
Slava de la vecerniea sfântului Anania


Pe        va   a   a sul   cel      a      a  les,         ma re   le      lo      caș    al    Du     hu
u lui,           pe    Pa   vel  a  pos  to   lu   ul     l-a     ai     lu      mi    i   nat,      prin
des co     pe        ri    i     re      de  la   Du  um ne  e   ze        eu     în ști    i    in
țâ ân  du      u      u   te,          ca        un     în   suți   vă     ză      to    or al Cu
  vân tu    u   lui,         tăi    nu      i      tor  mi nu  ni lor Lui și a      po    o stol
mai  î         na      i     in te de u   ce    e   nic, și          i      co      no    o  o om
cre   di    in cios    al       Le gii ce      lei   noi       a     Lu        ui Hri      i     i
Stos.    Pen tru a      cea sta   ur mând în  vă ță      to     o ru lui tău Hri
i   stos,       sân   ge       le ți- ai   vă ăr      sa   at,      măr tu  ri       si      tor
 fă    cân   du  u    te          cu     pă      ti      mi        i     rea    mu  ce     ni        cea





a       a  scă          A         na     ni        i      ie       I      e   e     ra a  ar      he      î     în
țe        le              ep  te;        și    a       ler     ga  rea să vâ    ăr        și             in
du-ți,        și     cre    din   ța     ne     fu     ra      a       tă              pă      ă     ă
Zind,        îm    pre      u           nă    cu  a       le și       ce   ei de e       su   us,
în tru   î       năl ți      i me  să  lăș   lu     in  du u   t;          roa     a      gă     ă    ă
 te    să   se  mân tu     ia           a  scă    su u      fle  te    le         e      noa       a
a       a   stre.




laudele

stihirile sfantului apostol Anania
podobia:”Ceea ce ești bucuria…”

Cu stră  lu      ci    ri  le   ce      re    e ști  lor    da     ruri stră lu    cin   du    te,
lu    cea       a    făr te-ai  a ră   tat       A  na  ni    i   ia  în  lu  me,         a       run
câ  ând  tu tu      ror ra     ze   stră      lu     ci     i    i    te        a       le dum ne
 ze      ie știi  pre di cări.     Pen   tru      a      cea a    sta      te     cin  stim pe
 ti    ne   cre din cio șii,         ca      pe     un  a     po os  tol și      mu   ce  e
ni     ic. De  2 ori



Tu  pe   că      ră     ă ri le ce    le    dre  ep   te  um blând prea lă  u  da    te,
 de     ce        le     strâm be te-ai  fe rit,          a      bă   tând   de      la   ne




dum ne   ze      i       i   i    re       pe    oa  me nii   cei  în șe lați.   Pen    tru
a        cea   a   sta și     noi cre di  cio  o  o   șii    pe   ti   ne  te mă rim;  și
con   du      că      to  ro  te   nu    mim   a  pro  pi      e  rii că          tre Dum ne
Zeu,     A       na      ni   i   e   a       po    o sto  o   le.
Prea mi  nu    nat  în tru sfi inți   fi ind     Do om  nul,        cu      îm bel șu     ga
ta   mi     i  lă    a      da   ru ri     lor    sa     le  te-a mă rit în   lu    me, și     do
oc tor    te-a   dat    su        u  fle  te lor și   tru pu ri  lor,      A  na  ni    ia,
ce      lor  ce   cu     dra go ste te   la    u  dă  pe       ti   i  ne   a       po      sto
le.
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