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Luni seara...(nu au pus inițiala mare!)
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Greşeală de numerotare corectată astfel în carte.
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LIPSEȘTE O FOAIE!









































































































































































user
note
Lipsește o foaie sau mai multe: sfîrșitul cîntării, ...?, Cîntarea 1 din Denia Sîmbăta Mare (a Prohodului)
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 ms 47m
Note
Forzaţul anterior cu însemnări:"1903, Ianuarie / 12 / Cadou Părintelui Lungulescu / A. H. Rîmniceanu. / Cadou Părintelui Lungulescu, / Alecu Hristea Rîmniceanu. / Hristea Grigoriu a fost cîn- / tăreţ la Episcopie Rîmnicu Vîlcea. / El a scris această carte. / Preot D. Lungulescu."

stavropoleos
Note
1903 ianuarie 12. Cadou Părintelui Lungulescu.Cadou Părintelui Lungulescu Alecu Rîmniceanu. Hristea Grigoriu a fost cîntăreţ la Episcopia R. Vîlcea. El a scris această carte. Pr. D. Lungulescu.



 ms 47m
Note
p178, nescrisă, dar cu însemnări:"Hristea Grigoriu, 1838, Martie, 10. / Hristea Grigoriu, Martie, 10. / Tatăl lui Alecu, fost cîntăreţ / la Biserica Sfîntu Gheorghe Nou. / Preot D. Lungulescu."

stavropoleos
Note
Hristea Grigoriu 1838 martie 10.Hristea Grigoriu 1838 martie 10.Tatăl lui Alecu fost cîntăreţ la Biserica Sfîntul Gheorghe Nou.Pr. D. Lungulescu



 ms 47m
Note
p178v şi p179, nescrise, dar cu însemnări: "Ah lumina mea lumină / Ca mine de dor plină."



 ms 47m
Note
Ultimele pagini p179v şi p180, nescrise.



 ms 47m
Note
Forzaţul posterior şi ultimele pagini.



 ms 47m
Note
Forzaţul posterior şi ultimele pagini.



 ms 47m
Note
Forzaţul posterior cu însemnări şi ultima pagină.
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	Slavă la Laude, g2: Minune mare și preaslăvită s-a săvîrșit astăzi


	Duminica 6
	Stihiri la Ds
	1, g6: Astăzi darul Sfîntului Duh pe noi ne-a adunat
	2, g6: Cel ce are scaun cerul și așternut picioarelor pămîntul
	3, g6: Veniți astăzi și noi tot Israilul cel nou
	4, g6: Însemnîndu-ne nouă mai nainte cinstită Învierea Ta 
	5, g6: Cu șase zile mai nainte de Paști sosit-a Iisus

	Slavă la Ds, g6: Astăzi darul Sfîntului Duh pe noi ne-a adunat
	Stihiri la Litie
	1, g1: Preasfîntul Duh Cel ce a învățat pe apostoli
	2, g1: Fiul și Cuvîntul Tatălui Cel împreună fără de început
	3, g1: Cu șase zile mai nainte de Paști s-a auzit glasul Tău
	4, g1: Întrînd Tu Doamne în sfînta cetate șezîn pe mînz
	5, g1: Slavă Ție Hristoase Celui ce șezi pe scaun

	S Șa la Litie, g3: Mai înainte cu șase zile de facerea Paștilor
	Stihiri la Stihoavnă
	1, g8: Bucură-te și te veselește cetatea Sionului
	2, g8: Venit-a Mîntuitorul astăzi în cetatea Ierusalimului
	3, g8: Cel ce Te porți pe heruvimi și ești lăudat de serafimi

	Sedealna 1
	g4: Curățindu-ne sufletele să lăudăm pe Hristos
	S Șa, g4: Pe Lazăr cel mort de 4 zile

	Sedealna 2
	g4: Pentru prietenul Tău Lazăr ai vărsat lacrimi
	S Șa, g1: Lăudați cu un glas popoare și neamuri că Împăratul îngerilor

	Sedealna după Polieleu, g8: Cel ce șade pe scaun de heruvimi și pe mînz a șezut
	după Ps50, g2: Astăzi Hristos întră în cetatea Vitania
	Canonul Floriilor
	C1
	Arătatu-s-au ale adîncului izvoare
	Din gura pruncilor
	Biserica cuvioșilor

	C3
	Din piatra cea vîrtoasă
	Pe mortul cel de 4 zile
	Cîntați popoarelor 

	C4
	Hristos Cel ce vine la iveală
	Să  vestească bucurie
	Domnul Cel ce stăpînește
	Cel ce a măsurat cerul

	C5
	Pe muntele Sionului
	Dzeu Cel ce șade
	Sioane munte sfînt

	C6
	Strigat-au cu veselie
	Primește Israile
	Slobozește dezleagă-ți

	C7
	Cel ce ai mîntuit
	Îngenunchind popoarele
	Mulțimea fără de răutate
	Cu stîlpări de finic

	C8
	Veselește-te Ierusalime
	Pe mînz tînăr
	Dzeul tău Hristos
	Se lipsește de

	C9
	Dzeu este Domnul
	Păgîni pentru ce vă
	Acesta este Dzeul nostru
	Sminteală cărării


	Stihiri la Laude
	1, g4: Muțimea poporului Doamne așternea pe cale hainele sale
	2, g4: Vrînd Tu Doamne să intri în sfînta cetate stîlpări din coapci
	3, g4: Ieșiți neamuri ieșiți popoare și vedeți astăzi pe Împăratul ceresc
	4, g4: Învierea cea de obște mai nainte de Patima Ta cea de bună voie

	Slavă la Laude, g6: Mai înainte de Paști cu 6 zile venit-a Iisus în Vitania

	Săptămîna 7
	Duminică seara
	Idiomele la Stihoavnă
	1, g2: De la stîlpările de finic și de la acele ramuri
	2, g3: Înfricoșat lucru este a cădea în mîinile Dzeului celui viu
	3, g7: Adunare vicleană și desfrînată care n-ai păzit credința


	Denii
	Aliluia, g8
	Iată Mirele, g8

	Denie Lunea cea Mare
	Sed1, g1: Cinstitele Patimi au răsărit lumii
	Sed2, g1: Judecătorule cel nevăzut cum Te-ai văzut cu trup
	Sed3, g8: Ziua aceasta luminat aduce începuturile Patimilor Domnului
	Canon, g2
	C1
	Celui ce marea cea neumblată și cu valuri
	Negrăită smerenia
	Însumi am venit

	C8
	Înfricoșatu-s-a de nepurcatul trup
	Atuncea vor cunoaște
	Stăpînirea voastră

	C9
	Mărit-ai Hristoase
	Toată întinăciunea
	Zis-ai Doamne


	Luminînda: Cămara Ta Mîntuitorule
	Idiomele la Laude
	1, g1: Mergînd Domnul spre Patima cea de bunăvoie
	2, g5: Ajungînd noi credincioșii la Patima

	Slavă la Laude, g5: Doamne venind spre Patimă întărind pe ucenicii Tăi
	Idiomele la Stihoavnă
	1, g5: Doamne nepricepîndu-se muma fiilor lui Zevedei pentru taina
	2, g5: Doamne învățînd pe ucenicii Tăi să gîndesacă
	3, g8: Temîndu-ne fraților de pedeapsa smochinului

	Slavă la Stihoavnă, g8: A oua Evă afînd șarpele pe egipteanca

	Denie Marțea cea Mare
	Sed1, g4: Pe Mirele fraților să iubim, candelele noastre să le grijim
	Sed2, g4: Sfat fărădelege aupra Ta Mîntuitorule
	Sed3, g8: Iude cel cu mintea iubitoare de argint
	Canon, g2
	Cîntarea 8  
	Poruncii muncitorului
	Să lepădăm lenea
	Să avem din destul
	Cîți ați luat talantul

	C9
	Ceea ce pe Dzeu
	Zis-ai ucenicilor
	Întru a doua venire


	Laude
	1, g1: Întru luminările sfinților Tăi
	2, g2: De lenea sufletului meu dormind eu
	LIPSEȘTE O FOAIE: S Șa la Laude

	Stihoavna
	LIPSEȘTE ACEEAȘI FOAIE: 1, 2
	3, g6: Mire Cela ce ești mai frumos cu podoaba decît toți oamenii
	S Șa, g7: Iată că-și încredințează Stăpînul talantul Său ție


	Denie Miercurea cea Mare
	Sed1, 3: Păcătoasa a venit la Tine vărsînd mir cu lacrimi
	Sed2, g4: Iuda cel înșelător poftind iubirea de argint
	Sed3, g1: Păcătoasa ștergînd cu căldurp preacuratele Tale picioare
	Canon, g2
	C3
	Pe piatra credinței
	În deșert
	Sfatul cel cumplit

	C8
	Cuvîntul muncitorului
	Turnînd femeia
	Cu lacrimi a spălat
	Săvîrșitu-s-a mî tuirea

	C9
	Cu suflete curate
	Arătîndu-se nemulțumitor
	Iuda lepădîndu-se
	O iubirea ta de argint


	Laude
	1, g1: Pe Tine Fiul Fecioarei cunoscîndu-Te păcătoasa
	2, g1: Mirul cel de mult preț l-a amestecat păcătoasa cu lacrimi
	3, g1: Cînd aducea păcătoasa mirul
	4, g1: Vai de ticăloșia Iudei
	Slavă, g2: Păcătoasa a alergat cu mir
	Șa, g6: Cea cufundată în păcate Te-a aflat pe Tine

	Stihoavna
	1, g6: Astăzi a venit Hristos în casa fariseului
	2, g6: Tins-a păcătoasa părul său
	3, g6: Venit-a la Tine femeia cea împuțită
	4, g6: Cea defăimată pentru viață și cunoscută pentru întoarcere
	S Șa, g8: Doamne femeia ceea ce căzuse în păcate multe


	Denie Joia cea Mare
	Aliluia, g8
	Cînd slăviții ucenici, g8
	Canon, g6
	C1
	Cu tăiere s-a tăiat
	Cea pricinuitoare
	Taine învățînd
	Să auzim toți

	C3
	Domn fiind
	Cu paharul Tău
	Zis-ai mai nainte

	Sedealna la C3
	1, g1: Cela ce a făcut bălțile
	S, g3: Smerindu-Te pentru milostivirea Ta
	Șa, g4: Mîncînd Stăpîne

	C4
	Mai nainte văzînd
	Spre Patima
	Bînd din pahar
	Băutură nouă

	C5
	Cu legătura dragostei
	Ceea ce ține apa
	Arătat-a ucenicilor

	C6
	Adîncul cel mai de jos
	Domn și învățător
	Neavînd cineva

	C7
	Tinerii în Babilon
	Clătind cu capul Iuda
	Prietenilor Hristos a zis
	Cel ce pune mîna

	C8
	Pentru legile părintești
	Fericiții apostoli
	Obiceiul prieteșugului
	Neînțelegătorul a luat

	C9
	Din ospățul Stăpînului
	Zis-a ucenicilor
	Tatăl M-a născut
	Precum sunt om


	Laude
	1, g2: Adună-se acum soborul jidovilor ca să dea lui Pilat
	2, g2: Iuda cel fără de lege Doamne carele și-a întins mîna
	3, g2: Iuda vînzătorul viclean fiind
	4, g2: Iuda sluga și vicleanul ucenicul și pizmărețul
	S Șa, g2: Pe Carele Isaia mai nainte miel L-a numit vestindu-L

	Stihoavna
	1, g8: Astăzi s-a adunat soborul cel viclean asupra lui Hristos
	2, g8: Astăzi își ascunde Iuda fața cea iubitoare de săraci
	3, g8: Năravul tău este plin de vicleșug Iudo fără de lege
	4, g8: Nimenea să nu fie neîmpărtășit cinei Stăpînului
	Șa, g5: Îndreptînd spre cele de taină Doamne pe ucenicii Tăi


	Joia cea Mare  seara, S Șa la Ds, g6: Iuda cu adevărat este fiul viperelor celor ce au mîncat mană în pustie
	Joia Mare, Rînduiala spălării picioarelor
	Idiomele
	1, g1: Cela ce Te-ai încins cu ștergarul
	2, g2Vrînd să luăm mare facere de bine credincioșii să alergăm
	3, g2: Petru se sfia să i se spele picioarele
	4, g8: Astăzi cel neapropiat după ființă lucru de rob a luat

	Slavă, g6: Mai bine ar fi fost Iudo de nu te-ai fi zămislit în pîntecele maicii tale
	Și acum, g8: Cu dormire diavolească finnd cuprin Iuda

	Denie Vinerea Mare
	Antifon1, g8
	Boierii popoarelor
	Cuvînt călcător de lege
	Simțirile noastre
	S Șa, Fecioară ai născut

	Antifon 2, g6
	Alergat-a Iuda
	Cu milostenie
	S Șa, Nu înceta Fecioară

	Antifon 3, g2
	Pentru învierea lui Lazăr
	La cina Ta
	Întrebînd Ioan
	Cu 30 de arginți
	La spălarea Ta
	Privegheați
	S Șa, Mîntuiește

	Sedealna, g7: Ospătînd la cină
	Antifon 4, g5
	Astăzi Iuda lasă
	Astăzi Iuda se leapădă
	Să avem iubire
	S Șa Preaslăvie

	Antifon 5, g6
	Ucenicul a tocmit
	Astăzi Făcătorul
	S Șa, Ceea ce ai zămislit

	Antifon 6, g7
	Astăzi priveghează
	Astăzi au pironit
	Doamne viind
	S Șa, Bucură-te

	Sedealna, g7: Ce pricină te-a făcut Iuda
	Antifon 7, g8
	Doamne răbdînd
	De 3 ori
	S Șa, Ca pe ceea ce este ușă

	Antifon 8, g2
	Spuneți călcători
	Să se răstignească
	S Șa, Că nu avem îndrăzneală

	Antifon 9, g3
	Pus-au 30 de arginți
	Datu-mi-au spre mîncarea Mea
	S Șa, Noi cei din neamuri

	Sedealna, g8: O cum Iuda cel ce era oarecînd ucenic
	Antifon 10, g6
	Cel ce Se îmbracă
	Ucenicul s-a lepădat
	S Șa, Împacă lumea

	Antifon 11, g6
	Pentru binele
	N-au fost îndestulate
	Nici pămîntul
	S Șa, Știm că S-a întrupat

	Antifon 12, g8
	Acestea zice Domnul
	Astăzi catapeteasma
	Legiuitorii lui Israil
	S Șa, Bucură-te ușa

	Sedealna, 8: Cînd ai stătut înaintea Caiafei Dumnezeule
	Antifon 13, g6
	Adunarea jidovilor
	De Carele toate
	S Șa, Născătoare de Dzeu

	Antifon 14, g8
	Doamne Cela ce ai primit
	Puțin glas
	S Șa, Bucură-te

	Antifon 15, g6
	Astăzi S-a spînzurat pe lemn 
	Să nu prăznuim ca jidovii
	Crucea Ta
	S Șa, Văzîndu-Te

	Sedealna, g4: Răscumpăratu-ne-ai pe noi
	Canon, g6
	C5
	La Tine mînec
	Dacă și-au spălat
	Zis-ai vedeți
	aceeași încă o dată!!

	C8
	Chipul răutății
	Zis-ai Hristoase
	Cuvînt spurcat
	Adîncul înțelepciunii
	Te lepezi

	C9
	Ceea ce ești
	Oastea cea pierzătoare
	Neînțelegînd păgînii
	Preoții și cărturarii
	Înconjuratu-Te-au


	Luminînda: Întru o zi ai învrednicit
	Laude
	1, g3: Două lucruri și rele a făcut fiul meu
	2, g3: Fiecare parte a sfîntului Tău trup a răbdat ocară pentru noi
	3, g3: Răstignindu-Te Tu Hristoase toată făptura văzînd
	Slavă, g6: Dezbrăcatu-M-au pe Mine de hainele Mele
	Și acum, g6: Spatele Mele le-am dat spre bătăi

	Stihoavna
	1, g1: Toată făptura s-a schimbat de frică
	2, g2: Poporul cel păgînescși fărădelege pentru ce a cugetat cele deșarte
	3, g2: Astăzi văzîndu-Te pe Tine Cuvinte Fecioara cea fără prihană
	4, g2: Pe lemn răstignit văzîndu-Te Hristoase pe Tine Făcătorul
	Slavă, g8: Doamne suindu-Te pe cruce a căzut frică și cutremur
	Și acum, g8: Acum se întinge condeiul răspunsului de judecată


	Vinerea Mare, Ceasurile împărătești
	Ceas 1
	1, g8, Astăzi catapeteasma bisericii se rupe
	2, g8: Ca o oaie spre junghiere
	S Șa, g8: Doamne răbdînd toate așa ai zis

	Ceas 3
	1, g8: Pentru frica jidovilor s-a lepădat de Tine
	2, g8: Mai nainte de cinstita Răstignire ostașii batjocorindu-Te
	S Șa, g5: Cînd Te trăgeau spre Cruce așa ai strigat

	Ceas 6
	1, g8: Aceasta zice Domnul către jidovi poporul meu
	2, g8: Legiuitorii lui Israil jidovi și farisei ceata apostolilor strigă către voi
	S Șa, g5: Veniți purtătoare de Hristos popoare să vedem

	Ceas 9
	1, g7: Spaimă era a vedea pe Făcătorul
	2, g2: Cînd au pironit pe cruce cei fără de lege pe Domnul slavei
	S Șa, g6: Astăzi S-a spînzurat pe lemn Cel ce a spînzurat pămîntul pe ape
	aceeași, pe larg


	Vinerea Mare seara la Vecernie
	Stihira 5 la Ds, g6: Astăzi Stăpînul făpturii  a stătut de față
	Slavă la Ds, g6: O cum adunarea cea fără de lege a osîndit spre moarte pe Împăratul făpturii
	Și acum la Ds, g6: Înfricoșată și preaslăvită taină se petrece astăzi
	S Șa la Stihoavnă, g5: Pe Tine Cela ce Te îmbraci cu lumina ca și cu un veșmînt

	Denie Sîmbăta Mare
	Canon, 6
	C1
	foaie lipsă cu 3 strofe
	Ca să umpli toate

	C3
	Pe Tine Cela ce ai spînzurat
	Închipuirile înfropării Tale
	Întinsu-Ți-ai palmele
	În mormînt și sup peceți

	Sedealna, g1: Mormîntul Tău Mîntuitorule
	C4
	Smerenia Ta
	Astăzi ai sfințit
	Biruind Tu
	Iadul întîmpinîndu-Te

	C5
	Lumina cea neînserată
	Înnoiești pe pămînteni
	Prin moarte ai prefăcut
	Ieșind Ziditorul meu

	C6
	Prins a fost
	Omorîtu-Te-ai
	Greșeala lui Adam
	Împărățit-a iadul

	C7
	Negrăită minune
	Rănitu-s-a iadul
	Bogat este mormîntul
	După obiceiul morților
	Una era dumnezeirea

	C8
	Spăimîntează-te
	Stricatu-s-a locașul
	Încetat-a îndrăzneala
	O minune nouă

	C9
	Nu te tîngui
	Întru străină
	Mă acoperă
	Să se bucure


	Laude
	1, g2: Astăzi cuprinde mormîntul pe Cel ce cuprinde făptura
	2, g2: Ce este această vedere ce se vede
	3, g2: Veniți să vedem viața noastră zăcînd în mormînt
	4, g6: Cerut-a Iosif trupul lui Iisus
	Slavă, g6: Ziua de astăzi mai înainte o a închipuit 


	Sîmbăta Mare seara la Vecernie
	Stihira 5 la Ds, g6: Astăzi iadul strigă suspinînd mai bine mi-ar fi fost
	Stihira 6 la Ds, g6: Astăzi iadul strigă suspinînd stricatu-s-a puterea mea
	Stihira 6 la Ds, g6: Astăzi iadul strigă suspinînd zdrobitu-s-a stăpînirea mea

	Idiomela, g6: Soarle și-a ascuns razele 
	aceeași, g5


	PENTICOSTAR
	Hristos a înviat, g5
	Catavasii Paști, g1
	1, Ziua Învierii
	3, Veniți să bem
	4, La dumnezeiasca strajă
	5, Să mînecăm
	6, Pogorîtu-Te-ai
	7, Cel ce a izbăvit
	8, Această aleasă
	9, Îngerul a strigat

	Ziua Învierii, g5
	Vinerea luminată, Izvorul tămăduirii
	Slavă al Ds, g8: Cine va grăi puterile tale o Izvorule care fiind plin
	Slavă la Stihoavnă, g5: Să trămbițăm prin cîntări o iubitorilor de praznic

	Duminica 2 a Tomii
	Stihiri la Ds
	1, g1: Fiind ușile încuiate și ucenicii adunați
	2, g1: După 8 zile de la Învierea Ta Doamne
	4, g1: Ucenicii îndoindu-se  a opta zi a venit Mîntuitorul
	3, g1: Toma cel ce se numea geamăn nu era cu dînșii
	5, g2: După Învierea Ta Doamne adunați fiind ucenicii
	6, g2: Fiind ușile încuiate stînd Iisus înaintea ucenicilor

	S Șa la Ds, g6: Ușile fiind încuiate venit-ai la ucenici Hristoase
	Stihiri la Litie
	1, g4: Venit-ai Doamne cu strălucirea cea neumbrită a strălucirii dumnezeiri Tale
	2, g8: Atinge-te Tomo de coasta Mea cu mîna zice Hristos

	S Șa la Litie, g8: Fiind ușile încuiate și ucenicii adunați
	Stihiri la Stihoavnă, g?
	1, O uimitoarea minune necredința a rodit credință nezdruncinată
	2, O uimitoarea minune iarba atingîndu-se de foc s-a păzit nearsă 
	3, O uimitoarea minune Ioan și-a plecat  capul pe pieptul Cuvîntului

	S Șa la Stihoavnă, g5: Iubitorule de oameni mare și fără asemănare este mulțimea îndurărilor Tale
	Slavă la Laude, g6: După 8 zile de la Învierea Ta Iisuse Împărate

	Duminica 3 a mironosițelor
	Stihiri la Ds, g2
	1, Mironosițele femei foarte de dimineață miresme luînd
	2, Pentru ce amestecați mirurile cu lacrimi ucenițelor
	3, Mironosițele de dimineață venind și la mormîntul Tău

	Slavă la Ds, g6: Mironosițele femei ajungînd la mormîntul Tău și văzînd pecețile
	Stihiri la Litie, g1
	1, Mironosițelor femei pentru ce ați venit la mormînt
	2, Cu frică au venit femeile la mormînt sărguindu-se să ungă
	3, Venit-au la mormînt Magdalena și cealaltă Marie


	Duminica 4 a slăbănogului
	Stihiri la Ds, g1
	1, Cel ce ai zidit pe om cu mîna Ta cea preacurată
	2, Ca un mort neîngropat fiind slăbănogul

	Slavă la Ds, g5: Suitu-S-a Iisus în Ierusalim la scăldătoarea oilor 
	Slavă la Litie, g5: La scăldătoarea oilor zăcea un om în neputință
	Slavă la Stihoavnă, g8: La pridvorul lui Solomon acolo zăcea mulțime de bolnavi
	Slavă la Laude, g8: Doamne pe slăbănogul nu scăldătoarea l-a vindecat

	Săptămîna 4
	Miercurea Înjumătățirii
	S Șa la Ds, g6: La înjumătățirea zilelor dintre praznicul
	Stihiri la Stihoavnă
	1, g1: Sosit-a înjumătățirea zilelor Cincizecimii întru care Hristos
	2, g1: Înjumătățindu-se praznicul venit-ai în templu 
	3, g2: Cînd a sosit înjumătățirea praznicului  suitu-S-a Iisus la templu și a învățat

	S Șa la Stihoavnă, g8: Înjumătățindu-se praznicul învățind Tu Mîntuitorule
	S Șa la Laude, g4: Luminîndu-ne fraților cu Învierea Mîntuitorului

	Joi
	S Șa, g2: Cînd ai venit în templu Hristoase Dzeule la înjumătățirea
	S Șa la Stihoavnă, g3: Înjumătățindu-se praznicul slăvim pe Cel ce făcut mîntuire
	S Șa la Laude, g4: Doamne mai nainte de preacinstită Patima Ta la înjumătățirea praznicului
	S Șa la Stihoavnă, g8: La înjumătățirea praznicului mai nainte de Patima

	Vineri
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