
Luna noiembrie în 30 de zile
Sfântul Apostol ANDREI

la Doamne strigat-am..., stihiri glas 4, Cela ce de sus eşti chemat...

Ήχος Βου

Ce la ce cu lu mi na Mer gă to ru lui î na in

te te-ai lu mi nat când Ra za cea i po sta a ti

că a Sla vei pă rin teşti s-a a ră tat nea mul o me

nesc pen tru mi los ti vi revrând să mân tu ia scă

a tunci în tâi tu slă vi te la Dâ ân sul ai a ler

gat fi ind stră lu cit la min te cu stră lu ci rea cea

de să vâr şi tă aDum ne ze i rii Lui pen tru a

cea as ta pro po vă du i tor şi A po o stol aifost

al lui Hris tosDum ne ze ul no stru pe ca re roagă-Lsă

mân tu ia scă şi să lu mi ne ze su fle te le noa astre

Cel ce cu gla sul Mer gă to ru lui î na in te ai

fost che mat când Cu vân tul Ce elpreasfânts-a în trupat

vi a Ńă no uă dă ru in du ne şi mân tu i re

ce lor de pe pă mânt bi i ne ves tin du le a tunci



prea în Ńe lep te A ce e stu ia ai urmat şi pe ti

ne ca pe o pâr gă de să vâr şi tă şi prea sfân tă

Luite-ai sfin Ńit pe ca re L-ai şi cu nos cut şi ai vestit

fra te lui tău pe Dum ne ze ul no stru pe ca re roa

gă-Lsămân tu ia scă şi să lu mi ne ze su fle te le noa

astre

Ce la ce u ce nic ai fost ce lui ce din cea stear pă

a o drăs lit când Ce el născut din Fe cioa a ră a

ră să rit în vă Ńă to rul drep teicre din Ńe cel ce a

a ră tat şi cu ră Ńi a în frâ nă ă rii

a tunci tu prea a fier bi in te iu bi tor al fap tei bu

u ne An drei prea fe ri ci te te-ai fă cut su i i

şuri în i i ni ma ta punând şi din sla vă la

Sla va cea ne gră i i tă te-ai î nălŃat a lui Hris tos

Dum ne ze ul no stru pe ca re roagă-Lsămân tu ia scă

şi să lu mi ne ze su fle te le noa astre


