
 

 

Η Ύςσζε ηνπ  

Τηκίνπ Σηαπξνύ   

 

14 Σεπηεκβξίνπ 

  

 

 



 



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) 

 

 Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ 

Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο 

Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη ηνλ 

Θεό γηα ηνπο ζξηάκβνπο ηνπ γηνπ ηεο 

Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ 



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (2/6) 

Ο ζείνο δήινο, όκσο, δειαδή ε κεγάιε 

ηεο πίζηε, έθαλε ηελ αγία Ειέλε λα 

αξρίζεη έξεπλεο γηα ηελ αλεύξεζε ηνπ 

Τηκίνπ Σηαπξνύ. Επάλσ ζην Γνιγνζά, 

ζηνλ ηόπν πνπ ζηαπξώζεθε ν Χξηζηόο, 

ππήξρε εηδσινιαηξηθόο λαόο ηεο ζεάο 

Αθξνδίηεο, ηνλ νπνίν γθξέκηζε θαη 

άξρηζε ηηο αλαζθαθέο 



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (3/6) 

Σε θάπνην ζεκείν βξέζεθαλ ηξεηο ζηαπξνί. Η 

ζπγθίλεζε ππήξμε κεγάιε, αιιά πνηνο 

από ηνπο ηξεηο ήηαλ ηνπ Κπξίνπ; Τόηε ν 

επίζθνπνο Ιεξνζνιύκσλ Μαθάξηνο κε 

αξθεηνύο ηεξείο, αθνύ έθαλαλ δέεζε, 

άγγημε ζηνπο ζηαπξνύο ην ζώκα κηαο 

επζεβεζηάηεο θπξίαο πνπ είρε πεζάλεη. 

Όηαλ ήιζε ε ζεηξά θαη άγγημε ηνλ ηξίην 

ζηαπξό, πνπ ήηαλ ηνπ Κπξίνπ, ε γπλαίθα 

ακέζσο αλαζηήζεθε 



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (4/6) 

Η είδεζε δηαδόζεθε ζαλ αζηξαπή ζε όια 

ηα κέξε ηεο Ιεξνπζαιήκ. Πιήζε πηζηώλ 

άξρηζαλ λα ζπξξένπλ γηα λα αγγίμνπλ 

ην Τίκην Ξύιν. Επεηδή όκσο ζπλέβεζαλ 

πνιιά δπζηπρήκαηα από ην 

ζπλσζηηζκό, ύςσζαλ ηνλ Τίκην Σηαπξό 

κέζα ζην λαό ζε κέξνο πςειό, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ηνλ δνπλ θαη λα ηνλ 

πξνζθπλήζνπλ όινη  



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (5/6) 

 

Απηή, ινηπόλ, ηελ ύςσζε θαζηέξσζαλ νη 

Άγηνη Παηέξεο λα γηνξηάδνπκε ζηηο 14 

Σεπηεκβξίνπ, γηα λα κπνξέζνπκε θη 

εκείο λα πςώζνπκε κέζα ζηηο ςπρέο 

καο ην Σηαπξό ηνπ Κπξίνπ καο, πνπ 

απνηειεί ην θαη΄ εμνρήλ όπιν θαηά ηνπ 

δηαβόινπ 



Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνύ (6/6) 

 

 

Η κέξα έρεη θαζηεξσζεί 

σο απζηεξή κνλνήκεξε 

αιάδσηε λεζηεία γηα ηελ εθθιεζία 

καο,εθηόο αλ ζπκπέζεη ηελ 

Κπξηαθή.Τόηε θαηαιύεηαη ιάδη 





Απνιπηίθην 

 

Σώζνλ, Κύξηε, ηνλ ιαόλ Σνπ θαη 

επιόγεζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ Σνπ, λίθαο 

ηνηο βαζηιεύζη θαηά βαξβάξσλ 

δσξνύκελνο θαη ην ζνλ θπιάηησλ, δηα 

ηνπ Σηαπξνύ Σνπ, πνιίηεπκα 



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (1/7)   

 

Πξηλ από είθνζη αηώλεο ν ζηαπξόο ήηαλ 

όξγαλν αηηκσηηθήο ηηκσξίαο θαη θξηθηνύ 

ζαλάηνπ. Οη Ρσκαίνη θαηαδίθαδαλ ζηελ 

πνηλή ηεο ζηαπξώζεσο ηνπο πην κεγάινπο 

εγθιεκαηίεο 



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (2/7)  

Από ηόηε πνύ πάλσ ζην ζηαπξό θαξθώζεθε 
θαη πέζαλε γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ ν 

ίδηνο ν Θεόο, ν Κύξηνο καο Ιεζνύο 
Χξηζηόο, ην όξγαλν απηό ηεο ηηκσξίαο 
έγηλε όξγαλν ζσηεξίαο. Σν μύιν ηεο 

νδύλεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, έγηλε "ραξάο 
ζεκείνλ" θαη "δσήο ηακείνλ". Καη όι' απηά 
επεηδή πάλσ ζην μύιν ηνπ ζηαπξνύ, καδί 
κε ην παλάρξαλην ζώκα Σνπ, ν Κύξηνο 

θάξθσζε θαη ηηο ακαξηίεο καο  



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (3/7)  

 

 

Πώο όκσο ζα γίλεη γηα καο θπιαθηήξην (ζα 

καο πξνζηαηεύεη θαη ζα καο θπιάεη) ην 

ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ;  

 

Αλ ην θάλνπκε ζσζηά  



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (4/7) 

Αξρηθά ελώλνπκε ηα ηξία πξώηα δάθηπια ηνπ 

δεμηνύ ρεξηνύ, νκνινγώληαο έηζη ηελ πίζηε 

καο ζ' έλα Θεό, πνύ είλαη ηαπηόρξνλα θαη 

ηξεηο ππνζηάζεηο, ηξία πξόζωπα - ν Παηήξ, 

ν Υηόο θαη ην Άγην Πλεύκα. Τα άιια δύν 

δάθηπια, πνύ αθνπκπνύλ ζηελ παιάκε, 

ζπκβνιίδνπλ ηηο δύν θύζεηο, ηνπ Κπξίνπ καο, 

ηε ζεία θαη ηελ αλζξώπηλε. Μ' απηό ηνλ 

ηξόπν νκνινγνύκε απηό πνπ πηζηεύεη ε 

Εθθιεζία καο 



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (5/7) 

Μεηά θέξλνπκε ην ρέξη ζην κέησπν, ζην 

κπαιό καο, θαλεξώλνληαο έηζη όηη 

αγαπνύκε ην Θεό κ' όιε ηε δηάλνηα καο θαη 

όηη αθηεξώλνπκε ζ' Απηόλ όιεο ηηο ζθέςεηο 

καο. Σν ρέξη έξρεηαη θαηόπηλ ζηελ θνηιηά. 

Έηζη δειώλνπκε ζπκβνιηθά όηη 

πξνζθέξνπκε ζηνλ Κύξην όιεο ηηο 

επηζπκίεο καο θαη όια ηα ζπλαηζζήκαηα 

καο 



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (6/7) 

 

Τέινο, θέξλνπκε ην ρέξη ζηνπο ώκνπο, 

πξώηα ζην δεμηό θαη κεηά ζηνλ 

αξηζηεξό, νκνινγώληαο έηζη όηη θαη 

θάζε ζωκαηηθή καο δξαζηεξηόηεηα 

αλήθεη ζ' Εθείλνλ 

 



Τν ζεκείν ηνπ Σηαπξνύ (7/7) 

Μηα πην απιή εξκελεία ηνπ ηη ζεκαίλεη ν ηξόπνο κε 

ηνλ νπνίν θάλνπκε ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ πάλσ 

καο, καο ιέεη όηη αλεβάδνληαο ην ρέξη καο ζην 

κέησπν, δειώλνπκε ηε δόμα πνπ έρεη ν Θεόο 

ζηνλ νπξαλό, θαηεβάδνληάο ην ζηελ θνηιηά, ηελ 

δόμα πνπ πξέπεη λα έρεη από εκάο ηνπο 

αλζξώπνπο ζηε γε θαη ηνλ παξαθαινύκε λα καο 

βάιεη από ηα δεμηά Σνπ, δειαδή ζηνλ Παξάδεηζν 

θαη όρη από ηα αξηζηεξά Σνπ, δειαδή ζηελ 

Κόιαζε  




