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SYNAXAHIUII
ετ

MIRACULA S. ISAIAE

ΡΗΟΡ Η ΕΤΛΕ

ΕΡιΊοme de Qhίtu lsaiae prophelαe cum lίbello miraculorιIm
eiusdem descripla esl ε <:odice biblίollIecae Bodleial1ae Ba&occ.
240, seu ΜεποΙΟΥίο rnensis maii, shec. Xll, 101. 72"-78 (t).
BreIJis ίΙΙα πaΓΓa!ίο seu Κοlμησις cum' εα IJlerumque verbis
CΟΙΙΙJεπίl (Juae ίll sYl1αxario Sirmondiαtlo ad dienI 9 πιαίί Ιια
befIlf, ίla /uπιεη lIΙ ίπ alleruIra quaedanI reperias quae ίιι

allera desiderarιlur. Deesl autem ί" codice BQdleiaIIo clulIslIta
ίΙΙά rnaximi ΙΠΟΠ1εnΙί de lrarιslalione oQrporis Consfantίna

de ulebrala synαxi : νστερο1l δέ μετακομισΟπ τό αγιοJl
b KΙΙHιστανnνovπόλει Αν τφ "αψ τα6 άγΙου
Λαυρεντ{ου πλησΙον Β}.αχεeνών, ΙΙΙ Φ κυ.Ι ή avvαEt, αύτοιϊ ίπι
τελείται (2). Iacebαl αulem sacrum corpus ίll οταlοτίο cum
te:mp lo Sanctί Laurentii Blαc/Iernarum colliuncto: πλησΙο)l
τοίί άγ{οτ) Λαvρεvτ{ον, υΙ e.sl ίη αΙίο synaxario (3); ε Ι hί' est
πά;σεπτος ίllε vadIό' ubi miracula plurima ρα Ιτι1Ια esse /erunlιι τ. Quod υεΙ e:ι: ίΙΙα visione e//icίlur qua lsaias Ull(l ,υπι
S. Laurenlίo MicJIaelί cuidam sεse: osltndisse perJlibetur (c. 3).
De S. Isαia 1l1aumαturgo eΊUsque ΟεραπεΙας 01κφ (c. 5), ubi
incubandi IIios viguiSSt videlur l1ihil praeter anollymi lίbel
lurn αd 1Ι0Β pervenisse existimo.
polim

εΙ

λεΙψανοl, αύτοδ ΑτΑΟη

.

Η.

,

D.

Μη"ί, τψ αντψ {μαΙφ] Ο'.
}(οlμησις

-

Αl'

Χιμστφ

προφήτον

OVTO!:' d Αομδοξότατος καΙ

τον

άγΙον

'Haatov.

μεΥιιλοφωιιότατος Τόiί θεον Πl!Ο

φήτης Ίf.f1αtας1jv άπό <Ιερovσα):ήμ. 07.ήσκει δΑ πρισθείς εΙς δtίo

(1) Ca l al. Gr. Ger m.,

ρ.

320.

(2) 8ΥηαΣ. Eccl. CP.,
(3) Ibld., ρ. 424.

ρ.

667.
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ΕΤ

MIRACULA

t'ίπό Μανασσή τοδ βασιλέως v[o;; Έζεκlοv . καΙ Ιτl.Οη νποκάτω
δρυός Άρωήλ, Αχόμevα της διαβάσεως τωl' tίδάτων ών άπώλεσεν

ΈζεκΙας ό βασιλεδς χώσας αύτά.

Καί. ό φιλάνθρωπος θεός τό

σημείον του Σιλωαμ έποΙησε διό τον προφήτην Ήσαta1', διότι πρό
τοίί dπOOαl'εί'l' ό μένας Ήσαtας όλιγωΡιίσας 'JiJEaro π/είν t;δωρ, 5
καί. εύθΑω ς &πεστdλ,ι aύτιρ Εξ αυτοίί iJδωρ ζώι ι . διά τοιίτο έκλ110η
Σιλωάμ,δ ίρμηνενεται άπεσΤflλμSvος. Άλλιί μ1}ν καΙ fnl τoiί ΈCe
χ/ου πρό τoiί nottjuat του, λάκκονι; κal τάς κολυμβ?ίΟρας bιί ηί
evrfl το-ϋ 'Haatov μικρό" νδωρ έξελ,μνΟεν, Οτι ή". 11 πόλις καΙ δ
λαός Ι" συγκλεισμψ αλλοφιίλων

. καί.
Κ';ριος d

("0 μη διαφΟαριί

t} πόλις

ώς

μή Ιχουσα νδωρ, εΙσψωυσε

Θεος ηίι; δεήσεως τoiί προ

10

φήτου Ήσαtοv· λοιπΟ ... ,ϊΒώτων οΙ πολέμιοι, πόθεν π{νουσιν οι

b τυ πάλε! ύδωρ· καΙ jtaOaJfTEr; εχαρακωσαν Τ7}ν πάλιν καΙ. παρε
καθέζοντο τιρ Σιλωαμ. 'Όταν oJJl1jexoVΤO σνν τψ ΊJσαtf/. οΙ Ίου-
δαίο!, αφVω ιεΨ!χετο το ϋδωρ. 'Επαν δέ οί αλί.ύφνλοι l1ρχοJlΤΟ, οίίκ
lξ'ίρχετο τά ΙΜωρ

15

. διό καΙ f!wr; σιίμερον αίφνιδΙως έξέρχεται το

ύδωρ κατά τι)ν ωραν, ~Jl7JeXETO ό 'Haatar; τύτε σ-ύ" τοϊς 'Jοvδαlοις,
ΙJlα

deLlBfj

το μvστήριον

ΥέΥονε

.

καΙ

το

έπειδ,) διά τού μεγαλου προφήτου

"llaatotJ

τοντο

παράδοξο"

χαρι" καΙ

& λαδ, πλησlοv αντάν τotί Σιλωάμ lπιμελωι; καΙ ένδόξως 20

θαύμα,

μ"ήμ,ι,

αίίτού

lΟαφαν, 6πως δια τώ" εtίχω" αντού Ιχωσιν ώσαvτως τή" άπόλαυ-

σιν του ίΜατος,

δι&η καΙ χρησμό, Ιδ&tJη α~τoίς περί τού νδατος.

'Έση δΑ ό ταφος Ή oatov TOV ΠΡOψf}ΤOυ Ιχόμεvα τοτ) ταφου τών
βασιλέων δπισθεν τον ταφον των Ιερέων ΙπΙ το μέρος τα προς

νότον. Σολομώ" γαρ lπο{ησε τούς ταφοvς τάι" βασιλέω" και. τοίί25

Aavtd,

διαΥραφας κατα άνατολας η)" Σιών, 71τις 'χει εΙσοδοJl άπα

Γαβαών μήκοΟεν τής πάλεως σταδlων είκοσι· καΙ iποlησε. σκο
λιαν εΙσοδοJl ~Oετo" κα;' ά""πονόητο" καΙ Ιση τοίς πολλοί,

Ιως σήμερο"

dy"ootJflbfI των τε ίερέω" καΙ Ολψ τφ λαψ. Έκεί

εΤχειι ό βασιλεv, Σολομών τα χρυσΙον το ις ΑlOιοπlας καΙ τα dρώ- 30

ματα

. καΙΙπεlδή Έζεκlα, d βασιλενς [δειςε τα μυστήριον τοίί

Δανtδ καΙ τοτ) ΣολομάιJlτος το;ς ΙΟ"εσι το;ς

ΒαβυλωνΙοιι; καΙ

iJllaJlav τα όστίλ τώιι προπατάρωιι αύτοτ) . δια -rovτo ό θεός έπη
ρασαΊΟ εΙς δουλι:lαv ΙσεσΟαι τα σπέρμα αντοίί_τοϊς ΙχθΡΟίς αt'ίτoύ
καΙ δκαρπον rnοlησεv

6 θεό, αντόν άπο τής ,'μέρα, lκεlνης. 35
Ταϊς πρεσβεΙαις, ό θΒό" 'Haatov ΊΟτ) προΨ?ίΊον σου καΙ "μίν

κατιlπεμφoJl πλιWσια τά Aλiη σον, δη ενλογητα, ύπαρχεις πιίJlΊοτε,
1'1ίν καΙ {ιεΙ καΙ εΙ, ΊOt'ι, αιωJlα, τάιν αΙώJlOJν, {ιμή ....

5.

Ε Ις

τιιλεσΟέντα

ISAIAE

τα

Ιν

τψ

πανσέπτφ

Οαύματα

μεγάλου
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PROPJlETAE

νvνΙ

προφtίτου

τον

ναιj)

άγΙου

'J/aat01J.

1. ~Oσα μiν δ,α τώι' αύτού Οεραπόντωιι κατα και(!ους

5 θιός

Οαυμάσια

έξειργάσατο, ούΔείς

καΙ

d,

6 των 8λων Prologus.
lJI

ά"Οθώπινοι; λογισμός

έaυτφ iί.Κθιβώς άιιαλογ{σαιτο 6καστα, μtί τι γε καί δυιιιίσεται
lξειπείJl καΙ Yθαφfi παραδουναι,

ωσπερ προσήκον'

dHor;

δέ γε

dλλο τι τω., πάντων έκλαβών καΙ τουτο ώι; οΙόν τε ταίι; wφιιμ(αις

τι:ίίll λόγων ύμνιίσας έαυτφ τε και πάσι τοίι; bτuγχΙ:Ι:νοvσι τήιι ψv-

10 χικ,/ν

ώφl.λειαν προσηνέγκατο

άπεΙρου γάρ 6,'τος του τών θεΙων

.

Οαυμάτωιι πελάγους καΙ μ,~τε τέλος μ*ε αΡΧ'ίν τιιιι ΡΥ.δαι
χοντος, εΙκότως ουδέ

" ntQl

αυτα

κατι:(λ'1ψις ~δlα

.. παρέ

t5ndQ%Bt.

Τούτων δ' οϋτως ίχόν των καΙ τοιούτψ τρόπι:Ρ τά θεία μεγαλεία
)lv)'

6.περ Ιν

-rfj

151~μaι; yeI'tif ύ τώιι προφητών μεγαλοφωνότατος

πιίντων QνWφημοvvτων, φέρε δή καΙ ,'μείι;

'Haatar;

ΙΟαυμα

τούργησεν,

'}

καΟ'

του κdσμοv παντός διαπρύσιος σάλπιγξ, τό θει&

τατον καΙ σεβάσμιον στόμα," αφΟονος πηγ,) κα.! ά εΙρρυτος, εΙς

μέσον άγάγωμεν καί τφ μ& δοκείν 8σον τό έφ' ήμίν γε έπαινεσω
μεθα, τφ

δ' γντι της άπ' αυτών ώφελεΙας μετάσχωμεν

καl. αύτοι

20 καΙ τοίς παροίίσι)' ως τινα τράπεζuι' παντοΙων Ιδεσμάτωιι πεπλ~

ρωίιένι,ιι πΡοΟιίσωμε,'. "Ώσπερ ')'άρ οΙ των ~αρ' ιίμίν ιιεγάλων
τινάς δι' Ιπαίνων σπουδάζοιιτες έπαΙρεlν ου

τών λόγων αύroίς
δώρων μετελαβον,

ToaoVTUP

τιίς άπυ

δόξης μετiδωκαν, 8σοll αύτ.οί παρ' αύτών

ovTwt;

οΙ

1'<1

μεγαλOtιργήματα τον θεού τα;ς

25Έ,ύφιιμ{αις καταγερα(ροl'τες ού κόσμο" το,ά προστιΟέασιν α).λ'

fJ

μό1'ον

avTol

xaτaxoafloiiVTa, καΙ πλOtιτ{ζoνται τ§ του f/eoίί

χάριτι. 'Ά γαρ ώς δυνατον αυτοίς Θεψ ΕVxaQIσTtjQLa ά"αφεθουσι,
τοΙΙτων ώς δυνατον παθά θεοϋ τ,ην dvταμοιβήμ dπεκδέχoντaι '

τούς γάθ δοξάζο)'τάς μι, δοξάσω, φrισίν ' δση δέ t} διαφορά της
30 τω .. dI'OedJnwv δ6ξrις προς τι)" τοϋ θεοϋι ύύδεlς Αστι πάντωιι
αν()ιιώπων ος μιί έπίστιιται. Έβουλύμην μ&

oJv

έγωγε κα ί πάντα

't'"&V αύτoί'i βίον εΙς μεσον προ()είναι καΙl1πι.ρ ίτι ών έν τιμ βίψ δοί
"εγκεν

rnaIPeaat .

dλλ' έπειδή τιί τα νέα i)πεeβάλλειιι τψ πλήθει

σvμπαeαλtιφθέντα τοίς παλαιοίς πλήθος λόγου έργάζετα ι , εΙωθε

35 δ,έ μάλιστα ρ~θυμ[αιι Ιμβάλλειιι άκροαταϊς Μγος αμeτρo" Ινα
μη καί.έφ' ήμϊν τοντο γένηται, πρός δΕ. καί τψ εΙιιαι τα πάλαι τοίς

πασιν ουκ άδηλα περιττον ήγησάμεvoι;

Td

γε Υύν Αχον ταντα περι

εργάζεσΟαι, Ικείνα μέν Ιάσω' ιΙρξομαι δΑ λοιπόν τουτων, δι'

d

τόν λόγον ΤOtιΤOνι deT{Wςo ένεστησάμην, τοιι τουτου δή του Ιγκιι;.

•

1 Rcg.
2, 30.

2ΒΟ

SYNAXΛRIUM

ετ

MIRACULA

μιασΟησομέl'Ον θεόν σιύμμαχσιι προστησ&.μρος, ιiίσΤB μη Π&"1'11
dφαμαeτεί, τον σκoπoiί", .άλλ' ώς τοίς περΙ σώμα 1'οσο110' δι' αvτoV
την Τσσιν lχαρlσατο.

PSaInl.
106, 2.

oi1tDJ,

Δο6νaι λόγον αΙ"έσεως,

καμ<ιΙ περί τουτονΙ τον λόγον dΥω'Vιwvτ&

τοίί διηΥήσασΟαι πάντα αυτοίί τά Οαυμά-

σια καΙ άκαυστας nOttluaσOat πάσας τάς «Ινέσεις

atlTov, l)"

ωσπερ 5

Ικεl,οις πιν ΙξαιΟειι ρώσι)/ ούτω τοίς ταϋτα μετερχομένοιι; τήν
έσω X&f!tV δωρ)Jσηται.

iohannl!~

tuυtniIf

1'hruι;ίus.

2. Νεα,lας τις Ίωάηιης καλούμε)'ος, οΙκων εν τιρ fJα)lεΙδει τΓις
θΡΨCΗς e" τιρ άριστα" ποτε iJδωι] αίηίσας τού άποιιlφασΟαι, ό
6τυΧΒν 6ιι φαρμάκφ d~Δηλl1μέJ'ΟV,κι"δtWψ χαλεπψ π~ριJ.πeσε'll" Επει- ιο
δή ' ί'άρ <tαq Ιαντού χείρας EβάπτισεJJ -ευονς κατά παντός του σώμα
τος Α;ικατασκήφαιι τό δηλητ1ίtμoν

ot'!'Twt; ιWτόν διίOηKεJI, ωστε

μηδ' δλωι; έιι ίαυτφ δυνασΟαι εΙναιιΙΙλλ' ΙΙεΙ unαeauadμcιov κατα-
,' τρνχε,ιι καΙ καταδaπαιιαν

Psalm,
67, 36.

.§avTdJl, Tl oJv ύ Οαυμαστός lv τοίι; dylotς αντου πεπο{ηκε Κvριος, ό fJeaxv μεν παιδεύων Ιπί πλείστον δd 15
τό.,.. '''εον Ικκα'ών; τόJl neoxs{ItevoJI ήμί1', τών πeοφητών τι}ν
κορωνΙδα, 'Haatav εΙι; τηιι Οεραπε[αJl προtησιν' δςέπιστάς τ<'[ι νεα~'
νΙιι. άψε που καθl!οοήσαιιη μόΥις τόιι έαυτου olκoν ζητεί}! AΙΙδτtlλα

το

τ:fί βασι).ι;υουσ71 -rvyxd1l0VTa, εΙ βονλοιτο τυχείν πϊς ίάσεαις .
d"eOl!lt; τοί) ϋ'ΠJ'oυ evOirnt; τoίi όραΟέντος μψ'υη}ς τοίς YOJlεiJat 20
γΙΙΙεΖαι ' οΖ κατα μηδέJι μελλ'ίσαντες Οσον τάχος σ:r.οvδ,ί uvv ,'cιμ
viq; προς τοιι noOrWjIeJIO'll παΡUΥί1JΟJlΤ'αl, ΚαΙ δή yeJlOfli,'wv τούτων

l Jl

ος

ΈV τ<'[ι ίερφ, όρι; ύ παίς το" έν ι'υκτί άμΟΟρώς πως &ψΟέντα αυ
τφ αΥαν Ικλάμπρως πρό της είσόδου του lερoiί ,'αΟΟ πρυτετvπω-

..

ItJ.vo)l' και. Μώ" ιγνω καί YJlwelaa.; oi1τως &νεβόησι; λέΥων:2[)
• Οδτος ό Αμός Ιατρός, ουτος ύ την Ιμην άρρωστίαιι έπισκεφdμεvoς,
οντος ό Τ1}ΙΙ τ<'[ι δηΙητηρΙψ σεσαΟρωμενην σάρκα εΙς άμεΙνω καΙ
νίαν fllJToμεiYJa{ μοι ύποσχόμειιος .(ί αυτού Οερα.πεΙf!.·

•

dAl' ώ

πρoφiίτα Χριστον και π/?Οφηταιν άπαντων σεβασμιώτατε. μή μου

τη .. Ικεσ[αν παρΙδ71ς, μηδε τής ένθάδε πορεΙας τι} .. έλπΙδα δε{ΕΙ1ς 30
ματαΙαν

TauTG

' ίπι σοι γάρ' ίλπίζων την πρός σέ aψιξιν lπoιησάμην, •

[λεγε καΙ 'ι χάρις τοίς

ώσ εΙ λεπΙΔω'll

αΙτοίΙσι η)ν ταχΙστηιι Aδlδoτo,

dπό πα'llτός τον σώματος τής διεφΟορν{ας πεπτω

κv[ας σαρκός καΙ ωσεί 1'BOY'l'O'tΊ ΙλάφοΙ)

iJ

βρέφους τής λειπομtvης

d'llαφtιεΙσηr;' καΙ oJrol μεν xaleovr:et; ίπί -rovTip και τψ ό, Υ{Ψ και35
τψ δι' cινr:oυ τήν Ιασι}! παeασχdJlΤΙ θεψ την

ne0U11xovaa}' άπα

νεΙμαl'τει; ε1Jχαριστlαν οΙκαΔε άJ'εχώρησαv.

Michael

3. 'Έτερος δέ Μιχαήλ μέν όνoμαζόμεiιoι; καΙ έναρΑτωι; βιώιι,

pro{ospa- -rfj τον πραιτοσπαΟαρ[ον δΑ nημημtvος dE1fJo, φαρμάκου

{harίu&,

πόσει

τό ζην άπειπών, πρCς τόν θείον τού προφήτον ναόν παραΥίνεται

•

'40
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καί τρείς καταμ[νας ,~μέρα;

dejj

μετά ταυτα τον παιιΈVδOξOν :r(!O-

φήτ-φι μετά τ~iί μεγαλομάρτυρος Λαυρεντ{οΙ} προστάττο,'τα αυτ(jί
καθεσΟέντι Ιφ' οΙς αύτo~ κεκομ{κεσαν διφρΙσκφ καί σκάψπ τή)l

χρε[αν ';οι'ίσασΟω' 6 καΙ

5 ιιεχΟείσ,,,

Ιμβλέφaι,

μα φoβε!JόII'

detj.

πoι~σας. εΙτα κελευσΟείς το;ς κατ€-

σαύρας καΙ δφεις κατακεκομμέιιους, θέα

βοuληΟείς ουν άποδράσαι, ου σιινεχωρήΟη προς

τού πρoφ~ίTOIι, έως άΙ' πάσα. τη" λvμ"" dποκevώσας το"

avToii
δεινού

ndOov;

ΠlI.ρυ.υτίκυ. έλέλυτο, ωστε μιΟ' ήμέραν τον ευχα-

lΟριστηρων ϋμνον άποδοvς τι:; Θει;ϋ lJλος

4.
#

olxov

καταλ,jφοιτο. Έπεί δΑ 'ι"ο1)το πεποl11ΚΕ, καΙ τον κατiχοvτος

Κωl'σΤll.ντίνος

VytJj;

ά,.εχώρησε.

δέ τις ηίς ΠαφλαΥ&νων χώρας ιJρμώμενoς,

COIISla.ιI-

ήν μ~ν η)ν τέχνην dμπίλωv Αργάτης. ΚαVμll.τος δΙ ποτε καταλα-

lίnus

βόντος, τα τής τέχνης μετρχειρίζετο . καΙ αύ'l"φ διtpiίσαι avPPIlV Paph/ago,
&μr.ι. τψ ρoφηθιlντι i!δατι βατράχων γεννήματα Ικπιείν Ιξεγένετο .

15 ιLν

αυξηΟI:"των καΙ Τ1)ν γαστέeα καθ' uπερβολήv έξοιδησό,ντων,

ώστε κατάγχειν

καΙ

Plq.

bι:aναγκάζει" το πνενμα τού οlκεΙου

σκή"ους άπορραγη-ναι, ό δηλωθείς u)lηρ τον τού προφ1ίτου σηκόν
καταλαμβάνει. TotίTov 01Π αυτψ κατ' όψι" παραΚΒλεvσαμέvοv τιμ
οίκεlψ ,'εφ dνακλιθήναι~ έπειδή τούτο ό πάσχα.ιν πεποΙηκt'V, α'Μις

20 πqoστάEαντoς αντού τi[ι τφ aaPaaplιp ,αφ :ταραμeJ'ΟΙΙΤΙ €δBσμα
Τψ l'οσουι,τι ποι'ι/σαι μ(ξαvτι κ'ιί του άγΙov llalov. φαγών αότδ
καί iv άφεδρώνι πάντα κεn/)tιας, ιi τι)ν dφόρητοv Ικεl"ην "όσο"
i:colet, uγιής αποκατl.στη καΙ τών κατατι::ιuχοvσώ}l δδιιν{ίjν έξελά
Οετο. ΠαΙ ούτος μέν oJTW; xalewv καΙ ευχαριστών τφ θει.ίΊ njll
25 οlκοι πορείαν έστέλλετο.
5. ΆVΉΡ δΙ. τις Ίωάl'νης ιπονομαζόμεl'ος, άλι είις μεν ~1I, πάΟει /olIanlIes
δΒ τον λαιμό" όδννώμενος, πρός τον της OceoπiJ1a; ΟΙΚΟ}l τοίί piscaIor.
π!:,οφήτου πορενεται κληθείς {ιπ' αυτού. ΕΙ γόρ πΙστει κεκόσμllΤΟ
ό d"tίΡ, ιΙλλ'

30 καταμεΙνας

oJv ώς έλεήμων ό προφήτης προέφΟασεν' ίκα"ιiς δ8
,}μίρας Ικείσε, κατ' όψιν ποeeνeσΟαι καΙ άλιεύειν τού

άγΙοv προστάξαντος, συν τάχε, τούτο ποιήσας πt'Vτήκοιιτα το"
ii.ριθμo"

θυμιάματος

Ουλάκovς

ύyρίj.. τα ξηρά γεώργια

f1yQwae, OavJLQ ΠQ(Jάδοξοl', b

We?IxdJ,", lνα καί παράδοξοΙ' 8" ΑαυτιίΊ δια '

τούτω,' tVfJl1 τη,. ίασιν' li γαρ πΌα' αότον ε,ληφε, ταυτα 'αvTΙP

35 πρσσκομίσας τήι' ύγΙεια-ν όλοσχερώς dI't'i τούτωl' έδέξατο καΙ
ύγιης καταστας Τ1)" ;τρoσήΚOtισαν εύχαριστΙαν &πέδ~κε' καί

>.

ώδε μεν τά περί τούτον τέλος ε'lληφε.

6,

Μοναχος δΙ. τις. Γεώργιος

ro{JvojLa,

1Jδρωπι τιμ δει-νοτάτφ

"οσηλευ&μενος, nαeέμει}lιι τιμ σεβα<tμΙφ' τούτου

"«0/,

Αν Ψ πολλοΙ

Georgius
nIonachus,

40 τήν Oeeoπelav έδέξαντο, καΙ avTo; ταύ'l"'1" ΑλπΙσας κομlσασθαι .

•

•
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lπικvρωv δΑ ΤOVΤψ τη .. i).π{δα τω. προφητω .. ό παιιε6φημο, o~
ματαΙως γεγέ'ηται :-ι:λήξας αύτόιι

i"

",,,,τΙ, ώστε διαρρηχθηιιαι

καΙ χαμοί πα. καταρρενσαι τό πάσχει. αυτόν έμπα ιουν Ιλκος.

Ύγη} ς οδιι κατ-αστάς ό είΡ'1μένος μοναχός μ:r' ενχαριστΙας καΙ
πλ~{o"o, πfστεαις

vπεΕήρχετο

'

καί "υχι.κης

καταιιύξεως TOV Ιερού

σηκού

5

όιι γάρ Ιατρόν ήπΙστατο δοκιμώτατον, τούτφ μηδέιι

άιιτάξιον άιιτιδοιΊναι δυΡάμε.,ος, φ

1}661'01"0 -τοΙ, ευχα(!ισ τΙαις κατ-α

κόρως καΙ vπιρμι,τρως ήμείβετο, ωστε συμβαίιιιωι
τάς 'l"oiί σώματος νόσους και

ψυχηιι λαμπροτέραν

1"1)"

δεστέραν lργάζεσθαι καΙ μηδει'Ι αλλφ ελπ{ζειν
dμφ6ΤΕΡQ σfΡζιn.

1"

i.

iJ n1i

τφ ΜσΟοι
καΙ Oεoει~

δυιιαμίνφ

10

πι(!ιστάσιαιl',

CoIlslan7. "Ην δΙ τις πάλιιι Κωνσταντί1'ος /πικα},ούμεl'ος, rti μέ:ν άξ'g.
tlnus
πρωτοσπαθύ(!ιοι;, νόσψ δέ κάτοχος βαρυτάτrρ . πάl'1'ωl' γαρ αϋτoiί
proto-. τών αρ
110ρω.,. κεκω λυμ Ι'
- ov'δ'
νων και παρ«πεΠ1'ωκ ό των ου'δ «μου

!ιρα

ι. αrIu$,

- 15

_..;

δλως; κινηΟήναι ήδιiνατo. Ουτος Ιπειδηπερ Ι" τιμ σεπτ{[11'αφ του

Ιεροφώνου κατετίθη, ί.,. (μ ουδέπαι ουδέποτε TUi'll παραγεΥονότων
κενός τις ύπΙσ1'ρεψε, σαι. πασι καΙ αυτός τον ίλπισΟέντος Ιπί1'υΧΒ

Maιth.

7, 7.

η)., γαρ ln,jeBtaII τοϋ σώματος OeeaπwOijl'at ζ1[fώ", tδρε'

τείτε γάρ, φησ'., καί εύΡ1~σεΤ8'"

xal

weW.

εϋχαριστ'αν

•
• Ζη-

dneIO-

αγαΥείν, ίπεί μ,ίrι.,α άλλη. Αξίσχυει', ΙσπεVΔε•• Τ"α μι) άχαρισ1"ας 20
όλιρ γραφtΊ· ό

oJ" άκάΟαρτος; ατεμ,) φέρων 1'1), "-':1'1'αν

καΙ σπενδαιν

αδθις "όσφ περιβαλεί, της παλαιας χε{ρονι 1'ό., ΙΠπον 1'αράξας,

<Τι Ιπαιχείτο, εΙς γήν καταρρ'πτει καΙ 1'ώ., ποδών τόν Ιτεραν πάνΤΙ1
ΣUI'Olif"

φθο""ίσας πάντως τιμ θeeαπevθέντι ό πονηρότατο"

δη

δη τoiί1'oν έώρα ·πρό, τόJl Ιερό. του προφήτου σηκον άφικόμειιο.,25

τόν εύχaριστήριoν

ϋιιι'ον άποδώσοντα'

Ισχυρός κύριος δούλου δρωrέτοv,
νασθαι

.6

τώσαι, ό δέ

Itt.,.

γαρ dvτικεlμεvοι;

,<veto, τω.,.

dlld γαρ κρεΙ1'τω.,. ό

naJlOver'g. nOf1ICoIfil,ov

{j}.O,l,

τό δύ

τόν avδeα ~πεΙyετo θανα

άπάντων αJOιι; αυτό.,. ώι; δυvάμε'l'ος Qνεκηr

σατο. Κλιl'ήρης γάρ πρός τό., 'ι'αο,l, άφικόμει;ος ι5περ δορκάδα τρέ- 30

χων, δ φησιν ή Οε'α γραφή, ΙπανηλΟε. ΚαΙ ό μέ'Ι' διπλο6 κιι,δύ.,ου
6υσΟε'ς, διπλαίς έκτε l'εστά ταις δειίσεσι τόν !(υρισι' 'μεγάλυνε.
Nicolαus

αrgenta-

rius,

Νικόλαος δέ τις όνομαζόμενος, d,ργvραμοιβός η}ν τέχνψ,

8.

παραλιλtιμένo; GJ.,. πα"τε}.ώς καΙ μή xeieat; μή πόδας Ικτείναι

δv)'άμε'l'οι;. ώστε καΙΙ.,. φορείφ κομί!;εσθαι. κληΟείς παρ' avτo1J,35
ώς δ" Ιιι τψ οίκφ γε"όμενο; έaυτου η/ν ίασι. δίξηται. dφΙκετό τε
καί

6

χάο,'Ι'

ήΟΒλησε" έκομΙσατο. Ού γαρ οΙ του θεoiί θεράποντες
ά.,.αβάλλονται,

αλλα

πρΙν

αίτηθήιιαι

"1'1)"

κατεπαγγfλ).οvται

καΙ πρίιι 1'1 τελέω, κατεπαγyεlλω.,.ται τήν Τασιιι προσηΟίασιν.

lohonnt.

9.

Ίωάννης δί ης. μιιράκιοιι ~'.ήιιO)χλείτo με.,. ι5πό κωφoiί mιεV-40
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ηρ ναφ t'ίπό τώιι Υο,έω"" lκεl"οu odule6unΙυ IU6,

Τ8 τοΟ lνoχλoσντoς αύτφ ώιηλλάγη πάθo~ καΙ η}ν δέουσα" dJlaπΙμφα, 8()Xαeιστ/α" θeι~ οίκαδε d.Jιeχώρησe.

10.

5 Ιστό"

τφ α()τφ δΑ τοτίτφ πάΟΒΙ καΙ κόeη τι, 'Ά"να ο",όματι κάτοχο,

ΠΟΤι! {)φα/νουσα καΙ τούτον διαφόροι; ΜΙαι,

καταπoικ/λ~

"Μα
ριιεllα,

λουσα "ύχθη τε νπό τοίί ΠΟJlηροτdτοv καΙ Ι, 'ΙΨ Ιερi[.ι οΤκφ t'ίΠό

τών

yol'iw", αύτιίι: κομισθείσα ηρ' 'Ιε θεράπειαιι [δiξατo "ql

dλλoυ, το;ς αύτοίς τοτίτοι; ,χομbοu, TOVTO" Ιατρό, ζητεί" άλη
θώι; lώμιnιo", προeτρΙφατο .

10

11. Κωνσ'Jα,τί."ο, Υ&Ρ τις καΙ αντος TovYΙP συνελαυνόμε1lO' τφ
,'οσιίματι, Ιδώ" τοντο τ& τι>lJμοια lπρaξB καΙ τα Ισα dπε/ληφ8 . ΚαΙ

ούτοι με,ι πΙστεως μεγΙστηι; μΙγιστον έδρΙψαl'το το" καρπόν.

12.

lίηιu

quldαm,

ΜακρΙνα δΙ τιι; πάθοι; με" εΙχε)! Εν τε τοϊ, σπλάγχνο ,ι; καΙ Macrina.

τφ στομύ.χφ άφόρητο)!

15 nOQιI:

Conslι:ιn

•

άστΙκτου δΑ δντος Ιζήτει τt}" Τααιν "αl

τot'ι, lατρους noeetιOe;aa περΙ

θεροπεΙαι;

α-'το;,

διελέ

γΒΤΟ, μισΟόν μ~ν καΙ ύπΒρ το π(]οσηκον προτειι'ομένη, άντ ι λαβείν
δΑ την νΥΙειαν άξιούσα

• οΙ καΙ πρός τούς μισοουι; άπιδ6)!τε, Ινε
llea ιS μέ, μισθό, καταβάλλεσθαι,
,., δΑ ",όσο, μη Oeeaπt6eaOat καΙ .,} με" αύτη, iλαττoiίσθαι μέλ20 λουσα κτησι, προ, τΟΟι; ΙατροιΊ; μnαπlπτει)!, ." δΑ u.."I0 τοϋ πάθου,
&d.nt} Ιτι πλio", αiιξά"εαθαι · . τoΙ1"aρoώι 6σο", Ικeί"οι Ιώντο, ή
"όσο, ΙσφάδαζΙ! καΙ 6αοι, θεραπεύειιι φαeμιίχοιι; t}ne/Y01'To, το6τοις dt} τρόπrρ δηλητηρΙων τα6τψ lκάκου", φΗ" γάρ ώ, εΙκός
δικαιο" καΙ TιW'J7}" Jtaed του δ,τω:; laTeoi) Ιαθήναι καΙ μ~Tε φα~
25 μάκοι, μ'ίτε μιοΟοϊι; κεχρημΙΥου., πΙστεω, δι pdvη, ζΒούσηι; καΙ
dQ8Ttj, δΟλον προτιθεμέιιου τή)! ίσσι)!' ώι; Υάρ lπί. τ!!ισΙιι ITeat
χεΙρουν τφ ΠΡ&.Υματι.'Έμελλε δΑ

t'οοοκομοvμhιη ούδεμlαν δ"ηοι" είJριoκε καΙ

a εΙχeιι

άπώλεσειι,

ών ΙδΒίτο μη T\ιχoiίσα

ned, μέν τον Ιερόν οΙκΟ1' άφ/κετο ' lλθoooα
δΒ ΠΡOσπlπΤ8& ώς εΙκός τιμ προψήτπ, I1n μή πάλαι προι; aUTdv
30 naeaylyo"n, άλλ' άνΟρωπ(ηι βοηΟεlιι. lπ-ή~ισε, σVΓ;Ινώμην αΙ
τούσα . 11 Δννοσαι Υοϋιι, ψησΙν, εΙ β06λει, τού θεοίί πρoφijτα πα""
έ1'δοξΒ, κα!
ΙάσαοΟαι καΙ μοι rij, τε μ,} Ικ τοΟ ΒύθΙος πρό. qj
κατoφtY}'ης avY1"vιίIvat καΙ οίί χρι1ζω τήν θεραΠ8Ιαν πορΙσασΟαι .

"6,,

εΙ Υάρ καΙ πάλαι προσεΚΒΙμην άl'θρώποις, ιΙλλ' oJν το πλέο" σοΙ,
35 μι1λλον δ~ π)ν ntioal" υ.πΙδα άνέθηκα. J ΤαΟτα )'oiίν εlπ ε καΙ
8.μα τΦ λ&"ψ (φησΙν) t1 τε δεφ'ιι; εΙσηκούΒΤΟ καΙ,., «lrt/atr; hrAIJρoiίτo . & πρoφ~τη, τι)" νόσο)! άφe/kτο καΙ t} 1"υνι} τή" ρώσιl' Μέ
ξατο, ώσΤ8 τον τε
σασα

rdxovr; καΙ τηι; Oeer.ιπela, τόν -redJtov θαυμά
wxaetaTfJfllot, (Ιμνοι, τόν 41"ιον eνφημ'ίσασα οΤκαδε χαΙ-

40 (!OVaa lπo~ει5ιτo, πασι τά τοΟ θεον μεΥαλεία κηρt'ίΤTOOOα.

•
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13. Άί'ωτητoς~έ τις "όσφ διι-νπ κατεχόμδ1lOς xal μηδ' δλως βα
δ{σαι δvvάμεvος, Tavπpo ζ'f/λώσας πρόι; τε τον προφήτψ έγέ1'8τσ
καΙ τ,}ν ίσαι)' έκομ{σατο.

Annιo/e,

14.'Αλλά 'ΚαΙ γυJIlί τις 'Ανατολ,) Π(]Οσα'ΙΟf]t.vομέV11. μαΥείαις
παρaτραπείσα τόll "0''6)' καΙ παραφσρος dκαΟdeτφ πνεvματι γι;1'ομέIΙ1), ίκέτις του άγΙου γ{ιιl!.ται

.

καί δ)

5

δι' bι.'πν{οv 1ν τιρ ,ιαιΡ

ο11σ11 αύη1 ό προφ'ίτης ΙφΙσταται προστάσσωιι πορεvθηvαι αυτήν

έιι τφ οίκφ αύτη, καί μέσσι. αυτου παν leevPIJaaaαv έv
ρείν η}ν aΙτΙαν

nlr;

νόσου' 11τις δ,)

Tri yfj ,ΑΨΙ1>

του; γΟ1ιείς λαβονσα μεΟ 1

έανΤ1ίι; τούτο έπΟ[?lσε «alli ΙξΊίτει δηληηjρια lφεvρoυσα προς τόιι 10
Οεραπεντι)ν α-JOtt; 7}πεΙγΒΤΟ. Ώς oVv 11γγισε τφ τό:τφ εiJθ1)ς tίπo
του δαlμονοι; σπαράσσεσΟαι 1ίρξατο και οϋτως δρόμφ πολλψ είσ
ελOoίiσα πeός τδ Ιερυιι καΙ μiγα Oυσιαση~ριol' πίς τε άυπι'ου φωτ
αγωγoiί χαι'δόι. σπασαμέvη πάσα,. dπbι:ιι: καΙ τού πάΟους παιιαυ-

Α1αΓία,

(jllerα

Α1αΓΙα,

Tlxa αφεΙθη.
15
15. !ιJαρlα δέ τις 1Jδρωπι l.οσηλενομέιιΙ] noHI:J χρ6ιιιΡ, τόl' τε
liytov έπεζ1Ιηισε καί τιμ σεβασρ'Ιψ ο'lκιΡ προσμεΙιιασα τη, Ελπl-.
δος ο("χ ήμαιιτεv . ΙI>vχΟη γαρ παρ' αυτοϋ 1'vχτdς, κσ.; TdTE έλκος
linUl' κατέρρευσε καΙ avTJl τού πάθους άπήλλακτο.
16. 'Ετέρα δΕ τις γυν~) Tri avTtί κλιίσει tποl.ομαζομbη, τόν20
πόδα άλγονσα δεινώ~ xal μJιδόλφς αντόν δVJιaμt,η πατησαι ι ως
#

μόνον ct(!Or; τόν πoλλo;~ παρασχόμεl'οιι τήιι ΟεραπεΙαν ~λθε προφή
την

Tou τε πόνου έπαύσατο καί '11), δέουσαν τίρ θεφ evxaetaιr{u1l

ι'.ινέπεμΨ6.

Thtophy17. θεoφVλακτoς δέ τις :'t'dl.t'l' προσαγορευόμειιος, naealtJTlXOt; 25
laclus I ύ)ν καΙ πveετφ άvtlΠolστφ βασανιζόμΒΙΙΟΙ;, 1v 6ψΕΙ αΙΙτιΡ τού προ
φήΤ(1) γεl'ομένου καΙ παντl μέλι:.ι τσν τού τιμΙου -σταυ(!οίί τύπον

διαχαράξαιιτος, lάOη 'τι:. καΙ οίκαδε χαΙρωρ ιL"t1~exeTO; dπασι τα

.

•

EIιprα:tfa,

τoiί

eeov ΙΙΒΎαλεία δημοσΙsVωv . κaί ταύτtι μο ώδε l:γινετo,

θεου

ταϊς τοϋ πΙ>oφ~ίτoυ καμπτομέ'!'ο!! δεψιεσι καΙ το;; αΙτοϋσι
ρώσιν

'
Ρeαβεύοvτος.

18. FvvI)

δι' τι, τιί,ί .. εvγεvιίίν ΕνΠf!αξία

Toi1vopa

n)vJO

υπό των έαυnί'

έπιβονλ'10είσα OερaπαιιιΙδων μαγεΙαις καί μηδόλως aObovσa κι
ιιηΟήι.αι ι

ptij.

των 7υκτών &φΟιντοι;

avTij

τού κηδεμόνοι; τω}, άπα,

..

τωρ καΙ -δποσχομένου -δγ(ειαν, εΙ καί αύη} άvθvπόσχηται μ?) κακου35
κακόνάντιδοίϊναι ταϊι; iπηρεασασαιςl,σvvετdξατο πα "τα τα πρσστατ
τόμενα, εΙ μQνο1l τής ύγεΙαι; Απ,'JVΧΟΙ. ποιψιαι

φαλαΙφ κoi 'Jij πύλ11

. -χαΙ b

a {ίν ενρπ κατακαwαι παeα

,

τοϋ

τφ προσκε

dylo\l 6(!ι.σ-

•
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θείσα, τoiίτό τε lπo{ησε μηδέν πολtmραΥμο",~σασα καΙ τής ύΥεΙας
iπιτυχoiίσα n)ν εύχαρισηΙριον ΦδΨ.. τφ elJΙP άποδΙδωΚδ.

19. Μάρθα δΙ τις

f.iIC" Τ* αθηΊς αΙτ{ας vοσήσασα καΙ τόν

Ικζητήσασα Αζητήθη καΙ αύτή παρ'

..

dytov

Mαrlha.,

aVTOV· εΙ Υάρ μη lπιCητoV-

5 μδνος έπιβλtπει, πόσφ μαλλον, ια καί τοϊίτο πeοσΥΙvητα.' · εί·
πόμτος }'ουν avToiί οrκοι τε άπελθεϊν χα! &evξασαv έν τφ πυλώνι

~" a.v e:i5eot δ(!vιθα δεδεμέ,'ην μετά τών lavt'Ii' τ(!ιχώ" καΙ τινων
dHwv lvTavOoi χομ[σαι καί κατακαiίσαι, έποlησέ τιι τό π(!οσταχ·
θέν καΙ της "όσου άπαλλαγιιίσα ύΥιής έμ τιj) οΙκφ ;'πέστ(!εψε.

10

20.

Καί ΠΙτρος δΑ τις

πάντων

νοσοκομείον

Tti aiITfl

lγfvετο,

τα

ιίρρωστίι;ι περιπεσων πρό; τό
πασι

δωρουμιι"α

θέλων καΙ

Ptlrus

α

sαnclo

α'Cίτός κομlσασθαι. Τού οδν προφήτου lμφονισθΑντος καΙ της sαnαntur.
ιίΧΟΨ11τοιι t:OVTO"

ποτ{σαντος,

dOΙw, έκδνθεΙσης αύτου τής

σqρκός πάσης της Ύοητe(ας, έρρωμiνος ψvχfl καΙ σώματι

15 στάθη.

"aTe--

..

ΚαΙ ιS μεν της "όσον dφsθslς τφ πα)lενδdξφ προφήΤ11 ι

δλυ καρδl". '-ξωμολΟΥήσατο καΙ τφ τού ;,φ(στO'V &ρόματι lφαλλεν.

21 . ·Ημείς δέ τό τίλος τών oVroV' φθdσα)lτες χατορθωμάτωρ Adho"atio.
dtaVVoa)ltE,
n).ovv, τφ θεφ η}ν wχαριστ(αν dvοlσωμε'V, 6τι τώΡ τοιούτωρ αυ..
20 'tov θαυμασ{ων έξηγητάς ήξ[ωσε γεγε .. ησΟαι· καΙ καθάρωμεν
κα! θαυματοιιργημάτων καΙ τόν lIπειρoν καΙ πλαnι ..

lαvTov, παιιτός IλolvOIλov καΙ λουσώμεθα καΙ καθαeoΙ "ατα την
aVτ'oti τον Ιεeοφώvοv κήρνκος μvσταγωγlαJ' ΥΒ .. ώμιθα καΙ πασα)'
dμαeτlαJO των ψvχων ήμω .. dφελώμeθα, ώς

liv

μή τιΙ τοι, dJIQ~

τωλοίς lκδιrrιoνμΈVoις τά του θεotϊ δικαιώματα καΙ τήν αι)τοv

Psalm.
25 διαθήκην dναλαμ{Jd.JOοvσι δια στόματος inanetAovJIe,l,Q παρά τotί 49. 16.
ποοφ*ον πεισ6μεθα
ύμείς ΟΙ

dxeoaTal

λάν{Jeωπο'V θεόν τοίς
σεσιν

rAewv

1,

άλλα τούτων τε οΤ τε ΙΕηΥηταΙ ήμε ίς καΙ

dκατάκριτοJO τή'l' διέξοδο» Ιξoμεv καΙ τόν φι

'tov

πρoκεψΈVoν π(!οιΡήτο" ΙκετηρΙοις δε+

σχόντες τών Ακείθρν άΥαθώΡ Απιτνχωμε .., χάριτι καΙ

30 φιλανθρωπΙι;ι τoiί κvρlοv ήμων Ίησον Χριστο,ί, φ
αιωνας τών αΙώνων, dμήν.

." δdξα 6Ι,

TQt),

,

