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Podobie: Cel ce ești chemat...
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Sfinții Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie

Stihiră la Doamne strigat-am, glas 4
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Automela: Cel ce ești chemat...

p.Cornel Coman, 2011 (de pe foaie)
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Canonul Apostolilor.
Cântarea 1. glas 4 leghetos. Θαλάσσης τό ἐρυθραίον.

   S o bo o rul A pos to lesc vo ind să-l cânt ·tri mi

           te-mi Du hul tău şi’n ţe lep ciu nea Ta sfântă de sus Dum ne ze

  u le O mu u le cu mij lo ci rea Sfin ţi lor Tăi U ce

    nici Mân tu i to ru le

        S fin ţi lor A po os toli ru ga ţi vă pen tru noi

  C u ha a rul şi cu pu te rea Ta’ntă riţi Sfin ţii A

       pos toli au zdro bit a le vrăj ma şi lor în tă râ tări de Dum

        ne zeu vă ză tori a jun gând la Ti ne ne’n ce tat pri vind

   cu ne slă bi te ge ne Dum ne ze u le

Cu nu u me le Tău Hris toa se au lu crat tă mă

   du iri în tre păgâni şi cu a Ta cu noş tin ţă au vâ nat

       U ce ni cii mul ţi me de peşti cu vân tă tori şi-au lu mi nat

     cu-a Ta lu mi nă stră lu cind pe toţi

grupul nectarie protopsaltul



         S fin ţi lor A po os toli ru ga ţi vă pen tru noi

 P ri mi i t-au în ţe lep ciu nea cea de sus slă vi ţii-A

     pos toli în Hris tos şi’n ţe lep ciu nea ce lor în vă ţaţi drept ne

    bu nă o au vă ă dit şi vor bă ri e fă ră preţ în tru

    cu vân tul Cru cii bi ru ind

 P rea sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mân tu ieş te

   ne pe noi

 Stă pâ â nă pe Dum ne ze ul tu turor Cel U nul·

        L-ai năs cut ce pen tru noi din ti ne trup a luat cu bu nă vo

i rea Pă rin te e lui şi cu lu cra rea Du hu lui Ce lui

Cântarea a 4a. Επαρθέντα σε ἰδοῦσα.   Prea sfânt Fe cioa ră Mai că

  Stră bă tu t-a toa tă lu u mea ves ti rea voas tră

   cu limbi de foc Slă vi ţi lor U ce nici şi-A pos toli ca pe niş

        te vrea as curi arzând· pe i i doli şi au a prins ce te le

concert Piteşti



     creş ti ni lor cu Du hul Sfânt

       S fin ţi lor A po os toli ru ga ţi vă pentru noi

  Î în ne gri tă fi ind lu u mea cu ne cre din ţa

   cu stră lu ci rea ha ru lui a fost lu mi na tă şi cu re

        văr să ă ri le lui· de ce ei ce-au pri mit în dar· ha rul cel

    prea sfâ ânt al Stă pâ nu lui

  Lu mi naţi fi ind cu sfi in te le ra ze Doamne

   de că tre Ti ne Soa re le Cel din î năl ţi me Sfin ţii U

        ce ni ici au a dus· lu mi i na şi au go nit· toa tă în

     şe la a rea şi ne gu ra

  V ă ză to rii Tăi Cu vi in te Cru cea a vu t-au

   to iag pu te rii şi-au tă iat cu a ceas ta ma rea cea de a

       mar şi-a au tul bu rat· pre cum ca ii va lul cel·ma re al mul

    ţi mii dum ne ze i lor

grupul nectarie protopsaltul



 P rea sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mân tu ieş te

   ne pe noi

Î îm po do bit cu re văr să ă ri le de lu mi nă

  fi ind Hris toa se ce rul Tău cel în su fle ţit noi toţi cu prea

     slă vi i re cântăm· pe ce e ea ce te-a năs cut · pu ruri Năs

Cântarea 6a. Θύσω σοι, µετα φωνής.      că toa a rea de Dum ne zeu

    Î în tă ă rind· pe U ce nici cu ha a rul cu vân tu lui

    şi mai pu ter nici fă cân du-i de cât toa te bâr fe le e

    li ne eşti ei au stri ca at toa tă’ n şe lă toa rea lor în

 ţe lep ci u ne

 R â u ri le· de mân tu i re cu cu ur geri mari au um

     plut a le Bi se ri cii va duri din iz vo rul vi

  e ţii îm bo gă ţi in d-o şi al cu noaş te rii lui Hris tos

concert Piteşti



  prin ha rul A po os to li lor

       S fin ţi lor A po os toli ru ga ţi vă pentru noi

      C a ste le preavii v-aţi a ră tat voi prea a lă u da

ţi lor cu lu mi na te le ra ze ri si pind cu to tul în tu

 ne ca a ta în şe lă ciu u ne şi cu noş tin ţa de

     Dum ne zeu o aţi vă dit

 P rea sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mân tu ieş te

   ne pe noi

     F loa re din văi şi crin cu rat şi bu u nă a flân du te

   Dum ne ze ies cu lui Mi re de a proa pe toa tă fă ră

   pri ha a nă şi să la a şul lui Dum ne zeu Fe cioa a ră

  mă ri mu te e e e e

grupul nectarie protopsaltul



Podobnice ale verhovnicilor Petru şi Pavel. Leghetos. Ὁ ἐξ ὑψίστου.
   C el de Stă pâ â nul che mat nu de la oa meni

       când o o chii ţi s’au cuprins de în tu ne ri cul cel pă mân tesc

    râv ni to ru le al ne cre din ţei în tu ne ci i me des

     co pe rin du ţi-o a tu un cea ţi-a ră să rit o chi lor du hu lui

    ra za ce reas că A pos to le de stră lu ci rea dreptei cre di

in ţe în credin ţân du te Cel ce pre fa a ce în tu ne ri

     cul în lu mi nă Hris to os Dum ne ze ul tău la A

        ce la so le e eş te lu mi nân du ne dar su fle tul

   C u vân tul Ta a tă lui Fi ul şi Pu te rea

   cea ta a le gân du Şi-o cea a A pos to li lor şi de o

    par te lu ân du o şi în tre bân du’i ci ne zic da a ră

     oa me nii că sînt a tu un cea ver hov ni cul L-a cu vân tat

concert Piteşti



     Dum ne zeu şi a stri gat cu e vla vi e Tu eşti Hris to sul

  Fi ul şi ra a za lui Dum ne zeu Celui viu du pă drep ta

    a te fe ri cin du se des co pe ri rea din ce e ruri lu ân

  du o şi pu te rea le gă ă ă rii şi dez le gă ă

   rii pă ca te lor

   D u pă drep ta a te nu mi tu te-ai pi a tră

       în ca a re a în tă rit Domnul Bi se ri cii ne clă ti na

  tă cre din ţa ei păs tor al tur mei cu vân tă toa a re Pe tre

       pu nân du te şi ia a răşi des chi ză tor por ţi lor ce ru lui

     ca să des chizi Fe ri ci tu le ce lo ra ca re vin cu cre di

in ţă dum ne ze ies cu le ci pe A ce e la răs tig nin du

     te L-ai slă vit îm pli ni ind pro ro ci a Lui la A

       ce la so le e eş te mi lei Lui în vred ni cin du ne

grupul nectarie protopsaltul
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