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Note
ms 48m:1. f. 4-235 Doxastar, care cuprinde slavele de la Vecernia praznicelor împărăteşti şi ale Maicii Domnului de Petru Lampadarie2.  f. 236-243v Slujba Ceasurilor la Naşterea Domnului 3.  f. 244-260 Slujba Ceasurilor la BoboteazăSec. XVIII (1775), 264 f., 18x12 cm.Text în limba greacă, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie cu ornamente la f. 4. Legat în carton şi hîrtie orange, cu cotor de piele.Însemnare: la f. 235 în limba greacă cu cerneală roşie: „S-a scris această carte de mîna mea smeritului Atanasie medicul din Peloponez şi s-a dăruit învăţatului într-ale muzicii, domnului Tranouli Kyritzi, fiul lui Tranuli Hagi Zuranali în anul mîntuirii 1775, în luna septembrie 14. Facere a fericitului Petru Lampadarie Peloponesiotul al Marii Biserici.”
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Note
Primele 4 file sunt nescrise (ele alcătuiesc forzaţul anterior şi sunt din hîrtie modernă).













































































































































































































































































































































































































 ms 48m
Note
Greşeală de numerotare astfel corectată în carte.
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	www.stavropoleos.ro
	Doxastar, Petru Lampadarie; Ceasurile împărăt ești la Crăciun și Bobotează; caligraf: Atanasie medicul din Peloponez, 1775
	CUPRINS
	Doxastar
	Septembrie
	1 sept, Cuv. Simeon Stîlpnicul și Indictul
	Slavă la Ds, g6: Dumnezeiescul har umbrează peste sicriul
	Și acum la Ds, g6: Cela ce ești unit cu Tatăl și cu Duhul Sfînt
	S la Stihoavnă, g5: Precum Ilie a aflat căruța cea de foc
	Șa la Stihoavnă: Tu Împărate Cela ce ești pururea și petreci
	S la Laude, g2: Cel din pruncie sfințit Simeon ca un rod bun
	Șa la Laude, g8: Cela ce cu negrăita înțelepciune ai tocmit toate

	5 sept, Prorocul Zaharia
	S la Ds, g8: Fiind îmbrăcat cu podoaba preoției celei după Lege
	S la Stihoavnă, g2: Ca un preot curat ai intrat în Sfînta Sfintelor

	6 sept, Arhanghelul Mihail
	S la Stihoavnă, g6: Bucurați-vă dimpreună cu noi toate căpeteniile cetelor îngerești
	Șa la Ds, g6: Bucurați-vă dimpreună cu noi toate cetele fecioarelor
	S Șa la Stihoavnă, g8: Cela ce ești mai mare cetelor și apărător

	8 sept
	S Șa la Ds, g6: Astăzi Dzeu Cel ce se odihnește pe scaune înțelegătoare
	S Șa la Stihoavnă, g8: Veniți toți credincioșii să alergăm către Fecioara
	S Șa la Laude, g6: Aceasta este ziua Domnului bucurați-vă popoare

	9 sept
	S Șa la Ds, g5: O fericită însoțire voi pe toțo părinții ați întrecut
	S Șa la St, g8: Cei ce din coapse neroditoare au odrăslit toiag sfănt
	S Șa la Laude, g2: Astăzi cea cu totul fără prihană Preacurata a ieșit din cea stearpă

	13 sept, Înnoirea
	S la Ds, g6: Pomenirea înnoirilor săvîrșind Doamne
	Șa la Ds a Înainteprăznuirii, g6: Astăzi lemnul s-a arătat, astăzi neamul evreiesc
	S la St, g2: Săvîrșind înnoirea bisericii celei întru tot sfințite a Învierii
	Șa la St a Crucii, g2: Dumnezeiasca comoară ascunsă în pămînt
	S la Laude, g3: Vino-ți întru pricepere omule
	Șa la Laude, g3: Hristoase Dzeul nostru Cel ce ai primit răstignirea

	14 sept
	S Șa la Ds, g2: Veniți toate neamurile binecuvîntatului lemn
	S Șa la St, g8: Pe care de demult Moisi mai nainte închipuindu-o întru sine pe Amalic  surpînd
	S Șa la Laude, g6: Astăzi înainte merge Crucea Domnului

	16 sept, Mța Eufimia
	S la Ds, g6: Ceea ce ești înflorită cu bunătățile și la cuget luminată
	Șa la Ds a Crucii, g6: Crucea Ta cea cu 4 părți înălțîndu-se
	S la St, g8?: Toată limba să se miște către lauda prealăudatei Eufimia
	S la Laude, g6: De-a dreapta Mîntuitorului stă Fecioara și purtătoarea de chinuri
	Șa la Laude, a Crucii, g6: Astăzi pomul vieții din sînurile pămîntului scoțîndu-se

	23 sept, Sf. Ioan Botezătorul
	S la Ds, g6: Din pîntece sterp a răsărit astăzi rodul rugăciunii
	S la St, g6: Înger din coapse neroditoare ai ieșit Botezătorule
	S la Laude, g8: Elisabeta a zămislit pe Mergătorul înainte

	26 sept, Sf. ap. Ioan Evanghelistul
	S la Ds, g2: Pe fiul tunetului și temelia dumnezeieștilor cuvinte
	S la St, g6: Apostole al lui Hristos, evangheliste de Dzeu cuvîntătorule
	S la Laude, g8: Evanghelistule Ioan cel ce ești întocmai ca îngerii

	Duminica Sfinților Părinți
	S la Ds, g6: Pe trîmbițele Duhului cele de taină
	S la St, g4: Pomenirea cea de peste ani astăzi a purtîtorilor de Dzeu Părinți
	S la Laude, g8: Ceata Sfinților Părinți de la marginile lumii adunîndu-se

	26 sept, Sf. Mc. Dimitrie
	S la Ds, g6: Astăzi împreună ne adună pe noi a purtătorului de chinuri prăznuirea
	S la Stihoavnă, g8: Are preadumnezeiesc și fără prihană sufletul tău 
	S la Laude, g4: Pe cel ce și-a cîștigat cu sulițele harul coastei Mîntuitorului


	Noiembrie
	8 nov
	S la Ds, g6: Bucurați-vă împreună cu noi toate căpeteniile cetelor îngerești

	13 nov, Sf. Ioan Gură de aur
	S la Ds, g6: Cuvioase de trei ori fericite preasfinte părinte păstorule cel bun
	S la St, g6: Trîmbiță cu glas de aur te-ai arătat
	S la Laude, g8: Cu cuvinte de aur și cu învățături de Dzeu grăite

	21 nov
	S Șa la Ds, g8: După ce te-ai născut tu dumnezeiască Mireasă
	S Șa la St, g6: Astăzi cetele credincioșilor adunîndu-ne duhovnicește
	S Șa la Laude, g2: Astăzi în biserică se aduce Fecioara

	25 nov, Sf. Ecaterina
	S la Ds, g2: Cu bucurie la prăznuirea de Dzeu înțelepțitei mucenițe Ecaterina
	S la St, g2: Cu viața cea fără materie deprinzîndu-te

	30 nov, Sf. apostol Andrei
	S la Ds, g4: Vînarea peștilor lăsînd apostole
	Șa la Ds, g4: Isaie dănțuiește și cuvîntul lui Dzeu primește
	S la St, g3: Pe cel de un sînge cu Petru
	S la Laude, g8: Pe propovăduitorul credinței și sluga Cuvîntului
	Șa la Laude, g8: Primește Vitleeme pe mitropolia lui Dzeu


	Decembrie
	4 dec, Sf. Varvara
	S la Ds, g6: Patria, neamul și avuția lăsînd Varvaro
	S la Laude, g6: Pe calea chinuirii călătorind de sfatul părintesc ai fugit

	5 dec, Sf. Sava
	S la Ds, g6: Pe cel după chip păzindu-l nevătămat
	S la St, g8: Mulțimile călugărilor pe tine îndreptătorul te cinstim
	S la Laude, g6: Cuvioase părinte Sava în tot pămîntul a ieșit vestirea 

	6 dec
	S la Ds, g6: Pe cel ce este podoaba ierarhilor și lauda părinților
	Șa la Ds, g6: Peșteră bine te împodobește că mielușeaua vine
	S la Stihoavnă, g6: Omule al lui Dzeu și slugă credincioasă
	Șa la St, g6: Ceea ce nu știi de mire, Fecioară, de unde ai venit
	S la Laude, g5: Să trîmbițăm cu trîmbiță de cîntări

	9 dec, Zămislirea Sf. Ana
	S Șa la Ds, g2: Cea negrăită de îngeri și de oameni, cea mare și din veac ascunsă
	S Șa la St, g2: Astăzi din rădăcina lui David împărătească porfiră răsărind
	S Șa la Laude, g5: Cuvinte Cel ce Te odihnești în sînurile părintești

	12 dec, Sf. Spiridon
	!! S la Ds, g1: Cuvioase părinte fericite
	S la St, g2: Dumnezeiescule odor al ierarhilor
	Șa la St, g2: Iată s-a apropiat vremea mîtuirii noastre, peșteră gătește-te
	S la Laude, g4: Cuvioase părinte ierarhe preaslăvite, de apostolească învățătură

	Duminica Sfinților strămoși
	S la Ds, g6: Pe toți strămoșii cei mai nainte de Lege să-i lăudăm astăzi
	S la St, g3: Veniți iubitorilor de prăznuire adunarea strămoșilor
	S la Laude, g7: Veniți toți cu credință să prăznuim pomenirea cea de fiecare an

	Duminica înaintea Nașterii lui Hristos
	S la Ds, g6: Daniil bărbatul doririlor piatră netăiată de mînă văzîndu-Te
	S la St, g2: Bucurați-vă profeți cinstiți care Legea Domnului
	S la Laude, g8: Adunarea învățăturilor Legii arată pe dumnezeiască Nașterea lui Hristos

	20 dec, Sf. Ignatie
	S la Ds, g8: De Dzeu purtătorule Ignatie de doritul tău Hristos
	S la Stihoavnă, g1: O sufletul tău cel tare și de diamant, vrednicule de fericire
	S la St, g6: Se apropie Hristos, Vitleeme gătește-te
	Șa la St, g6: Pizma și focul te va mînca pe tine cel fără minte

	25 dec
	S la Ds, g2: August singur stăpînind pe pămînt
	S la St, g4: Veselește-te Ierusalime și prăznuiți toți cei ce iubiți Sionul
	Șa la St, g4: În peșteră Te-ai sălășluit Hristoase Dumnezeule
	S la Laude, g6: Cînd a fost vremea venirii Tale pe pămînt
	Șa la Laude, g2?: Astăzi Hristos în Vitleem Se naște din Fecioară

	26 dec, Soborul Maicii Domnului
	S Șa la Ds, g6: Slavă întru cei de sus lui Dzeu și pe pămînt pace
	S Șa la St, g8: La Vitleem împreună au alergat
	S la Laude, g6: Astăzi firea cea nevăzută din Fecioară cu oamenii se împreunează

	Duminica după Nașterea lui Hristos
	S la Ds, g6: Pomenirea săvîrșim a lui David binecredinciosului împărat
	S la St, g6: Pomenire arhiereilor și stăpînire împăraților
	Șa la St, g6: Dănțuiesc îngerii toți în ceruri
	S la Laude, g8: Sîngele și focul și fumegarea de fum

	27 dec, Sf. Ștefan
	S la Ds, g2: Împăratului și Stăpînului tuturor Celui ce S-a născut pe pămînt
	Șa la Ds, g2: Mare și uimitoare minune s-a săvîrșit astăzi
	S la St, g6: Întîi între mucenici te-ai arătat și între diaconi
	S la Laude, g5: Întîiule mucenice apostole și întîiule diacone
	Șa la Laude, g5: Necuprinsă este taina care s-a săvîrșit


	Ianuarie
	1 ian
	S la Ds, g8: De înțelepciune iubitor făcîndu-te cuvioase
	Șa la Ds, g8: Pogorîndu-se Mîntuitorul la neamul omenesc
	S la St, g6: Cel ce darul minunilor din cer ai luat
	Șa la St, g8: Nu S-a rușinat Preabunul Dzeu cu trupească tăiere împrejur
	S la Laude, g6: Vărsatu-s-a harul în buzele tale

	6 ian
	S Șa la Ds, g2: Plecatu-Ți-ai capul Înaintemergătorului
	la sfințirea apei, g8: Glasul Domnului peste ape strigă grăind
	S la Laude, g6: Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat Mîntuitorule
	Șa la Laude, g2: Astăzi Hristos la Iordan a venit să se boteze

	7 ian
	S la Ds, g6: Cel ce ești în trup luminător Înainte mergătorule
	Șa la Ds, g6: Dzeu Cuvîntul S-a arătat cu trup neamului omenesc
	S la Stihoavnă, g4: Ca un rîvnitor al Duhului și al harului
	Șa la Stihoavnă, g4: Veniți să urmăm fecioarelor celor înțelepte

	17 ian, Sf. Antonie
	S la Laude: g8: Întru carul bunătăților cel suitor la cer urcîndu-te 

	18 ian, Sf. Atanasie
	S la Ds, g6: Pe începătorii ierarhilor, vîrfurile patriarhilor
	S la Stihoavnă, g3: Iarăși Nilul cel cu unda de aur și cu numele nemuririi numit
	S la Laude, g3: Trîmbița cea mare a adevărului

	20 ian, Sf. Eftimie
	S la Ds, g3: Dăruit fiind lui Dzeu din pîntecele maicii tale
	S la Stihoavnă, g5: Cuvioase părinte nu ai dat somn ochilor tăi

	25 ian, Sf Grigorie Teologul
	S la Ds, g8: Limba ta cea deșteptată spre învățătură
	S la Stihoavnă, g8: Inimile credincioșilor cu limba ta arîndu-le Grigorie
	S la Laude, g1: Alăutei Duhului biruitorului eresurilor

	27 ian, Sf. Ioan Gură de aur
	S la Ds, g4: Nu se cuvenea ție părinte Hrisostoame lăsînd Constantinopolul
	S la Laude, g4: Părinte Gură de aur ca un rîu de Dzeu pornit

	30 ian, Sf. 3 Ierarhi
	S la Laude, g2: Astăzi sufletele pămîntenilor se înalță


	Februarie
	2 febr
	S Șa la Ds, g6: Să se deschidă ușa cerului astăzi că Cuvîntul Tatălui
	S Șa la Stihoavnă, g8: Cel ce Se poartă pe heruvimi și Se laudă de serafimi
	S la Laude, g6: Cel ce bine ai voit pe mîini bătrînești în ziua de astăzi


	Martie
	25 mart
	S Șa la Ds, g6: Trimis a fost din cer Gavriil arhanghelul să binevestească Fecioarei
	S Șa la Stihoavnă, g4: Astăzi șunt bunele vestiri de bucurie
	S Șa la Laude, g2: Taina cea din veac se descoperă astăzi


	Aprilie
	23 apr
	S la Ds, g6: După vrednicia numelui ai viețuit ostașule Gheorghe
	S la Stihoavnă, g4: Pe diamantul răbdării cel înțelegător
	S la Laude, g5: Răsărit-a primăvara veniți să ne desfătăm


	Mai
	21 mai
	S la Ds, g2: Darurile cele bogate și mai bune primind de la Dzeu
	S la Stihoavnă, g8: Lumina cea prealuminoasă, luceafărul cel de seară
	S la Laude, g8: Împăratul împăraților și Dzeu Cel ce cu bogate daruri


	Iunie
	24 iunie
	S la Ds, g6: Astăzi sfeșnicul luminii cale face înaintea venirii Cuvîntului
	Șa la Ds, g6: Elisabeta a zămislit pe Înaintemergătorul Domnului
	S la St, g8: Glasul prorocului Isaia  acum s-a împlinit astăzi
	Șa la St, g8: Vezi pe Elisabeta grăind către Fecioara
	S la Laude, g6: Steaua stelelor Înaintemergătorul

	29 iun
	S la St, g6: Praznic de veselie a strălucit marginilor
	S la Laude, g6: Preacinstit praznicul apostolilor


	Iulie
	2 iul, Punerea veșmîntului MD în Vlaherne
	S Șa la Ds, g2: Gîndul și mintea curățindu-ne cu îngerii și noi să prăznuim
	S Șa la St, g2: Ca cu o cunună prealuminoasă s-a îmbrăcat Biserica

	Duminica Sfinților Părinți
	S la St, g3: Așezămintelor apostolești osîrduitori păzitori ați fost

	20 iul
	S la Ds, g6: Veniți împreunarea drept otodocșilor adunîndu-ne astăzi
	S la St, g6: Prorocule propovăduitorule al lui Hristos de scaunul slavei
	S la Laude, g8: Pe cei mari între proroci și luminătorii

	25 iul, Sf. Ana
	S Șa la Stihoavnă, g8: Veniți toată făptura adunîndu-ne să lăudăm în chimvale
	S Șa la Laude, g2: Veniți toți iubitorii de feciorie și poftitorii de curăție

	26 iul, Sf. muceniță Paraschevi
	S la Ds, g6: Fecioară muceniță purtătoare de chinuri Paraschevi
	S la Stihoavnă, g6: Veniți toate marginile pămîntului să adunăm ceată duhovni cească
	S la Laude, g2: În cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfînt

	27 iul, Sf. Pantelimon
	S la Ds, g6: Strălucit-a astăzi cinstită pomenirea celui fără de arginți
	S la Stihoavnă, g8: Iubind dreapta credința maicii tale  


	August
	1 aug, Sf. Macabei
	S la Ds, g8: Sfinții Macabei tiranului au grăit
	S la Laude, g4: Asupra războiului ce s-a adunat împotriva Macabeilor
	Șa la Laude, g4: Doamne Cela ce ai ajutat preablîndului David
	La închinarea Cinstitei Cruci, g?: Veniți credincioșii să ne închinăm lemnului, g?


	6 aug
	S Șa la Ds, g6: Mai nainte închipuind Învierea Ta Hristoase Dumnezeule
	S Șa la St, g?: Lui Petru și lui Ioan și lui Iacov ucenicilor Tăi
	S Șa la Laude, g8: Suit-a Iisus pe Petru și pe Iacov și pe Ioan în munte înalt

	15 aug
	S Șa la Ds, pe 8 glasuri: Cu voia cea dumnezeiește stăpînitoare
	aceeași, altfel, a lui Ioan Protopsaltul
	S Șa la St, g4: Cînd te-ai dus Născătoare de Dzeu Fecioară la Cel ce S-a născut din tine
	S Șa la Laude, g6: La Adormirea ta cea fără de moarte

	29 aug
	S la Ds, g6: Săvîrșindu-se ziua nașterii lui Irod
	S la St, g8: Mergătorule înaintea Mîntuitorului, tu pe împărați ai mustrat
	S la Laude, g6: Iarăși Irodiada turbează


	Doxastar - Triod
	Duminica vameșului și a fariseului
	Slavă, g8: Atotțiitorule Doamne
	Stihoavnă, Slava, g5: Îngreuiați fiind ochii mei
	Slava, g8: Pe fariseul ce se îndrepta

	Duminica fiului risipitor
	Slava, g2: O, de cît bine m-am lipsit
	Stihoavnă, Slava, g6: Risipind bogăția
	Slava, g6: Bunule Părinte

	Sîmbăta lăsatului de carne, Moșii de iarnă
	Slavă la Ds, g8: Plîng și mă tînguiesc
	Slavă la Stihoavnă, g6: Începătură și stat
	Slavă la Laude, g2: Ca o floare se veștejește

	Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
	Slavă la Ds, g8: Cînd se vor așeza tronurile
	Slavă la Stihoavnă, g8: Vai mie înnegritule suflete
	Slavă la Laude, g1: Să ne curățim mai nainte fraților

	Duminica Izgonirii lui Adam din rai, a lăsatului de brînză
	Slavă la Ds, g6: Șezut-a Adam în preajma raiului
	Slavă la Stihoavnă, g6: Scosu-s-a Adam din rai
	Slavă la Laude, g6: Sosit-a vremea începutul luptelor

	Săptămîna 1
	Duminică seara
	Idiomela, g4: Strălucit-a darul Tău Doamne

	Miercuri seara
	Stihiri la Ds
	1, g8: Postind fraților trupește


	Vineri seara
	Idiomela, g5: Veniți credincioșilor să lucrăm la lumină lucrurile lui Dumnezeu


	Duminica 1
	Slavă la Ds, g2: Strălucit-a darul adevărului
	Slavă la Stihoavnă, g2: Cei ce am trecut din necredință la bună credință
	Slavă la Laude, g6: Moise în vremea postului a luat Legea

	Săptămîna 2
	Duminică seara
	Idiomela, g8: Veniți să ne curățim pe noi înșine cu milostenii

	Miercuri seara
	Idiomela, g1: Postul cel duhovnicesc primindu-l fraților

	Vineri seara
	Vineri seara, Idiomela, g4: Acum este vreme bineprimită


	Duminica 2
	Slavă la Ds, g6: Cuvioase de trei ori fericite ... păstorule cel bun
	Slavă la Stihoavnă, g8: Limba ta cea deșteaptă spre învățătură
	Stihira Triodului la Laude, g6: Celor ce umblă întru întunericul păcatelor

	Săptămîna 3
	Duminică seara
	Idiomela, g8: Frîiele părintești lepădîndu-le

	Miercuri seara
	Idiomela, g4: Nebunește risipind părinteasca mea bogăție

	Vineri seara, Idiomela, g7: Ca un dezmierdat m-am depărtat de la darul Tău

	Duminica 3
	Slavă la Laude, g8: Domnul tuturor ne-a învățat cu pildă ca să ne ferim

	Săptămîna 4
	Duminică seara
	Idiomela, g8: Nu cutez eu ticălosul să privesc cu ochii la cer

	Miercuri seara
	Idiomela, g4: Postul pricinuitorul bunătăților și-a adus acum înjumătățirea sa
	altă Idiomelă, g5: Cei ce săvîrșesc faptele bune în taină

	Slavă la închinarea Cinstitei Cruci: g8: Astăzi cel neapropiat după ființă mie apropiat S-a făcut
	Vineri seara, Idiomela, g?: Făcînd vrednicia sufletului meu roabă patimilor

	Duminica 4
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	Stihoavna
	1, g1: Toată făptura s-a schimbat de frică
	2, g2: Poporul cel păgînesc și 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
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	1, g8: Pentru frica jidovilor s-a lepădat de Tine
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	Vinerea Mare seara la Vecernie
	Stihira 5 la Ds, g6: Astăzi Stăpînul făpturii  a stătut de față
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	Stihira 6 la Ds, g6: Astăzi iadul strigă suspinînd stricatu-s-a puterea mea
	Stihira 7 la Ds, g6: Astăzi iadul strigă suspinînd zdrobitu-s-a stăpînirea mea
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