
αναστασα δε μαριαμ εν ταις ημεραις ταυταις επορευθη εις την ορεινην μετα σπουδης εις πολιν ιουδα    και εισηλθεν εις τον οικον ζαχαριου και 

ησπασατο την ελισαβετ   και εγενετο ως ηκουσεν τον ασπασμον της μαριας η ελισαβετ εσκιρτησεν το βρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη 

πνευματος αγιου η ελισαβετ    και ανεφωνησεν κραυγη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου    

και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κυριου μου προς εμε    ιδου γαρ ως εγενετο η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησεν εν 

αγαλλιασει το βρεφος εν τη κοιλια μου    και μακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελειωσις τοις λελαλημενοις αυτη παρα κυριου    και ειπεν μαριαμ 

μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον    και ηγαλλιασεν το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου    οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δουλης 

αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι    οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου    και το ελεος αυτου 

εις γενεας και γενεας τοις φοβουμενοις αυτον    εποιησεν κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων    καθειλεν 

δυναστας απο θρονων και υψωσεν ταπεινους    πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους    αντελαβετο ισραηλ παιδος 

αυτου μνησθηναι ελεους    καθως ελαλησεν προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα    εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη 

ως μηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης    τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος του τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον    και ηκουσαν οι 

περιοικοι και οι συγγενεις αυτης οτι εμεγαλυνεν κυριος το ελεος αυτου μετ αυτης και συνεχαιρον αυτη    και εγενετο εν τη ημερα τη ογδοη ηλθον 

περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν    και αποκριθεισα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται 

ιωαννης    και ειπαν προς αυτην οτι ουδεις εστιν εκ της συγγενειας σου ος καλειται τω ονοματι τουτω    ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι 

καλεισθαι αυτο    και αιτησας πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννης εστιν το ονομα αυτου και εθαυμασαν παντες    ανεωχθη δε το στομα αυτου 

παραχρημα και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον θεον    και εγενετο επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη της 

ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα    και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και 

γαρ χειρ κυριου ην μετ αυτου    και ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευματος αγιου και επροφητευσεν λεγων  68 ευλογητος κυριος ο θεος του 

ισραηλ οτι επεσκεψατο και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου    και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν οικω δαυειδ παιδος αυτου    καθως ελαλησεν 

δια στοματος των αγιων απ αιωνος προφητων αυτου    σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας    ποιησαι ελεος μετα 

των πατερων ημων και μνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου    ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν    αφοβως εκ χειρος 

εχθρων ρυσθεντας λατρευειν αυτω    εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας ημων    και συ δε παιδιον προφητης υψιστου 

κληθηση προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιμασαι οδους αυτου    του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου εν αφεσει αμαρτιων αυτων    

δια σπλαγχνα ελεους θεου ημων εν οις επεσκεψατο ημας ανατολη εξ υψους    επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του 

κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης    το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως 

αυτου προς τον ισραηλ       εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην    

αυτη απογραφη εγενετο πρωτη ηγεμονευοντος της συριας κυρηνιου    και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την εαυτου πολιν    ανεβη 

δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρεθ εις την ιουδαιαν εις πολιν δαυειδ ητις καλειται βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και 

πατριας δαυειδ    απογραψασθαι συν μαριαμ τη εμνηστευμενη αυτω ουση εγκυω    εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν αι ημεραι του 

τεκειν αυτην    και ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοις τοπος εν 

τω καταλυματι    και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων    και 

αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα κυριου περιελαμψεν αυτους και εφοβηθησαν φοβον μεγαν    και ειπεν αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε ιδου 

γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητις εσται παντι τω λαω    οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαυειδ    και 

τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον εν φατνη    και εξαιφνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας ουρανιου αινουντων 

τον θεον και λεγοντων    δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκιας    και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι 

αγγελοι οι ποιμενες ελαλουν προς αλληλους διελθωμεν δη εως βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονος ο ο κυριος εγνωρισεν ημιν    και ηλθαν 

σπευσαντες και ανευραν την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον εν τη φατνη    ιδοντες δε εγνωρισαν περι του ρηματος του 

λαληθεντος αυτοις περι του παιδιου τουτου    και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους    η δε 

μαρια παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συνβαλλουσα εν τη καρδια αυτης    και υπεστρεψαν οι ποιμενες δοξαζοντες και αινουντες τον θεον επι 

πασιν οις ηκουσαν και ιδον καθως ελαληθη προς αυτους    και οτε επλησθησαν ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη το ονομα αυτου 

ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλλημφθηναι αυτον εν τη κοιλια    και οτε επλησθησαν αι ημεραι του καθαρισμου αυτων κατα τον 

νομον μωυσεως ανηγαγον αυτον εις ιεροσολυμα παραστησαι τω κυριω    καθως γεγραπται εν νομω κυριου οτι παν αρσεν διανοιγον μητραν αγιον 

τω κυριω κληθησεται    και του δουναι θυσιαν κατα το ειρημενον εν τω νομω κυριου ζευγος τρυγονων η δυο νοσσους περιστερων    και ιδου 

ανθρωπος ην εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην 

αγιον επ αυτον    και ην αυτω κεχρηματισμενον υπο του πνευματος του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η αν ιδη τον χριστον κυριου    και ηλθεν εν 

τω πνευματι εις το ιερον και εν τω εισαγαγειν τους γονεις το παιδιον ιησουν του ποιησαι αυτους κατα το ειθισμενον του νομου περι αυτου    και 

αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας και ευλογησεν τον θεον και ειπεν    νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη    οτι 

ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου    ο ητοιμασας κατα προσωπον παντων των λαων    φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ  
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