
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ 
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ

Έκ τών άνεκδότοιν εγκωμίων εις τούς τρεις 'Ιεράρχης1, εξ ών έχω 
ήδη έκδώσει τό τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων a, τό άρχόμενον «Τρεις με προς 
τριώνυμον παροτρΰνουσιν κίνησιν» και τδ τοΰ Ματθαίαυ Καμαριάιτου 1 * 3, 
τδ άρχόμενον «Εΐπερ άλλο τι τοϊς τοΰ λόγου Ό-εραπευταΐς καί λόγος εγ
κωμίων προσήκων», εκδίδω νΰν ένταΰθα τδ τοΰ Νικολάου Καβάσιλα4 5, τδ 
άρχόμενον «Οΐμαί γε τών εννομωτάτων καί δικαιότατων είναι».

Τδ έγκώμιον τοΰτο, οπερ εύρηται έν τοΐς κώδιξι Par. 1213 (φ. 101α— 
101α), Vind. theol. 262 (φ. 120β—121β), Coisl. 315 (φ. 189β—196α) καί 
άλλοις,φέρει επιγραφήν- «Εις τούς μγίους τρεις μεγάλους ίεράρχας καί οι
κουμενικούς διδασκάλους Βασίλειον τδν μέγαν, Γρηγόριον τδν ·θεολόγον 
καί 'Ιωάννην τδν Χρυσόγλωττον» δ. Ή έκδοσις γίνεται επί τή βάσει φωτο
γραφικών άποτυποψάτων τών άνωτέρω τριών μνημονευύ-έντων κωδίκων, 
αί μεταξύ τών οποίων διαφοραί είναι ελάχιστοι καί άνάξιαι λόγου.

Εις τούς άγίονς τρεις μεγάλους ‘Ιεράρχας 
καϊ οικουμενικούς διδασκάλους, Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον 

τδν ϋ'εολόγον και ’Ιωάννην τδν χρυσόγλωττον.

Οίμαί γε τών εννομωτάτων καί δικαιοτάτων είναι την γινομένην 
τοΐς πατράσιν πάσαν νέμειν τιμήν, ει περ δέ τινας τών απάντων πατέρας 
τής καθ’ ημάς ιεράς ταΰτης φατρίας καί τοΰ χοροΰ τών εύσεβοΰντων κο
ρυφαίους, ώς είπειν, καί προστάτας καί υμάς, ώ βέλτιστοι πάντων, ά'παν-

1 Περί τών ανεκδότων εγκωμίων εις τούς τρεις Ίεράρχας πρβλ. τήν έμήν έν
τφ άναμνηστικώ τόμφ τοΰ έκκλ. Φάρου Αλεξάνδρειάς διατριβήν υπό τήν επιγρα
φήν «’Ανέκδοτα εγκώμια εις τούς τρεις Ίεράρχας» (τόμ. 31 (1932) σ. 77—91).

3 Πρβλ. “Ενθ’ άν.
3 Πρβλ. «Επετηρίδα τής εταιρείας Βυζαντινών σπουδών» τόμ. 10(1933) σ. 

55 — 71.
4 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Νικολάου Καβάσιλα πρβλ. ίδίφ Κ ρ ο υ μ- 

β άχ ε ρ, Ιστορίαν τής βυζαντ. λογοτεχνίας μεταφρασθεΐσαν υπό Γεωργίου Σωτη- 
ριάδου τόμ. Α'. σ. 314 έ. καί F. Vernet, Cabasilas Nicolas έν τφ Dictionnai- 
re de Theologie catholique, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

5 Έν τφ κώδικι Vind. theol. 262 γέγραπται αντί Χρυσόγλωττον τό συνηθες 
Χρυσόστομον. Άναμφιβόλως αρχική γραφή είναι τό Χρυσόγλωττον.
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τες, ΐσμεν, μάλλον δέ ως ούδένας των πάντων- μόνοι γάρ απάντων υμείς, 
εί δει συντόμως είπείν ή κομιδή γε έν όλίγοις, τοΰ γ’ εύσεβεΐν ανθρώπους 
τά προς Θεόν αϊτιώτατοι κατέστητε και τής κοινής σωτηρίας πάσι συναγω- 
νισταί και συλλήπτορες, ώστε γε δει καί πάντας ανθρώπους καίκοινή καί 
καθ’ ενα καί τιμάν τοΐς γενομένοις ώς εύεργέτας υμάς ενός ούδενός τό 
παράπαν άπεχομένους των εις την ύμετέραν ευφημίαν φερόντων. Άλλα 
τό μεν κοινόν δίκαιόν γε τοσοΰτον καί οΰτω δήπου τό παρά πάντιυν υμιν 
οφείλεται θαΰμα, έμοί δέ τι καί πλέον ένεστιν- έχω γάρ τοι πρός τφ κοινφ 
δικαίφ καί τον ύμέτερον τουτονί δήπου περί υμάς έρο^τα καί την έκεΐ- 
θεν ανάγκην σπεΰδοντα κατά τό έπος ότρύνουσαν, ιοστε διά πάντων τό γε 
υπέρ υμών λέγειν άναγκαΐον έμοί γε γίγνεσθαι. Έπεί γε, εί καί των εί- 
κότων έξοο πεσοΰμεθα, άγαπήσομέν γε έν τοΐς παιδικοις ήττώμενοι, άλ
λως θ’ δτι καί πάντας τοϋτο παθεΐν ανάγκη, τούς υπέρ υμών λέγοντας, 
έπεί καί πάντα μεθ’ υπερβολής έν έαυτοϊς τά βέλτιστα συλλαβόντες καί 
πάντας έν πάσιν ύπερνικήσαντες, ώσπερ είκός τούς κοινούς τοΰ γένους 
σωτήρας, περί τούς έπαίνους τοΐς λόγοις ήτυχηκότες έφάνητε, θαυμαζό- 
μενοι μέν ύφ’ απάντων, θαυμαζόμενοι δέ ούδέν μάλλον, ούδ’ ώστε τοΐς 
έπαίνοις όρίζειν, άλλ’ αεί κάτω τιθέναι τούς λόγους τφ ύπερφυεΐ τών 
πραγμάτων, ώσπερ εις ανάγκην δη τινα καταστάντες μικράν άποφήναι 
την φύσιν τοΰ λόγου, ώς ούχ ίκανώς έπί πάντα άφικνουμένην. 'Υμείς 
γάρ, εί δει συντόμως είπείν οί πάσαν μέν αρετής ιδέαν ώς δή τινα μίαν 
κατωρθωκότες, ούτω δέ εις άκρον καί μετ’ ακρίβειας έκάστην, ώς καί 
κανόνες καί στάθμαι καί πάσι τοΐς άλλοις τούτων γενέσθαι θεοείκελοί 
τινες άτεχνώς' τής γάρ αρετής άπάσης διττής ού'σης καί εις άμφιο χωρού- 
σης καί τής μέν κοινωφελεστάτης καί τφ κοινφ λυσιτελεΐ συντελούσης, 
τής δέ πρός μόνοον τών κατορθούντιον καί μόνοις τοΐς χρωμένοις λυσι- 
τελοΰς, ούτιος έκατέρων εις άκρον ήλασαν καί τοσοΰτον άμφοτέρων έποι- 
ήσαντο λόγον καί μη μόνον σφίσιν αύτοΐς αλλά καί τοΐς άλλοις γεγόνασιν 
έν καιρφ, ώς καί μεγάλοι καί παρά πάντας έν τή τών ουρανών βασιλείς; 
κατά τον θειον προσειρήσθαι χρησμόν. Θεόθεν γάρ καί φΰντες την άρ- 
χΐ|ν καί τραφέντες καί αύξηθέντες, ούτως εύ τον πατέρα θεόν έμιμή- 
σαντο, ώστε καί τοΐς άλλοις άνθρώποις αντί τούτου κατέστησαν, πάντων 
μέν τών έκεΐθεν αγαθών άφθονο»' μετεσχηκότες καί πείραν ταύτην πρώ- 
την δόντες τοΰ κατ’ αξίαν τυχεΐν τφ χρήσασθαι τοΐς ύπάρχουσιν ώς προσ- 
ήκε. Πρώτον μέν ούν τάς ψυχάς άπειλικρινημένας παρεσκευακότες καί 
καθαράς καί συμπάντων τών γήινων άνοοτέρας καί τής κατ’ αυτά προ
σπάθειας, ώς μόνοις τοΐς άΰλοις, ώς άνθρώπφ μάλα πρός τρόπου καί συ- 
ζήν αεί καί συνεΐναι μηδενί τών κάτω προσέχοντες. Έπειτά γε Θεόν αυ
τόν καθαρώς ειδον καί συνεγένοντο καί τής έκεΐθεν έμπλεοι κατέστησαν 
αίγλης, άνθρακές τινες κατά τον ψαλμφδόν άναφθέντες καί φώτα τέλεια,
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τελείου φωτός γεννήματα. Καί μή μόνον τον Χριστόν εν γέ σφισιν αύ
τοΐς οίκοΰντα καί έμπεριπατούντα καί λαλούντα δήπου καί ζώντα κατά 
τούς θείους λόγους φοροΰντες, άλλα καί τοΐς άλλοις οίοί τε δντες τούτον 
έκλάμπειν καί την δόξαν αυτού διηγεΐσθαι καί τα μεγάλα μυσταγωγεΐν. 
Ούτω τοίνυν εαυτούς παρεσκευακότες καί οποίους είκός είναι τούς κοι
νούς των ανθρώπων προστάτας, οία κοινοί σωτήρες καί άρχηγοί τών 
βέλτιστων θεόθεν δεξάμενοι την τών ανθρώπων ποιμαντικήν προστασίαν, 
ώσπερ μετ’ εκείνον άρχειν λαχόντες, οΰτιος έπολιτεύσαντο την αρχήν ει
κόνες Θεού καί δντες άτεχνώς καί καλούμενοι, καί θείων καί ανθρωπί
νων, εί δει συντόμως φάναι, τεχνΐται. Ού μόνον γάρ τούς ανθρώπους ευ 
ποιοΰντες διετέλουν άνάγοντες προς τα κρείττω καί τό καλώς πολιτεύειν 
καί θεούς εξ ανθρώπων το γοΰν είς αυτούς ήκον τιθέντες, άλλα καί 
πολλφ μείζω, Θεού καί τών θείων εποιήσαντο λόγον. Πώς γάρ ούκ εμελ- 
λον καί κινδυνεΰουσαν ήδη προς τό μηδέν, ώς είπεΐν, χωρήσαι τήν ευσέ
βειαν έπανάγειν, ά'τε πολύν ήδη χρόνον παρά τών κάκιστα άπολουμένων 
αίρετιζόντων τυραννουμένην καί μονονού κλιθεΐσαν είς γόνυ καί Θεόν 
μέν ευμενή καί ί'λεων τοΐς δλοις τιθέντες, ανθρώπους δε τά προς αυτόν 
ύγιαίνειν παρασκευάζοντες καί τής εύσεβείας, ώσπερ τίνος ιεράς έχομέ- 
νους άγκυρας, έπειτα εφεξής καί τάς άγαθάς πράξεις, ώς είκός, προστι- 
θέναι καί τό κατ’ άρετήν πολιτεύειν ώς ούδενός χωρίς θατέρου τοΐς 
χρωμένοις λυσιτελούντος.

Δει γάρ έκατέρων λόγον ποιεΐσθαι, καί έργων καί πίστεως, τον ύγιαί- 
νειν δι’ ολοκλήρου ώς άληθώς ήρημένον καί τό σύμπαν είπεΐν νύν μέν 
κατά τών αίρετιζόντων ίστάμενοι καί τήν έκεΐθεν άχλύν διέχοντες, νύν 
δέ τούς άνθρώπους υπέρ τήν ύλην τιθέντες ταΐς θαυμασταΐς ύποθή- 
κα,ις καί προς Θεόν επανάγοντες, δθεν ού καλώς έκβεβήκεσαν. Ούτω βέλ
τιστοι πάσιν έφάνησαν ού μόνον σφίσιν αύτοΐς πολλών άγαθών αίτιοι 
καταστάντες, άλλά καί τοΐς άλλοις γενόμενοι σπλάγχνα χρηστότητος άτε
χνώς, ώς καί κατά τήν τού Θεού καρδίαν επιεικώς πολιτευόμενοι φανή- 
ναι διά πάντων τφ κοινφ λυσιτελεΐ συντελοΰντες καί τήν τών άνθρώ- 
πων σωτηρίαν εις άπαν πραγματευόμενοι, ώσπερ είς τούτο τήν άρχήν δή- 
πουθεν καί φανέντες/Ώσπερ γάρ τά τών άνθρώπων είς έσχατον άπαιλείας 
έλθόντα, άλλος μέν ούδείς τών απάντων, Θεός δέ σαρκωθείς έπανήγα- 
γεν, ούτω μετ’ εκείνον τοΐς αύτοΐς μικρού περιπεπτωκόσι καί Θεόν κα
θαρούς άγνοήσασιν ήρκεσαν πρό γε πάντων οι βέλτιστοι πάντων πάσαν 
έκ μέσου τιθέντες δυσχέρειαν καί θεόθεν φανέντες Θεόν έπειτα αυτόν 
καί τοΐς άλλοις γνωρίζουσι καί δπως τούτου πέρι καί φρονεΐν καί λέγειν 
προσήκεν, ώστε Θεφ μέν προσήκοντας είναι κιιί συγγενείς τινας, ώς εί
πεΐν, μόνους δέ πάντων υιούς ύψίστου δικαίως δήπου καλεΐσθαι. Εί γάρ 
δήπου πρό γε πάντων γνώρισμα Θεού τό οίκτίρμων είναι κατά τον θειον
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χρησμόν, γίνεσθε γάρ φησιν οϊκτίρμονες, καθώς ό πατήρ ημών οίκτίρμων 
εστίν, οί τοσοΰτον μέν απάντων ανθρώπων είληφότες έ'λεον, ως μή μόνον 
καθ’ εαυτούς, άλλα καί υπέρ σφάς αυτούς άγειν καί προτιθέναι τοίς 
όλοις, τοσοΰτους δε πόνους ύπομεμενηκότες υπέρ τής αυτών σωτηρίας, 
ούτω δέ καί τάς ψυχάς ήδέως εις μυρίους δεδωκότες θανάτους, ΐνα εκεί
νοι μόνον εύσεβεΐν έχιοσι καί την γενομένην ΐσχειν δόξαν θεού, πώς 
ού θεοί τινες άτεχνώς καί μάλα σαφώς βεβαιοϋντες ώς τών λογικών 
τοΰ Χριστού προστατοΰντες θρεμμάτων μετ’ εκείνου διά την προς αυτόν 
αγάπην, μετ’ εκείνου τοίς ολοις έχρώντο πράγμασι πάνθ’ υπέρ τούτων καί 
ποιειν καί πάσχειν έτοίμως έ'χοντες. Καί μην εκείνος μέν μήτε τής θεό- 
τητος έκστάς καί σάρκα λαβών δι’ ημάς τό καθ’ ημάς έγεγόνει οί δέ τούμ- 
παλιν έσπουδακότες έξ ανθρώπων θεοί γεγενήσθαι σωτηρία κοινή'τις κατ’ 
εκείνον πάσιν έφάνησαν τοΰ κοινή λυσιτελοΰντος καί τών θείων έ'νεκα νό
μων πάντα καί λέγοντες καί ποιοΰντες καί πάσχοντες, ώσπερ διά ταΰτα θε
όθεν τφ βίφ δοθέντες, εφ’ φ τών εκείθεν έπιταγέντων καί νόμων καί τής 
κατ’ αυτόν εύσεβείας δημαγωγοί καί παιδευταί καί τοίς άλλοις άνθριόποις 
ά'πασι γίγνεσθαι τοσοντφ μείζους τών παλαιών εκείνων νομοθετών, δσφ 
καί καθαρώτερον ούτοι συνεγένοντο τή Τριάδι καί τάς εκείθεν έλλάμ- 
ψεις λαμπροτέρας έδέξαντο. Έπεί καί τής υμνούμενης εκείνης κατά Μω- 
σέα νομοθεσίας τοσούτφ μείζους· αί τών μεγάλων δέλτοι καί τοίς ολοις 
καλλίους, δσον ουδέ παραβάλλεσθαι' λόγων γάρ καί τής έν λόγοις ρώμης 
επί τοσοΰτον ίόντες ώς μή μόνον τούς προ αυτών εν τούτοις μάλιστα δη 
θαυμασθέντας, αλλά καί τούς κατ’ εκείνους καί τούς μετ’ εκείνους ύπερ- 
βαλεΐν καί πάντας καθάπαξ ήττωμένους καί κάτω χιοροΰντας άποδεΐξαι 
περιφανώς πριϋτοι καί μέσοι καί τελευταίοι τοίς εν λόγοις άναφανέντες. 
Οί δέ καί τήν πάντα νοΰν ύπερέχουσαν τοΰ Πνεύματος χάριν, ώς ούκ οΐδ’ 
εϊ τις τών απάντων προσγεγονυΐαν λαβόντες τοιαύτην έπειθ’ ήμΐν τήν 
τών σφετέρων λόγων ρώμην μετ’ εκείνης απέδειξαν καί ούτω κρείττω τε 
έαυτής καί μείζω δεχομένην έ'παινον καί διά πάντων τοίς χρωμένοις λυ
σιτελή, ώς μή μόνον ουρανόν καί δοκεΐν είναι πάσι καί είναι πολλφ τού- 
δε τοΰ δρωμένου καί καλλίω δήπου καί μείζω τήν θείαν δόξαν διηγου- 
μένων αλλά καί τό μέγιστον πάντων στόμα τφ δντι Χριστοΰ ώς έξάγειν 
έ'χειν άξιον εξ αναξίου καί πάντας προς ουρανόν μεθιστάναι, μάλλον δέ τό 
τούτων μεΐζον καί θεόν αυτόν ώς είπεΐν συνίστησι καί κρατύνει καί τοΰ 
δπως δει :οΰτον είδέναι καί οΐαν χρή δήπου τήν περί αυτού δόξαν έ'χειν 
κοινή τις έστι νομοθεσία καί δρος ούτω παντοδαπούς τινας τούς τών με
γάλων λόγους ή τοΰ Πνεύματος απέδειξε χάρις καί διά πάντων ίόντας. 
Καί τοίνυν τοίς μέν κάκιστ’ άπολουμένοις, τής θεότητος ύβρισταΐς, ούτω 
τοι γενναίοχς πολεμοΰσι- καί τοΰ Πνεύματος έπαξίως ώς τούς μέν αυτών 
δόλους καί τάς δεινάς υπέρ τής κακίας ενστάσεις ούτως έξελέγχειν εύ
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μάλα καί τό μηδέν άποφαίνειν, ώσπερ εΐ μηδέ την αρχήν συνέστησαν, τούς 
δ’ έκπεπληγμένους παρασκευάζειν, ώσπερ τούς βροντή παταχθέντας έστίν 
δράν, τοΐς δέ γ’ εύσεβέσι καί όσοι τής καί)’ ημάς ίεράς ταύτης φατρίας 
πειθώ την τύραννον έφιστάσι καί ούτω ταΐς έκεΐθεν άνάγκαις πάντας χει- 
ροΰνται παντός μάλλον Όρφέως θέλγοντες καί κινοΰντες επί τά κρείττω 
ώς καί εκ των λίθων έγείρειν τέκνα τφ ’Αβραάμ κατά τούς θείους λόγους 
είπεΐν. Ούτως, ώ παντοδαπών αγαθών τεχνΐται, κηδεμόνες τοϋ κοινού καί 
σο)τήρες έφάνητε προσήκοντα τφ βίω καί τον λόγον έπιδειξάμενοι, ώς 
μήτε τά έργα των λόγων ένδειν μήτε μην τούς λόγους των έργων, αλλά 
καταλλήλως παντάπασιν έχειν καί διά πάντων άλλήλοις άρμόττειν. Ούτω 
γάρ τοΐς μεν έργοις τούς λόγους, τά δ’ έργα τοΐς λόγοις κοσμήσαντες καί 
δι’ έκατέρων ναούς εαυτούς Θεού καί όργανα Πνεύματος άποδείξαντες, 
έπειτα καί τοΐς άλλοις άνθρώποις έν καιρφ γεγόνατε λυσιτέλεια κοινή 
τφ βίφ φανέντες καί πάντων επ’ ευδαιμονία προστάντες κοινοί μελεδω- 
νοί σωτηρίας καί δοκοΰντες πάσι καί όντες καί τό μέγιστον είς ηδονής 
λόγον ού μόνον περιόντες, αλλά καί μετά τελευτήν, ΐν’ αθάνατα λυσιτε- 
λεΐν έχητε τοΐς κοινοΐς, ώστε μή τφ τοϋ βίου μόνφ χρόνφ τάς ευεργεσίας 
δρίζειν, αλλά τού μεν περιεΐναι πεπαϋσθαι, τού δέ εύεργετεΐν ού πε- 
παϋσθαι, άλλ’ ές τ’ αν τό τών ανθρώπων γένος αθάνατον ή καί τάς 
ευεργεσίας αθανάτους τηρεΐσθαι. "Ωσπερ γάρ είς ανθρώπους έτι τελοϋν- 
τες καί την μετά Θεού ξυναυλίαν τοϋ παντός έτιμώντο εκείνο) μάλλον 
ζώντες ή σφίσιν αύτοΐς, ούτως εξ ανθρώπων γεγονότες καί Θεφ καθα- 
ρώς συγγενόμενοι τούς ανθρώπους ού καταλείπουσιν, άλλ’ ά'νωθεν συν- 
αιρόμενοι τά βελτίω τή τών εύχών συμμαχία, οί δέ καί τοΐς λόγοις σύν- 
εισι δήπου ευ ποιοϋντες ά'παντας ούδέν ήττον ή πρόσθεν, ότε καί σωμα- 
τικώς τοΐς άνθρώποις συνήσαν. Ό μεν οΰν πάντων σωτήρ καί δεσπότης 
τήν άρρητον υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν εκείνην έπανήκε μέν, όθεν 
έξέβη, τήν σάρκα τεθεωκώς, έπεμψε δέ τον όμότιμον καί συνήν εκείνος 
αντί τού Σωτήρος ταΐς μαθηταΐς. Οί δέ μετ’ εκείνον κοινοί σο)τήρες αν
θρώπων καί κηδεμόνες φανέντες καί προς Θεόν άγο)γοί έπανήκον μέν 
εις ον καί έπόθουν καί έμιμήσαντο, ού πολύ δ’ είπεΐν καί όθεν εγένοντο, 
καταλείπουσι δέ τούς άρίστους τουτουσί λόγους καί γίνονται πάσι πάντα 
αντί τών πατέρων οϋτοι κανόνες μέν εύσεβείας, αρετής δέ καί τοϋ κατ’ 
αύτήν πολιτεύειν τοΐς άνθρώποις αγαθοί διδάσκαλοι. ’Εγώ δέ τοι καί 
δοκώ τον αγαθόν Ίησοϋν ούχ ών παρά τον βίον ήγωνίσαντο περιόντες, 
αλλά καί ών μεταστάντες τού βίου κατορθοΰσι διά τών λόγων φιλοτίμως 
άγαν άποδοΰναι τάς άμοιβάς καί κατ’ άμφω τών μεγίστων άξιώσαι γερών 
καί διπλούς τούς στεφάνους σφίσι γενέσθαι διπλώς γε ήγωνισμένοις, επεί 
καί ού παύσονταί ποτέ στεφανούμενοι ές τ’ αν τού γ’ εύσεβεΐν άνθρω
ποι δέωνται.
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Άλλ’ ώ τριάς απάντων άρίστη και τής υπέρ πάντας τριάδος εστία 
καί εϊκών τοϊς δλοις προσήκουσα. ΤΩ γλώτται Θεοΰ πυρίπνοι καί κιθάραι 
Πνεύματος καί ρομψαΐαι τοϋ δυνατοΰ, αΐς καθαιρεΐται παν ύψωμα κατά 
τής εύσεβείας κακώς έπαιρόμενον. ΤΩ Θεοΰ άρμα μυριοπλάσιον. Έγώ δέ 
καί πΰρ υμάς προσείπω ούκ άπεικότως, ώς έγωγε οιμαι, καί πτύον καί 
μάχαιραν, οΐς ό Κύριος διαιρεί τό χείρον τοϋ κρείττονος. ΤΩ Θεοΰ προς 
ανθρώπους μεγίστη καί κοινωφελέστατη φιλοτιμία. ΤΩ θεολογίας κανό
νες καί τοΰ Θεόν, ιος είκός, εϊδέναι πάσιν αϊτιώτατοι καταστάντες. ΤΩ 
καί την ψυχήν κατά τον Ίησοΰν υπέρ τής τών ανθρώπων σωτηρίας τι- 
θέντες καί πολλούς υπέρ τούτων καί μεγάλους ύπομεμενηκότες κινδύνους. 
ΤΩ Πνεύματος δντες καί τών τοΰ Πνεύματος πλήρεις καί ταΐς εκεϊθεν 
άκτΐσιν αυτοί τε φωτοειδεΐς δλοι φανέντες καί τούς άλλους ούτως εύ πε- 
ποιηκότες ταΐς παρ’ υμών αύθις άκτΐσιν ιος υιούς μέν φωτός άποδεΐξαι, 
πολλών δέ καί μεγάλων όφειλέτας άπαντας ϊσχειν. Άλλ’ ώ διά πάντων 
βέλτιστοι πάντων, ήνυσται λόγος, ον ύμΐν άπέδωκα αντί πολλών καί με
γάλων τών ευεργεσιών, ώστε μή περί τούς εύεργέτας δόξαι κακός. Υμείς 
δέ ταΐς ύπειργμέναις εύεργεσίαις έτέρας δή τινας προστιθέντες έν μέν τώ 
παρόντι βιοΰντι τοϋ πλημμελοΰντος άπηλλαχότες παρασκευάσοιτε δήπου 
καθαρώς τφ καθαρφ προσέχειν Θεφ, επί δέ τοΰ μέλλοντος χεΐρα όρέ- 
γοιτε μεταστάσι καί μεταδοίητε δόξης τον Θεόν ήμΐν ευμενή τιθέντες 
καί ΐλεων, φ ή δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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