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Τ ΗΕ PUBLICATION of this volume com

memorates the eleventh centenary, in 1985, of the 
death σf St Methodius, the Thessalonian apostle σf ιhe 
Slavs. The Hellenic Association for Slavic S tudies 

thought it would be useful to republish these 

seventeenth- and eighteenth-century Greek texts about 

St Cyril and St Methodius and their disciples, for they 
σffer evidence that ιhe great Greek apostles and their 

school have remained a living presence ίη the memory of 

the Hellenic world. The preparation of this volume, a 

demanding task in terms of both lime and labour, was 

undertaken by the archaeologist MR SOTIRIS KISSAS, a 

member of the Governing Board. He spared no effort to 

seek out and edit ιhe texts and did indeed acl1ieve his 

mission; but, tragically, a maHer of days before 

completing the final check on all his work, he suddenly 

died. We are therefore publishing the texts exactly as 

they were found on our dear colleague' s desk; out of 

respect for ιheir editor, no further intervenlions have 

been made, for we could not know what correclions or 

changes he would have approved. This volume then, 

whose publication has becn delayed for eigh t long years, 

is MR ΚΙ S SAS' last work, and ihe 1nembers of the 

Hellenic Association for Slavic S Ludics regard it as a 

fitting men1orial lo a colleagι.ιe they will never fo~get. 

Α. -Ε. Ν. TACHIAOS 
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PREFACE 

lt is now several years since the Board of Directors of the 
Hellenic Association for Slavic Studies decided to re-issue the collec
tion of services that was first published by the Moschopolis printing
house ίη 1742 and is commonly known as 'Clement'. It was decided that 
the editing and preparation of the work would be undertakcn by my
self. We rejected the idea of a photocopy reprint, because almost all 
the available original copies have come down to us in a very poor state 
of preservation. This is why the texts are published afresh here, with 
new pagination and parallel references to the original ίη square 
brackets. 

The texts of the Moschopolis edition belong to a spccific 
manuscript tradition, and it was decided that orthographic and syntac
tical interventions should be kept to an absolutc minimum. Any inter
ventions ίη the text are marked by the conventional editorial symbols; 
others are marked by asterisks which refer the reader to the original 
form ίη a critical notc. The interventions chiefly affect the verse scc
tions of the services; for historical rcasons, the orthography ίη thc 
prose parts has not becn changed (pp. 137-55, 172-6, 264-72, 303-6). 

The text was transcribed by Ms Eleni Ekonomou, who rendered ίη 
full the conjunction και, the digamma as στ, the diphthongs ου, ευ, the 
endings -ην, -ων, -ον, as also the oblique cases of thc article. Words have 
also been separated from their enclitics (e.g. ονομάσοι-ονομα σοι); the 
abbreviated form στίχ. has been written out as στί[ος], στιχ[ηρό] or 
στιχ[ολογία] as the case may bc; but this was considered in the case of 
πλ., which invariably stands for πλάγιος. Οη the title pages majuscules 
and minuscules have becn rctained, though accents and breathings have 
not. Capital letters, which are uscd to excess ίη the original, are re
tained only whcre the rules of grammar require, i.c. for proper nouns. 

1 have given as onc word thc various forms of the rclative pro
nouns δστις and δσπερ the advcrbs ώσπερ and ώστε. The vocative 
remains the samc as the nominative in third dcclension contracted 
double-stemmed substantiνes - πάτηρ not πάτερ (pp. 60.3, 61.23, 64.17, 
99.26), μήτηρ not μfiτερ (pp. 156.22, 216.6, etc.) - as also in the single
stemmcd σωτήρ not σώτερ (pp. 111.11, 116.4, 116.26). The word retains a 
circumflex only in its interrogative sence. 

Το enable scholars to correlate the tcxts of the 1742 edition with 
the older printed tradition, Ι havc added four appendices: the Service 
of St John Vladimir, Venice 1690; the Servicc of St Nahum, Vcnice 
1695; the Service of St Nahum, Moschopolis 1740; and the Scrvice of 
the Seven Saints, Venice 1720. Ιη the first appendix only the diffcr-



ences between the older and the newer edition are noted; ίη the second, 
of which the third is a complete copy, only the tίtle and the pub
lisher's foreword are gίven; ίη the thίrd, the texts that are not found ίη 
the 1742 edition are given; and ίη the fourth appendίx, the whole of 
the Venice 1720 editίon of the Service of the Seven Saints is repub
lished, since only one copy exists today, in the Arvanitίs Collectίon. 
The Russίan Slavicist Viktor Ivanovi~ Grigorovi~ saw one other copy in 
Ohrίd οη 1845 (Ocerk pute~estvija po Evropejskoj Turcii, second edition 
(Moscow, 1877); facsimίle repήnt, Sofia 1978, p . 157). 

Finally, we also decided to compίle an index of the Initia 
Hymnorum of all the texts containcd in this edition. It does not include 
the pre-festal Chrίstmas canon 'Κύματι θαλάσσης ' nor Theodore 
Lascares' canon to the Mother of God. For these, the reader is rcfcrred 
to Ε. Follieri's classic, lnitia Hymnorum Ecclesiae Graecae (Va tίcan 
City, 1960 νο\. 1, 1961 νοl. 11, 1962 νοl. ΙΙΙ, 1963 vol. IV, 1966 vols V1, 

Vz). 
Thanks are due to Ms Eleni Ekonomou, whosc contributίon to this 

projcct was far in excess of the mere transcriptίon of the main corpus of 
the edition; to Dr Konstandίnos Nίchoritίs, who kίndly made avail
able to us a copy of the Venice 1720 edition of thc Scrvice of the Seven 
Saints; and to Ms Penny Iordanίdou, who typed all the tcxts οη com
puter with exemplary patience and care. 

Fully aware that this volume falls far short of the ideal critical 
edition of the Greek liturgical texts relatίng to Cyril and Methodius' 
contίnuators ίη the Ba\kans, we present it chiefly as a useful tool to the 
scholarly word and the reading publίc in general. 

Veria, /une 1994 

Sigla 
[ ] obvious supplcments 
( ) abbreviatίons in full 
< > publisher's omissions 
{ ) superfluous words or lctters 
Ε text of the original edition 
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CYRIL AND METHODIUS ΙΝ ΤΗΕ GREEK LITERARY 
TRADITION 

Κ. Ν i c h ο r i t i s 

There is a small but vociferous minority of Slavicists today who 
constantly return to a question for which, unfortunately, no comprehen
sive answer has yet been found. The question is thc silcnce of the ninth
and tenth-century Byzantine sources with respcct to Sts Cyril and 
Methodius; 1 a silence which proves, in these scholars' opinion, that 
the Thessalonian brothers were not of Greek descent. 

1 Κ . Meeev, 'Za kakvo gονοή malcanieto? Deloto na Kiril ί Metodij vιιν 
vizantijskata istoriografija ot ΙΧ ί Χ vek', ABV, Νο 20, 19 May 1981, p. 2; Κ . 

Stancev, 'Obrazite na sv. Kiril ί Metodij νiιν vizantijskata ί griιckata literatura 
(Xl-XIX ν .)', M efdunaroden simpozium, 1100 g . ot blafenata konδina na sv. 
Metodij, Sinodalno izdatelstvo , vol. 11 (Sofia, 1989), pp. 154-6; idem, 
'Ravnoapostolni m1i!e zacli se s podvig', Oteδestven Front (Sofia, 24 May 1984), 
Νο 11883. Α great deal of information is to be found in Α .-Ε. Tachiaos, Ί 1 
έΘνικότης Κυρίλλου καi ΜεΘοδίου κατά τάς σλα6ικάς ίστορικάς πηγάς καi 
μαρτυρίας', Κυρίλλφ καί Μεθοδίφ τόμος έόρτιος έπί τfί χιλιοστfί καί έκατοστfί έτηρίδι, 

part 11(Thessaloniki,1968), pp. 83-132; Ο. Gonis, Ή καταγωγή τοϋ άγίου Κυρίλλου 
καi ή άπάντησή του γι' αύτή στό δείπνο τοϋ χαζάρου Χαγάνου', Πρακτικά συνεδρίου, 

πρός τιμήν καί μνήμην τών άyίων αύταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τών 

θεσσαλονικέων, φωτιστών τών Σλά6ων (Thessaloniki, 1986), pp. 218-51 . Ioannis 
Tarnanidis offered an answer to this question in his paper Ό Κύριλλος καi ο 
Μεθόδιος στη βυζαντινή παράδοση', presented at the International Symposium for 
the 1080th anniversary of the death of St Nahum of Achris, held at Etropole in 
Bulgaria, 8-13 October 1990. His views may be summed up as follows: ί) there 
was nothing unusual about Cyril and Methodius's mission as far as Byzantium 
was concerned, whereas it was something quite unique for the Slavonic world; 
ίί) the brothers were better known in the places where they carried out their 
work than amongst the Byzantines, despite the fact that they were in constant 
contact with the Patήarchate of Constantinople; iii) they were acknowledged as 
saints in the place where they died, as is the case with all the Church's saints. It 
is thus perfectly natural that they were venerated as saints first of all in the 
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Κ. Νίchοrίιίs 

Before examining thc rich Greek tradition relating to the Scven 
Saints (Cyril, Methodius, and their disciples Clement, Gorazd, 
Nahum, Angelarius, and Sabbas)2, 1et us first take a look at thc ninth
and tcnth-century Slaνonic sources about the two brothers and try to 
establish why they were written. This will help us to understand why 
the Byzantine sources are silent in this respect, a silence which is in 
fact as easily comprehcnsible as in the writing of the Slavoιιic sources 
of the period. 

countries where they had worked, and that their fame was spread by their 
disciples. 

2 Α great deal has bcen written about the Greek sources rclating to Cyril 
and Methodius and their disciples. This literature may easily be \ocated in the 
classic works of Cyrillo-Methodian research: G. Α . lljinskij , Opyt 
si s tematiceskoj Kirillo -Mefod'evskoj bibliografii, Pod redakciej i s 
dopolnenijami Μ. G. Poprutenka i St. Μ . Romanskogo (Sofia, 1934); Μ. 
Poprulenko and S. Pomanski, Kirilo-Mefodievska bibliografija za 1934-1940 
god. (Sofia, 1942); 1. Ε. Molaeνa, Bibliografija po Kirilo -Mefodievskoj 
problernatike, 1945-1974 gg. (Moscow, 1980); 1. DujCeν, Α. Kirmagova, and Α. 
Paunova, Kirilometodievska bibliogrαfίja 1946-1980 (Sofia, 1983). See also the 
proccedings of the conference held on thc occasion of the eleventh centenary 
of St Methodius's in 1985: Metropo!is of Thessaloniki, Πρακτικά συνεδρίου πρός 
τιμήν καί μνήμην τών άyίων α&ταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τών Θεσσαλονικέων, 
φωτιστών τών ΣλάfJων (10-15ΜαiΌυ1985, Thes~aloniki, 1986); Ήiljada ί sto godini 
ot smilrta na Metodij', Kirillo-Metodievski Studij, 4 (Sofia, 1987); B~lgarska 

Patriarsija, Metdunaroden Symposium, 1100 godini ot blaienata koneina na sv. 
Metodij, 11 vols (Sofia, 1989); Leben und Werk der byzantinischen 
Slavenapostel Methodios und Kyrillos: Beitrage eines Symposions der 
Griechish-deutschen lnitiative Wurzburg im Wasserschloss Mitwitz vom 25-
27. /uli 1985 zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Methodios, edited by 
Evangelos Konstantinou, Mί.ίnsterschwarzach (Vier-Tί.ίrme and Verl., 1991); 
Ρ arvi Mezdunaroden Kongres po Balgaristika , Simpozium, Kirilo
Metodievistika i Starobalgaristika (Sofia, 1982); Vtori metdunaroden Kongres 
po Balgaristika, Kirilo -Metodievistika, Sympozium (Sofia, 1989); The Legacy of 
Saint Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Proceedings of the 
International Congres on the Milenium of the Conversion of Rus ' to 
Christianity, Thcssaloniki, 26-28 Novcmber 1988, Thessaloniki 1992. Κ. 

Nichor itis, Atonskata knizovna tradicija v razprostranenieto na Kirilo
Metodievskite izvori, Kirilo-Mctodievski Studij, 7 (Sofia, 1990); lnternational 
Symposium for the 1080th annivcrsary of the death of St Nahum of Achris, held 
at Etropolc in Bulgaria, 8-13 October 1990 (Sofia, 1993). 

12 



Cyril and Meιhodius ίn ιhe Greek Liιerary Tradition 

The canonisation of Sts Cyril and Methodius, the writing of the 
early Slavonic hagiological texts (9th-14th cc.) and the "silence of the 
Byzantine sources" (9th-10th cc.). 

The fact that these texts were written presupposes, and indced 
proves, that Sts Cyril and Methodius, had been canoniscd. Let us there
fore take a brief look at the proccss by which the Church canonised its 
saints in those days3, both generally and with specifίc reference to the 
canonisation of the two brothers, as a result of which liturgical tcxts 
were wrίtten ίn theίr honour. Ioannίs Fountoulis emίncnt specialist in 
the field of liturgiology, observes: "The Church authoritίes do not con
fer the honour of sainthood from on high by judίcίal acts and protocols 
and "canonίsations" . Saίnthood ίs not achίeved by ordcr and on dc
mand. It comes about by a natural process withίn the life of the Church 
and grows quietly and ίnsensίbly, one mίght say mystίcally, to maturίty 
which the ίnnermost conscίousness of the Church."4 Rccognition of a 
saint was spontaneous and subject to no formal process. ln other words, no 
action was required on the part of the Church authorίtίes; the clergy 
and the people spontaneously attcsted their vencration for a saίnt, who 
has recognised by the conscίence of the Church. Indeed, ίn certaίn cases 
when the bishop or the clcrgy wcre overhasty ίη proclaίming a certain 
saίnt without the witness of the whole conscίousness of the Church, ίt 
was quite possible for thc proclamation to remain an empty gesture. 

The first peoplc to be granted the title of saint, in the sense of 
preeminent man or woman of god, were the martyrs, who were followed 
by the confessors. The concept of sainthood was later broadencd to in
clude other categories. 

The vencration of saints was more or lcss a local mattcr, depend
ing on how far thc local Church's announcemcnt of a martyr's glorious 
death had spread. The ways in which the veneration of a recogniscd 
saint was manifested wcre: i) the belief of the faithful in the saint's 
power of intercession; ii) veneration of the saint's relics, if they had 
survived; iii) veneration of the saint's icons; iν) the buίlding of 

3 Ε. Temnikovskij, Κ voprosu ο Κanonizacij Svjatih (Jaroslavl 1903); Ch. 
Papadopoulos, Περί της άνακηρύξεως Ά γίων έν τfί Όρ&οδόξι.ρ Έκκλησίςι. (Athens, 
1934); Α. Alivizatos, Ή άνακήρuξις τών 'Αγίων έν τfί Όρ&οδόξψ Έκκλησίςι. (Athens, 
1948); 1. Kotsonis, "Ανακήρυξις άγίων', Θρησκευτική καί '/lθική Έγκυκλοπαιδεία, 

Vol. 1(Athens,1962), pp. 272-3. 
4 Ioannis Fountoulis, Όί ίiγιοι Κύριλλος καί ΜεΘόδιος στο έορτολόγιο καl 

στήν ύμνογpαφία τi'jς Έλλαδι~<i'jς 'Εκκλησίας', Πρακτικά συνεδρίου ... , Thcssaloniki, 
1986, pp. 199-200. 
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Κ. Nίchorίtίs 

churches dedicated to the saint; and ν) the annual commemoration of 
the saint. The inclusion of a saint in the Church calendar was proof of 
canonisation. This in turn presupposed that hagiological texts had been 
written about him or her, and these would be included amongst the li
turgical books recognised by the Church. 

After the Thessalonian brothers died (Cyήl on 14 February 869 in 
Rome; Methodius on 6 Apήl 885 in Moravia), the clergy and people 
spontaneously proclaimed their sainthood,5 on account of both their 
apostolic work and thcir Orthodox confession. When Cyril died, the 
Pope himself, urged on by the rest of the clergy, refuscd Methodiu's rc
quest that his beloved brother be buried in their monastery, in accor
dance with their mother's wishes.6 Such was Cyril's sanctity that Ηίs 
Holiness was determined even to violate the custom of Rome by inter
ήng the saint in his own personal tomb in St Peter's.7 Methodius begged 
the pope that, if his brother must be buries in Rome, it should be in the 
Church of St Clement, whose relics Cyril himself had brought to 
Rome. 8 The pope acquiesced. According to his biographer,9 Cyril's 
likcness was paintcd over his tomb and many miracles took place there; 
and his hymnist and his encomiast tell us that his disciples came each 
year to sing his praises. 10 Methodius himself begged his brother's in
tercession, to help him in his difficult episcopal work. According to 
Clement of Achris's biographer, Theophylact of Bulgaria "When the 
time came for him to travel to Pannonia, and occupy himself with all 
the cares of this country's see, he payed, homage to his brother's grave 
and pronounced many time the dear name of Cyril crying over his 
earthly longliness and then, asking for Cyril 's intercession, he began 
his journey followed by his pupils" .11 

All this is clear evidence that Cyril was immcdiately regarded 
as a saint by his disciples and hίs whole flock, in whose language he 
had spread the word of God. The appropriate texts were writtcn for the 
annual commemoration of his dormition on 14 February. Νο such texts in 
Greek now survive, although such eminent Slavicists as Andre Vaillant 

14 

5 See L. Mirkovic, 1-leortologija (Belgrade, 1961), pp. 241-3. 
6 See the long Life of Cyrίl, Paragraph XVIII. 
7 Ibid. 
8 lbid . 
9 lbid. 
ΙΟ See the Servίce of Cyril, ninth ode, third troparion. 
11 See Α. Mi\ev, Griickite !itija na Klimenta Ohridski (Sofia, 1966), p . 86. 



Cyrίl and Methodίus ίn the Greek Lίterary Traditίon 

maintain that Greek texts were indeed written. 12 The Slavonic texts in 
question are: 1. The Life of St Cyril 13 2. The Service of St Cyril 14 3. The 
Dormition of St Cyril and short Life15 4. The short Life of St Cyril 16 5. 
The Encomium of St CyriJ.17 

Methodius, whom pope John VIII called "the valiant healer of 
the Orthodox faith'', 18 was persecuted, slandered, hauled before illicit 
courts, tried, flung into prison, and sorely ill-used. On 3 April 885, Palm 
Sunday, he came to the church and blessed the congregation, the clergy, 
and the ruler, saying, "My children, watch with me unto the third 
day". 19 And so it came to pass. At dawn on 6 April 885, with the words, 
'Ό Lord, into thy hands Ι commend my spirit"20 , he expired in the arms 
of his holy disciples. The disciples sang his funeral service in Greek, 
Latin, and Slavonic,21 and buried him in the cathcdral. 

At his funeral, the faithful accorded him the honours due to a 
saint. His biographer writes, "People without number assembled and, 
holding tapers and weeping, men and women, young and old, rich and 
poor, freemen and slaves, widows and orphans, foreigners and natives, 
sick and well, all came to escort their good teacher and shepherd, for 
he was made all things to all men, that he might by all means save 
some" (a reference to l Corinthians 9:22).22 Concerning Methodius's 
sainthood, Saint's Nahum Biographer, observcs, "But the land of the 

12 Α. Vaillant, 'Quelques notes sur \a Vie de Mcthode', Byzantinoslavica, 
XXIV (1963), 229-35; idem, 'Constantin-Cyrille et le Pseudo Theophylacte', 
Slavia, χχχνιιι (1969), 517-20. 

13 Α full bibliography may easily be found ίη the classic works listed ίη 
note 1. See also ΚΙ. 1 vanoνa, Stara Biilgarska Literatura: fitiepisni tvorbi, νο!. 4 
(Sofia, 1986), who translatcs the Life into Bulgarian and offers an interpretation 
of some points, pp. 37-64, 498-509. 

14 See Nichoritis, op. cit. 39-108. 
15 See Ivanova, op. cit., 64-7, 510-13. 
16 Ivanoνa, op. cit., 67-8, 513-15. 
17 See L. Gra§eva, Stara BiI/garska Literatura: Oratorska proza, νο!. 2 

(Sofia, 1982), pp. 81-4, 313-15, who translates the text into Bulgarian with 
annotations and bibliographical data. See also η. 1. 

18 See 1. Romanidcs, Δογματική καί Σνμδολική Θεολογία τής 'Ανατολικής 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας (Γhessaloniki, 1973), p. 367 

l9 See the Life of Methodius, in Ivanova, op. cit., 77. 
20 Ibid. 
21 lbid. 
22 lbid. 
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Κ. Νίchοrίιίs 

Moravians, as Saint Methodius, Archbishop had foretold, was soon 
punished by God for their unlawful acts and heresy and for having per
secuted the Orthodox fathers" .23 The sole fact that hagiological texts 
began to be written immediately after Methodius's death attests that 
the clergy (his disciples) and the people considered him a saint as soon 
as he died. 

St Cyril's disciples were able to visit his tomb at least once a 
year to commemorate him, but Methodius's ones were not so fortunate. 
Οη the latter's dcath, they were driven out of Moravia, taking with 
them all the brothers' work, and their cult too, to thc Slavs of 
Bulgaria, undcr Boris-Michael. They were not able to make an annual 
pilgrimage to Methodius's tomb. As a result, certain scholars believe 
that the hagiological works ίη Methodius's honour werc written ίη 
Bulgaria.24 They are: 1. The Life of Methodius25 2. Thc Service of 
Methodius written by his disciple Constantine of Preslav26 and 3. The 
short Life of Methodius.27 

After Methodius's death, the Franks had the uppcr hand ίη 
Moravia, with the crafty Bishop of Nitra Vichinus at their head. It 
was his supporters, aided and abetted by the political leaders, who 
now embarked οη the cruel persecution of the Saint's followers. Some of 
them were tortured and robbed; the younger deacons and presbyters 
were sold into slavery;28 and the more important disciples - including 
Gorazd, Clement, Nahum, Angelarius, and Sabbas - who were tcach
ers, were flung into prison. Ιη the early winter of 885-6, Frankish sol
diers removed the latter men from prison and took them out of the city 
ίη the direction of the Danube, where they left them, free, but half
naked and hungry. The disciplcs split up into small groups and set off in 
various directions ίη search of food and clothing. They all belicved 
that they would find a refuge ίη Bulgaria, where they could continue 
their work.29 

23 J. lvanov, Balgarski starini iz Makedonija (Sofia, 1970), p. 307. 
24 ιvanova, op. cit., 515. 
25 lvanova, op. cit., 68-78, 515-21, translates the Life into Bulgarian. See 

aJso bibliography, η . 1. 
26 Ivanov, op. cit ., 300-5; Α . Τ. Balan, Kiril i Metodij, vol. 11 (Sofia, 1934), 

pp. 66-73. 
27 ιvanova, op. cit., 79-80, 523-4. 
28 See the O!d Slavonic Life of St Nahum, lvanov, op. cit., 306. 
29 Life of St Clement of Achris, chap. XIV, par. 42. Sce Milev, op. cit., 116. 
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ΖΞ Ε 

Cyrίl and Methodίus ίn the Greek Lίterary Tradίtίon 

They went to Bulgaria, where they did indeed find fertile ground 
in the person of the newly-enlightcned Khan Boris-Michael and there 
they continued thcir propagation of the word of God in the Slavonic. 
They brought with them the writings produced by their teachers and 
the whole Cyrillo-Methodian mission, works which included the litur
gical texts for Cyril's and Methodius's feast days. The disciples contin
ued their missionary work safely in Bulgaria . It was there that the 
translation of the Orthodox liturgical books was finished; there too 
that the hagiological tcxts in Methodius's honour were conψleted . Α 

third category of Slavonic hagiological texts in the brothers' honour 
probably made its appearance at this time: works writtcn for both of 
them together for thcir common feast, which was usually St 
Methodius's day, 6 April. Thcse works are: 1. Α Canon 30 2. An 
Encomium, two variants of which exist today31 3. Α short Life32 and 4. 
An early Western-rite Service in Slavonic.33 

In the disciples' days, the Cyrillo-Methodian tradition was 
more authentic and true to its origins. After St Nahum and St Clcment 
died (on Deccmber 91034 and 27 July 916 respcctively)35 , the tradition 
was supplanted. Nahum's biographer, who apparently also wrote a 
Life of St Clement, apologises for the meagrencss of his text. It could 
have been better, he tclls us, if only these holy men had not so humbly 
concealed the full extend of their sanctity and bcen more forthcoming 
about their saintly livcs.36 This period has prcservcd two Slavonic 
texts for us: 1. The Service of St Clement of Achris37 and 2. The Life of 
St Nahum.38 Α Life of Clcment and a Service of Nahum were probably 
written also, but they have not survived. 

30 Balan, op. cit., 74-8. 
31 Gr~eva, op. cit., 84-92, 316-18. 
32 Jvanova, op. cit., 78-9, 521-3. 
33 Ρ. Lavrov, Materialy po istorii voznikovenija drevnej~ej s/avjanskoj 

pis'mennosti (Leningrad, 1930), 128-45. Scholars disagree about when it was 
written: Grivec, for instance, dates it to between 869 and 874, while Lavrov puts 
it in the tenth or eleventh century, and Balan no earlicr than thc elcventh. 

34 Jvanov, op. cit., 306. 
35 Life of Clement, XXVIJ, 75; Milev, op. cit., 142. 
36 See lvanova, op. cit., 81, who translates the text into Bulgarian; lvanov, 

op. cit., 307. 
37 ιvanov, op. cit., 324-7. 
38 Ivanov, op. cit., 306-7. 
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Ιη content and in spirit, these texts are dominated by the Cyrillo
Methodian tradition of Moravia. The Lives, the Encomia, and the 
Services clearly convey the brothers' struggle to transmit the Slavonic 
alphabet and the Byzantine Orthodox tradition. They also record St 
Methodius's resolute Orthodox stance over the filioque. 39 After the 
death of Cyril and Methodius's immediate disciples, and then the 
death of their disciples and associates, the Cyrillo-Methodian hagio
logical tradition changed in a number of ways. 

The Lives gradually ceascd to circulate and were replaced by 
shorter texts, whose content revealed their Bulgarocentric structure, 
which in tum discloses their authors' purpose ίη writing thcm. Accord
ing to the authors of these later biographies, Cyril and Methodius were 
not of Greek descent, they were Bulgarians;40 and they had composed 
the Slavonic alphabet not for the Moravians, but for the Bulgarians.41 

One source tells us that Cyril himself baptised the Slavs ίη the River 
"Bregalnica"42, whilc, according to another, Methodius performed this 
task by baptising Boris.43 All these "Lives" teem with flights of fancy 

39 The author of the Life of Methodius recounts: Όδτοι ήσαν άν~ρωποι, 
ΙCατεχόμενοι ύπο της Υίοπατεpι1Cfiς αίρέσεως' (see Life of Methodius, XII). See also 
the second sticheron of Vespers in the Service of St Methodius, written by his 
disciple Constantine of Preslav: 'Following the words of the Lord, blessed 
Methodius, your theology presented the Father as progenitor of the Word and 
emanator of the Holy Spirit . Thereafter, you confessed this by saying: The Holy 
Spirit proceeds from the Father and not from the Son'. Also, in the fourth 
troparion of the sixth ode of the Canon both saints, the composer says of 
Methodius : Ύοu spoke out against all heresies, gracious Methodius , and 
replied worthily saying: The Paraclete proceeds from the Father and not from 
the Son' . 

40 This is said by the author of the short Life known as thc 'Dormition of 
Cyril' (Uspenije Kirillovo) . See Jvanova, op. cit., 64. 

41 Life of St Clement of Achris, IV, 16; Milev, op. cit., 89. Although this is a 
Greek source, at this point the writer has obviously made use of Bulgarocentric 
Slavonic texts written in the brothers' honour. 

42 See Jvanova, op. cit., 64; The Uspenije Kirillovo; and an apocryphal 
Slavonic text called the Solunska Legenda, or Thessalonian Legend. The Latter 
is titled: 'Discourse concerning Cyril the Philosopher, How Hc Baptised the 
Bulgarians'. D. Petkanova, Stara Balgarska Literatura: Apokrifi, vol. 1 (Sofia, 
1981), pp. 300, 401-2. 

43 Life of St Clement of Achris, IV, 15. Milev, op. cit., 89. At this point, the 
writer shows the influence of Bulgarian Slavonic texts written in the brothers' 
honour. 
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and legend; and it happens that certain scholars today who make se
lective use of them without the slightest attempt to verify their his
torical accuracy. They thus add to the prevailing confusion.44 The Lives 
survive, for the most part, in Russian redactions, and there are very few 
south Slavonic versions45• Since they spoke of the brothers' work in 
Moravia, they ceased to be disseminated, but were supplanted by the 
short Lives, which recount their work in Bulgaria. This is not really 
surprising, because the brothers were not merely saints, they were the 
Enlighteners of the Slavs, and the Bulgarian (and generally south 
Slaν) congregation to whom the works werc addressed naturally 
regarded them as their own people. 

The rest of the Cyrillo-Methodian Canon suffered a similar fate 
to that of the Lives . In the Service of St Cyril, for instance, the 
troparia which clearly mention the brothers mission to Moravia were 
replaced46; and later on the work was entirely rewritten47. 

Only two copies of the Service of St Methodius survive today48; 

only one copy of the Encomium of St Cyri\;49 and only two copies of the 

44 See Zitija na Svetite, Sinodalno lzdatelstvo (Sofia, 1991 ), avtorski 
Ko\ektiv, Redaktori: Levkiiski ep. Partenii, arhim. Atanasii Boncev. This 
collection of Lives of the saints is a very flimsy work, from both a historical and 
a scholarly point of view. The book's purpose may have been to enlighten the 
Bulgarian Church's flock, but it ought at \east to have been guided by a certain 
degree of honesty. Όn that day, thε dormition of St Cyril thε Slavo-Bulgariιln ... '; 
Άccording to the short Life, Constantine the Philosopher, who took the 
monastic name of Cyril, was born of noble parents, Leo and Μαrία, 

Thεssaloniιln Slavs .. .'. See Gonis, op. cit., for an exhaustive bibliography. 
45 Of the fifty copies of the Life of Cyril, eight are of South Slavonic _,_, 

redaction and forty-two Russian; see lvanova, op. cit., 500. All fiftcen copies of 
the Life of Methodius are Russian; see Β. Angelov and Η. Κοdον, Kliment 
Ohridski. Slibrani sι'Jtinenija, νο\. 3 (Sofia, 1973), pp. 164-8. 

46 See the Kathisma and the third troparion of the eighth ode; 
Nichoritis, op. cit., 86. 

47 Νο 23 in the Library of the Sofia Academy of Sciences, and Νο 25 in 
the Library of the Sina Monastery; see Nichoritis, op. cit., 51 . 

48 In two different eighteenth-century manuscripts, known as the 
Dobrijan copy and the Dragan copy; see lvanov, op. cit., 300-5. 

49 An thirteenth-century Bulgarian copy, which the Russian scholar Ρ. 1. 
Sevastianov took from Mount Athos to Russia, where it is still to be found today 
in the Sevastianov Col\ection in the State Library of Moscow.(No 1467, f. 270, 11); 
see Κ. Kuev, Sadbata na StaroMlgarskite rilkopisi prez vekovete (Sofia, 1986), 
108. 
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Canon to both saints5°. This clearly demonstrates the new aspect to the 
dissemination of the hagiological texts written in thc brothcrs honour. 
Such Bulgarocentrism was also absolutely typical of the second 
Bulgarian state of Tirnovo51 . Ι shall here give the hagiological works 
in question: 1. The short Life, or the Dormition, of St Cyri\52 2. 
Synaxarion and short Life of St Cyri\53 3. Short Life of St Methodius54 

4 . Short Life of Sts Cyril and Methodius55 and 5. The Thessalonian 

50See Lavrov, op. cit., 111-15; Balan, op. cit., νοl. 2, 74-8. 
5 Ι Bulgarian literature in the thirteenth century (also known as 'Tirnovo 

Jiterature' - Tarnovski agiogravski, himnogravski ί letopisen cikal) was 
characterised by an inordina te chauvinism. The relics of such Bulgarian and 
Greek saints as Paraskevi of Epivatae and John of Rila wcre translated to the 
capita l of the Second Bulgarian State, and as a result thcy were extolled in the 
new literature as sa ints Όf Bulgarian descent ' and patrons of Tirnovo. Νο 
biographica l data are given, only considerable emphasis on details of this sort. 
According to lvanova, the Uspenie Kirilovo is this kind of tcxt; see lvanova, op. 
cit., 18. Though Paraskevi of Epivatae was a Greek by birth, she is made out to 
be Όf Bulgarian descent' ; see S. Ko!uharov, Biflgarska Literatura i Knilnina 
prez ΧΙΙΙ v. (Sofia, 1987), pp. 25-35. 

52 This text is preserved only in seven south Slavonic copies. lt was not 
disseminated amongst the eastern Slavs. The writer says that Cyril was of 
Bulgarian descent and baptised the Balkan Slavs in the River Brega lnica. 
According to Iva nova, this Life's Bulgarocentrism and language date it to the 
thirtcenth century. The oldest copy dates from 1439. See lvanova, op. cit., 64-7, 
510-13. 

53 This Life was largely disseminated through the Russian manuscripts 
tradition. It is found in the short Russian Synaxarion on 14 February, the day of 
Cyril's death . It has come down to us in manuscripts from the fourtcenth 
century and after. The writer tell s us that Cyril preached in Bulga ria, which 
indicates that the text was written in Bulgaria and subsequently rcdacted and 
disseminated in Russia. See lvanova, op. cit., 67-8, 513-15. 

54 This text too was disseminated only through the Russian manuscript 
tradition. See S. Nikolova, 'Za viiznikvaneto na proloznoto Metodievo zitie', 
Literaturoznanie i Folkloristika, ν l:est na akad. Ρ. Dinekov (Sofia, 1983), p. 91 . It 
is included in a collection of Brief Lives, on 11 May. The oldest copy dates from 
the fourteenth century, but the text must originally have been writtcn betwcen 
the twelfth and fourteenth centuries. lt is generally considered to have been 
written amongst the south Slavs and to have Bulgarian roots . This and the 
Uspenije Kirilovo are the only works which mention the name Cyril and 
Methodius's mother Maria. See Ivanova, op. cit., 79, 523-4. 

55 It is only in the title and at the end of this work that Cyril is mentioncd; 
the rest is d evoted exclusively to Methodius. It is consequently also known as a 
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Legend.56 

According to Α.-Ε. Tachiaos, the legendary aspect which gradu
ally crept into the Bulgarian texts on Cyril and Methodius, reached its 
height in the fourteenth century. Α typical example of the proccss is to 
be found in an apocryphal Bulgarian work of the late thirteenth or 
early fourteenth century, which is known in Slavonic literature as the 
Thessalonian Le~end, because it presents Thessalonica as the centre of 
Cyril's activity. 7 

This, then, was the general situation with thc Slavonic hagio
logical sources relating to Cyήl and Methodius until the fourteenth cen
tury. It should be bome in mind that the non-hagiological sources also 
experienccd the same fate, for they were directly influenced by thc ha
giological texts. 

As we have seen, the canonisation of Cyril and Methodius was 
initially a purely local issue. As time went by, howevcr, and as their 
disciples disseminated the Slavonic alphabct in Bulgaria, and from 
there to the rest of the Slavonic world, thcy also transmitted the 
honour and vcneration due to the brothers as saints. As long as the 
brothers' disciplcs and close associates were alive, thcir works were an 
authentic reflection of historical fact. But aftcr their deaths, thc au
thentic hagiological texts in the brothers honour bccame heavily adul
terated, to the point whcre they were completcly revised and indeed 
replaced by new texts, which wcre utterly lcgendary in style and 
content. 

Let us now take a more detailed look at the writing and dissemi
nation of the Byzantine and post-Byzantine sources relating to the 
brothers and their five chief disciples. 

Life of Methodius in scholarly circles. Only south Slavonic copies exist . It is 
included in collections of Lives on 25 August. It is more faithful to the old 
tradition and is the only text to mention the precise Iocation of Method ius's 
tomb. 1 am of the opinion tha t this is the oldest type of the saints's short Life. 
Scc lvanova, op. cit., 78, 521-3. 

5 6 This is in fact the Discourse of Cyril the Ph ilosopher. How He 
Baplised the Bulgarians, which has bccome kno wn as the Solunska Legenda or 
Thessalonian Legend. Accord ing to Petkanova, four sixtccnth-century copies 
su rvive, and she agrccs with most othcr scholars that it was probably written in 
thc twelfth century . Sec Pctkanova, op. cit., 401 . Tachiaos dates it slightly latcr, 
to the fourtccnth century: scc Tachiaos, op. cit., 125:-6. 

57 lbid . 

21 



Κ. Nίchorίtίs 

Greek sources. 
The whole of Cyτil and Methodius's reuvre was simply a vehicle 

for conveying Orthodox Byzantine culture and the Greek tradition to 
the Slavonic world. The very fact that the brothers grafted the scion of 
Orthodox Byzantine culture onto the pagan Slav barren stock shows 
their dependence on the Greek Byzantine spirit. The creation of the 
Slavonic alphabet and its dissemination in Moravia were amongst the 
many missions the brothers (particularly Cyril) performed on behalf of 
the Byzantine chancellery. Cyril's dying plea to his brothcr not to 
abandon their work for the pleasure of returning to his monastery; the 
presence of Greeks at Cyril's funeral at the pope's invitation; and the 
fact that the funeral service was also conducted in Greek all show how 
powerful was the presence of the Greek tradition in the life and work of 
the Apostles of the Slavs.58 The same also applies to the demise of St 
Methodius.59 

Α number of scholars argue that the early hagiological sources 
relating to Cyril and Methodius were originally written in Greek. It is 
difficult to unreservedly share their opinion. The structure, syntax, 
thinking, and reasoning of the Life and the Service of St Cyril lay on 
Greek ground and may justifiably be said to indicate that their author 
was Greek; but not necessarily that they were written in the Greek lan
guage. Το be more specific, having already considered, the question of 
who wrote the Service of St CyriJ,601 conclude that it was the same 
man as wrote the Slavonic Service of St Demetrius. There arc many 
similarities between the two works which support this conclusion. The 
prevailing opinion is that St Methodius was the author of the latter 
work. The fact that neither work has an acrostich does not indicate 
their Greek authorship, but is due rather to the author's desire to re
main anonymous.61 lt is generally acceptable that Methodius had a 
hand in the writing of St Cyril's Life. According to my opinion there are 
no historical argument (copies survive today) about the Greek author
ship of these works. 

58 See Life of Cyril, XVIII, in Angelov and Kodov, op. cit., 109, 141. 
59 Life of Methodius, XVII, Angelov and Κοdον, op. cit., 192, 203. 
60 Nichoήtis, op. cit., 39-109, 18.5-94. 
61 Nichoritis, op. cit., 96-103. Try as 1 might, 1 found it impossible to 

restore a Greek acrostich. 
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lt has been proven, on the basis of the acrostich, that the Service 
of St Methodius was written by Constantine of Preslav62. Some scholars 
attribute the authorship of his Life to St Clement,63 while others con
sider it to be the work of another of the brothers' disciples. The latter 
seems more likely, for the structure and the syntax are different from 
those of the Life of Cyril. 

Ι bclieve that Methodius did not contribute to Cyril's Life 
(which is ascribed to Clement of Achris) ίη a merely consultative ca
pacity, as is widely accepted today64, but that he played a substantial 
and active part in the actual writing of it65. Methodius's close disciple 
and associate Clement copied and imitated his mentor so faithfully 
that it is difficult to determine which of the many works now at
tributed to Clement were actually written by Mcthodius.66 As the au
thor of the Encomium of Methodius writes, the saint adorned the 
Church with hymns and spiritual odes;67 but this is not obvious today. 
St Clement's biographcr, Theophylact very elegantly describes how 
closely Clement imitated Methodius's life and acts and probably, as Ι 

thinhk, and his literaly style:68 'Άnd he (Clement) set as an exemplar 
to his life the Great Methodius and adressed himself, to him wishing 
not to fail. And he applied with all attention and intentness his life 
and work to that of Methodius in the same way that α good painter 
copies α picture. Because he knew better than any other his life, fol
lowing him in everything since his youth and seeing with his eyes ev
erything his teacher did." 

Let us now take a look at the historical factors which impelled 
the Greek Archbishops of Achris, Theophylact, Demetrius 

62 Ο. Kostic, 'Bugarski episkop Konstantin, pisac slufbe sv. Methodiju', 
Byzantinoslavica, 7 (1937-8), 189-211. 

63 Angelov and Κοdον, op. cit., 6, 8. 
64 Angelov and Kodov, op. dt., 6. 
65 Ι. Dujeev shares this view: 'Κ!m ~lkuvaneto na Prostrannite Zitija na 

Kiril i Metodii', Hiljada i sto godini slavjanskil pismenost, 863-1963 (Sofia, 1963), 
pp. 102-3, 117. 

66 Β. Angelov, 'Njakolko nabljudenija v~rhu knifovnoto delo na Kliment 
Ohridski', Hiljada i sto godini Slavjanskil pismenost, 863-1963 (Sofia, 1963), pp. 
79-105. 

67 See Angelov and Κοdον, op. cit., 472. 
68 Life of St Clement of Achris, ΧΧΙΙ, 65. See Milev, op. cit., 130; 

Nichoritis, op. cit. %-103. 
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Chomatianus, Constantine Cabasilas and Gregory, to produce such con
siderable hagiological output in honour of the Seven Saints. 

It is necessary first to point out that the Archbishopric of 
Achris69 had in its charge a multi-ethnic flock, which included Grecks, 
Bulgarians, Slavs, Vlachs, and Albanians. This diversity was due to 
the bishopric's founder, St Clement. It was no empty gesture on the part 
of Khan Boris-Michael to send St Clement to Kutmitzivica (Achris). As 
the sources say, "he purified by christening the nations of Moesia" 70 . 

His tcaching was addressed to both Dacians and Πlyrians, and hc thus 
united Boulgarian state. The mere fact that "he directed in every 
parish three hundred pupils" makes this clear71 . Hc also translatcd 
and composcd the necessary literature for the new Bulgarian Church.72 

Thus, in Clement, Boris's state had not only the first Bishop of Vclika, 
but the Archbishop of Achris and essentially the founder of the 
archbishopric; and it was upon these foundations that the great edifice 
of the Archbishopric of Achris was built by the Greck archbishops who 
came after him. They began their work as Clemcnt's continuators by 
extolling Clement and his associate Nahum. This was thc multi-ethnic 
mosaic which the archbishops inherited and administcred; and it was 
this tha t made a common Janguage-Greek-essen tiaJ73. When the 
territory was conquered by Emperor Basil 11, it was even more natural 
that Greeks should ascend the archicpiscopal throne. On this subjcct, 
the late Ivan Snegarov had this to say: "When they established the 
use of the Greck Janguagc, thc Greek archbishops were not trying to dc
nationalise the various peoples ... in the Archbishopric of Achris Greek 

69 See 1. Snegarov, Jstorija na Ohridskata arhiepiskopija, νο\. 1 (Sofia, 
1924), νο\. 11 (Sofia, 1932); 1. Tarnanidis, 'Η διαμόρφωση τοίi Αύτοκεφάλου τfίς 
Βουλ yαρικfίς 'Εκκλησίας (864-1235) (Thessaloniki, 1976). 

70 Doxastikon of the liti of the Service of St Clcment of Achris, 
Moschopolis edition. See in this volume, p. 63: ιcαl τά ε&νη της Μυσίας έιcκα&άρας 
τ({J 6απτίσματι. 

71 Life of St Clement of Λchris, XVJJJ, 59; see Milcv, op. cit., 126. ιcα&' 
έιcάστην δε ένορίαν τριακοσίοις μα&ηταίς εύ&υνείτο. 

72 ln his Life of St Clement, Theophylact of Bulgaria says: " ... λόγους γάρ 
συντε&εικώς είς πάσας τάς έορτάς άπλοϋς καί σαφείς Κλήμης ... τοίς l3ουλγάροις ήμίν 
παρέδωκε.". Sec Milcv, op. cit., 132. 

73 This is confirmcd by the third troparion of the eight ode of 
Chomatianus' Canon of thc first mode to St Clement: and because of this we 
gathered praise you, al/ the ages, in different languages (διό συνελ&όντες 

εύφημοίiμεν σε, πάσα ήλικία έν γλώσσαις διαφόροις.) see G. Balaξcev, Kliment 
Episkop Slovenski (Sofia, 1898), p . 33. 
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acted as a unifying or supranatίonal language, like Latίn ίη the 
West"74 . 

St Cyril and St Methodius 
There are ηο separate, ίndependent texts written ίη honour of 

Cyrίl and Methodius ίη Greek. Their cult could have ηο indcpendent ex
istence in Greece because there was ηο evίdence of theίr sanctίty there 
in the form of tomb or relics. Α considerable part of Theophylact's Life 
of Clement of Achris concerns the brothers tίme in Moravίa and 
Panonnia. And he gίves a detailcd account of Cyrίl's death, as also of 
the struggle waged by Methodius and hίs disciples to implant and 
establish the Byzantίnc Orthodox tradition in the Slavonic Church of 
Moravia.75 Ιη the hymnological texts, Clement is also extolled as the 
brothers helpcr and associate, and ίt is stressed that wίth the aid of 
hίs companions he brought hίs teachers work to fruition in Bulgarίa . Ιη 

short, all the informatίon from thίs period about Cyril and Mcthodius 
is to be found in the tcxts written about theίr dίscίplcs Clcment and 
N_ahum, patron saints of the Archbίshopric of Achήs. 

1. The earlicst Greek text addressed to thc Thessalonίan brothers 
is a fifteenth-century Service, whίch was written in Bcrat in Albanίa . 

Composed in honour of Cyril, Methodius, Gorazd, Clcment, Nahum, 
Angelarius, and Sabbas, it refcrs to them as the Enlighteners of 
Bulgaria and Dalmatίa and publίshed in Venice.76 Οη the second page 

74 1. Snegarov, Manastirat Sveti Naum pri Ohridskoto ezero (Sofia, 1972), 
p. 14. 

75 The first thirteen chapters as far as paragraph 40 of the \ong Life of 
Clement are devoted to the Cyrillo-Methodian mission in Moravia and 
Pannonia and the brothcrs' efforts to propagate the S\avonic alphabet and the 
Greek Orthodox and Byzantine tradition. 

76 About this book: Μ. Manousakas, 'Προσί}ijκαι καί συμπληρώσεις είς ττlν 
Έλληνικήν Βιβλιογραφίαν του Ε. Legrand', Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωvικοu 'Αρχείου, 7 
(Athens, 1957), pp. 60-2; Ε. Trapp, 'Die sieben slaven Aposte\ in der liturgischcn 
Dichtung', Analecta Bollandiana, 100 (1982), 475-7; Κ. Nichoritis, 'Vazhva\a na 
Gorazd ί Angelarii', Kirilo-Metodievski Vestnik za Bukvite "ο pismeneh", Xllg. 
(Sofia, 1990), Νο 16, pp. 6-7. According to Manousakas, 'thc edition bears no 
date of publication, but its typographical aspect indicatcs that it was printed ίη 
Venice, where we know Moschopolitan merchants livcd ... At all events, the 
described book seems to have been published at thc beginning of the 
eighteenth century', (op. cit., 62). Trapp does not disagrcc about the datc, but 
believes the editors to have bccn from Berat, a point on which 1 find ιnyse\f in 
agreement. However, 1 should put the date of publication towards thc end of 
the seventeenth century, on the basis of certain typographical d iffercnces 
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we read: Μηνός Νοεμβρίου είς τaς κς · [26]. Μνήμη τών άγίων, κ(αί) 
'Ισαποστόλων ... and the title is repeated. Further οη is given a philolog
ical and historical analysis οη this text. 

2. Service written and published by Gregory Constantinides of 
Moschopolis ίη 1742.77 It contains two canons with the acrostichs "Τοuς 
Έπταρίθμους Γρηγόριος αίνέσω" and 'ΆUθ' Έπταρί3μοις δεύτερον πλέκω 
μέλος". 

3. Greek Western Catholic Liturgy of Ss Cyril and Methodius, 
the Sth of Jul~ compiled by Father Antonio Rocchi in the second half of 
19th century. 8 

There are also two later Lives of the brothers translated from 
Russian variants. They are: 4. The Hilendar narration from Eski 
Zagora,79 it was probably translated at the behest of Athanasius 
Parios from D. Rostovski's early eighteenth-ccntury edition of the 
synaxarion. 80 

between this edition and the 1695 Venice edition of the Service of St Nahum. At 
the end of the title is a scal bearing the words APCENIOC MONAXOC. See the 
reedition of this Service in the present volume, p. 319. 

77 This is a different Service, encountered at the end of the book of the 
Service of St Clement: 'Ακολουθία τοv έν άyίοις πατρός ήμών Κλήμεντος 

άρχιεπισκόποv Άχριδών (Moschopolis, 1742). See Ε . Legrand, Bibliographίe 
hellέnique ou descrίption raisonnέe des ouvrages publies par les Grecs au dίx
huitieme siecle, ed. Louis Petit and Hubert Pernot, vol. 1 (Paris, 1918), p. 286; L. 
Petit, Bibliographίe des acolouthies grecques (Brussels, 1926), pp. 42-3 and in 
the present volume, pp. 251-267. 

78 Ιν. DujCev, Medioevo Bizantino-Slavo-Storia e Letteratura, 113, Roma 
1968, pp. 153-170. 

79 Athanasios Parios, Ούρανοv Κρίσις (Athens, 18522), p. 85. 
80 See J. lvanov, Izbrani proizvedenija, vol. 1 (Sofia, 1982), pp. 171-6. The 

Hilendar Narration led such great seholars as Ν. Tunickij ('Obzor istoenikov 
dlja istorii fizni ί dejatel'nosti sv. Klimenta Slovenskogo', Bogoslovskij Vestnik, 
(September 1910), 81, 99) to regard it as a nineteenth-century Greek text, which 
had been used by the authors of the Lives of Cyril and Methodius. This in turn 
led Dionisije Popoνic in 1823 to publish the text in Church Slavonic under the 
title Istίnnaja povest ο Kyrille ί Methodij (True Narration about Cyril and 
Methodius) . Ivanov very convincingly demonstrates that Danicl translated 
Rostovski and added a modicum of Bulgarocentrism (by replacing 'Moravia' 
and 'Pannonia' with 'Bulgaria') on his own inίtiative. 
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5. The other Life of the brothers is in MS 717 of Vatopedi 
Monastery.81 It is titled: Βίος καί Πολιτεία τών φωστήρων τών 
σλά6ων, και ίεραρχών τοίi Χριστού, τών 'Αγίων ίσαποστόλων Κυρίλλου και 

Μεθοδίου. 'Εκδοθείς ύπό τοίi τυφλοίi, Γρηγορίου Συρρακέβου pωσσιστί. 'Εν 

Πετρουπόλει, 1864. Νίiν πρώτον fίδη έξελληνισθείς έκ τοίi ρωσσικοίi 

Πρωτοτύπου ύπό Φιλαρέτου Προηγουμένου Βατοπαιδινοίi. 'Εν 
Βατοπαιδί~. 1869.82 

6. In our own time, only a few decades ago, the Athonite monk and 
hymnographer, Father Gerasimos Mikragiannanitis of blessed memory, 
wrote a service in honour of Cyril and Methodius to mark the eleventh 
centenary of the start of their great and noble work. He gave it the ti
tle: ' Α κ ο λ ου 8 ία τών έν άγίοις πατέρων Κυρίλλου καί Μεθοδίου 

άποστόλων τών σλά6ων, ποιηθείσα έν 'Αγίω ~ορει ύπό Γερασίμου μοναχού 

Μικραγιαννανίτου, ύμνογράφου τfiς Μεγάλης τοίi Χριστού 'Εκκλησίας, 

προνοίι;ι τοίi Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος, 

έγκρίσει τfiς Ίεράς Συνόδου ττ'jς 'Εκκλησίας τfiς 'Ελλάδος, έν θεσσαλονίκn 

1966. 83 

The saints are also mentioned in the service titlcd "Πάντων τών 
έν θεσσαλονίκn άγίων", which is published by the Metropolis of 
Thessaloniki and written by Father Gerasimos Mikragiannanitis, and 
also contains a short synaxarion.84 

St Clement of Achris 
The fo11owing Greek texts have been written for Clement's feast 

on 17 July and 25 November85: 
Lives 1. Life86 and 

81 S. Efstratiades, Κατάλογος τών έν τfί μονfί Βατοπεδίου άποκειμένων 
κωδίκων(Ρaris, 1924), p. 140. 

82 G. Sirjaev, Zitie Prosvetitelej Slavjan, Svjatitelej Hristovih, Svjatih, 
Svjatih ravnoapostol'nih, Kirila ί Methodija (St Petersburg, 1864). · 

83 Fountoulis, op. cit., 210. 
84 Fountoulis, op. cit., 208. 
85 Abundant literature exists on this subject; see n. 1. 
86 Nine copies of the Life survive today, three containing the whole text 

and six containing fragments; see Nichoritis, Atonskata knilovna tradicija, 112-
14. Scholars differ over the identity of this Life's author, some believing that it 
was written by Theophylact and others ascribing it to Pseudo-Theophylact. 
Lately, the former view seems to be gaining ground. See Nichoritis, op. cit., 118-
22; idem, 'Kclm vclprosa za avtorstvoto na Prostrannoto fitie na sv. Kliment 
Ohridski (Νονί svedenja)', Duhovna Kultura, LXVIII, 2 (Sofia,1988), 13-19. In 
these works, 1 show that Thcophylact is given as the author in the title in all the 
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2. Short Life 87 

Services 88 : 1. Service for the feast of 25 November written by 
Archbishop Theophylact of Achris89 and 2. Service for the feast of the 
saint's dormition οη 27 July, by reason of the trans\ation of his rclics οη 
the day of his dormition; written by Demetrius Chomatianus, Arch
bishop of Achris9°. Four of Chomatianus' Canons survive today, with 
the following acrostichs: ΚΛΗΜΕΝΤΑ ΤΙΜΩ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (lst mode),91 Α ΥΤΗ ΤΕΤ ΑΡΤΗ 

manuscripts. It has also been proven that Theophylact wrote a Service of St 
C\ement; see Nichoritis, Atonskata kniiovna tradicia, 140-82. D. Obolensky too 
has recently come out in favour of Theophylact: 'Kliment ί Feofilakt', Ζα 
Bukvite, ΧΙΙ, 16 (Sofia, 1990), 5-6. 

87 The S\avonic translation has assisted the attribution of this Life to 
Demetrius Chomatianus. See Ivanov, Balgarski starini, 314-21 . It survivcs in 
seven manuscripts, two of which are Slavonic. See Ι. DujCcv, Prouevanija varhu 
Srednovekovnata B5lgarska Istorija ί Kultura (Sofia, 1981), pp. 164-73, 288-91. 
See also the extensive bibliography in η. 1. 

88 Until reccntly, such eminent scholars as Tunickij, Balan, Snegarov, 
Milev, DujCev, and Trapp had studied the hymnologica\ works in honour of St 
Clcment of Achris and described them as one Service comprising a numbcr of 
texts written by various Archbishops of Achris: Theophylact, Chomatianus, 
Cabasilas, Gregory, et al. Having investigated the whole subject, Ι have 
reached the conclusion that this is not one, but several scrvices, writtcn by 
different authors at different times and for different rcasons. 1 Have thus 
coined the term 'Byzantine cycle of services of C\cmcnt of Achris' . See 
Nichoritis, op. cit., 140-74, 216-72; Κ. Nichoritis., Teofilakt Ohridski - Avtor na 
pilrvicnata gracka s\υZda ν cest na Klimcnt Ohridski. - Godiξnik na Sofijskija 
yniversitet - Haycen centilr za s\avjano-bizantijski proycnavija Ivan Dujeev, 
tom 83(3)1989, Sofia, 1991, p. 163-179. 

89 On the basis of the fourtecnth-century Slavonic manuscript of Struga, 
the Slavonic translation of ccrtain hymnologica\ texts in St C\ement's honour 
shows that Theophylact wrote hymnological texts in St Clemcnt's honour. See 
Ba\aξcev, op. cit., 71 (LXXI), 11(ια) . Theophylact wrote a Service, as also a Life, of 
St C\ement, and established 25 November as the saints's new fcast day, which 
was a\so thc feast of C\ement, pope of Rome. The structure of Theophylact's 
Service is clcarly evident in the 1742 Moschopolis edition. Sce Nichoriti s, op. 
cit., 148-50, 162-4, 216-21 . 

90 Chomatianus wrote tcxts on the occasion of thc translation of thc 
Saint's relics. His texts in general make frequent refcrcnce to relics, whcrcas 
Theophylact's do not. 

9l See Ba\a~cev, who publishes the Canon with a para\\el Slavonic 
trans\ation from a · manuscript from Struga, op. cit ., 11-36 (ια - λς). Sncgarov 
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ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (4th mod)92 ΤΗΝ 
ΟΓΔΟΑΔΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΛΗΜΗ ΔΕΧΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥ ΛΓΑΡΙΑΣ (8th 
mode)93 and ΜΕΛΟΣ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΒΟΥ ΛΓΑΡΙΑΣ (paraclcticos Canon - 2nd plagal modc) 94• 

Constantinc Cabasilas, Archbishop of Achris, also composed a 
Canon to St Clcmcnt in the 2nd mode with thc acrostich: ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ 
ΣΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΛΕΚΕΙ ΚΡΟΤΟΝ Ο ΒΟΥ ΛΓΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗ .95 
These prclates' work was continued by Archbishop Gregory,96 Cosmas 

publishes a furthcr two copies in 'Neizdadeni prepisi ot griίcki s\ufdi na sv. 
Kliment Ohridski', Godisnik na Duhovnata Akademija "Sv. Kli1nent Ohridski", 
ν <ΧΧΧΙ) (Sofia, 1956), 221-38. 

92 This Canon survivcs in two manuscript s: Vatopedi 1134, pp. 339-52, 
and MS Νο 2 in library of the University of Urbana, Ilinois, pp. 25-35; and also 
in the 1742 Moschopolis edition of the saint 's Service . Scc Nichoritis, op. cit., 
144-7, 152-3, 164-5, 226-41 . 

93 The title of the acrostich has Ied some scholars to suppose that 
Chomatianus composed cight Canons in St Clement's honour. ln my opinion 
they are wrong, the words 'Τήν όγδοάδα τών μελών' referring to the eighth (fourth 
plagal) mode of the Canon and not to the number of canons he wrote. This 
Canon ίs published in its entirety in the 1742 Moschopolis edition; it is also to 
be found in abridged form in the two manuscripts mentioned in η. 92. 

94 This Canon survives in Slavonic translation. Sec Balaseev, op. cit., 39-
46 (λΘ-μς). Jt survives in Grcck only ίn the 1742 Moschopolis edition. See also 
Nichoritis, op. cit., 165-6, 221-6. 

95 The title of the acrostich \cd Trapp, op. cit ., 474, to believe that 
Cabasilas had written two Canons; but in my opinion, it rcfcrs to the sccond 
mode, in which the Canon is writtcn . While examining Cabasilas's Canon, 1 
decided to try to find out what madc Cabasilas write it (see Nichoritis, op. cit., 
156-8, 167-8, 246-51). The first thing which struck me was the canon's paracletic 
aspect; but since thcre was a\ready a parac/eticos Canon, what need was there 
for a second? The answcr Jay in the fifth troparion of the fifth ode: "Οδύνη κα\ 
κίνδυνοι , Θλίψεως άνάγκαι, άφόρητοι εϋροσαν ήμaς τούς έν τn ποίμνn σου .. .' Whcn 
Cabasi\as was Archbishop (1254-60), Achris was rcpca tedly attackcd by the 
Serbs under Uro~ Ι; see Istorija na Balgarija, 1 (Sofia, 1982), p. 480. Thc only 
copy of this Canon is in the 1742 Moschopolis edition, where it is accompanicd 
by Demetrius Chomatianus's Canon in the fourth plagal modc for 17 July, the 
day of the saint's dormition. 

96 Gregory added a Lesser Vcspers to Theophylact's scrvice for 25 
November, thus adapting the Service to the format of the Jcrusalem ritc. This 
is clear from thc Slavonic translation and the Moschopolis edition; see 
Nichoritis, op. cit., 158, 169. 
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of Dyrrhachium,97 and Athanasius Parios.98 We have a total of six 
Canons and a number of trσparia stichera in Clement's honour. 

These texts are the main sources from which we draw our most de
tailed knowledge of the Cyήllo-Methodian mission's relocation from 
Panonia and Moravia to Bulgaria and Achris. They give minute infor
mation about the state of education and the life of the young Bulgarian 
Church. Ιη fact, it is so detailed, indeed Bulgarocentric, that scholars 
felt at one point compelled to attribute the works in question to Bulgar
ian scholars who happened to be well-versed in Greek. 

This applies, at least, to the Life but the acrostichs in the 
Services bear the signatures of the Greek archbishops of Achris. These 
men, Theophylact, Chomatianus, Cabasilas, Gregory, continued Cyril 
and Methodius's and their disciples Clement and Nahum's work of ac
culturating the Slavs and other nationalitίes of the archbishopric. We 
need only recall Archbishop Gregory's epigram in the outer narthex of 
Hagia Sophia ίη Achris: Μωσfiς δ Γρηγόριος 'Ισραήλ νέφ / σκηνfιν 

έγείρας, τον θεόγραφον νόμον/ lθνη τά Μοοών έκδιδάσκει πανσόφως.99 

St Nahum of Achris 
The following Greek hagiological texts in honour of St Nahum 

survive today. They extoll his missionary work οη his two feasts, 23 
December and 17 June. 

Lives 
1. Life100 and 

97 Cosmas liνed in the seνenteenth century and composed Magnificats 
in the saint's honour; see Nichoritis, op. cit., 169-70. 

98 Athanasius Parios republished the Service of St C\ement from the 
1742 Moschopolis edition in Venice in 1784 to mark the translation of the saint's 
skull from Achris to the Monastery of St John the Baptist near Veria. He also 
composed some stichεra extolling the event. 

99 See S. Kissas, Έίκαστικές παραστάσεις των άγίων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου στή !}ρησκευτιιcή τέχνη', Πρακτικά συνεδρίου (Thessaloniki, 1986), p. 318. 

ΙΟΟ This Life is in MS Νο 827 of the National Library in Athens see Α. 1. 
Sakkelion, Κατάλογος τών Χειρογράφων της 'Εθνικής Βι6λιοθήκης τής 'Ελλάδος 
(Paήs, 1892), p. 149; 1. Dujeev, 'Un manuscrit grec inconnu avec l'Acoluthie et la 
Vie de St Nahum dΌhrid', Studia historicophilologica serdicensia, 1 (1938), 121-
4; Ε. Trapp, 'Die Viten des hl. Nahum von Ohrid', Byzantinoslavica, XXXV 
(1974), 164-85; S. Barlieva, 'Prostrannoto grcicko !itie na Naum Ohridski', 
Starobalgarska Literatura, 20 (Sofia, 1987), 129-44; Κ. lvanova, 'Zitija na Naum 
Ohridski', Kirilo-Metodievska Enciklopedija, 1 (Sofia, 1985), pp. 698-704. 
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2. Short Life. 101 

Hymnographical texts 
1. Service written by Constantine Cabasilas, with two Canons 

giving the acrostich: Ναούμ το λοισθον λήμμα θεοϋ αίνέσω ό άρχιποψτlν 
Βουλγάρων Κωνσταντίνος ό Κα6άσιλας 102 2. Another Canon sung in the 
saint's panychis, with the acrostich: 'Υμνώ σε Ναούμ το χλέος 

Βουλγαρίας Γρηγόριος. As the acrostich shows, it is the work of Gregory, 
Archbishop of Achris103 and 3. Paracleticos Canon written ίη 1800, 
with the acrostich : Πόθφ το θείον λείψανον Ναούμ σέ6ω. It is still 
unpublished. 104 

These texts are giving information about all the work caπied out 
in Bulgaήa by Cyril and Methodius's close associates and disciples. In 
terms of quality and contcnt, they are little diffcrent from the tcxts re
lating to St Clement, dcmonstrating the same Bulgarocentric outlook 
and relentless glorification of the saint and his divine missionary 
work. Nahum's Life and scrvice also give information about the spread 
of the Seven Saints' cult in Achris and the suπounding area, and they 
invoke his protection for the whole of the archbishopric. 

lOl See 'Ακολου&ία τοίί δσίου καί &εοφόρου Πατρός ήμών Ναούμ τοίί 
θαυματουργοίί (Vcnice, 1695); 'Ακολουθία τοίί δσίου καί &εοφόρου Πατρός ήμών 
Ναούμ τοu Θαυματουργοίί τοίί έν τfί λι6ανίσκψ Δια6όλεως Κειμένου (Moschopolis, 
1742). Ιη prescnt volume, pp. 201-231 . The Life has been translated into 
Slaνonic and ίt is published by Ρ . Α. Laνrov, Zitija sv. Nauma Ohridskogo i 
S/ufba emu, Izv. Otd. Russk. Jaz. ί Slov., ΧΙΙ, 4 (St Petersburg, 1908), pp. 23-6. 

102 The Service is to be found ίη MS Νο 827 in Athens, see η. 100 above; 
1. DujCev, 'Prostranno griicko Zitie ί S\υZba na Naum Ohridski', Proutvanija 
varhu Srednovekovnata Balgarska Istorija i Kultura (Sofia, 1981 ), pp. 174-93. 
The Bulgaήan scholar S. Nikolova has discovered a second copy of the Service 
in MS Νο 11 Α 7793 in the Historica\ Archive of the National Library in Sofia; 
see 'Za edin neizvesten prepis ot S\υZbata na sv. Naum Ohridski', in Hiljada i 
osemdeset godίnί ot smartta na Sv. Naum Ohrίdskί (Sofia, 1992; ίη the press) . 
See the copies of incunabula mentioned ίη η. 101; and the Slavonic translation, 
Lavrov, Zitija . 

103 This Canon survives only in the 1695 Venice edition, ίη the 1740 
Moschopolis edition, and ίη Slavonic translation; see Lavrov, Zitija. 

104 This Canon is ίη manuscript form and has not yct been studied or 
published; see Manousakas, op. cit., 61. The canon praises and glorifies the 
saint and his sacred relics. 1 am preparing the edition of this work and 1 hope to 
publish it soon. 
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Gorazd 105 and Angelarius 106 

Apart from a brief reference by Theophylact in his Life of St 
Clement, we have ηο further information about these two saints' 
earthly labours teaching in the Slavonic world. Angelarius went with 
Nahum and Clement to Bulgaria, where he died. Gorazd, whom 
Methodius appointcd one of his successors shortly before his death, 
joined Clement in the struggle against the Frankish adherents of the 
filioque, or the "filiopaternal heresy", as the author of Methodius's 
Life terms it. Apart from Thcophylact and the bricf rcfcrcnces ίη the 
two Lives, the author of the Life of Methodius also nΊentions Gorazd, 
and describes Mcthodius's succcssor and his appointmcnt as such by the 
saint himself in the following word: 'Ήe (Methodius) indicated one of 
his distinguished pupils, bearing the name of Goraszd, and said unto 
them: This is α free man from your country, and he knows well the Latin 
books and he is an Orthodox. Let God 's blessing be upon him as well as 
your love, together with mine" .107 We have no idca of what he did 
thcrcafter. Two hypotheses have bccn put forward . One is that he 
went and worked in Southcm Poland, where he is commcmorated on 17 
July. 108 The other, proposcd by Kalcv, is that hc went to Bcrat in 
Albania, 109 where, according to Golubinskij, 110 thcre is a monastcry 
dedicated to St Gorazd. In Bcrat cathcdral there is a reliquary mcasur
ing some 60 χ 40 χ 20 cm, which bcars an inscription to thc cffect that it 
contains the relics of the Scvcn Saints; the sevcn namcs listed are 
headed by those of Gorazd and Angclarius. 111 This evidcnce is sup
ported by a gold-embroidercd bicr-cloth and somc icons from a later 

105 See Α . Miltenova, ·corazd', Kirilo-Metodievska Enciklopedija (Sofia, 
1985), pp. 513-14. 

106 See Α . Miltenova, Άngelarii', Kirilo-Metodievska Enciklopedija 
(Sofia, 1985), pp. 7-72. 

107 Miltenova, 'Gorazd', 513 . ' rlOK434 mε HM'b ΚΛΗΗΟΓΟ WT H3Ki!CTbH'bΙHX'h 
οyνεΗΗΚ'b CKOHX'h , H4pHL(.t.EM4ΓO rop43Λ4, rΛ.ι. : , ,,. HCTb 84ΙUΕΘ 3ΕΜΛ.t. CKOGOΛI. MOl(itlb, 

οyνεΗ'h mε ΛΟΙψk K'b Λ4ΤΗΗCΚ1'ΙΘ ΚΗΗ/"1'/, nριικοκ ·kρι.Η1.. Το GΟΙ(ΛΗ GOit\HΘ RΟΛΘ Η Κ41114 

ΛIQG1'1, mκοmε Η ΜΟΘ • • 

108 Miltenova, op. cit ., 516. 
109 Ο. Kalev, Sv. Gorazd, slavjanski prosvetitel (Sofia, 1970). 
110 Ε . Go\ubinski, Kratkij ocerk istorii pravoslavni cerkve (Moscow, 

1871), p. 659. 
111 Τ. Kacori, 'Dopalnitelni danni za Kirilo-Metodicvite u<::cnici Gorazd ί 

Angelaήj ν Albanija', newspapcr Anteni (Sofia, 22 July 1987), p . 15. 
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date depicting the dormition of Gorazd and Angclarius. 112 It is also 
confirmed by a Grcek Service of the Seven Saints, which was mentioned 
preνiously. It contains two Canons, one of which has the acrostich: 
ΑΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΙΟΥ ΣΥΝ ΤΩ ΓΟΡΑΣΔΟΝΙ. Having inνestigated the 
whole question of the cult of these two saints in the Berat arca, 1 con
clude that its oήgins go back to the end of the fourteenth century, when, 
for reasons of safety, the relics of the Seven Saints were translatcd from 
Glaνinitsa to the Church of the Virgin Mary on thc Acropolis of 
Berat. 113 The congrcgation then dcclared them to be thc city's patrons, 
and a Service was composcd ίn their honour to be hcld on 26 November, 
which was probably thc day on which the rclics were translated; or 
else it was influenced by the date of the Fcast of St Clement (25 
November). Profcssor Trapp attaches no particular importance to this 
Service, merely including it among the texts of purely local signifi
cance.114 He may be ήght; but there is one considcration. The solc fact 
that the author of this work confirms the existcnce of a cult of two of 
Cyril and Methodius's close associates, about whom, as r have already 
said, we have very little information, in my opinion makes the Service 
worthy of our consideration; particularly since this was a time when 
the gloomy clouds of impcnding slaνery werc gathcring over the 
Balkans. At this particular time, it can be no accidcnt tl1at works wcre 
being written which brought the subjugatcd peoples closcr together. 
The Berat Service of thc Seven Saints is just such a work. 

1 should like to take a closer look at this Service, starting with 
the publisher's forcword: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ ΕΥ 
ΠΡΆΤΤΕΙΝ. Nicholas Papas was a native of Bcrat in Albania, which 
was then callcd Belograda, as the Service itself tells us: 'Βελλογράδων 
οί πρόμαχοι', 'Βελογράδων το κλέος', ' Βελογράδων οί άήττητοι πρόμαχοι', 

'Έύφραίνου έν Κυρίφ πόλις τ(ών) Βελογράδων', 'Έύφραίνου Βελογράδων 

τών Πανολβίων το &γιον Τέμενος' . Manousakas belicvcs that Papas 
came from Moschopolis;115 Trapp was the first to posit Bcrat. 116 The 

112 S. Kissas, 'Representations of Greek and Slav Saints from the Central 
and Western Balkans from the Ninth to the Eighteenth Century', 
Cyrillomethodianum, ΧΙ (Thessaloniki, 1987), 250-60; Cνctan Grozdanov, Studii 
za Ohridskiot Ziνopis, Skopije 1990, s. 1994-199 

113 Kacori, op. cit. 
114 Trapp, 'Die sieben', 476-7. 
115 Manousakas, op. cit ., 62. 
116 Trapp, 'Die sicben', 477. 
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foreword mentions that the Service is published on the basis of a worm 
out manuscript (χειρογραφικών τε δντων κα\ πεπαλαιομένων). Although 
the term 'Seven Saints' (Έπτάριθμοι) does not appear in the title, it is 
frequently used in the text itself: 'Αστέρες έπτάριθμοι', 'τών έπταρίθμων 
το κλέος', 'Ποίον εύφημιών επαινον, προσεσέγκομεν τοίς έπταρίθμοις', 'τών 

έπταρίθμων σου τ(ήν) μνήμην Κύριε', 'Θεοφόροι έπτάριθμοι', 'Χαίροις 

χορός έπταρίθμων πατέρων'. It was used for the first time by the author, 
or authors, of this Service, and subsequently established by Gregory 
Constantinides in his edition. On the basis of one of thc troparia, it 
seems reasonable to suppose that more than one person had a hand in 
the writing of it: 'Πανάγιοι Έπτάριθμοι φρουρείται τοuς ύμνητάς ύμών 
διa παντός κα\ σώσατε τούτους έκ παντοίων περιστάσεων.' lt is also 
clearly influenced by earlier Byzantine works in honour of the Seven 
Saints. The influence of the hagiological texts about St Nahum is evi
dent in such phrases as: ' Μακεδονίου αίρέσεις σαφώς διωλέσατε', 'κα\ 

Πατρός το "Α γιον Πνεuμα έκπορεύεσθαι', 'Μακεδονίου βλάσφημον στόμα 

έμφράξατε', 'Κα\ Πνεuμα το 'Άγιον ύπερφυώς έκ τοu Πατρός 

έκπορευόμενον'. The Service also shows the influence of Theophylact's 
Life of St Clement and of the hymnological works about St Clement; for 
instance (first troparion, ninth ode, second canon): 'Τιlν τών λειψάνων 
σου θήκην, ήλιακόν ώσπερ δίσκον, εχουσα πόλις εύσεβής, τijς Άχρίδος 
τρισμάκαρ' . The focal point of the whole Service, naturally, is the 
saints' relics: 'Τών έπταρίθμων ή σορός, τών λειψάνων ώς πηγη άναβλύζει 
τοίς πιστοίς', 'Δεσμώτας μακάριοι πνευμάτων πονηρών, νοσήματα 

κάμνοντας τ(ήν) σεπτιlν ύμών σορόν', 'κ(α\) τών ρώσιν πaσιν άεννάως 

βρύουσιν τοίς πιστώς έκτελοοοιν τιlν ίερaν αύτών Κοίμησιν', 'Σήμερον 

άγάλλεται ή τών δικαίων μνήμη' . 

This is a significant work, not so much from a philological point 
of view, in which respect it is inferior to the other works about the 
Seven Saints, but as a testimony to the spread of their cult in the 
Balkans during the period of ottoman domination . From this point of 
view, it has much to offer, particularly considering the fact that the 
tradition here should lead us to seek older sources relating to Sts 
Gorazd, Angelarius, and Sabbas in this area, because its roots probably 
date back to the ninth century. 

Sabbas 
Another of Cyril and Methodius's disciples, Sabbas suffered the 

same fate as Corazd and Angelarius. His name is simply mentioned in 
all the above-mentioned sources; that is in all the Greck sources and in 
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some of the Slavonic sources, including the short Life of Cyril (known as 
the 'Dormition of Cyril') and Cemorizec Hrabar's work On Letters.117 

In the Berat Service of the Seven Saints, the kontakion and the oikos 
are followed by a brief Life with the title: 'Μην\ Νοεμβρίου κc;'. Μνήμη 

τ(ών) άγίων, κα\ δικαίων κ(α\) 'Ισαποστόλων, Θεοφόρων πατέρων, 

Κυρίλλου, Μεθοδίου, Γοράσδονοc;, Άγγελαρίου, Κλήμεντοc;, Ναοuμ κ(α\) 
Σά6α. Ό Βίος εϋρηται έvός μοvοίi, ι]yow τοίi άyίοv ΣάfJα. ln his descrip
tion of this edition, Manousakas consider the Life, naturally enough, to 
be that of Cyril and Methodius's disciple Sabbas. 118 lt was Trapp who 
first realised that it is in fact the short Life of St Clement, with 
Sabbas's name consistently substituted for Clement's.119 Α similar case 
is the short Life of Clement in MS 201 of Panteleimon Monastery on 
Mount Athos, which Spyros Lambros supposed to be a Life of Sabbas.120 

The evolution of the Greek liturgical texts ίn honour of Cyril and 
Methodius and their five close disciples did not stop hcre, but continued 
its dynamic course after the invention of printing. At the beginning of 
the eighteenth century a large Greek spiritual and commercial centre 
rose to prominence ίn the Balkans: the city of Moschopolis. This was 
the home of the first printing-press in the Balkans; and, naturally 
enough, the first texts to be published were the above-mentioned works 
by the Archbishop of Achris ίn honour of the Scven Saints. As a print
ing centre, Moschopolis' aim was to awaken the enslaved peoples of the 
region through the publications it brought out. One of these was the 
1742 Service of St Clement of Achris, a collection which included the 
above-mentioned Greek texts about Clement, Nahum, and the other 
members of the 'Seven', as also texts in honour of other saints who were 
particularly venerated by the Church of Achris. 

117 Miltenova, 'Gorazd', 513-14. 
118 Manousakas, op. cit., 62. 
119 Trapp, 'Die sieben', 479. 
120 S. Lambros, Catalogue of the Greek MSS on Mount Athos, 11 

(Cambridge, 1900), p. 322. 
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1. The first Moschopolis edition of the Service of St Nahum 
(1740). 121 

The Service was published in the form of the pamphlet with 47 
plus 5 octavo folios (19 χ 13 cm). It takes the following form. Page 1 
bears the title, with an ornament in the centre of the lower part: a 
small rectangle containing the place and date of publication, and St 
Luke the Evangclist writing on an open scroll, with his name, 'St Luke', 
between two domed buildings. The second page is blank. Pages 3-4 con
tain a text dedicated by Michael, bishop of Gora, to Ioasaph, arch
bishop of Achris. The Service covers pages: 5-7 (Lesser Vcspcrs); 8-14 
(Great Vespers); 15-39 (Orthros, including Cabasilas' two canons). The 
Synaxarion (short Life) of the saint comes after the Kontakion and the 
oikos and covers pp. 26-32. The Canon of the first mode givcs the acros
tich: ΝΑΟΥΜ ΤΟ ΛΟΙΣΘΟΝ ΛΗΜΜΑ ΘΕΟΥ ΑΙΝΑΣ Ο ΑΡΧΙΠ; and the 
other one of the fourth mode: ΟΙΜΗΝ ΒΟΥ ΛΓΑΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ. There is an error in the acrostich. In the sccond tropar
ion of the eighth ode there should be an Ε rather an Α; which is to say 
that 'Άπέδραμες &παντα τa μέρη' (which we also find in thc Athcns MS 
827) should, in my opinion, be ·~εδραμες πρός .. .'. Α long period of time 
separates the thirteenth ccntury, when the Canons were written, and 
tl1e seventccnth, when the present copies were made. The Moschopolis 
edition also lacks the fourth troparion of the eighth odc, which exists, 
however, in MS 827: "Ως Νώε δοξάζομεν .. .'. Thus, ΑΙΝ ΑΣ Ο 

ΑΡΧΙΠΟΙΜΗΝ should more correctly be ΑΙΝΕΣΩ Ο ΑΡΧΙΠΟΙΜΗΝ. 
Pagcs 40-6 contain a canon composed by Archbishop Gregory (XIV 

c.)122, and pages 46-47 a number of stichera. Page 48 contains an anthro
pomorphic ornament with plant and animal motifs, the work of 
Gregory Moschopolites, who was left us his initials: Γ-C M-C. Fivc 
separately numbcred pagcs are added at the end, containing a poem of 
115 verses, writcn by Michacl of Gora and dedicatcd to archbishop 
Ioasaph, about the famine which occurcd in Macedonia. 

121 See Legrand, Bibliographie hellenique, 1, 274, Νο 264; Petit, 
Bibliographie, 201-2; Th. Papadopoulos, 'Ελληνική Βι6λιογραφία, 1, (Athcns, 
1984), p . 15, Νο 151; F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, 11 (Brussels, 
1957), p. 130; idem, Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae 
(Brussels, 1984), p . 153; Dujcev, 'Prostranno grιιcko'; Μ . D. Peyfuss, Die 
Druckerei von Moskopolis , 1731 -1769: Buchdruck und lleiligencerehrung in 
Erzbistum Achrida (Vienna, 1989), pp. 109-15. See also nn. 100, 101, 102 aboνe 
and ίη present volume, pp. 201-231. 

122 See nn. 96, 103 above. 
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This edition of the Service of St Nahum is simply a repήnt of the 
1695 Venice edition. When discussing the 1742 Moschopolis edition, Ι 

shall also mention other, later, editions in their proper chronological 
place in the history of the text. 

The Moschopolis edition (1742) contain the Services: St Clemcnt 
of Achris, thc Fifteen Martyrs of Tiberiopolis, St John of Vladimir, St 
Erasmus, St Nahum of Achris, Nicodcmus Saint and Neomartyr, and 
the Sevcn Saints, 

1. The Service of S t Clement of Achris Ι 23 
This edition comprises 50 pages. The first page bears an ornamcn

tal headpiece in the form of a rectangle fillcd with foliar and floral 
motifs. In the ccntre is a garland suπounding a hcad . Bclow is the name 
ΚΛΗΜΗΣ omament with human and animal forms and foliar motif. 
Thcre follows the title of the service. Above thc last linc, prccisely in 
the centre, is a small rcctangle bearing the place and datc of publica
tion and a depiction of St Luke wήting on an opcn scroll scating bctween 
two domed buildings, signated by the inscrition: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. 

The ornaΠ\ent bears the signature of Gregory Moschopolites: ΓC MC. On 
page 2 is thc portrait of Gregory Moschopolitcs, the publishcr and 
printer. Attircd as a monk, he is depictcd from the waist upwards, 
frontally, and ιυrηίηg vcry slightly to the right. Above the portrait are 
two angels with tru1ηpcts, and a ribbon with the words ΕΚ ΠΟΝΟΥ 
ΚΛΕΟΣ. At the bottom of the portrait a band bcars the words: +Ο ΕΝ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΗΣ Κ(ΑΙ) 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟC. Below this is an cpigram writcn by Gregory and dcdi
cated to the Holy Synod. The next three pages contain epigrams dedi
catcd to Archbishop Ioasaph of Achris by Michacl, bishop of Gora, 
priest Scbastos and Michacl Ypischiotes, followed by the above-men
tioned onc of Grcgory Moschopolites to the Holy Sγnod. 

The Service of St Clement bcgins οη page 4 with the Lcsser 
Vespers. Pages 5-8 contain the Grcat Vespers. Orthros is οη pp. 8-40, in
terrupted οη pp. 13-37 by the saint's Life. Orthros contains two Canons, 
the first of which, in the fourth mode, is by Dcmetrius Chomatianus, 
and gives the acrostich Α ΥΤΗ ΤΕΤ ΑΡΤΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΟΥ 
ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΑΣ. When the acrostich is originally announced on p. 9, the 

123 See Legrand, op. cit., 284-90, Νο 286; Petit, op. cit., 42, Νο 1; 
Papadopou\os, op. cit., 13, Νο 136; Halkin, Bibliotheca, 1, 118, 11, 130; idem, 
Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae (Brusscls, 1969), p . 49; sce 
also nn . 88-98 above; Peyfuss, op. cit., 115-20 in the pι·cscnt volume pp. 53-120. 
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word ΚΛΗΜΕΝΤΙ is omitted. The other one, in the fourth plagal mode, 
is anonymous and gives the acrostich ΚΛΗ(Μ)ΕΝΤΟΣ ΜΕΓ(Α) ΚΥ ΔΟ(Σ) 
ΕΝ ΑΣ(ΜΑ)ΣΙΝ ΕΞΟ(Χ)Α ΜΕΛΠΩ. The letters in parentheses corre
spond to the tropaήa which are missing from the Moschopolis edition 
of this Canon; namely the fourth troparion of the first, fourth, fifth, 
and eighth odes. They survive in Botlef's copy in Bal~tev's edition. 124 

The latter has also published the Slavonic translation of the Canon 
from the Struga's manuscript (late 14th c.), which is MS 542 in the 
National Library of Sofia. One of its folios has accidentally been bound 
in MS 541. 125 The Slavonic translation makes it clear that the abovc
mentioned anonymous canon is ίη fact the work of Theophylact. 

The Life of St Clement occupies the pages 13-37. The text was re
published in Venice ίη 1802 by a Greek monk named Ambrose 
Pamperes.126 The text diffcrs only slightly from the othcr copies (the 
editions are based on different manuscripts). 1 am of the opinion that 
these manuscripts, as also the Moscow MS and the Athonite MS derive 
from the same manuscript source, for this can be the only explanation 
for the slight and insignificant differences in the text. Athanasius 
Parios later published a few times a modern Greek redaction of the 
text, which he had done himself with the help of the sub-prior of 
Chilindari Monastery, Master Daniel from Eski Zagora (now Stara 
Zagora) ίη Bulgaria .127 

On pp. 41-7 are two Canons, one by .Constantine Cabasilas in the 
second mode, giving the acrostich ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΣΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΠΛΕΚΕΙ ΚΡΟΤΟΝ Ο ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗ, and the other in the 
fourth plagal mode by Demetrius Chomatianus, giving the acrostich 
ΤΗΝ ΟΓΔΟΑΔΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΛΗΜΗ ΔΕΧΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 
On pp. 47-50, finally, is the saint's paracleticos Canon giving the acros
tich ΜΕΛ(Ο)Σ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΔK[sic]MHTPIOY ΤΟΥ 
ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΑΣ. In the Moschopolis edition, the acrostich is damaged at 
two points: the fourth troparion of the first ode is missing - it must be
gin with a word whose initial letter is omicron (Ο), giving ΜΕΛ(Ο)Σ; 
and in the Theotokion of the fifth ode, instead of thc kappa (Κ) of 
'Κυρία ή τοϋ κόσμου', an eta (Η) is required. The original was probably 
'Ή Κυρία τοϋ κόσμου'. Bala~cev has published anothcr copy of the 

124 Bal~ev, op. cit. 
125 See Nichoritis, op. cit., 145-6. 
126 See Halkin, Bίblίotheca, 1, Νο 355. 
127 J. Ivanov, Izbranί proίzvedenίja, 1(Sofia,1982), pp. 171-6. 
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Canon with a parallel Slavonic translation from the aforementioned 
MS 542 in the National Library of Sofia. · 

As far as the other five hymnographical Canons are concerned, 
the Moschopolis text's historical connection with the other texts is as 
follows. Theophylact's Canon presents a few minor structural differ
ences (abbreviations), but the differences in the text are more a question 
of mechanical mistakes. The Struga and Moschopolis copies derive 
from the same manuscript. Chomatianus' Canons in the fourth and 
eighth modes survive (in abbreviated form) only in two manuscripts, 
Vatopedi 1134 and Urbana 2.128 Each ode contains two troparia from 
each canon. The texts belong to a different tradition, but share a certain 
affinity as far as the rccdition is concerned. Three stichera from the 
Lesser Vespers (and othcr stichera too) in the Moschopolis edition are 
not found in the other copies. Cabasilas' Canon survives only in the 
Moschopolis edition. Chomatianus' Canon in the first mode is missing 
from the Moschopolis edition, but is included in the Bala5cev edition in 
the original Greck and with Slavonic translation from MS 542 in the 
National Library of Sofia, and also in another two Achήs manuscήpts. 

2. Service of the Fifteen Martyrs of Tiberiopolis, Moschopolis 
1741 129 

The Service's structure and composition are as follows: p . 1, title, 
pp. 2-6, Great Vcspers; pp. 6-31, Orthros; the Life is in the usual place, 
on pp. 11-27, after the sixth ode, the Kontakion, and the oikos. This 
service differs from the previous two in that it has no Lesser Vespers. 
The Orthros contains two Canons of Constantinc Cabasilas. The first 
canon is in the fourth plagal mode and gives no acrostich. ln the second, 
which gives an acrostich in the Moschopolis edition, the first troparion 
of each ode is of Chήstological significance and does not belong to the 
canon. The initial litters of the canon in the Moschopolis edition are: 
ΣΥΝΤΜΑΓΜΑΑΤΕΡΠΤΝΟΝ ΜΘΑΡΤ.Υ_ΥΡΩΝ ΕΤΠΑΙΝΟΕΣΩ 

(underlined Ietters are the initials of the troparia which do not belong 
the primary composition of the text of the Service. 

Three variants of the Life survive today. The first and oldest is 
rcpresented by a copy, the Codex Baroccianus Graecus 197, ff. 589-621, in 

128 See n. 91 above. 
129 Em. Legrand, op. cit., XVlll, 1, 284-290, Νο 286; L. Petit, op. cit., 184, 

Νο 1; Papadopoulos, op. cit., 1, p. 13, Νο 136; Halkin, Bibliotheca, 11, %; Peyfuss, 
op. cit., 120-2; Athanasios Angelopoulos, Όι ιε' 'Ιερομάρτυρες Τι6εριουπόλεως
Στρωμνίτσης: 'Ιστορικά προ6λήματα κα1 λατρευτική πραγματικότης', Μακεδονικά, 20 
(1980), 463-84. and in present volume pp. 121-161 . 
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the Bodleian Library in Oxford. 130 It is titled: Μαρτύριον τών αγιων 
ένδόξων ίερομαρτύρων ιε' τών έν Τιβεριουπόλει μαρτυρησάντων έπί τijς 

βασιλείας τοϋ δυσσε6οϋς Ίουλιανοϋ τοϋ παραβάτου, συγγραφέν ύπό 
Θεοφυλάκτου, τοϋ άγιωτάτου άρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας. The sec
ond variant is found in the Moschopolis edition of the Life: it is in a 
shorter forn1 and is rendered in the modern Greck vernacular, rathcr 
than the strict scholarly language of the long Life. The third variant is 
Nicodemus the Athonite's modern Greek edition of the saint's Life in 
the first volume of his Grcat Synaxaristes pp. 258-60. This brief Life is 
titled: Οί &:γιοι μάρτυρες Τιμόθεος καί Θεόδωρος οί έπίσκοποι, Πέτρος, 

'Ιωάννης, Σέργιος, Θεόδωρος καί Νικηφόρος οί ίερείς, Βασίλειος καl Θωμaς 

οί διάκονοι, 'Ιερόθεος, Δανιήλ, Χαρίτων, Σωκράτης, Κομάσιος, Εύσέ6ιος οί 
μοναχοί, καί Έτιμάσιος, ξίφει πάντες τελειοϋνται. It is summary of the 
Moschopolis edition of the Life, which, though a long version, is bascd 
οη the original Life of the saints. 

The Folio 6ν of the nineteenth-century MS 6012 (505) of 
Panteleimon Monastery οη Mount Athos 131 contains the following text 
about the Martyrs: 

ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΗ' 28 
Μνήμη τών άγίων καl καλλινίκων Μαρτύρων τών τελειωθέντων έν 

Τι6εριουπόλιν, έπί 'Ιουλιανοϋ τοϋ Παρα6άτου, μαρτυρησάντων, άπό 

Χριστοϋ, 361 .... Ων τά όνόματα, Τιμόθεος, Κομάσιος, Θωμaς, Εύσέβιος, 
Σέργιος, Δανιήλ, Σωκράτης, Χαρίτων, Βασίλειος, δύο Θεόδωροι, Πέτρος, 

'Ιερόθεος, Νικηφόρος, καί 'Ιωάννης. 
'Απολυτίκιον. τΗχος. Δ' 

Tfi άσκήσει ττΊν σάρκαν νεκρώσαντες ... 
'Έτερον. Δόξα. 'Ήχος Γ' 

Μέγα καύχημα ή Τιβερίων ... 
Κοντάκιον ήχος δ' 

Οί πεντεκέδεκα Χριστοϋ άθλοφόροι ... 
The author of these troparia used the Moschopolis edition. 

130 Η . Ο. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae 
Bodleianae, ! (Oxford, 1853), p. 349, Νο 68. 

131 Lambros, Catalogue, 11, 386. 
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3. Service of St f ohn Vladimir 132 
In the Moschopolis collection, the account of the martyrdom of 

the Fifteen is followed by the Service of St John Vladimir. Thc struc
ture of the Service is as follows: pp. 32-3, Lesser Vespers; pp. 33-6, 
Great Vcspers; Orthros covers pp. 36-48, interrupted by the Life of the 
saint bctwcen pp. 41 (10) and 45 (14). Pages 36-48 have a different num
bering, which runs from 5 to 17. 

Orthros contains two canons, the first in the fourth mode and the 
second ίη the second plagal mode. Thcy are introduced thus on p . 37 (6): 
Καί οί κανόνες τοϋ άγίου οί δύο. Ό δ' καί ό πλ. β'. κανών, 06 ή άκροστιχίς 
Τον δίκαιον ύμνώ Ίωάννην δεσπότην. At the end of thc ninth ode, thc 
canon in the fourth mode also adds the namc of the author, 
ΔΑΝΙΗΛ, 133 which is not given οη p. 37 (6). For thc other canon no 
acrostich is given. Ι bclicvc, howevcr, that it was in fact writtcn with 
an acrostich, which is not given in the Moschopolis edition simply be
cause it had not surνivcd in the manuscript on which the Moschopolis 
edition was based. Thc initial lcttcrs of all the odcs' troparia give: 
ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΥΜΝ ΖΕΡΤΥΡΑ ΗΩΑΛΘΟΝ ΒΑΙΛΗΛΣ. Onc might thcre
fore propose as a plausible acrostich: ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΥΜΝΩ ΜΑΡΤΥΡΑ 
ΙΩΑΝΝΗΝ ΒΑΣΙΛΕΑΝ (or ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ). An investigation of othcr 
copies of the Service would make it possible to rcstore the acrostich 
with some accuracy. 

The saint's Life is containcd in pp. 41-5 (10-14). Thcrc also sur
vives a long Life of thc saint, written by Cosmas, Metropolitan of 
Citium in Cyprus and latcr Metropolitan of Dyrrhachium. It was pub
lished in 1690 in the edition of the saint's Serνiccl34 This Scrvice also 
contains the short Life of John of Vladimir. As its author, Cosmas, tells 
us, thc long Life was based οη Bulgarian sourccs: 'μεθερμηνεύθη είς τa 
Ρωμαϊκa άπο τι'ιν γλώσσαν τών Βουλγάρων ... τι'ιν δέ είς τούς πτωχούς 

132 Legrand, op. cit., 284-90; Pctit, op. cit., 122, Νο 2; Papadopoulos, op. 
cit., 13, Νο 136; Halkin, Bibliotheca, 240; Ν. Tunickij, Materiali dlja istorii, zizni i 
dejatel'nosti ucenikov svv. Kirilla i Metodija, νο\. 1, Crcecskoe prostrannoe !itie 
sν. Klimcnta S\ovenskogo (Scrgiev Posad, 1918), pp. 15-19; 1. Snegarov, lstorija 
na Ohridskata arhiepiskopija-patriar§ija ot padaneto pod Turcite do nejnoto 
unistozenie (1394-1767 g. ), 11(Sofia,1951), pp. 350-4; Pcyfuss, op. cit., 122-4, for a 
detailed bibliography and in present volume, pp. 163-186. 

133 See Snegarov, lstorija, 11, 352. 
13 4 Legrand, op. cit ., XVll, 11, 479-82; Petit, op. cit., 121, Νο 1; 

Papadopou\os, op. cit., 1, 12, Νο 131. 
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άγάπην ... ε\ς το Βουλγαρικό συναξάρι εΙναι πολλά. 135 The author of the 
Moschopolis Life tells us that he used Serbian sources. 

Nicodemus the Athonite wrote an abridged variant of the short 
Life :136 The Service was published ίn Moschopolis in 1742, and in 
Venice ίn 1690, 1774, and 1858.137 In addition to the text of the Service 
and the two Lives, there are also: a) a paracleticos Canon 138 on pp. 37-
42; of second Venice's edition b) twenty-five lines ίπ the saint's honour 
composed by Cosmas of Citium, later of Dyrrhachium; they are to be 
found on p. 38 of the Venice first editions (p. 32 in the second edi
tion); 139 and 3) further lines by Theodore Chantziphilippides of 
Elbasan, who, in imitation of Cosrnas, composed two columns of twcnty
four and twenty-eight lines. The second column gives the acrostich: 
'Ύμνους ώς δώρον προσδέχου Ίωάννη. 140 These lines are sung duήng the 
veneration of the saint's relics and are found on pp. 33-6 of the Venice 
third edition. Α Slavonic translation of the Servicc was published in 
Venice in 1802 and in Belgrade in 1861.141 

4. Service of St Erasmus of Achris 142 

The Life is a short version, and occupies the pp. 22-24. This 
Service containes one Canon, of the Saint without an acrostish. The 
Saints' Life is short and has the following title: τφ αύτφ μηνί, Β . μνήμη 

τοϋ άγίου ίερομάρτυρος 'Εράσμου τοϋ έν τft Χερμελίι;χ της Άχριδών. στίχ. 

»Ερασμον τον σον άθλητιlν δέξου Σώτερ Έρασμίως τρέχοντα προς σέ τον 

κτίστην, Δευτερίη 6ιοτfiς άπο ίπτατο θείος »Ερασμος. 

The Life and the Service of St Erasmus also survive in MS 2872 
(198) of Doheiarion Monastery on Mount Athos (thc number is from 
Lambros' catalogue). 143 This Service bcgins thus: 

135 lvanov, Izbrani proizvedenija, 178. 
136 Nicodemus the Athonite, Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών τοϋ ένιαuτοϋ, 

5 (Thessaloniki, 1989), p. 128. 
137 Legrand, op. cit., 11, 184, Νο 796; Tunickij, Materiali, 16-17. 
138 Snegarov, Istorija, 11, 351. 'Τον χατά πλάτος 6ίον του χαί τήν άσματικήν 

του άχολο~ίαν ορα είς ξεχωριστήν φυλλάδα τετυπωμένη έν Μοσχοπόλει . 

139 Snegarov, op. cit., 352. 
140 Snegarov, op. cit., 352-3; Tunickij, Materiali, 16. 
141 Tunickij, op. cit., 16 about the differences between the three editions 

of Venice. 
142 Legrand, op. cit., 1, 284-90, Νο 286; Petit, op. cit., 49; Papadopoulos, op. 

cit., 1, 13, Νο 136; Tunickij, op. cit., 19-20; Peyfuss, op. cit., 124, 126 and ίη present 
volume, pp. 

143 Lambros, Catalogue, 1(Cambridge,1895), p. 257. 
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Είς τος δύο τοϋ άγίου ίερομάρτυρος 'Εράσμου. Έσπέρ(ας) μετa τ(όν) 
προοιμιακόν, Κανών ψαλλόμενος είς τfιν Πανυχίδα. The Life begins: Οuτος 
ό ίερος καi άείδημος έν ίερομάρτυσιν 'Έρασμος ou τfιν μνήμην σήμερον 
πανηγυρίζομεν; and ends: το πρέπει πάσα δόξα τιμfι καί προσκύνησις άμα 
τ4J Π(ατ)ρί κ(αί) τ4J Υίώ καί τ4J Ά γίφ Πν(εύματ)ι νϋν καi άεi καi είς τοUς 
άτελευτήτους αίώνας άμήν. Α note informs us that the Docheiarion Life 
and Service were wήtten ίη 1509 by Maximus of Vatopedi: +'Εξεδόθη δι' 
έμοϋ τοϋ Μαξίμου άμαρτωλοϋ καί άμονάχου τοϋ Βατοπεδινοϋ. μηνί 
Φεβρουαρίω ΚΗ' έν ίτει , ζιζ' (1509). Spyros Lambros was the first to 
mention the manuscήpt's cxistence, and, as far as Ι have been able to 
ascertain, the texts have never been published. One important reason 
for publishing these texts is that very few editions of Erasmus' Service 
exist today. 

Ιη his Synaxaristes, Nicodernus the Athonite publishes an 
abridged rnodern Greek version of the Life from the Moschopolis edi
tion: 'Τον κατa πλάτος βίον καi τfιν τούτου άσματικήν άκολου8ίαν δρα έν 
ίδία φυλλάδι τυπω8είσn έν Μοοχοπόλει.'144 

5. Service of St Nahum145 
Ιη this Service we have follow structurc: Lesser Vespcrs is οη pp. 

51-2; Great Vespcr·s, pp. 53-5; Orthros, pp. 56-71, interruptcd οη pp. 64-6 
by the saint's short Life, dated 23 December. 

As 1 have already rnentioned, the 1740 Moschopolis edition of 
the Service of St Nahurn is virtually a reprint of the 1695 Vcnice edi
tion; which is turn closely resernbles the Sofia MS mentioncd ίη the 
course of our discussion of the Grcek sources relating to St Nahurn. The 
reprinting of the Service may be accounted for by its title and the date 
οη which it is sung. lt is easy to appreciate the differences between the 
two Moschopolis editions pointed in the follow note, irnrncdialy after 
the title: The first is for the saint's dorrnition and is datcd 23 
Decernber, while the second is for his feast on 20 June, which was estab
lished Iater. 146 The only differences lie in the fact that on 23 

144 Nicodemus the Athonite, op. άt., 169. 
145 Legrand, op. cit., 1, 284-90, Νο 286; Petit, op. cit ., 202, Νο 2; 

Papadopou1os, op. cit., 1, 13, Νο 136; Tunickij, op. cit., 20-22; Peyfuss, op. cit., 126-
7; in present νolume, pp. 

146 On 20 May 1720, under loasaph, the Archbishopric of Achris 
officially established 20 June as the saint's second, summer, feast . 1 bclievc that 
this was merely the official acknowledgement of a ce\ebration which had 
a\ready been taking place for some unknown period of time and for some 
unknown reason (possibly tl~e translation of the saint's relics on that day). My 
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Decembcr, all the theotokia are pre-festive (prior to the Christmas 
Service), as also are the aposticha stichera of Lesser Vespers, for the 
Service gives not the canon of the Virgin but the pre-festive canon 
'Κύματι Θαλάσσης' and Katabasies of the feast. Ίστέον δμως ότι τfί κy' 

τοίi Δεκεμ6ρίου μηνός, έν τιjj μικρψ έσπε/ρινψ ψάλλομεν άπόστιχ: 

προεόρτιον, όμοίως καί τά θεοτοκία πάντα / προεόρτια, καί πρώτον 

κανόνα ούχί τής θεοτόκου, άλλά προεόρτιον, τό / Κύματι θαλάσσης καί 
κατα(Jασίας τής έορτής. 

Orthros contains Constantine Cabasilas' two canons, introduccd 
as follows : Ό κανών τοϋ όσίου , οδ άκροστιχίς δίστιχος έν περιοχft μιάς 
έννοίας. Καί τοϋ δευτέρου κανόνος . Ναοuμ το λοισθον λfiμμα Θεοϋ αίνέσω. 
Ό άρχιποιμr'ιν Βουλγάρων Κωνσταντίνος ό Καβάσιλας. They present the 
same dcfccts as ίη the editions of 1695 and 1740; i.e. thc fourth tropar
ion of the cighth ode is missing and thc second troparion of thc same 
ode gives Άπέδραμες' instcad of Έδραμες', which is necessary for a cor
rect reading of the acrostich. 

Apart from these thrce editions (1695, 1740, and 1742), the 
Scrνice was also rcpublishcd in 1824 ίη Vienna;l 47 and thcrc is a littlc
known edition \Vhich came out ίη 1859 in Smyrna 148 and bcars thc titlc: 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΑΟΥΜ 

ΤΟΥ ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ. 'Επί το όρθότερον μετατυπωθείσα . 'Εκ τfiς τψ 
1740 έν Μοσχοπόλει γενομένης έκδόσεως. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, 1859, pp. 34. 
These two are bascd οη thc 1695 Venice edition, which ίη turn tallics 
with MS ΙΙ Α 7793 in the National Library of Sofia. As for Athens MS 
827, Ivan Dujcev has said that many of its troparia do not accord with 
the 1742 Moschopolis edition; and he prcscnts as original to Nahum a 
number of troparia which are ίη fact the pre-festive canon, sincc the 
manuscript Scrvice is for 23 Decembcr, while the Moschopolis Scrvice 
is for 20 Junc, (As wc have sccn, this is also mcntioncd in the subtitlc of 
the Moschopolis edition). 

Bulgarian colleague, S. Nikolova (see n. 102 above), suggcst somcthing along 
thcsc lines, on the basis of data which havc recently come to light. lt is a subject 
which requires furthcr study, possibly in connection with a spccific 
investigation of St Nahum's feasts and thc texts which were written for thcm. 

Ι47 τ · ki . · 20 2 unιc ), op. cιt., - . 
148 Therc is a copy of thi s Service in the Ecclesiastical Historical 

ln stitute in Sofia with the signature Νο ci, 458. My thanks are duc to my 
collcague Angel Krastev providing me with this information. 
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The shorter Life of the saint in the published editions has been 
translated into Slavonic and published in its turn. It has also been 
translated into modcm Slavic languages. 

Nicodemus the Athonite translated the Life into Greek in his 
Μέγας Συναξαριστής and abridged it even further. He wήtes: '"Όρα καl 
τόν πλατύτερον βίον τούτου έν τft έκδεδομένη αύτοu φυλλάδι, τft 

περιεχούσn ττ'ιν άσματικτ'ιν του άκολουθίαv- έξ ής φυλλάδος μετεφράσθη έν 
συντόμφ τό παρόν Συναξάριον ύπ' έμοu. "Ορα καl τό Συναξάριον του 
άγίου Κλήμεντος ... " 149 

6. The sixth tcxt in the 1742 Moschopolis collcction is theService 
of the neomartyr Nicodemus.150 

Lesser Vespcrs is on pp. 1-2; Great Vespcrs, pp. 2-4; Orthros, pp. 
5-12. There is no Life, long or short. Orthros contains two canons with 
the acrostich: Σοί Γρηγόριος Νικόδημε έξάδει. 'Εν δέ τοίς θεοτοκίοις, ήδύ 
μέλος, in the fourth modc; Μέλισμα Νικόδημε δεύτερον πλέκω, in the 
fourth plagal mode. 

The whole Service is the work of Gregory Constantinidcs of 
Moschopolis, publisher and printer; and it is the only one which does 
not contain thc Life of the saint to whom it is dedicatcd. The Blcssed 
Nicodemus's Life was first publishcd in Venice in 1794 by Nicodcmus 
the Athonite, who notes that he was mar~red on 11July1722, and not 
on 10 July 1709 as stated in the Service. 1 1 Two copics of the Life sur
vive, in MS 758 (18th c.) of Vatopcdi Monastcry152 and in MS 129 (also 
18th c.) of Esfigmcnou Monastery. 153 Like the Moschopolis edition, the 
latter gives 1709 as the year of Nicodemus' martyrdom. 154 Why 
Nicodcmus thc Athonitc bclieved it to have taken placc on 11July1722 
Ι have no idca. In his Μέγας Συναξαριστής he says: 'Όρα είς τό νέον 

149 Nicodemus the Athonite, op. cit., 11, 394. 

150 Legrand, op. cit., 1, 284-90, Νο 286; Petit, op . cit., 209, Νο 1; 
Papadopoulos, op. cit., 1, 13, Νο 136; Tunickij, op. cit., 22-3; Pcyfuss, op. cit., 127-8; 
in prescnt volume, pp. 233-250. 

151 lt should be notcd that MS 2142 of Esfigmcnou Monastery on Mount 
Athos (in Lambros's catalogue), which contains the saint's Life, gives the year 
1709. 

152 S. Efstratiadis and Α. Vatopedinos, Κατάλογος τώv έv τfi /. Μ. 
Βατοπεδίου άποκειμέvωv κωδίκων (Paris, 1924), p. 148. 

153 Lambros, op. cit., 1, 24-5. 
154 Lambros, op. cit. 
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Μαρτυρολόγιον. Τούτου τοu άγίου Νικοδήμου σώζεται καί άσματική 

'Ακολουθία είς ίδίαν φυλλάδα τετυπωμένην έν Μοσχοπόλει. 155 
7. Service of Seven Saints.156 
The structure of the Service is as follows: Lesser Vespers οη pp. 1-

2; Great Vespers, pp. 2-4; Orthros, pp. 4-11. Orthros contains two canons 
ίη the fourth mode and the fourth plagal mode οη pp. 5-10, giving the 
acrostich: ΤΟΥΣ ΕΠΤ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙΝΕΣΩ and Α ΥΘ' 
ΕΠΤ ΑΡΙΘΜΟΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΛΕΚΩ ΜΕΛΟΣ. 

This Service, the work of Gregory Moschopolites, is a shining il-
1ustration of the respect and veneration accorded the Seven Saints by 
the Greeks of Moschopolis. From a literary point of view, it is an out
standing text, in no way infcrior to any of the other poetic works dedi
cated to the Saints. Gregory is the first to use the term Επτάριθμοι of 
his subjects. 

This Service was translated into Slavic by the monk Callistratus 
of Zografou Monastery, and published in 1903 in Plovdiv.157 

On the last page of the Service (p. 12) is the represcution of St 
Luke the Evangelist holding his Gospel in his left hand and his pen in 
his right and surrounded by decorative plant, anthropomorphic, and 
animal motifs. The painter initials his work twice: ΓC above and ΓC 
MC below. He is, of course, Grcgory Moschopolites himself. 

The pagination of the Scrvices indicates that they originally be
longed to smaller, separate collections. The Service of St Nahum (pp. 
51-71) follows οη from the Scrvice of St Clement (1741: pp. 1-50). The 
Service of St John Vladimir (pp. 32-48) follows on from the Service of 
the Fifteen Martyrs of Tiberiopolis (publ. 1741: pp. 1-31). If wc also 
bear ίη mind the alternative pagination of the Service of St John 
Vladimir, in which pp. 36-48 become 5-17, it is clear that the Scrvice of 
St Erasmus follows on from it, since the first page of the latter is 18. The 
last two services, of Nicodemus and the Seven Saints, have thcir own 
separate pagination (pp. 1-12 and 1-11) and were subsequently included 
in the collection with no change to the numbeήng of the pages. 

155 Nicodemus the Athonite, op. cit., VI, (Thessaloniki, 1989), pp. 56-7, η. 
36. 

156 Legrand, op. cit., 1, (284-90), Νο 286; Petit, op. cit., 231; Papadopoulos, 
op. cit., 1, 13, no 136; Peyfuss, op. cit., 129; in present volume, pp. 251-267. 

157 Slulba svjatih sedmoδislenik, (P\ovdiv, 1903), p. 46. 
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We must say something about the creation of the above
mentioned editions. 

1) Gregory Constantinides or Moschopolites,1 58 a great man of 
many talents and a most charismatic figure. In the titles of the Services 
he is refeπed to as 'Gregory Moschopolites the printer', because in 1730 
he brought from Venice to Moschopolis the first printing-press in the 
Balkans, which was only the second in the whole of the East (after 
Nicodemus Metaxas; printing-press in Constantinople).159 lt is not hard 
to imagine the significance in a period of ottoman domination of a 
printing-press cheek-by-jowl with an academy, particularly an institu
tion of the importance of the Moschopolis Acadcmy. As well as a 
printer, Gregory was also a teacher, as is pointed out in the title of the 
1740 edition of the Service of St Nahum. He was a sponsor and pub
lisher too, as we learn from the title of the Service of St Clemcnt. His 
hymnographical talents produced the Iast two works in the collcction, 
the Service of the neomartyr Nicodemus of Elbasan and the Service of 
Cyril, Methodius, and their disciples, the 'Seven Saints'. He also dedi
cated an epigram of six verses to the Holy Synod of Achήs. As we have 
seen, he is portrayed on the second page of the Service of St Clement; 
like most of the illumination of the above-mentioned Services, this 
likeness is by Gregory himself, signed with his initials ΓC MC= 
Γ(ΡΗΓΟΡΙΟC) Μ(ΟΣΧΟΠΟΛΙΤΗ)C 

2) Michael Goras 160 played the second most important part in 
the publication of ιhe above-mentioned Services, for it was he who 
edited the Service of thc Fifteen Martyrs. He was himself a most pro
lific poet and writer. He contήbutcd two ancient Greek prose encomia of 
Archbishop Joasaph of Achris to the Services of St Nahum (1740) and 
St C\ement; and, as Gregory Goras and Gregory Hypischiotes,161 he 
wrote many more lines in honour of Ioasaph in a very formal scholarly 
language. He also dedicated to Ioasaph five pages of vernacular Greck 
verse at the end of the Service of St Nahum, describing in detail a ter
rible famine which occurred in his own time. 

158 Peyfuss, op. cit., 87-95. 
159 Eulogius Curilas, 'Η Μοσχόπολις καi ή νέα 'Ακαδημία αύτής (Athens, 

1934), p. 6. 
t60reyfuss,op. cit., 111-112 
161 Cuήlas, op. cit., 8; Peyfuss, op. cit., 111-112 
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3) Father Sebastus was the author of the first lines of verse in the 
edition of the Service of St Clement, and he dedicatcd them to 
Ioasaph. This scholar is probably Sebastus Leontiades, teacher and 
Dircctor of the Moschopolis Academy, who had Gregory Moschopolites 
as his deputy. 162 

1 must also say a few words about Archbishop loasaph of 
Achris, 163 in whose time these texts were published and to whom the 
editors dedicate them. loasaph was a native of Moschopolis and undcr 
him the archbishopric of Achris flourished, for he did his bcst to rc
store its formcr prestigc. Whilc he was οη the archiepiscopal throne, 
his home town blossomed into a great spiritual centre. He playcd an 
important part in thc founding of the Moschopolis Academy in 1744 and 
thus assisted thc advancemcnt education; and whcn in 1750 hc built the 
Academy's largc library, he helped to cultivate a love of books 
amongst his fellow Moschopolitans. It is ηο accidcnt that Michacl 
Goras calls Ioasaph a 'χρυσοϋν καί φαεσφόρον fjλιον ', who shcphcrded 
his flock 'τfi δωδεκαχόρδψ όρφεί~ κιννύρ~ τής χάριτος'. 

It would bc most remiss of me not to mention thc people whose fi
nancial contribution assistcd the publication of this cdition of the ser
vices. The 1740 edition of the Services of St Nahum was financcd by pi
ous Christians; the 1742 edition of the Service of St Clement by the 
Monastery of St Nahum and the printer; and the 1741 edition of the 
Service of the Fifteen Martyrs also by the Monastery of St Nahum. 

Thc Moschopolis edition of the services of thcse martyrs, Church 
fathers, teachers, apostlcs, neomartyrs, and reprcsentativcs of al\ 
levels of sainthood aspircd to unitc the enslavcd peoples, and to 
strengthcn thcir morale in the face of the infidel conqueror. These are 
Orthodox saints, veneratcd by all the enslaved Orthodox pcoplcs of 
the Balkans. The Orthodox centre of the Greek people, the Hcllcnic 
Vlachophone Moschopolis, as many scholars call it, was likewise a 
common centre for al\ these Orthodox peoples. 

After Thessaloniki, Moschopolis, or Voskopolis, or Voskopoja, or 
Voskopo, 164. a city to the west of Korytsa, was the most populous 
Balkan city in the eightcenth century, with a population of 60,000 

162 Cuήlas, op. cit., 8. 
163 Snegarov, lstorija, 208-9. 
164 Curilas, op. cit., 55; Κ . Skenderis, 'Ιστορία τfίς άρχαίας καί σνγχρόvοu 

Μοσχοπόλεως, (Athens, 19062); Peyfuss, op. cit., gives an exhaustive 
bibliography relating to all aspects of Moschopolis. 
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inhabitan5 (rno5tJy Vlach-5peaking Greek5). Ιη the cighteenth century 
in particular, it flouri5hed ίη all 5ector5 of activity. For in5tance, 
fourtcen guild5 were e5tabli5hed ίη the city, and 50 pro5perou5 were 
they that in 1744 they contributed 312,00 a5per5 to the founding of the 
Acadcrny, or 'New Acaderny' a5 it wa5 called. 165 Α nurnber of 
prorninent rnen taught there, including Chry5antu5 of Epiru5, Seba5tu5 
Leontiade5, Arnbro5e Parnpere5, Dernetriu5 Chalceu5, Gregory 
Con5tantinide5, Ioa5aph of Achri5, the head prie5t Theodore 
Caballiote5, and the prie5t-rnonk Con5tantine Hagiohahurnite. 
According to Eulogiu5 Curila5, 'By their acadernic teaching and their 
writing5, the5e variou5 teacher5 of the Nation and 5plcndid 5Cholar5 50 
invigorated thc Greek pcople and 50 fired thcir national rnorale that 
they rendered the narne of Mo5chopoli5 irnrnortal'. The Mo5chopoli5 
Acaderny wa5 a55ί5ted by a rich library and by Grcgory Con5tantinide5' 
e5tabli5hrnent ίη the city of the fir5t printing-pre55 ίη the Balkan5. 
Unfortunately, the extant publication5 produced ίη Mo5chopoli5 nurnber 
no rnore than twcnty.166 

After 1767, the Archbί5hopric of Achri5 cca5cd to function, a5 
al5o did the Hellenic 5piritual centre of Mo5chopoli5. The 1770 5aw the 
dawn of a new period of pro5perity for Mo5chopoli5, but in 1916 the city 
wa5 de5troyed by the Albanian5 in retribution for it5 fart ίη thc pan
Epirot upri5ing for the autonorny of Northcrn Epiru5. Ι6 

From that ha5 been 5aid hitherto, then, we rnay conclude that 
the tradition of literature written ίη honour of Sts Cyril and Mcthodius 
and their di5ciple5 wa5 bcgun around the elcvcnth or twelfth century by 
Theophylact, Archbi5hop of Achri5; it wa5 continued by hi5 5ucce550Γ5 
Dernetriu5 Chomatianu5 and Con5tantine Caba5ila5 ίη the thirteenth 
century, and Gregory ίη the fourteenth century; and thcn by the anony
mou5 author of the Bcrat Service of the Seven Saint5 in the fifteenth 
century and Co5ma5 of Citiurn ίη the 5eventcenth century; Gregory 
Mo5chopolite5, Athana5iu5 Pario5, Ioa5aph 11 of Achri5, in eighteent 
century Philaretu5 of Vatopedi, in nineteent century; and finally 
Father Gcra5irnu5 Micragiannanite5 in our own tirne. We thu5 have a 
total of: 4 Service5 in honour of St5 Cyril and Mcthodiu5, with 7 canon5; 
2 Service5 of St Clernent with 6 canon5; 1 Scrvice of St Nahurn, by 
Caba5iJa5, with 1 panychis canon by Grcgory (14th c.), and 1 

Ι65 c · ι . 25 un as, op. cιt., . 
166 Cuήlas, op. cit., 6-7; Peyfuss, op. dt., 95-8. 
167 c · ι · 45 un as, op. cιt., . 
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Κ. Nichoritis 

paracleticos canon written in 1800, and 2 more canons, making 4 in 
aII.168 

The above-mentioned hymnological texts contain a total of 16 
canons and they have continued the eleventh-century tradition ήght up 
to our own time. The Greek Service of the Seven Saints was first pub
lished in Moschopolis in 1742; and the Greek Service of St Nahum in 
Venice in 1695. lf one considers the fact that there are four Greek Lives 
and four Greek redactions of Lives of the Seven Saints, then one must 
inevitably conclude that the Greek tradition of Cyril and Methodius 
and their disciples is far from insubstantial. As for the supposed 
'silence of the ninth- and tenth-century Byzantine s9urces', Ι think it 
was quite satisfactorily explained at the beginning of this study. The 
work of thcse saints created a bridge between the Byzantine civilisa
tion and the Slavs. 

Thessaloniki 

168 The terms 'Greek Service of St C\ement', 'Greek Service of the Scven 
Saints', and 'Greek Service of St Nahum' have now been replaced by the terms: 
'Byzantine hymnological cycle of St C\ement'; 'Greek Services in honour of the 
Seven Saints'; and 'Greek hymnological texts for St Nahum of Achris'; the 
reason being that they comprise separate texts written by diffcrent 
hymnographers at different times and for different reasons. 
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Πίναξ τών περιεχομένων 6ι6λίων. 

'Ακολουθία του άγίου Κλήμεντος. Ζήτει άριθμ{ί) [4] 

'Ακολουθία τών Δεκαπέντε μαρτύρων. Ζήτει άριθμ{ί) [50] 

'Ακολουθία του άγίου 'Ιωάννου τοϋ Βλαδιμήρου. Ζήτει άριθμ(ίJ [32] 

'Ακολουθία του άγίου 'Εράσμου. Ζήτει άριθμ(ίJ (18] 

'Ακολουθία του άγίου Ναούμ. Ζήτει άριθμ{ί) [51] 

'Ακολουθία του άγίου Νικοδήμου. Ζήτει άριθμ(ίJ [1] 

'Ακολουθία τών άγίων Έπταρίθμων. Ζήτει άριθμ(ίJ [1] 
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ΚΛΗΜΗΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ 
ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 

'Αρχιεπισκόπου 'Αχριδών 

Νεωστi καινφ τύπιρ έκδεδομένη, συλλεχ&είσα έκ τών 
συγ<γ>ραμμάτων του τε Δημητρίου του Χωματηνου* καi του 

Καβάσιλα, άρχιεπισκόπων του αύτου 
&ρόνου χρηματισάντων. 

ΔαπάνΙJ μf.ν τfjς σεβασμίας μονfjς τοϋ έν άγίοις πατρΟς ήμών 
Ναοuμ τοϋ &αυματουργοϋ, καi τοϋ τυπογράφου. 

Διορ&ώσει δf. τοϋ λογιωτάτου έν ίεpομονάχοις Κ(υρίο)υ 
Γρηγορίου. 

Καi παρ' αύτου άφιερω&είσα τφ μακαριωτάτιρ άρχιεπισκόπιρ 
τijς Πρώτης Ίουστινιανfjς Άχρ{ε}ιδών Κυρίιρ Κυρίιρ ΙΩΑΣΑΦ. 

'Εν Μοσχοπόλει 1742 
Παρ<'χ Γρηγορίιρ ίερομονάχιρ τφ ΚωνσταντινίδΙ]. 
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Γρηγορίου τοϋ Τυπογράφου είς τήν Ίεpάν Σύνοδον. 

Θειότατ' Άχρίδος δη Σύλλογε Άρχιερήων, 
Πάρελε εύμενέως Μουσόμελον Κανόνα. 
Άχριδών 'Αγίων, οϋς νϋν 'Ιωάσαφ άλφών, 

Άρχιθύτης άμόμων είν ένi συνέθετο 
"Ον γε μετερχόμενοι γ' Άκεσίμ6ροτον άντι6ολάτε. 

Οίκτpίρ μοι παρέχειν άμπλακιών πρόεσιν. 



T(iJ ΜΑΚΑΡΙΩΤ ΑΤφ ΚΑΙ ΣΟΦΩΤ ΑΤφ 
άρχιεπισκόπφ τfjς Πρώτης 'Ιουστινιανfjς Άχριδών καί 

Πάσης Βουλγαρίας, Κυρίφ Κυρίφ 
ΙΩΑΣΑΦ. Τfιν μετ' άκρας εύλα&ίας έδαφιαίαν 

προσκύνησιν. 

ΚΑθάπερ τό ούράνιον στερέωμα τοίς τfjς έλλαμπτικωτάτης 
φωτοχυσίας του παμφανώοντος* ήλίου προτερήμασιν, οίς παρά 
πάντων τών φωτοειδών άπέμαξε, καταλαμπόμενον άγλα"ίζεται, 
καί βένθος &παν, καί σκοτ{ε}ία παντοία τft τούτου άνατολft 
φαιδρύνεται, οϋτω δfι καί τό θείον εδος, καί άποστολικόν 
σκfiνος τfiς Πρώτης 'Ιουστινιανfiς Άχριδών κεκληρωμένον σε, 
Μακαριώτατατε Πάτερ, ώς άλλον χρυσουν καί φαεσφόρον έν 
έσχάτοις άνατείλαντα ilλιον, ούχ ilκιστα έφ' ήμών, δτε καί 
ήδίων μετά τό νέφος δ ήλιος, κατά τό λεγόμενον, παντοίι;χ 
σεμνότητι, καί βίου λαμπρότητι, καi άμφοτέρω τft τfiς άρετfjς 
τελειότητι, καθ' ύπεροχfιν κατηύγασται καί έξόχως 
λελάμπρυται. τfjς γάρ δνοφερfiς άχλύος πάσης ταραχfiς καί 
άνωμαλίας τό χαίρειν είπούσης, καί του έν σκότει 
διαπορεύεσθαι τfiς άγνοίας έκποδwν άπηλλαγμένου, δόξα 
Κυρίου περιέλαμψε, καί πάντας θεσπεσίως τfi δωδεκαχόρδφ 
όρφείι;χ κιννύρςχ τfiς σfiς χάριτος έφωταγώγησε, fιν Πιερίδες 
θησαυρίσασαι, ώς σμfjνος πολυδαίδαλον καί λειμώνα 
άνθεμόεντα τij μακαρίςχ σου ψυχft έπεσώρευσαν έν άφθονίι;χ. ϊνα 
γάρ τά πλείω έάσω, ών ούκ εστιν άριθμός, (έν οίς καί ()ίκοδομαί 
λαμπρώς κατηγλαϊσμέναι, καί πολύφατοι), έπιλείψει γάρ με 
διηγούμενον δ χρόνος, άπάντων τά πάντα, ών ή βιωτfι κατ' 
εύδοκίαν Κυρίου. ύφ' ών τών στιλπνοτάτων έλλάμψεων 
φωταγωγούμενος καύτος, καί μάλα θαppυνόμενος ύπό τε τfiς 
θεσπεσίας σου καλοκάγαθίας, καί τfiς προγεγονυίας 
εύκαταδέκτου άφιερώσεως, αδ πάλιν έτόλμησα καί ούκ wκνησα 
τft υίϊκft προσδραμείν εύπειθείι;χ προς τfιν σfιν πατρικfιν 
φιλοστοργίαν, καί ταύτην προσανατιθέναι τfιν μικράν μεν 
βίβλον τij ούσίςχ, μεγάλην δε καί ίερ<Χν τij εύσεβείςχ, πολλφ τφ 
ίδρώτι καμωθείσάν μοι, καί ύπό πολλών τών εκπαλαι 
διορ8ω8είσαν σεσαθρωμένων άντιγράφων, καί άκολουθίας 
περιέχουσαν του τε έν τ fi αύτfi άποστολικfi καθέδρι;χ 
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προπατριαρχεύσαντος, καί έν άγίοις ηρωσι της 'Εκκλησίας 
στίλποντος, Κλήμεντος άρχιεπισκόπου 'Αχριδών, καί ών ή 
συνεχfις τών άκολουθιών κατάστρωσις κλήσεις τας άγίας 
παρεμφαίνει, οϊτινες τίj αύτίj καί ύπο τfιν αύτfιν ύπερέλαμψαν 
έν έσχάτοις ταίς φεγγοβόλοις μαρμαρυγαίς της εύσεβείας, 
Μακεδονίαν καi Ίλλυρίδα μετα τών περί αύτας φωτi 
θεογνωσίας προσάγοντες, καί άδιαλείπτως τοίς αύτών 
θαυματοβρύτοις άγίοις λειψάνοις παρακείμενοι φρουροί 
προστατεύοντες, στηρίζουσι τfιν θείαν [2] καθέδραν, αύτης μf:.ν 
εiς δόξαν καί καύχημα μέγιστον, εύσεβούντων δ' ού σμικραν 
τών παθών σωτηρίαν, πίj γαρ εδει &λλοθί που; Ούκ εστιν, ούκ 
εστιν, οτι μη σοί τ(i) πατρούχφ κληρονόμφ της πατριαρχικfjς 
καθέδρας, καi γαυριωμένφ έν δόξΙ] άγίων πατροπροβλήτως. 
'Ασμένως τοίνυν δέξαιο καi φιλοφρόνως τα σά, σοi 
πpοσανατιθέμενα, ούχ οτι καθ' δ δεί, άλλα δείν εδει, εi μfιν ούχi 
κατ' όφειλομένην άξίαν, άλλα τα μέγιστα προαφουμένην 
προθυμίαν. προαίρεσις μf:.ν γαρ έξέχει τ(i) περιείναι τίj έπινοίι;χ, 
δύναμις δf:. ούκ εχει περιείναι τίj ένδείι;χ. Καi δεομένφ εϋξαιό μοι 
τα &ριστα. 

'Ελάχιστος δουλος, άλλα πιστός, Μιχαfιλ ό του ΓΚόρας. 

'Επίγραμμα του λογιωτάτου οiκονόμου παπa κυρίου Σεβαστου. 
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Εiς τον μακαριώτατον Άχριδών ΙΩΑΣΑΦ. 

Ήνi ό πρύτανις γ' ώ ών άρίπιστος, έχέφρων. 
"Ιδρις θευθύτης, εξοχα άρχιθύτης. 

τα πρόσθεν γ' 'Ήρη, Άθηνa δ' ϋστατα σάφα. 
Ώς ΙΩΑΣΑΦ Άχρίδος ήνορέη. 

ου χάριν iδμοσύνη, τυπογραφία τ' άϊδίω. 
Νωλεμέως κάζει κλίματα πανταχόσε. 

Οuλέ τε καi μέγα Τ] χαίρε πτόλις έκφοοα τόνδε. 
Μοσχόπολις, Μόσχφ είκελος έν προόδοις. 

'Έτερον. T(i) αύτ(i). 
Μιχαfιλ Ύπισχιώτου. 

Δίσκους παγγενέτης κτίσεει πόρε δητα φάους δίς. 
Τον μf:.ν άπώσει πρίν παγγονίη σκοτίης. 

Τον δε εδει ζαθέφ Λυχνιδώνος, ΙΩΑΣΑΦ, ή(i). 
Θεσπεσίην, ζοφερου ήδ' όλετηρα κνέφους. 

Ζώης πλείν &ρα δίε 'Ιωάσαφ ές λυκάβαντας. 
Αύγείν φρυκτορέειν πάντα λεwν Κυρίου. 



'Έτερον. τοu αύτοu 
Τ(ί) αύτ(ί) 

Ούκ ετι όρνιέων πτερύγεσσιν έπαγγελίη νυν. 
Φάμαν θειάζειν "Αμμονος άνάτροπον. 

Δικραέος δ' άετοίο 'Ιωάσαφ ώκυπτέρυσι. 
Χύδην θρυλλfiσαι δαιμονίην άρετάν. 

ταν φάνεν ούχi μύθοις τρίποδι χρυσηλατέφ γε. 
Τρισσοφαεί δε εδρΙJ 'Αχρίδος άτρεκίΙJ. [3] 

'Επίγραμμα Μιχαήλ. Είς τιlν 'Αχρίδα. 

Του πόλε γηθόσυνος; Χριστοίο πέλω δτι θράνος. 
Μυστών ήδ' εδρας δωδεκάτων γε φέρω. 

Καi τu ερει μοι, 'Αχρίς, Πρώτ' Ίουστινιανή τε; 
Tou Πατριάρχου δτ' είμi εδρ' Άρχιθύτου. 

Δiς στηλιτευτοu άμύμωνος 'Ιωάσαφ η μοι. 
'Αρχιθυτών τε φέρω ίσαρίθμως τα εδη. 

'Ήν δισσήβησεν δ' εθ' &.παξ Ήοuς ό Τιθωνός. 
Πόρσιον οϋποτ' ίδης ήνιαριlν άνίην. 

'Έτερον τοu αύτοu. Είς τον τfiς 'Αχρίδος θρόνον 

Χαίρε άποστολικιl εδρα, χαίρε τu θράνε 'Αχρείδος. 
Χαίρε δ' έpώ αύθις, τηλέκλυτος καθέδρα. 

'Έσχες καi γαρ ερεισμα, κρηπίδα θεσπεσίην τε. 
Έπτάριθμον χορίαν θειοφρόνων λατρίων. 

Καi Βλαδίμηρον Ίωάννην τον μάρτυρα θείον. 
ΠρΟς τοίς καi δέκα ξuν πέντε γε Τιβερίου. 

Καi Νικόδημον άθλοuντα έν έσχάτοις Βελογράδοις. 
Τών δε άνωνύμων κλήσιας ούκ έρέω. 

"Ώνγε τα λείψανα σοi μέγα ερκος ίδ' εuχος ύπάρχει. 
'Ένδικα, χαίρε, &ρα, άργυρόηλε θρόνε. 

'Έτερον τοu αύτοu. Τοίς έντευξομένοις. 

Δογματοθειόσοφον γένος ούρανοκληρονόμον τε. 
Είλυ' έτησιέοις ταίσι πανηγύρεσιν, 

Εύθύμφ σπουδίj 'Ακολουθίας έν κατανύξει, 
Χριστοί) θειοφρόνων τών μέγα διl λατρίων. 

Στίλβει γαρ παρ' έκάστφ κρουνΟς θαυματόβρυτος, 
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"Αρδει δέ ψυχaς καρφομένας συνοχαίς. 
τφ πίστει δέ ποτ' έρχομένφ πολυδαίδαλος όντως, 

Θεσπεσίη τε 6ρύει χάρις άκεσόδυνος, 
Θαυμασίας δέ άμοιβας παννυχίως πολυμνίοις. 

Έκ6λύζουσ' 'Αχρίδος κλίματος* οί στυλίται. 

Γρηγορίου τοϋ Τυπογράφου είς τιlν Ίερaν Σύνοδον. 

Θειότατ' 'Αχpίδος διl σύλλογε άρχιερήων, 
Πάρελε εύμενέως μουσόμελον κανόνα. 

'Αχριδών άγίων, οϋς νϋν 'Ιωάσαφ άλφών 
'Αρχιθύτης άμύμων είν ένi συνέθετο. 

'Όνγε μετεpχόμενοι γ' άκεσίμ6ροτον άντι6ολείτε, 
Οίκτρφ μοι παρέχειν άμπλακιών πρόεσιν. [4] 

ΜΗΝ/ NOEMBPI(l· ΚΕ ' 
Μνήμη τοv έν άγίοις πατρός ήμών άρχιεράρχοv καί 

θαvματοvργοίJ 
Κλήμεντος άρχιεπισκόποv Βοvλ γαρίας τοv έν τfj Άχρίδι. 

'Εν τ@ μικρ@ έσπεριν@ στ[ι]χ[ηρά] προσόμοια. 
τΗχος α '. Τών ούρανίωv ταγμάτων. 

Τ Ων ούρανίων ταγμάτων, δεϋτε φιλέορτοι, τον θιασώτην 
ϋμνον, χάρισιν εύφημοϋντες, 6οήσωμεν προθύμως, σιpζε 
παντός, πειpασμοϋ ταίς πρεσ6είαις σου, καi πάσης θλίψεως 
Κλήμη καi συμφοράς, τούς τιμώντάς σε θεόπνευστε. 

0 Σος ναος ίατρείον, ψυχαίς καθέστηκε, σώμασι δ' ή σορός 
σου, άκεσώδυνος κρήνη, ή κόνις δαιμονίοις, μάστιξ σφοδρά, 
ταϋτα Κλήμη μαστίζουσα, ή δέ είκών σου τοϋ σώματος εύκλεής, 
λυπουμένοις παραμύθιον. 

Υ Λώδους πάσης έκ πρώτης, τριχος άοίδιμε, σχέσεως και 
γηfνης, άποστας προσπαθείας, άύλως τε τον 6ίον διηνυκώς, σύν 
άύλοις ήρίθμισαι, μεθ' ών συνών τούς ύμνοϋντάς σε έπi γης, σαίς 
πρεσ&ίαις περιφύλαττε. 
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Δόξα . .,.Ηχος πλ. 6 '. 

ΣΥγχάρητε ήμίν &.πασαι, Μυσών αί πόλεις καί Παννονίων, δ 
άρχιποιμιlν γaρ ήμών καί κοινός πάντων προστάτης, καί ίατρός 
άνάργυρος, τιlν σήμερον ήμέραν, έν τφ σεπτφ αύτοϋ καί ίερφ 
τεμένει, έποπτανόμενος πάντας σιjJζει. δθεν κατα χρέος 
άνυμνοϋντες αύτφ βοήσωμεν, σκέπασαν ήμaς έν τij σκέπυ τfjς 
πρεσβείας σου, μέγιστε Κλήμη δυσωποϋμέν σε. 

Καi νvν. Tfjς έορτfjς . .,.Ηχος 6 '. Σήμερον τ@ να@ προσάγεται. 
'Από στίχου στιχ{ηρά] . .,.Ηχος 6 '. Ο[κος του Εύφραθa. 

ΑΔωμεν τφ Θεφ, τφ δόντι ίατρείον, ψυχών τε καί σωμάτων, 
άνάργυρον τοίς δούλοις, Κλήμεντα τόν θειότατον. 

Στίχ[ος]. Τίμιος έναντίον Κυρίου δ θάνατος. 

ΣΕ pύστην συμπαθfj, σε καί προστάτην πάτερ, καί θείον 
πολιοϋχον, πλουτήσαντες είκότως, Κλήμη καί μακαρίζομεν. 

Οί ίερείς σου ένδύσονται. 

Μ Υρον έκκενωθέν, ονομά σοι θεόφρον*, ήγάπησάν σε τοίνυν, 
νεάνιδες έν τούτφ, ψυχαί πιστών φιλόθεοι. 

Δόξα. .,.Ηχος πλ. 6 '. 

Ο Σιε πάτερ είς πάσαν τιlν γfiν, έξfjλθεν δ φθόγγος τών 
κατορθωμάτων σου, διό έν τοίς ούρανοίς εuρες μισθόν τών 
καμάτων σου, τών δαιμόνων ώλεσας τaς φάλαγγας τών 
άγγέλων, έ:φθασας τα τάγματα. ών τόν βίον άμέμπτως 
έζήλωσας, παppησίαν έ:χων πρός τόν Κύριον, είρήνην αίτησαι 
ταίς ψυχαίς ήμών. 

Καi νvν. Tfjς έορτfjς. .,.Ηχος δ '. Σήμερον δ θεοχώρητος ναός. 
Ζήτει είς τήν λιτήν. 'Απολυτίκιον . .,.Ηχος δ '. Τοίς λόyοις 

ώδήyησας. 
Καi νvν. Τίjς έορτfjς. Σήμερον τfjς εύδοκίας. Καi άπόλυσις. [5] 
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'Εν τ@ μεγάλφ έσπεριν@ τό Μακάριος άνήρ. Είς τό Κύριε 
έκέκραξα, ίστώμεν στίχ[ους] ς' καί ψάλλομεν στιχ[ηρά] 
προσόμοια, τής έορτfjς Υ, καί του άγίον Υ : ΤΗχος 6 '. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι. 

Ποίος άπο της γης σήμερον, τον ούράνιον aνδρα τιμήσει ; εί 
γaρ καi έν γij τεθησαύρισται, Κλήμη το τρισόλβιον σώμά σου, 
άλλa σuν άγγέλοις σου το πν(ευμ)α, σοφίαν fiν έν αίνίγμασι ζών 
Εβλεπες, άμέσως τιΊν έπi πάντων καi προς πρόσωπον, νυν 
καθορ{i μακαρίως. οθεν ή σορός σου της έκείθεν δόξης μικράς, 
αύγaς ύποφαίνουσα, διώκει δαιμόνων φάλαγγας. 

ΚΛημα ή άληθιΊς aμπελος, σε έβλάστησε τψ βίφ Κλήμη, ύπο 
του Θεου γεωργούμενον, καi καρπψ πολλ~ εύθυνούμενον, 
δωρεa του πνεύματος άφθόνως, οί λόγοι σου παραδείσου liνθη 
εϋοσμα, άκήρατοι οί άγώνες wσπερ βότρυες, οίνος καρδίας 
εύφραίνων, θαυματοποι'ίαι , μαλακίας πάσας ψυχης, καi νόσους 
του σώματος, σκεδάζουσαι προίκα πάντοτε. 

Λογφ το της σαρκος Φρύαγμα, ύποχείριον καθυποτάξας, α 
μέν, ποιητέον ήγάπησας, α δέ, μισητέον παρέδραμες, ήθικιΊν 
προς παιδείαν άσκήσας, ώς φθόγγοις δε άντi φωνης 
pυθμιζόμενος, τψ λόγφ, καi τft τών τρόπων κοσμιότητι , 
πολιτικιΊν μελφδίαν , καi τελεωτάτην σωτηρίαν, δλων έθών, 
ήρμόσω θεότευκτον, του πν(εύματο)ς Κλήμη όργανον. 

Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

Τ φ των άρετων, τιθηνάμενος γάλακτι, έπi τιΊν άκρώρειαν 
εφθασας πάτερ των άρετών. άγάπης γaρ πυρποληθεiς τφ 
γλυκεί καύσωνι , έγκρατείας κανwν καi πραότητος έχρημάτισας. 
έλέους δε πηγή, καi συμπαθείας γενόμενος liβυσσος, το δυσώδες 
τών παθών άπημαύρωσας άλλ' όξυτάτη βοήθεια, καi ταχεία 
άντίληψις, τών πιστώς σε προσκαλουμένων, κοσμοπόθητε 
Κλήμη πατιΊρ ήμών, πάρεσο καi νυν τψ πνεύματι , καi της 
τυραννούσης ήμας άμαρτίας διαφύλαξον καi σώσον, ώς πολλιΊν 
παppησίαν εχων πρbς Κύριον. 
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[6] Καί νvν. Tfjς έορτfjς. ΤΗχος πλ. δ '. 

ΜΕτα το τεχθfiναί σε θεόνυμφε δέσποινα, παρεγένου έν να(jJ 
Κυρίου, τοu άνατραφfiναι είς τα &για των άγίων ώς ήγιασμένη. 
τότε καl Γαβριηλ άπεστάλη προς σε την πανάμωμον, τροφην 
κομίζων σοι. τα ούράνια πάντα έξέστησαν, όρώντα το Πνεuμα 
το &γιον έν σοl σκηνώσαν. διό, liσπιλε άμόλυντε, ή έν ούραν(jJ 
καl έπl γfiς δοξαζομένη, μfi(τε)ρ Θεοu, σώζε το γένος ήμwν. 

Είσοδος. Φώς ίλαρόν. Τό προκείμενον τfjς ήμέρας καί τά 
άναγνώσματα. 

Σοφίας Σολομώντος τό άνάγνωσμα. 

ΔΙκαίων ψυχαl έν χειρl Θεοu καl ού μη &ψηται αύτών βάσανος. 
'Έδοξαν έν όφθαλμοίς άφρόνων τεθνάναι, καl έλογίσθη 
κάκωσις ή εξοδος αύτwν, καl ή άφ' ήμwν πορεία σύντριμμα. Οί 
δέ είσιν έν είρήνΙJ. Καl γαρ έν οψει άνθρώπων έαν κολασθώσιν, 
ή έλπlς αύτών άθανασίας πλήρης. καl όλίγα παιδευθέντες, 
μεγάλα εύεργετηθήσονται. οτι ό Θεός έπείρασεν αύτοuς, καl 
εuρεν αύτοuς άξίους έαυτοu, ώς χρυσόν έν χωνευτηρίφ 
έδοκίμασεν αύτοuς, καl ώς όλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο 
αύτούς. Καl έν καφ(jJ έπισκοπfiς αύτών άναλάμψουσι, καl ώς 
σπινθfiρες έν καλάμΙJ διαδραμοuνται. κρινοuσιν εθνη, καl 
κρατήσουσι λαών, καl βασιλεύσει αύτών Κύριος είς τοuς 
αίώνας. Οί πεποιθότες έπ' αύτ(jJ συνήσουσιν άλήθειαν. καl οί 
πιστοl έν άγάπΙJ, προσμενοuσιν αύτ(jJ. 'Ότι χάρις καl Ε.λεος έν 
τοίς όσίοις αύτοu, καl έπισκοπη έν τοίς έκλεκτοίς αύτοu. 

Σοφίας Σολομώντος τό άνάγνωσμα. 

ΔΙκαιος έαν φθάσΙJ τελευτησαι, έν άναπαύσει εσται. γηρας γαρ 
τίμιον, ού το πολυχρόνιον, οϋτε άριθμ(jJ έτών μεμέτρηται. πολια 
δέ έστι φρόνησις άνθρώπων, καl ήλικία γήρως, βίος άκηλίδωτος. 
Εύάρεστος Θ(ε)(jJ γενόμενος ήγαπήθη, καl ζών μεταξu 
άμαρτωλών μετετέθη. Ήρπάγη, μη κακία άλλάξΙJ σύνεσιν 
αύτοu, η δόλος άπατήσΙJ ψυχην αύτοu. Βασκανία γαρ 
φαυλότητος άμαυροί τα καλά, καl pεμβασμος έπιθυμίας 
μεταλλεύει νοuν liκακον. Τελειωθεlς έν όλίγφ, έπλήρωσε 
χρόνους μακρούς, άρεστη γαρ fίν Κυρίφ ή ψυχη αύτοu. δια 
τοuτο εσπευσεν έκ μέσου πονηρίας. οί δε λαοl ίδόντες, καl μη 
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νοήσαντες, μηδε θέντες έπί διανοίζΧ το τοιοϋτον. 'Ότι χάρις_ καί 
f.λεος έν τοίς δσίοις αύτοϋ καί έπισκοπι) έν τοίς έκλεκτοίς αύτοϋ. 

Σα/Jία Σολομώντος τό άvάγvωσμα. 

ΔΙκαιοι είς τον αίώνα ζwσι, καί έν Κυρίφ δ μισθός αύτών, καί ή 
φροντίς αύτών παρα ύψίστφ. δια τοϋτο λήψονται το βασίλειον 
της εύπρεπείας, καί το διάδημα τοϋ κάλλους έκ χειρός Κυρίου. 
οτι τΌ δεξι{Χ σκεπάσει αύτούς, καί τφ 6ραχίονι ύπερασπιεί 
αύτών. λήψεται πανοπλίαν τον ζηλον αύτοϋ, καί δπλοποιήσει 
τι)ν κτίσιν είς liμυναν [7] έχθρών. ένδύσεται θώρακα 
δικαιοσύνης, καί περιθήσεται κόρυθα κρίσιν άνυπόκριτον. 
λήψεται άσπίδα άκαταμάχητον, δσιότητα. όξυνεί δε άπότομον 
όργι)ν είς pομφαίαν, συνεκπολεμήσει αύτφ δ κόσμος έπί tούς 
παράφρονας, πορεύσονται εϋστοχοι βολίδες άστραπών, καί ώς 
άπο εύκύκλου τόξου των νεφών έπισκοπών άλοϋνται, καί έκ 
πετρο6όλου θυμοϋ πλήρεις pιφθήσονται χάλαζαι. άγανακτήσει 
κατ' αύτών ϋδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλείσουσιν 
άποτόμως. άντιστήσεται αύτοίς πνεϋμα δυνάμεως, καί ώς 
λαίλαψ έκλικμήσει αύτούς, καί έρημώσει πάσαν τι)ν γην άνομία, 
καί ή κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. άκούσατε οuν 
βασιλείς καί σύνετε, μάθετε δικασταi περάτων γης, ένωτίσασθε 
οί κρατοuντες πλήθους, καi γεγαυρωμένοι έπί οχλοις έθνών, οτι 
έδόθη παρ<χ Κυρίου ή κράτησις ήμών, καί ή δυναστεία παρ<χ 
ύψίστου. 

Είς τήv λιτήv, στιχ[ηpά]. τΗχος y '. 

Η Μεγάλη της άληθείας σάλπιγξ, ό θεσπέσιος Κλήμης 
&παντας, πρός εύωχίαν σήμερον, συγκαλείται τούς φιλεόρτους. 
φαιδρώς πάντες πιστοί, τι)ν πανήγυριν προσυπαντήσωμεν, τοϋ 
καλοϋ ποιμένος ϋμνοις γεραίροντες τούς ίερούς αύτοϋ πόνους, 
οπως ταίς πρεσ6είαις αύτοu, λά6ωμεν παρ<'χ Χριστοϋ το μέγα 
f.λεος. 

Μ Υρον έκκενωθέν, έπi σε τfiς χάριτος, f,χρισέ σε ίερουργfiσαι 
το εύαγγέλιον τfiς βασιλείας των ούρανών, άοίδιμε ίεράρχα, τοϋ 
Χ(ριστο)ϋ εύωδία γενόμενος, τfiς όσμfiς τfiς γνώσεως αύτοϋ, τι)ν 
των Βουλγάρων έπλήρωσας. διο τ<χς φων<χς των ίκετwν* σου, 
εύμενώς δεχόμενος, αίτησαι δοθfiναι ήμίν Κλήμη f.νδοξε το μέγα 
f.λεος. 
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ΤΗν ίερατικιlν στολιlν άμπεχόμενος, ύπέρμαχε μέγιστε του 
πνεύματος, θρόνφ παρέστης τυραννικ(ίJ, προκινδυνεύων τfiς 
πίστεως, καi άθλητικιlν ένστασιν έπιδειξάμενος. 

Δόξα. τΗχος πλ. 8 '. 

Q Τιlν χάριν τών θαυμάτων ούρανόθεν κομισάμενος, καi τα 
έθνη τfiς Μυσίας έκκαθάρας τ{ί> βαπτίσματι, άρχιερέων 
ύπάρχεις δόξα τε καi καύχημα, Κλήμη πάτερ παμμακάριστε, 
καi πάσης Βουλγαρίας μεγαλοκfiρυξ άπόστολος. παppησίαν οuν 
έχων πρΟς Θεόν, αύτον ίκέτευε σωθflναι τας ψυχiχς ήμών. 

Καί νvν. Τής έορτής. Έπέλαμψε σήμερον. 
Είς τόν στίχον. τΗχος πλ. 8 '. 'Όλην άποθέμενοι. 

Ο Λος έκ νεότητος, άνατεθεiς τ{ί> δεσπότι:ι σαρκος έξω 
γέγονας, καi τfiς κόσμου σχέσεως Κλήμη πάνσοφε, τών παθών 
pεύματα, άρετών ξηράνας, σπόγγφ θείφ σου καi εϊλκυσας, τον 
νουν έλεύθερον, τοϋ γεώδους σκήνους μακάριε, είς νοητiχ 
σκηνώματα, ένθα προσπελάζεις γηθόμενος, θρόνφ τ(ίJ ύψίστφ, 
ήμίν τοίς τιlν άγίαν σου σορόν, περικυκλουσιν αίτούμενος χάριν 
τε κα i έλεος. 
Α Σκησιν έκούσιον, καi πόνον εϊλου θεόφρον*, βίον τε 
ίσάγγελον, πολι[8]τείαν liϋλον έπεδείξω έν γ!]. καi μισθον 
είληφας, τών τοσούτων πόνων, τα του Πνεύματος χαρίσματα, 
ποιμιlν γiχρ γέγονας, λογικου ποιμνίου καi πέλαγος, θαυμάτων 
άνεξάντλητον, καi ίερωσύνης τελείωσις, κανwν μοναζόντων, 
προφήτης τε μελλόντων άψευδής, έθνών πολλών τε 
διδάσκαλος, καi νέος άπόστολος. 

Κ Υρίλλφ έπόμενος, τ(ίJ Παννονίας φωστfiρι, κατ' ίχνος 
έβάδισας, καθαρθεiς διάνοιαν, καi τiχς φρένας σοφέ, άρετών 
πίνακα, τον έκείνου βίον, καi άρχέτυπον ποιούμενος, έχων 
συλλήπτορας, καταγωνιστας τών κα{μ}μάτων σου, Μεθόδων 
τον ένδοξον, καi Ναούμ το λfiμμα του Πν(εύματ)ος. καi τιlν 
άλλην πάσαν, χορείαν την σεπτιlν τών μαθητών, οϋς έν φδαίς 
άνυμνήσωμεν, ώς ίεροκήρυκας. 

63 



Λόξα .... Ηχος πλ. 6 '. 

Ω Σ ενθεος ή ζωή σου, και πανίερόν σου το τέλος, 
παμμακάριστε Κλήμη πατιlρ ήμwν, έν αύτφ γαρ πaσα ή τwν 
Λυχνιδwν πληθuς συναχθείσα ώς Εβλεψεν liπνουν έν κλίνι:ι 
pήμασι γοεροίς άνεβόων, οος τελευταίον λόγον τοίς δούλοις σου 
&γιε, και φωστιlρ τfiς Βουλγαρίας, τα πέρατα δίδαξον, ποϋ 
καταλίΠΙJς τα τέκνα σου πάτερ, ΟUς φκτειpας ώς πατηρ Οντως 
συμπαθιlς και φιλόστοργος; δασuς ομως κςΧν ώδε, τφ τάφφ 
καλύπτει λίθος, άνω σε πάντες πλουτοϋμεν προστάτην, και 
πρεσβευτιlν προς Θεόν, οί πόθφ τιμwντές σε. 

Καί νvν. της έορτi]ς. ΤΗχος πλ. δ '. 'Ο Λα6ίδ προσανεφώνει σοι 
άχραντε. 

'Απολυτίκιον. Tov άγίον .... Ηχος δ '. 

Τ 01Σ λόγοις ώδήγησας εθνη προς πίστιν Θεοϋ. τοίς Εργοις 
άνύψωσας, σαυτον παμμάκαρ ζωήν, προς θείαν και liλυπον, 
θαύμασι καταλάμψας, τοίς πιστwς προσιοϋσι, τέρασι 
παραδόξως, δαδουχwν τιlν έσπέραν. διο τιlν θείαν σου μνήμην 
Κλήμη γεραίρομεν. 

Θ(εο)τ(οκίον) τi]ς έορτi]ς. 
Είς τόν δρθρον. 

Τό Θεός Κύριος, καί τό τροπάριον τοv άyίον, καί τi]ς έορτi]ς. 
Μετά δέ τήν α 'στιχολ{ογίαν] κάθισμα τοv άγίον. τΗχος γ '. 

ΘΕίοις δόγμασιν έντεθραμμένος, καθωδήγησας προς θείαν 
πίστιν, εθνη Μυσwν προσαγαγών τφ βαπτίσματι, καί 
περιούσιον λαον ποιησάμενος, παθών ποικίλων αύτοuς 
λυτρωσάμενος, πάτερ οσιε Χριστόν τον Θεον ίκέτευε, 
δωρήσασθαι ήμίν το μέγα ελεος. 

Λόξα. Τό αύτό. Καί νvν. Τi]ς έορτi]ς. 
Είς τήν 6 'στ[ι]χ[ολογίαν] κάθισμα .... Ηχος {δ Ί. 

Κατεπλάγη 'Ιωσήφ. 

Απσ βρέφους τιθηνόν, συ τιlν σοΦίαν έσχηκώς, έν τφ νόμφ 
τοϋ Θ(εο)ϋ άδιαλείπτως μελετών, λαοuς στηρίζεις διδάγμασι 
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θεοφθόγγοις, και 6ί~ σου σεμν(ί.) πάντας ώδήγησας, σαρκος 
καταφρονείν, και τών τοϋ κόσμου τερπνών, προς ούρανον δε 
βλέπειν και τιlν &λυπον, Θεοϋ καi &είαν άπόλαυσιν, ιlσπερ 
δυσώπει τυχείν τούς πίστει, πάτερ Κλήμη τιμώντάς σε. 

[9] Δόξα. Τό αύτό. Καί νvν. Τίjς έορτίjς. 
Μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμ[α]. τΗχος πλ. δ ·. Τήν σοφίαν καί 

Λόγον. 

Αποστόλων τον ζfiλον άναλαβών, περιέλαβες κύκλφ πασαν 
τιlν γfiν, κηρύσσων τοίς Ε:&νεσι , το τοϋ Χριστοϋ εύαγγέλιον, και 
λαούς άπείρους τfiς πλάνης έξήγαγες. δθεν και τον δρόμον, 
κατa Παϋλον τελέσας, τον στέφανον είληφας, έπαξίως τών 
πόνων σου, ίεράρχα μακάριε. πρέσβευε Χριστ(i.) τ(i.) Θε(i.), τών 
πταισμάτων &φεσιν δωρήσασθαι. 

Ε{τα τό α , άντίφωνον τοv δ ' ήχου. Τό Πaσα πνοή. 
Προκείμενον. Τίμιος έναντίον Κυρίου. 

Στίχ[ος]. Τί άνταποδώσομεν τφ Κυρίφ. 
Εύαyyέλιον. Κατά Ίωάννην. Ε{πεν ό Κ(ύριο)ς. έyώ είμί. Ζήτει 
τοv άyίου 'Αθανασίου. Ε{τα ό Ν'. Δόξα. Ταίς τοv ίεράρχου. 
Καί νvν. Ταίς τfίς Θεοτόκου. Έλέησόν με ό Θ(εό)ς κατά. 

Ε Ιληφας, ίεράρχα, τιlν άνωτάτω φιλοσοφίαν, εσοπτρον 
άκηλίδωτον Θεοϋ γενόμενος. καi ών άει ήνωμένος Θε(i.) τ(i.) 
παντάνακτι, τρανώτερον τοϋ μακαρίου ετυχες τέλους, διο 
πρέσβευε πατιlρ ήμών ύπf:ρ τών ψυχών ήμών. 

'Ελέει καί οίκτιρμοίς. 
Ε{τα ό κανών τfίς έορτfίς καί τοv άyίου. 

Ποίημα Δημητρίου τοv Χωματηνοv*, ού ή άκροστιχίς, Αϋτη 
τετάρτη μελφδία τοv Βουλ yαρίας. '.(lδή α '. 'Ήχος δ Ό 

Τριστάτας κραταιούς. 

Α Υλφ φωτισμώ, λαμπρυνόμενος μάκαρ, έξ όνύχων άπαλών, 
καl βίον καθαρον προελόμενος γέγονας, έναρέτφ πολιτεί~, τών 
άγγέλων έφάμιλλος, δθεν φώς τοίς πιστοίς έχρημάτισας. 

Υ Πέδειξας λαοίς, εύσεβείας τας τρίβους, πλανωμένοις έν 
όδοίς, άπάτΙJ τοϋ σατάν, άπωλείας άοίδιμε. δθεν σε ώς 
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θεηγόρον, καί Κυρίου άπόστολον μελφδίαις {χσμάτων 
δοξάζομεν. 

ΤΙμόθεον σαφώς, έκμιμούμενος μάκαρ, άντί Παύλου τοϋ τfjς 
γfjς άπάσης φωτισμοϋ, τών κηρύκων τfjς πίστεως, Με8οδίου καί 
Κυρίλλου, όπαδος έχρημάτισας. διa τοϋτο σuν τούτοις 
δεδόξασαι. 

Ηrάπησας Θεόν, έκ καρδίας τρισμάκαρ, καί τοϋ κόσμου των 
τερπνών, έppάγης όλικώς. διa τοϋτο σοϋ δέομαι, τfjς προς 
σάρκα με δουλείας ταίς λιταίς σου άπάλλαξον, προς Θεον ώς 
τικτούσης δυσμένειαν. 

<Θεοτοκίον>. 

ΤΗρείν με τaς σεπτάς, έντολaς τοϋ σωτfjρος, ένδυνάμωσον 
άγνή, ταίς σαίς τυπωτικαίς, καί 8εpμαίς άντιλήψεσιν, ίνα πό8φ 
σε δοξάζω, τιlν έν τόκφ τηρήσασαν, παρθενίας το κλέος 
άλώβητον. 

'Έτερος Κανών έορτάσιμος είς τόν αύτόν ayιον καί 
θεοφόρον Κλήμεντα, ού ή άκροστιχίς. Κλήμεντος μέγα 

κίJδος έν 
(iσμασιν, έξοχα μέλπω, άνευ τών 

μ(ίJ).ά(λφα).σ(ίyμα).χ(ί). 
'(2δή α'. τΗχος πλ. δ '. Άρματηλάτην Φαραώ. 

Κ Εκα8αρμένην τιlν ψυχήν μου ποίησον, έπισκιάσει σου, τfi 
ίερ(Χ π(άτ)ερ, οπως τοuς άγώνας σου, τά ά8λα καί τοuς πόνους 
σου, οϋς ύπέστης κηρύττων το τοϋ Χριστοϋ Εύαγγέλιον, άξίως 
ύμνfjσαι δυνήσομαι.[10] 

Λογφ τους πρiν τϋ άλογί<χ οσιε, κεκρατημένους έλών, προς 
8εϊκιlν γνώσιν, πρΟς Θεοϋ εύσέβειαν, πρΟς πίστιν έσαγήνευσας, 
καί λουτρ(ί) άφ8αpσίας, άναγεννήσας άνέδειξας, τοϋ Θεοϋ υίοuς 
διa πίστεως. 

Η Παμφαης καί ίερά σου σήμερον, μνήμη πανόσιε, wσπερ 
λαμπρΟς κfjρυξ, συγκαλείται &.παντας, προς μετουσίαν χάριτος, 
ίαμάτων έν8έως, τοuς πό8φ σου τα μνημόσυνα, πίστει 
έκτελοϋντας πανόλβιε. 
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<Θεοτοκίον>. 

Εκ σών λαγόνων σαρκωθείς δ ϋψιστος, θεοχαρίτωτε, τιlν τών 
βροτών φύσιν, πεσοuσαν άνέστησε, καί παραδείσου μέτοχον, 
άπειργάσατο πάσαν, δι' fιν τό μέγα μυστήριον, τό προορισθi:ν 
έξετέλεσεν. 

Κατα6ασία. Χριστός γεννάται. 
'(lδή y'. Ούκ έν σοφί{Χ καί <δυνάμει>. 

ΕΝ τfi σοφί<;χ, τών σών λόγων τfιν πίστιν έτράνωσας, καί 
έδίδαξας λαούς, Τριάδα σέβειν τfιν άκτιστον, πλάνης το 
πολύθεον πάτερ έκκλίναντας. 

Του παρακλήτου, τfi δυνάμει φραξάμενος Πνεύματος, τ<χς 
βλασφήμους κατ' αύτοu, φων<χς στεppώς άπεppάπισας, καί τούς 
τfiς αίρέσεως έξάρχους ijσχυνας. 

ΑΜέμπτφ βίφ, τφ Θεφ λειτουργήσας μακάριε, ώς δ πάλαι 
'Ααρών, δλοκαρπώσεις προσήνεγκας, ύπi:ρ του ποιμνίου σου 
π(άτ)ερ δεόμενος. 

Ρ Ανίς δακρύων, έν έμοί ούχ ύπάρχει προς εκπλυσιν, τών 
κηλίδων τfiς ψυχfiς, σύ δε πρεσβείαις σου πλuνόν με, pείθρον 
μετανοίας μοι πηγάζων δσιε. 

<Θεοτοκίον>. 

ΤΟ πίον όρος, δ Δαβίδ προεώρα έν πνεύματι, δυσωπώ σε 
έκτενώς, έπίστρεψόν με πλανώμενον, έν ορεσι δέσποινα τfiς 
άπογνώσεως. 

Είρμός άλλος. Ούραvίας άψίδος. 

Ν Υσταγμον σών βλεφάρων, άποβαλwν οσιε, <έ>γρήγορσιν 
τιlν θείαν έδέξω, χάριτι Πνεύματος, καί τούς καθεύδοντας, τfiς 
άγνωσίας έν σκότει, πρbς το φως το άδυτον πάτερ ώδήγησας. 

Τ Ούς ώραίους σου πόδας, τρίβον Θεοί) ενδοξε, εσχες 
κατευθύνοντας οθεν, έκ πλάνης ε&νη τε, πρbς πίστιν flνεγκας, 
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τf~ν άληθfi τfiς άπάτης, του δολίου δράκοντος, 
έκλ υτρωσάμενος. 

Ο Θεου λόγος, ώς έκλεκτον λίθον σε, πάτερ έπαφfiκε 
λεπτύνοντα πλάνης είδωλα, βωμούς καi ξόανα, δαιμονικα καi 
τα τούτων, έναγfi σεβάσματα έξαφανίζοντα. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΣΑρκωθεiς έκ γαστρός σου, καi γεγονwς νήπιος, ό προ των 
αίώνων ύπάρχων, κόρη πανάμωμε, βροτούς έξήγαγεν, έκ τfiς 
φθοράς του θανάτου, δι' ής ό πρωτόπλαστος, φευ 
κατανένυκται. 

Κάθισμα. τΗχος πλ. δ '. Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

Μ Αθητεύσας τα εθνη π(άτ)ερ σοφέ, καi κηρύξας τf~ν πίστιν 
τf~ν άληθfi , πάντας προσήγαγες, τ(ί) Θεψ δια πίστεως, 
θαυματουργών έξαίσια καi θεία τεράστια, καi του έχθρου τf~ν 
πλάνην, τελείως τρεψά[1 l]μενος, δθεν καi άξίως, έκ Θεου 
έ ,ομίσω μισθον των καμάτων σου, βασιλείαν ούράνιον, ίεράρχα 
πατf~ρ ήμwν, πρέσβευε Χριστψ τψ Θεψ τwν πταισμάτων aφεσιν 
δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι, πόθφ τf~ν άγίαν μνήμην σου. 

Δόξα, τό αύτό. Καί νvν. Τής έορτής. 
'.(lδή δ '. Ό καθήμενος έν δόξα. 

Η Τιμία μυροθήκη , των άγίων λειψάνων σου, δαίμονας 
έλαύνει, πάθη θεραπεύει δυσίατα, έκ πολυτρόπων λυτρουται 
περιστάσεων, τούς προστρέχοντας, δθεν πιστwς σε γεραίρομεν. 

Κ Ai θανόντα σε τιμwμεν, wσπερ ζώντα μακάριε, της γaρ 
άνωλέθρου, φέρεις νuν ζωfiς τf~ν ένέργειαν, ώς των θαυμάτων 
τf~ν χάριν κομισάμενος. δθεν κράζομεν δόξα τψ σε 
χαριτώσαντι. 

Λ Ογισμοίς έξαμαρτάνω, καi έν λόγοις καi πράξεσιν, δθεν 
έμακρύνθην, άπο του προσώπου σου Κύριε, άλλ' έπιστρέψας με 
σwσον ώς τον &σωτον, ταίς άλήκτοις του σου ίεράρχου 
δεήσεσιν. 

68 



Η Πηγη τών ίαμάτων, έν ένί περιέγραφεν, έφ' έκάστου ετους, 
τιl ν τfϊς θεραπείας ένέργειαν, ή δt τοϋ Κλήμεντος λάμναξ, 
πλήθη &πειρα, νοσημάτων λυτροϋται παντοίων έκάστοτε. 

<Θεοτοκίον>. 

ΜΗ τραπέντα τον δεσπότην, οπεp ilν άπεκύησας, έν σαpκί 
παρθένε, σώσαι βουληθέντα τον &νθρωπον, οθεν πρΟς &σωτον 
βίον, έκτραπέντα με, προς μετάνοιαν σαίς προστασίαις 
έπίστρεψον. 

Είρμός aλλος. Είσακήκοα Κύρtε. 

ΜΕγαλύνας ό Κύριος, τον αuτοϋ θεράποντα θείοις θαύμασιν, 
ύπεpύψωσεν είς &πασαν, της Μυσίας χώραν καί έδόξασεν. 

ΕΡγαστήριον γέγονας, Πνεύματος παμμάκαρ τδ καθαρότητι, 
καl yap &ppυπον έτήρησας, σοϋ το κατ' είκόνα καl άμόλυντον. 

ΓΡηγορών ου διέλιπες πάντοτε θεόφρον* άπεκδεχόμενος, τον 
νυμφίον τον οuράνιον, τοϋ καιροϋ το &δηλον άφορώμενος. 

<Θεοτοκίον>. 

Κοσμος &πας ήλέηται, διa σοϋ παρθένε έπιδημήσαντος, προς 
δυσμaς τfϊς ήμετέρας ζωfϊς, τfϊς δικαιοσύνης τοϋ ήλίου άγνή. 

Κατα6{ασία]. Ρά6δος. ',Ρδή ε'. 
Άσεf3είς ούκ δψονται. 

ΕΝ δυνάμε ι Πνεύματος, το κήρυγμα το σόν , έγκατέσπειρας 
άκοαίς, τών στεργόντων πάτερ τιlν ματαιότητα, καi πολύχουν 
liσταχυν, εύσεβείας συνεκόμισας. 

Ν Εκρωσιν έλόμενος, βαστάζειν τοϋ Χριστοϋ, έ σαρκί 
πάντοτε τδ συ , ζώντα τοϋτον έ:σχηκας έν σοί μακάριε, κατα 
Παϋλον δθεν σέ, έν vδ ζώντων κατεσκήνωσεν. 

Τ Ας φωνaς πανόλβιε, δεχόμενος τών σών, ίκετών λύτρωσαι 
ήμaς , έκ παντοίων νόσων κα ί περιστάσεων, καi τfϊς 
κατακρίσεως, τfϊς μελλούσης ταίς πρεσβείαις σου. 
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IΑμάτων δσιε, ύπάρχων ποταμός, τών έμών pεύματα παθών, 
όλεθρίων ξήρανον ταίς ίκεσίαις σου, καί δακρύων pεύμασι, τήν 
έμήν [12] ψυχήν καθάρισον. 

<Θεοτοκίον>. 

ΜΗτρικον προσήγορον, έφήρμωσας άγνή, παρθενίι;χ τίj κατα 
σέ, τον γαρ κτίστην τέτοκας ύπf:ρ κατάληψιν. οθεν 
μητροπάρθενον, έπιγνόντες σε δοξάζομεν. 

Είρμός aλλος. 'Ίνα τί με άπώσω. 

Υ περ νουνό σός βίος, καi άγγελικος τιiν πολιτείαν οσιε. α γαρ 
ήγωνίσω, ύπερ φύσιν έστί καταπλήττοντα, καί αύτας τας θείας, 
χοροστασίας τών άγγέλων, πώς ένύλοις συνελήφθη ό &ϋλος; 

Δυναστείας καi θρόνους, καi τας κοσμικας άκοσμίας διέΦυγες, 
μόνα δε έκείνα, τα άκήρατα κάλλη έπόθησας, δια τοϋτο πάτερ, 
κατηξιώθης θείας δόξης, καί τα μένοντα έκληρονόμησας. 

ΟΙ τ(ί) θείφ σου πάτερ, πίστει προοεδρεύοντες τεμένει έ:λεος, έκ 
Θ(εο)ϋ αίτοϋσι, σε μεσίτην πλουτοϋντες θερμότατον, όδηγόν τε 
βίου, καί άπλανfi ψυχών σωτηρία, καί παθών ίατρον 
άκαταίσχυντον. 

<Θεοτοκίον>. 

ΕΝιαίαν τήν φύσιν, τρείς τας ύποστάσεις δε πιστώς σεβόμεθα, 
τfiς σεπτfiς Τριάδος, παναγία παρθένε θεόνυμφε, Τjς αύτή τον 
ενα, ύπερ αίτίαν τε καί λόγον, έσωμάτωσας έν γαστρί σου άγνή. 

Κατα&Χσ[ία]. Θ(εό)ς. 
'{lδή ς'. Θύσω σοι μετά φωνfjς. 

ΕΔραμες, ώς άστήρ καταλάμπων τα πέρατα, τα τfiς Μυσίας 
τρισμάκαρ, καί προς φώς άγείρων θεογνωσίας, τοuς άθλίως, 
άγνωσίας έν σκότει καθεύδοντας. 
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ΛΙπανον, έν έλαίφ τών σών άντιλήψεων, τάς κεφαλάς τών 
κυκλούντων, τιlν τιμίαν θήκην σου τών λειψάνων, καi 
τιμώντων, τά σά πάτερ σεπτά κατορθώματα. 

ΩΛεσας, αίρετικών δεινά δυσσεβήματα, κατά του Πνεύματος 
πάτερ, είς το ϋψος αίροντα βλασφημίας, το δΕ κράτος, τών 
εύσεβών δογμάτων έστήριξας. 

ΔΕίξόν με, δυσμενών κακουργίας ύπέρτερον. ώς ίεράρχης γάρ 
μέγας, παppησίαν εχεις προς τον δεσπότην, καί γενου μοι 
όχυρώτατον πάτερ προσφύγιον. 

<Θεοτοκίον>. 

IΛεων, τον σον Υίον άπέργασαι δέσποινα, τοίς εύσεβώς 
Θεοτόκον, σε όμολογουσιν άπο καρδίας, καί παράσχου τά έλέη 
σου τούτοις τά πλούσια. 

Είρμός aλλος. Ίλάσθητί μοι σ( ωτ )ήρ. 

Ν Εότης πάσα σκιρτ~, έπί τθ μνήμΙJ σου Κλήμη σοφέ, ή πολιά 
δΕ φαιδρώς, άγάλλεται σήμερον, ήλικία πάσα δέ, ϋμνοις 
καταστέφει τά μνημόσυνά σου &γιε. 

Α Χρίδα πόλις αύχεί, πλουτουσα το θείον σώμά σου, 
θαυμάτων μαρμαρυγάς, δεχομένη πάντοτε, καί χάριν άένναον, 
fιν καί σκέποις πάτερ, πολεμίων χερσίν &.συλον. 

Στενούμενόν με πολλοίς, κακοίς παμμάκαρ τοίς πταίσμασιν, 
έσκοτισμένον φωτί, πρεσβείαις σου φώτισον, καi δείξόν με 
μέτοχον, [13] άρετών ένθέων, ίνα πίστει μακαρίζω σε. 

Θ(εο )τ( οκίον ). 

ΜΑρία το καθαρον, τfjς παρθενίας κειμήλιον, καθάρισόν μου 
τον νουν, μολυνθέντα πταίσμασι, καί ποίησον &.ξιον, έννοιών 
δοχείον, θεαρέστως θεονύμφευτε. 

ΚαταfJασία. Σπλάγχνων 'Ιωνiiν. 
Τό κοντάκιον . . ,Ήχος y '. Ή Παρθένος σήμερον. 
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Ο Ναός σου άγιε πνευμα<τι>κόν ίατρείον, παραδόξως 
δείκνυται τοίς πιστwς προσερχομένοις. πάντας γaρ ποικίλων 
νόσων άπολυτρουται, πάθη δε ψυχών παντοίων κατακοιμίζει. 
διa τουτό σε παμμάκαρ, θερμον προστάτην έπιγραφόμεθα . 

ΌοΤκος. 

Α νυμνήσωμεν νυν, τον ίεράρχην άπαντες, τον Μυσίας λαου 
ποιμένα καί διδάσκαλον, πιστwς προσελθόντες τ(ί) τούτου 
τεμένει, καί τιlν άγίαν καi θείαν λάρνακα, πίστει 
προσπτυξώμεθα, αύτ(ί) φωνουντες, πάτερ θεόσοφε, συ ποιμιlν 
ήμwν, συ καί διδάσκαλος, συ καί τιlν πόλιν σου φρουρείν, μη 
διαλίπι:~ς έκτενwς. σου γaρ πάντες προθύμως πεποιθότες ταίς 
πρεσβείαις, θερμον προστάτην έπιγραφόμεθα. 

Μηνί Νοεμ6ρίφ ΚΕ '. Μνήμη τοίJ έν άγίοις πατρός ήμών 
Κλήμεντος 

άρχιεπισκόποv Άχριδών. 

Κλήμης το κλημα της άληθους άμπέλου, 
'Έσταξε νέκταρ θεογνωσίης κτίσει. 

Θέσκελος είσέπτη Κλήμης πόλον είκάδι πέμπτ1J. 

ΒΙος καί πολιτεία, όμολογία τε, καί μερικιl θαυμάτων διήγησις, 
του έν άγίοις πατρος ήμwν Κλήμεντος 'Αρχιεπισκόπου 
Βουλγάρων. συγγραφείσα παρa του άγιωτάτου καi άοιδίμου 
άρχιεπισκόπου της Πρώτης 'Ιουστινιανης , καί πάσης 
Βουλγαρίας, Κ(υρίο)υ Θεοφυλάκτου, του καi μαϊστορος τών 
pητόρων χρηματίσαντος έν Κωνσταντινούπολει. 

ΔΕυτε τέκνα άκούσατέ μου, δευτε καί διηγήσομαι ύμίν πάντες 
οί φοβούμενοι τον Θεόν, οπως αν γν(ί) γενεa έτέρα, υίοi 
τεχθησόμενοι, καl λαος ό κτιζόμενος αίνέσι:~ τον Κύριον. ταυτα 
μtν Δα(βi)δ είρηκεν, ήμείς δε μετ' αύτου σήμερον. δεί γaρ τιlν 
θείαν μεγαλοσύνην έκδιηγείσθαι πάντοτε καi προς άπαντας. ού 
ταύτΙJ μόνον, οσα γaρ αν άπαγγείλωμεν καi λαλήσωμεν, ύπερ 
άριθμον έπληθύνθησαν τα λειπόμενα. άλλ' οτι καί τοίς 
p(Χθυμοτέροις καί προς τιlν του [14] καλου έργασίαν 
άπονυστάξασι, διϋπνισμός τις γίνεται ή τwν τοϋ Θεοϋ 
θαυμασίων κηρυττομένη μεγαλοπρέπεια. οίονται γaρ οί πολλοί 
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τοuς καθ' ήμaς καιpοuς, καi liρτι τών άρχαίων χωρfjσαι. άλλa 
τοuς μf.ν προτέρους χρόνους, καi θαύμασι λαμπρυνθfjναι, καi 
βίοις άνδρών κοσμηθfjναι, άσωμάτως σχεδον ζησάντων έν 
σώματι. τι] δε ήμετέρ<;χ γενε(Χ, ούδεν τοιοϋτον δωρηθfjναι παρa 
Θεοϋ. δθεν καi προς τον σπουδαίον βίον ώς τfjς νϋν φύσεως μη 
δεχομένης, τοϋτον έλεεινώς τε άπενάρκησαν. κακώς γε είδότες 
έκείνοι καi λίαν έπισφαλώς. δ τε γαρ τfjς φύσεως λόγος, αύτός 
έστι κα\ ούκ ήλλοίωται. καi κατέλιπεν έαυτφ Κ(ύριο)ς, κ&ν τοίς 
ήμετέροις χρόνοις, &νδρας μάλα πολλούς, οϊ γόνυ τών κάτω 
συρομένων ούδενi κάμψαντες, είς δόξαν του ούρανίου Πατρος 
τφ του βίου φωτi διέλαμψαν, φωστfjρες έν κόσμφ γεγονότες 
λόγον ζωfjς έπέχοντες. wσπερ οδν καi την τών Βουλγάρων 
χώραν έφώτισαν έν τοίς έσχάτοις καιροίς, πατέρες μακάριοι καi 
διδάσκαλοι, λάμψαντες διδάγμασί τε καi θαύμασι, καl βίφ καl 
λόγφ καταστάντες παρa Θ(ε)φ άμφιδέξιοι . ών τον πάντα μf.ν 
βίον παραδιδόναι γραφι], εύχfjς Ε:ργον έμοί. πλην άλλα κρείττον 
τοίς του λόγου δυνάμεως. όλίγα δέ τινα παραθέμενος, τοϋ τε 
Θεοu την φιλανθρωπίαν καi την χάριν τεκμηριώσομαι , μεθ ' 
ήμών οντως καi έσομένου, πάσας τας ήμέρας εως τfjς 
συντελείας ώς ή ύπόσχεσις. καi δείξω πaσιν άνθρώποις ώς ούχ ή 
φύσις ήμίν ήλλοίωται, άλλα διέστραπτεν ή προαίρεσις. τίνες οδν 
οί πατέρες οuτο ι τάχα ζητείτε μαθείν; Μεθόδιος δς την 
Παννόνων έπαρχίαν έκόσμησεν, άρχιεπίσκοπος Μοράβου 
γενόμενος, καi Κύριλλος ό πολuς μf,ν ττlν έξω φιλοσοφίαν, πλείω 
δε ττlν έσω, καi τfiς τών οντων φύσεως έπιγνώμονα, μάλλον του 
ένος οντως ών τα πάντα έκ μη φαινομένων το εΤναι έλαβον. 
οδτοι γaρ διl διa την τοϋ βίου καθαρότητα, Θεον λαβόντες έν 
έαυτοίς, καi διa του τον φόβον λαβείν έν γαστρ\ το σωτηριώδες 
πνεuμα άποτεκείν σπεύδοντες, εΤχον μf.ν ίκανώς λόγου 
διδασκαλ ικοu , έλλάδι γλώττι:~ προφερομένου, καi πολλοuς 
είλκεν ή τfjς τοιαύτης σοφίας &λυσις, έπε\ δε το τών Σθλοβενών 
γένος είτουν Βουλγάρων άσυνέτως είχον τών έλλάδι γλώσσι:ι 
συντεθειμένων γραφών, ζημίαν ήγοϋντο τοϋτο μεγίστην οί 
&γιοι . καi το μη τον λύχνον τών γραφών έπανάπτεσθαι τφ τών 
Βουλγάρων αuχμηρψ τόπφ, άπαρακλήτου λύπης έποιοϋντο 
ύπόθεσιν. 'Ήλυον, έδυσφόρουν, άπελέγοντο τιlν ζωήν. τί γοuν 
ποιοuσι ; Προς τον παράκλητον άποβλέπουσιν, ou πρώτον 
δώρον αί γλώσσαι καi τοϋ λόγου βοήθεια. καi παρa τούτου την 
χάριν ταύτην αίτοuνται. γράμματά τε έξευρέσθαι δασύτητι 
βουλγάρου γλώσσης κατάλληλα, καi δυνηθfjναι τaς θείας 
γpαφάς, προς ττlν φωνιlν του εθνους τι] έρμηνεί<;χ μεταγαγείν. 
άμέλει καi νηστεί<;χ εύτόνφ, καl προσευχι] έπιμόνφ κακώσει τε 
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ψυχft καi συντριβft καi ταπεινώσει έκδόντες έαυτούς, τοϋ 
ποθουμένου τυγχάνουσιν. έγγύς γάρ φησί Κύριος, πάσι τοίς 
έπικαλουμένοις αύτον έν άληθείςχ. καί ετι λαλουντός [15] σου 
έρεί, ίδού πάρειμι. Θεος γα.p έγγίζων έγώ είμι καi ού Θεος 
πόppωθεν. άντακούουσιν συν καi οuτοι την του Πνεύματος 
χάριν, ώς ορθρον ετοιμον. καi φώς άνέτειλε τοίς δικαίοις 
γνώσεως, καi ή σύζυγος αύτών εύφpοσύνη, την προτέραν λύπην 
αύτών άπήλασε. τυχόντες συν του εύκταίου τούτου 
χαρίσματος, έξευρίσκουσι μεν τα σθλοβενικα γράμματα. 
έρμηνεύουσι δε τ<χς θεοπνεύστους γραφας, έκ τfiς έλλάδος 
γλώττης είς την βουλγαρικήν. ποιουντες δε σπουδην τοίς 
όξυτέροις τών μαθητών παραδουναι τά θεία μαθ~ματα. ούκ 
όλίγοι γaρ τfiς διδασκαλικfiς αύτών πηγfiς επινον. ων εγκριτοί 
τε καi του χοροϋ κορυφαίοι, Γοpάσδος τε καi Κλήμης καi Ναούμ 
καi 'Αγγελάριος καi Σάββας. έπεi δε καi Παυλον έγίνωσκον τοίς 
άποστόλοις το εύαγγέλιον κοινωσάμενον, τρέχουσι καi αύτοi 
πρbς την Ρώμην, τ(ί) μακαρίφ πάπςχ το Εργον τfiς έρμηνείας τών 
γραφών έμφανίσοντες, εί κατηυθύνθη έπ' αύτούς καi μη είς 
κενον* εδραμον. Ό δε τηνικαυτα τοίς άποστόλοις έμπρέπων 
θρόνοις 'Αδριανός, την τούτων άκούσας Ελευσιν, έχάρη μεν 
χαράν μεγάλην σφόδρα. έκ μακρου γάρ τij βροντij τfiς περi τών 
άγίων φήμης καταπληττόμενος, έπόθει καi την άστραπην ίδείν 
τfiς έν αύτοίς χάριτος. έκείνο πάσχων πρός τούς θείους &νδρας, 
δ Μωσfiς προς Θεόν. καi οψιν αύτψ pανισθfiναι, καi γνωστώς 
ίδείν έφιέμενος. ούκ ετι δε κατέχειν οιός τε fiν έαυτόν, άλλα το 
ίερατικον &παν σύν τ(ί) παρευρεθέντι άρχιερατικ(ί) 
προσλα6όμενος, έξfiλθεν είς την τών άγίων συνάντησιν. το τοϋ 
σταυροϋ τε σημείον προπορευόμενον αύτου κατa το είωθος 
Εχων, καi τ(ί) τών λαμπάδων φωτi, την τfiς χαράς έπισημαίνων 
φαιδρότητα. εστι δ' είπείν δτι καi την τών έπιξενουμένων 
λαμπρότητα. οϋς δοξάζων ό τοίς άγίοις ένδοξαζόμενος Κύριος, 
θαύματα πολλa τελεσθfiναι παρ' αύτών, κατa τον τfiς είσόδου 
καφον εύδόκησεν. ώς δε καi το Εργον έμφανισθείη τ(ί) πάπςχ, καi 
την τών γραφών έν γλώττυ μετάθεσιν κατεσκέψατο, 
άποστολικfiς οδσα γέννημα, ούκ είχεν δ χρήσαιτο τft χαρ(Χ. 
έμακάριζε τούς &νδρας, παντοίοις όνόμασιν άνεκάλει, πατέρας, 
έπιπόθητα τέκνα, χαρaν οίκείαν, στέφανον πίστεως, δόξης καi 
κάλλους έκκλησίας διάδημα . έπi τούτοις τί ποιεί; τας 
έρμηνευθείσας βίβλους λαβwν τ(ί) θείφ θυσιαστηρίφ 
προσήγαγεν, οίόν τι άνάθημα ταύτας καθιερών τ(ί) Θεφ. καi 
δεικνύς ώς τοιαύταις θυσίαις καρπών χειλέων εύαρεστείται 
Θεός. καi είς όσμην εύωδίας τάς τοιουτοτρόπους καρπώσεις 

74 



δέχεται. τί γaρ τι;ϊ) λόγφ, λόγου τούς λογικούς άλογίας 
λυτρουμένου τερπνότερον, είπερ ί(Ϊ) δμοίφ το ομοιον flδεται; 
άποστολικούς τε τούς άνδρας, έπ' έκκλησίας έκήρυξεν, τι;ϊ) 
Παύλφ τον ίσον ύποδύντας άγwνα, καi τfιν των έθνwν 
προσφοραν, τελείαν καi άγίαν τι;ϊ) Θει;ϊ) προσενεγκείν 
σπεύσαντας. είτα των έπομένων τοίς άγίοις οσοι καi 
σθλοβενικών γραμμάτων ίκανιlν πείραν Εχειν καi βίφ σεμνι;ϊ) 
κεκοσμηθηναι παρa τών διδασκάλων έμαρτυρουντο. τούς μεν, . 
τοϋ πρεσβυτέρου, τούς δε, τοϋ των διακόνων, εστι δ' οϋς καi 
ύποδιακόνων [ 16] βαθμοϋ ήξίωσεν. αύτον δε τον μέγαν 
Μεθόδιον, καίτοι πολλa δραπετεύοντα .καi άναδυόμενον, 
έπίσκοπον Μορά6ου τfiς Παννονίας χειροθετεί. ούχ Οσιον είναι 
κρίνας άμοιρείν τοϋ όνόματος, τον άξιωθέντα τοϋ πράγματος, 
ίσον γαρ πλημμελείσθαι οταν τε τοϋ όνόματός τις τύχοι 
πάμπολυ διωκισμένος του πράγματος, καi οταν έπίσκοπός τις 
ών τοίς Εργοις καi τι;ϊ) άξιώματι παρορ{i τίj τάξει των iδιωτών 
ύποκρύπτεσθαι, καi λύχνος ών, ύπο τιlν κλίνην της άφανείας 
τίθοιτο. άλλ<'χ Μεθόδιον μεν, οϋτω ό Ρώμης άρχιερεύς τι;ϊ) 
έπισκοπικι;ϊ) τιμ{i άξιώματι, μάλλον δέ τfιν έπισκοπιlν δι' αύτοϋ. 
Κύριλλον δε τον οντως φιλόσοφον ό μέγας άρχιερεύς, εiς τα 
των άγίων προσκαλείται &για, έκεί λειτουργήσαντα ενδον τfiς 
σκηνης τfiς άληθινfiς*, καi tών μμστηρίων μεταληψόμενον 
πνευματικώτερον καi θειότερον, καi ποτηρίου τοϋ καινοϋ 
κοινωνήσαντα. 'Ώσπερ γaρ έπi τούτφ, παραμείναι έσθεiς τίj 
σαρκί, ίνα τήν τε τών γραμμάτων εϋρεσιν καi την τών γραφών 
μετάθεσιν πραγματεύσηται. μετα το ταυτα διακονησαι τι;ϊ) θείφ 
βουλήματι, παρα τοϋ διδάξαντος αύτον τιlν γνώσιν Θε.οϋ 
προσλαμβάνεται. προγνούς δε τιlν έαυτοϋ τελευτήν, το των 
μοναχών σχημα έπαμφιέννυται. καi πάλαι μεν, τουτο ποθών, 
δια δε μετριοφροσύνην, ώς μέγα τι καi τιlν αύτου iσχύν 
ύπερβαίνον άναδυόμενος. καi φωτi φwς προσλαβών, εiς 
ούρανούς μετέστη ou ό Χριστός. τιlν του κλαυθμώνος κοιλάδα, 
τα τοϋ σκοτασμου σκηνώματα, τον · πηλον τfiς iλύος, τιlν 
ένταυθα παροικίαν λιπών. καi το πνευμα μεν τι;ϊ) Θει;ϊ) των 
πνευμάτων παρέθηκε, σώμα δε έκείνο το προ της φυσικfiς 
νεκρώσεως τfiς προαιρετικης άπολαύσεως, ϋμνοις ύπό τε του 
θείου πάπα καi του κλήρου παντός φιλοτιμηθέν, έγκατετέθη τι;ϊ) 
ναι;ϊ) Κλήμεντος. Κλήμεντος έκείνου του τι;ϊ) κορυφαίφ των 
άποστόλων Πέτρφ πεφοιτηκότος, καi τίj του Χριστου σοφί~ τιlν 
έλληνικήν οίον δεσποίνΤJ δούλην καθυποτάξαντος. καi δέχεται 
τον φιλόσοφον δ φιλόσοφος. δ μέγας διδάσκαλος, τιlν του 
Λόγου φωνιlν προσλαμβάνεται. ό τών έθνών καθηγητης τον 
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τοίς έ:θνεσι φωτίσαντα το φwς τfjς γνώσεως είσοικίζεται. 
έπισημαίνει δε καi Θεος προσμαρτυρwν τφ Κυρίλλφ τιlν 
έκδεχομένην δόξαν έν οuρανοίς, καi τα φαινόμενα, των μη 
φαινομένων ποιείται κήρυκας. δαιμονwντές τε γaρ τΌ σορψ 
πpοσελ&όντες, ίάσεις εϋpοντο, καi πολλαίς &λλαις νόσοις ή τοϋ 
άγίου Πνεύματος χάρις, μάστιξ έλάτεφα γέγονεν. &.μα τε γάρ 
τις η τθ σορψ προσείει , η τοϋνομα έπικαλοίτο τοϋ θεοφόρου 
τούτου πατρός, καi τfiς τοϋ λυποϋντος* άπαλλαγfjς, μέτρον τιlν 
πίστιν εϋρισκεν. δθεν πολλοίς έν τοίς Ρωμαίων στόμασιν ό 
Κύριλλος έ:κειτο. κα\ πλείων έν ταίς ψυχαίς. ώς είναι, τaς μf.ν 
θαυματουργίας τfiς περi αύτοϋ δόξης ύπόθεσιν, ταύτην δε, της 
περιττοτέρας τιμfiς έπίβασιν. τιlν δε τοϋ άγίου τιμ ην, τιϊς τοϋ 
Θεοϋ δόξης βεβαίωσιν. άλλa Κυρίλλφ μf.ν, οϋτως ή τελευτη 
τιμιϊ<ς> καi παρa τοϋ θειοτάτου πάπα καi παρa Θεοϋ 
τετύχηκε. Μεθόδιος δf. τον σύμπονον άποβαλwν καi 
συνέμπορον, τον τa πάντα [ 17] καi έν σαρκi, καi έν Κυρίφ 
γνήσιον άδελφόν , λύπυ μf.ν τιlν καρδίαν άπεβάλλετο πάσχων 
τοϋτο δη το άνθρώπινον , κ αi συνηθείας άλώσιμος j!jν. 
παρεκαλείτο δ' έτέρωθεν, ούδf.ν ίlττον οίμαι καi μάλλον 
έλπίζων έ:χειν τον Κύριλλον τοϋ τfjς διδασκαλίας έ:ργου 
συλλήπτορα . δσφ καi Θεψ πλησιάζων έκτος τfiς σαρκός, 
άνυσιμωτέραν έ:χει την παppησίαν. έπεi δε καφος j!jν Μεθοδίφ 
τε έπi την τιϊς χώρας ταύτης έπισκοπην άπιδείν, περιχυθεiς το 
μνfiμα τοϋ άδελφοϋ, καi θαμιν<χ το φίλον ονομα τον Κύριλλον, 
άνακαλεσάμενος. καi τιlν · σωματικιlν μf.ν έρημίαν 
άνακλαυσάμενος, τιlν δε των πρεσβειών χείρα είς βοήθειαν 
έπικαλεσάμενος, όδοϋ σuν τοίς μαθηταίς είχετο. ώς δε τον 
Μόραβον καταλάβοι, αύτο τοϋτο έπίσκοπος j!jν. δσα παρ<χ 
Παύλου χρώματα τδ τοϋ έπισκόπου είκόνι έπιβλήθησαν, έαυτψ 
ένεπιδεικνύμενος, καi πάντων προλάμπων το διδακτικόν, ού 
γ(χρ κατορύξας το τάλαντον, ούδέ την χάριν άπεμπολήσας τοϋ 
πνευματικοϋ δώρου, τιlν άρχην, τρυφfjς άρχην έποιήσατο, άλλa 
πάσιν έκοινοϋτο το άγαθόν, άνατέλλων έπίσης, τοϋ λόγου τον 
ilλιον. καi περi το δ ιδόναι μη ένδ ιδοuς το εύαγγελίου 
σιτομέτριον. δς γ(χρ καi προ τfiς έπισκοπfiς οϋτω τψ λόγφ τfiς 
διδασκαλίας προσέκειτο καi ταϋτα μη ένκινδυνεύων τψ 
πράγματι, πώς δταν έπιστεύθη το έ:ργον καi την 
παρακαταθήκην έ:λαβε, καi το ούα i {\δη τφ άποστόλφ μη 
εύαγγελιζομένφ άποκληρούμενον, ούκ εμελλεν τfiς διδασκαλίας 
άνθέξεσθαί τε καi περιέξεσθαι. καi δλην την ήμέραν μελέτην 
έ:χειν τα θεία λόγια, ύπέρ μέλι καi κηρίον αύτψ ταττόμενα την 
γλυκύτητα; άμέλει καi τψ τότε &ρχοντι Μοράβου Ρασισθλάβον 
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καθ' έκάστην ού διέλιπεν παραινwν. καi ταίς θείαις έντολαίς, 
pυθμίζων αύτ(i) τιlν ψυχήν. άλλa καi τον της Παννονίας 
συμπάσης κρατουντα Κοτζέλης ονομα τούτφ, παιδεύων Γjν καi 
νουθετwν τ(i) φόβφ Κυρίου καθηλώσθαι. καi τούτφ έκκλίνειν 
άπο παντος κακου, οlόν τινι χαλιν(i) άνακρουόμενον καi 
άναστελλόμενον. ού μην άλλa καi τον των Βουλγάρων 
&:ρχοντα Βορίσην, δς έπί του των Ρωμαίων βασιλέως Μιχαιlλ 
Γjν, καi τουτον ό μέγας Μεθόδιος καi πάλαι μεν τέκνον 
έποιήσατο. καi της οίκείας γλώττης, της πάντα καλης 
έξηρτήσατο. καi τότε δε ταίς των λόγων εύεργεσίαις 
άδιαλείπτως είχε δωρούμενος. Γjν γaρ ό Βορίσης οuτος, καi 
&:λλως γνώμης δεξιάς καi του άγαθοu δεκτικης. έφ' ou καi το 
τών Βουλγάρων εθνος τοu θείου τε καταξιοuσθαι βαπτίσματος, 
καi χριστιανίζειν flρξατο*. δτε διl καi οί &γιοι οuτοι Κύριλλος 
φημί καi Μεθόδιος, το πληθος τών πιστευόντων ίδόντες, καl ώς 
πολλa μεν τέκνα γεννώνται δι' ϋδατος τε καl πνεύματος, καl 
τροφης δε πάντως πνευματικης δέονται , γράμματα έξεύροντο 
καθ' δ προειpήκαμεν, καl τιlν των γραφών έπl το βουλ γαρικον 
μετάθεσιν έποιήσαντο, ϊνα τa γεννηθέντα τέκνα του Θεου, καi 
θείας τροφης ίκανwς εχοιεν, καl είς αϋξησιν πνευματικήν, είς 
μέτρον ήλικ ίας του Χ(ριστο)u άνατρέχοιεν. καl οϋτω, της 
σκυθικης πλάνης το Βουλγάρων εθνος άπαλλαγέν, τιlν 
άληθινιlν κα i άπλανεστάτην όδόν, τον Χριστόν έπέγνωσεν* 
[18] όψε μεν καi περί τιlν ένδεκάτην η δωδεκάτην, τον θείον δ' 
οδν άμπελwνα είσεληλυθος, τΌ του καλέσαντος χάριτι. έν ετει 
γaρ έξακισχ ιλιοστ(i) τριακοσιοστ(i) έβδομηκοστ(i) έβδόμφ, της 
του κόσμου γενέσεως ή τούτου του γένους , κλησις γεγένηται. 
ούκ Εληγεν οδν ό μέγας Μεθόδιος πάσαν νουθεσίαν τοίς 
&:ρχουσι προσάγων έκάστοτε, καi τουτο μεν προς βίον σεμνον 
όδηγών, τουτο δε το της 'Εκκλησίας άπαραποίητον δόγμα 
παρατιθεiς οίόν τι νόμισμα βασιλικον καi άκίβδηλον, καi ταίς 
ψυχαϊς αύτwν ένσφραγίζων άνεπιβούλευτόν τε καί &:συλον. 
Τ ' τ ι - ' ' ' ' 
ησαν γαρ ησαν οι τουτο και τοτε παραχαραττοντες, και 

μετακινοuντες δρια, & οί πατέρες ήμwν τΌ έκκλησίςχ του Θεοu 
έ:θεντο, καi τΌ ύπο των Σπραγγwν είσαγομέντ:ι παραφθορζi, 
πολλοi τaς ψυχaς έβλάπτοντο. οϊ τον μεν Υίον γεννηθηναι έκ 
το- Π(ατρό)ς, το δε Πνευμα έκ τοu Υίοu έκπορεύεσθαι 
διετείνοντο. οίς ό &γιος άνθιστάμενος, τοuτο μεν έκ τών του 
Κυρίου λόγων, τοuτο δε έκ φωνών πατρικών, λογισμοuς 
καθΌρει, καi πάν ϋψωμα τούτων, κατa της θείας γνώσεως 
έπαιρόμενον, πολλοuς δε καi ι]χμαλώτιζεν είς τιlν ύπακοιlν του 
Χριστου, μετατιθεiς άπο της πλάνου δόξης, έπί τιlν άληθη καi 
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άμώμητον, καi τιμίους έξάγων έξ άναξίων, καi δια τοuτο στόμα 
ΘεοίJ καi γενόμενος, καi λεγόμενος. δθεν τοίς πιστοίς καθ' 
έκάστην πλατυσμος έπεγίνετο, καi ό λόγος του Θεου ηϋξανεν δ 
περi τfjς τών άποστόλων διδαχfjς* Λουκά λέγοντος, άκηκόαμεν. 
εί 6ούλει δέ μοι έκείνο το παλαιόν, ό μεν οΙκος Δαβiδ έπορεύετο, 
ό δε οΙκος Σαούλ ύπεπόδιζε, καθ' έκάστην έλαττονούμενος. το 
δε τών αίρετικών σύστημα, τ{i του λόγου δυνάμει καi τ{i 
άληθείι;χ νικώμενον, δ μόνον ήδύναντο μάλλον δε παρa του 
πατρος αύτών ύπε6άλλοντο του έξ άρχfjς άνθρωποκτόνου καί 
τφ κακοποιείν έγκαυχωμένου, τοuτο διl καί ήργάζοντο μυρίαις 
κακώσεσι, καi πεφασμοίς, τον &γιον θλί6οντες. έπεί δε καi τον 
Σφεντόπλικον, δς μετα Ρασίσθλαβον fiρξε Μοράβου 
περιελθόντες, άπάτΙJ βάρβαρον άνδρα καi του καλοu 
άνεννόητον, δλον τfjς δόξης έαυτών έποιήσαντο. τί δε ούκ 
έμελεν έκείνος άνδpάποδον ήδονών γυναικείων ών, καi τφ 
6ορ6όρφ τών μυσαρών έγκυλιόμενος πράξεων, έκείνοις μάλλον 
διδόναι τιlν οίκείαν γνώμην τοίς θύραν αύτί!J προς τα πάθη 
πάσαν άνοίγουσιν, fι Μεθοδίφ το πάσης ήδονfjς πικρίαν 
ψυχόλεθρον στηλιτεύοντι; δπερ γaρ Εύνόμιος έκείνος, ό τfjς 
τών Άνομοίων liρξας αίρέσεως έξεuρε προς το μαθητaς 
έπισπάσθαι πλείονας, τοuτο διl καi το Σπραγγών άνόητον 
έπενόησε. τότε άμαρτάνουσι φημί πάντα συγχωρείν άπόνως 
οϋτω καi άταλαιπώpως, ύπερ ένbς του τοίς έαυτών συντίθεσθαι 
δόγμασι, καi βίον pυπαρον ένδιδόναι ύπερ τοϋ δόγμα στρεβλον 
κερδfjσαι. ωσπερ &.ν οϊτινες άλλήλοις άντιδιδοίεν. ό μεν, 
κοπρίαν, ό δε, βόρβορον. liξιοί τε τών τοιούτων έκείνοι 
θησαυρισμάτων τfjς πραγματείας, έν ίJ καi το έμπόρευμα 
pυπαρον καi το άντάλλαγμα βδελυρόν. ύπο τούτων ούν ό 
Σφεντόπλικος διαφθαρεiς τών πάντα χαριζομένων αύτ(ίJ, τοίς 
Μεθοδίου λόγοις, έλάχιστα προσείχε τον [19] νουν, τούναντίον 
μεν ούν καi ώς έχθρφ προσεφέρετο. βδέλυγμα γάρ φησίν 
άμαρτωλφ θεοσέβεια. καί τί μεν ούκ Ε.λεγεν ίλαρόν, τί δε ούκ 
ήπείλει φοβερον ό μέγας τψ liρχοντι; τοϋτο μεν άπο τών θείων 
γραφών, τιlν του δόγματος είσάγων όρθότητα, καi ταύταις 
προσέχειν ώς τιlν ζωιlν προξενούσαις καi πηγαίς οϋσαις του 
σωτηρίου, διαταττόμενος. δ τε γaρ Κύριος, έν τ{i έρεύνι:~ τών 
γραφών, τιlν ζωιlν κείσθαι έδίδαξεν. Ήσαϊας τε άντλείν ήμίν 
ϋδωρ ούκ έκ του τών αίρέσεων βορβόρου, άλλ' έκ τών πηγών 
τοϋ σωτηρίου έντέλλεται, τοϋτο δε καi έκφοβών ώς, εί τοίς 
αίρετικοίς πρόσθητος, καi έαυτον διαφθερεί, καi πάντας τούς 
ύπ' αύτόν, τοίς έχθροίς γινόμενος εύεπιχείρητος καi 
εύχείρωτος. δυσσέβεια γaρ καν προς όλίγον άνθ{i, άλλa τψ 
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χρόνφ περί αύτην καταpι)εί, ίνα μη κακίαν εύσε&ίς μάθωσι, καί 
ταuτα έλεγε μετα την αύτοu τελευτι)ν τψ άρχοντι 
προσγενήσεται. άπερ οδν καί κατα τας του άγίου προppήσεις 
γέγονε. καί γάρ εως μεν Μεθόδιος τοίς ζώσιν έξεταζόμενος fiν, 
οϋτε ό άρχων την ώδίνα τfίς καρδίας έξέppηξεν, άλλ' είχεν τον 
βασιλίσκον τοίς φοίς τών άσπίδων έγκρυπτόμενόν τε καί 
έντρεφόμενον, οϋτε ή δίκη την οίκείαν έπήγαγε μάστιγα. άλλ' 
είχε μεν έντεταμένον το τόξον, καί την pομφαίαν έστίλβου, 
οϋπω δε βέλος άπέστελλεν έν καρδί<;χ τοϋ έχθροϋ, ούδε την 
χείρα τ(ϊ πληγ(ϊ έπεστήριζεν. έπεί δε ο τε άγιος άπfίν, καί ή 
κακία πάσα παρfίν, ούχ ύπο παραπετάσματι, καί προσωπείφ 
την άσχημοσύνην καλύπτουσα, άλλα κατά την τfίς πόρνης οψιν 
άναισχυντήσασα, καί διωγμόν κατά τών ορθοδόξων έγείρασα, 
τότε δη καί Θεός τον άρχοντα ποινηλατών ούκ ένέλειψεν. άλλα 
ταuτα μεν ϋστεpον. τότε δε Μεθόδιος τ(ίJ άρχοντι προείπε τιlν 
οίκείαν τελευτην, μετά τρείς έσομένην ήμέρας, τών συχνών 
παραινέσεων την πρό(>pησιν ταύτην, βεβαίωσιν ώς έγώ κρίνω, 
ποιούμενος. εί γάρ ή πρό(>pησις προφήτην αύτον έποίει είς έργον 
έκβάσα, καί τών μελλόντων την προοψίαν λαχόντα τψ 
Πνεύματι, πρόδηλον ώς καί το παρά τούτου συνεργούμενον 
δόγμα πνευματικον καί θεόπνευστον. καί τούς όμιλητας αύτοϋ 
συγκαλέσας, μιμείται Παϋλον, μάλλον δε τον έμον Ίησοuν, καί 
τοίς έξιτηρίοις αύτούς παρακαλεί καί στηρίζει pήμασι. καλόν δε 
κλfjρον τοίς παισίν έκείνος διατυπούμενος, καί τών καμάτων 
έπάξιον ών ήνέσχετο, ίνα την τοιαύτην περιουσίαν έαυτφ 
κτήσηται. τίς ό κλfjρος τάχα ποθείτε μαθείν; τα τοϋ Θ(ε)οϋ 
λόγια, τα έπιθυμητα ύπf.ρ χρυσίον καί λίθον τίμιον πολύν, καί ή 
σοφία ilν κρείττον έμπεπορεuσθαι η χρυσίου καί άργυρίου 
θησαυρούς. Οίδατε γάρ φησίν ώ σπλάχνα έμά, την τών 
αίρετικών έν κακίι;χ δύναμιν, καί δπως δολοuντες τον λόγον τοϋ 
Θεοϋ πάντα τρόπον, τούς πλησίον άνατροπην θολεραν 
ποτίζειν σπουδάζουσι, δύο ταuτα προσλαμβανόμενοι καi 
προσάγοντες, πιθανότητά τε καί αύστηρότητα, την μΕ.ν, τοίς 
άπλουστέροις, την δε, τοίς δειλοτέροις. άλλ' ύμίν άμφοτέρωθεν 
καλώς έχειν τας ψυχάς έλπίζω (20] καί εύχομαι. οϋτε γάρ 
πιθανότητι λόγων παρασυρήσεσθε, καί διά τfiς κενfίς άπάτης 
συλαγωγηθήσεσθε. τεθεμελίωσθε γάρ έπί την τfίς άποστολικfίς 
όμολογίας καί διδασκαλίας πέτραν, έφ' ilν τfίς έκκλησίας 
ψκοδομημένης, πύλαι ~δου ού κατισχύσουσι. πιστος γάρ έστιν ό 
έπαγγειλάμενος. οϋτε φοβερ(ίJ τινι τούς τών καρδιών πύργους 
διασεισθήσεσθε. έμάθετε γάρ, μη φοβείσθε άπο ϋψους ήμέρας. 
μηδε άπο τών άποκτεινόντων το σώμα την δε ψυχην μη 
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δυναμένων κακώσαι . μάλλον μεν οuν τοuς l:iλλους 
έπιστηρίζεσθε φυλάττειν την παρακαταθήκην t;ν παρα των 
άποστόλων καί των κατα καιροuς πατέρων έλάβομεν, Τ;ν 
άπαιτήσουσιν ήμίν έν ήμέρ~ άνταποδόσεως. ίδού προείπον ύμίν, 
καί άμαρτίας ένόχους δια τοϋ προειπείν έποίησα. εί μη γαρ 
ίlλθον φησί καi έλάλησα αύτοίς, άμαρτίαν ούκ είχον. άθwός είμι 
έκ τοϋ αϊματος ύμών. ού γαρ ύπεστειλάμην τοϋ λαλfjσαι ύμίν, 
άλλα τ(ί) τοϋ σκοποϋ έργφ κατα τον Ίεζεκιηλ έπηγρύπνησα. 
βλέπετε πώς άκριβώς περιπατείτε, μη ώς l:iσοφοι, άλλ' ώς σοφοί. 
καi πάσα φυλακίj τας ύμών τε αύτών και τaς των άδελφών 
καρδίας τηρήσατε. έν μέσφ γaρ παγίδων διαβήσεσθε, καί έπί 
έπάλξεων πόλεων περιπατήσετε. καί γaρ μετa τιlν έμιlν 
τελευτιlν είσελεύσονται λύκοι βαρείς μεθ' ύμών, μη φειδόμενοι 
τοϋ ποιμνίου , τοϋ άποσπάν τον λαον όπίσω αύτών, οfς 
άντίστητε στερεοί τίj πίστει , ό Παϋλος ύμίν ταϋτα δι' έμοϋ 
διατίθεται. ό δε έπί πάντα Θεος καi Πατηρ, καί ό έξ αύτοϋ προ 
αίώνων γεννηθείς άπαθώς Υίος, καί το Πνεϋμα ΤΟ &γιον, το έκ 
τοϋ Πατρος έκπορευόμενον , όδηγήσει ύμάς, είς πάσαν τιlν 
άλήθειαν, καi άμέμπτους παραστήσει, είς καύχημα έμον είς 
ήμέραν Χριστοϋ. ταϋτα καί πλείω τούτων είπwν, το πνεϋμα 
τοίς δορυφορήσασιν αύτον άγγέλοις, καί έν πάσαις ταίς όδοίς 
φυλάξασιν, l:iγειν δέδωκε. τέταρτον μεν πρbς τ(ί) είκοστ(ί) ετος 
τίj άρχιερωσύνι:ι έμπρέψας, πολλ(ί) δε μόχθφ καί κόπιρ ού τιlν 
έαυτοϋ μόνον, άλλa καί τιlν των l:iλλων σωτηρίαν 
κατεργασάμενος. ού γaρ έσκόπει ΤΟ έαυτοϋ, άλλa το των 
πολλών, ϊνα σωθώσι. καί νυκτος καί ήμέρας τοϋτο ζών μόνον, δ 
τοuς l:iλλους ώφέλει . δηλοί δε καί το πλfjθος των τε 
πρεσβυτέρων, καί δ ιακόνων, καi ύποδιακόνων, οϋς τελευτών, 
διακοσίους τίj ένορί(,Χ τfjς οίκείας έκκλησίας έγκατέλιπεν. εί γαρ 
οί τοϋ βήματος μόνοι τοσοϋτοι , πόσον είναι των λαϊκών το 
πλfjθος είκάσωμεν. έφέρετο δε l:iρα τούτων τιlν πρώτην 
Γοράσδος, δν καί προφθάσας ό λόγος, έν τοίς μάλιστα των 
Μεθοδίου όμιλητών άπηρίθμησεν, δς καi άρχιεπίσκοπος 
Μοράβου παρ' αύτοϋ τοϋ άγίου τα τελευταία γνόντος 
άνακεκήρυκτο. άλλα γαρ ούκ flνεγκεν ή πάντολμος πληθuς των 
αίρετικών , τον Μεθόδων f:χειν καί μετα θάνατον ζώντα 
άντίμαχον. άλλα δεϋτε είπόντες Γοράσδον 
καταδυναστεύσωμέν τε καί ένεδρεύσωμεν. άνόμοιος γάρ έστιν 
ήμίν ό βίος αύτοϋ, καi παρηλλαγμέναι αί τρίβοι αύτοϋ, καi 
όνειδίζει ήμίν άμαρτήματα. καί εί ζfjν οϋτως αίσθείη, άνεβίω 
κ(.Χν ήμίν ό Μεθόδιος. τοϋτον μεν τfjς έπισκοπικfjς άρχfjς [21] 
παραλύουσιν, Βιχνίκον δέ τινα τοϋ τfjς αίρέσεως άκράτου 
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μεθυσθέντα, καl τούς &:λλους μεθύσκειν δυνάμενον, καl μέντοι 
δια τοuτο, παρα του Μεθοδίου τ(ϊJ του άναθέματος σαταν(Χ 
παραδοθέντα μετα του θιάσου τών σύν αύτ(ϊJ μαινομένων, 
τοϋτον ώ πόνοι καl άγώνες τοu Μεθοδίου, καl Τριας 
συγχεομένη τας ίδιότητας, έπl τον θρόνον άνάγουσι, μάλλον δε 
τον θρόνον δια τοuτον κατάγουσιν, δσον δια Μεθόδων έ:νδοξος 
fiν, καl τών πολλών προφαινόμενος, τοσοuτον δια Βιχνίκον τιj 
τfjς άδοξίας κοιλάδι έπικλινόμενος. άλλ' ό μεν, οϋτω τfjς 
έπισκοπfjς παρανόμως καl μηδεν αύτ(ϊJ προσfjκον έδράξατο, 
έαυτ(ϊJ λαβών τf~ν τιμιlν καl άρπαγμον ήγησάμενος, και τον άπο 
Θεοu κληθέντα, τυραννίδι βραχίονος άμαρτωλοu 
παραγκωνισάμενος. κεφαλιlν δε ή αϊρεσις αίρει , καi κατα τfjς 
όρθοδοξούσης πληθύος τών Μεθοδίου μαθητών γαυριά. Καi διl 
θορυβήσαντες καi τοίς πιστοίς έπαναστάντες, δια τί, φασίν ετι 
τοίς Μεθοδίου λόγοις τοίς όδωδόσι, καl νεκροίς εύνούστερον 
προσδιάκεισθε, άλλα μη τ(ϊJ ζώντι άρχιεπισκόπφ συνίστασθε, 
καi όμολογείτε έκ Πατρός Υίον γεννηθέντα, έξ Υίοu το Πνεuμα 
έκπορευόμενον; οί δε δια Γοράσδου καi Κλήμεντος έ:φασαν, δτι 
μεν Μεθόδιος έ:τι ζιj , τοϋ Κυρίου πάντως έμάθομεν, ποτε μεν, 
τον είς έαυτον πιστεύσαντα, Κaν άποθάνΙJ ζήσεσθαι 
φάσκοντος, ποτε δε διδάσκοντος τον Θεον Τ(ΪJ Άβρααμ, καi 
Ίσαακ, καi 'Ιακώβ, ώς ζώσιν, άλλ' ού νεκροίς έπιλέγεσθαι. τί 
γοϋν άμαρτάνομεν εί τον έν Θ(ε)(ϊJ ζώντα, διδάσκαλον f,χομεν 
πνευματικώς ήμίν συνόντα, καi συλλαλοuντα καi καθ' ύμών 
συνεπιppωνύοντα; τιlν δε καινιlν ταύτην πίστιν ύμών οϋπω καi 
νϋν ύπο γραφfjς μαρτυρουμένην οίασοϋν εύρόντες, οϋθ' ύπο 
πατέρων άγίων συντεθειμένην, όκνοuμεν ύποβαλείν έαυτούς 
άναθέματι, τοu Παύλου διαppήδην βοώντος, εί τις ύμάς 
εύαγγελίζεται παρ' δ παρελάβετε, άνάθεμα εστω. ήμείς γαρ 
Πνεuμα μεν Υίοu, έπεi καi Πνεuμα ζωfjς, καi άληθείας, & ό Υίός 
καi νοuν Χριστοί), το Πνεuμα πιστεύομεν. έξ Υίοϋ δε τοϋτο 
προερχόμενον, οϋτε μεμαθήκαμεν, οϋτε μαθησόμεθα, οϋτε τιlν 
πίστιν άρνησόμεθα, καi χείρονες άπίστων έσόμεθα. ού μα τον 
άγιασμον τfjς τοu άγίου Πνεύματος χάριτος. άλλ' έκ Πατρός 
μεν προϊέναι το Πν(εuμ)α καi είναι τούτου αίτιον, καl προβολέα 
τον τοu Υίοu γεννήτορα πεπιστεύκαμεν. είναι δε καi τοϋ Υίοu 
οlκείον, καi δι' αύτοu χορηγείσθαι τοίς άξίοις έκάστοτε. ετερον 
δε το έκπορεύεσθαι, καi ετερον το χορηγείσθαι. ΤΟ μέν, γαρ του 
πώς είναι το Πνεuμα έκφαντορικόν. ώς γαρ ό Υίός έστιν έκ τοu 
Πατρός γεννητός, οϋτω καl το Πνεuμα έκπορευτώς, το δε 
χορηγείσθαι, ού το πώς είναι δηλοί, άλλα πλουτισμον 
ένδείκνυται καl διάδοσιν. καi ϊνα παραδείγματί τινι τών λόγων, 
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ώς έγχωρεί* φωτίσωμεν. έννόησόν μοι βασιλέα τινα πλοuτον 
μάλα πολuν έκ τών οίκείων θησαυρών προβαλλόμενον. τούτον 
δε τον υίον παραλαβόντα, οίκείόν τε αύτου εχειν. καi διανέμειν 
τοίς εύαρεστοuσιν αύτφ. Βασιλεuς 6 Πατήρ, πλούτος ώς έν 
είκόνι φάναις, το Πνεύμα, έκ τών του Π(ατ)ρ(ο)ς ά(>pήτων 
θησαυρών προβληθέν, [22] υίος βασιλέως ότου Πατρός Υίός, 
ou το Πνεύμα καi δι' ou χορηγείται. δράτε το Πνεύμα πώς ήμείς 
οίδαμεν, ού προερχόμενον, δι' Υίοu δε χορηγούμενον; εί δε το 
έμφυσfjσαι τον Υίον τοίς άποστόλοις καi είπείν, λάβετε Πνεύμα 
&γιον, τοuτό σε ταράττει, παχέως τοίς εύαγγελίοις ώμίλησας. 
χάρισμα γaρ τοίς άποστόλοις εν τών του Πνεύματος δέδωκε το 
τfjς άφέσεως τών άμαρτιών, ώς δηλοί τοίς έξfjς. πνεύματα δε, 
τας ένεργείας του Πνεύματος, καi τφ Ήσα'ίι;ι φίλον καλείν. άλλ' 
ούκ αύτο το Πνεύμα τηνικαuτα τοίς μαθηταίς έχαρίσατο. 
δfjλον δέ, καi γάρ εί τότε το Πνεύμα δέδωκεν, ii περιττιl λοιπόν 
ή έν τΌ πεντηκοστΏ τούτου κάθοδος, η liλλου πνεύματος, εί μη 
περιττή, ποίον οΌν τοuτο; ώς είχεν ή έκκλησία, εν &γιον 
πρεσ6εύουσα φαίνεται.είδε δύο είεν, όποτερονοuν τούτων ούχ 
&γιον; Εί τοίνυν το &γιον διa τοu έμφυσήματος, ό Κ(ύριο)ς 
δέδωκεν αύτο έκείνο, άλλ' ούχ εν πνευματικόν χάρισμα, το 
κατελθον έν τΌ πεντηκοστΌ δfjλον ώς ούχ &γιον, άλλ' είς 
κεφαλaς ύμών το βλάσφημον τράποιτο. δύο δε ποιοuντες ύμείς 
άρχάς, τοu μεν Υίοu τον Πατέρα, τοu δε Πνεύματος τον Υίόν, 
liλλην τινα μανίαν μανιχαϊκιlν μαίνεσθε. ήμίν δε, είς μtν Θεός, 
μία δε τών έξ αύτοu άρχη ό Πατιψ, του μtν Υίοu Πατήρ, του δε 
Πνεύματος προβολεύς. ίόσπερ ουν καi είς flλιος , άρχη τfjς τε 
άκτίνος καi τfjς λάμψεως είτε θάλψεως. τΌ τοίνυν άκτίνι καi ή 
λάμψις συνέστη είτε θάλψις. ίόσπερ καi τφ Υίφ το Πνεύμα. καi 
τfjς άκτίνος ή λάμψις έστίν, ίόσπερ το Πνεύμα του Υίοu. liμφω 
μέντοι έκ μιας άρχfjς του ήλίου. καi ωσπερ έν τφ ύποδείγματι 
δια τfjς άκτίνος ή λάμψις flτοι θάλψις τφ σωματικφ κόσμφ 
δίδοται, οϋτω δια του Υίου χορηγείται τΌ νοητΌ κτίσει το 
Πνεύμα το &γιον έπi πασιν. εί μtν ώς Μανιχαίοι το κατa Θωμαν 
Εύαγγέλιον, οϋτως ύμείς liλλο τι προενεγκείν f,χετε τιlν 
τοιαύτην περi του Πνεύματος διδασκαλίαν είσηγησάμενον, 
δείξατε τοuτο κεκανονισμένον καi σιωπήσωμεν. εί δε τέσσαρσι 
μεν άρχαίς ό τfjς έκκλησίας παράδεισος έκ μιας πηγfjς χεομέναις 
ποτίζεται, Ματθαίον, Μάρκον, Λουκαν, καί Ίωάννην, οίμαι, 
συνήκατε. 6 δε πέμπτον είσάγων Εύαγγέλιον τρισκατάρατος. 
'Ιωάννης δε ήμίν τον Υίον παρεισάγει λέγοντα το Πνεύμα τfjς 
άληθείας, δ παρa του Πατρός έκπορεύεται, παύσασθε καθ' 
έαυτών πηγνuντες το ξίφος ένστατικώτερον. παύσασθε τφ Υίφ 
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τοϋ Θεοϋ τφ μεγάλφ εύαγγελιστίj, καί έξ ού, καί δι' ού, καί είς δν 
εύαγγέλιον πάν, μαχόμενοι. καί χωρίς τοϋ Πνεύματος περί τοϋ 
Πνεύματος δογματίζοντες, μάλλον δε τφ έναντίφ 
ύποφ8εγγόμενοι πνεύματι. έπί τούτοις ούκ ένεγκόντες οί τοϋ 
Βιχνίκου στασιwται, τα ώτα συσχόντες, κα8άπερ οί Στέφανον 
πάλαι λι8οβολοϋντες τον τοϋ Λόγου γενναίον μάρτυρα, καί 
τοϋτο μόνον καλώς ποιοϋντες ώς ούκ άξιοι τοϋτον άκούειν, 
θορυβείν καί πάντα συγχείν έπεβάλλοντο, καί μικροϋ μεν καί 
είς χείρας Τjλθον τοίς Όρθοδόξοις, τίj γλώττtJ καταπονηθείσt] 
τήν χείρα διδόντες σύμμαχον. τέλος δ' οδν άποπηδήσαντες, έπί 
τήν τελευταίαν [23] Τjλθον καταφυγήν αύτwν, τον κονιορτόν 
Σφεντόπλικον* . καί διαβάλλουσι μtν τοuς 'Ορθοδόξους ώς 
νεώτερα φρονοϋντας, καί κατα τfiς άρχfiς αύτwν 
κινη8ησομένους άν, εί μή περί το δόγμα τφ άρχοντι 
συμφωνήσαιεν. το γαρ άντίδοξον, καi άντίμαχον. Ό δε, τοuς 
τοϋ Μεθοδίου προσκαλεσάμενος, τί φησί τοϋτο το σχίσμα, έν 
ύμίν πολιτεύεται , καί καθ' έκάστην άλλήλοις πολεμίφ 
συμπλέκεσθε; ούκ άδελφοί πάντες έστέ, φρονείτε άλλήλοις, μηδΕ 
τήν ενωσιν έπισπεύδετε; οί δέ, δσα στόματι Γοράσδφ καί 
Κλήμεντι χρώμενοι (οuτοι γα.p Τjσαν οί τοϋ λόγου ήγούμενοι) 
έ:δει μεν περί τούτων, έ:φασαν ω άρχων, μακροUς ήμάς ποιείσθαι 
τοuς λόγους. ού γαρ περί έλαχίστων ούδε περί τα έλάχιστα ήμίν 
ό κίνδυνος ϊσταται, άλλα περί δόγματος μεν έκκλησιαστικοϋ τοϋ 
περί τfjς μακαρίας Τριάδος. περί δε ψυχήν , το πάντων ήμίν 
οίκειότατον. έπεi δέ σοι το των γραφών άνομίλητον 
μακροτέρων λόγων η βα8υτέρων άκούειν ού δίδωσιν, άπλοϋς 
ήμίν ό πρΟς τήν σΤ,ν έρώτησιν λόγος. δτι σχιζόμε8α μέν, έπειδή 
καί Κύριος μάχαιραν Τjλ8ε βαλείν καί διχάσαι το κρείττον άπο 
τοϋ χείρονος. καί τοϋ Δαβίδ άκούομεν, μισοϋντος τοuς 
μισοϋντας τον Κύριον. λίαν δΕ τιμwντος τοuς φίλους Χριστοϋ. 
χριστιανοuς δε , ούκ άν ποτε ήμείς 8είημεν τοuς μή 
παραδεχομένους το εύαγγέλιον. έκεί γαρ τοϋ ένος τfjς Τριάδος 
Υίοϋ τοϋ Θεοϋ είπόντος. το Πνεϋμα τfiς άλη8είας δ παρα τοϋ 
ΠατρΟς έκπορεύεται, οuτοί φασιν έκ τοϋ Υίοϋ έκπεπορεϋσ8αι 
το Πνεϋμα. καίτοι πάντως εί τοϋτ' fjν, τί το κωλϋον τον Κύριον 
είπείν το Πνεϋμα τfjς άλη8είας δ παρ' έμοϋ έκπορεύεται; εν μf,ν 
οδν τοϋτο. το δεύτερον δέ, ή έν Κωνσταντίνου πόλει δευτέρα 
των έκ πάσης τfjς οίκουμένης ά8ροισ8έντων άρχιερέων 
σύνοδος, περί τοϋ άγίου Πνεύματος άπεφήνατο. έπεί καί τούτου 
χάριν συνή8ροιστο έπί καθαιρέσει τοϋ πνευματομάχου 
Μακεδονίου, έξέ8ετό τε πίστεως σύμβολον ούκ έπ' άνατροπίj , 
τοϋ τfjς έν Νικαί~ συνόδου τε8εσπισμένου, άλλ' δπερ έκείνη 
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ένέλιπεν, σία δη μη κινηθέντων τότε τών περi τοϋ Πνεύματος 
ζητημάτων. τοϋτο αϋτη άναπληροϋσα καi σφζουσα το τfjς 
μητρός ή θυγάτηρ ύστέρημα. ίδωμεν οδν έν τούτιρ τ(ί) συμβόλιρ 
δ καθ' έκάστην έπ' έκκλησίας έκφωνείς ώ &ρχον*, καi συ έκ τών 
γραικών βιβλίων μεταληφθέν, πότερον πιστεύειν είς Πνεϋμα το 
έκ τοϋ Υίοϋ έκπορευόμενον, η το έκ τοϋ Πατρός 
όμολογούμενον; πώς τοίνυν συμφωνήσομεν τοίς παρα το 
εύαγγέλιον φρονοϋσι , καi την μετα τοϋ Πνεύματος τών 
πατέρων εκθεσιν, τοίς άπο γfjς φωνοϋσι κατα τας 
έγγαστριμύθους. τίς κοινωνία φωτi πρbς σκότος φησlν ό θείος 
άπόστολος. εί μεν οδν μεταβάλωνται τας γνώμας καi μετα τοϋ 
εύαγγελίου κα l τών πατέρων στήσονται, ώς άδελφοίς 
προσδραμοϋμεν, καi περιπλακησόμεθα, καl περιπτυξόμεθα. είδε 
τον ενα καθηγητιlν ήμών τον Χριστόν άποποιούμενοι, όπίσω 
τfjς διανοίας αύτών πορεύονται. καi έν τοίς διαλογισμοίς αύτών 
ματαιοϋνται, σχολιJ γ' αν ήμείς ύπ' αύτοίς καθηγηταίς το περi 
τfjς Τριάδος, δόγμα μαθείν δοξόμεθα. ταϋτα, ή περi τοuς 
'Ορθοδόξους πληθύς, προηγόροις Γοράσδιρ καi Κλήμεντι 
χρώμενοι. ό δε &ρχων μόλις μεν συνfjκεν όλίγα τινα τών 
λεχθέντων. [24] Γjν γαρ παντάπασι γνώναί τι τών θείων 
ήλιθιώτατος. &μα μεν ώς άνηγμένος βαρβαρικώτερον καi 
συνόλως είπείν άλογώτερον. &μα δε καi τον νοϋν άπο τfjς 
μιαρaς ήδονfjς, παρασεσυλημένος ώς είρηται. πώς γαρ καi εμελε 
τοίς περί Τριάδος λόγοις έμβfiναι. &νθρωπος πάμπολυ τοϋ τfjς 
σωφροσύνης άπέχων άγιασμοϋ. ou χωρlς ούδεiς τον Κύριον 
όψεται; ύπο δε τών αίρετικών προβιβασθείς, Γjν γαρ ολως αύτοίς 
προσκείμενος, τοιάνδε τοίς όρθοδόξοις άπόφασιν δέδωκεν. έγw 
μεν έμαυτ(ί) πολuν τον ίδιωτισμον σύνοιδα, καi άπλοϋς είμι τα 
δογματικά. καi τί γαρ η άγράμματος; τοϋ μέντοι χριστιανισμοϋ 
μεταποιοϋμαι τε καi μεταποιήσομαι. άμφιβολίας δε τοιαύτας 
οϊας ύμείς άνεγείρετε, λύειν ούχ ίκανος έγw δια λόγων, ούδε 
διακρίνειν όρθοδόξου ψευδοδιδάσκαλον. ώς οδν χριστιανός 
δικάσω ύμίν. άμέλει καi περi τούτου τοϋ δόγματος άποφαίνομαι 
ώς καi περl τών &λλων άποφαίνεσθαι είθισμαι. δς αν παριών 
πpώτος όμόσειεν, ώς καλώς καi όρθοδόξως πιστεύει, τοϋτον 
ειναι τον κατα τιlν έμιlν κρίσιν μηδέν τι τοϋ άκριβοϋς περί την 
πίστιν σφαλλόμενον, τούτιρ καi τιlν έκκλησίαν έπιδώσω κατα το 
είκbς πρεσβυτέριον. οί τοίνυν Σπραγγοl, προθυμότατα περί τον 
δρκον διατεθέντες, ούδε το τέλος τfjς τοϋ &ρχοντος 
άναμείναντες άποφάσεως, wμοσαν καί εστησαν τιlν κακοδοξίαν 
αύτών, άνοήτιρ κρίσει, πέρας έπιθέντες κατάλληλον. παρα 
τοιούτοις κριταίς ή αϊρεσις κατα τfjς όρθοδοξίας έστεφανώσατο, 
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καi πάσαν f.σχεν έξουσίαν άγειν καi φέρειν τοuς Χριστοϋ 
γνησίους δούλους, καi τfjς πίστεως φύλακας. εί γάρ τις φησί 
φωραθείη μη πιστεύειν κατα τιlν τών Σπραγγών f.κθεσιν, 
αuτοίς έκείνοις παραδοθήσεται χρησομένοις δ,τι καi βούλονται. 
τα έπi τούτοις, τίς aν έκδιηγήσαιτο λόγος, δσα κακία λαβομένη 
δυναστείαις είργάσατο; πϋρ άτεχνώς έν ϋλι:ι πνεύματι, 
pιπιζόμενον. οί μεν, ήνάγκαζον συνθέσθαι τφ πονηρ(ί) δόγματι. 
οί δε, τιlν τών πατέρων πίστιν ύπελογίζοντο. οί μεν, πάντα 
πράττειν , οί δε, πάντα πάσχειν παρεσκευάζοντο. τοuς μεν , 
άπανθρώπως (Ικίζοντο. τών δε, τας οίκείας διήρπαζον , 
μιγνϋντες, άσεβεί~, πλεονεξίαν. άλλους γυμνοuς έπ' άκανθών 
εσυρον καi ταϋτα γέροντας άνδρας καi τοuς δαβιτικοuς δρους 
τfjς ήλικίας ύπερπηδήσαντας. δσοι δε τών πρεσβυτέρων καi 
διακόνων ίiσαν νεώτεροι, τούτους διl τοίς Ίουδα ίοις έπώλουν. οί 
τfjς 'Ιούδα μοίρας καi τfjς άγχόνης έπάξιοι. ώς γαρ έκείνος 
Χριστόν, οϋτως ουτοι τοuς Χριστοϋ δούλους, μάλλον δε φίλους 
κατ' αuτον έκείνον είπείν. θαppήσας δε φήσαιμι καi χριστούς, 
τοίς άεi παραπικραίνουσιν άπεδίδοσαν. οuκ όλίγοι δε πάντως 
ilσαν, άλλ ' είς διακοσίους άπαριθμούμενοι, καθ' α διl 
προειρήκαμεν, οί τοϋ βήματος. δσοι δε διδασκάλων έπείχον 
τάξιν, οίος διl Γοράσδος έκείνος, ου πολλάκις έμνήσθημεν δν έκ 
Μοράβου γενόμενον καi άμφω τα γλώττα τήν τε σθλοβενικιlν 
δντα καi τιlν γραικικιlν ίκανότητα. ή μεν άρετιl Μεθοδίου τον 
θρόνον δέδωκεν. ή δε τών αίρετικών κακία, τον θρόνον τίj 
στερήσει τοϋ άνδρος, άπεκόσμησεν. καi μέντοι καi Κλήμης 
πρεσβύτερος άνιlρ λογιώτατος καi Λαβρέντιος καi Ναοuμ καi 
Άγγελά[25]ριος. τούτους διl καi άλλους πλείους όνομαστοuς 
σιδηροδέτους φυλακαίς είχον έγκλείσαντες, έν αίς πάσα 
παράκλησις άπηγόρευτο. ou συγγενών, ou γνωστών 
θαppούντων, οuδοπωσοϋν τιlν προσέλευσιν. άλλ' ό παρακαλών 
τοuς ταπεινοuς Κύριος, ό τοuς συντετριμμένους τιlν καρδίαν 
ίώμενος , ό δια τών παρακλήσεων εuφραίνων ψυχιlν 
άντιμετρουμένων, τφ πλήθει τών όδυνών, παρακαλέσαι τοuς 
άγίους έξαποστείλας αuτοίς τιlν έξ άγίου βοήθειαν. οί μεν γαρ 
καi τφ σιδήριρ τfjς άλύσεως βαρυνόμενοι , οuδ' οϋτως ήμέλουν 
τfjς προσευχfjς. άλλα τaς τfjς τρίτης wρας <Ρδaς ύπι;Χσαντες, 
είτα καi ΤΟ τών ψαλμών έφύμνιον προσεπίjδον, δι' ου ΤΟ 
πανάγιον Πνεϋμα ΤΟ έν τίj τρίτι:ι wρι.χ τοίς άποστόλοις 
έπιπεμφθεν, έγκαινισθfjναι ήμίν εύχόμεθα . Θεος δε έπιβλέψας 
έπi τιlν γfjν, έποίησεν αuτιlν τρέμειν . καi σεισμΟς μέγας έγένετο, 
wσπερ έν τοίς δεσμοίς ποτε Παύλου προσευχομένου. καi ώς έξ 
οuρανοϋ ίiχος, καi αί άλύσεις έξέπιπτον. καi οί τέως δέσμιοι, 
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άνετοι. μόνφ τ(ί) του Χριστου πόθφ; άλύτφ δεσμούμενοι. 
συνέσεισε μεν οuν τt)ν γfiν δ Θεός καi συνετάραξεν, έσείσθησαν 
δ' άρα καi οί περi τιlν πόλιν έκείνήν, καi τ(ί) γεγονότι 
διεταράχθησαν. ίδστε θαυμάζειν καi διαπορείσθαι τί ποτ'* άρ' ή 
θεοοημεία 6ούλοιτο. ώς δε πλησιάσαι έν μεν τίj φυλακίj, ίδοιεν 
δt τό περi τοuς άγίους γενόμενον, καi ώς τών άλύσεων 
έκπεσοuσών, έν άνέσει πάσ1J διfjγον τfιν θείαν άκουτισθέντες ώς 
ό Δαβίδ φησιν άγαλλίασιν. δρομαίοι προσελθόντες, τ(ί) άρχοντι, 
τί τουτο φάναι, μέχρι τίνος προς το φώς τfjς άληθείας ούκ 
άνα6λέπωμεν; ώτα καi ούκ άκούομεν, ο{α παρά του Δα6iδ 
είδωλα. εί 6ούλει δέ μοι, οί παρa τ(ί) 'Ησα\ι;ι τό πνευμα λα6όντες 
τfiς κατανύξεως, ού συνήσωμεν τό γενόμενον θαυμα, ού τιlν 
θεοσημείαν δυσωπησόμεθα; ού δεσμώται μάλλον ήμείς τfiς πρός 
τοuς έκ τών δεσμών λυθέντας τιμfiς έσόμεθα; άλλ' η τών 
αίρετικών γλώττα, τό θαυμα δια6άλλειν πειράται πάλιν. ίδσπερ 
ή τών Φαρισαίων τά τότε παρa του Κυρίου τελούμενα. καi 
γοητείαι φασί καi μάγων τέχναι προφανείς ταυτα τρόπον 
έ:τερον τον Βεελζε6οuλ, τίj καινότητι του εργου έπιγραφόμενοι, 
οί τfiς έκείνου ένεργείας κατάπλεω. είτα πάλιν, εδει γαρ μη 
συνιέναι τον άσύνετον liρχοντα, άλύσεις τοuς άγίους είχον τών 
προτέρων 6αρύτεραι. καi κακώσεις έν τίj φυλακΌ μάλλον η 
πρότερον άπαράκλητοι. τρείς παρfjλθον ήμέραι. καi πάλιν τιlν 
τfjς τρίτης ίδρας τελούντων προσευχήν, ταύτα συμβαίνει τοίς 
εμπροσθεν. σεισμός τε γαρ μετ' Τjχου έξ ούρανου, καi άλύσεις 
έκπίπτουσαι. καi πάλιν οί θεομάχοι, μηδεν τών πραχθέντων τ(δ 
άρχοντι έμ~ανίσαντες, ταίς αύταίς κακώσεσι τοuς άγίους 
ύπέ6αλον. ων αύτοi πάντως fiσαν άληθείας ψηφηφορούσης, 
άξιοι. άλλ' άντιφιλcτιμείται Θεος έτέρωθεν. έντευθεν το 
πράγμα τfjς κακουχίας. έκείθεν το δόγμα της εύθυμίας. ήμερών 
γαρ δέκα διαγενομένων, πάλιν έκ τρίτου άνατολίj έξ ϋψους οί 
άθληταi έπεσκέφθησαν καi οί άπηγγηλκότες αίρετικοi τfiς 
αύτfiς αύθις fiσαν πωρώσεως, καί τό διεστραμμένον, ού 
κατηυθύνετο, καi ούκ έπεκοομείτο το τfjς γνώμης αύτών, περί 
τιlν [26] του καλου γνώσιν ύστέρημα. μάλλον μεν συν έπί τό 
άλγος τών τραυμάτων τοίς άγίοις προσέθηκαν. ώς γαρ προς τό 
πράττειν τα κατα γνώμην αύτών παρά του άρχοντος έδέξαντο 
το ένδόσιμον, έξάγουσι μεν τfjς φυλακfjς, αίκίζονται δε ταίς έξ 
άνθρώπων πληγαίς, .δ διl λέγεται. μήτε τfiς πολιάς, μήτε τfiς 
άσθενείας, fιν ή πολλιl κάκωσις έπήγαγε τοίς τών άγίων σώμασι, 
φειδώ θέμενοι.ούκ οίδε δε άρα τούτων ούδεν ό τοίς αίρετικοίς 
έκείνος δουλεύων άρχων. ετυχε γαρ άπών, ώς είγε παρfjν, ούκ 
αν τοιαυτα τοίς όμολογηταίς τfjς άληθείας έναπεδείξαντο. καν 
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γαρ μυριάκις τοίς Σπραγγοίς προσετίθετο, τήν γε τών ίερών 
άνδρών άρετην έδυσωπείτο. καί μάλιστα του Θεοu το θαuμα 
τρισσεύσαντος. καίτοι γαρ ήμιθηριώδης fίν καί άμείλικτος. μετα 
δε τας άπανθρώπους έκείνας πληγας, μηδε τροφfjς μεταλαβείν 
τους άγίους παραχωρήσαντες. ούδt γαρ είων ούδένα τοίς του 
Χριστοί) δούλοις μάλλον δε Χριστοίς προσρίπτειν ούδε άρτου 
κλασμάτιον, στρατιώταις άπάγειν άλλον άλλαχοu τών παρα 
του "Ιστρου μερών παρέδωκαν. την έκ τfiς πόλεως άειφυγίαν 
τών ούρανοπολιτών καταψηφισάμενοι.παραλαβόντες οuν τοuς 
άγίους οί στρατιώται άνθρωποι βάρβαροι. Νεμιτζοί γάρ. καί 
φύσει μεν το άνήμερον εχοντες, προσλαβόντες δε τοuτο καί 
έπιτάγματι, έξάγουσι μεν τfiς πόλεως, άποδύσαντες δε γυμνοuς 
εσυρον. καί δύο ταuτα δι' ένός κατεφγάζοντο. τότε άσχημον 
καί την έκ του άέρος άεί τοίς παριστρίοις μέρεσι παγετώδους 
έπικειμένου κάκωσιν. άλλa δη καί τα ξίφη τοίς τραχήλοις 
έκείνων έπικατfjγον ώς πλήξοντες. καί τα δόρατα τοίς πλευροίς 
έπέφερον ώς βαπτίσοντες. ίνα μη μόνον ενα θάνατον θάνοιεν, 
άλλα τοοαυτάκις, όσάκις έλπίζουσι. καί τοuτο τοίς στρατιώταις 
παρα τών έχθρών ένταλθέν. έπεί δε τfiς πόλεως άπείχον πολύ, 
άφέντες αύτοuς οί άπάγοντες, τfίς έπί την πόλιν αuθις όδοu 
είχοντο.οί δε τοu Χριστού όμολογηταί μαθόντες του Κυρίου, 
τοίς διωκομένοις έκ ταύτης τfίς πόλεως, είς την έτέραν φεύγειν 
κελεύοντος, Βουλγαρίαν έπόθουν, Βουλγαρίαν περιενόουν, 
Βουλγαρία τούτοις δοuναι άνεσιν έπηλπίζετο. ού μην άλλα καί 
ταύτην ήμίν την όδον διακλέπτειεν, άπεγίνωσκον. δθεν καί 
πάντας όφθαλμοuς λανθάνειν έσπούδαζον, βρωμάτων, 
ένδυμάτων άποροuντες. ούκοuν ήναγκάσθησαν δια το δέος άπ' 
άλλήλων διαφεθfjναι. καί δη άλλος άλλαχοu διεσπάρησαν, Θε(i) 
τοuτο δόξαν, ίνα καί πλείω μέρη τ(i) κύκλφ του εύαγγελίου 
έμπεριλάβωσι. Κλήμης μέντοι Ναοuμ συμπαραλαβwν καί 
'Αγγελάριον, την πρός τον "Ιστρον φέρουσαν ίδδευον, καί κώμr:~ 
τινί άπαντώσι παρακλήσεως άξιώσαντες τα πεπονηκότα, καί 
τροφών άπορίι;χ καί σκεπασμάτων σώματος. ζητήσαντες δέ, τίς 
έν τft κώμα φιλόθεος καί φιλόξενος, κάπί βίου σεμνότητι 
μαρτυρούμενος, καί αύτο δη τοuτο, το τοu Χριστοu, είρήνης 
υίός. έπειδη τοuτον εuρον, τούτφ έπεξενώθησαν. τ(i) δε, fίν παίς 
καl μονογενης και καλός. καl ήλικίας έ:χων άνθηρώς. &μα τε οuν 
είσfjλθον είς την οίκίαν οί ξένοι, καί ό υίος έξfjλθε του βίου. 
έκείνος δ περικαλλής, ό μόνος [27] όφθαλμος τ(i) πατρί, το του 
γένους έ:ρνος το εύθαλέστατον. τί παθείν οίεσθε τον πατέρα, τί 
δε ούκ είπείν τοσοuτον πένθος έπί τ(i) ποδί τών ξένων έλεεινώς 
δυστυχήσαντα; Καλά γε ταuτα τfίς φιλοξενίας μισθώματα, έπί 
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τούτιρ τιlν θύραν ύμίν άνέιρξα, ίνα μοι ό οίκος άποκλεισθείη, 
τον κληρονόμον άποβαλών; έπi τοϋτο δεξιαν ύμίν ένέβαλον, ίνα 
τιlν μόνην έμοi δεξι<χν άποβάλωμαι; ώ πικράς ταύτης ήμέρας δτε 
τίj κώμΙJ προσήλθετε. ώ σκοτεινοϋ τούτου φωτός, δ προς τιlν 
έμιlν οίκίαν ύμάς ώδήγησε. τάχα γόητες ύμείς καi τ<;i) μόνιρ Θεφ 
έχθροi, καi ταύτην εχω παρ' έκείνου την δίκην, δτι τούς 
άπηχθημένους αύτ<;i), τfjς έμfjς στέγης ήξίωσα. πολλούς μεν καi 
άλλους έδεξάμην είς την οίκίαν έκτων παρόντων καρποφορών 
Θε<;i), καi είσάγων ΤΟ κατα δύναμιν, άλλ' έπλήθυνέ μοι τα ενδον 
ό Κύριος, ούχ ύπέppεον, άλλ' έπέppεον, καi τιlν δαπάνην 
προσθήκην εϋρισκον, καi το έπ' εύλογίαις σπέρμα, θέρος 
εύλογημένον, πεπληθυσμένον γεώργιον. νϋν δέ, άλλ' ω μοι 
φίλτατε παίς το πάντων κτημάτων έμοi κάλλιστόν τε καi 
χαριέστατον, μάλλον δε καi σπλάγχνων των έμwν φίλτερον καi 
ζωfjς αύτfjς ποθεινότερον, τft των καταράτων τούτων 
έσφαγιάσθης είσόδιρ. Τελχίνες άτεχνώς ΟUΤΟι δαίμονες φόνιοι, 
θανάτοις παίδων έπιτερπόμενοι. άλλ' ού γ(χρ έκφεύξεσθε την 
δίκην κάν τα πάντα μαγεύσητε, χερσi δε πατρος έμπεσόντες 
υίον πενθοϋντος δι' ύμάς, υίον καλον καi μονογενfj πάντων ών 
είργάσασθε την άξίαν νϋν άποτίσετε. καi διl δεσμα έπi τούτοις 
έκάλει καi κολαστήρια. οί δε, καi αύτοi μεν ούχ ηττον τοϋ 
πατρος επασχον. καi τί γαρ αί συμπαθείς ψυχαi καi 
φιλάνθρωποι, πλέον δε είχον καi το αίσχύνεσθαι. τίj δε πίστει 
θαppήσαντες Ώ πάντα δυνατα κατα τον τοϋ Κυρίου λόγον, καi 
τα άδύνατα, είς εύχην μεν τραπέσθαι διέγνωσαν, τοϋ δε 
πατρος το φλεγμαίνον τfjς όργfjς . καταψώντες ήπίως καi 
σκληρον του δικαίου θυμοί) μαλάττοντες, ήμείς εφασαν ω τοϋ 
Θεοϋ άνθρωπε, οϋτε γόητές έσμεν, άλλα καi τοίς οϋτως εχουσι 
πάντα τα χείριστα έπαρώμεθα. Θ(ε)<;i) δε λατρεύομεν τφ 
άληθιν<;i), δν είναι καi πυλωροίς &δου φρικτον άκηκόαμέν τε καi 
πεπιστεύκαμεν, δς καi χειρΟς έπαφίj καταπαλαίει τον θάνατον, 
καi φωνίj μόνι:~ τετραημέριρ καi όδωδότι νεκρ<;i) την ζωην 
έπιδίδωσιν. εί τοίνυν ήμάς οίει αίτίους είναι θανάτου τ<;i) σ<;i) 
παιδί, θάppει το έφ' ήμίν. πεποίθαμεν γ(χρ δτι δι' ήμάς αύτφ τιlν 
ζωην χαρίσεται Κύριος. Καi δη τφ παιδi έπευξάμενοι , ώ καινοϋ 
θαύματος, ώ τfjς άειλαμπούσης σου χάριτος σώτερ Χριστέ, τφ 
ποθοϋντι πατρi τον υίον ζώντα παρέστησαν. τί τοίνυν ό πατήρ; 
Οί &γιοι, οί τοϋ Θεοϋ δοϋλοι, οί σωτfjρες τfiς έμfiς οίκίας 
έκραύγαζεν. ούδ' έν τφ καθεστηκότι ων ύπο τfjς χαράς, άλλ<χ 
παράβακχόν τι καi έξεστηκος κεκραγώς, σύγγνωτέ μοι, πατέρες 
δσιοι, σύγγνωτε, άγνόημα ήγνόησα έφ' ύμίν, πάσης εύθύνης 
ύπέρτερον, άλλ' ίδού πάρεστιν ύμίν τα έμά, πάρειμι καi αύτΟς 
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ύμών οίκέτης έσόμενος, άπολαύσατε τών έμών, χρήσασθέ μοι 
ο,τι καi βούλεσθε, μόνον όρψην τον παίδα, δν [28] ύμείς μοι νϋν 
έγεννήσατε. οί δε, την μεν πίστιν τοϋ άνδρος προσηκάμενοι, 
προς δε τιlν προκειμένην όοον κατασπεύδοντες, μόνοις έφοδίοις 
τιlν δεξίωσιν αύτοϋ περιγράψαντες, τιlν προς τον 'Ίστρον 
&γουσαν ώδευον, σuν πολλίj παραπεμφθέντες τιμίj, ύπο τοϋ 
καταξιωθέντος έκείνου τοϋ θαύματος. έπεί δε κατα τaς οχθας 
του "Ιστρου γενόμενοι, έώρων το pεϋμα πολu καi δια τοuτο καi 
&πορον, ξύλα τρία συνδήσαντες φιλύρας φλοι<;ϊ'J τίj &νωθεν 
δυνάμει φρουρούμενοι, τον ποταμον διεπέρασαν. καi 
κατακλυσμον αίρέσεων φεύγοντες , ξύλοις κατa θείαν 
έπιφροσύνην έσώθησαν. καi τίj Βελαγράδων (πόλις δε αϋτη τών 
περi "Ιστρον έπισημοτάτη) προσελθόντες βοριτακάνφ τφ τότε 
φυλάττοντι ταύτην ένεφανίσθησαν, καί πάντα τα περi αύτοuς 
άπήγειλαν μαθείν θέλοντι. ώς δε ταϋτα μαθwν έκείνος εννοιαν 
ελαβε τοϋ μεγάλους είναι τοuς &νδρας καi Θε(<;ί'J) πλησιάζοντας, 
δείν εγνω προς τον aρχοντα Βουλγαρίας Βορίσην (οuπερ αύτος 
ύποστράτηγος ίlν) ύποστείλαι τοuς ξένους. fiδει γaρ τον 
Βορίσην διψώντα τοιούτων άνδρών. έκ μακροu άναπαύσας οuν 
αύτούς, είτα τφ &ρχοντι δώρον πολύτιμον επεμψε, δηλώσας 
αύτώ τοιούτους είναι τούτους, οϊους αύτος έπόθει πόθω 
σφοδρφ. έπεi δε τφ ΒορίσΙJ προσfίλθον, ύποδεχθέντες έντίμωζ, 
καί ώς εδει τοuς τα πάντα σεμνούς τε καi σεβασμίους, έπηρώτα 
το κατ' αύτούς. οί δε, πάντα κατέλεγον άπ' άρχfίς &χρι τέλους 
μηδεν έλλείποντες. άκούσας δε ταϋτα ό aρχων, μεγάλως 
ηύχαρίστησε τφ Θ(ε)<;ί'J τοιούτους αύτοϋ θεράποντας τίj 
Βουλ γαρί<Χ εύεργέτας έπαποστείλαντι, διδασκάλους τε καi 
καταρτιστaς, δωρησαμένφ τfίς πίστεως, ού τοuς τυχόντας 
&νδρας, άλλ' όμολογητάς τε καi μάρτυρας. στολάς τε οίκείας 
ίερεϋσι δοuς, καi πάσΙJ τιμίj δεξιωσάμενος, οίκήσεις αύτοίς 
άπονεμηθfίναι προσέταξε, τας τοίς πρώτοις τών αύτοu φίλων 
άφωρισμένας, καi πaσαν αύτοίς τών χρειωδών δαψίλειαν 
περιεποιήσατο. ευ έκείνος είδwς οτι το περί τι μικρον τών 
άναγκαίων τφ σώματι τοίς τfίς φροντίδος λογισμοίς 
έπιστρέφεσθαι, τfίς πρbς Θεον σχολfίς άφαιpείται πάμπολυ. είχε 
δε αύτον ερως δριμuς, του καθ' έκάστην τούτοις 
προσδιαλέγεσθαι, καί παρ' αύτών ίστορίας άρχαίας καi βίους 
άγίων άναδιδάσκεσθαι καi τa τών γραφών δια στόματος αύτών 
έπιλέγεσθαι. άλλα καi Οσοι ίlσαν περi αύτον γένους τε ογκφ καi 
πλούτου βάρει τών &λλων προέχοντες, καi οίiτοι διl τοίς άγίοις 
προσφοιτώντες ώς παίδες ές διδασκάλων ήρώτων πάντα τα 
σωτηρίας έχόμενα, καi πηγών άντλοuντες έκείνων τών 
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άεννάων, αύτοί τε επινον καi τοίς οίκοις του νάματος 
μετεδίδοσαν. καi σφοδροi τοίς άγίοις ένέκειντο, εί πως αύτοuς 
πείσαιεν εκαστος, τfjς οίκ{ε}ίας αύτοu έπιβfjναι. άγιασμον τιlν 
παρουσίαν τών διδασκάλων ήγούμενοι. καi δπου αν ώσιν οί 
τρείς οοτοι, οί τα πάντα καi ψυχας συνημμένοι καi σώματι, έκεί 
παρείναι πιστεύοντες καi τον Κύριον. τοίς άγίοις μέντοι τον 
οχλον φεύγουσιν, &μα δε καi τό θυμfjρες τφ liρχοντι τελείν 
σπεύδουσιν, ούκ έδόκει ταίς οίκ{ε}ία<ι>ς παρέχειν έαυτοuς τών 
πολλών, εί μη [29] δ θεοφιλιlς έκείνος άρχων αύτοίς 
έπιτρέψειεν. δ8εν καί τις Βουλγάρων Έχάτζης τιlν κλfjσιν, 
σαμψης το άξίωμα, τ(ί) liρχοντι προσελ8ών, fιξίωσεν είς τιlν 
αύτοu οίκίαν συμπαραλαβείν τφ δσίφ Ναοuμ τον ίερώτατον 
Κλήμεντα. καi δς, fίν γαρ κεχαρισμένος αύτ(ί) δ τιlν αίτησιν 
ποιούμενος, έτοίμως κατένευσε, καi μετα πάσης έφη τιμfjς τοuς 
διδασκάλους ύπόδεξαι, liχρις αν έπ' αύτοίς τελείως το πρακτέον 
οίκονομήσωμεν. άγιάζεται καi Τζασ8λά6φ το οίκημα τ{i 
έπιφοιτήσει Άγγελαρίου. καi τούτφ γαρ αίτησάμενφ τοuτον 
λαβείν τον διδάσκαλον, δ άρχων τιlν χάριν δέδωκεν. άλλ' ούκ 
έμελλεν liρα τfjς έν τ(ί) βίφ τούτου παρουσίας άπολαuσαι 
Τζασ8λά6ος έπi μακρόν. ζήσας γαρ Άγγελάριος παρ' αύτφ 
χρόνον τινα, χερσiν άγίων άγγέλων ούκ άηδώς έναπέψυξε. 
Κλήμης δε καi Ναοuμ παρ<'χ τφ ΈχάτζΙJ διfjγον, πάσης μf.ν τιμfjς 
άξιούμενοι , μειζόνων δ' άξιοuντες αύτοi καi φιλοτιμοτέρων τών 
δωρεών, δσφ τα πνευματικα σπείροντες, τα σαρκικα του 
άνδρος έ8έριζον. εΙτα, ού γαρ άνίει πάντας κινών λογισμοuς ό 
τοu Θεοί> όντως ύποστράτηγος Μιχαήλ, δν καi Βορίσην δ λόγος 
φ8άσας ώνόμασεν, δπως &.πασαν άσχολίαν προς το του Θεοu 
έργον τοίς ίεροίς άνδράσι παρασκευάσειε. Θεοu τον λογισ,tJΟν 
τουτον ύποβαλόντος αύτφ, διαιρεί μf.ν τιlν Κουτμιτζιβίτζαν έκ 
του Κοτοκίου, προϊστζι δε αύτfjς Δο&τάν παραλύσας έαυτον 
τfjς διοικήσεως. παραδίδωσι δf. τφ Δοβετζι τον μακάριον 
Κλήμεντα, μάλλον δf. τ(ί) Δοβετάν Κλήμεντι, η τό γε 
άκριβέστερον είπείν, έκάτερον έκατέρφ, τον μf.ν, ώς τα πάντα 
ύπήκοον, τον δ' ώς ύπουργφ τούτφ προς τα 8ελητέα 
χρησόμενον. διδάσκαλος γαρ δ Κλήμης τfjς Κουτμιτζιβίτζας 
έστέλλετο. προστάγματά τε κατα πάντων έφοίτα τών ταύτην 
οίκούντων τιlν χώραν φιλοτίμως τον &γιον δέχεσ8αι, καi πάσαν 
τιlν άφ8ονίαν αύτ(ί), καi τών περιττών παρέχεσ8αι, δώροις τε 
δεξιουσ8αι, καi δια των δρωμένων τ4Jν ταίς ψυχαίς 
έναποτε8ειμένων , τfjς άγάπης θησαυρών δημοσιεύειν προς 
&.παντας. καi τό δυσωπητικώτερον, αύτος δ Βορίσης τρείς 
οίκους τφ τρισμάκαρι Κλήμεντι τών τιlν πολυτέλειαν περιττών 
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έν Διαβόλει προσαναθέμενος τοu γένους τών κομήτων όντας. 
άλλα διΊ καί κατ' 'Αχρίδα καί Γλαβενίτζαν άναπαύσεως τόπους 
αύτ(ίJ Έ:χαρίσατο. τα μέν οuν του &ρχοντος, τοιαuτά τε καi 
τοσαuτα. καi οϋτως ή θαυμασία ψυχι'), τον έπi Χριστ(ίJ πόθον 
είς τον του Χριστοu θεράποντα καθ' δσον ένfiν έκχέουσα, καί 
τfiς &λλης τfiς τιμίας ταύτης φιλοτιμίας άρχέτυπον προετίθετο. 
τα δέ του Κλήμεντος σία; άρα ταίς τιμαίς χαυνωθεiς καi ύπέρ δ 
{jν έαυτον λογισάμενος, εΙτα καi τρυφερώτερον έ:ζησε, πάντα 
f1δη κατωρθωκέναι οίόμενος; &παγε. άλλ' wσπερ μήπω μηδενi δέ 
μικρον θεραπεύσας Χριστον, άρχι')ν του περί τον λόγον άγώνος, 
καi τfiς περί το κήρυγμα σπουδfiς, ταύτας διl τας τιμας 
κατεβάλλετο, καi οπως μη ψεύσυ τον &ρχοντα των έπ' αύτ(ίJ 
έλπίδων, ούδέποτε φροντίζων ένέλειπεν. άμέλει καί τας χώρας 
ταύτας [30] περί ών έμνήσθημεν τοίς έ:θνεσιν το του Θεοu 
σωτήριον μεγαλοφώνως κατήγγειλε. καi πάσι μέν κοινώς περί τε 
τών σωτηριωδών του Χριστοί} έντολών καί τών θείων 
δογμάτων διαλεγόμενος, καί πείθων ώς καί βίος σεμνος χωρίς 
δογμάτων ύγιών νεκρΟς τ(ίJ οντι καi όδωδώς, καί δόγματα χωρίς 
βίου πρΟς ζωι')ν ούκ είσάγουσιν. δ μέν γαρ έοικέναι ποιεί τυφλ(ίJ 
πόδας καi χείρας έ:χοντι, τα δέ, βλέποντι μέν, χείρας δέ καi 
πόδας ήκρωτηριασμένφ. έ:χων δέ τινας έκλελεγμένους τών 
&λλων καθ' έκάστην ένορίαν οϋμενουν όλίγους, είς τρείς χιλίους 
γαρ καi πεντακοσίους ήριθμοuντο. τούτοις τα πλείω συνfiν, καi 
τας βαθυτέρας τών Γραφών άνεκάλυπτε~ ήμάς δέ τοuς 
ταπεινοuς καi άναξίους, οίκειοτέρους τών άλλων δια σπλάχνα 
τfiς χρηστότητος έποιήσατο, καί πάντοτε συνfiμεν αύτ(ίJ, πάσι 
παρακολουθοuντες, οίς έ:πραττεν, οίς έ:λεγεν, οίς δι' άμφοτέρων 
έδίδασκεν. ούκ είδομεν οuν αύτον έσχολακότα ποτέ. &λλ' η τοuς 
παίδας έδίδασκε, καί τούτους ποικίλως, τοίς μέν, τον τών 
γραμμάτων χαρακτfiρα γνωρίζων, τοίς δέ, τον τών 
γεγραμμένων νουν σαφηνίζων, &λλοις προς το γράφειν τας 
χείρας τυπών. καi ούχ ήμέρας μόνον, άλλα δη καί νυκτος η 
προσευχij έαυτον έδίδου, η τij άναγνώσει προσείχεν, η βίβλους 
έ:γραφεν. εστι δ' οτε καi δυσiν έ:pγοις κατα ταύτην έμερίζετο, 
γράφων καi τοίς παισί τών μαθημάτων τι ύφηγούμενος. τι')ν γαρ 
άργίαν ίjδει παν κακον διδάξασαν, ώς ή παν καλον διδάξασα 
σοφία διά τινος τών αύτfiς ύπηρετών άπεφθέγξατο. ούκοuν 
&ριστοι πάντων οί τούτου μαθηταί καi βίφ καi λόγφ γεγόνασιν. 
έ:δει γαp τοuς οϋτω μέν καλώς φυτευθέντας, οϋτω δέ καi 
έπιμελώς ποτισθέντας, καί ύπο Θεοu αύξηθfiναι. έκ τούτων 
άναγνώστας, ύποδιακόνους καί διακόνους καί πρεσβυτέρους 
τελεί. καθ' έκάστην δέ ένορίαν τpιακοσίοις μαθηταίς εύθύνειτο, 
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χωρiς τών μισ&ίων αύτών, μηδεν τφ &:ρχοντι συντελοϋσιν, άλλa 
Θ(ε)ψ στρατευομένοις, καi τούτφ τελείν τεταγμένοις, μάλλον δε 
άποδιδόναι. καi ταϋτα Κλήμ~ς δι' δλων έπτa ένιαυτών 
κατεφγάσατο. f1δη δε όγδοόν τε ην αuτφ τfjς διδασκαλίας ετος, 
καi ϋστερον τfjς ζωfjς τψ τοϋ Θεοϋ δούλφ Μιχαηλ τφ Βορίστ:ι 
τφ ήγιασμένφ Βουλγαρίας &:ρχοντι. διαδέχεται δε την άρχην ό 
τούτου υίος Βλαδίμηρος, τέταρτον δε ετος έπιβιοuς τ(ϊ άρχ(ϊ, έξ 
άνθρώπων έγένετο. καi κληρονόμος πάντων ό άδελφΟς αuτοϋ 
Συμεών, δς καi βασιλεuς πρώτος άνεκηρύχθη Βουλγάρων. 
τοϋτον έγέννησεν ό Μιχαιlλ κατa την ίδέαν αuτοϋ, καi κατa 
τιlν όμοίωσιν αuτοϋ, χαρακτfjρας άπαραποιήτους άποσιjJζοντα 
τfjς χρηστότητας. καi πάσι μεν άπλοϋς καi άγα{}Ος iiν. μάλιστα 
δε προς τοi>ς σεμνότητα τρόπων έπαγγελλομένους, καl βίου 
χριστιανικωτάτην έμφάνειαν, πίστιν &ερμην έπεδείκνυτο, καi 
τφ ζήλφ τοϋ οίκου τοϋ Θεοϋ κατεσ&ίετο. καi τοίνυν το τοϋ 
πατρός ύστέρημα άνεπλήρωσεν, έπαυξήσας το &είον κήρυγμα 
καi ταίς άπανταχοϋ δομη&είσαις έκκλησίαις έγκαταστήσας την 
όρθοδοξίαν άσάλευτον. καi τφ τοϋ Θεοϋ νόμφ πλατείαν 
δεδωκώς όδον καi άστενοχώρητον. έπεi δε (31] πολuν ή φήμη 
τον Κλήμεντα ποιοϋσα, καl τfjς περl αuτοϋ δόξης άεi 
κα&ιστώσα μείζονα , καi είκότως τaς άναβάσεις έν τ(ϊ καρδίι,χ 
διατιθέμενον, είλε καi τον βασιλέα κατάκρας Συμεών, καi της 
άρετfjς τοϋ διδασκάλου έραστιlν πεποίηκε μετακαλείται μεν ό 
6ασιλεuς τον &γιον, είς λόγους δε αuτφ ερχεται, κsxi τρυγήσας 
άγιασμον άπ' αuτοϋ τοϋ προσχήματος, fiν γaρ το είδος καi τοίς 
έχ&ροίς αίδεσιμώτατος ό μακάριος, πολλa την Βουλγάρων 
χώραν έπαινείν είχε, καi τιlν οίκείαν βασιλείαν μακαρίαν 
τιθέναι, δτι τοιοϋτον άγα&ον παρa Θεφ δέδεκτο. μετa ταϋτα 
τοίς συνετωτέροις τών περi αύτον σκοπήσας, οί πάντες ώς 
πατρi προσείχον τφ Κλήμεντι τοϋτο μόνον . άρέσκειν Θε<;ί), δ 
τιμώσι τοϋτον πιστεύοντες έπίσκοπον Δρεμβίτζας f1τοι 
Βελίτζας προβάλλεται. καi οϋτω διl 6ουλγάρφ γλώτττ:ι πρώτος 
έπίσκοπος ό Κλήμης κα&ίσταται. Έπεi δε το εργον της 
έπισκοπfjς έγκεχείριστο, το τfjς άξίας ϋψος ύποβά&ραν τfjς πρΟς 
Θεον ύψώσεως ε&ετο, καi τοίς προτέροις κόποις πολλαπλασίως 
προσέθηκε. Σολομών μεν οδν φησίν, ώς ό προστι&εiς γνώσιν 
προστί&ησιν &:λ γημα. Συμεών δε τφ Κλήμεντι προστιθεiς τιμi]ν 
προσέθηκεν &:λγημα. εύρών γaρ τον τfjς ένορίας ταύτης λαον 
παντάπασι &είου λόγου καi γραφών άμείλικτον* , κα i μηδi:ν 
πεπαιδευμένον τών έκκλησίαν κοσμούντων, καi λαον 
ταττόντων τφ τfjς εuταξίας καi κοσμιότητας πνεύματι , οuκ 
έδίδου ϋπνον τοίς όφ&αλμοίς οuδε νυσταγμον τοίς βλεφάροις, 

92 



άλλα τροφην καi τρυφήν την περi του λαοu έποιείτο μέριμναν, 
καi άεί έδίδασκε, καi άεί διέταττε, την liγνοιαν διορθούμενος, 
την άκοσμίαν κοσμών, πδ:σι τα πάντα κατα την έκάστου χρείαν 
γινόμενος, τψ κλήρφ τα περί την έκκλησιαστικην εύκοσμίαν καi 
οσα των ψαλμφδιών τε καi εύχών ύφηγούμενος, ώστε τελέσαι 
τοuς τfiς έπισκοπfiς αύτοu κληρικοuς έν μηδενί μηδενος τών 
περιβοήτων άποφερομένους τα δεύτερα, μδ:λλον μεν οδν κατα 
πάντων έπi πδ:σι τοίς έπαινετοίς στεφομένους τψ λαψ, τας 
γνώμας στηρίζων έπί τιlν πέτραν τfiς όρθ~ς πίστεως, αύτοίς 
κατασκευάζων στερέωμα. παντάπασι γαρ ησαν άμαθέστατοι 
καί το ολον είπείν κτηνωδέστατοι. τί δέ; Λόγφ μεν ετρεφε τψ 
άληθινψ liρτφ καi καρδίας οντως στηρίζοντι flμελλε δε του καί 
σωματικώς τρέφειν δσους τοιαύτης τροφfiς έπιδεείς εϋρισκεν, 
άλλ' οϋτως &.ν έξ ήμισείας έμιμείτο τον αύτον Ί(ησοu)ν, δν (Ίδει 
μετα τfiς διδασκαλίας καi liρτοις τοuς άγνώμονας τρέφοντα. διο 
καί πατηρ μεν fiν όρφανών, καi χηρών βοηθός, πάντα τρόπον 
αύτών κηδόμενος, ή δε θύρα παντi άπλώς άνέφκτο πένητι, καi 
ξένος έκτο(ς] ούκ ηύλίζετο. σκοπον δε του βίου , τον μέγαν 
έποιείτο Μεθόδιον, κα i προς έκείνοv άπευθυνόμενος, μη 
άποτυχείν ήπείγετό τε καi ηϋχετο. καi οίόν τινα πίνακα σοφοu 
την τέχνην ζωγράφου τον έκείνου βίον καi τας πράξεις της 
οίκείας άγωγfiς προστησάμενος, έαυτον έζωγράφει προςτοuτον 
έπιμελώς. τον γαρ τούτου βίον ώς ούδεiς liλλος έγίνωσκεν, σία 
έκ νέου ετι καi άπαλοu έκείνφ παρηκουλουθηκwς, καί 
όφθαλμοίς πάντα τα του διδασκάλου παρειληφώς. συνιδWν δε 
το του λαοu παχu καi περί του νοfiσαι (32] γραφας άτεχνώς 
δερμάτινον, καί ίερείς δε πολλοuς Βουλγάρους δυσξυνέτως 
εχοντας των γραικών περί την άνάγνωσιν ένετρίβησαν 
γράμμασι, κάντεuθεν κτηνώδεις οντας ώς μη οντος Βουλγάρων 
γλώσσι:~ πανηγυρικοu λόγου. ταuτα τοίνυν (Jυνεγνωκwς , 
μηχανδ:ται καi προς τοuτο, καi καθαιρεί το τfiς άγνοίας τείχος 
τ(ίJ μηχανήματι. λόγους γαρ συντεθεικwς είς πάσας τας έορτας 
άπλοuς καi σαφείς, καi μηδεν βαθu μηδε περινενοημένον 
εχοντας, άλλ' οϊους μη διαφεύγειν μηδε τον ήλιθιώτατον έν 
Βουλγάροις. δια τοuτο τας τών άπλουστέρων ψυχας έθρέψατο, 
γάλακτι ποτίσας τοuς μη δυναμένους στερεωτέραν τροφην 
ροσήκασθαι, καi Παϋλος liλλοις τοίς Βουλγάροις Κορινθίοις 

&:λλος γενόμενος. δι' αύτών γαρ των τε Χριστοu καi έπi Χριστψ 
τελουμένων έορτών εξεστι μαθείν τα μυστήρια. καi τfiς 
πανάγνου Θεοτόκου ταίς μνήμαις πολλάκις ώς ίστε γινομέναις 
του ετους, έγκώμια καi διηγήσεις των περi αύτi]ν θαυμασίων δια 
τών λόγων έκείνων ό Κλήμης πεφιλοτίμηται. ούδε τον 
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Βαπτιστfιν εύρήσεις άνεγκωμίαστον, άλλα καi τας τ,fίς κεφαλfίς 
αύτου θαυμαστας εύρέσεις μαθήσει. καi προφητών καi 
άποστόλων έντεύξΙJ βίοις καi περιόδοις. καi μαρτύρων &θλοις 
πτερωθήσει προς τον έκεfνου_ς δια του αίματος αύτών 
προσλαβόμενον. ποθείς καi · πατέρων όσίων άγωγιlν, καi 
ζηλωτιlς εί πολιτείας άσάρκου μικρου καi άναίμονος; εύρήσεις 
ταύτην βουλ γάρφ γλώττΙJ πονηθείσαν τφ σο~φ Κλήμεντι. 
φέρονται γαρ ταυτα πqντα παpα τοίς φι\c:τό·:ο!ς σ~ζ:Sμενα, 
τουτο μtν είς πολλούς τών άγίων συντεθει;.:!ένα, τουτ J δε είς 
τιlν πανάμωμον τοϋ Θεου μητέρα ίκετηρ:αις, εύχαριστηρίοις καί 
άπλώς είπείν πάντα τα τfiς έκκλry:+~ς. καί οίς μνfiμαι Θεου καi 
άγίων φαιδρύνονται, καi ψυχαi κ~τανύσσονται, Κλήμης τοίς 
Βουλ γάροις ήμίν παρέδωκε. ταυτα δε κ&ν τ(ί'J μοναστηρίφ 
αύτου άπέθετο, δ έν 'Αχρίδι έδείματο ετι περ :όντος τφ βίφ του 
μακαριστου Βορίσου, πρiν η πάντως τιlν τfiς Βελ~τζας 
έπισκοπιlν άναδέξασθαι. έπεί γαρ είδε τοuτον τον &ρχοντα 
πάσαν τιlν ύπ' αύτον Βουλγαρίαν έπτα καθολικοίς ναοίς 
πεpιζώσαντα, καi ο{όν τινα λυχνίαν έπτάφωτον άναλάμψαντα, 
ήθέλησε καί αύτbς έν Άχρίδι οίΥ.~ίον δείμασθαι μοναστήριον. 
τούτφ δε καi έτέραν έκκλησίαν προσέθrικεν, ilν ϋστερον 
άρχιεπισκοπfiς θρόνον έ:θεντο. καi·οϋτώς Γjσα.ι έν Άχρίδι τρείς 
έκκλησίαι, μία μf.ν ή καθολική, δύο δε του ίεpσυ Ι~λ..~~ντος 
μεγέθει πολλ(ί'J τfiς καθολικfiς βραχύτεραι, · <- χ.\ματι .δε 

' ' "'i -* , .. , )f ~ 
περιηγμενφ και κυκr.οτερει ταυτης ει:!τεpπεσπ;,c~!·.- εσ:rε1;J~)c: 

γαρ δια πάντων, τιlν τών Βουλγάρ\;!)\Γ πspi τα ~:~::r. ~ .i9ι•ι..; :~ν 
έκκρούεσθαι, καi τφ ~άλλει τών οίκο~=':1η;..~άτων t: ·~λκομένους 
συνάγεσθαι, κai δλως έξημεροJν τ(> τfί-; 1:αρ~::-ις c. );ών &γριον 
καί άτίθασον, καi περi θεογνωv~αν άπόΥ.;:'ΟΤΟ '.'. : ;αί καινον 
ούδενί, εί γvώμας άνθρώπω·.ι μεταβ~λείν ήπ~ί·:ετο προς το 
ημερον καi άνθρώπινον. δπου yε πάσι:~ τ~ τώ·.' CJυλγάρων 
χώρι-;χ δένδρεσιν άγpίοις κομώσι:Ί 1 :αi καρ:rϋν ήμέp~ ι άπορούσι:Ί, 
καi τουτο το καλόν έδωρήσατο. ((ΠΟ τfiς τών Γραι ~:ών χώρας 
παν είδος ήμέρων δένδρων μετα[33~γαγι~.)ν , · καi τοίς 
έγκεντρισμοίς καθημερώσας τα &γρ!α, ϊν', (cίμαι), Y.:lt δια τοϋτο 
παιδεύσΙJ τας τών άνθρώπων 'ί'!..'χaς, μπαΠC!ΕίJθαι ΤΟUζ 
χυμούς τfiς )(pηστότητος, Υ.αi καp:-rοφορείν Θεφ τι)v έργασίαν 
του θείου θελήματος, iiν έκείνος μ6νην βρώμα πεποίηται. οϋτως 
&ρα τfiς τών ψυχών ώφι::λείας έγί ιετο, καi δπως τ~·ι έκκλησίαν 
Κυρίου παντοιοτρόπως πλατί:νι:Ί, φρο'ΙΤίδα πεποίητο, μηδενος 
έπιστρεφόμενος τών του σώματος μη ~ε την ψυχι1ν αjτου τιμίαν 
έ:χων έαυτφ κατα τον θείον άπόστολQ'.', άλλα τών πολλών ίνα 
σωθώσι κηδόμενος. οϋτω δε την πpο.: Οεον άγάπην έ:χοντι 

94 



τούτφ καi τον έν ούρανοίς Πατέρα ώς υί(ί) άγαπώντι, άρα μικρa 
τοϋ άνταγαπδ:σθαι παρ' έκείνου μαρτύρια; Οϋμενουν. άλλa 
δοξάζει καi τοϋτον Θεός θαυματουργ(ί) χάριτι. καi πώς, 
έντεϋθεν άκούοιτε aν. έπάνεισι μεν έκ Γλαβενίτζας είς 'Αχρίδα 
Κλήμης. &μα μεν τοuς τfjς χώρας έπισκεψόμενος εί τaς ψυχaς 
είεν εϋρωστοι, εί τ(ί) τοϋ Θεοϋ φόβφ οϊι;χ τινι βακτηρίι;χ 
στηρίζοιντο. &μα δε καi κατa σχολην έν τ(ί) μοναστηρίφ τ(i) Θε(ί) 
συνεσόμενος. ού τοϋ κάλλους έρών, δυσφόρως είχεν aλλοσέ ποι 
περιελκόμενος. παράλυτοι δέ τινες δύο ύπ' οψιν αύτ(ί) πεσόντες 
όδεύοντι, ών &τερος προς τίj παρέσει καi τοϋ πδ:σιν ήδίστου 
φωτος έστέρητο, είς οίκτον την συμπαθεστάτην ψυχην 
έκίνησαν. άλλ' δσον προς οίκτον ετοιμος, τοσοϋτον καi προς 
ταπεινοφροσύνην έπικλινής. μάλλον δε πλείον έκείνφ τοϋ 
λαθείν θαυματουργοϋντα φροντiς, η τοίς παραλύτοις έπιθυμία 
τοϋ τυχείν τfjς ίάσεως. ταύτυ τοι καi περιβλεψάμενος κύκλφ καi 
μηδένα έωρακwς, άνατείνει μεν το ομμα είς ούρανούς, αίρει δε 
χείρας όσίας είς προσευχην, καi καθέλκει την θείαν βοήθειαν. 
ίiπτεται χερσiν έκείναις, α{ς την εύχην έπλήρου, τών 
παραλελυμένων σωμάτων. καi ή άφη σύσφιγξις αύτοϋ έγένετο, 
καi συνάρθρωσις. καi τοϋτο δε, το τοϋ Ήσα'ίου, έκάτερος αύτών 
άλλόμενος ίlν ώς Ελαφος, πλην δσον ού χωλός πρiν μόνον, καi 
μέλος εν πεπηρωμένος τοϋ σώματος, άλλ' δλος άκίνητος καi 
μηδεν τfjς γfjς διαφέρων τι έφ' fiς κατέκειτο, τ(i) δέ γε καi τυφλ(ί), 
ταχu άνέτειλεν ίαμα. καί φώς ίδών φωνίj μεγάλΙJ τον Κύριον 
έμεγάλυνεν. άλλ' ούκ εμελλεν aρα παντάπασιν . όφθαλμοuς 
λαθείν το θαυματούργημα. ώράθη γaρ τών ηνι τοϋ άγίου 
θεραπευτών, δν ίδών μετa ταϋτα έκείνος, καi γνοuς θεατην 
οντα άθέατον καi προς τίj κέλλΙJ κρυπτόμενος κατεσκέπτετο, 
ένεβριμήσατό τε ώς πονηρευομένφ, καί σuν άπειλίj μη έξειπείν 
τινι το γεγονός, aχρις &ν τ(i) κόσμφ Κλήμης. ένδημοίη, 
παρήγγειλεν. flδη δε καί γήρι;χ καμφεiς, καi πό':'οις 
έκδαπανηθεiς, εκρινε την έπισκοπην παραιτήσασθαι, ούχ ώς 
λιποτακτών, ούδε τfjς τάξεως έξιστάμενος, έν Ώ το Πνεϋμα το 
ίiγιον αύτον εθετο ποιμαίνειν την έκκλησίαν τοϋ Θεοϋ, άλλa δι' 
εύλάβειαν μακαριστην καi ενθεον. έδεδί~ι γάρ μη τίj αύτοϋ 
άσθενείι;χ το εργον τοϋ Θεοϋ καταλύοιτο. καi δη τ(ί) βασιλεί 
προσελθών, aχρι μέν, είπε, θεοσέβαστε βασιλέων άντείχέ μοι το 
σώμα προς πόνους καi φροντίδας έκκλησιαστικaς, βαρυτέρας 
οϋσας τών πολιτικών ώς εγωγε πείθομαι, το την έκκλη[34]σίαν 
τοϋ Θεοϋ καταλιπείν, fιν αύτος ένεχείρισέ μοι τ(ί) σ(ί) κράτει 
χειρi χρησάμενος, πάσαις ψήφοις έδόκει κατάκριτον, καi ούδε 
μισθοϋ το εργον. έκείνφ γaρ τοϋ λύκου έπιόντος, φεύγειν καi 
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άφιέναι τα πρόβατα σύνηθες, έμοi δε τίς άπολογία, μηδένα 
λύκον όρώντι, τιlν ποίμνην καταλιπείν του Θεου; Οϋκουν ούδε 
κατέλιπον &χρι καl ές τόδε καιρου. έπεi δέ μοι καi το γfiρας 
όρ~ς δπως έπίκειται, καi το τών πολλών κόπων πλfiθος το πάν 
παρείλετο τfiς δυνάμεως, ύπf.ρ τfiς έκκλησίας μερίμνησαν, καi 
τον δυνάμεως εδ σωματικfiς προς τΌ πνευματικΌ εχοντα, καi 
νεαρώτερον τας έκκλησιαστικας φροντίδας άναδεξάμενον τ(ί) 
του Κυρίου οίκφ έπίστησον. ταύτην μοι τιlν τελευταίαν άξίωσιν 
πλήρωσαν. δός μοι τας όλίγας ταύτας ήμέρας έμαυτ(ί) 
προσλαλfiσαι καi τ(ί) Θε(ί) . καλόν μοι προς τουτο το μοναστήριον 
οίκητήριον, τον έν τούτφ χάρισαι θάνατον. τί γαρ έμοi καl ταίς 
φροντίσιν ετι κοινόν στιβαρώτερον δεομέναις μελών ; είδε πρΟς 
τας τfiς έκκλησίας φροντίδας άδυνατώ, τίνος &λλου χάριν τfiς 
άξίας ταύτης μεταποιήσομαι; εργον γαρ τιlν έπισκοπιlν Παυλος 
έκάλεσεν, Γjς άπέχειν προσfiκε τον τ(ί) εργφ μη οίκειότατον. μη 
δε θελήσεις τιlν έκκλησίαν, έπi τ(ί) έμ(ί) όνόματι άνθήσασαν ύπf.ρ 
τaς πολλάς, είτα έπ' αύτ(ί) τούτφ μαραινομένην ίδείν , άλλ' δπερ 
είπον, το κάλλος αύτΌ δι ' έτέρων άκμαιοτέρων συντήρησαν. 
κίνδυνος γαρ ού μικρός διa τιlν έμιlν άσθένειαν τα πράγματα 
φθείρεσθαι. ό γοδν βασιλεuς τφ καινφ καταπλαγεiς τοϋ 
άκούσματος, (πλήττει γαρ άπροσδοκήτως το άθέλητον 
άκουόμενον) τί ταυτα φάναι πάτερ λέγεις; πώς άνασχοίμην έγώ 
θρόνοις έκείνοις ίδείν σου ζώντος &λλον έπικαθήμενον; πώς τιlν 
έμιlν βασιλείαν τών σών άρχιερατικών εύλογιών έρημώσαιμι; 
άπαίσιος οίωνισμός μοι τfiς έκ του θρόνου του βασιλικοϋ 
καθαιρέσεως, ή σιl τοϋ θρόνου τfiς έπισκοπfiς έγκατάλειψις. εί 
μf.ν οδν παραλελύπηκά τι τιlν σιlν όσιότητα , έν άγνοίι;χ 
πλημμελήσας, ώς εγωγε ούδεν έμαυτ(ί) πεπλημμεληκότι σύνοιδα, 
καl διl φειδόμενος ήμών ώς πατιlρ ούκ έκπομπεύειν έθέλεις τιlν 
έμιlν προς σε παροινίαν, άλλα συσκιάζεις τιlν άληθινιlν αίτίαν 
τφ τfiς άδυναμίας προσχήματι. είπέ δέομαι. ετοιμος ύπέχειν 
εύθύνας έγw, καl ίάσθαι το τοϋ πατρος ό παίς &λγημα, εί δέ 
μηδεν εχεις ήμίν έγκαλείν, τί λυπείν έθέλεις αύτος τοuς μηδέν 
λυπήσαντας; ού τον κλfiρον εχεις αίτιάσθαι ώς άπειθfi καi 
σκληραύχενα. πάντας γaρ δια του εύαγγελίου γεννήσας, σαυτφ 
καl τφ Θεφ ύποτέθεικας. ούχ ήμάς αύτοuς ώς τάχα τών σών 
ένταλμάτων άφηνιάζοντας, ούκ &λλο τι τών σών έπίψογον. τί 
τοίνυν παίδας έ{iς τιlν σιlν όδυρομένους άνεύλογον 
άναχώρησιν; η πείθου π(άτ)ερ, εί δε μή, τολμηρος ό λόγος κaν 
πάντα λέγυς. ού πείσομαι, καν πάντα ποιuς, ού καμφθήσομαι. 
παραίτησις γάρ οίμαι μόνοις τοίς άναξίοις άρμόδιος. συ δε πάσης 
άξίας έπέκεινα. κάμπτεται τούτοις ό γέρων, καi ούδέν 
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περαιτέρω περi παραιτήσεως, τοίς προς τον βασιλέα λόγοις 
προσθεiς, ύποστρέφει μέν είς τό μοναστήριον, τον δέ &νω 
βασιλέα τ(ί) αύτου σκοπ(ίJ εύρίσκει συντρέχοντα. &μα γ(χρ τΌ 
[35) ύποστροΦΌ. νόσφ μέν καταβάλλεται. προεγνωκwς δέ τον 
θάνατον, έξιτήριον δώρον ταίς Βουλγάρων έκκλησίαις 
χαρίζεται, καi το λείπον τ(ίJ Τριφδίφ προστίθησι. το γ(χρ άπο 
τfiς καινfjς κυριακfjς aχρι τfiς πεντηκοστfjς ψαλλόμενον τότε διl 
συνετέλεσε. καί τοι τεκμαίρεσθαι τοίς όξυτέροις έντευθέν έστι, 
τίς αν είη έ(>pωμένος το σώμα, δς καν τΌ νόσφ τοϊς πόνοις 
έαυτον κατέτρεχεν; 'Αλλa γάρ Γjν οντως ό εσω αύτου 
&νθρωπος τοσούτφ μέτρφ άνακαινούμενος, δσφπερ ό f,ξω 
έφθείρετο. καi κατ<χ Παυλον είχε λέγειν, δταν άσθενώ, τότε 
δυνατός είμι. τί ετι; διατίθεται, καi τουτο κανονικόν περί τε 
των βιβλίων αύτου, ών έποίησε, καi τfiς &λλης αύτου 
περιουσίας, μάλλον δέ του Θεου iρ πάντα είχε καi δν έπλούτει 
μόνον. τον καλον μαργαρίτην ό σοφος f,μπορος, όλίγα τών 
όστρέων φροντίζων. καi τοίνυν πάντα διχΌ μερίσας, τιlν μέν 
ήμίσειαν τΌ έπισκοπΌ, θατέραν δέ μοίραν τΌ μονΌ καταλέλοιπε, 
δείξας πάντως κάντευθεν, δπως δη καi κτάσθαι, καi ώς 
άμφότερα τ(ί) προς Θεον νεύματι. έκείνος γ(χρ τήν τε κτfjσιν έκ 
πιστών άρχόντων καi βασιλέως Ε.σχεν, οϋς ούκ εδει πάντως 
άποψυχραίνειν τΌ παροράσει, καi μάλιστα πεφυκότας 
βαρβαρικώτερον. Ε.δειξε δέ καi ό Κύριος, οίς τιlν μυροφόρον 
έκείνην, ού μόνον ού παρείδεν, άλλa καi προσαπεδέξατο καi τ(ί) 
εύαγγελίφ ένέταξε. τήν τε άπόκτησιν εύαγγελικώς καi 
κανονικώς, καi ώς ούκ Γjν &λλως έπαινετώτερον f,θετο. οϋτως 
οuν βιώσας, καi οϋτω κοσμήσας τον παρ<χ Θεου δοθέντα θρόνον 
αύτφ, καi τέλος έπιθεiς τΌ άρχΌ κατάλληλον, καi τον οροφον 
τ(i) θεμελίφ εύφυώς έπιτρέποντα, πρΟς Κύριον έξεδήμησε. Το δέ 
θείον αύτου σώμα, καi τΌ ψυχΌ τιlν τιμιlν ίσοστάσιον, δσιον, 
όσίως ύμνολογηθέν τε καi τιμηθέν, τfiς μέν άξίας 
καταδεέστερον, τfiς δυνάμεως δ' οuν δμως τών τιμώντων ούκ 
έλλιπέστερον, τ(ίJ έν τΌ μονΌ μνημείφ ένετέθη, δπερ αύτος 
οίκείαις χερσi κατεσκεύασε, κατα το δεξιον του προνάου μέρος, 
είκοστιlν έβδόμην τότε του ίουλίου μηνος aγοντος, έν ήμέραις 
Συμεών βασιλέως Βουλγαρίας, Ε.τει έξακισχιλιοστ(ί) 
τετρακοσιοστ(i) είκοστ(ί) τετάρτφ. άλλ' δ με διέλαθεν ού μικρον 
τfiς τών άγίων συμψυχίας τεκμήριον. προ γaρ τfiς αύτου 
τελευτfiς είδον έν ϋπνοις τινές των αύτου μαθητών Κύριλλόν τε 
καi Μεθόδων προσελθόντας τ(ί) μακαρίφ, καi τιlν του βίου 
f,ξοδον αύτ(ί) προσημαίνοντας. άλλ' ό μέν, οϋτως άφ' ήμών f,δοξε 
γενέσθαι, καi τον βίον τουτον λιπείν, ή χάρις δέ ούκ άπέπτη, 
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άλλα καi ό χους του διδασκάλου ετι καi νυν εύεργεσίας τελεί, 
πάν πάθος καi πάσαν νόσον ίώμενος. μαρτυρεί τοίς λεγομένοις 
ό ξηρός έκείνος χείρας καί πόδας, δς της θείας τελουμένης 
ίερουργίας τ(ί) να(ί) προσελθών τήν ίασιν εϋρατο. ήγνοείτο μέν 
γaρ τοίς πολλοίς οστις είη καί οθεν. ώς δέ τϋ θεραπείι;χ τήν 
εύχαριστίαν προσετίθει, καi πολuς Τjν τήν έξομολόγησιν, καi 
χείρας ί]ρε τaς ίαθείσας, καi ταίς βοαίς όχληρbς ίlδη τοίς τ(ί) 
να(ί) παρευρεθείσι καθίστατο. έpωτaται τήν της εύχαριστίας 
αίτίαν, καi πάντα καταλέγει, ειναι μέν [36] της 'Αχρίδος καi 
αύτός, πολυετη δέ τήν έν τΌ νόσφ ταύτΙJ δυστυχείν κάκωσιν. 
άμηχανίι;χ γοuν ούδέν Τjττον η τΌ νόσφ κρατούμενος, έπi νουν 
βαλέσθαι τήν του άγίου τάφου προσκύνησιν, εί πως ό πάντα 
ίσχύων έν Χριστ(ί) Κλήμης, παράκλησις αύτ(ί) γένοιτο. 
συρόμενος οδν χερσί τε καi ποσί, του όσίου προσελθείν μνήματι, 
είτα έν στάσει γενέσθαι, καί τινα γηραιον ίδείν τών τριχών 
αύτου άψάμενον καi άναστηναι διακελεύοντα, καi &μα τ(i) 
λόγφ, κρότον τ(ί) σώματι έπιγίνεσθαι. οίον συγκρουομένων 
όστών, έφκεσαν δέ &ρα συναρθρουσθαι τα μέλη καi άπλοuσθαι 

' ,..,, ' ι Τ J ι - ' t ' Τ 
τα νευρα προς κινησιν. ειτα εν εαυτφ γενομενος, υγιης ειναι, 

ούκ ετι χείρας ξηρός, ούκ ετι πόδας ξηρός, ούκ ετι πήρωμα 
φύσεως, καi νυν αίρω χείρας προς τον ταύτας έκτείναντα καi 
έπi τοuς πόδας μου ϊσταμαι. ταυτα είπεν ό πρώην έξηραμένος 
πηγάζων έκ βαθέων καρδίας έξομολογήσεως pήματα, καi 
συμφωνουντας είχε τοuς παρεστώτας καi λόγοις εύχαριστηρίοις 
τον οσιον μεγαλύνοντας. καi τί με δεί τάδε καί τάδε 
καταριθμείσθαι; τίς άγνοεί πόσοις μέν δαιμονώσι, πόσοις δέ 
&λλως κακουμένοις άπαλλαγήν τών ένοχλούντων κακών 
δεδώρηται, η τ(ί) τάφφ προσελθουσιν, η έπικαλεσομένοις τό 
ονομα μόνον, καi τήν πίστιν είχον με{}' έαυτών τήν δραστήριον 
οντως διάκονον; δια τουτο καi πάσα Βουλγάρων ήλικία της του 
άγίου χάριτος άπολαύοντες, ούκ εστιν είπείν Οσην τήν έπi τΌ 
τιμϋ σπουδήν έπιδείκνυνται, εκαστος το κατα δύναμιν 
συνάγοντες. άλλ' ώ θεία καί ίερa κεφαλή έφ' ιJ το Πνευμα τιlν 
καθέδραν έπήξατο. ώ φωστήρ ούχ ήμέρας μόνης &ρχων ούδέ 
μόνης νυκτός. άλλa καi νυκτbς καi ήμέρας καταφωτίζων ήμaς 
ταίς χάρισιν. είτε πειρασμοίς προσπαλαίοντες οίόν τινα νύκτα 
τον τών πειρασμών ζόφον εχομεν. είτε άνέσεως άπολαύοντες, 
wσπέρ τινι φωτi φαιδρυνόμεθα. έν άμφοτέροις γαρ τοίς καιροίς 
τών σών χαρίτων καταξιούμεθα. το σάλπιγξ δι' fiς ήμίν 
έσάλπισεν ό παράκλητος. ώ ποιμήν ό καλbς ό θεiς ύπέρ ήμών 
τών σών προβάτων τήν άγίαν ψυχήν, καί δια πολλών ίδρώτων 
καταρτίσας Θ(ε)(ί) το ποίμνιον, είς τόπον χλόης κατασκηνώσας 
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ήμάς, τας δια τfίς σfίς γλώττης έρμηνευθείσας γραφας, καi έφ' 
ϋδατος άναπαύσεως έκθρέψας, του θείου 6απτίσματος, καi έπi 
τρί6ους όδηγήσας δικαιοσύνης, την έργασίαν τfίς άρετfίς. δια 
σου γαρ πάσα τfίς Βουλγαρίας χώρα Θεόν έπέγνωσεν*, τας 
έκκλησίας αύτός τοίς ϋμνοις καi ταίς ψαλμφδίαις έπύκνωσας, 
τας έορτας τοίς άναγνώσμασι κατεφαίδρυνας, μονασταi δια σοϋ 
βίοις πατέρων όδηγουνται προς άσκησιν, ίερείς δια σοϋ το 
κανονικώς ζfίν παιδεύονται. ω έπίγειε άγγελε καi ούράνιε 
άνθρωπε. ω έλαία τfίς τφ προφήτι:ι προορισθείσης μη λειπομένη 
μη δε μικρόν οτι καi μάλλον ώς πλείονας υίούς πιότητος 
προενέγκασα. ω τυφλών όδ~γέ, όποτέραν τις λογίσαιτο 
τυφλότητά τε καi όδηγίαν. ω Κυρίφ κατασκευάσας λαόν 
περιούσιον ζηλωτην καλών εργων ών έν σοi εβλεπον. άλλ' ετι 
καi ετι έποπτεύοις την σην κληρονομίαν. πάντως πλείω καi 
μείζω νυν ίσχύων [37] η πάλαι ών έν τφ σώματι, καi την 
πονηραν άπελαύνοις αίρεσιν, η* τφ σφ ποιμνίφ νόσος λοιμώδης 
παρεισεφθάρη, μετα την σην πάντως έν Χριστψ κοίμησιν, η* 
διασπείρι;ι καi διαφθείρι;ι τα τfίς νομfίς πρόβατα, fιν στήσαις &γιε 
ποιμην καi χρηστότατε. τηροίης δε καi 6αρβαρικών έπιδρομών 
άπειράτους τούς σούς τροφίμους ήμάς, καi πάντοτε μέν έφορών, 
μάλιστα δέ νυν, οτε θλίψις έγγύς, οτε ούκ εστιν ό Βοηθών, οτε 
σκυθικη μάχαιρα βουλγαρικών αίμάτων έμέθυσεν, οτε χείρες 
άθέων τα θνησιμαία τών νέων τέκνων τοίς πετεινοίς του 
ούρανου έξέθεντο βρώματα, &ς θραύσαις τίj δεξιζί χειpi τοϋ ύπό 
σου θεραπευθέντος Θεου, είρήνην δ τφ σφ λαψ χαριζόμενος, 
ίνα σοι καi τας έορτας ίστώμεν έν πάσι:ι άγαλλιάσει, Πατέρα καi 
Υίόν καi Πνευμα δια σου δοξάζοντες τον ενα Θ(εό)ν, φ πρέπει 
πάσα δόξα τιμη καi προσκύνησις, νυν καi άεi καi είς τούς 
αίώνας τών αίώνων. 'Αμήν. 

'(lδή ζ'. Ό διασώσας έv πυρί. 

Α Πό βλεφάρων νυσταγμόν, οσιε τών σών άπεσείσω, καi 
γρηγορών έν προσευχαίς, καi συχναίς φυλακαίς του ποιμνίου 
σου, λυμαντfίρας άπήλασας, τούς άγέλης σfίς άγίας μη 
φειδομένους. 

Τ Ων άποστόλων τον χορόν, τέρποις ώς λαμπρός θεηγόρος, 
τών άθλοφόρων την πληθύν, συμπληροίς ώς χωρiς μάρτυς 
αίματος, ίερέων τον σύλλογον, συγκροτοίς ώς ίεράρχης 
σημειοφόρος. 
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0Υκ άπεκρύβη άπο σου, καi παιδαγωγία νηπίων, άλλα καi 
ταυτα στοιχείων, τών γραμμάτων τφ τύπφ κατήρτιζες, προς 
εύσέβειαν μέλποντα, ό Θεός ό τών πατέρων εύλογητός εί. 

Υ Λομανήσασαν δεινοίς, πάθεσι ψυχήν μου τρισμάκαρ, 
εύκληματουσαν άγαθαίς, έργασίαις άνάδειξον &μπελον, ταίς 
συχναίς ίκεσίαις σου, καi παράστησον Κυρίφ καρποφορουσαν. 

<Θεοτοκίον>. 

Βουλfjς μεγάλης του Πατρός, τέτοκε τον &γγελον κόρη, δν ώς 
άγγέλων ποιητήν, καi άνθρώπων σωτfjρα δοξάζομεν, 
ύπερύμνητε λέγοντες, ό Θεός ό τών πατέρων εύλογητος εί. 

Είρμός aλλος. Παίδες Έ6ραίωv. 

ΑΔει τα σα μεγαλοφώνως, ή 'Αχρίδα προτερήματα παμμάκαρ, 
καi ύμνεί σε λαμπρόν φωστfjρα κεκτημένη, καi εύσεβείας 
έ:ρεισμα, καi ψυχών 8ερμον προστάτην. 

Σ Τέφει κεκόσμησαι τρισμάκαρ, άκηράτφ δεξιάς έκ ζωηφόρου, 
καi χοροίς άγγέλων βοών συνηρι8μή8ης, εύλογητός εί.[38] 

1 Σχυσας σθένει Θεοϋ μάκαρ, καi ηφάνισας δαιμόνων 
κακουργίαν, έξελwν έκ χώρας Μυσών αύτοuς καi πίστιν, 
είσενεγκwν όρθόδοξον, καi εύσέβειαν τρισμάκαρ. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Ν Υν τα άνήκουστα ιlκούσθη, ό άμήτωρ γαρ Υίός ό προ 
αίώνων, έκ μητρός γεννάται άπάτωρ έπ' έσχάτων, φ 
μελφδουντες είπωμεν, ό Θεός εύλογητός εί. 

'.(lδή η'. Χείρας έκπετάσας. 

Ο Λον σεαυτόν έρωτικώς, τοίς υπερ νουν άγαθοίς, πάτερ 
προσήλωσας, δθεν παρέβλεψας ίiπαντα, τα όρώμενα ώς 
πρόσκαιρα, καi ύπέρ ταυτα την ζωην την σην έτήρησας, καi 
ώράθης τίμιον όντως δοχείον του Πνεύματος. 
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Υ Δωρ έπεπόθεις, ζωηρον διψwσα πάνσοφε, καθάπερ έ:λαφος, 
οθεν πιών εύθuς γέγονας, ποταμών πηγη άκένωτος, δογμάτων 
θείων καi σεπτών, καi θαυμασίων συχνών, τοίς βοώσι πάντα τα 
έ:ργα ύμνείτε τον Κύριον. 

Λ1μην θαλαττεύουσιν ήμϊν, έν τφ πελάγει γενου, των έν τψ 
βίιρ δεινών, καi καταπράϋνον δσιε, πειρασμών νόσων καi 
θλίψεων . καi συμφορών παντοδαπwν, &γρια κύματα, τοίς 
προστάτην κα i βοηθον καλοϋσί σε πάντοτε. 
ΓΕρας έκομίσω τwν μακρών, ύπtρ τοϋ Πνεύματος δσιε κόπων 
σου , την των θαυμάτων ένέργειαν. έκ Πατρος γαρ 
έκπορεύεσθαι, καi έν Υίψ θεοπρεπwς έπαναπαύεσθαι, 
δογμάτων πάσας βεβήλους ένστάσεις άπώλεσας. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΑΙvλτ~ τwν θερμών σου πρεσβειών , την σκοτισθείσάν μου 
ψυχην τοίς πάθεσι, θεοχαρίτωτε λάμπρυνον, καi φωτi τfiς 
μετανοίας με, φωτος υίον τοϋ νοητοϋ, δείξον κραυγάζοντα, 
εύλογείτε πάντα τα έ:ργα Κ(υρί)ου τον Κύριον. 

Είρμός aλλος. Έπταπλασίως κάμιvοv. 

ΕΝ 'Εκκλησί<,Χ δσιε, πρωτοτόκων έσκήνωσας, έ:νθα μυριάδες 
άσωμάτων τάξεων, άγίων μαρτύρων τε , χοροστασίαι καi 
προφητών, καi τwν άποστόλων το περίδοξον στίφος, καi 
πάντων τwν όσίων, άνυμνούντων άπαύστως, λαος ύπερυψοϋτε 
είς πάντας τοuς αίwνας . .... 
~ Υλον ζωfiς τον Κύριον , πεφυτευκώς παρ' ϋδασιν , τfiς 

ήγιασμένης σου ψυχfjς παράδε ισον, είργάσω πανίερε, την σην 
καρδ ίαν εχοντα, τέρψιν θυμηδίαν, καi καρποuς άε ιζώους, 
ώνπερ νϋν έμφορείσθαι , καi ήμάς μη έλλίπτ~ς, Θεον καθικετεύων 
είς πάντας τοuς αίwνας. 

01 νουνεχwς τοίς λόγοις σου, καi ταίς διδασκαλίαις σου, πάτερ 
όμιλοϋντες ώφελείας δρέπονται, ψυχfjς τε κατάστασιν, καi 
άρετwν εύπρέπειαν, καi την τwν ήθwν σεμνήν τε άγλα'lαν, καi 
μέλπουσι συμφώνως. Γ39] ίερείς ύμνείτε λαος, ύπερυψοϋτε είς 
πάντας <τοuς αίwνας>. 
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Θ(εο)τοκίον. 

Α Γιωτέρα γέγονας, τών άγίων δυνάμεων, οτι τον αύταίς 
άχώρητον έχώρησας, έν μήτρ(Χ σου πάναγνε, καί σωτηρίαν πaσι 
βροτοίς, ην&ησας τεκοοοα τον σωτηρα τοϋ κόσμου, δν παίδες 
εύλογοϋσιν, ίερείς άνυμνοϋσι, λαοί ύπερυψοϋσιν είς πάντας τοuς 
αίώνας. 

'(lδή θ'. Λίθος άχειρότμητος. 

ΡΗματα ζωης αίωνίου, έναπο&έμενος τρισμάκαρ, τιj ίερωτάτΏ 
σου ποίμVΏ, καi καταρτίσας ταύτην τοίς δόγμασι, της εύσεβείας 
εδραμες, πρΟς τα ούράνια σκηνώματα. 

IΝα τfjς άμείνονος δόξης, άξιω&ίjς έν τοίς ύψίστοις, βίον έπi γης 
έπεδείξω, δουλοπα&είας πάσης έλεύ&ερον, ο&εν καi κληρον 
εσχηκας, της έλευ&έρας μητροπόλεως. 

Α Νω σε τρισμάκαρ εύφραίνει, τών πρωτοτόκων 'Εκκλησία, 
κάτω σε δοξάζει &αυμάτων, λαμπρώς ή χάρις j)ν σοι 
παρέσχητο, ΘεΟς δ δοξαζόμενος, έν τοίς άγίοις αύτοϋ πάντοτε. 

ΣΕ τον τοϋ Χριστοϋ ίεράρχην, της 'Εκκλησίας τον λαμπτηρα, 
Κλήμη &εοφόρε τιμώντες, φωναίς άσμάτων κα&ικετεύομεν, μη 
έπιλά&Ώ οσιε, τών ίκετών σου τfjς δεήσεως. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Σ Τόματι ψυχfj καi καρδίι;χ, τοuς Θεοτόκον σε κυρίως, 
κα&ομολογοϋντας Παρ&ένε, κινδύνων pϋσαι καi πάσης 
&λίψεως, ώς παppησίαν εχουσα, προς τον έκ σοϋ τεχ&έντα 
Κύριον. 

Είpμός άλλος. Έξέστη έπί τούτο ό ούpανός. 

ΜΥ ρίζει σου ή &ήκη περιφανώς, τών &αυμάτων κρουνοuς 
άναβλύζουσα ποταμηδόν, πaσί τε προχέουσα δαψιλώς, τfιν 
&εραπείαν ίiγιε, fιν περικυκλοϋντες περιχαρώς, ψαλμοίς σε 
άνυμνοϋμεν, φωναίς άκαταπαύστοις, καi μεγαλύνομεν 
γη&όμενοι. 
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Ε Φέστηκεν ό οίκός σου εύπρεπής, ώς καλώς ώς Κυρίου 
άνάκτορον, έν φ αύτός, ετι περιών νάματα ήδfj τών διδαχών 
σου εχεες, καi ψυχ<χς άνίκμους τε καi ξηράς, έπότισας θεόφρον*, 
έκ λάκκου κατωτάτου, καi άγνωσίας έξαιρούμενος. 

Λ A(jJ σου τούτφ πάτερ, δν έν Χριστ(ίJ, έν τ(jJ εύαγγελίφ 
γεγέννηκας, νυν εύμενής, άνωθεν καi ίλεως καταπτάς, 
έμφάνηθι θεσπέσιε, τρόποις οίς έπίστασαι νοερώς, καi τ<χς 
όδυνωμένας, ψυχάς ήμών παμμάκαρ, έπισκιάσει θείι;χ κούφισον. 

Ποιμήν ώς όντως θείος έν τοίς λοιποίς, διδασκάλοις ήμών 
φοιτηταίς καi σοίς &μα αύτ(jJ, τ(jJ μυσταγωγ(jJ ήμών τ(jJ κλειν(jJ, 
Κυρίλλφ τ(ίJ θεόφρονι , τίj άρχικωτάττ:~ καi φωταυγεί, Τριάδι 
παρεστώτες, αύτήν ήμίν πρεσβείαις, έξευμενίζετε μακάριοι. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ω Ράθης ώ παρθένε μήτηρ Θεοϋ, ύπi;ρ φύσιν τεκοϋσα έν 
σώματι, τον άγαθόν, Λόγον έκ καρδίας τfjς έαυτοϋ, δν ό Πατήρ 
ηρεύξατο πάντων προ αίώνων ώς άγαθός, δν νϋν καi τών 
σωμάτων, έπέκεινα νοοϋμεν, [40] εί καi το σώμα περιβέβληται. 

Έξαποστειλάριον. ΤοίJ άyίου. Ό ούρανόν τοίς aστροις. 

ΗΛίου δίκην φαιδρύνας, τήν έκκλησίαν σου σοφέ, θαυμάτων 
πέμπων άκτίνας, είς πάσαν τήν οίκουμένην, Κλήμη πανίερε 
πάτερ, άρχιερέων το κλέος. 

Κα ί τfiς έορτfiς. 
Είς τούς αίνους ίστώμεν στίχ[ους} ς', 

τfiς έορτfiς y 'καί τοίJ άγίου y '. τΗχος πλ. δ '. 
"Ω τοίJ παραδόξου. 

Κ Λήμη θεόφρον πατήρ ήμών, δι' έγκρατείας παθών, καi 
συντόνου άσκήσεως, τον νοϋν άνεπτέρωσας, προς μετάρσιον 
Ερωτα, φωτός τοϋ θείου, τυχείν γλιχόμενος, καi τfjς έκείθεν 
μακαριότητος, ών τfjς λαμπρότητος, έν μεθέξει γέγονας 
παρεστηκώς, θρόνφ του παντάνακτος καi βασιλέως Χριστοϋ. 

Λ Αόν Κυρίου έποίμανας, ίεραρχίας στολήν, έκ Θεου 
κομισάμενος, καi ποιμήν γενόμενος, τfjς Άχρίδας θεσπέσιε, 
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J 
• 1 

πάσαν Μυσίαν, προς θεοσέ6ειαν, ένθέοις λόγοις καί έν 
διδάγμασι, καί έπιδείξεσι, των θαυμάτων ενδοξε, μεταγαγών. 
δθεν ττlν πανίερον μνήμην σου σέβομεν. 

ΗΛίου πλέον άνέτειλας, άπο δυσμων φωταυγής, τaς άκτίνας 
των λόγων σου, έπιπέμπων δσιε, καί φωτίζων τa πέρατα, τfjς 
οίκουμένης πύργος άκλόνητος, τfjς 'Εκκλησίας καί στύλος 
άσειστος, Κλήμη μακάριε, χρηματίσας ετρεψας αίρετικων , 
&.πασαν έλέπολιν, βολαίς των λόγων σου. 

Δόξα ήχος πλ. 6 '. TijJ τών άρετών τι&[ηνάμενος]. ζήτει δπισ&εν 
έν τijJ μεγάλφ 

έσπερινij). Καί νϋν. Τf]ς έορτf]ς. Δοξολογία μεγάλη καί άπόλυσις. 
Είς τήν 

λειτουργίαν τυπικά, καί έκ τοϋ κανόνος τf]ς έορτf]ς δ '. '{2δή γ '. 
Καί τοϋ άγίου δ '. '{2δr) ς '. 

Άπόστολον δέ καί Εύαγγέλιον ζήτει 'Ιανουαρίου ιη '. 
Κοινωνικόν. Εiς μνημόσυνον αίώνιον. [41] 

ΜΗΝ! !ΟΥ λlφ ΚΖ '. ΜΝΗΜΗΝ ΤΕλΟΥΜΕΝ ΤΟΥ ΕΝ 
ΑΓΙΟΙΣ 

πατρός ήμών Κλήμεντος άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας. Ψάλλεται 
άπαραλλάκτως ή άκολου&ία ώς τι] κε' τοϋ Νοεμ6ρίου 
προγέγραπται, άνευ τών κανόνων τοίJ τε Κα6άσιλα καί 

Δημητρίου τοϋ Χωματηνοϋ*. Ό κανών τοϋ άγίου Κλήμεντος, ού 
ή άκροστιχίς, Κα6άσιλά σοι δεύτερον πλέκει κρότον ό 

Βουλγαρίας Κλήμη. Έκάστη ι/Jδr) άνa στ[ίχον/. τΗχος 6 '. Έν 
6υ&ijJ κατέστρωσέ ποτε. 

Κ Αλλοναίς έγκύψας νοηταίς, φως το τριλαμπέστατον, ώς 
έφικτον έκκαθαρθείς τρισόλβιε, σοφως κατενόησας, καί 
όλόφωτος άνακύψας διέδωκας, γνώσεως το φέγγος, ζiδειν τ(ί) 
Κυρίφ έπινίκιον. 

ΑΝαβας είς ϋψος άρετων, Κλήμη ώς έν κλίμακι, τ(ί) καταβάντι 
έξ ϋψους ώμίλησας, Χριστ(ί) και κατήλλαξας εθνη άπειρα τfjς 
Μυσίας τ(ί) τούτου Πατρί, δν τοίς ύμνηταίς σου, ϊλεων ήμίν 
άπέργασαι. 

ΒΕ6ηκwς το φρόνημά σοφέ, πεπολιωμένον τε, έκ νεαρaς τfjς 
ήλικίας εσχηκας. δθεν fικολούθησας, τοίς Κυρίλλφ και Μεθοδίφ 
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τρισόλβιε, τα της Βουλγαρίας, φωτi εύσεβείας 
καταστράπτουσι ν. 

Α Μαρτάνων πάντοτε συχνώς, μνείαν δΕ ποιούμενος, 
έπιστροφfiς ούδόλως ό πανάθλιος, τιlν τομιlν έκδέχομαι, τιlν 
προς θάνατον καθάπερ δένδρον &καρπον, δέξαt με βοώντα, 
Κλήμεντος πρεσβείαις σώτερ σώσον με. 

Σ Υνετίσας &γροικον λαόν, πίστιν προς όρθόδοξον, πάσαν 
βουλιlν άσύνετον έξέκλινας, έμέ άσυνέτοις δέ, ένθυμήμασι τfiς 
σαρκός Κλήμη f.νδοξε , έξακολουθοϋντα , πνεύματι συνέσεως 
μετάβαλλε. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

1 Να λύσιν εϋρω τών κακών, τών περικυκλούντων με, έκ 
δυσμενών όρατών άοράτων τε, σέ τείχος προβάλλομαι, καi 
άσπίδα καi θυρεον καi προπύργιον, περικεφαλαίαν, δέσποινα 
κραυγάζων σοι, βοι1θε1 μοι. 

'Έτερος κανών του Χωματηνου*, ού ή άκροστιχίς, τήν 
όγδοάδα τών μελών Κλήμη δέχου του Βουλγαρίας. '{lδή α '. 

ΤΗχος πλ. δ '. 
"{\σωμεν τφ Κυρίφ. 

Τ Ιμιον τοϋ Δεσπότου, σκεϋος έχpημάτισας μακάptε, καi έν 
σκεύεσι τοϋτον, πολιτείας άρίστης έδόξασας. 

Η Υξησας το δοθέν σοι, τάλαντον τοίς πόνοις σου πανόλ61ε, 
περιούσιον f.θνος, ένεγκwν τψ Θεψ δια πίστεως. 

Ν Εκρωσιν τών μελών σου, δίκην διπλοlδος ένδυσάμενος, 
ίεράρχα Κυρίου, καθαρώς τψ Θεψ ίεράτευσας. 

Ο Λεσον τfjς σαρκός μου, πάτερ τα κινήματα καi ίασαι τfiς 
ψυχfiς μου [ 42] τα πάθη, παρρησίαν ώς f.χων προς Κύριον. 

Θ(εο )τ( οκίον ). 

Γ Ενος το τών άνθρώπων, &παν κατα χρέος μακαρίζει σε , 
μακαρίας γαρ δόξης, δια σοϋ θεομfjτορ, ήξίωται. 
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'(2δή y '. Έξήνθησεν ή lρημος. 

ΛΑ τρεύουσα Τριάδι Θεφ τφ μόνφ ένδοξε, ή τών πατέρων 
έκκριτος, ξυνωρiς ύμάς έξελέξατο, τετρακτuν wσπερ θείαν, 
συγκρατουσαν ψυχάς. 

ΑΘόλωτον έκτήσω έκ τών παθών το ομμα σου, τfiς διανοίας 
δσιε, καi Θεον όρ(Χς τον άόρατον, καθαραίς ταίς καρδίαις τον 
όρώμενον. 

Στενάξας έκ βαθέων άνα6οώ σοι Κύριε, ταίς ίκεσίαις σώσόν 
με, του πανσόφου Κλήμεντος θλίψεων, άναγκών καi κινδύνων 
καi κολάσεων. 

Σ Ταγόνα τij καρδί{Χ μου τij άνίκμφ 6ρά6ευσον, ώς τών 
θαυμάτων li6υσσος, καi πηγάζειν δάκρυα ποίησον, τfiς ψυχfiς 
μου τοuς pύπους καθαίροντα. 

0Δύνας έν καρδίςι μου εως πότε θήσομαι, 6ουλaς καi σκέψεις; 
νύκτα τε καi ήμέραν στενοχωρούμενος, σij δυνάμει με π(άτ)ερ 
ψυχαγώγησον. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Τον τfiς άθυμίας ό τfiς κακίας αίτιος, ού διαλείπει πάναγνε, τίj 
καρδίςι μου έντιθέμενος, όδυνώμενος κράζω μη παρίδΙ]ς με. 

Είρμός άλλος. Σύ εί τό στερέωμα. 

Δος ήμϊν 6οήθειαν, έξ άναγκών δεινών οσιε, τάς προσ6ολάς, 
τούτων σαίς πρεσ6είαις, έξ ήμών έκτρεπόμενος. 

Οrκος έχρημάτισας, του άγαθου σοφε Πνεύματος, οθεν πηγαί, 
θείων διδαγμάτων, άπο σου έπορεύθησαν. 

Αrνεσιν τα χείλη σου, ώραίαν ένδοξε fiνεγκον, τφ ποιητij . 
ώραίοι δε πόδες, σφ κηρύγματι ι6φθησαν. 

Δ Ακρυα καθαίροντα, τοuς μολυσμοuς έμοi δώρησαι, τοuς 
ψυχικούς, δυσωπεί σε Κλήμης, ό θεράπων σου Δέσποτα. 
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Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΑΝαξ δν έκύησας, τα ύπερένδοξα νέμει σοι, μόνη άγνή. σε γaρ 
τών κτισμάτων, άναφαίνει βασίλισσαν. 

'(lδή δ '. 'Ελήλ υθας έκ <παρθένου>. 

ΔΑιμόνων σου, τίj προσκλήσει πληθύς δραπετεύεται, όδμίj τών 
λειψάνων σου, νόσοι καί μόνΌ διώκονται, άπό τών ύμνούντων 
σε, Κλήμη Χριστοϋ εύωδία, ήμών καύχημα. 

Ε Υράμενος, Βασιλεύς σε τfiς δόξης άνάκτορον, έν σοί 
κατεσκήνωσεν, σύν τ(ί) Πατρί καί τ(ί) Πνεύματι, Κλήμη καί 
έπλήρωσε, τfiς έαυτοϋ, τιlν Βουλγάρων έπιγνώσεως. 

Υ Πέμεινα, τοίς δεινοίς προσπαλαίων ό δείλαιος, τόν σώζειν 
δυνάμενον, έκ καταιγίδος τών θλίψεων, σύ δε τοϋτον τάχυνον, 
οχλφ θερμών πρεσβειών σου. 

Τ Οίς δάκρυσι, στεναγμοίς έκ βαθέων μακάριε, προσχών 
συμπαθεί{Χ σου, τοίς τfiς ψυχfiς μου άνάγαγε, βάθους 
άπογνώσεως καί άνα[43]γκών καί κινδύνων τιlν καρδίαν μου. 

ΕΜάκρυνα, φυγαδεύων ώς γέγραπται δσιε, έν όδ(ί) ηύλίσθην 
δε, τfiς παντελοϋς έρημώσεως, ψυχfiς τε καί σώματος, άλλa 
Χριστοϋ με τίj ποίμνΌ, θάττον σύναψον. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Ρομφαίςι σου, έξ έχθρών τfiς χειρός σύ με λύτρωσαι, φιλάγαθε 
δέσποινα, τών πολεμούντων τιlν ποίμνην σου, καί μη καταλίπι:Ίς 
με, ώσπερ στρουθίον έκ τούτων καταπαίζεσθαι. 

Είρμός άλλος. Είσακήκοα Κύριε. 

ΤΗν τοϋ Πνεύματος πρόοδον, έν τοίς άσφαλέσιν δροις τfiς 
πίστεως, συνετήρησας καί fiλεγξας, τό πεπλανημένον δόγμα 
πάνσοφε. 

Ω Σ ποιμένα θεόλεκτον, ίεροκήρυκα θεοδίδακτον, ώς χωρίς 
αίματος μάρτυρα, σε τιμώμεν πάτερ άξιάγαστε. 
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Ν Υσταγμον άπωσάμενος, έκ των σwν βλεφάρων πάτερ 
άνέστησας, ώς έξ ϋπνου τοuς καθεύδοντας, τfjς δεινfjς άγνοίας 
έν σκηνώμασι. 

Μ Ετανοί~ καί δάκρυσι, σεαυτην προ τέλους ψυχή μου 
κάθαρον, ταίς του Κλήμεντος δεήσεσι, σου την σωτηρίαν 
έπιτρέψασα. 

<Θεοτοκίοv>. 

Ε Ισακήκοα πάναγνε , τfjς θεοτοκίας σου, το μυστήριον, καί 
έδόξασα την δύναμιν, την σωματωθείσαν έξ αίμάτων σου. 

'{lδτ] ε '. Ό φωτισμός <τοίJ σωτηρίου>. 

0Δοuς ζωfjς, μετελθwν ίεράρχα, Πνεύματος θέρμι:~, του τιlν 
σην άνάψαντος προθυμίαν , όδοuς θανάτου, ύπεξέκλ ινας 
χαίρων, καi όδεύων ολον ήρτίωσας, τον πρiν παρειμένον, ποσί 
σου προκείμενον. 

Ν Υκτομαχwν, ταίς του βίου άπάταις, πολλοίς έτρώθην, βέλεσι 
κακίας του άντιπάλου , διό σο ι κράζω, έν όδύνι:~ καρδίας, 
αuγασόν μοι φwς έπιγνώσεως, καi σwν πρεσβειών με έλαίφ 
θεράπευσον. 

π Υρi των σwν, πρεσβειών θεομάκαρ , την φρυγανώδη , τwv 
άμαρτιwν μου, ϋλην συμφλέξας, λίθους τιμίους, &ργυρον καi 
χρυσίον, θεμελίφ θείφ εύόδωσον , έποικοδομείν με, τα οσια 
πράττοντα. 

Λ Εοντα νϋν, καi τον δράκοντα δίδου, καταπατεϊν με, τον έv 
τψ καλάμφ τwν έμwν εργων, πεφωλευκότα, καi διψwντα 
φυλάξαι, την ψυχήν μου, Κλήμη θεόσοφε, τούτου τε έλπίδας, 
ταχέως ματαίωσον. 

ΕΝ τΌ όδψ, των Χριστοϋ μαρτυρίων, άνεμποδίστως, βα ίνε1v 
ένδυνάμωσόν με τρισμάκαρ, τaς τοϋ Βελίαρ, άνοδίας φυγόντα, 
τaς τριβόλους καi τaς οξύτητας, την έμην ψυχην έξανθούσας 
εiς θάνατον. 
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Θεοτοκίον. 

Κ Ωλυτικfiς, βοηθείας μοι χείρα, έκ πάσης τρίβου, τfiς τε 
πονηρίας ορεξον κόρη, καi κολληθfiναι έντολαίς τοϋ Υίοϋ σου. 
κράτυνόν με άναποσπάστως άεί, σε γ(χρ σωτηρίας όδόν μου 
έπίσταμαι. 

Είpμός aλλος. Ό έκ νυκτός άγνοίας. 

ΛΑμπροφοροϋσα πόλις, ή σε κατέχουσα π(άτ)ερ εύφραίνεται , 
καi καυχάται ένθέως, πλοϋτον κεκτημένη σε &συλον. [44] 
ΩΣ άρωμάτων πάτερ , ή των λειψάνων σου θήκη γνωρίζεται , 
εύωδίαν γ(χρ πέμπει, τιlν όσμιlν δηλοϋσα τοϋ βίου σου. 

Ν Εανικwς ύπέστης, ίερουργwν το Χριστοϋ εύαγγέλιον, κόπους 
πόνους καi μόχθους, οθεν έδοξάσθης μακάριε. 

Κ Ατ(χ έχθpwν άσάρκων, κατ<χ παθών σαρκικών με 
κραταίωσον, ταίς πρεσβείαις σου π(άτ)ερ, δπως μείνω τούτων 
ύπέρτερος. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Λ Υχνία τοϋ άuλου γεγενημένη φωτος τfiς καρδίας μου, 
σκοτισθέντα τον λύχνον, είς f,ργα φωτΟς κόρη &ναψον. 

',Ρδή ς '. 'Εν άfJύσσφ πταισμάτων. 

Επιστήμης όδον συ ξενίζουσαν, συν τφ διδασκάλφ έξεϋρες 
μακάριε , πλήθη Μυσwν άμύητα*, έκμυοϋσαν τα θεία 
διδάγματα. 

IΑμάτων σε κρήνην άνέδειξεν, ή τfiς εύσπλαχνίας πηγη μετa 
κοίμησιν, t;ν καi διψών μακάριε, Wσπερ ελαφος ζwν έπεπόθησας. 

Κ Οπετόν μοι παράσχου καi δάκρυα, τον διαιωνίζοντα 
παύοντα δσιε, καi κοπετον καi δάκρυα, καi μενούσης χαράς με 
' ξ' α ιωσον. 

109 



ΡΥπον πάντα καί σπίλον άπόπλυνον, έκ τfiς διανοίας μου 
θαυμάτων ζώσα πηγή, καί έκ ψυχfiς μυσάττεσθαι, μολυσμούς 
καί χιτώνος δυνάμωσον. 

0 Φθαλμοίς άκολάστοις άρπάζομαι, προς των ήδονών τa 
δυσκάθεκτα βλέμματα, σύ δε τούτους άπόστρεψον, ίεράρχα 
δεινfiς ματαιότητος. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Τ Ας έμCχ.ς άνομίας έξάλειψον, ή τον άμαρτίας τοϋ κόσμου 
άράμενον, άμνον Θεοϋ κυήσασα, καί τfiς φύσεως νόμους 
καινίσασα. 

Είρμός άλλος. Χιτώvά μοι πα<ράσχου>. 

Η Απειρος σοφία τοϋ Θεοϋ, κλfjμά σε άνέδειξε, Κλήμη μακάριε, 
καρπούς φέρων τοϋ ένθέου κηρύγματος. 

ΜΕλέτην δια βίου των γραφών, παμμάκαρ ποιούμενος, ένθεν 
συνέλεξας, άρετών τον γλυκασμον wσπερ μέλισσα. 

Η Νέα ήλικία καί αύτή, παιδοτρίβην έγνω σε, θείοις μαθήμασι, 
στοιχειοϋντα τιlν αύτwν γνώσιν δσιε. 

ΔΑκρύων αίωνίου και πυρός, τοϋ άσβέστου pϋσαί με, π(άτ)ερ 
πρεσβείαις σου, ϊλεών μοι τον κριτιlν έργασάμενος. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Εκtκραξα προς σε τον iλασμόν, των ψυχων έπάκουσον, καi 
σώσόν με Δέσποτα, ταίς πρεσβείαις τfjς άσπόρως τεκούσης σε. 

'(2δή ζ Ό Ά vτίθεοv πρόσταγμα. 

0 Πάντων τα κρύφια γινώσκων μόνος, είδώς και τιlν πρόθεσιν, 
τοϋ εύσεβwς κατάρχοντος, Βουλγάρων, τοϋ κλίματος, σε 
έξαπέστειλε, τοϋτον προς άνέσπερον, ζωιlν χειραγωγοϋντα, 
Κλήμη πανένδοξε. 
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Ν Ευρώσας τόν τόνον σου τfίς διανοίας, τοϋ Πνεύματος 
χάριτι, πρός θλίψεις έκαρτέρησας, προς πληγ<'.χς μακάριε προς 
τ<'.χς τοϋ σκότους άρχάς, μέλπων τ(ί'J διδόντι σοι, ίσχuν 
εύλογητός εί καi ύπερένδοξος. 

Ο Θείος παράκλητος τfiς άληθείας, τό Πνεϋμα τό &:γιον, έν 
ίδρι;χ [ 45] έπεσκίασε, καθ' i;ν έπεδήμησε τοίς ίεροίς μαθηταίς, 
θείας παρακλήσεως, πιμπλών σuν τοίς συνάθλοις, σε Κλήμη 
ενδοξε. 

Β Αρu περικείμενος άμαρτημάτων, φορτίον ό liθεος, είς γfiν 
νϋν κατανένευκα, μηδόλως δυνάμενος τό όμμα είς ούρανούς, 
aραι προς σε εϋσπλαχνε σωτήρ, τοϋ ίεράρχου λιταίς μοι 
κάμφθητι. 

0Δύνη καi κίνδυνοι, θλίψεις άνάγκαι, άφόρητοι εϋροσαν, ήμάς 
τοuς έν τfί ποίμνn σου, έκ βάθους οδν κράζομεν, θερμε 
προστάτα ήμών, πρόφθασον έξάρπασον, ήμάς τούτων έν τάχει, 
ταίς δυναστείαις σου. 

Θεοτοκίοv. 

Υ Ιόν προαιώνιον Πατρός άνάρχου, έν χρόνφ έγέννησας, 
άρχf~ν λαβόντα πάναγνε, έκ τών παναχράντων σου αίμάτων 
liνευ σποράς, τοϋτον οδν ίκέτευε, ήμάς έκ τών χρονίων παθών 
λυτρώσασθαι. 

Είρμός aλλος. ΘεοίJ σvyκατά&χσιv. 

Χορείαν στησώμεθα, τόν ίεράρχην άνευφημοϋντες πιστοί, δι' 
αύτοϋ γ<'.χρ θεόθεν, ήμίν πηγάζει πλούσιον f.λεος, καi 
μελφδοϋντες συμφώνως βοήσωμεν, εύλογητός ό Θεός ό τών 
πατέρων ήμών. 

Ο 1 πόνοι σου Οσιε, τιlν τών πραέων γfiν γεωργήσαντες, βιοτίj 
έναρέτφ, νϋν άκηράτους καρποuς τοίς θερίζουσιν, ών 
άπολαύων κραυγάζεις γηθόμενος, εύλογητός ό Θεός ό τών 
πατέρων ήμών. 

Υ Ιοuς δι<'.χ πίστεως, καi τοϋ άγίου π(άτ)ερ βαπτίσματος, τοϋ 
φωτός άπειργάσω, τοuς έν τφ σκότει πάλαι καθεύδοντας, τfiς 
άγνωσίας οϋς μέλπειν έδίδαξας, εύλογητός ό Θ(εό)ς ό τών 
πατέρων ήμών. 
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ΤΑ &δηλα Κ(ύρι)ε, καi κρύφιά μου συ επιστάμενος, απο 
τούτων βοώ σοι, καθάρισόν με 8είαις δεήσεσι, του ίεράρχου καi 
σώσόν με ψάλλοντα, εύλογητΟς ό Θ(εο)ς ό τών πατέρων ήμών. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ο &φραστος τόκος σου, φρικτών συμβόλων πλήρωμα γέγονε, 
έν πυρi γαρ ή βάτος, καi έν καμίνφ παίδες προέφηναν, τιlν σιlν 
άφλέκτως γαστέρα χωρήσασαν, το τijς 8εότητος πuρ 
παρθενομί;τορ άγνή. 

'(2δr] η'. Κάμινός ποτε. 

Λ Ατρις άληθής, έδείχθης του Δεσπότου, είρηνικaς 
προσαναφέρων Θ(ε)ι;ϊ'J λατρείας ώς γέγραπται, Σαμουιlλ ό 
ίερώτατος, καθάπερ Κλήμη f.νδοξε, ψάλλων ύπερυψοuτε, πάντα 
τα f,ργα τον κύριον. 

Γ Αννυται φαιδρώς, ή πόλις τijς 'Αχρίδας, μέγαν πλουτήσασά 
σε πρόμαχον, πολέμων άντίπαλον, πολιστιlν διαπρεπέστατον, 
ζωιϊς ύγείας φύλακα, σφζοντα τούς βοώντας, πάντες ύμνείτε 
τον Κύριον. 

Α Μεμπτος εύθύς, άκέραιος καi πρ(Χος, άληθινος καi 
άπεχόμενος, παντος κακοu πράγματος, ώς 'Ιώβ σύ έχρημάτισας, 
φύλαξ τών ένταλμάτων τε, πέφηνας τοu Κ( υρίο )υ, οθεν αύτός 
σε έδόξασεν. 

ΡΥπον τιϊς έμης, ψυχης άποκαθάρας, τίj καθαρ(Χ π(άτ)ερ, 
έντεύξει σου, καρδίας στιλπνότητι, του Χριστοu ίδείν με 
πρόσωπον, σύν έκλεκτοίς άξίωσον, κράζοντα εύλογείτε, πάντα 
τα f,ργα, τον Κύριον. [46] 

IΛεων έμοί, τι;ϊ'J πόθφ σε τιμώντι, έν τίj έτάσει πάτερ f,ργασω, 
κριτιlν τον φιλάγαθον, μετανοίας ύπανοίγων μοι, τaς θύρας &ς 
έπέκλεισα, καρδίας μου ποpώσει, ϊν' ώς προστάτην γεραίρω σε. 

<Θεοτοκίον>. 

Α Καρπος συκή, κατέστην έν τφ βίφ, καρπον γλυκύτατον 
μηδέποτε, Κυρίφ προσάγουσα, γεωργφ τφ τών ψυχών ήμών, 
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καi τρέμω τfιν άπόφασιν, δείξόν με καρποφόρον, προ της τομης 
μητροπάρθενε. 

Είρμός άλλος. Τόν έν δρει άyίφ. 

Υ Πέρ φύσιν, οί σοi λαμπροi άγώνες, ύπέρ άμμον, θαλάσσης τα 
σημεία, ύπέρ δέ λόγου δύναμιν δ επαινος, οθεν σε τρισμάκαρ, έν 
φδαίς άσμάτων, ώς δύναμις τιμώμεν. 

Β Ασιλέων, ένώπιον ώς Παύλος, καi βαρβάρων, έθνών 
ίερομύστα, το του σ(ωτη)ρ(ο)ς όνομα έ6άστασας. οθεν σου τιlν 
κλησιν, ούρανία βίβλος, έγγεγραμμένην φέρει. 

ΟΥ θρασύτης, άρχόντων άγνωμόνων, οϋτε φθόνος, βεβήλων 
ίερέων, τfιν παppησίαν π(άτ)ερ διεκώλυσαν, f)ν ύπέρ τών θείων, 
έ:φαινες δογμάτων μετa του διδασκάλου. 

Υ Περέβην, τον άσωτον τοίς τρόποις, ψυχοφθόροις ήττήθην 
έμπαθείαις, καi τιμωρίας ψηφον άπεκδέχομαι , fiς έξάρπασόν με, 
ταίς σαίς ίκεσίαις σοφέ ίερομύστα. 

Λ Ατρευτών σου , μνημόνευσον γνησίων, παναγία Τριaς 
δεδοξασμένη, Πάτερ Υίέ καi Πνεύμα το πανάγιον, καi της 
αίωνίου, δόξης μετα πάντων, άξίωσον δικαίων. 

<Θεοτοκίον>. 

ΓΕδεών σε, μακρόθεν προεώρα γην καi πόκον, έν άλλαγΏ 
φρικώδει τον ύετον δεχόμενα πανάμωμε, οθεν σου τον τόκον, 
τον δεδοξασμένον ύμνοuμεν είς αίώνας. 

'(2δή θ'. Ά νάρχου yεννήτορος. 

Σ Κηνώσεως ετυχες, καi ύπέρ νουν θεώσεως, προπατέρων 
πατέρων, πατριαρχών άσκητών, θείων άποστόλων μαρτύρων, 
καi προφητών, άγίων άπάντων, μεθ' ών πάτερ μέμνησο, τών άεi 
μνημονευόντων σου. 

ΚΑλών τfιν άκρότητα, σαφώς πάτερ κατείληφας, καi τρυφζiς 
άπολαύσεις, της άειζώου ζωης, καi τών πρωτοτόκων αύλίζει 
σύν τοίς χοροίς, καi τοίς τών άγγέλων, Χριστόν τον 
πανάγαθον, ύπέρ πάντων ίλεούμενος. 
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Λ Ιμένα σε εϋδιον, και δρμον γαληνότατον, άδιά(>pηκτον 
πύργον, καi τείχος &σειστον, έν τοίς πειρασμοίς σωτηρίαν, καi 
πλατυσμον έν {)λίψεσι πάτερ, καυχάται πλουτοuσά σε, τών 
Βουλγάρων ή περίχωρος. 

Η Μέρα σωτήριος, ή μνήμη σου ή ενδοξος, τοίς πιστοίς 
άνατέλλει, τοίς σε γινώσκουσιν. &γρυπνον ήμών προς τον 
κτίστην Κλήμη σοφέ, προστάτην καi πρέσ6υν καi pύστην 
{)ερμότατον, έν άνάγκαις τών καλούντων σε. 

Μ Εγάλων ήξίωσαι, τών άμοι6ών πανόλ6ιε, έπ' άγώσι 
μεγίστοις, li{)λων λαμπρότησι, καi μέγιστος ώφ{)ης τθ πόλει, fiν 
περιοικείν, πάτερ tjρετίσω φύλαξ καi προπύργιον, άδιάσειστόν 
τε ερεισμα. 

[ 4 7] <Θεοτοκίον>. 

Η Μόνη κυήσασα, καλών πάντων το πλήρωμα, τών κακών 
ήμάς puσαι, έπικρατείας σεμνή, κράτυνον καi ϋψωσον κέρας, 
τών εύσε6ών ήμών βασιλέων, το ίερον σύνταγμα, καi λαοί) 
σώσον το πλήρωμα. 

Είρμός άλλος. Τόν προδηλωθέvτα. 

Α Υδίου δόξης, λα6όμενος {)εοφάντορ*, ώς τελειω{)εiς έν 
Χριστφ, τοuς δοξάζοντας πίστει, τήν άγίαν σου καi {)είαν 
μνήμην, τέλους μακαρίου καταξίωσον. 

ΡΗμασι ζωης {)εοφόρε άτελευτήτου, fιν έκτήσω {)είαν ποίμνην, 
τελειώσας έν{)έως, μετa δόξης προς τον Χριστόν έπορεύ{)ης, 
τον τελειωτήν της σωτηρίας ήμών. 

IEρa τρισμάκαρ, ή σή ζωή έν τφ κόσμφ, άποστολικΟς ό δρόμος, 
δν έτέλεσας πίστει, τήν ούράνιον βασιλείαν κηρύσσων, καi μετα 
άγίων ή τελείωσις. 

Α Ρχαγγέλων τάξεις, άγγέλων καi άποστόλων, προφητών 
μαρτύρων δfiμοι, διδασκάλων όσίων, μετa Κλήμεντος τοu 
ίεράρχου, aπαντες πρεσ6εύσατε σω{)fiναι ήμας. 
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<Θεοτοκίοv>. 

ΣΥ τfjς σωτηρίας, ήμών άρχη θεομfjτορ, ώς τόν τοϋ Θεοϋ 
μεσίτην, καί άνθρώπων τεκοϋσα, σύ ύπάρχεις ύπερευλόγητον 
τέλος, τfjς πάλαι κατάρας τfjς προμήτορος. 

Κατα6ασίας δέ λέγομεv, τό Ά νοίξω τό στόμα μου. 
Έξαποστειλάριον δέ καi αίνους σύν τοίς λοιποίς ώς 

προεγράφησαν έv τfί προειρημένα έορτίj. 

Κανών παρακλητικός, ψαλλόμενος έν συμφοραίς καί θλίψεσι καί 
νόσοις. Τό τροπάριον τού άγίου. Τοίς λόγοις ώδήγησας. Δόξα. 
Τό αύτό. Καί νύν. Θ(εο)τ(οκίον). Ό κανών ού ή άκροστιχίς. 
Μέλος στεναγμού Κλήμεντι Δημητρίου τού Βουλγαρίας. 

'(2δή α'. 7Ηχος πλ. δ '. Τ@ συντρίψαντι πολέμους. 

Μ Ετανόησον ψυχή μου, καί πρό τέλους έαυτήν, πένθησον 
δακρύουσα έν στεναγμώ, καl έξομολογήσει, δπως τοϋ σοφοϋ 
πρεσ&ίαις Κλήμεντος, εϋρΙJς συγχώρησιν. 

Ε Νεπλήσθην έμπαιγμάτων, έκ πολλών άμαρτιών, καί ούκ 
έστιν ίασις έν τίj σαρκί μου, δια τοϋτο πάτερ, τf~ν έμf~ν 
άσ8ένειαν έπίσκεψαι, ταίς ίκεσίαις σου. 

Λ Υσον δσιε τον ζόφον, τών πολλών μου πειρασμών, καί τf~ν 
πολυώδυνον τών άναγκών μου, κατευνάσας ζάλην, τf~ν ζωήν 
μου πλήρωσον άνέσεως, καί άναψύξεως.[ 48] 
Σ Υνετρί6η τα όστα μου, άπό νόσων χαλεπών, καί 
έταλαιπώρησα καί κατεκάμφθην, εως σφόδρα πάτερ, δλον μου 
τό σύντριμμα 8εράπευσον, ταίς προστασίαις σου. 

<Θεοτοκίον>. 

Σ Ταλαγμούς έμών δακρύων, έκ βαθέων στεναγμούς, καί 
δεήσεις πρόσδεξαι συντετριμμένης, διανοίας κόρη, καί έκ πάσης 
pϋσαί με στενώσεως, καί περιστάσεως. 
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'(lδή γ'. 'Εστερεώθη ή καρδία μου. 

Τ Αρασσομένην, τιlν καρδίαν μου ταίς τοϋ 6ίου, ποικίλαις δσιε 
δυσχερείαις, πρεσ6ειών σου τΌ γαλήνu ίλάρυνον, καi παϋσον 
ταύτης τον τάραχον. 

ΕΑν κακίας, της ψυχης μου παρατηρήσuς, σ(ωτ)ήρ μου, πώς 
τιlν όργήν σου στέρξω. άλλα σύ μοι ταίς πρεσ6είαις ίλάσθητι, 
τοϋ σοϋ θεράποντος Κλήμεντος. 

Ν Υ κτομαχοϋντα, ζοφεραίς τοϋ σατaν έφόδοις, άνθρώπων 
τρώσεσιν άοράτοις, πρεσ6ειών σου συμμαχίι;χ με λύτρωσαι, της 
τών τούτων 6λάβης μακάριε. 

ΑΦθονωτάτη, ίαμάτων πηγη ύπάρχων, τα πάθη ίασαι της 
ψυχης μου, θεοφόρε. καi τοϋ σώματος κούφισον, το liλγος ταίς 
ίκεσίαις σου. 

ΓΗν τών πραέων, κληρωσάμενος ίεράρχα, τιlν ζάλην πράϋνον 
τών κακών μου, καi είς τόπον όχυρον και σ(ωτή)pιον, γενοϋ μοι 
ταίς προστασίαις σου. 

<Θεοτοκίον>. 

Μ Ετανοούντων, καταφύγιον σύ ύπάρχεις, προστάτις τών 
καταπονουμένων, καi ταχεία λυπουμένων παράκλησις. διο σε 
κόρη δοξάζομεν. 

'(lδή δ '. 'Εξ ορους κατασκίου. 

Ο Μβρισον κ(χμοi σταγόνα θεραπείας, τΌ πυρκαϊζι της νόσου 
τηκομένφ, θεομακάριστε π(άτ)εp, σοi γαρ έδόθη, τών ίαμάτων 
χάρις liφθονος. 

Υ Δατα πολλά κινδύνων πολυτρόπων, εως της έμης ψυχfjς 
περιεχύθη. σύ δε σ(ωτ)ήρ μου ταχέως, διάσωσόν με, τοϋ θείου 
Κλήμεντος δεήσεσι. 

Κ Υκλφ της έμης ζωης περιπατοϋσιν, οί έν πονηρίι;χ ζώντες 
ίεράρχα καi τα κακά μοι ζητοϋσι, δολίι;χ γνώμη, pϋσαί με τούτων 
ταίς πρεσ6είαις σου. 
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Λ Υτρωσαι ήμάς ένέδρας ψυχοφθόρου, της άντικειμένης, 
φάλαγγος θεόφρον*, άκαταμάχητον δοi>ς ήμίν, συμμαχίαν, τι'χς 
εύπροσδέκτους ί κεσίας σου. 

Η Μεροφαης φωσφόρος άνεδείχθης, ταίς τών άρετών σου, 
θείαις λαμπηδόσιν, έκ τών άνθρώπων τον ζόφον, διασκεΜζων, 
τών πονηρών πνευμάτων δσιε. 

<Θεοτοκίοv>. 

Μονη γυναικών, έφάνης θεομητορ, την έξ έναρέτων πράξεων 
άθλίως, μεμονωμένην ψυχήν μου, συναγαγουσα, τοίς 
σωζομένοις συναρίθμησον. 

',Ρδή ε '.'Ίνα τί με άπώσω. 

Ε Ις τι)ν σι)ν προστασίαν, πάντες καταφεύγομεν, οί 
προσπαλαίοντες, πειρασμοίς ποικίλοις, και δειναίς άσθενείαις 
και θλίψεσι. συ δέ [49] πρόσχες πάτερ, είς την ήμών τών ίκετών 
σου, σταθερι'χν και ταχείαν άντίληψιν. 

Ν Υκτικόρακι μάκαρ, παρασυνε6λήθην, μονάζων ώς 
γέγραπται, ώς έν οiκοπέδφ, τοίς τοϋ 6ίου δεινοίς συναντήμασι, 
και έκ τών έχθρών μου βαρέως ilνεγκα όνείδη. άλλι'χ σύ μοι 
γενου παραμύθιον. 

Τ Ων μισούντων με μάτην, ή παραπικραίνουσα, και 
ύπερήφανος, άνυψώθη γνώμη, έγώ δέ σκυθρωπάζων πορεύομαι. 
δθεν σε τρισμάκαρ, έν κατανύξει προσκαλουμαι, της έμης 
ταπεινώσεως πρόστηθι. 

IΑτρείον παμμάκαρ, άμισθον εύρίσκεται, και άδαπάνητον, ό 
σεπτός ναός σου, τοίς έκ πίστεως τούτφ προστρέχουσιν. δθεν 
της ψυχης μου, καi τι'χς του σώματος όδύνας, ίεραίς σου 
πρεσ6είαις θεράπευσον. 

ΔΟκιμώτατος όντως, ώφθης έν τοίς κήρυξι, της νέας χάριτος, 
και παρa Κυρίου, έδοξάσθης ποικίλοις χαρίσμασιν. δθεν μη 
έάστις, παρατραπηναί με θέοφρον*, είς άδόκιμον νουν καi 
πλανώμενον. 
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<Θεοτοκίοv>. 

Κ Υρία ή του κόσμου, Κύριον ώς τέξασα, του ούρανου καί γης, 
της πικρδ.ς δουλείας, τών παθών με τελείως άπάλλαξον. διa 
μετανοίας, τφ σψ Υiφ καταδουλουσα, τφ τι)ν άνω διδόντι 
εύγένειαν. 

'(lδή ς '. Τήv δέησιv έκ<χεώ>. 

Μ Ελέτην διηνεκη του θανάτου, τι)ν · ζωήν σου φιλοσόφως 
είργάσω. διό ζωης μετασχwν άθανάτου, καί μακαρίας μι) παύσl] 
πρεσ&ύων Θεψ, λυτρώσασθαι άπό παθών, θανατούντων ήμάς 
άξιάγαστε. 

Η Θήκη σου τών λειψάνων θεόφρον*, κολυμ6ήθραν ύπερέσχε 
τι)ν πάλαι, δια παντός ίωμένην του ετους, ενα καί μόνον ώς 
γέγραπται άνθρωπον. έν ταύτα γaρ πλήθη πολλά, τών 
νοσούντων άεί θεραπεύονται. 

Τ Αράσσει με τρικυμία πταισμάτων, καί κλυδώνιον δεινών 
νοσημάτων. διό 6οώ κυ6ερνfjτα Χριστέ μου, του ίεράρχου 
δεήσεσι Κλήμεντος, ώς εϋσπλαχνος καί συμπαθής, έκ φθοράς 
τι)ν ζωήν μου άνάγαγε. 

ΡΥσθείημεν δεινών άοράτων, όρατών τε πολεμίων καί πάσης, 
έκ συμφορών προσ6ολϊ;ς έναντίας ταίς προς Θεόν σου 
πρεσ6είαις μακάριε. καί τύχοιμεν της παρ' αύτου, 6οηθείας καί 
θείας έλλάμψεως. 

<Θεοτοκίοv>. 

IΑσω τι)ν έν 'Εδεμ γενομένην, συντρι6ι)ν τών προπατόρων τοϋ 
γένους, τφ ύπf.ρ νουν τοκετψ σου. διόπερ, ύμνολογουμέν σε 
πίστει κραυγάζοντες. το ελεός σου άφ' ήμών, μηδαμώς 
άντανέλι;ις θεόνυμφε. 

'(lδή ζ '. Τώv Χαλδαίων ή κάμινος. 

Ο Λαός ό καθήμενος, έν σκότει της άγνοίας, εΙδε φώς 
έπιγνώσεως, ταίς διδαχαίς σου. καi ήμείς pυσθείημεν, τοϋ 
σκοτασμου τών παθών, ταίς ίεραίς σου λιταίς. 
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Υ Περέ6ην ό δείλαιος, πάντας έν άμαρτίαις. δια τοϋτό με 
κίνδυνοι, και θλίψεις περιέσχον. έξ ών με διάσωσον, ταίς ίκεσίαις 
ταίς σαίς ίερομύστα σοφέ. 

ΤΑ πολλά μου έγκλήματα, μfι στήσυς έμπροσθέν μου, τών 
δακρύων μου δέσποτα, μfι παρασιωπήσεις. τούτοις δέ με 
κάθαρον, άπο παντός μολυσμοϋ σαρκός και πvεύματος.[50] 

ο την χάριν δεξάμενος, ύψόθεν τών θαυμάτων, τfiς ψυχfiς μου 
και σώματος, θεράπευσον τα πάθη. ίνα μη τοίς πταίσμασιν, 
έπιχαρίj τοίς έμοίς δ δολιόφρων σοφέ. 

<Θεοτοκίοv>. 

Υ Περέ6ης, πανάμωμε, τας ούρανίους τάξεις. τον γαρ τούτων 
έκύησας, Θ(εο)ν καί 6ασιλέα. διο σε γεραίρομεν, ώς πλατυτέραν 

· σαφώς τοϋ ούρανοϋ καί τfiς γης. 

'(2δή η'. Ό στεyάζωv έv <ϋδασι>. 

ΒΑπτιζόμενον κύμασι, πολυειδών πειρασμών, έκ πταισμάτων 
ζάλης, άπερ έν 6ίφ, είργασάμην κακώς, έκτενώς δέομαι, καί μη 
έάσυς με π(άτ)ερ, ναυαγfjσαι σώσόν με προφθάσας, ταίς προς 
τον δεσπότην, άγίαις σου πρεσ6είαις. 

0Υκ έγνώσθη τα ίχνη μου, έν ταίς δδοίς τοϋ Θεοϋ, άλλ' έν γίj 
έρήμφ, τfiς άμαρτίας, έπλανήθην κακώς. δθεν έκδέχομαι, 
θεοφόρε την φλόγα, τfiς γεέννης συ δ' έπίστρεψόν με, καί προς 
μετανοίας κατεύθυνον τας τρί6ους. 

Υ Πομένων ύπέμεινα, θλίψεις πολλας καί κακάς, 6αρυτάτυ 
νόσφ, πεπεδημένος, ίεράρχα Χ(ριστ)οϋ. δθεν σοϋ δέομαι, τας 
δεινάς μου θεράπευσον όδύνας. συ γαρ έκομίσω, χάριν 
ούρανόθεν τaς νόσους θεραπεύειν. 

ΛΑοϋ σύνταγμα πάτριον, τό πρόσωπόν σου τρανώς, λιτανεύει 
μάκαρ, δνπερ έκτήσω, διδαχαίς σου σοφαίς, τείχος γαρ 
κέκτηται, σε καί πϋργον ίσχύος, έκ προσώπου σου πάντων 
πολεμίων. δν καί περιέπεις είς πάντας τους αίώνας. 
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<Θεοτοκίον>. 

ΓΕννηθείσα έκ σπέρμ~τος, του 'Αβραάμ άληθώς, σύ άσπόρως 
τίκτεις, και ύπi:ρ φύσιν, τον Θεον 'Αβραάμ, σάρκα φορέσαντα, 
δι' ήμας τούς φθαρέντας, άμαρτίαις. δθεν σου τον τόκον, κόρη 
εύλογουμεν είς πάντας τούς αίώνας. 

'(lδή θΌ 'Έφριξε πάσα άκοή. 

Αrγελος ώφθης έπι γfiς, πολιτείαν μετελθwν τf~ν ίσάγγελον. 
δθεν άγγέλων σε, χοροστασίαι καθυπεδέξαντο. έν αίς 
μνημόνευε τfiς σfiς άει ποίμνης δσιε, δαιμόνων βλάβης αύτήν, 
καί παντοίων πειρασμών έκλυτρούμενος. 

Ρ Εουσιν ώσπερ ποταμοί, τών θαυμάτων σου τά πλήθη 
μακάριε, και κατευφραίνουσι, πιστών καρδίας θείοις χαρίσμασι. 
πάντα δε βόρβορον παθών δεινών άποπλύνουσι. διο τανυν και 
ήμας, νοσημάτων χαλεπών άποκάθαρον. 

IΝα σε λόγοις εύφημώ, και τιμώ τά μεγαλείά σου δσιε, ίασαι 
δέομαι, τά τfiς ψυχfiς μου άδηλα τραύματα, και τάς του 
σώματος όδύνας θεράπευσον, και έκ πολλών πειρασμών, και 
κινδύνων χαλεπών με διάσωσον. 

Απονον δσιε ζωήν, τών σών πόνων άμοιβf~ν κληρωσάμενος, 
καί έν σκηνώμασιν, εύφραινομένων περιφανώς κατσικών, τούς 
σούς ίκέτας συμφορών και πόνων και θλίψεων, και τυραννούσης 
χειρός, ταίς πρός Κ(ύριο)ν πρεσ6είαις σου λύτρωσαι. 

<Θεοτοκίον>. 

ΣΥ μου εί τείχος όχυρόν, προστασία φοβερά και άντίληψις, 
άκαταμάχητος, έν τφ παρόντι βίφ πανύμνητε. άλλ' εϋροιμί σε 
6οηθον και έν τft έξόδφ μου, και έν ήμέρι;χ Χ(ριστ)ου, τf~ν 
άθλίαν μου ψυχf~ν περιέπουσαν. 

Καi τά λοιπά τifς παρακλήσεως. Καi άπ6λvσις. 

/ 
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Acolouthia of the Fifteen 
Martyrs of Tiberiopolis 



[1] Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ 1 Α 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ 
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Τών έπί Ίουλιανοϋ τοϋ Παραβάτου μαρτυρησάντων έν 
Τι6εριουπόλει 

τίj κοινώς έπικαλουμένυ Στρουμνίτζι:~. 

ΝΕΩΣΤΙΚΑΙΝφΤΥΠφΕΚΔΕΔΟΜΕΝΗ 
ΔαπάνΙJ μtν τfiς Σε6ασμίας Μονfjς τοϋ έν άγίοις Πατρός ήμών 

Ναούμ 
τοϋ Θαυματουργοϋ. 

Διορθώσει δε τοϋ λογιωτάτου Κυρίου Μιχαf~λ τοϋ ΓΚόρας. 

Καί άφιερωθείσα παρ' αύτοϋ τφ Μακαριωτάτφ 'Αρχιεπισκόπφ 
τfjς 
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Πρώτης Ίουστινιανfiς 'Αχρ{ε}ιδών Κυρίφ Κυρίφ 
ΙΩΑΣΑΦ. 

'Εν Μοσχοπόλει 1741 
Παρa Γρηγορίφ 'Ιερομονάχφ τφ ΚωνσταντινίδfJ. 



[2] ΜΗ Ν 1 
Ν ο Ε Μ Β Ρ 1 Ω.ΚΗ'. 

Τών άγίων Πεντεκαίδεκα ίερομαρτύρων, τών έπi 'Ιουλιανού 
τοu Παραβάτου μαρτυρησάντων έν Τι6εριουπόλει. 

'Εν τ@ μεγάλφ έσπεριν@ στιχολογοίJμεν τό α' άντίφωνον, τό 
Μακάριος άνήρ. 

'Εν δέ τ@ Κύριε έκέκραξα. ίστώμεν στίχους η' καί ψάλλομεν τά 
παρόντα προσόμοια, ήχος 6 ', δευτεροίJντες αύτά. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασιν. 

Ποίοις ύμνφδιών ςiσμασιν, εύφημήσωμεν εύσεβοφρόνως. τούς 
ίερομάρτυρας &παντες, καi τερατουργούς πεντεκαίδεκα. ώς 
τών Τιβερίων ύπερμάχους. τούς μέν, ώς χοροστασίας 
προεξάρχοντας, τούς δέ, ώς μετeχ τών πρώτων κοπιάσαντας, έν 
τ{ϊJ τfjς πίστεως λόγφ, άσκητών τε πόνοις, καi ά8λήσαντας σύν 
αύτοίς, οϋς εστεψε Κύριος, δ εχων το μέγα Ελεος. 

'Όμοιον. 

Ποίοις τούς του Χριστού κήρυκας, έπαινέσωμεν έν έτησίοις. 
τούς έκ τfiς έιjJας έκλάμψαντας. καi μαρτυρικ{ϊJ τέλει δύσαντας. 
έν τti προς δυσμeχς τοu Τιβερίου, Τιμό8εον τον έν ταύτη 
προεδρεύσαντα. Θεόδωρον τον πατράσι 8είοις σύνεδρον. τti 
κατ' 'Αρείου συνόδω, Κομασίφ &μα. Εύσεβίφ τε μονασταίς, σύν 
" δε έ , f ' α 'α εν κα σπεριοις, οις μυσται προσηριυμηυησαν. 

'Όμοιον. 

Ποίοις διανοιών ομμασιν, 8εωρήσωμεν άναδραμόντες. δόξαν 
ούρανίαν, καi άφ8αρτον. τι)ν μετ' άγγέλων συνοίκησιν. τfίς 
τριπλfiς πεντάδος τών άγίων. έκείνα γeχρ άλη8ώς 
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έκληρονόμησαν.&περ είσiν άθεώρητα καi άφραστα. καi άκοιj καi 
καρδίι;χ. τών βροτών άνήκουστα, καi άνέφικτα άγαθά, καi τίς 
έξισχύσειεν άξίως αύτους αίνέσασθαι. 

Δ6ξα. τΗχος α'.[3] 

ΘΕαρχίφ νεύματι, άνωθεν δ θεοφόρος Τιμόθεος, ύπό τοϋ 
θείου κινούμενος Πνεύματος. 

<τΗχος> Πλ. α '. 
Καταλαμβάνειν τfιν περίκλυτον Θεσσαλονικέων πόλιν, 
σπουδαίως ήπείγετο. 

<τΗχος> (3= 

συν φ Κομάσιος συν Εύσεβίφ άμα καi Θεοδώρφ τφ θείφ, οί fiσαν 
συνέκδημοι άπό Νικαίας, είδωλολάτρας κρατοϋντας 
έκφεύγοντες, τφ δέει κρατούμενοι, μη άσεβείι;χ καθυπαχθείεν. 

<τΗχος> Πλ. f3 '. 
Καi δια τοϋτο τfίς πλάνης, τα έκείσε λυμαινομένης, είς 
Τιβεριούπολιν εύθέως παραγίνονται. 

<τΗχος> γ '. 
'Ένθα τους δέκα, καi lνα συμφοιτητας προσεπεκτήσαντο, είς 
συνασπισμόν τοϋ Εύαγγελίου. 

<τΗχος> f3αpύς. 
Δια τούτων γαρ δ παγγενιlς φωτισμός Τιβερίοις γέγονε. καi έν 
τοίς πέριξ Χριστός έ:γνωσται. 
Καi τούτοις άξιον γέρας άπονέμειν άδύνατον. τούτων γαρ το 
ύπερβάλλον ύπερέχει πασαν εννοιαν. 

<τΗχος> Πλ. δ '. 
Διό μάρτυρες θυηπόλοι, καi φίλοι, καi άπόστολοι τοϋ Χριστοϋ, 
τρείς πέντε δντες διηνεκώς διαφυλάττοιτε βλάβης άπό πάσης 
τοϋ έχθροϋ, άνωτέρους τους ύμνητας ύμών, νϋν γαρ τιlν ύμών 
θείαν τελείωσιν. 

<τΗχος> α '. 
Τfίς Τιβερίου ή πασα πληθυς μακαρίζομεν. 

Καi vvv. 
Τήν παγκόσμιον δόξαν. Είσοδος. Τό φώς ίλαρόν. 

Τό προκείμενον. Τής ήμέρας. Καi τά άναγνώσματα. 
Προφητείας Ήσαίοv τό άνάγνωσμα. 

Τ Αδε λέγει Κύριος, πάντα τα έ:θνη συνήχθησαν άμα, καi 
συναχθήσονται άρχοντες έξ αύτών. τίς άναγγελεί ταϋτα έν 
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αύτοίς, η τα έξ άρχης τίς άκουστα ποιήσει ύμίν; άγαγέτωσαν 
τοuς μάρτυρας αύτών, καi δικαιωθήτωσαν, καi είπάτωσαν 
άληθfl. γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καi έγώ μάρτυς Κύριος ό Θεός, καi 
ό παίς δν έξελεξάμην. ίνα γνώτε, καi πιστεύσητέ μοι, καi σύνητε, 
δτι έγώ είμί εμπροσθέν μου ούκ έγένετο άλλος Θεος, καi μετ' έμf. 
ούκ εσται. έγώ είμι ό Θεος, καi ούκ εστι πάρεξ έμοϋ ό σιjJζων. 
'Εγώ άνήγγειλα καi εσωσα, ώνείδισα, καi ούκ i'jν ύμίν άλλότριος. 
ύμείς έμοi μάρτυρες, καi έγώ μάρτυς Κύριος ό Θεός, δτι άπ' 
άρχflς είμί, καi ούκ εστιν ό έκ τών χειρών μου έξαφούμενος. 
ποιήσω, καi τίς άποστρέψει αύτό; οϋτω λέγει Κύριος ό Θεός, ό 
λυτρούμενος ύμaς, ό &γιος 'Ισραήλ. 

Σοφίας Σολομώντος <τό άνάγνωσμα>. 

Δ Ικαίων ψυχαi έν χειρi Θεοϋ, καi ού μι) &ψηται αυτων 
βάσανος. 'Έδοξαν έν όφθαλμοίς άφρόνων τεθνάναι, καi 
έλογίσθη κάκωσις ή εξοδος αύτών. καi ή άφ' ήμών πορεία, 
σύντριμμα. οί δέ είσιν έν είρήν~:~. [ 4] καi γaρ έν οψει άνθρώπων, 
έaν κολασθώσιν, ή έλπiς αύτών άθανασίας πλήρης. καi όλίγα 
παιδευθέντες, μεγάλα εύεργετηθήσονται, δτι ό Θεος έπείρασεν 
αύτοuς, καi εuρεν αύτοuς άξίους έαυτοϋ. ώς χρυσον έν 
χωνευτηρίφ έδοκίμασεν αύτοuς, καi ώς όλοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αύτούς, καi έν καιρ{ί) έπισκοπflς αύτών, 
άναλάμψουσι, και ώς σπινθfjpες έν καλάμΙJ διαδpαμοϋνται. 
κρινοϋσιν ε&νη, καi κρατήσουσι λαών. καi βασιλεύσει Κύριος είς 
τοuς αίώνας. οί πεποιθότες έπ' αύτφ, συνήσουσιν άλήθειαν, καi 
οί πιστοi έν άγάπ~:~ προσμενοϋσιν αύτφ. δτι χάρις, καi Ελεος έν 
τοίς όσίοις αύτοϋ. καi έπισκοπι) έν τοίς έκλεκτοίς αύτοϋ. 

Σοφίας Σολομώντος <τό άνάγνωσμα>. 

Δrκαιοι είς τον αίώνα ζώσι. καi έν Κυρίφ ό μισθbς αύτών, καi ή 
φροντiς αύτών παρa ύψίστφ. διa τοϋτο, λήψονται το βασίλειον 
τιϊς εύπρεπείας, καi το διάδημα τοϋ κάλλους έκ χειρος Κυρίου. 
δτι τfi δεξι(Χ αύτοϋ, σκεπάσει αύτοuς. καi τφ βραχίονι, 
ύπερασπιεί αύτών. λήψεται πανοπλίαν τον ζιϊλον αύτοϋ. καi 
όπλοποιήσει τι)ν κτίσιν είς άμυναν έχθρών. ένδύσεται θώρακα 
δικαιοσύνην. καi περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν άνυπόκριτον. 
λήψεται άσπίδα άκαταμάχητον όσιότητα, όξυνεί δε άπότομον 
όργι)ν είς pομφαίαν, συνεκπολεμήσει αύτ(i) ό κόσμος έπi τοuς 
παράφρονας, πορεύσονται δε εϋστοχοι βολίδες άστραπών. καi 
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ώς άπό εύκύκλου τόξου τών νεφών, έπί σκοπόν άλοϋνται, καί έκ 
πετρο6όλου θυμοϋ, πλήρεις pιφήσονται χάλαζαι. άγανακτήσει 
κατ' αύτών ϋδωρ θαλάσσης. ποταμοί δt συγκλείσουσιν 
άποτόμως. άντιστήσεται αύτοίς, πνεύμα δυνάμεως, καί ώς 
λαίλαψ έκλικμήσει αύτούς. καί έρημώσει πάσαν τfιν γην άνομία. 
καί ή κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. άκούσατε οδν 
6ασιλείς, καί σύνετε, μάθετε δικασταί περάτων γης, ένωτίσασθε 
οί κρατοϋντες πλήθους. καί γεγαυρωμένοι έπί όχλοις έθνών. δτι 
έδόθη παρa Κυρίου ή κράτησις ήμών, καί ή δυναστεία παρa 
ύψίστου. 

Είς τήv λιτήν. 'Ιδιόμελον. τΗχος α'. 

Αrάλλεται σήμερον, ή 'Εκκλησία τοϋ Θ(εο)ϋ. λαμπρυνομένη τδ 
χάριτι, καί πιστώς πανηγυρίζει τών όρθοδόξων τό σύστημα, έπi 
τδ ένδόξω μνήμΤJ ύμών, &γιοι θαυματουργοί, Πεντεκαίδεκα. καi 
δοξολογεί Χριστόν, τόν δι' ύμών παρέχοντα ήμίν τό μέγα f.λεος. 

τΗχος πλ. α'. 

ΔΕϋτε πιστοί σήμερον, ~σματικfιν* χορείαν έπικροτήσαντες, 
εύσε6ώς πανηγυρίσωμεν. καί τών άγίων Πεντεκαίδεκα τfιν 
μνήμην, ένδόξως τιμήσωμεν, λέγοντες. χαίρετε μάρτυρες 
f.νδοξοι, Θεόδωρε, Τιμόθεε, ίεραρχών τό έγκαλλώπισμα. χαίρετε 
της Τιβερίου, οί στερεοί πολιοϋχοι. χαίρετε Πέτρε, καί 'Ιωάννη 
Εύσέ6ιε, Κομάσιε, Δανιήλ. καί ό λοιπός κατάλογος τών 
μαρτύρων. καi Χ(ριστ)(ί) ύπtρ τοϋ κόσμου πρεσ6εύσατε. νίκας 
τ(ί) 6ασιλεί, κατα 6αρ6άρων δωρήσασθαι. καί ταίς ψυ[5]χαίς 
ήμών τό μέγα f.λεος. 

τΗχος πλ. δ '. 

ΑΣματικfιν χορείαν, κροτήσωμεν σήμερον, τών άθλοφόρων 
Χριστοϋ, τελοϋντες μνήμην φαιδράν. οuτοι γaρ έν τΌ Τιβερίου 
πόλει σκηνώσαντες, τοϋ έχθροϋ θριαμ6ευταί, είς άεi 
άναδείκνυνται, καί Χ(ριστ)(ί) άπαύστως, ύπtρ ήμών δυσωποϋσι, 
είς τό σωθηναι τaς ψυχaς ήμών. 
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Δ6ξα. τΗχος πλ. 8 '. 

ΣΗμερον συνέδριον άνόμων συναθροίζεται, κατa τών δικαίων. 
Φίλιππος δ δυσσεβής, σuν Ούάλεντι, ώς τον ζωοδότην τό πρίν, 
θανάτου ψήφ~ έκδεδώκασι, τών Τι6ερίων τούς ίεροuς 
διδασκάλους. ουτοι γaρ ούκ flνεσχον τοϋ θuσαι τοίς είδώλοις, οί 
τοϋ Χ(ριστ)οϋ προσκυνηταί, flλεγξαν δε μάλλον τούς τυράννους 
παppησί{Χ, πέντε προς τούς δέκα νικηφόροι φανέντες. 
προσκυνοϋμεν τούς άγώνας ύμών, ω άθληταί, σώσατε ήμaς, 
ταίς εύχαίς ύμών. 

Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίον). Είς τόν στίχ[ον] στιχ[ηρά] προσ6μοια. 
ΤΗχος πλ. 8 '. 

Τριήμερος άνέστης Χριστέ. 

0Υράνιοι φωστfjρες έν γij, τρείς πέντε νϋν άνίσχουσιν, οϋς 
άξίως, έπαινέσωμεν πιστοί, Τιμόθεον τον θείον, Εύσέ6ιον καί 
Πέτρον, καi Ίωάννην τούς θεόφρονας. 

Καvχήσονται δσιοι έν δ6ξσ. 

Δ Οχεία όντως wφθητε, τοϋ Πνεύματος θεόφρονες, τfjς 
Τριάδος, γεγονότες ύπουργοί, ψυχaς κεχερσωμένας, άρότρφ 
θείου λόγου, κατενεώσατε σεβάσμιοι. 

Στίχ[ος]. Οί ίερείς σου Κύριε ένδύσονται. 

ΣΥνέλθωμεν συμφώνως πιστοί, γεpαίροντες τήν φάλαγγα, τών 
μαρτύρων, καί σεπτών ίεραρχών, λευίτών ίερέων, τήν μνήμην 
έκτελοϋντες, συνασκητών το έγκαλλώπισμα. 

Δ6ξα. τΗχος πλ. 8 '. 
Πρός τό, Ίεραρχών τήν καλλονήν. 

IΕραρχών τaς καλλονάς, καi τών μαρτύρων κλέη, τaς 6ρύσεις 
τών θαυμάτων, καi τούς ταχείς τών πιστών άντιλήπτορας, 
συνελθόντες οί φιλέορτοι, {ισματικοίς* έγκωμίοις ύμνήσωμεν 
λέγοντες, χαίρετε Τι6ερίων φρουροί, καί πρόμαχοι σεπτοί, καi 
στύλοι άπερίτρεπτοι, χαίρε πεντaς ή τριπλή άθλητών, ή τών 
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τυράννων ένώπιον τfιν Τριάδα κηρύξασα. χαίρετε άδικούντων 
τοϋ θράσους καθαιρέται. καi άδικουμένων θερμότατοι 
προστάται. καi νϋν πατέρες ίερόαθλοι, μfι παύσητε πρεσ6εύειν 
Χρ1στφ τφ Θεφ, ύπf:ρ τών πίστει, καi πόθφ τελούντων άεί, τfιν 
χαρμόσυνον, καi πανέορτον μνήμην ύμών. 

Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίον). 
'Απολυτίκιον . .,Ήχος δ '. Πρός τό, Τών έν δλφ τ@ κόσμφ. 

ΤΗ άσκήσει τfιν σάρκα νεκρώσαντες, εύσε6είας τον λόγον 
κηρύξαντες. καταφρονήσαντες τών έπικήρων, καί Χριστόν 
ποθοϋντες σοφοi άθληταί. τοίς τυράννο1ς γενναιοφρόνως 
άντεκατέστητε. καi στεφάνοις άθλητικοίς κατεστέφθητε. ίάσεις 
τοίς προσιοϋσι άναπηγάζετε. 

'Έτερον. Δόξα . .,Ηχος y '. Θείας πίστεως. 

Μ Εγα καύχημα, ή Τι6ερίων. καi όχύρωμα τοuς ίεράρχας, 
ίερείς f6] καί λευΊ'τας κατέχουσα, τών είδώλων τιlν πλάνην 
έλέγξαντας. ούτοι φάλαγγας, άποσοβοϋσι δαιμόνων, pώσ1ν 
δωροϋνται πιστοίς, οί Πεντεκαίδεκα. 

Καί νίίν. Θε(ο)τ(οκίον). Σέ τήν μεσιτεύσασαν. Καί άπόλυσις. 

Είς τόν ορθρον μετά τήν α' στιχολοyί[αν]. Κάθισμα . 
.,Ηχος α : Τόν τάφον σου σωτήρ. 

ΤΡιάδος τfiς σεπτfiς, ή τριπλfι πεντaς θεία. αίνείσθω παρ' 
ήμών, Θεοδώρφ σuν &.μα, ό μέγας Τιμόθεος, καi ό θείος 
Κομάσιος σuν τοίς δώδεκα, τfiς 'Εκκλησίας φωστfiρσιν οί 
πανάριστοι, τών σωζομένων ποιμένες, οί στύλοι τfiς πίστεως. 
Δίς. 

Θε(ο)τ(οκίον). 'Όμοιον. 

Κ Υ6έρνησον άγνή, τιlν άθλίαν ψυχήν μου, καl οίκτειρον 
αύτιlν ύπο πλήθους πταισμάτων, 6υθφ όλισθαίνουσαν, 
άπωλείας πανάμωμε, καi έν ί6ρζΧ με, τίj φο6ερ~ τοϋ θανάτου, σu 
έξάρπασον, κατηγορούντων δαιμόνων, καί πάσης κολάσεως. 
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Μετά τήν 6 'στιχολογίαν. Κάθι[σμα]. τΗχος δ '. Έπεφάνη 
σήμερον. 

01 σοφοi διδάσκαλοι, τών Τιβερίων, τον Χριστον δοξάσαντες, 
έργοις, καi λόγοις έπi γης. μεγαλυνέσθωσαν σήμερον, ώς 
σωτηρίας ήμών όντες πρόξενοι. 

'Έτερον. 'Όμοιον. Δόξα. 

Εορτάζει σήμερον, ή Τιβερίου, την σεπτfιν πανήγυριν, τών 
διδασκάλων τών αύτfiς, καi γaρ αύτοi έστερέωσαν, ταύτην τfιν 
πόλιν, αύτών θείοις δόγμασιν. 

Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίον). 

Ε Πελεύσει Πνεύματος, τοϋ παναγίου, τοϋ Πατρός τον 
σύνθρονον, καi όμοούσιον φωνtj, τοϋ άρχαγγέλου συνέλαβες, 
θεοκυfjτορ* Άδαμ ή άνάκλησις. 

Μετά τόν πολυέλεον. Κάθισ[μα]. τΗχος δ '. 
Ταχύ προκατάλα&. 

ΦΩστfiρες ύπέρλαμπροι, τfiς 'Εκκλησίας Χριστοϋ, τον κόσμον 
έφωτίσατε ταίς διδαχαίς ύμών πατέρες θεόσοφοι, τήξαντες τaς 
αίρέσεις, πάντων τών κακοδόξων. σβέσαντες τaς φλογώδεις, 
τών βλασφήμων συγχύσεις. διο · ώς Ίεράρχαι, Χριστ(ί) 
πρεσβεύσατε σωθfiναι ήμάς. Δίς. 

Καί νίίν. Θεοτοκίον. 

Π Αρθένε πανάμωμε, μ(ήτ)ηρ Χριστοϋ τοϋ Θεοϋ. Μαρία 
θεόνυμφε, καi άπειρόγαμε. πιστών ή άντίληψις, pϋσαι παντός 
κινδύνου, καi παντοίας άνάγκης. Δέσποινα Θεοτόκε, τούς έν 
πίστει καi πόθφ, τtj σκέπτ:~ σου προστρέχοντας, μόνη θεόνυμφε. 

Οί άνα6αθμοί. 
Τό α , άντίφωνον του δ , ήχου. Προκείμενον. ΤΗχος δ '. 

Οί ίερείς σου, Κύριε, ένδύσονται. 
Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν. Τό πάσα πνοή. Εύαγγέλιον. 

Όσιακόν. Δόξα. 
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Ταίς τών διδασκάλων. Καί νvν. Ταίς τής Θεοτόκου. Έλέησόν με 
δ Θεός. Καί τό ίδιόμελον. τΗχος πλ. 6 '. [7] 

Ε Ξεχύ8η ή χάρις, έν χείλεσιν ύμών, δσιοι πατέρες, καi 
γεγόνατε ποιμένες τfjς τοu Χριστού 'Εκκλησίας, διδάσκοντες τa 
λογικa πρόβατα πιστεύειν είς Τριάδα δμοούσιον, έν μι~ 8εότητι. 

Ό κανών τής Θεοτόκου μετά τών είρμών είς ς'καί τών άyίων οί 
δύο, είς η'. Ποίημα Κυρίου Κωνσταντίνου άρχιερέως τής αύτής 

Τι&ριουπόλεως τοv Κα6άσιλα. 
'.(lδή α'. τΗχος πλ. δ '. "f.σωμεν τφ Κυρίφ. 

ΑΝοιξόν μου το στόμα, Λόγε του Θεου, καi λόγον Εμπνευσον. 
εύφημfjσαι άξίως. τούς σεπτούς ίερείς σου, καi μάρτυρας. 

Τ Ούς διττούς άποστάτας, 'Ιουλιανόν τε καi τον ,, Αρειον, ώ 
Θεόδωρε μάκαρ έν ίδίοις καφοίς καταβέβληκας. 

Τ1μο8έου τούς άθλους, του ίεροκήρυκος τιμήσωμεν. Εύσεβίου 
τούς πόνους. εύσεβώς οί πιστοί εύφημήσωμεν. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Άχραντε Θεοτόκε, ή σεσαρκωμένον, τον ά\διον, καi ύπέρ8εον 
Λόγον, ύπέρ φύσιν τεκοuσα ύμνοuμέν σε. 

'Έτερος κανών τοίJ αύτοv, ού ή άκροστιχίς. 
Σύνταγμα τερπνόν μαρτύρων έπαινέσω. τΗχος α'. 

Πικρiiς δουλείας pvσθείς. 

ΣΕπτών μαρτύρων πανήγυριν. τελέσωμεν γη8όμενοι σήμερον. 
τον πάντων Θεόν, καi Κύριον. ίλεων δπως τούτων, ταίς 
προσευχαίς εϋροιμεν, καί δόξης τfjς αύτών, μετa χαράς 
άξιω8είημεν. 

Υ Ιοί Θεου κατa μέ8εξιν, γεγόνατε τοίς Εργοις δοξάσαντες 
αύτόν. καί δόξης έτύχετε, μάρτυρες, άνεκφράστου, καi άγα8ών 
τών έπουρανίων, καi μενούσης άλη8ώς μακαριότητος. 

Ν Οος στεppότητι πρότερον, τον Λόγον τ{ϊJ Πατρi δμοούσιον. 
τρανώσας ίjσχυνας "Αρειον. είτα τον Παραβάτην αϊμασι σοίς 
ώς ποιμήν, καί μάρτυς, έναπέπνιξας σοφέ, μάρτυς Θεόδωρε. 
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Θ(εο)τ(οκίον). 

Το θείον όρος τιμήσωμεν, έξ ou έτμήθη λίθος άκρόγωνος. είς 
ενωσιν &γων &ppητον, τα το πριν διεστώτα. τιlν άληθfi, τοϋ 
Θεοϋ μητέρα, ώς αίτίαν τfiς ήμών έπανορθώσεως. 

Κατα8ασίας λέyομεν έν μέν τφ δεξι@ χορφ τόν παρόντα 
είρμόν. Πικρiiς δουλείας pυσθείς 'Ισραήλ. 

'Εν δέ τφ άριστερώ μέρει, τό παρόν τροπάριον πρός τόν αύτόν 
• τ 

η χ ον. 

Ω Σ άγαθον στρατολόγιον, και τοϋτό σου Χριστε το 
νεόλεκτον. ού δώδεκα γaρ συνέταξας, wσπερ τούς άποστόλους. 
άλλα και τρείς, προσεπισυνfiψας, κατα πλάνης ίεράν, μαρτύρων 
φάλαγγα. 

'Ρδή Υ '. 
Σύ εί τό στερέωμα κατ' άρχάς. 

Ν Εύματα σ(ωτή)ρια, τοϋ άγαθοϋ σοφοι Πνεύματος, ώς 
ποταμοί, Πέτρον έμφορείτε, και δεκάδα θεόφρονα. 

Α Θροισμα θεόλεκτον, ίεραρχών σοφών σήμερον, κα ί 
μοναστών, νϋν και ίερέων, και μιγάδων ύμνήσωμεν. [8] 
ΗΛεγξε παράνομα, ή γερουσία σου Κύριε. ή ίερά, έ:ργφ τοϋ 
έχθίστου, τών άρχόντων τα σκάμματα. 

Θεοτοκίον. 

ΕΥ ας της προμήτορος, σύ έπανόρθωσις γέγονας, τον άpχηγόν, 
της ζωfiς τ(ίJ κόσμφ, Θεοτόκε κυήσασα. 

'Άλλος. Τ(δ πρό τών αίώνων. 

ΜΗ έν τίj σοφί~, καί. τ(ίJ πλούτφ καυχάσθω θνητός τ(ίJ αύτοϋ, 
άλλα τίj πίστει τοϋ Κυρίου, όρθοδόξως κραυγάζων, Χριστ(ίJ τ(ίJ 
Θει;ϊ) και λέγων αύτι;ϊ), έπι τιlν πέτραν τών σών έντολών, 
στήριξόν με, Δέσποτα. 
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ΑΣμασιν ένθέοις, δ θεόφρον* ημάσθω Τιμόθεος, Θεόν τψήσας 
έναρέτφ, πολιτεί~ καί στέφος, διπλοϋν παρ' αύτοϋ δεξάμενος, 
ώς ίεράρχης καί μάρτυς Χριστοϋ, τών παθών θεόκριτος. 

ΓΝώμΙJ στε(>pοτάτΙJ, 'Ιωάννης καί Πέτρος Θεόδωρος, Σέργιός 
τε, καί Νικηφόρος, πρεσβυτέρων καθέδρα, Θεόν άγνοοϋντες δι' 
αίματος. τφ ύπ' αύτών θυομένφ Χριστφ, χαίροντες 
προσήχθησαν. 

Μ Ιαν καρτερίαν, έν δυσίν έπεδείξαντο σώμασιν. οί 
γενναιόφρονες λευiται, τοϋ Χριστοϋ καί όπλίται στε(>pοί, Θωμάς 
καi Βασίλεως. καi διαδήμασι τ<'χς κεφαλάς, νίκης 
κατεστέφθησαν. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Α Ρpητος δ τρόπος, τfiς συλλήψεως καi τfiς κυήσεως, τfiς σfiς 
Παρθένε Θεοτόκε. τον γ<'χρ aληπτον πάσιν, Υίόν τοϋ Θεοϋ, 
συνείληφας aνευ σποράς, καi τεκοϋσα άγνή, μένεις 
άει πάρθε νος. 

Κατα6ασία. Τ(δ πρό των αίώνων. 'Έτερον. 'Όμοιον. 

Τ <ρ έπi ύδάτων, στερεώσανη τήν γfiν άσχέτως Θ(ε)ψ. καi έπi 
ξύλου κρεμασθένη, δλικώς άναθέντες, ψυχών τήν έλπίδα 
&πασαν. τf~ν δια ξίφους στεppaν έκτομήν, εφερον οί &γιοι. 

Κάθισμα. τΗχος α'. Τόν τάφον σου σ(ωτ)ήρ. 

Τ Οuς μάρτυρας Χριστοϋ, καi στε(>pοuς πολιούχους. 
συνέλθωμεν πιστοί, έπαξίως τψfjσαι. ώς θύματα όλόκληρα, ώς 
θυσίας ώς θύτας Χριστοϋ. ούτοι "Αρειον, καi Παρα6άτην είς 
τέλος, καταβάλοντες τοϋ μαρτυρίου το στέφος, λαμπρώς 
ένεδύσαντο. 

'Έτερον. 'Όμοιον. 

Α Στέρες φαεινοί , της Χριστοϋ 'Εκκλησίας, έδείχθητε σοφοί, 
διδαγμάτων άκτίσιν , αύτήν καταυγάζοντες, καi τών aθλων 
λαμπρότησι, τών θαυμάτων τε, ταίς παραδοξοποιi'α ι ς. Όθεν 
σήμερον, τήν ίερaν ύμών μνήμην , πιστώς έορτάζομεν. 
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Θεοτοκίον. 
'(lδή δ '. Είσακήκοα Κύριε. 

ΔΙασύρειν οί δόλιοι, εσπευδον το κήρυγμα το σεβάσμιον. άλλα 
τούτων έχαλίνωσαν, τιlν λυσσώδη γλώσσαν οί σεβάσμιοι. 

Τ Ων είδώλων ήλέγξατε, μάρτυρες τον δόλον, καi τιlν 
δυσσέβειαν. τον Χριστον δε έκηρύξατε, νικητην θανάτου, 
ίερώτατοι. 

Qγ κιβδήλοις έκραύγαζον, θύομεν θυσίαν, άλλα τα σώματα. 
ώς θυσίαν νϋν εύάρεστα, τ(ί) Θε(ί'J τών δλων προσενέγκομεν. 

Ε Πi πέτραν έπήξατε, τιlν οίκοδομιlν ύμών ίερώτατοι. δια 
τοϋτο [9] άπερίτρεπτοι, προσβολαίς πνευμάτων άνεδείχθητε. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

ΘΕοτόκον σε πάναγνε, οί πεφωτισμένοι, πάντες κηρύττομεν, 
τον γαρ flλιον έκύησας, τfiς δικαιοσύνης άειπάρθενε. 

'Άλλος. Ρά8δος έκ τfiς pίζης. 

Ακήκοε πάλαι 'Αββακούμ, Χριστέ σου δ θαυμάσιος, τιlν άκοήν 
σου καi φόβφ έκραύγαζεν. άπο Θαιμαν δ Θεός, καi ό aγιος flξει 
όρους κατασκίου δασέος, τοϋ σώσαι τούς χριστούς, δόξα τΏ 
δυνάμει σου Κύριε. 

Τ Ην φέρουσαν τρίβον προς ζωήν, άσκητικώς δδεύσαντες, 
άθλητικfiς εύκλείας έπέτυχον, Εύσέβιος ό στεppός, ό κλεινός 
Κομάσιος, Χαρίτων ό θείος Δανιήλ τε, ό ίερεύς σύν αύτοίς καi ό 
πανευκλειlς 'Ιερόθεος. 

Ε Πίκηρον Σώκρατες σοφέ, στρατείαν μεν κατέλιπες, τ(ί'J 
βασιλεί Χ(ριστ)(ίJ έστρατεύθης δέ, προς τούς τυράννους 
στεppώς, άντικαθιστάμενος, θύειν άναγκάζοντας, 6ε6ήλοις 
θεοίς, καi θϋμα Θ(ε)(ίJ, τέλειον προσήχθης εύάρεστον. 

ΡΗμασιν ύμνείσθω ίεροίς. Θεόδωρος Τιμόθεος, Εύσέβιός τε καi 
Κομάσιος, Θεόδωρος Δανιήλ, Πέτρος καi Νικηφόρος, Σωκράτης 
Χαρίτων 'Ιωάννης, Βασίλειος καi. Θωμάς, 'Ιερόθεός τε καi 
Σέργιος. 

133 



Θ(εο)τ(οκίοv). 

Πύλην πλατυτέραν ούρανων, και θρόνον σε γινώσκομεν, των 
Σεραφiμ ύπέρτερον πάναγνε. δν γaρ το πάν ού χωρεί, ώς Θεόν 
έχώρησας, καi φέρεις άγκάλαις, ώσπερ 6ρέφος έν θρόνφ τ(ίJ 
πατρικφ, φύσιν τfιν ήμών ένιδρύοντα. 

Κατα6ασί[α]. ΡάΒδος έκ τίjς pίζης. 'Έτερον. 

ΤΩ παρείναι εφη τον καιρόν, Χριστε άναδειχθήσεσθαι, σέ ό 
προφήτης καθ' ήμάς έν σαρκί, άθλουντες δΕ οί σεπτοί, σου 
ίερομάρτυρες, εκραζον καλουντές σε άπαύστως, άναφανfjναι 
σωτήρ, τούτων είς 6οήθειαν εϋκαιρον. 

'(2δή ε'. Όρθρίζοvτες 6οώμέv σοι Κύριε. 

Του Πέτρου την θερμότητα φέρων, του άποστόλου, Πέτρος ό 
μακάριος, τους άνομουντας διήλεγξεν. 

Τον ελεγχον μη Φέροντες γλώττης, άληθεστάτης, τaς χείρας 
άπέτεμον, άμφω του Πέτρου οί άνομοι. 

Τ Ην μίαν τών χειρών έκριφείσαν, άνελομένη το φώς 
έκομίσατο, ή ά6λεποοοα το πρότερον. 

<Θεοτοκίον>. 

ΠΑρθένον μετa τόκον ύμνουμέν σε, Θεοτόκε, συ γap τον Θεόν 
Λόγον, σαρκi τφ κόσμφ έκύησας. 

Είρμός άλλος. Θεός ώv είρήvης. 

Το άδυτον φώς σου ελλαμψον Χριστέ, ταίς καρδίαις τών 
πίστει ύμνούντων σε, είρήνην παρεχόμενος ήμίν την ύπερ νουν, 
οπως έξ άγνωσίας, νυκτΟς προς την ήμέραν, τών έντολών σου 
τρέχοντες, δοξολογουμέν σε φιλάνθρωπε. 

Ν Ευραίς μεν ήγχόνησας πρώην σοφέ, των δογμάτων Θεόδωρε 
"Αρειον, είσαυθις Παρα6άτην, αίμάτων τοίς κρουνοίς, είς ϋψος 
6λασφημίαν, [10] λαλουντος, καi συν τούτοις, τον άρχέκακον 
Οφιν, γλώττ1J καθάπερ τούτοις χρώμενον. 
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Ο Σίως τfiς ποίμνης προέστης σοφέ, Τιβερίου τfiς πόλεως 
πρόεδρος, γενόμενος Τιμόθεε, καi χρίσματι σεπτφ, λαοuς 
καθαγιάζων, έν αίματι ίδίφ. είς τα &για χαίρων, τα τών άγίων 
προσεχώρησας. 

Ν Ικαίας έκφuντες, τών άθλων φωτί, τών θαυμάτων 6ολαίς 
τι)ν περίοικον, τfiς Τιβερίου πόλεως, αύγάζουσι φαιδρώς, ώς 
μέγιστοι φωστfiρες, Τιμόθεος δ μέγας, καi Θεόδωρος &μα, 
Εύσέ6ιός τε, καi Κομάσιος. 

Θεοτοκίοv. 

ΜΗ φλέξας παρθένε σεπτήν σου νηδύν, έξ άγνών σου αίμάτων 
σεσάρκωται. άτρέπτως ώς ηύδόκησας, δ Λόγος του Θεοu, ού 
μίαν όρθοδόξως, ύπόστασιν φρονοuμεν, έν δυσi ταίς φύσεσι, καi 
ένεργείαις καi θελήμασιν. 

Κατα8ασία. Θεός ώv είρήvης. 'Έτερον. 

Ο Πέντε έν άρτοις, κορέσας ποτέ, χιλιάδας πεινόντων Τιμόθεε, 
το θαuμα άπετέλεσε, καi πάλιν δια σου, έφάνης γaρ άppήτως, 
ξενίζων τον δδίτην, καi έν τμήματι άρτου, κατεμπιπλών τον 
πρiν άκόρεστον. 

'.{Jδή ς '. Ίλάσθητί μοι, σ(ωτ)ήρ. 

ΜΗ θύσαντες τοίς γλυπτοίς, είδώλοις μακαριώτατοι, τaς 
κεφαλaς εύθαρσώς, ύμών άπετμήθητε, aσπερ δ ούράνιος, 
6ασιλεuς άξίως, ίερώτατοι κατέστεψεν. 

ΤΗν Τιβερίου σοφοί, καi ταύτης πάσαν περίχωρον, έκ πλάνης 
είδωλικfiς, πρός φως ώδηγήσατε, θείας έπιγνώσεως, θαύμασι καi 
λόγοις, τι)ν άπάτην φυγαδεύσαντες. 

Του θύματος καi Θεοί), θυσίαι θείαι γεγόνατε, το πρότερον 
γaρ αύτφ, θυσίαν άναίμακτον. προσφέροντες άγιοι, έαυτών το 
αίμα, τφ τυθέντι κατεθύσατε. 
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<Θεοτοκίον>. 

ΡΥσθείημεν τών δεινών, πταισμάτων ταις ικεσίαις σου, 
θεογεννfiτορ* άγνή, καi τύχοιμεν πάναγνε, τfiς θείας 
έλλάμψεως, τοϋ έκ σοϋ άφράστως, σαρκωθέντος Υίοϋ τοϋ Θεοϋ. 

Είρμός άλλος. Σπλάγχνων Ίωνάν lμ8ρυον. 

Ο Λως έκ παθών, άμέτρων συνέχομαι. καi κήτει κακ(ί'J 
συγκαταπέπωμαι. άλλ' άνάγαγε, έκ φθοράς με ώς πρώην 'Ιωναν. 
καi πίστει μετάνοιάν μοι δώρησαι, όπως έν φωνίj αίνέσεως, 
σ(ωτη)ρίας τε πν(εύματ)ι θύσω σοι. 

ΑΝω σου τον νοϋν, συντείνας προς Κύριον. τεθεiς κατα γfiς, 
pαβδισμούς flνεγκας. άμφοτέρων τε, τών χειρών έκκοπιlν 
έκαρτέρησας. καi τfiς κάρας δια ξίφους τιlν άφαίρεσιν. σοϋ γαρ 
Πέτρε οί άλάστορες, τούς έλέγχους τfiς γλώττης ούκ εφερον. 

ΡΙπτονται κυσίν, αί τμηθείσαι χείρές σου. γυνιl δέ ποτε φώς 
θεάσασα. δεξιαν τιlν σήν, αίσθομένη πεσοϋσαν, προς πόδας 
αύτfiς ύφαρπάσασα λαθραίως προσεκόμισε, καi ταύτην τυφλοίς 
αύτfiς ομμασιν, έπιθείσα το βλέπειν άπείληφεν. [11] 
Τ Ιμιος ύμών, ό θάνατος &:γιοι, δι' ού τιlν ζωιlν τιlν 
άτελεύτητον, έκληρώσασθε, κεφαλας γαρ τψ ξίφει τεμνόμενοι, 
τίj τών όλων κεφαλίj Χριστψ συνήφθητε, νίκης στεφάνοις 
κοσμούμενοι, καi ήμίν σωτηρίαν αίτούμενοι. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Υ Ψιστον Θεόν, τεκοϋσα άνύψωσας, είς βάθη κακίας 
όλισθήσασαν, παναμώμητε τών άνθρώπων την φύσιν διο 
δυσωπώ, είς ίλϋν με έμπαγέντα παραπτώσεων, χείρα σωστικιlν 
έκτείνασα. σωτηρίας πρbς ϋψος άνάγαγε. 

Κατα8ασία. 
Σπλάγχνων Ίωνάv lμ8ρνον. 'Έτερον. 

Δ Υο τα καλά, Κομάσιε ενδοξε. στρατείαν λιπwν καi γap 
έπίκηρον, τον μονήρη δέ, καi άπράγμονα βίον έλόμενος, καi 
άθλήσει τον Βελίαρ τροπωσάμενος. στέφεσι δυσi κατέστεψαι 
μαρτυρίου, καi θείας άσκήσεως. 

136 



Κοντάκιον. Ό ύψωθείς έν τφ σταυρφ. 

Ο 1 πεντεκαίδεκα Χριστοϋ ά&λοφόροι. της Τιβερίου οί στεppοi 
πολιοϋχοι, ώσπερ άστέρες σήμερον άνίσχουσι φαιδροί. Τιμό&εος, 
Θεόδωρος, οί κλεινοi ίεράρχαι, Εύσέβιος Κομάσιος, καί ό &είος 
Σωκράτης. συν τθ δεκάδι τών συνα&λητών. πάσι &αυμάτων 
άκτίνας πυρσεύοντες. 

Όοίκος. 

Τους iεράρχας τους σεπτούς, και &είους ύποΦήτας, των ξένων 
μυστηρίων, Χριστοϋ της παρουσίας, μέλλων ύμνησαι τολμηρώς ό 
έσκοτισμένος έκ πταισμάτων χαλεπών ψυχήν τε, καi διάνοιαν, 
τιlν &νω&εν αίτοϋμαι βοή&ειαν, δπως έγκωμίοις καταστέψω 
τους άγίους, οϋς &νω&εν εστεψεν ό κτίστης. διττους γ(χρ 
άνδρικώς Εppιψαν τυράννους, τόν τε 'Άρειον το πρίν, καί 
Παραβάτην, ί)φ' ou τ<χς ίερ<χς έτμή&ησαν κάρας, πάσι &αυμάτων 
άκτίνας πυρσεύοντες. 

ΜΗΝ/ NOEMBPI(l ΚΗ' ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
καί καλλινίκων μαρτύρων τών τελειωθέντων έν Τι&ρίοv πόλει, 
ών τά όνόματα, Τιμόθεος, Κομάσιος, Θωμάς, Εύσέ6ιος, Σέργιος, 
Δανιήλ, Σωκράτης, Χαρίτων, καί Βασίλειος, καί δύο Θεόδωροι, 
Πέτρος, 'Ιερόθεος, Νικηφόρος καί 1ωάννης. 

Τρίπεμπτος οοοα της τριάδος ή ίλη, 
"Α&ρους σεβάζει &ειότητα Τριάδος. 

Είκάδι όγδοάτΙJ &υηπόλλοι εν&εν άείpαν. [12] 

Ο ΤΑΝ ΘΕΟΥ παραχωρήσει, ό δυσσεβιlς καi άλιτήριος καί 
μισόχριστος Ίουλιανος ό Παραβάτης, ό άποστάτης καi 
δυσώνυμος, Ελαβεν άναξίως το στέμμα της βασιλείας, ό 
κατέναντι Χριστοϋ τραχηλιάσας, καi είπών πρΟς αύτόν, όδούς 
σου είδέναι ού βούλομαι, τότε καi πολυς κίνδυνος ljτον είς τους 
χριστιανούς, Όσοι έπίστευαν είς τον Κ(ύριο)ν ήμών Ίησοϋν 
Χριστόν. Άλλ(χ ίδετε το βά&ος της πονηρίας του καί 
δολιότητας, δτι λαμβάνωντας ό μιαρΟς τιlν βασιλείαν, δεν εδειξε 
παρευ&υς τιlν μιαράν του γνώμην καi κακίαν του, ούδε 
έγύμνωσε την άσέβειάν του, ούδε έκίνησε διωγμον κατα τών 
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χριστιανών, άλλα μάλιστα το πρώτον ίδειξε πολλην άγάπην είς 
τούς χριστιανούς προφασιζόμενος εύσέ6ειαν, δια να τον 
άγαπήσουν οί χριστιανοί, καi ίδειχνε πώς εΙναι χριστιανός, καi 
στέργει τα τών πατέρων δόγματα. καi ώρισεν, οτι οσοι 
έπίσκοποι είναι είς ταίς έξορίαις καταδικασμένοι άπο τον προ 
αύτοϋ 6ασιλέα Κωνστάντιον, να εΙναι έλευθερωμένοι, καi να 
ϊλθωσι να έπαναλά6ουν τούς θρόνους των, καi Οσαι έκκλησίαι 
έχαλάσθησαν προτήτερα, έπρόσταξε να ταίς μετακτίσουσι. 
τοϋτο δε εκαμεν δ μιαρός, δτι έφο6είτο να μην άποστατήσουν, 
καi δεν τον θέλουσι δεχθη δια 6ασιλέα. ώς δτι το ϊλα6εν 
άναξίως το στέμμα της 6ασιλείας. καi δταν ϊλαβε στερέωσιν το 
κράτος της 6ασιλείας του, τότε παρευθύς έφανέρωσε την 
μιαράν του γνώμην, καi έν τ(Ο &μα έπρόσταξε νά. άνοιχθοϋν οί 
ναοi τών είδώλων, καi νά. γίνονται αί μιαραi καi άκάθαρτοι 
θυσίαι, καi 6δελυραi τελεταί. τότε, καi πολύς κίνδυνος ίlτον είς 
τούς χριστιανούς, διότι έστειλεν είς ολον τον κόσμον όρισμούς 
φο6ερούς, καi με τούς όρισμούς Ε.στειλε καi άφεντάδες κακούς 
είς κάθε τόπον, προστάζωντας, οτι οποιος χριστιανός εί μεν 
θελήσει νά. άρνηθfi τον Χ(ριστό)ν, μεγάλως τιμαίς νά. ΕΧΙJ άπο 
τον βασιλέα, εί δε καi στέκεται είς την πίστιν του, καi δεν 
θελήσει νά. θυσιάσΙJ τοίς έλληνικοίς θεοίς, τιμωρίαις καi βάσανα 
πολλά να παθαίνΙJ. πολλοi γοϋν χριστιανοi τότε έμαρτύρησαν 
διά. το όνομα τοϋ Χριστοϋ με πολλας παιδεύσεις, καi με 
σκληpαίς τιμωρίαις άπέθνησκαν, καi έλάμβανον παρα Χριστοί) 
τον στέφανον τfiς άθλήσεως. πολλοi δε ετεροι πάλιν δια την 
άγάπην τοϋ κόσμου, καi διά. τά. 6ραβεία όποϋ flλπιζαν να 
λά6ουν άπο τον άσεβη βασιλέα, άρνοϋνταν (φεϋ) τον Χριστόν, 
καi έθυσίαζαν τοίς είδώλοις. 

t'Οσοι δε πάλιν μήτε νά. μαρτυρήσουν έδύνουνταν, μήτε να 
γένουν 'Έλληνες flθελαν, εφευγαν είς τά. όρη, καi είς τα 
σπήλαια, καi έκρύπτονταν. ετεροι δε πάλιν aφηναν την 
π(ατ)ρίδα τους, καi τον τόπον τους, καi έπήγεναν είς &λλους 
ξένους τόπους, καi πόλεις, καi έκατοικοϋσαν, μόνον διά. νά. μην 
άρνηθοϋν το όνομα τοϋ Χριστοϋ. 

'Απο τούτους fiσαν καi οί σήμερον παρ' ήμών έπαινούμενοι. οί 
&γιοι οίiτοι Πεντεκαίδεκα μάρτυρες, οί όποίοι μη δυνάμενοι 
6λέπειν την άσε6fi, πλάνην τών είδώλων, καi τά.ς έναγείς καi 
άκαθάρτους θυσίας, καi την άπώ[13]λειαν έκείνων όπου 
άρνοϋνταν τον Χριστόν, καi έθυσίαζαν τοίς δαίμοσι, μήτε νa 
βλέπουν τά.ς πικρά.ς τιμωρίας, καi 6άσανα έκείνων τών 
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γενναίων άθλητών, δποϋ έστέκονταν άνδρείως είς τι)ν πίστιν 
τοϋ Χριστοϋ. 

"ΑΦησαν τι)ν Νίκαιαν, καi έπfjγαν είς τι)ν Θεσσαλονίκην. τών 
δποίων τά όνόματα είναι ταϋτα. Τιμόθεος, Κομάσιος, Εύσέβιος. 
καi Θεόδωρος. άλλά καi έκεί όλίγον διατρίψαντες, έπειδιl καi είς 
αύτi)ν τιlν πόλιν Ούάλης, καi Φίλιππος τιlν αύθεντείαν έχοντες, 
όποϋ έκαμναν τόν δρισμόν τοϋ δυσσεβοϋς βασιλέως, καi τά μεν 
άκάθαρτα είδωλα έτιμοϋσαν, καi τόν έλληνισμόν είς τιlν 
πρώτην τάξιν fiφεραν. την δt πίστιν τοϋ Χ(ριστ)οϋ μήτε κ&ν 
fiθελαν νά τιlν άκούσουν οί άσεβέστατοι. μόνον έσπούδαζαν νά 
έξαλείψουν τό όνομα τοϋ Χριστοϋ άπο ταύτην τιlν πόλιν, καί τά 
περίχωρα. άφέντες τιlν Θεσσαλονίκην, είς τιlν Τιβερίου πόλιν 
μεταβαίνουσιν, ή όποία είναι είς τά βόρια μέρη τfjς 
Θεσσαλονίκης, είς ταίς άρχαίς τfiς γfjς τών 'Ιλλυριών, καί έκεί 
εύρfjκαν μικράν l.iδειαν, καί έσπερναν τόν λόγον τοϋ Κ(υρίο)υ 
ήμών Ί(ησο)ϋ Χριστοϋ είς τάς ψυχάς τών εύσεβών άνθρώπων. 
ού μόνον δε είς το λέγειν καi διδάσκειν fiσαν ίκανοi καi l.iξιοι 
αύτοί οί &γιοι, άλλά καi είς το ποιείν fiσαν πρόθυμοι, καi είχαν 
τον λόγον άντάμα με τό έργον έκλά<μ>ποντα. 

Ο γοϋν Τιμόθεος έπειδιl έμελλε νά τεθfi τό φώς έπί τιlν 
λυχνίαν, κατά τόν κυριακόν λόγον, γέγονεν εύθύς έπίσκοπος έν 
τfi Έκκλησίι;χ τfjς Τιβερίου πόλεως. 

Ο δε Κομάσιος, πρώτον μεν Τiτον στρατιώτης. άλλα αύτός 
προτιμώντας τιlν ίσάγγελον πολιτείαν, άπέppιψε τι)ν ζώνην 
του, καi τιlν δόξαν δποϋ είχε με τούς άσεβείς, είς έκείνους όποϋ 
Τiσαν δεδομένοι ολως διόλου είς την άσέβειαν, καi έπfjρε τον 
σταυρόν τοϋ Χριστοϋ, καi ένεδύθη τό άγγελικόν σχfjμα, καί 
έσυναριθμήθη με τούς λοιπούς κήρυκας, καi έπεριπάτει καί 
αύτός είς τά περίχωρα τfjς Τιβερίου πόλεως, καi έκήρυττε τόν 
λόγον τfjς άληθείας. 

0 δε Εύσέβιος, καί αύτός τα ομοια έκαμνε, τα ίσα τοϋ 
μοναδικοϋ τάγματος, καi έκήρυττε τον λόγον τfjς εύσεβείας, καi 
μάλιστα με τιlν ίσάγγελον πολιτείαν, έσυρνε τούς 
πεπλανημένους άνθρώπους άπό τι)ν φάρυγγα τοϋ διαβόλου, 
πρός τιlν θεογνωσίαν, τι)ν γαρ φιλαργυρίαν, ώς pίζαν πάντων 

- - ' ι ' tι ' " Τ ι ι 
των κακων εμισησε. και ο,τι και αν ειχε πραγματα πατρικα του, 

τά έδιδεν άφθόνως μετα ίλαρότητος προς τούς ένδεείς, 
πτωχούς τε, καi πένητας, καi άπλώς είπείν, πwς Τiτον πατιlρ 
τών όρφανών, καi τών χηρών βοηθός. προσέτι είχε l.iκραν 
ταπείνωσιν, καi είς το λέγειν γλυκόλογος, πράος, ημερος, καi 
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συμπα&ής, καi τί να λέγω τα κατα μέρος όποϋ fiτον όντως 
Χριστοϋ μα&ητής. 

Ο δε &.γιος Θεόδωρος, ό όντως έπώνυμος τfiς τοϋ Θεοϋ δωρεάς. 
ό όποίος fiτον ενας άπο τοuς τριακοσίους δέκα καi όκτω 
&εοφόρους πατέρας, το uς έν τft Νικαί{Χ Συνόδ~ . 
άναπληρώνωντας τον μακάριον άρι&μόν έπίσκοπος ών τήν 
άξίαν [14] δστις καi αύτος ό τρισμακάριος, διατρίβωντας σuν 
τοίς λοιποίς πατράσιν έν τij αύτft Τιβερίου πόλει, ύπέδειξε καi 
αύτος είς τοuς έν αύτft κατοικοϋντας το φώς τfiς &εογνωσίας, 
σπέρνωντας άόκνως τον &είον σπόρον τfiς εύσεβοϋς, καί 
όρ&οδόξου πίστεως. χεφαγωγήσας πολλοuς πεπλανημένους 
πρός τήν είς Χριστόν πίστιν. 

'Αλλ' ομως, κατα τον κυριακον λόγον, δέν είναι δυνατον να 
κρυφ&ft μία πόλις, όποϋ να είναι άπάνω είς το όρος κτισμένη . 
τήν τών π(ατέρ)ων τούτων δηλονότι πολιτείαν τήν είς το ϋψος 
τfiς άρετfiς άνακειμένην, καί σηκωμένην άπο τfiς κοιλάδας τοϋ 
κλαυ&μώνος, καί τfiς τών γηfνων καί χαμερπών ταπεινώσεως. 
άλλ ' δσον μέν αύτοί έσπούδαζαν να κρύψουν τήν άρετήν τους. 
τοσοϋτον ό Θεός τήν έφανέρωνε, μάλιστα τοίς τών &λλων 
έρασταίς, οϊτινες τα πάντα άφέντες, ώς ψευδfi, καί μάταια, καί 
εδραμον πρbς τήν ζωήppυτον πηγήν, τήν διδαχήν τών άγίων. ή 
όποία εδιδε, ώσαν μία πηγή , η βρύσις, το δροσερόν ϋδωρ τfiς 
&νω χάριτος. 

Καί ό μέν Πέτρος, καi 'Ιωάννης, Σέργιος, καί Θεόδωρος, καί 
Νικηφόρος, ύπfiρχον είς το τάγμα τών ίερέων, αίνοϋντες τον 
Κύριον. άντάμα δε μετ' αύτοuς, fiσαν καί οuτοι , Βασίλειος καί 
Θωμάς, είς τον βα&μον τών διακόνων, μοναχοί δέ fiσαν, 
Ίερό&εος, Χαρίτων καί Δανιήλ, ό δέ Σωκράτης, ό είς τα πάντα 
σοφώτατος, fiτον στρατιώτης καί πλούσιος κατα πολλά. άλλα 
τον πλοϋτον, καi τήν δόξαν, ώς κόνιν έκ μέσου έκτιναξάμενος 
εγινε συνόμιλος , καi τοϋ χοροϋ τούτου τών άγίων 
συναρι&μούμενος. έπειδή ώσαν έσυνάχ&ησαν δλοι αύτοί οί 
&.γιοι, καi εγινε ενα τάγμα, καi έζήλωσαν τήν άγγελικήν 
πολιτείαν, καi κα&εκάστην έσχόλαζον, καi έμελετοϋσαν είς τον 
νόμον τοu Θεοϋ. ψάλλοντες τον δαβιτικον ϋμνον 
άκαταπαύστως. το Ίδοu δή τί καλόν η τί τερπνόν , άλλ' ii τό 
κατοικείν άδελφοuς έπi το αύτό. τοιουτοτρόπως οί &εοφόροι 
έκείνοι πατέρες, φωτίζοντες μέ το φώς τfiς &εογνωσίας τοuς 
πεπλανημένους, καi χειραγωγοϋντες πρbς το φώς τfiς εύσεβείας, 
ού μόνον δια λόγου , άλλα καi δι' εργων, δτι ούχi μόνον τας 
άσ&ενείας τfiς ψυχfiς ίάτρευαν, άλλα καi τας τοϋ σώματος. οτι 
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καί τοϋ χαρίσματος τών ίαμάτων ήξιώθησαν δια τοϋ άγίου 
Πνεύματος, καί δωρεαν λαβόντες, δωρεαν Εδιδον, είς έκείνους 
δποϋ μετα πίστεως έζητοϋσαν, καί δ σκοπός τών άγίων δεν 
ίlτον liλλος, παρα να σώσουν ψυχας πεπλανημένας, καί να τας 
φέρουν προς εύσέβειαν. οτι τόσην ελαβαν παρα Θεοϋ χάριν 
δποϋ μόνον με τον λόγον εύθuς έγίνονταν καί τα θαύματα, καί 
έφαίνετο ή διδαχή τους ύψηλοτέρα πρός τοuς διώκοντας, καί 
ήκούσθη ή φήμη των άγίων πανταχοϋ, δια την άρετην, καί τα 
θαύματα δποϋ ένεργοϋσαν καθεκάστην. ώστε καί είς την 
Θεσσαλονίκην πολuς λόγος ήκούσθη περi τούτων. ώσαύτως 
είσfiλθεν δ λόγος καί είς τας άκοας τών ήγεμόνων τοϋ Φιλίππου, 
καί Ούάλεντος. τών δποίων τα όνόματα έπροείπαμεν. οί δποίοι 
ίlσαν πρόθυμοι, να πληρώνουν τα προστάγματα τοϋ δυσσεβοϋς 
'Ιουλιανοϋ, καί ώς flκουσαν καί αύτοί την πολιτείαν τών άγίων, 
πώς όλίγον τίποτες ίlτον να είναι ομοιοι με τοuς [15] άγγέλους, 
τουτέστι, δια το liϋλον καί οτι ή διδαχή τους είναι πολλή, καί 
θεϊκην χάριν, καί δύναμιν Εχει, καί φέρνει πρός έκείνους δποϋ 
την άκοϋσαν, καί οτι τινας δεν άπόμεινεν είς την Τιβεριούπολιν 
είς τον έλληνισμόν, ούδε άπο τοuς μεγάλους άνθρώπους, άλλα 
εγιναν ολοι Χριστοϋ μαθηταί, καί προσκυνηταί. 

Τ αϋτα άκούσαντες οί μιμηταί τοϋ διαβόλου, έλυπήθησαν 
μεγάλως, πώς ή πατρώα τους θρησκεία καταλύεται, καί τα 
βασιλικα προστάγματα καταφρονοϋνται. καί πρώτον 
συμβουλεύονται δια να στείλουν τινας ταξεώτας άπό τοuς 
αύτGJV ύπηρέτας είς την Τιβεριούπολιν, άγρίους είς το fiθος, 
πικροuς είς την γνώμην, δια να καταπείσουν τοuς liνδρας, να 
κάμουν τοϋ βασιλέως τό πρόσταγμα, καί να θυσιάσουν είς τα 
είδωλα, καί να άπολαύσουν παρα τοϋ βασιλέως τιμαίς μεγάλαις. 
εί δε καί δεν καταπείθονται, να τοuς δώσουν τιμωρίαις 
μεγάλαις, καί τέλος να τοuς άποκεφαλίσουν δια ξίφους. 

Τ Αϋτα λογισάμενοι τοuς έφάνη καλόν πάλιν να μη στείλουν 
liλλους, άλλα να πηγένουν μοναχοί τους, δια να δείξουν ολην 
την άγριότητα καί να δείξουν με τό εργον τα οσα 
έσυμβουλεύθησαν. καί παρευθuς Εφθασαν είς την 
Τιβεριούπολιν, καί ώσαν ήκούσθη τοϋτο, ολοι έτρόμαξαν δια 
την άγριότητα δποϋ είχαν. καί καθήσαντες έπί θρόνων ύψηλών, 
καί φοβερών έπρόσταξαν, καί εφεραν τοuς άγίους εμπροσθέν 
τους ϊνα κα\ ή θεωρία τους μάλλον τοuς φοβήσfJ, κα\ δ λόγος 
των γέVΤ) έξακουστότερος. Καi είΠΟV πρός τοuς άγίους. Ολη ή 
οίκουμένη* τψ βασιλικψ προστάγματι πείθεται, τό δποίον είναι 
να προσκυνοϋμεν τοuς άθα νάτους θεούς. τοuς όπο ίους οί 
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παλαιοi σοφοi παρέδωκαν, να τοuς φτιάνουν ναοuς, καi να τοUς 
κτίζουν 6ωμοuς, καi να φέρουν θυσίας και άλλαις τιμαίς να τοUς 
άποδίδουν. καi καμμίαν καινούργιαν θρησκείαν να μfιν 
δεχθουν, μη δε είς κανένα Θεον νέον να προσέχουν. πώς έσείς 
μόνοι έφάνητε εξω άπο δλην ττlν οίκουμένην, καi σοφώτεροι άπο 
τοuς παλαιοuς άνδρας; η έσείς εχετε περισσότερην δύναμιν καi 
σοφίαν άπο τον βασιλέα ήμών, ό όποίος έπέρασε τοuς σοφούς, 
καi έσείς τολμάτε να όνομάζετε τας περi θεών μαρτυρίας, 
μύθους, όπου δλοι οί παλαιοi τών σοφών, τοuς όνομάζουν 
άθανάτους, καi καταφρονάτε τα 6ασιλικα προστάγματα. εναν 
άνθρωπον, όπου έγεννήθη είς τfιν Παλαιστίνην, άπο μίαν 
πτωχfιν γυναίκα, ή δποία άπό τfιν πτωχείαν της άρμόσθηκε τον 
τέκτονα είς γάμον, επειτα έστ(αυρ)ώθη μf, τοuς λrιστάδες, 
τουτον ώς βασιλέα, καl Θεον προσκυνάτε, καi πάσαν τιμfιν 
άποδιδόντες, θαppείτε πώς εύσεβείτε; 

Τ Αυτα άκούσαντες οί &γιοι, ούδε ποσώς φοβηθέντες, είπον 
προς αύτούς. πρέπον είς ήμάς ώ ήγεμόνες, εμπροσθεν είς τοuς 
κριτας να κάμνωμεν άληθιναίς ταίς άπόκρισες, καi τοιούτφ 
τρόπφ να γένΙJ φανερωτέρα ή άλήθεια, άλλ' έπειδfι καi κριτας, 
καi κατηγόρους έσάς εχομεν, το λοιπόν έγνωρίζομεν έκείνο 
όπου θέλει συμβίj, δηλονότι πως θέλετε κάμει να γένυ ή άλήθεια 
φανερωτέρα του ψεύδους, καi έσείς βουλόμενοι να κάμετε το 
ψευδος φανερώτερον τfiς άληθείας, πλτlν ήμείς δεν το θέλομεν 
σιωπήσει. θαppουμεν γαρ είς τον [16] Χριστόν, δστις έγεννήθη 
ήμίν σοφία άπό Θεου, καi δίδει λόγον έκείνων όπου τον 
κηρύττουσι δια Θεόν άληθινόν, άνοίγων αύτοίς μόνον το στόμα, 
καi δίδει τοίς άθληταίς αύτου στόμα καi σοφίαν, τfιν δποίαν δεν 
ήμπορουν να άντισταθουν, ούδε να τfιν νικήσουν δλοι δσοι τfιν 
άντιστέκονται. περi δε δια τοuς θεούς σας, οχι μοναχά άπο 
δλον τον κόσμον, είμεσθε όπου δεν τιμουμεν αύτοuς τοuς θεούς 
σας, άλλα είναι άναρί8μητοι μυριάδες χριστιανοi είς δλην τfιν 
οίκουμένην, οί δποίοι έγνωρίζουν τfιν οντως καθαραν καi 
άμώμητον πίστιν. τα δε είδωλα τών 'Ελλήνων, ώς άξια γέλωτος, 
τα καταφρονουν, δτι δ φθόγγος τών άποστόλων είς πάσαν τfιν 
γfiν έξfiλθεν καi είς τα πέρατα τfίς οίκουμένης τα pήματα 
αύτών. άλλα καi δια τοuς έδικούς σας σοφοuς δεν άπιστουμεν, 
tαν είναι καi παράδοξον, άλλα είναι άληθινον να το είπουμεν, 
καi ήμείς μάλλον πειθόμεσθεν αύτοίς, η έσείς. δταν γαρ έσείς 
άκούοντες τον ποιητfιν να λέγΙJ τον Δία μοιχόν, καi δεσμώτην 
ύπο δύο γυναικών, άπατώντα άλλους, καi να άπατάται καi 
μόνος του, καi δεμένον να κλαίrι, επειτα τον προσκυνάτε δια 
Θεόν; ήμείς δε ταυτα άκούοντες να λέγωνται δια ταύτόν, τον 
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πτύομεν, καί ούχί ώς Θεον τον Ε.χομεν, fι τον όνομάζομεν, άλλα 
καί πάσαν άτιμίαν λέγομεν, καί ποιοϋμεν προς αύτόν. δταν γαρ 
οί ποιηταί λέγουσι τοιαϋτα δι' αύτον τον Δία , ό όποίος είναι 
(καθwς λέγετε) μεγαλλίτερος σας θεός, καί κορυφαίος πάντων 
των θεών, τί να είποϋμεν δια τούς άλλους θεούς; εστωντας 
όποϋ οί ποιηταί όνομάζονται πηγfι δλης της σοφίας, καί της 
διδασκαλίας δλης θεμέλιοι, καί λέγουσι δι' αύτούς. άπο δε τούς 
ποιητάς, δσοι ώνομάσθησαν, τούς δποίους έδόξασαν καί οί τών 
φιλοσόφων θεσπεσιώτεροι. fiγουν τιlν γην, τον άέρα, το νερόν, 
τον iiλιον, καί τιlν σελήνην, καί τούς λοιπούς άστέρας, τούς 
όποίους δεν πρέπει να προσκυνάτε ούδε αύτούς, Ε.στωντας καί 
να είναι κτίσματα, τα όποία ό Κ(ύριο)ς ήμών, καί δημιουργός 
Θεός τα Ε.κτισε δια ήμάς τούς άνθρώπους. καi ποίος τάχα να 
είναι έκείνος ό άνθρωπος, δποϋ να ΕΧΙJ γνώσιν, καί να προσκυν~ 
τα τοιαϋτα; η ό αύθέντης να προσκυν~ τούς δούλους; δτι αύτα 
τα κτίσματα, δλα δια τούς άνθρώπους Ε.γιναν καί τών 
άνθρώπων είναι δοϋλα , Ε.στωντας να είναι άψυχα, καί άλογα, δ 
δέ άνθρωπος είναι τιμημένος μέ τον λόγον, καί τα έξουσιάζει 
δλα, ώς δτι είναι άπο τον Θεον είκόνα ζώσα. περί δέ τοϋ 
Βασιλέως, είναι μέν καί πολλα να είποϋμεν, πλιlν ήμείς μόνον 
όλίγα τινα &ς λέγωμεν, έπειδι) αύτός τον άληθινον Βασιλέα 
Χριστόν τον Θεον άρνήθηκε, καί της αύτοϋ πίστεως έγινε 
παραβάτης, δέν είναι αύτός άξιος να κάμΙJ καί έμάς να 
άποστατήσωμεν ώσαν αύτός, καί άπο αύτον να πέσωμεν είς τον 
κίνδυνον όποϋ αύτος έπεσεν. άλλa αύτος μέν καθwς βούλεται 
&ς πολεμ~ . ήμείς δε τον Χριστόν δεν τον άρνοϋμεν, μόνον άπ' 
αύτον 6ασιλευόμεσθε, τοϋ όποίου καί τι)ν άπόφασιν λογιζόμενοι 
φρίττομεν, ό όποίος ϊίπεν, δστις μέ άρνηθΌ έμπροσθεν τών 
άνθρώπων, άρνήσομαι καl έγw αύτον έμπροσθεν τοϋ Πατρός 
μου, τοϋ έν τοίς ούρανοίς. αύτον οuν καί ήμείς τώρα 
όμολογοϋμεν, καί εως τελευταίας άναπνοης, αύτον θέλομεν 
όμολογήσει, ό όποίος [ 1 7] έγεννήθη άπό τον Πατέρα, προ τοϋ 
να γένουν οί αίώνες, καθwς ό λόγος γεννάται άπο τον νοϋν. 
είτα έπειδι) είδε τιlν άνθρωπίνην φύσιν (τιlν όποίαν αύτός, μέ το 
άγαθόν του θέλημα έστησε) να δοθΌ είς τα πάθη της άτιμίας, 
καί να γένΙJ ώσαν τα άνόητα κτήνη, δτι καί αύτα να είποϋμεν, 
τα έπέρασεν είς τας πράξεις καί τιlν άλογον ζωι)ν καί τόσον 
έκατήντησεν, ώς καί τα είδωλα έπροσκυνοϋσε, καί τα έρπετα, 
καi τα τετράποδα έτιμοϋσεν, fιθέλησε δια σπλάχνα έλέους, 
αύτι)ν τι)ν φύσιν να τιlν έπάρΙJ προς τοϋ λόγου του, να τι)ν 
άγιάσι;ι , καί να τι)ν λαμπρύνΙJ , μέ τι)ν αύτοϋ θεότητα. δθεν 
έγεννήθη μέν, άπο παρθένον άγίαν, καί έσπαργανώθη , καί 

143 



:χ 

έθήλασε, καi άνετράφη, καi δλα δσα είναι τfiς άνθρωπίνης 
φύσεως, άναδεξάμενος τα έπλήρωσε, πάρεξ άμαρτίαν δεν 
έποίησε. δτι ή άμαρτία δεν είναι φύσεως εργον, άλλα παρα 
φύσιν δια τιlν άπροσεξίαν γίνεται. καi δταν εγινε τριάντα 
χρόνων μaς εδειξε τιlν στράταν τfiς σωτηρίας, flγουν το θείον, 
καi πνευματικόν βάπτισμα, το όποίον αύτΟς έδέχθηκε πρώτον, 
είς το όποίον έμαρτυρήθη ούρανόθεν, πώς είναι ΥίΟς Θεοu, μaς 
εδωκε καi ήμaς να πιστεύσωμεν, ώς γενόμεσθεν υίοi Θεοu, δια 
του βαπτίσματος. διότι είς έκείνον fiτον έκ φύσεως ίδιον, ήμείς 
το πέρνομεν κατα χάριν. επειτα διδάξας καi με θαύματα 
εύεργετήσας τοuς άνθρώπους, καi φθονηθείς άπο τοuς έχθροuς 
τιϊς άληθείας, έσταυρώθη, καi άποθανών έτάφη, τα όποία έσείς 
έκείνους όπου αύτον τιμώσι προσονειδίζετε, άλλα δεν άπέμεινεν 
είς τον θάνατον, μόνον άναστήθη τριήμερος, καi fiτον με τοuς 
αύτοu φίλους, καi μαθητας σαράντα ήμέρας, καi τοuς έδίδαξε 
τα μεγαλλίτερα καi θεϊκώτερα, τέλος πάντων άνέβη είς 
ούρανούς. 

ΜΕτα ταuτα, μέλλοντες οί ίiγιοι να είποuν καi τα ετερα, καi 
να διηγηθούν πλατύτερον δια την άποστολιlν καi κάθοδον του 
άγίου Πνεύματος καi περi τfiς δυνάμεως, όπου έδόθη τοίς 
άποστόλοις, καi περi τών &λλων, καi άπλώς δσα περi τούτων 
πιστεύομεν, εκοψαν τιlν όρμην του λόγου οί τύραννοι, καi προς 
τοuς άγίους είπον. 

Η Μείς* σάς έδώσαμεν &δειαν, να άποκριθfiτε προς την 
έρώτησιν, έσείς δε έφάνητε pήτορες προς ήμaς, καi δείχνετε τιlν 
δύναμην όπου εχετε είς το λέγειν, δμως είς το θέατρον 
όμπροστα στέκεσθε, καi είς το δικαστικον καi φοβερον βfiμα, καi 
ούχi προς κρίσιν πώς όμολογείτε; θύετε τοίς άθανάτοις θεοίς, ίΊ 
ούχί; 'Αποκριθείτε. οί δε ίiγιοι μάρτυρες άπεκρίθησαν καi είπον. 
Μιl γένοιτο τοuς δαίμονας, καi τα είδωλά τους να θύσωμεν 
ήμείς οί λυτρωθέντες ύπο Χριστοu τfiς δουλείας τών δαιμόνων. 
τοιαύτην άπόκρισιν δόντες οί ίiγιοι άπόκοτα, καi άποφασιστικa. 
τότε, το του θυμοu θηρίον είσέ6η είς τον Ούάλεντα, καi 
Φίλιππον. καi παρευθuς έπρόσταξαν δέρνωντας καi κακώς 
εχωντας, να τοuς ύπάγουν είς τιlν Θεσσαλονίκην. καi ώς 
έκίνησαν, δεν ύπιϊγαν πολu μακρaν άπο τιlν Τι6εριούπολιν, καί 
συνεβουλεύσαντο τιlν διa ξίφους άπόφασιν κατa τών άγίων. 
ύπήγεναν δε χαρούμενοι οί άγιοι, τιlν τελευταίαν καi μακαρίαν 
όδόν, τιlν προς ζωιlν έπανάγουσαν. καi έφαίνονταν άπο τιlν 
εξωθεν [18] φαιδρότητα, πώς ηγαλλιώντο, χαρ~ άνεκλαλήτφ 
καi τ(ϊ ενδον καταστάσει δτι πώς βασιλέα πονηρον, καi τοuς ύπ' 
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αύτοϋ δημίους καταλιπόντες, τφ φιλανθρώπφ 6ασιλεί, καi 
άκαταλύτφ, καi έν τ(i Έκκλησίι;ι πρωτοτόκων άπογεγραμμένων 
έν ούρανοίς, καi μυριάσιν άγγέλων πανηγύρει, μέλλουσιν 
ύπάγειν. τοϋτο μόνον τοuς έλύπησεν, ή τών τυράννων τύφλωσις 
έκουσίως προς το τfjς άληθείας φώς. καi δτι μερικοi άπο τοuς 
άσθενεστέρους, σαλεύονταν άπό τf~ν πίστιν, άπό τας 
παρανόμους έξετάσεις. ένόμιζον γαρ έκείνοι δποϋ ίlσαν άκόμη 
ά6ε6αίωτοι κατα πάντα είς τf~ν πίστιν, δτι πώς, έπειδιl εγινε με 
τιlν άκρι6fi έξέτασιν τfiς αύθεντικfjς κρίσεως, φανερον είναι, 
πώς τοuς εύρfjκαν ύπευθύνους. καί δια τοϋτο τιμωρίαις, καi 
θανάτφ κατέκρινεν, καi είς τιlν άγνωσίαν έκείνων έλυποϋντο οί 
&.γιοι. 

ι'Ενας δε άπο τοuς άγίους, όνόματι Πέτρος, θείφ ζήλφ 
κινούμενος πυρωθεiς τιlν καρδίαν, είπε πρΟς τοuς τυράννους. ω 
liνομοι, καi άσε6έστατοι, καi έχθροi τfiς άληθείας, πώς 
6άνοντες πρόσωπα κριτάδων, καi πλασάμενοι σχfjμα κρίσεως, 
χύνετε αίματα δικαίων χωρiς πταίσιμον, είς τοuς όποίους δεν 
εύρέθη τίποτες liξιον θανάτου; άλλα τιμη, καi πάσης τιμfjς καi 
στεφάνων liξια. καi παρευθύς, πϋρ, καi όργη άνάπτεται τοίς 
τυράννοις έπi τφ λόγφ τοϋ άγίου. καi παρευθuς προστάζουν να 
άπλώσουν τον &.γιον κατα γfjς, καi να τον κτυπήσουν με 
pά6δους, είτα καi τας χείράς του να κόψουν. τέλος να τον 
άποκεφαλίσουν καi αύτόν. Καi δταν μεν αύτα έτελειώθησαν, 
τα μεν χέρια έκείνα τα f;ppιψαν, δια να τα φάγουσιν οί σκύλοι. 
μία δε γυναίκα όπου είχε γεννηθfi τυφλή, τιlν wραν έκείνην 
άπερνώντας άπ' έκεί, επεσεν είς τα ποδάριά της το δεξιον χέρι 
τοu άγίου Πέτρου. καi το f;κρυψεν είς το σκέπασμα τοu 
κεφαλίου της, το όποίον εϋγαλε, καi το έτύλιξε. καi ώς f;φθασεν 
είς τον οίκόν της, κατεφίλει, καi περιεπτύσσετο αύτο. καi είς τα 
όμμάτιά της το ε6ανε, καi άπο τιlν περισσσήν της χαραν δεν 
είχε τί να δώσι:ι είς το εϋρεμα. άλλ', ω τών θαυμασίων σου 
Χριστε 6ασιλεu, παρευθuς άνεφχθησαν οί όφθαλμοi αύτfiς καi 
τό φώς ίδοuσα, μεγάλι:ι τ(i φωνίj του Χριστοu, καi τών άγίων 
αύτου τιlν δύναμιν έκήρυττε. καi ίlν διαπαντος εύλογοuσα τον 
Θεον τον ποιοuντα καθώς γέγραπται, θαυμάσιά τε, καi έξαίσια, 
ών ούκ εστιν άριθμός. δεν άπέρασαν πολλαίς ήμέραις, καi έπfjρε 
τιlν χείραν ταύτην, ή τοϋ φωτΟς άξία έκείνη γυνιl, καi πηγένει 
είς τιlν Θεσσαλονίκην, καi είχε σκοπον να τιlν βάλι:ι είς τίμιον 
τόπον. εύρfjκε γοuν καi τόπον liξιον τοϋ θησαυρίσματος, τον 
ναον λέγω, τfiς καλλινίκου μάρτυρος 'Αναστασίας, καi έκεί 
f;6αλε τιlν χείρα. Άλλα τα μεν περi τfjς χεφΟς, οϋτως έ:χει. ήμείς 
δε έπi το προκείμενον έπανέλθωμεν. 
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Ε3 = 

ΩΣαν έτελειώθησαν οί άγιοι, κατα τιlν είκοστιlν όγδόην του 
Νοεμβρίου μηνός, καi έκείτονταν τα σώματα έppιμένα δια να τα 
φάσι τα σκυλία, καi τα θηρία, καi δεν &φηναν κ(ιν να τα 
θάψουν, έφυλάγονταν δε άνύβριστα καi άλώβητα άπό τfiς 
χάριτος του Χριστοu, καi βλέποντες οί πιστοi τοuτο το 
παράδοξον έδόξαζον τον Θεόν, πλιlν δεν έτολμοuσαν να τα 
θάψουν, άπο [19] τιlν άγριότητα του Ούάλεντος, καi Φιλίππου. 
'Όταν δε άνεχώρησαν έκείνοι, καi έπfjγαν είς τιlν 
Θεσσαλονίκην, καi εύρfjκαν μικραν &δειαν οί Χριστιανοί, 
έσυνάχθησαν καi έπfjραν τα τίμια σώματα τών μαρτύρων μετα 
πάσης τιμfiς, καi τα έτύλιξαν με &σπρα, καi καθαρα πανία, καi 
με οσα ό χριστιανικός νόμος όρίζει, με λαμπάδες, καi 
θυμιάματα. με μεν ταίς λαμπάδες, το φώς όπου τοuς έδέχθηκε. 
με δε τα θυμιάματα, τιlν άγαλλίασιν τfiς του παραδείσου 
εύωδίας σημαίνωντας. καi τα έ:θεσαν είς τιlν Τιβεριούπολιν, 
χωριστά καθ' f.να είς τιlν έδικήν του λάρνακα. είς ταίς όποίαις 
έ:γραψαν του καθ' ένός το ονομα, καi τον βίον όπου είχε, καi 
ποίον κατα Χριστόν άξίωμα, καi τα μεν θαύματα ού μόνον τοίς 
έγχωρίοις τας εύεργεσίας έχορήγουν άφθόνως, άλλα καi είς τα 
περίχωρα, μάλιστα καi είς ολον τον κόσμον, καi έφαίνονταν τfiς 
δυνάμεως του Χριστοϋ άπαράγραπτοι μάρτυρες. 

0Σοι ύπό δαιμόνων ένοχλούμενοι, η άπό &λλαις σωματικαίς 
άσθενείαις ταλαιπωρούμενοι εύθuς όποϋ ηρχονταν είς τας 
λάρνακας τών άγίων, έλάμβανον τάς ίάσεις. wστε καi πολλοi 
των 'Ελλήνων, δια των θαυμάτων, προσfjλθον είς τιlν έπίγνωσιν 
τfiς άληθείας τδ τοϋ Χριστοϋ πίστει, σημειωθέντες τ@ θείφ 
βαπτίσματι καi δεν άπόμεινε τινας είς τιlν άσέβειαν, μήτε είς τα 
περίχωρα , μήτε είς τιlν Τιβεριούπολιν, μήτε είς τά οριά της, 
μάλλον καθώς καi παραπάνω έγράψαμεν. καi άπλώς είπείν είς 
ολην τιlν δύσιν άπλώθη ή πίστις τών Χριστιανών, άπό την 
δύναμιν τών θαυμάτων. wστε έ:γινε ή Τιβεριούπολις ώσάν f.νας 
περιφανιlς πύργος, είς ταίς &λλαις δυτικαίς πόλεσι με το φώς τfiς 
πίστεως λάμπουσα, καi Οσοι ίlτον είς το σκότος τfiς πλάνης, καi 
πέλαγος τfiς άπιστίας άνακαλουμένη. ίlτον οδν είς πολuν καιρόν 
είρήνη είς τα πράγματα, καi πάσα πόλις με σταθερ(χν γαλήνην, 
τιlν προς Χριστόν πίστιν, κατά το πρέπον διεφύλαττον. 
περνώντας δε πολuς καιρός, κάποιον έ:θνος βάρβαρον, οί 
λεγόμενοι 'Όβροι άπο το κλίμα* τfiς μεσημβρίας ίlλθεν είς τα 
μέρη τfiς Τιβερίου πόλεως, καi &λλας πολλάς πόλεις, καί ταύτην 
έρήμωσε καi τοuς μεν κατέσφαξαν, &λλους δε 
άν{α}δραπόδησαν. ού μόνον δε τά &λλα εύμορφα κτίσματα 
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έχάλασαν, άλλα καi τας έκκλησίας έγκρέμισαν, καί 
κατέφθειραν εως έδάφους. τότε καί ταίς λάρναξι τών άγίων, 
επεσεν ό ναος δποϋ ταίς είχε, καί ταίς έκατέχωσεν, ώστε 
έχώθησαν είς την γην, καί fiτον είς ολους άγνώριστοι. οταν 
έσηκώθη τοϋτο τό έθνος, ί'iλθεν άλλο έθνος άνομώτερον, καί 
ώμότατον, οί λεγόμενοι Βούλγαροι, άπό τα μέρη τfiς Σκυθίας 
καί διαπέρασε τον 'Ίστρον ποταμόν, τό δποίον άφησεν δ Θεός, 
ώσαν μίαν βαρέαν μάστιγα, να έρθΙJ είς τα μέρη τfiς δύσεως, οί 
δποίοι Χριστοϋ όνομα δεν είδαν, μόνον ilλιον, καί σελήνην, καί 
τα ετερα άστέρια έπροσκυνοϋσαν. fiσαν δέ καί μερικοί άπ' 
έκείνους, δποϋ έπροσκυνοϋσαν καί τών σκυλιών, καi τοuς 
έκαναν θυσίαις. οϋτως έσκοτίσθη ή άσύνετος αύτών καρδία καί 
έλάτρευαν την κτίσιν παρα τον κτίσαντα. έπειδη δέ ολην την 
χώραν την Ίλλυρίδα, καί την παλαιαν Μακεδονίαν, Εως την 
Θεσσαλονίκην, καί ολα τα τfiς παλαιάς Θράκης, τα περιβόρεια 
[20] λέγω, καί Φιλιππούπολιν, τα πάνω, τα έκαμαν έδικά τους, 
καί τα έξουσίασαν. καί είχαν μεν ταίς χώραις ώς άν ίδιοι 
οίκήτορες. δ δε <Κ>ροϋμος, δ τών Βουλγάρων &ρχων, έπειδη 
άπέ(>pηξε κακώς την ψυχήν του, aφησε τρείς υίούς. τοϋ μεν 
πρώτου το όνομα, Ναβροτάς τοϋ δε δευτέρου Ζβινίτζη, καί τοϋ 
τρίτου, Μαλομηρός τοϋ δποίου, άπεκληρώθη ή άρχη τοϋ 
πατρός του, καί ζήσας όλίγον, το δρέπανον τfiς θείας δίκης 
εύθuς τον έθέρισε. μετα δε τοϋτον, έδέχθη την άρχην τών 
Βουλγάρων, δ τοϋ <Ζ>β<ι>νίτζη μεν υίός, άνεψιός δε αύτοϋ, 
Βορίσης δ θαυμάσιος, δ δποίος έγένετο χριστιανος, καί 
βαπτισθείς έγνώρισε τον άληθfi Θεόν ήμών, καi ύπερμάχησε 
πολλά δια την εύσέβειαν. ζήσας δε χρόνους τριάντα εξη, καί 
την πίστιν στηρίξας, έπεσεν είς δεινflν ά(>pωστίαν, καi έξηράνθη 
ολον το σώμά του, άλλ' αύτός εύχαρίστα καi δια τοϋτο τον 
Θεόν, καi έλεγε το προφητικόν έκείνο λόγιον, άγαθόν μοι, οτι 
έταπείνωσάς με, οπως άν μάθω τα δικαιώματά σου. έπειτα 
άποκειράμενος την κόμην τfiς κεφαλfiς, ένεδύθη τα καλογερικά, 
καi άνέ6ασε ολον του τον νοϋν πρΟς τον Θεόν. έδωσε δε καi την 
βασιλείαν αύτοϋ τ(ί) πρώτφ τών παιδίων του Βλαδίμηρος 
ονόματι, δεν έζησε δε όλίγον, με τό μοναχικόν σχfiμα, καi είς 
την άτελεύτητον μετfiλθε ζωήν, καί έδόξασεν αύτόν δ Θεός, έν 
έπεδείξεσι θαυμάτων, καί ίάσεων όποϋ έτελοϋνταν θεοπρεπώς 
άπο τα λείψανα αύτοϋ. 

ΕΙς δε τοuς καιροuς τούτου τοϋ βασιλέως, έφάνη καi δ &.γιος 
Γερμανός είς την 6ουλγαρικην χώραν. έφάνησαν δε καi οί &.γιοι 
οuτοι, δια τοuς δποίους ήφέραμε την ύπόθεσιν τοϋ λόγου 
τούτου, κάμνοντες φανερώτεραις, ταίς διήγησες. είς την 
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Τιβεριούπολιν, ποτε μεν έφαίνονταν είς τον τόπον όποϋ Τjσαν 
τα σώματα των άγίων τι)ν ήμέραν, ποτε δε έφαίνονταν τιlν 
νύκτα, πεpιπατοϋντες είς τον τείχον, καi έ:διδον τας ίάσεις τοίς 
δεομένοις καi άσθενείς, καi Τjσαν είς δλους περιβόητοι. έ:φθασε 
δε ή φήμη των άγίων είς τας άκοας τοϋ Μιχαήλ βασιλέως της 
Βουλγαρίας, ό όποίος Τjτον θερμότατος είς τα θεία. προστάζει 
γοϋν να φτιάσουν έκκλησίαν των άγίων, είς τι)ν έπισκοπι)ν της 
Κραγαληνίτζης, καi να σηκώσουν τα ίερα τούτων λείψανα νa 
τα φέρουσιν έκεί. τοϋτο δε το πρόσταγμα το εκαμε τοϋ κόμητα, 
Ταριδήνα. ό όποίος Τjταν άπό τοuς Βουλγάρους, &νδρας όχι 
μόνον εύγενέστατος, άλλα καi δραστηριώτατος. δεν έφάνη γοϋν 
άμελιlς ό Ταριδήνας είς τιlν ύπηρεσίαν, άλλα τον ναόν μετa 
πολλης βίας τον έτελείωσεν. επειτα έσύναξεν άρχιερείς, καi 
ίερείς, και &ρχοντας, και πολu πληθος τοϋ λαοϋ, με θυμιάματα, 
καi ϋμνους, καi φθάνουσιν είς την Τιβεριούπολιν. καi σταθέντες 
είς τον τόπον όποϋ έφαίνονταν οί &γιοι, έκτενείς τε δεήσεις 
μετα θερμών δακρύων ποιησάμενοι, &ρχησαν να σκάπτουν, καi 
να εύγάνουν το χώμα. όλίγον δε σκάψαντες εύρίσκουσι τοuς 
τάφους σκαμμένους έκ λίθων μαρμάρων, σκεπασμένους με 
σανίδια. άπάνω δε Τiσαν γραμμένον καθ' ένος το ονομα καi το 
σχημα τοϋ βίου, καi το άξίωμα. έπηραν οuν τας μαρμαρέϊνας 
έκείνας σανίδας, και τας flφεραν είς τι)ν έπισκοπιlν 
Κραγαληνίτζης δια να συ[21]κώσουν καi τα λείψανα τών 
άγίων, να τα πηγένουν έκεί, να τα βάλ{λ}ουν είς τόπον ίερόν, 
καi να τα σκεπάσουν μετ' έκείναις, καi αύτα τα λείψανα τα 
έτύλιξαν με καθαρας σινδόνας, καi τα έ:βαλαν είς κιβώτια 
ξύλινα έπιτήδεια, τα όποία έκαινούργησαν δια να βάλλουσιν 
αύτα τα λείψανα. &ρχησαν γοϋν να κάμνουν ίκέσιον δέησιν 
προς τον έν άγίοις θαυμαστόν Κύριον, τόν έξ αύτοϋ έ:λεον 
έπικαλούμενοι . έν δσω δέ έτέλουν ταϋτα, καi έ:μελον να 
σηκώσουν τα κιβώτια, ~τον κάποιος άπό τοuς άναγνώστας, ό 
όποίος είχε πολuν καιρόν όποϋ έθλίβετο άπό κάποιον πάθος, 
όποϋ τοϋ εiχε συνέβη, και έδέθη ή γλώσσά του τόσον όποϋ 
έ:μεινεν &φωνος παντελώς. άθρόως δε οuτος (w των μεγάλων 
σου θαυμασίων σου, Χ(ριστ)ε Λόγε) παρευθuς έλύθησαν τα 
δεσμα της γλώττης αύτοϋ. τρέχει οuν πρός ταίς θήκαις, όποϋ 
είχον τα λείψανα, καi μετα μεγάλης φωνης εύχαρίστα τον Θεόν, 
καi έ:γινε κήρυξ τοϋ θαύματος μεγαλόφωνος, εστοντας να λυθ6 
άπό τι)ν άφωνίαν, αύτο της φωνης το όργανον. ό δε λαός, ώσαν 
είδε το γεγονός, έκείνον όποϋ Τjτον άπό τόσον καιρόν &φωνος, 
καi να συντυχαίνι:~ μεγαλοφώνως, περιχυθέντες είς ταίς θήκαις 
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τών άγίων κατησπάζοντο, καί έδόξαζαν τον Θεον, καί τούς 
άγίους, καί δεν έξεχώριζαν άπ' αύτούς. 

01 δέ Τιβεpιουπολίται, περισσότερον έπαρακινοϋντο, καί προς 
τον κόμητα, καί προς τούς έπισκόπους ελεγον. Δέν θέλομεν 
άφήσει, το έδικόν μας καλόν, είτι καί άν γένι:~, το χάρισμα όποϋ 
μας εδωσεν ό Θεός, προς σωτηρίαν τών ψυχών καί τών 
σωμάτων ήμών, να άρπαγίj άπο τα χέρια μας. έαν καί δεθοϋμεν, 
καί τιμωρηθοϋμεν, καί θάνατον ετοιμοι είμεσθεν να 
ύπομείνωμεν, καί δέν θέλει μας λυπήσει ούδε αύτος δ θάνατος. 
έαν σταθοϋμεν είς τα κιβώτια καί τα σώματά μας να θύσωμεν. 
μη όλιγοστεύσωμεν την προθυμίαν. μη φανώμεν άνάξιοι 
τοιαύτης χάριτος. πόσοι πεύτουν είς κινδύνους δια φθαρτα καi 
μάταια άγαθά. πολλάκις δε, καi liλλων αύθεντών ύπηρεσίαις 
μόνον δια όλίγον μισθόν, όποϋ έλπίζουν να λάβουν, καi 
σεβαίνουσιν είς πολέμους, καί κινδύνους. ήμείς δέ, ό θησαυρός 
είναι έδικός μας, το άγαθον liφθαρτον καi αίώνιον. πόσαις οuν 
τιμωρίαις να ύποφέρωμεν άπο τούς λαβείν τούτους θέλοντας; 
ποίον liλλον τόπον, η τάφον ίεpώτερον να εχωμεν ώσαν αύτόν, 
όποϋ καi τούς άγίους έσκέπασεν, δια τον όποίον τώρα να 
κινδυνεύσωμεν; 

Τ Οιαϋτα λέγοντος τοϋ πλήθους, καi θρασυνομένου ό κόμης 
σύν τοίς έπισκόποις, μόλις κατεσίγασαν τον πολύν θόρυβον τοϋ 
λαοϋ. είπε προς αύτούς. Τί είναι άδελφοi, καi τέκνα, αϋτη ή 
άλόγιστος άγριότης, καί έπανάστασις; εί μέν έγw ήβουλήθην καi 
μέ την έδικήν μου βουλην, καί γνώμην ένήργησα, την τών άγίων 
ταύτην μετάθεσιν, ή όποία σας δίδει τόσην λύπην, είχετε καi 
έσείς λόγον να άντισταθfiτε. έπειδfι δέ, το πρόσταγμα μέν είναι 
τοϋ θεοφιλοϋς ήμών βασιλέως, ήμείς δέ, είμεσθεν ύπηρέται, καi 
μας άπέστειλε να κάμνωμεν το πρόσταγμά του, ποίος λόγος 
είναι, όποϋ να όμολογάι:~, πwς οί δοϋλοι τοϋ αύθεντος το 
πρόσταγμα να μην κάμνουν; [22] δεν ήξεύρετε πώς έκείνοι, όποϋ 
δέν πείθονται τα βασιλικα προστάγματα, πικρα βάσανα 
παθαίνουσιν; ίδετέ τον εως τώρα, πρ(iον, καi χρηστοηθfi 
βασιλέα; μην τον κάμετε να εϋγι:~ άπο την φυσικην αύτοϋ 
χρηστότητα, καi άγανακτήσει πρός έσας; μη ετζη άνόητα προς 
τα ξίφη, καi μαχαίρια πηδήσετε, διότι ό τοιοϋτος θάνατος δέν 
εχει καμμίαν δόξαν, καi ή θρασύτης δεν είναι άρεστή, ίνα φέρ1] 
δόξαν καi στέφανον, μη κάμετε τον θείον καi ίερον τοϋτον 
τόπον πολυάνδριον; μη τον εως τώρα &γιον, βεβηλώσητε καi 
μιαίνετε έμφυλίφ έναγώς αίματι; ταϋτα λέγοντος τοϋ κόμητος, 
άκόμα περισσότερον θόρυβον εκαμεν ό λαός, καi την προς τον 
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θάνατον προθυμίαν έδειχνον άπαντες. μετα ταυτα ό κόμης 
άπόρησεν, και πότε μεν, τους έσυντύχαινε με ήμερότητα, πότε 
δt, τούς έφό6ιζε με άπειλαίς, 6ουλόμενος νά τούς διώξι;ι. δταν δt 
εΙδεν, οτι πλέον δεν εΙναι 6ολετον νά τούς άφήσουν, άλλά μόνον 
άπέρνα ό καιρός. τέλος έσύντυχαν, πώς να πάρωσι μόνον τρείς, 
άπο τούς έπισημοτέρους τών άγίων. λέγω δη Τιμόθεον, 
Κομάσιον, και Εύσέβιον, και τούς λοιπούς νά άφήσουν είς την 
Τιβεριούπολιν, άραντες μετα πολλfjς δσης φωτοχυσίας, καi 
δοξολογίας, και εύωδίας, έπήγεναν είς την Κρα<γα>ληνίτζαν. 
και δταν f]τον άκόμη είκοσι σταδίων διάστημα να φθάσουν είς 
την πόλιν, τούς έσυναπάντησε κάποιος άνδρας, όπου ε{χε ξηρά 
τά ποδάρια του, καi έκραξε μεγαλοφώνως έλεήσατέ με &γιοι τον 
ταλαίπωρον, διά την σωματικην ταύτην άσθένειαν, και μη 
δυνάμενον μέν να έλθω άντάμα μέ τούς άλλους, άλλά μέ τον 
νουν, καi μέ την πίστιν πάντοτε έρχόμενον προς έσiiς, καi μέ 
την έδικήν σας δύναμιν έπικαλούμενον. διότι καi τώρα έβίασα 
την άσθένειάν μου, και f]λθα πρΟς έσiiς πρiν νά φθάσετε είς τfιν 
πόλιν, την έδικήν σας βοήθειαν έξαιτούμενος, νά μfιν 
έντροπιασθώ, οτι Τ)λπισα είς έσiiς. 

Τ Αυτα του χωλου βοώντος, εύθύς ή του Θεου χάρις έποίει τα 
εαυτfjς, και ό έν τοίς άγίοις θαυμαστός Κύριος έφανέρωσε τfιν 
δύναμίν του. αί* γάρ θήκαις τών άγίων όπου τότε ηρχονταν 
έλαφραίς, άθρόον τόσον έφάνηκαν βαραίς έκείνων όπου ταίς 
έφερναν, ωστε πλέον δέν ήμπόρουν να ταίς φέρουν, μόνον ταίς 
άφηκαν έκεί. έκείνος δε όπου f]τον τούς πόδας διάστροφος, 
έπεσεν είς αύταίς. και τί μέν, ού λέγων έλεεινόν, τί δέ, ού ποιών 
οίκτου άξιον; παρευθύς βλέπει τούς πόδας του, όπου έλαβαν 
την φυσικην όγληγωρότητα καi άναπηδήσας έμπροστa είς 
ολους, έπεριεπάτει, δοξάζων εύχαριστηρίαις φωναίς τον δια 
τών άγίων αύτοίi έν παντi καιρφ θαυμαζόμενον, καi 
ποιήσαντες δέησιν οί ίερείς αδθις έπίασαν νά σηκώσουν τας 
θήκας τών άγίων, έκείναι δέ έγιναν πάλιν άλαφραι ώς καi 
πρώτον. καi οϋτως περισσότερον έδόξαζον τον Θεόν. 

ΕΦθασαν γοίiν έ:ως την Κρα<γα>ληνίτζαν, καi ποιήσαντες 
Οσα επρεπεν, έβαλαν έκείνας τας θείας θήκας έν τ(ί) δεξι(ί) μέρει 
τfjς έκκλησίας. όπου είς το ονομα αύτών έκτίσθη είς τας είκοσι 
όκτώ του Αύγούστου μηνός. άφωρίσθη δt τφ θείφ τούτφ να(ίJ, 
και κλfjρος, όπου fiτον είς την 6ουλγαρικην (23] γλώσσαν, τα 
θεία πεπαιδευμένος δια να προεδρεύουν, καi να ποιούν τας 
ίερας δοξολογίας έκάστοτε. 
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'Α λλa έκείνος δποϋ ίατρεύ&η δεν έπηρεν είς καλόν τιlν 
ύγείαν, άλλα μι(i γυναικi νομίμφ άνδρl συνημμένι;ι, λίχνους 
έπιβαλών όφθαλμοuς καi με άπατηλοUς λόγους άποκλέψας 
(εϋκολον γαρ είναι να άπατηθϋ ή γυναίκα, καi είς τοuς 
έρωτικοuς λόγους γλίγωρα δίδεται) τιlν έπηρε καi ύπηγεν είς 
άλλην χώραν. άλλα καi έκεί τον έφθασεν ή &εία δίκη, καi 
παρευθuς έστρεβλώ&ησαν οί πόδες του, ώς οτι έψεύσατο τιlν 
χάριν, καi άπο ττ)ν &εϊκιlν χάριν πάλιν έκούτζανε. τί γουν 
έκεϊνος; Έγνώρισε το φταίσιμόν του ό τάλας, καi pίχνει τον 
σύνδεσμον της παρανόμου συζυγίας, άφησε ττ)ν γυναίκα είς τον 
πρώτόν της άνδρα. αύτος δε έδραμε προς τοuς άγίους, καi 
έπεσεν είς ταίς ίεραίς θήκαις, καi έφώναζε με πικρCχ.ς φωνάς, καi 
το άμάρτημα έξομολογούμενος, έν συντετριμμένι;ι καρδίι;χ, καi 
πνεύματι ταπεινώσεως, έγύρευε μεν, καi δια τουτο συγχώρησιν, 
έγύρευε δέ καi πάλιν τιlν ύγείαν τών ποδών αύτου. ό τοίνυν 
τών μετανοούντων Θεός, aμα καi τοuς άγίους δοξάζων αύτου 
ώς βούλεται, ίατρεύει πάλιν. ό δέ fιν έχων πρός τιlν τών καλών 
οίκείωσιν, καi τφ κόσμφ, καi τοίς έν τφ κόσμφ το χαίρειν είπών, 
εύθuς καταλαμβάνει το &γιον 'Όρος, καi είς τιlν μεγαλλίτερην 
τών έκείσε μονών ύπηγεν, τιlν άγγελικιlν ζωιlν έπιποθήσας, καi 
σχflμα το μοναχικον ένδυθείς καi οϋτως έπολιτεύθη έναρέτως 
τελέσας τιlν ζωιlν έν άγαθϋ μετανοίι;χ. 

"Αλλος δέ τις άπο πολλοuς χρόνους άκαθάρτφ πνεύματι 
τυραννούμενος, καi τοσουτον χαλεπώς ένοχλούμενος, Οσον, ού 
μόνον με άλύσεις τον έδεναν, άλλα καi σίδερα είς τοuς πόδας 
του έβαναν, καi πάλιν δεν έδύνονταν να τον κρατήσουν. 
έτουτος, ού μόνον τοίς γονευσιν, άλλα καi είς ολους τοuς 
έδικούς του, fιτον μία καρδιακιl μάστιγα καi πληγη χαλεπη καi 
δυσίατος. έλύπουνταν σφόδρα, οταν τον έβλεπαν άπο τοιουτον 
δαίμονα πικρώς παιδευόμενον, καi μη έχοντες τί ποιflσαι, 
ένεθυμήθησαν να τον παγαίνουν προς τοuς άγίους με τας 
άλύσεις. καi ώς έφθασαν είς τον ναόν όπου fiταν οί &γιοι καi 
έπειδιl δέν ήμπορουσαν να τον κρατήσουν, έξω του ναου fιτον 
δένδρον μεγάλον, καi είς αύτο τον έδεσαν καi έστάθη είς αύτο 
το δένδρον τρείς ήμέραις πάσι τοίς δρώσιν έλεεινον &έαμα, καi 
&ρήνων άξια. έκείνοι δε όπου τον έφύλαγαν, οί μεν 
άπεκοιμήθησαν, καi οί άλλοι, άλλος άλλου ύπflγεν. έ~~νος δε 
τας άλύσεις, καi πάντα τα κατέχοντα pήξας, καi φωνάζωντας, 
έπήδησεν είς τον ναόν καi δραμών είς τιlν λάρνακα του άγίου 
Εύσεβίου, έπίασε νa σηκώσι;ι το μαρμαρέϊνον σκέπασμα της 
λάρνακος. έφάνη δε αύτφ έκ της &ήκης, άνιlρ φοβερός καi 
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πύρινος δλος, ό όποίος ώς έσηκώθη παρευθύς τφ άκαθάρτφ 
πνεύματι ένεβριμήσατο λέγων, πώς έτόλμησας, άναιδέστατε, να 
είσέλθΙJς είς τον οΙκον τοϋ Θεοϋ καi το αύτοϋ πλάσμα πικρwς 
έτάζειν; ταϋτα είπών καi πάλιν έφάνη πώς έσέβη είς τfιν 
λάρνακα, δ δε &νθρωπος ίαθεiς θαυμασιώτατα, έφαίνετο είς 
δλους ύγιfις καi σωφρονέ[24]στατος, καi έδόξαζον iiπαντες τον 
Θεόν, καi τούς θεράποντας αύτοϋ. 

ι'Ετερος δε πάλιν παράλυτος, δστις μη δυνάμενος σαλευθfϊναι 
άπο τον τόπον αύτοϋ, τοϋ δποίου έκλείσθησαν καi οί πόροι τής 
φύσεως αύτοϋ, καi έγέμισε δυσωδίας*, καi σήψεως. έπfϊράν τον 
γοϋν οί συγγενείς αύτοϋ, καi εβαλάν τον συμμά είς τfιν λάρνακα 
τοϋ άγίου Εύσεβίου, ώς μισαποθαμένον, καi μόνον βραχυτάτην 
πνοfιν εΙχε. Έφάνη γοϋν αύτφ ό &γιος τfιν νύκτα, άλείφων 
αύτόν με το &γιον ελαιον είς δλον το σώtJα, επειτα τοϋ είπεν, 
αύτοϋ δποϋ εγινες γερός, &πελθε είς τον οικον σου, χάριτι Θεοu, 
όποϋ ίάσατο τον παράλυτον. λέγωντας του, άρόν σου τον 
κράβατον, καi περιπάτει. καi οϋτως εύρέθη ό &νθρωπος ύγιfις 
καi εϋρωστος, έκδυθεiς ώς φόρεμα έλαφρόν, τfιν παράλυσιν. 
'Έτερος πάλιν εΙχε μεν καιρόν όποϋ ήνοχλείτο άπό άκαθάρτου 
πνεύματος. μι(i δε των ήμερων τον άγγάρευσαν να πηγένΙJ με 
ενα βασιλικόν ταχυδρόμον, καi ελαχε είς τfιν στράταν, ή wρα 
όποϋ τον επιασε το δαιμόνιον. και έπειδfι είχε βίαν ό 
στρατοκόπος να πηγένn είς τfιν στράταν έκείνην, ό 
δαιμονιζόμενος άπόμεινεν δύο ήμέραις, καi ώσαν τον &φησεν 
όλίγον το δαιμόνιον, έσυκώθη καi άνέβη είς το &λογόν του, καi 
ετρεχε δυνατά, βουλόμενος να φθάσΙJ τον βασιλικόν &νθρωπον. 
δμως παραδόξως έπάρθηκεν άπό άοράτου τινός δυνάμεως, καi 
φέρνεται είς &λλην στράταν, δηλονότι είς έκείνην όποϋ πρός 
τούς άγίους ύπήγενεν. άλλα καi το &λογον όποϋ fiτον αύτός 
καβαλάρης, έπαρθεν εύρέθη είς το προαύλιον τοϋ ναοϋ. καi 
παρευθύς πηδήσας άπό το &λογον έσέβη είς τον ναόν, καi είς 
τfιν λάρνακα τοϋ μεγάλου Εύσεβίου έπρόσπεσε, φωνάζων, καi 
βρύχων, καi δράξας τfιν μαρμαρέίνην σκέπην τfϊς λάρνακος, 
ερpιξεν αύτfιν είς τον τείχον. έν δσφ δε ταϋτα έποίει, έγύρισε το 
στόμα του είς το &λλο μέρος. άλλα δεν άμέλησεν ούδε τότε ή 
θεία χάρις, άλλα έλευθερώθη μεν ό &νθρωπος τfϊς του 
δαιμονίου μάστιγος. Τiλθε δε καi το στόμα του είς τον τόπον 
του, καi έδόξαζε τον Θεόν, όποϋ κάμνει τοιαϋτα θαυμάσια. 

ΒΛαδίμηρος δε ό τοϋ Βορίση υίός, όποϋ έπροείπαμεν, ώσαν 
ελαβε τfιν βασιλείαν άπό τον πατέρα του, τέσσαρας χρόνους 
μόνον εζησεν είς αύτfιν, καi άπέθανεν. καi ό άδελφός του ό 
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μικρότερος, ό δποίος όνομάζετο Συμεών έκάθησεν είς τον 
θρόνον. ΑuτΟς έπρόσταξε τον Δίστρον τον κόμητα καi έσύκωσε 
άπο την Τιβεριούπολιν τούς &λλους άγίους, Σωκράτην καi 
Θεόδωρον. καi τούς λοιπούς, κ:αi τούς f1φερεν είς την 
Κραγαληνίτζαν, καi τούς f,βαλε καi αuτούς άντάμα με τούς 
aλλους, δποϋ ητον άπο πρώτα είς αύτον τον ναον. καi άπο τότε 
περισσότερον έπήγαζε καi τα θαύματα, καi άκούσθησαν 
άπανταχοϋ, καi ετρεχαν καθ' έκάστην άσθενείς καi ύγιαίνοντες 
πρΟς άπόλαυσιν τών θείων χαρισμάτων. 

Ω Σαν πώς καi κάποια γυναίκα, ή δποία ητον άπο την 
έπαρχίαν τfiς Γλα6ενίτζας, καi είχε τας έλπίδας της είς Ε.να υίον 
μονογενfi όποϋ είχεν έπτα χρόνους κωφός τε καi &λαλος, 
ταύτην ή τών άγίων χάρις έτράβησε, καi καταφρονήσασα την 
γυναικείαν άσθένειαν, καi μακρινην στράταν, [25] παίρνει το 
παιδίον, καi φθάνει είς την πηγην των ίαμάτων. είς τον ίερον 
καi θείον ναόν, δηλονότι, όποϋ είχε τούς άγίους, καi μετα 
δακρύων δέεται νύκτα καi ήμέρα, οπως τοϋ μεν παιδίου να λυθίj 
ή άφωνία, αύτηνfiς δε ή λύπη. μι(i δετών νυκτών, έπειδη εκαμε 
θερμοτέραν την δέησιν έκουράσθηκεν, εuγfjκε γοϋν είς τα 
πρόθυρα τοϋ ναοϋ , καi άγκαλιάσασα το παιδίον, άπεκοιμήθη, 
καi παρευθύς γοϋν το παιδίον εuγfjκεν άπο τας άγκάλας τfiς 
μητρός της, καi aρχησε να φεύγτ:ι, καi έκείνη έσυκώθη 
τεταραγμένη, τί άρα να επαθε το παιδίον, λέγουσα, έκείνο δε με 
καθαραν γλώσσαν ελεγε, μάννα, μάννα. κάποιος φοβερός 
&νδρας f,μελλε να μέ άρπάξτ:ι άπο ταίς άγκάλαις σου. έκείνη δε 
έθαύμασεν είς τα γενόμενα, καi δέν έπίστευεν ένόμιζε δε οτι 
βλέπει όνειρον είς τον ϋπνον της. καi οταν ηλθεν είς την έαυτήν 
της, καi έγνώρισεν, οτι δεν είναι όνειρον το θαυματούργημα, καi 
οτι άληθώς έλύθη το παιδίον άπο τα δεσμa τfiς άφωνίας, καi με 
εύχαριστηρίαις φωναίς την θείαν χάριν f]μειβεν. 

"Αλλη δέ πάλιν γυνή, την δποίαν εσυρνεν το άκάθαρτον 
πνεϋμα άπο χώραν, είς χώραν, καi μάλιστα είς τaς έρημίας 
f,τρεχεν, αϋτη μίαν φορaν κατ' οίκονομίαν Θεοϋ ηλθεν είς τον 
ναόν τών άγίων, καi άποκοιμηθείσα βλέπει είς τον ϋπνον της 
δύο γέροντας λαμπρούς, καi φωτοειδείς, οί όποίοι είπον προς 
αύτήν, σέβα μέσα είς τον ναον άντάμα μέ τούς aλλους, καi 
έκείνον τον ίερέα όποϋ ίδείς, δτι άνάπτει τας γυαλέϊνας 
κανδήλας, δός του το κεφαλομάνδηλόν σου, να σοϋ δώσΙJ εύχην 
ύγείας, f]κουσε ταϋτα ή γυνη καi τα εκαμε. 

'Αλλα άς μη μiiς παραδράμΙJ μηδέ ό κουλός έκείνος, ό όποίος 
ητον πτωχΟς, καi περιεπάτει άπο σπfiτι είς σπfiτι, ζητώντας την 
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σωματικιlν αύτου τροφιlν, και ε{χεν άντις ποδάρια είς τιlν 
στράταν τα δεκανίκια. άλλa είς τιlν πίστιν δεν f1τον πτωχός, 
ώσαν και είς τον πλουτον, μάλιστα πλούσιος f1ταν είς τουτο τό 
μέρος. οίiτος πολλαίς φοραίς πολλά ένοχλήσας τοuς έδικούς 
αύτου κατα γένος, τέλος τον άνάγκασαν να τόν πηγένουν είς 
τοuς άγίους, το όποίον έγινεν. και δείξας εργα πίστεως με 
δάκρυα, και δεήσεις, εγινεν ό λόγος του προφήτου. και εφυγεν ό 
κουλός ώσαν ή ελαφος, και έγύρισεν όπίσω μt τα ποδάριά του 
γερά. και άφησε τα δεκανίκιά του είς τον ίερόν ναον δια να 
μαρτυρουν τιlν &αυματουργίαν, και τιlν δύναμιν τών άγίων. 

Εκείνον δε πάλιν, όπου f1τον και παράλυτος, και τυφλός, πώς 
να μην τον φέρl] ό λόγος είς τό μέσον, και να τόν δείξΙ], και τi;ς 
παραλυσίας και τυφλότητος όλοκλήρως ύγιαίνοντα; 

Τοιουτοτρόπως, εστωντας να εχουν τα &αύματα λοιπόν &έλω 
πάλιν να είπώ και τα έπίλοιπα τών &αυμάτων αύτών. 

ΕΝας άνδρας όπου έκατοικουσεν πλησίον κατα τον ποταμον 
τον λεγόμενον Βαρδάριν* δαιμονίιρ πν(εύματ)ι κατείχετο, και 
ελεγε λόγια αίσχρα, και άτοπα. αύτΟς δε &τα ελεγε η εκαμε δεν 
έν&υμάτο. οίiτος φερ&εις είς τοuς άγίους [26] εύ&uς ελαβε τιlν 
ίατρείαν. και εύρέ&η σώφρων, και ύγιής, λυτρω&εις παραδόξως 
τi;ς του δαιμονίου χαλαιπfiς κακουργίας. ο&εν ήγάπησε να 
δουλεύΙJ είς τον ναον μετα πολλi;ς άγαλλιάσεως, ψάλλωντας 
μετ<χ του προφήτου Δαβίδ. έπιπο&εί καί έκλείπει ή ψυχή μου είς 
τας αύλας του Κυρίου, και τ<χ έξης. τρείς χρόνους γουν εκαμεν 
είς τόν ναον έκείνον τών άγίων, ύπηρετώντας άόκνως. και κα&' 
έκάστην τιlν προσήκουσαν εύχαριστίαν εδιδε τοίς άγίοις, είς 
άμοιβιlν του έν αύτψ γινομένου &αύματος . 
.,, Αλλος εϋγαλε λέπραν εiς ολον του το κορμί. καi είς τους 
πόδας πά&ος άνίατον. Έλ&ών έκ τών Μογλέννων έπρόσπεσε 
ταίς λάρναξι τών άγίων, και έδέετο μετα δακρύων και πίστεως, 
ίνα έλευ&ερω&ίj και άπο τα δύο πά&η. και οϋτω τών άμφοτέρων 
νόσων άπαλλαγείς, έπέστρεψεν είς τόν οίκον αύτου ύγιιlς 
δοξάζων τόν Θεόν. "Ετερος έκ γενετfϊς άλαλος ων, εφ&ασε καί 
είς βα&ύτατον γfϊρας. καί έπειδιl δεν ηuρε καμμίαν &εραπείαν, 
είς τιlν λύπην της άφωνίας, μόνον τον &άνατον άπαντέχαινεν 
ίατρόν, έφάνησαν οuν τρείς φοραίς είς τον ϋπνον του οί &γιοι, 
λέγοντές του, να ύπάγΙJ είς τον ναον να &εραπευ&ίj. έπίστευσε 
γουν είς έκείνα όπου είδε, καί εύ&uς πηγένει είς τον &είον ναον 
κατ<χ ττ)ν λαμπρb.ν καί μεγάλην του Πάσχα Κυριακιlν. καί οταν 
άνάγνωσαν το &είον και ίερΟν εύαγγέλιον, ύπfϊγε καί αύτος να 
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το άσπασθ(j, ω τοϋ θαύματος, έκείνος δποϋ έγήρασε είς τιlν 
άφωνίαν, εκραξε λαμπρζi τ(i φων(i το Κύριε έλέησον. Καi οϋτως 
δ ίαθεiς δοξάζων καi εύλογών τον Θεον τον ποιοϋντα θαυμάσια 
δια τών αύτοϋ θεραπόντων, άπfjλθε. 

Κάποια δε γυνη πλουσία, ή δποία άπο κάποιον θυμον 
μοχθηρόν, όποϋ είχε χυθΌ άπο την κεφαλήν της είς τούς 
όφθαλμούς της Εχασε το φώς της, καi ού μόνον τοϋτο, άλλα καi 
κάποια pυπαρα ύγρότης καi 6ρωμώδης ετρεχεν άπο τα όμμάτιά 
της, ώστε όποϋ ού μόνον οί ξένοι τιlν έσιχαίνουνταν, άλλα καi 
είς τον άνδρα της έφαίνετο ή έλεεινιl έκείνη 6δελυκτον θέαμα, ή 
δποία έξοδίασε τον βίον της ολον, είς ίατρούς, καi έπειδιl άντiς 
να την ίατρεύσουν περισσότερον την εβλαψαν, δια τοϋτο 
κατέφυγεν είς την ίατρείαν, τουτέστιν είς τας θείας λάρνακας 
τών άγίων λειψάνων, καi έκεί έδέετο με θερμότατα δάκρυα, 
τυχείν έλέους, καi δια το βδελυκτον έκείνο ύγρον, καi μάλλον 
δια την ύστέρησιν τών όμμάτων της. οταν γοϋν εύδόκησεν ό 
Θεος να τfjς δώσΙJ την ίασιν, βλέπει τοιοϋτο ονειρον, (κα8wς 
αύτη το έδιηγή8η) καi ελεγεν Εβλεπα εναν άετον πετόμενον, καi 
Τiλθε καi έκάθησε είς το κεφάλι μου, καi με έσκέπασε με ταίς 
πτέρυγαίς του, φοβη8είσα δε έσυκώθηκα άπο τον ϋπνον, καi 
τιναν μεν δεν είδα, άλλ' ομως βλέπω καί ώς δράτε, γερη , καi 
&βλαπτη είμαι. 

Αύτη είναι ή πολιτεία τών άγίων Πεντεκαίδεκα εύλογημένοι 
χριστιανοί. αύτα είναι τα έργα των, καί αί πράξεις των. ετζι 
έδούλευσαν τφ Θεφ δλοψύχως. δια τοϋτο καi δ Θεός τούς 
έτίμησεν, καi έν ούραν(i), καi έπi γης, τοιουτοτρόπως 
έσπούδαξαν να άρέσουν τον Χριστόν. άλλα καi δ Χριστος (27] 
τούς το άνταπέδωκεν χιλιοπλασίως. δια τοϋτο καi ήμείς, Οσοι 
έσυνάχθημεν σήμερον, καi ήκούσαμεν τον λόγον τών άγίων, 
πρέπον είναι να κάμωμεν, ώσαν ήκούσαμεν, καi ώσάν πως 
έχομεν την πίστιν την άγίαν, Καi Καθαράν, Ετζι να έχωμεν τα 
καλα, καi άγαθα έργα, την έλεημοσύνην είς τούς πτωχούς, την 
άγάπην προς πάντας, ού μόνον είς φίλους, άλλα καί είς 
έχθρούς, την φιλοξενίαν, την φιλαδελφίαν, την ύπομονfιν είς 
τούς πειρασμούς, τfιν ύπακοιlν είς τούς λόγους τοϋ Χριστοϋ, τfιν 
σπούδαξιν τfjς έκκλησίας, την φύλαξιν τών όμματιών μας, την 
προσοχfιν τών κακών λογισμών, καi να μην κάμωμεν οσα 
όρέγεται δ έχθρος τfjς ψυχfjς μας, άλλα να σπουδάξωμεν, πώς 
να άpέσωμεν τον Χριστόν, πώς να εύφραίνωμεν τούς άγγέλους, 
πώς να άγαποϋμεν άλλήλους μας κατα Θεόν, δια να τύχωμεν 
καi τfjς βασιλείας τών ούρανών, fίς γένοιτο πάντας καi ήμάς 
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έπιτυχείν, έν Χ(ριστ)(λ) τ(λ) άληθιν(ί) Θε(ί) ήμών, φ ή δόξα, καi το 
κράτος, καi ή τιμη καi ή προσκύνησις πρέπει, σύν τψ άνάρχφ 
αύτοϋ Πατρi, καi τφ παναγίφ, καi άγα&φ καi ζωοποι(λ) αύτοϋ 
Πνεύματι, νϋν καi άεi καi είς τούς αίώνας τών αίώνων. Ταίς 
τών Πεντεκαίδεκα ίερομαρτύρων πρεσ6είαις, Χριστε δ Θεός, 
έλέησον καi σώσον ήμδ:ς. 'Αμήν. 

'(2δή ζ '. Θεοv σvyκατά&χσιv. 

Τ Ιμόθεον Σέργιον, Θωμδ:ν Σωκράτην Πέτρον Βασίλειον, 
Δανιf~λ Νικηφόρον Κομάσιόν τε, καi τον Εύσέβιον, σύν 
Θεοδώροις 'Ιωάννην μέλψωμεν, Χαρίτωνά τε πιστοί, καi 
Ίερόθεον. 

Θ Λυμάτων ένέργειαν, καi μετα τέλος το άξιέραστον, των 
άγίων ή κόνις, παρέχει προ<σ>πτυσσώμεθα, οί μελφδοϋντες 
άπαύστως καi ψάλλοντες, εύλογητος δ Θεος δ τών πατέρων 
ήμών. 

ΠΕντάδα διέζευξεν, έκ τfiς δεκάδος τών άθλοφόρων Χριστοϋ, 
ών τα πνεύματα φέρει ή &νω πόλις άεi άχώριστα, δ των 
Βουλγάρων &ναξ δ άείμνηστος. εύλογητος έκβοών, δ των 
πατέρων Θεός. 

0 Υ ς σύμπνοια πίστεως, είς εν συνfiψε τούτους διέζευξεν, ό 
φιλόχριστος &ναξ, δ τών Βουλγάρων, οϋς λαβόμενος, μιας 
πεντάδος, γηθόμενος εψαλλεν εύλογητος δ Θεος δ των 
π(ατέ)ρων ήμών. 

Qy μία των πόλεων, είς κλfiρον εσχε τούς 8εοκήρυκας, άλλά 
8είςχ προνοίςχ, καi χώραι διαμερίσαντο, φωταγωγοϋντες τούς 
πίστει κραυγάζοντας, εύλογητΟς δ Θεός. 

Α Πάντων μεν Κύριος, ένός δε μόνου μονογε
1

νοϋς Υίοϋ, 
όρθοδόξως Πατέρα, 8εολογοϋντες σε καταγγέλλομεν. καί εν 
είδότες σοϋ έκπορευόμενον, Πνεϋμα εύθύ*, συμφυες καi 
συναίδιον. 

Είρμός άλλος. Οί παίδες εύσε6εί~. 

Υ Πfiλθον ώς νυμφώνα, τfiς καμίνου τιlν φλόγα τιlν &:στεκτον. 
οί δι' (28] εύσέ6ειαν ποτέ, παίδες &γιοι δειχθέντες σαφώς. καί 
συμφώνως μελφδοϋντες ϋμνον εψαλλον, δ τών πατέρων ΘεΟς 
εύλογητΟς εί. 
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Ρ Ανίσι των αίμάτων, άθε'ίας τό πuρ άπεσ6έσατε καi των 
θαυμάτων ποταμοίς, νοσημάτων κατακλύζετε τοuς χειμάppους. 
καi πιστοuς λυτροuσθε τοuς ψάλλοντας, δ των πατέρων ήμών 
Θεός. 

Ω Σ λήθης ούκ άξίους φανεροί Χριστός ύμiiς πανόλ6ιοι, 
έγκεκρυμμένους ύπό yfjν, περιόδοις έτών πλείοσι. των 
θαυμάτων ποταμούς, άναπηγάζοντας, τοίς έκ6οώσιν, 
εύλογητός εί δ Θεός. 

Ν Οσήματα ποικίλα έκδιώκονται καi πονηρότατα πνεύματα, 
μάρτυρες σοφοi άπελαύνονται, τίj χάριτι, fιν τα λείψανα ύμών 
άνα6λυστάνουσι, τοίς έκ&χ:ίJσι Χριστ(ί), εύλογητός εί ό Θεός. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Ε Κύησας έν χρόνφ, τόν άχρόνως έκ Πατρός έκλάμψαντα, 
Λόγον παρθένε ύπf:ρ νοuν, δν ίκέτευε. τα χρόνια τfjς ψυχfjς 
μου, καi δεινα πάθη ίάσασθαι, ίνα ύμνώ σε άεi εύλογημένη. 

Κατα&χσία. Οί παίδες εύσε&ί~. 'Έτερον. 

Η Βρύσις των θαυμάτων, ή πηγη των άπείρων ίάσεων. ό των 
χαρίτων ποταμός, τών ψυχών τό καθαρτήριον. δ ναός των 
άγίων Πεντεκαίδεκα, δεuτε πιστοi έν αύτ(ί) άγιασθώμεν. 

'(2δή η~ Έπταπλασίως <κάμιvοv>. 

ΚΑτασεισθεiς τό πρότερον, ό ναός συγκατέχωσε, ύπό άσε6ών 
τα των μαρτύρων λείψανα. άλλ' ό δοξαζόμενος έν τοίς άγίοις 
Κύριος. δια εύσε6ούντων, άπεκάλυψε ταuτα, είς pώσιν 
άσθενούντων, καi ψυχών σωτηρίαν. των πίστει εύλογούντων, 
Χριστόν είς τοuς αίώνας. 

ΤΩ παρειμένφ νέμουσι, των μελών τf~ν άνόρθωσιν, ώς τf~ν 
εύφωνίαν τ(i) άλάλφ πρότερον. λεπρ(i) δε τfιν κάθαρσιν, καi 
δαιμονιώσιν ίασιν , καi τετυφλωμένοις τf~ν άνά6λεψιν αύθις. 
άκέστορες γαρ θείοι, έκ Θ(εο)u δεδομένοι, έφάνησαν τίj ποίμνΙJ, 
Χριστοu είς τοuς αίώνας. 

0 'Επιών θρασύτερον, τίj μον(i έπ' όχήματος, &φνω σuν τ(i) 
ϊππφ, άφανf~ς έγένετο, καi τούτου τf~ν &φυκτον, ώς έ:6λεψαν 
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άπώλειαν, οί συστρατιώται, καί άλάστορες φό6φ, άπέδρασαν 
τιlν χάριν, άπαγγέλλοντες πάσι, τιlν παρά τοϋ Κυρίου, 
δοθείσαν τοίς άγίοις. 

ΤΡισσοφαfj θεότητα, ένιαίαν έκλά<μ>πουσαν, αίγλην έκ μιάς 
τρισυποστάτου φύσεως, γεννήτορα liναρχον, δμοφυά τε Λόγον 
Πατρός, καί συμ6ασιλεϋον, δμοούσιον Πνεϋμα. οί παίδες 
εύλογείτε. 

Είρμός άλλος. Θαύματος ύπερφvοjjς. 

ΤΕρατος ύπερφυοϋς εδειξε τύπον, ή πυρένδροσος κάμινος 
πάλαι, το γaρ πϋρ ούκ εφλεξε νέους παίδας, Χριστοϋ δηλοϋν, 
τιlν άσπόρως έκ παρθένου θείαν γέννησιν, διο άνυμνοϋντες 
άναμέλψωμεν, εύλογείτε. 

Πολις ή τών Νικααίων έγκαυχάται, τοίς σπαργάνοις ύμών 
θεοφόροι. ή τοϋ Τι6ερίου δέ, τών θαυμάτων κατατρυφ~, καi 
σεμνύ[29]νεται τοίς liθλοις, καί τοίς {iσμασι* Θεόδωρε θείε, καi 
Τιμόθεε, θεομάκαρ Εύσέ6ιε, καί Κομάσιε. άνυμνολογοϋσα 
Χριστον είς τοuς αίώνας. 

ΑΣμασιν ό ίερΟς ύμνείσθω Πέτρος, καί Θεόδωρος καi 'Ιωάννης, 
Νικηφόρος Σέργιος, καί Βασίλειος, καί Θωμάς, καi Χαρίτων, 
Δανιήλ, καi 'Ιερόθεος σuν τούτοις Σωκράτης δ πανόλ6ιος. 
εύλογείτω δε κτίσ1ς. 

IΑσιν τοίς εύσε6ώς προσερχομένοις, άπονέμετε παθών, καί 
νόσων, τυφλοίς τιlν άνά6λεψιν, τοίς άλάλοις τε καί κωφοίς, το 
λαλείν τε καi άκούειν πανσε6άσμιοι, χωλοίς εύδρομίαν καi 
άνόρθωσιν, παρειμένοις, καί λύσιν πάσης κακώσεως, τοίς 
ύμνολογοϋσι Χριστον είς τοuς αίώνας. 

Θεοτοκίοv. 

Ν Εκρωσον τaς έμπαθείς θεοκυιϊτορ* τfjς άθλίας μου ψυχfjς 
κινήσεις καί τον νοϋν μου ζώωσον. νεκρωθέντα ταίς ήδοναίς, 
ζωηφόροις ένεργείαις, τij πρεσ6είι;χ σου οπως σε ύμνώ μέλπων, 
εύλογείτω ή κτίσις. 
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Καταf3ασία. Θαύματος ύπερφυοίJς. 'Έτερον. 

Θ Αύματα θεοπρεπη καi μεγαλεία, έκ της λάρνακος 
άναπηγάζει, τών άγίων σήμερον. δεϋτε πάντες χαρμονικώς, οί 
Τι6έριοι, ταύτην περιπτυξώμεθα, άντλοuντες τfιν χάριν καi τον 
Ελεον. έκ τιμίας σοροί) τών λειψάνων αύτών, ύπερυψοuντες 
Χριστόν είς τούς αίώνας. 

'{lδή θ '. Έξέστη έπί τούτφ. 

Τ Ιμόθεον Κομάσιον, καi Θωμάν, καi Εύσέβιον θείον καi 
Σέργιον, καi Δανιήλ, Σωκράτην καi Χαρίτωνα τον σοφόν, 
Βασίλειον καi Πέτρον τε, σύν Ίερόθεφ τ(ίJ θαυμαστ(ίJ. δυσί τε 
Θεοδώροις, τον όντως Νικηφόρον. σύν Ίωάνντ:ι μακαρίσωμεν. 

Ακίβδηλον φυλάξαντες τφ Χριστψ, τφ νεφρούς, καi καρδίας 
έτάζοντι οί ίερείς, τfιν ίερωσύνην καi καθαράν, οί άσκηταi τfιν 
νέκρωσιν, τfιν προ της νεκρώσεως τfjς φθοράς. προς τέλος καi 
σφραγίδα χρυσην του μαρτυρίου. τό θείον τέλος έκομίσασθε. 

Ε Ιλήφατε τών πόνων τaς άμοιβάς. Πεντεκα ίδεκα μάρτυρες 
ενδοξοι, τό θεουργόν, βλέποντες άμέσως κάλλος Χριστοu. έξ 
οuπερ έμφορούμενοι, λάμψατε πλουσίως μαρμαρυγάς. ήμίν τοίς 
εύφημοϋσιν, ύμών τfιν θείαν μνήμην, παθών τα νέφη 
έκδιώκοντες. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ω Ράθης ω παρθένε μήτηρ Θεοϋ. ύπi:ρ φύσιν τεκοϋσα έν 
σώματι, τον άγαθόν, Λόγον έκ καρδίας τfjς έαυτοu. δν δ Πατfιρ 
ήρεύξατο, πάντων προ αίώνων ώς άγαθός. δν νυν καi τών 
σωμάτων, έπέκεινα νοοuμεν, εί καi το σώμα περι6έβληται. 

Είρμός άλλος. Μυστήριον ξένον. 

Ο "Α ναρχος Λόγος Θεός τε καi Κύριος, έπελεύσει Πνεύματος 
θείου τι] πατρικι] εύδοκί{Χ, έν μήτρ{Χ σκηνώσας τι] σι]. καi 
τεχθεiς άσπόρως &χραντε ήμάς έκαινούργησε, διό σε 
μεγαλύνομεν. 

ΕΞαίσιον ξένον φρικτον το τεράστιον. δ γaρ είς τον Ενδοξον, 
Εφιππος [30] στρατιώτης τολμήσας, ναόν είσελάσαι ύμών, αύτφ 
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ϊππφ, έγεγόνει άφανής. τών όρώντων θαμβουμένων πάντων 
&γιοι. 

Σ Υνέλθωμεν πάντες, συμφώνως γεραίροντες, τιlν 
τριπλοπεντάριθμον φάλαγγα τών Χριστου άριστέων θερμώς 
καi βοώντες, αύτών ταίς πρεσβείαις ύπεράγαθε παθών καi 
κινδύνων, καi πταισμάτων ήμάς λύτρωσαι. 

ΩΣ &γιοι τfiς εύσεβείας, ύπάρχοντες στυλοι άπερίτρεπτοι. 
πάσης αίρετικών γλωσσαλ γίας, τηρείτε τιlν ποίμνην ύμών. 
έκλυτρούμενοι παντοίων πειρασμών, καi ποικίλων άναγκών 
άε ιμακάριστοι. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ω Σ τράπεζα ζωfiς, τον άρτον έχώρησας, πάντας τον 
έκτρέφοντα, κόρη παντουργικίj έπισκιάσει, καi τουτον θηλάζεις 
μαζοίς*, ώσπερ βρέφος, δν ύμνουντες ώς Θεόν, σε κυρίως 
Θεοτόκον καταγγέλλομεν. 

Κατα6ασία. Μυστήριον ξένον. 'Έτερος. 

ΜΥ στήριον ξένον όρώ καi παράδοξον. τον ναον παράδεισον 
ξύλον το τfiς ζωfiς, τοuς άγίους έν μέσι.ρ κειμένους αύτου, έν μψ 
τίj καταθέσει καi σορ(ίJ, ών πpεσβείαις ό Θεός, σ(ίJζε το γένος 
ήμών. 

Έξαποστειλάριον. Ό ούρανόν τοίς aστροις. 

ΤΑ του φωτος δοχεία , τaς φεγγοβόλους άστραπάς, Τιμόθεόν 
τε τον μέγαν, σuν τοίς δυσi Θεοδώροις, καi τίj λοιπίj δωδεκάδι, 
άνευφημήσωμεν πάντες. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Χ Ρυσοπλοκώτατε πύργε, καi δωδεκάτειχε πόλις. 
ήλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, άκατανόητον 
θαυμα. πώς γαλουχείς τον Δεσπότην. 
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Ώς γενναίον έν μάρτυσι. 

Π Ολυώνυμον σύνταγμα, πολυποίκιλα 6άσανα. άθλητών 
ύπέμεινε καρτερώτατα καi προς τον μόνον Θεον ήμών, μετέβη 
γηθόμενον. μυριάσι νοητών, άσωμάτων άγάλλεσθε. ώς του 
δράκοντος, τ<:χς πολλaς χιλιάδας έκνικfjσαν, τΌ ένστάσει τΌ 
6εβαίι;χ, καi τίj του Πνεύματος χάριτι. 

0 Περίδοξος Σέργιος, καi ό μέγας Τιμόθεος, Πέτρος, και 
Κομάσιος, 'Ιωάννης τε. καi σuν δυσi Θεοδώροις τε, Θωμάς 
'Ιερόθεος, Νικηφόρος Δανιήλ, καi ό θείος Βασίλειος, καi 
Σωκράτης τε , ό Εύσέβιος &μα, καi Χαρίτων, σuν αύτοίς 
μεγαλυνέσθω, τfjς εύσε6είας οί πρό6ολοι. 

ΟΥ λιμος ούδε κίνδυνος, ού ζωιl ούδε θάνατος, τfjς άγάπης 
ενδοξοι του ποιήσαντος, ύμδ:ς χωρίσαι κατίσχυσε. διο 
έκληρώσασθε, βασιλείαν ούρανών, καi τρυφι)ν άδαπάνητον, καi 
μη λήγουσαν. ούδαμώς εύφροσύνην, άλλ' αίτείσθε, καi ήμίν 
άγαθοδότως, τον ίλασμόν, καi [31] το ελεος. 

Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

Ε Υδουλοι άγαθοί, και πιστοί, εύεργάται του άμπελώνος 
Χριστού, οί καi το βάρος τfjς ήμέρας βαστάσαντες. καi το 
δεδόμενον τάλαντον αύξήσαντες, και τοίς μεθ' ύμών έλθοuσιν 
ούκ έφθονήσατε. διο f1νοικται πύλη βασιλείας ύμίν. είσέλθετε είς 
τι)ν χαρaν του Κυρίου ήμών, πρεσβεύοντες ύπΕ.ρ ήμών θείοι 
Πεντεκαίδεκα. 

Καί vvv. Θ(εο)τ(οκίον). Θεοτόκε σύ εί ή άμπελος. 
Δοξολογία μεγάλη καί άπόλvσις. Είς τήν λειτουργίαv τά τυπικά 

καί έκ τοv κανόνος τών άγίων, φδή γ 'καί ς '. 
Τόv δέ Άπόστολον, καί Εύαγγέλιον ζήτει είς ίερομάρτυρας. 

Κοινωvικόv. Είς μνημόσυνον αίώvιοv. 
Τέλος καί τφ Θεφ χάρις. 
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ΤΗ ΚΒ'. 

ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Ψ ΑΛΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ 
Tou άγίου 'Ιωάννου τοu Βλαδιμήρου, 

καί θαυματουργοu. 

'Εν τ@ μικρ@ έσπεριv@ ίστώμεν στίχ[ους] ς' καί ψάλλομεν τά 
παρόντα προσόμοια, δευτεροίJντες αύτά. τΗχος α '. 

Παvεύφημοι μάρτυρες ύμάς. 

ΕΞήστραψε σήμερον ήμίν, θεαυγης πανήγυρις, του θαυμαστοϋ 
έν τοίς μάρτυσι, γενναίου άθλητοu, καί σημειοφόρου, 'Ιωάννου 
&νακτος. ού τας θαυματουργίας ύμνήσωμεν, έκ τfiς σοροϋ 
αύτοu, pώσιν θείαν άρυόμενοι, πάσης νόσου, καί κινδύνων 
λύτρωσιν. 

Α Στιlρ παμφαέστατος δειχθείς, καi άειλαμπέστατος, 
τερατουργος ύπερθαύμαστος, πάσιν έξέλαμψας, τα τών 
όρθοδόξων, ίερα συστήματα, λαμπρύνων καi φρουρών ταίς 
πρεσ6είαις σου, κλεινf: Βλαδίμηρε. δια τοuτο σε γεραίρομεν, 
εύφημοϋντες τούς λαμπρούς άγώνάς σου. 

Ω Σ άγγελος wφθης έν σαρκί , έγκρατιlς καi οσιος, τοϋ 
Βαπτιστοu ώς έπώνυμος, οθεν ήξίωσαι, άετοu έν είδει, ίδείν 
θείον άγγελον, δεικνύοντα σταυρόν χαριτώνυμε. δι' ονπερ 
flθλησας, ύπ' άνόμων κεφαλιlν τμηθείς, δια ζfiλον όρθοδόξου 
πίστεως. 

Δόξα. τΗχος πλ. α '. 

ΣΥνδράμωμεν άδελφοί, καi μετα πόθου προσέλθωμεν, έν τφ 
σεπτ(i'J τεμένει του σημειοφόρου βασιλέως, καi μεγαλομάρτυρας, 
του σοφοu Βλαδιμήρου. καi τιlν &αυμαστιlν μυρο&ήκην, τοϋ 
σκήνους αύτοu τιμώντες, εύφροσύνως πανηγυρίσωμεν, καί 
έγκωμιαστικώς αύτόν {iσμασι μέλψωμεν. χαίροις άνάκτων το 
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κλέος, καί τών μαρτύρων δμόσκηνε. της Βουλγαρίας το 
καύχημα, Ίλλυρικοϋ, καί Μυσίας δ προστάτης, φρουρέ 
'Αλβανίας, καί θαυματουργέ άντιλflπτορ* , 'Ιωάννη πανένδοξε, 
ό ύπέρ Χριστοϋ τιlν κάραν έκτμηθείς ύπο των ίδίων συγγενών, 
καί ταύτην θαυμασίως ταίς οίκείαις χερσί, [33] τ<ιί) βασιλεί των 
αίώνων προσκομίσας θυσίαν liμωμον, ώς όλοκάρπωμα ίερόν, καί 
δώρον πολύτιμον. διο παμμάκαρ μυρο6λύτα πανθαύμαστε, ώς 
παppησίαν f.χων, πρέσβευε ύπέρ ήμών. των έκ πόθου τελούντων 
τΓιν ίεράν, καί πανέορτον μνήμην σου. 

Καί νvν. 'Εν ττJ 'Ερυθρ(i θαλάσσσ. Είς τόν στίχ[ον]. τΗχος f3 '. 
ΟΤκος τοv Εύφpαθii. 

Φερων έν ταίς χερσί, παμμάκαρ τ!)ν σιlν κάραν, τμηθείσαν ύπ' 
άνόμων, τοϋ μαρτυρίου στέφος, έδέξω ώ Βλαδίμηρε. 

Δ ίκαιος ώς φοίνιξ. 

Τ φ οπλφ τοϋ σταυροϋ, δυσμενων παρατάξεις, έσκόρπισας 
γενναίως, και νικητης έδείχθης, άθλήσας παναοίδιμε. 

Εύφρανθήσεται. 

Η Λάρναξ τοϋ σεπτοϋ, καί μυρο6λήτου πάλαι, ίδοu εύωδιάζει, 
έτήσιον τιlν χάριν, τοίς προσιοϋσι νέμοοοα. 

Δόξα. 'Όμοιον. 

ΤΡιάδα τιlν σεπτήν, και θεαρχίαν πάντες, Πατέρα, καί Υίόν 
τε, καί Πνεϋμα όρθοδόξως, ύμνοϋμεν το πανάγιον. 

Καί νvν. 

ΑΝωθεν οί χοροί, Θεοτόκε παρθένε , ύμνοϋσι συν τοίς κάτω, 
μετά τοϋ άθλοφόρου, τον τόκον σου τον liχραντον. 

'Εν δέ τ@ μεγάλφ έσπεριν(δ στιχολοyοvμεν τό Μακάριος άνήρ, 
ψάλλοντες καί τά άνοιξαντάρια. Είς τό Κύριε έκέκραξα ίστώμεν 

στίχ[ ους] ς' καί ψάλλομεν τά παρόντα. 
τΗχος δ '. Ώς yενναίον έν μάρτυσιν. 
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Ω Σπερ δένδρον κατάκαρπον, νοητώς άνεβλάστησας, έν 
λ<ε>ιμώνι πάντιμε, τfjς άθλήσεως, έκπέμπων θεία χαρίσματα, 
πηγάς τε ίάσεων, τfjς πανσέπτου σοροϋ, έξ fiς πάντες άρύονται, 
pώσιν σώματος, άθλητών ώραιότης 'Ιωάννη. δια τοϋτό σε 
τιμώμεν, ώς πρεσβευτήν τών ψυχών ήμών. 

Τον φιλοϋντά σε Κύριον, ύπέρ φύσιν έφίλησας, καl σαρκος 
έμίσησας, ήδυπάθειαν, καl τφ Χριστφ ήκολούθησας, έπ' ώμων 
άράμενος, μάρτυς χαίρων τον σταυρόν, καi προς βίαιον 
θάνατον, προσεχώρησας. δια τοϋτο, παμμάκαρ εύφημοϋμεν, έν 
ψαλμοίς καi ύμνφδίαις, τήν φωτοφόρον σου &θλησιν. 

ΩΣ καλώς στρατευσάμενος, βασιλεί τών δυνάμεων, σεαυτον 
Βλαδίμηρε παραδέδωκας, έθελουσίως είς μάχαιραν, βαλwν τον 
αύχένα σου, έπαγόμενος χοροίς, τών μαρτύρων μακάριε. 
ήξιώθης γάρ, καi τfjς νίκης [34] δεχθfjναι τοuς στεφάνους, με3' 
ών νϋν καθικετεύεις, ύπέρ ήμών θαυματόβρυτε. 

'Έτερα δμοια. τΗχος δ αύτός. 

Εκ Βουλγάρων έξήνθησας, 'Ιωάννη μακάριε, wσπερ pόδον 
εύοσμον, καi μυρίπνοον. καi τφ Θεφ εύηρέστησας, νηστείας 
δεήσεις τε, καi άγρύπνους προσευχάς, τφ Κυρίφ άνέπεμπες, έκ 
καρδίας σου, καθαράς καi άγίας. δια τοϋτο, συνελ3όντες 
εύφημοϋμεν, τας άριστείας σου ενδοξε. 

ΘΥρεφ εύσεβείας σε, θωρακίσας δ Κύριος, δυνατον είργάσατο, 
προς παράταξιν, τών δυσμενών έξερχόμενον, 'Ιωάννη ενδοξε. 
οϋς τφ ξίφει τfjς έν σοί, καρτερίας Βλαδίμηρε, κατηφάνισας, τaς 
αύτών βασκανίας, καi τfjς νίκης, άνεδύσω τοuς στεφάνους, 
σημειοφόρε πανθαύμαστε. 

Β Ασιλείας έλάμπρυνας, τήν στολήν όντως αίμασι, μαρτυρίου 
ενδοξε, καi κατηύγασας, καi τών αίρέσεων &.πασαν, άχλuν 
άπεδίωξας, καi έφώτισας λαούς, σαφηνίζων τα δόγματα, θείας 
χάριτος. όρθοδόξως πιστεύειν είς Τριάδα, μίαν φύσιν άμερίστως, 
τρισi προσώποις ύπάρχουσαν. 

Δόξα. τΗχος δ '. 

Ε Ξέλαμψας ενδοξε, wσπερ άστήρ, έωσφόρος έν τδ γδ τών 
'Ιλλυριών, 'Ιωάννη πανένδοξε. καλώς γαρ καi δικαίως 
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6ασιλεύσας, καί τον σταυρόν του Κυρίου σου έπ' wμων 
άράμενος, Χριστφ ήκολούθησας, ώς φίλος γνήσιος Θεου. διό 
αίτουμέν σε &γιε, πρέσ6ευε ύπf:ρ τών ψυχών ήμών. 

Καί νvν. Tijς έορτijς. εί δέ μή τύχει τijς έορτijς, θ(εο)τ(οκίον). δ 
διά σέ θεοπάτωρ. Τό Φώς ίλαρόν. τό προκείμενον τijς 
ήμέρας.καί τά άναγνώσματα· ζήτει όπισθεν τών 15 μαρτύρων 
άριθμ(i) 3. 

Είς τήν λιτήν στιχ[ηρά] τΗχος α'. 

Μ Αθητf~ς καί όπαδός γεγενημένος, τών τfiς όμοουσίου 
Τριάδος όμολογητών καί κηρύκων. καί σuν αύτοίς ύπf:ρ 
εύσε6είας διωκόμενος, τον δια ξίφους θάνατον, 'Ιωάννη μακάριε 
ύπέστης, τaς τών αίρετικών γλωσσαλγίας κατα6αλλόμενος. οτι 
καί μαρτυρικοίς στεφάνοις έκοσμήθης παρa Χριστου του Θεου. 
καί παppησίαν ελα6ες πρεσ6εύειν του pυσθfiναι έκ κινδύνων 
τοuς έκτελουντας τf~ν μνήμην σου. 

Δ Ευτε πιστοί τιμήσωμεν, τον άθλοφόρον του Χριστου 
Ίωάννην τον ενδοξον, ώς γενναίον στρατιώτην. τον καλώς 
άγωνισάμενον ύπf:ρ τfiς εύσε6είας, 6ασιλέων καί τυράννων τό 
κράτος κατα6αλλόμενον. διό παppησίαν εχων προς Θεόν, 
άκαταπαύστως πρεσβεύει, σωθfiναι τaς ψυχaς ήμών. 

'Όμοιον. 

Του εύσε6ους 'Ιωάννου ή μνήμη, μυρον έκκενούμενον σήμερον 
άνέτειλε. τον Χριστόν γaρ ποθήσας, είδώλων πλάνην 
κατεφρόνησε. καί ναόν f35] έγείρας έπί γfiς, τφ σταυρωθέντι δι' 
ήμaς, έν ούρανοίς άπέλα6ε τον τfiς έλπίδος στέφανον. 

Ό αύτός. 

ΤΌ χαριτωνύμφ σου κλήσει τf~ν πρaξιν κατάλληλον εδειξας ώς 
άληθώς. τ() παρθενικ() σου καθαρότητι φκειώθης τφ Χριστφ, 
εύδοκίςχ του Πατρός, καί συνεργείι;χ του άγίου Πνεύματος. 
μαρτυρίου δε παλαίσμασι τών ήλιακών άκτίνων λαμπρότερον 
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ύπερήστραψας. διο ώς θυσία καθαρa καi liμωμος, τ(ϊ ούρανίφ 
προσηνέχθης τραπέζΙJ, μετa παρθένων καi μαρτύρων είς 
αίώνας συνηδόμενος. μεθ' ών αίτησαι 'Ιωάννη πανεύφημε, 
δωρήσασθαι ήμίν είρήνην καi το μέγα Ελεος. 

Δόξα. τΗχος πλ. 8'. 

ΔΕϋτε &παντες πιστοi συνελθόντες εύφημήσωμεν σήμερον, 
Ίωάννην τον σημειοφόρον. οίiτος γaρ τιlν έπίγειον 6ασιλείαν 
άπώσατο, καi τα όντα ώς ούδεν έλογίσατο. το οπλον τοϋ 
σταυροϋ ένδυσάμενος, Χριστ(ί) ήκολούθησε. καi της άπεράντου 
6ασιλείας τών ούρανών ήξιώθη άπολαβείν, ώς πιστbς δοϋλος 
Θεοϋ παντοκράτορος. διο αίτοϋμέν σε &γιε, πρόφθασον έξελοϋ 
ήμί'iς άπο παντοίας άνάγκης τών έπεμβαινόντων πειρασμών, 
καi της μελλούσης κρίσεως ταίς πρΟς Κύριον πρεσβείαις σου. 

Καί νϋν. Tfjς έορτijς. εί δέ ffούλει θ(εο)τ(οκίον). είς τόν στίχον, 
τοϋ άγίου. 

τΗχος πλ. 6 Ό 'Όλην άποθέμενοι. 

Οχλοι έξεπλήττοντο, θαϋμα Φρικτον καθορώντες, σε νεκρον 
καθήμενον, εύκλεες Βλαδίμηρε, έφ' ήμίονος, έν χερσi φέροντα, 
τιlν άποτμηθείσαν, κεφαλήν σου τιlν έρίτιμον, f1νπερ 
προσήνεγκας, είς ναον Κυρίου εύξάμενος, ψυχήν σου τιlν 
όρθόδοξον, παραθεiς Θε(ί) τ(ίJ παντάνακτι. f1ν λαβwν συνηψεν, 
άγγέλων καi άγίων τοίς χοροίς, τρυφαν άεi φώς το liδυτον, 
τρισηλίου λάμψεως. 

Δίκαιος ώς φοίνιξ. 

Αλλος ώφθης ilλιος, έν βασιλεϋσιν ω liναξ, άθλητά, Βλαδίμηρε, 
έν τ(ί) στερεώματι θείας πίστεως. νέμων φώς χάριτος, τοίς 
προσερχομένοις, όλοψύχως έν τ(ϊ σκέπΙJ σου. σε γaρ έν θαύμασι, 
ζώντα, καi θανόντα έδόξασε. καi ίατηρα Εδειξε, τοίς 
προσκαλουμένοις σον όνομα, ό πάντων άνάκτων, ταχέως 
είσακούων καi διδούς, ένi έκάστφ το αίτημα, θείαις σου 
έντεύξεσιν. 
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Εύφραvθήσεται δίκαιος έv Κυρίφ. 

Δ Εuτε προσκυνήσωμεν, λαος έν οίκφ Κυρίφ, δπου το 
πανάγιον, σκηνος τε&ησαύρισται, του παμμάκαρος. φ τερπνοίς 
(iσμασι, καί φαιδραίς λαμπάσι, λιτανεύοντες 6οήσωμεν. &γιε 
πρόφ&ασον, καί τοuς έν άνάγκαις έλέησον, καί κλύδωνος 
έξάρπασον, καί της καταιγίδας τών &λίψεων. ίνα τιlν τερπνήν 
σου, καί πάντιμον δοξάζωμεν σορόν, ώ 'Ιωάννη μακάριε, pύστα 
έτοιμότατε. 

Δόξα. τΗχος πλ. f3 '. 

ΑΔαμάντινε τιlν ψυχήν, άθλητικώτατε άναξ, 'Ιλλυρικοί) το 
κλέος καί Βουλγαρίας το έγκαλλώπισμα. ή 6ρύσις τών 
θαυμάτων, καί [5] των πιστών άντιλήπτωρ ό μέγιστος. σu γ(χρ 
το κραταιότατον δπλον τοu σταυροu παρeχ Θεοu είληφώς, τών 
αίρετικών τeχς φάλαγγας γενναίως συνέτριψας, καί τιlν 
όρθόδοξον πίστιν έν γij Βουλγάρων έπηύξησας. διο ώς ήμών 
φρουρbς καί προστάτης θερμότατος, πρόφθασον ταίς λιταίς σου 
παμμακάριστε 'Ιωάννη Βλαδίμηρε. καί έξελοu ήμaς της 
ένεστώσης άνάγκης, ώς παppησίαν έ:χων προς Χριστόν τον σε 
δοξάζοντα. 

Καί vvν. Ό ποιητής καί λυτρωτής. 'Απολυτίκιον. τΗχος δ: 

Σ Ταυρον τον όφθέντα σοι, έξ ούρανοu τηλαυγώς, τοίς πaσιν 
έκήρυξας, φωτίσας έ:θνη τρανώς, Βλαδίμηρε έ:νδοξε. pείθροις* 
των σών αίμάτων, φαιδρυνθείς ήξιώ&ης, 6ρα6είων των 
άκηράτων, παρεστwς τij Τριάδι, διο έν παppησί<χ Χ(ριστ)φ, 
πρέσβευε σωθηναι ήμaς. 

Καί γίνεται ή εύλόγησις τών άρτων, καί άπόλυσις. 
Είς τήν πρώτην στιχολογίαν, είς τόν ορθρον, κάθισμα. 

τΗχος α'. 

Τόν τάφον σου σωτήρ. 

Εκ τόπου &αυμαστώς, των Βουλγάρων έξηλθες, του 
Πνεύματος όφ&είς, καθαρώτατον σκεuος, μαρτύρων το 
καύχημα, καί στεφάνων άξίωμα. δθεν αίτησαι, τον σον 
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Δεσπότην φωτίσαι, τaς ψυχaς ήμών, τών σε ύμνούντων 
παμμάκαρ, 'Ιωάννη πανθαύμαστε. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί vίίv. Θ(εο)τ(οκίον). δμοιον. 

Μ Ητέρα σε Θεοu, ίκετεύομεν πάντες, παρθένον άληθώς, έν 
οίκτιρμοίς σοι βοώμεν, οί πόθφ καταφεύγοντες, πρbς τf~ν σf~ν 
άγαθότητα, σε γaρ έχομεν, άμαρτωλοi προστασίαν, σε 
κεκτήμεθα, έν πειρασμοίς σωτηρίαν, τf~ν μόνην πανάμωμον. 

Μετά τήν δευτέραν στιχολογίαν, κάθισμα. .,.Ήχος πλ. δ '. 
Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

Τον σταυρόν του Κυρίου μάκαρ σοφέ, έν κρυπτ(ϊJ ώς έπόθεις 
μαρτυρικώς, στεφάνφ κεκόσμησαι. βασιλεu παναοίδιμε, του 
ούρανίου &νακτος, Χριστοu τοu Θεοu ήμών. δθεν παppησίαν, 
προς αύτον κεκτημένος, άπαύστως Βλαδίμηρε, 'Ιωάννη 
πανθαύμαστε, πρέσβευε Χριστ(ί) τ(ϊJ Θε(ϊJ, τών πταισμάτων 
&φεσιν δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ, τfιν άγίαν μνήμην 
σου. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί νίίν. Θ(εο)τ(οκίον). δμοιον. 

ΤΗν ψυχήν μου, παρθένε τf~ν ταπεινήν, τfιν έν ζάλΙJ του βίου 
τών πειρασμών, νuν ώς άκυβέρνητον, ποντουμένην τ(i) κλύδωνι, 
άμαρτιών τ(i) φόρτφ, φανείσαν ύπέραντλον, καi είς πυθμένα 
{iδου, έλθείν κινδυνεύουσαν, φθάσον Θεοτόκε, τθ θερμΌ σου 
πρεσβείι;χ. γαλήνην παρέχουσα, είς λιμένα σου έδραμον, Θεοτόκε 
βοήθει μοι , πρέσβευε τ(i) σ(i) Υί(i) καi Θ(ε)(ί), τών πταισμάτων 
&φεσιν δοθflναί μοι, σε γaρ έχω έλπίδα δ άνάξιος δοuλός σου. 

Μετά τόν πολυέλεον κάθισμα . .,.Ήχος πλ. δ '. 
Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

ΤΑ έπίγεια πάντα καταλιπών, βασιλείαν έπόθεις τών 
ούρανών. Χριστ(i) ήκολούθησας, τών μαρτύρων συμμέτοχε. τa 
γaρ παρόντα [6] πάθη νεκρώσας του σώματος, καi τον σταυρόν 
έπάρας, δπλίτα μακάριε. νόσους θεραπεύεις, άνιάτους 
νοσούντων. σταυροί) τθ δυνάμει γάρ, άπελαύνεις καί χάριτι, 
'Ιωάννη μακάριε, πρέσβευε Χριστ(ί) τ(i) Θ(ε)(ί). 
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Δόξα. Τδ αύτό. Καi νvν. Θ(εο)τ(οκίον). όμοιον. 

ΧΑριστήριον α{νον χρεωστικώς. ώς ή χήρα έκείνη δύο λεπτά, 
προσφέρω σοι δέσποινα, ύπΕ:.ρ πασών των χαρίτων σου. Σύ γ<'χρ 
ώφθης σκέπη όμοu καi άντίληψις, πειρασμών καi θλίψεων, άεί με 
έξαίρουσα. οθεν ώς έκ μέσου, φλογιζούσης καμίνου, pυσθεiς των 
θλι6όντων με, έκ καρδίας κραυγάζω σοι. Θεοτόκε βοήθει μοι. 
πρεσ6εύουσα τψ σψ Υίφ καi Θεψ, των πταισμάτων &φεσιν 
δοθfiναί μοι. σε γ<'χρ έχω έλπίδα ό άνάξιος δοuλός σου. 

Ε{τα, οί άνα6αθμοί. Τό πρώτον άντίφωνον τοv δ' ήχου. 
Προκείμενον. τΗχος δ '.Δίκαιος ώς φοίνιξ. στίχ[ος}. 

Εύφρανθήσεται δίκαιος. Τδ πάσα πνοή. Εύαyyέλιον καi δ Ν '. 
Τό Δόξα. Ταίς τοv άθλοφόρου. Καi νvν. Ταίς τijς Θεοτόκου. 

Ε{τα Έλέησόν με ό Θ(εό)ς. τΗχος 6 '. 

Π Αμμάκαρ 'Ιωάννη, μαρτύρων το κλέος καi καύχημα 
βασιλέων. μιμητης έγένου του βαπτιστοu πανένδοξε. δια φθόνον 
τfiς σfiς συζύγου, τιlν κεφαλήν σου έτεμον οί άπηνείς* σου 
συγγενείς, καi άναίσχυντοι, καi τιlν κάραν σου δεχθεiς ίδίαις 
χερσίν, είς τόπον είσfiλθες, έν φ τον θησαυρον εuρες έν κρυπτψ 
τfiς αίωνίου βασιλείας. καi νuν αίτησαι ύπΕ:.ρ των πόθφ 
τιμώντων σε. 

Ε{τα οί κανόνες. 'Εάν τύχσ έορτή, προηγείται δ κανών τijς 
έορτijς. Εί δέ ού τύχει έορτή, ψάλλομεν τόν κανόνα τijς 

Θεοτόκου, τόν πλ. δ '. Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς. Καi οί 
κανόνες τοv άyίου οί δύο, δ δ ' καi δ πλ. 6 '. Ό δέ κανών, ού ή 

άκροστιχίς. Τόν δίκαιον ύμνώ Ίωάννην δεσπότην. 
'(2δή α '. τΗχος δ '. Θαλάσσης τό έρυθραίον. 

Τον θείον και άθλοΦόρον σήμερον, ϋμνοις τιμήσωμεν, τον 
'Ιωάννην iiπαντες πιστοί, συνελθόντες δοξάσωμεν. οτι Χ(ριστ)ψ 
δεδούλευκεν, ώς καθαρός καi φίλος γνήσιος. 

0 Πάσας τ<'χς άρετ<'χς προβλέπων σου, Θεός το πρiν έν κρυπτψ, 
&ς έκτελών θεόφρον* άθλητά, τοίς χοροίς των δικαίων σε, 
συγκατατάττει ένδοξε, μετ<'χ άγίων εύφραινόμενον. 
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Ν Υμφώνα τον έπι γης μακάριε άποσειόμενος, μαρτυρικi~ν 
ύπέφερες πληγήν, 'Ιωάννη Βλαδίμηρε. διό ήμείς οί δοϋλοί σου, 
άνευφημοϋμέν σε πανάριστε. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Δεήσεις ίκετηρίας άχραντε, νϋν σοι προσάγομεν, δίδου ήμίν έξ 
ϋψους άγαθή, τα έλέη σου πάναγνε ίκετικώς δεόμεθα, 
θεομακάριστε άνύμφευτε. 

'Έτερος κανών. '{lδή α '. τΗχος πλ. 6 '. 
Ώς έν ήπείρφ πεζεύσας δ 'Ισραήλ. 

Τις τών θαυμάτων έξείποι τας δωρεάς, &ς ό Χριστός παρέσχε 
σοι, [7] άθλοφόρε τοϋ Χριστοϋ, 'Ιωάννη Ενδοξε διό, καταλάμπεις 
ώς φωστηρ άξιοθαύμαστε. 

0 Λην σου εχων έλπίδα προς τον Θεόν, μάκαρ και διάνοιαν, 
τών προοκαίρων και φθαρτών, ολως ούκ έφρόντισας διό, και το 
στέφος έκ χειρός Κυρίου δέδεξαι. 

Ν Υν είς τα άνω ταμεία την σi~ν ψυχήν, ό Χριστός καθίστησι 
γενναιόφρον* άθλητά, θησαυροίς γαρ ταύτην τοϋ Πατρός, 
έναπέθετο έκεί συμβασιλεύειν άεί. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ν Υμφη Θ(εο)ϋ παναγία χριστιανών, τείχος άπροσμάχητον, 
τούς ύμνοϋντάς σε άεί, έκ παντοίων λύτρωσαι δεινών, καί 
πταισμάτων χαλεπών, θεογεννί;τορ άγνή. 

Ό είρμός. Εί μέν ούκ έστι τής έορτijς. Ά νοίξω τό στόμα μου. 
'{lδή y '. Εύφραίνεται έπί σοί. 

IΑτρεύσας τούς πιστώς, έν τφ τεμένει σου σοφέ σπεύδοντας, 
κινδύνων αύτούς καί θλίψεων, τών προσερχομένων 
λυτρούμενος. 

ΚΑλώς και θεοσεβώς σύ βασιλεύσας έπι γης εμπλεως, θείου 
φωτός γεγένησαι, ou νϋν άπολαύεις γηθόμενος. 
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Αrίοις έν ούρανοίς συναυλιζόμενος Χριστψ πρέσβευε, νέμειν 
ήμίν τιΊν άφεσιν, 1Cαί των πειρασμών άπολύτρωσιν. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

IΔόντες σου οί λαοί, τaς των θαυμάτων δαψιλείς χάριτας, 
μ(ήτ)ηρ Θ(εο)υ θεόνυμφε, δθεν σε δοξάζομεν άχραντε. 

''Άλλος. Ούκ έστιv άγιος. 

Ε Πi τιΊν άσειστον Χριστου, πέτραν τών έντολών σε, 
στερεώσας ούδ' ολως, έσαλεύθης τψ νο'ί, διο μαρτύρων χοροίς, 
ήριθμήθης μάρτυς άξιάγαστε. 

0 Λον τον Ε.ρωτα Χριστου, Ε.χων έν τι'j 1Cαρδίςχ, τaς έlC τόπου είς 
τόπον, άμει6ας* ω άθλητά, ύπέφερες 1Cαρτερώς, 'Ιωάννη οθεν 
νυν δεδόξασαι. 

Ν Υνί εύφραίνεται πιστώς, πόλις ή Δυppαχίου, Τρι6αλλών 
Ε.νθα 1Cείται, σώμά σου το ίερόν, μακάριε τaς έ1Cεί, νόσους 
πάντων άσθενών, ίώμενον. 

Θεοτοκίοv. 

Υ Πάρχεις γέφυρα άγνή, Θεοτό1Cε παρθένε, προς ούράνιον 
τρί6ον όδηγουσα τούς πιστώς, άνευφημουντας άεi, τον σον 
τό1Cον μόνη άειπάρθενε. 

Κάθισμα. τΗχος α Ό Τόv τάφον σου σωτήρ. 

ΕΞέλαμψεν ήμίν, του δι1Cαίου ή μνήμη. ώς fiλιος έν γι'j, τaς 
άκτίνας άπλουσα, τοίς πέρασι 1Cαi &παντας, όρθοδόξους 
συνήγειρεν, έ1Cτενώς αύτφ, έν 1Cατανύξει 1Cαρδίας, 
άνα1Cράζοντας, άναξ άνά1Cτων το 1Cλέος, πιστώς μα1Cαρίζομεν. 

Λόξα. Τό αύτό. Καί vvv. Θ(εο)τ(οκίοv). 

Τον πάντων ποιητήν, 1Cαί Υίόν σου 1Cαί 1Cτίστην, πανάμωμε 
άγνή, [8] διa Πνεύματος θείου, έν μήτρςχ συνέλα&ς, 1Cαi φθορaς 

173 



δίχα τέτοκας. δν δοξάζοντες, σε άνυμνοuμεν παρθένε, ώς 
παλάτιον, του βασιλέως τfϊς δόξης, καί κόσμου προσφύγων. 

'Ρδή δ '. Έπαρθέvτα σε [ίδούσα]. 

0 τα πάντα σου προ6λέπων Θεός παμμάκαρ. α έν κρυπτφ 
προσηύχου, 'Ιωάννη θεόφρον*, Χριστός έδόξασέ σε, σύν πδ:σιν 
άγίοις τε, συγκαταριθμών ό φιλάνθρωπος. 

Ν Υν σε &παντες δοξάζομεν θεοφόρε, ώ 'Ιωάννη ενδοξε, 
Χριστφ γ(χρ έδούλευσας, γένος περιφάνειαν, καl δόξαν 
έπίκηρον, μάρτυς ώς ούδεν λογισάμενος. 

Υ Μνοις &παντες συμφώνως σε άνυμνοuμεν, ώς τούς λιμένας 
φθάσαντα, τούς έπουράνιους, ίστίοις πτερούμενον, τοu σταυροί) 
τιj χάριτι, μάρτυς χαριτώνυμε ενδοξε. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Μ Ητηρ aχραντε παρθένε θεογεννflτορ, σε άνυμνοuμεν πασαι 
γενεαί των άνθρώπων, δια σου σφζόμεναι, καi σέ ίκετεύομεν, 
λυτρώσαι ήμδ:ς ταίς πρεσβείας σου. 

'Άλλος. Χριστός μου δύναμις. 

Μ v ρίζει πάνσοφε, ή θεία θήκη σου, ενθα κείται το θείον και 
ίερόν, σώμά σου μακάριε, καi ίαμάτων δωρεάς, άνα6λύζει τοίς 
τιμώσί σε. 

Ν Αόν καθίδρυσας, τον σόν πανένδοξε, καi σεπτόν άθλοφόρε, 
ενθα νυνί, 6ρύει τα ίάματα, ή παναγία σου σορός, 'Ιωάννη 
παμμακάριστε. 

Θεοτοκίον. 

Ζοην έβλάστησας, Θεόν πανάμωμε, τον κατέχοντα πάντα 
κτίστην δρακί, τιj αύτοu θεόνυμφε, καi έν σοφίι;χ ούρανούς, καi 
συνέσει στερεώσαντα. 
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'(lδή ε'. Σύ Κύριέ μου- φώς. 

Ν Ικην σοι ό Χριστός, έκ τών άνω&εν δέδωκεν, &εόσοφε 
'Ιωάννη, κατά τών άντιπάλων, ίσχύν τε παμμακάριστε. 

Ω Μάκαρ ά&λητά, ά&λοφόρων δμόσκηνε, ή δόξα τε τών 
δικαίων καi ήμών τών ύμνούντων, προστάτης καi ύπέρμαχος. 

IΔόντες οί πιστοί, τών &αυμάτων τάς χάριτας, Βλαδίμηρε 
'Ιωάννη, έκ τfjς &είας σοροί> σου, άντλοuμεν τά ίάματα. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ω Δέσποινα άγνή, Θεοτόκε πανύμνητε , έπίβλεψον έφ' ήμάς 
νuν, τούς οίκτρούς σου ίκέτας, τούς πίστει άνυμνοuντάς σε. 

'Άλλος. Τ@ θείφ φέγγει σου. 

ΕΡωτι &είφ άποσκοπών, πρός τάς δι' αίώνων άμοιβάς, πολλάς 
βασάνους ύπέφερες. τόπφ δε έκ τόπου μεταφερόμενος, 
νηστείαις άγρυπνίαις, προσεκαρτέρησας. 

Ρ ΩμtJ τ(l &είι;χ δυναμω&είς, πάσας του έχ&ροu τάς μηχανάς, 
ούδ' δλως είς νοuν λελόγισαι μάκαρ 'Ιωάννη. άλλά σταυρόν του 
Χριστοί>, λαβών έν [9] ταίς χερσί σου, ηρ&ης πρός &είας σκηνάς. 
Τ Ων έκτελούντων σου ά&λητά, μνήμην τιlν άγίαν καi σεπτήν, 
ύπερασπίζt] έκάστοτε, βλάβης ψυχοφ&όρου τούτους pυόμενος, 
καi τ(l σΌ μεσιτείι;χ, πάντας προσάγων Θ(ε)(ί:J. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Υ Πtρ ήμών τών άμαρτωλών, δέσποινα του κόσμου άγα&ή, 
προσκαλουμένων σε πρέσβευε, Θ(ε)(ί:J τ(ί:J Υίφ σου δπως 
λυτρώσηται, ήμάς έκ τών κινδύνων καi περιστάσεων. 

'(lδή ς'. Θύσω σοι μετά φωνfjς. 

Α Νω&εν ό Χριστός σοι τό στέφος χαρίζεται, ω 'Ιωάννη 
παμμάκαρ, διά προσευχfjς σου καi άγρυπνίας, fιν έτέλεις έν 
κρυπτ(ί:J, τ(ί:J Θε(ί:J χαριτώνυμε. 
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Ν Ικην σοι, ό Θεός δ τών δλων δεδώρηται, ώ 'Ιωάννη θεόφρον. 
καi ήμείς άντλοϋμεν έκ τών άγίων, σοϋ λειψάνων, ίαμάτων 
χαρίσματα ενδοξε. 

Ν Υμφώνος τοϋ προσκαίρου έξέφυγες ενδοξε, τι)ν άμαρτίαν, 
καi ταύτης, όμιλίας πάσας τας γυναικείας, δια πόθον τοϋ 
σταυροu, καi τι)ν κάραν σου τέτμησο. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Η Μόνη δια λόγου τον Λόγον κυήσασα, τον άλογίας άπάσης, 
τους βροτους pυσάμενον, καi τfjς άνω, βασιλείας τfjς αύτοu, 
κοινωνους άναδείξαντα. 

'Άλλος. Του 6ίου τήν θάλασσαν. 

Ρομφαία σε εσπευδε, βασιλείας της έν γ1J, άποστερfiσαι ενδοξε. 
άλλα συ βασιλείας τών ούρανών, στεφάνων ήξίωσαι, καί τιlν 
άνω πορφύραν περιβέβλησαι. 

ΑΗττητος γέγονας, έπηρείαις τοϋ έχθροu, νευρούμενος τφ 
Πνεύματι, και τιlν δρόσον δεχόμενος παρ' αύτοϋ, πηγη 
άναδέδειξαι, τών θαυμάτων έν κόσμφ παναοίδιμε. 

Η Νίκα κατέλαβες 'Ιωάννη άθλητά, του μαρτυρίου στάδιον, 
ταίς χερσί σου κατέχων περιχαρώς, σταυρόν μtν άνέκραζες, συ 
γενοϋ μοι προστάτης και ύπέρμαχος. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΩΣ μόνη κυήσασα, τόν τών δλων ποιητήν, δια παντός ίκέτευε, 
ύπtρ πάντων τών πόθφ σε καi πιστώς, τιμώντων πανύμνητε, 
καi τόν τόκον ύμνούντων σου τόν άφθαρτον. 

Κοντάκιον. ΤΗχος πλ. δ '. τα ύπερμάχφ. 

Ω Σ θησαυρόν πολυτελfj καi κρήνην βρύουσαν, τοίς έπί γης 
ήμίν κρουνους νόσους καθαίροντας, ό δεσπότης παρέσχε σκfjνός 
σου το θείον, άppωστημάτων ώς άγαθός παντοδαπών, και 
χάριν θείαν βραβεuον τοίς προστρέχουσιν. ϊνα κράζωμεν, χαίρε 
άναξ Βλαδίμηρε. 
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Όο[κος. 

ΑΝωθέν σοι έδόθη 6ασιλείας το κράτος, πανθαύμαστε σοφε 
'Ιωάννη, καi ταίς τών άσωμάτων φωναίς 'Ιλλυριους τιlν πίστιν 
διδάσκων ίiπαντας, [10] έφώτισας, καi fiγειρας βοάν σοι μετα 
πόθου ταϋτα. 
Χαίρε πιστών 6ασιλέων κλέος. 
Χαίρε σεπτών άθλοφόρων δόξα. 
Χαίρε τών παγίδων έχθροϋ το κατάλυμα. 
Χαίρε τών δογμάτων Χριστοϋ το κραταίωμα. 
Χαίρε ϋψος ένδοξότατον 6ασιλείας εύσε6οϋς. 
Χαίρε βάθος ταπεινώσεως, το ύπερ τους ούρανούς. 
Χαίρε δτι έκτήσω τοϋ προδρόμου τον ζfiλον. 
Χαίρε δτι κατέχεις έν χερσί σου τους κλήρους. 
Χαίρε άστιlρ έμφαίνων τοίς πέρασι. 
Χαίρε πηγ~ ένθέου άφέσεως. 
Χαίρε δι' ου άπεσβέσθη ή πλάνη. 
Χαίρε δι' ou έκυρώθη ή πίστις. 
Χαίρε aναξ Βλαδίμηρε. 

τη αύτίj ήμέρι;χ κβ ' Μαfου μηνός, μνήμη του αγιου ένδόξου 
βασιλέως, σημειοφόρου , μεγαλομάρτυρος, iσαποστόλου, 
μυροβλήτου, 'Ιωάννου τοϋ Βλαδιμήρου, καi θαυματουργοϋ. 

Χεiρ συγγενοϋς τέμνει σε ή μιαιφόνος. 
Χεiρ Κυρίου νέμει σοι άξίως στέφος. 
Εiκάδι δευτερίΙJ aορ πέφνεν aνακτα Ίωάννην. 

Οuτος ό έν 6ασιλεϋσιν άγιώτατος, καi ένδοξότατος 'Ιωάννης, ό 
σημειοφόρος, πατρίδα μεν, είχε κάποιον χωρίον τfiς έπαρχίας 
τών Βουλγάρων, λεγόμενον Βλαδίμηρον. δθεν έ:λαβε καi τιlν 
έπωνυμίαν νeχ όνομάζεται Βλαδίμηρος. άπο γένος 6ασιλικον, καi 
γονείς πιστοiJς καi όρθοδόξους. ό πατήρ του έκαλείτο Νεεμαν, ό 
υίος Συμεών τοϋ πρώτου εύσεβοϋς, καi άγίου 6ασιλέως τών 
Βουλγάρων 'Αχριδών* . ό όποίος έδιδάχθη τιlν άμώμητον καi 
όρθόδοξον πίστιν τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ, τοϋ 
άληθινοϋ Θεοϋ, καi Σωτfiρος πάντων, άπο τους άγίους 
Έπταρίθμους, τον Κλήμεντα λέγω, τον μακαριώτατον Ναούμ, 
Κύριλλον, Μεθόδιον, καi τοuς λοιπους άγιωτάτους 
iσαποστόλους, καi φωστfiρας τών όρίων τούτων, καi κήρυκας 
τfiς άληθείας, οί όποίοι άγωνίσθησαν κατα πολλeχ με ζfiλον 
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θείον, καi έγύρισαν τα πεπλανημένα έ:θνη των αίρετικών, 
μασσαλιανών καi 6ογομίλων [11] τών Βουλγάρων, της Μυσίας, 
Άλβανιτίας τε, Δαλματίας, Ίλλυρικοϋ καi Σερβίας, είς την 
όρθοδοξίαν. άπο τούς όποίους fίτον ό &γιος Συμεών βασιλεύς 
Βουλγάρων. ό πάππος τοϋ θαυμασιωτάτου άγίου τούτου. τοϋ 
όποίου ώς άνωθεν είπαμεν, ό πατήρ του fίτον ό Νεεμάν, καi ή 
μήτηρ αύτοϋ 'Άννα pωμαiς, άπο γένους βασιλικοϋ 
καταβαίνοντες είς την βασιλείαν αύτών, είς τα μέρη ταϋτα των 
Τριβαλλwν της 'Αλβανίας καi είς τα πέριξ. έγεννήθη δε είς το 
χωρίον Βλαδιμήρου δ άειλαμπέστατος καi φαεινότατος άστήρ, 
άπο πιστοτάτους γεννήτορας, άπο τον βασιλέα Νεεμάν καi την 
βασίλισσαν "Α νναν. άγιώτατος βλαστός άπό pίζαν εύλογημένην 
καi θεοχαρίτωτον, ό όποίος έξ άπαλwν όνύχων, άπο μικρόθεν 
έ:λαμπε με άρεταίς καi χάριτες, νηστείαις, άγρυπνίαις, καi 
έλεημοσύναις, σκεϋος καθαρόν καi &γιον, καi κατοικητήριον 
γενόμενος παιδιόθεν τοϋ παναγίου Πνεύματος, καλώς τε καi 
θεαρέστως άπο τον άγιώτατον τότε 'Αχριδών άρχιεπίσκοπον 
παιδαγωγηθείς τον σοφώτατον καi έν άγίοις Νικόλαον τον 
θαυμαστόν. τον όποίον οί γονείς αύτοϋ συνέζευξαν, καi 
ύπάνδρευσαν με την θυγατέρα τοϋ βασιλέως Σαμουήλ. έφύλαγε 
μεν παρθενίαν ό τρισμακάριστος τοϋτος καi χαριτώνυμος 
'Ιωάννης, σχολάζων είς θεάρεστα έ:ργα, έναρέτως διάγων, με 
ζηλον έ:νθεον. καi ϋστερα άπο τον θάνατον των γονέων του 
αύτεξούσιος κατασταθεiς βασιλεύς, αϋξησε την πίστιν, 
βάνωντας διδασκάλους, κήρυκας, καi όδηγούς να νουθετοϋν, 
καi να διδάσκουν, καi να έπιστρέφουν τα έ:θνη, καi τον 
ύποκείμενον αύτοϋ λαόν είς την όρθοδοξίαν. εκτισε μοναστήρια, 
έκκλησίαις, καi ξενοδοχεία, καi νοσοκομεία. 'Έβαλε γοϋν ,t:tίαν 
των ήμερων κατα νοϋν είς τα ορια έτοϋτα, όποϋ ητον 
δρυμώνας, καi δάσος πυκνότατον, τόπος άγριος άπο τα δένδρα, 
καi τα ποτάμια, καθώς την σήμερον φαίνεται, να οίκοδομήσΙJ 
ξεχωριστά τόπον καi κατοικητήριον τ(ί) τρισυποστάτφ Θ(ε)(ί). 
καi έκαβαλίκευσε με τρείς μεγιστάνους της βασιλείας του, τάχα 
περιδιαβάζωντας, καi κυνηγώντας. άλλα κυνηγώντας, 
έκυνηγήθη κατα άλήθειαν παρα Θεοϋ, ώς άλλος Πλακίδας 
Εύστάθιος, η είπείν μάλλον, ώς δεύτερος Κωνσταντίνος, 
ούρανόθεν όδηγηθεiς, καi φωτισθείς, βλέπει είς το δάσος μέσα 
εναν ήλιοειδη άετον, καi είχεν είς τα μετάφρενα αύτοϋ, ηγουν 
είς τα πτερά του άπάνω εναν σταυρόν ύπέρλαμπρον, καi 
τρέχωντας να τον φθάσΙJ, έμπηκε μέσα είς το δάσος, καi 
έσταμάτησεν ό άετός. ό όποίος δεν fίτον άετός, άλλα ενας 
άρχάγγελος, καi τον σταυρόν εστησεν είς τον τόπον τοϋτον, 
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δποϋ κείτεται τώρα το σε6ασμιώτατον σκfiνος, καί ή σορΟς ή 
πάντιμος τών μυρο6λήτων άγίων λειψάνων αύτοϋ. τότε 
έξεκα6αλίκευσε μέ τοuς τρείς μεγιστάνους, καί έπροσκύνησαν 
τον σταυρωθέντα Χριστον καί Κ(ύριο)ν, καί έπρόσταξε καί 
εκτισαν εναν εύκτήριον οίκον, μίαν έκκλησίαν. είς τον δποίον 
έπτάκις την ήμέραν έ:ρχετον προσευχόμενος, καί ήμέραν καi 
νύκτα άγρύπνα, ώστε δποϋ ή σύζυγος αύτοϋ ύποπτεύετον 
μήπως καί είς [12] &λλην γυναίκα έπήγενεν, έπειδη καί μετ' 
αύτην ποσώς δέν έσυνευρίσκετον, καί δια τοϋτο έ:6αλε τον 
άδελφόν της να έχθρευθij κατα πολλeχ έκ συνεργίας δια6ολικfiς. 
καί έγύρευε τρόπον να τον θανατώσι:ι, να γένι:ι κληρονόμος τfiς 
6ασιλείας αύτοϋ, καi να στερεώσΙJ ταίς αϊρεσες τοϋ καφοϋ 
έκείνου, ώς κρυφος αίρετικος δποϋ riτον, καi &λλος 'Ισκαριώτης 
'Ιούδας, καi Κάϊν άδελφοκτόνος, σπέρμα Χαναάν. έκείναις ταίς 
ήμέραις γοϋν, δποϋ δ πορφυρογέννητος Βασίλειος, δ τών 
'Ρωμαίων 6ασιλεύς, έκούρσευε καί έκυρίευσε τα 6ουλγαρικά, 
σερ6ικeχ, καi νεμιτζικα μέρη, ύποτάσσωντάς τα, έπειδη έ:φθασε 
να έμπij καί είς τα δρια είς την έπαρχίαν τfiς 6ασιλείας τοϋ 
άγιωτάτου άνδρειωμένου 'Ιωάννου, άρματώθη ό 
χαριτεπώνυμος οuτος 'Ιωάννης δ 6ασιλεuς καί ώντας 
άρματωμένος μέ την χάριν τοϋ Θεοϋ, καi μέ τα φουσάτα του, 
άπάντεξε τοuς 'Ρωμαίους, καί τους έγύρισεν άπpάκτους νικήσας 
αύτοuς, καi κατατpοπωσάμενος, έ:γινε μέγας καί κύριος είς ολην 
τ~ν Βουλ γαρίαν, Σερ6ίαν, Ίλλυρικον, καί Άλ6ανίαν. στραφείς 
συν είς το γύρισμα να έ:λθΙJ έδώ είς την Άλ6ανίαν, τότε ηuρε 
καιpον δ θεοήλατος, δ γυναικάδελφός του, καί είς το 
κατέ6ασμα, είς τον δρόμον έ:δειξεν έ:ξαφνα την έπι6ουλήν του 
μέσα είς το φουσάτον, καi έξεσπάθωσε, καi σύρνωντας, κτυπ~ 
του μίαν σπαθιάν, άλλα μάταια έκοπίασε. καi είς τιlν δεύτερην 
τοϋ δίδει δ δίκαιος το ίδιον 6ασιλικον σπαθί του, καί τοϋ λέγει. 
επαρε, καi δια την άλήθειαν, καi την όρθοδοξίαν, άποκεφάλισέ 
με. είμαι ετοιμος ώς liλλος Ίσαακ, καί "Α6ελ, δια την δμολογίαν 
τοϋ Χριστοϋ καi την είς Χριστον πίστιν να θυσιασθώ. τότε τοϋ 
κατε6άζει μέ το σπαθί του δ &σπλαχνος, καί ω τοϋ θαύματος, 
ώσαν τον άπεκεφάλισεν &ρπαξε μέ τα ίδια του χέρια την άγίαν 
του κεφαλην, καi ποσώς δέν έξεκα6αλίκευσεν άπο το 
χρυσοχαλίνωτον, καi 6ασιλικον μουλάριον δ &γιος 'Ιωάννης. 
μόνον έ:τρεχε κα6αλάρης, ψάλλωντας καi αίνώντας τον Θεόν, 
λέγωντας. ηύφράνθην έπi τοίς είρηκόσι μοι είς οίκον Κυρίου 
πορευσώμεθα, καi &λλα καθ' δδόν. το δποίον τόλμημα 
6λέποντες τα φουσάτα, έθαύμασαν, έ:κλαιαν, έθρήνουν, 
έκόπτοντο, έ:τρεξαν να άρπάσουν τον έπί6ουλον, τον φονέα, 
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άλλα έκείνος έλύσιαξεν, ώ τέρας μέγα, καi ετρωγε τας σάρκας 
του, καi ώσαν είδεν δ κόσμος, εύγfiκαν ίερείς, άρχιερείς, 
μεγιστάνες, καi άρχοντες να συναπαντήσουν τον γαληνότατον 
βασιλέα, τον πατέρα τών όρφανών καi χηρών προστάτην, 
άκολούθησαν, εως όπου fίλθε, καi έξεκαβαλίκευσεν είς τον 
τόπον τουτον, καi έπρόσφερε μf. τα ίδιά του χέρια τι)ν κεφαλήν 
του, λέγωντας, Κύριε είς χείράς σου παρατίθημι το πνευμα μου. 
τότε άκούσθησαν ψαλμφδίαις ούρανόθεν, καi έγέμωσεν δ τόπος 
εύωδία πνευματικι), καi tκήδευσαν το παρθενικώτατον έκείνο, 
καi βασιλικον σώμα οί εύρεθέντες, άρχιερείς, καi ίερείς, τα 
στρατεύματα, ό λαος δλος. καi πολλοi όρφανοi καi πτωχοί, 
έθρήνουν, πώς ύστερήθησαν τοιούτου προστάτου, καi 
άντιλήπτορος. πολλοi χωλοi, καi άσθενείς [ 13) μόνον 
άσπαζόμενοι το aγιόν του λείψανον, ίατρείας άπελάμβανον. καi 
ϋστερον κακι)ν κακώς άπεppάγη ό φονέας έκείνος, ό 
γυναικάδελφός του, λυσιασμένος είς ένδειξιν πολλών, καi έλεγε 
ταίς κακίαις του. καi ή αίτιος του φόνου, ή πονηροτάτη του 
σύζυγος, ή γυνιl ή βασίλισσα, πολλα μεταμεληθείσα έμετανόησε 
δακρύουσα, καi όλολύζουσα γοερώς έθρήνει, γυρεύουσα 
συγχώρησιν είς το κακόν όπου έπαρακίνησε, καi έγινεν. καi άφ' 
ου έθαψαν τό &:γιον σώμα καi ά&λητικώτατον έκείνο τοϋ 
μάρτυρος, ψκοδόμησαν εναν θαυμασιώτατον ναόν, δ όποίος 
είναι ούτος, όποϋ άπο τιlν πολυκαιρίαν, καi άπο τοuς σεισμοuς 
είχε σαθρωθ(i καi τώρα τριακοσίους έννέα χρόνους, 
έξανακτίσθη. άπό τον πανυψηλότατον, Κάρλα Θεωπίαν, 
άνεψιόν του τότε βασιλέως Φραγγίας κα i μέχρι τfiς σήμερον 
κατ' έτος είς τι)ν μνήμην του πανήγυρις μεγάλη γίνεται. άπο τον 

\ - ι , _ 'ι Τ ' 
καιρον του μακαριου και της κοιμησεως του ειναι χρονοι 

έπτακόσιοι όγδοήκοντα. καi περισσοi άppωστημένοι καi 
άναγγεμένοι ίατρεύονται. καi καθώς έχομεν άπο παλαιοuς 
άκουσμένον, πολλάκις πολλοi έ6ουλήθησαν το πάνσεπτον καi 
&γιον λείψανόν του να το πάρουν, καi να το στερήσουν άπο τον 
τόπον έτουτον, καi άπο τι)ν άγίαν του μονήν, καi δεν 
έδυνήθησαν. μίαν φοραν οί Φράγκοι το έπfjραν καi έσκασαν 
τότε έκεί δσον να το κατεβάσουν είς τον τόπον, όποϋ 
όνομάζεται Σκουμβi δεκάξι μουλάρια, wστε όποϋ pίχνοντές το 
μέσα είς τον ποταμόν λεγόμενον Σκουμβίον, δια να κατέβΙJ είς 
τιlν θάλασσαν, ώ του θαύματος, έγύρισεν όπίσω, 
πλημμυρήσαντος του ποταμου, καi γυρίζοντας, έφάνη είς τι)ν 
Κούσσιαν, τό παραπόταμον οϋτω λεγόμενον, ή θήκη μf. το 
aγιόν του λείψανον, όπου πολλάκις έφάνη καi &γιον φώς είς 
τοuς έγχωρίους. καi μετα ταυτα πέρνοντες οί πιστοi τό ίερον 
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αύτοϋ λείψανον, με λιτανίαν ϋστερα το έξανάφεραν πάλιν είς 
ττ)ν άγίαν μοντ)ν ταύτην. καi τί να είπΌ τινας πρότερον, άπειρα 
θαύματα καθ' έκάστην κάμνει, καί το περισσότερον ποτε όσμιlν 
πορνείας, καί άσελγείας είς ττ)ν μονήν του δεν στέργει, μάλιστα 
τούς δουλεύοντας αύτόν με έμπιστωσύνην, τούς έγλήτωσε, καί 
τούς γλητώνει άπό διαφόρους κινδύνους. ωστε δποϋ τα 
άνεκδιήγητα καί καθημερινά του θαύματα είς τα μέρη ταϋτα, 
είναι είς στερέωσιν τfjς καθολικfjς καi άποστολικfjς ήμών 
πίστεως καi άκαταπαύστως ώς ήλιακαi άκτίνες τιlν περίχωρον 
ταύτην καταλαμπρύνουσι. το λοιπόν, ώ μυροβλύτα 
μεγαλομάρτυς, καi σημειοφόρε πανθαύμαστε, &γιε 'Ιωάννη 
Βλαδίμηρε, σκέπε, φρούρει, λύτρωσον τούς μετ' εύλαβείας 
προσερχομένους, καi πανηγυρίζοντας τιlν άγίαν σου μνήμην, 
άπό πάσης βλάβης, καi έπηρείας, δρατών τε, καi άοράτων 
έχθρών έλευθέρωσον. πρέσβευε, ώς παppησίαν εχων προς 
Χριστόν τον Θεόν ήμών. φύλαττε τιlν πολιτείαν ταύτην άπό 
κάθε άνάγκην, θλίψιν τε, καi στενοχωρίαν, θανάτου πικροϋ καi 
κινδύνου, καi έξιλέωσαι τον πανοικτίρμονα Θεόν δια τον 
κόσμον, καi τον λαόν τοϋτον έλευθέρωσον. καi ήμάς τούς 
έλεεινούς δούλους σου, δποϋ ύπηρετοϋμεν τον πάνσεπτον [14] 
καi &γιον ναόν σου, μοναχούς, ίερομονάχους. τα όρφανά, όποϋ 
είς τιlν σκέπην σου περιμαζώνονται, καi καταφεύγουν. τούς 
έλεοϋντας ήμάς, καi συνδρομοϋντας, καi προφθάνοντας, 
πρόφθασον, άμαρτιών άφέσεως τυχείν άξίωσον, καi ζωfjς τfjς 
αίωνίου, άθανάτου, καi άτελευτήτου μετασχείν. τοϋτο είναι τό 
κομψόν καi σύντομον συναξάριον χριστιανοί μου τοϋ άγίου, άμη 
το μεγάλον βιβλίον είχε περισσότερα τfjς άκολουθίας, καi τfjς 
διηγήσεως, τό όποίον έχάθηκεν. είς δε τα βιβλία τα σέρβικα 
σ<j)ζεται καλλίτερα δ βίος, καi τα θαύματα τοϋ άγίου. ou ταίς 
άγίαις πρεσβείαις Χριστε δ Θ(εό)ς ήμών, δια τfjς άγίας 
άειπαρθένου Μαρίας ένδόξου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου 
έλέησον καi σίδσον ήμάς. 'Αμήν. 

'(lδή ζ '. 'Εν τff καμίνφ <άΒραμιαίοι>. 

Ν Υν είς τα άνω, κατοικεί δ Χριστός σε βασίλεια, μάκαρ 
εύσε6ώς λατρεύσαντα τ{ί'J Θ(ε)ψ, καi πιστώς άνακραυγάζοντα, 
εύλογητός εί, ό Θ(εό)ς τών πατέρων ήμών. 

Δ Εσπόζεις πάσαν, 'Ιλλυριών τΓιν γfjν πανένδοξε. σύ γαρ 
βασιλεύσας ενδοξε έπ' αύτfjς, ώς πιστός δοϋλος καi γνήσιος, 
εύλογημένος εί, ό Θεός μου άνέκραζες Κύριος. 
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Εκ τών ύψίστων, δ Χριστός σε δοξάζει Βλαδίμηρε, πόθφ καi 
ήμείς δοξάζομεν άθλητά, την πανέορτόν σου άθλησιν, 
εύλογημένος εί, δ Θ(εό)ς μου κραυγάζων καί Κύριος. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΣΕ άνυμνοuμεν, Θεοτόκε θεόνυμφε δέσποινα. συ γaρ τον τών 
δλων κτίστην τε καi Θεόν, έν άγκάλαις σου έβάστασας, 
εύλογημένη σύ, έν γυναιξίν ύπάρχεις πανάμωμε. 

'Άλλος. Δροσο8όλοv μέv <τήv κάμιvοv>. 

ΑΛ6ανίας 'Ιωάννη ώφθης ενδοξε, άσττlρ άειλαμπέστατος, έν Ό 
το σκfjνος το σεπτόν σου κείμενον ποιεί, θαυμάτων παράδοξα 
σοφέ, είς φωτισμον τών εύσεβώς μακαριζόντων σε. 

Λ Αμπρυνθείς τοίς σοίς παθήμασι μακάριε, λάμπεις του 
στερεώματος, τηλαυγέστερον καταυγάζων χάριτι τft σft , 
συμφώνως τοuς ψάλλοντας Χ(ριστ)φ, εύλογητός εί δ Θ(εό)ς, ό 
τών πατέρων ήμών. 

ΘΥμηδίας καί χαράς άπάσης εμπλεων, έόρτιον ττlν μνήμην 
σου, ώ Βλαδίμηρε ττlν άγίαν καί μαρτυρικήν, τελούντες βοώμεν 
τφ Χριστφ. εύλογητός εί ό Θεός δ τών πατέρων ήμών. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

ΟΝ έκύησας παρθένε παναμώμητε, πάσι πιστώς τον Κ(ύριο)ν. 
έκλυτρώσασθαι τfjς άράς το γένος τών βροτών, ίκέτευε 
άχραντε άγνή, εύλογημένη άληθώς κυρία δέσποινα. 

'.(lδή η'. Χείρας έκπετάσας. 

Πο&ήσας σταυρόν τον του Χρ(ιστ)οu παμμάκαρ ενδοξε, την 
χάριν δέδεξαι, του ίάσθαι τοuς προστρέχοντας, τούς μετα 
πίστεως θερμfjς νυν έξαιτοuντάς σοι, καί βοώντας. πάντα τα 
εργα ύμνείτε τον Κύριον. [15] 
0 Πάντων προβλέπων σου Θεός, τaς πράξεις ενδοξε, νuν σοι 
δεδώρηται, τών θαυμάτων τα παράδοξα, έκ τfjς αύτου θείας 
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χειρός, δν άνυμνοϋντες πιστώς, έκ6οώμεν. πάντα τα εργα 
ύμνείτε τον Κύριον. 

ΤΗν μνήμην σου άπαντες πιστοί, ϋμνοις δοξάζομεν, θεόφρον* 
πάνσοφε. καi τt)ν άγίαν σου κοίμησιν, θεοφρόνως άναμέλπομεν, 
τ(ί) έκ παρθένου δι' ύμάς σεσαρκωμένφ Θ(ε)(ί), φ 6οώμεν, πάντα 
τα Εργα ύμνείτε τον Κύριον. 

Η Μάς τούς ύμνοϋντάς σε πιστώς, καi σοi προστρέχοντας, 
θεόφρον* ενδοξε, δίδου ήμίν πάσαν &.γιε, τιlν σιlν χάριν 
ίκετεύουσιν, έκ τών λειψάνων σου πιστώς, νϋν άπαντλήσασθαι, 
καi 6οώσι, πάντα τα εργα ύμνείτε τον Κύριον. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Ν Υμφην καi παρθένον άληθώς, κυρίαν aχραντον, μητέρα 
άνανδρον, πάντες δοξάζομεν λέγοντες, παναγία παναμώμητε, 
μη ύπερίδΙJς τούς πιστώς άνακραυγάζοντας, καi 6οώντας, 
πάντα τα εργα ύμνείτε τον Κύριον. 

'Άλλος. 'Εκ φλογός τοίς δσίοις. 

Ν Υν εύφραίνεται πόλις ή Δυppαχίου φαιδρώς, σε προστάτην 
καi pύστην, εχουσα πάνσοφε. νέος γαρ αύτΌ άνατείλας ώς 
iiλιος, ταύτην καταυγάζεις, ύμνοuσάν σε θεόφρον*. 

ΒΑρυνθέντα μεγέθει τών άνυποίστων κακών, τον λαόν σου έν 
πίστει άεi τιμώντά σε, ταίς προς Θεόν ίκεσίαις λυτροϋσαι άεί, 
άνυμνολογοϋντα, Χριστόν είς τούς αίώνας. 

ΕύλογοίJμεv Πατέρα 

Α Πό πάσης άνάγκης, pϋσαι τούς δούλους σου, τούς τιlν 
ενδοξον μνήμην, έπιτελοϋντάς σοι, μάρτυς τοϋ Χ(ριστο)ϋ, 
'Ιωάννη μακάριε, καi πιστώς ύμνοϋντας, Χ(ριστό )ν είς τούς 
αίώνας. 

Καί vίJv. Θ(εο)τ(οκίοv). 

IΝά σε Θεοτόκε πάντες δοξάζωμεν, ώς τεκοϋσαν τον κτίστην, 
καi ποιητιlν τοϋ παντός, πρέσ6ευε άεί, λυτρωθfiναι τούς 
δούλους σου, πάσης έπηρείας, καi 6λά6ης τών δαιμόνων. 
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'Qδή θ'. Λίθος άχειρότμητος δρους. 

ΔΕχου τaς δεήσεις παμμάκαρ, των σε ύμνούντων μετα πόθου, 
δίδου τfιν σfιν χάριν θεόφρον*, ήμίν τοίς πίστει άνευφημοuσί σε, 
διο ήμείς οί δοuλοι σου, ώ 'Ιωάννη μεγαλύνομεν. 

ΑΝαξ 'Ιωάννη θεόφρον*, ήμίν τοίς πίστει προσιοuσι, λύσιν 
άμαpτάδος παράσχου, καί θείας δόξης τυχείν ίκέτευε, τούς 
πόθφ άνυμνοuντάς σε, και μεγαλύνοντας τρισόλβιε. 

Ν Ικην σοι ό πάντων δεσπότης, νέμει έξ ϋψους άθλοφόρε, σου 
το καρτερον καί γενναίον, κατα τflς πλάνης προβλέπων ενδοξε, 
νικητικοίς βραβείοις σε, ώς νικητfιν οντως έδόξασε. 

IΔες Κωνσταντίνος ώς άλλος, μάκαρ σταυρόν τον του Κυρίου, 
ou ταίς ήγεσίαις άνflλθες είς τόπον, ενθα νυν οί προστρέχοντες, 
λαμ6άνουσιν ίάματα, σταυροί) τij χάριτι σφζόμενοι. [16] 
ΗΘλησας νομίμως τφ πόθφ, Χριστοί) του πάντων βασιλέως. 
ελαμψας έν κόσμφ άκτίσι, των ίαμάτων καi τfιν σκοτόμαιναν, 
τflς πλάνης άπεδίωξας, όρθοδοξίζΧ καλλυνόμενος. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Λ Υτρωσαι ήμάς τών κινδύνων, έπεpχομένων καi της άνω, 
θείας βασιλείας άξίους, γενέσθαι δείξον θεοχαρίτωτε, 
εύλογημένη πάναγνε, σε Θεοτόκε μεγαλύνοντας. 

"Άλλος. Θεόv άvθρώποις ίδείv άδύvατοv. 

Λ Ιμένα θείον μάρτυς κατέχουσα, του Δυppαχίου πόλις 
'Ιωάννη μακάριε, προς Θεον νuν προβάλλεται πρόμαχον, 
pύοντα τών κινδύνων καi περιστάσεων, πίστει τε καi πόθφ, 
άκλινεί άνευφημοοοά σε. 

Η rη το αίμα σου καρτερόψυχε, ώς το του "Αβελ πάλαι 
δεξαμένη έκραύγαζε, μονονοu τιlν αύτιlν άφιείσα φωνήν, κατa 
του άντιπάλου καί πολεμήτορος, προς Χ(ριστο)ν τον πάντων, 
βασιλέα καi Θεον ήμών. 

Λ Υ σσων ό δείλαιος έπετίθετο, σος συvvενιlς μανεiς κατa 
Χριστοί) σιlν άπέτεμε κεφαλιlν δυσμενώς, άλλa ταύτην λαβών, 
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ετρεχες έπί τόπον, της άναπαύσεως, <έ>κείνος δε έppάγη, ώς 
'Ιούδας άλλος δόλιος. 

Θ( εο )τ( οκ{ον ). 

Σοφώς τον άνθρωπον πρίν διέπλασεν, όσος Υίος παρθένε, 
καί φθαρέντα άνέπλασε, διa σοϋ πανύμνητε, καί θείου φωτός, 
αίγλης της άνεσπέρου, πάντας έπλήρωσε, τούς σε Θεοτόκον 
άληθη πίστει δοξάζοντας. 

Έξαποστειλάριον. Γυναίκες άκουτ{σθητε. 

Χ Ριστός σε έμεγάλυνεν, έν θαύμασιν ό Κύριος, ώς έαυτοϋ 
ύπηρέτην, Βλαδίμηρε 'Ιωάννη. τοϋτον δοϋναι ίκέτευε, άμαρτιών 
τιlν άφεσιν, έν {Χσμασιν τιlν πάνσεπτον, καί παναγίαν σου 
μνήμην, εύσεβοφpόνως τελοϋσιν. 

Θεοτοκίον. 'Όμοιον. 

Μ Αρία καθαρώτατον, χρυσοϋν 8υμιατήριον, της άχωρίστου 
Τριάδος, δοχείον γεγεννημένη, έν ίρ Πατιlρ ηύδόκησεν, ό δε 
Υίος έσκήνωσεν, καί Πν(εϋμ)α το πανάγιον, έπισκιάσαν σοι 
κόρη, άνέδειξε Θ(εοτό)κον. 

Είς τούς αίνους, στιχ[ήρά]. τΗχος πλ. δ '. 
'Ώ τοv παραδόξου θαύματος. 

Δ Εϋτε άθροίσθητε aπαντες έν τφ άγίφ ναφ, τοϋ σοφοϋ καί 
τρισμάκαρος, 'Ιωάννου άνακτος, καί δοξάσωμεν Κύριον, τον 
δόντα τούτφ δόξαν καi χάριν τε, καί ίαμάτων βλύζειν τ<χς 
χάριτας. ώ παμμακάριστε, τών άγγέλων μέτοχε, καί πρεσβευτά, 
σώσον τ<χς ψυχaς ήμών, θεομακάριστε. 

Μ Αρτυς 'Ιωάννη ενδοξε, ό τον σταυρον τοϋ Χριστοϋ, 
όλοψύχως άράμενος, τφ Χριστφ προσέδραμες, όπαδος* μέχρις 
αϊματος, έχθρούς νικήσας τίj καρτερίι:;ι σου, καί τούτων μάκαρ 
ξηράνας χείμαppον, χαίρων το σώμά σου, προς σφαγήν 
παρέδωκας δθεν τιlν σήν, κάραν έστεφάνωσεν, ό μεγαλόδωρος. 
[17] 
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Π Α&ει τό πά&ος μιμούμενος, τό ζωηφόρον Χριστου, παρ' 
αύτου τfιν ένέργειαν, τών θαυμάτων είληφας, ά&λοφόρε 
Βλαδίμηρε. καi διασφζεις τούς σοi προστρέχοντας, πολλών 
κινδύνων αύτούς pυόμενος. εχων εύάρεστον, παppησίαν ενδοξε, 
πρός τον Χριστόν, φ καi νυν παρίστασαι, δόξης πληρούμενος. 

'Όμοιον. 

ΞΙφει κεφαλf~ν τεμνόμενος, άπό ζωfjς είς ζωήν, έκ &νητfjς είς 
ά&άνατον, καi φ&αρτfiς προς άφ&αρτον, προφανώς 
μετα6έ6ηκας. μη άναμείνας φύσεως νέκρωσιν, άλλ' αύ&αιρέτως 
&ανείν έλόμενος, ώ τών άγώνων σου, 6ασιλευ πανένδοξε, δι' ών 
χοροίς, ά&λητών ήρί&μησαι, συναγαλλόμενος. 

Δόξα . .,.Ηχος γ '. 

Καταλιπωv του κόσμου, και του Βίου τα πρόσκαιρα, καi 
έπιπο&ήσας σταυρόν τον πανσε6άσμιον, άνfjλ&ες προς τα άνω 
Βασίλεια, ώς άετός ύψιπέτης, 'Ιωάννη πανεύφημε. διο καi ήμείς 
έκ τών σών λειψάνων χαρίσματα λαμ6άνομεν. καi μυρα μυρίζεις 
προχέων, ά&λητα του Χριστου μάρτυς παν&αύμαστε, καi είς 
τούς ούρανούς χορεύεις μετα άγγέλων. καi νυν παρα σου 
αίτούμε&α, ίλασμόν άμαρτιών, καi τό μέγα f.λεος. 
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Καί νvν. Τής έορτής. Εί & μή, θεοτοκίον, οίον 6ούλει. 
Δοξολογία μεγάλη καί άπόλυσις. Είς τήν λειτουργίαν, 

τυπικά καί έκ τών κανόνων, φδή γ' καί lκτη. 
Ό 'Απόστολος καί Εύαγγέλιον ζήτει είς μάρτυρας. 



Acolouthia of St. Erasmus of Achris 



ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ. Β'. • 
ΜΝΗΜΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝ 

τοϋ 'Αγίου 'Ιερομάρτυρος 
. ΕΡΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΧΡΙΔΙ. 

'Εσπέρας μετά τον προοιμιακόν, τό Μακάριος άνήρ. Είς τό 
Κύριε έκέιφαξα ίστώμεν στίχ[ους} ς'. 
τΗχος α ~ Τών ούρανίων ταγμάτων. 

Τ Ων άρετων τό δοχείον, ή των θαυμάτων πηγή, άρχιερέων 
κλέος, ά&λητων ή τερπνότης, 'Έρασμος ό &είος, πάντας ήμάς, 
τούς πιστούς συνεκάλεσε, χαρμονικως συνελ&όντες την 
παμφαη, τούτου μνήμην έκτελέσωμεν. 

ΑΘλητικως παλαμναίον, τον πολυμήχανον, κατα6αλwν τοίς 
ομ6ροις, των αίμάτων άρδεύεις, 'Έρασμε τρισμάκαρ, πάντας 
ήμάς, καi πανσόφων δογμάτων σου, τούς των αίρέσεων θϊ;ρας 
άποσοβών, τούς πιστούς τούτων έξάρπασον. 

ΑΡχιερέων τερπνότης, των άθλητων καλλονή, των εύσεβών 
δογμάτων, άκρι6έστατος φύλαξ, 6ρύσις ίαμάτων, Χριστοϋ 
μιμητά, ίερώτατε 'Έρασμε, τιlν άξιέπαινον μνήμην σου τοuς 
πιστώς, έκτελοϋντας περιφύλαττε. 

'Έτερα στιχηρά τοίJ αύτοίJ όμοια. 

ΕΡασμιώτατος wφθης, Χριστοϋ πανάριστε, τιlν τοϋ Θεοϋ 
σοφίαν, έχρημάτισας δντως, δ&εν συνwν μάκαρ καi τ(ί) 
Χ(ριστ)(ί), τοίς άγγέλοις ώμίλησας. καi έκ κοράκων έπέμπετο ή 
τροφή σου, παμμάκαρ άξιάγαστε. 

Ε Ρασμιώτατος wφθης, Θ(ε)(ί), πανόλ6ιε, ώς της αύτοϋ 
ύπάρχων, 'Εκκλησίας δομήτωρ, μέχρι των έσχάτων, τερμάτων 
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τfjς γfjς, το του [ 19] Χριστου εύαγγέλtον, άνακηρύττων καi 
φαίνων καi πρbς το φώς, έπανάγων άληθέστατα. 

Ποιμανηκώς δtαπρέψας, ίερομάρτυς Χρ1στου, άθληηκοuς 
άγώνας, ύπομείνας γενναίως, καi δι' άμφοτέρων, στέφος λαβών, 
έν έκατέρ01ς κοσμούμενος, δικαιοσύνι:~ καi πόνοις άθληηκοίς. 
διο πρέσβευε σωθfiναι ήμάς. 

Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

Ο Τιlν χάριν τών θαυμάτων ούρανόθεν κομισάμενος, καi τιlν 
πλάνην τών είδώλων στηλιτεύσας έν τοίς δόγμασ1ν, άρχιερέων 
ύπάρχεις δόξα τε καi καύχημα, ίερομάρτυς 'Έρασμε, καi 
πάντων τών πατέρων διδασκαλίας ύπόδειγμα. παppησίαν οδν 
εχων πρbς Θεόν, αύτον ίκέτευε σωθfjναι τaς ψυχaς ήμών. 

Καί vvv. Θ(εοτό)κε σύ ε[ άμπελος. 
Είς τόν στίχον στιχηρά. τΗχος δ '. Ώς γενναίον έν μάρτvσιν. 

IΑτfiρα σοφώτατον, τοίς νοσουσιν άνέδειξεν, ό Χρ1στός σε 
μάκαρ τίj θεία χάριη. πάς γaρ προστρέχων τίj σκέπι:~ σου, 
θεόληπτε 'Έρασμε, τaς ίάσεις τών παθών, άοράτως κομίζεται. 
καi νυν &παντες, διa τουτο σέ πάντες εύφημοϋμεν, καi τιlν 
μνήμην σου τελουμεν, τιlν παναγίαν πανένδοξε. 

Στίχ[ος/. Στόμα δικαίου άποστάζει. 

Qy λιμός ούδέ κίνδυνος, ού ζωιl ούδέ θάνατος, τfiς άγάπης 
ίσχυσε του χωρίσαι σε, του σου δεσπότου πανεύφημε. σαρκός 
γaρ ήλόγησας, ξεομένης καi πυρός, καταφλέγοντος 'Έρασμε. ή 
γaρ &νωθεν, περιέψυχε δρόσος έναθλουνη, άμοιβας* τών σών 
κα{μ}μάτων, καi τοuς στεφάνους παρέχουσα. 

Στίχ[ος/. Τίμιος έναντίον Κυρίου. 

1 Εράτευμα τίμιον, σεαυτόν προσενήνοχας, τφ Χριστφ 
πανόλβιε, ou τα στίγματα, στέργων σοφέ ούκ άπέπτηξας, 
βασάνων ώμότητα , ού τυράννων άπειλάς, άλλa χαίρων 
έκραύγαζες, τφ Κυρίφ σου, καi Θεφ τών άπάντων σέ γινώσκω, 
καi δοξάζω Θεου Λόγε, σuν τφ Πατρi καi τφ Πνεύματι. 
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Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

Α Στιlρ άνέτειλεν εύσεβείας , άπο δυσμών ήλίου του 
φαινομένου, δ μέγας έν ίεράρχαις 'Έρασμος, καi τιlν άχλύν 
διατμήσας τών κακοδόξων, κατέπαυσεν είς τιlν οντως 
άνατολιlν τοu της δικαιοσύνης ήλίου Χριστοu τοu Θεοu ήμών. 
κ<;ικείσε ταίς άσωμάτοις συναυλιζόμενος χορείαις, καi προς τφ 
θρόνφ παρεστwς της Τριάδος, ώς οσιος, ώς μάρτυς, ώς ίερεύς 
της άληθείας πράξει καi θεωρί{Χ, ήμών αίτείται τοϊς έν πίστει 
τελοuσι τιlν ίεραν αύτοϋ μνήμην το μέγα f.λεος. 

Καί νίίν. Ό ποιητής καί λυτρωτής. 
'Απολυτίκιον. τΗχος δ '. 

0Σίως τον βίον σου διεκπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι 
ίερωσύνης [20] φαιδρφ. σταζόμενος αϊμασιν, 'Έρασμε 
μαρτυρίου, ήξιώθης βραβείων άνωθεν άκηράτων. παρεστώς τa 
Τριάδι, πρεσβεύεις ύπf:ρ ήμών τών ύμνούντων σε. 

Είς τόν όρθρον τό Θεός Κύριος, τό τροπάριον τοίί άγίου, καί τό 
θ( εο )τ( οκίον ). 

Μετά δέ τήν α 'στιχ[ολογίαν] κάθισμα τοίί άγίου. 
τΗχος πλ. δ '. 

Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

ΕΡαστιlς του Κυρίου άναφανείς, καi σταυρόν σύ έπ' wμων 
άναλα6ών, αύτφ ήκολούθησας, καi τον δρόμον τετέλεκας, το 
εύαγγέλιον οντως, τρανώς άνεκήρυξας, έν τa 'Αχρίδι πάντα, τα 
f.θνη έφώτισας. οθεν καi στεφάνων, άξιούμενος θείων, 
παppησίας ετυχες, ίεράρχα πανεύφημε, δια τοϋτο βοώμέν σοι, 
πρέσβευε Χ(ριστ)φ τφ Θ(ε)φ, τών πταισμάτων άφεσιν 
δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ τιlν άγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί νίίν. Τήν ούράνιον πύλην. ζήτει τοίί άγίου 
Ναούμ. 

Μετά δέ τήν δευτέραν στιχ[ολογίαν] κάθισμα. τΗχος γ '. 
Θείας πίστεως. 
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Θ Είφ ερωτι έντεθραμμένος, θείε "Ερασμε, Χριστόν ποθήσας, 
τό εύαγγέλιον θερμώς πάσιν έτράνωσας, λαούς άπείρους έκ 
σκότους άνείλκυσας, έκσφενδονήσας δαιμόνων σεβάσματα. δθεν 
άγιε, Χριστόν τον Θεόν ίκέτευε, δωρήσασθαι ήμίν τό μέγα ελεος. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί νϋν. Θ(εο)τ(οκίον). 
ΕΓτα ό κανών τfjς Θεοτόκου είς ς ~ ζήτει τοϋ άγίοv Ναούμ, 

'Ιοvλίφ κ'. 
Καi τοϋ άγίοv είς ς '. τΗχος δ '. 
Θαλάσσης τό έρvθραίον πέλαγος. 

Ε Ράσμου ή παμφαf~ς πανήγυρις, έξανατείλασα, τούς 
φιλεόρτους πάντας συγκαλεί, είς έστίασιν ενθεον, άθλοπρεπώς 
γaρ είληφε, ίαμάτων τα χαρίσματα. 

Ρ Ανίσιν άθλητικών αίμάτων σου, εύφραίνεις κόσμον νϋν, τ{i 
pωστικ{i τοϋ Πνεύματος πηγ{i, συγκραθείς μυστικώτατα, 
ίεροφάντορ* 'Έρασμε, διόπερ πάντες σε γεραίρομεν. 

Σ Πινθfjρσι πνευματικοίς πυρούμενος, ενδοξε "Ερασμε, τών 
σαρκικών όρέξεων έκτός, γέγονας καί ύπήκοος, Θεοϋ φων{i 
πανίερε, πρός τον άγώνα εύθυδρόμησας. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Η Μόνη ύπερφυώς κυήσασα, Χριστόν τον Κύριον, τούς τf~ν 
σεπτf~ν είκόνα σου σεμνή, προσκυνοϋντας περίσωζε, καί έκ 
παντοίας λύτpωσαι, διαφθοράς ταίς ίκεσίαις σου. 

'(2δή γ '. Εύφραίνεται έπi σοί. 

ΜΩσέα συμβολικώς, ταίς πρακτικαίς σου άρεταίς νέον σε, πάσι 
Χ(ριστό)ς εδειξεν, ίεροπρεπέστατε 'Έρασμε. 

ΣΥ θείαν πάτερ στολήν, ώς 'Ααρών παρa Θεοϋ κίδαριν, καί 
τον ποδήρη δέδεξαι, ώραιομορφότατε* "Ερασμε. [21] 
ΣΥ wσπερ Μελχισεδέκ, κατα τιlν τάξιν ίερεύς γέγονας, 
άγιασμοϋ χάριτι, άγγελομορφότατε* 'Έρασμε. 

ΠΑτέρα σε μυστικόν, λαφ εύγνώμονι Χριστός εδειξεν. ώς 
Άβραaμ εθνεσιν, άξιομακάριστε 'Έρασμε. 
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Θ(εο)τ(οκίον). 

ΣΥ μόνη τοίς έπi γης, τών ύπέρ φύσιν άγαθών πρόξενος, μήτηρ 
Θεου γέγονας. οθεν σοι τό χαίρε κραυγάζομεν. 

Κάθισμα. ζήτει όπισθεν- 'Εραστής τοv Κ(vρίο)v. 
'.(lδή δ Ό 'Επαρθέντα σε ίδοίJσα. 

IΑτfiρά σε σοφώτατον τοίς νοσουσιν, ό 'Ιησοϋς παρέσχεν, καi 
μέγαν προστάτην, τοίς άνευφημοϋσί σε, θεόληπτε 'Έρασμε, διa 
την στεppaν καρτερίαν σου. 

Σ Υμπαθέστατον σωτfiρά σε έν άνάγκαις, καi κραταιον 
ύπέρμαχον, πάτερ θλιβομένων, Κύριος άνέδειξε, θεόσοφε 
'Έρασμε, διa τa φαιδρά σου παλαίσματα. 

Την άγγέλων συνόμιλον έν ύψίστοις, καi τfiς οίκείας βασιλείας, 
φαιδρόν κληρονόμον, δείκνυσιν ό Κύριος, θεόκλητε 'Έρασμε, 
δια τfιν τιμίαν σου &θλησιν. 

Ο Λβιώτατον λαμπτfiρα τfiς 'Εκκλησίας, καi φαεινόν σε ilλιον 
Χριστός έπαξίως, τ(ί) κοομιρ άνέδειξε, θεάρεστε 'Έρασμε. οθεν 
γηθοσύνως ύμνουμέν σε. 

<Θεοτοκίον>. 

Ω Σ δεσπόζουσα παρθένε τών ποιημάτων, καi τους πιστους 
φυλάττουσα το θρέμμα τfiς 'Άγαρ, &νελε πρεσβείαις σου. 
ύπάρχεις γaρ &χραντε, τείχος καi λιμfιν τοίς ύμνοϋσί σε. 

'.(lδή ε Ό Σύ Κύριέ μου φώς. 

1 Ταμώς δικαστήν, άνομουντα καττjσχυνας, συ "Ερασμε 
μυστηπόλε, χεόμενος μολύβδιρ*, τα φαιδρά σου μετάφρενα. 

Σου βλύσασα ή σάρξ, ταίς τών βάκλων αίκίσεσι, φώς "Ερασμε 
μυστολέκτα, άμαυρουται ό πλάνος, συν τοίς αύτοϋ όμόφροσιν. 

ΕΝνομος λειτουργός, του Θ(εο)ϋ γιγνωσκόμενος, συ "Ερασμε 
μυστηπόλε, σιδηροίς τοίς ονυξι, γεγηθWς κατετέτμησο. 
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Ρ Ηγνυται δ έχθρός, έπi σοi οfς είργάσατο, ω "Ερασμε 
μυστηπόλε, τίj σίj κάρ<;χ έδέξω, το πυρφόρον περίχυμα. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Υ Περθεν σαίς λιταίς, άοράτως τούς "Αρα6ας* , πϋρ έ:δεται 
Θ(εοτό)κε. έπi σοi γaρ πεποίθαμεν, πάντοθεν πολεμούμενοι. 

'.(lδή ς '. Θύσω σοι μετά φωνής. 

Α Τρωτον, έκ της φθοράς Χριστός διεσώσατο, καθάπερ 
Πtτρον τηρών σε, είς πολλών άνόρθωσιν πεπτωκότων, 
παραδόξως, καθοδηγών σε τίμιε 'Έρασμε. 

Σ Υντρομος, τφ παραδόξφ γtγονε τtρατι, δ σοβαρός 
δικολόγος, τaς γaρ κλείς είς κόνιν έναλλαγείσας, καi τα κλοιά*, 
των πειρασμών έώρα σοι "Ερασμε. 

ΜΕγιστον, χρηματισθεiς ύπό Θεοϋ τετtλεκας, 8αϋμα 8ανtντα 
γaρ (22] παίδα τον Ά ναστασίου flγειρας δνπερ, σύν γονεϋσι, καi 
πανοικεi έφώτισας "Ερασμε. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΩΛεσον* τον 'Ισμαιlλ μετ' ηχου 8εόνυμφε, τιlν κληρουχίαν σου 
ταύτην, άνελείν 6ουλόμενον έν μαχαίρ{Χ, ίνα πάντες, 
χαρμονικwς το χαίρt σοι κράζωμεν. 

Τό κοντάκιον. τΗχος 6 '. Τήν έν πρεσ&ίαις. 

Τον έν κινδύνοις θερμότατον άντιλήπτορα, καi τοίς αίτοϋσιν 
εύεπήκοον προστάτην, "Ερασμον πάντες ϋμνοις τιμήσωμεν. 
τούτου γaρ ή φωσφόρος, καi πανυπtρλαμπρος μνήμη, έγείρει 
κράζειν Κύριε δόξα σοι. 

ΌοΤκος. 

Π Ως ίκανwς τον θείον, έπαίνοις καταστέψω "Ερασμον, 
άμα8έστατος ών, καi pύπου πλήρης τaς φρένας, δμως ώς έ:χω 
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λόγων ίσχύος, λέγω οτι, έφ' δσον την οίκουμένην ζωογονεί ταίς 
φαειναίς άκτίσιν ό ηλιος, τοσουτον ό θεοφόρος, ταίς άπείροις 
αύτον περιέλαμψε θαυματουργίαις, μαρτύριον ήνυκώς. δς καi 
κράζειν προτρέπεται, Κύριε δόξα σοι. 

Τ@ αύτ@ μηνί ,6'. μνήμη του άyίοv ίερομάρτvρος 'Εράσμου του 
έν τff ΧερμελίζΧ τfίς Άχριδών. στίχ[οι]. 

"Ερασμον τον σον άθλητην δέξου Σώτερ, 
'Ερασμίως τρέχοντα πρbς σε τον κτίστην. 

Δευτερίη βιοτί;ς άπο ϊπτατο θείος "Ερασμος. 

0Υτος ό ίερbς καi άοίδιμος έν ίερομάρτυσιν "Ερασμος, γέγονεν 
έκ πόλεως 'Αντιοχείας, έπi Διοκλητιανου* καi Μαξιμιανου των 
δυσσεβών καi χριστιανομάχων βασιλέων. πρώτον έν άσκήσει 
πολλij διί;γεν, δς έκ Θ(εο)υ άξιωθεiς χαρίσματα πολλa, καi διa 
κοράκων ή τροφη έκπέμπετο. την άρχιερωσύνην &κων 
δεξάμενος, καi ζήλφ Θεου άπανταχόθεν άποστολικwς διήρχετο 
θαυματουργών έξαίσια. παίδά τινα τεθνεώτα άνέστησε, καi τον 
πατέρα του παιδός Άναστάσιον, {σuν} πανοικεi βαπτίσας, καi 
σuν &λλοις πλείστοις, καi τα είδωλα, &τινα [23] έσέβοντο 
άφανισμφ παντοίφ παρεδόθησαν. ό δε &γιος έν έπτa ήμέραις 
τον λαόν ένουθέτει καi έδίδασκε τον λόγον του Θεοϋ. 
Μαξιμιανον δε τότε είχεν Έρμούπολις* ή* Ίλλυρικου, τft* κατa 
τών εύσεβών ώμότητι γνωριζόμενον, έν οσφ δε ταυτα ην 
μαινόμενος, έ:ρχεταί τις άνηρ άπαγγέλλων τφ βασιλεί λέγων, οί 
θεοi ήμwν συνεθλάσθησαν έν τij μεγίστJJ πόλει Λυχνιδών, παρά 
τινος άνδρος Άντιοχέως, δς κηρύττει Θεον Ίησοϋν Χ(ριστο)ν 
έσταυρωμένον. τοϋ βασιλέως δε έκπλαγέντος τφ παραδόξιρ 
τούτφ άκούσματι, δεδοικότος μη καi &λλας πόλεις ό &γιος είς 
θεοσέβειαν έπισπάσαιτο, πέμπονται στρατιwται οπως τον &γιον 
&ξωσιν οτι τάχιστα πρbς αύτόν. καi έ:ργον ό λόγος ην. άχθέντα 
δε τον &γιον καi παραστάντα τφ τυράννφ, ήρώτησεν αύτον τίς 
τε είη καi ποίον Θεον προσκυνείη. μηδεν δε προς ταϋτα 
άποκριναμένου τοϋ άγίου, θυμωθεiς ό τύραννος, τυφθί;ναι 
αύτον είς πρόσωπον προστάττει. περισκεψαμένου δε του άγίου 
την τοϋ τυράννου ώμότητα, καi οτου χάριν τύπτειτο μετ' 
έπιτιμήσεως φιλοπευστοuντος, καi οτι τοίς θεοίς αύτου ού 
προσκυνείη του βασιλέως άνθυπενεγκόντος, ποίοις θεοίς έ:φη ό 
&γιος, κελεύεις με προσκυνείν; έγw γeχρ τέως τφ Κυρίφ μου 
'Ιησού Χριστφ λατρεύω. πλην είπόν μοι, ποίφ Θ(ε)φ θέλεις με 
προσκυνί;σαι; Καi ό βασιλεύς. καi προσκυνήσεις φ αν έγw δείξω 

194 



σοι; καi ό άγιος. δπερ άν είη πρέπον καi άξιον, τοϋτο δfι καi 
ποιήσω. περιχαρfις γίγνεται ό βασιλευς άπό τούτοις, καi τον 
άγιον μετa τιμfiς δτι πλείστης* καi προπομπfiς 6ασιλικfiς, άπό 
τον τοϋ Διός ναόν πορεύεσθαι παρεσκεύασεν. κατa τfιν δδόν ό 
&.γιος τους νοερους όφθαλμους τfiς καρδίας άμα τοίς 
<φυσικοίς>, πρός τόν Θεόν άνατείνας, καi τfιν έκείθεν δύναμιν 
έαυτ(ί) έπευξάμενος, καi δλος ενθους γεγονώς, τfιν άνωθεν 
έαυτ(Ϊ) περιφέρων θείαν άμαχον άλκήν, λέγει τ(Ϊ) βασιλεί 
παppησίι;χ. τίς έστιν ό Θεός σου, δν ΦΌς με προσκυνείν; τοϋ 
βασιλέως δε δείξαντος αύτφ τοϋ Διός είδωλον χαλκοϋν 
ύπάρχον δωδεκάπηχον το ϋψος, έξάπηχον* δέ το πλάτος 
πέπλφ χρυσ<:ί) δλον περιενδεδυμένον*, καί ώς ήτένισεν αύτ<:ί) ό 
άγιος, καi έμβριθώς άπέβλεψεν είς αύτό, παραχρfiμα* ώς ύπό 
δύο πρηστήρων τών όφθαλμών τοϋ άγίου συντριβέν, είς κόνιν 
διελέλυτο, καi δράκων έξ αύτοϋ παμμεγέθης έξεπήδησε φοβερός, 
δς καi πολύ τι πλfiθος άνθρώπων ήφάνισεν. έπi τούτοις ό 
βασιλεuς αίσχυνθεiς άνέζευξεν είς τα βασίλεια. ό δέ λαός 
εμφο6ος γεγονώς τΌ τοϋ δράκοντας έπιθέσει, προσπίπτουσιν είς 
τους πόδας τοϋ άγίου, λέγοντες, δοϋλε τοϋ Θεοϋ τοϋ ύψίστου, 
σώσον ήμάς έκ τοϋ κινδύνου τοϋ δράκοντος. ό &.γιος δε προς 
αύτοuς εφη. πιστεύσατε είς τον Κύριον καi Θεόν μου Ίησοϋν 
Χριστόν καi σωθήσεσθε, καi εύθέως έ6όησαν. προσκυνοϋμεν καi 
πιστεύομεν τον ύπο σοϋ κηρυττόμενον* Θεόν. καί έπίστευσαν τΌ 
αύτΌ ήμέρι;χ χιλιάδες είκοσι. καi έ6απτίσθησαν ύπό τοϋ άγίου 
&.παντες. τον δέ δράκοντα δυνάμει τοϋ παναγίου Πνεύματος 
άνελών, συλλαμβάνεται αύθις ύπό των στρατιωτών τοϋ 
βασιλέως τοϋτο κελεύσαντος. καί διαφόρως αίκίζεται. άπέκτεινε 
[24] δέ ό βασιλευς καί τον πιστεύσαντα &παντα λαόν, καί 
μάρτυρας αύτους νεολέκτους άπειργάσατο. τον δέ &.γιον 
χαλκοϋν ίμάτιον έκπυρωθέν άμφιέννυσιν. δπερ είς ψυχρότητα 
κρυστάλ<λ>ου θείι;χ χάριτι μεταβληθέν, πλείστης χαράς τον 
ι'iγιον έμπί<μ>πλησιν, καi ώς θαρσαλεώτερον πρός τον 
τύραννον καί άποτομώτερον παρεσκεύασε παppησιάζεσθαι. ύπ' 
άμηχανίας δέ ό άφρων 6ασιλεϋ<ς> φρουρζι έγκατακλεισθfiναι* 
τον ι'iγιον διακελεύεται. σΚΟΠΟς δέ fiν τ(Ϊ) δυσσεβεί, ΟΠως 
μαλακώτεpον διάθηται τον ι'iγιον πρός τaς βασάνους. άλλ' ό 
δρασσόμενος Κ(ύριο)ς τους σοφοuς έν τΌ πανουργίι;χ αύτών, ό δι' 
άγγέλου έπιστασίας έκ χειρός Ήρώδου τον Πέτρον 
λυτρωσάμενος παραδόξως, αύτός και τον δσιον αύτοu δι' 
έπιστασίας τοϋ παμμεγίστου ταξιάρχου Μιχαιlλ παραδόξως έκ 
τfiς είρκτfiς* έξελών, είς Καμπανίαν έν πόλει Φρυμ<:ί) καλουμένΙJ 
μετήγαγεν. έπi τ(ί) κηρύξαι κάκεί τον λόγον τοϋ εύαγγελίου. καί 
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έπιστρέψαι πολλούς πρΟς Κ(ύριο)ν Σαβαώθ. δ δή καί είς πέρας 
έξήγαγε. παραγεγονώς γαρ έκείσε καi είς Χερμελίαν πόλιν 
κατφκήσας καi πολλούς τφ θείφ λουτρφ τελειώσας, έπεi δε καi 
δ l<αιρός έκάλει τfjς προς Θεόν έκδημίας. καi ή wρα παρfjν, 
κλίνας τα γόνατα καi τρίτον κατα άνατολας προσκυνήσας, 
έπειπών. Θεόν έκ Θεοϋ, μόνε έκ μόνου. βασιλεi>ς έκ βασιλέως. δ 
έν ούρανοίς ών, καi καθεζόμενος έκ δεξιών τοϋ σε γεννήσαντος 
Θεοϋ καi Π(ατ)ρ(ό)ς. δ έπi γfjς πολιτευσάμενος δια τιlν πάντων 
σ(ωτη)ρίαν, έπάκουσον τοϋ ταπεινοϋ καi άναξίου δούλου σου 
σήμερον, καi δός τοίς πάσιν δσοι aν αίτήσωνται άπό σοϋ έν τφ 
όνόματί μου χορήγησον αύτοίς. τούς έν θαλάσσΙJ καi ποταμοίς 
καi έν παντi τόπφ κινδυνεύοντας, pυσθείησαν έκ τοϋ κινδύνου. 
καi δσοι τιlν μνήμην μου έκτελοϋσι δώρησαι αύτοίς συγχώρησιν 
τών άμαρτιών, καi ζωfιν αίώνιον. έν παντi βοηθός καi 
εύεργέτης γενοϋ. φωνιl ούρανόθεν πρός αύτόν έγένετο λέγουσα. 
οϋτως εσται ώς προσηύξω, καi περισσότερον γενήσεται έμt* 
θεράπον* 'Έρασμε. καi ταύτης τfjς φωνfjς άκούσας περιχαρης 
γενόμενος, άτενίσας είς τον ούρανόν, είδε στέφανον 
ύπέρλαμπρον είς αύτοϋ άπάντησιν κατερχόμενον. τάγματά τε 
άγγέλων, χορός προφητών καi άποστόλων, ίερέων καi 
μαρτύρων δfjμοι, καi άπας δ τών δικαίων καi άσκητών θίασος, 
τιlν τοϋ άγίου προς Χριστόν Ελευσιν έκδεχόμενοι ηρχοντο. 
ταϋτα δρών δ μακάριος, καi τφ νεολέκτφ λαφ έπειπών καi 
έπευξάμενος, κλίνας τιlν κεφαλfιν εiπε. Κύριε Ί(ησο)ϋ Χριστέ 
δέξαι το πν(εϋμ)ά μου. καi ταϋτα είπών τήν μακαρίαν άπfjλθε 
πορείαν, wστε Χ(ριστό)ν 6λέπειν, Χριστφ συνείναι, Χ(ριστο)ϋ 
τα κάλλη δια παντός συναγάλλεσθαι. 

ΤιJ αύτιJ ήμέρςι. οί δια τοϋ άγίου 'Εράσμου πιστεύσαντες, είκοσι 
χιλιάδες ξίφει τελειοϋνται. 

Κάρας άριθμών τας ξίφει τετμημένας 
Εϋρης πεσόντας άνδρας χιλιάδας δίς δέκα. 

'(Jδή ζ '.'Εν τfi καμίvφ, άfJραμι<αίοι>. 

ΑΛκιμος ώφθης, τοίς παγκλεέσι κόποις καi προσηνής, μάρτυς, 
ώς τfjς θείας χάριτος μετασχών, τοίς λαοίς γαρ ψάλλων 
Εφασκες, εύλογημένος εi έν τφ ναφ τfjς δόξης σου, Κ(ύρι)ε. [25] 
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Ο έξ άνοίας, τών δυσσε6ών χαλκός τιμώμενος, ώφ8η διά σου 
αίσχύνη τφ δικαστij. άνεκήρυττες γάρ 'Έρασμε, εύλογημένος εί 
έν τφ ναφ τfίς δόξης σου Κύριε. 

ΣΥ τον φανέντα, έκ του άψύχου Εμπνουν δράκοντα, μάρτυς 
έκ6οών έλαύνεις προστακτικώς, άνελόντα τούς κραυγάζοντας, 
εύλογημένος εί έν τφ ναφ τfiς δόξης σου Κύριε. 

Θ(εο)τ(οκ{οv). 

Π Υρίπνουν χλαίναν, άμφιεσ8είς γυμνος χαλκότευκτον, 
μάρτυς δροσο6όλον εδειξας παρευ8ύ, καί έ6όας άγαλλόμενος, 
εύλογημένος εί έν τφ ναφ τfiς δόξης σου Κύριε. 

'(2δή η'. Χείρας έκπετάσας. 

ΡΙζοίiντι προσάγεται πυρί, τφ έν τφ λέ6ητι*, ό θείος "Ερασμος, 
έπί του ϋδατος ώσπερ δέ, άναπαύσεως ψυχούμενος, δείκνυσιν 
εκκαυμα έχ8ρών, τών μη κραζόντων Χριστφ, εύλογείτε πάντα 
τa Εργα Κυρίου τον Κύριον. 

Σ Τέφανον χαρίτων έκ Θεού, σοφέ άπείληφας, διά άftλήσεως. 
καί στεφανίτης άνέδραμες, τιlν φ8ορeχν άποσεισάμενος, πρΟς δν 
έπό8ησας άεί, Χριστον καi εκραζες, εύλογείτε πάντα τeχ εργα 
Κυρίου τον Κύριον. 

Τ Ετρωται παράνομος έχ8ρός, Χριστφ τον "Ερασμον, ώς 
έ8εάσατο, δι' αίκισμών τίμιον σφάγιον, προσαχ&έντα, καi 
κραυγάζοντα, μετά μαρτύρων ίερών, ύμνείτε τον Κύριον πάσα 
κτίσις καί ύπερυψοίiτε είς πάντας τούς αίώνας. 

Θ(εο)τ(οκ{οv). 

Λ Υτρωσαι ήμάς τών δυσχερών, άγνη μητρό8εε, καi 
άπειρόγαμε, καi τοuς έχ8ροuς ήμών ολεσον*' καί είς τέλος 
έξαφάνισον, ίνα 6οώμεν έν χαρ(Χ, πό8φ κραυγάζοντες, 
εύλογείτε πάντα τά εργα Κυρίου τον Κύριον. 
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'.(2δή θ'. Λίθος άχειρ6τμητος. 

ΑΝ&ραξ παμφαέστατος φλέγων, τοuς άπει&είς είδωλολάτρας, 
ύπ' αύτοu τοϋ Λόγου αύγασ&είς, ίερομύστα πέφηνας 'Έρασμε, 
φωταγωγός τε μέγιστος, τοίς έπαξίως άνυμνοϋσί σε. 

ΤΕ<τ>τιξ μελφδος τών άppήτων, λα{jJ εύγνώμονι καί &είφ, 
πίστει δια πράξεως δειχ&είς, &εογνωσίαν πάσιν έτράνωσας, 
ίεpομύστα 'Έρασμε, διό σε πάντες μεγαλύνομεν. 

ΣΕλας ζωηφόρου παράσχου, τοίς έκτελοuσί σου τιlν μνήμην, 
σοίς ύμνηταίς άμαρτωλοίς, τt)ν 'Εκκλησίαν φρούρει 
άκράδαντον, ίεpοφάντορ 'Έpασμε, ίνα σε πάντες μεγαλύνωμεν. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Η Νπερ έστερέωσας πόλιν, πρεσβευτικώς προς πολεμίους, 
τήρησον άλώβητον άεί, παρ&ενομί;τορ τοu βασιλέως Χριστοϋ, 
χαρμονικώς ώ δέσποινα οπως σε πάντες μεγαλύνωμεν. 

Έξαποστειλάριον. Ό ούρανόν τοίς άστροις. 

Τους σε τιμώντας "Ερασμε, περίσφζε σαίς πρεσβείαις, έξ 
όρατών [26] άοράτων, έχ&ρών καί πάσης άνάγκης. καί pύου 
παντbς κινδύνου, τοi>ς σε πλουτοϋντας προστάτην. Δίς. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Θ Εοκυί;τορ παρ&ένε, τών γηγενών εύκληρία, χριστιανών ή 
προστάτις, άμαρτωλών έλπίς μόνη, καί κοσμικιl &υμηδία, puσαι 
πυρός με γεέννης. 

Είς τούς αίνους ίστώμεν στίχ[ους) δ' καί ψάλλομεν στιχ[ηρά] 
προσ6μοια. 

τΗχος δ '. 'Έδωκας σημείωσιν. 

Ζ Ηλφ πυρπολούμενος, &είφ μακάριε "Ερασμε, της πατρίδος 
έξώρμησας, καί πόλεις διήμειψας, μετριοφροσύνης, ε{δος 
κεκτημένος, καί σχημα &είς περi σαυτόν, κεκοσμημένον καί 
άξιέραστον, ίσχύεις λα&είν δράκοντα, τον παραδείσου 
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γυμνώσαντα, καi αίσχύνην ένδύσαντα, τον πρωτόπλαστον 
άνθρωπον. 

ΕΦερες τυπτόμενος, καi σπαραττόμενος οσιε, καi τάς σάρκας 
ξεόμενος, πάντοθεν ώ 'Έρασμε, καi χαλκούν χιτώνα, 
περιβεβλημένος, ούκ έξηρνήσω το Χριστού, έν τοίς 6ασάνοις το 
θείον ονομα. διο καi μεμακάρισαι, ώς άθλητης γενναιότατος, ώς 
άδάμας στεppότατος, ώς μαρτύρων έφέστιος. 

fi Λούτον παpωσάμενος, τον κοσμικον καi έπίκηρον, καi 
σαρκός ήδυπάθειαν, πτωχεύων έμάκρυνας, έν έρήμοις πάτερ. 
οθεν καi διπλούν σοι, τό στέφος Επλεξε Χριστός, τfjς μαρτυρίας 
καi τfjς άθλήσεως. διό ήμών μνημόνευε, έν ταίς εύχαίς σου 
τρισόλβιε, τών πιστώς σου την άθλησιν, γεραιρόντων άοίδιμε. 

Δίς τό α'. 
Δόξα. τΗχος 6 '. 

ΤΩ aρματι τών άρετών, άεροπόρφ διεπι6άς, προς αίθέριον 
ϋψος έλάσας άνέδραμες, έμφρόνως άποppαπίσας, τών άστάτων 
τιlν κάτω pέουσαν δόξαν. διό σuν άγγέλοις αύλίζ!] μακάριε, 
έμφανώς έποπτεύων τιlν μακαρίαν Τριάδα, έντυγχάνων 
άμέσως, ύπf:ρ ήμών έκτενώς, καi πρεσ6εύων άπαύστως, τών 
πιστώς έκτελούντων σου τα μνημόσυνα. 

Καί vvv. Ό αύτός. 

Δ Ιάσωσον άπό κινδύνων τοuς δούλους σου Θεοτόκε, οτι 
πάντες μετeχ Θ(εό)ν είς σε καταφεύγομεν, ώς άppηκτον τείχος 
καi προστασίαν. 

Είς τήv λειτουργίαv ζήτει Άποστολοενάyγελοv 
καί κοιvωvικόv είς τάς κς' 

τοv Όκτω6ρίον. 
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Acolouthia of St. Nahum 



ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ. Κ '. 
ΜΝΗΜΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝ 

Του όσίου καί θεοφόρου πατρος ήμών 

ΝΑΟΥΜ 

ΤΟΥ ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΛΙΒΑΝΙΣΚΩ 
ΔΙΑΒΟΛΕΩΣ 

Κειμένου 

Αϋτη ή άκολονθία του δσίον καί θεαΡ6ρον πατρός ήμών Ναούμ 
του θανματονργου ψάλλεται καί τ[ί κγ 'του Δεκεμf3ρίον μηνός 
έν τfί μνήμα αύτου. 'Ιστέον όμως δτι τfί κγ 'του Δεκεμf3ρίον 

μην6ς, έν τφ μικρφ έσπεριν@ ψάλλομεν άποστίχον προε6ρτιον, 
δμοίως καί τά θεοτοκία πάντα προε6ρτια, καί πρώτον καν6να 
ούχί τίjς Θεοτ6κον, άλλά προε6ρτιον τό Κύματι θαλάσσης καί 

καταf3ασίας τίjς έοpτίjς. 
'Εν τφ μικpφ έσπερινφ ίστώμεν στίχ[ονς} δ 'καί ψάλλομεν 

στιχηρά προσ6μοια του άγίον. τΗχος δ '. 
Ό έξ ύψίστον κληθείς. 

Τ Ον χαρισμάτων ένθέων πεπλησμένον, Ναοuμ τον 
θαυμάσιον, δευτε πιστοί εύσε6ώς, νυν συνελθόντες τιμήσωμεν, 
φδαίς καί ϋμνοις, καί εύφημίαις οϋτω προσ(ιδοντες. χαίροις ό τιj 
χάριτι του θείου Πνεύματος, προσαγαγwν τφ Κυρίφ σου, 
κόσμον Μυσίας, καί τφ κηρύγματι καί τοίς θαύμασι, 
καταλαμπρύνας τιlν ύφήλιον. καί της πίστεως σπείρας τa 
δόγματα, τήν τε πλάνην όλέσας, άσεβείας πανσε&iσμιε. 

Τ Ων μαθητών του Κυρίου συ τοv τρόπον, liριστα μιμούμενος 
Ναοuμ μακάριε, πατρίδα γένος οίκίαν τε, καί τών προσκαίρων, 
τερπνών άπάντων τιlν ήδυπάθειαν, προθύμως άφέμενος 
κατηκολούθησας, ζέοντι πνεύματι δσιε, Κυρίλλφ θείφ, καί 
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Μεθοδίφ άνδpί θεόφρονι, τοίς τών Βουλγάρων σοφοίς κήρυξι. 
μεθ' ών καί ευρες πλουσίαν άντίδοσιν παρ' αύτφ τφ δεσπότΙJ, 
καί σωτfjρι τών ψυχών ήμών.[52] 

Η Εκκλησία σκιρτώσα έν Κυρίφ, Ναούμ έν τίj μνήμΙJ σου, 
περιφανώς έκβο~· ύπερυψώθη το κράτος μου, ύπερανέ6η, τούς 
ούρανούς τίj μεγαλειότητι, ή δόξα το κλέος τε, καί ή εύπρέπεια. 
καί γ(χρ όρώ πληθυνόμενα, ύπΕ:ρ άστέρας, καί ύπΕ:ρ ψάμμον 
άλος τα τέκνα μου, έν γij Ό πρώην, ή άσέ6εια καί το σκότος 
αύτfjς το όλέθριον, έπεσκίαζε πάσαν, τιlν τfjς πίστεως 
διαύγειαν. 

Δ6ξα. τΗχος 6 '. 

Η Τών λειψάνων σου θήκη, πανεύφημε Ναούμ, πηγάζει 
ίάματα, καί ή άγία σου ψυχη άγγέλοις συνοϋσα, άξίως 
άγάλλεται. εχων προς Κύριον δσιε παppησίαν, καί μετα τών 
άσωμάτων χορεύων έν ούρανοίς, σύν αύτοίς ίκέτευε, σωθfjναι 
τας ψυχ(χς ήμών. 

Καί vvv. Θεοτοκίοv. 

ΧΑ ίρε Μαρία Θεοτόκε, ό ναος ό άκατάλ υτος, μάλλον δε ό 
ίiγιος, καθώς 6~ ό προφήτης, ίiγιος ό ναός σου, θαυμαστbς έν 
δικαιοσύVΙJ. 

Είς τόv στίχ[οv] στιχηρά. τΗχος 6 '. 
Οίκος του Εύφραθii. 

ΑΔωμεν τφ Θεφ, τφ δόντι ίατρείον, ψυχών τε καί σωμάτων, 
Ναούμ το λοισθον λfiμμα, Θεοϋ του παντοκράτορας. 

Στίχ[ος]. Τίμιος έvαvτίοv Κυρίου. 

Ν Αματα έκ σοροϋ, ώς έκ πηγών Κυρίου, άντλήσατε ένθέως, 
θαυμάτων παραδόξων, Ναούμ πιστοί θεόφρονος. 
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<Στίχος>. Τοίς άγίοις τοίς έv τ(ί YU· 

ΔΕϋτε τα τών Μυσών, καί τών Βουλγάρων γένη, ύμνήσωμεν 
άπαύστως, Ναούμ τον θεοφόρον, προστάτην τον θερμότατον. 

Δόξα. τΗχος δ '. 

Ε Λαμψαν τα καλα έ:ργα σου ώς i1λιος έπί τfίς γfίς, καi έν 
ούρανφ. Χριστοϋ θεράπων μακάριε. όρθοδόξως γαρ έν Μυσίι;χ 
έκήρυξας τιlν άληθfί, καi άμώμητον πίστιν τοϋ Χριστοϋ. διο 
ίκέτευε Ναούμ Οσιε, έν τ(i μνήμΙJ σου θεοφόρε, δωρηθfjναι ήμίν 
το μέγα ελεος. 

Καί vίίv. Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΕΚ παντοίων κινδύνων, τούς δούλους σου φύλαττε, 
εύλογημένη Θεοτόκε, ίνα σέ δοξάζωμεν τιlν έλπίδα τών ψυχών 
ήμών. 

'Απολυτίκιον τοίί άγίου. τΗχος δ '. 
Τόv κ6σμοv κατέλιπες. Ζήτει έv τφ μεγάλφ έσπεριvφ. 

Καί γίνεται άπόλυσις. [53} 
Έv τφ μεγάλφ έσπεριvφ τ6, Μακάριος άvήρ. 

Είς τό Κύριε έκέκραξα, ίστώμεv 
στίχ[ους) η' καί ψάλλομεv στιχ[ηρά] 

προσόμοια. τΗχος 6 ~ 
Ποίοις εύφημιώv στέμμασι. 

Ποίοις μελφδιων κάλλεσιν, άνυμνήσωμεν οί χριστοφόροι, τον 
Ναούμ το λfίμμα τfjς χάριτος, το τερπνον δοχείον τοϋ 
Πνεύματος, καi λαμπρόν άνάκτορον τοϋ Λόγου; Πατρός τε, 
καταγώγιον έπίλεκτον, Τριάδος, ένδιαίτημα δλόκληρον, τfίς έν 
τρισi μέν πpοσώποις, μι~ δέ φύσει προσκυνουμένης πανευσεβώς, 
fιν δη καi έκήρυξε, τοίς Βουλγάpοις δ θεόσοφος. Δίς. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι, καταστέψωμεν Ναούμ τον θείον, 
τον ούρανομύστην καi κήρυκα, τfίς όρθοδοξίας ύπάρχοντα, 
ποταμόν τε θείων μυστηρίων, τας πόλεις, τfίς άσε6είας 
κατα6λύζοντα, λαούς δέ, θείφ 6απτίσματι καθαίροντα, καί 



λι&οκαρδίους όντας, είς ναόν αύτούς άνεγείροντα εύπρεπfi, 
Χριστού του Θεού ήμών, του δεσπόζοντος τfiς κτίσεως. 

ΠΑ ντας τούς τfιν σεπτfιν μνήμην σου, πό&φ συνδραμόντας 
έκτελέσαι, τούς παρισταμένους έκ πίστεως τΌ σορφ τών &είων 
λειψάνων σου, καi σύν εύλα6εί(Χ προσκυνοίJντας, έκ νόσων καi 
συμπτωμάτων έλευ&έρωσον, κινδύνων, καi έκ παντοίας 
περιστάσεως, δαιμονικfiς έπηρείας, έξ άνδρών άδίκων 
προτιμώντων τα πονηρά. κα i γάρ σε &ερμότατον' άppωγον 
έπιγραφόμε&α. 

'Έτερα στιχ[ηρά] προσ6μοια. τΗχος δ '. 
Ώς yενναίον έν μάρτvσιν. 

Αποστόλων όμότροπος, γεγονώς Ναούμ δσιε, τούτων νυν καi 
σύσκηνος άναδέδειξαι. ών γαρ τfιν πίστιν τετήρηκας, τον 
δρόμον τετέλεκας, τί καινόν εί τfiς καλfiς, συναυλίας 
τετύχηκας; άλλα πρέσβευε, σύν αύτοίς ύπf:ρ πάντων τών έν 
πίστει, τιlν σεπτήν σου έκτελούντων, καi φωτοφόρον 
πανήγυριν. Δίς. 

Α Ρετών καταγώγιον, χρηματίσας άοίδιμε, τfiς Τριάδος 
γέγονας οίκητήριον. δ γαρ Χριστός ώς ύπέσχετο, μονιlν 
έποιήσατο, παρα σοi Ναούμ έλ&ών, σύν Πατρi καi τφ Πνεύματι, 
καi έ&έωσε, κατα μέ&εξιν &είαν σε τον δλΙJ, καi ψυχΌ καi 
διανοί(Χ, αύτου τον νόμον τηρήσαντα. [54) 
ΤΑ Μυσών γένη πρότερον, πλάνΙJ πάτερ προκείμενα, καi 
Βουλγάρων iiπαντα τα άπόγονα, λί&οις καi ξύλοις πλανώμενα, 
Ναούμ παναοίδιμε, δια σου καί τfiς σοφfiς, προτροπfiς καi 
παιδεύσεως, ήλευ&έρωται, τfiς δεινfiς άπιστίας καi νυν όντως, 
&εία τέκνα χρηματίζει, μόνην εύσέ6ειαν πνέοντα. 

Δόξα. τΗχος πλ. 8 '. 

Τ Ης σοφίας τιlν χάριν, είληφώς παρα Θεού, Ναούμ 
πανσεβάσμιε, καi τα πλή&η διδάξας, τών Μυσών τιlν εύσέ6ειαν, 
όρ&οδοξίας ύπάρχεις 6άσις τε καi στήριγμα, καi πάντων τών 
δσίων, καi άσκητών έγκαλλώπισμα. παppησίαν έ:χων πρός Θεόν, 
αύτον ίκέτευε σω&fiναι τας ψυχας ήμών. 
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Καί vvv. Θ(εο)τ(οκίοv). 

Τrς μη μακαρίσει σε, παναγία παρθένε; Τίς μη άνυμνήσει σου 
τον άλόχευτον τόκον; Ό γ(χρ άχρόνως έκ Πατρός, έκλάμψας 
ΥίΟς μονογενής, ό αύτος έκ σοϋ τfiς άγνfiς προfiλθεν άφράστως 
σαρκωθείς, φύσει Θεος ύπάρχων, καi φύσει γενόμενος 
&νθρωπος δι' ήμάς, ούκ είς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, άλλ' 
έν δυάδι φύσεων, άσυγχύτως γνωριζόμενος. αύτόν ίκέτευε, 
σεμντl παμμακάριστε, έλεηθfiναι τας ψυχ(χς ήμών. 

Είσοδος. Φώς ίλαρόv. Τό προκείμεvοv τfjς ήμέρας καί τά 
άvαyvώσματα· ζήτει τοv άyίου Κλήμεντος, άριθμ@ 6. 

Είς τήv λιτήv στιχ[ηρά] ίδιόμελα. τΗχος 8 '. 

Τον άστέρα τον θεολαμπfi, τον τfiς Μυσίας φωστfjpα, καi τfiς 
πίστεως πρόμαχον, Ναούμ τον θείον οί πιστοi εύφημήσωμεν. 
μετ' άγγέλων γaρ άγάλλεται, λαβών το στέφος τfiς άφθαρσίας 
παρa τοϋ μόνου Θεοu, καi πρεσβεύει σωθfiναι τ<χς ψυχaς ήμών. 

τΗχος δ αύτός. 

Ο Μόνος έν άγίοις άναπαυόμενος Θεός, ττlν θειοτάτην σου 
ψυχήν, καθαρον εύρwν καταγώγιον, έν αύτ(j κατφκησε, καi 
παντοίων χαρίτων αύτf~ν ένέπλησε, δι' ών φωταγωγείς τών 
ύμνούντων σε, τ<χς ψυχaς Ναοuμ μακάριε. 

ΠΑμμάκαρ Ναοuμ σοφέ, σύ καi μετα θάνατον έν ούρανοίς ζ(jς 
έν τ(ί) Χριστ(ί), δι' ou τ(ί) κόσμφ σεαυτον έσταύρωσας. f.ξω γ(χρ 
σαρκός, καi κόσμου γενόμενος, f,ζης άληθώς, ού γ(χρ f,ζης 
σεαυτ(ί), f,ζη δε μάλλον έν σοί Χριστός ό Θεος ήμών. αύτον 
ίκέτευε σωθfjναι τας ψυχaς ήμών . 

.,,Ηχος πλ. 8 '. 

0 Σιε Ναούμ, Μυσίας είς γfiν f1στραψε το φέγγος τfiς 
διδασκαλίας σου. Διό καi ώς ούρανος δόξαν Κυρίου διήγγειλας. 
τοϋ ήλίου f.δραμες φαιδρότερον, τών φωστήρων τρανώτερον 

206 



ίλαμψας. 'Όθεν πλήθη Βουλγάρων προσήγαγες Χριστφ, έκ 
καρδίας πιστευσάντων, ών νϋν μέμνησο, πα(>pησίαν έ:χων προς 
τον Κύριον. 

Δόξα. τΗχος πλ. α '. 

Ο Σιε πάτερ, ούκ έ:δωκας ϋπνον σοίς όφθαλμοίς, ούδt τοίς 
βλεφάροις σου νυσταγμόν, εως ou τi}ν ψυχιlν καi το σώμα, τών 
παθών ήλευθέρωσας καi σεαυτον ήτοίμασας τοϋ Πνεύματος 
καταγώγιον. Έλθwν γaρ ό Χριστός σύν τφ Πατρί, μονιlν παρα 
σοi έποιήσατο, καi τfiς όμοουσίου Τριάδος, δοχείον [55] 
καθαρόν άπειργάσατο καi νϋν Ναούμ παμμακάριστε, πρέσβευε 
τοϋ σωθfjναι τaς ψυχaς ήμών. 

Καί vvv. <Θεοτοκίοv>. 

ΜΑκαρίζομέν σε Θεοτόκε παρθένε, καi δοξάζομέν σε οί πιστοί 
κατa χρέος, τιlν πόλιν τιlν άσειστον, το τείχος το ά(>pηκτον, 
τιlν ά(>pαγfj προστασίαν, καi καταφυγιlν τών ψυχών ήμών. 

Είς τόv στίχ[οv] στιχ[ηρa] προσόμοια. τΗχος πλ. α '. 
Χαίροις άσκητικώv. 

ΧΑιροις ό τfjς Μυσίας φωστήρ, τών μοναζόντων το σεπτον 
έγκαλλώπισμα. ή στάθμη ή τών δογμάτων, όρθοδοξίας κανών, 
ούρανος τιlν δόξαν διηγούμενος, Χριστοϋ τοϋ παντάνακτος. 
όφθαλμος ό άκοίμητος, ό διαβλέπων, έκ περάτων τα πέρατα, α 
καi έ:πλησας, τοϋ ένθέου κηρύγματος. 'Όθεν καi έκπεπλήρωται, 
έν σοί παναοίδιμε, τfjς προφητείας ή pfjσις. Είς πάσαν γfiν γαρ 
διέδραμε, Ναούμ όσος φθόγγος, καί τοίς πδ:σιν έπεγνώσθη τα 
σα τεράστια. 

Στίχ{ος}. Τίμιος έvαvτίοv Κυρίου. 

ΚΗρυξ εύαγγελίου τρανώς, τfjς Βουλγαρίας έν τοίς πέρασι 
γέγονας, καί πάσυ ψυχιj άνθρώπων, τfjς βασιλείας Χριστοϋ, 
ένέβαλες πόθον παμμακάριστε. Διο καi τfjς πλάνης σύ, τa 
άθροίσματα άπαντα, άποσοβήσας, όρθοδόξους έδίδαξας 
προσκυνείν πιστώς, τιlν Τριάδα τιlν άκτιστον, άναρχον μεν 
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Γεννήτορα, Υίόν δε συνάναρχον, καi Πνεϋμα θείον άμέσως, έκ 
τοϋ Πατρός προερχόμενον, πηγflς ώς έκ μόνης, της μιάς 
ύπερουσίου άπλflς θεότητος. 

Στίχ[ος]. Μακάριος άνήρ ό φο6ούμενος τόν Κύριον. 

0 Ντως εως σκηνflς θαυμαστflς, εως τοϋ οίκου τοϋ Θεοϋ 
παμμακάριστε, διflλθες, άγαλλιάσει καi εύφροσύVΙJ ψυχης, έ:νθα 
ηχος πάτερ έορτάζοντος, τερπνflς άκουσόμενος, καi γλυκείας 
ύμνήσεως, καi τfjς άφράστου, θυμηδίας καi τέρψεως, 
γενησόμενος, έν μεθέξει μακάριε, fiς μόνης έφιέμενος, τf~ν σάρκα 
ένέκρωσας, fiς καi έπέτυχες θείι;χ, δικαιοσύνΤJ κοσμούμενος, 
Χριστόν ίκετεύων, τον παρέχοντα τ(ί) κόσμφ το μέγα έ:λεος. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

Τ Ούς θορύβους τοϋ 6ίου καταλιπwν Ναούμ οσιε, καi τοϋ 
σωτfjρος τον σταυρόν έπ' ώμων άράμενος, ολον σεαυτόν τ(ί'J 
Θεφ άνατέθηκας. Διό καi έν κόσμφ ύπάρχων, έ:ξω σαρκός 
έδόκεις, καi κόσμου πανεύφημε, συντόνφ καθ' έκάστην, 
έγκρατείι;χ έξασκούμενος, καi μετCι άγγέλων τφ πνεύματι συνwν 
άεi καi συνευφραινόμενος. πα(>pησίαν οδν έ:χων προς Κύριον, 
έκτενώς ίκέτευε, τοϋ pυσθflναι κινδύνων καi θλίψεων, τούς 
πιστώς έκτελοϋντας τfiv άεισέ6αστον μνήμην σου. 

Καί νυν. Ά νύμφευτε παρθένε. 'Απολυτίκιον του άyίου. 
ΤΗχοςδ'. 

Τον κόσμον κατέλιπες, προσκολληθείς τφ Χριστ(ί), τιlν σάρκα 
έσταύρωσας ζήσας τφ πνεύματι, Ναούμ παμμακάριστε. 
εσπευσας άποστόλων, άγωνίσαι τον δρόμον, fίγρευσας πρός τfιν 
πίστιν, Μυσών άπειρα πλήθη. Διό ταίς ίκεσίαις ταίς σαίς, pϋσαι 
ήμάς πειρασμών. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί νυν. Τό άπ' αίώνος. 
Είς τόν όρθρον τό Θεός Κύριος, καί τά τροπάρια του άyίου καί 
τijς Θεοτόκου [56]. Μετά δέ τήν α 'στιχολ[ολογίαν] κάθισ[μα] 

του άyίου. 
τΗχος y '. Τήν ώραιότητα. 
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Ν Υν ώραιότατοι, όντως οί πόδες σου, ειρηνην οσιε τιlν 
ύπερέχουσαν, &παντα νουν θεοπρεπώς, ώς εύαγγελισάμενοι. 
Θfjρας γaρ ύπάρχοντα, τοίς προ6άτοις συνέμιξας, φυλα τα 
άτίθασα, τών Μυσών έν τa μάνδρι;:χ Χριστου. είρήνην διο 
άστασίαστον, αίτησαι τούτοις και μέγα Ε.λεος. 

Δ6ξα. Καi vvv. Θεοτοκίον. 

ΤΗν ώραιότητα, τfjς παρθενίας σου, και τό ύπέρλαμπρον, τό 
τfjς άγνείας σου, ό Γα6ριιlλ καταπλαγείς, έ6όα σοι Θεοτόκε. 
ποίον σοi έγκώμιον, προσαγάγω έπάξιον; τί δε όνομάσω σε; 
άπορώ και έξίσταμαι. διό ώς προσετάγην 6οώ σοι, χαίρε ή 
κεχαριτωμένη. 

Μετά τήν 6 'στιχολογίαν κάθισ[μα]. 
τΗχος α ~ Τόν τάφον σου σωτήρ. 

Θ Αυμάτων αύτουργός, γεγονwς θεοφόρε, και πάντων προς 
Θεόν, πρεσ6ευτιlς και μεσίτης, Ναούμ παμμακάριστε, τfjς 
Μυσίας τό καύχημα, (>υσαι δέομαι, τfjς ένεστώσης άνάγκης, 
τούς ίκέτας σου, καi τfjς φλογος τfjς μελλούσης, τa θείι;:χ 
πρεσ6είι;:χ σου. 

Δόξα. Τό αύτό. Καi vvv. Θ(εο)τ(οκίον). 

ΜΑρία το σεπτόν, του δεσπότου δοχείον, άνάστησον ήμaς, 
πεπτωκότας είς χάος, δεινfjς άπογνώσεως, καi πταισμάτων καί 
θλίψεων· σύ γaρ πi:φυκας, άμαρτωλών σωτηρία, καί βοήθεια, 
καί κραται<χ προστασία, καί σιfJζεις τούς δούλους σου. 

Μετά τόν πολυέλεον κάθισ[μα]. τΗχος δ '. 
Κατεπλάγη Ίωσήφ. 

Αποστόλων μιμητής, άρχιερέων ό κανών, τών όσίων καλλονή, 
συναθλητης τών άθλητών, άνευ αίμάτων ώς μάρτυς 
έστεφανώθης. δεινοίς γaρ αίκισμοίς σύ προσωμίλησας, 
βαστάζων του Χριστου τό θείον όνομα, καί παppησίι;:χ πάντοτε, 
κηρύττων, το τfjς Τριάδος μυστήριον. Ό καί πρεσ6εύειν, Ναούμ 
μη έλλείπΙJς, ύπi:ρ τών άνυμνούντων σε. 
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Δόξα. Τό αύτό. Καi νυν. Θ(εο)τ(οκίον). 

ΚΑτεπλάγη 'Ιωσήφ, το ύπερ φύσιν θεωρών, καi έλάμβανεν είς 
νοϋν, τον έπi πόκον ύετόν, έν τft άσπόρφ συλλήψει σου 
Θεοτόκε, 6άτον έν πυρi άκατάφλεκτον, pά6δον 'Ααρών την 
6λαστήσασαν. Καi μαρτυρών δ μνήστωρ σου, καi φύλαξ, τοίς 
ίερεϋσιν έκραύγαζε. παρθένος τίκτει, καi μετα τόκον πάλιν 
μένει παρθένος. 

Καi εύθύς ψάλλομεν τό α' άvτίφωνον του δ' ήχου. 
Προκείμενον. Τίμιος έναντίον Κυρίου ό θάνατος. 

Στίχ[ος]. Τί άνταποδώσωμεν τφ Κυρίφ. 
Πάσα πνοή. 

Εύαγγέλιον έκτου κατά Ματθαίον. [57] 

ΕΙπεν ό Κύριος τοίς έαυτοϋ μαθηταίς πάντα μοι παρεδόθη 
ύπο τοϋ Πατρός μου, καi ούδεiς έπιγινώσκει τον Υίόν, εί μη ό 
Π(ατ)ήρ, ούδt τον Πατέρα τις έπιγινώσκει, εί μη ό Υίός, καi φ 
έαν 6ούληται δ Υίός άποκαλύψαι. Δεϋτε πρός με πάντες οί 
κοπιώντες καi πεφορτισμένοι, κάγw άναπαύσω ύμάς. 'Άρατε 
τον ζυγόν μου έφ' ύμάς καi μάθετε άπ' έμοϋ, δτι πρ~ός είμι καi 
ταπεινός τϋ καρδί(Χ, καi εύρήσετε άνάπαυσιν ταίς ψυχαίς ύμών· 
δ γ(χρ ζυγός μου χρηστός καi το φορτίον μου έλαφρόν έστιν. 

Δόξα. Ταίς του σου όσίου. Καi νυν. Ταίς τfjς Θ(εοτό)κου. 
Στίχ[ος]. Έλέησόν με ό Θεός. τΗχος πλ. 8 '. 

Ε Ξεχύθη ή χάρις έν χείλεσι σου δσιε πάτερ, καi γέγονας 
φωστήρ, τfiς τών Μυσών παγκληρίας, διδάσκων τα λογικa 
πρόβατα, πιστεύειν είς Τριάδα όμοούσιον, έν μι~ θεότητι. 

Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου. 
Ε{τα ό κανών τfjς Θεοτόκου είς δ'. Ποίημα του εύσε&στάτου 

Βασιλέως Κυρίου Θεοδώρου Λάσκαρη. 
'(lδή α '. τΗχος α '. 
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Σοϋ ή τροπαιοϋχος δεξιά, θεοπρεπώς έν ίσχύϊ δεδόξασται. 
αϋτη γaρ άθάνατε, ώς πανσθενής ύπεναντίους έθραυσε, τοίς 
'Ισραηλίταις, όδόν 6υθοϋ καινουργήσασα. 

ΧΑίροις ίλαστήριον ψυχών, παρθενομfjτορ χαρaν ή κυήσασα, 
χαίρε ή 6ασίλισσα, χαίρε ναέ Χριστοϋ, χαίρε πάνσεμνος κόρη, 
χαίρε προστασία ψυχών, όμοϋ καi κραταίωμα. 

ΧΑίρε άειζω1ας άπαρχή, χαίρε άράς ή άναίρεσις δέσποινα, 
χαίρε θεονύμφευτε, χαίρε Χριστοϋ νεφέλη ύπέρφωτος, χαίρε ή 
θεία ράβδος παθών πελάγους ή λύσασα. 

Χ Αίρε γαλουχος ή τfiς ζωfjς, χαίρε τοϋ Λόγου ή μήτηρ 
θεόνυμφος, χαίρε στάσις γνώσεων, χαίρε δοξασμος καi 
καύχημα, χαίρε θεομfjτορ, ή τήν θείαν λυχνίαν αύγάσασα. 

ΧΑίρε ή χωρήσασα Χριστόν, χαίρε τfiς πρiν παραπτώσεως 
ϋψωσις, χαίρε ή άνίκητος, χαίρε προστάτις τοϋ κόσμου, χαίρε 
άχραντε, χαίρε 6ασιλείας ούρανών ή οίκείωσις. 

Ό κανών του όσίου, ού ή άκροστιχίς δίστιχος* έν περιοχίj μιiiς 
έννοίας. 

Καί του δευτέρου κανόνος. Ναούμ τό λοισθόν λfjμμα Θεου 
αίνέσω. 

Ό άρχιποίμην Βουλγάρων Κωνσταντίνος ό Κα6άσιλας. 
τΗχος α '. '(2δήν έπινίκιον. 

Ν Αμάτων άνάπλεων άνάδειξόν με, τοϋ άγίου Πνεύματος, 
Ναούμ ταίς πρεσβείαις σου, ώς ποταμος τοϋ Θεοϋ, δπως 
φθέγξωμαι τα σα φδαίς καi ςiσμασιν. 

Ακόλουθος γέγονας τών κορυφαίων, διδασκάλων δσιε, τών 
Βουλγάpων κλίματος*, άπο νεότητος σfjς, καi κοινωνός τών 
όπαδών , αύτών καi σύναθλος.(58] 
Ο Βίος ίσάγγελος ή πολιτεία, όντως ύπέρ liνθρωπον, οί δέ 
άθλοι δσιε, καi οί άγώνες οί σοί, μαρτυρικοi ώς άληθώς. δθεν 
ύμνοϋμέν σε. 

Υ Ψώθης μέν ϋπερθεν τών θείων κέδρων, έν τίj τελειότητι, 
Ναούμ θαυματόβρυτε. τέρασι δέ προφανώς, ορη έκάλυψας 
Μυσών, καi γfjς τα πέρατα. 
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Θεοτοκίον. 

ΜΗ τέρα παρθένον σε μόνην ή φύσις, ύπξ;ρ φύσιν εγνωκεν' άπ' 
αίώνος πάναγνε, ή τών άνθρώπων και γάρ, τον συνοχέα του 
παντός έκυοφόρησας. 

Ό δεύτερος κανών σvvημμέvην lχων τήν άκροστιχίδα τφ 
πρώτφ. 

τΗχος δ '. Ά νοίξω τό στόμα μου. 

Ο Πάλαι τfιν άβυσσον, λα(fι ξηράνας πεζεύοντι, άβυσσόν μου 
ξήρανον, τών παραπτώσεων, και έπόμβρησον, γνώσεώς μοι 
pανίδα, δπως σου τον δσιον, ϋμνοις αίνέσω Χριστέ. 

IΔείν έ{μ}φιέμενος, δόξαν Ναοuμ τfιν άνέκφραστον, θλίψεις 
έκαρτέρησας, καi φυλακaς και ποινάς, καi πάσαν άλλην, τοϋ 
κόσμου άδοξίαν, καλώς ύπtρ πίστεως άγωνιζόμενος. 

Μ Ονάσας τφ πνεύματι, καi ζέων ζήλφ τfiς πίστεως, τον 
Χριστόν έβάστασας ζυγ(fι του Πνεύματος. και έκάθηρας, ψυχaς 
ύλομανούσας, και σπόρον κατέβαλες τfiς θείας γνώσεως. 

Ηrήσω μακάριε, πάντα τον κόσμον ώς σκύβαλα, καi Χριστόν 
ήγάπησας, καi τον πλησίον όρθώς. καi κατήλλαξας, λαόν 
μεμακρυσμένον, τφ πάσιν έγγίζοντι διa τfiς πίστεως. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Ν Εκρόν με γενόμενον, έκ πολυτρόπων κακώσεων, ζωιlν ώς 
κυήσασα, ζώωσον δέσποινα. και μετάστησον, ζωήν με προς τιlν 
άνω, ίν' ώς ζωοδότην σε γεραίρω πάντοτε. 

Κατα6ασία. Ά νοίξω τό στόμα. 
'.(lδή y '. Ό μόνος είδώς τfjς τών 8ροτών. 

ΧΑίρε ολβος άσπιλος βροτών, Χριστου χαίρε διάδημα, χαίρε 
άστιlρ Κυρίου λαμπρότατε, ποιλίκον ϋψος, χάριν μοι ορεξον τοϋ 
βοάν σοι δέσποινα, χαίρε μόνη άνασσα ή παστaς τοϋ 
παντάνακτος. 
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ΧΑίρε νύμφη πάναγνε Θεού, χαίρε θεοχαρίτωτε δι' ί'jς 6ροτοί 
έθεώθημεν, χαίρε ή 6άτος ή άκατάφλεκτος, χαίρε τό γαλήνιον, 
χαίρε ή liφραστος χαρά, χαίρε μόνη πανύμνητε. 

Χ Αίρε λιμf~ν δ σωστικός, λειμwν χαίρε δ εϋοσμος, χαίρε 
λαμπτf~ρ ψυχών πανάχραντε, χαίρε τον πάντων κτίστην ή 
τέξασα, χαίρε fιν άνύμνησε τών προφητών δ σύλλογος, Γα6ριf~λ 
δετό χαίρε προσήγαγε. 

ΧΑίρε ή 6ασίλισσα 6ροτών, άγγέλων χαίρε δέσποινα, χαίρε 
άρχών αύτών ύπερέχουσα, ταμείον χαίρε Χριστού πανάμωμε, 
χαίρε πύλη li6ατε, χαίρε τόκε ενδροσε, χαίρε μόνη έλπίς τών 
ψυχών ήμών. 

IΣχύς μου καί πύργος άσφαλής, γενοu θεοχαρίτωτε, καί 
θυρεός καί οπλον άήττητον, τών δυσμενών έχθρών τaς 
φάλαγγας, άφ' ήμών διώκουσα, τών έν πίστει καί πόθφ 
μελπόντων σε. [59] 

Είpμός άλλος. Στεpεωθήτω ή καρδία μου. 

Τ Ον του Κυρίου Ναοuμ δσιε, έλαφρον ζυγον συ έ6άστασας, 
καί διωγμοuς καί φυλακάς, θλίψεις &.μα καί μάστιγας, έπ' 
αύξήσει τίj της πίστεως, γενναίως ύπέμεινας. 

0 Ρους της φύσεως ύπερ6έ6ηκας, καί θεογνωσίας τοίς ορεσι, 
προσ6ε6ηκwς Ναοuμ σοφέ, έλαμπρύνθης τιlν διάνοιαν, καί 
έδέξω έκτου Πνεύματος, άφθόνως τaς χάριτας. 

ΛΑον Μυσίας κατεφώτισας, έν τ@ σκότει πάτερ προκείμενον, 
της άσε6είας καί ναόν, άπειργάσω του Πνεύματος, τοίς ένθέοις 
σου διδάγμασι, καί ταίς είσηγήσεσι. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

0 Ρος παρθένε σε έκήρυξαν, οί προφηται στάμνον καί 
τράπεζαν, θυμιατήριον χρυσοuν, κι6ωτον άγιάσματος. καί ήμείς 
ώς θεοχώρητον, σκηνιlν άνυμνοuμέν σε. 
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·Άλλος. Τούς σούς ύμνολόγοvς. 

Βουλγάρων κεκλήρωσαι το κλίμα*, tσχάτων όψε τών γωνιών, 
καi ήγωνίσω οσιε, μετa τών διδασκάλων σου, καi άποστόλων 
εσπευσας, τρόπων γενέσθαι συμμέτοχος. 

Ο Θείος Ναούμ τοϋ ίεράρχου, Κλήμεντος ών συναρωγός, 
κόσμον Μ υσών έπέφθασε, καi τοϋτον κατελάμπρυνε, φωτi τφ 
τοϋ κηρύγματος. διό καi νϋν συνδοξάζεται. 

Υ Ιούς 'Αβρα(χμ άπό τών λίθων, Βουλγάρων δε γένος δια σοϋ, 
άνήγειρεν δ Κύριος, καθώς φησιν ό Πρόδρομος, Ναούμ οuπερ 
έμμένον νϋν, τij έπιγνώσει γεραίρει σε. 

ΛΑος ό καθήμενος έν σκότει, δεινfiς άπιστίας διa σοϋ, είδε φώς 
έπιγνώσεως, δ τών Βουλγάρων δσιε. διό τιμ(Χ τιlν μνήμην σου, 
χαρμονικοίς μελφδήμασι. 

Θ(εο )τ( οκίοv ). 

Γ Αλήνης με πλfjσον Θεοτόκε, ώς οδσα εύδία τών ψυχών, καi 
παϋσον τό κλυδώνιον, τών μάτην πολεμούντων με, καί εiς 
βυθόν ώθούντων με, καί ί;iδου βάραθρα δέσποινα. 

Κατα8ασία. Τούς σούς ύμvολόγους. 
Κάθισμα. τΗχος πλ. δ '. Τήv σοφίαv καί Λόγον. 

Ω Σ σοφός καί άγχίνους έκ νεαρας, ήλικίας ύπέθου πάτερ 
σαυτόν, ζυγφ τοϋ δεσπότου σου, τφ μηδόλως βαρύνοντι, άλλ' 
έλαφρφ πάνυ, καί πλήρει χρηστότητος, τφ δέ θείφ Κλήμεντι, 
συμπόνφ χρησάμενος, σύν αύτφ καρδίας, Μυσών έγεώργησας. 
δθεν προς άπόνους, μεταβέβηκας λήξεις, τών πόνων τα 
επαθλα, άεννάως δρεπόμενος, παμμακάριστε οσιε, πρέσβευε 
Χριστφ τφ Θεφ, τών πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοίς 
έορτάζουσι πόθφ τιlν άγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Τό αύτό. Καi vvv. Θεοτοκίοv. 

Τ Ην ούράνιον πύλην καί κιβωτόν, το πανάγιον όρος τιlν 
φωταυγfj, νεφέλην ύμνήσωμεν, τι)ν ούράνιον κλίμακα, τον 
λογικον παράδεισον, τfjς Εϋας τι)ν λύτρωσιν, τfjς οiκουμένης 
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δλης, το μέγα κειμήλιον. δτι [60] σωτηρία, έν αύτΌ διεπράχθη, 
τφ κόσμφ καi άφεσις, τών άρχαίων έγκλημάτων. δια τοϋτο 
βοώμεν αύτΌ, πρέσβευε τφ σφ Υiφ καi Θεφ, τών πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσασ8αι, τοίς εύσεβώς προσκυνοϋσιν, τον πανάγιον 
τόκον σου. 

'(lδή δ '. 'Όρος σέ τff χάριτι. 

ΧΑίρε μητροπάρ8ενε άγνή, χαίρε πύρινε στϋλε φωτός ήλιακέ, 
χαίρε σεμνf~ περιστερά, χαίρε τιμαλφέστατον τοϋ βασιλέως 
παλάτιον, χαίρε ή μόνη την πτώσιν μειώσασα. 

Χ Αίρε δλόφωτε νεφέλη, χαίρε πανάχραντε ναε τοϋ Θεοϋ, 
χαίρε σεμνή, χαίρε νυμφών δ εύπρεπής, χαίρε σέλας άδυτον τοϋ 
νοητοϋ φωσφόρου, χαίρε άείφωτε κόσμου λαμπτήρ, χαίρε 
πάναγνε δέσποινα. 

ΧΑίρε ή πολύπτυχος, Χριστοϋ βίβλος άνασσα, τών διεστώτων 
συνδρομή, χαίρε το pεί8ρον τfiς ζωfiς, χαίρε το ξύλον τfiς 
τρυφfiς, χαίρε ήλιόμορφε, τριαδικfiς μορφfiς άγνον 
κατοικητήριον, τράπεζα χαίρε, καi στάμνε καi γέφυρα. 

ΔΑιμόνων άπάτι:~ χαλεπώς, έξελκόμενον τών έντολών με τοϋ 
Θεοϋ, μη ύπερ{ε}ίδης άγα8ή, άλλ' οίκτειρον δέομαι, καi τfiς 
αύτών άπάτης δείξον άνώτερον, προσπεφευγότα άεi τφ έλέει 
σου. 

"Άλλος. 'Εν Πνεύματι προfJλέπωv. 

IΔού τφ σφ κηρύγματι, έκλή8ησαν σοφέ, έ:8νη λι8οκάρδια, καi 
έ:γνωσαν Θεόν, ώς πληρω8fiναι την σύμπασαν καθwς γράφει, δ 
Ήσα1ας, έπιγνώσεως τfiς θείας. δθεν σου την μνήμην 
δοξάζομεν. 

Σ Οφίας ύπερσόφου, άνάπλεως φανείς, τών Βουλγάρων 
άγροικον, έδίδαξας λαόν, σέβειν Τριάδα προσώποις ενα τΌ 
φύσει, Θεον άτρέπτως ήνωμένην άσυγχύτως, δόξα σοι αύτφ 
άνακράζοντα. 

Θ Αλάσσας άθε1ας, έτάραξας σοφέ ίππος ώς θεόλεκτος, Ναούμ 
προφητικώς, καi ώς ίχθύας έξείλκυσας τούς άν8ρώπους, τούς 
νηχομένους άπιστίας έν τφ βάθει, δόξα τφ Κυρίφ 
κραυγάζοντας. 
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Θ( εο )τ( οκίοv ). 

0Ντως ήγιασμένος, έδείχθης του Θεου, ναος και παλάτιον, 
παρθένε Μαριάμ, αύτον δυσώπει, άμαρτιων ήμaς pύπου, 
άποκαθάραι, οπως οίκος γνωρισθωμεν, και κατοικητήριον του 
Πνεύματος. 

·Άλλος. Ό καθήμενος έv δόξα. 

Απερίτρεπτος ώς στυλος, άνεδείχθης τfiς πίστεως, πεφασμοίς 
μηδόλως, πνεύμασι καθάπερ κλονούμενος. και πολυτρόποις 
αίκίαις προσωμίλησας, τοίς του Πνεύματος, πάτερ έχθροίς 
άνθιστάμενος. 

ΡΗτορεύων μεγαλεία, του Θεου κατενώπιον, έθνων βασιλέων, 
ρητόρων δεινιlν έναπέφραξας, άδολεσχίαν του λόγου τΏ 
άπλότητι, τιlν δ' εύσέ6ειαν, και Χριστου τιlν δόξαν έτράνωσας. 

Ω Σ άπόστολος ώς κfiρυξ, θλίψιν πάσαν ύπέμεινας, ύπf.ρ 
εύσε6είας. διό σου δεόμεθα οσιε, iiπασαν θλίψιν καi πόνον 
διασκέδασαν, άφ' ήμων των τα σα έκτελούντων μνημόσυνα. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Ν Εύρωσόν μου θεομί;τορ*, του νοος τα κινήματα, καi τα τιϊς 
ψυχfiς μου, [61] φώτισον άγνη αίσθητήρια. καi δυνατον κατ' 
έχθρών με σύ άπέργασαι, ίνα κράζω σοι. δόξα παρθένε τ(ί) τόκφ 
σου. 

Κατα6ασία. Τήv άvεξιχvίαστοv θείαv. 
'(lδή ε '. Ό φωτίσας τ(ί έλλάμψει. 

ΧΑίρε λίθε τον άκρόγωνον λίθον Χριστον ή τέξασα, χαίρε 
πύργε των έχθρων άπαντωσα το φρύαγμα, χαίρε φως ά\διον 
τfiς ύπεpάρχου θεαρχίας είσδεξαμένη πανάμωμε. 

ΧΑίρε στάσις κινουμένων έξ ϋλης πανάμωμε, χαίρε φαυσις 
φωτισμον τοίς έν ζόφφ προσάγουσα, χαίρε οντως δέσποινα 
χρυσιl λυχνία, χαίρε ξίφος τας άσθενείας έκτέμνουσα. 
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Χ Αίρε τόμε δ Θεοϋ τιlν σοφίαν δεξάμενος, χαίρε πλaξ 
έγγραφείσα τ(ί) λόγω τοϋ Πνεύματος, χαίρε θεοπάροχον δώρον 
βροτών, είς σωτηρίαν εύλογημένη πανύμνητε. 

Χ Αίρε άνθος ήγνισμένον άρδείαις τοϋ Πνεύματος, χαίρε 
άστρον τηλαυγέστερον πάσης καθάρσεως, χαίρε άδιάδοχε 
κρατιlρ πιστών, άειζω\ας, Μαριaμ μήτηρ Χριστοϋ τοϋ Θεοϋ. 

Τον κλύδωνα τών πολλών μου πταισμάτων κατεύνασον, και 
τον σάλον τών παθών μου άγνη κατεπράϋνον, και προς 
άπαθείας με βαθείαν ίθυνον γαλήνην, τον σε γνησίως 
δοξάζοντα. 

Είρμός άλλος. Τό φαειvόv ήμίv. 

Ν Εος άπόστολος πάτερ γέγονας, τοίς έβδομήκοντα 
όμοιούμενος, καi έφεπόμενος τφ Μεθοδίφ, ώς Παύλφ, το 
κήρυγμα, μύστης καταγγέλλοντι. 

Λ Ημμα τfjς χάριτος όντως πέφηνας, κατ' έκλογιlν σοφέ, ώς 
πάλαι προφήτης ό ενθεος. ou έκληρώσω καλώς καi το όνομα, 
καθa και τον τρόπον Ναούμ. 

Η Γαπηκώς Χριστον ύπtρ δύναμιν, έκ τfjς καρδίας σου, 
διανοίας τε και ψυχfjς σου δσιε, ύπερβαλλόντως αύτ(ί) νϋν 
ήγάπησαι, καi δόξης ήξίωσαι. 

Θεοτοκίοv. 

ΜΕταβολαίς βιαίοις χειμάζομαι, και περιστάσεσι, και μακραίς 
ύπερορίαις, δέσποινα πρός τον λιμένα, τον σον έγκαθόρμησον, ή 
τών άνελπίστων έλπίς. 

Είρμός 'Άλλος. Έξέστη τά σύμπαντα. 

ΚΑ τήκοος γέγονας, πανσόφων διδαγμάτων σοφέ, γνήσιος τοϋ 
θείου Μεθοδίου, τοϋ Παννονίαν άναγεννήσαντος, θείφ 
βαπτισμ(ί), καί τών γραφών θεϊκαίς έκδόσεσιν, ou τον τρόπον 
έζήλωσας. 
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ΩΡαίοι οί πόδες σου, κηρύγματι γεγόνασι, τοϋ θείου σαφώς 
εύαγγελίου, διαδραμόντες μέρος πολύκυκλον, και τούς άπιστίας 
έν νυκτί, τij πέτρι;χ προσκόπτοντας, πρΟς φως θείον ένάγοντες. 

Ν Εώσαντες δσιε, τιlν γfjν περιελάβετε, σύ μέν καί Κλήμης τε δ 
θείος, δόγματα ταύτn έγκατασπείραντες, καί νϋν άποφέρεσ8ε 
καρπόν, τιlν θείαν έπίγνωσιν, καί έτήσια ι7σματα. 

Θ(εο)τ(οκίοv). [62] 

Σ Τεφάνωσον δέσποινα, ώς δπλφ εύδοκίας ήμάς, τοίς σοίς 
οίκτιρμοίς κατοχυροϋσα, καί 6οηθείαις καί άντιλήψεσι, κύκλφ 
τfjς έμfjς γaρ άφειδώς, ζωfjς κατεστράτευσε, των κακών 
έπισύστασις. 

Κατα8ασία. "Άλλος. Έξέστη τά σύμπαντα. 
'(2δή ς '. Τόv προφήτηv 'Iωvav. 

ΧΑίρε λύχνε φαεινέ, χαίρε φώς άειλαμπές, χαίρε πλοuτε 
νοητέ, χαίρε μήτηρ τοϋ Χριστοί> πανάμωμε, χαίρε ή μόνη Θεον 
κυήσασα. 

ΧΑίρε 6άσις άσφαλής, χαίρε στάσις άστραπfjς, χαίρε νύμφη 
τοϋ Π(ατ)ρ(ό)ς, χαίρε μήτηρ τοϋ Χριστοί) πανάμωμε, του 
κόσμου σκέπη χαίρε πάντων ή έλπίς. 

ΧΑίρε λύσις τfjς άρaς, χαίρε φύλαξ εύσε6ων, χαίρε σπάθη κατ' 
έχθρών, χαίρε τείχος άσκητών, άκήρατε, Θεου του Λόγου 
μήτηρ, άνύμφευτε. 

ΧΑίρε κλίμαξ νοητέ, άπο γfjς προς ούρανόν, χαίρε πύλη του 
φωτός, χαίρε καύχημα πιστών, πανάχραντε, πάντων 
κτισμάτων ώς ύπερέχουσα. 

Επι σέ διa παντός, καταφεύγω άγαθή. σέ γaρ μόνην άσφαλfj, 
καi 6εβαίαν έν δεινοίς πανύμνητε, δ σος ίκέτης άγκυραν 
κέκτημαι. 
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"Αλλος. Ό αύτός. 

Μ Αθητών τιlν τετρακτύν, άνεπλήρωσας σοφέ, τών κηρύκων 
του Χ(ριστο)υ, καί σοφών μυσταγωγών, Κυρίλλου τε καί 
Μεθοδίου, Βουλγάρων της πατριάς. 

Α Πηλάθητε μακράν, μύσται καί μυσταγωγοί, ύπεμείνατε 
είρκτάς, έμαστίχθητε δμου, του Πνεύματος, ύπtρ προόδου 
προ κι νδυνεύοντες. 

ΘΕεις δρόμους τοi>ς μακρούς, σi>ν Κυρίλλφ έκ 6oppά, &χρι 
'Ρώμης τών αύτου, κοινωνών κόπων σοφέ, Βουλγάρους τε, σi>ν 
Μεθοδίφ αuθις έφώτισας. 

Θεοτοκίον. 

Εκ δεινfiς άπαγωγfiς, έλευθέρωσον ημας, καί παθών καi 
πειρασμών, καί παντοίων δυσχερών, πανάμωμε, καί πάσης 
6λά6ης τάχος έξάρπασον. 

''Άλλος. Έ6όησε προτυπών. 

Το λόγιον, καi έν σοί έπληρώθη το έ:νθεον, είς τιlν γfiν γάρ, 
τών Βουλγάρων έξέδραμεν &πασαν, δ θείός σου φθόγγος, καi 
περάτων μέχρι τα σα pήματα. 

Από &κρων, τών βορείων είς &κρα τfiς δύσεως, έν θαλάσστ:~. 
τaς πορείας μακάριοι θέμενοι, είσήλθετε 'Ρώμην, τιlν καινιlν 
διαθήκην κοινώσασθαι. 

Ν Αος θείος καί Θεου σεπτον καταγώγιον, σi> ύπάρχων, 
θεοφόρε Ναοi>μ έκ νεότητος, κςιμε σαίς πρεσ6είαις, ποίησον 
δοχείον του Πνεύματος. 

Θ(εο )τ( οκίον ). 

ΤΙς γένωμαι, πανταχόθεν άεi πολεμούμενος; Σύ μου πέρας, 
καταφυγfiς γενου θεονύμφευτε, καταπονουμένων, 6οηθ0ς γaρ 
ύπάρχεις άπρόσμαχος. 

[63] Κατα6ασία. Τήν θείαν ταύτην. Τό κοντάκιον. τΗχος γ '. 
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Ή παρθένος σήμε{ΧJv. 

Τ Ων λαμπρών άγώνων σου, ή πανσεβάσμιος μνήμη, ώσπερ 
μέγας ηλιος, έξανατέλλουσα πάσι, πρόσωπα τών σε ύμνούντων 
καταφωτίζει, δαίμονας καί πάσαν νόσον άποδιώκει. δια τοϋτο 
συνελθόντες, έκ πόθου ταύτην πιστώς εύφημήσωμεν. 

Όο[κος. 

Ο Πατι)ρ ήμών, καί μέγιστος προστάτης, καί φωστι)ρ 
διαπρύσιος Ναούμ, έπέφανε σήμερον, δεϋτε συνδράμωμεν, τών 
Μυσών ή πληθύς τούτφ χαίροντες. Αύτος γαρ πάντας ήμάς 
κατεφώτισε, καί το τfjς πλάνης σκότος διέλυσεν. Αύτός κατ' 
ίχνος τ(ί) Χριστ(ί) ήκολούθησε, καί θϋμα έαυτον εύπρόσδεκτον 
παρέδωκεν. Αύτος καί τι)ν άξιάγαστον αύτοϋ μνήμην τε καί 
έορτήν, πανδαισίαν πνευματικι)ν άπασι τοίς πιστοίς τα νϋν 
παρατίθεται. fiν έκ πόθου άπαντες πιστώς εύφημήσωμεν. 

Τ(ί) αύτ(ί) μηνί κ'. μνήμη τοϋ όσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών 
Ναούμ τοϋ θαυματουργοϋ. 

Βουλγαρέων τε, Μυσών τε κλέος δ Ναούμ μέγ' άπλώσας. 
Ένδελεχείσι λόγοις παννυχίοις τε πόνοις, 

Όγδοάτι:~ γε Ποσειδεώνος λήγοντος επειτα. 
Ώς θεόφρων έτάροις ούρανον είσανέ6η. 

0Υτος ό θείος καί περιβόητος πατι)ρ ήμών Ναούμ ηκμαζεν είς 
τον καιρον Κυρίλλου καί Μεθοδίου τών άγίων, οί δποίοι 
διέτρι6ον τότε είς τα μέρη τfiς Βουλγαρίας, άγωνιζόμενοι κατα 
πολλα με ζfjλον θείον, δια να γυρίσουν τα πεπλανημένα εθνη 
τών αίρετικών είς τι)ν όρθοδοξίαν. Τούτων οίiν τών θαυμασίων 
άνδρών καί κηρύκων τfjς άληθείας γενόμενος άκόλουθος δ 
άγιος Ναούμ, καί παραδίδωντας τον έαυτόν του ολως διόλου 
είς τας χείρας τως, περιεπάτει με αύτούς τας πόλεις πάσας καί 
τας χώρας, τυπτόμενος, λοιδωρούμενος, κακο<υ>χούμενος, 
ύποφέρων άνυποίστους καί μακρούς κόπους καί πόνους, 
φυλακάς, θλίψεις καί μάστιγας, καί διωγμούς άπο τούς έχθρούς 
τοϋ Χριστοϋ καi τfjς πίστεως. Καί [64] δια να σύρουν πολλούς 
είς τιlν τοϋ Χριστοϋ έπίγνωσιν, καi να τούς φωτίσουν με το φώς 
τfjς εύσε6είας, καi τι)ν κατανόησιν τών γραφών, 
έμεταγλώττισαν τι)ν θείαν γραφήν Παλαιάν τε καί Νέαν άπο 
τι)ν έλληνικι)ν είς τι)ν γλώσσαν τών Βουλγάρων, φέροντες είς 
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μεγάλην κατάληψιν τήν 6ουλγαρικήν διάλεκτον, με τα στοιχεία, 
και με κάποιαις λέξες, όπου αύτοι έφεύρηκαν. Πλιlν προ του να 
δημοσιεύσουν τούτο το έπωφελες και θειότατον έργον είς 
έκείνα τα έθνη, έ6ουλήθησαν έκ συμφώνου, δ,τε μακάριος 
Ναούμ, Κύριλλος, και Μεθόδιος, καi Κλήμης, καi οί σuν αύτοίς 
άγιώτατοι ίσαπόστολοι, να το άναφέρουν είς τιlν Καθολικιlν 
'Εκκλησίαν, δια να λά61] το κύρος καi τιlν 6ε6αίωσιν. Λα6όντες 
λοιπόν τας βίβλους, κινούμενοι θείφ Πνεύματι, έφθασαν είς τιlν 
τών 'Ρωμαίων πρεσ6υτέραν μεγαλόπολιν. τΗτον δε τότε 
άρχιερεuς έκεί 'Αδριανός ό μέγας, δ όποίος μανθάνωντας τον 
έρχομόν τών άγίων, τοuς έπροϋπάντησεν έκ μακρού 
διαστήματος με ολην του τιlν ίερατικιlν σύνοδον, καi 
μεγαλοπρεπώς τούς έτίμησε, καθώς Γίτον πρέπον είς τέτοια 
άγιώτατα πρόσωπα. Ό δε iiγιος Ναούμ, ώς τών συνοδιτών του 
νεώτερος καi κατα τον θείον ζηλον λίαν θερμότερος, 
προέτρεχε καi f~γωνίζετο περισσότερον, δείχνωντας να είναι 
όχι συνεργός τών ίερών έκείνων διδασκάλων, άλλ' ύπηρέτης καi 
δοϋλος. 'Όθεν ύπήκουε με πολλιlν προθυμίαν, καi φιλοπόνως 
έτέλει ολα τα πpοσταττόμενα. 

'Εκεί οδν όποϋ είσήρχοντο είς τιlν πόλιν, μέγιστα και έξαίσια 
θαύματα έδειξε δια τών θεραπόντων αύτοϋ, ό δοξάζων τούς 
αύτόν δοξάζοντας Κύριος. Έπειδιl και παρευθuς πολλοί τυφλοί 
άνέβλεψαν, πολλοί παραλελυμένοι άνορθώθησαν, κωφοί καί 
άλαλοι έλάλησαν καί flκουσαν, χωλοί έπεpιπάτησαν, καί άλλοι 
έλευθερώθησαν άπό άκάθαρτα πνεύματα, καί άπό διάφοραις 
ά(>pωστίαις. Άπο τα όποία θαύματα, καί άπό έτέρας 
άποκαλύψεις, όπου ό άρχιερεύς έκ θείας νεύσεως είδε, 
γνωρίζωντας πώς το έργον Γίτον έκ Θεοϋ, έπαρακάλεσε τούς 
άγίους να τοϋ δείξουν τα βιβλία όπου έμεταγλώττισαν. τα 
δποία προσφέροντες έμπροσθέν του, τα έξέτασε με πάσαν 
άκρίβειαν, παραβάλλωντας το έλληνικόν με το βουλγαρικόν, 
καi εύρίσκωντάς τα σύμφωνα καί όμόφρονα κατα πάντα, τα 
έ6ε6αίωσε, καί τα έψήφισε να έχουν το πιστόν καί 6έ6αιον, καί 
να δοθοϋν είς μάθησιν κοινώς είς τιlν γην τών Βουλγάρων, δια 
κατάληψιν άκραιφνεστέραν της εύσεβείας. 

'Α Φ' ου λοιπόν έπλήρωσαν οί aγιοι το θεάρεστον έργον, 
6ουλόμενοι να έπιστρέψουν είς τα όπίσω, εκαστος είς τον ίδιον 
τόπον, έδpαμεν ολος σχεδόν δ λαός της πόλεως είς προπομπήν 
των, καi έσυμπpοβοδοϋσαν, καi άπέστελνον αύτούς με μεγάλην 
τιμιlν καi εύλάβειαν. 'Έτρεχον δε καί έκείνοι όπου είχον πάθη 
καί άσθενείας καί έθεραπεύοντο. Μα ό τρόπος με τον όποίον 
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έλάμβανον τfιν ύγείαν είναι θαυμάσιος καi iiξιος να τον διηγηθιj 
τινάς. Έπειδιl εύθύς όπου ο\ άσθενείς έκοίταζον τα όμματα τών 
άγίων, [65] έλευθερώνονταν άπο πάσαν άσθένειαν όπου είχον. 
Τόσον fίτον χαριτωμένοι καi άγιώτατοι iiνθρωποι, όπου καi 
άπο τούς όφθαλμούς των έξήρχετ χάρις ίαματικιl, καi έδίωκεν 
άπο τα άνθρώπινα σώματα δλας τας άσθενείας καi τα πάθη. 
Μετα 6ίας οuν ξεχωριζόμενοι δλοι έκείνοι, όπου τούς 
έξεπρο6οδοϋσαν με liμετρα δάκρυα, καi με πρόσωπα λυπητεpα, 
καi τελευταίον άποχαιρετούμενοι ενας τον iiλλον με φιλήματα, 
καi έπαφάς πνευματικας, καi μεταδίδοντες άλλήλοις τfiς 
άγιότητος, έπορεύοντο τιlν όδόν τους. 

Κ αi ό μεν πολύς καi μέγας Κύριλλος, ό άρχηγος καi 
καθηγητης τούτου τοϋ θεοφιλοϋς έ:ργου, έ:μεινεν είς τιlν 'Ρώμην, 
καi έκεί φθάνωντας είς liκρον γfiρας, ίiφησε τιlν παροϋσαν 
έπίκηρον καi κοπιαστικιlν ζωιlν, καi έπορεύθη είς τιlν άκήρατον 
καi άκοπίαστον, δια να συνευφραίνεται με τον ποθούμενον 
Χριστόν, ένεργώντας μετα τιlν τελευτήν του θαύματα liπειρα, 
καi ίατρεύωντας κάθε νόσον καi μαλακίαν, καi πάσαν 
διαβολικιlν ένέργειαν άπο τούς ένοχλούμενους. 'Ο δε θαυμάσιος 
Μεθόδιος λυπούμενος κατά πολλά είς τον έκείνου χωρισμόν, 
παρέλαβε τούς μαθητάς του, ών μέρος ούκ έ:λατ<τ>ον fίτον ό 
θεοφόρος Ναούμ, καi άποφάσισε νά έπιστρέψει πάλιν είς τιlν 
γfiν τών Βουλγάρων. 'Άρχισεν οuν το πλεύσιμόν του νά το 
διευθύνι:ι πρός το Ίλλυρικον μέρος, καi άπεpνώντας άπο πολλα 
έ:θνη, όποϋ εύρίσκοντο είς το άναμεταξύ τοϋ δρόμου, έ:φθασε με 
τούς συνοδίτας του είς την γfiν τών Άλαμανών, γένος 
6άρ6αρον καi ύπερήφανον, νικόμενον έ:ξω του μέτρου άπο τον 
θυμον, καi πολλαίς αίρέσεσιν ύποκείμενον, πολλαίς τε είς το 
Πνεϋμα το &γιον 6λασφημίαις. Κpατοϋσι γάρ κατά τινα τρόπον 
τιlν αίρετικιlν φρενο6λαβίαν τοϋ ματαιόφρονος Άπολλιναρίου. 
Καi έπειδιl κατά τών 6λασφήμων τούτων iipχισαν να 
άγωνίζωνται κpαταιώς οί &γιοι, καi να μάχωνται ίσχυρώς ύπερ 
τοϋ άγίου Πνεύματος, σύρνοντες καθ' ήμέραν πολλούς είς τιlν 
όρθοδοξίαν, έκινήθησαν κατ' αύτών οί 6άρ6αροι με ξίφη, καi με 
iiλλα πολεμικα Όργανα, καi λα6όντες αύτούς οί δήμιοι τοϋ 
ήγεμόνος έκείνου, τούς έμαστίγωσαν δεινώς, καταξέοντες τας 
σάρκας τως καi 6ασανίζοντές τους άσπλάγχνως με liλλαις 
διάφοραις παίδευσες, τοUς έβαλαν έπειτα είς τιlν φυλακήν. 

'Α λλ' ό Θεός, όποϋ δεν άφήνει νά ύ6ρίζωνται, καi νά 
άτιμάζωνται έτζι άνιλεώς οί δοϋλοι του, τί οίκονόμησε; Καθώς 
εύρίσκοντο οί &γιοι μέσα είς τf~ν φυλακιlν, καi έψαλλον με δλην 
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των τf~ν ψυχf~ν και καpδίαν όμοφώνως το Κύριε, ό το πανάγιόν 
σου Πνεϋμα, ώ τοϋ θαύματος, σεισμός μέγας εγινεν εύθύς, 
τόσον όποϋ έσαλεύθη ό τόπος δλος, και επεσον και τείχη και 
σπήτια πολλα τών τυράννων. επεσον δε και αί άλύσεις και τα 
δεσμα άπό τας χείρας και πόδας τών άγίων, και ήνοίχθησαν αί 
θύραι τfiς φυλακfjς. και αύτοι έξελθόντες, έπορεύοντο τf~ν όδόν 
τους χαίροντες ως ποτε οί άπόστολοι. διότι κατηξιώθησαν να 
άτιμασθοϋσι δια το Πνεϋμα το &.γιον, καθώς έκείνοι δια το 
ονομα τοϋ σταυρωθέντος δεσπότου.[66] 

Τέλος πάντων ϋστερα άπο πολλα άλλα έμπόδια, 
ένδυναμούμενοι οί &.γιοι τίj έξ ϋψους 6οηθείι;χ, εφθασαν είς τf~ν 
γfjν τών Βουλγάρων, καθώς άπ' άρχfjς έπιθυμοϋσαν. Τούς 
δποίους ό τότε άρχηγός όνομαζόμενος Μιχαf~λ Βορίσης, έδέχθη 
με μεγαλοπρέπειαν, καi μέ πολλi~ν σεμνότητα, καi έτίμα, και 
έσέβετο αύτούς ώς πατέρας καi διδασκάλους καi κατα τf~ν 
θέλησίν τως τοuς έδιαμοίρασεν είς τας πέριξ χώρας καi τόπους, 
δια να κηρύττουν το ονομα τοϋ Χριστοϋ, και τf~ν έξήγησιν τών 
γραφών, καi τf~ν διάλεκτον, όποϋ άπ' αύτοuς έπινοήθη καi 
έτελειώθη. Προστάσσωντας τοuς ύποκειμένους του δλους να 
ύπακούωσι, καi να ύποτάσσωνται είς τα προστάγματα τών 
άγίων, ώσαν να f~τον έδικά του. και να συμ6οηθοϋσι μέ πάσαν 
προθυμίαν είς ταίς οίκοδομαίς τών ίερών ναών, δποϋ οί &.γιοι 
έμελετοϋσαν να κατασκευάσουν δια αϋξησιν τfjς εύσεβείας. 

Τότε λοιπόν άλλος μέν τών άγίων άλλο τι μέρος άποστολικώς 
κατέλαβεν. Ό δε θείος Κλήμης λαμβάνωντας τον θαυμάσιον 
Ναούμ, τον δμοιον κατά τε τοuς λόγους και τρόπους, 
έδιάβαινεν άπό τόπον είς τόπον, σπέρνωντας τον λόγον τfjς 
εύσεβείας, καi καταφωτίζωντας μέ το κήρυγμα διαφόρους 
πόλεις καi έπαρχίας, τήν Διάβυαν μάλιστα, τιlν Μυσίαν, τf~ν 
Παννονίαν, τοuς Τριβαλλούς, εως είς το Ίλλυρικόν. Είς δε τον 
τόπον τfjς Άχρίδος κατεστάθη άρχιερεύς, δια να μεταδώσι:ι και 
είς τον λαόν έκείνον με το φώς τfiς διδασκαλίας του τf~ν 
άληθινιlν θεογνωσίαν. όποϋ έξοδιάζωντας είς κόπους καi 
πόνους, καi άγώνας άθλητικοuς ολην του τf~ν σωματικf~ν 
δύναμιν, καi έρχόμενος είς γfjρας βαθύ, έπειδf~ με το εργον δέν 
ήμπόριε πλέα να δείξι:ι τf~ν πολλf~ν πpοθυμίαν όποϋ ε{χε, δια να 
άπλώσι:ι πανταχοϋ τf~ν εύσέβειαν, έπιχειρίζετο είς τα πάντα 
τον ίερον Ναούμ. ό όποίος εως τfjς τελευταίας έκείνου 
άναπνοfjς ποτέ δεν έξεμάκρυνεν άπό λόγου του, άλλα τοϋ 
έσυμβοήθα είς δλα, καθώς παλαια ό 'Ααρών τοϋ Μωϋσέως. 
Διέτριβε δέ τον περισσότερον καιρόν ό θαυμαστός Ναοuμ είς 
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την Διάβυαν άντίπερα της λίμνης, καi έκεί έκαθοδήγα τα εθνη 
μέ τας πανσόφους του διδαχάς, έλευθερώνωντάς τα άπό την 
μακραν καi πατροπαράδοτον πλάνην τοϋ διαβόλου, καi 
φέρνωντας δλους είς την στράταν τfϊς όρθοδοξίας. 
Έπιμετρήσας οδν έκεί μερικόν χρόνον δσίως καi εύσεβώς, καi 
πολλοuς καμάτους καi άγώνας διαπεράσας, άπfϊλθε πρός τον 
άγωνοθέτην, δια να λάβtΊ τας άμοιβας τών πόνων του. 
άφήνωντας είς ήμάς τό ίερόν του καi σεβάσμιον λείψανον, 
θησαυρόν ίαμάτων άνέκλειπτον τοίς προστρέχουσιν έν 
άδιστάκτφ καρδί~ τ(i πανσέπτω αύτοϋ σορφ. είς δόξαν τοϋ έν 
Τριάδι ύμνουμένου Θεοϋ. {J πρέπει κράτος, τιμη καi 
·προσκύνησις είς τοuς αίώνας τών αίώνων. 'Αμήν. 

[67] '(Ίδiι ζ '. Σέ νοητfιν Θεοτόκε κάμινον. 

ΧΑίρε ψυχών ορμος ό γαλήνιος, χαίρε παστας χρυσοειδής, 
χαίρε κλίνη βασιλική, θρόνε άστραπόμορφε, χαίρε 
μητροπάρθενε, δι' ής ήμίν έξανέτειλεν, δ αίνετός τών πατέρων 
Θεός καί ύπερένδοξος. 

ΧΑίρε σαφτlς νοσημάτων ίασις, τών προστρεχόντων έπi σοί, 
χαίρε σκέπη πολυκλεής, χαίρε εύσυμπάθητε, χαίρε pοϋς 
άένναος, τόν ίλασμόν πελαγίζουσα, καi νοσημάτων κρουνοuς 
άποξηραίνουσα. 

ΧΑ ίρε ζωfϊς άπαρχη καi γέφυρα, διαβιβάζουσα λαοuς άπό τfϊς 
γης πρός ούρανόν, χαίρε οίκητήριον, liχραντον άκήρατον, Θεοϋ 
τοϋ Λόγου ώς ηύδόκησεν, χαίρε πιστοίς φωσφοροϋσα, λυχνία 
τα χαρίσματα. 

ΧΑίρε πηγη άειζώου νάματος, χαίρε παράδεισε τρυφfϊς, χαίρε 
τείχος τό τών πιστών, χαίρε άειπάρθενε, χαίρε μόνη δέσποινα, 
δι' ής ήμίν έξανέτειλεν, ό αίνετός τών πατέρων Θεός καi 
ύπερένδοξος. 

..Άλλος. Τούς έν καμίνφ. 

Ο Ενεργών θαυμάσια Θεός, έppύσατο τfϊς βαρβάρων φυλακfϊς 
Ναούμ, θαυμασίως σέ σuν τοίς συμμύσταις. καί γαρ liφνω 
πέπτωκε, καi λέλυται τα δεσμά, τα τών χειρών καi ποδών. 
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Υ Ποβολαίς τών θείων διδαχών, διδάσκαλος έγένου λαου 
κακεντρεχούς. μεταβολαίς δε θείκαίς τούτον είργάσω, όντως 
θεοδίδακτον, πρόβατον πρ(ιου Χριστού, άντi άγρίου θηρός. 

Α Ρμα Κυρίου πέφηνας Ναούμ, τό όνομα του Χριστού 
βαστάζων γραφικώς, έθνών πολλών, καi βασιλέων έναντίον, 
καi δοξάζων πράξεσι, καi ύπ' αύτοu εύκλεώς ένδοξαζόμενος. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

1 Κετηρίους πρόσδεξαι εύχάς, τών δούλων σου παναγία 
άχραντε άγνή, καi δεινών ήμaς συμφορών έπερχομένων, 
λύτρωσαι πρεσβείαις σου, καi συμμετόχους της σfiς, ποίησον 
θείας δόξης. 

•Άλλος. Ό διασώσας έv πυρί. 

IΔρώσι τοίς άσκητικοίς, ίδρώτας άνέμιξας πάτερ, τούς όντως 
άποστολικούς, προαιρέσει καi μάρτυς δε ϋστερον, χωρiς 
αίματος πέφηνας, ό Θεός άνακράζων εύλογητός εί. 

Ν Εκροποια τών λογισμών, πέδιλα σαφώς άπεβάλου, Μωσfiς 
καθάπερ τών ποδών, καi Θεόν άκραιφνώς κατενόησας, τούς 
λαούς δε ψάλλειν επεισας, ό Θεός ό τών π(ατέ)ρων εύλογητος 
Τ 

ει. 

ο τα θελήματα ποιών, τών αύτόν φοβουμένων, έξιλασμούς 
ύπtρ ήμών τούς σούς πάτερ ούδόλως άπώσεται. διο μέμνησο 
πάντοτε, τών καρδίι;ι καi ψυχίj ύμνολογούντων σε. 

Θεοτοκίοv. 

ΣΩματικών άπο παθών, άπό ψυχικών συντριμμάτων, άπο 
κινδύνων χαλεπών, κακουργίας έχθρών πολεμούντων με, τον 
σόν δοuλον έξάρπασον, καi τ(ϊJ κράτει σου παρθένε περίφραξόν 
με. 

Κατα6ασία. Ούκ έλάτρευσαv τfi κτίσει 
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[68] '(lδή η'. 'Εν καμίνφ παίδες 'Ισραήλ. 

ΧΑίρε αδγος ίlλιον Χριστόν, είσάξασα τφ κόσμφ, τό κάλλος 
της βασιλείας τοu Χριστοu, χαίρε άγνι) χαράς ήμίν πρόξενος. 
εύλογοuμεν πάντα τά έργα τον liχραντόν σου τόκον, καi σέ 
καταχρέως γεραίρομεν άπαύστως. 

ΧΑίρε στάμνε πάγχρυσε Θεόν, ώς μάνα δεξαμένη, ώς pείθρον 
άειζωiας τοίς λαοίς, χαίρε σεμνή, χαίρε πανακήρατε θεομητορ, 
χαίρε όρθοδόξων λιμιlν καi προστασία, χαίρε της ψυχης μου 
έλπiς ά(>pαγεστάτη. 

Χ Αίρε pάβδος ή νικοποιός, πάντων τών άντιπάλων, 
συνθλώσα τΌ σΌ πρεσβείι;χ τάς έπάρσεις κραταιώς, χαίρε 
μυριώνυμε παναγία, χαίρε μοναζόντων, κραταίωμα καi φύλαξ, 
χαίρε της ψυχης μου καταφυγι) καi σκέπη. 

Κοίμησόν μου διl τάς έμπαθείς μοι όρέξε1ς, παθών τε τών 
ψυχοφθόρων τά ίνδάλματα άγνή, είς τέλος έξάλε1ψον 
θεομητορ, ίνα δοξάζω άεi καi εύλογώ σε, τιlν μόνην αίτίαν της 
πάντων σωτηρίας. 

"Άλλος. "Ον φρίττουσι άγγελοι. 

Ν Αούμ τό θεόπνευστον, του Πνεύματος πιστοί, ύμνήσωμεν 
όργανον, έν λόγοις ίεροίς, βοώντες Κυρίφ, ταίς αύτοu 
προσευχαίς, σώσον τούς το κράτος, τόσον ύμνολογοuντας. 

Α Πέδραμες &παντα, τά μέρη τών Μυσών, σύν Κλήμενη 
πάνσοφε, τφ σφ συμφο1τητΌ, 'Αχρίδα καi κύκλφ, τούς λαούς 
όδηγών, πρός τρίβον εύθείαν, ταίς σαίς δtδασκαλίαις. 

Σ Ταυρόν σου έπi ωμων, άράμενος Ναούμ, Χρ1στ~ 
ήκολούθησας, τφ μόνφ βασ1λεί, παρ' ou της νίκης, fiρας στέφος 
σοφέ, ώς ήγων1σμένος, νομίμως θεομάκαρ. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

01 παίδες προέγραφον, φλεχθέντες μηδαμώς, τιlν μήτραν σου 
πάναγνε, μηδόλως τφ πυρί, τφ θείφ φλεχθείσαν. Θεφ δε 
άληθώς, φυλαχθείσαν μόνφ, παρθένε είς αίώνας. 
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•Άλλος. Παίδας είιαγείς. 

Ο Λόγος ό πάντας άλογίας, έ&έλων άν8ρώπους 
έκλυτρώσασ8αι, μίαν τών πυρίνων σοι, γλώσσαν έδωρήσατο, δι' 
fίς Βουλγάρων άλογον γένος είς εϋλογον, μετήγαγες έπίγνωσιν 
πάντας, ύμνείν έκδιδάξας, Χριστόν είς αίώνας. 

ΚΑτέβαλες τυράννων τι)ν μανίαν, έν στάσει τίj σίj καi τών 
συμπόνων σου, Ναούμ παναοίδιμε. πληγaς δε καί μάστιγας, καi 
φυλακ<χς ύπέμεινας ύπΕ:ρ τfiς Πνεύματος, προόδου μαχόμενος 
πάτερ, έξ αύτfiς της θείας, πηγfiς τfiς άναιτίου. 

Απέδρα δπου πόνος, ά8υμία, όδύνη καi στεναγμός καi πδ:σα 
κάκωσις. δπου ή άνέκφραστος, χαρa καi άπόλαυσις, τών 
πρωτοτόκων έ:ν8α νϋν, ή κατοικία Ναούμ, κατφκισε Χριστός σε 
άξίως, τούς ύπέρ [691 αύτοϋ σου, δεξάμενος καμάτους. 
ΒΙαίοις κυκλούμενοι άνάγκαις, έχ&ρών έξ δρωμένων άοράτων 
τε, &λίψεσι παλαίοντες, νόσοις περιστάσεσιν, άπαγωγαίς άδίκοις 
τε, καί έξορίαις πικραίς, 6οώμεν έν όδύνυ καρδίας. σώσον ήμδ:ς 
σώτερ, λιταίς τοϋ σοϋ όσίου. 

Θεοτοκίοv. 

Α Πώλετο άπ' έμοϋ φυγη είς τέλος, έπλή8υναν γραφικώς οί 
έκζητοϋντές με. σύ γενοϋ μοι δέσποινα, σκέπη καί κραταίωμα, 
καταφυγι) καi στήριγμα, καί άγαλλίαμα. βεβαίας σωτηρίας έλπίς 
μου, ίνα σέ δοξάζω είς πάντας τούς αίώνας. 

Κατα8ασία. Παίδας είιαγείς. '(lδή θ '. 
Τύπον τής άγvής λοχείας σου. 

ΧΑίρε Θεοτόκε δέσποινα, χαίρε το ϋψος της σοφίας ή τέξασα, 
σοφίαν καί Λόγον τοϋ Πατρος ένυπόστατον, χαίρε πέλαγος 
γνώσεως άπειρον, χαρδ:ς άδιαδόχου, καταξιοϋσα τούς τιμώντάς 
σε. 

ΧΑίρε χελιδwν ή εϋσημος, περιστερa τι)ν γαλήνην είσάξασα, 
χαίρε άσπιλε, χαίρε το άν&ος τfiς φύσεως, βασιλίδων πασών 
χαίροις άνασσα, ή βασιλέα πάντων τών βασιλέων κόρη τέξασα. 
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Χ Αίρε εύθαλιlς παράδεισε, χαίρε τρυφη ζωης, δδός τε του 
νέκταρος, χαίρε ποδηγέ, πρός άρετιlν έπεισάγουσα, χαίρε λύσις 
ψυχών τε καi ίασις, σοφίας το χωρίον, χαίρε νοσούντων 
έπανόρθωσις. 

Χ Αίρε ούρανt κατάστερε, πεποικιλμένε άρετών ταίς 
λαμπρότησι, χαίρε 6ασιλiς έκ δεξιών του δεσπότου σου, 
ίσταμένη το ένδυμα έχουσα, σεπτώς πεποικιλμένον, ώς δ Δα6ίδ 
σοί άνε6όησε. 

'Άλλος. Τήv φωτοφ6ροv vεφέληv. 

ΑΞιοχρέως τιμ(Χ σου, ή Βουλγαρία τιlν μνήμην. σύ γ(χρ αύτης 
φωταγωγός, σύν τφ θείφ Γοράσδφ, Κλήμεντι τψ θαυματουργφ 
τφ Ά γγελαρίφ τε, τοίς πανσόφοις Ναούμ ίερομύσταις. fιν 
πρεσ6είαις περιέπετε άεί. 

Ρ Ωμη κατείδε τον δρόμον, τον ίσαπόστολον όντως, θείε 
Μεθόδιε ύμών, Κύριλλε θεομάκαρ, καi του Θεοϋ τα έφ' ύμίν, 
κατεπλάγη ένδοξα. διο Ναούμ, καί τον ύμών ύποφήτην 
εύφημοϋμεν, έτησίοις έν φδαίς. 

Χοροστασίαι πατέρων, καi άποστόλων δσίων, ίεραρχών καί 
προφητών, καί μαρτύρων θεόφρον*, καθυπεδέξαντό σε νϋν, 
μετι'.χ τών συνάθλων σου. τον 6ίον γ(χρ άνεμάξω άπάντων καί 
σύν τούτοις, πάντων μέμνησο ήμών. 

1 Ερωτέραν είδότες, σt κι6ωτον διαθήκης, τούς λόγους 
φέρουσαν Θεοϋ, Μυσών σφζονται πλήθη, έπαγγελίας προς τιΊν 
γην, τιlν διαιωνίζουσαν. τιμώμέν σου, τών λειψάνων τιlν θήκην, 
πρός τιlν θείαν ποδηγούμενοι ζωήν. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

ΠΑρανομούντων άνθρώπων, έπι6ουλιϊς τών δαιμόνων, άπο 
παθών [70] παντοδαπών, συνοχιϊς 6αρυτάτης, άπο ποικίλων 
πειρασμών, δεινιϊς κατασχέσεως πανύμνητε, έλευθέρωσον 
πάντας, Θεοτόκε, τούς έλπίζοντας είς σέ. 
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''Άλλος. "Απας γηγενής. 

Στωμεν άδελφοί, έν οίκφ Θεοϋ ήμών, καί έν αύλαίς αύτοϋ, καί 
τούτου δοξάσωμεν, τα μεγαλεία καί τα θαυμάσια. ώς 
θαυμαστός ύπάρχει γά~, έν τοίς άγίοις αύτοϋ, πειθαρχοϋσι τοίς 
αύτοϋ προστάγμασιν. οις συγχαίρει Ναούμ δ θαυμάσιος. 

IΝα σε Ναούμ, συμφώνως γεραίρωμεν, πανηγυρίζοντες, 
λύτρωσαι πρεσ6είαις σου, πάσης ένέδρας καί περιστάσεως, καί 
συμφορών καί θλίψεων, καί πάσης άλλης όργfjς, ίκετεύων, τον 
σε άναδείξαντα, τών αύτοϋ πληρωτην διατάξεων. 

ΛΑός δν τοίς σοίς, καμάτοις έφύτευσας, καί τοίς ίδρώσι σου, 
παμμάκαρ έπότισας, καί τοίς άγώσιν έρpιζο6όλησας, 
καρποφορεί έτήσια σοϋ τα μνημόσυνα, άπαρχάς τε, τούς ϋμνους 
προσάγει σοι. δθεν τούτοις Θεόν έξιλέωσον. 

Α Νες μοι Χριστέ. μόνος γαρ έπίστασαι τας άσθενείας μου. 
δπως άναψύξεως, έκ τούτων τύχω προ τfjς έξόδου μου, ταίς 
ίκεσίαις δέσποτα τοϋ σοϋ θεράποντος, καί μη δ<j)ης, γενέσθαι 
έπίχαρμα, τών έχθρών, καν τφ νϋν, καν τφ μέλλοντι. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΣΕ τήν άλη&η, μητέρα τοϋ κτίσαντος, πάντα 6ουλήματι, 
πίστει ίκετεύομεν, 6ουλας καί σκέψεις τών έχ8ραινόντων ήμaς, 
ώς άγαθιl ματαίωσον, καί έκ χειρός τών έχθρών, τούς σούς 
δούλους, πάντας έλευθέρωσον, καί ποιμένας καί ποίμνην 
πανύμνητε. 

Κατα6ασία. 'Άπας γηγενής. 
Έξαποστειλάριον. Έπεσκέψατο ήμaς. 

Επεσκέψατο Χριστός, λαόν παραπικραίνοντα, καί έκ χειρός 
τοϋ πονηροϋ, καί άπιστίας σκοτασμοϋ, δια σοϋ άνεσώσατο, καί 
γίj πaσα έπλήσθη, Ναούμ θείας γνώσεως. 
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'Έτερον. Ό ούpανόν τοίς aστροις. 

Τ Ων θαυμασίων ή κρήνη, τών ίαμάτων ή πηγή, τών 
μοναζόντων το κλέος, τών ίερέων καλλονή, Ναούμ δ θείος 
τιμάσθω, έν (iσμασιν έπαξίως. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Θ Εοκυfjτορ Μαρία, τών γηγενών εύκληρία, άμαρτωλών 
προστασία, χριστιανών έλπίς μόνη, καί κοσμικιl προμηθεία, 
pϋσαι πυρός άπειλfjς με. 

Είς τούς αίνους ίστώμεν στίχ[ους] δ' καί ψάλλομεν στιχ[ηρά] 
προσόμοια. 

τΗχος α'. Πανεύφημοι μάρτυρες. 

Ν Αούμ το τοϋ Πνεύματος σεπτόν, δοχείον έν (iσμασι, καί 
ίεροίς μελφδήμασι, δεϋτε φιλέορτοι, οί τών τούτου λόγων, 
καλώς άπονάμενοι, καί τfjς υίοθεσίας λα6όμενοι, τοϋ θείου 
Πνεύματος, εύφημοϋντες καταστέψωμεν. τών πταισμάτων, τιlν 
λύσιν αίτούμενοι. Δίς. [71] 
0 Θάνατος τίμιος δ σός, έναντίον γέγονε, Κυρίου οντως 
άοίδιμε. ή γaρ ζωή Ναούμ, εύσε6είας πλήρης, καi άγνείας 
έμπλεως, καi πάσης δσιότητος γέμουσα, ύφ' ών προσγίνεται, το 
θεοϋσθαι κατa μέθεξιν, οπερ π(ά)τ(ε)ρ, καi σοi προσεγένετο. 

Εκ θλίψεως δος ήμίν Ναούμ, &γιε 6οήθειαν, καi πειρασμών 
πάντων λύτρωσαι. καi γaρ βοήθεια, ματαία άνθρώπου. σύ δε 
ύπtρ liνθρωπον, καi μάλλον τών άγγέλων συνόμιλος, 
παρεμ6αλείς ήμ<Χς, κύκλφ νϋν τών φο6ουμένων σε, καi 
τιμώντων, το σεπτόν σου λείψανον. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

Τ Ων ένθέων καμάτων σου Οσιε πάτερ, δ καρπός έστήριξε, τών 
πιστών τeχς καρδίας. κα i γeχρ 6λεφάροις ϋπνον τοίς σοίς ούκ 
ένέδωκας, ούδt νυσταγμον τοίς σοίς ομμασιν, έως ou διέσπειρας 
τιlν εύσέ6ειαν, καi τfjς ορθοδοξίας τa δόγματα. Διο καi νϋν 
Ναούμ, τιlν μνήμην σου συγκροτοϋντες ύμνοϋμέν σε, έν {i ήμ<Χς 
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έπόπτευε, παρεστώς παppησίι;χ Χριστ(ί'J, καi λύτρωσαι κινδύνων 
τaς ψυχaς ήμών. 

Καί νuν. Δέσποινα πρόσδεξαι. 
Δοξολογία μεγάλη καί άπ6λυσις. 

Δίδοται δέ καί aγιον έλαιον έκ τής κανδήλας TOU άγίου. 
Είς τήν λειτουργίαν, τυπικά καί έκ τών καν6νων τοu άγίου, ι/Jδή 

γ' καί ς '. ~πόστολον δέ καί εύαγγέλιον ζήτει Ίανουαρίφ ιζ '. 
Κοινωνικ6ν. Είς μνημόσυνον αίώνιον. 
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Acolouthia of neomartyr 
Nicodemus 



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟ 

ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
ΤΟΥ μαρτυρήσαντος έν τίj πόλει Βελαγράδων, κατα το 

,αψ8 '. έ:τος Ίουλίφ ι '. 
ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ τοϋ έν ίερομονάχοις ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΟΥ. 

'Ev τ@ μιιφ@ έσπεριv@ ίστώμεv στίχ[ους] δ '. τΗχος α '. 
ΙΙαvεύφημοιμάρτυρε~ 

ΤΕλείως τοϋ σώματος σοφέ, τα πάθη ένέκρωσας, ύπερβαλών 
ταίς άσκήσεσι, σκληραγωγίαις τε, έπιπόνοις πάντας. δ8εν καi το 
α{μά σου, έκχείν δια Χριστόν έπεπό8ησας, φ καi νϋν πρέσβευε, 
δωρη8fjναι ταίς ψυχαίς ήμών, την είρήνην καi το μέγα έ:λεος. 

'Όμοιον. 

Ο Μάρτυς Νικόδημος ήμίν, τράπεζαν παρέ8ετο, μαρτυρικιlν 
τών ά8λήσεων, κατατρυφήσατε, οί τίj πανηγύρει, πίστει 
συνελ8όντες νϋν, έντεϋ8εν άπαντλήσατε χάριν τε, Χριστ(ί) 
πρεσβεύει γάρ, δωρηθfiναι ταίς ψυχαίς ήμών, τf~ν είρήνην, κα\ 
το μέγα έ:λεος. 

ΩΣ μϋρον το α{μά σου σοφέ, Χριστφ προσενήνοχας, ώς δι' 
αύτον έκχυνόμενον, δι' ou έμύρισας, τας καρδίας πάντων, τών 
πιστώς ύμνούντων σε, καi πό8φ εύφημούντων μακάριε, καi νϋν 
οί>ν πρέσβευε, δωρη8fjναι ταίς ψυχαίς ήμών, τf~ν είρήνην, καi το 
μέγα έ:λεος. 

Α Βρόχως νηχόμενος σοφέ, βίου το κλυδώνιον, τίj συνεργείι;ι 
τοϋ Πν(εύματο)ς, προς πόλιν έ:φ8ασας, τfjς Σιών τfjς άνω, έ:ν8α 
συναγάλλονται, καi όσιομαρτύρων στρατεύματα, με8' ών 
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πρεσβεύεις νϋν, δωρηθηναι ταίς ψυχαίς ήμών, τfιν είρήνην, καί 
το μέγα ελεος. 

[2] Δόξα. τΗχος δ '. 

Τ Ον στερεόν άδάμαντα της καρτερίας άδελφοί, πνευματικώς 
εύφημήσωμεν, Νικόδημον τον άήττητον δσιομάρτυρα. οuτος 
γaρ τιlν άσέβειαν καταλιπών, κόσμον δt άρνησάμενος, καί τφ 
δι' ήμάς έν τφ κόσμιρ σαρκί Θεφ έλθόντι, άκολουθήσας Χριστφ, 
ώς aρτος έπίσημος είς σφαγήν, τf~ν ύπερκόσμιον δόξαν 
έκληρώσατο, καί πρεσβεύει ύπtρ τών ψυχών ήμών. 

Καί νίίν. 'Εκ παντοίων. Είς τον στίχ[ον] . .,.Ήχος f3 '. 
Ο{κος τοίί Έφραθά. 

Ω Θαύματος καινοϋ, ω μυστηρίου ξένου, πώς f,ρχεται έν πόλει, 
τών Βελαγράδων πόθιρ, Νικόδημος έκτέμνεσθαι. 

Θαυμαστός ό Θεός. 

Π Ασα τών 'Αλβανών, ή χώρα χορευέτω. ίδοu γaρ νϋν 
έκλάμπει, Νικόδημος τοίς aθλοις, καί στεφηφόρος φαίνεται. 

Τοίς άyίοις. 

Δοξα τών εύσεβών, καί καύχημα καi κλέος, δσιομάρτυς πέλεις, 
το αίμά σου γaρ χέων, ύπtρ ήμών πρεσβεύεις νϋν. 

Δόξα. Καί νίίν. Θεοτοκίον. 

Εχοντες οί πιστοί, παρθένε Θεοτόκε, έλπίδα σε καi τείχος, 
έχθρών τaς κακουργίας, ού δειλιώμεν πώποτε. 

Καί άπόλvσις. 

'Εν τφ μεyάλφ έσπερινφ ίστώμεν στίχ[οvς) ς '. 
Προσόμοια r}χος δ '. 

Ώς γενναίον έν μάρτvσιν. 
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Τον άστέρα τον άδυτον, τον πολύαθλον δσιον, καi δσίων 
καύχημα, έν άσκήσεσι, τον έναντίοις άνάλωτον, τον θείον 
Νικόδημον, εύφημήσωμεν πιστοί, καί Χριστφ έκβοήσωμεν. δόξα 
Κύριε, τφ σφ κράτει, καί σϋ φιλανθρωπί{Χ, δτι δέδωκας σφ 
δούλφ, δύναμιν νίκης τfιν άμαχον. Δίς. 

Εrκρατεί{Χ του σώματος, καί συντόνφ δεήσει σου, τιlν ψυχfιν 
έκόσμησας, καί ήτοίμασας, καi καταγώγιον Πνεύματος, αύτιlν 
άπετέλεσας, καί πρός άθλησιν στεppώς, pωμαλαίφ φρονήματι 
ηύτομόλησας, πολυτρόπους βασάνους δοκιμάσας, ώς χρυσός 
κεκαθαρμένος, έπταπλασίως Νικόδημε. 

'Όμοιον. [3] 

ΤΗ άσκήσει το πρότερον, καί κακώσει του σώματος, θαυμαστα 
διήνυσας άγωνίσματα, καί τθ άθλήσει το δεύτερον, πορφύραν 
έξ αίματος, ένδυσάμενος φαιδράν, καί τφ σκήπτρφ των άθλων 
σου, έγκοσμούμενος, είς αίώνα αίώνος τlχς θαλάμους, ούρανίους 
έκληρώσω, όσιομάρτυς Νικόδημε. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

ΠΕφυτευμένος τίj λάμψει, της τpισηλίου 8εότητος, καi κόσμον 
καταλιπών, πρός συμπλοκιlν άσεβων έξελήλυ8ας όσιε, καi τοuς 
δερματίνους της νεκρώσεως, χιτώνας άπέβαλες. 
εύφραινέσ8ωσαν οί ούρανοι άνωθεν, και άγαλλιάσ8ω ή γη, συν 
κρότοις, καi άλαλαγμοίς, και ή μυστικfι νύμφη του Χριστου 
'Εκκλησία, σκιρτάτω νϋν έν τίj μνήμι;ι του μάρτυρος. οuτος γ(χρ 
δι' ερωτος σατανικου προς άσέβειαν πρώην άπαχ8είς, και 
ά8λήσεως της προς Χριστόν πίστεως, τον πολύπλοκον Βελίαρ 
καταβαλών, στεφηφόρος τα γέρα τοϋ έπουρανίου βασιλέως 
Χριστοϋ του Θεου ήμών έκομίσατο. καί πρεσβεύει ύπέp τών 
ψυχών ήμών. 

Καί vvv. Ό 6ασιλεύς τώv ούραvώv. 
Είσοδος. Τό Φώς ίλαρόv. Τό προκείμεvοv τfίς ήμέρας. καί τά 

άvαyvώσματα ζήτει δπισθεv, τοv άyίου Κλήμεvτος. 
Είς τήv λιτήv. τΗχος α'. 
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ΤΗν πλάνην της άσεβείας 6δελυξάμενος Νικόδημε, καi τ<χς 
ένέδρας τών άοράτων έχθρών θριαμ6εύσας, πρΟς συμπλοκιlν 
άθέων έν πόλει Βελαγράδων έξελήλυθας. δθεν λαμπρώς 
νικητης τέως, καi στεφανίτης άναδειχθείς, πρεσβεύεις 
άδιαλείπτως Θεφ τφ παντάνακτι, ύπi:ρ τών πίστει καi πόθφ 
έκτελούντων τιlν άεισέ6αστον μνήμην σου. 

Η Τών λειψάνων σου θήκη, δσιομάρτυς Νικόδημε, άναβλύζει 
τοίς π<iσιν ίάματα καi ή άγία σου ψυχή, άγγέλοις συνοϋσα, 
άξίως άγάλλεται. καi τΌ άγίι;ι Τριάδι, ώς άθλητης στεφηφόρος 
τφ νικητικφ παρεστwς διαδήματι, καθαρώς αύτιlν έποπτεύεις, 
έντυyχάνων άμέσως, ύπi:ρ τών πίστει, καi πόθφ εύφημούντων 
σε. 

ΚΑταλιπwν τοϋ κόσμου καi τοϋ βίου τα τερπνά, μηδtν των 
άστάτων έθαύμασας. έπ' όρους δ' άναβ<χς τών άρετών, καi 
βασάνων άλγεινών καταφρονήσας, φάλαγγας δαιμόνων 
έπτόησας, καi μεμηνότων τυράννων μανίαν κατέ6αλες. δθεν τό 
αίμά σου ύπtρ Χριστοϋ προθύμως έξέχεας, καi προς τό 
άκήρατον φως, είς εϋδιον λιμένα κατήντησας, καi τοίς άγίοις 
συναυλιζόμενος, μεθ' ών ίκέτευε Χριστόν τον Θεόν δσιε, 
δωρηθfiναι ταίς ψυχαίς ήμών, τιlν είρήνην, καi τό μέγα έλεος. 

τ-Ηχος δ '. 

ΕΞέλαμψας δσιε, ωσπερ άστιlρ φαεινός, έν γΌ των 'Αλβανών, 
τιlν γ(χρ άσέβειαν καλώς βδελυξάμενος, καi τον σταυρόν τοϋ 
Κυρίου έπ' ώμων άράμενος, Χριστφ ήκολούθησας, δι' δν καi το 
σεπτόν σου α[μα έκχέων, καi μιμητης αύτοϋ γενόμενος, 
μαρτυρικώς ώς μάρτυς [4] έκοσμήθης. διό αίτοuμέν σε, άγιε, 
πρέσβευε ύπtρ τών ψυχών ήμών. 
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Δόξα . .,.Ηχος πλ. α '. 

0Σιε πάτερ, &είου Πνεύματος πλησ&είς, έμιμήσω τον Χριστόν 
δι' δν και κόσμφ έσταύρωσαι. άλλ' έκείνος μέν, το χειρόγραφον 
πάντων έξήλειψε, συ δf. τιlν ενστασιν τών πα&ών έ:λυσας, καi 
τιlν δυσκά&εκτον μανίαν τών άπίστων κατέσ6εσας. έκείνος ώς 
πρόβατον, καi συ wσπερ σφάγιον. αύτος έν τφ σταυρφ τας 
χείρας έκπετάσας τους πάντας είς εν συνήγαγε, καi συ τιlν 
κεφαλήν σου τφ ξίφει άποτμη&εiς τοίς πάσιν έβόας. δεϋτε συν 
έμοi καi τών αίωνίων άγα&ών μη ύστερη&ώμεν, δν έκτενώς 
ίκέτευε ύπf.ρ τών ψυχών ήμών. 

Καί vvv. Θ(εο)τ(οκίοv). 
Είς τόv στίχον. Προσόμοια . .,.Ηχος πλ. δ '. 

'Ώ τοv παραδόξου θαύματος. 

ΜΑρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, τίς έξισχύσει είπείν, τών σών 
πόνων τα επα&λα, καi τnϋ μαρτυρίου σου, τα άνδρεία 
τεράστια. αύτομολών γάρ, ώς λέων δσιε, προς Βελαγράδων 
πόλιν κατέppαξας, τους άντιπάλους σου. δ&εν καi συνόμιλος έν 
ούρανοίς, τών μαρτύρων γέγονας, τfiς καρτερίας σου. 

Στίχ[ος). Θαυμαστός δ Θεός έv τοίς άγίοις αύτοίJ. 

ΜΑρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, έν τίj πόλει ποτέ, τών ά&έων 
το φρύαγμα, άνδρικώς κατέβαλες τίj δυνάμει τοϋ λόγου σου, καi 
τών άπίστων, στόματα φράττονται. καi κατεπό&η το τούτων 
σύστημα, ω της άσκήσεως, καi τfiς στεppάς άθλήσεως, δι' ών 
έχ&pός, πέπτωκεν ό δόλιος, Χριστοϋ νικήσαντος. 

Τοίς άγίοις τοίς έv τ[ί γ[ί αύτοv. 

Μ Αρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, συ τον δεσπότην Χριστόν, 
όλοψύχως έπό&ησας, καi βασάνων fiνεγκας, τας πληγaς 
καρτερώτατα, ούκ έπτωή&ης έχ&ροϋ τας μάστιγας, αίκίας 
πάσας, έ:φερες &ριστα. καi νϋν άπέλαβες, τους στεφάνους 
έ:νδοξε, τους παρ' αύτοϋ. δ&εν εύφημοϋμέν σε, &εομακάριστε. 
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Δόξα. τΗχος Β '. 

Δ Είiτε φιλεόρτων τό σύστημα, πνευματικιlν χορείαν 
έπικροτήσωμεν, καί τόν του Χριστοίi άειλαμπέστατον 
όσιομάρτυρα, έν ϋμνοις τιμήσωμεν, Νικόδημον τόν πανένδοξον 
άθλητήν. νίiν γaρ έπ' έσχάτων τών χρόνων, ώς έωσφόρος τοίς 
στίγμασι τών μαρτύρων καταυγαζόμενος, της τρυφης της Έδεμ 
άξιοίiται, καί πρεσβεύει ύπέρ των ψυχών ήμών. 

Καi νvν. Θ(εο)τ(οκίον). 
'Απολυτίκιον. -rΗχος δ '. 

ΤΟΝ κόσμον κατέλιπες, προσκολληθείς τφ Χριστφ, τιlν σάρκα 
έσταύρωσας ζήσας τφ πνεύματι, Νικόδημε ενδοξε, pείθrχ>ις τών 
σών αίμάτων, λαμπρυνθείς ήξιώθης, άνωθεν τών βραβείων, 
παρεστώς τij Τριάδι. διό ταίς ίκεσίαις ταίς σαίς pίiσαι ήμας 
πειρασμών. 

Είς τόν γρθpον. Κάθισμα. τΗχος α '. 
Τόν τάφον σου σωτήρ. [5] 

Α Στηρ δλολαμπής, ώς δειχθείς έν τφ κόσμφ, φωτίζεις 
άστραπαίς, τών καλών σου άγώνων, τοi>ς πόθφ ώ Νικόδημε, 
καi πιστώς εύφημοίiντάς σε οθεν σήμερον, τιlν φωτοφόρον καi 
8είαν, μνήμην iiπαντες, χαρμονικώς έκτελοίiμεν, καi πίστει 
γεραίρομεν. 

Δόξα. Τό αύτό. 
Καi νvν. Θ(εο)τ(οκίον). Μαρία τό σεπτόν. 

Μετά δέ τήν 6 ' στιχολοyίαν. κάθισμα τΗχος πλ. δ ' 
Τήν σοφίαν καi Λόγον. 

ΤΗ άσκήσει καi πόνοις καi προσευχαίς, τιlν ψυχήν σου 
κοσμήσας θεοπρεπώς, γέγονας συμμέτοχος, τών δσίων καi 
σύσκηνος, καί τών μαρτύρων όντως, έφάμιλλος ενδοξε. τόν γaρ 
βίον άνύεις, έκάτερον θλίψεσιν, οθεν άμφοτέρων, άπολαύων τό 
στέμμα, έδέξω τα θαύματα, καi πηγάζεις ίάματα. άθλοφόρε 
Νικόδημε, πρέσβευε Χριστφ τφ Θεφ, τών πταισμάτων άφεσιν 
δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ, τιlν άγίαν μνήμην σου. 
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Καί νυν. Θεοτοκίον. 
Μετά δέ τόν πολ υέλεον κάθισ[μα]. τΗχος πλ. δ '. 

Τό προσταχθέν μυστικώς. 

ΩΣ στρατιώτης Χριστοϋ κατα άπίστων, άγωνισάμενος ύπi:ρ 
της εύσεβείας, ταίς pοαίς των αίμάτων εσπευσας 6υθίσαι, 
Βελίαρ καί τούς άθέους 6ασανιστάς, χωρίσαι γaρ ούδεν ίσχυσε 
τοϋ Θεοϋ, σt ώ μάρτυς Νικόδημε. διο παρεστώς Χριστφ θερμώς 
αύτφ άνάκραξον, δόξα σοι τφ Θεφ ήμών. 

Δόξα. Τό αύτ6. 
Καί νυν. Θ(εο)τ(οκίον). Τό προσταχθέν μvστικώς. 

Ε[τα τό α ' άντίφωνον του δ ' ήχου. Στίχ[ος]. Θαυμαστός δ 
Θεόςέν τοίς 

άγίοις, τοίς άγίοις τοίς έν τfί yfj αύτου. Τό Πάσα πνοή. 
Τό εύαγγέλιον ζήτει είς δσιομάρτυ(ΧΧ. Ε[τα δ Ν =Δόξα. 

Ταίς του άθλοφόpου πρεσ&ίαις. Καί νυν. Ταίς τfίς Θεοτ6κου. 
Ε[τα τό Έλέησ6ν με δ Θ(ε6)ς. Τό παρ6ν. τΗχος(J '. 

Ή τών λειψάνων σου θήκη. Μετά δέ τό Σώσον δ Θεός τόν λαόν 
σου. 

ψάλλομεν τόν κανόνα τfίς Θεοτόκου είς ς ' καί του άγίου, δύο, 
είς η= 

Ό κανών του άγίου, ού ή άκροστιχίς. Σοί Γρηγόριος Νικόδημε 
έξ(iδει. 

'Εν δέ τοίς θεοτοκίοις, ήδύ μέλος. 
'.(2δr} α'. τΗχος δ '. 

Ά νοίξω τό στόμα μου καί. 

Σοφίας τήν l:iβυσσον, τίς έξισχύσει ύμνιϊσαί σου, καi βάθος 
κριμάτων σου, έξιχνιασαι Χριστέ. άνελκύσω γάρ, 6υθοϋ τfjς 
άπιστίας, τον δσιομάρτυρα, θείον Ν ικόδημον. 

0Δον τήν είσάγουσαν, δσιομάρτυς σύ wδευσας, προς όρος το 
άγιον, δσίων καύχημα ών, το γaρ άγιον ώδήγησέ σε Πνεϋμα, 
έπαναπαυσάμενον, έν τΌ καρδίι;χ σου. 

1 Στάμενος δσιε, έν τft έρήμφ ώς l:iσαρκος, τον νοϋν 
άνεπτέρωσας, προς θεωρίαν Θεοϋ, καi ύπέταξας το χείρον πρΟς 
το κρείττον, σεπταίς άναβάσεσιν έμπλατυνόμενος. 
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Θ(εο)τ(οκίοv). [6] 

Η rη πασα 6λέπουσα, τιlν άπολύτρωσιν άχραντε, 6οζi 
χαριστήρια, τφ τοκετφ σου άγνή. ίκετεύω σε, παθών τϊ;ς 
δυσωδίας, 6ορ6όρου τε pύσασθαι τών παραπτώσεων. 

'Έτερος κανών τοίJ αύτοίJ, ού ή άκροστιχίς. Μέλισμα Νικόδημε 
δεύτερον πλέκω. 

τΗχος πλ. δ '. Ύyράv διοδεύσας. 

Μ Εγάλων ήξίωσαι δωρεών, μάρτυς άσε6είας, μοχθηρίαν 
διαφυγών, διόπερ άπαύστως άνε6όας, τφ λυτρωτij καi Θε(ϊ'J 
ήμών {iσωμεν. 

Ε Ξαίσιον δέησιν προς Θεόν, του φυγείν τ<χς βρόχους, 
δυσσε6είας άναπληρών, διόπερ άπαύσως άνε6όας, τφ λυτρωτij 
καi Θεφ ήμών {iσωμεν. 

ΛΑμπρύνας ψυχήν σου ταίς άρεταίς, ταπείνωσιν πρώτον, καi 
έγκράτειαν έσχηκώς, διόπερ άπαύστως άνε6όας, τφ λυτρωτij 
καi Θεφ ήμών {iσωμεν. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

IΑσω το σύντριμμα τών 6ροτών, αίματί σου Λόγος, έκ 
παρθένου ό σαρκωθείς, καi πάλαι συντρίψαντα δυνάστην, σου 
θεϊκij δυναστείι;χ συνέτριψας. 

Κατα6ασία. Ά vοίξω τό στόμα μου. '.(2δή y '. 
Τούς σούς ύμvολόyοvς. 

Γ Εώδεις φροντίδας άπεσείσω, άγγέλων σύ 6ίον έσχηκώς, 
καλώς άγωνισάμενος, κατα6αλών τον δράκοντα, προς 
Βελαγράδων έ:φθασας, όσιομάρτυς Νικόδημε. 

py όμενος πλάνης δυσσε6είας, το σώμά σου ήσκησας στεppώς, 
καi μαρτυρείν έπόθησας, ύπtρ Χριστου τϊ;ς πίστεως, 
άσε6εστάτους ήλεγξας, χάριτι θείι;χ ι)ωννύμενος. 
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Η Γήσω ώς σκύβαλα τα όντα, Θεου έφιέμενος σοφέ, σταυρόν 
άναλα6ών ποτέ, καταπαλαίειν ϊσπευσας, κόσμον καί 
κοσμοκράτορα, δσιομάρτυς Νικόδημε. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Δ Εσπότην τεκοuσα τών άπάντων, ζωιlν χαριζόμενον ήμίν, 
τοίς πόθφ σε γεραίρουσι, καί πίστει μακαρίζουσι, δουλείας 
έλευθέρωσον, έχθροu ήμaς θεονύμφευτε. 

'Άλλος. Ούρανίας άψίδος. 

Σ Τεναγμοuς άνενδότους, καί ψυχικόν δάκρυον, καί διηνεκfj 
άνεκτήσω πάτερ κατάνυξιν. οθεν όλόκληρος ών, τών άρετών 
ταμιοuχος, μαρτυρείν έπόθησας θεομακάριστε. 

Μ Αρτυρίου τον δρόμον, έπιποθών wδευσας, προς τών 
Βελαγράδων τιlν πόλιν, τα θεία παίζουσαν, καί ώμολόγησας σύ, 
τυραννικών προ βημάτων , του Χριστοί) το όνομα 
θεομακάριστε. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

ΑΛηθη Θεοτόκον, όμολογώ δέσποινα, σε τιlν τοϋ θανάτου το 
κράτος έξαφανίσασαν. ώς γαρ φυσίζωος, έκ τών πυλών του 
θανάτου, πρός ζωιlν άνήγαγες, είς γην με pεύσαντα. 

Κατα6ασία. Τούς σούς ύμvο<λόγους>. 
Κάθισμα. τΗχος πλ. δ '. 
Τήv σοφίαv καί Λόγον. 

ΣΤηλιτεύων τιlν πλάνην τών δυσσε6ών. έν σταδίφ παρέστης 
δικαστικου, προ βήματος δσιε, καί βασάνους ύπήνεγκας, 
άνδρειοφρόνως οντως, [7] καί θλίψεις του σώματος, κακουχίας 
τε πάσας. Χριστοϋ γαρ νικήσαντος, καί νυν κατεσκήνωσας, 
ενθα τών άγγέλων, καί άγίων μαρτύρων, χοροί συναγάλλονται. 
καί τρυφfiς άπολαύουσιν, άθλοφόρε Νικόδημε, πρέσβευε Χριστψ 
τ(ίJ Θε(ίJ τών πταισμάτων, aφεσιν δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι 
πόθφ τιlν άγίαν μνήμην σου. 
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Δόξα. Τό αύτό. Καί vίίv. Θεοτοκίοv. 
'(lδή δ '. Τήv άvεξιχvίαστοv. 

ΓΗ καi τα ούράνια γέγηθε νϋν, σέ στεφηφοροϋντα θεώμενα, 
μαρτυρικ(ί) τε, διαδήματι σεπτ(ί). μεγαλοφώνως εκραζον, δόξα 
τίj δυνάμει σου Κύριε. 

Ο Λην σου τιlν fφεσιν προς Χριστόν, πόθφ έκκεράσας 
πανόλ6ιε, τον σον νυμφίον, καi ποθήσας άκλινώς, άκολουθείν 
τοίς ίχνεσι, δόξα σοι έκpαύγαζες Κύριε. 

ΡΗγνυται χειρόγραφον το τοϋ 'Αδάμ, λόγχι;ι νυττομένου σου 
Κύριε, καi Νικοδήμου, διαppήγνυται σαφώς. pείθρα αίμάτων 
στάξας γάρ, φάλαγγας δαιμόνων κατέκοψεν. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Υ Μνοις σέ γεραίρομεν μήτηρ Θεοϋ, πόθφ έκ καρδίας 
κραυγάζομεν. pϋσαι κινδύνων, καi παθών τών χαλεπών, δπως 
άπαύστως κpάζωμεν, δόξα τίj πολλίj εύσπλαχνί~ σου. 

'Άλλος. Είσακήκοα Κύριε. 

Ν Ικοδήμου το εϋτονον, παίδες παρανόμων τέως άκούσαντες, 
έξηρπάσαντο ώς λέοντες, καi ώς θfiρες fiγον είς άναίρεσιν. 

IΛασμον ήμίν δώρησαι, τών άγνοημάτων θείε Νικόδημε, καi 
είρήνευσον τιlν πόλιν σου , σαίς λιταίς πρεσ6εύων τ(ί) 
παντάνακτι. 

Κ Ατευνάσας τα πάθη σου, τας τοϋ δυσμενοϋς παγίδας 
συνέτριψας. δθεν δσιε ύψούμενος, ούρανοπολίτης έχρημάτισας. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Ο Λικώς σέ δοξάζουσι, τα. τών άσωμάτων θεία στρατεύματα, 
Θεοτόκε, παναμώμητε. τον γaρ κτίστην τούτων άπεκύησας. 

Κατα6ασία. Τήv άvεξιχvί<αστοv>. 
'(lδή ε '. Έξέστη τά σύμπαντα. 
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IΔεiν έφιέμενος, το κάλλος το άμήχανον, κάλλιστον άγώνα 
ήγωνίσω, νώτον καi στfjθος τοiς (>αβδισμοiς συντριβείς, λύσσαν 
τυραννούντων δυσσε6ών, μάκαρ συ ένέπτυσας, καi ττ)ν τούτων 
ώμότητα. 

Ο Λον νϋν λαμπρύνθητι, τών όρθοδόξων σύστημα, καi τών 
Βελαγράδων άπαν πλfiθος, καi κατατέρπου έν εύφροσύνΙJ 
πολλij. φώς γαρ εύσεβείας τηλαυγές, ελαμψε Νικόδημος, άσεβων 
τοiς παλαίσμασιν. 

ΣΩμάτων τα τραύματα, θεράπευσον Νικόδημε, ίασαι τα πάθη 
τfiς ψυχfiς μου, τους άνομίας χειμά(>(>ους ξήρανον σύ, δπως τα 
έλέη σου ύμνώ, καi ττ)ν εύσπλαχνίαν σου ό άχρεiος ίκέτης* σου. 

<Θεοτοκίον>. 

Μ Εγάλων ήξίωσαι, τών δωρεών πανάχραντε. συ γap 
άπειρόγαμε παρθένε, εσχες έν μήτρ(Χ τον έπi πάντων Θεόν, δι' 
δν βασιλείαν ούρανών, πάσι προσιοϋσί σοι, καi είρήνην 
χαρίζεται. 

[8] "Άλλος. Φώτισοv ήμiiς. 

Δος ήμiν Χριστέ, Νικοδήμου ταiς έντεύξεσι, τών αίωνίων 
άγαθών τε τυχεiν, καi στ)ν είρήνην παράσχου ήμiν φιλάνθρωπε. 

ΗΘλησας στεp(>ώς, τΌ άσκήσει δαπανώμενος*, έπισταζόμενος 
δε αϊματι σ(jJ δίπλοκον στέφανον πάτερ, ενθεν άπείληφας. 

Μ Ονφ τ(jJ Θε(jJ, μόνος δσιε ένούμενος, άγγελικόν δε 6ίον σύ 
έσχηκώς, συν τοiς άγγέλοις άπαύστως Θεόν ίκέτευε. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Ε Μπλησον άγνή, εύφροσύνης ττ)ν ζωτ)ν ήμών, ττ)ν σιlν 
άκήρατον διδοϋσα χαράν, τfiς εύφροσύνης ή γεννήσασα τον 
αίτιον. 
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Κατα8ασία. Έξέστη τά σύμπαντα. 
'(lδή ς'. Τήv θείαv ταύτηv καί. 



Ν ΕκρΟς δ όφις έγένετο, 6ασάνοις σε νεκρον καθορώμενος, θείε 
Νικόδημε, καί τf~ν ζωf~ν τf~ν αίώνιον, κληρονομοϋντα όντως τΌ 
θείι;ι χάριτι. 

IΔόντες πάντες εύφράνθησαν, καί πλήθη Βελαγράδων 
θεόφρονα, χείρας έκρότησαν, τ<'.χς άριστείας Νικόδημε, καί τον 
δυναμοϋντά σε Θεον έδόξαζον. 

Κ Αλλίστην χάριν έπέτυχες, χορούς σεπτών μαρτύρων 
μιμούμενος, τούτοις καί σύσκηνος. έν ούραν(ϊJ γ<'.χρ γενόμενος, 
τριαδικtΊν μονάδα σέ6εις θεότητα. 

Θ(εο )τ( οκίοv ). 

Ε Πfjλ θε π νεϋμα το άγιον' έν σοί καί Θεός Λόγος έσκήνωσε, τΌ 
Θεομήτορι, καί γένος 6ρότειον έσωσε, το άδιστάκτφ πίστει 
σεπτώς δοξάζον σε. 

''Άλλος. Τήv δέησιv έκχεώ. 

ΔΕδόξασται έν Θε(ϊJ Νικόδημος. δ γ<'.χρ Κύριος δοξάζει άξίως, 
τον δι' αύτόν κοπιώντα νομίμως, καί τf~ν ζωf~ν τφ θανάτφ 
όλέσαντα*, καi θέλοντα ήμάς παθών, καί φθοράς λυτρωθfjναι, 
καί θλίψεων. 

Επέ6η άγριωπώς* προς σκάμματα, ωσπερ λέων δ Νικόδημος 
τότε, οτε μανίαν τυράννων έλέγξας, καi τον Χριστόν 
8αρσαλέως* τ(ϊJ 6ήματι, κηρύξας τον αύτόν Χριστόν, καi 
βpοτον γεγονότα δι' έλεος. 

Υ Πέμεινας τον ήμέρας καύσωνα, καί νυκτος τον παγετόν έν 
έρήμφ, δι<'.χ Χριστόν δν έπόθησας πάτερ, καi τf~ν ψυχήν σου 
8ανάτφ παρέδωκας, καί έτυχες έν ούρανοίς, βασιλείας Θεοϋ 
άξιάγαστε. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΤΑ τάγματα τών άγγέλων aχραντε, καί άγίων άνυμνοϋσί σε 
πάντων, τών Χερου6iμ άνωτέραν δειχθείσαν, καi Σεραφiμ ύπέρ 
νουν χpηματίσασαν. έντεϋθεν καi πάσα πνοή, ώς μητέρα 
δοξάζει τοϋ κτίσαντος. 
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Κατα6ασία. Τήν θείαν ταύτην. 
Κοντάκιον. τΗχος y '. Έπεφάνης σήμερον. 

ΩΣ φωστfιρ πολύφωτος, έκ Βελαγράδων, άναλάμψας ηϋγασας 
έν ταίς καρδίαις τών πιστών, ταίς άρεταίς τών έπάθλων σου, 
όσιομάρτυς τρισμάκαρ Νικόδημε. 

Ό ο[κος. [9] 

ΤΗς μετανοίας τον κήρυκα, καi άσε6είας άντίπαλον, τών 
άσκητών το έγκαλλώπισμα, καi τών μαρτύρων άγλάϊσμα καί 
έφάμιλλον, δεϋτε πάντες ύμνήσωμεν, Νικόδημον τον 
πανένδοξον όσιομάρτυρα. τον γ(χρ έχθρον Βελίαρ, καi άσε6ών 
μανίαν άσκητικοίς άγωνίσμασι, καi pείθροις αίμάτων έκνικήσας, 
καi τΌ Τριάδι φαιδρος τφ νικητικφ διαδήματι παρεστώς, 
κρουνηδον ίαμάτων τα pεύματα, τοίς προσιοϋσιν έν πίστει 
όμ6ρίζει, καi πρεσβεύει ύπερ ήμών τών 6οώντων αύτφ, 
όσιομάρτυς τρισμάκαρ Νικόδημε. 

Μηνί Ίοvλί{ι) ι '. Μνήμη τοίJ άyίοv όσιομάρτvρος Νικοδήμου τοίJ 
μαρτvρήσαντος έν τι) πόλει Βελαypάδων. 

Χεiρ Νικόδημον πέφνεν ή μιαιφόνος. 
Χεiρ Κυρίου fνειμεν άξίως στέφος. 

τΗpεν άορ δεκάτη Νικοδήμου αύχένα θείαν. 

'(2δή ζ '. Ούκ έλάτρεvσαν τι) κτίσει. 

Ο Πολέμιος ιjσχύνθη καi έκ6έ6ληται, πτώμα έξαίσιον, σούς 
αίκισμοi>ς θεωρών, άγγέλων δε τάγματα εχαιρον ψάλλοντα, 
ύπερύμνητε, ό τών πατέρων Κύριος, καi ΘεΟς εύλογητος εl. 

ΔΙαδήματι Θεος σε έστεφάνωσεν, όσίων καύχημα, όσιομάρτυς 
Χριστοϋ, άγίων δε τάγματα, εχαιρον ψάλλοντα, ύπερύμνητε, δ 
τών πατέρων Κύριος, καi ΘεΟς εύλογητΟς εΙ. 

Η Τρισήλιος αύγη καi όμοούσιος, ό μόνος Κύριος, τών άρετών 
σε εύρών, δοχείον άκήρατον έν σοi κατφκrισεν. οθεν εκραζες, δ 
τών πατέρων Κύριος, καi ΘεΟς εύλογητΟς ει. 
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Θ( εο )τ( οκίοv ). 

ΛΑμπρον άχραντε παλάτιον τοϋ κτίσαντος, γη άγεώργητος, 
πόλις Θεοϋ έκλεκτή, έδείχθης καi άμωμος δθεν 6οώμέν σοι, 
χαίρε δέσποινα, ή τιlν ζωι)ν κυήσασα θείκίj κυοφορίc;χ. 

'Άλλος. Οί έκ τής 'Ιουδαίας. 

Ε Νεκρώθης τφ κόσμφ, καi νεκρον ζωηφόρον Χριστον 
γενόμενον, ήρνήσω συ ούδ' δλως, γενναίε άθλοφόρε, άλλ' έ6όας 
καi Εψαλλες, ό τών πατέρων ήμών Θεος εύλογητΟς εί. Δίς. 

Ροδον μάρτυς έφάνης, άρετών γλυκασμον σαφώς εύωδίαν τε, 
δωρούμενος καi πέμπων, τοίς πίστει τε καi πόθφ, γηθοσύνως τε 
ψάλλουσιν, ό τών πατέρων ήμών ΘεΟς εύλογητΟς εί. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Ο Θεοϋ ΘεΟς Λόγος, έν γαστρί σου σκηνώσας &εοχαρίτωτε*, 
άπάντων προστασίαν, τών καταπονουμένων, καi 6οώντων 
δεικνύει σε, ό τών πατέρων ήμών, Θεός εύλογητΟς εί. 

Κατα6ασία. Ούκ έλάτρευσαv τ(j κτίσει. 
'(lδή η'. Παίδας εύαγείς έν τ(ί καμίvφ. 

ΜΕμνησο ήμών τών σε τιμώντων, τφ θρόνφ τφ τοϋ δεσπότου 
παριστά[lΟ]μενον, μάκαρ άγαλλόμενον, νϋν καi εύφραινόμενον, 
σuν τοίς άγίοις ίiπασι συμφώνως ψάλλοντα, τον Κύριον ύμνείτε 
τα εργα, καi ύπερυψοϋτε είς πάντας τοuς αίώνας. 

Επέ6ης τοίς ίiρμασιν οίκείοις, ώς ίiρματι πανόλ6ιε Νικόδημε, 
καi προς ύπερκόσμια, {iρθης σύ σκηνώματα, παρα Χριστοϋ 
έπάξια γέρα λαμβάνων νϋν, τον Κύριον ύμνείτε κραυγάζεις, καi 
ύπερυψοϋτε είς πάντας τοuς αίώνας. 

Ε Ιδωσάν σε τάγματα άγγέλων, άγίων δε καi δσίων καi 
μαρτύρων τε, ά&λοις στεφανούμενον, κρότοις άγαλλόμενα, τι)ν 
οίκουμένην ίiπασαν, f1γειρον ψάλλουσαν. τον Κύριον ύμνείτε τα 
έργα, καi ύπερυψοϋτε <είς πάντας τοuς αίώνας>. 
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Θ( εο )τ( οκίον ). 

Λοvα:, Θεοϋ έν σοi παρθένε, 6ροτών τi]ν συγκεχωσμένην τοίς 
παθήμασι, φύσιν άνεμόρφωσεν, άκρt;ι άγαθότητι, καi δλην 
άνεκαίνισε καi καθηγίασε. διό οί δια σοϋ σεσωσμένοι, σέ 
δοξολογοϋμεν είς πάντας τούς αίώνας. 

"Άλλος. Τόν fJασιλέα τών ούρανών. 

Ν Υν μf.ν συγχαίρει τών μοναστών, καi μαρτύρων, καi δικαίων 
ό δfjμα:, άπαύστως, στέφα:, γαρ έδέξω τfjς νίκης έπαξίως. 

Π Ολλας 6ασάνους σu ένεγκών, μετανοίας, καi άσκήσεως 
π(άτ)ερ άξίως, έδέξω 6ρα6εία τfjς άνω κληρουχίας. 

Θεοτοκίον. 

Λ Αμπροφανfj σε καi χρυσαυγfj, τό σκηνώσαν, έν σοi φώς 
άπρόσιτον παρθένε, εδειξε λαμπάδα είς πάντας τοuς αίώνας. 

ΚαταfJασία. Παίδας εύαγείς. 
'{lδή θ'. 'Άπας γηγενής. 

Απασα ή γfj, σκιρτάτω τφ Πνεύματι πανηγυρίζουσα, τi]ν σιlν 
μνήμην δσιε, άUλων νόων φύσις γεραίρουσα, τόν σε Θεον 
δοξάσαντα καi στεφανώσαντα, καi 6οάτω χαίpοις 
παμμακάριστε, ό τα άνω οίκων εύφραινόμενος. 

Δ Εϋτε οί πιστοί, τφ θείφ προσέλθωμεν δσιομάpτυpι, 
άγαλλιασώμεθα, τα αύτοϋ γέρα ένοπτριζόμενοι, είλικpινώς 
προσάπτοντες καi άpυσώμεθα, ίαμάτων άφθονα χαρίσματα, έκ 
πηγfjς άκενώτου 6λυστάνοντα. 

ΕΛαμψαν ίδού, τα εpγα σου δσιε τον νοϋν λαμπόμενος, Θεφ 
τφ παντάνακτι, μαρμαpυγaς δ' άποστέλλων άνωθεν, τοίς 
ύμνηταίς σου δώpησαι τοίς σοi πpοστpέχουσι, καi 6οώσι, χαίpοις 
παμμακάριστε, ό τα άνω οίκων εύφραινόμενος. 

IΣτασο ποτέ, κρινόμενος δσιε, καi λοιδωρούμενος, εμπpοσθεν 
τοϋ 6ήματος, άνόμων πάντων τών τυpαννούντων σε, στέφος δέ 
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νuν άπείληφας τfίς σfίς άθλήσεως, τοίς άγγέλοις, όντως 
εύφραινόμενος, τοίς Θε(ί> σε σεπτως μακαρίζουσιν. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΣΩσόν με Χριστέ, λιταίς τfίς τεκούσης σε καi σου θεράποντος, 
οίκτειρον έλέησον, και των πταισμάτων λύσιν παράσχου μοι, τ(ί> 
έπταικότι πάν[l l]τοτε, καi παρόργίσαντι, σε τον μόνον κόσμον 
έκλυτρούμενον, άγωνί~ δεινιj συνεχόμενον. 

'Άλλος. Κυρίως Θεοτόκον. 

Επέστη φαεσφόρος, σου ή σε6ασμία, καθάπερ ηλιος μνήμη 
Νικόδημε, τaς τών πιστών διανοίας, νuν σελαγίζουσα. 

Κ Υρίως σε τρισμάκαρ, ϋμνοις άναμέλπειν, ούκ εχω κόρον καi 
λfiξιν άείποτε, ώς παρεστώτα Τριάδι πρέσ6υν εύπρόσδεκτον. 

Θ(εο )τ( οκίον ). 

Ω Σ όρθρος τοίς έν σκότει, καi πεπλανημένοις, δικαιοσύνης 
παρθένε τον ηλιον, έν ταίς άγκάλαις κρατούσα Χριστον 
άνέτειλας. 

Κατα6ασία. 'Άπας γηγενής. 
Έξαποστειλάριον. Γυναίκες άκουτίσθητε. 

Τον νουν καθάρας δσιε, τfίς τών παθών συγχύσεως, α{μα δε 
σον έπιστάξας, έν πόλει τών Βελαγράδων, κατηξιώθης &ριστα, 
συμμέτοχος γενέσθαι νuν, τfίς ούρανών βασιλείας. διο μη παύσΙJ 
πρεσ6εύων, ύπερ των άνυμνούντων. 

Θ(εο)τ(οκίον). Μαρία καθαρώτατον. 

Είς τούς αίνους στιχ[ηρά]. Προσόμοια ίστώμεν στίχ{ους] δ '. 
τΗχος πλ. α'. Χαίροις άσκητικών. 

ΧΑίροις όσιομάρτυς Χριστού. των άσεβων γaρ καταφεύγων 
δυσσέ&ιαν, σταυρον δε έπ' ώμων &ρας, καi τ(ί> δεσπότΙJ Χριστ(ί>, 
σε αύτόν προθύμως άναθέμενος, σαρκος το χαμαίζηλον, 
κατεπάτησας φρόνημα. πολλιj δ' άσκήσει, τιlν ψυχήν σου 
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έκόσμησας, καi ύπέφερες, των παθών την ένόχλησιν. οθεν καi 
τον τfiς νίκης σοι, προδήλως δεδώρηται, στέφανον μάρτυς τfiς 
θείας, δικαιοσύνης δ πρύτανις, Χριστbς δν δυσώπει, ταίς ψυχαίς 
ήμών δοθfiναι το μέγα έλεος. 

ΧΑίροις των άσκητών άληθώς, καi των μαρτύρων, το εύώδες 
κειμήλιον, τοίς &.8λοις καl ταίς 6ασάνοις, κατατρω8εiς άπηνώς, 
προς τών τυραννούντων ώ Νικόδημε, άνδρείας ύπήνεγκας, 
αίκισμών τιlν δριμύτητα*' ίνα τοίς πά:σι, τον των πάντων 
δεσπόζοντα, προσκυνούμενον, καi Θεον δοξαζόμενον, δείξΙJς 
καi πλάνην άπασαν, αύτοu θείι;χ χάριτι, τfiς άσεβείας μειώσΙJς, 
όρθώς διδάσκων εύσέβειαν. διο σαίς πρεσβείαις, καi τφ κόσμιρ 
δωρηθfiναι το μέγα έλεος. 

ΧΑίροις δ ζήλου θείου πλησθείς, καi των αίμάτων, ταίς pοαίς 
καθηγίασας, τιlν πόλιν των Βελαγράδων, καi τον δεσπότην 
Χριστόν, τφ [12] άθέφ, οχλφ άνεκήρυξας, σαρκός 
κατεπάτησας, ήδονaς καi σκιρτήματα, ταίς άρεταίς δέ, τιlν 
ψυχιlν κατελάμπρυνας, καi προς έν8εον άνεπτέρωσας έρωτα. 
ο8εν τιlν παναγίαν σου, κυκλοuντες πανεύφημε, λάρνακα πό8ιρ 
τfiς θείας, φιλανθρωπίας αίτούμεθα, τυχείν σαίς πρεσβείαις, καi 
τφ κόσμφ δωρηθfiναι το μέγα έλεος. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

Τ Αίς τών αίμάτων pοαίς έπισταζόμενος, καi τφ κάλλει τών 
στιγμάτων ώραϊζόμενος, ώραίος ώφθης, τφ νικητικφ διαδήματι, 
Θεφ τφ παντάνακτι, δν έκτενώς άδιαλείπτως ίκέτευε, 
δσιομάρτυς Νικόδημε, ύπf:ρ τών πίστει, καi πόθφ έκτελούντων 
τιlν άεισέ6αστον μνήμην σου. 
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Καi νυν. Θεοτοκίον. 
Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων σου. 

Δοξολογία μεγάλη, καi άπόλιισις. Είς τήν λειτουργίαν τά 
τυπικά, καi έκ του κανόνος του άγίου {bδή γ , καi ς '. 
Άπόστολον καi Εύαγγέλιον ζήτει* Όκτωμ6ρίφ κς '. 

Κοινωνικόν. Είς μνημόσυνον αίώνιον. 

:_J ......_ ____________________________________________________________ __ 



Acolouthia of Seven Saints 



ΜΗΝΙ ΙΟΥ Λlω ΙΖ · . 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΤΑΡΙΘΜΩΝ 
Ποιηθείσα παρa τοϋ έν ίερομονάχοις Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. 

'Εν τφ μικρφ έσπεριvφ ίστώμεν στίχ[ους) δ '. 
στιχηρά προσόμοια. τΗχος α'. 

Πανεύφημοι μάρτυρες. 

Ε Πτάριθμοι ενδοξοι ύμaς, τοϋ παντός δ πρύτανις, τφ 
έπταδώρφ τοϋ Πνεύματος, έκόσμησε Θεός, καi γραφών έκθέσει, 
δι' ών εθνη liπαντα, Βουλγάρων προς τι)ν πίστιν μετήγαγεν, φ 
νϋν πρεσ6εύσατε, δωρηθί;ναι ταίς ψυχαίς ήμών, τι)ν είρήνην καi 
το μέγα ελεος. 

Επτάριθμοι σάλπιγξιν έπτά, τα ίεριχούντεια, τείχη ποτε 
καθΙJρέθησαν, ώς σάλπιγγες ύμείς, έν τριάδι lνα, Θεόν τε 
σαλπίσαντες, τφ κόσμφ τaς αίρέσεις ώλέσατε, καi νϋν 
πρεσ6εύσατε, δωρηθflναι ταίς ψυχαίς ήμών, τι)ν είρήνην καi το 
μέγα ελεος. 

Επτάριθμοι σήμερον ύμών, ή φαιδρa πανήγυρις, πανευσεβώς 
συνελήλυθεν, όντως χαρμόσυνος, τοϋ Κυρίου μϋσται, Κύριλλε 
Μεθόδιε, καi Κλήμη συν Ναουμ Ά γγελάριε, Σάββα μακάριε, καί 
Γοράσδον* ίκετεύσατε, τφ Κ(υρί)φ ύπtρ τών ψυχών ήμών. 

Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

Ο Σιοι έπτάριθμοι τι)ν άρετι)ν έκ 6ρέφους άσκήσαντες, όργανα 
γεγόνατε τοϋ άγίου Πνεύματος, καi παρ' αύτοϋ λα6όντες τιlν 
τών θαυμάτων ένέργειαν, έζωγρήσατε τους άνθρώπους προς 
θεοσέ6ειαν. διό παppησίαν τυχόντες πρός Κ(ύριο)ν, αίτήσασθε 
είρήνην ταίς ψυχαίς ήμών καi το μέγα ελεος. 
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Καί νvν. Θεοτοκίον. 
Είς τόν στίχ[ον] ήχος 8 '. Ο[κος τοv Εύφραθii. 

ΦΕγγει τών άρετών, Βουλγάρους καί Δαλμάτας, καί τών 
Μυσών τα πλήθη, διδάξαντες ένθέως, προς θείαν πίστιν 
ηγαγον. 

ΡΥ στας καί συμπαθείς, άppωγούς καί προστάτας, καί θείους 
πολιούχους, πλουτήσαντες είκότως, ύμaς νϋν μακαρίζομεν. [2] 
ΑΔωμεν τφ Θεφ, τφ δόντι ίατρείον, ψυχών τε καi σωμάτων, 
τούς θείους Έπταρίθμους, καi κήρυκας τfiς πίστεως. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

Δ Εϋτε φιλεόρτων το σύστημα, τούς ίσαποστόλους 
Έπταρίθμους καi κήρυκας τοϋ εύαγγελίου ψαλμοίς καi ϋμνοις 
άνευφημήσωμεν. οuτοι γαρ ποταμοί τοϋ νοητοϋ παραδείσου 
άνεδείχθησαν, τας ψυχικας άρούρας τοίς ούρανίοις ομβροις 
έπαρδεύοντες, καi καρποφόρους Χριστφ τφ Θ(ε)φ δεικνύοντες, 
τφ παρέχοντι ταίς αύτών πρεσβείαις ήμίν το μέγα έλεος. 

Καί νvν. Θεοτοκίον. Νvν άπολ ύεις. Τό τρισάγιον. 
Τό άπολυτίκιον. τΗχος δ '. Ό Θ(εό)ς τών πατέρων ήμών. Καί 

άπόλυσις. 

'Εν τφ μεyάλφ έσπεριν@ ίστώμεν στίχ[ους} ς' καί ψάλ[λομεν] 
στιχ[ηρά] προσόμοια. τΗχος 8 '. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι, στεφανώσωμεν τοuς 'Επταρίθμους, 
τούς διΙJρημένους τοίς σώμασι, καi συνημμένους τφ Πνεύματι, 
τούς τών θεοφόρων πρωτοστάτας, Τριάδος ύπf:ρ προόδου τοuς 
άθλήσαντας, φωστfiρας τfiς Δαλματίας διαλάμποντας, τfiς 
Βουλγαρίας τοuς στύλους. οϋς στεφάνοις δόξης ώς νικήσαντας 
στεφανοί, Χριστός ό Θεός ήμών ό έχων το μέγα έλεος. 

Ποίοις μελφδιών liνθεσιν, άναδήσωμεν τούς 'Επταρίθμους, 
τούς ίσαποστόλους χαρίσμασι, καi δμοτίμους έν χάριτι, τα 
τερπνa τοϋ Πνεύματος δοχεία, ποιμένας χριστομιμήτους διa 
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πίστεως, δογμάτων τfjς 'Εκκλησίας τούς άκρέμονας, τοuς 
έπιγείους άγγέλους, ούρανίφ δόξΙJ, οϋς έτίμησεν ό ΧριστΟς τfjς 
δόξης ό Κύριος, ό έ:χων τό μέγα έ:λεος. 

Ποίοις ύμνφδιών κάλλεσιν, έπαινέσωμεν τοuς 'Επταρίθμους. 
Κύριλλον Μεθόδων Σά66αν τε , Ναοuμ Γοράσδονα Κλήμεντα, 
σuν Άγγελαρίφ τοuς προσώποις, τρισίν ϊνα καταγγείλαντας 
Θεόν πάσι, καί πίστιν τών όρθοδόξων τοuς στηρίξαντας. 
τούτους γαρ όντως άξίως, άθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοί 
ΧριστΟς ό ΘεΟς ήμών, ό έ:χων τό μέγα έ:λεος. 

Δόξα. .,.Ηχος πλ. fJ '. 

Τ Ας μυστικaς του Πνεύματος σάλπιγγας, τοuς θεοφόρους 
πατέρας άνευφημήσωμεν, τοuς έπταλαμπροπυρσομόρφους 
πλανήτας, τοuς f 3] τι)ν του πόλου ήμίν liνοδον δεικνύοντας, οίς 
ό αίwν ταίς αύτών άρεταίς κανονίζεται, καί τα Μυσών πλήθη 
τίj των γραφών έκθέσει άνακαινίζεται. τfjς γαρ άνωτάτω 
σοφίας δεδωρημένης τοίς αύτών χείλεσιν, ώς πάλαι τοίς 
άποστόλοις, δόξαν Θεου τρανώς διηγήσαντο. καταφλέξαντες 
αίρετικών τa ζιζάνια πυρί του Πνεύματος, καί Μακεδονίου 
pouν τον ψυχόλεθρον, ώς ό 'Ηλίας δισσοuς πεντήκοντα, τόπον 
έκ τόπου άμειβόμενοι ϊως λαμπρόν κατα άσεβούντων 
στήσαντες τρόπαιον, έκάθηραν τα λιθοκάρδια ε&νη τφ θείφ 
6απτίσματι. προς οϋς 6οήσωμεν, πατέρες θειότατοι καί 
ίσαπόστολοι, πρεσβεύσατε πρΟς Κύριον έλεηθfjναι τaς ψυχaς 
ήμών. 

Καί νϋv. Θεοτοκίοv. 
Είσοδος. Τό προκείμεvοv. καί τά άvαγvώσματα ζήτει τοϋ άγίου 

Κλήμεvτος, άριθμ(i) ς'. 
Είς τήv λιτήv στιχηρά ίδιόμελα . .,.Ήχος α'. 

Δ Ευτε φιλεόρτων το σύστημα, {lσματικι)ν ύμνφδίαν 
προσάξωμεν σήμερον τft πανηγύρει των ίσαποστόλων 
Έπταρίθμων. τφ γαρ ϋψει τfjς γνώσεως άκλινώς ένατενίσαντες, 
καί κατοπτεύσαντες άδήλως τον βυθόν τfjς σοφίας, ταίς 
θεοσόφοις διδαχαίς τα λιθοκάρδια των Μυσών γένη 
έπλούτησαν, καί πρεσβεύουσιν ύπi:ρ των ψυχών ήμών. 
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Ε Νθέοις πράξεσι τα σώματα, σuν ταίς ψυχαίς νομίμως 
άσκήσαντες, τα θεία έβροντήσατε δόγματα. καί ταίς άγγελικαίς 
συμμιγέντες δυνάμεσι, τρισυποστάτφ Θε{ϊJ άπαύστως 
λειτουργείτε, τον έπινίκιον ϋμνον {iδοντες. διο καί ήμείς 6οώμεν, 
δ έν Τριάδι γινωσκόμενος Θεός, λιταίς τών Έπταρίθμων σου 
έλέησον καί σώσον ήμάς. 

Το μέγα κλέος τfjς 'Εκκλησίας, μέγιστοι 'Επτάριθμοι, τον 
άγώνα τον καλον άνδρείως άγωνισάμενοι, καί τον δρόμον του 
κηρύγματος τελέσαντες, τα τών ούρανών σκηνώματα 
έφθάσατε, καί σuν άγγέλοις άγαλλόμενοι, ύπf:ρ ήμών άεί 
πρεσβεύσατε του λυτρωθfjναι τας ψυχaς ήμών. 

Δόξα. τΗχος δ '. 

ΕΛαμψαν τα καλα ύμών εργα 'Επτάριθμοι, ώς ilλιος έπί τfjς 
γi'jς, καί έν ούραν(ϊ). τιlν γaρ άναρχον γέννησιν του Υίοu, καί 
του Πνεύματος τιlν έκπόρευσιν έκ Πατρος μόνου κηρύξαντες, 
αίρετικοuς καη:~σχύνατε, καί προς τιlν άληθfj καί όρθόδοξον 
πίστιν τοu Χριστού, τα άτίθασα έ:θνη έζωγρήσατε, διο 
ίκετεύσατε ύπf:ρ ήμών προς Κύριον, δωρηθfjναι ήμίν το μέγα 
Ε.λεος. 

Καί vvv. Θεοτοκίον. 
'Από στίχου στιχ[ηρά] προσόμοια. τΗχος πλ. α'. 

Χαίροις άσκητικών. 

ΧΑίροις τών 'Επταρί&μων χορός, τfjς Βουλγαρίας τα μεγάλα 
προπύργια, οί στύλοι τfjς Δαλματίας, καί τών Μυσών έδρασμός, 
τών Θεον όρώντων προηγούμενοι, Χριστού οί ποιμάναντες τον 
λαιJν θείοις [4] δόγμασι, τον νοητον δέ, 'Αμαλιlκ τροπωσάμενοι, 
οί θερμότατοι, τfjς Τριάδος ύπέρμαχοι, νόες φωτοειδέστατοι, 
τfiς γνώσεως πέλαγος, σuν άρχαγγέλοις Τριάδι, περιχαρώς 
παριστάμενοι, Χριστον δυσωπείτε, ταίς ψυχαίς ήμών δοθfjναι το 
μέγα Ε:λεος. 
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ΧΑίροις τών 'Επταρίθμων χορός, του έπιγείου στερεώματος 
ίlλιος, άκτίνες καi δαδουχείαι, έκ τρισηλίου αύγης, της άγάπης 
pείθρα μη κενούμενα, φωστf\ρες πολύφωτοι, τα του Πνεύματος 
οργανα, οί τfiς χάριτος, διαπρύσιοι κήρυκες, οί πολύολ6οι, τών 
γραφών είσηγήσεσι, νόμους οί προεκθέμενοι, Χ(ριστο)υ τφ 
πληρώματι, οί δδηγοi πρός τα liνω, του παραδείσου οίκήτορες, 
Χριστον δυσωπείτε, ταίς ψυχαίς ήμών δοθfiναι το μέγα f,λ~ος. 

Χ Αίροις τών 'Επταρίθμων χορός, ούρανο6άμονες έπίγειοι 
aγγελοι, Βουλγάρων ή σωτηρία, καi Δαλματών ή χαρά, Κλήμη 
σύν Ναούμ τε Άγγελάριε, Γοράσδων Μεθόδιε, Σάββα Κύριλλε 
ενδοξοι, έπιστήμονες, ίατροi οί άείppοοι, οί του Πνεύματος, 
ποταμοi οί ποτίσαντες, πάσαν γfiν τφ κηρύγματι, μαστοi οί 
έκ6λύζοντες, τfjς σωτηρίας το γάλα, το τfjς σοφίας άγλάϊσμα, 
Χριστον δυσωπείτε, ταίς ψυχαίς ήμών δοθfiναι το μέγα f,λεος. 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

0Υρανοδρόμφ έπι6άντες όχήματι 'Επτάριθμοι f,νδοξοι, τών 
άρετών έφθάσατε τιlν άκρόπολιν δι' άσκήσεως, καi δοχεία 
γενόμενοι του άγίου Πνεύματος, ταίς τών θαυμάτων 
8εοσημείαις καi έπιδείξεσι, τα λιθοκάρδια εθνη προς τιlν 
άμώμητον του Χ(ριστο)υ πίστιν έζωγρήσατε. καi τών έμπόνων 
άγώνων τα γέρα άξίως κομισάμενοι, ταίς ούρανίαις 
συνευφραίνεσθε ταξιαρχίαις, τfjς Έδεμ κληρονόμοι γενόμενοι 
καi οίκήτορες, άλλα πρεσ6εύσατε τφ σωτfjρι τών δλων, 
είρηνευσαι τον κόσμον, καi σGχ:Jαι τ<χς ψυχας ήμών. 

Καί νvν. Θεοτοκίον. 
Νvν άπολύεις. Τό τρισάγιον. 'Απολυτίκιον. Ό Θεός τών 

πατέρων ήμών. 
Είς τόν όρθρον. είς τήν α' στιχ[ολογίαν] κάθισμα. τΗχος α'. 

Τόν τάφον σου σωτήρ. 

Τ Ας σάλriιγγας Χριστου, τούς σοφούς 'Επταρίθμους, 
τιμήσωμεν πιστοί, έν Τριάδι τον ένα, Θεον τούς 
καταγγείλαντας, έκ Πατρός τε τιlν πρόοδον, καi έλκύσαντας, 
ώς έκ 6υ8ου άπιστίας, fθνη Μύσεα, πρbς τιlν όρθόδοξον πίστιν, 
του Πνεύματος χάριτι. 
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Δόξα. Τδ αύτ6. Καi νvν. Θεοτοκίον. Μαρία τό σεπτόν. 
Είς τήν fJ' στιχ[ολογίαν]. τΗχος δ '. Ταχύ προκατάλα&. 

Ε Πτάριθμοι fνδοξοι, καί τών θαυμάτων πηγαί, πιστώς τούς 
τιμώντας νυν, καi άνυμνούντας ύμάς, κινδύνων καί θλίψεων, 
pύσασθε τιj δυνάμει, τού Χριστού καί δεσπότου, έχοντες 
πα(>pησίαν, ώς Θ(ε)φ παρεστώτες, άεί ταίς άνω δυνάμεσιν 
άληκτα. 

Δόξα. Τδ αύτό. Καi νvv. Θ(εο)τ(οκίοv). Ταχύ προκατάλα8ε. 
[5] Μετά τδν πολυέλεον κάθισμα. τΗχος δ '. 

Έπεφάνη σήμερον. 

Εορτάζει σήμερον ή 'Εκκλησία, τfιν σεπτfιν πανήγυριν τών 
Έπταρίθμων τών σεπτών. καί γaρ αύτοί έστερέωσαν, τfιν 
Βουλ γαρίαν τοίς θείοις αύτών δόγμασι. 

Δ6ξα. Τό αύτ6. Καi νvν. Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΠΡοστασία άμαχε τών θλι6ομένων, καi θερμη άντίληψις τών 
πεποιθότων έπί σέ, άπο κινδύνων με λύτρωσαι. σύ γaρ ύπάρχεις 
ή πάντων 6οήθεια. 

Οί άvα8αθμοί. Τό α' άvτίφωνον τοv δ ' ήχου. Προκείμενον. 
τΗχος δ '. Οί ίερείς σου Κύριε ένδύσονται. Τό στόμα μου λαλήσει 
σοφίαν. Τό Πiiσα πνοή. Εύαyγέλιον ζήτει Όκτω8ρίφ ιη', τijς 

λειτουργίας τοv άyίου Λουκa. Ό Ν '. Δόξα. Ταίς τών 
Έπταρίθμων. Καi νvν. Ταίς τfjς Θεοτ6κου. Έλέησ6v με δ Θεά;, 

καi τό ίδιόμελον. 
ΤΗχοςπλ. 8'. 

ΕΞεχύθη χάρις έν χείλεσιν ύμών, δσιοι πατέρες, καί γεγόνατε 
ποιμένες τfiς του Χριστού 'Εκκλησίας, διδάσκοντες τά λογικ<χ 
πρό6ατα, πιστεύειν είς Τριάδα όμοούσιον, έν μιά θεότητι. 

Ό κανών τών άγίων Έπταρίθμων, ού ή άκροστιχίς, 
Τούς Έπταρίθμοvς Γρηy6ριος αίvέσω. 

'.{lδή α'. τΗχος δ '. 
Ά νοίξω τό στ6μα μου. 
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ΤΑ θεία πυρσεύματα, του νοητου στερεώματος, 'Επτάριθμοι 
πάμφωτοι θεογνωσίας φωτί, καταυγάσατε τον pυπαρόν μου 
νόον, δπως ύμών ι7σματα, ι7σω γηθόμενος. 

Ο Λοι σου τοίς ίχνεσι, του δι' ήμaς ύπομείναντος, σταυρόν τε 
καi θάνατον, άκολουθουντες θερμώς, προς σον ερωτα, 
συντόνως δια τουτο, τήν σάρκα ένέκρωσαν, σύν τοίς παθήμασι. 

Υ Ψόθεν κατέ6ρεξεν, δ έν ύψίστοις καθήμενος, Θεος το 
έπτάδωρον του παρακλήτου ύμίν, δι' δ εφασκεν δ πάλαι 
Ήσα\ας, έπαναπαυόμενον Χ(ριστ)φ Έπτάριθμοι. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΣΥ νέλα6ες aχραντε, τον προ αίώνων άμήτορα, έκ σου δέ 
άπάτορα δίχα τροπfjς η φυρμου, καi καθέστηκας φαιδρώς 
ώραίσμένη, ώς νύμφη πανάμωμος, τφ παντοκράτορι. 

'Έτερος κανών τοίJ αύτοv, ού ή άκροστιχίς, 
Αύθ' Έπταρίθμοις δεύτερον πλέκω μέλος. 

'(lδή α'. τΗχος πλ. δ '. 
,, fισωμεν τ@ Κ( vρί)φ. 

ΑΡιστα του δεσπότου, σκεύη χρηματίσαντες 'Επτάριθμοι, 1Cαί 
έν σκεύεσι τουτον, πολιτείας χρηστfjς έδοξάσατε. 

Υ Λην τών έγκοσμίων, ερωτι Θεου άπετεφρώσατε, ύπερκόσμιον 
όντως, καi ούράνιον 6ίον έλόμενοι. 

Θ Αλασσαν άθε\ας, ίπποι ώς θεόλεκτοι ταράξαντες, περιούσιον 
εθνος, προσήγετε Θ(ε)<f°' δια πίστεως. [6] 
Ε Να τον τfjς Τριάδος, Λόγον τον ά\διον πανάχραντε, ύπέρ 
φύσιν τεκουσα, των άνθρώπων το γένος διέσωσας. 

'(lδή y '. Τούς σούς ύμνολόyοvς. 

ΕΣ6έσθη ίσχύς τών 6ογομίλων, καi δράκοντος 6έλη πονηροu, 
καi του Βιχνίκου αίρεσις. τήν γαρ Βουλγάρων fiρδευσαν, 
λουτρφ τφ του 6απτίσματος, &πασαν γfjν οί Έπτάριθμοι. 
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ΠΡος 'Ρώμην άφίκοντο τi)ν 8είαν, τ<'χς 6ί6λους λα6όντες ώς 
ποτέ, τον νόμον έκ Σινά Μωσfjς, ώς έκ Σιwν δε ταύταις νυν, 
έθνη Βουλγάρων άπαντα, πρός θείαν πίστιν μετήγαγον. 

Τ Ούς σούς 'Επταρίθμους εύφημουμεν, Ναούμ καi τον 
Κλήμεντα Χ(ριστ)έ. Μεθόδων καi Κύριλλον, τον Σάβ6αν καi 
Γοράσδονα, καi τοίς άγγέλοις σύσκηνον, τον ίεpον Άγγελάριον. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

Α Νήροτος άρουρα ώράθηζ, τον στάχυν τεκουσα της ζωfjς, 
τον πάσι τοίς μετέχουσιν, άθανασίας πρόξενον, τον έν άγίοις 
&γιον, άγίως άναπαυόμενον. 

'Άλλος. Σύ ε[ τό στερέωμα. 

Πολεις άμει6όμενοι, το του Χ(ριστο)υ εύαγγέλιον, έθνει παντί, 
όντως καi Τριάδα, Θεον ενα έκήρυξαν. 

ΤΕκνα Θ(ε)φ ηγειpαν, λουτρφ του θείου βαπτίσματος, τφ 
ποιητίj, ώραίοι δε πόδες, τφ κηρύγματι ώφθησαν. 

Απασαν ύπέστητε, θλίψιν καi κάκωσιν πάνσοφοι, έξαγαγείν 
τοuς &βυθισμένους, τfiς αίρέσεως άπαντας. 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΡΗξον των πταισμάτων μου, σεφ<'χς άφύκτους παν~χραντε, ώς 
σος Υίός, πάλαι προπατόρων, το χειρόγραφον έppηξε. 

Κάθισμα. Τήv σοφίαv καί Λόγον. 

ΜΑθητεύσαντες έθνη τα των Μυσων, καi κηρύξαντες πίστιν 
τήν άληθfi, τφ 8είφ 6απτίσματι, μετηγάγετε &παντας, προς τόν 
Θεον τρισόλβιοι. Βιχνίκου τi]ν αίρεσιν, τίj ένεργείι;χ όντως, 
θαυμάτων έσ6έσατε. δθεν καi νοσούντων θεραπεύετε πάθη, καi 
λόγφ τa πν(εύμ)ατα άπελαύνετε δσιοι, τfjς Τριάδος ύπέρμαχοι. 
πρεσβεύσατε Χριστφ τφ Θε{ϊ'J των πταισμάτων άφεσιν 
δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ τi)ν άγίαν μνήμην ύμών. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί vvv. Θεοτοκίοv. 
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Τήν ούράνιον πύλην καi κι8ωτ6ν. 
'(2δή δ '. Τήν άνεξιχνίαστον. 

ΡΗσεσιν έπόμενοι τών προφητών, καί τών άποστόλων τοίς 
ίχνεσι, τον έν Τριάδι έκηρύξατε Θεόν, τον προ6ολέα τοϋ 
Πνεύματος, καί Υίόν γεννήτορα τέλειον. 

IΔείν έφιέμενοι δόξαν Θεοί>, θλίψεις διωγμούς τε καί μάστιγας, 
άνδρειοφρόνως, καi όνείδη χαλεπά, ύπtρ Χριστοί> της πίστεως, 
ζέοντες τφ πνεύματι tφερον. 

Θ Αύμασιν έπώμ6ρησεν δ ούρανός, εργοις τε μεγίστοις ό 
ϋψιστος, [7] τοUς Έπταρί8μους, δι' ών τfιν ύπ' ούρανόν, θείων 
χαρίτων έπλησε, πάθη τε ποικίλα ίάσατο. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Μ Αρίαν τfιν liχραντον δευτε πιστοί, ϋμνοις εύφημήσωμεν 
&.παντες, ώς άσυγκρίτων ύπερτέρα Σεραφίμ, καi τών 6ροτών 
μεσίτρια οuσα τφ Θ(ε)φ νυν παρίσταται. 

'Άλλος. Είσακήκοα Κύριε. 

IΣοδύναμον σύν8ρονον, το έκπορευόμενον Πνευμα &.γιον, έκ 
Πατρός άνάρχου μόνου τε, οί σοφοί πατέρες άνεκήρυξαν. 

Θ Ωρηχ8έντες τφ Πν(εύματ)ι, pήσεις τών γραφών, σαφώς 
άνηρμήνευσαν, τοίς Βουλ γάροις καί άτίθασ{σ}α, πρός Χ(ριστο)ϋ 
τfιν μάνδραν t8νη flλασαν. 

Μ Ετανοίι;χ καi δάκρυσι, σεαυτfιν προ τέλους ψυχή μου 
κάθαρον, Έπταρίθμων ταίς δεήσεσι, σου τfιν σωτηρίαν 
έπιτρέψασα. 

<Θεοτοκίον>. 

0 Υρανόν του πετάσαντος, tμψυχον παλάτιον ώφθης 
άχραντε, καί έσκήνωσεν έν μήτρι;χ σου, δ δεσπότης όντως πάσης 
κτίσεως. 
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'(2δή ε '. Έξέστη τά σύμπαντα. 

Ο Φθόγγος διέδραμεν, είς πάσαν γfjν 'Επτάριθμοι, pήματα δ' 
έπ' άκρων τών 6ορέων, τών θεοσόφων εύαγγελίων ύμών, καί 
έσωσε Κ( ύριο )ς δι' ών πάντας τούς πιστεύοντας, είς Τριάδα τιlν 
άκτιστον. 

Υ Πέσχετο Κ(ύριο)ς, 'Α6ραeχμ τ(ί> προπάτορι, δοϋναι εύλογίαν 
είς τα έθνη, γένος Βουλγάρων νϋν δ' ύμών εύλογεί, λα6όντες 
οδν τ<χς άνταμοι6άς, χαίροντες είσήλθετε, είς χαρeχν τοϋ Θ(εο)ϋ 
ύμών. 

ΣΤαλέντες τιlν άκτιστον, Τριάδα . τfiς θεότητος, iiπασι 
Βουλγάροις άναγγέλλειν, Πατέρα Λόγον καί Πνεϋμα ένα Θεόν, 
τιlν αίρεσιν λύκων τών δεινών, μασσαλιανών ύμείς, παντελώς 
άπεσ6έσατε. 

Θεοτοκίοv. 

Γ Εραίρουσιν άχραντε, καί άνυμνοϋσιν άνωθεν, άγγελοι 
άpχάγγελοι άppήτως, φύσις δε γfjθεν μεγαλοφώνως 6ροτών, τον 
τόκον σου, τέλειον Θ(εό)ν, όντως καί Θεάνθρωπον, έν ύψίστοις 
δεσπόζοντα. 

'Άλλος. Όρθρίζοvτες 6α'δμεv. 

IΔpώσιν άναμίξαντες ένδοξοι, άσκητικοίς, ίδρώτ' άποστολικόν, 
τών όpθοδόξων κέρας ώφθητε. 

Σ Τενούμενον πολλοίς παραπτώμασι, σωτηρίας, προς πλάτος 
ίθύνατε, ώς κυ6ερνfjται, πανάpιστοι. 

ΔΕσμών με έκλυτρώσασθε δσιοι, τών πταισμάτων, τον σειραίς 
άφύκτοις νϋν, πεπεδημένον τών θλίψεων. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

ΕΞαίφνης έπελεύσει τοϋ Π(νεύματο)ς, ηj τοϋ Πατρός, εύδοκίc;χ 
τοϋ Θεοϋ, τον Λόγον κόρη συνέλα6ες. 
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'pδή ς'. Τήv θείαν ταύτην καί πάντιμον. 

Ρ Ανάτω άνωθεν σήμερον, ή χάρις τών άγίων τα θαύματα, καi 
έμπλησθήτιοοαν, κόσμου παντος τα συστήματα, τα άνυμνοuντα 
πόθφ τούτους τοίς {iσμασι. [8] 
Η Γήσω πάντα ώς σκύβαλα, χορος τών 'Επταρίθμων τά 
pέοντα, καi έπεπόθησας, άφθαρτα θεία αίώνια. τον γάρ 
Χριστον δοξάσας της δόξης έτυχες. 

ΓΝωρίσας μόνος ό Κύριος, ίδρώτας ύμών θείοι 'Επτάριθμοι, 
ύπi:ρ τfiς πίστεως, τα πρωτοτόκων σκηνώματα, δεδοξασμένα 
νυν έχαρίσατο. 

Θεοτοκίον. 

0 Θείος Λόγος διέκυψεν, έξ ϋψους θείκοu άπαυγάσματος, είς σε 
πανάχραντε, καl τών 6ροτών τα συστήματα, τfjς πλάνης τών 
είδώλων πάντα διέσωσεν. 

'Άλλος. Χιτώνά μοι παράσχοv. 

Υ Πέρτεροι φανέντες τών 6ροτών, άρετών στιλπνότητι, 
κόσμον οίκήσαντες, ύπερκόσμιον Θ(εο)ν έκληρώσασθε. 

Τ Ας σάλπιγγας Χ(ριστο)ϋ νεανικώς, τaς ίεριχούντεια, τείχη 
αίρέσεων, καθελούσας, θεί(Χ χάριτι {ίδωμεν. 

Εrκράτειαν άένναον εύχήν, άγάπην άθόλωτον*, κτησάμενοι 
ώφθητε, άκηλίδωτα Θ(εο)ϋ όντως έσοπτρα. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Ρ Ανάτω εύφροσύνην ούρανός, καi γη άγαλλίασιν, έπi σε 
άχραντε, τον γaρ κτίστην έν άγκάλαις έ6άστασας. 

Κοντάκιον. τΗχος δ '. Ό ύψωθείς έν τ@ σ(ταv)ρ@. 

Α Καταγώνιστοι άσκήσει όφθέντες, τaς μηχανας τών 
δυσμενών άοράτων, τίj θείκίj δυνάμει έτροπώσασθε, πλήθη δε 
διδάξαντες, άτιθάσ{σ}ων Βουλγάρων, πίστιν τιlν όρθόδοξον, 
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άνεδέξασθε στέφος. ύπtρ ήμών πρεσ6εύσατε Χ(ριστ)ψ, δοuναι 
πταισμάτων Έπτάριθμοι άφεσιν. 

Όο[κος. 

Τους tν άσκήσει tκλάμψαντας καi εύσε&ίας τοuς κήρυκας, 
τοuς άληθείς στύλους καί βάσεις τfiς 'Εκκλησίας καί σάλπιγγας 
ένθέους τών τοu Χριστοu δογμάτων, τοuς τaς αίρέσεις πυρi τοu 
Πνεύματος καταφλέξαντας καi τιlν όρθόδοξον πίστιν τρανώς 
καταγγείλαντας, τοuς θεοφόρους Έπταρίθμους, δεuτε πιστοi 
εύφημήσωμεν. ούτοι γaρ τον έχθρον Βελίαρ καi άσεβών μανίαν 
νικήσαντες, τίj τών γραφών έκθέσει τa Μυσών καi Βουλγάρων 
γένη έξ άγριελαίου είς καλλιέλαιον έγκεντρίσαντες, πάντας 
προς τιlν άμώμητον πίστιν τ(ί) θείφ βαπτίσματι μετήγαγον, καi 
κρουνοuς θαυμάτων τιΊν ύφήλιον επλησαν. διό καi στεφηφόροι 
Θ(ε)(ί) τ(ί) παντάνακτι παρίστανται. πρός οϋς βοήσωμεν πατέρες 
θειότατοι καi ίσαπόστολοι, ύπέρ ήμών πρεσ6εύσατε Χριστ(ί), 
δοuναι πταισμάτων Έπτάριθμοι άφεσιν. 

ΜΗΝΙ 'Ιουλίφ ιζ'. των άγίων θαυματουργών καi ίσαποστόλω 
Έπταρίθμων, Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, Σάββα, 
'Αγγελαρίου, Γοράσδονος καi Ναούμ. 

[9] Έπτa πλανήταις διέπει κτίσιν πόλος. 
Οί δ' έπτάριθμοι άπλανfi τρίβον πόλου. 

Είκάδι έβδομάηι νuν Έπταρίθμους άναμέλπω. 

'(2δή ζ '. Ούκ έλάτρεvσαv τfί κτίσει. 

ΡΗτορεύοντες του Πνεύματος μυστήρια, εθνη Μυσών ποτέ, 
καi άνυμνοuντες είρκτfi, δεσμών έλυτρώθησαν χαίροντες 
εψαλλον, ύπερύμνητε, ό τών π(ατέ)ρων Κύριος καi Θ(εο)ς 
εύλογητός ει 

IΑτfiρες τών άνθρώπων άπεφάνθητε, ταίς διδαχαίς ύμών, νuν 
δέ έσόπτρων σαφώς, λυθέντων παντάνακτι {iδετε liληκτον, 
ύπερύμνητε, ό τών πατέρων Κ(ύριο)ς καi Θ(εό)ς εύλογητός εί. 

0Μοδύναμον τρισήλιον φώς liκτιστον, Τριaς ύπέρθεε, Π(άτ)ερ 
Υίέ καi το ζών, Πνεuμ' άγιον οίκτειρον ήμάς τοuς δούλους σου, 
ταίς δεήσεσι, τών Έπταρίθμων &παντας, τοuς σεπτώς σε 
προσκυνοuντας. 
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Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Σ Κηνη εμψυχος παλάτιον του κτίσαντος, νύμφη πανάμωμος, 
θρόνος χρυσόμορφος, έδείχθης πανάχραντε δθεν 6οώμtν σοι, 
χαίρε δέσποινα, ή τούς 6ροτούς θεώσασα θεϊκij κυοφορίζΧ. 

'Άλλος. Παίδες Έ6ραίωv έv καμίvφ. 

Ο Μματι ίδετε εύσπλάγχνφ, καi πηγάζετε τοίς προσιουσι 
χάριν, έκ πηγών σωτηρίου τ(ϊJ ύψίστφ θρόνφ, ώς Χερουβίμ 
Έπτάριθμοι, παρεστώτες της Τριάδος. 

Ν Ικης το τρόπαιον έκθέντες, τον Υίόν όντα ίσότιμον τεκόντι, 
καi το Πνευμα έκπορευτόν έκ Πατρός μόνου, αίρετικοi>ς 
καττjσχυναν, σύν Βιχνίκφ είς αίώνας. 

Π Υ ρινα Ciρματα όφθtντες, άναπτόμενα πυρi του παρακλήτου, 
τον όχούμενον 6έλει με άμπλακημάτων, έκ τοϋ πυρός 
λυτρώσασθε, τοϋ άσ6έστου είς αίώνας. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Λ Υσασα πύλας ούpανίους, μετανοίας μοι ύπάνοιξον τaς 
πύλας, καi πυλών άνηλίων Ciρπασόν με τάχος, ίνα ύμνώ σε 
&χραντε, είς πάντας τούς αίώνας. 

'(2δή η'. Παίδας εύαγείς έv τfί καμίvφ. 

Α Ναρχε Τριaς Θεε τών δλων, πρεσ6είαις τών 'Επταρίθμων 
ήμί'iς οίκτειρον, (>υσαι της κολάσεως, πάσης τε κακώσεως, καί 
της Έδf:μ άξίωσον ένθέως ψάλλοντας, τον Κύριον ύμνείτε τa 
εργα, καi ύπεpυψουτε είς πάντας τούς αίώνας. 

1 Σόκλεον φώς τ(ϊJ άναιτίφ, αύγάσαν ταίς θεϊκαίς 
άντανακλάσεσι, πάντας ύμί'iς ηϋγασε, τρόποις άποστόλων τε, 
τιlν οίκουμένην Ciπασαν έγείρειν ψάλλουσαν, τον Κύριον 
ύμνείτε τα εργα, καi ύπεpυψοVτε είς πάντας τούς αίώνας. 
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Θ(εο)τ(οκίον). 

Ν Υν ηγγικεν όντως σωτηρία, και λύτρωσις τών άνθρώπων έκ 
σου άχραντε, λuσον έγκλημάτων με, τόν ύπό τfιν σκέπην σου, 
νuν πεποιθότα [10] δέσποινα και θερμώς ψάλλοντα, τόν Κύριον 
ύμνείτε τα ίργα, καi ύπερυψοuτε είς πάντας τοuςαίώνας. 

"'Άλλος. Τόν aναρχον 6ασιλέα. 

Ε Νώπιον 6ασιλέων ώς Παuλος, έθνών τε καi άτιθάσ{σ}ων 
6αρ6άρων, έφέρετε τοϋνομα του σωτfiρος. διό κλfjσιν ύμών, 
ούpανία τε 6ί6λος, έγγεγραμμένην φέρει. 

Κ Υ ρίλλφ ζήλφ έπόμενοι θείφ, Μεθόδιε 'Α γγελάριε Σά66α, 
Κλήμη Ναοuμ καi Γοράσδων Βουλγάρων, τα ίθνη καi Μυσών, 
έμάθετε πιστεύειν, Θ(ε)φ τφ ένΤριάδι. 

Ω Σ θύται δεσποτικft τft άφθάρτφ, τραπέζι~ ξενίςχ 
πεpιτυχόντες, τόν άνθρακα τft λα6ίδι κατέσχον, ώς πάλαι 
Σεpαφίμ, τα χείλη Ήσαtου, καθαίpειν άμαρτίας. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

ΜΗ παύσυ ύπf:ρ ήμών δυσωποuσα. πιστών γαρ καταφυγfι σu 
ύπάρχεις, καi τft έλπίδι τft σΌ πεποιθότες, τόν σόν Υίόν άγνή, 
σεπτώς νυν προσκυνοuμεν, είς πάντας τοuς αίώνας. 

'.(lδή θ'. 'Άπας γηγενής. 

ΕΣοπτρα Πατρός, δοχεία δε Πνεύματος καi Λόγου κήρυκες, 
της σεπτfjς Τριάδος τε, ύπf:ρ προόδου όντες ύπέρμαχοι, θείαν 
χαραν εύφραίνεσθε νuν αύλιζόμενοι, τφ ύψίστφ, θρόνφ της 
θεότητος, τοίς άγίοις άγγέλοις Έπτάριθμοι. 

ΣΑλπιγγες Χριστοί) 'Επτάριθμοι πάνσοφοι Ναοuμ καi Κύριλλε, 
Μεθόδιε Σά66α τε, Κλήμη Γοράσδων καi Άγγελάριε, ύπf:ρ έμοu 
πρεσ6εύσατε τφ έν Τριάδι Θ(ε)@, δοuναι λύσιν πολλών 
έγκλημάτων μου, καi τυχείν 6ασιλείας τfiς άνωθεν. 
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Θ( εο )τ( οκίον ). 

Ω Μfjτερ Θεοϋ, σοi χαίρε κραυγάζομεν άχραντε δέσποινα, 
λϋσον τών παθών ήμών, τfjς άμαρτίας παϋσον τον τάραχον, 
τοϋ πονηροϋ τα σκάνδαλα έκ μέσου ποίησον, τούς τfiς "Α γαρ, 
γόνους ταίς πρεσ6είαις σου, εύσε6εί 6ασιλεί καθυπόταξον. 

"Άλλος. Τόν πpοδηλωθέντα. 

Ε Πτάριθμοι θείοι, εύθύνατε τaς φωνάς μου, προς Θεόν 
βα:ίJντος, θερμώς καi pύσασθε κακίας, τών δαιμόνων καi βλάβης 
άνθρώπων, ίνα κατα χρέως άνυμνώ ύμάς. 

Λ Αβόμενοι δόξης, άϊδίου καi άφθάρτου, ώς τελειωθέντες, έν 
Χ(ριστ)@ τοuς πίστει τιμώντας, τιlν άγίαν ύμών μνήμην τέλους, 
μακαρίου νϋν καταξιώσατε. 

Ο Λικώς θεότης, Τριaς ύπέρθεος δλη, Μονaς μη τμωμένη, 
Πάτερ Λόγε καi θείον Πνεϋμα, είς Θ(εό)ς τρισυπόστατος οντως, 
σώσον ήμάς πάσης περιστάσεως. 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΣΥ ε{ Θεοτόκε, τό δπλον ήμών καi τείχος, σύ εί ή προστάτις, 
τών πίστει είς σέ προστρεχόντων, σέ καi νϋν είς πρεσβείαν 
κινοϋμεν, ίνα λυτρωθώμεν τών έχθρών ήμών. [11] 

Έξαποοτειλάpιον. Γυναίκες άκουτίσθητε. 

Τ Ούς 'Επταρίθμους σήμερον, καi κήρυκας τfiς πίστεως, 
άνευφημήσωμεν πάντες, τοuς θείους ίσαποστόλους, Γοράσδον 
Άγγελάριον, Μεθόδιόν τε Κύριλλον, Κλήμεντα Σάββαν Ναούμ 
τε, Μυσοβουλγάρων ποιμένας, καi Δαλματίας φωστfjρας. 

ΜΑρία καθαρώτατον, χρυσοϋν θυμιατήριον, τfjς άχωρήτου 
Τριάδος, δοχείον γεγενημένη, έν φ Π(ατ)ιlρ ηύδόκησεν, δ δt 
Υίός έσκήνωσε, καi Πν(εϋμ)α τό πανάγιον, έπισκιάσαν σοι κόρη, 
άνέδειξε Θεοτόκον. 

Εlς τούς αίνους ίστώμεν στιχ[ηpά] δ' πpοοόμοια. τΗχος πλ. δ '. 
'Ώ τού παραδόξου θαύματος. 
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Ω Τοϋ παραδόξου θαύματος, τοίς 'Επταρίθμοις Θεός, 
ύπερ6λύσας τa νάματα, τοϋ άγίου Πν(εύματο)ς, κρουνοuς 
σοφίας έπλησε, καi τοίς Βουλγάροις τούτους άπέστειλε, δια τον 
Λόγον καί Πνεϋμα άγιον, ω τfjς άφάτου σου, προμηθείας 
δέσποτα, δι' /iς Χριστέ, σώσον τaς ψυχ<χς ήμών ώς μόνος 
εϋσπλαχνος. Δίς. 

Ω Τοϋ παραδόξου θαύματος, τοίς 'Επταρίθμοις Θ(εό)ς, ώς 
έπτ<χ στύλοις έ:πηξεν 'Εκκλησίαν άπασαν, άτιθάσων Βουλγάρων 
τε, καί τών Δαλμάτων, γραφών ταίς pήσεσι, καί τών γραμμάτων 
εύρέσει έννομα, ω τών μεγάλων σου θαυμασίων δέσποτα, δι' ών 
Χριστέ, σώσον τ<χς ψυχ<χς ήμών ώς μόνος εϋσπλαχνος. 

Ω Τοϋ παραδόξου θαύματος, τοίς 'Επταρίθμοις Θ(εό)ς, 
ύπερ6λύσας ένέργειαν, τών θαυμάτων ένδοξον, τών παθών 
έλυτρώσατο, τοuς δαιμονώντας, καί νόσους πάσχοντας, 
άμαρτημάτων, κηλίδος πάντας δε, ω τών μεγάλων σου 
θαυμασίων δέσποτα, δι' ών Χριστέ, σώσον τ<χς ψυχ<χς ήμών ώς 
μόνος εϋσπλαχνος. 

Δόξα. τΗχος δ '. 

0Σιοι 'Επτάριθμοι, άποστολικfiς διδασκαλίας άψάμενοι, καί 
δοχεία τοϋ άγίου Πν(εύματο)ς άναδειχθέντες, δι' έναρέτου 
πολιτείας, τfjς 'Εκκλησίας αίρετικοuς διa δογμάτων άπηλάσατε, 
καί την όρθόδοξον πίστιν έν τοίς Βουλγάροις σαφώς 
έτρανώσατε. καί νϋν έν ούρανοίς τijJ ύψίστφ τfjς Τριάδος θρόνφ 
σuν ταίς άΌλοις ταξιαρχίαις παριστάμενοι, τον έπινίκιον ϋμνον 
άληιcτον {iδοντες, πρεσ6εύσατε τijJ σ(ωτfi)ρι τών δλων 
είρηνεϋσαι τον κόσμον, καί σώσαι τ<χς ψυχ<χς ήμών. 

Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίον). Έκ παντοίων κινδύνων. 
Δοξολογία μεγάλη. Καί άπόλνσις. Είς τήν λειτουργίαν τά 
τυπικά, καί έκ τών κανόνων τών άγίων, φδή γ' καί ς '. 
Άποστολοευαγγέλιον ζήτει τοv άγίου Κλήμεντος. 

Κοινωνικόν. Είς μνημόσυνον αίώνιον. 

Τέλος καί τ@ Θ(ε)@ δόξα. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

Καί Μεγαλομάρτυρος 

ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ. 

Τυπω8είσα δαπάνn τοϋ τιμιωτάτου Κυρίου 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ. 

ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

Καί παρ' αύτοϋ τοίς δμοπατρίοις, καi τοίς λοιποίς 
τοίς μετ' εύλα6είας έκείσε προσερχομέ-

μοις έκδοθείσά. 

Con Licenca De' Superioή, & Privilegio. 

Ε Ν Ε Τ 1 Η Σ 1 Ν ,αχ'/ 

Παρι'χ Ίωάνν. Ά ντωνίφ τψ Ίουλιανψ, καi τοίς άδελφοίς. 
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ΤΟΙΣ ΚΑΤ Α ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
Καi τοίς λοιποίς έντευξομένοις 'Ιωάννης δ Παπά το 
χαίρειν έν Κυρίφ. 

ΑΝ καλα (ώ φίλοι συμπατριώται, καi λοιποi θεοσεβείς 
φιλομάρτυρες) δέν δύνομαι δσον ε{μαι όφειλέτης νά άποδώσω 
τfιν εύχαριστίαν είς τον κοινόν εύργέτην, καί άντιλήπτορα τfjς 
ήμετέρας π(ατ)τρίδος, καi πάντων τών μετα πόθου καi 
εύλαβείας αύτφ προστρεχόντων, τον θαυματουργον λέγω, καί 
χαριτώνυμον &γιον 'Ιωάννην, τον έκ Βλαδιμήρου, χρεοστώ δ' 
δμως κατα το δυνατον να δείξω έκείνην την θερμfιν εύλάβειαν, 
όποϋ φυλάττω μέσα είς το ταμείον τfjς ψυ~fjς μου, καi διά δλους 
μέν τούς άγίους κοινώς, ώσαν δποϋ ειναι προστάται, καi 
ύπέρμαχοι μέ τfιν πρεσβείαν τους έ:μπροσθεν του ύψίστου Θεοu, 
έξαιpέτως δέ δια τον έν βασιλεuσι τοuτον άθλοφόρον. δ οποίος 
ώντας μία ψυχfι καλοπισμένη άπό χάριτας ούρανίους. καί 
ένεργώντας είς τας χείρας του μάλλον το άήττητον δπλον του 
ζωηφόρου Σταυροu, παρα το σκflπτρον τflς έπιγείου 
δυναστείας, έπροαιpέθη καi έκουσίως να χύσn το α{μα του διά 
τόν σταυρωθέντα Χριστον καί να λάβn τον στέφανον τοu 
μαρτυρίου. δθεν καi ό άθλοθέ[5]της Θεός τον έτίμησε, καθWς έν 
ούρανοίς, τοιουτρόπως καi έδw είς τον κόσμον έτοuτον μέ τά 
&πειpα θαύματα. δποu άποτελοuνται καi γίνονται είς έκείνους 
όπου προστρέξουσιν είς τον ναόν του, καi έπικαλεσθοϋν τήν 
6οήθειάν του μετά πίστεως. τα δποία δια ΤΟ &πειpον πλflθος τά 
σιωπώ, καi άφήνω τοuς τεθαραπευμένους νά τα κηρύττουν, 
ώσaν όπου γίνονται άξιοπιστότεροι μάρτυρες μέ τήν πράξιν, 
παρά μέ τον λόγον. Έγw τοuτο μόνον δηλοποιώ τοίς πάσι, 
καθwς καί δλοι το ήξεύρουσι καί ε{ναι φανερόν πώς έπειδιl καi 
να ήξεύρω τιlν εύλάβειαν, καί το σέβας, όπου φέρουσιν δλοι οί 
Χριστιανοί είς αύτον τον θαυματουργον &γιον 'Ιωάννην το<ν> 
έκ Βλαδιμήρου, καi τήν πολυάνθρωπον πανήγυριν, όπου γίνεται 
είς τήν ήμέραν τflς έορτflς του, έ:στωντας καi νά συνάγωνται 
δλοι άπο τά πέριξ έκείσε χωρεία κατ' έκείνην τιlν ήμέραν, να 
πανηγυρίζουσι μέ όλονύκτιον δέησιν, έ:γραψα προς τε τον 
πανιερώτατον καi σοφώτατον πρώην μητροπολίτην της κατά 
Κύπρον έπαρχίας Κυταίων Κύριον Κοσμάν, &νθρωπον 
διδάσκαλον καi ένάρετον, δποu έπιστατεί τιlν μονιlν του άγίου, 
καi τούς ύμετέρους συμπατριώτας, παρακαλώντας τους να μοu 
στείλουν τιlν άκολουθίαν του άγίου μέ τον βίον του, όπου 
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εύρίσκεται, διa νa τον βάλω είς τύπον, να εΙναι είς χρησιν τών 
ψαλλόντων ίερέων. τιlν όποίαν πέμποντές την, καi 
διορθώνοντές την έδώ είς τα έλλείποντα οί περl ταuτα δεινοί, 
οϋτως τιlν ε6αλα είς τον τύπον, καθWς φαίνεται. δείχνωντας τό 
χρέος όπου εχω είς αύτον τον θαυματουργον άγιον, δια τα 
άπειρα θαύματα, καi τας άμέτρους θεραπείας, όπου κάνει είς 
τιlν έμιlν π(ατ)ρίδα. Παρακαλώντας πρώτον μεν τόν 
πανιερώτατον κύριον Κοσμαν, καί τούς έκείσε κατοικοuντας 
πατέρας να δεχθοuσιν αύτα τα 6ι6λία, όπου έτύπωσα, καi τά. 
πέμπω είς τιlν [7] μονιlν αύτήν. καί μερικα μεν να τα 
κρατήσουν, δια να εύρίσκωνται να ψάλλουν την άκολουθίαν 
κατ' ετος. άλλα δε πάλιν να τα δώσουν είς ταίς έπαρχίαις του 
κλίματος της άρχιεπισκοπης 'Όχριδας, η καi άλλου όπου κάμη 
χρεία είς πρόσωπα θεοσε6η, όπου να εχουν πόθον καi 
εύλά6ειαν είς τον &γιον. δια να κηρυχθfi καi είς άλλους τόπους 
το όνομα, καi τα θαύματα του άγίου έτούτου, καi το 
περισσότερον να δοξάζεται ό Θεός θαυματουργώντας έν τοίς 
άγίοις πανταχοu. παρακαλώντας προσέτι τούς αύτούς πατέρας 
της άγίας ταύτης μονης να παρακαλοuν τον Θεόν, καi τόν 
θαυματουργον iiγιον Ίωάννην να πρεσ6εύη είς αύτόν, δια τιlν 
συγχώρησιν τών άμαρτιών δσοι άναγνώσετε τιlν άκολουθίαν 
του άγίου, καi εϋχεσθε ύπερ έμου οί άναγινώσκοντες, ε(>ι)ωσθε. 

Μεγαλυνάριον τοίJ άyίοv 

Τ Ον άστέρα πάντες τον φαεινόν, τον έκ Βλαδιμήρου, 
άπαστράψαντα νοητώς, μαρτύρων το κλέος, καi βασιλέων 
δόξαν, τον θείον Ίωάννην, ϋμνοις τιμήσωμεν. 
καi τα άναγνώσματα. 

In the present volume, p. 167, follows after "ζιlτει όπισθεν 
τών 15 μαρτύρων άριθμψ 3" 

Προφητείας Ήσαί'οv τό άνάyνωσμα. 
Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τα ίθνη συνήχ8ησαν &μα ... ό 
λυτρούμενος ύμας, ό &γιος 'Ισραήλ. 

Σοφία Σολομώντος τό άνάyνωσμα. 
Δικαίων ψυχαi έν χειρί Θεοί) ... έπισκοπιl έν τοίς έκλεκτοίς 
αύτου. 

Σοφία Σολομώντος τό άνάyνωσμα. 
Δίκαιοι είς τον αίώνα ζώσι ... καί ή δυναστεία παρα ύψίστου. 
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Ιη the present volume, p. 174, follows after "Τών πάντων 
ποιητήν ... και κόσμου προοφύγιον". 
καi γίνεται άνάγνωσις. 
Είς τόν aγιον έν 6ασιλεvσι μεγαλομάρτυρα Ιωάννην, τόν 
σημειοφόρον μvρο6λήτην. Τόν θαvματοvργόν Βλαδίμηρον. 
Εύλόγησον. 

Σ Υγκαλεί σήμερον ήμaς ώ θείον καi ίερόν σύστημα τών 
φιλεόρτων, χριστεπώνυμον άθροισμα. δ φιλόστοργος οuτος έν 
βασιλεϋσι καλλίνικος μάρτυς τfjς άληθείας, 'Ιωάννης ό 
Βλαδίμηρος, είς το μέγα τοϋτο και πνευματικόν, και 
πα[2 l]νίερον τέμενος. έφέλκεται προς έαυτιlν ή έτήσιος και 
εϋσημος έορτη τα φιλόχριστα πλήθη, εύεργετείν συνήθως 
έθέλουσα. έπέστη τfjς ίεράς και χαριτωνύμου μνήμης ό καιρός, 
θείων δωρεών γινόμενος πρόξενος. διο το σε6ασμιώτατον και 
μυρόβλητον του θαυματουργού Βλαδιμήρου aγιον σκfjνος 
περικυκλοϋντες, πάντες πνευματικώς εύφρανθώμεν. σύν ήμίν 
χαίρουσιν άγγελοι, ούρανοi άγάλλονται, τα πέρατα χορεύουσι, 
Βουλγαρία σύν τψ Ίλλυρικώ, πάσα τε 'Αλβανών χώρα 
χαρμοσύνως πανηγυρίζει. τα έπίγεια πάντα τοίς ούρανοίς 
σήμερον άναμίξ γίνεται. τα άνω τοίς κάτω συνεορτάζει, πάντα 
τ' εύφροούνης μετέχει, πάντα τfi δόξn τοϋ 'Ιωάννου συγχαίρει, 
πάντα δοξολογίαν προοφέρει, και αύτοι οί προφfjται συμφώνως 
μετ' ώδfiς συγκροτοϋσι. και δ μεν βοά, εύφραινέσθωσαν οί 
ούρανοι και άγαλλιάσθω ή γfj, άλλος ύμνεί, θαυμαστός δ θεός 
έν τοίς άγίοις αύτοϋ. ετερος κράζει ό Θεός ό ένδοξαζόμενος έν 
βουλft άγίων. ό μεν μνήμη δικαίου μετ' έγκωμίων άναφωνεί. και 
tτεpος τούς δοξάζοντάς με δοξάσω, λέγει Κύριος. και άλλος 
κελ<χδεί, τψ οίκφ σου πρέπει άγίασμα Κύριε είς μακρότητα 
ήμερων. ό μεν τοίς φιλοχρίστοις λαοίς διακελεύεται. συστήσασθε 
έορτιlν έν τοίς πυκάζουσιν, εως τών κεράτων τοϋ θυσιαστηρίου. 
ό άλλος τψ ϋμνφ ύπακούει λέγων, φωνιl άγαλλιάσεως και 
σωτηρίας έν σκηναίς δικαίων. ό μεν τον μάρτυρα εύφημεί λέγων, 
μακάριος ε{ καί καλώς σοι εσται. άλλος τοίς άσθενέσι φωνεί, 
προσέλθετε προς αύτόν, και φωτίσθητε, και τα πρόσωπα ύμών 
ού μη καταισχυνθfi. τούτων δε πάντων ύπόθεσις, ό 
3αυμασιώτατος, και μυροβλήτης, ό βασιλεύς τfjς Βουλγαρίας, 
καί του Ίλλυρικοϋ χρηματίσας, τοϋ προαιωνίου Λόγου μάρτυς ό 
άξιόπιστος, 'Ιωάννης ό χαριτεπώνυμος, ον ήμείς σήμερον ύμνείν 
βουλόμεθα μεν, ού δυνάμεθα δε, άλλ' οσον έπιχεφίσομεν, το 
τού[22]τφ τfjς άξίας έλλείπομεν. τούς γαρ ύπερ άνθρωπον 
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ζήσαντας. πώς άνθρωποι έπαξίως τψήσωμεν; καi μάλιστα 
μάρτυρας, καi μάλιστα τόν έκ Βλαδιμήρου άειλαμπέστατον 
έκλάμψαντα μέγιστον φωστηρα, της οίκουμένης τό καύχημα, το 
της έκκλησίας άγλάϊσμα, τοϋ σταυροϋ τόν πρόμαχον, τόν τfjς 
άληθείας ύπέρμαχον, Ίωάννην τών τοϋ Χριστοϋ βασιλέων, καί 
στρατιωτών δπλον άήττητον. Ίωάννην τό της εύσεβοuς 
βασιλείας διάδημα. 'Ιωάννης δ τών άσθενούντων, καί 
θλιβομένων έτοιμότατος ίατηρ καi παρακλήτωρ. 'Ιωάννης 
καταπονουμένων ό έκδικος, καi ψευδομένων ό έλεγχος. 
'Ιωάννης ή ήμετέρα παραμυθία. ή άπορία τών στερουμένων. 
Τών όρφανών ό προστάτης, χηρών δ τροφεύς, φύλαξ τοu 
ποιμνίου, ίiλωνος ή εύλογία, τών άμπέλων ή εύφορία, τών 
αίχμαλώτων ή προστασία, τών πολεμουμένων τό τείχος, τών 
πεινόντων δ χορτασμός, τών βογομίλων, τών αίρετικών, 
μασσαλιανών ή κατάλυσις, ή της πλάνης καθαίρεσις, καi τfjς 
πίστεως άνόρθωσις. ούτος παρα τών άθέων αίρετικών, εί* καί 
συγγενών, πολεμηθείς, καi άποκεφαλισθείς, τοuς τυραννοuντας 
ένίκησε , καi θανών οντως εζησε. καi ταίς ίδίαις χερσi τιlν 
σεβασμίαν του κάραν, άποτμηθείσαν βαστάσας, έδώ μέσα 
ετρεξε. καi τοuς φονείς έξέπληξε. τοuς φθονήσαντας ωλεσε. καί 
άπό τιlν προσκαιpινιlν αύτιlν βασιλείαν , μετέστη είς τιlν 
αίώνιον, άκήρατον καi άθάνατον. μετα τών άγγέλων κύκλφ 
τοϋ θρόνου της μεγαλοσύνης εύρίσκεται. άφ' ήμών ούδ' δλως 
άφιστάμενος, άλλ' άοράτως έν μέσω ήμών εύρισκόμενος. 
δαψιλώς τοίς προσερχομένοις τας δωρεας παρέχει. βαβαί τών 
παραδόξων θαυμάτων. ποίοις λόγοις εύφημήσω τόν βασιλέα , καί 
μάρτυρα; τόν μυροβλήτην ώς άληθώς καί πολυθαύμαστον; 
ποίοις κρότοις έπαινέσω τοϋτου τα επαθλα; ποίοις τρόποις 
άνυμνήσω τα θαύματα; μεμέλισται [23] τοϋ μεγαλομάρτυρας ό 
πηλός, άλλ' ού μεμέρισται τούτου δ Χριστός. διεppάγη ή φύσις, 
άλλ' ούκ έλύθη ή πίστις. έν ένi τόπψ ύπάρχει, καί έν δλψ τφ 
κόσμψ έπικαλούμενος διάγει. έκεί έν τοίς ούρανοίς Χριστί!) τφ 
Θεί!J παρίσταται, καi τών ένταϋθα ούδ' δλως άφίσταται. έκεί 
πρεσβεύει, καi ώδε ήμίν θριαμβεύει. έκεί λειτουργεί, καi ώδε 
θαυματουργεί. κοιμώνται τα λείψανα, καi κηρύττει τα 
πράγματα. ή γλώσσα σιγ{Χ, καi τα θαύματα κράζουσι. τίς 
τοσαϋτα είδεν; η τίς ποτε Τiκουσεν; έν τί!J τάφψ τα όστέα 
κεκλεισμένα, καi έν δλψ τί!) κόσμψ τα τεράστια θεωρούμενα; 
αίσχυνέσ8ωσαν είδωλολάτραι, καi άσε&ίς, καi οί αίρετικοί, 
άκούοντες πνευμάτων φο6ούμενων τα λείψανα. πολλή σου ή 
παppησία ίiγιε 'Ιωάννη Βλαδίμηρε, δτι δια Χριστόν τόν βασιλέα 
liδικον θάνατον ύπέστης, μαρτυρήσας, καi τόν σταυρόν ώς 
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σκfjπτρον 6αστάσας. τi θέλουν να είποuν τώρα, έκείνοι όπου 
δια όλίγην στενοχωρίαν, καί κίνδυνον, τον γλυκύτατον 'Ιησοuν 
Χριστόν άρνούμενοι άφήνουν; άς 6λέπουσι τfiς πίστεως την 
ένέργειαν. γνώτε εttνη καί ήττάσθε, δτι μεθ' ήμών ό Θεός, ό έν 
τοίς άγίοις θαυμαστός. όπου εδειξε τοιοuτον 6λαστόν, άπό 
6ασιλικfιν pίζαν 6λαστήσαντα. καί άναφανέντα. έδώ είς το 
Κάστρον τοuτο, τfiς 'Άλ6ας 6ασιλεύσαντα, πάσης Ίλλυρίων 
γfiς, καί Δαλματίας δεσπόσαντα. Ό λόγος, καί ή πολιτεία του 
άγίου μεθερμηνεύθη είς τα pωμαϊκα άπό την γλώσσαν τών 
Βουλγάρων καί ώς ή περί αύτόν ίστορία δηλοί εΙναι τοιαύτη. Είς 
τοϋτον δλαις αί χάριτες άνωθεν ε6ρεξαν, έκ πρώτης αύτοu 
ήλικίας θεοχαρίτωτος δλος ων, έκλήθη 'Ιωάννης, όπου 
έρμηνεύεται χάρις θεία. ή έπίγειος αύτοu π(ατ)ρίς ίlτον ή 
προκαθεζομένη ποτε τών Μυσών ή όνομαστή, ή όποία ώς 
εuθαλΕς καi κατάκομον φυτόν εδωκε είς τον κόσμον τον 
Ίωάννην μέσα του 'Ίστρου ποταμοί) συνεχομένη . καί οί μΕ.ν 
γεννήτορες άπό 6ασι[24]λικι)ν φυλην είλκον το γένος. το 
περισσότερον είς τι)ν πίστιν περιφανείς, παρa είς τι)ν εύγένειαν. 
δ μf.ν πατf~ρ αύτοϋ ώνομάζετο Νεεμάν, 6ασιλεi3ς Τρι6αλλών, 
καί ή μήτηρ αύτοϋ "Α ννα, τφ γένει (>ωμα\ς, καί άπό τα δύο μέρη 
έπισημοτέρα ή εύσέ6εια, όχι μόνον άπ' έκείνων, άλλα καί έκ 
προγόνων, άπείτης liρχησε δηλαδι) το άποστολικόν κήρυγμα, είς 
τα αύτά προοίμια τfiς χριστιανικfiς πίστεως, δταν ό σωτήριος 
λόγος τfi τών Μυσών έπεφάνη μΕ. το ενθεον κήρυγμα, άπό τον 
άγιώτατον Κλήμεντα, καί άπό τοuς σuν αύτφ θεοσόφους 
πατέρας. όπου μΕ. ΤΟ aγιον εύαγγέλιον τι)ν Βουλγάρων γfiν 
περιετριγύρισαν είς τον όποίον καιρόν πρώτος τών χριστιανών 
Βουλγάρων 6ασιλεuς έστάθη ό Συμεών, ό όποίος μΕ. μεγάλην 
προθυμίαν καί συνδρομι)ν έκείνους τοuς θεοσόφους πατέρας 
τότε έσπούδαξε καί ύπηρέτησε, συνεργός φανείς είς το 
προκείμενον, είς αϋξησιν τfiς άμωμήτου καί όρθοδόξου ήμών 
πίστεως, καί είς άναίρεσιν τfiς αίρέσεως τών Βογομίλων, καί 
μασσαλιανών, δπου ίlτον τότε είς όλην την Βουλγαρίαν, καί είς 
τα πέριξ δρια τοuτα. άπάνω δε είς δλα περισσότερον έφάνη 
συνδρομητf~ς του μακαριωτάτου άγίου Κλήμεντος, ώσάν όπου 
έκοιμήθησαν οί έπίλοιποι, καi τι)ν ζωι)ν ταύτην άφησαν, ό 
Κύριλος λέγω, καί ό Μεθόδιος. 'Από τοιούτους λοιπόν γονείς 
γεννηθείς ό 'Ιωάννης, ούκ flσχυνε, δεν έντρόπιασε τοuς 
γεννήτορας, ούδΕ. παρακάτω έφάνη άπ' εκείνους, άλλά fiτον 
γεμάτος άπό χάριτας ούρανίους, πρ(iος, καi ταπεινός, iiσυχος, 
εύλα6ής, καί σεμνότατος, καi άπό τά χαμερπfi καί πρόσκαιρα, 
είς τα άνώτερα, καί ούράνια έπροθυμοποιείτο, wστε όποϋ 
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φανερός είς δλους fjτον είς τι)ν προκοπήν, καi τιϊς π(ατ)ρηct;ς 
άλουργίδος καi βασιλείας ίiθελε να είναι διάδοχος. κάνταϋ8α ό 
Θεός όποίος Ε,μελλε να κατασταθfi ό 'Ιωάννης έφανέρωσεν, δτι 
προκόβωντας είς τι)ν ήλικίαν, [25] τα fiθη του, καi την 
φρόνησιν, μέ τι)ν έγκράτειαν τών παθών εύτόνως τά 
έκαλόπιζεν, άπό τα προοίμια φανερώνωντας, τι)ν προκοπιlν καί 
έπίδοσιν είς τι)ν όποίαν f,μελλε να ελθει το ϋστερον. καθ' ήμέραν 
καi ίδραν, χάριτι καi ήλικίι;χ προκόπτωντας. ούτε ποτέ του μέ 
άλλα άφεντόπουλα καi παιδια άνακατώνετον, άλλ' άγευστος 
fιτον άπο έκείνα, δοσμένος είς προσευχαίς, καi άλλαις άρεταίς, 
άπο το πανάγιον πνεύμα όδηγούμενος. καi τα ίερα γράμματα, 
τών τε ίερών γραφών τα χρειαζόμενα έκμελετήσας, έν παιδείι.χ 
καi νουθεσίι;χ κυρίου άνετρέφετο. μετερχόμενος τα δσα κοσμουσι 
καi στολίζουν τα f1θη τών άνθρώπων. έδόθηκε ένοu στρατηγου 
να παιδευθfi έκείνον τον καιρον τι)ν γυμνασίαν τών άρμάτων. 
καi εύθuς είς όλίγον καιρον τα του πολέμου εύφυώς Ε,μαθε. όπου 
τι)ν άνδρείαν του δλην τιlν έθαύμαξαν. τόσον έπρόκοψεν, όπου 
συντροφιασμένη ή άρετή, ή εύλάβεια, καi ή προσευχη μέ την 
δύναμιν, πρακτικώτατον καi νουνεχιϊ το 6ασιλόπουλον 
έκατάστησαν, φεύγοντας πάντοτε άπο ταίς κακαίς 
συναναστροφαίς, χαριέστατος είς δλους καi χαριτομένος fiτον. 
δθεν έπειδιl καi είς μέτρον ήλικίας f,φθασε, καλώς άνατραφείς 
καi παιδευθείς, τον ύπάντρευσαν μέν οί γεννήτορες με την 
βασιλοπούλαν, θυγατέρα τοu Σαμουι)λ καi Άχρ{ε}ιδών 
βασιλέως, ύπακούωντας ώς εύπειθι)ς τών γεννητόρων του. άλλ' 
αύτος δλως διόλου παρθενίαν έτήρει, ζητώντας καιρόν 
έπιτήδειον, να γυρίσn καi τι)ν σύνευνον, καi σύζυγόν του είς την 
άρετήν, όπου αύτός εύρίσκετον. εστοντας το λοιπον καi ό μέγας 
αύτος 'Ιωάννης μετα τιlν τελευτι)ν τών μακαρίων γονέων του 
να άπόμεινεν είς το βασίλειον, καi τι)ν έξουσίαν, fiθελες είδη την 
προθυμίαν του, καi να θαυμάσης; εκραξεν εύθuς τούς 
έπιτρόπους τιϊς βασιλείας, καi δλον τον ύπήκοόν του λαόν, 
όδηγώντας τους είς τα θεία [26] θελήματα. έβαλε διδασκάλους, 
να διδάξουν καi να νουθετοϋν τον κόσμον του είς την 
όρθοδοξίαν. ίδστε όπου ό νοuς του άλλον δεν fjτον, παρa νά 
άπλωθfi ή εύσέβεια, καi ή πίστις ή όρθι) τοϋ Χριστού καί Θεου 
ήμών είς τιlν περίχωρον της έξουσίας του. ϋστερον άρχησε μέ 
φρονίμους λόγους, καi πνευματικιlν καi ούράνιον διδασκαλίαν 
να καταπεΗtn καi τι)ν σύζυγόν του. άπο τοuς λόγους τfiς άγίας 
γραφflς, όπου έμελέτησε, νουθετώντας την, πώς ή παρθενία 
μέγαν μισθόν Ε,χει παρα Θεοu, καi δσοι τι)ν ίiθελαν 
μεταχειρισθοίiν, ήμποροuν να λέγωνται οχι πλέον γήϊνοι, άλλά 
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ούράνιοι καi όμοδίαιτοι με τούς άγγέλους, καi άλλα Οσα προς 
σωφρονισμον εκαμναν χρείαν. τfίς άνω ζωfjς καi τfjς μελλούσης 
τιlν άπάθειαν, καi τfιν ίσάγγελον άποκατάστασιν. wστε όπου 
αύτή, καθώς λέγει ή ίστορία, του άπεκρίθη. τοuτο το πράγμα ω 
γλυκύτατε άνερ, καi είς μερικα πετεινά, καί ζώα φυσικα 
έχαρίσθη, καi άν ίσως καi είς έμάς φιλοτιμηθft, τφ Θεφ χάρις, 
άπο του όποίου σου είναι δοσμένον αύτο το θείον βούλευμα. με 
αύτα τα λόγια ό 'Ιωάννης τfιν όμοζυγόν του είς τfιν 
σωφροσύνην άνάγκαζε. καi τοιαύτα μf:ν ίlτον τα τfίς 
σωφροσύνης του. τfιν δε είς τούς πτωχούς άγάπην, καi 
έλεημοσύνην, όπου εκαμνε πάντοτε είς τούς ένδεείς, καi 
χρειαζομένους. τfιν χορηγίαν είς τούς πεινασμένους, είς τούς 
άppώστους τfιν συμπάθειαν, είς το Βουλγαρικον συναξάρι είναι 
πολλα, καi άνεκδιήγητα, καi άμέτρητα. τα όποία τiς να τα 
διηγάται; δμως αύτος ώντας ήδύς μεν είς τα σωματικα καi 
άκέραιος, ήδύτερος δε καi γλυκύτερος είς τα πνευματικά , wστε 
όπου ύπf.ρ τfιν ϋλην, καi ύπf.ρ φύσιν έφάνησαν τfίς άγγελικfjς 
πολιτείας του. καi καθαρότητος τα κατορθώματα. ενα μόνον 
βούλομαι να διηγηθώ, το όποίον οντας δίχως πλάσματος 
έπιδεικτικοu, καi είς έκείνους όπου το άγνωοuσι, καi δεν το 
ήξεύρουσι φανερώτατον άπεικόνισμα, [27] θέλει παρακινήσει 
προς μίμησιν καi τούς πολλα άμελείς, καi όκνηρούς τών 
άν&ρώπων. το όποίον εΙναι τοιοuτον. εμπροσθεν του βασιλικου 
παλατίου, καi τών άνακτωρικών και βασιλικών κελίων, fiτον 
ένα μικρον 'Ίδρυμα όπου τfιν νύκτα τινας τών προσερχομένων 
δεν έπήγενε, διατi ίlτον φοβερός ό τόπος καi σκοτεινός, καi ή 
τοποθεσία περικυκλωμένη άπο τα ποτάμια όπου Τiταν έκεί. ό 
τόπος άγριος πολλά, διατί οϋτε φεγγάρι, οϋτε ποτε ό ίlλιος άπο 
το δάσος καi τfιν πυκνότητα τών δένδρων τον έφώτιζεν. οϋτε 
έφαίνετον πώς να έπεριπατείτον έκείνος ό τόπος, καi ή γη άπο 
τούς άνθρώπους, παρα θηρία, καl άγρια ζώα να 
έσυναναστρέφονταν είς αύτόν, καθώς φαίνεται καi τώρα, όπου 
μέ τούς καιρούς μετηλλάχθη, καi άπο μακρa ίσιασμένος καi 
κα&αρισμένος, είς τον όποίον καi άπο φιλοθέους άνδρας 
μέγιστος ναός ώκοδομήθη καί έκτίστη είς το ονομα αύτουνου 
του άγίου, του όποίου καi το &γιον λείψανον τώρα έπτακοσίους 
χοόνους καi έπέκεινα εύρίσκεται έδώ μέσα, άπο κτίσεως κόσμου, 
,ς τ ζ'. λοιπόν βασιλεύωντας αύτΟς ό παμμακάριστος 'Ιωάννης ό 
Βλαδίμηρος, είς τα δρια ταύτα. μετa τιlν έκδημίαν του πατρός 
του προς κύριον, μίαν τών ήμερών καβαλικεύωντας μf. τρείς 
μεγιστάνες, κατα το είωθός, καi περιδιαβάζωντας, είδεν ώσaν 
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εναν άετόν, καί έπάνω τfίς κεφαλfiς του, f.λαμπεν ήλιοειδflς καί 
ύπέρλαμπρος σταυρός. άκολουθήσαντες λοιπόν μέσα είς τό 
δάσος, είς τό λαγγάδι, έσταμάτησεν δ τίμιος σταυρός, είς τόν 
τόπον τοϋτον. καί ξεκαβαλικεύωντας μετα τών μεγιστάνων 
αύτοϋ, τών δμοτρόπων, καί εύσε6εστάτων άνδρών καί 
άρχόντων, επεσον πρηνείς μετα πόθου, δακρυppοοϋντες, καί 
πpοσεκύνησαν τόν πανσε6άσμιον καί τίμιον σταυρόν, όπου ώς 
άλλου Κωνσταντίνου σκήπτρον δυνάμεως τοϋ έφάνη παρά 
Θεοϋ, άppα6ώνας τfiς μα[28]καρίας και άθανάτου βασιλείας, 
δποϋ Ε.μελλε να κληρονομήσn. δθεν αύτοϋ εκτισεν εύκτήριον 
οίκον, καί f,ρχετον όχι μίαν φοραν τιlν ήμέραν, άλλ' έπτάκις τής 
ήμέρας κατα το γεγραμμένον, είς τό δάσος έμπαινε, καί τaς 
εύχας τας συνήθεις γονυκλινώς άπεπλήρου. έκεί είχε 6άλη μίαν 
είκόνα τοϋ έσταυρωμένου Χριστοϋ, καί μt τιlν δύναμιν του 
τιμίου καί ζωοποιοϋ σταυροϋ, καί τοϋ έν αύτψ προσηλωθέντος 
δεσπότου Χριστοϋ, μονώτατος τιlν νύκτα θαppώντας έ:μπαινεν 
είς τό δάσος έτοϋτο, άγρυπνώντας, καί παννύχιον προσευχήν 
έν κρυπτψ άκαταπαύστως ποιώντας. άλλ' έπειδιl καί άδύνατον 
είναι να κρύβεται δ λύχνος ύπο τον μόδιον, άλλα να λάμπn καί 
να φαίνεται, καί είς τοϋ σπιτιοϋ καί τοϋ παλατίου του τούς 
άνθρώπους. να λάμπn τρανώτερον, καί φανερώτερον. καί νά 
δοξασθfi κατα την έπαγγελίαν τοϋ άψευδεστάτου στόματος του 
Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ, δ π(ατ)ιlρ δ ούράνιος, τί συμβαίνει, 
μάλλον, προς τι φέρεται παρα τοϋ άγοντος αύτον καί ό 
δηγοϋντος πνεύματος; άκούσατε. Έκείναις ταίς ήμέραις ό 
αύτοκράτωρ τών 'Ρωμαίων Βασίλειος ό πορφυρογέννητος, 
κατα6αίνωντας, καί κουρσέβωντας τοuς Βουλγάρους, έσύκωσε 
μέγιστον πόλεμον κατα τοϋ πενθεροϋ τοϋ άγίου 'Ιωάννου, του 
Σαμουιlλ βασιλέως, δποϋ έκατοίκα είς τιlν 'Όχρ{ε}ιδα, καί κατά 
τών άδελφών του. ώστε δπου ήτοιμάσθη καί δ βασιλεύς 
Βουλγάρων ΣαμουtΊλ μαζί μt τοuς άλλους τpείς έδικούς του, τόν 
Μωϋσfίν, καί Δα(6ί)δ, οϋτως όνομαζομένους. οί δποίοι 
έκυρίευσαν τών βουλγαρικών, και σερβικών, και νεμιτζικών 
τόπων, τα ορια τών Μυσών, καί έπέκεινα τών ύπερ6ορίων, 
έτοιμάσαντες καί αύτοί φουσάτα, καί στρατόπεδα άπειρα 
πλήθη λαών. καί συγκροτηθέντος φρικτοϋ πολέμου καί άπό τά 
δύο μέρη, έκ πρώτης άφετηρίας οί 'Ρωμαίοι ένίκησαν εύ8Uς τούς 
Βουλγάρους. καί είς τα ένδότερα βασίλεια τών Βουλγάρων, εως 
τι)ν (29] Λυχνιδών μεγαλόπολιv, δποίi σήμερον Άχp{ε}ιδών 
όνομάζεται, άρχησαν να έμπαίνουν ίως καί είς τα δρια του 
παμμάκαρος 'Ιωάννου, τf~ν Δαλματίαν λέγω, το "Αλ6ανον, καί 
το Σίρμιον*, καί είς το Ίλλυρικόν. άλλα έσφαλλεν ό 
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άνδρε<ι>ωμένος πορφυρογέννητος Βασίλειος δ τών 'Ρωμαίων 
6ασιλεύς. έπειδή καί δια τήν άνδρείαν τοϋ 'Ιωάννου, καί τα 
δυνατα φουσάτα του, καί τήν προς Θεόν του εύλά6ειαν, ετι δε 
καί τήν δυσκολίαν τών 6ουνών, καί τών Κεραυνίων κορυφών 
τοuς κρυμνούς, καί τα στενώματα έκείνων τών τόπων, δλα 
έκείνα δποϋ έμεθοδεύτηκαν ώς ίστός άράχνης διελύθηκαν άπό 
έτοϋτον τον γενναιότατον 'Ιωάννην, καί νικημένοι έγύρισαν είς 
τα όπίσω οί ύπεναντίοι. ώς liν δποϋ έκείνοι μεν κατα το 
είpημένον έκαυχοϋνταν έν aρμασι, καi ίπποις, αύτός δt είς τfιν 
θείαν συμμαχίαν, καί έν όνόματι Κυρίου Θεοϋ ήμών. δια το 
όποίον καi έκείνοι μεν επεσαν, αύτός δt ώς νικητής άνέστη, καi 
έδοξάστηκε. καί οχι μόνον είς τοuς γειτόνους του ίlτον 
όνομαστός, καί περι6όητος, άλλα καί είς τοuς μακρηνούς 
έπαινετός, καί φημισμένος, οϋτως τοίνυν ζήσας ώς επρεπεν 
άνθρώπου. καi δλως διόλου εχωντας τον νοϋν του άφιερωμένον 
είς έκείνον τον ϋψιστον 6ασιλέα Θεόν, δια τον δποίον έπεθύμα 
άν ίσως του f1θελε συνέ6n να χύσn καί το αίμά του, καi να 
άποθάνn δια την άγάπην του, να προσφερn τον έαυτόν του 
θυσίαν είς τον Θεόν. καί αύτός μεν ώσαν ούράνιος άνθρωπος 
μάλλον, η γήϊνος τοιαϋτα μtν άπό τον θείον ερωτα διενοείτο, 
καi έμελέτα έν ταίς έντολαίς του κυρίου, καi δικαιώμασιν. δ δε 
6ασκαίνων έχθρός τα ήμέτερα, έκείνος δποϋ τον δίκαιον καl 
άμεμπτον Ίw6 έξαπατήσας*, καl δποϋ λnστρικώς είς τοuς 
κόπους τών δικαίων άντι6αίνει, δ πονηρός λέγω διά6ολος, 
κατασοφιζόμενος, έγείρει κατα τοϋ δικαίου, καί παρακινά μίσος 
καl εχθραν liσπονδον είς τον άδελφόν τfίς γυναι[30]κός του τfίς 
6ασιλίσσης, η να είποϋμεν είς τον δμότροπόν της, καί 
παρακινηθείς παρα τοϋ σατανά, έτεχνεύθη κατα τοϋ δικαίου 
άδικον θάνατον. ύποκρινόμενος πρώτον είς το πρόσωπον πώς 
τον άγάπα, άλλα μέσα του φυλάγωντας τιlν κακουργίαν, 
έφόpειε τον λύκον έν άληθεί<Χ, καί άποκάτω είς το δέρμα 
1φύπτωντας το φαρμάκι, καί μάλιστα παρακινούμενος άπό τιlν 
Δαλιδάν, καί πονηροτάτην δμόζυγον, καί κακότροπόν του 
γυναίκα. οί δποίοι ώς αίρετικοί, 6αστώντες ταίς pίζαις τfίς 
ίο6όλου αίρέσεως τών Βογομίλων, καί Μασσαλιανών, δποϋ 
είκόνες δεν fiθελαν να προσκυνοϋν, άλλα ίlταν είκονομάχοι, καί 
έχθροί τοϋ σταυροϋ. μίαν ήμέραν κατα τήν συνήθειαν εχωντας 
τόν θεήλατον γυναικάδελφόν του άντάμα, καί κατε6αίνοντας 
άπό τf~ν 'Όχρ{ε}ιδα, δια να Ελ8η έδώ8εν, κατα τό ντερβένι*, 
εύθuς δ άλιτήριος ξεσπαθόνει, καί εξαφνα κτυπά τόν γαμ6ρόν 
του, καί μήν έπιτυχαίνωντας, μετα ταϋτα μt το ίδιόν του σπαθί 
όπου τοϋ εδωσεν, άπέτεμε τήν κεφαλιlν τοϋ άγίου. δ δποίος ώ 
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τοϋ θαύματος καβαλάρης aρπασε ττΊν κάραν του την άγίαν καί 
πανσεβάσμιον, καi ετρεχεν άκολουθούντων τών στρατιωτών, 
έ:ως όποϋ ί;λθεν είς τό δάσος έτοϋτο, όποϋ είχεν τον εύκτήριον 
οίκον, μt. τον τίμιον καί ζωοποιον σταυρόν, καi φθάνωντας μέ 
εκπληξιν πολλών καi άπορίαν, έ:θεσέν την γονατιστός 
πpοσκυνήσας, καi λέγωντας, Κύριε Ίησοϋ Χριστt. είς χείράς σου 
παρατίθημι το πνεϋμα μου. δ δε μιαρός φονεuς έτρόμαξε καί 
εύθuς έλύσσιαξεν, κακιlν κακώς, καi άπο ταίς δύο ζωαίς 
άπο(>pαγεiς ό δείλαιος. καi πίπτει μt.ν δ δίκαιος κατ<'χ τό 
όρώμενον, άνίπταται δΕ. wσπερ ύπόπτερος προς τόν 
ποθούμενον, με τοuς άγίους άγγέλους συνιπτάς*' τών δποίων 
καi τιlν πολιτείαν έπi τfiς γfiς έμιμήθη. άκούσαντες [31] δέ ό 
λαός τό δράμα τοϋτο, καi τιlν l:iδικον σφαγιlν τοϋ καλοϋ 
βασιλέως καi προστάτου καi πατρός, έ:δραμαν δλα τlχ 
στρατεύματα, οί έπίτροποι τfiς βασιλείας του, οί l:iρχοντες, οί 
μεγιστάνες, οί άρχιερείς μετa σταυροφανείας τών κλήρων καί 
τών λαών, κηδεύσαντες τό παρθενικόν, βασιλικόν, καί 
καθαρώτατον σώμα αύτοϋ, μετa θυμιαμάτων καi ψαλμωδιών. 
κατέβη δε φώς είς τον τάφον του, καi θαύματα πολλότατα 
έγίνησαν, τυφλών όμμάτωσες, δαιμονιζομένων άπαλλαγαίς, 
άσθενούντων ίάσεις, μϋρα έ:βλυσε, καi μέχρι τοϋ νϋν άπείρων 
θαυμάτων, καi τεραστίων αύτουργός, εύρίσκεται έκτελών. 
μάρτυς δρaται τfiς άληθείας σταθμοίς δικαίοις στεφανωθείς, 
τfiς άνωτάτω Θεοϋ προνοίας ζυγοστατούσης τό δίκαιον 
άληθώς. οϋτω βιούς, καi οϋτω τον δρόμον τετελεκώς, πρός 
Θ(εό)ν άνέδραμεν, δν ήγάπησε. καi τώρα όχι μέ τύπους βλέπει, 
άλλa αύτοπροσώπως τί!J προσώπφ Χριστοϋ έμφανίζεται. τι)ν 
λαμπρότητα τfiς μακαρίας τριάδος έποπτεύει, καθαρώτερόν τε, 
καi τρανώτερον. έπi τοϋτοις έ:δει τον δίκαιον, έ:δει τον τfiς 
εύσεβείας ύπέρμαχον, καi διδάσκαλον, τον έγκρατfj, τον πρ(iον, 
τον είρηνικόν, τον ήσύχιον, τον άριστέα, τον έπi γfiς 
βασιλεύσαντα, ούχ fiττον κατα τfiς άμαρτίας, η τών γηfνων, καί 
τών έν φαντασίι_χ, τον έν πολέμοις άήτητον, τον νικητr)ν τfiς 
πλάνης καi τροπαιοϋχον, έγκωμίοις τοίς παρ' ήμών 
έγκωμιασθfiναι τοίς κατα τό δυνατόν. διότι έγκωμιαζομένου 
δικαίου εύφρανθήσονται λαοί. Διότι θυσίαν άναίμακτον διa τής 
τών μαρτύρων θυσίας, καi ίκεσίας άναπέμπομεν είς τον Θεόν. 
έπειδιl λοιπόν τοιοϋτον προστάτην προς τον δεσπότην έ:χομεν, 
έορτάσωμεν σήμερον μη έλληνικώς, άλλa χριστιανικώς, μη μέ 
την γαστέρα, άλλa μi:. την ψυχήν, l:iς μaς γένη ή έοpτη τοϋ άγίου 
έπάξιος. καi δσοι μνησικακίαν άνάμεσόν τους φυλάττουσι, διlχ 
τιlν άγάπην τοϋ μεγαλομάpτυ[32]pος, l:iς συγχωpηθώσιν, καί μέ 
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έλεημοσύναις καi άγαθοεργίαις τον Θεον να έξιλεώσουν. &ς 
μιμηθώμεν μt τα καλα εργα τον &γιον, διa να τύχωμεν καi ήμείς 
τfjς άθανάτου έκείνης ζωfjς, καi άγήρω μακαριότητος. &ς 
6οήσωμεν τοίνυν οί ταπεινοί, καi άμαρτωλοί, τφ άθλοφόρφ 
άπαντες, οί συναθροισθέντες ένθάδε. ώ μάρτυς τοϋ Χριστοϋ, 
καi στρατιώτα καi φίλε καi ύπηρέτα, πολλfjς παρ' αύτοϋ 
άπολαύσας χάριτος καi παppησίας. συνήθως καi νϋν 
προ6αλλόμεθά σε, καi δεόμεθά σου άπαντες οί πιστοί, καi την 
σε6ασμιωτάτην σου μνήμην τελοuντες. γενοu πρέσβυς ύπtρ 
ήμών τών άμαρτωλών καi άπαppησιάστων πρΟς τον δεσπότην, 
ώς προστάτης δεόμενος ύπΕ:ρ τοϋ λαοϋ τών χριστιανών, 
έλεεινώς παιδευομένους. μη παύση συν τοίς άγίοις πάσιν 
άσιγήτως λέγων, φείσαι τfjς ποίμνης σου, δ ποιμην δ καλός, 
έλέησον την 'Εκκλησίαν σου φιλάνθρωπε, δτι δεινώς 
κλυδωνίζεται, δτι χαλεπώς διασκορπίζεται. σπλαχνίσθητι έπi 
τfi κληρονομίι;χ σου, δτι καθ' ήμέραν αίχμαλωτίζεται. οίκτιρον 
τα τέκνα σου, δτι λοιπόν όλιγώθησαν. έπί6λεψον δέσποτα έπi 
τον λαόν σου, δτι έπλήσθη έξουδενώσεως. 'Ίδε την βίαν, καi 
ποίησον φιλανθρωπίαν, ίδε την άσθένειαν, καi δός την 
άνάppωσιν. 'Ίδε τους όδυρμούς, καi ποίησον οίκτιρμούς.' 
Παρακλήθητε εϋσπλαχνε, μη είς τέλος όργισθfjς, καi άπώσης 
ήμάς αύτούς, άλλ' έπαίδευσας, ίασαι, έσκόρπισας, συνάγαγε, 
άπέppιψας, έλέησον. Παρέδωκας, έλευθέρωσον, έξόρισας, πάλιν 
άνακάλεσαι, μη μνησθfjς τών τοϋ λαοϋ άνομιών. συ γaρ μόνος 
άναμάρτητος. συ μόνος φιλάνθρωπος συ μόνος πολυέλεος 
δέσποτα. συ ζωή, καi παρά σοi πηγή ζωfjς, παρα σοi κράτος καi 
δύναμις. συ γaρ εl Θεός ήμών, συ εί δ ποιμήν, καi σωτηρ τοϋ 
κόσμου. έλέησον, καl έπίστρεψαι τf~ν αίχμαλωσίαν τοϋ λαοϋ 
σου. οπως άγαλλόμενοι, δοξά[33]ζωμέν σε τον Πατέρα, καi τον 
Υίόν, καi το &γιον Πνεϋμα, τt)ν μίαν θεότητα καi 6ασιλείαν, νϋν 
καi άεi καi είς τοUς αίώνας τών αίώνων, 'Αμήν. 

In the present volume p. 183, follows after '"Ίνα σε Θεοτόκε 
... καl 6λάβης των δαιμόνων". 

ΣΤΙΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ 

Κλέος 6ασιλέων, καl άγλάϊσμα θείον μαρτύρων, 
Πέλει ό γενναίος οοτος, καi πανεύφημος μεγαλομάρτυς. 
Οντως 'Ιωάννης, χαριτώνυμος ό έν άγίοις. 
Κύδος Βλαδιμήρου, έγκαλώπισμα φαιδρον τοϋ πόλου. 
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Αναξ χρηματίσας πάσης 'Ιλλυριών γfίς, και 'Αλβανίας. 
Τfίς τε Βουλγαρίας, Μυ(σ}σών Δαλμάτων τε, και τfίς Σερ6ίας. 
Ηθλησεν άνδpείως, ύπέρ τής πίστεως Χ(ριστο)ϋ, και άληθείας. 
Στέφος, κράτος, δόξαν, τa έπίκηpα καταφρονήσας. 
Νϋν τfίς άθανάτου τών ούρανίων τετύχηκε βασιλείας. 
Παρεστώς τψ θρόνφ τοϋ παντάνακτος Θεοϋ τών ολων. 
Μετa τών άγγέλων και άγίων ύπf:ρ ήμών άε\ πpεσ&ύει. 
ου το θείον σκfίνος, και το λείψανον ένθάδε κείται. 
ΣορΟς ή τιμία, κόνις άμωμος, και σεβασμία. 
Θαύμασι παντοίοις, κλεϊζόμενον, και τεκμηρίοις. 
Ανωθεν δωρείται, τοίς προστρέχουσι θερμώς ίάσεις. 
Αφεσιν πταισμάτων, καί συγχώρησιν παραπτωμάτων. 
Τοίς έν μετανοί<ιι πόθφ ζέοντι, πιστfi καρδί<ιι. 
Κράξωμεν οuν πίστει παμμακάριστε μάρτυς Κ(υρίο)υ θείε 
Ιωάννη Βλαδίμηpε* 
Ρϋσαι ήμάς πάντας τούς προστρέχοντας τψ σψ τεμένει. 
Πάσης έπηρείας, 6λά6ης, ζάλης τε, δεινής άνάγκης. 
Ορατών έχθρών, (iμα μέντοι γε τών άοράτων, 
Εχεις πα(>pησίαν γάρ, ώς άήττητος σημειοφόρος, 
Πάντων προστατεύεις τών τιμώντων σε, ώς άθλοφόρος. 
Σκέπε δι) κ(ψε τον οίκτρόν, καί σοϋ οίκέτην. 
Κοσμάν ταπεινον, Κιταίων* πόλεως Κυπρίου νήσου άρχιερέα. 

ΤΟ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΑΝΑΚΤΟΣΣΕΠΤΟΝΣΚΗΝΟL 

ΕΠΕΙΤ Α ΦΟΡΕΜΕΝΟΙ 
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΚΒΑΛΛΟΥΣΙ 

Τό aγιον λείψανον, κvκλοvντες τό 
'Ιερόν αύτοϋ κοv8ούκλ ιον τpίς. 

ΑΙ γενεαι πάσαι, μακαρίζομέν σε, Βλαδίμηpε τρισμάκαρ. 
Δ Εϋτε οuν έν ϋμνοις, κυκλώσωμεν τον τάφον, τοϋ θείου 
'Ιωάννου. 

Τ Ον μάρτυρα Κυρίου, τιμήσωμεν προθύμως, έν τψ αύτοu 
τεμένει. 

Π Ροσδράμωμεν έν φό6φ, έν τfi σορψ τfi θεί<ιι, τοϋ μάρτυρος 
Κυρίου. 

ΕΞ άκενώτων μύρων, τfίς θήκης 'Ιωάννου, ίάσεις νυν 
δωρούνται. 

282 

r-:==::::::!::===========Ξ===========================::::;:===:::================:::::i 



ΕΝ ούρανίοις &ώκοις, μετα τών μακαρίων, κατάπαυσιν νυν 
εuρες. 

Ω Ιωάννη μάκαρ, τfiς 'Αλβανίας κλέος, 'Ιλλυρικοί) ή δόξα. 
Μ Εγάλων χαρισμάτων, χαριτο6ρύτων δώρων, χαρίσματα 
προχέοις. 

ΠΡόφ&ασον μυρο6λfjτα, τους ώδε προσδραμόντας, τι)ν έορτι)ν 
τελέσαι. 

ΜΕτα άγίων πάντων, καi τών άόλων νόων, νυν συνδοξάζn 
μάκαρ. 

ΤΩ Θρόνφ τfjς Τριάδος, συ παρεστώς πρεσ6εύεις, ύπέρ τών σε 
τιμώντων. 

Η Θεοτόκος κόρη, 'Εμμανουήλ ή μήτηρ, Βλαδίμηρε σε στέφει. 

In the present volume, p. 186, follows after "είς μάρτυρας". 

τα παρόντα ύπάρχει γεγραμμένα έπάνω της &ύρας του ναου. 

ΧΡη γινώσκειν, δτι δ ναος οuτος κατελύ&η άπο σεισμούς 
παντελώς εως &εμελίου, είς τι)ν διακράτησιν. καi έν ήμέραις 
αύ&εντεύοντος πάσης χώρας Άλ6άνου του πανυψηλοτάτου 
πρώτου Κάρλα Θεωπία, άνεψιοi3 δε καi έξ αίματος, ρηγΟς τfiς 
Φραγγίας, αύτος άνωκοδόμησε τον πάνσεπτον ναον τοi3τον του 
άγίου 'Ιωάννου του Βλαδιμήρου, καi Θαυματουργοi3. καi 
άνήγειρεν αύτον έκ 6ά&ρων, μέχρι τέλους. έκ πίστεως καi 
ζεούσης καρδίας. άπο Χ(ριστο)i3 γεννήσεως, έ:ως οίκοδομήσεως 
του ναου. ετει ,α τ π'. άπο δέ κτίσεως κόσμον είσίν ,ς ψ 7·. 
αύθεντεύοντος δέ έ:ως τότε. κ6', έτους. ίνδικτιόνος ήλίου Κύκλ. 
α'. σελήνης Κυκλ. ιδ'. έκτίσ&η δ ναός. ώρας ιδ'. μέγιστος το 

ϋψος. άπαραλλάκτως είσίν οϋτως γεγραμμένα. 

ΤΕΛΟΣ. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ Ο ΣΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑ ΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΝΑΟΥΜ 
ΤΟΥ ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, 

Του έν τψ Λι6ανίmcφ Δια6όλεως κειμένου. 

Νεωστi τυπω8είσα, δαπάνn μεν του Εύγενεστάτου Κυρίου 
Βρέτου 'Ιωάννου Βρούσια, 

(Δ)ιορ8ώσει δέ. του αίδεσιμωτάτου καi λογιωτάτου έν ΊερείJσι 
Κ(υρίο)υ, Κ(υρίο)υ 

'Ιωάννου Χαλκέως του Μοσχοπολίτου, 

Καi τοϋ έν ταίς κλειναίς Ένετίαις Έλληνικοϋ Φροντιστηρίου 
'Ηγουμένου τε, καi Γυμνασιάρχου, 

Καi παρ' αύτοϋ άφιερω8είσα 

Τοίς εύγενεστάτοις καi τιμιωτάτοις Κυρίοις, Κυρίοις, 

Αδ<'χμ τψ Παπ(Χ, 
Ίωάννn τψ Βρούσιι;ι, 
Αθανασίφ τψ Πεσχαρίφ, 

1 Γεωργίφ τψ Σιδερίφ, 
Ι Στάμφ Δημητρίου, Ι 
Ι Γεωργίφ τψ Γήρα, 

"Αρχουσιν Άξιοπρεπεστάτοις της Θεοφρουρήτου Μοσχοπόλεως 

ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1695 
Παρa Ν ικολάφ τψ Σάρφ, ,αχ?ε'. 
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ΤΟΙΣ ΕΥΓΕΝΕΣΤ ΑΤΟΙΣ, ΚΑΙ ΤΙΜΙΩΤ ΑΤΟΙΣ 
Κυpίοις, Κυpίοις, 

'Αοομ τφ Παπ(i, 'Ιωάννη τφ Βρούσιςχ, 
Άθανασίφ τφ Πεσχαρίφ Γεωργίφ τφ Σιδερίφ, 

Στάμφ Δημητρίου, Γεωργίφ τφ Γήρα, 
"Αρχουσιν Άξιοπρεπεστάτοις τfjς Θεοσώστου Μοσχοπόλεως, 

'Ιωάννης 'Ιερεύς ό Χαλκεύς 
ύγείαν καi σωτηρίαν. 

ΜΕ άξιέπαινον καi γνωστικην βουλην έλόγιασαν οί πάλαι 
σοφοί, να άφιερώνουν πάντοτε τα ποιήματα, όπου εμελλον να 
τυπώσουν, είς το όνομα τινος περιβλέπτου άνδρός, ό όποίος νά 
ίiτον καi δυνατός, καi liξιος να τα διαφεντεύσn άπο τας 
καταλάλους γλώσσας των φθονερών άνθρώπων, όπου είς κάθε 
καιpον καi τόπον εύρίσκονται, διασύροντες καi την φήμην, καi 
τα εργα τών έλλογίμων. Έπειδη κατ' αύτον τον τρόπον, την 
τιμήν έκείνην, καi το σέβας, όπου οί τοιουτοι δεν ίiθελαν να 
φέρουν η είς το ποίημα, η είς τον ποιητήν, επρεπεν έξ άνάγκης 
να το προσφέρουν είς την άξίαν του άνδρός, ύπό την σκέπην 
τοϋ όποίου εϋγενεν είς φώς το βιβλίον τως. Αϋτη ή γνωστικη 
συνήθεια πολιτεύεται καi τώρα είς πάσαν πόλιν καi χώρα, καi 
δέν τυπώ[f. 2V]νονται ποτε βίβλοι, οϋτε liλλα συνθέματα, χωρiς 

να εχουν τον χαρακτfjρα τινος σεβασμίου όνόματος. 'Όθεν 
μέλλοντας καί έγw να δώσω είς τούς τύπους τήν παρουσαν 
'Ακολουθίαν του όσίου καi θεοφόρου πατρος ήμών Ναούμ, δι' 
ήμετέρας έπιμελείας διορθωθείσαν, καi καλώς διαταχθείσαν, 
ή8έλησα να μιμηθώ το παράδειγμα των παλαιών, καi να τήν 
άφιεpώσω είς τα άξιώτατα πρόσωπα τfjς ύμών έντιμότητος, όχι 
τόσον δια να ΕΧΠ ύπερασπιστήν καi πρόμαχον, όπου να την 
διαφεντεύn άπο τήν γλωσσαλγίαν των καταλάλων έπειδή 
άρκετον εtναι είς τουτο αύτο το όνομα του άγίου, να έμφράξn 
τα στόματα των άντιλεγόντων· δσον δια να κάμω γνωστήν είς 
δλους τήν εφεσιν καi την άγάπην, όπου θάλπω είς την καρδίαν 
μου προς ύμάς τούς θεοσεβεστάτους καi φιλοθέους μου 

287 

------



συμπολίτας. Μέ έπαρακίνησε δέ άκόμι είς τοϋτο καi της 
δικαιοσύνης ό νόμος όντας πρέπον, καi χρέος όφειλόμενον να 
άφιερωθfi το ποίημα τοϋτο είς τα εύκλεfί σας όνόματα, μέ το νa 
είναι δλον έδικόν σας. Έδικόν σας, διατi εγινε μέ παραίνεσιν 
ύμετέραν άπο άν&ρώπους τfίς πολιτείας σας. Έδικόν σας, διατi 
όμοίως".άπό συμπολίτην σας έδιορ&ώ&η. Έδικόν σας, διατi εiς 
χάριν ύμών έτυπώ&η. καi τέως έδικόν σας, διa τήν &ερμοτάτην 
εύλάβειαν, όπου κα&' έκάστην ήμέραν δείχνετε είς τοϋτον τον 
χαριτόβρυτον &γιον. Δεχ&είτε λοιπόν φιλοφρόνως καi εύμενώς 
τοϋτο το μικρον τεκμήριον τflς εύχαρίστου μου καi εύγνώμονος 
πρός ύμάς δια&έσεως καi εύτυχείτε:-
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΌΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΝΑΟΥΜ 
ΤΟΥ ΘΑ ΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

Τοϋ έν τφ Λιβανίσκφ Δια6όλεως κειμένου. 

Νεωστi τυπωθείσα δαπάνυ μtν τών εύσεβών χριστιανών, 

Διορθώσει δε τοϋ πανοσιωτάτου καi λογιωτάτου έν 
ίεpοδιδασκάλοις Κ(υρίο)υ Κ(υρίο)υ Γρηγορίου τοϋ 

Μοσχοπολίτου τοϋ τε τυπογράφου. 

καi άφιεpωθείσα τφ μακαριωτάτφ άρχιεπισκόπφ 'Αχριδών 
Κ( υρί)φ Κ( υρί)φ 'Ιωάσαφ. 

'Εν Μοσχοπόλει 
1740 

Παρa Γρηγορίφ ίερομονάχφ τφ Κωνσταντινίδυ. 
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Τφ ΜΑΚΑΡΙΩΤ Α Τφ καi σοφωτάτφ 'Αρχιεπισκόπφ τfjς 
Πρώτης Ίουστινιανfiς Άχριδών, καl πάσης Βουλγαρίας, 
Κ(υρί)φ Κ(υρί)φ 'Ιωάσαφ. τι)ν έδαφιαίαν προοκύνησιν. 

ΕΙ καi οί άπ' αίώνος ξυγγραφέων είώθασι πόνημά τι σοφον καi 
μελί(>pυτον τοίς μετα δόξης και δυνάμεως άνατιθέναι, είς 
έπικουρίας δαψίλειαν, καi άφθονίαν έκτρανώσεως, πfj δι) 
έμελλον έγώ προσδραμείν liλλοθί που, μακαριώτατε καi 
σοφώτατε πάτερ, καi ταύτην τι)ν ίερaν 6ί6λον, άκολουθίαν 
περιέχουσαν τοϋ δσίου καi πνευματεμφόρου πατρος τfiς 
'Εκκλησίας, Ναοuμ λέγω τοϋ 8αυματουργοϋ, καθιερώσαι; τίνα 
κράτιστον άλλον, j\ρωα, γέμοντα πάσης σοφίας καi δυνάμεως 
εϋροιμι, ύπερμαχοϋντα, στηρίζοντα καi πανταχοϋ γfjς 
καταγγείλαντα; άλλ' εί καi Λυγκέως όξυδέρκειαν έξείχεν liν τις, 
καi Διογένους τaς δι;Χδας άνfjπτε, ούκ έσθ' δπως έπi σκοποϋ 
6άλΤJ. μόνος γ(χρ μόνος σu η μετ(χ πάνυ όλίγων σοφίας Εμπλεως 
άπάσης καi άρετfjς καταγώγιον, σοφος οίκονόμος καi 
πηδαλιοϋχος έν παντοίαις τρικυμίαις καi ζάλαις τοϋ 6ίου, 
στύλος φωτος &παντας ούχ' δρώντάς σε, άλλ<χ καi πόppωθεν 
άκούοντας φωταγωγών, πατι)ρ φιλοστοργότατος παντος 
προσαφικομένου σοφαίς διδασκαλίαις, καi πνευματικαίς 
παραινέσεσι πάσαν άνωμαλίαν διευθύνων. δθεν σε λύχνον έπi 
λυχνίαν τέθεικεν ή πρόνοια, τα τοϋ άποστολικοϋ θρόνου τfiς 
Πρώτης Ίουστινιανης 'Αχριδών σκfiπτρά σοι δεδώρηται , 
κορυφαίος της 'Ιεpάς Συνόδου κεκλήρωσαι, [4] ποιμι)ν κατa τι)ν 
καρδίαν Κυρίου προ6έ6λησαι ποιμαίνειν καi κατευθύνειν τον 
λαόν αύτοϋ. δθεν δι) δέξαιο, ώ κριτικωτάτη καi μακαριωτάτη 
κεφαλή , ύπtρ ου καi άναμφισ6ήτως πείθομαι έaν γaρ τοίς 
πόρρω εύκατάδεκτος, πώς ούχi τοίς πέλας ούχ j\κιστα δt τοίς 
σοίς; σος γaρ ό &γιος, καi γaρ έν τι'j ύπο τι)ν σκέπην σου χώρ<χ δ 
ναός. το δt μάλλον δτι καi σταυροπήγιον τοϋ σοϋ 
8εοπρο6λήτου πατριαρχικοϋ θρόνου, τφ σφ έωσφόρφ όνόματι 
διοικούμενον καi προνοούμενον. ίλαρωτάτφ κρίνων διαθέσει 
'σόppοπόν μου το άνάθημα, τι'j πολλa προθυμουμένΤJ προθυμίι;χ, 
καi άντευχόμενός με της εύγνώμονος προς αύτι)ν διαθέσεως 
8εοπειθέσι καi πανιέροις εύχαίς. 

Δοϋλος εύπειθιlς Μιχαι)λ δ τοϋ Γκόρας. 

291 



[5] ΜΗΝΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙ{}, κγ' 
τοϋ όσίου, και θεοφόρου πατρος ήμών 

ΝΑΟΥΜ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

Τοϋ έν τ(ί) Λι6ανίσκφ Δια6όλεως κειμένου. 

'Εν τφ μικρfJ έσπερινφ ίστώμεν στίχ[οvς] δ ' καi ψάλλομεv 
στιχηρά προσόμοια του άyίου. 
τΗχος δ '. Ό έξ ύψίστου κληθείς. 

Τον χαρισμάτων ένθέων πεπλησμένον ... (p.v. 202). 

Τ Ων μαθητών τοϋ Κυρίου σύ τον τρόπον ... (p.v. 202-203). 

Η Εκκλησία σκιρτώσα έν Κυρίφ ... (p.v. 203). 

Δόξα. τΗχος 6 '. 

Η Τών λειψάνων σου θήκη, πανεύφημε Ναούμ ... (p.v. 203). 

Καί νvν. Προε6ρτιον. τΗχος δ αύτός. 

IΔού καιρΟς fiγγικε τfjς σωτηρίας ... (F., 2, 171). 

Είς τόν στίχ[ον] στιχηρά προεόρτια. 
τΗχος α '. Τών ούρανίωv ταγμάτων. [7] 

Η Βηθλεέμ εύτρεπίζου, ίδού γaρ έ:ρχεται ... (F., 2, 8). 

Στίχ[ος]. Κύριε είσακήκοα τήν άκοήν σου. 

Ο Υπερούσιος Λόγος τοϋ άοράτου Πατρός ... (F., 3, 226). 

Στίχ[ος]. Ό Θεός άπό Θαιμάv ifξει. 

ΠΡοεορτάζοντες πάντες Χριστοϋ τι)ν γέννησιν ... (F., 3, 353). 
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Δόξα. τΗχος δ '. 

ΕΛαμψαν τα καλα εργα σου ώς ίlλιος έπi τής γης ... (p.v. 204). 

Καί vvv. Τής έορτής. τΗχος ό αύτός. 

ΗΣα\α χόρευε, Λόγον Θεοϋ ... (F., 2, 71). 
'Απολυτίκιον τοv άγίοv. ΤΗχος δ '. 

Τόν κόσμον κατέλιπες. ζήτει έv τφ μεγάλφ έσπεριvφ. 
Καί γίνεται άπόλvσις. [8] 

'Εν τ@ μεγάλφ έσπεριν@, τό, Μακάριος άvήρ. 
Είς τό Κύριε έκέκραξα, iστώμεν 

στίχ[οvς} η' καί ψάλλομεv στιχ{ηρά] 
προσόμοια. τΗχος 6 ~ 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι. 

Ποίοις μελφδιών κάλλεσιν, άνυμνήσωμεν ... (p.v. 204). 

Δίς. 

Ποίοις εύφημιών στέμμασι, καταστέψωμεν ... (p.v. 204-205). 

ΠΑντας τούς τf~ν σεπτ~ν μνήμην σου ... (p.v. 205). 

'Έτερα στιχ[ ηρά] προσόμοια. τΗχος δ '. 
Ώς γεvvαίοv έv μάρτvσιν. 

Αποστόλων δμότροπος, γεγονώς Ναούμ ... (p.v. 205). 

Δίς. 

ΑΡετών καταγώγιον, χρηματίσας άοίδιμε ... (p.v. 205). 

ΤΑ Μυσών γένη πρότερον, πλάνtJ πάτερ ... (p.v. 205). 

Δόξα. τΗχος πλ. 6 '. 

ΤΗς σοφίας τf~ν χάριν, είληφώς ... (p.v. 205). 
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1 
~ 

Καi vίίv. Προε6ρτιοv. τΗχος δ αύτός. [1 Ο] 

Σπήλαιον εύτρεπίζου ... (F., 3, 519). 

Είσοδος. Φώς lλαρ6v. Τό προκείμεvοv τής ήμέρας καi τά 
άvαγvώσματα. 

Σοφίας Σολομώντος τό άvάγvωσμα. 

ΔΙκαίων ψυχαi έν χειρi Θεου, ... καi έπισκοπιl έν τοίς έκλεκτοίς 
αύτου. 

Σοφίας Σολομώντος τό άvάγνωσμα. 

Δ1καιοι εiς τον αiωνα ζωσι ... και ή δυναστεία παρα ύψίστου. 

Σοφίας Σολομώντος τό άvάγvωσμα. 

Δ 1 καιος έaν φθάσυ τελευτfjσαι, ... καi έπισκοπf~ έν τοίς 
έκλεκτοίς αύτου. 

Είς τήv λιτήv στιχ[ηpά] ίδι6μελα. τΗχος 8 '. 

Τον άστέρα τον θεολαμπfί, τον τfίς υσίας ... <p.v. 206). 

τΗχος δ αύτός. 

Ο Μόνος έν άγίοις άναπαυόμενος Θεός ... (p.v. 206). 

ΤΗχος δ '. 

ΠΑμμάκαρ Ναούμ σοφέ, σύ καi μετa θάνατον ... (p.v. 206). 

τΗχος πλ. 8 '. 

0Σιε Ναούμ, Μυσίας είς γfίν ήστραψε ... (p.v. 206-207). 

294 



Δ6ξα. 'Ήχος πλ. α '. 

0Σιε πάτερ, ούκ fδωκας ϋπνον σοίς όφθαλμοίς ... δοχείον [13] 
καθαρον πρέσβευε τοϋ σωθηναι τaς ψυχaς ήμών ... (p.v. 207). 

Καi νuν. Προε6ρτιον. τΗχος ό αύτ6ς. 

ΜΗ στύγναζε 'Ιωσήφ ... (F., 2, 422). 

Εiς τόν στίχ[ον] στιχ[ηρά] προσ6μοια. τΗχος πλ. α'. 
Χαίροις άσκητικών. 

ΧΑίροις ό της Μυσίας φωστήρ, τών μοναζόντων ... (p.v. 207). 

Στίχ{ος]. Τίμιος έναvτίοv Κυρίου. 

ΚΗρυξ εύαγγελίου τρανώς, της Βουλγαρίας ... (p.v. 207-208). 

Στίχ[ος]. Μακάριος άνήρ ό φο(Jούμενος τόν Κύριον. 

0Ντως εως σκηνης θαυμαστης, ... ένθα [14] fiχος ... (p.v . 208). 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. 

Τους θορύ6ους τοϋ 6ίου καταλιπών Ναούμ ... (p.v . 208). 

Καi νuν. Προε6ρτιον. τΗχος ό αύτ6ς. 

Υ Πόδεξαι Βηθλεέμ, τιlν τοϋ Θεοϋ ... (F., 4, 433). 

'Απολυτίκιον τοu άγίου. τΗχος δ '. 

Τον κόσμον κατέλιπες, προσκολληθε1ς τφ Χριστ(ϊ'J ... (p .v. 
208). . 

Δόξα. Τό αύτό. Καi νuν. Προεόρτιον. Έτοιμάζου Βηθλεέμ. 
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Είς τόν όρθρον τό [15] Θεός Κύριος, καί τά τροπάρια τοίJ άyίοv 
καί τής έορτίjς. Μετά δέ τήν α' στιχολ[ογίαν] κάθισ[μα] τού 

άγίου. 
τΗχος γ '. Τήν ώραι6τητα. 

Ν Υν ώραιότατοι, όντως οί πόδες σου ... (p.v. 209). 

Δ6ξα. Τό αύτ6. Καί νvν. Προε6ρτιον. 

ΧΑράς πεπλήρωται, πάντα τα πέρατα ... (F., 5.1, 84). 

Μετά τήν 8' στιχολογίαν κάθισ[μα]. 
τΗχος α ~ Τόν τάφον σου σωτήρ. 

ΘΑυμάτων αύτουργός, γεγονως θεοφόρε ... (p.v. 209). 

Δ6ξα. Τό αύτ6. Καί νvν. Προε6ρτιον. 

Αrάλλου ή Σιών, Βηθλεi:μ εύτρεπίζου ... (F., 1, 12). 

Μετά τόν πολυέλεον κάθισ[μα]. τΗχος δ '. 
Κατεπλάyη 'Ιωσήφ. 

Αποστόλων μιμητής, άρχιερέων δ κανών ... (p.v. 209). 

Δ6ξα. Τό αύτ6. Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΚΑτεπλάγη 'Ιωσήφ, το ύπi:ρ φύσιν θεωρών ... (p.v. 210). 

Καί εύθύς ψάλλομεν τό α ' άντίφωvον τοv δ ' ήχου. 
Προκείμενον. Τίμιος έναντίον Κυρίου δ θάνατος. 

Στίχ[ος]. Τί άνταποδώσωμεν τ@ Κυρίιp. 
Πiiσα πνοή. 

Εύαyγέλ ιοv έκ τοίJ κατά Ματθαίον. 

ΕΙπεν δ Κύριος τοίς έαυτοu μαθηταίς. Πάντα μοι παρεδόθη ... 
καi το φορτίον μου έλαφρόν έστιν. 
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Δόξα. Ταίς του σου δσίοv. Καί νυν. Ταίς τijς Θ(εοτό)κοv. 
Στίχ[ος]. 'Ελέησόν με ό Θεός. τΗχος πλ. 8 '[17) 

ΕΞεχύθη ή χάρις έν χείλεσί σου ... (p.v. 210). 
Σώσον ό Θεός τον λαόν σου. 

Εfτα δ κανών δ προεόρτιος είς δ' καί οί του άγίοv είς η', έχοντες 
aμα καi 

οί δύο άκροστιχίδα δίστιχον περιοχijς μιi'iς έννοίας. 
Ό κανών ό προεόρτιος. τΗχος πλ. 8'. 

'(2δή α '. Ό είρμός. 

Κ Υματι θαλάσσης, τον κρύψαντα πάλαι διώκτην τύραννον, 
φάτνn ... (F., 2, 302). 

Κ Υριε Θεέ μου, γενέθλιον ... (F., 2, 305). 

ΑΝω σε έν θρόνφ, καi κάτω έν φάτνΙJ ... (F., 1, 134). 

Θεοτοκίον. 

IΝα σου τιϊς δόξης, τα πάντα πληρώσι:~ς, κλίνας ... (F., 2, 215) . 

Ό κανών του όσίοv, ού ή άκροστιχ[ίς). 
Ναούμ τό λοισθόν λijμμα Θ(εο)υ αίνέσω. 

Ό άρχιποιμήν Βοvλ γάρων Κωνσταντίνος ό Κα8άσιλας. 
τΗχος α'. '(2δήν έπινίκιον. 

Ν Αμάτων άνάπλεων άνάδειξόν με ... [18] τα σα ψδαίς καi 
{iσμασιν ... (p.v. 211). 

Ακόλουθος γέγονας τών κορυφαίων ... (p.v . 211) . 

0 Βίος ίσάγγελος ή πολιτεία, οντως ύπf;ρ ... (p.v. 211). 

ΥΨώθης μεν ϋπερθεν τών θείων κέδρων ... (p.v. 211). 

Θ(εο)τ(οκίον). 

ΜΗτέρα παρθένον σε μόνην ή φύσις ... (p.v . 212) . 
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Ό δεύτερος κανών συνημμένην* έχων τήν άιφοστιχίδα τ@ 
πρώτφ. 

τΗχος δ Ό Ά νοίξω τό στ6μα μου. 

Ο Πάλαι τf~ν ά6υσσον, λαίjJ ξηράνας ... (p.v. 212). 

IΔείν έμφιέμενος, δόξαν Ναούμ ... (p.v. 212). 

Μονάσας τίjJ πνεύματι, καi ζέων ζήλφ ... (p.v. 212). 

Ηrήσω μακάριε, πάντα τον κόσμον ... <p.v. 212). 

Θ(εο)τ(οκίον). [19] 

Ν Εκρόν με γενόμενον, έκ πολυτρόπων ... (p.v. 212). 

Κατα6ασία. Χ(ριστό)ς γεννάται. 
'(2δή y Ό Ο είρμ6ς. 

ΣΕ τον έπi ύδάτων, κρεμάσαντα πάσαν τf~ν γfjν άσκέτως, ή 
κτίσις ... (F., 3, 479). 

Σ Υμ6ολα τfjς ά(>pήτου ... (F., 3, 566). 

Ηπλωσε γfj τα νώτα ... (F., 3, 63). 

ΜΑντεως χρησμολόγου ... (F., 3, 367). 

"Άλλος. Στερεωθήτω ή καρδία μου. 

Τον τοϋ Κυρίου Ναούμ δσιε, έλαφρον ζυγόν ... (p.v. 213). 

0Ρους τfjς φύσεως ύπερ6έ6ηκας ... (p.v. 213). 

ΛΑον Μυσίας κατεφώτισας ... (p.v. 213). 

Θ(εο)τ(οκίον). [20] 

0Ρος παρθένε σέ έκήρυξαν, οί προφfjται ... (p.v. 213). 
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"Αλλος. Τούς σούς ύμνολ6yοvς. 

Βουλγάρων κεκλήρωσαι το κλίμα* ... <p.v. 214). 

0 Θεία; Ναούμ του ίεράρχου, Κλήμεντα; ... (p.v. 214). 

Υ Ιούς 'Α6pαιΧμ άπο των λίθων, Βουλγάρων ... (p.v. 214). 

ΛΑός δ καθήμενα; έν σκότει, δεινfiς άπιστίας ... (p.v. 214). 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Γ Αλήνης με πλfjσον Θεοτόκε ... (p.v. 209). 

Κατα6ασία. Τφ πpό τών αίώνων. 
Κάθισμα. τΗχος πλ. δ '. Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

ΩΣ σαf>ός και άγχίνους έκ νεαρ<iς ... (p.v. 214). 

(21] Δ6ξα. Τό αύτ6. Καί νίίν. Προε6ρτιον. τΗχος δ αύτός. 

Εκ γαστρός προ αίώνων έκτου Πατρός ... (F., 1, 387). 

'(Ίδή δ '. Ό είρμός. 

ΤΗν έκ παρθένου παρουσίαν σου ... (F., 4, 64). 

Εrγίζει ίlκει νυν δ Κύρια; ... (F., 1, 344). 

ΡΩμαλαιότητι θεότητος ... (F., 3, 440). 

Q Λόγος σαρξ όφθε1ς παχύνεται ... (F., 3, 89). 

"Αλλος. 'Εν Πνεύματι προ6λέπων. 

IΔού τφ σφ κηρύγματι, έκλήθησαν σοφέ ... (p.v. 215). 

Σοφίας ύπερσόφου, άνάπλεως φανείς .... δόξα (22] σοι αύτφ 
άνακράζοντα ... (p.v. 215). 

ΘΑλάσσας άθεtας έτάραξας σοφέ ίππος ... (p.v. 215). 
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Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΟΝτως ήγιασμένος, έδείχ8ης τοϋ Θεοϋ ... (p.v . . 216). 

'Άλλος. Ό καθήμενος έν δόξα. 

Απερίτρεπτος ώς στϋλος, άνεδείχθης ... (p.v. 216). 

ΡΗτορεύων μεγαλεία, τοϋ Θεοϋ κατενώπιον ... (p.v. 216). 

ΩΣ άπόστολος ώς κfjρυξ, 8λίψιν πάσαν ... (p.v. 216). 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

Ν Εύρωσόν μου 8εομfjτορ*, τοϋ νοός ... (p.v. 216). 

Κατα6ασία. 'Ρά6δος έκ τfίς ι)ίζης 'Ιεσσαί. 
'{2δή ε Ό Ό είpμός. 

Θ Εοφανείας σου Χριστέ, όρ8ρίσας [23] ... έκραύγαζεν. ή 
παρθένος ... (F., 2, 132). 

Ν Εοποιείς τοuς γηγενείς, ό πλαστουργος χοίκος χρηματίσας. 
φάτνη γάρ ... (F., 2, 490). 

Δ1α τfiς σμύρνης το 8νητόν, δια χρυσοϋ ... (F., 1, 309). 

ΕΞ άλοχεύτου προελ8ών, ό τοϋ Πατρος ... (F., 1, 482). 

'Άλλος. Τδ φαεινδν ήμίν. 

Ν Εος άπόστολος πάτερ γέγονας ... (p.v. 217). 

ΛΗμμα τfjς χάριτος οντως πέφηνας ... (p.v. 217). 

Ηrαπηκώς Χριστον ύπέρ δύναμιν ... (p.v. 217). 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΜΕταβολαίς βιαίοις χειμάζομαι, καί πεpιστάσεσι ... (p.v. 217). 
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"Άλλος. Έξέστη τά σύμπαντα. [24) 

ΚΑτήκοος γέγονας, πανσόφων διδαγμάτων ... (p.v. 217). 

ΩΡαίοι οί πόδες σου, κηρύγματι γεγόνασι ... (p.v. 218). 

Ν Εώσαντες δσιε, τιlν γfiν περιελά6ετε ... (p.v. 218). 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Σ Τεφάνωσον δέσποινα, ώς οπλφ εύδοκίας ... (p. v. 218). 

Κατα8ασία. Θεός ων είρήvης. 
'(lδή ς '. Ό είρμός. 

Σ Υνεσχέθη, άλλ' ού κατεσχέθη, στέρνοις κητώοις 'Ιωνάς, σοϋ 
γάρ τον τύπον φέρων, τοϋ τεχθέντος ... (F., 3, 583). 

ΑΝ']ρέθη, νυν καί δι']ρέθη, εχθρας τfiς άρχαίας ... (F., 1, 118). 

ΒΑσιλεύει, σύν τιj άμαρτίι;.ι, ... τυραννίδος, [251.το κατά ... (F., 
1, 223). 

ΒΡεφοκτόνος, άλλ' ού χριστοκτόνος εφυ, 'Ηρώδης ό δεινός ... 
(F., 1, 237). 

'Άλλος. Τόv προφήτηv Ίωvάv. 

ΜΑ8ητών τιlν τετρακτύν, άνεπλήρωσας σοφέ ... (p.v. 219). 

ΑΠηλάθητε μακράν, μϋσται καί μυσταγωγοί ... (p.v. 219). 

ΘΕεις δρόμους τούς μακρούς, σύν Κυρίλλφ ... (p.v. 219). 

Θ(εο )τ( οκίον ). 

Εκ δεινfiς άπαγωγfiς, έλευθέρωσον ήμaς ... (p.v. 219). 

"'Αλλος. Έ66ησε προτυπών. 

Το λόγιον, καi έν σοi έπληρώθη το ενθεον ... <p.v. 219). 
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Απσ άκρων, των βορείων εiς άκρα ... Cp.v. 219). 

Ν ΑΟς θείος καi Θεου σεπτον καταγώγιον ... (p.v. 219). 

Θ(εο)τ(οκίον). [26] 

Τις γένωμαι, πανταχόθεν άεi πολεμούμενος ... (p.v. 219). 

Κατα6ασ{α. Σπλάγχων Ίωνάν. 
Τό κοντάκιον. τΗχος y '. 
Ή παρθένος σήμερον. 

Τ Ων λαμπρών άγώνων σου, ή πανσεβάσμιος μνήμη ... (p.v. 
220). 

Όο[κος. 

Ο Πατηρ ήμών, καi μέγιστος προστάτης ... 
Τφ αύτφ μηνi κγ' μνήμη του όσίου καi θεοφόρου πατρός ήμών 
Ναοuμ του θαυματουργου. 

Βουλγαρέων τε Μυσών τε κλέος ό Ναοuμ μέγ' άπλώσας. 
Ένδελεχείσι λόγοις παννυχίοις τε πόνοις. 
ΌγδοάτΙJ γε Ποσιδέωνος λήγοντος έ:πειτα. 
'Ως θεόφρων έτάροις ούρανον είσανέβη. [27] 

0Υτος ό θείος καi περιβόητος πατηρ ήμών Ναοuμ flκμαζεν ... 
με δλην του τιlν ίερατικιlν σύνοδον καi [28] μεγαλοπρεπώς τοuς 
έτίμησε ... Μα ό τρόπος [29] με τον όποίον έλάμβανον τfiv 
ύγείαν ... Κρατουσι γαρ κατα τινα τροπον τιlν αίρετικιlν [30] 
φρενοβλαβίαν του ματαιόφρονος Άπολλιναρίου ... δια νa 
κηρύττουν το ονομα του Χριστου καi τιlν [31] έξήγησιν τών 
γραφών καi τιlν διάλεκτον ... Έπιμετρήσας οδν έκεί μερικον 
χρόνον όσίως καi [32] εύσεβώς ... φ πρέπει κράτος, τιμη καi 
προσκύνησις είς τοuς αίώνας των αίώνων. 'Αμήν. 

'(2δή ζ '. Ό είρμός. 

ΑΦραστον θαυμα. ό έν καμίνφ ... (F., 1, 211). 

Τετρωται πλάνος, έχθρος ... (F., 4, 46). 
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Ο Λ6ιος φάτνη. έν έαυτij ... (F., 3, 79). 

Ν όμφ 6ροτείφ, τιlν έν σπαργάνοις ... (F., 2, 527). 

Μ1α ύπfiρχεν, ή έν άνάρχφ ... (F., 2, 431) . 

'Άλλος. Τούς έv καμίvφ. 

0 Ενεργών θαυμάσια Θεός, έppύσατο τfiς βαρβάρων ... και [33] 
ποδών ... (p.v. 224). 

Υ Πο6ολαίς τών θείων διδαχών, διδάσκαλος ... (p . ν. 225). 

ΑΡμα Κυρίου πέφηνας Ναούμ ... (p.v. 225). 

Θεοτοκίοv. 

Ικετηρίους πρόσδεξαι εύχάς, τών δούλων σου ... (p . ν. 225) . 

''Άλλος. Ό διασώσας έv πνρί. 

IΔρώσι τοίς άσκητικοίς, ίδρώτας άνέμιξας ... (p.v. 225). 

Ν Εκροποια τών λογισμών, πέδιλα σαφώς ... (p.ν. 225). 

ο τα θελήματα ποιών, τών αύτόν φο6ουμένων ... (p.ν. 225). 

Θ(εο)τ(οκίοv). 

ΣΩματικών άπό παθών, άπό ψυχικών ... (p.ν. 225). 

Κατα6ασία. Οί παίδες εύσε&ί{Χ. 
'(lδή η'. Ό είρμός. 

Εκστηθι φρίττων ού(ρα)νέ, καί σαλευθήτωσαν ... (F., 1, 403). 

ΛΕλυται δέσμιος ... (F., 2, 332). 

ΠΕπαυται πλάνη περσική .... (F., 3, 311). 

Ω τών θαυμάτων τών καινών, ω άγαθότητος και άπείρου 
άνοχfiς- ... (F., 51, 238) . 
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"Αλλος. 'Όν φρίττοvσι άγγελοι. 

Ν Αοuμ το θεόπνευστον, του Πν(εύματο)ς ... (p.v. 226). 

Απέδραμες iiπαντα, τα μέρη τών Μυσών ... (p.v. 226). 

Σταυρόν σου έπi wμων, άράμενος Ναούμ ... (p.v. 226). 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

01 παίδες προέγραφον, φλεχθέντες μηδαμώς ... παρθένε είς 
[35] αίώνας ... (p.v. 226). 

"Αλλος. Παίδας εύαγείς. 

Ο Λόγος δ πάντας άλογίας, έθέλων ... (p.v. 227). 

ΚΑτέ6αλες τυράννων τιlν μανίαν ... (p.v. 227). 

Απtδρα οπου πόνος, άθυμία, όδύνη ... (p.v. 227). 

ΒΙαίοις κυκλούμενοι άνάγκαις ... (p.v. 227). 

Θ( εο )τ( οκίον ). 

ΑΠώλετο άπ' έμου φυγη είς τέλος ... (p.v. 227). 

Κατα6ασία. Θαύματος ύπεpφυοvς. 
',Ρδή θ '. Ό είρμός. 

ΜΗ έκθαμβίj νυν ώ μ(fiτ)εp ... (F., 2, 417). 

Ε πι τφ ξένφ σου τόκφ, τας ώδϊνας Φυvουσα, ύπερΦυwς 
έμακαρίσθην, άναρχε Υίέ. Σε δε νυν δρώσα ... τfiς λύπης, [3€>] 
σπαράττομαι ... γεραίpοντας ... (F., 1, 522). 

ΓΗς μf.ν έπέβην Αίγύπτου ... (F., 1, 256). 

Αrαλλιάσθω ή κτίσις, κτίζεται ... (F., 1, 10). 
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'Άλλος. Τήν φωτοφόρον νεφέλην. 

ΑΞιοχρέως τιμ(i σου, ή Βουλγαρία ... (p.v. 228). 

ΡΩμη κατείδε τον δρόμον, τον ίσαπόστολον ... (p.v. 228). 

Χοροστασίαι πατέρων, καi άποστόλων όσίων ... (p.ν. 228). 

IΕρωτέραν είδότες*, σέ κιβωτόν διαθήκης ... (p.ν. 228). 

Θεοτοκίον. 

ΠΑρανομούντων άν8ρώπων, έπι6ουλfiς τών δαιμόνων (37] ... 
(p.ν. 228). 

"'Αλλος. 'Άπας γηγενής. 

Στωμεν άδελφοί, έν οίκφ Θεοί> ήμών ... (p.ν. 229). 

IΝα σέ Ναούμ, συμφώνως γεραίρωμεν ... (p.ν. 229). 

ΛΑον δν τοίς σοίς, καμάτοις έφύτευσας ... (p.ν. 229). 

ΑΝες μοι Χριστέ, μόνος γ(χρ έπίστασαι ... (p.ν. 229). 

Θεοτοκίον. 

ΣΕ ττlν άλη8fi, μητέρα του κτίσαντος ... (p.ν. 229). 

ΚαταΒασία. Μυστήριον ξένον. [38) 
Έξαποστειλάριον. Έπεσκέψατο ήμiiς. 

Επεσκέψατο Χριστός, λαόν παραπικραίνοντα ... (p.ν. 229). 

'Έτερον. Ό ούρανόν τοίς aστροις. 

ΤΩν 8αυμασίων ή κρήνη, τών ίαμάτων ή πηγή ... (p.ν. 230). 
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Καi τό προε6ρτιον. 

Η Βηθλεtμ εύτρεπίζου, πύλας διάνοιξον τaς σάς ... (F., 2, 8: 
εύφραίνου instead of εύτρεπίζου). 

Είς τούς αίνους ίστώμεν στίχ[ους} δ' καi ψάλλομεν στιχ[ηρά] 
π{ΧΧJόμοια. 

τΗχος α '. Παvεύφημοι μάρτυρες. 

Ν Αοuμ το του Πνεύματα; σεπτόν, δοχείον ... (p.v. 230). 

Δίς. 

Ο Θάνατος τίμια; δ σός, έναντίον γέγονε ... (p.v. 230). 

Εκ θλίψεως ΟΟς ήμίν Ναούμ ... (p.v. 230). 

Δόξα. τΗχος πλ. δ '. [391 

Τον ένθέων καμάτων σου οσιε πάτερ ... <p.v. 230-231). 

Καί νϋν. Προε6ρτιον. τΗχος ό αύτ6ς. 
Ύπόδεξαι Βηθλεέμ. 

Ζήτει γπισθεν είς τόν στ[ί]χον τοϋ μεγάλου έσπεριvοϋ. 
Δοξολογία μεγάλη καi άπόλvσις. 

Δίδοται δέ καi aγιον lλαιον έκ τής κανδήλας τού άγίου. 
Είς τήν λειτουργίαν, τυπικά καi έκ τών κανόνων τού άγίοv, φδή 
γ' καi ς '. 'Απόστολον δέ καί εύαγγέλιον ζήτει 'Ιανουαρίφ ιζ'. 

Κοινωνικόν. Είς μνημόσυνον αίώνιον. [40] 

ΕΤΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ 
Ψαλλόμενος είς τήν παννυχίδα τού άγίου Ναούμ. 

Τού ίερέως εύλογήσαντος, λέγομεν τό, Κ(ύρι)ε είσάκοvσον. εfτα 
τό, Θ(εό)ς Κύριος. καί τό τροπάριον τού άγίου. Τόν κόσμον 

κατέλιπες. 
Δόξα. Τό αύτό. Καi νύν. Ού σιωπήσωμεν. 

Ό κανών κατά τό έθος, ού ή άκροστιχίς, 'Υμνώ σε Ναούμ τό 
κλέος Βοvλ γαρίας Γρηγ6ριος. 

306 



',Ρδή α '. ΣοίJ ή τροπαιοvχος. 
'Όσιε πάτερ Ναούμ, πρέσ&vε ύπέρ ήμώv. 

Υ Μνείν τιlν σεπτήν σου έορτήν, προθυμουμένφ Ναούμ 
παναοίδιμε, δωρηθηναι εϋπορον, λόγου μοι χάριν ούρανόθεν* 
αiτησον. και την προθυμίαν, είς έργον μάκαρ προβί6ασον. 

Μ Υρου δια σπλάχνα οίκτιρμών, του έπ1. γης κενωθέντος 
άοίδιμε, Χριστοϋ τοϋ Θεοϋ ήμών, κατοσφρανθείς έκ πρώτης 
τριχός άριστα. της όσμης της τούτου, πάτερ Ναούμ δλως 
γέγονας 

Ν Εαν άγων πάνυ προφανώς, τιlν ήλικίαν του σώματος [41] 
&.yιε, γηραιόν τό φρόνημα, καί 6εβηκός καί πάγιον έκέκτησω. ύφ' 
ου και τό fjττον, Ναούμ ήλλάξω του κρείττονος. 

ΩΣπερ έν λειμώνι ίερ(ίJ, τών άρετών είσελθών τον παράδεισον, 
έκ πασών συνήθροισας, σαυτφ άνθέων άμάραντον στέφανον. 
δ<ν> τfi κορυφfi σου, φέρεις Νούμ νυν θεσπέσιε. 

Θεοτοκίοv. 

ΣΕ τιlν τον άχώρητον Θεόν, έν σfi γαστρι συλλαβοϋσαν 
πανάχραντε, ύμνείν έφιέμενοι, και μεγαλύνειν έρωτικώς 
fχοντες, λόγων άποροϋμεν. ύπf:ρ γαρ λόγον ό τόκος σου. 

',Ρδή y '. Ό μ6vος είδώς. 

ΕΜίσησας πρώτης έκ τριχός, τρυφιlν και ήδυπάθειαν. και τον 
σταυρόν έπ' ώμων άράμενος, τφ σταυρωθέντι κατηκολούθησας, 
Ναούμ δθεν άριστα, τούτου διl γεγένησαι. και άξίων γερών νϋν 
έπέτυχες. 

Ν Αούμ τό τοϋ Πνεύματος σοφέ, συντόνως λημμα μέλπομεν. ώς 
δυνατόν σε νϋν, άλλα χάρισι, τών πρεσβειών σου τούς σε 
γεραίροντας, πειρασμών έκλύτρωσαι, καi κινδύνων δσιε, καi 
ζωfiς μή ληγούσης άξίωσον. 

Αrvtλων έν vfi διηνεκώς, τον βίον μιμησάμενος, καi άπσστας 
τών γηtνων θεσπέσιε, μετα άγγέλων όντως νϋν γέγηθας. ών 
γap τό πολίτευμα, έπι γης έζήλωσας, τούτων καί συναυλίας 
τετύχηκας. 
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0Ρών ούχ ώς πρότερον Θεου, έσόπτρφ καi αίνίγματι, ούδέ 
σκιζi το πρόσωπον &γιε, παντός δε δίχα π(άτ)ερ αίνίγματος. 
τοίς άνευφημουσί σε, Ναούμ παναοίδιμε, τών πταισμάτων 
έξαίτει τιlν liφεσιν. 

Θ( εο )τ( οκίοv ). 

Υ Πέρκειται κόρη το του σου, φρικώδους τόκου δέσποινα, 
παντός καi λόγου καi έννοήματος, καi άπορί<;χ κατακαλύπτεται. 
πώς καi μ(ήτ)ηρ γέγονας; καi παρθένος έ:μεινας; καi τον 
πλάστην το πλάσμα γεγέννηκας. [ 42] 

Κάθισμα. Ώς σοφός καί άyχίvους. Ζήτει έν τ@ όρθρφ. 
'(lδή δ '. 'Όρος σε τfί χάριτι. 

Μ Υσών σε τα γένη πάτερ ϋμνοις γεpαίρουσι, καi Παννονίων ώ 
Ναούμ, σύν Κλήμεντι τφ θαυμαστφ, ποιμένι δοξάζουσιν. ώς δι' 
ύμών τιlν σωτηρίαν εύράμενα, καi της είδώλων pυσθέντα 
σκοτώσεως. 

ΤΙμιος ό θάνατός σου γέγονεν οσιε, κατέναντι του ποιητου, 
καi συνοχέως του παντός, Ναούμ παναοίδιμε. καi γaρ αύτ(ϊ'J 
εύαpεστήσας δεδόξασται, ζών καi θανών. ή δε δόξα τα 
θαύματα. 

0Λος άπο βρέφους τ<;i) Θε<;i) άνακείμενος, ολος δοχείον άρετflς, 
ολος έργάτης τών αύτου, έντολών γεγένησαι, θείε Ναούμ. ολος 
καi Πνεύματος έ:μπλεως, ώφθης καi μάρτυς τούτου τοίς 
θαύμασι. 

ΚΡήνη* τοίς νοσουσι, καi κακώς liλλως πάσχουσιν, ή σιl σορός 
π(άτ)ερ Ναούμ, βρύουσα πaσι προσφυώς, κατάλληλα νάματα, 
άκένωτός τε πηγη άναδέδεικται, θείων θαυμάτων, τοίς 
προσιουσι ν έκ πίστεως. 

Θεοτοκίοv. 

Λ Ογον ύπερ λόγον διa λόγου έχώρησας, τον του Πατρός 
θεοπρεπώς. καί τουτον τέτοκας ήμίν, άλογίας aπαντας, τούς έξ 
Άδ(χμ δι' οίκτον άπολυτρούμενον. δν εύμένισον παρθένε τοίς 
δούλοις σου. 
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'ρδή ε '. Ό φωτίσας τίj έλλάμψει. 

Ε Υρες όντως, ώς έπόθησας πάτερ άοίδιμε, &περ δλως 
όφθαλμός, ούχ έώρακε γήϊνος, οϋτε οuς άκήκοεν, ούδέ καρδία 
φιληδόνων, άνεκτήσατο πώποτε. 

0Ρος ώφθης, άρεταίς θείαις δλως κατάσκιον, έν φ πάτερ ό 
Θεός, κατοικείν ήρετήσατο καi κατασκηνώσει δε Ναούμ, είς 
τέλος θεοφόρε, έν τούτ'-!) σοuς πρόσφυγας. [43] 
ΣΩτηρία τοίς έν οίκφ τφ σcp καταφεύγουσι, Ναοuμ θείε καi 
πιστώς, έξαιτοϋσί σε δίδοται. τοϋ πάντων σωτfiρος γaρ &:ξιος, 
μάκαρ, ύπηρέτης φανείς, μιμίj τον διδάσκαλον. 

Θεοτοκίον. 

Β Αθος όντως, τοϋ φρικτοϋ τοκετοϋ σου μητρόθεε, καi 
άγγέλων έξειπείν, άτονοϋσι τα τάγματα. πώς τον έποχούμενον* 
αύτοίς, άγκάλαις φέρεις βρέφος; ύπερ γaρ νοϋν τε καi εννοιαν. 

'.(lδή ς'. Έκύκλωσαν ήμaς. 

Ο Πάντων ώς δεσπότης προμυθούμενος, καi πάντων τιlν 
μετάνοιαν, έκζητών, καi σωτηρίαν ώς Θεός, νέους άποστόλους 
ύμάς επεμψε, τφ τών Μυσών, καi Παννονίων γένει 
θεόπνευστοι. 

Υ Μνοϋσι τιlν ύμών μνήμην θεσπέσιοι, καi πόθφ μακαρίζουσι. 
το Βουλγάρων εθνος Κλήμη καi Ναούμ, καi τi)ν τών λειψάνων 
κόνιν σέβουσι. καi σφών αύτών ύμiiς σωτfiρας άνακηρύττουσι. 

ΛΑτρεύειν τφ Θεφ τών δλων &γιοι, Βουλγάρους έδιδάξατε καi 
λατρείαν άπεστήσατε καλώς, ξύλων τε καi λίθων λόγοις 
χάριτος, θείε Ναούμ, σuν τcp πανσέπτφ πσιμένι Κλήμεντι. 

Θ(εο)τ(οκίον). 

Γ Εραίρει σου τον τόκον κόρη πάναγνε, άγγέλων τα
στρατεύματα, καi άνθρώπων ή πληθύς, οfα Θεόν, &νθρωπον 
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άτρέπτως χρηματίσαντα. αύτf~ν δέ σε, καθώς προέφησας 
μακαρίζουσι. 

Κοντάκιον. 
Τών λαμπρών άyώνων σου. Καi τά άντίφωνα τοίJ δ ' ήχου. 

Προκείμ[ενον]. Τίμιος έναvτίον Κυρίου. 
Στίχ[ος]. Τί άvταποδώσωμεν τφ Κυρίφ περί πάντων. 

Τό, πάσα πνοή. [44] 
Είιαyyέλιον έκ τοίJ κατά Ματθαίον. 

Ε[πεν ό Κύριος τοίς έαυτοίJ μαθηταίς. πάντα μοι. 
Ζήτει γπισθεν έν τφ Ιiρθρφ. 

Δ6ξα. Ταίς τοίJ σοίJ δσίου. Καi νίJν. Ταίς τijς Θ(εοτό)κοv 
πρεσ6είαις. 

Στίχ[ος]. Έλέησόν με ό Θεός. τΗχος πλ. 8 '. 

Ε Ξεχύθη ή χάρις έν χείλεσί σου δσιε πάτερ, καί γέγονας 
φωστf~ρ της Μυσών παγκληρίας, διδάσκων τα λογικα πρόβατα, 
πιστεύειν είς Τριάδα δμοούσιον, έν μι{i θεότητι. 

'(Jδή ζ '. Σέ νοητήν, Θεοτόκε κάμινον. 

Α Θλων τών σών, καί καμάτων είληφας, επαθλον πάτερ 
εύκλεές, τών θαυμάτων Ναούμ σοφέ, τf~ν θείαν ένέργειαν. δι' ης 
οί προστρέχοντες, τft σft σορφ ψάλλουσιν. δ αίνετός τών 
πατέρων, Θεός καί ύπερένδοξος. 

Ρ Ωμ1J Θεοϋ, εύσθενώς pωννύμενος, φάλαγγας έ:τρεψας 
έχθρών, άοράτων Ναούμ στεppώς, καί τρόπαιον εστησας, κατ' 
αύτών άοίδιμε. καί νίκης στέφος άπείληφας, καί σύν Χριστφ 
βασιλεύειν άεί πάτερ ήξίωσαι. 

IΘύνας σου, τf~ν πορείαν κάλλιστα, προς τρίβους θείων 
έντολών, αί καί λύχνος σου τοίς ποσί, φώς δέ γε ταίς τρίβοις σου 
γενόμεναι ηγαγον, ενθα τό φώς τό άνέσπερον. έ:νθα τρυφfiς μι) 
ληγούσης, δ χορός Ναούμ δσιε. 

ΑΝωθεν σούς, έποπτεύων άγιε, Ναούμ έξ ϋψους ύμνητάς, 
τούτοις νέμοις δια παντός, νοσημάτων ίασιν, καί παθών άφεσιν, 
καί πειρασμών πάντων λύτρωσιν, σαίς προσευχαίς ίνα ύμνώσι, 
Θεόν τόν ύπερένδοξον. 
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Θεοτοκίον. 

ΣΕ κιβωτόν, Μωϋσfίς προέγραφε, καi τράπεζαν άρτον ζωfjς, 
καi λυχνίαν φώς νοητόν, Θεοτόκε φέρουσαν. στάμνον τε 
κατέχουσαν, τον γλυκασμον πάσης κτίσεως. &περ ήμείς 
άριδήλως, έκ6άντα κόρη 6λέπομεν. [45] 

'(lδή η'. 'Εν καμίνφ παίδες Ί(σρα)ήλ. 

ΓΗπονήσας άριστα τfιν σήν, άρουραν τfίς καρδfας, εύαγγελίου 
τον σπόρον, έγκατέθου δαψιλώς, καi στάχυν έξήνεγκας 
μυριόχουν, λαοu τfιν σωτηρίαν, του δια σου σωθέντος, καi 
δοξολογοuντος Χριστον είς τούς αίώνας. 

ΡΩμαλαίως πάσαν του έχθροu, κατέστρεψας τfιν πλάνην, ώς 
κέδρους τfιν έπηρμένην, του Λιβάνου τοίς στεppοίς, άγώσί σου 
ενδοξε, καi έ6όας. πάντα τα Εργα Κυρίου, τον Κύριον ύμνείτε, 
καi ύπερυψοUτε είς πάντας τούς αίώνας. 

Η Σορός σου πρόκειται τοίς σοίς, Βουλγάροις τοίς σε ποθοuσι. 
διειδfις ώσπερ πηγή, άφ' /iς πάντες πίνοντες, πόμα θείου 
νέκταρος έκ6οώσι. πάντα τα εργα Κυρίου, τον Κύριον ύμνείτε, 
καi ύπερυψοuτε είς πάντας τούς αίώνας. 

Θεοτοκίον. 

Γ α6ριήλ σοι κόρη τfιν φωνήν, εύλόγως προσφωνοuμεν. έπάξιον 
ταύτης μάλλον, ούδεν εχοντες είπείν. καi δίς σοι κραυγάζομεν, 
χαίρε χαίρε, παρθένε, άπείρως άπειράκις, κεχαριτωμένη, χαρα 
του κόσμου χαίρε. 

'{lδή θ'. Τύπον τfίς άγvfίς λοχείας σου. 

0 Λος φωτισμού κατάπλεως, γεγενημένος προς το φώς, 
καθοδήγησας το άληθινόν, Χριστον Θεόν τε καi άνθρωπον, 
τούς έν σκότει άγνοίας καθεύδοντας, Μυσούς καi Παννονίους, 
πλάνης είδώλων λυτρωσάμενος. 

ΡΩσιν παρειμένοις δσιε, καi χωλοίς εύδρομίαν, κωφοίς ύγίασιν, 
πάσι παρα μέλος γεγονόσιν άρτίωσιν, ταίς έντεύξεσι νέμεις 
άοίδιμε, Ναούμ Λόγου κήρυξ, τοu έπi γης φανέντος χάριτι. 
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IΔε το προς σε διάπυρον*, ίδε τον πόθον πάτερ, ίδε [46] τον 
ερωτα, τοϋ προσάγοντος το πενιχρόν σοι έφύμνιον, καί 
πταισμάτων αύτφ λύσιν αίτησαι. τιlν πρό&εσιν προ τούτου, 
Ναούμ ώς μάλιστα δεξάμενος. 

Q Λον δουλω&έντα πά&εσιν, ολον &εόφρον* pυπω&έντα με 
πταίσμασι, καί κά&αρον σαίς προσευχαίς Ναούμ δσιε, καί πυρός 
τοϋ τfίς γεέννης έκλύτρωσαι. συλλήπτορα πρΟς τοϋτο, τον 
&είον Κλήμεντα λαβόμενος. 

Θεοτοκίοv. 

ΣΕ τιlν ύπf.ρ νοϋν καί εννοιαν, άνερμηνεύτως καί άppήτως 
πανάχραντε, έν νηδύϊ σου καί συλλα6οϋσαν καί τέξασαν, τον 
Θεοϋ Θεον Λόγον γεραίρομεν, ώς έφικτον άν&ρώποις. προς γάρ 
άξίαν ίσως liγγελοι. 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 
την τιμιωτέραν. 

ΤΗ δραστικωτάτt] σου προσευχίj, Βουλγάρων προστάτα, οσιε 
Ναούμ σοφέ, δίδου τον Δεσπότην, εύμενfί σοίς ίκέταις, τοίς σε 
πάτερ τιμώσι, και μακαρίζουσι. 

Τ Οίς έν τ{ίJ πανσέπτφ καί σωστικ{ίJ, τεμένει σου &είφ, 
παρεστώσιν ύμνολογείν, Ναούμ &εοφόρε, καί λύσιν έξαιτοϋσι, 
τών πρίν ήμαρτωμένων, liφεσιν δώρησαι. 

Υ Ψωσον τaς χείράς σου προς Θεόν, ύπf.ρ τών σών δούλων, 
οσιε πάτερ Ναούμ, καί τούτους δυσώπει , πολλών 
άμπλακημάτων, pυσ&fίναι καί μελλούσης, όργfίς καί &λίψεως. 

Θεοτοκίοv. 

IΛεως γενοϋ μοι τ(ί) ταπειν(ί). οτι πλήν σου liλλην, ού γινώσκω 
καταφυγήν. τον έν άμαρτίαις, συσχε&έντα παρ&ένε. έλέησόν με 
μόνη, χριστιανών ή έλπίς. [47] 

Είς τόv όρθροv. 
Ψάλλομεv τόv 'Άμωμον μετ' έπφδώv, είς ήχον πλ. α'. 

Στάσις α'. 
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Μ Ακαρίζομέν σε οί πιστοi εύσεβώς, καi τελοϋμέν σου Ναοuμ 
τα μνημόσυνα, ψυχοφθόρων έκλυτρούμενοι παθών. 

Στάσις 6 '. 'Άξιον έστf. [τΗχος] δ '. 

Α Ξιον έστί, μακαρίζειν σε Ναοuμ θεόφρον*, ώς γνήσιον 
κήρυκα τοϋ Χριστοϋ, καi τfjς Βουλγαρίας φωταγωγόν. 

Στάσις y '. τΗχος πλ. δ '. Πάντες οί πιστοί. 

Απας δ λαός, δ πιστος ον εσχες πάτερ οσιε, τιlν σιlν κοίμησιν 
τιμ~, ταίς πρεσβείαις σου σφζόμενος. 

'Έτερον. Αί yενεαί πii.σαι. 

Η Κατέχουσά σου, σορός Ναοuμ το σώμα, χάριν ήμίν 
έκβλύζει. 

'Έχομέν σε pύστην. 

Τους τιlν σιlν τελοϋντας, πανσεβάσμιον μνήμην, λύτρωσαι 
τών κινδύνων, δσιε θεοφόρε. 

'Όμοιον. 

ΠΑ(>pησίαν f.χων, προς τον δοξάσαντά σε, τυχείν της άνω 
δόξης, ήμaς Ναοuμ δυσώπει. 

Δόξα. 

Ω Τριeχς άγία, καi μία βασιλεία, φρούρησαν καi σκέπε, τοuς σέ 
ύμ νολογοuντας. 

Καί νvν. Θ(εο)τ(οκίον). 

Ω Παρθένε μ(fjτ)ερ, άγνη δεδοξασμένη, σώσον τον λαόν σου, 
τον σέ δοξολογοϋντα. 

Τέλος καί τ@ Θε@ χάρις. 
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Σύντομος ιστορία τfiς κατα το t 740 ετος 
Μεγάλης γενομένης Πείνας καi άκρι6είας. 
Συντεθείσα παρα τοϋ Κυρίου Μιχαι)λ Γκόρας. καi 
! Αφιερωθείσα παρ' αύτοϋ. 

Τ {jJ μακαριωτάτφ καi Σοφωτάτφ 'Αρχιεπισκόπφ τfjς πρώτης 
Ίουστιννιανfjς Άχριδών, καi πάσης Βουλγαρίας Κυρίφ Κυρίφ 
ΙΩΑΣΑΦ. 

ΜΑκαριώτατε Πάτερ άτοπον μι) σοϋ φανtj. 
"'Αν το στόμα μας μικρόν λόγον έχει να είπtj. 
Διότι άν ή σύνθεσις τοϋ λόγου είναι μικροτάτη. 
Πλι)ν τοϋ χρόνου ή περίστασις έστάθηκε φθαρτικωτάτη. 
'Όθεν δ σκοπός μας δέν είναι πάντα να ίστορήσ1J, 
Άλλ' δσον είς μνήμην τοίς μετέπειτα ν' άφήσ1J, 
τα δσα έπροξένησεν ή πείνα καi άκρί6εια, 
Με πολλι)ν τι)ν συντομίαν ώς lχει ή άλήθεια, 
'Όχι με pητορικα καi με λέξεις τας ποικίλους, 
Όποϋ κάμνουσι τούς λόγους σκοτεινούς τε καi άδήλους. 
Πλfιν με φράσιν τι)ν άπλήν, καίμε γλώσσαν τι)ν κοινήν. 
Είς κατάληψιν παντός, καί ένθύμησιν παντοτεινήν. 
Διο δεόμενος πολλά σοϋ τι)ν liδειαν ζητώ, 
Καi οϋτω τι)ν διήγησιν τfjς πείνας άρχηνώ. 

ΑΡχηνώ γοϋν καi προλέγω σημείου τfιν φανέρωσιν 
Παντοϋ ποϋ έφάνηκε τfiς γfiς έν τετραπέρασιν. 
Είς γαρ χιλίους έπτακοοίους έπτά. καi τριάντα 
Κακα fiν προμηνύματα δι' δλα τα συμβάντα. 
Διότι είς τά.ς πέντε τοϋ μηνός τοϋ Δεκεμβρίου 
Το βράδι ξημερώνοντας Νικολάου τοϋ άγίου, 
Κωμήτης πυρίμορφος έφάνη μεγαλώτατος 
Μέρος πρΟς το βόρειον κακών σημαντικώτατος [2] 
'Ώστε τοϋτον είδασιν άνατολι) καi δύσις. 
Καi κόσμου προεσήμανε τας θλίψεις καi συγχίσεις. 
'Αφήνω δμως να είπώ βασιλειών τας ταραχά.ς 
Τοϋ Τούρκου, καi καίσαρος, καi Μοοχόβου τά.ς διαλλαγάς, 
Όποϋ είναι πραγματεία άρκετt) τών ίστορούντων 
Πλfιν γράφω έν συντόμφ, μόνον θλίψιν τών πεινώντων. 
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ΔΙότι είς χιλίους έπτακοσίους καί σαράντα 
Φεϋ 'Ρούμελην έπλάκωσαν τα κακα πάντα 
'Όταν 6ασιλεiις σουλ ταν μαχμούτης έ6ασίλευε 
'Από πείναν να χαθίj ή Μακεδωνία έκινδύνευε. 
Χειμώνας παγκάκιστος και κρυερός άκρος, 
Δια δε γης τό άχορτον άφίνω τό πολύ μάκρος. 
Διότι εως της ήμέρας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
Ποϋ είναι είς τας 23 τοϋ μηνός τοϋ Άπριλλίου 
Κανείς δεν ίδε μt τα μάτια πρασινάδα 
Δια να χαρ(i κάν της γης τfιν εύμορφάδα, 
Ή έκκλησία εφαλλε, σήμερον εαρ μυρίζει 
Ό δε καιρός άρχήνισε ψυχρότατα να χιωνίζΙJ . 

Αλλ' ω κακόν κακών άπάντων κάκιστον. 
Καί θλίψις ποϋ έπλάκωσε πτωχόν καί πανάριστον. 
υοτι πείνα εγινεν είς pούμελην μεγαλωτάτη, 
Καί άκρί6εια είς είδος παν πολλά φθαρτικωτάτη. 
'Από μηνός Φευρουαρίου εως και αύτοϋ τοϋ 'Ιουνίου 
Πρός άσπρα το γένημα είκοσι και έπτα fiν ή όκά. 
υΩστε καί μέγας αύθέντης έδίωχνε δν είχε θεράποντα 
Πολλοί φλούδαις δενδρών άλεθαν μετα φακών 
και ζημωταίς ετρωγαν να μη λά6ουν θάνατον πικρόν 
Κpιθης άνακάτωναν άλεϋpι όκaν μίαν [3] 
Με χώματος λευκοϋ όκάδες δύο με άθυμίαν 
Καί οϋτω ζυμώνοντες ώ είς τιlν δυστυχίαν 
Καί μασσώντες ετρωγαν με πολλιlν άηδίαν 
Σταφυλιών τα τζίπουρα άπό κοπρίαις εσκαφταν 
Καί στεγνα άλέθοντες, με άλεϋρι τάτpωγαν 
Τeχς μοpφ(χς οί πλείους άλλαξαν τών ίδίων προσώπων 
'Όπερ ούδείς ποτε δεν ένθυμαται τών άνθρώπων 
'Ώστε πεpιπατοϋντες δεν εφθαναν δν ηθελον τόπον 
Πλιlν σκοντά6οντες λειπόθυμοι επεφταν μf, κακόν τρόπον 
Ροϋχα καί ύπάρχοντα παρέδιδαν άτίμως 
Καί πείνας στεναχώρησιν έπράϋνον άθύμως 
Σπήτια τους έπί ταυτοϋ πολλοί πτωχοί έχάλασαν 
Καί χωρίς τιν<χ ξετίμησιν πάσαν ϋλην έπούλησαν, 
Τέκνα τους έπούλησαν γονείς ενεκ' άργυρίων, 
Ψυχeχς μη φειδόμενοι τών ίδίων παιδίων, 
Κοιλα δια να πάρουσι τρία σιταρίων. 
Ούαί φονείς έγίνονταν τέκνων τών οίκείων 
Ταϋτα παραδίδοντες είς χείρας άλλοτρίων 
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Καi δούλους ποιήσαντες, καi ξένους ούρανίων 
Καi άν ή άνατολιl καi δύσις δεν είχαν προφθάσει 
Μέ κάτεργα δια θαλάσσης γένημα να διαμοιράσΙJ 
Πάντας έκινδύνευσε τοi>ς άνθρώπους της να χάσΙJ 
Ή τάλαινα Μακεδωνία, δ δε {iδης να χορτάσΙJ. 

Και τί λέγω μόνον τιlν διήγησιν της πείνας 
Καi δεν γράφω τας λοιπας δυστυχίας τας άνθρωπίνας 
Διότι δέν έγινεν ή δυστυχία δια τιlν πείναν μόνον 
Άλλ' είς είδος πάν ή άκρίβεια πολi>ν χρόνον. 
'Ότι καi του κριθαρίου δμοίως ή όκα καi του βρωμίου 
Όπου τίς δέν ένθυμάται άπ' άνατολών ήλίου. [4] 
Βόες, πρόβατα, καi τετράποδα, έψόφησαν, 
τα δε aλογα άμετρήτως έρημώθησαν, 
τα κρέατα άχαμνά, καί άκριβώτατα, 
Καl τουτο δεν έφθανεν, άλλα καi σπανιώτατα 
Πρδς είκοσι aσπρα ή όκα άπο βοϊδίου, 
Όπου pίζαν γεριlν δεν aφηνε κανενΟς δοντίου. 
Άχαμνον Γjν καi το κρέας τών κριαρίων, 
Ή τιμη δέ της όκάς Γjν δύο ημισυ δεκαρίων. 

Των όσπρίων δ' ή όκα Γiν πρΟς aσπρα δέκα και όκτω 
Όπου τρέμω άληθώς τιlν ψυχιlν να το είπ(iJ. 
'Ομοίως καi του iiλατος πρΟς aσπρα δύο καi δέκα, 
Καί όκαν δέν έπερνε σωστιlν πτωχη γυναίκα. 
Το δε κρασί έγινε πρΟς aσπρα όκτw καi έννέα 
Κρίνον Κύριε τοi>ς πουλητάδες έν πεινtj βαρέ~ 
'Ότι έσμιγαν έπίσης το κρασi μέ το νερδν 
Καi τον πίνοντα έφούσκωνε σαν δερμάτι γιδερόν. 
Το δέ λάδι έγινε πρΟς aσπρα πεντήκοντα 
'Ομοίως καi το βούτερον πρΟς aσπρα όγδοήκοντα 
Παράδες δε όκτw καi δέκα οποιος ηθελε δώση, 
'Έτζη έλαίς καl τυρi ήμπορουσε να άγοράσΙJ. 
Το φορτίον άπο ξύλα Γjτον προς aσπρα έξηντα 
Μετα βίας δέ να είχε βάρος όκάδες πενflντα. 
Συστέλλομαι έν άληθεί~ καi τουτο να είπ(iJ. 
'Ότι έγινε το κάθε αύγο άπο ενα aσπρο καί μισό. 

Δια δε τα πωρικα πολλιl έστάθη άπορία 
Ούδεiς γαρ έβλεπε να είπΌ κξιν μέ ύγεία, 
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Ταuτα έπροξένησε του καιροί> ή άνωμαλία 
Άλλa πάντα εγιναν τοu Θεοu τίj εύδοκίι;χ [5] 
Καί γάρ έπερίσσευσε τών άν(θρώπ)ων ή άμαρτία 
Καί είς πάντας έppιζώθηκε ή κακfι πονηρία. 

'Αλλ' ίλεως γένοιο, 'Ιησοu Χριστε 6ασιλεu, 
'Ορατών τε καί άοράτων ποιητά καί προνομεu, 
Καί δπερ είς καφοuς τοuς καθ' ήμάς έσυνέβη, 
Ούδε ποτε είς άλλους διά σόν ελεος νa μfιν έπανέβη 
Άλλ' δπου πλεονάσειεν ή κακή μας άμαρτία 
Ύ περπερισσευσάτω σου ή χάρις ή άγία. 

Δοuλος Εύπειθfις Μιχαfιλ ό τοu Γκόρας. 

Tou αύτοu Μιχαfιλ 'Επίγραμμα είς τfιν πείναν. 

τφ χιλιοστφ είν', ετεει ίδ' έπτακοσιοστ(ίJ 
Τεσσαρακοστώ* ποτ' θεογουνιέης 
Λευγαλέφ λιμ(ίJ φύτλης βεβολήατο fiτορ 
Αίνομόρων μερόπων τών Μακεδωνιέης 
Πείνη δ' ούλομένη μορφάς μεταθείσα βροτείας 
Ψυχάς είν', άϊδΙJ, φεu, προϊαψ' άτυχώς. 

'Έτερον τοu αύτοu είς το αύτό. 

Ούλομένη ποτε ώς εσεται πείν' &ϊε ώτα 
'Όσσεσιν ήδ' ό τάλαιν tjς ίδον άντολέην. 

'Α ντιστρέφον. 
Άντολέην ίδον tjς ό τάλαιν ήδ' Οσσεσιν. ώτα 
"Αϊε πείν' εσεται ώς ποτε ούλομένη. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ 
Τών άγίων καί ίσαποστόλων έπτά. φωστήρων τfiς Βουλγα

ρίας, καί Δαλματίας. Κυρίλλου, Με8οδίου, 
Κλήμεντος, Ναούμ, Γοράσδονος. 

Άγγελαρίου καί Σά<6>6α. 

Νuν πρώτον τυπω3είσα, συνεργεί({ έπιμελεί(Χ καί δαπάνη 
τών Κυρίων, 'Ανδρέου Παπά 'Ιωάννου Παπά, καi τών 

υίών αύτοu Νικολάου, καi 'Αναστασίου, δι<χ 
ψυχικιlν αύτών σωτηρίαν. 

Άφιερωθείσα τfί αύτών πατρίδι έχούσn άντιλήπτορας* καί 
προστάτας τοuς 

pη8έντας άγίους πατέρας, δι' liκραν αύτών εύλάβειαν. 

Διορ3ω3είσα δε ώς έφικτόν, έξ ών πρότερον ε{χε σφαλμάτων, 
χειρογραφικών 

όντων τών πρωτοτύπων καί πεπαλαιομένων. 
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[3-4] Ν 1 Κ Ο Λ Α Ο Σ 
ΠΑΠΑΣ 

ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ ΕΥ ΠΡΆΤΤΕΙΝ. 

Τοϋτο δώρον άντeχξιον τfi πατρίδι, άγαπητοί 
συμπατριώται*, λέγω ή Άκολουθ{ε}ία τών Θεοφόρων Κηρύκων* 
'Ιεραρχών καi Προστατών της ήμετέρας πόλεως, iiτις ώς ήξιώ&η 
παρa Θεοϋ έ:χειν τοιούτους ύπερμάχους, οϋτω* δεί καi ήμaς 
άναφέρειν, άκρον Σέβας καi τfi ΘείQ: ΠαντοδυναμίQ: , καi τοίς 
ήμaς φωτήσασι θείοις πατράσι11< . δεχθείτε λοιπόν με εύλά6ειαν 
τι)ν ίερaν τούτων Άκολουθ{ε}ίαν, νϋν πρώτον τύπφ 
έκδοθείσαν δι' &κραν ήμών εύλά6ειαν, καi ώς έφικτον 
διορθωθείσαν, έξ ών είχε σφαλμάτων, χειpογραφικών τε όντων 
καi πεπαλαιομένων- καi έ:ppωσθε έν Χριστί!J τφ σωτηρι. Της 
ύμετέρας εύγενείας εύλα6ι)ς* δοϋλος Νικόλαος Παπάς. 
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[5] ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑΣ κς'. 

Μνήμη τών άγίων, και ίσαποστόλων, έπτά. φωστήρων τfίς 
Βουλγαρίας καi Δαλματίας. Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 
Ναούμ, Γοράσδονος, Ά γγελαρίου. 

Έv τφ μικρψ έσπεριvψ ίστώμεv στίχους δ'. στιχηρά προσόμοια 
r δ' ηχος, . 

Ώς γεvvαίοv έv μάρτvσιv. 

Τ Ων άγίων δμόσκηνοι, καi πατέρων έπτάρι8μοι, Βουλ γαρίαν 
&πασαν έφωτίσατε· καi της κακίας δε &γιοι ήμaς, 
έλ{λ}υτρώσατε, ίσχυροi κατά παθών τυραν<ν>ούντων 
έκάστοτε άνεδείχθητε. ίεpαίς δε πρεσ6είαις θείφ φό6φ, 
καταυγάζοντες καρδίας, καi τ<'χς ψυχ<'χς ήμών &γιοι. 

'Όμοιον. 

1 Αμάτων πληpούμενοι, οί νοσοuντες έν λάpνακι 
προσδpαμόντες &γιοι, ίκετεύουσι, Μεθόδων, Κύριλλον, 
Σάβ<6>αν, Κλήμεντα, Ναούμ, Άγγελάριον πάνσοφον, καi 
Γοράσδονα, άλλa pύσασθε πάντας τούς έν πίστει έορτάζοντας 

' ι ' t ' t - ι 
την μνημην, και ιεραν υμων κοιμησιν. 

ΒΕλ{λ}ογράδων οί πρόμαχοι, και άει άντιλήπτορες, φαιδρώς 
έξηστράψατε ώσπερ ilλιος, νυν και φωτίζοντες &γιοι, το σκότος 
διώκετε, άμαυpώσεως* παθών, τυpαν{ν}ούντων έκάστοτε καi 
πρεσ6εύσατε, λυτpωθflναι παντοίων έκ κινδύνων, πολλών 
πειpατηpίων τών κυκλωσάντων πανόλ6ιοι. 

Λευτεροvvτες τό α'. Λόξα. rΗχος, Πλ. 6'. 

01 ττlν χάριν τών θαυμάτων ούρανό8εν κομισάμενοι, και τα 
εθνη Βουλγαρίας έκκα8άραντες τψ θείφ 6απτίσματι, όσίων 
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ύπάρχετε δόξα καi έδραίωμα, Κύριλλε, Μεθόδιε, Γοράσδον*, 
Άγγελάριε, Βουλγαρίας κήρυκες ίσαπόστο[6]λοι , Κλήμη 
θαυματουργέ, Ναούμ, Σά6<6>α μακάριε. πρεσβεύσατε προς 
Κύριον έλεηθfiναι τ<χς ψυχ<χς ήμών. 

Καί vuv. Θεοτοκίοv, δμοιοv. 

Θ Εοτόκε σύ ε{ ή άμπελος ή άλη8ινή*' ή βλαστήσασα τον 
καρπον τfjς ζωfjς, σε ίκετεύομεν, πρέσβευε δέσποινα μετά τών 
Έπταρί8μων, καi πάντων τών άγίωv- έλεηθfiναι* τ<χς ψυχ<χς 
ήμών. 

Είς τόv στίχ[οv} Στιχηρά. τΗχος α'. 

Παvεύφημοι μάρτυρες ύμiiς. 

Θ Εόθεν το άθρ<ο>ισμα ύμών, φωστfjρες έπτάριθμοι , 
πανευσεβώς συνελήλυθεν πατέρες άγιοι, τοϋ Κυρίου μύσται 
Κύριλλε, Μεθόδιε, καi Κλήμη σύν Ναούμ, Άγγελάριε, Σά6<6>α 
μακάριε, καi Γοράσδον* ίκετεύσατε τιp Κυρίι.ρ ύπi:.ρ τών ψυχών 
ήμών. 

Στίχ{ος}. Τίμιος έvαvτίοv* Κυρίου. 

ΕΥφραίνου, άγάλλου Λυχνιδών*, Βουλγαρία &πασα, θεούς 
θεόθεν* κατέχουσα προστάτας τούς σοφούς, καi κλεινούς* 
φωστfjρας Κύριλλον, Μεθόδιον , σύν Κλήμεντι Ναούμ 
Άγγελάριον, Σά6<6>α, Γοράσδονα, οϋς έν ϋμνοις μακαρίσωμεν 
ώς μεγάλους ήμών άντιλήπτορα,ς* . 

Στίχ[ος}. Τί άvταποδώσωμεv* τψ Κυρίψ. 

0Υρανον καi θάλασσαν καi γfjν , σοφώς ό πηξάμενος Χριστε 
παμβασιλείi* διαφύλαττε, τούς πιστούς σου λάτρας, καi σοφούς 
8εράποντας τών θείων άποστόλων συγκήρυκας* τούτους 
πρεσβεύοντας* νϋν προσδέχου πολυέλεε, καi έκ πάσης 
κολάσεως pϋσαι * ήμάς. 
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Δόξα. .,.Ηχος πλ. 8'. 

Ο Σιοι πατέρες έκ 6ρέφους τι)ν άρετι)ν ήσκήσατε, διο όργανα 
γεγόνατε τοϋ άγίου Πνεύματος, καi παρ' αύτοϋ λα6όντες τών 
θαυμάτων τι)ν ένέργειαν, έζωγρήσατε* τοuς [7] άν8ρώπους 
προς θεοσέ6ειαν. νϋν δt τφ θείφ φωτί, κα8αρώτερον* ήλίου 
λαμπόμενοι, έφωτίσατε καi ήμών τάς διανοίας, Κύριλλε, 
Με8όδιε, Κλήμη, Ναούμ τε, Σά6<6>α ήγιασμένε, με8' ών 
Γοράσδον* καi Ά γγελάριε. 

Καί νυν. Θεοτοκίον. 
~ά~~~rn~~~~rnllim~~~rnm~ 

ήμών καί μετά τό 'Ότι σου. Τό Τροπάριον. 

0 Θεός των πατέρων ήμών, δ ποιών άεi μεθ' ήμών, κατ<χ τήν 
σι)ν έπιείκ<ε>ιαν, μι) άποστήσης το ελεος σου άφ' ήμών. άλλa 
ταίς αύτών ίκεσίαις έν είρήνn κυ6tρνησον τι)ν ζωι)ν ήμών. 

Α Στέρες έπτάριθμοι της Βουλγαρίας φαιδροί, τρανώς 
έκηρύξατε τον υίον Λόγον θεοϋ, Γοράσδων δ δσιος, Κύριλλος 
σuν Μεθοδίφ, Κλήμης, Σά6<6>ας Ναοu~ τε, ίlστραψαν τaς 
άκτίνας, ώς ήλίου φαιδρότης, μεθ' ων καi δ κλεινός* 
Ά γγελάριος. 

Κοντάκιον. .,.Ηχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Ο 1 τι)ν χάριν άνωθεν, τι)ν έκ θεοϋ είληφότες, των δσίων 
σύλλογος των Βελ {λ }ογράδων τό κλέος, {Χσμασιν* 
άκαταπαύστως άνευφημοϋμεν, Κύριλλον, Μεθόδιον, Κλήμεντα, 
Σά6<6>αν Ναοuμ τε, καi τον θείον Γοράσδονα, καi σοφόν 
Ά γγελάριον. τούτους γάρ θερμοUς προστάτας πρός τον σωτίiρα 
κεκτήμεθα. 

Ε{τα λέγει δ ίερεύς τήν εύχήν τών κολύ8ων. Ό πάντα 
τελεσφορήσας* τφ λόγφ σου Κύριε. Ύπεραγία Θεοτόκε. Τήv 

Τιμιωτέραν. Καί άπολύει. 
'Εν δέ τφ μεγάλφ έπερινφ ίστώμεν στί[χους) η' καί ψάλλομεv* 
στιχηρά προσόμοια. .,.Ηχος α'. 'Ώ του παραδόξου θαύματος. 

324 



Ω Τών θαυμασίων σου Χριστε 6ασιλεϋ, ώς έπτa αίώνας [8] 
Έπταρίθμους f1θρ<ο>ισας, δραμόντας πάσαν τήν γην, ώς 
θείους κήρυκας, τρανώς κηρύττοντας δε σοφούς διδασκάλους, 
φωτίζοντας εθνος Μυσ{σ}ών, ώς είς Πατέρα πιστεύειν Υίόν καί 
Πνεϋμα liγιον. καί τήν pώσιν πδ:σιν άεννάως 6ρύουσιν τοίς 
πιστώς έκτελοϋσιν τf}ν ίερaν αύτών κοίμησιν. 

'Όμοιον. 

Κ Υριλλε, Σά6<6>α, καί Κλήμη, Ναούμ, ώς πηγη εστώτες, 
Βουλγαρίας πρόεδροι, Δαλμάτων οί φαεινοί, ή τών δικαίων 
τετράς, εύφραίνου Βελ!λ}ογράδων τών πανολ6ίων, το &γιον 
τέμενος, προσπίπτοντες 'τών έπταρίθμων το κλέος ύμνήσωμεν, 
καί σύν Άγγελαρίφ Γοράσδονα τον Ενδοξον, καί Μεθόδιον 
θείον τούς θερμούς άντιλήπτορας. 

'Όμοιον 

Χ Αίρετε ίσαπόστολοι κήρυκες, οί καλώς τον δρόμον, τοϋ 
Χριστοϋ τελέσαντες*, νηστείι;χ καί πpοσευχfi δαίμονες επτυξαν, 
εύφραίνεσθε έν Σιών, μετa άγγέλων Θεφ παριστάμενοι, 
ποιμένες θαυματουργοί, Μακεδονίου αίρέσεις όλέσαντες. καί 
σύν ίερεϋσι θείοις, καί δσίοις* liπασι ίκεσίαν ποιείτε προς 
Χριστόν τον ύπεpάγαθον. 

'Έτερα στιχηρά προσόμοια. τΗχος 8'. Ποίοις εύφημιών* 
στέμ<μ>ασιν. 

Ποίον εύφημιών επαινον προσενέγκωμεν* τοίς 'Επταρίθμοις, 
τοίς πεποικιλμένοις* ταίς πράξεσιν*, καί εύθυνομένοις 
χαρίσμασιν, της θεολαμποϋς φωτοχυσίας, τα εθνη της 
Βουλγαρίας τοίς φωτίσασι, τοίς στύλοις τfi Δαλματίι;t 
διαλάμπουσι, τοίς έν κινδύνοις προστάταις, τοίς θερμοίς 
άντιλήπτοpσι, τοίς θείοις θαύμασι τοίς πδ:σιν ίάσεις παρέχουσι. 

'Όμοιον. 

Ποίοις οί εύτελείς στόμασιν, έπαινέσωμεν* τούς έπτa στύλους, 
[9] τούς ττlν οίκουμένην αύγάσαντας; τούς ούρανοφοίτους 
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ίέρακας*, τους* θεωριών πτέρυξι* θείους. τους πύργους τ~ς 
εύσεβείας καi θεμέλια, τα τείχη* τfjς διακρίσεως τα άσειστα' 
την τών ήθών εύκοσμίαν, την σεμνfιν εύπρέπειαν. τους ύπέρ 
τών Βελογράδων Χ(ριστο)ν έκδυσωποϋντας τον μόνον 
εύσπλαχνον. 

'Όμοιον. 

ΑΣτέρες λαμπροφανείς δσιοι, άνεδείχθητε πυρσοχαρισμάτων, 
οϋς παθών άχλύϊ* τυφλώττοντας*, έλκοντες* προς αύγήν 
άνέσπερον. Κύριλλε, Μεθόδιε, Γοράσδον* πατέρες, 
Άγγελ{λ}άpιε καi Σά6<6>α ποιμένες, σuν τε Ναοuμ καί 
Κλήμεντι &γιοι τών άνιάτων μωλώπων*, σηπεδόνας ίάσατε, καί 
σωτηρίαν ταίς ψυχαίς ήμών δωρήσατε*. 

Δόξα. τΗχος πλ. 6'. 

ΤΗν τών πατέρων καλλονήν*, τών Βελογράδων* κλέος, τήν 
6pύσιν τών θαυμάτων, καi πιστών άντιλήπτορας μεγίστους 
συνδpαμόντες ώ φιλέορτοι, ζισματικοίς* έγκωμίοις* ύμνήσωμεν 
λέγοντες, χαίρετε οί τοϋ μονή,pους 6ίου κανόνες καi χαρακτϊ;pες 
άκρι6έστατοι, καi δαδοϋχοι Δαλμάτων, άρετών πυρσώμασι 
έξαστράψαντες. Χαίρετε Κλήμη, Ναουμ, Μεθόδιε, Κύpιλλε οί 
θερμοi προστάται τών περιστατουμένων. rοrάσδον τε καί 
Άγγελλάριε, Σά6<6>α μακάριε, μη διαλίπητε πρεσβεύοντες 
Χ(ριστ)ψ τψ Θεψ ύπέρ τών πίστει καi πόθφ τελούντων άεί τi]ν 
σε6άσμιον καί πανέορτον μνήμην ύμών. 

Καί νvν. Θεοτοκίον όμοιον. 

ΤΗν τών παρθένων καλλονην*, καi τών μητέρων κλέος, τήν 
μόνην θεοτόκον, καi τών πιστών άp<(»αγές περιτείχισμα. 
συνελθόντες ώ φιλέορτοι ζισματικοίς* έγκωμίοις ύμνήσωμεν 
λέγοντες. Χαίροις παρθενομfϊτορ άγνή λυχνία χρυσαυγής*, καί 
πύλη έπουράνιε. Χαίροις σκηνή άγιάσμα[lΟ]τος ή τον Θεόν 
χωρήσασα έν τft μήτρ~ σου άχραντε. Χαίροις τών ούρανίων 
ταγμάτων ύπερτέpα, καi ένδοξοτέpα άπάντων άσυγκpίτως. Διό 
μητpέανδpε* δέσποινα, μη διαλίπnς φpουpοϋσα τους δούλους 
σου τοuς άνυμνοϋντας σε πίστει καi πόθφ άεί, καi τον τόκον 
σου πpοσκυνοϋντας τον άσποpον. 
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Είσοδος. Τό προκείμενον τιjς ήμέpας, καί τά άναγνώσματα. 
Παροιμιών τό άνάγνωσμα. 

Μ Νήμη δικαίων μετ' έγκωμίων*, καi εύλογία Κυρίου έπεi 
κεφαλιlν αύτοϋ. μακάριος άνθρωπος, ος εuρε σοφίαν, καi 
θνητός, Ος εlδε φρόνησιν, κρείσσον γaρ αύτιlν έμπορεύεσθαι, η 
χρυσίου καi άργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δΕ έστi λίθων 
πολ{λ}υτελών παν δΕ τίμιον ούκ άξιον αύτfiς έστί. έκ γaρ τοϋ 
στόματος αύτfjς έκπορεύεται, δικαιοσύνη , νόμον δε καi έλαιον 
έπi γλώσσης φορεί. τοιγαροϋν άκούσατέ μου ώ τέκνα, σεμνa γaρ 
έρώ, καi μακάριος άνθρωπος, Ος τaς έμας όδοuς φυλάξει, αί γαρ 
έξοδοί μου, έξοδοι ζωfjς, καi έτοιμάζεται θέλησις παρα Κυρίου. 
δια τοϋτο παρακαλώ ύμάς, καi προϊεμαι έμιlν φωνιlν υίοίς 
άνθρώπων. οτι έγώ ή σοφία κατασκεύασα βουλιlν καi γνώσιν 
καi έννοιαν, έγώ έπεκαλεσάμην, έμη βουλιl καi άσφάλεια, έμη 
φρόνησις. έμη δε ίσχύς. έγώ τοuς έμε φιλοϋντας άγαπώ, οί δΕ έμε 
ζητοϋντες εύρίσουσι χάριν. νοήσατε τοίνυν άκακοι πανουργίαν, 
οί δΕ άπαίδευτοι* ένθεσθε καρδίαν, είσακούσατέ μου ώ τέκνα 
καi πάλιν σεμνα γaρ έρώ, καi άνοίγω άπο χειλέων όρθά, οτι 
άλήθειαν μελετήσει ό λάρυγξ μου, έβδελυγμένα δΕ έναντίον* 
έμοϋ χείλη ψευδfi. μετα δικαιοσύνης πάντα τα pήματα τοϋ 
στόματός μου, ούδΕν έν αύτοίς σκολιόν, ούδΕ στραγγαλιώδες. 
πάντα εύθέα έστi τοίς νοοϋσι, [11] καi όρθa τοίς εύρίσκουσι 
γνώσιν. διδάσκω γaρ ύμίν άληθfj * , ίνα γέν{ν}ηται έν Κυρίφ ή 
έλπiς ύμών, καi πλησθήσεσθε πνεύματος. 

Σοφία Σολομώντος τό άνάγνωσμα. 

Σ Τόμα δικαίου άποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε άδίκων 
έξολείται, στόμα δε άσεβων καταστρέφεται, ζυγός δόλιος 
βδέλυγμα ένώπιον Κυρίου, στάθμιον δΕ δίκαιον δεκτον αύτφ ou 
έaν είσέλθn ϋβρις, έκεί καi άτιμία. στόμα σοφών μελετά σοφίαν, 
τελειότης εύθέων όδηγήσει αύτούς, καi ύποσκελισμοG> 
άθετούντων προνομεύσει αύτούς. ούκ ώφελήσει ύπάρχοντα έν 
ήμέρι;χ θυμοϋ, δικαιοσύνη δε pύεται έκ θανάτου. άποθανών 
δ ίκαιος έλ{λ}ειπε μετάμελ{λ}ον, πρόχειρος δε γίνεται καi 
έπίχαρτος άσεβων άπώλεια*. δικαιοσύνη άμώμους όρθοτομεί 
όδούς, άσεβείι;χ δε περιπίπτει άνομος. δικαιοσύνη άνδρών όρθών 
pύεται παρανόμους. τελευτήσαντος άνδρος δικαίου ούκ 
ολ<υ>υται έλπίς, το δε καύχημα των άσεβων ολ<υ>υται, 
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δίκαιος έκ θήρας έκδύνει, άντ' αύτου δε παραδίδονται άσεβείς. 
έν στόματι άσε6ών παγiς πολίταις, αίσθησις δε δικαίων εuοδος. 
έν άγαθοίς δικαίων κατόρθωται πόλις, στόμα δε άσε6ών 
κατασκαφήσεται. νυκτιpισμΟς πολίταις ένδει)ς* φρενών, άνf~ρ δε 
φρόνιμος* ήσυχίαν άγει. 

ΣαjJία Σολομώντος τό άvάγvωσμα. 

Δ Ικαιος έaν φθάσει τελευτfjσαι έν άναπαύσει εσται. 
κατακρινεί δίκαιος θανών τούς ζώντας άσεβείς, όψονται γaρ 
τελευτι)ν δικαίου, καi ού μη συνίσουσι τi έβουλεύσαντο περι 
αύτου, οτι pήξει Κύριος τούς άσεβείς άφρόνους πρηνείς*, καί ού 
σαλεύσει αύτούς έκ θεμελίων, καi εως έσχάτου χεpσωθήσονται* 
έν όδύνn , καi ή μνήμη αύτών άπολείται. έλεύσονται [12] 
συλλογισμψ άμαρτημάτων δειλοί, καi έλέγξει αύτούς τα 
άνομήματα αύτών, τότε στήσεται έν παρρησίςχ πολλfi ό δίκαιος 
κατa πρόσωπον θλιψάντων αύτόν καi τών άθετούντων αύτών 
τούς πόνους. ίδόντες ταραχ{)ήσονται φόβφ δεινψ, και 
έκστήσονται έπi τψ παραδόξφ τfjς σ(ωτη)ρίας αύτου. έpουσι γaρ 
έν έαυτοίς μετανοουντες, καi διa στενοχωρίαν πνεύματος 
στενάξουσιν, καi έρουσιν, οuτος ίlν. ον εσχομεν ποτε είς γέλωτα, 
καi είς παραβολι)ν όνειδισμου οί άφρονες. τον βίον αύτοίi 
έλογισάμεθα μανίαν, καi τι)ν τελευτι)ν αύτου liτιμον, πώς δf. 
κατελογίσθη έν υίοίς Θεου, καi έν άγίοις ό κλfjρος αύτοϋ έστίν, 
άρα έπλανή{)ημεν άπο όδου άληθείας, καi το τfjς δικαιοσύνης 
φώς ούκ έπέλαμψεν ήμίν, καi ό ίlλιος ούκ άνέτειλ{λ}εν ήμίν, 
άνομίας ένεπλήσθημεν τρίβους καi άσεβείας, καi διωδεύσαμεν 
τρίβους άβάτους, τι)ν δε όοον Κυρίου ούκ εγνωμεν. 

Είς τήv λιτr]v στιχηρά ίδιόμελα ήχος α'. 

ΑΝθρωποι του Θεου, καi καλ{λ}οi έργάται, και οίκονόμοι των 
αύτου μυστηρίων, καi δίκαιοι έπιθυμιών* τών του πνεύματος, 
στύλ{λ}οι τε εμψυχοι, καi εμπνοοι* είκόνες. ύμάς γaρ ώς θείους 
θησαυρούς ή τών Βελογράδων έκκλησία δεχομένη προσήκατο 
ίνα πρεσβεύητε ύπf:ρ τών ψυχών ήμών. 

ΣΗμερον άγάλλεται ή τών δικαίων μνήμη . δευτε οδν φιλέορτοι 
καi φιλόχριστοι {ισματικοίς* έγκωμίοις* έκβοήσωμεν. χαίρετε 
φοιτηταi πατέρων, οί τον μονήρη βίον καλ{λ}ώς διαταξάμενοι, 
καi τfjς Μυσίας τa εθνη φωτίσαντες, τον σταυρον γaρ τοίi 

328 



Χριστου άράμενοι προσήκατε, και τr)ν ύφήλιον* πάσαν 
διαδραμόντες είς τr)ν γην της έπαγγελίας έφθάσατε, και της 
'Ελλάδος τα έσπtρια μtρη φωτίσαντες, τr)ν δδόν της (13] 
μετανοίας* έκηρύξατε, δθεν άπασα Βουλγαρία εύφραίνεταΊ. 
Χαίροις χορός έπτάριθμος πατtρων. χαίρετε ί<ε>ράρχαι 
Κύριλλε, Μεθόδιε, Κλήμη, και Ναούμ, Σά6<6>α τε ήγιασμένε, 
χαίροις Γοράσδον* και Άγγελάριε ή τών όσίων δυάς, και τών 
Βελογράδων* άντιλήπτορες, και έκτενώς ίκετεύσατε ύπέρ τών 
ψυχών ήμών. 

'Όμοιον 

ΕΥ δουλοι άγαθοί, και πιστοι έργάται του άμπελώνος 
Χριστου, οϊ* και τό βάρος της ήμέρας έβαστάσατε, και τό δοθέν 
ύμίν τάλαντον έπηυξήσατε, της Μυσίας και Δαλματίας τa έθνη 
έφωτίσατε, και τρανώς τον υίόν του Θεου έκηρύξατε*, διό πύλαι 
ούρανών ήνεώχθησαν ύμίν, άλλ' ώς παppησίαν έχοντες 
πρεσβεύσατε ύπέρ ήμών ποιμtνες έπτάριθμοι. 

Δόξα. τΗχος πλ. α'. 

0 Σιοι πατtρες τr)ν φωνr)ν του εύαγγελίου του Κ(υρίο)υ 
άκούσαντες, τον πλουτον και τr)ν δόξαν είς ούδΕν λογισάμενοι. 
δθεν πάσιν έκβοάτε, άγαπήσατε τόν Θεόν ήμών, και εύρήσητε 
χάριν αίώνιον μηδέν προτιμήσητε της άγάπης αύτου και 
εύρήσητε* άνάπαυσιν μετa πάντων τών άγίων. διό και ήμείς 
συμφώνως πανηγυρίζοντες* τr)ν ίεράν ήμών μνήμην 6οώμεν 
Μεθόδιε, Κύριλλε, Κλήμη, Σά6<6>α μακάριε, θείε Ναούμ, 
Γοράσδον* και Άγγελ{λ}άριε, έκτενώς πρεσβεύσατε του 
σωθηναι τaς ψυχaς ήμών. 

Καί νvν δ αύτός. 
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε παρθένε. δ ίερεύς σώσον δ Θεός τόν 

λαόν σου καί εύλόγησον τήν κληρονομίαν σου. 
'Από στίχου στιχηρά προσόμοια ήχος πλ. α'. Χαίροις άσκητικών 

άληθώς. 

Σ Τύλ{λ}οι φωτοειδείς άρετης, έστηριγμtνοι και νεφtλη 
σκιά[14]ζουσα, άπάσης της Βουλγαρίας πρός ούρανόν άπό γης, 
τον Θεόν δρώντες προηγούμενοι, σταυρου 6ακτηρίι;χ, αίρετικών 
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ή άναίρεσις. τον νοητόν δέ Άμαλf~κ τροπωσάμενοι*, 
άνεμπόδιστον τr)ν ούράνιον άνοδον, εϋρατε άξιάγαστοι, καί 
κληρον* άκήρατον, σύν άσωμάτοις τφ θρόνφ περιχαρώς 
παριστάμενοι, Χριστόν δυσωπείτε ταίς ψυχαίς ήμών δοθηναι το 
μέγα Ελεος. 

Στίχ[ος]. Τίμιος έναντίον* Κυρίου δ θάνατος. 

Χ Αίρετε μαθητών μαθηταί, τών τού Κυρίου, θεοφόροι 
γενόμενοι. τφ θείφ γαρ τούτων ζήλφ έπί της γης άληθώς, 
Βουλγαρίαν πάσαν έφωτίσατε, σοφοί άντιλήπτορες, 
άκηλίδωτα* εσοπτρα, άκτινοβόλους άστραπας τας του 
πνεύματος είσδεχόμενοι τοίς πάσι τα μέλλοντα, προλέγοντες 
&.γιοι, καί ώς δοχεία της θείας φωτοφανείας γενόμενα Χριστόν 
δυσωπείτε τον παρέχοντα τφ* κόσμφ το μέγα Ελεος. 

Στίχ[ος]. Τί άνταποδώσωμεν* τiβ Κυpίψ. 

ΧΑίρετε άσκητών φοιτηταί, καί Βελογράδων οί άήττητοι 
πρόμαχοι, παθών έκτέμνοντες, ρίζας, καί τών βαρβάρων 
6ουλας Κλήμη σύν Ναούμ τε Άγγελάριε, Γοράσδον* Μεθόδιε, 
άποστόλων όμότροποι. τf~ν τού σταυρού δέ του σωτηρος 
ένέργειαν, καί άνίκητον έκηρύξατε δύναμιν. flν καί 
περιζωσάμενοι, Σάβ<β>α μακάριε Κύριλλε, τούς άθετούντας 
τf~ν θείαν δια σαρκος έπιφάνειαν flσχύνατε πάντας, καί 
Χριστόν νύν δυσωπείτε σώζειν τούς δούλους ύμών. 

Δόξα . .,.Ηχος πλ. α'. 

Σ Αλπίσωμεν έν σάλπιγγι {χσμάτων*' ή χάρις γαρ του 
Πνεύματος πάσης σάλπιγγος εύηχέστερον, πάντας πρΟς ϋμνους 
συγκαλείτε τών θεοφόρων ήμών. βασιλείς καί άρχοντες 
συνερχέτωσαν, καi τούς Βελογράδων ποιμένας τιμάτωσαν [15) 
έν ϋμνοις. του παμβασιλέως τούς γνησίους ίκέτας, του θείου 
Πνεύματος τα καθαρα δοχεία. ποιμένες καi διδάσκαλοι, τούς 
<της> τών Δαλμάτων χώρας κανόνας τε καi τρόπους, τούς έν 
δόγμασι άκραιφνείς*, τοi>ς έν πίστει γενναίους, τούς έν 
κινδύνοις pύστας, τας πεπλανημένων ίσχvς καί βοηθείας, τοi>ς 
πάσι τοίς άσθενούσι συμπαθεστάτους. νυν οuν το κλέος τούτων 
έγκωμιάζοντες* οϋτως είπωμεν. πανάγιοι Έπτάριθμοι, 
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φρουρείτε τούς ύμνητaς ύμών διa παντός, και σώσατε τούτους 
έκ παντοίων περιστάσεων. 

Καί νϋν. Θεοτοκίον. 

Ε Πέλαμψεν ήμέρα χαρμόσυνος, καί έορτή πανσεβάσμιος. 
σήμερον γaρ ή προ τόκου παρθένος, καί μετa τόκον παρθένος 
μείνασα*, έν να4' Κυρίου προσάγεται, καί χαίρει Ζαχαρίας ό 
πρέσβυς, ό γεν{ν}έτης τοu Προδρόμου, και 6οά γηθοσύνως, 
ηγγικεν ή προστασία τών θλιβομένων έν ναψ άγίφ ώς άγία, 
άφιερωθηναι* είς κατοίκησιν του παντάνακτος. εύφραινέσθω 
'Ιωακείμ ό προπάτωρ, καί ή 'Άννα άγαλ{λ}ιάσθω, οτι 
προσήνεγκον* Θε4' τήν άμωμον δέσποιναν, μητέρες συγχάρητε, 
παρθένοι σκιρτήσατε, και στείραι συγχορεύσατε, οτι ήνέωξεν 
ήμίν τήν τών ούρανών βασιλείαν, ή προορισθείσα παντάνασσα, 
χαίρετε λαοί καί άγαλλιάσθε*. 

Νϋν άπολύεις. Τό Τρισάy[ιον]. Τό παναγία Τριάς, τό Πάτερ 
ήμών. 'Ότι σοϋ. 

Τό άπολυτίκιον, καί κοντάκιον. Ζήτει έν τψ μικρψ έσπερινψ. 
Ε[τα ή εύλόγησις τών άρτων* καί άπολύει. 

Είς τόν ορθρον είς τήν α'. στιχ[ολοyίαν] Κάθ[ισμα]. ΤΗχος y' 
Τήν ώραιότητα. 

Τ Ων 'Επταρίθμων σου τήν μνήμην Κύριε, ύπερεφαίδρυνας ώς 
παντοδύναμος, οτι έφώτισεν αύτούς τό Πνεύμα σου [16] το 
&.γιον. ένίκησαν γaρ άνδρείως Μακεδονίου τό βλάσφημον, δθεν 
και άπέλαβον ίαμάτων χαρίσματα. αύτών ταίς ίκεσίαις Χριστε ό 
Θεός, δώρησαι ήμίν τό μέγα Ελεος. 

Δόξα. Τό αύτό. Καί νϋν. Θεοτοκίον. 

ΤΗν ώραιότητα* της παρθενίας σου, και τό ύπέρλαμπρον, το 
της άγνείας* σου, δ Γαβριήλ καταπλαγείς, έβόα σοι θεοτόκε, 
ποίον σοι έγκώμιον* προσαγάγω έπάξιον, τl δε όνομάσω σε 
άπο{ρ}pώ και έξίσταμαι*, διό ώς προσετάγην 6οώ σοι χαίρε ή 
κεχαpι τωμένη. 

Μετά τήν 8'. στιχ[ολοyίαν] κάθ[ισμα]. τΗχος δ'. Ταχύ 
προκατάλα&. 
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Επτάφωτοι &:γιοι τfiς Βουλγαρίας φαιδροί, Μεθόδιε Κύριλλε 
Κλήμη σύν Σά6<6>~ Ναούμ, σοφοi άντιλήπτορες του 
χριστωνύμου* λαοϋ, σύν Άγγελαρίφ τον θείον Γοράσδονα 
σεπτώς μακαρίσωμεν. 

Δόξα. Τό αύτ6. Καί νυν. Θεοτοκίον δμοιον. 

Τ Αχύ προκατάλ{λ}α6ε πρίν δουλωθfiναι ήμάς, έχθροίς 
6λασφημοϋσι σε, καi άπειλοϋσιν ήμίν, Χ(ριστό)ς δ Θεός ήμών, 
&νελ{λ}ε τφ σταυρφ σου τούς ήμάς πολεμοϋντας, γνώτωσαν 
πwς ίσχύει όρθοδόξων ή πίστις, πρεσ6είαις τfiς Θεοτόκου μόνε 
φιλάνθρωπε. 

Μετά τόν πολ υέλ{λ}εον κάθ[ισμα]. τΗχος πλ. δ'. Τήν σοφίαν 

καί Λ6γον. 

Επταρίθμων πατέρων θείος χορός, τών δαιμόνων τα στίφη* 
άποσο6ών, Μυσίας τΓιν ώμότητα* άπελαύνοντες &:γιοι, 
Μακεδονίου αίρέσεις σαφώς διωλέσατε. δθεν έπαξίως 
άνυμνοϋντες 6οώμεν 6ουλfiς ά&έων λυτρώσατε θεοφόροι 
Έπτάριθμοι, πρεσ6εύοντες Χ(ριστ)φ τφ Θεφ τών πταισμάτων 
liφεσιν δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ τιlν άγίαν μνήμην 
ύμών. [17] 

Δ6ξα. Τό αύτ6. Καί νυν. Θεοτοκίον. 

ΧΑριστήριον αΙνον χρεωστικώς, ώς ή χήρα* έκείνη δύο λεπτa, 
πpοσφέρω σοι, δέσποινα ύπtρ πασών τών χαρίτων σου. σύ γαρ 
ει μου σκέπη, άεi καl στερέωμα*, πειρασμών καi &λίψεων άεί με 
έξαίρουσα. δθεν ώς έκ μέσου, φλογιζούσης καμίνου, pυσθεiς τών 
θλι6όντων με, έκ καρδίας πανάχραντε θεοτόκε 6οήθει μοι 
πρεσ6εύουσα τφ σφ υίφ καi Θεφ τών πταισμάτων liφεσιν 
δωρήσασθαι. σε γαρ Εχω έλπίδα δ δοϋλος σου. 

Είτα τό α' αντίφωνον του δ'. rjχou. Τό πάσα πνοή. 
Προκ[είμενον]. Τίμιος έναντίον* Κ(vρίο)v. Στίχ[ος]. Τί 

άνταποδώσωμεν* τψ Κvρίφ. Εύαγγ[έλιον] κατά 'Ιωάννην. 
Είπεν ό Κ(ύριο)ς έγώ είμί ή θύρα. Ζήτει του άγίοv 'Αθανασίου. 
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Ε[τα δ ν'. Ταίς τών Έπταρίθμων. Καί ταίς της Θεοτ6κου. Ε[τα 
Έλεήμων έλέησ6ν με δ Θε6ς. 

τΗχος πλ. α'. 

0 Σιοι πατέρες έκ βρέφους τf~ν άρετf~ν ήσκήσατε. διό οργανα 
τοϋ άγίου Πνεύματος γεγόνατε, καi παρ' αύτοϋ λα6όντες τών 
θαυμάτων τfιν ένέργειαν, έζωγρήσατε τούς άνθρώπους προς 
θεοσέ6ειαν. νϋν δέ τφ 8είω φωτi καθαpώτερον ήλίου 
λαμπόμενοι, έφωτίσατε καί ήμών τ<χς διανοίας, Κύριλλε 
Μεθόδιε Κλήμη Ναούμ τε, Σά6<6>α ήγιασμένε, μεθ' ών 
Γοράσδον* καί 'Α γγελάριε. 

Έλέει καi οίκτφμοίς καi φιλανθρωπί{Χ. Κανών είς τήν Θεοτ6κον 
ποίημα τοv εύσε&στάτου Βασιλέως Κ(υρίο)υ Θεοδώρου 

Λάσκαρη. 
Ίστώμεν στίχ{ους] ι8' τής Θεοτ6κου είς ς'. καi τών άγίων είς η'. 

'.Qδή α '. ήχος α '. 

Σου ή τροπαιοϋχος* δεξι<χ ... καινουργήσασα*. [18] ... (p.v., p. 
211). 

ΧΑίροις ίλαστήριον ψυχών παρθενομfjτορ ... (p.v., p. 211). 

ΧΑϊρε άειζωtας άπαρχή ... (p.v., p. 211). 

ΧΑϊρε γαλουχός ή τfiς ζωfjς ... (p.v., p. 211). 

ΧΑίρε ή χωρήσασα Χριστόν ... (p.v., p. 211). 

'Έτερος κανών τών άγίων, ού ή άκροστιχίς. Α[νος Ά γγελαρίου 
· σύν τijj Γοράσδονι. 

'Ωδή α'. τΗχος δ'. Ά νοίξω τό στ6μα μου. 

ΑΝοίγονται aπασι θεογνωσίας προπύλαια, ίδοi> γ(χρ έπέλαμψε 
τfiς εύσε6είας άκτίς, Μυσών έ:θνεσιν έν σκότει καθημένοις, 
Μεθόδιος Κύριλλος καi Άγγελάριος. 

IΣάγγελον δσιον, 6ίον έλόμενοι ώφθητε δοχεία τοϋ Πνεύματος 
του παναγίου σαφώς. κατα πάσης γap γράφετε δυσφημίας, 
αίpέσεων φάλαγγας καταστρεψάμενοι. 
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Ν Οός καθαρότητι καί διανοίας όξύτητι, f;ργα διηνύσατε τών 
άποστόλων σοφοί, καί άτίθασα εθνη προς μάνδραν θείαν 
έλαύνετε Πνεύματος άγίου χάριτι. 

<Θεοτοκίον>. 

0 Μοίφ το δμοιον άποκαθάραι ηύδόκησεν, pύπου μεστών 
άνθρώπων τοϋ τϊ;ς κακίας Θεός, εύρηκώς σε γοϋν πάσης 
άγιωτέραν τfjς κτίσεως άχραντε έκ σου σεσάρκωται. [ 19]. 

'Έτερος κανών* τών άγίων. 'Qδή α', ήχος α'. 'Qδήν έπινίκιον. 

ΚΑρδίι;χ καί χείλεσι κεκαθαρμένοι, φιλέορτοι σήμερον, δεϋτε 
μακαρίσωμεν τοuς όσίους &παντας καί ίεράρχας Χριστοu, 
τούτους δοξάζοντες. 

Λ Αος δ καθήμενος έν σκότει πάλαι, τfjς άγνωσίας όσιοι καί 
προς φώς τοίς λόγοις σας θεογνωσίας* έλθών, άγει πανήγυριν 
φαιδρiχν νϋν έν τfi μνήμn ύμών. 

Δόξα. 

Μον<χς τρισυπόστατε Πάτερ καί Λόγε, καί Πνεϋμα τό &γιον, 
ην έθεολόγησαν αί σάλπιγγες* αί φαιδραί. λύσιν έμών άμαρτιών 
δίδου ταίς τούτων λιταίς. 

Καί νvν. Θεοτοκίον. 

Ε Υρών σε πανάχραντε καθαρωτάτην ύπΕ:ρ φύσιν &πασαν δ 
τfjς δόξας Κύριος έν σοί κατφκησε, καί σαρκωθείς ύπερφυώς 
6ροτοuς έθέωσε. 

Καταf3ασία. Χριστός γεννάται δοξάσατε. 
'Ωδή γ'. Ό μόνος είδώς τfίς τών Βροτών. 

ΧΑίρε ολ6ος άσπιλος 6pοτών ... (p.v., p. 212). 

ΧΑίρε νύμφη πάναγνε Θεου ... (p.v., p. 213). 

ΧΑίpε λιμιlν ό σωστικός, ... προσήγαγε. [20) ... (p.v., p. 213). 
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ΧΑίρε ή βασίλισσα 6ροτών ... (p.v., p. 214). 

IΣχύς μου και πύργος άσφαλής* ... (p.v., Ρ· 214). 

Είρμός άλλος. Τούς σούς ύμvολόγους Θεοτόκε. 

Σ Υνfjλ8εν άγγέλων και άν8ρώπων πληθUς διεστώσα πριν είς 
εν. και γaρ δ Άγγελάριος, σuν τψ κλεινψ* Γοράσδονι, 
άσκητικώς βιώσαντες, σύν τοίς άγγέλοις άγάλλονται. 

Α Γνίσαντες &γιοι Κ(υρί)φ ψυχήν τε και σώμα άληθώς, 
φωστηρες άνεδείχθητε, Σάβ<β>α Ναοuμ μακάριε, ζόφον της 
πλάνης λύοντες ήμών* πανσάf>οις διδάγμασιν. 

ΓΗiνων άπάντων προσπαθείας άνώτεροι ώφθητε σοφοί. τον 
νουν γάρ έπτερώσατε πρΟς μόνα τα ούράνια, ώς ζηλωταi* της 
χάριτος, φωτος ένθέου πληρούμενοι. 

<Θεοτοκίον>. 

ΓΡαφέν σε βιβλίον προκατείδε, προφητικον πάλαι άγνή, και 
σφραγισθΕ:ν τψ Πνεύματι, καi μένον άδιάγνωστον, ούδεiς γάρ 
νους έχώρησε του τόκου σου το μυστήριον. 

Είρμός άλλος. Λίθον, δν άπεδοκίμασαν. 

Ν Εος προφητών δ σύλλογος, νυν άνακηρύττει, πιστεύειν είς 
Τριάδα τά εθνη της Μυσίας, και πάσα Βουλγαρία ήσπάζετο 
σκιρτώσα, τον θείον λόγον της πίστεως χάριτι κεχυμένον. 

Τ Ρέποντες έ<χ>8ρών τάς φάλαγγας, τών αίρετιζόντων, 
τέρποντες καρδίας, πατέρες όρ8οδόξως έν8έως δογματίζοντες. 
και Πνευμα το · iiγιον κηρύττοντες ύπερφυώς [21] έκ του Πατpδς 
έκπορευόμενον. 

Δόξα. 

Τ Αξεις νοερών δυνάμεων σε δοξολογουσι Πάτερ Λόγε Πνευμα 
τpιaς ένικωτάτη, καi σε κηρύττουσιν εύλαβώς. οί πιστοι 
κήρυκες, σοφοi ίεράρχαι, και δσιοι θείοι Έπτάριθμοι. 

335 



Καί νvν. 

IΝα τt;ς άράς λυτρώσηται τt;ς άρχαίας κόρη πάσαν τών 
άν8ρώπων τfιν φύσιν δ δεσπότης. σε οίκον εύλογίας ένδόξως 
είργάσατο, έν φ οίκήσας ύπt.ρ νουν πάσι μετέδωκε τfιν χάριν. 

Κατα6ασία. Τiβ πρό τών αίώνων. 
Κάθ[ισμα]. τΗχος πλ. δ'. Τήν σοφίαν καί Λόγον. 

Επταρί8μων πατέρων θείος χορός, τών δαιμόνων τα στίφη* 
άποσοβών, Μυσίας τιlν ώμότητα* άπελαύνοντες &γιοι, 
Μακεδονίου αίρέσεις σαφώς διωλέσατε. δθεν έπαξίως 
άνυμνούντες βοώμεν, βουλt;ς άθέου λυτρώσατε, θεοφόροι 
Έπτάριθμοι. πρεσβεύοντες Χ(ριστ)φ τφ Θεφ τών πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσασθαι, τοίς έορτάζουσι πόθφ τιlν άγίαν μνήμην 
ύμών. 

'Έτερον. τΗχος δ'. Ταχύ προκατάλα&. Δόξα. 

Ε Πτa στύλ{λ}οι &γιοι τt;ς Βουλγαρίας φαιδροί, Με8όδιε 
Κύριλλε Κλήμη σuν Σάβ<β>α Ναούμ, θερμοi. άντιλήπτορες της 
Δαλματίας άεί, καi. σUν Άγγελαρίφ Γοράσδον* μακάριε, κήρυκες 
θεολόγοι. εύφημούντες ύμνούντες ύμάς"' πόθφ μακαρίζομεν. 

Καί νvν. 

Τ Αχu προκατάλ{λ}αβε πρi.ν δουλωθt;ναι ήμάς, έχ8ροίς 
βλασφημούσι σε καί άπειλοοοιν ήμίν. άνελ{λ}ε τφ σταυρ~ σου 
τοuς ήμάς πολεμούντας, <ίνα> μάθωσι πώς ίσχύει όρθοδόξων ή 
πίστις, πρεσ6είαις τt;ς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. [22]. 

'.(lδή δ'. 'Όρος σέ τfj χάριτι. 

ΧΑίρε μητροπάρθενε άγνή χαίρε πύρινε ... (p.v., p. 215). 

ΧΑίρε δλόφωτε νεφέλη, χαίρε πανάχραντε ... (p.v., p. 215). 

ΧΑίρε ή πολ{λ}ύπτυχος, Χριστού βίβλος ... (p.v., p. 215). 

ΔΑιμόνων άπάτn χαλεπώς ... (p.v., p. 215). 
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.ν Αλλος. Τήν άνεξιχvίαστον. 

ΕΛ{λ}αμψεν ώς ilλιος έθνει Μυσών δ 6ίος ύμών άξιάγαστοι, 
οθεν τοίς έργοις άπετάξαντο όμου του σκότους τ4J 6απτίσματι, 
καί ώς έν ήμέw πορεύονται. 

Απασαν ύπέστητε θλίψιν σοφοί ώς της άληθείας διδάσκαλοι, 
τόπον έκ τόπου έξαμεί6οντες άεί, fως λαμπρΟν έστήσατε κατ<'χ 
άσε6ούντων το τρόπαιον. 

ΡΗσεις έρμηνεύσαντες τ<'χς τών γραφών, κλίμασιν* έν ο{ς 
έπεδράματε, τοίς της Μυσίας καί κατάλληλον αύτών τfi 
διαλέκτ(!) γράμματα, έκπονείτε σθένει* του Πνεύματος. 

<Θεοτοκίον>. 

IΝα το κατάκρι{σ}μα το του 'Αδ<'χμ Θεός έξαλείψn, γεγένηται έκ 
σου Παρθένε δίχα σφάλματος άνδρός, [23] μετ<'χ λοχείαν 
άφθορον ώς καί πρίν του τόκου τηρήσας σε. 

Είρμός άλλος. Έν Πνεύματι προ8λέπων*. 

Μ Αρτύρων τ<'χς 6ασάνους ύπηλθον* καρτερώς είρκταίς 
έγκλειόμενοι*. άγιοι μάρτυρες, καί σεπτοί ίεράρχαι, ώς κήρυκες 
της άληθείας. δθεν συν άγγέλοις άγάλλεσθε αίωνίως, Κλήμη 
συν Ναούμ, καί 'Α γγελάριε. 

Ποιμένοντες τfιν ποίμνην, μακάριοι καλ{λ}ώς, ϋπνον σοίς ούκ 
έδώκατε όφθαλμοίς, τους πλανομένους είλκήσατε είς θείαν 
μάνδραν, καί διαφυλάξατε άτρώτους, λύκους δε 6αρείς 
άπεδιώξατε. 

Δόξα. 

0Υράνιον χορείαν* άόλων ύμνωδών*, έπί γης μιμούμενοι 
δοξάσωμεν πιστοί πηλίναις γλώσσαις. Πατέρα Λόγον καί 
Πνευμα τριάδα θείαν, ilν οί ποιμένες κηρύττουσι, νυν ήμείς 
λατρεύσωμεν σήμερον. 
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Καi vvv. Θεοτοκίοv. 

IΩμενος το άλγος τfiς πρlν παρακοfiς, τfi παρθένφ 4)κησε Θεός 
δι' άκοfiς, και σάρξ έπάγη άνερμηνεύτως ύπακοfiς δε τφ 
φαρμάκφ φιλανθρώπως Ελυσε τt)ν ίχθραν τfiς φύσεως. 

Κατα6{ασία]. 'Ρά6δος έκ της pίζης. 
'.{lδή ε'. Ό φωτίσας τfί έλλάμψει. 

ΧΑίρε λίθ~. τον άκρόγωνον λίθον ... (p.v., Ρ· 216). 

ΧΑίρε στάσις κινουμένων έξ ϋλης ... (p.v., p. 216). 

ΧΑίρε τόμε, ό Θεοϋ τt)ν σοφίαν δεξάμενος 8εοπά[24]ροχον ... 
(p.v., p. 217). 

ΧΑίρε άνθος ήγνισμένον* άρδ<ε>ίαις ... (p .ν . , p. 217). 

Τον κλύδονα* τών πολλών μου πταισμάτων κατεύνασον ... 
(p.ν., p. 217) . 

'Άλλος. Έξέστη τά σύμπαντα. 

Ω Ραίοι τοίς στίγμασιν* έφάνητε πολ{λ}ύαθλοι , 
άντικαθιστάμενοι προς πάσαν, δυσσε6fi* πλάνην, καί 
όδηγοϋντες προς φώς το τfiς έπιγνώσεως Χριστοϋ, ίθνος το 
δυσκάθεκτον, των Βουλγάρων θεόληπτοι. 

Σ Οφία δεδώρηται ύμών τοίς θείοις χείλεσιν, ώς πάλαι 
Χ(ριστο)ϋ τοίς άποστόλοις αύτοϋ τt)ν δόξαν διηγούμενοι 
τρανώς, ώς διαδραμείν πάσαν τt)ν γfiν λόγον τον σωτήριον, ον 
ήμείς έκηρύξατε. 

Υ Σσώπφ καθάραντες τfiς εύσε6είας 6άρ6αρα. ε&νη τούτων 
ίδει τ<χς καρδίας έγκαινισθείναι άγίφ Πνεύματι, έν άγαλλιάσει 
γραφικώς, θαυμαστώς ήργάσασθε με&' ών άλλων ήγώνισθε. 

<Θεοτοκίοv>. 

Ν Οείν το μυστήριον* ούδ' άγγελοι ίσχύουσι, δπου σου τήν 
πάναγνον νηδύν* ένοικήσας γέγονεν ώσπερ ήμάς, και θεοί τον 
άνθρωπον άγνt) πόθφ τfiς θεότητος πρός φθορ<χν όλισθήσαντα. 
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"Άλλος. Τό φαειvόv ήμίv. 

Μετα σαρκός έν γfi πεπολίτευσται πατέρες ώς άσαρκοι, έξω 
κόσμου γaρ τφ ϋψει γεγόνατε τών άρετών, 6ιοuντες άληθώς έν 
δικαιοσύνη καi σεμνότητι.[25]. 

ΕΝ τfi δδφ Κυρίου πεπόρευσται άμωμοι δσιοι, καi ώδηγήσατε 
εaνη πλανόμενα είς εύσε6είας τρίβον τfιν σ(ωτή)ριον διο ήμάς 
γεραίρομεν*. 

Δόξα. 

Α Γιασμοu φωτi λαμπρυνόμενοι άγιοι, άπας ό έπτάριθμος 
χορός τρισυπόστατον φώς άνεκήρυξε, Πατέρα Λόγον Πν(εuμ)α 
το πανάγιον ούσίαν άμέριστον. 

Καί vvv. <Θεοτοκίοv>. 

Ρ1ζοτομείς άρaν τιiν 6λαστήσασαν πρiν τφ προπάτορι ωσπερ 
άκανθαν, Άδaμ τον δεύτερον άγνή τεκοuσα, οθεν ώς 
όλ{λ}όp<p>ιζον χαρaν εύλογοuμεν σε. 

Κατα8ασία. Θεός ώv είρήvης. 'Qδή ς'. Τόv προφήτηv Ίωviiv. 

ΧΑίρε λύχνε φαεινέ ... (p.v., p. 218). 

ΧΑίρε 6άσις άσφαλής ... (p.v., p. 218). 

ΧΑίρε λύσις της άράς, χαίρε φύλαξ ... (p.v., p. 218). 

ΧΑίρε κλίμαξ* νοητέ άπο γης ... (p.v., p. 218). 

Επι σε διαπαντός* καταφεύγω ... (p.v., Ρ· 218). 

Τήv Εείαv ταύτηv. 

Τ Οίς λόγοις έ:ργα κατάλληλα, έδείξατε ώς στύλ{λ}οι τινές 
έμψυχοι όντες προς άπασαν, φιλοσοφίας ά[26]κρί6ειαν, είς 
θεωρίας ϋψος άνα6ι6άζουσαν. 
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ΩΣ πϋρ έδείχθητε άγιοι, έν μέσφ άκανθών τών αίρέσεων, φώς 
δε συστήμασι τών όρθοδόξων μερίζοντες, προς έκατέραν ϋλην 
καi ηΊν ένέργειαν. 

ΓΡαφείσας πλάκας έδέξατο, Μωσfiς ύπό Θεοϋ καί συνέτριψε, 
λαοϋ μωραίνοντος, ύμείς δt ώσπερ έξέθεσθε, 6ί6λους 
Βουλγάρων γλώττn άσινείς εμεινον. 

<Θεοτοκίον>. 

Ο Φώς οίκών έπεδήμησεν 6ροτών έπi δυσμaς θεονύμφευτε, καί 
σaρξ γενόμενος*, έκ σοϋ δι' ο{κτον έθέωσε τfιν προσληφθείσαν 
φύσιν ό ύπερούσιος. 

"Άλλος. Τόν προφήτην Ίωνάν. 

Χορευέτω πάσα γη τfiς Μυσίας εύσεβώς, δτι γέγονε μερίς του 
Χριστοϋ περιφανώς, ταίς τών κηρύκων μυσταγωγεία<ι>ς 
προσενεχθείσα Θε4>. 

Τ Ων 'Επταρίθμων ή σορός, τών λειψάνων ώς πηγή, άνα6λύζει 
τοίς πιστοίς ίαμάτων ποταμούς. δοξάζει γaρ ό παντοκράτωρ, 
τούς αύτοϋ κήρυκας. 

Δόξα. 

Ο Λαός ό άπειθfις* νϋν έξήνθησε πολ{λ}ύς, έκ τών θείων 
διδαχών Έπταρίθμων τοϋ Χριστοϋ, Κυρίλλου τε καi Μεθοδίου, 
Σά6<6>α, καi Κλήμεντος. 

Καi νvν. 

0Μούσιε τριάς, ύπερούσιε μονάς, Πάτερ Λόγε, Πνεϋμα ζών 
προϊόν* έκ τοϋ Πατρός. δεήσεσι* καi τfiς πανάγνου, καi τών 
όσίων σώσον ήμaς. 

Κατα6ασία. Σπλάγχνων Ίωνάν. 
Κοντάκιον. τΗχος y'. Ή παρθένος σήμερον. 
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Ο 1 τfιν χάριν άνωθεν τfιν έκ Θεοϋ είληφότες, τών δσίων 
σύλλογος, τών Βελογράδων το κλέος, {iσμασιν* άκαταπαύστως 
άνευφημοϋμεν, Κύριλλον, Με3όδιον, Κλήμεντα, Σά6<6>α 
Ναούμ [27] τε, καi 1 τον θείον Γοράσδονα, και σοφόν 
'Αγγελάριον. τούτους γaρ θερμούς προστάτας πρός τον σωτfiρα 
κεκτήμε3α. 

Α Σμασι πνευματικοίς άνυμνήσωμεν οδν τούς ίεράρχας, και 
δσίους &.παντας, οϋς ή θεία χάρις εστεψε, ήμάς γaρ έφώτισαν, 
τούς Μυσίας, Βουλγαρίας, και Δαλματίας ποιμένας και 
διδασκάλους. πάντες πιστώς προσδράμωμεν είς τα τών άγίων 
τεμένη, και πιστώς περιπτυξώμεθα τfιν άγίαν αύτών λάρνακα 
έκχέοντες ϋμνους και δεήσεις, και δμοφώνως έν χαρ(Χ και φό~ 
οϋτως είπομεν. Χαίρετε Κύριλλε, Με3όδιε, Κλήμη, και 
Σά6<6>α, Ναούμ και Άγγελάριε, και Γοράσδον*, φωστfjρες και 
διδάσκαλοι τfjς 'Εκκλησίας, άποστόλων όμότροποι, μαρτύρων 
ίσοστάσιοι, Μυσών και Βουλγάρων το κλέος, όρ3οδόξων 
έγκαλλώπισμα*, Βελογράδων προστάται. καί φρουρείτε τfιν 
πόλιν ήμών άπό πάσης περιστάσεως, δτι παppησίαν εχετε πρΟς 
Θεόν, μετa τfίς Θεοτόκου, και τών θείων άγγέλων, προφητών, 
και άποστόλων, και μαρτύρων, ίεραρχών, δσίων καί δικαίων, 
καί πάντων τών άγίων. ύμάς γaρ θερμούς προστάτας πρός τον 
σωτfjρα κεκτήμε3α. 

Μηνί Νοεμ6ρίου κς'. Μνήμη τών άγίων, καί δικαίων καί 

ίσαποστόλων, θεοφόρων πατέρων, Κυρίλλου, Μεθοδίου, 
Γοράσδονος, :..\ γγελαρίου, Κλήμεντος, Ναοvμ καί Σά6<6>α. 
Ό 6ίος εϋρηται ένός μονού. fίγουν τού άγίου Σά6<8>α. 

0Υτος ό μέγας πατfιρ ήμών, και τfίς Βουλγαρίας φωστήρ, το 
μεν γένος, ε{λκεν έκ τών εύρωπαίων Μυσών, καί Βουλγάρων, 
τών πάλαι μεν είς τον κατά Προuσαν 'Όλυμπον, και προς 
βόρειον* ώκεανόν* οίκούντων, ύπο δε τfίς 'Αλεξάνδρου 
δυνάμεως χεφωθέντων, και είς μέρος έκτοπισ3έντων. μετα δ' οδ 
πολ{λ}ύν χρόνον δυνάμει 6αρείι;χ τον 'Ίστρον περαιω3έντων* , 
καi τa γειτονεύον[28]τα πάντα κληρωσαμένων, Παν<ν>ονίαν, 
και Δαλματίαν, Θράκην τε, καi 'Ιλ<λ>υρικόν, και πολλά τfjς 
Μακεδονίας, καί Θετταλίας κατοικησάντων*. τr)ν μΕ:ν οδν τοϋ 
γένους σειρaν έντεϋ3εν ό δσιος ούτος έ:λκει άνήρ. έκ κοιλίας δε 
μητρικfίς έκλελεγμένος ών* τφ Θεφ, και έξ ετι βρέφους τfιν 
φιλό3εον άσπασάμενος άγωγήν. πρώτος μετa γε Ά γγελαρίου, 
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Κλήμεντος καί Γοράσδονος, καί Ναούμ, την ίερaν μετ' 
έπιμελείας έξεδιδάχθη γραφήν, μεταγλωτισθείσαν συνεργείι;χ 
του κρείττονος πρός την τών ένθάδε Βουλγάρων διάλεκτον, 
παρa Κυρίλλου, του ώς άληθώς θεοσόφου, καί ίσαποστόλου 
πατρός, καί Μεθοδίου του πάνυ διδασκάλου τfiς 8εοσε6είας καi 
όρθοδόξου πίστεως. Καθάπερ δε γόνιμος* γfj καί άγαθή, τον 
εύαγγελικόν σπόρον δεξάμενος, πολύχουν είς έκατόν κατa τfιν 
θείαν γραφην τό γεώργιον άποφαίνει, ώς έξ αύτών τών 
πραγμάτων τουτο κατtστη γνώριμον. τψ γaρ μονήρει 6ίφ 
προσηλωθείς, ποίον άρετfjς είδος ούκ ήκρι6ώσατο, τίνα δε κατα 
τών παθών ούκ έσοφίσατο τέχνην, ήσυχίι;χ μέν τόν έξωτερικον 
καί έπ<ε>ίσακτο<ν> άπεκρούσατο πόλεμον, νηστείι;χ* δε καί 
liλλn σκληραγωγίι;χ τaς φιληδόνους δρμaς άπεμάρανε. διηνεκεί 
δέ νήψει* καί προσε'Jχft τούς έμπαθείς, καί φαντασιώδεις 
λογισμούς έξήλειψε. οϋτω δη τψ θείφ νόμω έξ άπαλών 
στοιχειούμενος τών όνύχων*, καί την κατa τό Εύαγγέλιον 
μετιων πολιτείαν, τέως μέν συνεργός τοίς καθηβόσι, καί όδηγΟς 
παντί τψ Μυσών έθνη, πρός την εύσέ6ειαν άγων τουτο, τούς 
αύτούς τών πατέρων καί διδασκάλων ύπομείνας πειρασμούς 
ύπό τfjς κρατούσης τότε τών ίερατικών δυναστείας, ώς ή κατ' 
αύτόν διεξοδικώς* ίστορία διέξησι. έπεί δε Κύριλλος μεν ό 
θεσπέσιος, είς τον άμείμονα μεθίσταται τf~ν άποστολικfιν 
διακονίαν, [29] καί την του πιστευθέντος ταλάντου έπίδοσιν, 
γνώριμον Άδριανφ καταστήσας, τφ τηνικαυτα τfiς 
πρεσβυτέρας 'Ρώμης. Μεθόδιος δέ Μορά6ου* καi Βουλγαρίας 
άρχιεπίσκοπος παρ' αύτου δη του πάπα προβάλλεται. 
Τηνικαυτα καi Κλήμης είς τόν έπισκοπικόν θρόνον, παρa 
Μεθοδίου έπικαταστάς, μάλ{λ}ιστα δέ τaς διατριβας έποιείτο 
περί τf~ν Λυχνιδόνα ίλ<λ>υρικην πόλιν, τών πέριξ πόλεων 
οδσαν μητρόπολιν, iiτις κατa την μύσιον γλώτταν Άχ,piς* 
όνομάζεται, καi την Κεφαλωνίαν, μετονομασθείσαν τfi 
Βουλγάρων γλώττn Γλα6ενίτζαν. 'Όπου δfi δ μέγας οuτος 
φωστηρ καi ύπομνήματα πολλa καταλέλοιπεν*, έν μέν τfi 
Άχρίδι liλλά τε θεία, καί δη καί τό ίερον φροντιστήριον έπ' 
όνόματι του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τιμώμενον, 
<αύτ>όθι καί τόν άσκητικόν iiνυε βίον, ετι τft ζωft συνών. καi 
ώς άπό λυχνίας μετεώρου, καi ύψηλfjς*, έντευθεν, διδασκαλίας 
άκτίνας έκπέμπει τοίς μαθητευομένοις, καί προς την ούράνιον 
μεταταξάμενος άγαλλίασιν, τόν ίερον κατέλιπε χοϋν θησαυρΟν 
ύπέρτιμον τφ ποιμνίφ, καi κτfjμα παντος του κόσμου άντάξιον, 
ύψ' ου καθ' έκάστην παντοδαπa νοσήματα φυγαδεύεται, καί δι' 
ου τό ίερόν τουτο τέμενος κοινόν ίατρείον, καί liμισθον τοίς 
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προοτρέχουσι πρΟς Θεοϋ δεδώρηται. άλλα ταϋτα μεν ϋστερον. 
τοιαϋτα δε ήμίν ύπομνήματα, καi ίερας βίβλους έν τfi Άχρίδι, 
καi τϊ;ς ύψηλϊ;ς* διανοίας έκείνου, καi άγίας χειρός ίδια 
διαπονήματα, ούχ fίττον παρα τοϋ έ:θνους παντός σεβόμενα καi 
τιμώμενα, η αί μωσαίκαi θεόγραφοι* πλάκες tκείναι. στήλας* δε 
λιθίνας έν τft Κε~λωνί~ έστiν ίδείν* άχρι καi είς τόδε χρόνου 
σωζομένας, tν αις γράμματα έγκεκόλαπται, την είς Χριστόν 
παντός τοϋ εθνους* προσέλευσιν, καi οίκείωσιν σημειούμενα. 
tπεi δε τό [30] Βουλγάρων έ:θνος οϋπω παν έπεφώτιστο τψ 
βαπτίσματι, καi θηριωδίαν είχε βαρβαρικήν, τfi θεοπνεύστφ 
διδαχfi αύτοϋ, πάντας είς θεογνωσίαν έφωταγώγησε*, καi τό 
τfjς γνώμης αύσθηρόν είς χρηστότητος μετεppύθμισε* τρόπον, 
τόν εύγνώμονα, καi σώΦpονα τούτοις είσηγούμενος βίον, τόν 
άρχοντα τούτων Βορίσην , τψ τfjς παλιγγενεσίας άνακαινίσας 
λουτρψ, καi τόν έκείνου υίόν Μιχαήλ, ος καi πρώτος βασιλεuς 
άνηγορεύθη Βουλγάρων, καi πολιτεύεσθαι τούτους πείσας κατ<χ 
τό είθισμένον* χριστιανοίς, λοιπόν τοϋ παντός έ:θνους ώς ένός 
άνδρός κατεκράτησεν, ούκ άναγκαστώς*, άλλ' έκουσίως Ελκων 
αύτούς, είς τf~ν στενf~ν καi την κατα βίον Χριστοϋ όδόν, flγοντο 
γαρ ού μόνον ταίς τών αύτοϋ σοφών λόγων παραινέσεσι*, άλλα 
καi τοίς θαύμασι, &. Χριστός έπετέλει δια τοϋ αύτοϋ γνησίου 
θεράποντος. Τυφλοίς γaρ καi άλ{λ}άλοις τό βλέπειν* τε καi 
τρανώς φθέγγεσθαι έχαρίζετο, δαιμονώντας* ίάσατο, πυρετοuς 
δι' tπαφfjς καi εύχfjς έθεράπευε, καi παντός άλλου νοσήματος 
φυγαδευτης fiν έτοιμότατος, δθεν καi παίδα τινός τεθνηκότα. 
δια τϊ;ς πρός Θεόν θείας αύτοϋ προοευχfjς άνέστησεν. ώ θαϋμα. 
καi ζώντα τοϋ πάτρός τόν παίδα παρέδωκε, οϋτω γαρ δοξάζει ό 
τϊ;ς δόξης Κ(ύριο)ς τοuς αύτψ όσίως καi δικαίως δουλεύσαντας. 
fχει μεν οϋτω ταϋτα τόν δε γε pηθέντα βασιλέα Βουλγάρων 
Μιχαήλ, οϋτω πειθήνιον* τοίς αύτοϋ λόγοις έ:σχεν ώστε 
συνεργείν αύτψ πρός τε ναών οίκοδομάς. καi πάν έκπεραίνειν* 
έτοίμως τό προσταττόμενον, δια τf~ν τοιαύτην δε προς τόν 
&.γιον γνησιότητα και οίκ<ε>ιότητα, καi πρός άρετην έπεδίδου, 
καi 6έλτιον έαυτοϋ πολλψ πλέον tγένετο, ερωτι δε ήσυχίας, καi 
θεωρίας άμιγοϋς τών κάτω τήν tπισκοπικην φροντίδα 
παραιτήσασθαι προαιρούμενον* (καi γαρ flδη [31] καi γήρας fiν 
αύτψ ύπερ κεφαλϊ;ς) ούκ άφfjκεν ό Μιχαήλ, άλλ' ίκετεύων καi 
ποτνιώμενος* μόλις κατεδυσώπησε καi μέχρι τέλους τϊ;ς έκείνου 
ζωϊ;ς ποιμαντικώς διεξάγειν αύτοi>ς άναπείθει, παντοίος δε fiν, 
εί* καi γήρατι, καi άσθενείι,χ tτρύχετο προς τό κήδεσθαι τοϋ 
ποιμνίου, καi Προς ψυχικην σωτηρίαν τούτους καθοδηγείν. 
έσοφίσατο δε καi χαρακτϊ;ρας έτέρους γραμμάτων προς τό 
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σαφέστεpον, <il> οϋς έξεϋpεν δ σοφΟς Κύριλλος. καί δι' αύτών, 
τιlν θεόπνευστον πάσαν γpαφήν, καί τούς πανηγυρικούς τών 
λόγων άγίων, μαρτύρων, καί δσίων 6ίους, καί ίεpα {iσματα* 
γpαφικα παpαδέδωκεν, α καί έπιμελώς τούς εύφυεστέpους τών 
παίδων έδίδαξε, καί έξ αύτών τούς άξίους πpό'i ίεpατικόν 
6αθμόν άνε6ί6ασε, καί 6άp6αpον οϋτω, καί ώμόν έ:θνος, είς 
έ:θνος άγιον δια της οίκ<ε>ίας σπουδfiς μετεποίησε, 
άποστολικόν εpγον άνύσας, καί δια τοϋτο άποστολικfjς χάριτος 
ήξιώθη. έπεί δε δ τfiς άναλύσεως έπέστη καιρός, νουθεσίαις καί 
παpα ι νέσεσι * τούς έξιτηpίους*, καί συντακτηpίους 
συγκεpαννύμενος λόγους καi ύπεpευξάμενος τοϋ ποιμνίου 
πενθοϋντος άπαpακλήτως, καί τιlν στέppησιν τοϋ καλ{λ}οϋ 
ποιμένος ού φέροντος, πpός Κύριον, δν έπόθη μετα6έ6ηκεν, 
θαύμασι μετά. τιlν άπόθεσιν τοϋ δεσμοϋ, καί ταίς καθ' έκάστην 
ίάσεσιν* δοξάζων τον δοξάζοντα αύτόν Κύριον*. καi νϋν σύν 
άποστόλοις μεν δ κήpυξ τfiς άληθείας καi συναπόστολος, σύν 
μάpτυσι δi:, δ πολλάκις ύπi:p τοϋ όpθοϋ λόγου σύνδεσμα καi 
τιμωρίας ύπεpενεγκών* συναυλίζεται. μεθ' ών, καi ίεpαpχών καί 
δσίων, ύπi:p τοϋ ποιμνίου, καi τοϋ κόσμου παντός τας αίτήσεις 
ποιείται* προς Κ(ύpιο)ν, ών έπακούσας δια τούς μεγάλους 
αύτοϋ οίκτφμούς ίλεως ήμίν γένοιτο έν ήμέpι;χ άνταποδόσεως φ 
ή δόξα καί τό κράτος καί ή τιμή, καi ή προσκύνησις είς τούς 
αίώνας τών αίώνων. 'Αμήν. [32] 

'Qδή έ6δόμη*. Σέ νοητήv θεοτόκε κάμιvοv. 

ΧΑίpε ψυχών δpμος δ γαλήνιος ... (p.v., p. 224). 

ΧΑίpε σαφιlς νοσημάτων ίασις .. (p.v., p. 224). 

ΧΑίpε ζωfiς άπαpχη καi γέφυρα* ... (p.v., p. 224). 

ΧΑίpε πηγη άειζώου νάματο, χαίρε παράδεισε ... (p.v., p. 
224). 

''Άλλος. Ούκ έλάτρευσαv. 

ΡΗτοpεύοντες τοϋ Λόγου τιlν έν σώματι, προς ήμάς έ:λευσιν έξ 
άγνωσίας λαούς πολλούς διειλκύσατε* προς γνώσιν ένθεον, 
άναμέλποντες, ό τών πατέρων Κύριος, καi Θεός εύλογητός εί. 
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Α Μφοτέρο8εν έδείχ8ης περιδέξιος Γοράσδον* δσιε, σύν 
Με8οδίφ κλεινφ, Κυρίλλφ καi Κλήμεντι, λόγοις καi πράξεσι*, 
Ναούμ τε ό ένδοξος, καi Άγγελάριος, Σά6<6>ας τε πολλούς 
φωτίζει. 

Σ Υνετίζοντες πρός γνώσιν του παντάνακτος, Χριστου τα 
έθνη Μυσών, καi εύρυ&μήσαντες* νυν το τούτων άπάν&ρωπον 
προς ήμερότητα. δ&εν ψάλλετε, ό τών πατέρων Κύριος, καi 
Θεός εύλογητός εί. [33] 

<Θεοτοκίοv>. 

Σ Υνανίστημι τφ πό&φ καi τfi πίστει σοι άγνη προς αίνεσιν, 
άχρείος ών κατα νουν, ψυχιlν δε άγ<εν>έστατος όκνός καi 
δέδοικα, δμως ψάλλω σοι εύλογημένος πάναγνε ό καρπός της 
σfϊς κοιλίας. 

Είρμός άλλος. Τώv έv καμίvψ παίδων. 

Λ Ι&οι πατέρες wσπερ άλη&είς προσκόμ<μ>ατος τών 
αίρετιζώντων ταίς όρμαίς, μωσαϊκαi* δε τοίς πιστοίς ώρά&ητε 
πέτραι, ζωηρήτοις νάμασιν &εοπρεπών διδαχών πάσαν 
εύφραίνοντες ψυχήν. 

Γ Εωργη&είσαι ψυχαί, ταίς ύμών διδαχαίς &γιοι, τοίς 
Έπταρί&μοις γεωpγοίς, χάριτας καi ϋμνους εύλα6ώς πέμπουσι 
πάντες, Με&οδίφ Κλι1μεντι, σοφίρ Ναούμ, Κυρίλλφ Σά6<6>ι;χ, 
σύν Άγγελαρίφ καi Γοράσδονι. 

Λόξα. 

ΡΗμασι &είοις εύαγγελικοίς έπόμενοι οί ποιμένες οί σοφοi έκ 
του Πατρός, θεολογουσι, το θείον Πνευμα όντως έκπορεύεσθαι, 
έν τίρ Υίίρ δε σαφώς έπαναπαύεσθαι. 

Καί vvv. <Θεοτοκίοv>. 

ΩΣ ύπΕ:ρ νουν δανείσασα* Θείρ πανάμωμε σάρκα έξ αίμάτων 
σου άγνών, την ένοχιlν τιlν πρός τον πατέρα άναιpουσα, λυσον 
τα όφλήματα της ταπεινfϊς μου ψυχης τα πολυχρόνια. 
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Κατα6ασία. Οί παίδες εύσε&ί{Χ. '.{2δή η'. Έv καμίvιρ παίδες 
'Ισραήλ. 

ΧΑίρε μόνη ilλιον Χριστόν ... (p.v., p. 226). 

Χ Αίρε στάμνε πάγχρυσε* ... pεί[34]θρον άppαγεστάτη* ... 
(p.v., p. 226). 

ΧΑίρε pά6δος ή νικοποιδς ... (p.v., p. 226). 

Κοίμησον δι) τας έμπαθείς όρέξεις ... (p.v., p. 226). 

Είρμός άλλος. Παίδας εύαγείς έv τff καμίvιρ. 

ΩΣπερ άστραπι) ύμών δ βίος, έξέλ<λ>αμψεν δσιοι τοίς* πέpασι, 
λόγων δε ή δύναμις 6ροντf1ς γεγονότερον*. τρανώς χυθείσα 
fiγειρε Μυσών τα εθνη 6οον. τον Κύριον ύμνείτε τα Εpγα, καί 
ύπερυψοϋτε είς πάντας τοuς αίώνας. 

ΜΙαν τρισυπόστατον ούσίαν θεον τοϋ παντος έθεολόγησαν, 
λέγοντες τι)ν σάρκωσιν είς 6ροτών άνάκλησιν, Γοpάσδων 
Μεθόδιος σuν τοίς δμόφροσι, τον Κύριον ύμνείτε 6οώσι, καί 
ύπερυψοϋτε είς πάντας τοuς αίώνας. 

IΣότιμον όντα τφ* τεκόντι, Χριστόν τον Υίόν άνεκηpύξατε, 
και Πατρος το &γιον Πνεϋμα έκπορεύεσθαι, Μακεδονίου 
6λάσφημον στόμα έμφράξατε, Θεον ένα τα τρία φρονοϋντες, καί 
ύπερυψοϋντες είς πάντας <τοUς αίώνας>. 

<Θεοτοκίοv>. 

Χ Αίρε σοι πιστώς προσ~δω μόνη, χαράς ώς αίτίαν 
θεονύμφευτε, χαραν γαρ έκύησας, λόγον τον συνάναpχον 
Πατρι και θείφ Πνεύματι, φ πάντες ψάλλομεν τον Κύριον 
ύμνείτε και ύπερυψοϋτε είς πάντας <τοUς αίώνας>. [35] 

Είρμός άλλος. "Ον φρίττουσιv άγγελοι. 

Ν Εκρώσας τα μέλη σου πυγμαίς άσκητικαίς, και πόνους οϋς 
fiνεγκας* τfi πίστει συμμαχών, τι)ν χώραν τών ζώντων* 
έκληρώσω σοφέ, και νϋν δ νεκρώσας δοξάζεται άξίως. 
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Δ Εσμώτας* μακάριοι πνευμάτων πονηρών νοσήματα 
κάμνοντας, καί πάθεων πολλών, λυτροuτε κυκλοuντας τfιν 
σεπτfιν ύμών σορόν, i\ν εύφημοuμεν ώς πηγfιν ίαμάτων. 

Δόξα. 

Μ ΙζΧ προσκυνήσει σε* τιμώμεν εύσε6ώς, Τριaς ύπερούσιε 
6οώντες έκτενώς, τοi>ς σε προσκυνοuντας διαφύλαττε, Πάτερ 
Λόγε Πνεuμα, Τριaς ή παναγία. 

Καί νvν. <Θεοτοκίον>. 

Η Ενδοξος κένωσις του Λόγου καί Θεοί>, έκπλήττει* Θεός γaρ, 
καί φύσ{ε}ις νοερa{ς} έκ σου έσαρκώθη ύπf:ρ φύσιν καί νουν, 
οθεν σuν αύταίς σε τιμώμεν είς αίώνας. 

Κατα6ασία. Θαύματος ύπερφυοVς. 
'.{)δή θ'. Τύπον τής άγνfiς λοχείας σου. 

ΧΑίρε &εοτόκε δέσποινα, χαίρε το ϋψος ... (p.ν., p. 227). 

ΧΑίρε χελιδών ή εϋσημος ... (p.ν., p. 227). 

ΧΑίρε εύ&αλfις* παράδεισε ... έπανόρ&ωσις. [36] ... (p.ν., p. 
228). 

ΧΑίρε ούρανε κατάστερε ... (p.ν., p. 228). 

'Άπας γηγενής. 

ΠΑντες έν φδαίς συμφώνως ύμνήσωμεν τοuς &εοκήρυκας, ώς 
σεπτa προπύργια τfjς άλη&είας καί άκρι6έστατα, τfjς 
Βουλγαρίας &έμεθλα, καί ίατfjρας ψυχών, καί σωμάτων πόθφ 
τfιν πανίερον έκτελοuντες αύτών μνήμην σήμερον. 

Η Υγασεν ίδοu ήμέρα σωτήριος τfjς Δαλματίας έν γft, σώματα 
γaρ ίκρυψεν ύμών τα θεία, ο&εν άνίσχυται δίκην φωστήρων 
&γιοι ταίς των θαυμάτων άεί φρυκτωρίαις* πάσιν, έπελάμψατε, 
έκ φωτός άϊδίου πληρούμενοι. 
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Λ Ογφ τf~ν φδf~ν, νοος μtν άνάπλεω, Μυσοίς προσέφερον 
πίστει δt προσήνεγκαν*' καί διαπύρφ καρδίας έρωτι άλλ' οuν 
ύμείς τό δεύτερον άποδεξάμενοι, τι)ν άξίαν χάριν τοϋ 
μισθώματος*, σύν άγίοις άγγέλοις άγάλλεσθε. 

<Θεοτοκίον>. 

Μονην* εύρηκώς δ Λόγος έσκήνωσεν* σι)ν νηδύν* άχραντον, 
τών Χερουβείμ ύπέρτερον όχημα δείξας, πάσης τfjς κτίσεως 
όλόκληρον άγίασμα, ϋμνοις οδν iiπαντες. λογικόν . σε, οί έν σοί 
πανύμνητε σεσωσμένοι πιστώς μεγαλύνομεν. 

''Άλλος. Τήν φωτοφόρον vεφέλην. 

ΤΗν τών λειψάνων σου θήκην, ήλιακόν ώσπερ δίσκον, ϊχουσα 
πόλις εύσε6ής, τfjς Άχρίδος τρισμάκαρ, τοϋτο καυχάται 
προσφυώς, έκείθεν γ(χρ πέμπονται λαμπρόταται θαυμασίων 
άκτίνες σελαγίζουσαι πανταχοϋ τούς εύσε6είς. 

ΡΗματα πάτερ τfjς θείας τών ούρανών βασιλείας έν μακαpίfιΙ 
σου ζωft καταλείψας τft ποίμνη, καί τον τfjς πίστεως θεσμόν [37] 
τηρήσας άνόθευτον, τον δρόμον δέ σου τελέσας όσίως, 
μετετάξω πρός τf~ν liληκτον* ζωήν. 

Δόξα. 

0Μο6ασίλειον κράτος, φώς τριλαμπtς θεαρχία, Τριeχς μονaς 
ύπερφυf~ς* Πάτερ Λόγε καί Πνεϋμα. τών ίεραρχών δt ταίς 
λιταίς, δεήσεσι* δικαίων τε, διάσωσον έκ παντοίων κινδύνων 

' 'δό * Θ ' τους ει τας σε .. εον. 

Καί νvν. <Θεοτοκίον>. 

Σ Υν ταίς άUλοις ούσίαις τών ούρανίων ταγμάτων, σύν τοίς 
άγίοις τοίς έν γfi τον Θεόν έπιγνοϋσι, θεογεννfjτορ Μαρι(χμ καί 
τοϋτο κηρύξασι, σύν τοίς σοφοίς διδασκάλοις, καί ίεράρχαις 
Μυσίας, τιμώμεν σε θεογεννfjτορ. 

Κατα6ασία. Μυστήριον ξένον. Έξαπ[οστειλάριον]. Γυναίκες 
άκουτίσθητε. 
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Ε Ιλικρινώς* προσέλθωμεν, πιστώς άνευφημήσωμεν, τούς 
έπταρίθμους πατέρας, καί θείους ίσαποστόλους, Γοράσδον, 
Άγγελάριον, Μεθόδιόν τε Κύριλλον, Κλήμεντα Σά6<6>α 
Ναούμ τε, της Βουλγαρίας ποιμένας, της Δαλματίας φωστηpας. 

'Έτερον. Φώς άvαλλ<ο>ίωτοv Λ6yε. 

Η Βουλγαρία σκιpτάτω, καί Δαλματία θαρσείτω, τούς 
ποιμενάρχας τιμώσα, κήρυκας καί ίσαποστόλους, ήμείς δε 
άνευφημουμεν τούς έπταρίθμους φωστηpας. 

Χ Ρυσοπλοκώτατε* πύργε, καί δωδεκάτειχε πόλις, 
ήλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, άκατανόητον 
θαυμα, πώς γαλουχείς τον δεσπότην. 

Είς τούς αίνους iστώμεv στίχους δ'. Στιχηρά προσ6μοια ήχος 8'. 
'Ότε έκ τοv ξύλου σε vεκρ6v. 

ΕΛ<λ>αμψεν ή μνήμη τών σοφών, ώσπερ του ήλίου άκτίνες έπί 
πάντων* τών 6ροτών, ηθη άπεδίωξαν Μακεδονίου δρμας, καί 
τφ πόματι* χάριτος, μεθύονται πάντες, 6α[38]πτίσματι* 
έφώτισαν μεμω,ραμένον λαόν, ώς τον λόγον της πίστεως άεί 
έκδιδάσκοντες πάντας κατεφώτισαν σέ6ειν <τε> κηρύττειν 
Χριστόν. στίφη* τών δαιμόνων συνθλώνταt*, pώσει* ίαμάτων 
τοίς πόθφ νυν έπιτελουσι το μνημόσυνον. 

Αίvείτε αύτόv έv ήχφ σάλπιyyος. 

Ω Φθητε έν μέσφ τών 6ροτών ώσπερ οί άήττητοι πύργοι, ούκ 
έσαλεύθητε, ίως οο ώλέσατε Μακεδονίου δρμάς*, καί τα f18η τα 
εύχρηστα τοίς πάσι διδόντες, σέ6ειν άνεδιδάξατε* Τριάδα 
liκτιστον, δμως άνυμνοίίντες* τιμώμεν, θείων, Έπταρίθμων 
χορείαν, τών αύτών ίδρώτων τα παλαίσματα. 

Αίvείτε αύτόv έv τvμπάvφ καί χοpφ. 

ΠΟθφ άθpοισθείσι* εύσε6ώς έν τη μεταστάσει τft θεί~ τών 
θεηγόρων άνδρών, 6ρύουσιν έκάστοτε τών ίαμάτων πηγάς, καί 

349 



τψ θρόνφ παντάνακτος άει παρεστώτες*, Ε.λεος εύράμενοι έν τfi 
δευτέρςχ φρικτfi, και έκ πάσης κολάσεως λυτρώσασθαι πάντας, 
&γιοι Έπτάριθμοι τfiς Βουλγαρίας σοφοί, δμως νϋν 
άμπλακημάτων πολλών τε, και 6αρ6αρικfjς σοφοι 6ουλfiς 
άπαλλάξασθαι •. 

Αίvείτε αύτόν έν κυμ6άλοις εύήχοις. 

ΣΩσον 'Επταρίθμων δ χορός τούς πολιτείαν ποθοϋντας, καi 
τήν σήν μνήμην τελοϋν<τας>, σκέδασον και φρούρησον άπο 
παντοίων παθών, έκ τοϋ σκότους τοϋ άρχοντος*, 6αρ6άρων 
6ουλfiς* τε Κύριλλε Μεθόδιε, Κλήμη, Σά6<6>α, Ναούμ, &μα σύν 
Γοράσδονι* τψ θείφ, τη* τών Βελογράδων άκρότητι*, ϋμνοις 
Ά γγελάριον δοξάσωμεν. 

Δόξα. τΗχος α'. 

Ε Υφράσου έν Κυρίφ πόλις τών Βελογράδων. άγάλλου, καi 
χόρευε* πιστώς λαμπροφοροϋσα, έπτά στύλ{λ}ους 
ίσαρί[39]μους, άσκητaς καi κήρυκας της Βουλγαρίας έν κόλποις 
κατέχουσα, τών θαυμάτων τ<χς ίάσεις καθορώσα, και 
6λέπουσα* καταράσσοντας τών 6αρ6άρων τα θράση. εύσε6ώς 
άνακράζουσα Κ(ύρι)ε δόξα σοι.* 

Καί νυν. 

Δ Εϋτε πιστοi έπαρθώμεν ένθέως καί κατίδομεν* 
συγκατά6ασιν θεϊκήν άνωθεν, έν Βηθλεέμ προς ήμάς έμφανώς, 
καi νοϋν καθαρθέντες τψ 6ίφ προ{σ}σενέγγωμεν άρετ<χς άντί 
μύρου προευτρεπίζοντες πιστώς τών γενεθλίων τ<χς είσόδους, 
έπi τών ψυχικών θησαυpισμάτων κράζοντες έν ύψίστοις δόξα 
Θεψ τψ έν τριάδι δι' ου έν άνθρώποις εύδοκία έπεφάνη, τον 
Άδαμ έκλυτρούμενος τfjς άρχεγόνου* άράς ώς φιλάνθρωπος. 

Δοξολογία μεγάλη καί άπόλvσις. Είς τήν Λειτουpγίαν τυπικά, 
καί έκ του κανόνος* 'Ωδή τρίτη καί έκτη. Πpοκείμενον του 
'Αποστόλου ήχος δ'. Τίμιος έvαvτίοv* Κυρίου δ θάνατος του 
δσίου αύτου. 

Στίχ{ος]. Τί άνταποδώσωμεν* τφ Κυρίψ. 
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Πρδς Κορινθίους έπιστολfjς Παύλου τό άνάγνωσμα. 

ΑΔελφοί έν\ έκάστφ δίδοται* ή φανέρωσις* τοϋ Πνεύματος. 
Ζήτει Νοεμβρίου είς τας ιζ'. 

Εύαγγέλιον έκ τοίJ κατά Ματθαίον. 

ΕΙ πεν δ Κύριος τοίς έαυτοϋ μαθηταίς, ύμείς έσταi το φώς 
κόσμου, ού δύναται κρυβflναι πόλις έπάνω όρους κειμένη*. 

Ζήτει είς ίεράρχας. Κοινωνικόν. Είς μνημόσυνον αίώνιον. 
Μεγαλυνάριον τών δσίων. 

Τους θείους πατέρας καi φαεινους Κύριλλον τον μέγαν, καi 
Μεθόδιον τους σοφούς, τα κλέη δσίων, Γοράσδον* συν 
Ά γγελαρίφ Κλήμn Ναούμ τε Σά6<6>~. ϋμνοις τιμήσωμεν* [ 40] 

'Έτερον. 

Δ Εϋτε εύφημήσωμεν οί πιστοi τους έπτα φωστflρας, τους 
φωτήσαντας τηλαυγώς, τι)ν γην τών Βουλγάρων, είς f.ν 
συναγαγόντας έθνη τα διεστώτα* ϋμνοις γερ<ρ>αίροντες. 

ΤΕΛ Ο Σ 

Χείρ 'Ιακώβου Βασιλάκη, τοϋ έκ τών Βυλασσών νήσων. 
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APPARA TUS CRITICUS 

Ε, 53.8: Χωματινοίi; 

Ε, 55.7: πανφανώοντος; 

Ε, 58.5: κλήματος; 

Ε, 59.16: θεόφρων; 

Ε, 62.34 οίκετών; 
Ε, 63.19: θεόφρων; 

Ε, 65.26: Χωματινοίi; 

Ε, 69.14: θεόφρων; 

Ε, 74.19: καινόν; 

Ε, 75.22: άληθηνiiς; 

Ε, 76.8: λοιποίiντος; 

Ε, 77.14: ijρξαντο; 

Ε, 77.23: έπέγνωσαν; 

Ε, 78.4: διδαχών; 

Ε, 82.1 : ένχωρεί; 

Ε, 83.12: Σφοντόπλικον; 

Ε, 84.4: άρχων; 

Ε, 86.4: τίποτ'; 

Ε, 90.29: Κουτμητζι6ί τζαν; 

Ε, 92.39: άμείληκτον; 

Ε, 94.24: κυκλωτερεί; 

Ε, 99.4: έπέγνωσαν; 

Ε, 99.16: ii; 
Ε, 99.17: ii; 
Ε, 103.3: θεόφρων; 

Ε, 104.22: Χωματινοίi; 

Ε, 105.16: Χωματινοίi; 

ε. 109.21: άμύατα; 

Ε, 114.19: θεοφάντωρ; 

Ε, 117.2: θεόφρων; 

Ε, 117.30: θεόφρων; 

Ε, 118.11: θεόφρων; 

Ε, 126.17: άσματικήν; 

Ε, 127.28: άσματικοίς; 

Ε, 129.13: θεοκυήτωρ; 

Ε, 132.1: θεόφρων; 

Ε, 136.3: θεογεννήτωρ; 

Ε, 141 .40: βασιλική; 

Ε, 144.23: 'Υμείς; 
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Ε, 146.38: 
Ε, 150.22: 
Ε, 152.10: 
Ε, 154.17: 
Ε, 156.28: 
Ε, 158.14: 
Ε, 158.27: 
Ε, 160.14: 
Ε, 165.3: 
Ε, 169.22: 
Ε, 171.16: 
Ε, 171 .31: 
Ε, 172.18: 
Ε, 173.11: 
Ε, 174.5: 
Ε, 177.31: 
Ε, 183.3: 
Ε, 183.8: 
Ε, 183.19: 
Ε, 184.3: 
Ε, 184.5: 
Ε, 185.26: 
Ε, 189.24: 
Ε, 191.15: 
Ε, 191.27: 
Ε, 191.29: 
Ε, 192.24: 
Ε, 193.1: 
Ε, 193.11: 
Ε, 193.17: 
Ε, 194.11: 
Ε, 194.21: 
Ε, 194.21: 
Ε, 194.21: 
Ε, 195.3: 
Ε, 195.11: 
Ε, 195.12: 
Ε, 195.13: 
Ε, 195.13: 
Ε, 195.23: 
Ε, 195.34: 
Ε, 195.40: 
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ΙCλfjμα; 

ή; 

δωσωδίας; 

Βάρδαριν; 

εύθές; 

άσμαcπ; 

θεοΙCυήτωρ; 

μαζείς; 

άντιλήπτωρ; 

pύθροις; 

άποινείς; 

θεόφρων; 

γενναιόφρων; 

άμοι6άς; 

θεόφρων; 

'Αχρειδών; 

θεόφρων; 

θεόφρων; 

θεόφρων; 

θεόφρων; 

θεόφρων; 

όπαδός; 

άμοι6ώς; 

ίεροφάντωρ; 

ώραιομορφώτατε; 

άγγελομορφώτατε; 

μολίβδι~>; 

άppα6ας; 

ΙCλοία; 

ώλεσον; 

Διοχλιτιανοϋ; 

Έρμούπολιν; 

τfjς; 

τα; 

πλείστοις; 

έξαπηχύ; 

περιενδεδυμένος; 

παρa; 

χρfjμα; 

ΙCηpύττοντα; 

ένΙCαταΙCλεισθfjναι; 

είpΙCτfjς; 



Ε, 196.16: έμόν; 

Ε, 196.17: θεράπων; 

Ε, 197.12: λεύίτη; 

Ε, 197.26: ώλrοσν; 

Ε, 211.16: δύστιχος; 

Ε, 211.26: κλήματος; 

Ε, 211 .27: δπαδών; 

Ε, 214.2: κλίiμα; 

Ε, 216.18: θεομήτωρ; 

Ε, 228.19: θεόφρων; 

Ε, 244.11: οίκέτης; 

Ε, 244.26: δαπανόμενος; 

Ε, 245.17: ώλέσαντα; 

Ε, 245.19: άγριοπώς; 

Ε, 245.21: θαpσαλαίος; 

Ε, 247.15: θεοχαρίτοτε; 

Ε, 250.8: δρυμύτητα; 

Ε, 250.31: ζείτει; 

Ε, 252.21: Γοράσδων; 

Ε, 262.20: άθόλοτον; 

Ε, 274.13: il: 
Ε, 278.42: Σύρμισν; 

Ε, 279.23: έξαιτήσας; 

Ε, 279.39: ντερ6αίνει; 

Ε, 280.11: συναπτάς; 

Ε, 282.15: Βλαδήμηρε; 

Ε, 282.22: Κυταίων; 

Ε, 298.1: συνάπτον; 

Ε, 299.2: κλfίμα; 

Ε, 300.8: θεομήτωρ; 

Ε, 305.5: οίδότες; 

Ε, 307.4: ούρανώθεν; 

Ε, 308.24: κρίνη; 

Ε, 309.13: έπωχούμενον; 

Ε, 312.1: διάπεφον; 

Ε, 312.5: θεόφρων; 

Ε, 313.4: θεόφρων; 

Ε, 317.14: τεσσαρακοσταί; 

Ε, 319.10: άντιλείπτορας; 

Ε, 321.5: συμπατριώται; 

Ε, 321.5: Κηρικών; 

Ε, 321.7: οϋτω; 
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Ε, 321.9: 
Ε, 321.14: 
Ε, 322.22: 
Ε, 323.1: 
Ε, 323.6: 
Ε, 323.8: 
Ε, 323.14: 
Ε, 323.15: 
Ε, 323.16: 
Ε, 323.17: 
Ε, 323.17: 
Ε, 323.20: 
Ε, 323.21: 
Ε, 323.23: 
Ε, 323.25: 
Ε, 323.26: 
Ε, 323.27: 
Ε, 324.4: 
Ε, 324.5: 
Ε, 324.8: 
Ε, 324.18: 
Ε, 324.22: 
Ε, 324.28: 
Ε, 324.30: 
Ε, 325.11: 
Ε, 325.16: 
Ε, 325.19: 
Ε, 325.21 : 
Ε, 325.23: 
Ε, 325.24: 
Ε, 325.24: 
Ε, 325.30: 
Ε, 326.1: 
Ε, 326.1: 
Ε, 326.1: 
Ε, 326.2: 
Ε, 326.2: 
Ε, 326.8: 
Ε, 326.8: 
Ε, 326.8: 
Ε, 326.9: 
Ε, 326.11: 

356 

πατράσι; 

εύλα6είς; 

άμαυρώσεως; 

Γοράσδων; 
άληθηνή; 

έλεηθείναι; 

Γοράσδων; 

έναντείον; 

εύχνιδών; 
θεώθεν; 

κληνούς; 

άντιλήπτωρας; 

άνταποδόσωμεν; 

παμ6ασιλεu; 
συνκήρυκας; 

πρεσ6εύωντας; 

(>ύσαι; 
Ε.ξωγρήσατε; 

καθαρότερον; 

Γοράσδων; 
κληνός; 

δσμασιν; 

τελεσφωρήσας; 

ψάλλωμεν; 

προσπίπτωντες; 

τυλέσαντες; 

όσίους; 

εύφυμών; 

προσενέγγομεν; 

πεποικηλμένοις; 

πράξαισιν; 

έπαινέσομεν; 

iέρακας; 

τών; 

πτέρηξι; 

τείχει; 

δσυστα; 

άχλύει; 

τυφλόττοντας; 

lλκοντες; 
Γοράσδων; 

μωλόπων; 



Ε, 326.12: δωρήσασθε; 

Ε, 326.14: χαλλωνήν; 

Ε, 326.14: Βελογραδών; 

Ε, 326.16: άσματιχοίc 
Ε, 326.16: έγγωμ{οιc 

Ε, 326.18: δαδοιχοί; 

Ε, 326.20: Γοράσδων; 
Ε, 326.21: διαλείπτητε; 

Ε, 326.25: χαλλωνήν; 

Ε, 325.27: άσματιχοίς; 

Ε, 326.28: χρυσαυγείς; 

Ε, 326.32: μητραίανδρε; 

Ε, 327.3: έγγωμίων; 

Ε,327.17: άπέδευτοι; 
Ε, 327.19: έναντείον; 
Ε, 327.23: άληθεί; 
Ε, 327.34: άπόλεια; 
Ε, 328.4: ένδεείς; 
Ε, 328.5: φρόνημοι; 

Ε, 328.9: προινείς; 

Ε, 328.10: χερσοθήσονi"αι; 
Ε, 328.29: έπιθημιών; 
Ε, 328.30: lμπνοαι; 

Ε, 328.34: άσματιχοίς; 

Ε, 328.34: έγγωμίοις; 
Ε, 329.1: ύφ' ilλιον; 
Ε, 329.4: μετανοίους; 
Ε, 329.7: Γοράσδων; 
Ε, 329.8: Βελογραδών; 

Ε, 329.12: οί; 

Ε, 329.14: έχυρύξατε; 

Ε, 329.22: εύρίσητε; 

Ε, 329.23: πανυγειρίζοντες; 

Ε, 329.25: Γοράσδον; 

Ε, 330.1: στροποσάμενοι; 

Ε, 330.3: χλfjρος; 

Ε, 330.6: ένα ντε ίον; 
Ε, 330.10: άχηλίδοτα; 

Ε, 330.13: τό; 
Ε, 330.14: άνταποδώσομεν; 
Ε, 330.17: Γοράσδων; 

Ε, 330.24: άσμάτων; 
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Ε, 330.31: άιφεφνείς; 

Ε, 330.32: ίσχείς; 

Ε, 330.34: έγγωμιάζοντες; 

Ε, 331.6: μήνασα; 

Ε, 331.9: άφ' \ερο3ijναι; 

Ε, 331 . 11 : προσήνεγγον; 

Ε, 331 .14: άγαλλιάσθε; 

Ε, 331.18: άρτον; 

Ε, 331 .27: ώραιότητα; 

Ε, 331.28: άγνοίας; 

Ε, 331.29: έγγώμιον; 

Ε, 331 .30: έξήσταμαι; 

Ε, 332.3: χριστονύμου; 

Ε, 332.13: στήφει; 

Ε, 332.23: στε(>ρέωμα; 

Ε, 332.29: ένα ντε ίον; 

Ε, 332.30: άνταποδόσωμεν; 

Ε, 333.10: Γοράσδων; 

Ε, 333.14: όμότητα; 

Ε, 333.16: τροπεόχους; 

Ε, 333.16: ιςαινουργίσασα; 

Ε, 333.21 : χείρα; 

Ε, 334.8: ιςανόν; 

Ε, 334.13: θεωγνωσίας; 

Ε, 334.17: σάλπεγγες; 

Ε, 335.2: άσφαλijς; 

Ε, 335.5: ιςληνώ; 

Ε, 335.9: ύμών; 

Ε, 335.11: ζηλοταί; 

Ε, 336.7: στήφη; 

Ε, 336.8: όμότητα; 

Ε, 336.16: Γοράσδων; 
Ε, 336.17: ήμaς; 

Ε, 337.8: ι<λήμασιν; 

Ε, 337.10: στένει; 

Ε, 337.15: προ6λαίπων; 

Ε, 337.16: ύπήλθον; 

Ε, 337.17: ένκλειόμενοι; 

Ε, 337.25: χωρίαν; 

Ε, 337.25: ύμνοδών; 

Ε,338.11: ήγνησμένον; 

Ε, 338.12: ιςλείδονα; 
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Ε, 338.15: στήγμασιν; 

Ε, 338.16: δεισε6εί; 

Ε, 338.27: μυστύριον; 

Ε, 338.28: μηδύν; 

Ε, 339.7: γεppέρωμεν; 

Ε, 339.20: 1Cλείμαξ; 

Ε, 339.21: διαπαντώς; 

Ε, 340.9: γενόμενοι; 

Ε, 340.19: άπειθείς; 

Ε, 340.24: προϊών; 

Ε, 340.24: δεήσεσι; 

Ε, 341.2: &:σμασιν; 

Ε, 341.14: Γοράσδων; 

Ε, 341.17: έγχαλόπισμα; 

Ε, 341.30: 6όppαιον; 

Ε, 341.30: ώκαιανόν; 

Ε, 341.32: παιρεωθέντων; 

Ε, 341.35: κατωκησάντων; 

Ε, 341.37: ών; 

Ε, 342.6: γώνημος; 

Ε, 342.12: νυστεία; 
Ε, 342.14: νύψn; 
Ε, 342.16: όνύλων; 

Ε, 342.21 : διεξωδικώς; 

Ε, 342.25: Μωρά6ου; 

Ε, 342.30: άχρής; 

Ε, 342.31: μετονομαστίσαν; 

Ε, 342.33: καταλέληπεν; 

Ε, 342.37: ύψυλfjς; 

Ε, 343.3: ύψιλfjς; 

Ε, 343.5: θεόγραφαι; 

Ε, 343.5: στύλας; 

Ε, 343.6: είδείν; 

Ε, 343.8: εθνη; 

Ε, 343.11: έφωταγώγισε; 

Ε, 343.12: μετηρί θμ ισε; 

Ε, 343.14: Βορήαν; 

Ε, 343.17: ήθισμένον; 

Ε, 343.18: άναγγαστώς; 

Ε, 343.20: παραινέσαισι; 

Ε, 343.22: 6λαίπειν; 

Ε, 343.23: δαιμονόντας; 

359 



Ε, 343.30: πιθήνειον; 

Ε, 343.31: έκπαιρένειν; 

Ε, 343.36: προαιρουμένων; 

Ε, 343.38: ποτνιόμενος; 

Ε, 343.40: ιϊ; 
Ε, 344.3: liσματα; 

Ε, 344.6: όμόν; 

Ε, 344.10: παραινέσησι; 

Ε, 344.10: άξιτηρίους; 

Ε, 344.15: ίάσαισιν; 

Ε, 344.15: Κύριος; 

Ε, 344.18: ύπερενεγγόν; 

Ε, 344.20: ποιεί ψι; 

Ε, 344.24: εύδόμη; 

Ε, 344.27: γέφειρα; 

Ε, 344.32: δι' είλκήσατε; 

Ε, 345.1: Γοράσδων; 

Ε, 345.2: πράξαισι; 

Ε, 345.6: εύριθμίσαντες; 

Ε, 345.15: μοσαϊκαί; 

Ε, 345.20: Μεθωδίι~>; 
Ε, 345.27: δανήσασα; 

Ε, 346.4: πάνχρυσε; 

Ε, 346.4: άραγεστάτη; 

Ε, 346.9: τfiς; 

Ε, 346.10: γεγονώτερον; 

Ε, 346.17: τό; 

Ε, 346.28: ιϊνεγγας; 

Ε, 346.28: ζόντων; 

Ε, 347.1: δεσμότας; 

Ε, 347.5: τε; 

Ε, 347.9: έκπλήπτει; 

Ε, 347.16: εύθαλείς; 

Ε, 347.26: φρι κτορίαις; 

Ε, 348.2: προσήνεγκαν; 

Ε, 348.4: μισθώματος; 

Ε, 348.6: μόμην; 

Ε, 348.6: έσκύνωσεν; 

Ε, 348.6: νυδύν; 

Ε, 348.18: άλυκτον; 

Ε, 348.21: ύπερφυείς; 

Ε, 348.22: δεήσασι; 

360 



Ε, 348.23: είδόσα; 

Ε, 349.1: είληκρινώς; 

Ε, 349.9: χροοοπλοκότατε; 

Ε, 349.15: πασών; 

Ε, 349.16: τό πόμα τfjς; 

Ε, 349.16: βάπτισμα; 

Ε, 349.18: έκδιδάσκων; 

Ε, 349.19: στήφη; 

Ε, 349.20: σηνθλώνται; 

Ε, 349.20: (>ώσιν; 

Ε, 349.24: όρμάς; 

Ε, 349.25: άνεδίδαξαν; 

Ε, 349.26: άνυμνοϋμεν; 

Ε, 349.29: άθρισιέντες; 

Ε, 350.1: παρεστότες; 

Ε, 350.5: άπάλλαξον; 

Ε, 350.9: τον άρχοντα; 

Ε, 350.10: 6ουλάς; 

Ε, 350.11: Γοράσδων; 

Ε, 350.11: τfjς; 

Ε, 350.11: άκρότης; 

Ε, 350.15: χώρε~; 

Ε, 350.18: 6λαίποοοα; 

Ε, 350.19: δόξασα; 

Ε, 350.21: κατύδομεν; 

Ε, 350.27: άρχεγώνου; 

Ε, 350.29: κανώνος; 

Ε, 350.30: ένα ντε ίον; 

Ε, 350.32: άνταποδόσωμεν; 

Ε, 351.2: δίδωται ; 

Ε, 351 .2: φαναίρωσις; 

Ε, 351.6: κοιμένη; 

Ε, 351.10: Γοράσδων; 

Ε, 351.11: τψώσωμεν; 

Ε, 351.15: διεστότα; 

' 
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ΙΝΙΤΙΑ HYMNORUM 

Abbreviations 

F = Follieri 
Ο = Service of St Clement 
Pen = Service of Fifteen Martyrs of Tiberioupolis 
Ιο = Service of St John Vladimir 
Er = Service of St Erasmus 
Na = Service of St Nahum 
Ν i = Service of St Nicodemus 
Ept = Service of Seven Saints 
Ιο. a = Service of St John Vladimir, Venice 1690. 
Na. a- Na. b = Service of St Nahum, Venice 1695, 

Ept. a 
Ρ. ν. 

Thk 

Moschopolis 17 40 
= Service of Seven Saint, Venice 1742 
= present volume 
= Theotokion 

Α 

Άβρόχως νηχόμενος σοφέ, βίου το κλυδώνιον ... (ΝΙ, 234) 
'Αγάλλεται σήμειχ>ν, ή έκκλησία Θεοϋ ... (ΠΕΝ, 126) 
"Α γγελος ώφθης έπί γijς, πολιτείαν ... (ΚΛ, 120) 
Ά γγέλων έν γft διηνεκώς, τον βίον ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
Άγιασμοϋ φωτί φωτιζόμενοι &γιοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 339) 
Άγίοις έν ούρανοίς συναυλιζόμενος ... (ΙΩ, 173) 
Ά γιωτέρα γέγονας, τών άγίων δυνάμεων ... (ΚΛ, 102, Θκ) 
Άγνίσαντες &γιοι Κυρίψ ψυχήν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 335) 
Άδαμάντινε τιlν ψυχήν, άθλητικώτατε ... (ΙΩ, 169) 
"Αδει τa σa μεγαλοφώνως, ή 'Αχρίδα ... (ΚΛ, 100) 
"Αδωμεν τφ Θεφ, τφ δόντι ίατρείον ... (ΚΛ, 59; ΕΠΤ, 253; ΝΑ, 203) 
'Αήττητος γέγονας, έπηρείαις τοϋ έχθροϋ ... (ΙΩ, 176) 
Άθλητικώς παλαμναίον, τον πολυμήχανον ... (ΕΡ, 188) 
"Αθλων τών σών, καi καμάτων ... (ΝΑ, 1695, 1740, 310) 
Άθόλωτον έκτήσω έκ τών παθών το ομμα ... (ΚΛ, 106) 
"Άθροισμα θεόλεκτον, ίεραρχών σοφών ... (ΠΕΝ, 131) 
Αί γενεαί πάσαι μακαρίζομέν σε ... (ΙΩ, 1690, 282) 
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Αίγλη τών θερμών σου πρεσβειών ... (ΚΛ, 101, θκ) 
Άϊδίου δόξης, λα6όμενος θεοφάντορ ... (ΚΛ, 114) 
Αίνεσιν τά χείλη σου, ώραίαν ... (ΚΛ, 106) 
"Ακαρπος συκή, κατέστην έν τφ 6ίφ ... (ΚΛ, 112) 
Άκήκοε πάλαι Ά66ακούμ, Χριστέ ... (ΠΕΝ, 133) 
Άκί6δηλον φυλάξαντες τφ Χριστφ ... (ΠΕΝ, 159) 
'Ακόλουθος γέγονας τών κορυφαίων ... (ΝΑ, 211) 
'Ακαταγώνιστοι άσκήσει όφθέντες ... (ΕΠΤ, 262) 

' Ά~6ανίας 'Ιωάννη ώφθης fνδοξε ... (ΙΩ, 182) 
Άληθij θεοτόκον, δμολογώ δέσποινα ... (ΝΙ, 242, θκ) 
"Αλκιμος ώφθης, τοίς παγκλεέσι κόποις ... (ΕΡ, 196) 
"Αλλος ώφθης ήλιος, έν 6ασιλεοοιν ... (ΙΩ, 168) 
Άμαρτάνων πάντοτε συχνώς, μνείαν ... (ΚΛ, 105) 
"Άμεμπτος, εύθύς, άκέραιος καί πρQος ... (ΚΛ, 112) 

, Ά~έμπτφ 6ίφ, Θεφ λειτουργήσας ... (ΚΛ, 67) 
Άμφοτέρωθεν έδείχθης περιδέξιος Γοράσδων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 345) 
Άνα6ας είς ϋψος άρετών, Κλήμη ... (ΚΛ, 104) 
"Αναξ 'Ιωάννη θεόφρον, ήμίν ... (ΙΩ, 184) 
"Αναξ ον έκύησας, τά ύπερένδοξα ... (ΚΛ, 107, θκ) 

,"Αναρχε Τριάς Θεέ τών δλων ... (ΕΠΤ, 264) 
"Ανες μοι Χριστέ, μόνος γάρ έπίστασαι ... (ΝΑ, 229) 
Άνήροτος &ρουρα ώράθης, τόν στάχυν ... ΕΠΤ, 259, Θκ) 
"Ανθραξ παμφαέστατος φλέγων, τούς άπειθείς ... (ΕΡ, 198) 
"ι\νθρωποι τοίi Θεοίi, καί καλοί έργάται ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 328) 
"Α~ίγονται &πασι θεογνωσίας προπύλαια ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 333) 
"Ανοιξόν μου τό στόμα, Λόγε τοίi Θεοίi ... (ΠΕΝ, 130) 
"Ανυμνήσωμεν νίiν τόν ίεράρχην ... (ΚΛ, 72) 
"Ανωθεν οί χοροί, Θεοτόκε παρθένε ... (ΙΩ, 165, Θκ) 
"Ανωθεν δ Χριστός σοι τό στέφος χαρίζεται ... (ΙΩ, 175) 
"Ανωθεν σούς, έποπτεύων άγιε ... (ΝΑ, 1695, 1740, 310) 
"Ανωθέν σοι έδόθη βασιλείας τό κράτος ... (ΙΩ, 177) 
"Ανω σε τρισμάκαρ εύφραίνει ... (ΚΛ, 102) 
"Ανω σου τόν νοίiν, συντείνας ... (ΠΕΝ, 136) 
"Αξιον έστί, μακαρίζειν σε Ναούμ ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
Άξιοχρέως τψQ σου, ή Βουλγαρία ... (ΝΑ, 228; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
'Απάντων μέν Κύριος, ένός δέ μόνου ... (ΠΕΝ, 156) 
"Απασα ή γij, σκιρτάτω τφ Πνεύματι ... (ΝΙ, 248) 
'Άπασαν ύπέστητε θλϊψιν σοφοί ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
'Άπασαν ύπέστητε. θλίψιν καί κάκωσιν ... (ΕΠΤ, 259) 
"Απας δ λαός, δ mστΟς δν rοχες ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
Άπέδραμες aπαντα, τά μέρη τών Μυσών ... (ΝΑ, 226; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
Άπέδρα δπου πόνας, άθυμία, όδύνη ... (ΝΑ, 227; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
Άπερίτρεπτος ώς στίiλος, άνεδείχθης ... (ΝΑ, 216) 
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Άπηλάθητε μακράν, μϋσται καί μυσταγωγοί ... (ΝΑ, 219) 
Άπο δκρων των 6ορείων ε\ς δκρα ... (ΝΑ, 219) 
Άπο βλεφάρων νυσταγμόν, δσιε ... (ΚΛ, 99) 
Άπο βρέφους τιθηνόν, συ τι'Ιν σοφίαν ... (ΚΛ, 64) 
'Άπονον δσιε ζωήν, τών σών πόνων ... (ΚΛ, 120) 
'Από πάσης άνάγκης, pϋσαι τοi>ς δούλους σου ... (ΙΩ, 183) 
'Αποστόλων μιμητής, άρχιερέων δ κανών ... (ΝΑ, 209) 
'Αποστόλων δμότροπος, γεγονώς Ναούμ ... ΝΑ, 205; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
'Αποστόλων τον ζijλον άναλα6ών ... (ΚΛ, 65) 
Άπώλετο άπ' έμοϋ φυγfl εtς τέλος ... (ΝΑ, 227; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
'Αρετών καταγώγιον, χρηματίσας άοίδιμε ... (ΝΑ, 205; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
"Αριστα τοϋ δεσπότου, σκεύη χρηματίσαντες ... (ΕΠΤ, 258) 

~·Άρμα Κυρίου πέφηνας, Ναούμ ... (ΝΑ, 225) 
"Αppητος δ τρόπος τής συλλήψεως ... (ΠΕΝ, 132) 
'Αρχαγγέλων τάξεις, άγγέλων καί άποστόλων ... (ΚΛ, 114) 
'Αρχιερέων τερπνότης, των άθλητών καλλονή ... (ΕΡ, 188) 
"Ασκησιν έκούσιον καί πόνον είλου ... (ΚΛ, 63) 
"Ασμασιν ένθέοις, δ θεόφρων τιμάσθω Τιμόθεος ... (ΠΕΝ, 132) 
"Ασμασιν δ ίερΟς ύμνείσθω Πέτρος ... (ΠΕΝ, 158) 
"Ασμασι πνευματικοίς άνυμνήσωμεν ow ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 341) 
Άσματικι'Ιν χορείαν, κροτήσωμεν σήμερον ... (ΠΕΝ, 126) 
'Αστέρες έπτάριθμοι της Βουλγαρίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 324) 
'Αστέρες λαμπροφανείς δσιοι, άνεδείχθητε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 326) 
'Αστέρες φαεινοί, της Χριστοϋ 'Εκκλησίας ... (ΠΕΝ, 132) 
'Αστήρ άνέτειλεν, εύσε6είας, άπο δυσμών ... (ΕΡ, 190) 
'Αστήρ όλολαμπής, ώς δειχθείς έν τφ κόσμφ ... (ΝΙ, 239) 
'Αστήρ παμφαέστατος δειχθε(ς ... (ΙΩ, 164) 
"Ατρωτον, έκτης φθοράς Χριστός ... (ΕΡ, 193) 
Άόλφ φωτισμφ, λαμπρυνόμενος μάκαρ ... (ΚΛ, 65) 
'Αφθονωτάτη, Ιαμάτων πηγή ύπάρχων ... (ΚΛ, 116) 
"Άχραντε θεοτόκε, ή σεσαρκωμένον ... (ΠΕΝ, 130) 
'Αχρίδα πόλις αύχεί, πλουτοϋσα ... (ΚΛ, 71) 

Β 

Βάθος δντως, τοϋ φρικτοϋ τοκετοϋ σου ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 309) 
Βαπτιζόμενον κύμασι, πολ~ιδων πειρασμών ... (ΚΛ, 119) 
Βαρυνθέντα μεγέθει των άνυποίστων κακών ... (ΙΩ, 183) 
Βαρu περικείμενος άμαρτημάτων, φορτίον ... (ΚΛ, 111) 
Βασιλείας έλάμπρυνας, τι'Ιν στολήν ... (ΙΩ, 166) 
Βασιλέων, ένώπιον ώς Παϋλος ... (ΚΛ, 113) 
Βε6ηκώς το φρόνημα σοφέ, πεπολιωμένον ... (ΚΛ, 104) 
Βελογράδων οί πρόμαχοι, καί άεί ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 322) 
Βιαίοις κυκλούμενοι άνάγκαις, έχθρών ... (ΝΑ, 227; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
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Βουλγάρων κεκλήρωσαι το κλίμα ... (ΝΑ, 214; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Βουλijς μεγάλης του Πατρός, τέτοκε ... (ΚΛ, 100, Θκ) 

Γ 

Γα6ριιlλ σοι κόρη τιlν φωνήν ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 311) 
Γαλήνης με πλijσον Θεοτόκε ... (ΝΑ, 214, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Γάννυται φαιδρώς, ή πόλις τfίς Άχρίδος ... (ΚΛ, 112) 
Γεδεών σε, μακρόθεν προεώρα γην ... (ΚΛ, 113, Θκ) 
Γεννηθείσα έκ σπέρματος, τοϋ Ά6ραάμ ... (ΚΛ, 120, θκ) 
Γένος το τών άνθρώπων &παν ... (ΚΛ, 105, θκ) 
Γεραίρει τον τόκον κόρη πάναγνε ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ 309) 
Γεραίρουσιν άχραντε, καί άνυμνοϋσιν ... (ΕΠΤ, 261, Θκ) 
Γέρας έκομίσω τών μακρών ... (ΚΛ, 101) 
Γεώδεις φροντίδας άπεσείσω, άγγέλων ... (ΝΙ , 241) 
Γεωργηθείσαι ψυχαί, ταίς ύμών διδαχαίς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 345) 
Γηfνων άπάντων προσπαθείας άνώτεροι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 335) 
Γη καί τά ούράνια γέγηθε νϋν ... (ΝΙ, 243) 
Γiiν τών πραέων, κληρωσάμενος ίεράρχα ... (ΚΛ, 116) 
Γηπονήσας άριστα τιlν σήν, άρουραν ... (ΝΑ, 1695, 1740, 311) 
Γνώμn στεppοτάτn. 'Ιωάννης καί Πέτρος ... (ΠΕΝ 132) 
Γνωρίσας μόνος δ Κύριος, ίδpώτας ... (ΕΠΤ, 262) 
Γραφείσας πλάκας έδέξατο, Μωσijς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
Γραφέν σε 6ι6λίον προκατείδε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ 335) 
Γρηγορών ού διέλιπες πάντοτε θεόφρον ... (ΚΛ, 69) 

Δ 

Δαιμόνων σου, τft προκλήσει πληθύς ... (ΚΛ, 107) 
Δάκρυα καθαίροντα, τοUς μολυσμούς ... (ΚΛ, 106) 
Δακρύων αίωνίου καi πυρός, τοϋ άσβέστου ... (ΚΛ, 110) 
Δεδόξασται έν Θεφ Νικόδημος ... (ΝΙ, 245) 
Δεήσεις ίκετηρίας άχραντε, νϋν σοι ... (ΙΩ, 172, Θκ) 
Δεσπόζεις πάσαν, 'Ιλλυριών τιlν γiiν ... (ΤΩ, 181) 
Δείξόν με, δυσμενών κακουργίας ύπέρτερον ... (ΚΛ, 71) 
Δεσμών με έκλυτρώσασθε δσιοι ... (ΕΠΤ, 261) 
Δεσμώτας μακάριοι πνευμάτων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 347) 
Δεσπότην τεκοϋσα τών άπάντων, ζωήν ... (ΝΙ , 242 , Θκ) 
Δεϋτε άθροίσθητε άπαντες έν τφ άγίφ να4' ... (ΙΩ, 185) 
Δεuτε &:παντες πιστοi συνελθόντες ... (ΙΩ, 168) 
Δεϋτε εύφημήσωμεν οί πιστοί ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 351) 
Δεuτε οί πιστοi, τ4> θείφ προσέλθωμεν ... (ΝΙ, 248) 
Δεϋτε οUν έν ϋμνοις, κυκλώσωμεν ... (ΙΩ, 1690, 282) 
Δεϋτε mστοi έπαρθώμεν ένθέως ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 350) 
Δεϋτε πιστοi σήμερον, ςtσματικήν χοpείαν ... (ΠΕΝ, 126) 
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Δεϋτε πιστοί τιμήσωμεν, τόν άθλοφόρον ... (ΙΩ, 167) 
Δεϋτε προσκυνήσωμεν, λαΟς έν οίκφ ... (ΙΩ, 169) 
Δεϋτε τα των Μυσων, καί των Βουλγάρων γένη ... (ΝΑ, 204) 
Δεϋτε φιλεόρτων το σύστημα, ~σματικήν ... (ΕΠΤ, 254) 
Δεϋτε φιλεόρτων το σύστημα, πνευματικήν ... (ΝΙ, 239) 
Δεϋτε φιλεόρτων το σύστημα, τούς ίσαποστόλους ... (ΕΠΤ, 253) 
Δέχου τας δεήσεις παμμάκαρ, των σε ... (ΙΩ, 184) 
Διαδήματι θεΟς σέ έστεφάνωσεν ... (ΝΙ, 246) 
Διασύρειν οί δόλιοι, rοπευδον ... (ΠΕΝ, 133) 
Διάσωσον άπο κινδύνων τούς δούλους σου ... (ΕΡ, 199) 
Δοκιμώτατος δντως, έν τοiς κήρυξι ... (ΚΛ, 117) 
Δόξα των εύσεβων, καί καύχημα ... (ΝΙ, 235) 
Δδς ήμiν 6οή8ειαν, έξ άναγκων ... (ΚΛ, 106) 
Δος ήμiν Χριστέ, Νικοδήμου ταiς έντεύξεσι ... (ΝΙ, 244) 
Δοχεία όντως ώφθητε, τοϋ Πνεύματος ... (ΠΕΝ, 127) 
Δυναστείας καi θρόνους, και τας κοσμικάς ... (ΚΛ, 70) 
Δύο τα καλά, Κομάσιε fνδοξε ... (ΠΕΝ, 136) 

Ε 

Έαν κακίας, τfίς ψυχfίς μου παρατηρήσnς ... (ΚΛ, 116) 
Έγκράτειαν άένναον εύχήν, άγάπην ... (ΕΠΤ, 262) 
Έγκρατείι;ι τοϋ σώματος, και συντόνφ ... (ΝΙ, 236) 
'Έδραμες, ώς άστήρ καταλάμπων ... (ΚΛ, 70) 
Είδωσάν σε τάγματα άγγέλων, άγίων ... (ΝΙ, 247) 
ΕίλήιJ>άτε των πόνων τaς άμοι6άς ... (ΠΕΝ, 159) 
Είληφας, ίεράρχα, τήν άνωτάτω φιλοσοφίαν ... (ΚΛ, 65) 
Είλικρινώς προσέλθωμεν, mστως ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 349) 
Είσακήκοα πάναγνε, τfίς θεοτοκίας σου ... (ΚΛ, 108, Θκ) 
Είς τήν σήν προστασίαν, πάντες ... (ΚΛ, 117) 
'Εκ Βουλγάρων έξήνθησας, 'Ιωάννη ... (ΙΩ, 166) 
'Εκ δεινfίς άπαγωγfίς, έλευθέρωσον ήμάς ... (ΝΑ, 219, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 301) 
Έκέκραξα πρΟς σέ τον ίλασμόν ... (ΚΛ, 110, Θκ) 
'Εκ θλίψεως δός ήμίν Ναούμ ... (ΝΑ, 229; ΝΑ, 1695, 1740, 306) 
'Εκ παντοίων κινδύνων, τούς δούλους σου ... (ΝΑ, 204, Θκ) 
'Εκ σων λαγόνων σαρκωθεις ό ϋψιστος ... (ΚΛ, 67, Θκ) 
'Εκ τόπου θαυμαστώς, των Βουλγάρων ... (ΙΩ, 169-170) 
'Εκ των ύψίστων, ό Χριστός σε δοξάζει ... (ΙΩ, 182) 
Έκύησας έν χρόνφ, τον άχρόνως ... (ΠΕΝ, 157, Θκ) 
»Ελαμψαν ίδού, τα fργα σου δσιε ... (ΝΙ, 248) 
»Ελαμψαν τα καλa fργα σου ώς iiλιος ... (ΝΑ, 204; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
wΕλαμψαν τα καλa ύμων fργα ... (ΕΠΤ, 255) 
WΕλαμψεν ή μνήμη των σοφών, ώσπερ ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 349) 

367 



'Έλαμψεν ώς ίlλιος lθνη Μυσών ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Έμάιφυνα, φυγαδεύων ώς γέγραπται ... (ΚΛ, 107) 
Έμίσησας πρώτης έκ τριχός, τρυφήν ... (ΝΑ, 1690, 1740, 307) 
'Έμπλησον άγνή, εύφροούνης τιΊν ζωήν ... (ΝΙ, 244) 
uΕνα τον τής Τριάδος, Λόγον ... (ΕΠΤ, 258) 
'Εν δυνάμει Πνεύματος, το κήρυγμα ... (ΚΛ, 69) 
'Εν Έκκλησ{Q δσιε, πρωτοτόκων ... (ΚΛ, 101) 
Ένεκρώθης τφ κόσμ(!), καi νεκρόν ζωηφόρον ... (ΝΙ, 247) 
Ένεπλήσθην έμπαιγμάτων, έκ πολλών ... (ΚΛ, 115) 
Ένθέεις πράξεσι τa σώματα ... (ΕΠΤ, 255) 
Ένιαίαν τιΊν φύσιν, τρείς τaς ύποστάσεις ... (ΚΛ, 70, Θκ) 
"Έννομος λειτουργός, τοϋ Θεοϋ ... (ΕΡ, 192) 
'Εν ούρανίοις θώκοις, μετa των μακαρίων ... (ΙΩ, 1690, 283) 
Έν τft όδφ Κυρίφ πεπόρευται άμωμος ... ΕΠΤ, ΒΕΝ, 339) 
Έν τft όδφ, τών Χριστοϋ μαρτυρίων ... (ΚΛ, 108) 
Έν τft σοφί(,Χ, τών σών λόγων τιΊν πίστιν ... (ΚΛ, 67) 
'Ενώπιον 6ασιλέως ώς Παϋλος, έθνών τε ... (ΕΠΤ, 265) 
Έξαίσιον δέησιν πρός Θεόν, τοϋ φυγείν ... (ΝΙ, 241) 
Έξαίσιον ξένον φρικτόν το τεράστιο'ν ... (ΠΕΝ 159) 
'Εξαίφνης έπελεύσει τοϋ Πνεύματος ... (ΕΠΤ, 261) 
'Εξ άκενώτων μύρων, τής θήκης 'Ιωάννου ... (ΙΩ, 1690, 282) 
Έξέλαμψας lνδοξε, ώσπερ άστήρ έωσφόρος ... (ΙΩ, 166-167) 
Έξtλαμψας δσιε, ώσπερ άστήρ φαεινός ... (ΝΙ, 237) 
Έξέλαμψεν ήμίν, τοϋ δικαίου ή μνήμη ... (ΙΩ, 173) 
Έξεχύθη ή χάρις, έν χείλεσιν ύμών ... (ΠΕΝ,130; ΕΠΤ, 257) 
'Εξεχύθη ή χάρις, έν χείλεσί σου ... (ΝΑ, 210; ΝΑ, 1695, 1740, 297, 310) 
Έξήστραψε σήμερον ήμίν, θεαυγής ... (ΙΩ, 164) 
'Εορτάζει σήμερον ή 'Εκκλησία ... (ΕΠΤ, 257) 
'Εορτάζει σήμερον, ή Τι6ερίου ... (ΠΕΝ, 129) 
Έπέ6η άγριωπώς πρός σκάμματα ... (ΝΙ, 245) 
Έπέ6ης τοίς &ρμασιν οίκείοις ... (ΝΙ, 247) 
Έπέλαμψεν ήμέρα χαρμόσυνος ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 331) 
Έπελεύσει Πνεύματος, τοϋ παναγίου ... (ΠΕΝ, 129, θκ) 
Έπεσκέψατο Χριστός, λαόν παραπικραίνοντα ... (ΝΑ, 229; ΝΑ, 1695, 

1740, 305) 
'Επέστη φαεσφόρος, σοϋ ή σε6ασμία ... (ΝΙ, 249) 
Έπfjλθε Πνεϋμα το &γιον, έν σοί ... (ΝΙ, 245, θκ) 
Έπίκηρον Σώκρατες σοφέ, στρατείαν ... (ΠΕΝ, 133) 
'Επί πέτραν έπήξατε, τιΊν οίκοδομήν ... (ΠΕΝ, 133) 
'Επιστήμης δδΟν σύ ξενίζουσαν ... (ΚΛ, 109) 
Έπi τιΊν άσειστον Χριστοϋ, πέτραν ... (ΙΩ, 173) 
Έπτάριθμοι fνδοξοι, καi τών θαυμάτων ... (ΕΠΤ, 257) 
Έπτάριθμοι fνδοξοι ύμάς, τοϋ παντός ... (ΕΠΤ, 252) 
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Έπτάριθμοι θείοι, εύθύνατε τ<χς φωνάς μου ... (ΕΠΤ, 266) 
Έπτάριθμοι σάλπιγξιν έπτά, τa ίεριχούντεια ... (ΕΠΤ, 252) 
Έπτάριθμοι σήμερον ύμών, ή φαιδρά ... (ΕΠΤ, 252) 
Έπταρίθμων πατέρων θείος χορός ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 332, 336) 
Έπτ<χ στύλοι &γιοι της Βουλγαρίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 336) 
'Επτάφωτοι &γιοι τfiς Βουλγαρίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 332) 
'Εράσμου ή παμφαής πανήγυρις ... (ΕΡ, 191) 
Έρασμιώτατος wφθης, Θειί), πανόλ6ιε ... (ΕΡ, 188) 
Έρασμιώτατος Wφθης, Χριστου πανάριστε ... (ΕΡ, 188) 
'Εραστής του Κυρίου άναφανείς, καί σταυρόν ... (ΕΡ, 190) 
'Εργαστήριον γέγονας, Πνεύματος παμμάκαρ ... (ΚΛ, 69) 
»Ερωτι θείφ άποσκοπών, προς τάς ... (ΙΩ, 175) 
Έσ6έσθη ίσχi>ς τών 6ογομίλων ... (ΕΠΤ, 258) 
»Εσοπτρα Πατρός, δοχεία δε Πνεύματος ... (ΕΠΤ, 265) 
Εϋας τfiς προμήτορος, σu έπανόρθωσις ... (ΠΕΝ, 131, Θκ) 
Εϋδουλοι άγαθοί, καί πιστοί εύεργάται ... (ΠΕΝ, 161) 
Εδ δοϋλοι άγαθοί, πιστοί έργάται ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 329) 
Εύράμενος, 6ασιλεύς σε τfiς δόξης ... (ΚΛ, 107) 
Εδρες οντως, ώς έπόθησας πάτερ ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 
Εύρών σε πανάχραντε καθαρωτάτην ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 334) 
Εύφραίνου, άγάλλου Λυχνιδών ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 323) 
Εύφράσου έν Κυρίφ πόλις τών Βελογράδων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 350) 
»Εφερες τυπτόμενος, καί σπαραττόμενος ... (ΕΡ, 199) 
Έφέστηκεν ό οΙκός σου εύπρεπής ... (ΚΛ, 103) 
»Εχοντες οί πιστοί, παρθένε Θεοτόκε ... (ΝΙ, 235, Θκ) 

Ζ 

Ζήλφ πυρπολούμενος, θείε μακάριε »Ερασμε ... (ΕΡ, 198-199) 
Ζωήν έ6λάστησας, Θεόν πανάμωμε ... (ΙΩ, 174 , Θκ) 

Η 

Ή άπειρος σοφία του Θεου, κλfiμά σε ... (ΚΛ, 110) 
Ή Βουλγαρία σκιρτάτω, καί Δαλματία ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 349) 
Ή 6ρύσις τών θαυμάτων, ή πηγή ... (ΠΕΝ, 157) 
Ήγαπηκώς Χριστόν ύπέρ δύναμιν ... (ΝΑ, 217; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
Ήγάπησας Θεόν, έκ καρδίας τρισμάκαρ ... (ΚΛ, 66) 
Ή γfi πάσα 6λέπουσα, τήν άπολύτρωσιν ... (ΝΙ, 241, Θκ) 
Ήγήσω μακάριε, πάντα τον κόσμον ... (ΝΑ, 212; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
Ήγήσω πάντα ώς σκύ6αλα, χορός ... (ΕΠΤ, 262) 
Ήγήσω ώς σκύ6αλα τa οντα .... (ΝΙ, 242) 
Ή γη το αίμά σου καρτερόψυχε ... (ΙΩ, 184) 
Ή 'Εκκλησία σκιρτώσα έν Κυρίφ, Ναούμ ... (ΝΑ, 203; ΝΑ, 1695, 1740, 292) 
Ή lνδοξος κένωσις τοϋ Λόγου τοϋ Θεοϋ ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 347) 
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Ή Θεοτόκος κόρη, 'Εμμανουήλ ή μήτηρ ... (ΙΩ, 1690, 283) 
Ή θήκη σου τών λειψάνων θεόφρον ... (ΚΛ, 118) 
'Ήθλησας νομίμως τφ πόθ(!), Χριστου ... (ΙΩ, 184) 
·Ηθλησας στεp(>ώς, τft άσκήσει δαπανώμενος ... (ΝΙ, 244) 
Ή κατέχουσά σου, σορός Ναοi>μ τό σώμα ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
Ή λάρναξ του σεπτου, και μυρο6λήτου ... (ΙΩ, 165) 
·Ηλεγξε παράνομα, ή γερουσία σου ... (ΠΕΝ, 131) 
'Ηλίου δίκην φαιδρύνας, τήν έιcκλησίαν σου ... (ΚΛ, 103) 
'Ηλίου πλέον άνέτειλας, άπό δυσμών ... (ΚΛ, 104) 
'Ημάς τοi>ς ύμνοUντάς σε πιστώc; ... (ΙΩ, 183) 
Ή μεγάλη της άληθείας σάλπιγξ ... (ΚΛ, 62) 
'Ημέρα σωτήριος, ή μνήμη σου ... (ΚΛ, 114) 
Ήμεροφαής φωσφόρος άνεδείχθης ... (ΚΛ, 117) 
Ή μόνη διι'.ι λόγου τόν Λόγον κυήσασα ... (ΙΩ, 176, Θκ) 
Ή μόνη ΙCυήσασα, ΙCαλών πάντων ... (ΚΛ, 114, Θκ) 
Ή μόνη ύπερφυώς κυήσασα, Χριστόν ... (ΕΡ, 191, θκ) 
Ή νέα ήλικία ΙCαι αύτή, παιδοτρί6ην ... (ΚΛ, 110) 
Ήνίκα κατέλα6ες 'Ιωάννη άθλητά ... (ΙΩ, 176) 
UΗνπερ έστερέωσας πόλιν, πρεσ6ευτικώς ... (ΙΩ, 198, Θκ) 
Ή παμφαής ΙCαι ίερά σου σήμερον, μνήμη ... (ΚΛ, 66) 
Ή πηγή τών ίαμάτων, έν ένι περιέγραφεν ... (ΚΛ, 69) 
Ή σορός σου πρόκειται τοίς σοίς, Βουλ γάροις ... (ΝΑ, 1695, 1740, 311) 
Ή τιμία μυροθήΙCη, τών άγίων λειψάνων σου ... (ΚΛ, 68) 
Ή τρισήλιος αύγή και όμοοοοιος ... (ΝΙ, 246) 
Ή τών λειψάνων σου θήκη, όσιομάρτυς ΝιΙCόδημε ... (ΝΙ, 237) 
Ή τών λειψάνων σου θήκη, πανεύφημε Ναούμ ... (ΝΑ, 203; ΝΑ, 1695, 

1740, 292) 
Ηϋγασεν ίδοi> ήμέρα σωτήριος της Δαλματίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 347) 
Ηϋξησας τό δοθέν σοι, τάλαντον ... (ΚΛ, 105) 

θ 
Θάλασσαν άθεfας, ίπποι ώς θεόλεκτοι ... (ΕΠΤ, 258) 
Θαλάσσας άθεfας, έτάραξας σοφέ ίππος ... (ΝΑ, 215; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Θαύμασιν έπώμ6ρησεν ό ούρανός ... (ΕΠΤ, 260) 
Θαύματα θεοπρεπη και μεγαλεία ... (ΠΕΝ, 159) 
Θαυμάτων αύτουργός, γεγονώς θεοφόρε ... (ΝΑ, 209; ΝΑ, 1695, 1740, 296) 
Θαυμάτων ένέργειαν, και μετά τέλος ... (ΠΕΝ, 156) 
θεαρχίl.j) νεύματι, δνωθεν ό θεοφόρος Τιμόθεος ... (ΠΕΝ, 124) 
Θέεις δρόμους τοi>ς μακρούς, σi>ν Κυρίλλl.j) ... (ΝΑ, 219; ΝΑ, 1695, 1740, 301) 
θείοις δόγμασιν έντεθραμμένος, ΙCαθωδήγησας ... (ΚΛ, 64) 
Θείl.j) lρωτι έντεθραμμένος, θείε 'Έρασμε ... (ΕΡ, 191) 
Θεόθεν τό άθροισμα ύμών, φωστηρες ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 323) 
ΘεοΙCυητορ παρθένε, τών γηγενών ... (ΕΡ, 198, ΘΙC; ΝΑ, 230, θΙC) 
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Θεοτόκε σύ ε{ ή άμπελος ή άληθινή ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, θκ, 323) 
Θεοτόκον σε πάναγνε, οί πεφωτισμένοι ... (ΠΕΝ, 133, θκ) 
θυμηδίας καί χαράς άπάσης ~πλεων ... (ΙΩ, 182) 
θυρεφ εύσε6είας σε, θωρακίσας ... (ΙΩ, 166) 
θωρηχθέντες τφ Πνεύματι, pήσεις ... (ΕΠΤ, 260) 

1 
'Ιαμάτων δσιε, ύπάρχων ποταμός ... (ΚΛ, 70) 
'Ιαμάτων πληρούμενοι οί νοσοϋντες ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 322) 
'Ιαμάτων σε κρήνην άνέδειξεν ... (ΚΛ, 109) 
wlασιν τοίς εύσε6ώς προσερχομένοις ... (ΠΕΝ, 158) 
Ίάσω τιlν έν 'Εδέμ γενομένην ... (ΚΛ, 118, θιc) 
Ίάσω τό σύντριμμα τών 6ροτών ... (ΝΙ, 241, Θκ) 
Ίατijρά σε σοφώτατον τοίς νοσοϋσιν, δ 'ΙησοUς ... (ΕΡ, 192) 
Ίατijρα σοφώτατον, τοίς νοοϋσιν άνέδειξεν ... (ΕΡ, 189) 
Ίατijρες τών άνθρώπων άπεφάνθητε ... (ΕΠΤ, 263) 
'Ιατρείον παμμάκαρ, άμισθον εύρίσκεται ... (ΚΛ, 117) 
Ίατρεύσας τούς πιστώς, έν τ4) τεμένει σου ... (ΙΩ, 172) 
Ίδείν έφιέμενοι δόξαν Θεοϋ ... (ΕΠΤ, 260) 
Ίδείν έφιέμενος, δόξαν Ναούμ ... (ΝΑ, 212; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
'Ιδείν έφιέμενος, τό κάλλος τό άμήχανον ... (ΝΙ, 244) 
wlδες Κωνσταντίνος ώς άλλος, μάκαρ ... (ΙΩ, 184) 
wlδε τό πρός σε διάπυρον, ίδε τόν πόθον ... (ΝΑ, 1695, 1740, 312) 
Ίδόντες οί πιστοί, τών θαυμάτων τάς χάριτος ... (ΙΩ, 175) 
'Ιδόντες πάντες εύφράνθησαν, καί πλήθη ... (ΝΙ, 245) 
Ίδόντες σου οί λαοί, τάς τών θαυμάτων ... (ΙΩ, 173) 
'Ιδού τφ σφ κηρύγματι, έκλήθησαν σοφέ ... (ΝΑ, 215; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Ίδρώσιν άναμίξαντες ένδοξοι, άσκητικοίς ... (ΕΠΤ, 261) 
Ίδρώσι τοίς άσκητικοίς, ίδρώτας άνέμιξας ... (ΝΑ, 225; ΝΑ, 1695, 1740, 303) 
'Ιεραρχών τάς καλλονάς, καί τών μαρτύρων ... (ΠΕΝ 127) 
Ίεράτευμα τίμιον, σεαυτόν προσενήνοχας ... (ΕΡ, 189) 
'Ιερά τρισμάιcαρ, ή σιl ζωιl έν τφ κόσμ4) ... (ΚΛ, 114) 
Ίερωτέραν είδότες, σε κι6ωτόν διαθήκης ... (ΝΑ, 228; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
Ίθύνας σου, τιlν πορείαν κάλλιστα ... (ΝΑ, 1695, 1740, 310) 
Ίιcετηρίους πρόσδεξαι εύχάς, τών δούλων σου ... (ΝΑ, 225; ΝΑ, 1695, 

1740, 303) 
Ίλασμόν ήμίν δώρησαι, τών άγνοημάτων ... (ΝΙ, 243) 
'Ίλεων έμοί, τφ πόθ4) σε τιμώντι ... (ΚΛ, 112) 
'Ίλεων, τόν σόν Υίόν άπέργασαι δέσποινα ... (ΚΛ, 71, Θιc) 
'Ίλεως γενοϋ μοι τφ ταπεινφ ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θιc, 312) 
'Ίνα λύσιν εϋρω τών κακών, τών ... (ΚΛ, 105, Θκ) 
'Ίνα σε Θεοτόκε πάντες δοξάζωμεν ... (ΙΩ, 183, Θκ) 
'Ίνα σε λόγοις εύφημώ, καί τιμώ ... (ΚΛ, 120) 
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'Ίνα σε Ναούμ, συμφώνως γεραίρωμεν ... (ΝΑ, 229; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
'Ίνα της άμείμονος δόξης, άξιωθftς ... (ΚΛ, 102) 
'Ίνα τijς άράς λυτρώσητε τής άρχαίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 336) 
'Ίνα το κατάκριμα το τοϋ 'Αδάμ ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Ίσάγγελον δσιον, 6ίον έλόμενοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 333) 
Ίσοδύναμον σύνθρονον, το έκπορευόμενον ... (ΕΠΤ, 260) 
Ίσόκλεον φώς τ4' άναιτίφ, αύγάσαν ... (ΕΠΤ, 264) 
Ίσότιμον δντα τ~ τεκόντι, Χριστόν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 346) 
'Ιστάμενος δσιε, έν τft έρήμφ ώς &σαρκος ... (ΝΙ, 240) 
'Ίστασο ποτέ, κρινόμενος δσιε ... (ΝΙ, 248-249) 
'Ίσχυσας σθένει Θεοϋ μάκαρ ... (ΚΛ, 100) 
'Ιταμώς δικαστήν, άνομοϋντα κατnσχυνας ... (ΕΡ, 192) 
Ίώμενος το άλγος της πρίν παρακοής ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 338) 

κ 

Καί θανόντα σέ τιμώμεν, wσπερ ζώντα ... (ΚΛ, 68) 
Καλλίστην χάριν έπέτυχες, χορούς ... (ΝΙ, 245) 
Καλλοναίς έγκύψας νοηταίς, φως ... (ΚΛ, 104) 
Καλών τ~lν άκρότητα ; σαφώς πάτερ ... (ΚΛ, 113) 
Καλώς καί θεοσε6ως σύ 6ασιλεύσας ... (ΙΩ, 172) 
Καρδί(('( καί χείλεσι κεκαθαρμένοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 334) 
Κατα έχθρών άσάρκων, κατα παθών ... (ΚΛ, 109) 
Καταλιπών τοϋ κόσμου καί τοϋ 6ίου τα πρόσκαιρα ... (ΙΩ, 186) 
Καταλιπών τοϋ κόσμου καί τοϋ 6ίου τα τερπνά ... (ΝΙ, 237) 
Κατασεισθείς το πρότερον, ό ναός ... (ΠΕΝ, 157) 
Κατέ6αλες τυράννων τ~lν μανίαν ... (ΝΑ, 227, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
Κατεπλάγη 'Ιωσήφ, το ύπέρ φύσιν θεωρών ... (ΝΑ, 210, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 296) 
Κατευνάσας τα πάθη σου, τας τοϋ δυσμενοϋς ... (ΝΙ, 243) 
Κατήκοος γέγονας, πανσόφων διδαγμάτων ... (ΝΑ, 21 7; ΝΑ, 169 5, 

1740, 301) 
Κεκαθαρμένην την ψυχήν μου ποίησον ... (ΚΛ, 66) 
Κijρυξ εύαγγελίου τρανώς, της Βουλγαρίας ... (ΝΑ, 207-208; ΝΑ, 1695, 

1740, 295) 
Κλήμα ή άληθης άμπελος, σέ έ6λάστησε ... (ΚΛ, 60) 
Κλήμη θεόφρον πατηρ ήμών ... (ΚΛ, 103) 
Κοπετόν μοι παράσχου καί δάκρυα ... (ΚΛ, 109) 
Κόσμος aπας ήλέηται, δια σοϋ ... (ΚΛ, 69, Θκ) 
Κρήνη τοίς νοσοϋσι, καί κακώς άλλως ... (ΝΑ, 1695, 1740, 308) 
Κυ6έρνησον άγνή, τ~lν άθλίαν ψυχήν μου ... (ΠΕΝ, 128, Θκ) 
Κύκλφ τijς έμijς ζωής περιπατοϋσιν ... (ΚΛ, 116) 
Κυρία ή τοϋ κόσμου, Κύριον ώς τέξασα ... (ΚΛ, 118, Θκ) 
Κύριλλε, Σά66α, καί Κλήμη, Ναούμ ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 325) 
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Κυρίλλφ έπόμενος, τφ Παννονίας φωστι'jρι ... (ΚΛ, 63) 
Κυρίλλφ ζήλφ έπόμενοι θείφ ... (ΕΠΤ, 265) 
Κυρίως σέ τρισμάκαρ, ϋμνοις ... (ΝΙ, 249) 
Κωλυτικι'jς, βοηθείας μοι χείρα ... (ΚΛ, 109, Θκ) 

Λ 

Λα6όμενοι δόξης, άϊδίου καί άφθάρτου ... (ΕΠΤ, 266) 
Λαμπρόν άχραντε παλάτιον του κτίσαντος ... (ΝΙ, 247, Θκ) 
Λαμπροφανι'j σε καί χρυσαυγι'j ... (ΝΙ, 248, Θκ) 
Λαμπpοφοpοοοα πόλις, ή σέ κατέχουσα ... (ΚΛ, 109) 
Λαμπρύνας ψυχήν σου ταίς άρεταίς ... (ΝΙ, 241) 
Λαμπρυνθείς τοϊς σοίς παθήμασι μακάριε ... (ΙΩ, 182) 
Λαόν Κυρίου έποίμανας, ίεραρχίας ... (ΚΛ, 103-104) 
Λαόν Μυσίας κατεφώτισας ... (ΝΑ, 213; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
Λαόν δν τοίς σοίς, καμάτοις έφύτευσας ... (ΝΑ, 229; ΝΑ, 169 5, 17 40, 305) 
Λαός ό καθήμενος έν σκότει, δεινι'jς άπιστίας ... (ΝΑ, 214; ΝΑ, 1695, 

1740, 299) 
Λαός ό καθήμενος έν σκότει πάλαι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ 334) 
Λαοu σύνταγμα πάτριον, τό πρόσωπόν σου ... (ΚΛ, 119) 
Λαφ σου τούτφ πάτερ, δν έν Χριστφ ... (ΚΛ, 103) 
Λατρεύειν τφ Θεφ τών άλλων δ:γιοι, Βουλγάρους ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 
Λατρεύουσα Τριάδι Θεφ τφ μόνφ ... (ΚΛ, 106) 
Λατρευτών σου, μνημόνευσον γνησίων ... (ΚΛ, 113) 
Λάτρις άληθής, έδείχθης του δεσπότου ... (ΚΛ, 112) 
Λέοντα νuν, καί τόν δράκοντα δίδου ... (ΚΛ, 108) 
Λι'jμμα τι'jς χάριτος οντως πέφηνας ... (ΝΑ, 217; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
Λίθοι πατέρες ίδσπερ άληθείς προσκόμματος ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 345) 
Λιμένα θείον μάρτυς κατέχουσα ... (ΙΩ, 184) 
Λιμένα σε εοοιον, καί δρμον γαληνότατον ... (ΚΛ, 114) 
Λιμfιν θαλαττεύουσιν ήμίν, έν τφ πελάγει ... (ΚΛ, 101) 
Λίπανον, έν έλαίφ τών σών άντιλήψεων ... (ΚΛ, 71) 
Λογισμοίς έξαμαρτάνω, καί έν λόγοις ... (ΚΛ, 68) 
Λόγον ύπέρ λόγον διa λόγου έχώρησας ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 308) 
Λόγος Θεου έν σοί παρθένε, 6ροτών ... (ΝΙ, 248) 
Λόγφ τfιν φδfιν, νοός μέν άνάπλεω ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 348) 
Λόγφ τό τι'jς σαρκός φρύαγμα, ύποχείριον ... (ΚΛ, 60) 
Λόγφ τοUς πρίν τft άλογί~ δσιε ... (ΚΛ, 66) 
Λύσασα πύλας ούρανίους, μετανοίας μοι ... (ΕΠΤ, 264, Θκ) 
Λοοον δσιε τόν ζόφον, τών πολλών μου ... (ΚΛ, 115) 
Λυσσών ό δείλαιος έπετίθετο ... (ΙΩ, 184-185) 
Λύτρωσαι ήμάς ένέδρας ψυχοφθόρου ... (ΚΛ, 117) 
Λύτρωσαι ήμάς τών δυσχερών, άγνή ... (ΕΡ, 197, Θκ) 
Λύτρωσαι ήμάς τών κινδύνων, έπερχομένων ... (ΙΩ, 184, Θκ) 
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Λυχνίι,τ τοϋ Μλου γεγενημένη φωτός ... (ΚΛ, 109, θκ) 

Μ 

Μαθητής κα\ όπαδός γεγενημένος ... (ΙΩ, 167) 
Μαθητεύσαντες fθνη τα τών Μυσών ... (ΕΠΤ, 259) 
Μαθητεύσας τα fθνη πάτερ σοφέ ... (ΚΛ, 68) 
Μαθητών τήν τετρακτύν, άνεπλήρωσας σοφέ ... (ΝΑ. 219; ΝΑ, 1695, 

1740, 301) 
Μακαρίζομέν σε θεοτόκε παρθένε ... (ΝΑ, 207, θκ) 
Μακαρίζομiν σε ο\ πιστοί εύσεβως ... (ΝΑ, 1694, 1740, 313) 
Μαρία καθαρώτατον, χρυσοϋν θυμιατήριον ... (ΙΩ, 185, θκ; ΕΠΤ, 266) 
Μαρίαν τήν άχραντον δεϋτε πιστοί ... (ΕΠΤ, 260, θκ) 
Μαρία τό καθαρόν, της παρθενίας ... (ΚΛ, 71, θκ) 
Μαρία τό σεπτόν, τοϋ δεσπότου δοχείον ... (ΝΑ, 209, Θκ) 
Μαρτυρίου τόν δρόμον, έπιποθών ώδευσας ... (ΝΙ, 242) 
Μαρτύρων τας βασάνους ύπfiλθον καρτερώς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Μάρτυς 'Ιωάννη lνδοξε, ό τόν σταυρόν ... (ΙΩ, 185) 
Μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, έν τft πόλει ... (ΝΙ, 238) 
Μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, σi> τόν δεσπότην ... (ΝΙ, 238) 
Μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Νικόδημε, τ\ς έξισχύσει ... (ΝΙ, 238) 
Μέγα καύχημα ή Τι6ερίων κα\ όχύρωμα ... (ΠΕΝ 128) 
Μεγαλύνας ό Κύριος, τόν αύτοϋ θεράποντα ... (ΚΛ, 69) 
Μεγάλων ήξίωσαι δωρεών, μάρτυς άσε&ίας ... (ΝΙ, 241) 
Μεγάλων ήξίωσαι, τών άμοι6ων πανόλ6ιε ... (ΚΛ, 114) 
Μεγάλων ήξίωσαι, τών δωρεών πανάχραντε ... (ΝΙ, 244, Θκ) 
Μεγάλων χαρισμάτων, χαριτο6ρύτων δώρων ... (ΙΩ, 1690, 283) 
Μέγιστον, χρηματισθε\ς ύπό Θεοϋ ... (ΕΡ, 193) 
Μελέτην διά 6ίου τών γραφών ... (ΚΛ, 110) 
Μελέτην διηνεκfi τοϋ θανάτου ... (ΚΛ, 118) 
Μέμνησο ήμών των σέ τιμώντων ... (ΝΙ, 247) 
Μετα άγίων πάντων, κα\ τών Μλων ... (ΙΩ, 1690, 283) 
Μετα6ολαίς 6ιαίοις χειμάζομαι, κα\ περιστάσεσι ... (ΝΑ, 217, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 300) 
Μετανόησον ψυχή μου, κα\ πρό τέλους ... (ΚΛ, 115) 
Μετανοίι,τ κα\ δάκρυσι, σεαυτήν ... Έπταρίθμων ταίς δεήσεσι ... (ΕΠΤ, 260) 
Μετανοίι,τ κα\ δάκρυσι, σεαυτήν ... ταίς τοϋ Κλήμεντος δεήσεσι ... (ΚΛ, 108) 
Μετανοούντων, καταφύγιον σi> ύπάρχεις ... (ΚΛ, 116, Θκ) 
Μετα σαρκός έν γft πεπολίτευσται ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 339) 
Μετα τό τεχθfiναί σε θεόνυμφε δέσποινα ... (ΚΛ, 61) 
Μή έν τft σοφίι,τ, κα\ τφ πλούτφ ... (ΠΕΝ 131) 
Μή θύσαντες τοίς γλυπτοίς, είδώλοις ... (ΠΕΝ 135) 
Μή παύση ύπέρ ήμών δυσωποϋσα ... (ΕΠΤ, 265, Θκ) 
Μητέρα παρθένον σε μόνην ή φύσις ... (ΝΑ, 212, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 297) 
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Μητέρα σε θεοϋ, ίΙCετεύομεν πάντες ... (ΙΩ, 170, θΙC) 
Μήτηρ &χραντε παρθένε θεογεννfiτορ ... (ΙΩ, 174, ΘΙC) 
Μι'\ τραπέντα τόν δεσπότην, δπερ ... (ΚΛ, 69, θΙC) 
ΜητριΙCόν προσήγορον, έφήρμωσας άγνή ... (ΚΛ, 70, θ1C) 
Μι'\ φλέξας παρθένε σεπτήν σου νηδύν ... (ΠΕΝ 135, θ1C) 
Μίαν ΙCαρτερίαν, έν δυσίν έπεδείξατο ... (ΠΕΝ, 132) 
Μίαν τρισυπόστατον ούσίαν θεόν τοϋ παντός ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 346) 
Μιι} πpοοΙCυνήσει τε τιμώμεν εύσε6ώς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 347) 
Μονάσας τ~ πνεύματι, ΙCαί ζέων ζήλφ ... (ΝΑ, 212; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
Μονας τρισυπόστατε Πάτερ ΙCαί Λόγε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 334) 
Μόνη γυναιΙCών, έφάνης θεομfjτορ ... (ΚΛ, 117, θκ) 
Μόνην εύρηκώς ό Λόγος έσΙCήνωσεν σι'\ν νηδύν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 348) 
Μόνφ τ4J Θε4J, μόνος δσιε ένούμενος ... (ΝΙ, 244) 
Μυρίζει πάνσοφε, ή θεία θήΙCη σου ... (ΙΩ, 174) 
Μυρίζει σου ή θήκη περιφανώς ... (ΚΛ, 102) 
Μύρον έΙCΙCενωθέν, έπί σέ τfjς χάριτος ... (ΚΛ, 62) 
Μύρον έΙCΙCενωθέν, δνομά σοι θεόφρον ... (ΚΛ, 59) 
Μύρου δια σπλάγχνα οiκτιρμών ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
Μυστήριον ξένον όρώ ΙCαί παράδοξον. τόν ναόν παράδεισον ... (ΠΕΝ, 160) 
Μυσών σε τα γένη πάτερ ϋμνοις γεραίρουσι ... (ΝΑ, 1695, 1740, 308) 
Μωσέα συμ6ολι1Cώς, ταίς πρακτιΙCαίς σου ... (ΕΡ, 191) 

Ν 

Νάματα έΙC σοροϋ, ώς έΙC πηγών Κυρίου ... (ΝΑ, 203) 
Ναμάτων άνάπλεων άνάδειξόν με ... (ΝΑ, 211 ; ΝΑ, 1695, 1740, 297) 
Ναός θείος ΙCαί Θεοϋ σεπτόν ΙCαταγώγιον .... (ΝΑ, 219; ΝΑ, 1695, 1740, 302) 
Ναόν ΙCαθίδρυσας, τόν σόν πανένδοξον ... (ΙΩ, 174) 
Ναοuμ τό θεόπνευστον, τοϋ Πνεύματος ... (ΝΑ, 226; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
Ναοuμ τό τοϋ Πνεύματος σεπτόν, δοχείον ... (ΝΑ, 230; ΝΑ, 1695, 1740, 306) 
Ναοuμ τό τοϋ Πνεύματος σοφέ, συντόνως ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
Νέαν &γων πάνυ προφανώς, τι'\ν ήλικίαν ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
ΝεανιΙCώς ύπέστης, ίερουργών ... (ΚΛ, 109) 
ΝεΙCροποια τών λογισμών, πέδιλα σαφώς ... (ΝΑ, 225; ΝΑ, 1695, 1740, 303) 
Νεκρόν με γενόμενον, έΙC πολυτρόπων ... (ΝΑ, 212, θΙC; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
Νεκρός ό δφις έγένετο, 6ασάνοις ... (ΝΙ, 245) 
Νεκρώσας τα μέλη σου πυγμαίς άσκητιΙCαίς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 346) 
Νέκρωσιν έλόμενος, 6αστάζειν τοϋ Χριστοϋ ... (ΚΛ, 69) 
ΝέΙCρωσιν τών μελών σου, δίκην ... (ΚΛ, 105) 
ΝέΙCρωσον τας έμπαθείς θεοκυfjτορ ... (ΠΕΝ, 158) 
Νέος άπόστολος πάτερ γέγονας ... (ΝΑ, 217; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
Νέος προφητών ό σύλλογος, νϋν άναΙCηρύττει ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 335) 
Νεότης πάσα σΙCιpτά , έπί τft μνήμη σου ... (ΚΛ, 71) 
Νεύματα σωτήρια, τοϋ άγαθοϋ σοφοί ... (ΠΕΝ, 131) 
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Νευpαίς μf;ν ήγχόνησας πρώην σοφέ ... (ΠΕΝ, 134) 
Νευρώσας τον τόνον σου τfiς διανοίας ... (ΚΛ, 111) 
Νεύρωσόν μου θεομfiτορ, τοϋ νοός ... (ΝΑ, 216, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
Νεώσαντες δσιε, τfιν γfiν περιελά6ατε ... (ΝΑ, 218; ΝΑ, 1695, 1740, 301) 
Νικαίας έκφϋντες, τών άθλων φωτί ... (ΠΕΝ 135) 
Νίκην σοι, δ Θεός δ τών δλων δεδώρηται ... (ΙΩ, 176) 
Νίκην σοι δ πάντων δεσπότης, νέμει ... (ΙΩ, 184) 
Νίκην σοι δ Χριστός, έκ τών liνω3εν ... (ΙΩ, 175) 
Νίκης το τρόπαιον έιc3έντες, τόν Υίον ... (ΕΠΤ, 264) 
Νικοδήμου το εϋτονον, παίδες παρανόμων ... (ΝΙ, 243) 
Νοείν το μυστήριον ούδ' ι'iγγελοι ίσχύσουσι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 338) 
Νοός καθαρότητι ιcαί διανοίας όξύτητι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 334) 
Νοός στεppότητι πρότερον, τον Λόγον ... (ΠΕΝ, 130) 
Νοσήματα ποικίλα έκδιώκονται ... (ΠΕΝ, 157) 
Νυκτικόρακι μάκαρ, παρασυνε6λήθην ... (ΚΛ, 117) 
Νυκτομαχοϋντα, ζοφεραίς τοϋ σατάν έφόδοις ... (ΚΛ, 116) 
Νυκτομαχών, ταίς τοϋ 6ίου άπάταις ... (ΚΛ, 108) 
Νύμφη Θεοϋ παναγία χριστιανών ... (ΙΩ, 172, Θκ) 
Νύμφην καί παρθένον άληθώς, κυρίαν ... (ΙΩ, 183, Θκ) 
Νυμφώνα τον έπi γfiς μακάριε άποσειόμενος ... (ΙΩ, 172) 
Νυμφώνος τοϋ προσκαίρου έξέφυγες ~νδοξε ... (ΙΩ, 176) 
Νϋν είς τά άνω, κατοικεί δ Χριστός ... (ΙΩ, 181) 
Νϋν είς τά άνω ταμεία τfιν σfιν ψυχήν ... (ΙΩ, 172) 
Νϋν εύφραίνετc:ι πόλις ή Δυppαχίου ... (ΙΩ, 183) 
Νϋν ίlγγικεν δντως σωτηρία ... (ΕΠΤ, 265, Θκ) 
Νυνί εύφραίνεται πιστώς, πόλις ή Δυppαχίου ... (ΙΩ, 173) 
Νϋν μf;ν συγχαίρει τών μοναστών ... (ΝΙ, 248) 
Νϋν σε άπαντες δοξάζομεν θεοφόρε ... (ΙΩ, 174) 
Νϋν τά άνήκουστα ήιcούσθη, δ άμήτωρ ... (ΚΛ, 100, Θκ) 
Νϋν ώραιότατοι, δντως οί πόδες σου ... (ΝΑ, 209; ΝΑ, 1695, 1740, 296) 
Νυσταγμον άπωσάμενος, έκ τών σών 6λεφάρων ... (ΚΛ, 108) 
Νυσταγμον σών 6λεφάρων, άπο6αλών δσιε ... (ΚΛ, 67) 

Ξ 

Ξύλον ζωfiς τον Κύριον, πεφυτευκώς ... (ΚΛ, 101) 
Ξίφει κεφαλι)ν τεμόμενος, άπο ζωfiς ... (ΙΩ, 186) 

ο 

Ό άναρχος Λόγος Θεός τε ιcαi Κύριος ... (ΠΕΝ, 159) 
Ό άφραστος τόκος σου, φρικτών συμ6όλων ... (ΚΛ, 112, Θκ) 
Ό 6ίος ίσάγγελος ή πολιτεία, δντως ύπέρ ... (ΝΑ, 211; ΝΑ, 1695, 1740, 297) 
'Οδόν τfιν είσάγουσαν, δσιομάρτυς ... (ΝΙ, 240) 
Όδοiχ; ζωfiς, μετελθών ίεράρχα ... (ΚΛ, 108) 
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Όδύνας έν καρδίι;ι μου ιως πότε ... (ΚΛ, 106) 
'Οδύνη καί κίνδυνοι, θλίψεις άνάγκαι ... (ΚΛ, 111) 
Ό ένεργών θαυμάσια Θεός, έ(>pύσατο ... (ΝΑ, 224; ΝΑ, 1695, 1740, 303) 
Ό έξ άνοίας, τών δυσε6ών χαλκδ<; τιμώμενος ... (ΕΡ, 197) 
Ό έπιών δρασύτεpον, τft μονft ... (ΠΕΝ, 157) 
Ό θάνατος τίμιος ό σός, έναντίον γέγονε ... (ΝΑ, 230; ΝΑ, 1695, 1740, 306) 
Ό θείος Λόγος διέκυψεν, έξ ϋψους θεϊκοϋ ... (ΕΠΤ, 262, θκ) 
Ό θείος Ναοuμ τοϋ ίεpάρχου, Κλήμεντος ... (ΝΑ, 214; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Ό θείος παράκλητος τής άληθείας ... (ΚΛ, 111) 
Ό Θεός τών πατέρων ήμών, ό ποιών άεί ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 324) 
Ό Θεοϋ Θεός Λόγος, έν γαστρί σου ... (ΝΙ, 247, Θκ) 
Ό Θεοϋ Λόγος, ώς έκλεκτόν λίθον σε ... (ΚΛ, 68) 
Οίκος έχρημάτισας, τοϋ άγαθοϋ σοφέ ... (ΚΛ, 106) 
Οί νουνεχώς τοίς λόγοις σου, καί ταίς ... (ΚΛ, 101) 
Οί παίδες προέγραφον, φλεχθέντες μηδαμώς ... (ΝΑ, 226, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 304) 
Οί πεντεκαίδεκα Χριστοϋ άθλοφόροι ... (ΠΕΝ, 137) 
Οί πόνοι σου δσιε, τήν τών πραέων γί'jν ... (ΚΛ, 111) 
Οί σοφοί διδάσκαλοι, τών Τι6ερίων ... (ΠΕΝ, 129) 
Οί τήν χάριν άνωθεν, τήν έκ θεοϋ είληφότες ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 324, 341) 
Οί τήν χάριν τών θαυμάτων ούρανόθεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 322-323) 
Οί τφ θείφ σου πάτερ, πίστει ... (ΚΛ, 70) 
Ό λαός ό άπειθής νϋν έξήνθησε πολύς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
Ό λαδ<; ό καθήμενος, έν σκότει τί'jς άγνοίας ... (ΚΛ, 118) 
Όλ6ιώτατον λαμπτί'jρα τί'jς 'Εκκλησίας ... (ΕΡ, 192) 
'Όλεσον τί'jς σαρκός μου, πάτερ τα κινήματα ... (ΚΛ, 105) 
'Όλην σου fχων έλπίδα προς τον Θεόν ... (ΙΩ, 172) 
υΟλην σου τήν ιφεσιν προς Χριστόν ... (ΝΙ, .243) 
'Ολικώς θεότης, Τριας ύπέρθεος δλη ... (ΕΠΤ, 266) 
'Ολικώς σε δοξάζουσι, τα τών άσωμάτων ... (ΝΙ, 243, θκ) 
Ό Λόγος ό πάντας άλογίας, έθέλων ... (ΝΑ, 227) 
'Όλοι σοϋ τοίς ίχνεσι, τοϋ δι' ήμaς ύπομείναντος ... (ΕΠΤ, 258) 
υΟλον δουλωθέντα πάθεσιν, δλον θεόφρον ... (ΝΑ, 1695, 1740, 312) 
'Όλον νϋν λαμπρύνθητι, τών όρθοδόξων σύστημα ... (ΝΙ, 244) 
'Όλον σεαυτον έρωτικώς, τοίς ύπf:ρ νοϋν ... (ΚΛ, 100) 
'Όλον τον lρωτα Χριστοϋ, fχων ... (ΙΩ, 173) 
'Όλος άπο 6ρέφους τφ θεφ άνακείμενος ... (ΝΑ, 1695, 1740, 308) 
'Όλος έκ νεότητος, άνατεθείς τφ δεσπότη ... (ΚΛ, 63) 
'Όλος φωτισμοϋ κατάπλεως, γεγενημένος ... (ΝΑ, 1695, 1740, 311) 
'Όλως έκ παθών, άμέτpων συνέχομαι ... (ΠΕΝ, 136) 
Ό μάρτυς Νικόδημος ήμίν, τράπεζαν ... (ΝΙ, 234) 
'Όμ6ρισον κQμοί σταγόνα θεραπείας ... (ΚΛ, 116) 
WΟμματι ίδετε εύσπλάγχνφ, καί πηγάζετε ... (ΕΠΤ, 264) 
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Όμο6ασίλειον ιcpάτος, φώς τριλαμπές ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 348) 
Όμοδύναμον τρισήλιον φώς διcτιστον ... (ΕΠΤ, 263) 
Όμοίφ το δμοιον άποιcαθάρας ηύδόιcησεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, θιc, 334) 
Ό μόνος έν άγίοις άναπαυόμενος Θεός ... ΝΑ, 206; ΝΑ, 1695, 1740, 294) 
'Ομοούσιε Τριάς, ύπερούσιε μονάς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
Ό ναός σου &γιε πνευματιιcον tατρείον ... (ΚΛ, 72) 
"Ον έιcύησας παρθένε παναμώμητε ... (ΙΩ, 182, Θιc) 
"Οντως ιως σιcηνfiς θαυμαστiiς ... (ΝΑ, 208; ΝΑ, 1695, 1740, 295) 
"Οντως ήγιασμένος, έδείχθης τοϋ Θεοϋ ... (ΝΑ, 216, ΘΙC; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
Ό πάλαι τfιν δ6υσσον, λαφ ξηpάνας ... (ΝΑ, 212; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
Ό πάντων προ6λέπων σου Θεός ... (ΙΩ, 182-183) 
Ό πάντων τα ιcρύφια γινώσιcων μόνος ... (ΚΛ, 110) 
Ό πάντων ώς δεσπότης προμηθούμενος ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 
Ό πάσας τας άρετας προ6λέπων σου ... (ΙΩ, 171) 
Ό πατfιρ ήμών, ιcαί μέγιστος προστάτης ... (ΝΑ, 220) 
Ό πέντε έν άρτοις, ιcορέσας ποτέ ... (ΠΕΝ, 135) 
Ό περίδοξος Σέργιος, ιcαί δ μέγας ... (ΠΕΝ, 161) 
Ό πολέμιος flσχύνθη ιcαί έιc6έ6ληται ... (ΝΙ, 246) 
"Ορος παρθένε σε έιcήρυξαν, οί προφfjται ... (ΝΑ, 213, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 298) 
"Ορος ώφθης, άρεταίς θείαις δλως ιcατάσκιον ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 
'Όρους τfiς φύσεως ύπερ6έ6ηκας ... (ΝΑ, 213; ΝΑ, 1695, 1740, 298) 
'Ορών ούχ ώς πρότερον Θεοϋ, έσόπτρφ ... (ΝΑ, 1695, 1740, 308) 
'Όσιε Ναούμ, Μυσίας είς γfiν ιϊστραψε ... (ΝΑ, 206-207; ΝΑ, 1695, 1740, 294) 
'Όσιε πάτερ είς πάσαν τfιν γfiν ... (ΚΛ, 59) 
'Όσιε πάτερ, θείου Πνεύματος πλησθείς ... (ΝΙ, 238) 
'Όσιε πάτερ, ούιc f.δωκας ϋπνον ... (ΝΑ, 207; ΝΑ, 1695, 1740, 295) 
'Όσιοι Έπτάριθμοι, άποστολικfjς διδασκαλίας ... (ΕΠΤ, 267) 
'Όσιοι Έπτάριθμοι τfιν άρετfιν έκ 6ρέφους ... (ΕΠΤ, 252) 
'Όσιοι πατέρες έιc 6ρέφους τfιν άρετfιν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 324, 333) 
'Όσιοι πατέρες τfιν φωνfιν τοϋ εύαγγελίου ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 329) 
Ό σός ναός ίατρείον, ψυχαίς ιcαθέστηι<ε ... (ΚΛ, 58) 
'Οσίως τfiς ποίμνης προέστης σοφέ ... (ΠΕΝ, 135) 
'Οσίως τον 6ίον σου διεκπεράσας σοφέ ... (ΕΡ, 190) 
Ό τα θελήματα ποιών, τών αύτόν φο6ουμένων ... (ΝΑ, 225; ΝΑ, 1695, 

1740, 303) 
Ό τα πάντα σου προ6λέπων Θεός ... (ΙΩ, 174) 
Ό τfιν χάριν δεξάμενος, ύψόθεν ... (ΚΛ, 119) 
Ό τfιν χάριν τών θαυμάτων ούρανόθεν ιcομισάμενος, ιcαί τα lθνη ... 

(ΚΛ, 63) 
Ό τfιν χάριν τών θαυμάτων ούρανόθεν ιcομισάμενος, καί τfιν πλάνην ... 

(ΕΡ, 189) 
Ούκ άπεκρύ6η άπο σοϋ, ιcαί παιδαγωγία ... (ΚΛ, 100) 
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ΟύΙC έγνώσθη τa ίχνη μου, έν τοίς δδοίς ... (ΚΛ, 119) 
Ού θρασύτης, άρχόντων άγνωμόνων ... (ΚΛ, 113) 
Ού ΙCι6δήλοις έΙCpαύγαζον, θύομεν θυσίας ... (ΠΕΝ, 133) 
Ού λιμός ούδέ ΙCίνδυνος. ού ζωή ... (ΠΕΝ, 161; ΕΡ, 189) 
Ού μία τών πόλεων, εlς !Cλfjpoν rοχε ... (ΠΕΝ, 156) 
Ούράνιοι φωστfjρες έν γft, τρείς πέντε ... (ΠΕΝ, 127) 
Ούράνιον χορείαν άόλων ύμνωδών ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Ούρανοδρόμφ έm6άντες όχήματι ... (ΕΠΤ, 256) 
ΟύρανΟν τοϋ πετάσαντος, lμψυχον ... (ΕΠΤ, 260, ΘΙC) 
ΟύρανΟν ΙCαi θάλασσαν ΙCαi γfjν, σοφώς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 323) 
Οϋς σύμπνοια πίστεως, εiς fν συνfiψε ... (ΠΕΝ, 156) 
'Οφθαλμοίς άΙCολάστοις άρμόζομαι ... (ΚΛ, 110) 
Ό φθόγγος διέδραμεν, εiς πάσαν γfiν Έπτάριθμοι ... (ΕΠΤ, 261) 
Ό φώς οίΙCών έπεδήμησεν 6ροτών ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
»Οχλοι έξεπλήττοντο, θαuμα φριΙCτόν ... (ΙΩ, 168) 

π 

Πάθει το πάθος μιμούμενος, το ζωηφόρον ... (ΙΩ, 186) 
ΠαμμάΙCαρ 'Ιωάννη, μαρτύρων το ΙCλέος ... (ΙΩ, 171) 
ΠαμμάΙCαρ Ναοuμ σοφέ, σu ΙCαί μετa θάνατον ... (ΝΑ, 206; ΝΑ, 1695, 

1740, 294) 
Πάντας τοUς ττlν σεπττlν μνήμην σου ... (ΝΑ, 205; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
Πάντες έν φδαίς συμφώνως ύμνήσωμεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 347) 
Παρανομούντων άνθρώπων, έπι6ολfjς τών ... (ΝΑ, 228; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
Παρθένε πανάμωμε, μήτηρ Χριστοu ... (ΠΕΝ , 129, ΘΙC) 
Παρθένον μετa τόΙCον ύμνοuμεν σε, ΘεοτόΙCε ... (ΠΕΝ, 134) 
Παppησίαν fχων, πρός τον δοξάσαντά σε ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
Πάσα τών 'Αλβανών, ή χώρα χορευέτω ... (ΝΊ, 235) 
Πατέρα σέ μυστιΙCόν, λα~ εύγνώμονι ... (ΕΡ, 191) 
Πεντάδα διέζευξεν, έΙC τfjς δεΙCάδος ... (ΠΕΝ, 156) 
Πεφυτευμένος τft λάμψει, τfjς τρισηλίου ... (ΝΙ, 236) 
Πλοuτον παρωσάμενος, τον ΙCΟσμιΙCόν ... (ΕΡ, 199) 
Ποθήσας σταυρόν τον του Χριστοu παμμάΙCαρ ... (ΙΩ, 182) 
Πόθφ άθροισθέντες εύσεβώς έν τft μεταστάσει ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 349) 
ΠοιμαντιΙCώς διαπρέψας, ίερομάρτυς Χριστοu ... (ΕΡ, 189) 
Ποιμένοντες ττlν ποίμνην, μαΙCάριοι ΙCαλώς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Ποιμτlν ώς δντως θείας έν τοίς λοιποίς ... (ΚΛ, 103) 
Ποίοις διανοιών δμμασιν, θεωρήσωμεν ... (ΠΕΝ, 123) 
Ποίοις εύφημιών στέμμασι, ΙCαταστέψωμεν Ναοuμ ... (ΝΑ, 204; ΝΑ, 1695, 

1740, 293) 
Ποίοις εύφημιών στέμμασι, στεφανώσωμεν ... (ΕΠΤ, 253) 
Ποίοις μελφδιών άνθεσιν, άναδήσωμεν ... (ΕΠΤ, 253-254) 
Ποίοις μελφδιών ΙCάλλεσιν, άνυμνήσωμεν ... (ΝΑ, 204; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
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Ποίοις οί εύτελείς στόμασιν, έπαινέσωμεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 325) 
Ποίοις τούς τοϋ Χριστοϋ κήρυκας, έπαινέσωμεν ... (ΠΕΝ, 123) 
Ποίοις ύμνψδιών {ίσμασιν, εύφημήσωμεν ... (ΠΕΝ, 123) 
Ποίοις ύμνψδιών κάλλεσιν, έπαινέσωμεν ... (ΕΠΤ, 254) 
Ποίος άπο της γης σήμερον, τον ούράνιον ... (ΚΛ, 60) 
Ποίον εύφημιών lπαινον προσενέγκωμεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 325) 
Πόλεις άμει6όμενοι, το τοϋ Χριστοϋ εύαγγέλιον ... (ΕΠΤ, 259) 
Πόλις ή των Νικααίων έγκαυχάται ... (ΠΕΝ, 158) 
Πολυώνυμον σύνταγμα, πολυποίκιλα ... (ΠΕΝ, 161) 
Πολλάς 6ασάνους σύ ένεγκών, μετανοίας ... (ΝΙ, 248) 
Προσδράμωμεν έν Φ~. έν τft σορφ ... (ΙΩ, 1690, 282) 
ΠρΟς 'Ρώμην άφίκοντο τfιν θείαν ... (ΕΠΤ, 259) 
Προστασία άμαχε τών θλι6ομένων, καί θερμη άντίληψις ... (ΕΠΤ, 257) 
Πρόφθασον μυιχ>δλiiτα, τούς ώδε ... (ΙΩ, 1690, 282) 
Πύλην πλατυτέραν ούρανών, καί θρόνον ... (ΠΕΝ, 134) 
Πύρινα aρματα όφθέντες, άναπτόμενα ... (ΕΠΤ, 264) 
Πυρίπνουν χλαίναν, άμφιεσθείς γυμνός ... (ΕΡ, 197) 
Πυρί τών σών, πρεσ6ειών θεομάκαρ ... (ΚΛ, 108) 
Πώς ίκανώς τον θείον, έπαίνοις καταστέψω ... (ΕΡ, 193-194) 

Ρ 

Ρανάτω άνωθεν σήμερον, ή χάρις ... (ΕΠΤ, 262) 
Ρανάτω εύφροσύνην ούρανός ... (ΕΠΤ, 262, θκ) 
Ρανίς δακρύων, έν έμοί ούχ ύπάρχει ... (ΚΛ, 67) 
Ρανίσιν άθλητικών αίμάτων σου ... (ΕΡ, 161) 
Ρανίσι τών αίμάτων, άθεtας το πϋρ ... (ΠΕΝ, 157) 
Ρέουσιν ώσπερ ποταμοί, τών θαυμάτων σου ... (ΚΛ, 120) 
Ρήγνυται ό έχθρός, έπί σοί οΤς ... (ΕΡ, 193) 
Ρήγνυται χειρόγραφον το τοϋ 'Αδάμ ... (ΝΙ, 243) 
Ρήματα ζωiiς αlωνίου, έναποθέμενος ... (ΚΛ, 102) 
Ρήματα πάτερ της θείας τών ούρανών ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ 348) 
Ρήμασι θείοις εύαγγελικοίς έπόμενοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ 345) 
Ρήμασι ζωης θεοφόρε άτελευτήτου ... (ΚΛ, 114) 
Ρήμασιν ύμνείσθω ίεροίς, Θεόδωρος ... (ΠΕΝ, 133) 
Ρηξον τών πταισμάτων μου, σειράς άφύκτους ... (ΕΠΤ, 259, Θκ) 
Ρήσεις έρμηνεύσαντες τάς τών γραφών, κλίμασιν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 337) 
Ρήσεσιν έπόμενοι τών προφητών ... (ΕΠΤ, 260) 
Ρητορεύοντες τοϋ Λόγου τfιν έν σώματι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 344) 
Ρητορεύοντες τοϋ Πνεύματος μυστήρια ... (ΕΠΤ, 263) 
Ρητορεύων μεγαλεία, τοϋ Θεοϋ κατενώπιον ... (ΝΑ, 216; ΝΑ, 1695, 

1740, 300) 
Ριζοτομείς άράν τfιν 6λαστήσασαν πρίν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 339) 
Ριζοϋντι προσάγεται πυρί, έν τφ λέ6ητι ... (ΕΡ, 197) 
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Ρίπτονται κυσίν, αί τμηθείσαι χείρές σου ... (ΠΕΝ, 136) 
Ρόδον μάρτυς έφάνης, άρετών ... (ΝΙ, 247) 
Ρομφαία σε fuπευδε, βασιλείας τijς έν γft ... (ΙΩ, 176) 
Ρομφαίι;ι σου, έξ έχθρών τijς χειρός ... (ΚΛ, 107, θκ) 
Ρυόμενος πλάνης δυσσε6είας, τό σώμά σου ... (ΝΙ, 241) 
Ρύπον πάντα και σπίλον άπόπλυνον ... (ΚΛ, 110) 
Ρύπον τijς έμijς, ψυχijς άποκαθάρας ... (ΚΛ, 112) 
Ρυσθείημεν δεινών άοράτων, όρατών τε ... (ΚΛ, 118) 
Ρυσθείημεν τών δεινών, πταισμάτων ... (ΠΕΝ, 136) 
Ρύστας και συμπαθείς, άp(>ωγούς ... (ΕΠΤ, 253) 
Ρωμαλαίως πάσαν τοϋ έχθροϋ, κατέστρεψας ... (ΝΑ, 1695, 1740, 311) 
Ρώμη Θεοϋ, εύσθενώς pωννύμενος ... (ΝΑ, 1695, 1740, 310) 
Ρώμη κατείδε τόν δρόμον, τόν Ισαπόστολον ... (ΝΑ, 228; ΝΑ, 1695, 

1740, 305) 
Ρώμη τft θείι;ι δυναμωθείς, πάσας ... (ΙΩ, 175) 
Ρώσιν παρειμένοις δσιε, και χωλοίς ... (ΝΑ, 1695, 1740, 311) 

Σ 

Σαλπήσωμεν έν σάλmγγι (ισμάτων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 330) 
Σάλπιγγες Χριστοϋ, Έπτάριθμοι πάνσοφοι ... (ΕΠΤ, 265) 
Σαρκωθείς έκ γαστρός σου, και γεγονώς νήπιος ... (ΚΛ, 68, θκ) 
Σε άνυμνοϋμεν, Θεοτόκε θεόνυμφε ... (ΙΩ, 182, Θκ) 
Σε κι6ωτόν, Μωϋσijς προέγραφε ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 311) 
Σέλας ζωηφόρου παράσχου, τοίς έκτελοϋσι σε ... (ΕΡ, 198) 
Σεπτών μαρτύρων πανήγυριν, τελέσωμεν ... (ΠΕΝ, 130) 
Σε pύστην συμπαθτϊ, σε και προστάτην ... (ΚΛ, 59) 
Σε τιlν άληθij, μητέρα τοϋ κτίσαντος ... (ΝΑ, 229, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
Σε τfιν τόν άχώρητον Θεόν ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 307) 
Σε τιlν ύπερ νοϋν και Εννοιαν ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 312) 
Σε τόν τοϋ Χριστοϋ ίεράρχην ... (ΚΛ, 102) 
Σήμερον άγάλλεται ή τών δικαίων μνήμη ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 328-329) 
Σήμερον συνέδριον άνόμων συναθροίζεται ... (ΠΕΝ, 127) 
Σκηνfι lμψυχος παλάτιον τοϋ κτίσαντος ... (ΕΠΤ, 264, Θκ) 
Σκηνώσεως lτυχες, και ύπέρ νοϋν θεώσεως ... (ΚΛ, 113) 
Σοϋ 6λήσασα ή σάρξ, ταίς τών 6άκλων ... (ΕΡ, 192) 
Σοφία δεδώρηται ύμίν τοίς θείοις χείλεσιν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 338) 
Σοφίας τΤιν Μυσσον, τίς έξισχύσει ύμνijσαί σε ... (ΝΙ, 240) 
Σοφίας ύπερσόφου, άνάπλεως φανείς ... (ΝΑ, 215; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
Σοφώς τόν άνθρωπον πρίν διέπλασεν ... (ΙΩ, 185, Θκ) 
Σmνθτϊρσι πνευματικοίς πυρούμενος ... (ΕΡ, 191) 
Σταγόνα τft καρδίι;ι μου τft άνίκμφ ... (ΚΛ, 106) 
Σταλαγμούς έμών δακρύων, έκ δακρύων ... (ΚΛ, 115) 
Σταλέντες τfιν άκτιστον, Τριάδα της θεότητος ... (ΕΠΤ, 261) 
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Σταυρόν σου έπi ώμων, άράμενος Ναούμ ... (ΝΑ, 226; ΝΑ, 1695, 1740, 304) 
ΣταυρΟν τόν όφθtντα σοι, t.ξ ούρανου ... (ΙΩ, 169) 
Στεναγμούς άνενδότους, ιc:αi ψυχικόν δάκρυον ... (ΝΙ, 242) 
Στενάξας έιc: βαθέων άνα6οώ σοι Κύριε ... (ΚΛ, 106) 
Στενούμενόν με πολλοίς, ιc:αιc:οίς παμμάκαρ ... (ΚΛ, 71) 
Στενούμενον πολλοίς παpαπτώμασι ... (ΕΠτ, 261) 
Στtφανον χαρίτων έιc: Θεου, σοφέ ... (ΕΡ, 197) 
Στεφάνωσον δtσποινας, ώς δπλφ εύδοκίας ... (ΝΑ, 218, θιc:; ΝΑ, 1695, 

1740, 301) 
Στtφει ιc:εκόσμησαι τρισμάιc:αρ ... (ΚΛ, 100) 
Στηλιτεύων τfιν πλάνην τών δυσσε6ών ... (ΝΙ, 242) 
Στόματι ψυχft καi καpδίςι, τοUς Θεοτόκον ... (ΚΛ, 102, θιc:) 
Στύλοι φωτοειδείς άρετfjς, έστηριγμtνοι ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 329-330) 
Στώμεν άδελφοί, έν οίκ4) Θεοϋ ήμών ... (ΝΑ, 229) 
Συνανίστησι τQ πόθ4J καi τft πίστει ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, Θκ, 345) 
Συγχάρητε ήμίν &πασαι, Μυσών αί πόλεις ... (ΚΛ, 59) 
Σu εΤ Θεοτόκε, τό δπλον ήμών ... (ΕΠτ, 266, θκ) 
Σu θείαν πάτερ στολfιν, ώς 'Ααρών ... (ΕΡ, 191) 
Σu μόνη τοίς έπi γfjς, τών ύπέρ φύσιν ... (ΕΡ, 192, Θκ) 
Σu μου εΤ τείχος όχυρόν, προστασία ... (ΚΛ, 120, Θκ) 
Σuμπαθtστατον σωτfjρά σε έν άνάγκαις ... (ΕΡ, 192) 
Συνδpάμωμεν άδελφοί, καi μετά πόθου ... (ΙΩ, 164) 
Συνtλα6ες cχχραντε, τόν πρό αίώνων άμήτορα ... (ΕΠτ, 258, θκ) 
Συνέλθωμεν πάντες, συμφώνως ... (ΠΕΝ, 160) 
Συνtλθωμεν συμφώνως πιστοί, γεραίpοντες ... (ΠΕΝ, 127) 
Συνετίζοντες πρός γνώσιν τοϋ παντάνακτος ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 345) 
Συνετίσας cχγροικον λαόν, πίστιν ... (ΚΛ, 105) 
Συνετρίβη τά όστά μου, άπό νόσων ... (ΚΛ, 115) 
Συνfjλθεν άγγtλων καi άνθρώπων πληθύς ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 335) 
Σύν τοίς άόλοις ούσίαις τών ούρανίων ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 348) 
Σύντpομος, τQ παpαδόξ(f) γtγονε τtρατι ... (ΕΡ, 193) 
Σu τfjς σωτηρίας, ήμών άρχη θεομfjτορ ... (ΚΛ, 115) 
Σu τόν φανtντα, έκτου άψύχου ... (ΕΡ, 197) 
Σu ώσπερ Μελχισεδtκ, κατά τfιν τάξιν ... (ΕΡ, 191) 
Σωματικών άπό παθών, άπό ψυχικών ... (ΝΑ, 225, Θκ; ΝΑ, 1695, 1740, 303) 
Σωμάτων τά τραύματα, θεράπευσον Νικόδημε ... (ΝΙ, 244) 
Σώσον Έπταρίθμων δ χορός τοUς πολιτείαν ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 350) 
Σώσόν με Χριστt, λιταίς τfjς τεκούσης ... (ΝΙ, 249, Θκ) 
Σωτηρία τοίς έν οίκ<ι> τQ σQ καταφεύγουσι ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 

Τ 

τα &δηλα Κύριε, καi τά κρύφιά μου ... (ΚΛ, 112) 
τα έπίγεια πάντα καταλιπών, βασιλείαν ... (ΙΩ, 170) 
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τα θεία πυρσεύματα, τοϋ νοητοϋ στερεώματος ... (ΕΠΤ, 258) 
Ταίς τών αίμάτων ι)οαίς έπισταζόμενος ... (ΝΙ, 250) 
τα Μυσών γένη πρότερον, πλάνη πάτερ ... (ΝΑ, 205; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
τα πολλά μου έγ1<λήματα, μη στήσnς ... (ΚΛ, 119) 
Ταράσσει με τρικυμία πταισμάτων ... (ΚΛ, 118) 
Ταρασσομένην, τfιν καρδίαν μου ταίς τοϋ βίου ... (ΚΛ, 116) 
τας έμας άνομίας έξάλειψον, ή τον άμαρτίας ... (ΚΛ, 110, θκ) 
Τάξεις νοερών δυνάμεων σέ δοξολογοϋσι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 335) 
τας μυστικας τοϋ Πνεύματος σάλπιγγας ... (ΕΠΤ, 254) 
τας σάλπιγγας Χριστοϋ νεανικώς ... (ΕΠΤ, 262) 
τας σάλπιγγας Χριστοϋ, τούς σοφούς Έπταρίθμους ... (ΕΠΤ, 256) 
τας φωνας πανόλ6ιε, δεχόμενος ... (ΚΛ, 69) 
τα τάγματα τών άγγέλων δχραντε ... (ΝΙ, 245) 
τα τοϋ φωτός δοχεία, τας φεγγοβόλους ... (ΠΕΝ, 160) 
Ταχύ προκατάλα6ε πρίν δουλωθijναι ήμάς, έχθροίς 6λασφημοϋσι σε, κα\ 

άπειλοϋσιν ήμίν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 332) 
Ταχύ προκατάλα6ε ... 6λασφημοϋσι σε, καί πολεμοϋσιν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 336) 
Τέκνα Θε4} ήγειραν, λουτρ4} ... (ΕΠΤ, 259) 
Τελείως τοϋ σώματος σοφέ, τα πάθη ... (ΝΙ, 234) 
Τέρατος ύπερφυώς (δειξε τύπον ... (ΠΕΝ, 158) 
Τέτρωται παράνομος έχθρός, Χριστ4} ... (ΕΡ, 197) 
Τέττιξ μελφδός τών άppήτων, λα4} ... (ΕΡ, 198) 
Tft άσκήσει την σάρκα νεκρώσαντες ... (ΠΕΝ, 128) 
Tft άσκήσει καί πόνοις καί προσευχαίς ... (ΝΙ, 239) 
Tft άσκήσει τό πρότερον, κα\ κακώσει ... (ΝΙ, 236) 
Tft δραστικωτάτn σου προσευχft, Βουλγάρων ... (ΝΑ, 1695, 1740, 312) 
την ίερατικην στολήν άμπεχόμενος ... (ΚΛ, 63) 
την μίαν τών χειρών έκριφείσαν ... (ΠΕΝ, 134) 
την μνήμην σου &παντες πιστοί ... (ΙΩ, 183) 
την ούράνιον πύλην καί κι6ωτόν ... (ΝΑ, 214-215, Θκ) 
Την πλάνην της άσε6είας 6δελυξάμενος ... (ΝΙ, 237) 
την Τιβερίου σοφοί, καί ταύτης πάσαν ... (ΠΕΝ, 135) 
την τοϋ πνεύματος πρόοδον ... (ΚΛ, 107) 
Την τών λειψάνων σου θήκην, ήλιακόν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 348) 
την τών παρθένων καλλονήν, καί τών μητέρων κλέος ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 326) 
την τών πατέρων καλλονήν, τών Βελογράδων κλέος ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 326) 
την φέρουσαν τρί6ον πρός ζωήν ... (ΠΕΝ, 133) 
την ψυχην μου, παρθένε την ταπεινήν ... (ΙΩ, 170, Θκ) 
την ώραιότητα τijς παρθενίας σου ... (ΕΠτ, ΒΕΝ, 331; ΝΑ, 209) 
τηρείν με τας σεπτας, έντολάς του σωτijρος ... (ΚΛ, 66, Θκ) 
της μετανοίας το κήρυγμα, καί άσε6είας ... (ΝΙ, 246) 
της σοφίας την χάριν, είληφώς παρά Θεοϋ ... (ΝΑ, 205; ΝΑ, 1695, 1740, 293) 
τη χαριτωνύμφ σου κλήσει τfιν πράξιν ... (ΙΩ, 167-168) 
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Τίμιος ό θάνατός σου γέγονεν δσιε ... (ΝΑ, 1695, 1740, 308) 
Τίμιος ύμών, ό θάνατος δ:γιοι ... (ΠΕΝ, 136) 
Τίμιον τοϋ δεσπότου, σκεϋος έχρημάτισας ... (ΚΛ, 105) 
Τιμόθεον σαφώς, έκμιμούμενος μάκαρ ... (ΚΛ, 66) 
Τιμόθεον Κομάσιον, και θωμaν ... (ΠΕΝ, 159) 
Τιμόθεον, Σέργιον, Θωμaν Σωκpάτην ... (ΠΕΝ, 156) 
Τιμοθέου τοi>ς ι'Χθλους, τοϋ ίεροκήρυκος ... (ΠΕΝ, 130) 
Τ\ς γένωμαι , πανταχόθεν άει πολεμούμενος ... (ΝΑ, 219, Θκ; ΝΑ, 1695, 

1740, 302) 
Τ\ς μή μακαρίσει σε, παναγία παρθένε ... (ΝΑ, 206) 
Τ\ς τών θαυμάτων έξείπει τaς δωρεάς ... (ΙΩ, 172) 
Το άδυτον φώς σου lλλαμψον Χριστέ ... (ΠΕΝ, 134) 
Το θείον ορος τιμήσωμεν, έξ ou έτμήθη ... (ΠΕΝ, 131, Θκ) 
Τοίς δάκρυσι, στεναγμοίς έκ βαθέων ... (ΚΛ, 107) 
Τοίς έν τφ πανσέπτ4J και σωστικφ ... (ΝΑ, 1695, 1740, 312) 
Τοίς λόγοις lpγα κατάλληλα, έδείξατε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 339) 
Τοίς λόγοις ώδήγησας έθνη πpός πίστιν ... (ΚΛ, 64) 
Το λόγιον, καί έν σοι έπληρώθη το lνθεον ... (ΝΑ, 219; ΝΑ, 1695, 1740, 301) 
Το μέγα κλέος τijς 'Εκκλησίας ... (ΕΠΤ, 255) 
Τον άστέρα πάντες τον φαεινόν, τον έκ Βλαδιμήρου ... (ΙΩ, 1690, 272) 
Τον άστέρα τον άδυτον, τον πολύαθλον δσιον ... (ΝΙ, 236) 
Τον άστέρα τον θεολαμπij, τον τijς Μυσίας ... (ΝΑ, 206; ΝΑ, 1695, 

1740, 294) 
Τον lλεγχον μή φέροντες γλώττης ... (ΠΕΝ, 134) 
Τον έν κινδύνοις θερμότατον άντιλήπτορα ... (ΕΡ, 193) 
Τον θείον και άθλοφόρον σήμερον ... (ΙΩ, 171) 
Τον κόσμον κατέλιπες, προσκολληθείς τφ Χριστφ τήν σάρκα έσταύpωσας 

ζήσας τφ πνεύματι, Ναοuμ παμμακάριστε ... (ΝΑ, 208; ΝΑ, 1695, 
1740, 295; ΝΙ, 239) 

Τον κόσμον κατέλιπες, προσκολληθείς τφ Χριστφ τήν σάρκα έσταύpωσας 

ζήσας τφ πνεύματι, Νικόδημε ένδοξε ... (ΝΙ, 239) 
Τον μάρτυρα Κυρίου, τιμήσωμεν προθύμως ... (ΙΩ, 1690, 282) 
Τον νοϋν καθάρας δσιε, τijς τών παθών ... (ΝΙ, 249) 
Τον πάντων ποιητήν, καί Υίόν σου ... (ΙΩ, 173-174, Θκ) 
Τον σταυρόν τοϋ Κυρίου μάκαρ σοφέ ... (ΙΩ, 170) 
Τον στερεόν άδάμαντα τijς καρτερίας άδελφοί ... (ΝΙ, 235) 
Τον τijς άθυμίας ό τijς κακίας αίτιος ... (ΚΛ, 106, Θκ) 
Τον τοϋ Κυρίου Ναοuμ δσιε, έλαφρόν ζυγόν ... (ΝΑ, 213; ΝΑ, 1695, 

1740, 298) 
Τοϋ εύσεβοϋς 'Ιωάννου ή μνήμη ... (ΙΩ, 167) 
Τοϋ θύματος και Θεοϋ, θυσίαι θείαι ... (ΠΕΝ, 135) 
Τοϋ παpακλήτου, τft δυνάμει φραξάμενος ... (ΚΛ, 67) 
Τοϋ Πέτρου τήν θερμότητα φέρων ... (ΠΕΝ, 134) 
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Το πiον ι'Sρος, δ Δα6ίδ προεώρα ... (ΚΛ, 67, Θιc) 
Τον φιλοϋντα σε Κύριον, ύπtρ φύσιν ... (ΙΩ, 166) 
Τον χαρισμάτων ένθέων πεπλησμένον ... (ΝΑ, 202; ΝΑ. 1695, 1740, 292) 
ΤοUς διττοUς άποστάτας, Ίουλιανόν τε ... (ΠΕΝ, 130) 
ΤοUς tν άσκήσει έκλάμψαντας καί εύσε6είας ... (ΕΠΤ, 263) 
ΤοUς Έπταρίθμους σήμερον καί κήρυκας ... (ΕΠΤ, 266) 
ΤοUς θείους πατέρας καί φαεινοUς Κύριλλον ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 351) 
ΤοUς θορύ6ους τοϋ 6ίου καταλιπών Ναούμ ... (ΝΑ, 208; ΝΑ, 1695, 

1740, 295) 
ΤοUς ίεράρχας τοUς σεπτούς, καί θείους ύποφήτας ... (ΠΕΝ, 137) 
Τους μάρτυρας Χριστοϋ, καί στεp(>ούς ... (ΠΕΝ. 132) 
ΤοUς σε τιμώντας ~Ερασμε ... (ΕΡ, 198) 
ΤοUς σοUς Έπταρίθμους εύφημοϋμεν, Ναούμ ... (ΕΠΤ, 259) 
ΤοUς τιlν σιlν τελοϋντας, πανσε6άσμιον μνήμην ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
ΤοUς ώραίους σου πόδας, τρί6ον Θεοϋ ... (ΚΛ, 67-68) 
Τριάδα τιlν σεπτήν, καί θεαρχίαν ... (ΙΩ, 165) 
Τριάδος τι'jς σεπτijς, ή τριπλιl πεντάς θεία ... (ΠΕΝ, 128) 
Τρέποντες έχθρών τάς φάλαγγας, τών αίρετιζόντων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 335) 
Τρισσοφαι'j θεότητα, ένιαίαν έκλάμπουσαν ... (ΠΕΝ, 158) 
Τφ δ:ρματι τών άρετών, άεροπόρψ ... (ΕΡ, 199) 
Τφ έπί τών ύδάτων, στερεώσαντι τιlν γι'jν ... (ΠΕΝ, 132) 
Τφ θρόνψ τι'jς Τριάδος, συ παρεστώς ... (ΙΩ, 1690, 283) 
Τών άγγέλων συνόμιλον έν ύψίστοις ... (ΕΡ, 192) 
Τών άγίων δμόσιcηνοι, καί πατέρων Έπτάριθμοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 322) 
Τών άποστόλων τον χορόν, τέρποις ... (ΚΛ, 99) 
Τών άρετών το δοχείον, ή τών θαυμάτων ... (ΕΡ, 188) 
Τών είδώλων ήλέγξατε, μάρτυρες ... (ΠΕΝ, 133) 
Τών έιcτελούντων σου άθλητά, μνήμην ... (ΙΩ, 175) 
Τών ένθέων καμάτων σου δσιε πάτερ ... (ΝΑ, 230-231; ΝΑ, 1695, 1740, 306) 
Τών Έπταρίθμων ή σορός, τών λειψάνων ώς πηγή ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
Τών Έπταρίθμων σου τfιν μνήμην Κύριε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 331) 
Τών θαυμασίων ή ιcρήνη, τών ίαμάτων ή πηγή ... (ΝΑ, 230; ΝΑ, 1695, 

1740, 305) 
Τών λαμπρών άγώνων σου, ή πανσε6άσμιος μνήμη ... (ΝΑ, 220; ΝΑ, 1695, 

1740, 302) 
Τών μαθητών τοϋ Κυρίου συ τον τρόπον ... (ΝΑ, 202, 198; ΝΑ, 1695, 

1740, 292) 
Τών μισούντων με μάτην, ή παραπιιcραίνουσα ... (ΚΛ, 117) 
Τών ούρανίων ταγμάτων, δεϋτε φιλέορτοι ... (ΚΛ, 58) 
τφ δπλφ τοϋ σταυροϋ, δυσμενών ... (ΙΩ, 165) 
Τφ παρειμένψ νέμουσι, τών μελών ... (ΠΕΝ, 157) 
Τφ παρείναι tφη τον ιcαιρόν, Χριστέ ... (ΠΕΝ, 134) 
Τφ τών άρετών, τιθηνάμενος γάλαιcτι ... (ΚΛ, 60) 

385 



Υ 

uΥδατα πολλa κινδύνων πολυτρόπων ... (ΚΛ, 116) 
υΥδωρ έπεπόθεις, ζωηρον διψώσα πάτερ ... (ΚΛ, 101) 
'Ύλην τών έγκοσμίων, lρωτι θεοϋ ... (ΕΠΤ, 258) 
Ύλομανήσασαν δεινοίς, πάθεσι ψυχήν μου ... (ΚΛ, 100) 
Ύλώδους πάσης έκ πρώτης, τριχΟς άοίδιμε ... (ΚΛ, 58) 
Υίοί Θεοϋ κατa μέθεξιν, γεγόνατε ... (ΠΕΝ, 130) 
Υίον προαιώνιον ΠατρΟς άνάρχου ... (ΚΛ, 111, Θκ) 
Υίο{χ; Ά6ραάμ άπο τών λίθων, Βουλγάρων ... (ΝΑ, 214) 
Υίο{χ; διa πίστεως, καί τοϋ άγίου πάτερ ... (ΚΛ, 111) 
Ύμνείν τι'ιν σεπτήν σου έορτι'ιν ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
υΥμνοις &παντες συμφώνως σε άνυμνοϋμεν ... (ΙΩ, 174) 
uΥμνοις σε γεραίρομεν μήτηρ Θεοϋ ... (ΝΙ, 243, Θκ) 
'Ύμνοϋσι τι'ιν ύμών μνήμην θεσπέσιοι ... (ΝΑ, 1695, 1740, 309) 
'Υπάρχεις γέφυρα άγνή, θεοφόρε ... (ΙΩ, 173, Θκ) 
Ύ πέδειξας λαοίς, εύσε6είας τaς τρί6ους ... (ΚΛ, 65-66) 
Ύπέμεινας τον ήμέρας καύσωνα, καί νυκτός ... (ΝΙ, 245) 
'Υπέμεινα, τοίς δεινοίς προσπαλαίων δ δείλαιος ... (ΚΛ, 107) 
Ύπερέ6ην δ δείλαιος, πάντας έν άμαρτίαις ... (ΚΛ, 119) 
Ύπερέ6ην, τον άσωτον τοίς τρόποις ... (ΚΛ, 113) 
Ύπερέ6ης πανάμωμε, τaς ούρανίους τάξεις ... (ΚΛ, 119, Θκ) 
Ύπερ ήμών τών άμαρτωλών, δέσποινα ... (ΙΩ, 175, Θκ) 
'Ύπερθεν σαίς λιταίς, άοράτως το{χ; "Αρα6ας ... (ΕΡ, 193, Θκ) 
'Υπέρκειται κόρη το τοϋ σοϋ, φρικώδους ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 308) 
Ύπερ νοϋν δ σος 6ίος, καί άγγελικός ... (ΚΛ, 70) 
'Υπέρτεροι φανέντες τών 6ροτών ... (ΕΠΤ, 262) 
Ύπερ φύσιν, οί σοί λαμπροί άγώνες ... (ΚΛ, 113) 
Ύπέσχετο Κύριος, Ά6ραάμ τφ προπάτορι ... (ΕΠΤ, 261) 
Ύπfjλθον ώς νυμφώνα, τfjς καμίνου ... (ΠΕΝ, 156) 
Ύπο6ολαίς τών θείων διδαχών, διδάσκαλος ... (ΝΑ, 225; ΝΑ, 1695, 

1740, 303) 
Ύπομένων ύπέμεινα, θλίψεις πολλάς ... (ΚΛ, 119) 
Ύσσώπ4) καθάραντες τfjς εύσε6είας 6άρ6αρα lθνη ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 338) 
'Ύψιστον Θεόν, τεκοϋσα άνύψωσας ... (ΠΕΝ, 136) 
Ύψόθεν κατέ6ρεξεν, δ έν ύψίστοις ... (ΕΠΤ, 258) 
Ύ ψώθης μεν ϋπερθεν τών θείων κέδρων ... (ΝΑ, 211; ΝΑ, 1695, 1740, 297) 
'Ύψωσεν τaς χείράς σου πρΟς Θεόν ... (ΝΑ, 1695, 1740, 312) 

φ 

Φέγγει τών άρετών, Βουλγάρους καί Δαλμάτας ... (ΕΠΤ, 253) 
Φέρων έν ταίς χερσί, παμμάκαρ ... (ΙΩ, 165) 
Φωστfjρες ύπέρλαμπροι τfjς 'Εκκλησίας ... (ΠΕΝ, 129) 
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χ 

Χαίρε Μαρία Θεοτόκε, ό ναός ό άκατάλυτος ... (ΝΑ, 203, θκ) 
Χαίρε σοι πιστώς προσάδω μόνη, χαράς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 346) 
Χαίρετε άσκητών φοιτηταί, καί Βελογράδων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 330) 
Χαίρετε Ισαπόστολοι κήρυκες, οί καλώς ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 325) 
Χαίρετε μαθητών μαθηταί, των τοϋ Κυρίου ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 330) 
Χαριστήριον αίνον χρεωστικώς, ώς ή χήρα ... (ΙΩ, 171, θκ - ΕΠΤ, ΒΕΝ, 332) 
Χαίροις ό ζήλου θείου πλησθείς, καί των αίμάτων ... (ΝΙ, 250) 
Χαίροις όσιομάρτυς Χριστοϋ, τών άσε6ών ... (ΝΙ, 249-250) 
Χαίροις δ τί'jς Μυσίας φωστήρ, τών μοναζόντων ... (ΝΑ, 207; ΝΑ, 1695, 

1740, 295) 
Χαίροις τών άσκητών άληθώς, καί των μαρτύρων ... (ΝΙ, 250) 
Χαίροις τών Έπταρίθμων χορός, τί'jς Βουλγαρίας ... (ΕΠΤ, 255) 
Χαίροις των Έπταρίθμων χορός, τοϋ έπιγείου ... (ΕΠΤ, 256) 
Χαίροις τών Έπταρίθμων χορός, ούρανο6άμονες ... (ΕΠΤ, 256) 
Χορείαν στησώμεθα, τόν ίεράρχην ... (ΚΛ, 111) 
Χορευέτω πάσα γij τί'jς Μυσίας ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
Χοροστασίαι πατέρων, καί άποστόλων ... (ΝΑ, 228; ΝΑ, 1695, 1740, 305) 
Χριστός σε έμεγάλυνεν, έν θαύμασιν ... (ΙΩ, 185) 
Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καί δωδεκάτειχε ... (ΠΕΝ, Θκ, 160; ΕΠΤ, 

ΒΕΝ, 349) 

Ω 

ΤΩ δέσποινα άγνή, Θεοτόκε πανύμνητε ... (ΙΩ, 175, Θκ) 
'Ώ θαύματος καινοϋ, ώ μυστηρίου ξένου ... (ΝΙ, 235) 
ΤΩ 'Ιωάννη μάκαρ, τί'jς 'Αλβανίας ... (ΙΩ, 1690, 283) 
'Ώλεσας, αίρετικών δειν<χ δυσσε6ήματα ... (ΚΛ, 71) 
'Ώλεσον τόν 'Ισμαήλ μετ' Τjχου θεόνυμφε ... (ΕΡ, 193, Θκ) 
ΤΩ μάκαρ άθλητά, άθλοφόρων όμόσκηνε ... (ΙΩ, 175) 
ΤΩ μί'jτερ Θεοϋ, σοί χαίρε κραυγάζομεν ... (ΕΠΤ, 266, Θκ) 
ΤΩ παρθένε μί'jτερ, άγvή δεδοξασμένη ... (ΝΑ, 1695, 1740, Θκ, 313) 
Ώράθης ώ παρθένε μήτηρ Θεοϋ ... (ΚΛ, 103, Θκ; ΠΕΝ, 159) 
'Ωραίοι οί πόδες σου, κηρύγματι γεγόνασι ... (ΝΑ, 218; ΝΑ, 1695, 1740, 301) 
'Ωραίοι τοίς στίγμασιν έφάνητε πολύαθλοι ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 338) 
Ώς άγαθόν στρατολόγιον, καί τοϋτο ... (ΠΕΝ, 131) 
Ώς ι'iγγελος ώφθης έν σαρκί, έγκρατής ... (ΙΩ, 164) 
Ώς &.γιοι τί'jς εύσε6είας, ύπάρχοντες ... (ΠΕΝ, 160) 
Ώς άπόστολος ώς κί'jρυξ, θλίψιν πάσαν ... (ΝΑ, 216; ΝΑ, 1695, 1740, 300) 
'Ως άρωμάτων, ή τών λειψάνων σου θήκη ... (ΚΛ, 109) 
Ώς δεσπόζουσα παρθένε τών ποιημάτων ... (ΕΡ, 192, Θκ) 
Ώς fνθεος ή ζωή σου, καί πανίερον ... (ΚΛ, 64) 
Ώς θησαυρόν πολυτελij καί κρήνην ... (ΙΩ, 176) 

387 



'Ως θύται δεσποτικft τft άφθάρτψ ... (ΕΠΤ, 265) 
'Ως καλώς στρατεοοάμενος, 6ασιλεί ... (ΙΩ, 166) 
'Ως λήθης ούκ άξίους φανεροί Χριστός ... (ΠΕΝ, 157) 
'Ως μόνη κυήσασα, τόν τών δλων ποιητήν ... (ΙΩ, 176, Θκ) 
'Ως μϋρον τό αίμά σου σοφέ, Χριστφ ... (ΝΙ, 234) 
'Ως δρθρος τοίς έν σκότει ... (ΝΙ, 249, Θκ) 
'Ώσπερ άστραrrη ύμων ό 6ίος έξέλαμψεν ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 346) 
'Ώσπερ δένδρον κατάκαρπον, νοητως ... (ΙΩ, 166) 
'Ώσπερ έν λειμώνι ίερ4'J, των άρετων ... (ΝΑ, 1695, 1740, 307) 
'Ως ποιμένα θεόλεκτον, ίεροκήρυκα ... (ΚΛ, 107) 
'Ως πϋρ έδείχθητε &γιοι, έν μέσψ άκανθων ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, 340) 
'Ως σοφός καί άγχίνους έκ νεαρός ... (ΝΑ, 214; ΝΑ, 1695, 1740, 299) 
'Ως στρατιώτης Χριστοϋ κατά άπίστων ... (ΝΙ, 240) 
'Ως ύπέρ νοϋν δανείσασα Θεφ πανάμωμε ... (ΕΠΤ, ΒΕΝ, Θκ, 345) 
'Ως τράπεζα ζωής, τόν άρτον έχώρησας ... (ΠΕΝ, 160, Θκ) 
'Ως φωστfιρ πολύφωτος, έκ Βελαγράδων ... (ΝΙ, 246) 
'Ώ του παραδόξου θαύματος, τοίς Έπταρίθμοις Θεός, ύπερ6λύσας 

ένέργειαν ... (ΕΠΤ, 267) 
~Ω του παραδόξου θαύματος, τοίς Έπταρίθμοις Θεός, ύπερ6λύσας 

τά νάματα ... (ΕΠΤ, 267) 
~ο του παραδόξου θαύματος, τοίς Έπταρίθμοις Θεός, ώς έπτά ... 

(ΕΠΤ, 267) 
το Τριάς άγία, καί μία βασιλεία ... (ΝΑ, 1695, 1740, 313) 
'Ώ των θαυμασίων σου Χριστέ 6ασιλείi, ώς έπτά αίωνας ... (ΕΠΤ, 

ΒΕΝ, 325) 
'Ώφθητε έν μέσψ των 6ροτων ίδσπερ οί άήττητοι πύργοι ... (ΕΠΤ, 

ΒΕΝ, 349) 
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