H MNHMH ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Τήν Κυριακήν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2022, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, «ὁ ἐνδεδυμένος μηλωτήν καί τρώγων ἀκρίδας καί
μέλι ἄγριον», (Ματθ. 3,4), ὁ καλῶν εἰς μετάνοιαν τά πλήθη, «ὁ ὑποδείξας
δακτύλῳ τόν Ἰησοῦν ὡς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ
κόσμου», ἤλεγχε τόν Ἡρώδην διά τό ὅτι συνέζη μετά Ἡρωδιάδος, γυναικός τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ (Ματθ. 14,3). Ὁ Ἡρώδης ἠλέγχετο ὑπό τοῦ Ἰωάννου, ἀλλά καί
ἐσέβετο αὐτόν, ὅτε ὅμως «γενεσίων αὐτοῦ ἀγομένων», (Ματθ. 14,6) ἐχόρευσεν ἡ
θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος Σαλώμη καί ἤρεσε τῷ Ἡρώδῃ, ὑπεσχέθη δέ νά δώσῃ αὐτῇ
ἕως καί τό ἥμισυ τοῦ βασιλείου του. Τό ἀναιδές κοράσιον, προβιβασθέν ὑπό τῆς
μητρός αὐτοῦ ἐζήτησε «τήν κεφαλήν τοῦ Ἰωάννου ἐπί πίνακι» (Ματθ. 14,7). Ὁ
Ἡρώδης ἐλυπήθη, ἀλλά διά «τούς ὅρκους καί τούς συνανακειμένους» ἐκέλευσε τήν
ἀποτομήν τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἰωάννου καί ἐφερεν αὐτήν τῷ κορασίῳ ὡς ὀψώνιον τοῖς
ἀνακειμένοις καί τό κοράσιον ἔδωσεν τῇ μητρί αὐτῆς.
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐτίμησε «τόν μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» δι’
Ἑσπερινοῦ καί διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου εἰς τόν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει ἀρχαῖον Ναόν
αὐτοῦ, ἀνακαινιζόμενον καί κεκοσμημένον ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π.
Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Κλαυδίου, π.
Μελετίου καί π. Διονυσίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ
παρεπιδημοῦντος Ἱερέως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος π. Ἀντωνίου, ψάλλοντος τοῦ
κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί συμμετεχόντων πολλῶν μοναχῶν, μοναζουσῶν,
προσκυνητῶν ἐν πένθει χαρμοσύνῳ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος
εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.
Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά
προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ
φίλεργος ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

