14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Πανοσιολογιωτάτου καθηγΟΥΜΕΝΟΥ ιερασ μονησ
σταυροβουνιου κ.κ. Αθανασίου
οια είναι η δόξα του Θεού
ημών; Αυτός ο Ζωοποιός
Σταυρός είναι. Και μαρτυρεί τούτο ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, όστις ερχόμενος εις το πάθος του Σταυρού
έλεγε· «νυν εδοξάσθη ο υιός του
ανθρώπου» (Ιω. ιγ', 31). Και πάλιν·
«Δόξασόν με συ, Πάτερ, τη δόξη η
είχον προ του τον κόσμον είναι παρά
σοι.» (Ιω. ιζ', 5). Αλλά και ο προφήτης Ησαΐας λέγει ως εκ προσώπου
του Χριστού· «νυν υψωθήσομαι, νυν
αναστήσομαι, νυν δοξασθήσομαι».
Δόξα λοιπόν του Χριστού είναι και
λέγεται ο Τίμιος Σταυρός.
Δοξάζεται δε και μεγαλύνεται ο
Χριστός οσάκις οι Χριστιανοί κάμνομεν με ευλάβειαν τον Σταυρόν μας·
εις την αρχήν της ημέρας, εις την
έναρξιν της προσευχής, εις την αρχήν οιουδήποτε έργου, εις το τέλος
της ημέρας προ του ύπνου και γενικώς εις κάθε περίστασιν. Οι παλαιοί
Χριστιανοί - καθώς μαρτυρεί ο Άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος - συνεχώς
εποίουν τον Σταυρόν εις τον εαυτόν των, και έτσι συνηθίσαντες δεν
εχρειάζοντο πλέον κανένα να τους
το υπενθυμίση.
Επίσης δοξάζεται και μεγαλύνεται ο Χριστός, όταν ευλαβώς προσκυνούμεν τον Σταυρόν Του, τον
πανσεβάσμιον, διά μέσου του οποίου έγινεν η ανάστασις όλου του κόσμου· και επομένως και η ιδική μας

ανάστασις εις Ζωήν Αιώνιον, εάν βεβαίως μέχρι τέλους παραμείνωμεν
εις την πατροπαράδοτον ευσέβειαν
και εις την αληθινήν αρετήν.
Προσκυνούντες δε τον Τίμιον
και Ζωοποιόν Σταυρόν ημπορούμεν να λέγωμεν και εμείς εκείνα τα
λόγια,όπου είπεν ο Άγιος Μάρτυς
Θεόδωρος ο εν Πέργη (19 Απριλίου η μνήμη του) μόλις είδεν τον
σταυρόν επί του οποίου επρόκειτο
και αυτός να σταυρωθή· «Χαίροις
Σταυρέ, καύχημα των Χριστιανών·
Χαίροις λυτρωτά αμαρτωλών, στερέωμα δικαίων, κλίμαξ (σκάλα) ουράνιε, προφητών κήρυγμα, φωστήρ
εσκοτισμένων, κήρυξ αληθινέ των
του Χριστού παθών, των πιστών η
ανάστασις, των νεκρών η άφθορος
πηγή· διά σου οι προσερχόμενοι
Ζωήν Αιώνιον κληρονομούσι· πρόσδεξαι με εν ιλαρότατι (συμπάθεια),
όπως τον εν σοι κρεμασθέντα σαρκί
Θεόν άφθαρτον, δοξάσω εις τους
αιώνας. Αμήν».
Δοξάζεται και μεγαλύνεται πάλιν
ο Χριστός, όταν και ημείς αποδεχώμεθα τον Τιμίον Σταυρόν ως Φως
και Οδηγόν και Σωτήριον όπλον. Και
διά του Σταυρού φωτιζόμενοι εις
τον νουν και την διάνοιαν, νικούμεν
του διαβόλου τας παγίδας. Και χαίροντες, βαδίζομεν εν μέσω των του
κόσμου θλίψεων, προς την επουράνιον βασιλείαν και μακαριότητα.

Η αξία του σημείου του Τιμίου Σταυρού και η ανάγκη
συχνοτάτης χρήσης του από τους πιστούς
ε όλα όσα πολύ συνοπτικά εκθέσαμε ως εδώ αιτιολογείται και κατανοείται απόλυτα η μεγάλη
τιμή, με την οποία περιβάλλει η Εκκλησία μας το σημείο του σταυρού,
καθώς και η συχνότατη χρήση του,
τόσο στη θεία λατρεία, όσο και στην
καθημερινή ζωή των πιστών: Σ' όλες
τις κινήσεις του λειτουργού, κατά
την τέλεση της θείας Λειτουργίας,
από το «Ευλογημένη η Βασιλεία»
μέχρι το «Δι' ευχών», κυριαρχεί το
σημείο του σταυρού. Σ' όλες τις λατρευτικές πράξεις και τελετές, όπου
γίνεται λόγος για ευλογία, κατά την
άγραφη παράδοση της Εκκλησίας
πρέπει να σχηματίζεται από τον ιερέα «σταυρού τύπος».
Όπου κι αν στρέψει κανείς το
βλέμμα του, μέσα κι έξω από τον
ορθόδοξο ναό, θα δει το σημείο του
σταυρού αποτυπωμένο: στη ναοδομία, στην εικονογραφία, στην εκκλησιαστική διακοσμητική, στα λειτουργικά βιβλία, στα ιερά άμφια και
σκεύη… Αλλά και στην καθημερινή
μας ζωή όλοι οι πιστοί διαφυλάσσουμε, ως πολύτιμη πνευματική και
αγιαστική παρακαταθήκη, την ιερή
συνήθεια της χρήσεως του σημείου
του σταυρού. Πολλές φορές επίσης
οι χριστιανοί καταφεύγουν στον
ναό, αναζητώντας τον ιερέα, για να
τους «σταυρώσει« δηλαδή να τους
ευλογήσει σταυροειδώς (είτε με
σταυρό, είτε με άλλο ιερό σκεύος ή

άμφιο), προκειμένου να ενισχυθούν
εναντίον των πειρασμών ή ανακουφιστούν από κάποια ασθένεια.
Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του
σημείου του σταυρού, σημείου του
παντοδύναμου Υιού του Θεού. Τόσο
μεγάλη η χάρη, που περικλείει μυστικά μέσα του! Όπως συνοπτικά και
παραστατικά διατυπώνει ο Άγιος Μακάριος Μόσχας (†1563), «Πολλές φορές ένα και μόνο σημείο του σταυρού, που γίνεται με πίστη και έντονα
βιώματα, είναι ισχυρότερο από πολλά λόγια προσευχής μπροστά στον
θρόνο του Υψίστου. Σ' αυτό υπάρχει
το φως, που κατευνάζει την ψυχή, η
ιαματική δύναμη, που θεραπεύει τα
ασθενήματα των ψυχών και των σωμάτων, η μυστική δύναμη, που αντιδρά σε κάθε βλάβη.
Ταράζουν την ψυχή σου ακάθαρτοι λογισμοί και επιθυμίες; Περιτειχίσου με το σημείο του σταυρού,
διπλασίασε και τριπλασίασε αυτό
το τείχος, και οι ακάθαρτοι λογισμοί
θα δαμαστούν. Κατατυραννιέται η
καρδιά σου από τη μελαγχολία και
τη θλίψη; Σε κυριεύει ο φόβος ή
σε περιστοιχίζουν οι πειρασμοί; Αισθάνεσαι τις πονηρίες των αόρατων
εχθρών; Κατάφυγε σ' αυτή τη δύναμη του σταυρού, και η ειρήνη της
ψυχής θα ξαναγυρίσει, οι πειρασμοί
θα απομακρυθούν, η παρηγορία της
χάριτος του Θεού και η πνευματική
ευφροσύνη θα πλημμυρίσουν την
καρδιά σου».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Εσπερινός
Όρθρος

6:00 μ.μ.
6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το εν Χώναις θαύμα
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Αγίας μεγαλομάρτυρος Θέκλης
Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Οσίας Ευφροσύνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου

Η σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια υψώσεως Τιμίου Σταυρού
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου μάρτυρος Καλλιστράτου
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Κυριακού του Αναχωριτού

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Νηστεία
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων
αυτής πίστεως Ελπίδος και αγάπης
Μηνιαίον περιοδικόν
Αγίου Ηρακλειδίου
Εκδότης:
Αγίου Αυξιβίου
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Αγίου Αναστάσιου
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μετά την ύψωσιν
Αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου
και της συνοδίας αυτού

Τηλ: 24652498
http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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