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Note
Ms. 49m: ANTOLOGIE cuprinzînd:- un fragment de Propedie, - Anastasimatar, - Cîntări ale Sfintei Liturghiide Theodulos Monahul, Hrisaf cel Nou, Balasie Preotul, Nichifor Itikos, Petru Berechet, Ioan Cucuzel ş.a.A doua jumătate a secolului al XVIII-lea (ante 1779), 302 file, 12x7,5 cm.Text în limba greacă, notaţie ante-hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie de două mîini diferite, cu iniţiale împodobite.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ms 49m
Note
Greşeala de numerotare corectată astfel în carte.























































































































































































 ms 49m
Note
1779 noiembrie Am scris aice eu mai jos iscălit pentru ca să se ştie cînd am venit la sfinţia sa părintele egumen de Soveja de i-am început a învăţa la gramatică începînd de la ...






















































































































	www.stavropoleos.ro
	Ms. 49m: ANTOLOGIE cuprinzînd: - un fragment de Propedie,  - Anastasimatar,  - Cîntări ale Sfintei Liturghii de Teodulos Monahul, Hrisaf cel Nou, Balasie Preotul, Nichifor Itikos, Petru Berechet, Ioan Cucuzel ş.a. A doua jumătate a secolului 18 (ante 1779), 302 file, 12x7,5 cm. Text în limba greacă, notaţie ante-hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie de 
	GRAMATICĂ - fragment
	ANASTASIMATAR
	GLAS 1
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Rugăciunile noastre cele de seară
	2. Înconjurați noroadelor Sionul
	3. Veniți noroadelor
	4. Veseliți-vă ceruri
	5. Pe Cela ce cu trupul
	6. Stînd înaintea mormîntului Tău
	7. Cuvîntului celui împreună fără de început

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Cu Patima Ta
	2. Să se bucure
	3. Împărat fiind
	4. Femeile mironosițe
	S Șa, Iată s-a plinit prorocia

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți îngerii Lui
	1. Lăudăm Hristoase Patima Ta
	2. Cela ce răstignire ai răbdat
	3. Cela ce iadul ai prădat
	4. Plecăciunea Ta
	5. Cînd Te-ai pironit
	6. Tînguindu-se cinstitele femei
	7. Rănilor celor dumnezeiești
	8. Iubitorule de tulburare


	GLAS 2
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Celui mai nainte de veci din Tatăl născut
	2. Hristos Mîntuitorul nostru pe cruce pironindu-Se
	3. Cu arhanghelii să cîntăm Învierea lui Hristos
	4. Pe Tine Stăpînul Cel ce Te-ai răstignit
	5. Cu crucea Ta ai stricat blestemul lemnului
	6. Deschisu-s-au Ție Doamne cu frică
	7. Cîntare de mîntuire cîntînd

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Învierea Ta Hristoase
	2. Pe lemn Mîntuitorule ai stricat
	3. Pe cruce arătîndu-Te Hristoase pironit
	4. Dătătorule de viață Hristoase
	S Șa, O minune mai nouă decît toate minunile

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Toată suflarea și toată zidirea
	2. Să spună iudeii în ce chip
	3. Bucurați-vă noroade și vă veseliți
	4. Înger mai nainte de zămislire
	5. Vărsat-au mir cu lacrimi
	6. Să laude neamurile
	7. Răstignitu-Te-ai și Te-ai îngropat
	8. Cu adevărat călcătorilor de lege


	GLAS 3
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Cu crucea Ta Hristoase
	2. Luminatu-s-au toate
	3. Slăvesc puterea Tatălui
	4. Cinstitei crucii Tale
	5. Lăudăm pe Mîntuitorul
	6. Celor din iad pogorîndu-Se Hristos
	7. Cei ce stăm cu nevrednicie

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Hristoase Cela ce cu Patima Ta
	2. Învierea Ta cea de viață purtătoare
	3. Dzeu fiind neschimbat
	4. Ca să izbăvești din moarte
	S Șa, Fără sămînță din dumnezeiescul Duh

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Veniți toate neamurile
	2. Povestit-au toate minunile
	3. De bucurie toate s-au umplut
	4. Întru lumina Ta Stăpîne
	5. Cîntare de dimineață
	6. Strălucind îngerul
	7. În mormînt Te-a căutat
	8. Evreii au închis în mormînt


	GLAS 4
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Crucii Tale celei făcătoare de viață
	2. Oprirea lemnului neascultării
	3. Porțile iadului
	4. Veniți să lăudăm
	5. Îngerii și oamenii
	6. Porțile cele de aramă
	7. Doamne nașterea Ta

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Doamne suindu-Te pe cruce
	2. Fiind răstignit pe lemn 
	ÎNSEMNARE
	3. Norodul cel fărădelege
	4. Cu lacrimi femeile
	S Șa, Caută spre rugăciunile

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Cela ce crucea ai suferit
	2. Cu crucea Ta Hristoase din blestemul
	3. Cu crucea Ta Hristoase Mîntuitorule
	4. Din sînurile Părintelui Tău
	5. Moarte ai primit
	6. Pietrele s-au despicat
	7. Dorit-au femeile
	8. Unde este Iisus


	GLAS 5
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Prin cinstită crucea Ta
	2. Cel ce a dat Învierea
	3. Mare minune
	4. Închinăciune de seară
	5. Pe Începătorul mîntuirii
	6. Cei de la strajă erau învățați
	7. Doamne Cela ce iadul

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Pe Tine Mîntuitorul Hristos
	2. Împungîndu-se coasta Ta
	3. Străină este răstignirea Ta
	4. Cela ce pentru noi cu trupul
	S Șa, Biserică și ușă ești

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Doamne pecetluită fiind groapa
	2. Doamne încuietorile cele veșnice
	3. Doamne femeile au alergat
	4. Doamne precum ai ieșit
	5. Doamne Împărate al veacurilor
	6. Doamne minunile Tale
	7. Mironosițele femei la mormîntul Tău
	8. Străjerii mormîntului Tău


	GLAS 6
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Biruință avînd Hristoase
	2. Astăzi Hristos moartea călcînd
	3. De Tine Doamne
	4. În crucea Ta Hristoase
	5. Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul
	6. Slavă puterii Tale
	7. Îngroparea Ta Doamne

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Învierea Ta Hristoase
	2. Porțile cele de aramă
	3. Din stricăciunea cea de demult
	4. Răstignindu-Te precum ai voit
	S Șa, Făcătorul și Izbăvitorul meu

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Cu crucea Ta Doamne
	2. Îngroparea Ta Stăpîne
	3. Cu Tatăl și cu Duhul
	4. A treia zi ai înviat
	5. Doamne mare și înfricoșătoare
	6. O călcătorilor de lege
	7. Mormîntul pecetluit fiind
	8. La mormîntul Tău cel primitor de viață


	GLAS 7
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Veniți să ne bucurăm
	2. Cruce ai răbdat Mîntuitorule
	3. Apostolii văzînd Învierea
	4. De ai și fost prins Hristoase
	5. Prorocia lui David
	6. Pogorîtu-Te-ai în iad
	7. În groapă Te-ai pus 

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Înviat-ai din mormînt
	2. Celui ce a înviat din morți
	3. Pogorîndu-Te în iad
	4. Înfricoșător Te-ai arătat
	S Șa, Sub acoperămîntul tău

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Înviat-a Hristos
	2. Învierea lui Hristos
	3. Învierii lui Hristos
	4. Ce vom răsplăti Domnului
	5. Porțile iadului
	6. Veniți să ne bucurăm
	7. Strălucind îngerul
	8. Pentru ce ați lepădat


	GLAS 8
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihiri la Ds
	1. Cîntare de seară
	2. Doamne Doamne nu ne lepăda
	3. Bucură-te Sioane
	4. Cuvîntul Cel ce S-a născut
	5. Învierea Ta cea din morți
	6. Slavă Ție Hristoase
	7. Pe Tine Te slăvim Doamne

	Dogmatica
	Stihoavna
	1. Suitu-Te-ai pe cruce
	2. Pe Hristos Cel ce a înviat
	3. Cu psalmi și cu cîntări
	4. O Stăpînul tuturor
	S Șa Fecioară nenuntită

	Laude
	Toată suflarea
	Lăudați pe El toți
	1. Doamne de ai și stătut
	2. Doamne de Te-au și pus iudeii
	3. Doamne armă asupra diavolului
	4. Îngerul Tău Doamne
	5. Pătimit-ai prin cruce
	6. Închinu-mă și slăvesc
	7. Mormîntul Tău cel de viață primitor
	8. Mergînd Tu în porțile iadului


	VOSCRESNE
	1. În munte ucenicii mergînd, g1
	2. Cu miresme venind femeile, g2
	ÎNSEMNARE
	3. Magdalenei Mariei celeia ce a vestit, g3
	4. Mînecare adîncă era, g4
	5. O preaînțelepte judecățile Tale, g5 
	6. Pacea cea adevărată Tu ești, g6
	7. Iată întuneric și de dimineață, g7
	8. Lacrimile Mariei, g8
	9. Ca întru anii cei de apoi, g5
	10. După pogorîrea în iad, g6
	11. Arătîndu-Te pe Tine, g8


	SFÎNTA LITURGHIE
	Trisaghion
	g2
	altul, g2

	Aliluia
	Heruvic (titlul pe pagina anterioară, jos)
	g1
	g2, Hrisaf 
	g3
	ÎNSEMNARE
	g4, Hrisaf
	g5, Hrisaf
	g6, Hrisaf
	g7 varis, Hrisaf
	g8, Hrisaf

	Heruvic în Joia Mare: Cinei Tale celei de taină, g6, Hrisaf
	Heruvic în Sîmbăta Mare: Să tacă tot trupul, g5
	Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Răspunsurile mari
	Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul Savaot
	Amin
	Amin
	Pe Tine Te lăudăm
	Axion, De tine se bucură (doar a doua parte: Că mitrasul tău scaun l-a făcut) 

	Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
	Să se îndrepteze
	Heruvic: Acum puterile cele cerești împreună cu noi
	Chinonic: Gustați și vedeți că bun este Domnul

	Chinonice duminicale: Lăudați pe Domnul
	g1
	g2, Hrisaf
	Irmos calofonic, Petru: Pacea Ta da-ne-o nouă
	g3
	g4
	g5
	g6 (cu titlul pe pagina anterioară, jos)
	g7 varis
	g8

	Chinonice
	Întru pomenire veșnică
	Paharul mîntuirii
	În tot pămîntul a ieșit

	Irmoase calofonice
	9566 p44 Συνεχομαι παντοθεν δεινεις ???rom?
	9566 p36 Η τριφωτοσ ουσια ???rom? Ființa cea în trei sori 7249 p53
	Întru adînc a așternut de demult = 37 p420 
	9566 p95 τη εικονι τη χρυση = Chipului de aur
	Αμαρτωλών τας δεήσεις προσδεχομένη ???rom?

	la Acatist (titlul începe pe pagina anterioară, jos)
	Dzeu este Domnul
	Porunca cea cu taină
	Apărătoare Doamnă, pe larg

	Săptămîna Mare
	Aliluia
	Aliluia
	Iată Mirele
	Cînd slăviții ucenici

	Pe stăpînul
	Pe stăpînul, pe larg
	Mai înainte prorocii, Ioan Cucuzel, g7 Zo (cînd se îmbracă arhiereul în mijlocul bisericii)
	9566 p36 Η τριφωτοσ ουσια ???rom? Ființa cea în trei sori 7249 p53
	Cratimă
	Heruvice
	g1
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Chinonice duminicale: Lăudați pe Domnul
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Chinonice la praznice
	Bunavestire, g1
	Sîmbăta lui Lazăr, g1
	Florii, g4
	Sîmbăta Mare
	altul, Sîmbăta Mare
	Paști, Trupul lui Hristos
	Duminica Tomii (titlul pe pagina anterioară, jos)
	Înjumătățirea Cincizecimii
	Înălțare
	Rusalii
	Schimbarea la față
	1 sept.
	Înălțarea Sfintei Cruci

	Chinonic sîmbătă: Fericiți pe care i-ai ales
	Veniți să ne închinăm
	Aliluia
	Robii Domnului, pe larg, g1, Petru
	Robii Domnului
	Cei ce stați
	Lăudați pe Domnul
	Cîntați numele Lui
	Că pe Iacov
	Pe Israil spre moștenire
	Că eu am cunoscut
	Și Domnul nostru
	Toate cîte a vrut
	În mări și întru toate
	Ridicînd nori
	Fulgerele spre ploaie
	Cel ce scoate vînturile
	Carele a bătut
	De la om pînă la dobitoc
	Trimis-a semne
	Întru faraon și întru toate slugile
	Carele a bătut neamuri multe
	Și a ucis împărați
	Pe Sion
	Și pe Og
	Și toate împărățiile
	Și le-a dat pămîntul
	Moștenire lui Israil
	Doamne numele Tău
	Și pomenirea Ta
	Că va judeca Domnul
	Și spre slugile Sale
	Idolii neamurilor
	Gură au
	Ochi au
	Urechi au
	Că nu este duh în gura lor
	Asemenea lor să fie
	Și toți cei ce se nădăjduiesc
	Casa lui Israil
	Casa lui Aaron
	Casa lui Levi
	Cei ce vă temeți
	Bine este cuvîntat Domnul din Sion

	Slavă, Υμνούμεν σε, προσκυνούμεν σε, Πάτερ άναρχε = ???rom?
	Și acum ???
	???
	Pasapnoaria = Toată suflarea
	g1
	g8

	Doxologie
	Slavă Ție celui
	Lăudămu-Te
	Doamne Împărate
	Doamne Dzeule
	Primește rugăciunile
	Că Tu ești Unul Sfînt
	În toate zilele
	Învrednicește-ne
	Bine ești cuvîntat
	Fie Doamne
	Bine ești cuvîntat
	Doamne scăpare
	Doamne către Tine
	Că la Tine este
	Tinde mila Ta
	Sfinte Dzeule 
	Slavă 
	Și acum
	Sfinte 
	Sfinte
	Sfinte

	???
	Irmos calofonic 9566 p141 Μη της Φθοράς δια πείραν ???rom?
	Erirem
	Irmos calofonic 9566 p63 Εν Σιναίω τώ όρει κατείδέ σε, εν τή βάτω Μωϋσής ???rom?
	altul, Irmos calofonic 9566 p63 Εν Σιναίω τώ όρει κατείδέ σε, εν τή βάτω Μωϋσής ???rom?
	 Έφριξε Γη , Απεστράφη 'Ηλιος = Înfricoșatu-s-a pămîntul, schimbatu-s-a soarele
	ποιοί ... μητυρ ... παρτενος = ???rom?
	9566 p90 Pantanasa Panimnite Παντάνασσα Πανύμνητε ????rom?
	Terirem
	Pacea Ta dă-ne-o nouă
	Veniți ???? Δευτε συμφονοι 
	?
	ÎNSEMNARE
	Veniți ????
	Veniți ????
	Veniți ????
	Irmos calofonic 9566 p39 Εν τη βροντώση καμίνω ???rom?
	Irmos calofonic 9566 p63 Εν Σιναίω τώ όρει κατείδέ σε, εν τή βάτω Μωϋσής ???rom?
	ÎNSEMNARE
	Mai înainte prorocii (cînd se îmbracă arhiereul în mijlocul bisericii)
	Trisaghion, g8
	Sfinte Dzeule
	Sfinte tare
	Sfinte fără de moarte miluiește-ne pre noi

	Apărătoare Doamnă, g8
	Apărătoare Doamnă
	Ca cei izbăviți
	Aducem ție
	Ci ca ceea ce ai
	Din tot felul
	Ca să strigăm

	Trisaghion
	ÎNSEMNARE
	TEXT pe mai multe pagini
	ÎNSEMNARE
	CARTEA - imagini de ansamblu
	prima pagină
	forzaț fix anterior
	forzaț fix posterior
	ultima pagină
	tranșa superioară
	tranșa frontală
	tranșa inferioară
	cotor
	coperta 1
	coperta 2





