
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Η Ύψωσις τοσ Τιμίοσ Στασρού 

 

Ο Κσλζηαληίλνο ν Μέγαο θαη Ιζαπόζηνινο, πξώηνο κεηαμύ ησλ βαζηιέσλ 
ηεο Ρώκεο ‘εδέμαην’, γξάθεη ν πλαμαξηζηήο ηνπ νζίνπ Νηθνδήκνπ ηνπ 
Αγηνξείηνπ, ηνλ ρξηζηηαληζκό.  

Έρνληαο πόιεκν θαηά ηνπ Μαγλεληίνπ όπσο ιέλε θάπνηνη, ή ζηνλ πνηακό 
Γνύλαβε θαηά ησλ θπζώλ όπσο ιέλε θάπνηνη άιινη θαη βιέπνληαο ηα 
ζηξαηεύκαηα ησλ ερζξώλ πνπ ήηαλ πεξηζζόηεξα από ηα δηθά ηνπ βξέζεθε 
ζε θαηάζηαζε απνξίαο θαη θόβνπ. 

Βξηζθόκελνο ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε είδε ην κεζεκέξη ζηνλ νπξαλό 
ζρεκαηηδόκελν από αζηέξηα ηνλ ηύπν ηνπ ηαπξνύ θαη ηξηγύξσ από ηνλ 
ηαπξό ηππσκέλα θη απηά από άζηξα ιακπεξά γξάκκαηα κε ιαηηληθά ζηνηρεία 
ηα νπνία έιεγαλ: ‘Δλ ηνύησ λίθα’. 

Ακέζσο θαηαζθεύαζε ζηαπξό όκνην κ’ απηόλ πνπ είρε θαλεί ζηνλ νπξαλό 
θαη έδσζε πξόζηαγκα λα πξνπνξεύεηαη κπξνζηά από ην ζηξάηεπκά ηνπ θαη       
πξάγκαηη λίθεζε ηνπο ερζξνύο. Πνιινί ζαλαηώζεθαλ θαη πνιινί έθπγαλ  από                                                                 
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ηνλ θόβν ηνπο. Από απηό ην ζαύκα ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο θαηαλόεζε ηελ 
δύλακε ηνπ ζηαπξσζέληνο θαη αθνύ πίζηεςε όηη απηόο είλαη ν κόλνο 
αιεζηλόο Θεόο βαπηίζηεθε κε ηελ κεηέξα ηνπ. 

Έζηεηιε ηόηε ηελ κεηέξα ηνπ ζηα Ιεξνζόιπκα γηα λα πξνζθπλήζεη θαη 
ιακπξόηαηα λα ηηκήζεη ηνλ δσνπνηό ηάθν ηνπ Κπξίνπ θαη ηνπο αγίνπο 
ηόπνπο, θαζώο θαη γηα λα ςάμεη λα βξεη ηνλ Σίκην ηαπξό.  

Η κεηέξα ηνπ βξήθε ηνπο ηξεηο ζηαπξνύο, ηνπ Κπξίνπ θαη ησλ δύν 
ιεζηώλ, θαζώο θαη ηα θαξθηά ηνπο. Καζώο βξηζθόηαλ ζε απνξία πνηνο από 
ηνπο ηξεηο είλαη ν ζηαπξόο ηνπ Κπξίνπ, έθεξαλ ην πηώκα κηαο ρήξαο 
γπλαίθαο ε νπνία αλαζηήζεθε κόιηο ηελ αθνύκπεζαλ ζηνλ ζηαπξό ηνπ 
Κπξίνπ, πξάγκα πνπ δελ ζπλέβε κε ηνπο άιινπο δύν. 

Σόηε ε βαζίιηζζα κε κεγάιε επιάβεηα θαη πίζηε αζπάζηεθε θαη 
πξνζθύλεζε ηνλ ζηαπξό θαη ηελ πξνζθύλεζε αθνινύζεζε ε ύγθιεηνο ησλ 
Αξρόλησλ. Σν ίδην όκσο δεηνύζε δηαθαώο λα θάλεη θαη όινο ν ιαόο, ή 
ηνπιάρηζηνλ λα ηνλ δεη από καθξηά λα επραξηζηεζεί ν κεγάινο ηνπ πόζνο. 
Σόηε ν καθαξηώηαηνο Παηξηάξρεο Μαθάξηνο αλέβεθε πάλσ ζηνλ άκβσλα θαη 
ζήθσζε κε ηα δπν ηνπ ρέξηα ηνλ ηίκην ηαπξό θαλεξώλνληάο ηνλ ζε όινπο 
ηνπο ρξηζηηαλνύο νη νπνίνη κ’ έλα ζηόκα θώλαμαλ ην «Κύξηε ειέεζνλ». 

Από ηόηε πξόζηαμαλ νη άγηνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο λα γηνξηάδεηαη 
ζηηο 14 επηεκβξίνπ ε ηίκηα θαη παγθόζκηα Ύςσζε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ γηα 
λα δνμάδεηαη ν Χξηζηόο πνπ ζηαπξώζεθε ζ’ απηόλ. 

 

Ο Σηαςπόρ ηος Χπιζηού  
η μόνη λύζιρ ηος αδιεξόδος μαρ 

Απσιμ. Γεώπγιορ Κατάνηρ, 
Καθηγούμενορ Ι. Μ. Οζίος Γπηγοπίος Αγίος Όποςρ 

Γηαλύνπκε κία ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν. Πνιινί αλεζπρνύλ γηα ηελ 
νηθνλνκηθή ύθεζε θαη θξίζη. Θεσξνύκε όκσο όηη πην αλεζπρεηηθή είλαη ε 
πλεπκαηηθή θξίζη θαη ε πξνζπάζεηα θάπνησλ παξαγόλησλ λα 
απνρξηζηηαλίζνπλ θαη απννξζνδνμνπνηήζνπλ ηνλ ιαό καο. Η Δπξ. Έλσζηο 
θαίλεηαη όηη ζπκβάιιεη κε ηηο νδεγίεο ηεο πξνο ηελ θαηεύζπλζη απηή. Οη 
δνκέο, πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ εξρνκό ηεο «Νέαο Δπνρήο», είλαη επίζεο 
επηθίλδπλεο, γηαηί απνπξνζσπνπνηνύλ ηα αλζξώπηλα πξόζσπα θαη 
κεηαβάιινπλ ηελ θνηλσλία ζε κάδα. Θεζκνί όπσο ην ειεθηξνληθό θαθέισκα, 
ε θαηάξγεζηο ηνπ ζξεζθεύκαηνο από ηηο ηαπηόηεηεο ησλ Διιήλσλ, ν 
ζηαδηαθόο πεξηνξηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ 
ζηα ζρνιεία, ε ζρεδηαδόκελε επαρζήο θαη αζθπθηηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
θνξνιόγεζηο ηεο Δθθιεζίαο, ε ελνξρεζηξσκέλε πνιεκηθή ησλ Μ.Μ.Δ. θαηά 
ηεο Δθθιεζίαο, ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα δηαιπζή ε Οξζόδνμνο ειιεληθή 
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νηθνγέλεηα, ζπληζηνύλ κέηξα απνδνκήζεσο ησλ ειιελνξζόδνμσλ ζεκειίσλ 
ηνπ Έζλνπο καο. 

…………………………………………………………………… 
Πξνζβιέπνκε ζηνλ ηαπξό ηνπ Κπξίνπ σο ηελ ιύζε ηνπ αδηεμόδνπ 

καο. Όζν απνκαθξπλόκεζα από ηνλ Χξηζηό, αηρκαισηηδόκεζα από ηελ 
θηιαπηία, πνπ θαηά ηνπο Αγίνπο Παηέξαο είλαη ε ξίδα όισλ ησλ θαθώλ. Σα 
πξνθεηηθά ιόγηα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ καο ζπγθινλίδνπλ: «ελ ηαηο 
εζράηαηο εκέξαηο ελζηήζνληαη θαηξνί ραιεπνί έζνληαη γαξ νη άλζξσπνη 
θίιαπηνη, θηιάξγπξνη, αιαδόλεο, ππεξήθαλνη, βιάζθεκνη, γνλεύζηλ απεηζείο, 
αράξηζηνη, αλόζηνη, άζηνξγνη, άζπνλδνη, δηάβνινη, αθξαηείο, αλήκεξνη, 
αθηιάγαζνη, πξνδόηαη, πξνπεηείο, ηεηπθσκέλνη, θηιήδνλνη κάιινλ ή 
θηιόζενη, έρνληεο κόξθσζηλ επζέβεηαο, ηελ δε δύλακηλ απηήο εξλεκέλνη» 
(Β΄ Σηκ. γ΄ 2-5). 

Ο Κύξηνο, όπσο γξάθεη ν Απόζηνινο Παύινο, «αληί ηεο πξνθεηκέλεο 
απηώ ραξάο ππέκεηλε ηαπξόλ, αηζρύλεο θαηαθξνλήζαο» (Δβξ. ηβ΄ 2) θαη 
έγηλε «ππέξ εκώλ θαηάξα» (Γαι. γ΄ 13), γηα λα καο ειεπζεξώζε από ηελ 
θαηάξα ηνπ λόκνπ, δειαδή από θάζε κνξθή απηνδηθαηώζεσο, θαη από ηελ 
θηιαπηία. 

Αηελίδνκε ζηνλ ηαπξό πάζρνληα ηνλ αλακάξηεην Κύξην θαη 
δηδαζθόκεζα ηελ ρξηζηνήζεηα, ηελ αληηθαηάζηαζη ηεο θηιαπηίαο από ην 
ζπζηαζηηθό θαη αγαπεηηθό ήζνο. 

Πόζν πην σξαία ζα ήηαλ ε θνηλσλία καο θαη ε δσή καο, εάλ κε πλεύκα 
κεηαλνίαο αγσληδώκεζα θαηά ηνπ εγσθεληξηζκνύ θαη ηεο θηιαπηίαο; 

ην πξόζσπν ηνπ επγλώκνλνο ιεζηνύ βιέπνκε πσο κε ηελ πίζηη θαη 
ηελ κεηάλνηα ζώδεηαη ν άλζξσπνο. ηνλ εμ αξηζηεξώλ ιεζηή βιέπνκε ηνλ 
άλζξσπν, πνπ, ιόγσ ηεο απηζηίαο ηνπ, ζηεξείηαη ηελ ζσηεξία, πνπ 
πξνζθέξεη ν ηαπξσζείο Ιεζνύο. 

Ο εβαζκηώηαηνο πξ. Δξδεγνβίλεο Αζαλάζηνο Γηέθηηηο, παξαιιειίδεη 
ηνπο δύν ιεζηάο κε δύν ζπγρξόλνπο θηινζόθνπο, ηνλ Νηνζηνγηέθζθπ θαη 
ηνλ άξηξ: «Γηα ηελ άξλεζηλ ηνπ Θενύ ν Νηνζηνγηέθζθπ ήμεξε όρη 
νιηγώηεξνλ ηνπ άξηξ, εθείλα όκσο, πνπ ήμεξε ν Νηνζηνγηέθζθπ ν άξηξ 
δελ ήζειε λα ηα γλσξίζε. Δηο ηελ εσζθνξηθήλ ππεξεθάλεηάλ ηνπ θαη ηνλ 
εγσθεληξηζκόλ ηνπ (ηνύην ιέγεηαη δαηκνληθή "θηιαπηία" θαηά ηνπο Παηέξαο) 
ν άξηξ δελ ήζειε λα αλαδεηήζε ηελ ζσηεξίαλ ηνπ σο αλζξώπνπ εηο ηνλ 
Θεάλζξσπνλ Χξηζηόλ! Καη εδώ πάιηλ ηζρύεη δη' απηόλ ε πξνζσπηθή καξηπξία 
θαη νκνινγία ηνπ Νηνζηνγηέθζθπ: "Όζνη αξλνύληαη ηνλ Χξηζηόλ, κε απηό 
βεβαηώλνπλ κόλνλ όηη δελ ηνλ εγλώξηζαλ θαλ"» («Οη άλζξσπνη ηνπ 
Θεαλζξώπνπ Χξηζηνύ θαη ν κεδεληζκόο ησλ ζπγρξόλσλ ππαξμηζηώλ», 
πεξηνδ. «Γξεγόξηνο ν Παιακάο», η. 617, ζ. 208-209). 
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Ο Δζηαπξσκέλνο αλακέλεη πάληνηε, θαη κάιηζηα εθέηνο, πνπ πεξλάκε 
απηήλ ηελ πλεπκαηηθή θξίζη θαη ηελ ιαίιαπα ηνπ αζετζκνύ, ηελ κεηάλνηά καο. 
Αξρόλησλ θαη αξρνκέλσλ, θιήξνπ, ιανύ θαη κνλαρώλ. 

Γελ εμέιηπαλ βέβαηα από ηνλ ιαό καο νη ηαπεηλέο ςπρέο, πνπ 
κεηαλννύλ, πνπ πξνζεύρνληαη, πνπ αγαπεηηθά πξνζθέξνληαη ζηνλ 
ζπλάλζξσπν. Απηνί είλαη νη γλήζηνη καζεηαί ηνπ Δζηαπξσκέλνπ Κπξίνπ. 

Φσηίδεη θαη παξεγνξεί ηελ δσή καο ν ηαπξόο ηνπ Χξηζηνύ. Δίλαη ν 
αλεμάληιεηνο πνηακόο, πνπ αξδεύεη θαη δσνγνλεί «ηελ πόιηλ ηνπ Θενύ» 
(πξβι. Ψαικ. κεύ 5), δει. ηελ Δθθιεζία. Όπσο ςάιινκε: 

«Η δσεθόξνο νπ πιεπξά, σο εμ' Δδέκ πεγή αλαβιύδνπζα, ηελ 
Δθθιεζίαλ νπ, Χξηζηέ, σο ινγηθόλ πνηίδεη Παξάδεηζνλ, εληεύζελ κεξίδνπζα, 
σο εηο αξράο εηο ηέζζαξα Δπαγγέιηα ηνλ θόζκνλ αξδεύνπζα, ηελ θηίζηλ 
επθξαίλνπζα θαη ηα Έζλε πηζηώο δηδάζθνπζα, πξνζθπλείλ ηελ βαζηιείαλ 
νπ». (Μαθαξηζκνί Μεγάιεο Παξαζθεπήο) 

Σελ ηαύξσζη ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ ηξηήκεξν Σαθή Σνπ αθνινπζεί ε 
δσεθόξνο Αλάζηαζίο Σνπ. 

Όζν θη αλ είλαη ζθνηεηλόο ν θόζκνο καο, πνπ εζηαύξσζε ηνλ Θεόλ, ζ' 
απηόλ ηνλ θόζκν κπνξνύκε λα ραξνύκε, γηαηί ν ηαπξσζείο θαη Σαθείο 
Κύξηνο ελίθεζε ηνλ ζάλαην θαη αλεζηήζε ηξηήκεξνο εθ ησλ λεθξώλ 
«ζπλαλαζηήζαο παγγελή ηνλ Αδάκ» (Αλαζηάζηκνο θαλώλ, σδή ζη΄). 

«Γεύηε ιάβεηε», ινηπόλ, «θσο εθ ηνπ αλεζπέξνπ θσηόο θαη δνμάζαηε 
Χξηζηόλ, ηνλ Αλαζηάληα εθ λεθξώλ» (Όξζξνο Πάζρα). 

Σνλ ηειηθό ιόγν ζηνλ θόζκν καο δελ έρεη ε ακαξηία, ε απηζηία, ν 
ζάλαηνο, ν δηάβνινο, αιιά ν ληθεηήο όισλ απηώλ, Ιεζνύο Χξηζηόο, ν «Κύξηνο 
ηεο δόμεο» (Α΄ Κνξηλ. β΄8). 

Έηζη νη Χξηζηηαλνί πξνζπαζνύκε λα ζπζηαπξσζνύκε κε ηνλ Χξηζηό, γηα 
λα ζπλαλαζηεζνύκε καδί Σνπ θαη λα πεξηπαηήζνπκε «ελ θαηλόηεηη δσήο» 
(Ρσκ. ζη΄ 4). 

Μπνξνύκε λα έρσκε ραξά, γηαηί ζηνλ θόζκν δελ ελίθεζε ε ακαξηία θαη 
ε θηιαπηία, αιιά ε αγάπε ηνπ ηαπεηλνύ Ιεζνύ. Καη αθόκε, γηαηί θαη ζήκεξα 
κπνξεί ε δσή καο λα πιεξσζή κε ην Φσο θαη ηελ Χαξά ηεο Αγίαο 
Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεηξαζκνύο, πνπ 
αληηκεησπίδνκε. Γη' απηό θαη εκείο ζέινκε ε δσή καο λα θηλήηαη κεηαμύ ηνπ 
ηαπξνύ θαη ηεο Αλαζηάζεώο Σνπ. 

Με ηελ πίζηη απηή ζαο ραηξεηνύκε ελ Χξηζηώ ηαπξσζέληη θαη 
Αλαζηάληη θαη επαλαιακβάλνκε καδί ζαο ηνλ ύκλν ηεο Δθθιεζίαο: 

«Σνλ ηαπξόλ νπ πξνζθπλνύκελ Γέζπνηα, θαη ηελ Αγίαλ νπ 
Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ»  
 


