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Κανών δεύτερος, Ποίημα Ιωάννου τού Δαμασκηνού. Ήχος δ'.

Ωδή α'
Ανοίξω τό στομα μου, 7
καί λόγον ερεύξομαι, 7
καί
οφθήσομαι, 5
καί άσω γηθόμενος, 7
Tвeрзу ўстA моz2,

καί πληρωθήσεται Πνεύματος, 9
τή Βασιλίδι Μητρί, 7
φαιδρώς πανηγυρίζων, 7
ταύτης τά θαύματα. 6
и3 нап0лнzтсz д¦а,

и3 сл0во tрhгну

цRи1цэ мт7ри,

и3 kвлю1сz

свётлw торжествyz,

и3 воспою2 рaдуzсz

тоS чудесA.

Παρθένοι νεάνιδες, σύν Μαριάμ τή Προφήτιδι,
ωδήν τήν εξόδιον
νύν αλαλάξατε,
η Παρθένος γάρ,
καί μόνη Θεοτόκος,
πρός λήξιν ουράνιον διαβιβάζεται.
ДBвы nтрокwви1цы съ маріамjею прbр0чицею
пёснь и3сх0дную

нhнэ воскли1кните:

дв7а бо

и3 є3ди1на бGомaти

ко пріsтію нбcному

преставлsетсz.

Αξίως ως έμψυχον, σέ ουρανόν υπεδέξαντο,
ουράνια Πάναγνε,
θεία σκηνώματα,
καί παρέστηκας,
φαιδρώς ωραϊσμένη,
ως νύμφη πανάμωμος, τώ Βασιλεί καί Θεώ.
Дост0йнw ћкw њдушевлeнное
тS нб7о, пріsша
нбcнаz пречcтаz
и3 предстA

бжcтвєннаz селє1ніz:
свётлw ўкрaшена,

ћкw невёста всенепор0чнаz,

цRю2 и3 бGу.

Ωδή γ'
Τούς σούς υμνολόγους Θε-ο-τόκε, 10
ως ζώ- -σα καί άφθορος πηγή, 9
θίασον συγκροτήσαντας 8
πνευματικόν στερέωσον, 8/
κάν τή σεπτή Συλλήψει σου, 8
στεφάνων δόξης αξίωσον. 9/
Твоz2 пэсносл0вцы, бцdе,
живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, /
ли1къ себЁ совокyпльшыz

дух0внw ўтверди2, /

въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ

вэнцє1въ слaвы спод0би. /

Θνητής εξ οσφύος προαχθείσα,
τή φύσει κατάλληλον Αγνή,
τήν εξοδον διήνυσας, /
Τεκούσα δέ τήν όντως ζωήν,
πρός τήν ζωήν μεθέστηκας, τήν θείαν καί ενυπόστατον.
T мeртвыхъ чрeслъ произвeдшисz,
є3стеств0мъ под0бна, чcтаz,
и3схождeніе разрэши2: / р0ждши же сyщую жи1знь,
къ жи1зни престaвисz

бжcтвеннэй и3 v3постaснэй.

Δήμος θεολόγων εκ περάτων,
εξ ύψους Αγγέλων δέ πληθύς,
πρός τήν Σιών ηπείγοντο, παντοδυνάμω νεύματι,
αξιοχρέως Δέσποινα,
τή σή ταφή λειτουργήσοντες.
Ли1къ бGосл0вwвъ t конє1цъ,
свhше же ѓгGлъ мн0жєства
къ сіHну и3дsху,

всеси1льнымъ мановeніемъ,

достод0лжнw, вLчце,

твоемY погребeнію служaще.

Ωδή δ'
Τήν ανεξιχνίαστον
θείαν βουλήν, 11
τής εκ τής Παρθένου σαρκώσεως, 10
σού τού Υψίστου, ο Προφήτης, Αββακούμ, 12
κατανοών εκραύγαζε. 8
Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε. 10
Неизслёдный б9ій совётъ,
є4же t дв7ы воплощeніz
тебє2 вhшнzгw,

прbр0къ ґввакyмъ

ўсмотрsz, зовsше:
слaва си1лэ твоeй, гDи.
Θάμβος ήν θεάσασθαι
τόν ουρανόν,
τού Παμβασιλέως τόν έμψυχον,
τούς κενεώνας,
υπερχόμενον τής γής,
Ως θαυμαστά τά έργα σου
Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε.
Чyдо бsше зрёти,
нб7о
всёхъ цRS њдушевлeнное,
и3спражнє1ніz

преходsщее земна6z,

ћкw чyдна дэлA твоz6:
слaва си1лэ твоeй, гDи.
Eν τή Μεταστάσεισου
Μητέρ θεού,
τό ευρυχωρότατον σώμά σου
καί θεοδόχον, τών Αγγέλων στρατιαί,
Ιερωτάταις πτέρυξι,
φόβω καί χαρά συνεκάλυπτον. 10
Въ преставлeніи твоeмъ,
мт7и б9іz,
прострaннэйшее тёло твоE
и3 бGопріsтное,

ѓгGльскаz вHинства

свzщeнными кри1лы,
трeпетомъ и3 рaдостію покрывaху.
Ει ο ακατάληπτος
ταύτης καρπός,
δι' όν ουρανός εχρημάτισε,
ταφήν υπέστη,
εκουσίως ως θνητός,
πώς τήν ταφήν αρνήσεται,
η απειρογάμως κυήσασα. 10
Ѓще и3 непости1жный сеS пл0дъ,
и4мже нб7сA бhша,
погребeніе пріsтъ

в0лею, ћкw мeртвъ:

кaкw погребeніz tвeржетсz,
неискусобрaчнw р0ждшаz;

Ωδή ε'
Εξέστη τά σύμπαντα, 7
//
ε-πί τή θεία δό-ξη σου, 8
σύ γάρ απειρόγαμε Παρθένε, 10
έσχες εν μήτρα, 5
+
τόν ε-πί πάντων 5 Θεόν, 2
καί τέτοκας άχρονον Υι-όν, 9
πάσι τοίς υμνού-σί σε, 7 //
σωτηρίαν βραβεύοντα. 8
Ўжас0шасz всsчєскаz

//

њ чтcнёмъ ўспeніи твоeмъ:

тh бо, неискусобрaчнаz дв7о,
t земли2 престaвиласz є3си2 + къ вBчнымъ

nби1телемъ,

и3 къ безконeчнэй жи1зни,
всBмъ воспэвaющымъ тS, // сп7сeніе подавaющаz.
Κροτείτωσαν σάλπιγγες, // τών θεολόγων σήμερον,
γλώσσα δέ πολύφθογγος ανθρώπων,
νύν ευφημείτω, +
περιηχείτω αήρ,
απείρω λαμπόμενος φωτί,
Άγγελοι υμνείτωσαν, //
τής Παρθένου τήν Κοίμησιν.
Да возгласsтъ трубы6

бGосл0вwвъ днeсь:

љзhкъ же многовэщaнный человёческій
нhнэ да восхвaлитъ:

да њгласи1тъ же

воздyхъ,

безмёрнымъ сіsz свётомъ:
ѓгGли да пою1тъ пречcтыz дв7ы ўспeніе.
Τό σκεύος διέπρεπε, //
τής εκλογής τοίς ύμνοις σοι,
όλος εξιστάμενος Παρθένε,
έκδημος, όλως, +
Ιερωμένος Θεώ,
τοίς πάσι θεόληπτος καί ών,
όντως καί δεικνύμενος, //
Θεοτόκε πανύμνητε.
Сосyдъ подобaше
и3збрaнный, пёніемъ ти2
вeсь ўдивлsемь, дв7и1це,
и3сх0денъ, вeсь

њсщ7eнъ

бGови,

всBмъ бGопріsтенъ, и3 сeй (сы1й)
и4стиннw kвлsемый,

бцdе всепётаz.

Ωδή ς'
Τήν θείαν
ταύτην καί πάντιμον, 9
τε-λούντες εορτήν οι θε- -όφρονες, 11
τής
Θεομή-τορος, 6
δεύτε τάς χείρας κρο- τήσωμεν, 9
τόν εξ αυτής τεχθέντα 7
Θεόν δoξάζοντες. 6
Б9eственное сіE и3 всечестн0е
совершaюще прaзднество, бGомyдріи,
бGомaтере,
пріиди1те, рукaми восплeщимъ,
t неS р0ждшагосz

бGа слaвимъ.

Εκ σού
ζωή
ανατέταλκε,
τάς κλείς τής παρθενίας μή λύσασα,
πώς ούν τό άχραντον,
ζω- - - - -αρχικόν τε σου σκήνωμα,
τής τού θανάτου πείρας
γέγoνε μέτοχον. 13
И#зъ тебє2 жи1знь возсіS,
ключи2 дёвства не руши1вши:
кaкw ќбw пречи1стое
и3 живоначaльное твоE тёло
и3скушeніz смeрти

бhсть причaстно.

Ζωής
υπάρξασα τέμενος,
ζωής τής αϊδί- -ου τε-τύχηκας, //
διά θανάτου γάρ,
πρός τήν ζωήν μεταβέβηκας,
η τήν ζωήν τεκούσα
τήν ενυπόστατον.
Жи1зни бhвши хрaмъ,
жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2:
смeртію бо
къ животY преминyла є3си2,
ћже жи1знь р0ждши

воmпостaсную.

Ωδή ζ'
Ουκ ε-λάτρευσαν 5
τή κτίσει οι θε- όφρονες, 8
παρά τόν Κτίσαντα, 6
αλλά πυρός απειλήν; 7
ανδρείως πα-τή-σαντες, 7
χαίροντες έ-ψαλλον. 6
Υ-περ-ύμνητε, 5
ο τών Πατέρων Κύ-ρι-ος, 8
καί Θεός ευλογητός εί. 8

Νε- -α- νίσκοι καί 5
παρθένοι τής Παρθένου τε, 8
καί Θε- ο- μήτορος, 6
τήν μνήμην σέβοντες, 6
πρεσβύται καί άρχοντες, 7
καί βασιλείς σύν κριταίς, 7
μελωδήσατε,
ο τών Πατέρων Κύριος,
καί Θεός ευλογητός εί.

Не послужи1ша
твaри бGомyдріи
пaче создaвшагw, //
но џгненное прещeніе
мyжески попрaвше,
рaдовахусz пою1ще: //
препётый
nц7є1въ гDь
и3 бGъ, благословeнъ є3си2.
Ю$ношы и3
дв7ы дв7ыz же
и3 бGомaтере //
пaмzть чтyще,
стaрцы и3 монaси,
цaріе и3 судіи6 //
п0йте:
nтє1цъ нaшихъ гDи
и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.
Да вострyбzтъ

Σαλπισάτωσαν 5
τή σάλπιγγι τού Πνεύματος,
όρη ουράνια, 6
α-γαλ-λι- - - - άσθωσαν νύν, 7
βουνοί καί σκιρτάτωσαν 7
θείοι,
Α-πόστολοι, 6
η Βασίλισσα,
προς τόν Υιον μεθίσταται,
σύν αυτώ αεί κρατούσα.

Η πανίερος
Μετάστασις τής θείας σου,
καί ακηράτου Μητρός, 7
τά υπερ- - κόσμια, 6
τών άνω Δυνάμεων, 7
ήθροισε τάγματα, 6
συνευφραίνεσθαι,
τοίς επί γής σοι μέλπουσιν,
ο Θεός ευλογητός εί.

труб0ю д¦0вною
г0ры нбcныz: //
да рaдуютсz
х0лми, и3 да и3грaютъ
бжcтвенніи ґпcли: //
цRи1ца
къ сн7у преставлsетсz,
съ ни1мъ цaрствующи.

Всесвzщeнное
преставлeніе, бжcтвенныz твоеS
и3 нетлённыz мт7ре, //
премjрныz
вhшнихъ си1лъ
совокупи2 чи1ны, //
весели1тисz
съ сyщими на земли2 тебЁ пою1щими:
б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ωδή η'
Џтроки бlгочести6выz въ пещи2
Παίδας ευαγείς εν τή καμίνω, 10
ржcтво2 бGор0дичо
спасло2 є4сть:
ο τόκος τής Θεοτόκου 8 διεσώσατο, 5
тогдA ќбw њбразyемое,
τότε μέν τυπούμενος, 7
νύν δέ ενεργούμενος, 7
нhнэ же дёйствуемое,
τήν οικουμένην ά- -πασαν, 8
вселeнную всю2
αγείρει ψάλλουσαν. 6
воздвизaетъ пёти тебЁ:
Τόν Κύριον υμνείτε τά έργα, 10
καί υπερυψούτε, 6 +
гDа п0йте, дэлA,
εις πάντας τούς αιώνας. 7
и3 превозноси1те є3го2
во всz6 вёки.
Пaмzть твою2, чcтаz дв7о,
Τήν μνήμην σου άχραντε Παρθένε,
Αρχαί τε καί Εξουσίαι σύν Δυνάμεσιν,
Άγγελοι, Αρχάγγελοι,
θρόνοι Κυριότητες,
τά Χερουβίμ δοξάζουσι,
καί τά φρικτά Σεραφίμ,
ανθρώπων δέ τό γένος υμνούμεν,
καί υπερυψούμεν +
εις πάντας τούς αιώνας.

начaла же и3 влaсти

и3 си6лы,

ѓгGли, ґрхaгGли,
пrт0ли, гDьства,
херувjми слaвzтъ,
и3 стрaшніи серафjми:
чlвёческій же р0дъ поeмъ
и3 превозн0симъ

во всz6 вёки.

И$же стрaннw всели1выйсz, бцdе,
Ο ξένως οικήσας Θεοτόκε,
εν τή αχράντω νηδυϊ σου σαρκούμενος,
ούτος τό πανίερον,
πνεύμά σου δεξάμενος,
εν εαυτώ κατέπαυσεν,
ως οφειλέτης Υιός,
διό σέ τήν Παρθένον υμνούμεν,
καί υπερυψούμεν +
εις πάντας τούς αιώνας.

Ώ τών υπέρ έννοιαν θαυμάτων,
τής αειπαρθένου καί Θεο- - μήτορος! 12
τάφον γάρ οικήσασα,
έδειξε Παράδεισον,
ώ παρεστώτες σήμερον,
χαίροντες ψάλλομεν,
τόν Κύριον υμνείτε τά έργα,
καί υπερυψούτε +
εις πάντας τούς αιώνας.

въ чи1стое чрeво

твоE воплощaемь,
сeй всесщ7eнный
д¦ъ тв0й пріeмъ,
ў себє2 ўпок0и:
ћкw должни1къ сн7ъ.

тёмже тS поeмъ, дв7о,
и3 превозн0симъ

во всz6 вёки.

Q вhше ўмA чудeсъ
приснодв7ы же и3

бGомaтере!
во гр0бъ бо всeльшисz,
показA рaй,
є3мyже предстоsще днeсь,
рaдующесz поeмъ:

гDа п0йте, дэлA,
и3 превозноси1те є3го2

во всz6 вёки.

Ωδή θ'
Άπας γηγενής, 5
πανηγυ-ρι- -ζέτω δέ, 7
τήν ι-ε-ράν πα-νήγυριν, 8
Χαίροις παμμακάριστε,

7

σκιρτάτω τώ πνεύματι 7
λαμπαδουχούμενος, 6

18

αϋλων Nόων 5 +
φύσις γε-ραίρουσα, 6

18

τής Θεο- -μήτορος, 6
καί βο- άτω. 4

18

Θεοτόκε Αγνή 6 +
αειπάρθενε. 5

18

*******************************************************************************************
Всsкъ земнор0дный / да взыгрaетсz *д¦омъ просвэщaемь,
да торжествyетъ же / безпл0тныхъ ўмHвъ * є3стество2 почитaющее
сщ7eнное преставлeніе

бGомaтере, /

рaдуйсz, всеблажeннаz / бцdе, чcтаz *

и3 да вопіeтъ:
приснодв7о.

Δεύτε εν Σιών,
τώ θείω καί πίονι,
όρει τού ζώντος Θεού,
αγαλλιασώμεθα,
τήν Θεοτόκον
ενοπτριζόμενοι,
πρός γάρ τήν λίαν κρείττονα, καί θειοτέραν σκηνήν, ως Μητέρα,
ταύτην εις τά Άγια,
τών Αγίων Χριστός μετατίθησι.
Пріиди1те въ сіHнъ,
на бжcтвенную и3 тyчную
г0ру живaгw бGа,
возрaдуемсz,

бцdу

зрsще:

къ ѕэлH бо лyчшей

и3 бжcтвеннэй сёни,

ћкw мт7рь

сію2 во ст7а6z

ст7hхъ хrт0съ

престaви.

Δεύτε οι πιστοί,
τώ τάφω προσέλθωμεν,
καί περιπτυξώμεθα, καρδίας χείλη
ειλικρινώς προσάπτοντες, καί αρυσώμεθα,
άφθονα χαρίσματα, εκ πηγής αενάου
Пріиди1те, вёрніи,
ко гр0бу пристyпимъ

τής Θεομήτορος,
όμματα μέτωπα,
ιαμάτων,
βλυστάνοντα.
б9іz мт7ре,

и3 њб8и1мемъ

сердцы2 и3 ўстнaми,

nчесы2 и3 лицeмъ

чи1стw прикасaющесz,

и3 почерпaюще

и3сцэлeній

незави6стныz дaры

t и3ст0чника присно- - -текyщагw.

Δέχου παρ' ημών,
καί τή φωτοφόρω σου,
τώ Βασιλεί τά τρόπαια,
άφεσιν τοίς μέλπουσι,
Пріими2 t нaсъ

ωδήν τήν εξόδιον,
Μήτερ τού ζώντος Θεού,
καί θεία επισκίασον χάριτι, 11
τώ φιλοχρίστω λαώ, 7 τήν ειρήνην,
καί ψυχών σωτηρίαν βραβεύουσα. 11
пёснь и3сх0дную,
мт7и живaгw бGа,

и3 свэтон0сною твоeю

и3 бжcтвенною њсэни2 бlгодaтію,

в0инству побэди1тєльнаz,

хrтолю6бнымъ лю1демъ

њставлeніе пою1щымъ,

и3 душaмъ спасeніе подаю1щи.

ми1ръ,

// 72 slabík

Άγ-γελοι τήν
Κοίμησιν τής Παρθένου, 11
ορώντες εξεπλήττοντο, 8
πώς η Παρθένος α-παίρει, 8
α- -πό τής γής εις τά άνω. 8

ЃгGли,

ўспeніе пречcтыz

ви1дэвше, ўдиви1шасz,
кaкw дв7аz восх0дитъ
t земли2 на нб7о.
Величaй, душE моS, t земли2 на нб7о
чcтн0е преставлeніе б9іz мт7ре.
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