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ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Α΄μέρος

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ε΄

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ
Ταύτας κατέχετε τας παραδόσεις ασπίλους και απροσκόπους 

εαυτούς διαφυλάξητε. Της κοινωνίας μη απορρήψητε μη δια μολυσμόν 
αμαρτίας των ιερών τούτων και πνευματικών εαυτούς αποστερήσητε 
μυστηρίων. Ο δε Θεός της ειρήνης αγιάσαι υμάς ολοτελώς και ολόκληρον 
το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα εν τη παρουσία του Κ. Η. Ιησού Χριστού 
τηρηθείη (Α΄ Θεσ. Ε΄.23) ώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΣΤ΄ 

Περί αιρέσεων 

Αλλά ρύσαιτο ημάς ο Κύριος από τοιαύτης πλάνης. Δοθείη δε ημίν έχθρα προς τον δράκοντα. Ίνα ώσπερ 
εκείνοι τηρούσιν την πτέρναν και υμείς αυτών πατήσητε την κεφαλήν (Γένεσις Γ΄.15) Μνημονεύετε των 
λεγομένων. Τις συμφωνία των σών προς τα εκείνων. Τι το φως προς το σκότος (Β΄ Κορινθ. Στ΄.14) Τι το 
της Εκκλησίας σεμνόν, προς το των μανιχαίων μυσαρόν; Ώδε η τάξις, ώδε επιστήμη, ώδε σεμνότης, ώδε 
αγνεία… ώδε παρθενίας ισάγγελον αξίωμα. Ώδε βρωμάτων μετοχή μετά ευχαριστίας. Ώδε ευγνωμοσύνη 
προς τούτων όλων δημιουργόν. Ώδε ο πατήρ του Χριστού προσκυνείται. Ώδε φόβος και τρόμος διδάσκεται 
του βρέχοντος. Ώδε τω βοώντι και αστράπτοντι δοξολογίαν αναπέμπομεν.

Συναγελάζου τοις προβάτοις. Φεύγε τους λύκους, της Εκκλησίας μη αναχώρει. Μίσει και τους ποτε 
εις τα τοιαύτα υποπτευθέντας. Και εάν μη χρόνω καταλάβης αυτών την μετάνοιαν, μη προπετώς σεαυτού 
εμπιστεύσης. Παρεδόθη σοι της μοναρχίας η αλήθεια. Γνώριζε τας βοτάνας των μαθημάτων. Γίνου δόκιμος 
τραπεζίτης, το καλόν κατέχων, από παντός είδους πονηρού απεχόμενος. (Α΄ Θεσ. Ε΄.21-22) Ει δε κάποτε 
τοιούτος γέγονας, μίσησον την επιγνούς την πλάνην. Έστι γάρ οδός σωτηρίας, εάν απομέσης τον άνεμον. 
Εάν από καρδίας μισήσης. Εάν αποστής αυτών, μη χείλεσι μόνον, αλλά και τη ψυχή. Εάν προσκυνήσης τον 
πατέρα του Χριστού, τον Θεού νόμον και προφητών. Εάν γινώσκης τον αγαθόν και δίκαιον, ένα και τον 
αυτού όντα Θεόν. Ός πάντας υμάς συντηρήσειε, διαφυλάττων υμάς απτώτους, ασκανδαλίστους, εδραίους εν 
τη πίστει, εν Χριστώ Ιησού, τω Κυρίω ημών, ώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ζ΄
Το γάρ πατρός όνομα άμα τω υιώ ονομασίας προσρήμασι, νοείν παρέχει και τον υιόν, ώσπερ ομοίως 

υιόν τις ονομάσας, ευθύς εννόησε και τον πατέρα. Εί γάρ πατήρ, παντώς, ότι πατήρ υιού. Και ει Υιός πάντως 
ότι πατρός υιός. Ιν’ ουν μη εκ του λέγειν ούτως, εις Ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και 
γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Είτε επαγόντων ημών και το εις ΕΝΑ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. 
Υπολάβοι τις ουχ οσίως, ουρανού και γης δευτερεύειν εν τη τάξει τον μονογενή. Διά τούτο, πρό της εκείνων 
ονομασίας, πατέρα τον Θεόν ονομάσωμεν, ίνα άμα τω νοείν πατέρα νοήσωμεν και τον υιόν: υιού γάρ και 
πατρός ουδέν εστί μεταξύ των όντων. Ο γάρ αρνούμενος τον υιόν και τον πατέρα αρνείται (Α΄Ιωάν. Β΄.23) 
και πάλιν ο ομολογών τον υιόν και τον πατέρα έχει (Α΄Ιωάν. Β΄.23) … «Ιδού αναβαίνω προς τον πατέρα 
μου και πατέρα υμών» (Ιωάν. Ε΄.17) … ουκ είπεν προς τον πατέρα ημών. Αλλά διελών και ειπών πρώτον το 



οικείον, προς τον πατέρα μου, όπερ ήν κατά φύσιν. Είτα επαγαγών και πατέρα υμών, όπερ ήν κατά θέσιν.
Πιστεύομεν τοίνυν εις ένα Θεόν Πατέρα, όν ανεξιχνίαστον και ανεκδιήγητον, όν ανθρώπων μεν 

ουδείς εώρακεν, ο μονογενής υιός εκείνος εξηγήσατο (Ιωάν. Α΄.18) ο γάρ ών εκ του Θεού αυτός εώρακε τον 
Θεόν (Ιωάν. στ΄.46) ού το πρόσωπον οι άγγελοι βλέπουσιν εν τοις ουρανοίς (Ματθ. ΙΗ΄.10) βλέπουσι δε κατά 
το μέτρον της οικείας τάξεως έκαστος το δε ακραιφνές της του Πατρός θεωρίας ειλικρινώς υιώ συν αγίω 
πνεύματι τετήρηται. 

«Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον πατέρα…» (Εφεσίους Γ΄.14-15)
Περί μεν της του Θεού μοναρχίας αυτάρκως ημίν εν τη χθες ημέρα προς 

ημάς είρηται. Αυτάρκως δε λέγω, ου το προς αξίαν. Αλλ’ όσον ήμεν εις την 
ημετέραν ασθένειαν και της των αθέων αιρεσιωτών πολυσχιδούς πλάνης τας 
εκτροπάς διήλθον. Ών το βορβορώδες και των ψυχών ιοβόλον αποσεισάμενοι, και 
τας κατ’ εκείνους μνημονεύσαντες, ουχ ίνα βλαβώμεν, αλλ’ ίνα μείζονως αυτούς 
μισήσωμεν, προς εαυτούς λοιπόν επανέλθωμεν και τα σωτηριώδη της αληθούς 
πίστεως καταδεξώμεθα, τω της μοναρχίας αξιώματι το πατρικόν συνάπτοντες, και 
πιστεύοντες εις ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ. Ου γάρ μόνον εις ένα Θεόν δει πιστεύειν. 
Αλλά και πατέρα τούτου είναι του μονογενούς Κυρίου δε Ημών Ιησού Χριστού, 
μετ’ ευσεβείας καταδεχώμεθα. Ταύτη γάρ αν των Ιουδαίων ανώτερα φρονοίημεν 
οι το μεν είναι ένα Θεόν καταδέχονται τοις δόγμασι. Το δε και Πατέρα είναι 
του Κ.Η.Ιησού Χριστού τούτον, ου παραδέχονται. Τοις οικείοις προφήταις εναντία φρονούντες, οι φασιν 
εν ταις θείαις γραφαίς: Κύριος είπε προς με, υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε (Ψαλμ. Β΄.7) Και 
μέχρι σήμερον φρυαττόμενοι, και συναγόμενοι κατά του Κυρίου, και κατά του Χριστού αυτού (Ψαλμ. Β΄.2) 
νομίζοντες ότι δυνατόν εστί πατρί φιλιωθήναι χωρίς την εις τον Υιόν ευσεβείας. Αγνοούντες ότι ουδείς 
έρχεται προς τον Πατέρα, ει μη δια του Υιού (Ιωάν. ΙΔ΄.6) του λέγοντος εγώ ειμί η θύρα (Ιωάν. Ι΄.9) και εγώ 
ειμί η οδός (Ιωάν. ΙΔ΄.6) ο τοίνυν την οδόν παραιτούμενος την απάγουσαν προς τον πατέρα, και ο την θύραν 
αρνούμενος, πως της προς τον Θεόν εισόδου καταξιωθήσεται; (Ψαλμ. 88,27-38). Πώς δε και ου δυσωπούνται. 
Το γεγραμμένον, εκ γαστρός προ εωσφόρου εγέννησά σε; (Ψαλμ. 109,3) και το, συμπαραμένει τω ηλίω και 
προ της σελήνης, γενεάς γενεών. (Ψαλμ.71,5) άπερ επ’ άνθρωπον αναφέρειν, πάσης αγνωμοσύνης ανάπλεον 
και μεστόν. (Κύριλλος Ιεροσολύμων)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ζ΄.
Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισίν (Ρωμ. Η΄.14) ουδέν γάρ όφελος ημίν την 

χριστιανών κεκτήσθαι προσηγορίαν, και διά των επακολουθούντων μήποτε και προς ημάς ρηθή το «Ει 
τέκνα του Αβραάμ ήτε, τά έργα του Αβραάμ εποιείτε» (Ιωάν. Η΄.39) Ει γάρ πατέρα επικαλούμεθα, τον 
απροσωπολήπτως κρίνοντα κατά το έκαστον έργον, εν φόβω το της παροικίας χρόνον αναστρέφωμεν (Α΄ 
Πέτρου Α΄.17) ώστε, τέκνα αγαπητά, δόξαν τω εν ουρανοίς πατρί δια των έργων προσενέγκωμεν. Όπως ίδωσι 
τα καλά υμών έργα και δοξάσωσι τον πατέρα τον εν ουρανοίς. (Ματθ. Ε΄.16)

Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ. (Α΄ Ιωάν. Β΄.15) Πάσαν την 
μέριμναν ημών επ’ αυτόν επιρρίψωμεν (Α΄ Πέτρου Ε΄.7) Οίδε γάρ ο πατήρ ημών ών χρείαν έχομεν (Ματθ. 
στ΄.8). Τιμώντες δε τον επουράνιον πατέρα, και τους της σαρκός ημών πατέρας τιμήσωμεν. Επειδή σαφώς εν 
νόμω και προφήταις αυτός ώρισεν λέγων: Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται και έση 
μακροχρόνιος επί της γης. (Έξοδος Κ΄.12) Και του παραγγέλματος τούτου ακούετωσαν μάλιστα των παρόντων 
οι πατέρας και μητέρας κεκτημένοι. Τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσιν υμών (Εφεσ. στ΄.1) κατά πάντα τούτο 
γάρ ευάρεστον εστί τω Κυρίω ου γάρ είπεν ο Κύριος: ο φιλών πατέρα ή μητέρα, ουκ έστι μου άξιος, μη το 
καλώς γεγραμμένον αυτός εξ αγνοίας εκλάβης κακώς. Αλλ’ το υπέρ εμέ προσέθηκεν (Ματθ. Ι΄.37). Όταν 
γάρ οι επί γης πατέρες τω εν ουρανοίς πατρί φρονώσιν εναντία, τότε δει τω ρήματι επακουλουθείν. Όταν δε 
μηδέν ημίν εις ευσέβειαν αυτών εμποδιζόντων, αγνωμοσύνη φερόμενοι, και των εις ημάς αυτών ευεργεσιών 
αμνημονούντες καταφρονώμεν. Τότε χώρα έξει το λόγιον το λέγων: «ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, θανάτω 
τελευτάτω» (Ματθ. ΙΓ΄.43). Χριστιανών ευσέβεια ενάρετος πρώτη, το τιμάν τους γενήτορας, το τους πόνους 
αμείψασθαι των φύντων, και πάση δυνάμει τα προς ανάπαυσιν αυτοίς επενεγκείν. Κάν γάρ τα πλείστα τούτοις 
αποδώμεν, αλλ’ αντιγεννήσαι τούτους ουδέποτε δυνησόμεθα. Ίνα και αυτοί της παρ’ ημών, αναπαύσεως 
απολαύσαντες ευλογίαις ημάς στηρίξωσιν, ως ο πτερνιστής Ιακώβ εμφρόνως ήρπασε. (Γένεσις ΚΖ΄.36) και 
την αγάπην ημών προαίρεσιν ο εν ουρανοίς πατήρ αποδεξάμενος καταξιώσειεν ημάς μετά δικαίων λάμπειν ως 
ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός ημών. (Ματθ. ΙΕ΄.4) ώ η δόξα σύν τω μονογενή και Σωτήρι Ιησού Χριστώ 

του Κ.Η.Ιησού Χριστού τούτον, ου παραδέχονται. Τοις οικείοις προφήταις εναντία φρονούντες, οι φασιν 



συν αγίω ζωοποιώ Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Η΄.
Σχεδιασθείσα, εις το, παντοκράτωρα. Και ανάγνωσις εκ του Ιερεμίου. Ο Θεός ο μέγας και ισχυρός 

Κύριος. Ο μέγας τη Βουλή, και δυνατός τοις έργοις, ο Παντοκράτωρ, ο μεγαλώνυμος Κύριος. (Ιερεμ. ΛΘ΄.18-
19)

Διά μεν τω πιστεύειν εις ένα Θεόν, πάσαν την πολύθεον εκκόπτομεν πλάνην, όπλω κεχρημένοι τούτω 
προς Έλληνας και πάσαν εναντίον αιρετικών δύναμιν. Διά δε του προστιθέναι, εις ένα Θεόν Πατέρα προς 
τους μεν εκ περιτομής μαχόμεθα, τους αρνουμένους τον μονογενή Υιόν του Θεού. Καθώς γάρ είρηται τη χθες 
ημέρα και πριν τρανώσαι τα περί του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, τω ειπείν ότι ΠΑΤΗΡ, ήδη εδηλώσαμεν, 
ότι Υιού εστί πατήρ, ίνα ώσπερ νοούμεν, ότι Θεός εστίν ούτω νοήσωμεν, ότι και υιόν έχει, προστίθημεν δε 
προς εκείνοις ότι και παντοκράτωρ εστίν. Τούτο δε και διά έλληνας και ιουδαίους και πάντας αιρετικούς 
φαμέν «… εάν αναβώ εις τον ουρανόν, συ εκεί εί. Εάν καταβώ εις τον άδην πάρει.» (Ψαλμ. 138,8)

Ει γάρ υψηλότερον μεν ουρανού ουδέν εστί, βαθύτερον δε της γης ο άδης. Ο τα κατώτερα κρατών, 
άπτεται και της γης.

Αιρετικοί δε πάλιν, καθώς είρηται και πρότερον, ουκ οίδασιν ένα Θέον παντοκράτωρα. Παντοκράτωρ 
γάρ εστί, ο πάντων κρατών, ο πάντων εξουσιάζων. Οι δε λέγοντες τον μεν είναι της ψυχής δεσπότην, τον δε 
τίνα του σώματος ουδέτερον αυτών τέλειον λέγουσι, τω λείπειν εκάτερον θατέρω. Ο γάρ ψυχής εξουσίας 
έχων σώματος δε εξουσίαν μη έχων, πώς παντοκράτωρ; Αλλ’ απελέγχει τούτους ο Κύριος απεναντίας λέγων 
«φοβήθητε μάλλον  τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απωλέσαι εν γεέννη. (Ματθ. 10,28) Ει γάρ μη έχει 
εκατέρων την εξουσίαν πως αμφότερα υποβάλλει τη τιμωρία ο του Κυρίου Ημών Ιησούς Χριστός Πατήρ; 
Πως γάρ δυνήσεται αλλότριον σώμα λαβών, βαλείν εις γέενναν. Εάν μη πρώτον δήση τον ισχυρόν, και τα 
σκεύη αυτού διαρπάση; (Ματθ. ΙΒ΄.29)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Η΄.
Αλλ’ η θεία Γραφή και τα της αληθείας δόγματα, ένα Θεόν οίδε, πάντων 

μεν κρατούντα τη δυνάμει πολλών δε ανεχόμενον δια το θέλειν. Κρατεί γάρ και 
των ειδωλολατρών, αλλ’ ανέχεται δι’ ανεξικακίαν. Κρατεί και του διαβόλου αλλ’ 
ανέχεται δια μακροθυμίαν. Ου γάρ αδυνατών ανέχεται νικώμενος. Αρχή γάρ εστί 
πλάσματος Κυρίου. (Ιώβ Μ΄.19) Πεποιημένον εγκαταπαίζεσθαι, ουχ υπ’ αυτού 
(ανάξιος γάρ εστί), αλλ’ υπό των αγγέλων των υπ’ αυτού πεποιημένων. Συνεχώρησε 
δε αυτώ και τω ζην, ίνα δύο γένηται πράγματα. Αυτός τε μείζονως ασχημονή 
νικώμενος, και οι άνθρωποι στεφανωθώσιν. Ώ πανσόφου θείας προνοίας, ήτις την 
πονηράν προαίρεσιν εις υπόθεσιν σωτηρίας λαμβάνει των πιστών. Ώσπερ γάρ την μισάδελφον των αδελφών 
του Ιωσήφ προαίρεσιν, έλαβεν εις υπόθεσιν της ιδίας οικονομίας, και συγχωρήσας αυτοίς κατά μίσος πωλήσαι 
τον αδελφόν υπόθεσιν έλαβε βασιλεύσαι τούτον όν ήθελεν. Ούτω συνεχώρησε παλαίειν τω διαβόλω ίνα οι 
νικώντες στεφανωθώσι, και ίνα νίκης γενομένης, ο μεν μείζον ασχημονήται, υπό των ηττόνων νικώμενος, 
άνθρωποι δε μεγάλως ευδοκιμώσι, τον ποτέ αρχάγγελον νικήσαντες.

Ουδέν ούν υπεξήρηται της του Θεού δυνάμεως. Περί αυτού γάρ λέγει η Γραφή, ότι «τα σύμπαντα 
δούλα σα» (Ψαλμ. 118,91) Τα σύμπαντα μεν δούλα αυτού. Είς δε αυτού μόνος ΥΙΟΣ, και Έν το ΆΓΙΟΝ αυτού 
ΠΝΕΥΜΑ. Εκτός πάντων και τα σύμπαντα δούλα δια του ενός Υιού εν Αγίω Πνεύματι δουλεύει τω Δεσπότη. 
Κρατεί τοίνυν των πάντων ο Θεός, και ανέχεται και φονέων και ληστών, και πόρνων, δια μακροθυμίαν. 
Ορίσας καιρόν της προθεσμίας καθ’ όν αποδίδωσι εκάστω. Ίνα οι πολυχρόνιον λαβόντες την προθεσμίαν, 
αμετανόητον δε έχοντες την καρδίαν, μείζονως καταδικασθώσι. Βασιλείς εισίν οι επί της γης βασιλεύοντες, 
αλλ’ ουκ άνευ της άνωθεν εξουσίας. Και έγνω ποτέ τούτο τη πείρα Ναβουχοδονόσορ ειπών: ότι η Βασιλεία 
αυτού Βασιλεία αιώνος, και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. (Δανιήλ. Δ΄.3)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΓ΄.

Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη. (Ησαίας 53,7)
Καύχημα μέν της καθολικής Εκκλησίας και πάσα πράξις Ιησού, καύχημα καυχημάτων ο Σταυρός. Και 

ανέχεται δια μακροθυμίαν. Ου γάρ αδυνατών ανέχεται νικώμενος. Αρχή γάρ εστί 



τούτο γινώσκων ο Παύλος φησίν. εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω Σταυρώ του Κυρίου Ημών Ιησού 
Χριστού (Γαλάτας στ΄.6) θαυμαστόν μεν γάρ ήν το και τυφλού εκ γενετής εν τω Σιλωάμ αναβλέψαι (Ιωάν. 
Θ΄.7) αλλά τι προς τους τυφλούς της οικουμένης; Μέγα μεν και υπέρ φύσιν το τον Λάζαρον τετραήμερον 
αναστήναι, αλλά μέχρις εκείνου μόνου ήν η χάρις. Τι δε προς τους εν τη οικουμένη ταις αμαρτίαις 
νενεκρωμένους; Θαυμαστόν το πηγάσαι τροφήν πέντε άρτους εις τους πεντακισχιλίους (Ματθ. ΙΔ΄.21) αλλά 
τι προς τους λιμώσσοντας εν αγνωσία κατά πάσαν την οικουμένην. Θαυμαστόν το λυθήναι την δέκα και οκτώ 
έτη (Λουκά ΙΓ΄.11) δεδεμένην υπό του Σατανά. Αλλά τι προς ημάς πάντας τους ταις σειραίς των αμαρτιών 
ημών καταδεδεμένους (Παροιμ. Ε΄.22) ο δε σταυρού στεφάνους εφωταγώγησε μεν τους εν αγνωσία τυφλούς, 
έλυσε δε πάντας τους υπό της αμαρτίας κατεχομένους και κόσμον όλον ανθρώπων ελυτρώσατο.

Και μη θαυμάσης ει κόσμος όλος ελυτρώθη. Ου γάρ ήν άνθρωπος ψιλός, αλλά υιός Θεού μονογενής, 
ο υπερατοπημάτων. Καίτοιγε ίσχυσεν ενός ανδρός του Αδάμ η αμαρτία θάνατον ενέγκαι τω κόσμω. Ει δε τω 
παραπτώματι του ενός θάνατος εβασίλευσεν εις τον κόσμον, πως ουχί μάλλον τη δικαιοσύνη του ενός η ζωή 
βασιλεύσει; (Ρωμ. Ε΄.17) Και ει τότε δια ξύλον βρώσεως εξεβλήθησαν εκ Παραδείσου (Γένεσις Γ΄.24) άρα 
διά το ξύλον Ιησού νυν ευκοπώτερον οι πιστεύοντες εις παράδεισον ουκ εισελεύσονται; Ει ο πρωτόπλαστος 
από γής ήνεγκεν οικουμενικόν θάνατον, ο πλάσας αυτόν από της γης (Γένεσις Β΄.7) άρα ου φέρει ζωήν 
αιώνιον αυτός ών η ζωή (Ιωάν. ΙΔ΄.6) Ει Φινεές ζηλώσας και ανελών τον αισχροποιόν κατέπαυσε του Θεού 
την οργήν (Αριθμ. Η΄.11) Ιησούς ουκ άλλον ανελών, αλλ’ εαυτόν αντίλυτρον παραδούς (Α΄Τιμοθ. Α΄.ΙΒ΄.23), 
άρα την οργήν ου λύει την κατά των ανθρώπων;


