
Înălţarea Domnului
Tropar, glas 4             T 

sRt
@m1100!  11'!            !         2      '  !               !                 11'       !    Î î    năl     ţa     tu   Te-ai  în tru    sla   vă Hris toa se Dum ne     ze     ul 

!A         !A        b<?        012      '  !  !    1'!!0os!1am<?    !!11nos tru     bu     cu      ri     e  fă când  u ce ni        i    ci lor        cu fă gă   du

q!    q          z!              !                    !A             b<?         31~1100!2       '!     !         !   OSin  ţa Sfân tu lui Duh    în    cre   din   ţân du    se  prin  bi   ne cu vân ta

!!A     m<?        0q!P'!      !       111k.<?/   @0!2      ' !      !!a re       că    Tu eşti  Fi    ul lui Dum  ne    zeu        Iz   bă    vi   to    o rul lu

os@kb<?u   mii.

Condac, glas 6                        T, automelă sHwyt                                                                                                                                                                                                                                            
@     Mq              !         1w!PS!            !                  !Ab<?    01'  !   !     1 1  P  li   nind rân du     ia  la   pe     en tru noi    şi      ce     le de  pe     pă 

1     0   q     !     000'    !    !     30os0am<?                @21mânt   u    nin  du  le     cu      ce    e  le din   ce       e  ruri        î   năl    ţa 

0  0!      11'!              !              2      '  !               !                 11'       !          !A           !A               b<?                    00tu   Te-ai  în  tru   sla   vă Hris toa  se Dum ne   ze    ul nos tru      nici de 

2      '  !         !          00os!   1a       m<?           !     111'!        !         !       1a          @cu   um des păr    ţi       in   du Te           ci ră    mâ   nând ne de păr tat   şi  

1110!PS!       !     !A              b<?                    4'!             !           11k.<?/                @   2         'stri   gând  ce    lor    ce  Te      e  iu besc:     E   eu sunt cu    voi         şi     ni 

!         !A                0!2      '  !    !       !    os@kb<?i meni îm   po  tri     i va voa  as  tră.
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Luminânda Înălţării Domnului, glas 2                 T, automelă 
sWt

@m1100q!  10'!              !         !os!      !A              b<?                     0U u     ce     ni     cii    pri   vind la Ti     ne   e Te-ai î      î năl ţat   Hris

w!1q!0010'!!! os  !            !A               b<?                     400toa  se  la     Ta  tăl îm    pre      u    nă    ă cu E   el   şe zând.   În     ge     rii

!11'!       !        !           0 os        !                  !A                     m<?                          00p    !       2          '   !      !     !î  na     in    te  e mer  gâ    ând stri gau:      ri      di     ca aţi  por    ţi   i  le

0os    !        !A            b<?             0002          '!     !    03os    ! 1am<?   0ri         i  di caţi     că    Îm    pă     ra    a tul S-a     î       î   năl ţat         la

q!         @11100'!!!os@kb<?sla  va   în    ce     pă     toa    re     de     e lu mi    i  nă.
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STIHIRILE LAUDELOR ÎNĂLŢĂRII                                      

glas 1 

QV

X000000000                   x              e z!1QL ăudaţi-L întru puterile Lui, lăudaţi-L după mul          ţi     i  mea   sla         

! !A     vV                  vei Lui

003z0!10q! !!O0m<C                  0xq!Î n    ge    reş    te   să prăz nu  im noicei din  lu     me stri  gîndcîn      

1os!_    !         !       !1am<C      Q!11q! !!q z!!O@avV            ta        a    re  lui Dum ne zeu     Ce lui  ce     Se    poa ar tă pe sca u nul sla  vei    

r!0Q) s111      am<C O S_!!110[!!11Sfînt eşti Pă    ri in   te     ce    resc      Sfî  înt eşti Cu    vîn     tu le Cel îm   pre 

10[Q_!!Am<Cq!!!w!!!OS!!AvV u      nă    ve  eş nic  Sfî înt eşti şi   Du  hu le prea Sfi in te

X000000000                                        x                 e !!1 L ăudaţi-L în glas de trîmbiţă lăudaţi-L în psal               ti    i  re şi-n          

0_O@avV                  a     a   lă       u      tă

0030!_111a@S11q@1C ă      pe    te     ni    i   i   le     în     ge    reşti  vă  zînd   cu   min tea    î          

1O!_!!!O!0!_r@1am<   C @S11qnăl     ţa   reacea mi nu  na   tă  Mîn tu u   i       to     ru      le            ne     pri      ce     pîn    

!!!1aq!!!O@avVr!w!!!!19`0am<Cdu se zi ceau    u nii că tre al    ţii       Ce pri  ve  liş te+ es te  a     cea  as    ta 

1O!_!!!9_r@1am<C0x!!111a0că     Cel   ce Se ve de + e     es  te   om     la    chip        dar  ca  un Dum   ne     zeu    mai 

0e!Q_! !A!q!!!O@avVpre   sus  de ce   e ruri Se  su    u  ie cu tru  pul
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X0000000000000                                         L ăudaţi-L în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L în chimvale de strigare

x                e!1q!!!w!0_O@avV                  toa  tă  su    fla  a rea să  la   u   de   e  pe  Dom nul

0003z!1q!1'!!!110am<C       0G a      li       le      ie  nii  pri   vind la   Ti   i  ne Cu vîn tu     le           î       

01os!_!        !    0q      !    00Q     !      11O_@a       m< C          năl      ţî        în  du   u  Te   din  Mun te   le    Măs    li   ni   lor    cu tru   pul

!!111'!!!10 [!!0              avV                         5_z!   osQ_!        !Aa  u zeau   pe     î     îngeri stri gî      înd  că tre + ei             Ce   sta aţi  pri  i vind

0xq@11q_!!!!10`0am<C!1q !           !A     ces   ta     va     să    vi   nă ia a răşi cu   tru   u  pul      în   ce      chi ipL-aţi 

!\0!KvVvă       zu     ut
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Antifonul 1 al Sfintei Liturghii la Înălţarea Domnului

m<?
Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. 

Că Domnul este preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pămîntul.

p!111'!!A01O'! ! ! !1011P en tru  ru     gă    ciu   ni le Năs    că     toa rei de Dum ne zeu Mîn    tu      i

I'_1am<?011'!!!\0!Ab<?             m<?to    o ru     le          mîn    tu     ieş    te ne pe     no   oi

Supusu-ne-a popoare şi neamuri sub picioarele noastre.

Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trîmbiţă.

p!111'!!A01O'! ! ! !1011P en tru  ru     gă    ciu   ni le Năs    că     toa rei de Dum ne zeu Mîn    tu      i

I'_1am<?011'!!!\0!Ab<?             m<?to    o ru     le          mîn    tu     ieş    te ne pe     no   oi

Slavă... 

Şi acum...

p!111'!!A00q!!111k@1P en tru  ru     gă     ciu   ni le Năs    că    toa rei de Dum ne   zeu  Mîn   tu      

1q z!!!Am<?00q!0_1aog!Km<?i       to  ru  u le       mîn    tu      ieş  te   ne   e  pe     no      o     oi
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Antifonul 2 al Liturghiei la Înălțare m<?
Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel 
sfînt al Lui.
Muntele Sionului, coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului celui mare.

00q@111aP'! ! ! !1a2'!!M în       tu    ieş   te     ne     pe    noi      Fi    ul lui Dumne zeu  Ce  el ce

00!O'!! !A 0os0am<?!1oaq z! ! !A 0Te-ai     î    năl  țat    î  în tru sla       a      vă        pe  no     oi    cei ce-Ţi cîn tăm A      

02'!!Km<?li       lu     i   a
Dumnezeu în palatele ei Se cunoaște, cînd o apără pe ea.
Că iată împărații s-au adunat, strînsu-s-au împreună. 
(repetăm: Mîntuiește-ne pe noi...). Apoi:

T
D!0010000001'! !1am<?S la  vă      Ta     tă      lui      și      Fi      u      lui     și     Sfîn  tu lui Duh

$040000 T g!0112'!!_Ș i      a    cum     și     pu     ru     rea         și    în     ve     cii      ve   ci  lo or A

1am<?min

@!}111`1'!!A011'!!1\0_U nu  le    Năs  cu   ut  Fi    u le   și      Cu     vî    în tul lui       Du um ne 

1k! 111'!!0p!!SO \@ab<?p!111azeu  Ce  la      ce    ești   fă ră  de    moa  a  a   ar     te          și    i    ai      pri   mit

00p!! ! 1os0am<?0!1110p@pen    tru   mîn tu i rea noa    as    tră           a    Te   în     tru    pa     din Sfîn   ta

11qz! ! ! ! 1k m<? 0\0_11O'! !Năs    că    toa rea deDum ne zeu            și         pu    u ru   rea    Fe    cioa ra Ma 

1'!!An R1!0111'! ! !\0!Ab<?@1~1ri     i  a        Ca   re   le      ne   schim bat Te-ai în tru   pa  at       și     răs     tig 

1000\!_11OS@1k m<? 01'! !nin     du     Te   Hris    toa a  se   Dum   ne     ze     u      le             cu    moa ar tea 

01'! ^!!\00[!A c?@t<!11!2'!!! 0ospe  moar te ai căl     ca      a    at        U  nul  fi    ind din Sfî  în ta Tre    i       i 

@am<?011'!! ! ! ! }1os0am<?!1qz!!!Ab<?me         îm    pre      u    u nă slă vit cu  Ta      a      tăl         și   cu    Du huul Sfînt 

00e!\0_1ao{a!Am<?mîn     tu     ieș  te       ne   e  pe    no       o    oi
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Antifonul 3 al Liturghiei la Înălțare m<?
Troparul Înălțării, glas 4, cu aceste Stihuri:

Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.
Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.
Pleca-voi spre pildă urechea mea, tîlcui-voi în sunet de psaltire gîndul meu.

Isodicon m<?
@0aos00! 1q!PS! ! `PSPS]!)sS u       i        i       tu     S-a Dum ne   zeu în   tru    u stri i      ga         a      a a 

1am<?q !0PS!_`1os_!\0!:b<? 1~re       Dom nul în      gla    a as de   e   trî      î    îm bi    i        ță    ă        mîn        

0q@111aP' ! ! ! ! 1a2'!!00tu     ieș   te     ne      pe    noi       Fi     ul lui Dumne zeu    Ce   el ce Te-ai    î  

!O'!! !A 0os0am<?!1oaq z! ! !A 002'năl  țat   î  în tru  sla     a       vă         pe  no     oi     cei ce-Ţi cîn tăm A      li        lu    

!!Km<?i   a

Apoi: Tropar, Slavă Și acum, Condac.
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