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Ωδή α'
Χοροί Ις- - ραήλ, 5
α-νίκμοις ποσί, 5
πόντον ερυθρόν, 5
καί υγρόν βυθόν 5
διελάσαντες, 5
αναβάτας τριστάτας, 7
δυσμενείς ορώντες 6
εν αυτώ υποβρυχίους, 8
εν αγαλλιάσει έμελπον, 9
Άσωμεν τώ Θεώ ημών, 8
ότι δεδόξασται. 6
Ρήματα ζωής
τοίς φίλοις Χριστός,
καί περί τής θεί-ας δημηγορών
βασιλείας έφη, 6
Εν εμοί τόν Πατέρα
επιγνώσεσθε, 12
φωτί ως εξαστράψω απροσίτω, 11
εν αγαλλιάσει μέλποντες,
Άσωμεν τώ Θεώ ημών,
ότι δεδόξασται.
Ισχύν τών εθνών
κατέδεσθε,
φίλοι Μαθηταί,
θαυμασθήσεσθε δέ
τώ πλούτω αυτών,
ότι δόξης πληρούσθε, ως οφθήσομαι, 12
λαμπρότερος ηλίου /εξαστράπτων, 11
έν αγαλλιάσει μέλποντες,
Άσωμεν τώ Θεώ ημών,
ότι δεδόξασται.
Σήμερον Χριστός
εν όρει Θαβώρ,
λάμψας αμυδρώς,
θεϊκής αυγής
ως υπέσχετο,
Μαθηταίς παρεγύμνου χαρακτήρα, 11
σελασφόρου δέ πλησθέντες
θείας αίγλης, 12
εν αγαλλιάσει έμελπον,
Άσωμεν τώ Θεώ ημών,
ότι δεδόξασται.

Ли1цы ї}льтестіи

невлaжными стопaми,

п0нтъ чермнhй,

и3 влaжную глубинY
прогнaвше,

всaдники трістaты

враги2 ви1дzще
въ нeй погружeны,

съ весeліемъ поsху:
пои1мъ бGу нaшему,

ћкw прослaвисz.

Глаг0лы живHтныz

другHмъ хrт0съ,

и3 њ бжcтвен- -нэмъ наказyz
цrтвіи, речE:
познaйте,

во мнЁ nц7A

свётомъ ћкw њблистaz

непристyпнымъ,

въ рaдости пою1ще:
пои1мъ бGу нaшему,

ћкw прослaвисz.

Си1лою kзы6къ

њблечeтесz,

дрyзи ў§ницы2,

чyдни же бyдете
въ богaтствэ и4хъ,

ћкw слaвы нап0лнитесz:
свэтлёе с0лнца

ћкw kвлю1сz
њблистaz

въ рaдости пою1щихъ:
пои1мъ бGу нaшему,

Днeсь хrт0съ

ћкw прослaвисz.

на горЁ fавHрстэй

просіsвъ ћснw б9eственною зарeю,
ћкоже њбэщaсz,
ў§никHмъ њбнажи2

зрaкъ:

свэтон0сныz же нап0лнишасz бжcтвенныz зари2,
въ рaдости поsху:
пои1мъ бGу нaшему,

ћкw прослaвисz.

Ωδή γ'
Τόξον δυνατών ησθένησε, 9
καί οι ασθενούντες, 6
περιεζώσαντο δύναμιν, 9
διά τούτο εστερεώθη, 9
εν Κυρίω η καρδία μου. 9

τήν αμαυρωθείσαν 6
πάλαι φύσιν, καί αλλοιώσει 9

Όλον τόν Αδάμ φορέσας Χριστέ, 10
αμείψας ελάμπρυνας 7
τής μορφής σου εθεούργησας. 9

Στύλω πυριμόρφω καί νεφέλη πάλαι, 12
ο εν τή ερήμω τόν Ισραήλ άγων, 12
σήμερον εν τώ όρει Θαβώρ αρρήτως, 12
εν φωτί Χριστός εξέλαμψεν. 9
------------------------------------------------------------------------------------------------štruktúra tropárov 3. piesne je nepravidelná

Лyкъ си1льныхъ и3знем0же,
и3 немощствyющіи

препоsсашасz си1лою:

сегw2 рaди ўтверди1сz

въ гDэ сeрдце моE.
Во всего2 ґдaма њблeксz, хrтE,

њчернёвшее

и3змэни1въ просвэти1лъ є3си2

дрeвле є3стество2, и3 и3змэнeніемъ

зрaка твоегw2 бGосодёлалъ є3си2.

Столп0мъ nгнезрaчнымъ, и3 џблакомъ дрeвле,
и4же въ пустhни ї}лz ведhй,
днeсь на горЁ fавHрстэй, неизречeннw
во свётэ хrт0съ просіS.

Ωδή δ'
Εισακήκοα τήν ένδοξον 9
οικονομίαν σου
Χριστέ ο Θεός, 11
ότι ετέχθης εκ τής Παρθένου, 10
ίνα εκ πλάνης
ρύση τούς κραυγάζοντας, 12
Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε.10
Νόμον εν Σινά τώ γράμματι, 9
εν τή νεφέλη πυρί, καί γνόφω 10
Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε.

διατυπούμενος,
καί εν θυέλλη,

Χριστέ ο Θεός, 11
ώφθης εποχούμενος, 12

Ίνα πιστώση τήν ένδοξον, 9
οικονομίαν σου,
Χριστέ ο Θεός,
ως προϋπάρχων πρό τών αιώνων, καί ο αυτός εν νέφει τήν επίβασιν θείς, 14
εν τώ Θαβώρ αρρήτως εξέλαμψας. 11
Συλλαλούντες παρειστήκεισαν
οίς εν πυρός ατμίδι καί γνόφω,
Δόξα τή δυνάμει σου Kύριε.

δουλοπρεπώς, σοί τώ Δεσπότη Χριστώ,
καί λεπτοτάτη
αύρα προσωμίλησας,

Κατεμήνυον τήν έξοδον,
ο εν πυρί σε καί βάτω πάλαι,
εν πυρίνω Ηλίας Χριστέ.

τήν εν Σταυρώ σου εν Θαβώρ παρόντες,
Προκατιδών Μωσής, καί ο μετάρσιος δίφρω, 14

Ўслhшахъ слaвное

смотрeніе твоE,

хrтE б9е,

ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы,

да t лeсти

и3збaвиши зовyщыz:

слaва си1лэ твоeй, гDи.
Зак0нъ въ сінaи писaніемъ

воwбражaz,

хrтE б9е,

во џблацэ, и3 nгни2, и3 мрaцэ,

и3 въ ви1хрэ

kви1лсz є3си2 носи1мь:

слaвэ си1лэ твоeй, гDи.
Да ўвёриши слaвное

строeніе твоE,

хrтE б9е,

ћкw сhй прeжде вBкъ,

и3 т0йже на џблацэ

восхождeніе положи1вый,

на fавHрэ неизречeннw просіsлъ є3си2.
Соглаг0люще предстоsху

раболёпнw тебЁ вLцэ хrтY,

къ ни1мже пaрою nгнS и3 мрaка,

и3 т0нкимъ

хлaдомъ бесёдовалъ є3си2:

слaва си1лэ твоeй, гDи.
Возвэщaху слaвное

кrтA рaди твоегw2, на fавHръ пришeдше,

и4же во nгни1 тz и3 купинЁ дрeвле

предви1дэвый мwmсeй,

џгненнэй и3ліA, хrтE.

и3 взsтый на колесни1цэ

Ωδή ε'
Ο τού φωτός
δι-ατ-μήξας 8
τό πρωτόγονον
χά-ος, 7
ως εν φωτί 4
τά έργα υμνεί σε Χριστέ, 8 /
τόν Δημιουργόν, 5
εν τώ φωτί σου 5
τάς οδούς ημών εύθυνον. 8

Προσενωπίω σοι ώραι
υπεκλίθησαν, φώς γάρ
καί πρό ποδών,
υψίδρομον σέλας Χριστέ,
ήλιος είκε
μορφήν βροτείαν, 5
ως αμείψαι ευδόκησας. 8

Ιδού Σωτήρ ανεβόων,
Μωϋσής καί Ηλίας
τών Μαθητών,
εν όρει αγίω Θαβώρ
ενηχουμένων,
Χριστός όν πάλαι, 5
προηγγείλαμεν όντα Θεόν. 9
Η αναλλοίωτος φύσις,
τή βροτεία μιχθείσα,
τής εμφερούς 4
αϋλου θεότητος, φώς 8
παραγυμνούσα 5
τοίς Αποστόλοις, 5
απορρήτως εξέλαμψε. 8

Σέ τό αϊδιον φέγγος,
εν πατρώα τή δόξη,
οι Μαθηταί,
ως είδον εκλάμψαν Χριστέ, 8
σοί ανεβόων, 5
Εν τώ φωτί σου, 5
τάς οδούς ημών εύθυνον. 8

T свёта пресэкjй
первор0дный свётъ,
ћкw во свётэ
дэлA пою1тъ тS, хrтE, /

содётелz,

во свётэ твоeмъ
пути6 нaшz напрaви.
Предъ лицeмъ твои1мъ г0ры
ўклони1шасz: свётъ бо
и3 предъ ногaми,
нб7отє1чныz лучи2, хrтE,

с0лнца пріи1де,

зрaкъ зeмленъ
ћкw пріsти благоволи1лъ є3си2.
СE сп7съ, вопіsху
мwmсeй и3 и3ліA,
ў§никHмъ
на горЁ ст7ёй fавHрстэй

њглашaємымъ,

хrт0съ, є3г0же дрeвле
провозвэсти1хомъ сyщаго бGа.
Неизмённое є3стество2,
человёческому примёшсz,
nби1льнw
невещeственнагw бжcтвA, свётъ,

и3з8wбнажи1въ

ґпcлwмъ,
неизречeннw возсіS.
ТS присносyщное сіsніе,
во n§естэй слaвэ,
ў§ницы2
ћкw ви1дэвше возсіsвша, хrтE,
во свётэ твоeмъ
пути6 нaшz напрaви.

тебЁ вопіsху:

Ωδή ς'
Εν τώ θλίβεσθαί με, 6
καί ε- -πήκουσέ μου, 6

εβό- -η- -σα πρός Κύρι- -ον, 8
ο Θεός τής σω- -τη- -ρί-ας μου. 9

Λαμπηδόνος πλέον,
εν Θαβώρ εκλάμψας,

ηλίου φώς τρανότερον,
ο Χριστός ημάς εφώτισεν.

Ανελθών εν όρει,
καί τήν πλάνην πάσαν,

Θαβώρ μετεμορφώθης Χριστέ,
αμαυρώσας φώς εξέλαμψας.

Σέ Θεόν επέγνων,
οι ένδοξοι Απόστολοι,
εν Θαβώρ Χριστέ δέ, εκπλαγέντες γόνυ έκλιναν.
ВнегдA скорбёти ми2,

возопи1хъ ко гDу,

и3 ўслhша мS бGъ

спасeніz моегw2.

Сіsніz пaче
сп7съ просіS на fавHрэ,

с0лнца, свётъ kснёйшій,
нaсъ просвэти1лъ є4сть.

Возшeдъ на г0ру

fавHрскую, преwбрази1лсz є3си2, хrтE,

и3 лeсть всю2

њмрачи1въ, нaсъ просвэти1лъ є3си2.

ТS бGа познaвше

слaвніи ґпcли,

на fавHрэ же, хrтE,

ўди1вльшесz, колBна преклони1ша.

Ωδή ζ'
Αβρα- μι-αί-οι πο- τέ, 7
εν Βαβυλώνι Παίδες, 7
καμίνου φλόγα κατεπάτησαν, 10 /
καί υμνούντες έψαλλον, 7
ο τών Πατέρων Θεός 6
ευλογητός εί. 5
Περιχυθέντες φωτί,
τής απροσίτου δόξης,
Θαβώρ εν όρει οι Απόστολοι,
Χριστέ ανεβόησαν,
ο τών Πατέρων Θεός
ευλογητός εί.
Λαίλαπι θείας ηχής,
καί δροσοβόλω νεφέλη,
Χριστέ καί αίγλη σου ηδόμενοι,
οι Απόστολοι έψαλλον,
ο τών Πατέρων Θεός
ευλογητός εί.
Εν απροσίτω φωτί,
ως σέ κατείδε Πέτρος,
Θαβώρ εν όρει εξαστράψαντα,
Χριστέ ανεβόησεν,
ο τών Πατέρων Θεός
ευλογητός εί.
Τώ αρχηγώ τής γής, 6
Χριστώ συνόντες παίδες,
οι Ζεβεδαίου ως απέπεμψε,
μορφής φώς εβρόντησαν,
ο τών Πατέρων Θεός
ευλογητός εί.
Ґвраaмстіи и3ногдA

въ вавmлHнэ џтроцы

пeщный плaмень попрaша, /
nтє1цъ нaшихъ б9е,

пёсньми взывaюще:

бlгословeнъ є3си2.

Њблистaвшесz свётомъ

непристyпныz слaвы,

на fавHрстэй горЁ ґпcли,

хrтY вопіsху:

nтє1цъ нaшихъ б9е,

бlгословeнъ є3си2.

Сіsніемъ бжcтвеннагw шyма

и3 росодaтельнымъ џблакомъ,

хrтE, и3 зарeю твоeю наслаждaеми,

ґпcли поsху:

nтє1цъ нaшихъ б9е,

бlгословeнъ є3си2.

Въ непристyпномъ свётэ,

ћкw ви1дэ тS пeтръ,

на fавHрстэй горЁ њблистaвша,
nтє1цъ нaшихъ б9е,

хrтE, возопи2:

бlгословeнъ є3си2.

Съ начaльникомъ жи1зни

хrт0мъ сyще, дёти

зеведeевы, ћкw и3спусти2

зрaка свётъ, возгремёша:

nтє1цъ нaшихъ б9е,

бlгословeнъ є3си2.

Ωδή η'
Οι εν Βαβυλώνι Παίδες, 8
τώ θείω πυρπολούμενοι ζήλω, xxx 10
τυράννου καί φλογός απειλήν, 9
ανδρείως κατεπάτησαν, 8
καί μέσον πυρός 5 εμβληθέντες, δροσιζόμενοι έψαλλον, 12
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον. 16
Νεύματι τό πάν ο φέρων,
ποσίν αχράντοις όρους επέβη Θαβώρ, 12
εν ώ ηλίου μάλλον αυγής,
εξαστράψας τό πρόσωπον, 8
νόμου προκρίτους, 5
καί τής χάριτος έδειξε μέλποντας, 11
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Εν τή απροσίτω δόξη,
κατ' όρος εκφανθέν απορρήτως Θαβώρ, 12
τό άσχετον καί άδυτον φώς,
τού Πατρός τό απαύγασμα,
τήν κτίσιν φαιδρύναν, 6
τούς ανθρώπους εθέωσε μέλποντας, 11
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Ιεροπρεπώς εστώτες,
Μωσής τε καί Ηλίας εν όρει Θαβώρ, 12
τής θείας χαρακτήρα, τρανώς
υποστάσεως βλέποντες,
Χριστόν εν πατρώα, 6
εξαστράψαντα δόξη, ανέμελπον, 11
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Διά τής εν γνόφω θείας ομφής, 10 τό πρόσωπον ποτέ εδοξάσθη Μωσής, 12
Χριστός δέ ως ιμάτιον, φώς
καί δόξαν αναβάλλεται,
φωτός αυτουργός γάρ 6
πεφυκώς καταυγάζει τούς μέλποντας, 11
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Εκ φωτογενούς νεφέλης,
Χριστόν οι μαθηταί αμπεχόμενον, 11
ορώντες εν Θαβώρ, καί πρηνείς
επί γής κατανεύσαντες,
τόν νούν ελλαμφθέντες, 6
σύν Πατρί τούτον ύμνουν καί Πνεύματι, 11
Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.

Въ вавmлHнэ џтроцы

бжcтвенною распалaеми рeвностію,

мучи1телz и3 плaмене прещeніе
и3 посредЁ nгнS

мyжески попрaша,

ввeржени, њрошaеми поsху:

бlгослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
Мановeніемъ всz6 носsй,

ногaми пречи1стыми на г0ру взhде fавHрскую хrт0съ:

на нeйже пaче с0лнечныz лучи2
и5же зак0ну старёйшыz

њблистA лицeмъ,
и3 благодaти, показA пою1щыz:

благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
Непристyпною слaвою,

на горЁ ћвльсz неизречeннw fавHрстэй,

неwдержи1мый и3 незаходи1мый свётъ, џ§ее сіsніе,
твaрь ўzсни1въ,

человёки њбожи2 пою1щыz:

благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
Свzщеннолёпнw стоsще

мwmсeй же и3 и3ліA на горЁ fавHрэ,

бжcтвенныz начертaніе ћснw

v3постaси ви1дэвше,

хrтA во n§естэй

њблистaвша слaвэ, воспэвaху:

благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
И$же во зрaцэ бжcтвеннагw рaди kвлeніz,

лицE прослaвисz и3ногдA мwmсeово:

хrт0съ же ћкw ри1зою свётомъ

и3 слaвою њдэвaетсz,

свёта бо самодётеленъ сhй,

њзарsетъ пою1щыz:

благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
T свэтор0дна џблака,

хrтA ў§ницы2 њб8sта

зрsще на fавHрэ, и3 ни1цы

на зeмлю пaдше,

ќмъ просвёщше,

со nц7eмъ сего2 поsху и3 д¦омъ:

благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.

Ωδή θ'
Ο τόκος σου άφθο- -ρος ε-δείχθη, 10
Θεός εκ λα- -γόνων σου προήλθε, 10
σαρκοφόρος, ός ώφθη επί γής, 10
καί τοίς ανθρώποις συνανεστρά-φη, 10
σέ Θεο-τόκε, 5 /
διό πάντες μεγαλύνομεν. 9

Σύντρομοι καινή φωτοχυσία,
αθρόως οι Μαθηταί ελλαμφθέντες, 11
πρός αλλήλους εώρων, καί πρηνείς
εις γήν καταπεσόντες, 10
σοί τώ Δεσπότη
/
τών απάντων προσεκύνησαν.
Ήχος εκ νεφέλης ανεπέμπετο, 11
θεόκτυπος βεβαιών τό θαύμα,
ο Πατήρ γάρ τών φώτων, Ούτός εστιν
Υιός ο αγαπητός μου, 12
τοίς Αποστόλοις
ανεβόα,
ού ακούετε.
Καινά κατιδόντες καί παράδοξα, 11
φωνής πατρικής ενωτισθέντες,
εν Θαβώρ οι τού Λόγου υπηρέται,
εκμαγείον τού αρχετύπου, 13
Ούτος υπάρχει
ανεβόων
ο Σωτήρ ημών.
Εικών απαράλλακτε τού όντος, 10
ακίνητε σφραγίς αναλλοίωτε, 11
Υιέ Λόγε σοφία καί βραχίων,
δεξιά Υψίστου σθένος, 12
σέ ανυμνούμεν,
σύν Πατρί τε καί τώ Πνεύματι.

Ржcтво2 твоE нетлённw kви1сz:
бGъ и3зъ бокY твоє1ю пр0йде,
ћкw плотон0сецъ

kви1сz

на земли2,

и3 съ человёки поживE.
тS, бцdе, / тёмъ вси2

величaемъ.

Ўжaсни н0вымъ свэтоли1тіемъ
внезaпу ў§ницы2 њсвёщшесz,
дрyгъ дрyга

ўди1вльшесz же,

зрsху:

и3 къ земли2 прекл0ншесz,
тебЁ вLцэ / всёхъ

поклони1шасz.

Шyмъ и3зъ џблака посылaшесz
бGоглaсенъ, и3звэствyz чyдо:
nц7ъ бо

свётwвъ,

сeй є4сть

сн7ъ м0й возлю1бленный,
ґпcлwмъ / вопіsше,

тогw2 послyшайте.

НHваz ви1дэвше и3 пресла6внаz,
глaсъ n§ескій внуши1вше,
на fавHрэ

словесE

слуги6,

и3з8wбражeніе первоoбрaзнагw,
сeй є4сть, / вопіsху,

сп7съ нaшъ.

Џбразе непремённый сyщагw,
недви1жиме, печaть неизмённа,
сн7е, сл0ве,

мyдросте

и3 мhшце,

десни1це, вhшнzгw си1ло,
тS воспэвaемъ / со nц7eмъ же
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