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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
“Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων βοᾶ λέγουσα, Δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως,
Πνεῦμα φόβου Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ”
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο Νέος Χρόνος είναι μια πρόκληση για ανανέωση διότι η Νέα Χρονιά φέρνει καινούργιες
προοπτικές και ελπίδες. Με την αρχή του Νέου Έτους, εορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός της
πίστεώς μας, τα Θεοφάνεια. Η Βάπτιση, είναι ένα μεγάλο γεγονός για όλους μας. Μέσα από
την Βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη, δίνει έμφαση ο Κύριος για την ανάγκη οι
πάντες να περάσουν από αυτό το Μυστήριο. Η Βάπτιση είναι το πρώτο Μυστήριο, που
λαβαίνουμε όλοι μας για να ενταχθούμε μέσα στην Εκκλησία. Το Βάπτισμα είναι αυτό που μας
ανανεώνει σε μια νέα ζωή, έχοντας ως κέντρο τον Θεό. Για αυτό τον λόγο, μπορούμε να
καταλάβουμε πως συνδέεται το μήνυμα της ανανέωσης της Νέας Χρονιάς για μας στους
Χριστιανούς μέσα σε αυτή την εορτή.
Τα Θεοφάνεια, εορτάζουμε την Βάπτιση του Κυρίου και σε αυτό το γεγονός έχουμε την
εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται αυτή η εορτή Θεοφάνεια, διότι εμφανίζονται ο Θεός
με τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, στην Βάπτιση του Κυρίου. Εμφανίζεται το Άγιο
Πνεύμα, με το περιστέρι και ο Θεός Πατέρας με την φωνή λέγοντας: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3:17). Μέσα στα πλαίσια της αναγέννησης με το Νέο Έτος,
έρχεται και η Ευλογία των υδάτων εορτάζοντας την Βάπτιση του Κυρίου. Δι' αυτού του
γεγονότος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ευλογεί πάσα την φύση δια του Μεγάλου Αγιασμού. Η
ευλογία του Αγίου Πνεύματος έρχεται να αγιάσει όλα τα ύδατα.

Σας περιμένουμε όλους εσάς να παραβρεθείτε μαζί μας αυτή την μεγάλη ημέρα των
Θεοφανείων εις την Εκκλησία και μετά όλοι μαζί να πάμε στον καθαγιασμό των υδάτων εις το
ποτάμι.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα σε όλους σας, για να είναι
πράγματι το Νέο Έτος ευλογημένο. Μόνο η Χάρις και η Ευλογία του Θεού, μπορεί να μας
εξασφαλίσει την υγεία και την ειλικρινή ευτυχία εις την ζωή μας.
Χρόνια Πολλά !
Με τις Ευλογίες του Κυρίου,

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος



THEOPHANEIA-GREAT BLESSING OF WATER: MEGAS AGIASMOS
Theophaneia, January 6th, is one of the oldest and most important Feast days of the Orthodox
Church, commemorates the presence of the Holy Trinity which took place at the Baptism of Christ in
the Jordan River. The Orthodox Church believes that when Christ was baptized, it not only marked
the beginning of its public ministry and revealed the 3 persons of the Holy Trinity, but it also
signified that the entire creation is destined to share in the glory of redemption in Christ. While
Christ entered into the Jordan to be baptized, two
things were happening: He was identifying Himself
with the people He had come to save; and, He was
identifying Himself with the whole of Creation
which was represented by water. Through His
baptism, our Lord Jesus Christ revealed the value of
the created world and He redirected it toward its
Creator. Creation is good and it belongs to God. It
follows then, that the Church teaches that creation is
sanctified through Christ. The Megas Agiasmos
affirms that humanity and the created world, of
which we are a part, were created to be filled with the sanctifying presence of God. After the solemn
blessing, the Holy Water is distributed to the faithful and is consumed by the faithful. The "Megas
Agiasmos Water," reminds us of our own baptism. In addition to the Megas Agiasmos, there is the
First Blessing of the Waters service which takes place on January 5th. This Holy Water is used to bless
our homes, places of work, fields/wells used for agriculture, etc. It is also celebrated when a home is
blessed, on the first day of the month, the beginning of the school year, the beginning of new
responsibilities, any new business undertaking or even the blessing of a foundation a new building or
home. On both days, the water is blessed by the Holy Spirit and can be consumed for our
sanctification and well being.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΙΝ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Κατὰ.Μᾶρκον.1:1-8
᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων
ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα
μετανοίας
εἰς
ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν.
Καὶ
ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία
χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο
πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ
ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ
ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ
ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε
λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα
ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν
Πνεύματι
῾Αγίῳ.

"After me comes he who is mightier than I, the
thong of whose sandals I am not worthy to
stoop down and untie. I have baptized you
with water; but he will baptize you with the
Holy
Spirit."

Από την Επιστολή Αποστόλου
Παύλου Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε,
κεκράξομαι
ὁ
Θεός
μου.

Τέκνον
Τιμόθεε,
νῆφε
ἐν
πᾶσιν,
κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ,
τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ
ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς
ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν
καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν
πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς
δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ
κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής·
οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς
ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8

Sunday
Gospel

before Epiphany The
according.to.Mark.1:1-8

The beginning of the Gospel of Jesus Christ,
the Son of God. As it is written in Isaiah the
prophet, 'Behold, I send my messenger before
your face, who shall prepare your way; the
voice of one crying in the wilderness: prepare
the way of the Lord, make his paths straight.'
John the baptizer appeared in the wilderness,
preaching a baptism of repentance for the
forgiveness of sins. And there went out to him
all the country of Judea, and all the people of
Jerusalem; and they were baptized by him in
the river Jordan, confessing their sins. Now
John was clothed with camel's hair, and had a
leather girdle around his waist, and ate locusts
and wild honey. And he preached, saying,

O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
TIMOTHY, my son, always be steady, endure
suffering, do the work of an evangelist, fulfil
your ministry. For I am already on the point of
being sacrificed; the time of my departure has
come. I have fought the good fight, I have
finished the race, I have kept the faith.
Henceforth there is laid up for me the crown of
righteousness, which the Lord, the righteous
judge, will award to me on that Day, and not
only to me but also to all who have loved his
appearing.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2016
ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ των ΦΩΤΩΝ ( Νηστεία )
Ακολουθία του Αγιασμού)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μεγάλαι Ώραι των Θεοφανίων 7:00-8:00π.μ.
Εσπερινός & Θεία Λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου
8:00-10:30π.μ.

Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού 10:30-11:00π.μ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά

6:00-7:00 μ.μ.

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου, 2016
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία
8:00-11:00π.μ.
Ακολουθία του Μεγ. Αγιασμού 11:00-11:30π.μ.
Τελετή Κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού
Στο ποτάμι (Shore Blvd. & 21st Ave.)
12:00μ.μ.
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου, 2016
Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Πολυεύκτου Μάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Εσπερινός
6:00-7:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-11:00π.μ.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Άγιος
Δημήτριος
Ευαγγέλου Δούρου

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Tuesday, January 5, 2016
The Order for the Lesser
Sanctification of Water ( Strict fast )
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Hours of Theophany
7:00-8:00a.m.
Vespers & Divine Liturgy
of St Basil
8:00-10:30a.m.
The service for the lesser
Sanctification of Water
10:30-11:00a.m.
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.
Wednesday, January 6, 2016
HOLY THEOPHANY
Great Blessing of the Waters
ST. DEMETRIOS- ST. CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00a.m.
Great Blessing of the Waters
11:00-11:30a.m.
Procession at the East River,
(Shore Blvd. & 21st Ave.)
12:00p.m.
Τhursday, January 7, 2016
SYNAXIS OF SAINT JOHN THE BAPTIST
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Saturday, January 9, 2016
Polyeuctus the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00 -7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, January 10, 2016
SUNDAY AFTER THEOFANY
SAINT DEMETRIOS SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Ολυμπίας Καλίνογλου
Γερασίμου Μωραἰτη

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Ανήμερα κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου τελείται στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς η Ακολουθία
του Αγιασμού των Θεοφανείων και στη συνέχεια οι
Ιερείς κατά την Ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας,
αγιάζουν τα σπίτια όσων χριστιανών το επιθυμούν και
το ζητήσουν.
Παρακαλούμε ενημερώστε το γραφείο της κοινότητάς
μας, ή τηλεφωνικώς
στο (718)728-1718 ή
συμπληρώσατε το κάτωθι απόκομμα, δια να
κανονίσετε την ημέρα και την ώρα την οποία
επιθυμείτε δια να αγιάσετε το σπίτι σας, ή την εργασία
σας.



HOUSE BLESSINGS
If you would like one of the clergy to bless
your home with
Holy water of the Theofania please fill out the
form below
and return it to the Cathedral office or call the
office at (718)728-1718 .
ΟΝΟΜΑ– NAME:______________________________________________________
Διεύθυνσης – ADDRESS:_________________________________________________
Αριθμός..Τηλεφώνου..Tel#:______________________________________________
Η πλέον κατάλληλη μέρα –Best Day_____________________________________
ώρα – Best Time:_____________________________________

EK MEΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ,
ΤΩΝ Ρ.Τ.Α.ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ,
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
& ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΣΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016

Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying with us
during the Divine Liturgy. While Holy Communion may only be received by
baptized prepared Orthodox Christians, our non-Orthodox guests are welcome
to join us in receiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion
of the Divine Liturgy.

Midnight Run
Beloved brothers and sisters in Christ,
We are reminded by our Lord and God Jesus Christ of the obligation of philanthropy
and love towards our neighbor. This is a reoccurring and of paramount importance
theme and teaching in Scripture. To this end, our YAL Bible study group Goya and boys
and Girl Scouts is collecting the following items to be distributed during our “MIDNIGHT
RUN Campaign” on FRIDAY, January 15th.
This is a program that provides us with six spots in Manhattan were we can go and
distribute these necessities to our homeless brothers and sisters. We will be renting 3
vans (donors welcome -$150 each) for transportation and the distribution is
ABSOLUTELY SAFE. All we need is your PRAYERS, LOVE and the following items which
can dropped off at our St. Demetrios Church office Monday to Friday 9 a.m. to 5p.m. and
Saturday 9 a.m. to 1p.m. Checks can be mailed to St. Demetrios Church or brought in
person and be made to out St. Demetrios Cathedral, with a notation for the Midnight
Run
May God bless you and your families and reward your love and generosity with every
Heavenly blessing.
+ Rev. Fr. Nektarios, Anastasios, Vasilios, Dionysios

Clothing: Light coats. Large and extra large sizes, as even small men and women like to
layer. Dark colors are preferred.
Durable pants. Again, large sizes are preferred, but sort into waist sizes between 32 and
40 and above, with inseam size marked. Blue jeans are preferred over khakis. Mostly
men's sizes but bring five or so pairs of women's pants as well.
Socks. Tube socks, rolled in pairs. White or dark.
New Underpants. Jockey style. Sizes 32 through 42. New women's briefs as well.
Sweatshirts and long-sleeve shirts. Large and extra large. Dark colors preferred.
******Hooded sweatshirts are very popular. Draw strings bags are also popular.
T-shirts. Medium through extra large. Any color.
Hats. Baseball caps for summer.
****Shoes. Sizes 9 through 12 and above. Lightly worn sneakers, soft-soled shoes and
work boots are preferred.
Belts.
Thank you for your Support.
............................................................................................................................................

7 Ιανουαρίου Σύναξις του αγίου ενδόξου Προφήτου,
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Από πολύ παλιά έχει καθορισθεί να εορτάζουμε
κατά την επομένη ημέρα των Αγίων Θεοφανείων την
Σύναξη του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού , για
το λόγο ότι αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό. Ο
Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε ο Όρθρος που ανήγγειλε τον
ερχομό της ημέρας του Κυρίου. Ο Όρθρος που
προηγήθηκε της Ανατολής του Ηλίου της δικαιοσύνης.
Έτσι τον ονομάζει ένας ύμνος των Θεοφανείων .
«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω , ετοιμάσατε την
οδόν του Κυρίου». Ομιλεί το στόμα του Ασκητού. Ο
χαρισματικός άνθρωπος που αναδείχθηκε «μείζων εν
γεννητοίς γυναικών». Ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
κηρύσσει προδρομικά μέσα στην έρημο το μήνυμα του
Ευαγγελίου του Χριστού. Ξαναθυμίζει τα προφητικά
λόγια του Ησαΐου ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που βεβαίως
αναφέρονται στον μεγάλο ερημίτη του Ιορδάνου. Ο
Ιωάννης ο Πρόδρομος κηρύσσει, με πέντε βαρυσήμαντες
λέξεις ό,τι θα διδάξει λίγο αργότερα ο Ιησούς:
«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών».
Λίγες σε αριθμό οι λέξεις του, αλλά βαριές σε
δύναμη μαρτυρίας. Ο άγγελος της ερήμου προετοιμάζει
τον ερχομό του Κυρίου και κηρύσσει συνοπτικά τις
διαστάσεις του λυτρωτικού του έργου. Το προδρομικό
αυτό έργο του Ιωάννου καθαγιάζεται και επικυρώνεται
από τον εν Τριάδι Θεό στο γεγονός της βαπτίσεως του
Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αναμφίβολα μια
ασκητική φυσιογνωμία. «Είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί
την οσφύν αυτού, η δε τροφή αυτού ην ακρίδες και μέλι άγριον ». Αυτό σημαίνει πως ο Ιωάννης
ήταν συγχρόνως και πρόδρομος, αλλά και υπόσχεση όλων των Αγίων Ασκητών της χριστιανικής
ερήμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το βασικό έργο του Ιωάννου ήταν ν' αφυπνίσει τις
συνειδήσεις των ακουόντων το κήρυγμά του και όχι να θωπεύσει τα αυτιά τους.
Το κήρυγμά του, κήρυγμα μετανοίας, σκόπευε στην συνειδητοποίηση και εξαγόρευση της
ενοχής τους, των αμαρτιών τους. «Και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι
Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας
αμαρτίας αυτών».

Η μαρτυρία, η φωνή του αγγέλου της ερήμου είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας που
βοηθά τον άνθρωπο να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία μέσα στην ξερή και
άνυδρη έρημο του παρόντος κόσμου.
Η Εκκλησία μάς καλεί στη σημερινή εορτή να ακούσουμε την «φωνή βοώντος εν τη ερήμω
...» και να προετοιμάσουμε όλοι μας «την οδόν Κυρίου», για να εξανθίσει η έρημος που ζούμε και
λέγεται σύγχρονη κοινωνία και ο καθένας μας να βιώσει το βαθύτερο και πολυδύναμο νόημά
της με το « απελθείν εις ερημίαν των παθών του».
Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην
Κωνσταντινούπολη της τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που έγινε κατά τον
ακόλουθο τρόπο: Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετέβη στην πόλη Σεβαστή στην οποία είχε
ενταφιασθεί το τίμιο λείψανο του Προδρόμου, παρέλαβε από τον τάφο τη δεξιά χείρα του Αγίου
Ιωάννου και την μετέφερε στην Αντιόχεια. Δια της δεξιάς χειρός του Προδρόμου γίνονταν στην
Αντιόχεια πολλά θαύματα. Λέγεται μάλιστα ότι κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού ο Επίσκοπος ανύψωνε και την τιμία Χείρα. Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν
και άλλοτε συστελλόταν.
Με την έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών, ενώ με την συστολή δήλωνε ανέχεια και
φτώχεια. Για τον λόγο αυτό πολλοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου επιθυμούσαν να την πάρουν
και, κυρίως, οι Κωνσταντίνος και Ρωμανός, οι Πορφυρογέννητοι. Έτσι, λοιπόν, κατά την περίοδο
που διετέλεσαν αυτοκράτορες αυτοί οι δύο, κάποιος διάκονος της Εκκλησίας των Αντιοχέων, Ιώβ
ονομαζόμενος, ένα βράδυ που κατά την παράδοση οι Χριστιανοί τελούσαν την ακολουθία του
Αγιασμού, άρπαξε την αγία χείρα του Προδρόμου και την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη.
Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού την ασπάσθηκε με πολύ σεβασμό, την τοποθέτησε στα
βασιλικά ανάκτορα.
Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χειρός του
προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή Σφωρακίου ).

