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Κυριακή Δ' Νηστειών
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η προσευχή και η νηστεία είναι δύο αλληλένδετες αρετές οι οποίες δεν μπορούν να
λείπουν από την ζωή των Χριστιανών. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ιησούς, μας προστάζει να
καλλιεργούμε αυτές τις δύο αρετές στην ζωή μας: "Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς
να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία"(Μαρκ. 9:29). Με αυτά τα
λόγια του Κυρίου καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι από μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε την
δύναμη του διαβόλου που μας οδεύει προς την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο.
Οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να αποφύγουν η να καταπολεμήσουν την αμαρτία.
Όλοι έχουμε ανάγκη της χάρητος του Θεού, να μας ενισχύει για να καταφέρουμε να
περιορίσουμε την αμαρτία στην ζωή μας. Η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό η
οποία, ενδυναμώνει την ανθρώπινη ψυχή. ¨Όταν αρχίσει ο άνθρωπος να προσεύχεται, αρχίζει
και να συνηθίζει σιγά σιγά την Προσευχή. Μετά όμως από κόπο και αφοσίωση, η προσευχή
ριζώνει μέσα στον άνθρωπο και αυξάνεται και ποιοτικά. Αυτό σημαίνει πως με την συχνή
εξάσκηση της προσευχής, ο άνθρωπος καταφέρνει να πειθαρχεί τον νου του και να μην τον
αφήνει να αποσπάται εύκολα από τις μέριμνες της ζωής.
Σήμερα, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Αγ. Ιωάννη τον συγγραφέα της Κλίμακος. Ο
Αγ. Ιωάννης ήταν ένας αγωνιστής εις την Μονή του όρους του Σινά , η οποία Μονή έχει
αναδείξει πολλούς Αγίους. Μέσα από την πολύχρονη του άσκηση και αδιάλειπτη προσευχή,
κατάφερε να φτάσει σε πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο και μας έγραψε το βιβλίο της Κλίμακος
για να μας διδάξει τις αρετές τις οποίες ο άνθρωπος χρειάζεται για να αξιωθεί να κερδίσει την
Ουράνια Βασιλεία. Ένα από τα κεφάλαια περί προσευχής αναφέρει: "η προσευχή, ως προς την

ποιότητα της, είναι συνουσία και ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό..., συγχώρησης των
αμαρτημάτων, γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις
θλίψεις..., τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου". Διαβάζοντας τον λόγο του Αγίου βλέπουμε
πόσο πλούσιο και πυκνό είναι το περιεχόμενου του κειμένου του.
Όσα και να πούμε για την προσευχή είναι πολύ λίγα διότι, χωρίς την προσευχή δεν
υπάρχει πνευματική ζωή και δεν μπορεί να προοδεύσει ο άνθρωπος πνευματικά. Εάν κάποιοι
δεν προσεύχονται, οφείλουν να αρχίσουν. Μόνο με την προσευχή θα καταφέρει ο Χριστιανός να
γνωρίσει ουσιαστικά την Χάρη του Θεού. Διαφορετικά αλλιώς, ο άνθρωπος απλά διατηρεί μια
επιφανειακή πίστη στον Θεό η οποία δεν είναι αρκετή για να αποδώσει καρπούς. Η πίστη είναι
πραγματική πίστη όταν ο Χριστιανός έχει να δείξει έργα και καρπούς της πίστης.
Αδελφοί μου, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας δίνει φώτιση και δύναμη να
καλλιεργήσουμε την προσευχή και την νηστεία στην ζωή μας, αυτή την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται
από τον πατέρα Νεκτάριο εις
Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τρίτη από τις 12:00π.μ. -2:00μ.μ.
Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης,
Τετάρτη απόγευμα στις 5:00-7:00μ.μ.

HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
At Saint Demetrios Cathedral
Every Tuesday from 12:00noon -2:00p.m.
every Wednesday afternoon, from 5:00- 7:00p.m.
at SS. Catherine & George Church

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
prepared and baptized 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.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ
Ἰησοῦ λέγων, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου
πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν
αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ
τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ
εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ
οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ
γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ
ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν
εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν
ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε
τὸν πατέρα αὐτοῦ · πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο
γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις
αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα
ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον
ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ
πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ
παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε·
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι
ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ
ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον
καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ
πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ
νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ
᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν
αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς
οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿
ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ
δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς
Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε
γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ
ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

Sunday of St. John Climacus
The Gospel According to Mark 9:17-31
At that time, a man came to Jesus kneeling and
saying: "Teacher, I brought my son to you, for he
has a dumb spirit; and wherever it seizes him it
dashes him down; and he foams and grinds his
teeth and becomes rigid; and I asked your
disciples to cast it out, and they were not able."

And he answered them, "O faithless generation,
how long am I to be with you? How long am I to
bear with you? Bring him to me." And they
brought the boy to him; and when the spirit saw
him, immediately it convulsed the boy, and he
fell on the ground and rolled about, foaming at
the mouth. And Jesus asked his father, "How long
has he had this?" And he said, "From childhood.
And it has often cast him into the fire and into
the water, to destroy him; but if you can do
anything, have pity on us and help us." And Jesus
said to him, "If you can! All things are possible to
him who believes." Immediately the father of the
child cried out and said, "I believe; help my
unbelief!" And when Jesus saw that a crowd
came running together, he rebuked the unclean
spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I
command you, come out of him, and never enter
him again." And after crying out and convulsing
him terribly, it came out, and the boy was like a
corpse; so that most of them said, "He is dead."
But Jesus took him by the hand and lifted him up,
and he arose. And when he had entered the
house, his disciples asked him privately, "Why
could we not cast it out?" And he said to them,
"This kind cannot be driven out by anything but
prayer and fasting." They went on from there
and passed through Galilee. And he would not
have any one know it; for he was teaching his
disciples, saying to them, "The Son of man will be
delivered into the hands of men, and they will
kill him; and when he is killed, after three days
he will rise."

Από την Επιστολή αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 6:13-20
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ
μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός,
ἐπεὶ κατʼ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν
καθʼ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω
σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτως
μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας.
Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν,
καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς
βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον
βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις

τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς
αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο
πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον
ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ
καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης
ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ
ἐσώτερον
τοῦ
καταπετάσματος·
ὅπου
πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ
τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
τὸν αἰῶνα.

St. Paul's Letter to the Hebrews 6:13-20
Make your vows to the Lord our God and perform
them. Verse: God is known in Judah; his name is
great in Israel.
BRETHREN, when God made a promise to
Abraham, since he had no one greater by whom

to swear, he swore to himself, saying, "Surely I
will bless you and multiply you." And thus
Abraham, having patiently endured, obtained the
promise. Men indeed swear by a greater than
themselves, and in all their disputes an oath is
final for confirmation. So when God desired to
show more convincingly to the heirs of the
promise the unchangeable character of his
purpose, he interposed with an oath, so that
through two unchangeable things, in which it is
impossible that God should prove false, we who
have fled for refuge might have strong
encouragement to seize the hope set before us.
We have this as a sure and steadfast anchor of
the soul, a hope that enters into the inner shrine
behind the curtain, where Jesus has gone as a
forerunner on our behalf, having become a high
priest for ever after the order of Melchizedek.

ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ

Παρακαλούμε θερμά
όσοι επιθυμείτε
να προσφέρετε την δωρεά
σας δια τα άνθη του
Επιταφίου όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο της
Κοινότητας Μας
στο (718) 728-1718

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Νικολάου Κτώρη
Μαρίας Tηλιαδώρου
Κυριακής Μπουραζιέρη
Σωκράτη Σωκράτους
Γεωργίου Μανδαράκα
Χάρη Χριστοφόρου
Ηλία Εμμανουήλ Νάκη
Μιχαήλ & Καλλιόπης Μουσουράκη
Θεοχάρης Νότας
Στυλιανού Σταματόπουλος
Βικτωρίας Μαρκοπούλου
Αβραάμ Ζιρινήδης

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Γεωργίου Κόκκινου
Γεωργίου Μίχαλου
Πρεσβ. Άννα Σκουλή
Παναγιώτας Ράφτη
Πολυξένης Xαρτοφίλη
Καλλιόπης Κόκκινος
Ευαγγελίας Σκαλιώτη
Άρτεμις Σφυροπούλου
Ανδρέα Λουκά
Βίκτορος Κοτσαμπάσση
Αλέξανδρου Φιλλιπή
Καλλιοπής Κοντoμανώλη
Μαρίας Σαράντη
Καλλιόπης Πάππα

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Κυριακή, 18 Μαρτίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.

Sunday, March 18, 2018
SAINT CATHERINE
Vespers of Contrition

Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Monday, March 19, 2018
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Τρίτη, 20 Μαρτίου, 2018
Των εν τη μονή Αγ. Σάββα
αναιρεθέντων Οσίων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Tuesday, March 20, 2018
Rigtheous Father slain
at the Monastery of st Savas
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
Ιακώβου Ομολογητού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00-9:00μ.μ.

Wednesday, March 21, 2018
James the Confessor
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy(evening)
7:00-9:00 p.m.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου, 2018
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:30μ.μ.

Thursday, March 22, 2018
GREAT CANON of Saint Andrew
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:30 p.m.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου, 2018
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ
και σχολική Θεία λειτουργία
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
7:00-9:00μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
7:00-9:00μ.μ

Friday, March 23, 2018
AKATHIST HYMN
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
and school liturgy
AKATHIST HYMN
7:00-9:00p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
AKATHIST HYMN
7:00-9:00p.m.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Αρτέμονος Επισκόπου Σελευκείας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
Μέγας Ἐσπερινός
7:00-8:30μ.μ.

Saturday, March 24, 2018
Artemon Bishop,
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Great Vespers
7:00 – 8:30p.m.

Κυριακή, 25 Μαρτίου, 2018
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Εθνική Εορτή)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 -11:00π.μ.
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 -11:00π.μ.

Sunday, March 25, 2018
ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers of Contrition
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

6:00-7:00 p.m.

18 Μαρτίου Αγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων
Ο Aγιος Κύριλλος καταγόταν από την Παλαιστίνη και γεννήθηκε πιθανώς το 313 στα
Ιεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος υπό του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μαξίμου του
Γ΄(333-348), τον οποίο και διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα κατά
τις αρχές του 348, είτε διότι ο Μάξιμος απομακρύνθηκε από τους
αιρετικούς Αρειανούς, είτε διότι πέθανε.
Ο Αγιος αρχικά αδιαφορούσε για τις δογματικές «λεπτολογίες» και
απέφευγε τον όρο «ομοούσιος» . Γι αυτό ο Αρειανός Μητροπολίτης
Καισαρείας Ακάκιος ενέκρινε την εκλογή του και τον χειροτόνησε
Επίσκοπο. Αλλά συνέβη κι εδώ ότι συνέβη αργότερα και στην
περίπτωση του Αγίου Μελετίου, Πατριάρχου Αντιοχείας († 12
Φεβρουαρίου). Ο Αγιος δεν έμεινε εκτός του κλίματος της εποχής,
ως προς τους δογματικούς αγώνες, και από τους πρώτους μήνες της
αρχιερατείας του αποδείχθηκε με τις περίφημες Κατηχήσεις του
υπερασπιστής των αποφάσεων και των όρων της Α΄ Οικουμενικής
Συνόδου.
Τους αγώνες του Αγίου Κυρίλλου εξήρε και η εν Κωνσταντινουπόλει
Σύνοδος του 382 (Θεοδώρητος, Εκκλ. Ιστορία 5, 9).
Η δογματική τοποθέτηση του Αγίου Κυρίλλου υπήρξε η πρώτη αιτία
ρήξεως με τον Επίσκοπο Ακάκιο Καισαρείας, ο οποίος στην συνέχεια
ζητούσε διάφορες αφορμές για να καταστρέψει τον Αγιο. Δεύτερη
αιτία ήταν η διαφορά σχετικά με την δικαιοδοσία των δύο εδρών. Ως
γνωστόν, λόγω καταστροφής της πόλεως των Ιεροσολύμων η εκεί
Χριστιανική διασκορπίσθηκε, μετά δε την επανοικοδόμηση αυτής οι
Χριστιανοί ήσαν λίγοι, γι αυτό σε Μητρόπολη αναδείχθηκε η
πρωτεύουσα της Παλαιστίνης Καισάρεια. Μετά από λίγο, όταν οι
Χριστιανοί των Ιεροσολύμων αυξήθηκαν, η Επισκοπή Ιεροσολύμων
ζήτησε αποκατάσταση της παλαιάς αυτής θέσεως. Το 325 η Α΄
Οικουμενική Σύνοδος, δια του 7 ου Κανόνος αυτής, όριζε να τιμάται ιδιαίτερα κατά τα αρχαία
έθιμα ο Επίσκοπος Αιλίας, δηλαδή Ιεροσολύμων, η δε Μητρόπολη Καισαρείας να διατηρεί
οικείο αξίωμα. Η ασάφεια της διατυπώσεως του κανόνος προεκάλεσε διένεξη μεταξύ του Αγίου
Κυρίλλου και του Ακάκιου.
Ο τελευταίος ήταν σε πλεονεκτική θέση λόγω της υποστηρίξεως αυτού από τον Αρειανό
αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337- 361), και αφού ευρήκε πρόφαση κατά του Αγίου Κυρίλλου, ότι
σε καιρό λιμού πούλησε ιερά κειμήλια και αναθήματα για να προσφέρει τροφή στους
άπορους, καθαίρεσε τον Αγιο δια Συνόδου, η οποία συνήλθε στα Ιεροσόλυμα το 357 και τον
απομάκρυνε από εκεί.
Ο Αγιος Κύριλλος εξορίστηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έγινε δεκτός υπό του εκεί
Επισκόπου Σιλβανού, ο οποίος απέρριψε την αξίωση του Ακάκιου να διακόψει την επικοινωνία
με τον Αγιο. Ωστόσο ο Αγιος Κύριλλος ζητούσε να διερευνηθεί η υπόθεση του από μεγαλύτερη
Σύνοδο. Πράγματι, η Σύνοδος που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα το 359, τον αποκατέστησε και τον
αθώωσε, αλλά ο Ακάκιος, αφού κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, ματαίωσε τις αποφάσεις της
Συνόδου των Ιεροσολύμων δι άλλης Συνόδου, η οποία συνήλθε το 360 στην Κωνσταντινούπολη
και επικύρωσε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου Κυρίλλου.
Ο Αγιος Κύριλλος επέστρεψε στην έδρα του, όπως και οι λοιποί εξόριστοι Επίσκοποι το 361,
επί αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος θέλοντας να έχει κοντά του όλους τους
εχθρούς του αυτοκράτορος Κωνσταντίου, ανεκάλεσε τους εξόριστους Αρχιερείς. Ο Αγιος
αισθανόταν την ανάγκη να επιδοθεί στην διαποίμανση του ποιμνίου του. Αλλά μετά τον θάνατο

του Ιουλιανού του Παραβάτου, στις 26 Ιουλίου 363, εξορίσθηκε και πάλι από τον αυτοκράτορα
Ουάλη (364-378) για ένδεκα χρόνια και επανήλθε στα Ιεροσόλυμα μετά το θάνατο του
αυτοκράτορος, το 378.
Ο Αγιος Κύριλλος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 387. Το κύριο έργο του είναι οι Κατηχήσεις, οι
οποίες εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Διακαινησίμου
εβδομάδας του 348 στην βασιλική της Αναστάσεως. Σκοπός του έργου του ήταν αφ' ενός η
εισαγωγή των Κατηχουμένων στις θεμελιώδεις διδασκαλίες της πίστεως και του ηθικού βίου των
Χριστιανών, αφ' ετέρου δε η φανέρωση των Μυστηρίων της Εκκλησίας στους Νεοβαπτισθέντες.
Η αξία των Κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλλου είναι ανυπολόγιστη. Κανένα έργο προ αυτού δεν
εμφανίζει με τόση παραστατικότητα σχεδόν όλο το τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
καθώς και μυστηριακό και αγιαστικό σύστημα, με τόση καταπληκτική ομοιότητα προς τα
μέχρι σήμερα τελούμενα στο ναό, ώστε δικαιολογημένα να θεωρούμε ότι οι Κατηχήσεις του
Αγίου Κυρίλλου αποτελούν έκτυπη αναπαράσταση και στην πράξη διατήρηση αυτής της ίδιας
της Αποστολική Τελετουργικής Παραδόσεως.

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι «Κοντάκιον».
«Κοντάκια»
παλαιότερα ἐλέγοντο ὁλόκληροι ὕμνοι, ἀνάλογοι
πρὸς
τοὺς
«Κανόνες». Ἡ ὀνομασία ὀφείλεται
μᾶλλον
τὸ κοντὸ ξύλο ἐπὶ τοῦὁποίου ἐτυλίσσετο ἡ μεμβράνη
ποὺ περιεῖχε
τὸν ὕμνο.
Τὸ πρῶτο
τροπάριο ἐλέγετο
«προοίμιο» ἢ «κουκούλιο»
καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα ἐλέγοντο
«οἶκοι», ἴσως
διότι ὁλόκληρος ὁ ὕμνος
θεωρεῖτο ὡς
σύνολο
οἰκοδομημάτων ἀφιερωμένων στὴ μνήμη κάποιου ἁγίου. Κοντάκιο λέγεται συνήθως σήμερα τὸ πρῶτο
τροπάριο ἑνὸς τέτοιου ὕμνου.
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος περιέχει προοίμιο καὶ 24 «οἴκους». Τὸ προοίμιό του σήμερα εἶναι τό: «Τὴ Ὑπερμάχω
Στρατηγῶ».
Ἡ «ἀκροστιχίδα» τοῦ ὕμνου εἶναι ἀλφαβητική, δηλαδὴ ἀκολουθεῖ τὴ σειρὰ τῶν γραμματων Α΄, Β΄, Γ΄,
Δ΄ἕως
Ω΄.
«Ἐφύμνιο»
λέγεται ἡ τελευταία
φράσις
τοῦ ὕμνου
οὺ ἐπαναλαμβάνει ὁ λαός. «Ἐφύμνια» ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ἔχει δυό: Τὸ «Χαῖρε, Νύφη ἀνύμφευτε» στοὺς
περιττοὺς «οἴκους» (1,3,5,7,κτλ) καὶ τὸ «Ἀλληλούϊα» στοὺς ἀρτίους (2,4,6,8 κτλ).
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ἀρχίζει μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ἔπειτα ἀναφέρεται σὲ ἄλλα
γεγονότα, ὅπως τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου, τῆς θεώσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς θεομητορικῆς ἀξίας
τῆς Θεοτόκου.
Ποιητὴς ποὺ νὰ μὴν ἐπιδέχεται ἀντιρρήσεις δὲν δόθηκε μέχρι σήμερα. Οἱ περισσότεροι θεωροῦν
τὸν Ὕμνο ὡς ἔργο τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
Κατὰ τὸ ἔτος
626 ἡ Κωνσταντινούπολη
πολιορκήθηκε ἀπὸ τοὺς
Πέρσες
καὶ Ἀβάρους. Ὁ βασιλέας Ἡράκλειος ἀπουσίαζε στὴ Μικρὰ Ἀσία σὲ πόλεμο κατὰ τῶν Περσῶν. Τότε ὁ
φρούραρχος
Βῶνος
μαζὶ μὲ τὸν
Πατριάρχη
Σέργιο ἀνέλαβαν
τὴν ὑπεράσπιση
τῆς
αὐτοκρατορίας. Ὁ Πατριάρχης περιέτρεχε τὴ πόλη μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ ἐνεθάρρυνε τὰ πλήθη
καὶ τοὺς μαχητές. Ξαφνικὰ ἔγινε φοβερὸς ἀνεμοστρόβιλος ποὺ κατέστρεψε τὸν ἐχθρικὸ στόλο
καὶ τὴ νύκτα τῆς 7ης πρὸς τὴν 8η Αὐγούστου, ἀναγκάσθηκαν νὰ φύγουν ἄπρακτοι. Ὁ λαὸς
πανηγυρίζοντας τὴ σωτηρία του, συγκεντρώθηκε στὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν
καὶ ὅλοι ὄρθιοι ἔψαλλαν τὸν ἀπὸ τότε λεγόμενο «Ἀκάθιστο» Ὕμνο στὴν Παναγία, ἀποδίδοντας
τὰ «νικητήρια» καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὴν «Ὑπερμάχω Στρατηγῶ».
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ψάλλεται ἀπὸ τότε τμηματικὰ στὶς πρῶτες τέσσερις Παρασκευὲς τῆς Μεγάλης
Σαρακοστῆς
καὶ ὁλόκληρος
τὴν
Πέμπτη ἑβδομάδα
τῶν
Νηστειῶν.
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
εἶναι ἕνα ἀριστούργημα
τῆς
παγκοσμίου
θρησκευτικῆς
ποιήσεως
καὶ δημοφιλέστατος.

