du-i să cân te Bi ne Ești cu vântat Dum ne ze ul pă

ri in ţi lor noș trii

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

um ne ze ies cul vas al Mi ru lui ca re-L poar tă-n si ne la Be

tle em să-L ver se vi ne um plâ ând de mi rea az mă pe cei ce cân tă

bi ne ești cu vân tat Dumne ze ul pă ri in ţi lor noș trii



15

cantarea a opta

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

i ne va nu mă ra mi nu ni le ta le sfin te pă rin te Spi

ri doa a ne deDumne zeu în ţelep ţi te că ploa ie din cer prin ru gă ciu ne

ai pogo rât și pe fe me ia cea moa ar tă să îţi dea răs puns o ai fă

cut cur ge rea a pe lor o ai o prit și pe îm pă ra a tul tu l-ai

vin de cat lu cruri mi nu na te să vâr și ind

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

us tra t-ai cu ge te le ce le po triv ni ce a lun gând e re

zi i le cu în vă ţă tu u ri le ta le că în vă ţând cre din ţa cea

drea ap tă ai în tă rit a de vă rul ei pen tru a cea as ta cân tând stri

i găm să la u de toa tă făp tu u ra pe Dom nul și să Îl prea î

na al ţe în tru toţi ve cii
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binecuvantam pe tatal si pe fiul si pe sfantul duh

ai pre sus de fi re s-a a ră tat ra cla ta sfi in te pen tru

cei ce zac în boa lă că tu ni te-ai a ră tat da ar de la Dumne zeu și

li va dă bi nemi ro si toa re a ne pă ti mi rii ca re în dul

cești pe cre din cioși pe ce ei ca re prea mă resc și la u u dă sfân tă a dor

mi rea a ta

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

u cru nou s-a lu crat în ti ne Mai că și Fe cioa ră ca re pe Do

om nul fă ră is pi ti re băr bă teas că L-ai năs cut pen tru a cea as

ta bu cu rându u ne stri găm bu cu ră te bu cu ri ia noas tră
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cantarea a noua

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

ă ne î năl ţăm du hov ni ce eș te iu bi to ri lor de praz nic

și să plez nim cu mâi ni le lă u dâ ân du-L pe păs to rul nostru că

de la dân sul am a flat iz vo or iu te de vin de ca re

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

ro po vă du i ta-i în mij lo cul so bo ru lui de Dum ne zeu în ţe

lep ţi te măr tu ri sind pe Cu vâ ân tul Cel ce îm pre u nă

fă ră de în ce put es te cu Ta tăl și Fă că to rul tu tu ror pen tru a

cea as ta te-ai a ră tat a pă ră tor ne în fri cat al or to do xi ei
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la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

ând lân gă tro nul Stă pâ nu lui îm pre u nă cu ce e te le în

ge rești nu în ce ta Spi ri doa ne a-L ru ga pe Stă pânul ca să

ie er te pe cei ce te cin se esc

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor a min

e lă u dăm bi ne cu vân ta tă Năs că toa re de Dum ne zeu

pe ca re te la a u dă în ge rii și pur tă to rii de Dumne zeu pă

rinţi și toa tă făp tu ra pen tru a cea as ta Prea sfân tă Mai că roa

gă-L pe Cel pe ca re L-ai năs cut să mân tu ia as că su fle te le noas tre

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

octombrie
2013
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