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"Πως γίνεται μέσα μας η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού;" 

Τον 7ο αιώνα υψώθηκε πανηγυρικά ο τίμιος Σταυρός στα 
Ιεροσόλυμα, για να τον δει και να τον προσκυνήσει όλος ο λαός. 
Εκείνου του γεγονότος ανάμνηση είναι η τελετή της υψώσεως του 
Σταυρού, που γίνεται κάθε χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου, στους ενο-
ριακούς και μοναστηριακούς ναούς. 

Αυτή η Ύψωση, όμως, είναι εξωτερική. Υπάρχει, θα λέγαμε, 
και μια πνευματική Ύψωση του Σταυρού που συντελείται μέσα 
στην καρδιά του ανθρώπου. Πότε; 

Όταν κάποιος σταθερά αποφασίζει να αυτοσταυρωθεί, 
νεκρώνοντας τα πάθη του. Όποιος δεν το κάνει, δεν είναι αληθινός 
Χριστιανός. Το λέει ξεκάθαρα ο απόστολος: «Οι του Χριστού την 
σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις» 
(Γαλάτας 5, 24). Όσοι, δηλαδή, είναι του Χριστού, έχουν σταυρώσει 
τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες τους. 

Οι Χριστιανοί, λοιπόν, υψώνουν μέσα τους αυτόν τον 
Σταυρό και τον κρατούν υψωμένο σε όλη τους τη ζωή. Έτσι είναι, 
άραγε; Ο καθένας ας ρωτήσει τη συνείδησή του. Και μακάρι να 



μην πάρει την απάντηση· «Εσύ κάνεις τα σαρκικά σου θελήματα 
και υπακούς στις επιθυμίες σου. Ο σταυρός σου δεν είναι υψω-
μένος, αλλά ριγμένος στο λάκκο των παθών, όπου σαπίζει από την 
καταφρόνια και την αμέλειά σου». 

Μετά την αποκαθήλωση του νεκρού σώματος του Χριστού, ο 
Τίμιος Σταυρός έμεινε στο Γολγοθά. Οι Ιουδαίοι τον πήραν και τον 
έριξαν σε ένα σκουπιδόλακκο. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου, 
πάλι, δεν δίστασαν να επιχώσουν με πέτρες και χώματα τον Παν-
άγιο Τάφο Του, για να τον εξαφανίσουν. Τέλος, όταν οι Ρωμαίοι 
κυρίευσαν την επαναστατημένη Ιερουσαλήμ, το 70 μΧ, κατέσκα-
ψαν και ισοπέδωσαν όλη την πόλη και τα περίχωρά της. Και αργό-
τερα, κατά την ανοικοδόμησή της, στον τόπο όπου πρώτα ήταν ο 
Πανάγιος Τάφος, με υποκίνηση του εχθρού, έχτισαν ναό της 
Αφροδίτης, της ειδωλολατρικής θεάς της ασέλγειας. 

Κάτι παρόμοιο γίνεται και με τον εσωτερικό σταυρό μας. 
Όταν ο εχθρός κυριεύσει και κατασκάψει τη νοητή Ιερουσαλήμ, 
την ψυχή μας, ο Σταυρός αυτός γκρεμίζεται από τον καρδιακό 
Γολγοθά στο σπουπιδόλακκο των αμαρτωλών επιθυμιών και ηδο-
νών. Στη θέση του τότε βάζουμε και προσκυνάμε το είδωλο της 
Αφροδίτης, ώσπου να μας επισκεφτεί η Θεία Χάρη, αν βέβαια 
μετανοήσουμε ειλικρινά, η οποία θα τσακίσει το είδωλο της 
αμαρτίας και θα υψώσει μέσα μας το Σταυρό της νεκρώσεως των 
παθών»  

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. 
--------------------------------------- 

 
‘’ Ο Σταυρός είναι δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους.’’ 

 
Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και τα βάσανα είναι τα μέσα που 

χρησιμοποιεί ο Θεός για να ωριμάσει ο άνθρωπος. Όλα τα οδυνη-
ρά που επιτρέπει στη ζωή μας ο Θεός είναι φάρμακα που θεραπεύ-
ουν την ασθενούσα φύση του ανθρώπου. Το καμίνι του πόνου, των 
δοκιμασιών και των θλίψεων είναι το εργαστήριο όπου ο Θεός κα-
τεργάζεται την τελειοποίηση του χριστιανού. 



Αν το ψωμί που μπαίνει στο φούρνο είχε φωνή, θα διαμαρ-
τυρόταν και θα έλεγε πως δεν αντέχει τη φωτιά του φούρνου. 
Όμως αυτό το ψήσιμο είναι που κάνει το ψωμί κατάλληλο για βρώ-
ση. Αν δεν έμπαινε στο φούρνο θα γέμιζε σκουλήκια, θα ήταν ά-
χρηστο. Τα φρούτα πάνω στα δέντρα, που τα ψήνει ο καλοκαιρινός 
ήλιος, αν είχαν στόμα θα διαμαρτύρονταν και θα έλεγαν πως δεν 
αντέχουν άλλο τις καυτερές ακτίνες του ήλιου. Με την ακτινοβο-
λία, όμως, που δέχονται από τον ήλιο ωριμάζουν, αποκτούν άρω-
μα, χρώμα, γεύση και ουσία. Διαφορετικά θα ήταν άγευστα, ανού-
σια και άχρηστα. 

Κατά ανάλογο τρόπο στο καμίνι του πόνου ο άνθρωπος 
αποκτά ωριμότητα, ουσία, περιεχόμενο. Καθαιρείται από πάθη, 
ταπεινώνεται, μαθαίνει να συμπάσχει, αποκτά γνησιότητα και αυ-
θεντικότητα. Όπως ακριβώς συμβαίνει με το χρυσάφι. Μετά που 
θα δοκιμαστεί και καθαρθεί στο χωνευτήρι, τότε αποβαίνει το πιο 
πολύτιμο μέταλλο. 

Όσο πληθαίνουν οι δοκιμασίες, όσο κτυπιέται η ψυχή στο 
αμόνι του πόνου, τόσο εύθετη γίνεται για την βασιλεία των ουρα-
νών και με ευφρόσυνο δειλινό χαμόγελο αναμένει το ολόλαμπρο 
πρωινό της Αναστάσεως που ορθρίζει πίσω από κάθε σταυρό. Μην 
ξεχνούμε ότι και η Παναγία μας στην επίγεια ζωή Της δοκίμασε το 
πιο πικρό ποτήρι, όπως ακριβώς Της το προφήτεψε ο δίκαιος Συμε-
ών, όταν δέχτηκε στην αγκαλιά του τον τεσσαρακονθήμερο Χρι-
στό. Προορώντας ο Προφήτης την Σταύρωση του Υιού και Θεού 
Της, προανήγγειλε στην Παναγία ότι δίστομη ρομφαία θα ξεσχίσει 
τη μητρική Της καρδιά. Αυτή η δίστομη ρομφαία που δοκίμασε η 
Παναγία μας, επέτρεψε ο Θεός και πολλοί Άγιοι Του να την δοκι-
μάσουν. Γιατί η ρομφαία και ο σταυρός, ο πόνος και η οδύνη, είναι 
δώρα του Θεού προς τους εκλεκτούς του. 

π. Ευέλθων Χαραλάμπους. 
---------------------------------------------- 

 

Ποτέ ο διάβολος δεν αρχίζει τη μάχη από τα μεγάλα και 
σοβαρά αμαρτήματα. Προτιμά να αγωνιστεί για να πείσει τον 
άνθρωπο να κάνει μία μικρή παράβαση σε ένα μικρό σφάλμα. Εδώ 



έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ευκολότερα κανείς προ-
χωρεί σε μία μικρή υποχώρηση. Έτσι αρχίζει το ξήλωμα και ο κα-
τήφορος. Το μικρό οδηγεί στο μεγαλύτερο. Και σιγά-σιγά φθάνει ο 
άνθρωπος στην έσχατη αθλιότητα. Γιατί; Γιατί δεν πρόσεξε στο 
πρώτο ολίσθημα. 

Πράγματι αυτά που φαίνονται μικρά και ασήμαντα είναι τα 
πιο επικίνδυνα. Τέχνασμα φοβερό και επιτυχημένο του διαβόλου 
είναι να μας ωθεί σε νομιζόμενα μικροσφάλματα. Μία πρώτη υπο-
χώρηση ζητά. Εάν του την παραχωρήσουμε ,τότε εκείνος κάνει ένα 
είδος κατοχής στην ψυχή μας και υφαίνει τα δίχτυα της αιχμα-
λωσίας μας. 

+ ι. Π. 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σκέπαζε την ποίμνη σου. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.          7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Τετάρτη 21/9.          7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Παρασκευή  23/9.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.  
Σάββατο 24/9.         7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
 

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 
 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 
Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 
                                   π.Γεώργιος  6978.617164 


