
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΙΔΡΑ  ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΙΑΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑΣΙΣΗ 

 

Ἀξ. Πξση. 256 

λ ηαηίζηῃ ηῇ 12ῃ επηεκβξίνπ 2016 

 

γθύθιηνο 

ἐπί ηῇ Ὑςώζεη ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ 
 

ηαπξόο ὁ θύιαμ πάζεο ηῆο Οἰθνπκέλεο 

ηαπξόο ἡ ὡξαηόηεο ηῆο θθιεζίαο 

ηαπξόο Βαζηιέσλ ηό θξαηαίσκα 

ηαπξόο πηζηῶλ ηό ζηήξηγκα 

ηαπξόο Ἀγγέισλ ἡ δόμα  

θαί ηῶλ δαηκόλσλ ηό ηξαῦκα. 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί  

 Μέ αὐηνύο ηνύο δνμνινγηθνύο ιόγνπο  θθιεζία καο δνμάδεη θαί 

κεγαιύλεη ηόλ Τίκην Σηαπξό ηνῦ Κπξίνπ καο, ηνῦ ὁπνίνπ ζήκεξα ἑνξηάδνκε ηήλ 

Παγθόζκηα  Ὕςσζε. Μηά κέξα κεγάιε θαί ζεκαληηθή  ὁπνία θέξεη ηά ἴζα ηῆο 

Ἁγίαο θαί Μεγάιεο Παξαζθεπῆο, γη’ απηό θαί ηό Ἀπνζηνιηθό θαί ηό Εὐαγγειηθό 

ἀλάγλσζκα εἶλαη ηά ἴδηα πνύ δηαβάδνληαη ηήλ Μεγάιε Παξαζθεπή ζηήλ 

Ἀπνθαζήισζε θαί γη’αὐηό θαί ηήλ ζεκεξηλή κέξα  λεζηεία εἶλαη ἀπόιπηε. 

 Τό ἱζηνξηθό ηῆο κέξαο κᾶο ηό ιέγεη πνιύ ἁπιά ηό ζπλαμάξη ηῆο κέξαο: 

 Ὅ Ἅγηνο Κσλζηαληῖλνο  δηά ηῆο ἐκθαλίζεσο εἰο αὐηόλ ηνῦ Τηκίνπ Σηαπξνῦ 

εἰο ηόλ νὐξαλόλ κέ ηήλ ἔλδεημηλ «ἐλ ηνύηῳ λίθα» ἐρξεζηκνπνίεζε ὡο ιάβαξνλ 

ηόλ Τίκηνλ Σηαπξόλ θαί ἐλίθεζε ηνύο ἐρζξνύο ηνπ. Καηαλνήζαο ηόηε ηήλ δύλακηλ  

ηνῦ ἐλ αὐηῷ ζηαπξσκέλνπ Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ θαί ηνῦηνλ πηζηεύζαο ὡο ηόλ κόλνλ 

ἀιεζηλόλ Θεόλ, πεξηέβαιε κέ ηηκήλ ηήλ θθιεζία ηνῦ Φξηζηνῦ ηήλ ἐζηήξημε, 

θαηέπαπζε ηνύο δησγκνύο θαί ζηό ηέινο ἐβαπηίζζε θαί ὁ ἴδηνο θαί  Μεηέξα ηνπ 

Ἁγία ιέλε. Τόηε, ἀπνζηέιιεη ηήλ κεηέξα ηνπ  εἰο Ἱεξνζόιπκα δηά λά εὕξε ηόλ 

Τίκηνλ Σηαπξόλ. θείλε ηόλ εὖξε καδί θαί  κέ ηνύο δύν ἄιινπο ζηαπξνύο ηῶλ 

δύν ιεζηῶλ θαζώο θαί ηά θαξθηά. Τήλ ἀπνξία ηῆο Ἁγίαο ιέλεο πνηόο ἀπό ηνύο 

ηξεῖο ἦηαλ ὁ Τίκηνο Σηαπξόο ηήλ ἔιπζε  ζαπκαηνπξγία ηνῦ Τηκίνπ Σηαπξνῦ. 

Ἦηαλ ἐθεῖ κηά ἄξξσζηε θαί κάιηζηα ἑηνηκνζάλαηε γπλαίθα θαί ηόηε  Ἁγία 

ἀθνύκπεζε εἰο αὐηήλ ἕλα ἕθαζηνλ ηῶλ ζηαπξῶλ θαί ὅηαλ  γπλή ἦιζε εἰο ἐπαθήλ 

κέ ηόλ Τίκηνλ Σηαπξόλ ἐζεξαπεύζε ἀκέζσο. Αὐηόλ ηόλ Τίκηνλ Σηαπξόλ 

πξνζεθύλεζε  Ἁγία ιέλε θαί  Τόλ ζπάζζε κέ ὅιε ηήλ Σύγθιεην. Ὁ ιαόο 



ὅκσο ἐδεηνῦζε θαί αὐηόο λά πξνζθπλήζεη, ἀιιά δηά ηό πιῆζνο δέλ ἦηαλ δπλαηόλ. 

δήηεζε ηόηε ὁ εὐζεβήο ιαόο λά ἴδε ηόλ Τίκηνλ Σηαπξόλ. Τόηε ὁ Παηξηάξρεο 

Ἱεξνζνιύκσλ ὕςσζε ἐπάλσ εἰο ηόλ ἄκβσλα ηόλ Τίκηνλ Σηαπξόλ θαί βιέπνληαο 

Τνλ ὁ ιαόο ηνῦ Θενῦ  ἄξρηζε λά ςάιιεη: «Κύξηε ἐιέεζνλ, Κύξηε ιέεζνλ, 

Κύξηε  ιέεζνλ». Ἀπό ηόηε θαζηεξώζεθε  ἑνξηή ηῆο Ὑςώζεσο ηνῦ Τηκίνπ 

Σηαπξνῦ. 

 Ἕλα ηξνπάξην κᾶο βνεζᾶ λά θαηαιάβνπκε ηό πξαγκαηηθό λόεκα ηῆο 

ἑνξηῆο: «ηαπξόο ἀλπςνύκελνο, ηνῦ ἐλ αὐηῷ ὑςσζέληνο ηό πάζνο ηό 

ἄρξαληνλ ἀλπκλεῖλ πξνηξέπεηαη θηίζηλ ἅπαζαλ». Ἡ ὕςσζηο δειαδή ηνῦ Τηκίνπ 

Σηαπξνῦ κᾶο ὑπελζπκίδεη θεῖλνλ πνύ ὑςώζεθε ἐπάλσ εἰο αὐηόλ γηά ηήλ δηθή 

καο ηήλ ζσηεξία θαί παξαθηλεῖ ὅιε ηήλ θηίζε λά πξνζθπλήζεη θαί λά δνμάζεη 

ηόλ Σηαπξσζέληα Θεόλ. Ἡ ὕςσζε ηνῦ Φξηζηνῦ Σηαπξσκέλνπ ἐπάλσ εἰο αὐηόλ 

ἁγηάδεη ηό μῦινλ ηνῦ Σηαπξνῦ. 

 Μέρξη ηήλ ἐπνρή ηνῦ Φξηζηνῦ ὁ Σηαπξόο ἦηαλ ζύκβνιν θαηάξαο, κέζνλ 

ἀηηκσηηθῆο ζαλαηηθῆο θαηαδίθεο. Ἀπό ηήλ ζηηγκή ὅκσο πνύ ὁ Υἱόο θαί Λόγνο 

ηνῦ Θενῦ ζηαπξώζεθε, ηόηε ὁ Σηαπξόο ἁγηάζζεθε, ἔγηλε ὅπινλ θαηά ηνῦ 

δηαβόινπ, ἔγηλε ηό ζεκεῖνλ ηνῦ πηζηνῦ ἀλζξώπνπ πνύ ραξίδεη εὐινγία θαί ράξε. 

Γη’ αὐηό θαί  θθιεζία καο ζήκεξα κᾶο θαιεῖ θαί κᾶο ιέγεη: «ιᾶηε ὅια ηά 

ἔζλε λά πξνζθπλήζνπκε ηό εὐινγεκέλν μῦιν δηά ηνῦ ὁπνίνπ ἔγηλε  ἡ αἰώληνο 

δηθαηνζύλε. Ὁ Ἀδάκ κέ ηό μύιν ηῆο γλώζεσο ἀπαηήζεθε ἀπό ηόλ δηάβνιν 

θαί ἔραζε ηόλ Παξάδεηζν θαί ὡδεγήζεθε ζηό ζάλαην. Σώξα ὁ Υξηζηόο 

ρξεζηκνπνηεῖ ἕλα ἄιιν μῦιν, ηό μῦιν ηνῦ ηαπξνῦ, γηά λά μεγειάζεη ηόλ 

Γηάβνιν θαί λά ληθήζεη ηόλ ζάλαην. Μέ ηό Αἷκα ηνῦ Υξηζηνῦ ζεξαπεύεηαη ηό 

δῆγκα ηνῦ ὄθεσο, δηαιύεηαη ἡ θαηάξα θαί ραξίδεηαη ἡ αἰώληνο δσή ζηόλ 

ἁκαξηήζαληα ἄλζξσπν» . Σέ ἕλα ἄιιν πάιη ηξνπάξην ςάιινπκε: «Ὅπινλ θαηά 

ηνῦ δηαβόινπ Κύξηε ηόλ ηαπξόλ ζνπ ἡκῖλ δέδσθαο. Φξίηηεη θαί ηξέκεη ὁ 

δηάβνινο κή κπνξώληαο νὔηε λά βιέπεη ηήλ δύλακε Σνπ». 

  Ἀπό ηόηε ὁ Σηαπξόο εἶλαη ηό ὅπιν ηνῦ ρξηζηηαλνῦ. Μόιηο βαπηηδόκεζα  

θθιεζία κᾶο θνξᾶ ηόλ Τίκην Σηαπξό. Μᾶο δηδάζθεη λά ζεκεηώλνπκε ηό ζεκεῖν 

ηνῦ Σηαπξνῦ ζηό ζῶκα γηά εὐινγία θαί πξνζηαζία. Μᾶο δηδάζθεη λά μεθηλᾶκε ηό 

πξσῒ ηήλ θάζε κέξα καο θάλνληαο ηό ζεκεῖν ηνῦ Σηαπξνῦ θαί κέ ηό ἴδην 

γεγνλόο λά ηειεηώλνπκε ηήλ κέξα καο ὅηαλ πέθηνπκε λά θνηκεζνῦκε. Μᾶο 

δηδάζθεη λά θάλνπκε ηόλ Σηαπξό καο πξίλ μεθηλήζνπκε ηό θαγεηό θαί ηό ἴδην λά 

θάλνπκε ὅηαλ ηειεηώλνπκε εὐραξηζηώληαο ηόλ Θεό γηά ηήλ θαζεκεξηλή ηξνθή 

πνύ κᾶο ραξίδεη. 

 Γηά λά δνῦκε ὅκσο πόηε ἄιινηε θάλνπκε ηόλ Σηαπξό καο: Κάζε θνξά πνύ 

ζέινπκε λά ἐπηθαιεζζνῦκε ηήλ βνήζεηα ηνῦ Θενῦ. Ὅηαλ ζηήλ θθιεζία ἀθνῦκε 



λά δνμάδεηαη  Ἁγία Τξηάδα. Ὅηαλ δειαδή ἀθνῦκε ηό «Γόμα Παηξί θαί Τἱῷ 

θαί Ἁγίῳ Πλεύκαηη...». Κάζε θνξά πνύ ζέ ἕλα ηξνπάξην ἀθνῦκε ηό ὄλνκα ἑλόο 

Ἁγίνπ. Μέ ηό ζεκεῖν ηνῦ Σηαπξνῦ ἐπηθαινύκεζα ηήλ βνήζεηα Τνπ. Ὅηαλ μεθηλᾶ 

 Θεία Λεηηνπξγία θαί ἀθνῦκε ηήλ ἐθθώλεζε: «Δὐινγεκέλε ἡ Βαζηιεία ηνῦ 

Παηξόο θαί ηνῦ Τἱνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο…» θαί ὅηαλ ηειεηώλεη  Θεία 

Λεηηνπξγία κέ ηό «Γη’ εὐρῶλ…»,  θαζώο θαί ζέ θάζε ἄιιε πεξίπησζε πνύ 

ζέινπκε λά ἐπηθαιεζζνῦκε ηή βνήζεηα ηνῦ Θενῦ. πίζεο δέλ ληξεπόκαζηε λά 

θάλνπκε ηόλ Σηαπξό καο ὅηαλ πεξλᾶκε ἔμσ ἀπό ηήλ θθιεζία θαζώο 

ζπκνύκαζηε ηά κεγάια θαί ζαπκαζηά πνύ γίλνληαη ζέ Αὐηήλ. Ὁ Σηαπξόο πνύ 

θνξᾶκε δέλ εἶλαη δηαθνζκεηηθόο, ἀιιά ἔρεη ράξε θαί δύλακε θαί πξνζηαζία. Οἱ 

ρξηζηηαλνί δέλ ληξέπνληαη λά θνξνῦλ ηόλ Σηαπξό ηνπο νὔηε λά ζεκεηώλνπλ ηό 

ζεκεῖν ηνῦ Σηαπξνῦ. Ὅηαλ ἐπίζεο θάλνπκε ηόλ Σηαπξό καο, λά ηόλ θάλνπκε 

ζσζηά.  

 Ὁ Ἅγηνο Κνζκᾶο ὁ Αἰησιόο δίδαζθε ηνύο ρξηζηηαλνύο λά θάλνπλ ζσζηά ηό 

ζεκεῖν ηνῦ Σηαπξνῦ γηαηί αὐηό ἀπό κόλν ηνπ εἶλαη κία ὁκνινγία Πίζηεσο:Ἔιεγε 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 Ὅηαλ ἑλώλεηο ηά ηξία ζνπ δάθηπια, αὐηά δείρλνπλ ὅηη ὁ Θεόο εἶλαη 

Σξηαδηθόο. Ὁ Παηήξ, ὁ Τἱόο θαί ηό Ἅγηνλ Πλεῦκα θαί αὐηά ηά ηξία 

πξόζσπα εἶλαη Ἕλαο Θεόο. Σά ὑπόινηπα ἀιια δύν ἑλσκέλα δάθηπια 

ὁκνινγνῦλ ὅηη ὁ Υξηζηόο εἶλαη θαί ηέιεηνο Θεόο θαί ηέιεηνο ἄλζξσπνο. Ὅηαλ 

θέξεηο ηά ἑλσκέλα ηξία δάθηπια ζηό κέησπν ὁκνινγεῖο ὅηη ὁ Θεόο βαζηιεύεη 

ζηόλ νὐξαλό θαί πιεξνῖ κέ ηήλ παξνπζία ηνπ ηά πάληα. Ὅηαλ θαηεβάδεηο ηό 

ρέξη ζνπ ζηήλ θνηιηά ζνπ, ὁκνινγεῖο ὅηη αὐηόο ὁ Θεόο γηά κᾶο ηνύο 

ἀλζξώπνπο θαί γηά ηήλ ζσηεξία καο θαηέβεθε ζηή γῆ θαί ἔγηλε ἀιεζηλόο 

ἄλζξσπνο. Ὅηαλ θέξεηο ηά ηξία δάθηπια ζηόλ ὦκν ζνπ ηόλ  δεμηό ὁκνινγεῖο 

ηήλ ὕπαξμε ηνῦ Παξαδείζνπ, ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ θαί παξαθαιεῖο λά ζέ 

ἀμηώζεη λά δεῖο καδί ηνπ ζηόλ Παξάδεηζν θαί ὅηαλ θέξλεηο ηό ρέξη ζνπ ζηόλ 

ἀξηζηεξό ὦκν ὁκνινγεῖο ηήλ ὕπαξμε ηῆο θνιάζεσο θαί παξαθαιεῖο ηόλ Θεό 

λά ζέ γιπηώζεη ἀπό αὐηήλ. 

 Ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο κᾶο δηαβεβαηώλεη ὅηη δέλ ἔρεη γηά ηίπνηα ἄιιν λά 

θαπρεζεῖ παξά γηά ηόλ Σηαπξό ηνῦ Φξηζηνῦ, γηαηί ὁ Σηαπξόο εἶλαη ηό κέηξν ηῆο 

ἀγάπεο κέ ηήλ ὁπνία κᾶο ἀγάπεζε ὁ Θεόο. Εὔρνκαη γηά ὅινπο καο, ὁ Σηαπξόο ηνῦ 

Φξηζηνῦ λά εἶλαη ηό ὑπόδεηγκα ηῆο ἀιεζηλῆο ἀγάπεο καο θαί γηά ηόλ Φξηζηό θαί 

γηά ηνύο ἀλζξώπνπο θαί  ράξηο Τνπ λά κᾶο πξνζηαηεύεη ὅινπο. 

Εὐρόκελνο ἐλ ἀγάπῃ Φξηζηνῦ 

Ὁ πίζθνπόο Σαο 

 


