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VIAÞA
SFÂNTULUI IERARH
SPIRIDON, EPISCOPUL
TRIMITUNDEI
(12 decembrie)
Sfântul Ierarh Spiridon, fãcãtorul de minuni, s-a nãscut în
cetatea Aschia, din Cipru, pe la
anul 270 ºi a trãit pânã pe vremea împãratului Constantin cel
Mare (306-337) ºi a lui Constanþiu (337-361), fiul lui. Era
simplu ºi smerit cu inima. La
început a fost pãstor de oi, apoi
s-a cãsãtorit, iar dupã moartea
soþiei sale a fost ales episcop în
Trimitunda, aproape de Salamina. Pentru cã Dumnezeu i-a
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dat harul tãmãduirilor, a fost
numit fãcãtor de minuni.
În vreme de secetã a adus ploaie
pe pãmânt; prin rugãciunea lui a
oprit ploaia cea peste mãsurã; a
pus capãt foametei pricinuite de
vânzãtorii de grâu, dãrâmându-le
hambarele în care þineau grâul; a
preschimbat ºarpele în aur, iar,
dupã ce a scãpat pe sãrac din lipsã,
a prefãcut iarãºi aurul în ºarpe; a
oprit curgerile râurilor, ºi a întors
pe pãcãtoºi, fãcându-i sã-ºi mãrturiseascã pãcatele.
În vremea prigonirii creºtinilor
de cãtre împãraþii Maximian
(286-305) ºi Galeriu (305-311),
Sfântul a fost prins ºi, mãrturisind pe Hristos, i s-a scos ochiul
drept, i s-a tãiat pulpa stângã ºi a
fost aruncat în temniþã, dar mai
apoi a fost eliberat. A luat parte
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la Sinodul cel dintâi de la
Niceea, din anul 325, fiind unul
dintre cei 318 Pãrinþi episcopi
care au mãrturisit apostoleasca
învãþãturã, cã Fiul lui Dumnezeu este cu adevãrat de o
fiinþã cu Tatãl. Sfântul Spiridon
a arãtat printr-o minune taina
Sfintei Treimi, ºi anume, luând o
cãrãmidã, a fãcut, prin rugãciune, ca ea sã se desfacã în elementele din care era alcãtuitã:
pãmânt, apã ºi foc.
Murind Irina, fiica lui, o femeie i-a cerut banii pe care îi încredinþase spre pãstrare fiicei lui;
iar acesta, neºtiind unde erau
puºi, a întrebat-o pe cea moartã
ºi, aflând de la ea locul unde
erau, i-a dat înapoi femeii.
Sfântului Spiridon i se arãtau
îngerii, care slujeau la Sfânta
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Liturghie împreunã cu el. Iar
întâmplarea cu cei care au încercat sã-i fure oile de la turmã, ne
aratã cât era de îndurãtor ºi de
milostiv, încât nu numai cã a dezlegat pe hoþii care fuseserã legaþi
cu lanþuri nevãzute toatã noaptea
ºi i-a vindecat de orbire, dar le-a
dat la plecare ºi un berbec, îndemnându-i sã-ºi schimbe viaþa.
ªi aºa, ocârmuind bine turma
credincioºilor, încredinþatã lui, s-a
mutat la Domnul la 12 decembrie
în anul 348, iar sfintele lui moaºte
sunt pãstrate în mare cinste, pânã
în ziua de astãzi, într-o raclã de
mult preþ, în insula Corfu.
Pentru rugãciunile lui, Hristoase Dumnezeule, miluieºte-ne
pe noi. Amin.
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ACATISTUL
SFÂNTULUI IERARH
SPIRIDON,
EPISCOPUL TRIMITUNDEI
(12 decembrie)
Preotul, dupã ce îºi pune epitrahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiºnuita binecuvântare
din faþa Sfintei Mese, zicând:
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu este preot de faþã, în
locul binecuvântãrii de mai sus
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
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Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:
Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.
Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le plineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
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Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã neputinþele
noastre, pentru numele Tãu.
Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...
Tatãl nostru Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împãrãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea spre fiinþã
dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.
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Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu va fi preot de faþã,
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se zic troparele de umilinþã:
Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
miluieºte-ne pe noi, cã, nepricepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pãcãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.
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Slavã...
Doamne, miluieºte-ne pe noi,
cã întru Tine am nãdãjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrãdelegile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dumnezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi — lucrul mâinilor Tale,
ºi numele Tãu chemãm.
ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o
nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dumnezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.
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SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,
Tatãl Atotþiitorul, Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.
ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai înainte de toþi vecii.
Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiinþã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi S-a îngropat;
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ªi a înviat a treia zi, dupã
Scripturi;
ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Tatãlui;
ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.
ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din
Tatãl purcede, Cel ce, împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, este închinat
ºi slãvit, Care a grãit prin proroci.
Întru una, sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un botez spre iertarea pãcatelor.
Aºtept învierea morþilor.
ªi viaþa veacului ce va sã fie.
Amin.
Doamne, miluieºte (de 12 ori)
Slavã..., ªi acum...
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Veniþi sã ne închinãm Împãratului nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Hristos, Împãratul nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Însuºi Hristos, Împãratul ºi Dumnezeul nostru.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea
mea, ascultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu robul Tãu, cã nimeni din
cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrãjmaºul prigoneºte sufletul
meu ºi viaþa mea o calcã în
picioare; fãcutu-m-a sã locuiesc
în întuneric ca morþii cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
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inima mea încremenitã înlãuntrul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am cãtre Tine mâinile
mele, sufletul meu însetat de
Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi întoarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa
mila Ta cã la Tine mi-e nãdejdea.
Aratã-mi calea pe care voi
merge, cã la Tine am ridicat sufletul meu. Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la Tine alerg,
Doamne. Învaþã-mã sã fac voia
Ta, cã Tu eºti Dumnezeul meu.
Duhul Tãu cel bun sã mã povãþuiascã la pãmântul dreptãþii.
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Pentru numele Tãu, Doamne,
dãruieºte-mi viaþã. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãjmaºii mei ºi pierde
pe toþi cei ce necãjesc sufletul
meu, cã eu sunt robul Tãu.
Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã
Þie, Dumnezeule! (de trei ori).
ªi îndatã se cântã, pe glasul 1:
Dumnezeu este Domnul ºi S-a
arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).
Tropar, glasul 1:
Sinodului celui dintâi te-ai arãtat
apãrãtor ºi de minuni fãcãtor, de
Dumnezeu purtãtorule, Pãrintele
nostru Spiridon. Pentru aceasta
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cu cea moartã în groapã tu ai vorbit ºi ºarpele în aur l-ai prefãcut,
iar, când ai cântat tu sfintele rugãciuni, îngeri ai avut împreunã cu
tine slujind, preasfinþite. Slavã
Celui ce þi-a dat þie putere! Slavã
Celui ce te-a încununat pe tine!
Slavã Celui ce lucreazã prin tine
tuturor tãmãduiri! (de douã ori).
Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Gavriil, zicând þie, Fecioarã:
„Bucurã-te!”, împreunã cu glasul S-a întrupat Stãpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt,
precum a zis dreptul David.
Arãtatu-te-ai mai cuprinzãtoare
decât cerurile, ceea ce ai purtat
pe Fãcãtorul tãu. Slavã Celui ce
S-a sãlãºluit întru tine! Slavã
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Celui ce S-a nãscut din tine!
Slavã Celui ce ne-a mântuit pe
noi prin naºterea ta!
Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...
Psalmul 50:
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea îndurãrilor Tale, ºterge fãrãdelegea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pururea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa
încât drept eºti Tu întru cuvintele Tale ºi biruitor când vei judeca Tu. Cã, iatã, întru fãrãdelegi m-am zãmislit, ºi în pãcate
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m-a nãscut maica mea. Cã, iatã,
adevãrul ai iubit; cele nearãtate
ºi cele ascunse ale înþelepciunii
Tale mi-ai arãtat mie. Stropimã-vei cu isop ºi mã voi curãþi;
spãla-mã-vei ºi mai mult decât
zãpada mã voi albi. Auzului
meu vei da bucurie ºi veselie;
bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faþa Ta de cãtre pãcatele mele ºi toate fãrãdelegile
mele ºterge-le. Inimã curatã zideºte întru mine, Dumnezeule,
ºi duh drept înnoieºte întru cele
dinlãuntru ale mele. Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi Duhul Tãu
cel Sfânt nu-L lua de la mine.
Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii
Tale ºi cu duh stãpânitor mã întãreºte. Învãþa-voi pe cei fãrã de
lege cãile Tale, ºi cei necredincioºi la Tine se vor întoarce.
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Izbãveºte-mã de vãrsarea de
sânge, Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide ºi gura mea va vesti lauda
Ta. Cã de-ai fi voit jertfã, Þi-aº fi
dat; arderile-de-tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:
duhul umilit; inima înfrântã ºi
smeritã Dumnezeu nu o va urgisi. Fã bine, Doamne, întru bunãvoirea Ta, Sionului, ºi sã se
zideascã zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptãþii, prinosul ºi arderile-de-tot;
atunci vor pune pe altarul Tãu
viþei.
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Condacele ºi icoasele
Condacul 1
Apãrãtorului credinþei dreptslãvitoare, Pãrintelui nostru Spiridon, arhiereul lui Hristos, sã-i
aducem mulþumire din inimã,
noi, care, prin înþeleptele lui
învãþãturi ne-am luminat cu credinþa, ºi sã-i cântãm: Bucurã-te,
Sfinte Ierarhe Spiridon, mare
fãcãtor de minuni!
Icosul 1
Mulþimea credincioºilor, cunoscând minunile tale, prin care
ai ruºinat pornirea ereticilor cea
fãrã judecatã asupra credinþei
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noastre, cu umilinþã te laudã, cântând aºa:
Bucurã-te, ierarh al Mântuitorului Hristos;
Bucurã-te, scãpare a celor ce
nãdãjduiesc în tine;
Bucurã-te, îndreptãtor al credinþei;
Bucurã-te, ajutãtor al celor
necãjiþi;
Bucurã-te, învãþãtor al dogmelor creºtineºti;
Bucurã-te, fãclie ce luminezi pe
cei din întunericul pãcatului;
Bucurã-te, cel ce îndrepþi mintea pãgânilor;
Bucurã-te, cel ce ai lucrat strãlucirea credinþei;
Bucurã-te, cel ce eºti purtãtor
de biruinþã;
Bucurã-te, cel ce ai izgonit cu
îndrãznealã pe potrivnici;
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Bucurã-te, cel ce îndrepþi cu
blândeþe pe cei ce au greºit;
Bucurã-te, cel ce dovedeºti adevãrul prin fapte minunate;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 2
Sfinte Ierarhe Spiridon, noi,
pãcãtoºii, nu avem destulã pricepere pentru a lãuda minunile
tale prin cuvinte potrivite, dar
primeºte-le de la noi care din
inimi umilite îndreptãm cãtre
tine aceste mãrturisiri ºi Îi cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
Care dintre noi, pãcãtoºii, s-ar
putea lãuda cã rugãciunea îi va fi
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primitã de tine cu bucurie, dacã
nu ne sârguim sã omorâm pornirile trupeºti lucrate de vicleanul diavol? Dar, socotind cu milostivire slãbiciunea firii noastre, nu ne lãsa în necazurile ce
ne-au cuprins, ci primeºte cântarea aceasta:
Bucurã-te, cel ales de Dumnezeu înainte de a te naºte;
Bucurã-te, apãrãtor al legii,
care ai biruit pe filosofi;
Bucurã-te, arhiereu împodobit cu harul Sfântului Duh;
Bucurã-te, comoarã de preþ a
legii noastre;
Bucurã-te, laudã a arhiereilor
ºi a dascãlilor;
Bucurã-te, podoabã a Bisericii lui Hristos;
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Bucurã-te, cel ce ai povãþuit
pe cei mai învãþaþi legiuitori;
Bucurã-te, cel ce ai mustrat
obiceiurile rele ale ereticilor;
Bucurã-te, cel ce din pruncie
ai fost plin de înþelepciune;
Bucurã-te, mare învãþãtor la
Sinodul cel dintâi;
Bucurã-te, cel ce te-ai luptat
pentru lege cu toatã puterea;
Bucurã-te, cel ce nu te depãrtezi de la noi, credincioºii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 3
Mare nãdejde punem în ajutorul cel de la tine, Sfinte Ierarhe
Spiridon, noi, cei împovãraþi de
multe ispite ºi aflaþi în noianul
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pãcatelor. Cel ce eºti ajutãtor al
celor fãrã nãdejde ºi mângâiere
a celor necãjiþi, te rugãm, fii
mijlocitor pentru sufletele noastre, ca împreunã sã cântãm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Harul Sfântului Duhul fiind
cu tine, deºi în tinereþe ai fost
pãstor turmelor celor necuvântãtoare, la bãtrâneþe însã, cu înþelepciune, ai ºtiut sã pãstoreºti
ºi pe cei dreptcredincioºi; iar la
Sinodul cel dintâi te-ai arãtat
apãrãtor ºi de minuni fãcãtor;
pentru acestea îþi cântãm aºa:
Bucurã-te, ierarh al Trimitundei;
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Bucurã-te, laudã a poporului
dreptcredincios;
Bucurã-te, cel ce tãmãduieºti,
prin rugãciune, pe bolnavi;
Bucurã-te, vindecare a celor
cuprinºi de patimi;
Bucurã-te, izbãvire din primejdii a celor ce te cheamã;
Bucurã-te, cel ce alungi patimile trupeºti ºi sufleteºti;
Bucurã-te, ajutãtor al celor ce
nãdãjduiesc în tine;
Bucurã-te, tãmãduitor al rãnilor celor de moarte;
Bucurã-te, cel grabnic ajutãtor;
Bucurã-te, doctor fãrã de
platã;
Bucurã-te, nãdejde a tuturor;
Bucurã-te, acoperãmânt ºi scãpare pentru noi;
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Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 4
Mult-milostive Pãrinte Spiridon, primeºte rugãciunea noastrã, a pãcãtoºilor, ºi mijloceºte
cãtre Ziditorul tuturor cu obiºnuita ta bunãtate, ca sã dãruiascã vindecare robilor Sãi ºi sã
cântãm împreunã lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Stând înaintea icoanei tale,
noi, nevrednicii, ca înaintea
sfintelor tale moaºte, mãrturisim minunile tale, Sfinte Ierarhe
Spiridon; ascultã aceastã puþinã
rugãciune ºi întinde dreapta ta
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cea puternicã ºi binecuvântãtoare spre ajutorul nostru, ca,
dupã vrednicie, sã-þi cântãm
aºa:
Bucurã-te, cel ce eºti slujitor împreunã cu îngerii;
Bucurã-te, cel ce trupul tãu l-ai
lãsat dreptcredincioºilor;
Bucurã-te, cel ce, prin trupul
tãu, sãvârºeºti minuni;
Bucurã-te, cel ce ºi prin încãlþãmintele tale arãþi aceasta;
Bucurã-te, odor nepreþuit al
ostrovului Corfu;
Bucurã-te, cel vestit în toatã
lumea prin facerea de minuni;
Bucurã-te, cel ce nu cruþi osteneala pentru a lucra binele;
Bucurã-te, ajutãtor al celor ce
cunosc minunile tale;
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Bucurã-te, stâlp neclintit al creºtinãtãþii;
Bucurã-te, cel însoþit de Serafimi la slujirea în bisericã;
Bucurã-te, vrednic slujitor al
Sfintelor Taine;
Bucurã-te, laudã ºi bucurie a
Bisericii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 5
Aºa precum la ostrovul Corfu,
unde sunt moaºele tale, cu milostivire cercetezi ºi vindeci neputinþele poporului celui binecredincios, îndurã-te ºi de noi, nevrednicii; trimite ajutorul tãu ºi ne
izbãveºte de necazurile care ne-au
cuprins, întãrindu-ne sã cântãm
lui Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul 5
Prin marea ta milostivire
cãtre neamului omenesc, izbãveºti din nevoi pe cei învãluiþi
de necazuri în cãlãtoria pe
marea vieþii; iar ei, primind ajutorul tãu cel grabnic, din adâncul inimii te laudã cu graiuri ca
acestea:
Bucurã-te, cârmuitor al vieþii
noastre;
Bucurã-te, scãpare a deznãdãjduiþilor înotãtori;
Bucurã-te, alinare a valurilor
tulburate;
Bucurã-te, cel ce potoleºti încercãrile sufleteºti;
Bucurã-te, cel ce risipeºti cu
rugãciunea ta furtuna;
Bucurã-te, cel ce risipeºti întunecimea norilor;
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Bucurã-te, cel ce eºti ajutãtor
celor spãimântaþi de tunet;
Bucurã-te, izbãvitor al celor
înfricoºaþi de fulger;
Bucurã-te, cel ce, prin rugãciunea ta, ne scoþi din primejdii;
Bucurã-te, nãdejdea ºi scãparea noastrã de acum;
Bucurã-te, cel ce ne eºti totdeauna sprijinitor;
Bucurã-te, cel de la care toþi cei
ce vin cu credinþã primesc ajutor;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 6
Cinstitorule de Dumnezeu,
Sfinte Ierarhe Spiridon, ascultã
rugãciunea noastrã în ceasul
acesta ºi, prin sfintele tale rugãciuni, izbãveºte-ne de rãzboiul
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gândurilor care ne înfricoºeazã,
precum ai izbãvit pe cei învãluiþi în mare când te-au chemat
în ajutor; pentru ca ºi noi, împreunã cu aceia, sã aducem lui
Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icosul 6
Sfinte ierarhe al lui Hristos,
slujitor cinstit al harului, roagã-te
pentru noi, pãcãtoºii, cãtre Stãpânul, ca sã ne învrednicim a
primi bunãtãþile sufleteºti ºi trupeºti, fãgãduite credincioºilor
creºtini, ºi sã-þi cântãm aºa:
Bucurã-te, adevãrat slujitor al
lui Hristos;
Bucurã-te, slujitor cinstit cu
daruri dãruit;
Bucurã-te, vindecãtor al bolnavilor;
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Bucurã-te, mângâiere ce alungi
toatã durerea;
Bucurã-te, rouã rãcoritoare de
fierbinþeala patimilor;
Bucurã-te, rugãciune ce întãreºti pe cei slãbãnogi;
Bucurã-te, ajutãtor grabnic
celor din primejdii;
Bucurã-te, rugãtor cãtre Domnul pentru cei suferinzi;
Bucurã-te, ajutor pentru noi
pãcãtoºii;
Bucurã-te, alinare de dureri
prin privirea chipului tãu din
icoanã;
Bucurã-te, mare mângâietor al
celor ce pãtimesc;
Bucurã-te, tare sprijinitor al
celor neputincioºi;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
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Condacul 7
O, preamilostive ºi mult-îndurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tãi; ajutã-le ºi miluieºte-i cu iubirea Ta de
oameni; izbãveºte-i de toate asuprelile ºi de orice necaz care i-a
cuprins, din pricina mulþimii pãcatelor; ºi, precum pe apostolul
Tãu Petru l-ai scãpat din valurile
mãrii, aºa scapã-ne ºi pe noi, robii
Tãi, din primejdiile care ne ameninþã, pentru rugãciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care
împreunã Îþi cântãm: Aliluia!
Icosul 7
Toate puterile cereºti laudã
credinþa ta cãtre Dumnezeu, cea
tare ºi dreaptã ºi cu tine slujesc
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împreunã Ziditorului lumii Celui
fãrã de început; iar noi, cu bucurie, îþi aducem aceste cuvinte de
laudã:
Bucurã-te, cel ce ai apãrat
dreapta credinþã prin minuni;
Bucurã-te, cel ce prin credinþã
ai fãcut minuni;
Bucurã-te, cel ale cãrui rugãciuni sunt ascultate de Domnul;
Bucurã-te, rugãtor înþelept
cãtre Dumnezeu;
Bucurã-te, cel ale cãrui osteneli
au fost bine-primite;
Bucurã-te, cel ce prin rugãciuni
ai scãpat suflete din primejdii;
Bucurã-te, cel ce biruieºti pe cei
fãrã de lege;
Bucurã-te, tare ajutãtor al credincioºilor;
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Bucurã-te, întãrire a dreptslãvitorilor;
Bucurã-te, mustrare a îndãrãtniciei celor fãrã de lege;
Bucurã-te, cel ce prin credinþã
ai biruit pe tirani;
Bucurã-te, cel însemnat cu pecetea Duhului Sfânt;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 8
Sfinte Ierarhe Spiridon, fiind
bun folositor creºtinãtãþii, toþi
cei binecredincioºi au nãdejde
cãtre tine, în orice întâmplare;
pentru aceea nu trece cu vederea
rugãciunile noastre, milostive;
ajutã-ne ºi pe noi, ºi izbãveºte-ne
de toate nevoile, chiar de sun37

tem nevrednici de acest ajutor, ca
sã cântãm împreunã cu tine lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 8
Având putere de la Dumnezeu, prin credinþã, tu ai preschimbat seceta în ploi, iar mulþimea ploilor a contenit, prin
rugãciunile tale, Sfinte Ierarhe;
poporul a scãpat de foametea
cea înspãimântãtoare, iar jitniþele strângãtorilor de grâu s-au
risipit; pentru aceasta îþi cântãm:
Bucurã-te, cel ce vesteºti pedeapsã pentru cei lacomi de
averi;
Bucurã-te, scãpare celor ameninþaþi cu foametea;
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Bucurã-te, mustrãtor al pãcãtoºilor, ca oarecând Prorocul Ilie;
Bucurã-te, nãdejde bunã a lucrãtorilor de pãmânt;
Bucurã-te, mulþumire celor ce
seamãnã cu credinþã;
Bucurã-te, seceriº îmbelºugat al
semãnãtorilor;
Bucurã-te, vistiernic bogat al
sãracilor;
Bucurã-te, nãdejde ºi ajutãtor la
vreme de secetã;
Bucurã-te, mângâiere celor cuprinºi de nevoi;
Bucurã-te, laudã a credincioºilor;
Bucurã-te, cel ce ai oprit cu rugãciunea ploile cele prisositoare;
Bucurã-te, cel prin care primim
ajutor pururea;
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Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 9
Fãcãtorule de minuni, Sfinte
Ierarhe Spiridon, în vremea
Sfântului Împãrat Constantin ºi
a fiului sãu Constanþiu, ai izbãvit poporul de primejdii, prin
ale tale rugãciuni; ai adus peste
semãnãturile lor ploi mãnoase,
dar ai risipit jitniþele strângãtorilor de grâu, lacomi de avere;
ºi acum, trimite mila ta asupra
poporului ce locuieºte în þara
aceasta ºi dãruieºte-i timp roditor ºi îmbelºugare, pentru ajutorul sãrmanilor, cu care împreunã vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul 9
Când ai auzit pe sãracul acela
cerându-þi ajutor în necazurile
lui, nu l-ai îndepãrtat prin cuvinte întristãtoare ºi nu l-ai lãsat
deznãdãjduit, ci, prefãcând ºarpele în aur, i l-ai dat ca binecuvântare, spre întrebuinþare, ºi l-ai
scãpat din cumpãna nevoilor;
pentru care, Sfinte Spiridon, îþi
aducem aceaste laude:
Bucurã-te, ajutor celor lipsiþi;
Bucurã-te, bogãþie a sãracilor;
Bucurã-te, cel ce ai schimbat
ºarpele în aur;
Bucurã-te, cel ce ai prefãcut firea jivinei în metal;
Bucurã-te, cel ce ai dat întrebuinþare metalului ispititor;
Bucurã-te, cel ce ai scãpat pe
sãrac de sãrãcie;
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Bucurã-te, cel ce ai arãtat minunea ta împrumutãtorului;
Bucurã-te, cel ce prin rugãciune ai prefãcut aurul iarãºi în
ºarpe;
Bucurã-te, comoarã neîmpuþinatã a sãrmanilor;
Bucurã-te, cel ale cãrui daruri
mintea noastrã le socoteºte taine;
Bucurã-te, cel cãruia averea
lumii acesteia nu þi-a trebuit;
Bucurã-te, vistier al darurilor
lui Hristos;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 10
Socoteºte-ne ca pe sãracul
acela ºi pe noi, care suntem sãraci în fapte bune; dãruieºte-ne
ajutorul tãu, Sfinte, ca sã biruim
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toate pornirile vrãjmaºilor ºi
nãvãlirea gândurilor, care se
luptã cu noi ca ºerpii; ajutã-ne
sã dobândim cele folositoare
pentru viaþa aceasta ºi cea viitoare, ºi sã cântãm împreunã cu
tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10
Cine nu se va minuna de
faptele tale, când va auzi cum
femeia cea moartã þi-a rãspuns
la întrebare din mormânt ºi,
apoi, cum au fost izbãviþi corãbierii de la înec? Pentru toþi cei
izbãviþi de la moarte ºi pentru
toate minunile tale, noi îþi aducem aceastã laudã:
Bucurã-te, ajutãtor al vãduvelor;
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Bucurã-te, descoperire a faptelor celor neºtiute;
Bucurã-te, cel ce ai primit rãspuns de la femeia moartã;
Bucurã-te, cel ce toate acestea
le-ai fãcut prin credinþã;
Bucurã-te, cel a cãrui minune a
amuþit pe necredincioºi;
Bucurã-te, cel de care ºi pãgânii
s-au minunat;
Bucurã-te, cel ce ai fãcut acestea pentru slava Ziditorului;
Bucurã-te, cel ce nu te-ai împãtimit de bunãtãþile pãmântului;
Bucurã-te, cel ce ai adunat avuþiile tale în cer;
Bucurã-te, cel ce ne arãþi milele tale ºi din viaþa veºnicã;
Bucurã-te, cel ce eºti adevãrat
Pãrinte prin câte ne dãruieºti;
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Bucurã-te, cel pe care, pentru
faptele tale, te lãudãm cu bucurie;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 11
Auzind femeia cea moartã
glasul tãu, din mormânt þi-a
rãspuns; ºi precum ai fãcut trupul cel fãrã suflare sã dea glas,
tot aºa cu milostivire fã ºi trupurile noastre sã dobândeascã
sãnãtate ºi mântuire, pentru ca
împreunã cu tine ºi noi, Sfinte,
sã cântãm lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 11
Sfinte Ierarhe Spiridon, doctorul sufletelor ºi al trupurilor, pe
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Împãratul Constantin l-ai izbãvit de boalã ºi pe copilul unei
femei l-ai scãpat de la moarte;
pe noi cei cuprinºi de ispita diavoleascã, ce este moarte a sufletului, întoarce-ne la vieþuirea
creºtineascã ºi primeºte aceastã
cântare:
Bucurã-te, tãmãduire a binecredinciosului împãrat;
Bucurã-te, scãpare a copilului
ce era pe moarte;
Bucurã-te, cel ce ai bucurat pe
mama copilului vindecat;
Bucurã-te, bucurie a mamelor
celor iubitoare de fii;
Bucurã-te, a zis þie împãratul
Constantin;
Bucurã-te, þi-au cântat cu lacrimi femeia ºi fiul sãu;
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Bucurã-te, cel ale cãrui leacuri
sunt grabnic vindecãtoare;
Bucurã-te, vindecare a femeii
desfrânate care s-a atins de tine;
Bucurã-te, cel ce ai vãdit pãcatul ei, iar ea, pocãindu-se, s-a
curãþit;
Bucurã-te, a strigat ea, dupã
ce a scãpat de pãcat;
Bucurã-te, tãmãduire a trupurilor noastre;
Bucurã-te, izbãvire a sufletelor noastre;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 12
Cerem îndurare de la tine,
Pãrinte Spiridon, cum ai arãtat-o
tuturor celor care mai înainte de
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noi au avut nevoie de ajutor;
prin mijlocirea ta au dobândit
de la Împãratul cerului ºi al pãmântului vindecare de boli ºi
sporire în toate cele de folos;
precum aceia, aºa ºi noi, împreunã cu tine, cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12
Scapã-ne de moartea sufleteascã, Sfinte Ierarhe Spiridon,
precum pe femeia cãzutã în desfrâu, chiar de suntem mai pãcãtoºi decât ea; aºadar, noi, ruºinându-ne de faptele care din
tinereþe ne-au cuprins, le mãrturisim þie ºi cerem ajutorul tãu, cu
graiuri ca acestea:
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Bucurã-te, mãrturie a celor ce
s-au mãrturisit cu pocãinþã;
Bucurã-te, mustrare a celor ce
cu viclenie îºi tãinuiesc pãcatele;
Bucurã-te, cel ce nu suferi pe
cei care vieþuiesc în nelegiuiri;
Bucurã-te, folositor al celor
ce s-au pocãit;
Bucurã-te, cel ce ai dezlegat
limba slujitorului semeþ;
Bucurã-te, cel ce ai întors
capra la stãpânul ei de la cel ce o
rãpise;
Bucurã-te, cel ce mai înainte
ai descoperit fapte neºtiute;
Bucurã-te, cel ce pe mulþi ai
adus la credinþã prin minunile
tale;
Bucurã-te, îþi cântãm ºi noi,
cei ce ne bucurãm de tãmãduiri;
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Bucurã-te, strigãm þie, aºteptând iertarea pãcatelor;
Bucurã-te, cel ce ai bucurat cu
minunile neamul creºtinesc;
Bucurã-te, dar fãcut creºtinilor de Mântuitorul Hristos;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare fãcãtor de minuni!
Condacul 13
O, preabunule ºi întru tot lãudate Pãrinte Spiridon, primind
acest dar de acum, fii mijlocitor
cãtre înduratul Dumnezeu ca,
pentru sfintele tale rugãciuni ºi
a Sa iubire de oameni, sã ne
dãruiascã sãnãtate ºi iertare de
pãcate, ca ºi noi, împreunã cu
tine, sã-I cântãm în veci:
Aliluia!
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Acest Condac se zice de trei ori,
apoi se rostesc iarãºi Icosul 1 ºi
Condacul 1.
Dupã citirea Acatistului, rostim rugãciunea:
Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fericim pe tine, Nãscãtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi preanevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii ºi mai slãvitã, fãrã de
asemãnare, decât Serafimii,
care, fãrã stricãciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai nãscut, pe
tine, cea cu adevãrat Nãscãtoare
de Dumnezeu, te mãrim.
Dacã este preot, acesta rosteºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.
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În lipsa preotului, dupã rugãciunea cãtre Maica Domnului, zicem:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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