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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2020 

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 
«Σταυρός ὑψοῦται σήμερον, καί κόσμος ἁγιάζεται»  (Ἐξαποστειλάριον Ἑορτῆς) 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

 Μέ εὐλάβεια, συγκίνηση καί ἱερό δέος προσκυνοῦμε τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁ 
Ὁποῖος ὑψώνεται σήμερα στό μέσον τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν ἀλλά καί στό κέντρο τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ 
μας. Ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τό ἱερότερο σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, 
πού ἐξαγιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο διά τῆς θυσίας Του ἐπάνω σέ Αὐτόν, νέκρωσε τόν θάνατο, ἔδωσε 
ζωή στόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἄνοιξε καί πάλι τήν θύρα τοῦ Παραδείσου, κάνοντάς τον πολίτη τῆς Οὐρανίου 
Βασιλείας Του. 

 Ἄν καί τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ ὑπῆρξε κάποτε σύμβολο ἀτιμώσεως, ντροπῆς καί θανάτου, ὁ 
Κύριος μέ τήν θυσία Του, τό μετέτρεψε σέ σύμβολο ζωῆς, δόξας, τιμῆς, λυτρώσεως, πίστεως, χαρᾶς, 
ἐλπίδας, σωτηρίας. Ὅπως ψάλλουμε καί στά πανέμορφα τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ὑψώσεως, ὁ Τίμιος 
Σταυρός ἔμελλε νά γίνει: «τρόπαιο εὐσεβείας, θύρα τοῦ παραδείσου, στήριγμα τῶν πιστῶν, προστασία τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀκαταμάχητο ὅπλο ἐναντίον τοῦ διαβόλου, δόξα τῶν Ἁγίων, λιμάνι σωτηρίας, σημεῖο χαρᾶς, 
κραταίωμα βασιλέων, ὁδηγός τυφλῶν, ἰατρός ἀσθενῶν, ἀνάσταση τῶν κεκοιμημένων, καί σκέπη καί 
προστασία κάθε πιστοῦ». 

 Καί εἶναι ὄντως ἀλήθεια ἀδελφοί μου. Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν χρησιμοποιεῖ τό πανάγιο αὐτό σύμβολο 
στήν καθημερινότητά του; Πόσες φορές τήν ἡμέρα δέν κάνουμε τόν Σταυρό μας, εἴτε ὅταν 
προσευχόμαστε, εἴτε ὅταν προσκυνοῦμε στό Ναό, εἴτε ὅταν ἀντιμετωπίζουμε κίνδυνο καί ἀνάγκη. Εἶναι 
ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ πού ὅταν τόν σχηματίζουμε ἐπάνω στό σῶμα μας, ἁγιαζόμαστε, καί παίρνουμε 
Θεία Χάρη καί δύναμη νά νικήσουμε κάθε δυσκολία καί κάθε κακό. Κάθε φορά πού ἀνεβαίνουμε τόν δικό 
μας προσωπικό Γολγοθᾶ, κουβαλῶντας ὁ καθένας μας τόν δικό του σταυρό, εἶναι τότε πού 
συνειδητοποιοῦμε ὅτι παίρνουμε δύναμη ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.  

Ἰδιαίτερα τό τελευταῖο διάστημα ἀγαπητοί μου, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα σηκώνει ἕνα σταυρό. Ἡ 
πανδημία πού ἐνέσκυψε ἔχει φέρει τόν κόσμο μας στά ὄριά του. Πλῆθος ἀνθρώπων δοκιμάζεται 



 
 
ποικιλοτρόπως, καθώς ἡ καθημερινότητα μας ἄλλαξε καί τά προβλήματα πού προέκυψαν εἶναι πολλά. 
Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε καθώς πιστεύουμε στόν ἀληθινό Θεό 
καί μέ αἰσιοδοξία ἀτενίζουμε τό Πανάγιο Σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄλλωστε 
γνωρίζουμε ὅτι κανένας ἄνθρωπος πού ἐλπίζει στόν Θεό δέν σηκώνει βαρύτερο σταυρό ἀπό ἐκείνον πού 
μπορεῖ νά ἀντέξει καί ὅτι ἡ σταυρική πορεία, ἡ ἄνοδος στόν Γολγοθᾶ, ἐπισφραγίζεται πάντοτε ἀπό τήν 
Ἀνάσταση!  

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  

 Ὁ φετινός ἑορτασμός τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔρχεται σέ μιά περίοδο πραγματικά 
σταυρική καί σταυρωμένη γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἔρχεται ὅμως παράλληλα νά μᾶς γεμίσει μέ πίστη, ἐλπίδα 
καί αἰσιοδοξία γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. «Σταυρός ὑψοῦται σήμερον, καί κόσμος ἁγιάζεται». Γιά νά ἔλθει 
ἕνα καλύτερο αὔριο πρέπει μέ τήν Χάρη τοῦ Σταυροῦ νά ἁγιάσουμε τίς ζωές μας, νά μετανοήσουμε, νά 
ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι μόνο μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, μποροῦμε νά νικήσουμε τήν μάχη αὐτῆς τῆς σταυρικῆς ζωῆς καί νά κληρονομήσουμε τήν 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  

 Κάθε χρόνο, γιά τά τελευταῖα ἑβδομήντα καί πλέον χρόνια, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης τελεῖ 
κατά τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ τόν καθαγιασμό τῶν Ὑδάτων καί τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά 
νερά τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ, συνεχίζοντας τήν παράδοση πού καθιέρωσε ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου 
καί Νοτίου Ἀμερικῆς ὁ μακαριστός Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. Ἡ τελετή αὐτή ἦταν 
ἀφιερωμένη στήν «εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου», πού ἀποτελεῖ συνεχῆ προσευχή τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας. Δυστυχῶς φέτος, λόγῳ τῆς καταστάσεως, ὁ ἑορτασμός αὐτός δέν θά πραγματοποιηθεῖ, 
ἀλλά σᾶς παρακαλῶ νά προσευχηθοῦμε ὅλοι, σήμερα καί κάθε ἡμέρα, γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου μας, 
γιά τήν εἰρήνη τῶν ψυχῶν μας, γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τόν κίνδυνο τῆς πανδημίας καί τήν ἐπιστροφή 
μας στούς συνηθισμένους ρυθμούς τῆς ζωῆς μας. 

 Εὐχόμενος ὅπως ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ 
σκέπει, εὐλογεῖ καί προστατεύει ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, διατελῶ 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 


