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Ποίημα Ιωάννου Μοναχού.
Ο Κανών, ού η Ακροστιχίς, κατά Αλφάβητον.

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.

Αδέτω σοι Δέσποινα, 7
κινών τήν λύραν τού Πνεύματος,
Δαυίδ ο Προπάτωρ σου,
Άκουσον θύγατερ, 6
τήν χαρμόσυνον,
φωνήν τήν τού Αγγέλου,
χαράν γάρ μηνύει σοι,
τήν ανεκλάλητον. 6
Да поeтъ тебЁ, вLчце,
движS свирёль д¦0вную,
дв7дъ, прaoц7ъ тв0й,

/послyшай, дщи2,

рaдованнагw

глaса t ѓгGла,

рaдость бо возвэщaетъ тебЁ
Ο Άγγελος:
Βοώ σοι γηθομενος, 7
Θεού καταγγέλλοντι, 7
εύρες χάριν γάρ, 5
ήν εύρεν ουδέποτε, 7
Вопію2 тебЁ веселsсz,

неизглаг0ланную.

κλίνον τό ούς σου καί πρόσχες μοι, 9
σύλληψιν άσπορον, 6
ενώπιον Κυρίου, 7
άλλη τις Πάναγνε. 6
приклони2 ќхо твоE, и3 вонми2 ми2,

б9іе возвэщaющу

безсёменное зачaтіе:

њбрэлa бо є3си2 благодaть

предъ бGомъ,

є3sже никогдaже њбрёте

другaz, всечcтаz.

Η Θεοτόκος:
Γνωσθήτω μοι Άγγελε,
πώς έσται ο είρηκας;
πώς
συλλήψομαι,
πώς δέ καί γενήσομαι,
Да разумёю, ѓгGле,

τών σών ρημάτων η δύναμις,
λέγιε σαφέστατα, 7
Παρθένος ούσα Κόρη;
Μήτηρ τού Κτίστου μου; 6
твои1хъ глагHлъ си1лу,

кaкw бyдетъ, є4же рeклъ є3си2, глаг0ли ћвственнэйше;
кaкw зачнY,
кaкw же и3 м.и бyду
Ο Άγγελος:
Δολίως με φθέγγεσθαι,
καί χαίρω θεώμενος,
θάρσει Δέσποινα,
ραδίως περαίνεται,
Лeстнw мS вэщaти

дв7а сyщи nтрокови1ца;
зижди1телz моегw2;
διαλογίζη ως έοικε,
τήν σήν ασφάλειαν, 6
Θεού γάρ βουλομένου,
καί τά παράδοξα.
помышлsеши, ћкw мню2:

и3 рaдуюсz, зрS

твоE ўтверждeніе.

дерзaй, вLчце,

бGу бо хотsщу,

ўд0бь скончaютсz

и3 пресл.внаz.

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. /

Η Θεοτόκος:
Ε- ξέλιπεν Άρχων εξ Ιούδα, 10
ο χρόνος εφέστηκε λοιπόν, 9
καθ' όν αναφανήσεται, 8 η τών εθνών ελπίς ο Χριστός, 9
σύ δέ πώς τούτον τέξομαι, 8 Παρθένος ούσα, σαφήνισον. 9
ЊскудЁ кнsзь t їyды,
врeмz настA пр0чее,
въ нeже kви1тсz

kзhкwвъ надeжда, хrт0съ:

тh же, кaкw сего2 рождY,

дв7а сyщи, скажи2;

Ο Άγγελος:
Ζητείς παρ' εμού γνώναι Παπθένε,
τόν τρόπον συλλήψεως τής σής,
αλλ' ούτος ανερμήνευτος, // τό Πνεύμα δέ τό Άγιον, 8
δημιουργώ δυνάμει σοι,
επισκιάσαν εργάσεται.
И$щеши t менє2 ўвёдэти, дв7о,
џбразъ зачaтіz твоегw2,
но т0й несказaненъ є4сть: /

д¦ъ же стhй

зижди1тельною си1лою, њсэни1въ тS, соверши1тъ.
Η Θεοτόκος:
Η εμή Προμήτωρ δεξαμένη,
τήν γνώμην τού όφεως Τρυφής,
τής θείας εξωστράκισται, // διό περ καγώ δέδοικα,
τόν ασπασμόν τόν ξένον σου, ευλαβουμένη τόν όλισθον.
МоS прамaти, пріeмши
рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи
б9eственныz и3згнaна бhсть: / тёмже и3 ѓзъ бою1сz
цэловaніz стрaннагw твоегw2,

стыдsщисz поползновeніz.

Ο Άγγελος:
Θεού παραστάτης απεστάλην,
τήν θείαν μηνύσων σοι βουλήν,
τί με φοβή Πανάμωμε,
τόν μάλλόν σε φοβούμενον,
τί ευλαβή με Δέσποινα,
τόν σέ σεπτώς ευλαβούμενον;
Б9ій предстaтель п0сланъ є4смь,
бжcтвенный повёдати тебЁ совётъ:
что2 менє2 бои1шисz, всенепор0чнаz,

пaче тебє2 боsщагwсz;

что2 благоговёеши мнЁ, вLчце,

тебЁ чeстнw благоговёющему;

Ωδή δ'
Ο καθήμενος εν δόξη, 8
εν νεφέλη κούφη, 6
τή ακηράτω παλάμη 8
Сэдsй въ слaвэ,

επί θρόνου θεότητος, 8
ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος, 10
καί διέσωσε, 5 //
τούς κραυγάζοντας, 5
Δόξα Χριστέ τή δυνάμει σου. 9
на пrт0лэ б9ествA

во џблацэ лeгцэ,

пріи1де ї}съ преб9eственный

нетлённою длaнію,

и3 сп7сE // зовyщыz:
слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Η Θεοτόκος:
Ιεράν τινα Παρθένον,
τεξομένην ακήκοα,
τού Προφήτου πάλαι, τόν Εμμανουήλ προθεσπίσαντος,
επιποθώ δέ τού γνώναι,
πώς θεότητος, //
τήν ανάκρασιν,
φύσις βροτών υποστήσεται;
Сщ7eнную нёкую дв7у
раждaющую, слhшахъ
прbр0ка дрeвле

є3мманyила прорeкша: /

хощy же разумёти,

кaкw бжcтвA // растворeніе

є3стество2 человёческое претерпи1тъ;
Ο Άγγελος:
Κατεμήνυσεν η βάτος, ακατάφλεκτος μείνασα,
δεξαμένη φλόγα,
Κεχαριτωμένη ανύμφευτε,
τού κατά σέ Μυστηρίου
τό απόρρητον,
μετά τόκον γάρ,
μενείς Αγνή, αειπάρθενος.
Kви1ла є4сть купинA,
неwпaльна пребhвши,
пріeмши плaмень,

њбрaдованнаz всепётаz,

на тебЁ тaинства

преслaвное: // по рождествё бо
пребyдеши чcтаz приснодв7а.

Η Θεοτόκος:
Λαμπρυνόμενος τώ φέγγει,
αληθείας κήρυξ,
πώς, ακηράτου μενουσης
Њсвэщaемь сіsніемъ

τού Θεού παντοκράτορος,
λέγε, Γαβριήλ, αληθέστατα,
τής αγνείας μου;
Λόγον τέξομαι,
μετά σαρκός τόν ασώματον.
бGа вседержи1телz,

и4стины проповёдниче,

глаг0ли, гавріи1ле, и4стиннэйшаz:

кaкw нетлённэ бhвши чистотЁ моeй, // сл0ва рождY
съ пл0тію безпл0тнаго;
Ο Άγγελος:
Μετά δέους σοι ως δούλος,
μετά φόβου Κόρη,
ώς υετός επί πόκον

τή Κυρία παρίσταμαι,
νύν κατανοείν ευλαβούμαί σε,
καταβήσεται,
επί σέ Λόγος,
ο τού Πατρός ως ηυδόκησε.
Со стрaхомъ тебЁ, ћкw рaбъ
гпcжЁ предстою2,

съ боsзнію, nтрокови1це,

нhнэ смотри1ти стыждyсz тебE:

ћкw бо д0ждь на руно2

сни1детъ // на тS сл0во
џ§ее, ћкw благоволи2.

/

Ωδή ε'
Εξέστη τά σύμπαντα, 7
ε-πί τή θεία δό-ξη σου, 8
σύ γάρ απειρόγαμε Παρθένε, 10
έσχες εν μήτρα, 5
τόν επί πάντων 5
καί τέτοκας άχρονον Υι-όν, 9

Θεόν, 2

πάσι τοίς υμνού-σί σε, 7
σωτηρίαν βραβεύοντα. 8
Ўжас0шасz всsчєскаz

//

њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй:

тh бо, неискусобрaчнаz дв7о,
и3мёла є3си2 во ўтр0бэ + надъ всёми бGа,
и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а,
всBмъ воспэвaющымъ тS // ми1ръ подавaющаz.

Η Θεοτόκος
Νοείν σου ού δύναμαι,
τών λόγων τήν ακρίβειαν,
θαύματα γάρ γέγονε πολλάκις,
θεία δυνάμει τερατουργούμενα,
σύμβολα καί τύποι νομικοί,
τέτοκε Παρθένος δέ, απειράνδρως ουδέποτε.
Разумёти не могY
твои1хъ словeсъ и3звёстіz:
чудесa бо бhша мн0жицею,
б9твенною си1лою

чудодёйствуєма,

знaмєніz и3 џбразы зак0нніи:
роди1 же дв7а

неискусомyжнэ никогдaже.

Ο Άγγελος
Ξενίζη Πανάμωμε,

καί ξένον γάρ τό θαύμά σου,
μόνη γάρ τόν πάντων Βασιλέα,
δέξη εν μήτρα
σαρκωθησόμενον,
καί σέ προτυπούσι Προφητών,
ρήσεις καί αινίγματα, καί τού Νόμου τά σύμβολα.
Диви1тъ, всенепор0чнаz,
и3 стрaнно бо чyдо твоE,
є3ди1на бо ты2 всёхъ цRS
пріи1меши, во ўтр0бэ
и3 тS проwбразyютъ прbр0чєскаz
речє1ніz и3 гадaніz,

и3 зак0нніи џбразы.

воплощaема:

Η Θεοτόκος
Ο πάσιν αχώρητος, καί πάσιν αθεώρητος,
πώς ούτος δυνήσεται Παρθένου,
μήτραν οικήσαι,
ήν αυτός έπλασε;
πώς δέ καί συλλήψομαι Θεόν,
Λόγον τόν συνάναρχον,
τώ Πατρί καί τώ Πνεύματι;
Всёми невмэсти1мый и3 всёми неви1димый,
кaкw сeй м0жетъ во дв7и1че
чрeво всели1тисz,

є4же сaмъ создA,

кaкw же и3 зачнY бGа
сл0ва собезначaльна

nц7Y и3 д¦у;

Ο Άγγελος
Πρός τόν σόν Προπάτορα, Δαυϊδ επαγγειλάμενος,
θήσειν εκ καρπού τού τής κοιλίας,
επί τόν θρόνον
τής Βασιλείας αυτού,
τήν τού Ιακώβ σε καλλονήν,
μόνην εξελέξατο,
λογικόν ενδιαίτημα.
Къ твоемY прaoц7у
дв7ду, њбэщaсz
посади1ти t плодA твоегw2 чрeва,
на пrт0лэ

цrтва є3гw2,

їaкwвлю тS добр0ту,
є3ди1ну и3збрA въ словeсное селeніе.

Ωδή ς'
Eβόησε, 4
προτυπών τήν ταφήν τήν τριήμερον,
ο Προφήτης, 4
Ιωνάς εν τώ κήτει δεόμενος,
Εκ φθοράς με ρύσαι, 6
Ιησού Βασιλεύ τών δυνάμεων.
Возопи2,
проwбразyz погребeніе триднeвное,
прbр0къ

11
11
11

їHна, въ ки1тэ молsсz:

t тли2 и3збaви мS,

ї}се, цRю2 си1лъ.

Η Θεοτόκος:
Ρημάτων σου,
τήν φωνήν Γαβριήλ, τήν χαρμόσυνoν,
δεξαμένη,
ευφροσύνης ενθέου πεπλήρωμαι,
χαράν γαρ μηνύεις, καί χαράν καταγγέλλεις τήν άληκτον.
ГлагHлъ твои1хъ,
гавріи1ле, глaсъ рaдованенъ
пріeмши,

весeліz бжcтвеннагw и3сп0лнихсz:

рaдость бо повёдаеши,

и3 весeліе возвэщaеши безконeчное.

Ο Άγγελος:
Σοί δέδοται, η χαρά Θεομήτορ η ένθεος,
σοί τό Χαίρε, πάσα κτίσις κραυγάζει Θεόνυμφε,
σύ γάρ μόνη Μήτηρ, τού Υιού τού Θεού προωρίσθης Αγνή.
ТебЁ дадeсz
рaдость, бGом.и, бжcтвеннаz:
тебЁ, є4же

рaдуйсz, всS твaрь вопіeтъ, бGоневёсто:

тh бо є3ди1на мт7и

сн7а б9іz пронаречeсz, чcтаz.

Η Θεοτόκος:
Τής Εύας νύν,
δι εμού καταργείσθω κατάκριμα,
αποδότω,
δι' εμού τό οφείλημα σήμερον,
δι' εμού τό χρέος,
τό αρχαίον δοθήτω πληρέστατον.
Е$vы мн0ю нhнэ
да ўпраздни1тсz њсуждeніе,
да воздaстсz

мн0ю д0лгъ днeсь:

мн0ю заи1мствованіе дрeвнее да дaстсz преисп0лнено.
Ο Άγγελος:
Υπέσχετο,
ο Θεός, Αβραάμ τώ προπάτορι,
ευλογείσθαι, εν τώ σπέρματι τούτου τά Έθνη Αγνή,
διά σού δέ πέρας,
η υπόσχεσις δέχεται σήμερον.
Њбэщaсz
бGъ ґвраaму прaoц7у,
благослови1тисz

въ сёмени є3гw2 kзhкwмъ, чcтаz:

тоб0ю же конeцъ

њбэщaніе пріeмлетъ днeсь.

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
Η Θεοτόκος
Φώς τό άϋλον,
μηνύων* ύλη σώματος,
ενωθησόμενον,
δι' ευσπλαγχνίαν πολλήν,
φαιδρόν Ευαγγέλιον,
θεία κηρύγματα,
νύν κραυγάζεις μοι,
Ευλογημένος Πάναγνε,
ο καρπός * τής σής κοιλίας.
Ο Άγγελος
Χαίρε δέσποινα,
Παρθένε * χαίρε πάναγνε,
χαίρε δοχείον Θεού,
χαίρε λυχνία φωτός,
Αδάμ η ανάκλησις,
Εύας η λύτρωσις,
όρος άγιον,
περιφανές αγίασμα,
καί νυμφών * αθανασίας.
Η Θεοτόκος
Ψυχήν ήγνισε,
καί σώμα * καθηγίασε,
ναόν ειργάσατο,
χωρητικόν με Θεού,
σκηνήν θεοκόσμητον,
έμψυχον τέμενος,
η επέλευσις,
τού Παναγίου Πνεύματος,
καί ζωής * αγνήν Μητέρα.
Ο Άγγελος
Ως πολύφωτον,
λαμπάδα * καί θεότευκτον,
παστάδα βλέπω σε,
νύν ώς χρυσή Κιβωτός,
τού Νόμου τόν πάροχον,
δέχου Πανάμωμε,
ευδοκήσαντα,
τήν τών ανθρώπων ρύσασθαι,
διά σού * φθαρτήν ουσίαν.

Не послужи1ша
твaри * бGомyдріи
пaче создaвшагw,
но џгненное прещeніе
мyжески попрaвше,
рaдовахусz пою1ще:
препётый /

nц7є1въ гDь

и3 бGъ, * благословeнъ є3си2.
Свётъ невещeственный
повёдаz, * въ вещeственнэ тэлеси2
совокуплsемь
за милосeрдіе мн0гое,
свётлое благовёщеніе,
бжcтвєннаz проповBданіz,
нhнэ взывaеши ми2: /

благословeнъ, всечcтаz,

пл0дъ * твоегw2 чрeва.
Рaдуйсz, вLчце
дв7о, * рaдуйсz, пречcтаz,
рaдуйсz, пріsтелище б9іе:
рaдуйсz, свёщниче свёта,
ґдaмово воззвaніе,
є4vы и3збавлeніе,
горо2 ст7az, / преsвственное свzщeніе
и3 черт0гъ * безсмeртіz.
Дyшу њчи1сти,
тёло * њсвzти2,
цeрковь сотвори1 мz
вмэсти1тельну бGа,
ски1нію бGоукрaшену,
њдушевлeнъ хрaмъ
наи1тіемъ / прест7aгw д¦а,
и3 жи1зни * чcтую мт7рь.
Ћкw многосвётлую
свэщY, * и3 бGодёланенъ
черт0гъ ви1жу тS
нhнэ ћкw злaтъ ківHтъ,
зак0на подaтелz
пріими2, бGоневёсто,
благоизв0лившаго / человёческое и3збaвити
тоб0ю * тлённое существо2.

Ωδή η'
Ο Άγγελος
Άκουε Κόρη
Παρθέ-νε αγνή, 10
ειπάτω δή ο Γαβριήλ, 8
Βουλήν Υ- ψίστου
αρχαί- αν αλη- θινήν, 12
Γε- νού πρός υ- -πο- δο-χήν
ε-τοίμη Θεού, 12
διά σού γάρ ο αχώρητος, 9 /
βροτοίς αναστραφήσεται, 8
διό καί χαίρων βοώ, 7
Ευλογείτε, 4 πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον. 12
Η Θεοτόκος:
Έννοια πάσα
ηττάται βροτών,
αντέφησεν η Παρθένος,
Ζητούσα άπερ μοι φθέγγη παράδοξα,
Ήσθην σου τοίς λόγοις, αλλά δέδοικα, 11
θαμβηθείσα μή απάτη με,
ως Εύαν πόρρω πέμψης Θεού, 9
αλλ' όμως ίδε βοάς,
Ευλογείτε, πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Ο Άγγελος:
Ίδε σοι τό άπορον λέλυται,
φησί πρός ταύτα ο Γαβριήλ, 9
Καλώς γάρ έφης
τό πράγμα δυστέκμαρτον,
Λόγοις σών χειλέων πειθαρχούσα λοιπόν,
Μή αμφίβαλλε ως πλάσματι,
ως πράγματι δέ πίστευε,
εγώ γάρ χαίρων βοώ, 7
Ευλογείτε, πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Η Θεοτόκος:
Νόμος ούτος θεόθεν βροτοίς,
η άμεμπτος αύθις φησί,
Ξυνού εξ έρωτος τόκον προέρχεσθαι,
Ουκ οίδα συζύγου παντελώς ηδονήν,
Πώς ούν λέγεις ότι τέξομαι;
φοβούμαι μή απάτη λαλής,
αλλ όμως ίδε βοάς,
Ευλογείτε, πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Ο Άγγελος:
Ρήματα άπερ
μοι φθέγγη Σεμνή,
ο Άγγελος πάλιν βοά,
Συνήθους πέλει λοχείας ανθρώπων θνητών, 13
τόν όντως Θεόν
σοι επαγγέλλομαι,
Υπέρ λόγον τε καί έννοιαν,
σαρκούμενον ως οίδεν εκ σού,
διό καί χαίρων βοώ,
Ευλογείτε, πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.
Η Θεοτόκος:
Φαίνη μοι αληθείας ρήτωρ,
κατέθετο η Παρθένος,
Χαράς κοινής γάρ
ελήλυθας Άγγελος,
Ψυχήν ούν επεί
καθήγνισμαι Πνεύματι
Ως τό ρήμά σου γενέσθω μοι,
σκηνούτω εν εμοί ο Θεός,
πρός όν βοώ μετά σού,
Ευλογείτε, πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.

Слhши, nтрокови1це * дв7о чcтаz,
да речeтъ ќбw гавріи1лъ
совётъ вhшнzгw * дрeвній, и4стинный,
бyди къ пріsтію гот0ва б9ію:
тоб0ю бо невмэсти1мый / съ человёки поживE.
Тёмъ и3 рaдуzсz вопію2:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа.
Ќмъ всsкъ * побэждaетсz земнhхъ, // tвэщA дв7и1ца,
и4щущи ±же * мнЁ вэщaеши преслaвнаz:
слhшахъ твоz6 словесA, но бою1сz
ўжасaющисz, да не лeстію мS, /
ћкw є4vу далeче п0слеши t бGа.
но nбaче сE вопію2:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа,

и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

СE тебЁ недоумённое разрэши1сz,
глаг0летъ къ си6мъ гавріи1лъ:
д0брэ бо реклA є3си2, * вeщь неудобопости1жна,
словесє1мъ твои1хъ ўстeнъ повинyющисz пр0чее.
не сумни1сz ћкw лeсти, / ћкоже вeщи вёруй:
ѓзъ бо рaдуzсz вопію2:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа,

и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Зак0нъ сeй * t бGа є4сть человёкwмъ,
непор0чнаz ѓбіе глаг0летъ,
џбщіz любвE * ржcтво2 происх0дитъ,
не вёмъ супрyжника слaсти всеконeчнw:
кaкw ќбw глаг0леши, ћкw рождY;
бою1сz, є3гдA лeсть глаг0леши;
но nбaче сE вопію2:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа,

и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Глаг0лы, ±же * мнЁ вэщaеши, чcтаz,
ѓгGлъ пaки глаг0летъ,
nбhчаz є4сть * рождествA человёкwвъ смeртныхъ:
и4стиннw бGа тебЁ њбэщавaю,
пaче сл0ва же и3 смhсла
воплощaема, ћкw вёсть, и3зъ тебє2.
тёмже и3 рaдуzсz, вопію2:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа,

и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Kвлsешисz мнЁ и4стины вэщaтель, //

речE дв7а,

рaдости бо џбщіz * пришeлъ є3си2 благовёстникъ:
дyшу ќбw њчи1стихъ съ тёломъ,
и3 по глаг0лу твоемY бyди мнЁ,
да всели1тсz бGъ въ мS,
къ немyже вопію2 съ тоб0ю:
благослови1те, всz6 дэлA гDнz, гDа,

и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Ωδή θ'
Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ, 9
ψαυέτω μηδαμώς 6 χείρ αμυήτων, 5
Χείλη δέ πιστών τή Θε-οτόκω ασιγήτως, 14
Φωνήν τού Αγγέλου αναμέλποντα, 11 (5+6)
εν α-γαλλι-ά-σει βο-άτω, 9
Χαίρε Κεχαρι- τω- μέ-νη 8
ο Κύριος με- τά σού. 7
Υπέρ έννοιαν συλλαβούσα Θεόν, 11
τής φύσεως θεσμούς * έλαθες Κόρη, 11
Σύ γάρ εν τώ τίκτειν τά μητέρων διέδρας, 13
Ρευστή φύσις * περ καθεστηκυία, 10
όθεν επαξίως ακούεις,
Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.
Πώς πηγάζεις γάλα Παρθένε αγνή;
Ού φέρει εξειπείν * γλώσσα βροτεία,
Ξένον γάρ φύσεως επιδείκνυσαι πράγμα,13
Nομίμου γονής * όρους υπερβαίνον, 11
όθεν επαξίως ακούεις,
Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.
Μυστικώς ταίς Ιεροτεύκτοις Γραφαίς,
Λαλείται περί σού, * Μήτερ Υψίστου,
Κλίμακα γάρ πάλαι Ιακώβ σε προτυπούσαν,
Ίδων έφη, * Βάσις Θεού αύτη, 10
όθεν επαξίως ακούεις,
Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.
Θαυμαστόν τώ Ιεροφάντη Μωσεί,
Η βάτος καί τό πύρ * έδειξε τέρας,
Ζητών δέ τό πέρας εις διάβασιν χρόνου, 13
Εν Κόρη αγνή, * έψη, κατοπτεύσω,
ή ως Θεοτόκω λεχθείη,
Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.
Δανιήλ σε όρος καλεί νοητόν,
Γεννήτριαν Θεού * ο Ησαίας,
Βλέπει δέ ως πόκον Γεδεών, ο Δαυίδ δέ, 13
Αγίασμα φάσκει, * πύλην δέ σε άλλος,
ο δέ Γαβριήλ σοι κραυγάζει,
Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.

Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту,
да никaкоже к0снетсz * рукA сквeрныхъ.
Ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw,
глaсъ ѓгGла воспэвaюще,
съ рaдостію да вопію1тъ:
рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Пaче смhсла зачeнши бGа,
є3стествA nбhчаz * ўтаи1сz, nтрокови1це:
тh бо въ ржcтвЁ мi1рскагw и3збэжaла є3си2
тлённагw є3стествA, * и3 превhшши сyщи.
тёмже дост0йнw слhшиши:
рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Кaкw т0чиши млеко2, дв7о чcтаz,
не м0жетъ и3зрещи2 * љзhкъ зeмленъ:
стрaнну бо є3стествA показyеши вeщь,
зак0ннагw ржcтвA * ўстaвъ прех0диши.
тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, ...
Тaйнw во сщ7eнныхъ писaніихъ
глаг0ласz њ тебЁ, * мт7и вhшнzгw:
лёствицу бо дрeвле їaкwвъ тS њбразyющую
ви1дэвъ, речE: * степeнь б9іz сіS.
тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, ...
Чyдное свzщенноzвлeнному мwmсeю
купинA и3 џгнь, * показA чyдо:
и3щaй же концA въ прехождeніи времeнъ,
во nтрокови1цэ чcтэй, * речE, ўзрю2.
є4йже, ћкw бцdэ, да речeтсz: рaдуйсz, ...
Даніи1лъ тS г0ру наречE мhсленную:
роди1тельницу же б9ію * и3сaіа:
ви1дитъ же ћкw руно2 гедеHнъ: дв7дъ же
свzщeніе глаг0летъ, * двeрь же тS и4нъ.
гавріи1лъ же тебЁ взывaетъ: рaдуйсz, ...

Ευαγγελίζου γή χαράν μεγάλην,
αινείτε ουρανοί Θεού τήν δόξαν.

Благовэствyй, землE, рaдость вeлію,
хвали1те, небесA, б9ію слaву.
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