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ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΥΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ἑορτάζεται ὁ ἅγιος
Ρωμανός, ὁ λεγόμενος Μελωδός, ὁ ὁποῖος ἤτονε ἐκ τῆς πόλεως
Ἐμεσηνῶν, ὅπου ἐγεννήθη καὶ ἐνετράφη καὶ ἐπέρνα ζωὴν καλὴν
καὶ ἀρεστὴν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν Ἐμεσηνῶν χώραν τοῦ φαίνεται
καὶ μισεύγει καὶ πάγει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὀδιὰ τὴν εὐλάβειαν ἁποὺ εἶχεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἐν
Βλαχέρναις, ὅπου ἤτονε ἡ τιμία ζώνη / καὶ τὸ ἅγιον ροῦχον τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὸ ὁποῖον ἐτίμουν ὅλοι μὲ μεγάλην εὐλάβειαν,
ἐπειδὴ τὸ κορμίν της ἐπάρθηκε τὴν τρίτην ἡμέραν / ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς της καὶ μόνον τὸ ροῦχον ἔμεινεν εἰς τὸν τάφον της καὶ ἡ
ζώνη της, τὴν ὁποίαν ἤδωκεν τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, καθὼς εἰς
ἄλλον Δυνατὸν εἴδαμεν. Αὐτάνα λοιπὸν ὅλοι τὰ ἐσέβουντα δικαίως,
καὶ μάλιστα ὀδιατὶ ἐκάνασι πολλὰ θαυμάσια, τὰ ὁποῖα ὀδιὰ νὰ
προσκυνήσει καὶ ὁ ἅγιος Ρωμανὸς ἐφῆκεν τὴν πατρίδαν του καὶ
ἐπῆγεν εἰς τὴν Πόλιν καὶ ἐπροσκύνησέν τα. Καὶ ὀδιὰ νὰ τὰ προσκυνᾶ πάντα ἠθέλησε καὶ ἐπόμεινεν εἰς τὴν Πόλιν καὶ δὲν ἠθέλησεν νὰ κατοικήσει ἀλλοῦ παρὰ εἰς ναὸν πάλιν τῆς Θεοτόκου. Καὶ
εὑρίσκει ἕνα μοναστηράκι λεγόμενον «ἡ Θεοτόκος ἐν τοῖς Κύρου».
Καὶ καλὰ καὶ ἐκεῖ ἤτονε τὸ κελίον του, ἀλλὰ συχνάκις ἐπήγαινεν εἰς τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἐκεῖ
ἤκανεν ὁλονύκτιον ψάλλοντας καὶ προσεύχοντας, καὶ ἐκεῖ ἐδέκτηκε καὶ τὸ χάρισμα τῆς ποιήσεως τῶν κοντακίων καὶ ἤκαμεν πλέον παρὰ τὰ χίλια, καὶ πῶς τοῦ ἐδόθηκεν θέλομέν το εἰπεῖν.
Τὴν νύκταν τῶν Χριστουγέννων ἐγρύπνησε κατὰ τὸ δυνατόν
του μεγαλύνοντας τὸ μυστήριον τῆς Παρθένου Μαρίας, καὶ ὀδιὰ
νὰ δώσει καὶ ὀλίγην ἀνάπαυσιν τῆς σαρκὸς ὀδιὰ νὰ ἠμπορεῖ πάλιν τὴν αὐγὴν νὰ ψάλει, δίδεται εἰς ὀλίγον ὕπνον καὶ ἐκεῖ τοῦ φαίνεται / ἡ δέσποινα Θεοτόκος καὶ ἐβάσταν ἕναν τόμον χάρτην
ἤγουν ἕνα χαρτί, καὶ λέγει του «ἄνοιξε τὸ στόμα σου νὰ δεκτεῖς
τὴν χάριν μου», καὶ φαίνεταί του πὼς ἀνοίγει τὸ στόμαν του καὶ
βάνει του ἡ Παρθένος τὸν τόμον καὶ καταπίνει τονε. Καὶ μετ’
αὐτόνον ἐγέρνεται καὶ ἀνεβαίνει εἰς τὸν ἄμβωνα καὶ ἀρχίζει μὲ
μεγάλην μελωδίαν τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, τὸ Ἡ Παρθένος σή-
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μερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ
προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι, μάγοι δὲ μετὰ
ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρὸ
αἰώνων Θεός, καὶ ὅλοι τὸν ἐθαύμασαν ἔτις εἰς τὰ λόγια ὡσὰν καὶ
εἰς τὸ μέλος, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ὀμπρὸς ἤρχισε καὶ ἤκαμεν τὰ
τόσα κοντάκια, τὰ ὁποῖα τὰ ἐποδέκτηκεν ἡ ἁγία Ἐκκλησία καὶ
ψάλλει τα εἰς τοὺς τόπουςκαὶ εἰς τοὺς ἁγίους καὶ εἰς τὰς ἑορτάς, καθὼς τὰ ἔκαμεν αὐτὸς ὁ ἅγιος. Καὶ ὅλοι τὸν ἐτίμουν καὶ
αὐτὸς ἐπερίσσευγεν τὴν ἀγάπην τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἤτονε δοσμένος καὶ εἰς τὰ ἔργα ἁποὺ τῆς ἄρεσαν, διὰ τοῦτο ἠξιώθη
καὶ καλοῦ τέλους καὶ εὑρέθη καὶ τὸ σῶμα του ἅγιον καὶ ἑορτάζει τονε ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία.
Βλέπομεν λοιπὸν πῶς αὐτὸς διὰ τῆς χάριτος τοῦ μεγάλου
καὶ καινούργιου τόμου / τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἠξιώθη εἰς
τόσα χαρίσματα. Ἔτις ἂς πο/θήσομεν καὶ ἡμεῖς νὰ εὑρίσκομέστανε εἰς τὴν χάριν καὶ εἰς τὴν ἀγάπην της, τὴν ὁποίαν ἔχοντας
θέλομεν τιμηθεῖν καὶ ἐδῶ καὶ θέλομεν γένειν καὶ ἄξιοι τῆς Βασιλείας τοῦ Υἱοῦ της, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ τύχομεν ὅλοι διὰ πρεσβειῶν
καὶ δεήσεων αὐτῆς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν, ἧς πρέπει
πᾶσα τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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