Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίοσ Στασροῦ

Ἡ 14ε επηεμβνίμο εἶκαη γκςζηή εἰξ ημύξ Χνηζηηακμύξὡξ ἡμένα «ηῆξ
παγθμζμίμοὙρώζεςξ ημῦ ηημίμο θαί δςμπμημῦ ηαονμῦ.
Γἶκαη ἡμένα ἀνγίαξ θαί κεζηείαξ, δηά κά δοκεζμῦκ μἱπηζημί κά πνμζθοκήζμοκ
«ηό

δςμμύνηζημκ

λύιμκ»

θαί

ηόκ

«ζαομάηςκ

ζεζαονόκ»,

ηόκ

«ζοκζεημηνηζόιβημκ» ηαονόκ θαί «πανίηςκ πανμπέα» (α’ Οἶθμξ εἰξ ηόκ
ηίμημκ ηαονόκ).
Πνίκ πνμπςνήζςμεκ εἰξ ηήκ πενηγναθήκ ηῆξ εἰθόκμξ ηῆξὙρώζεςξ,
εἶκαη ἀκάγθε κά ἴδςμεκ ηό ἱζημνηθόκ ηῆξἑμνηῆξ θαί ηήκ ζεμιμγηθήκ ηεξ
ζεμαζίακ.
Δηά ηήκ ζέζπηζηκ ηῆξ ἑμνηῆξ αὐηῆξ ὁ Ηαζεγεηήξ Ἰ. Φμοκημύιεξ γνάθεη:
«Οἱ ἱζημνηθέξ ἀνπέξ ηῆξ ἑμνηῆξ πάκμκηαη μέζα ζηήκ πμιηά ἀνπαηόηεηα. ηίξ
13

επηεμβνίμο

ημῦ ἔημοξ

335 ἔγηκακ

ηά ἐγθαίκηα

ημῦμεγάιμο

καμῦ ηῆξ Ἀκαζηάζεςξ, πμύ ἔθηηζε ὁ Ιέγαξ Ηςκζηακηῖκμξ ζηόκ ηόπμ ηῆξ
ηαθῆξ

ημῦ Ηονίμο. Ἔθημηε

θαηά

πακήγονηξἐγίκεημ ζηά Ἱενμζόιομα.

ηήκ ἐπέηεημ

ηῶκ ἐγθαηκίςκ

μεγάιε

Ηαί ζηά ζεμενηκά μαξ ιεηημονγηθά βηβιία ηήκ ἰδία ἡμέναἀκαγνάθεηαη ἡ «μκήμε
ηῶκ ἐγθαηκίςκ

ηῆξ ἁγίαξ

Χνηζημῦημῦ Θεμῦ ἡμῶκ Ἀκαζηάζεςξ»

θαί ἡ Ἀθμιμοζία

ηῆξ ἡμέναξἀκαθένεηαη

ημῦ καμῦ ἐθείκμο. Ἡ ἑμνηή

δηανθμῦζε ὀθηώ ἡμένεξ.

ηῆξ ἑμνηῆξ,

ηήκ

14

ζηά ἐγθαίκηα
Σήκ

επηεμβνίμο,

δεοηένα ἡμένα
θαηά

ηήκ

μανηονίακ ἀνμεκηθμῦιεηημονγηθμῦ θεημέκμο ημῦ Γ’ αἰῶκμξ, ἐγίκεημ ζύκαληξ εἰξ
ηόκ Γμιγμζᾶ «θαί ἔδεηπκακ ηόκ ηίμημ ηαονό ζ᾽ ὅιμ ηόἐθθιεζίαζμα».
Ὁ ηίμημξ

ηαονόξ

ημῦ Χνηζημῦ ἦηακ

ημῦ καμῦ ηῆξ Ἀκαζηάζεςξ

ηό

θαί ἦηακ ἑπόμεκμ

ζεβαζμηώηενμ
εἰδηθή

θεημήιημ

πακήγονηξ

κά

θαζηενςζῇ γη᾽ αὐηόκ ἐπί ηῇ εὐθαηνίᾳηῆξ ζοννμῆξ ημῦ ιαμῦ γηά ηόκ ἑμνηαζμό
ηῶκ ἐγθαηκίςκ».
Ὁ ηαονόξ

αὐηόξ,

πμύ ὕρςκε

ηόζμκ

πακεγονηθάἡ Ἐθθιεζία

ηῶκ Ἱενμζμιύμςκ, ἦημ ὁ ἀιεζήξ ηαονόξ, πμύ ἀκεῦνεκ ἡ Ἁγία Ἑιέκε, ἡ μεηένα
ημῦ Ι. Ηςκζηακηίκμο. Ἐθθιεζηαζηηθμί ζογγναθεῖξ ημῦ 4μο θαί 5μο μ. Χ
αἰῶκμξ ὁμηιμῦκ

δηά

ηήκ

ζαομαημονγηθήκἀκεύνεζηκ

ημῦ ηημίμο

ηαονμῦ ημῦ Ηονίμο. Ὁ Ἰςάκκεξ ὁΧνοζόζημμμξ π.π., ηό 395, ἀκαθένεη ὅηη εἰξ
ηόκ

Γμιγμζᾶκἀκεονέζεζακ

ηνεῖξ

ζηαονμί,

μεηαλύ

ηῶκ ὁπμίςκἀκεγκςνίζζε ὁ ηαονόξ ημῦ Ηονίμο, πμύ ἦημ εἰξ ηό μέζμκ ηῶκ
δύμ ἄιιςκ θαί εἶπε θαί ηήκ γκςζηήκ ἐπηγναθήκ (ΓἰξἸςάκ. ὁμηιία 85, 1).
Ἄιιμη ζογγναθεῖξ ὁμηιμῦκ δηά ἐπηηειεζζέκηα ζαύμαηα, ηά ὁπμῖα ἔγηκακ αἰηία
κά ἀκαγκςνηζζῇ ὁ ηαονόξ ημῦΗονίμο. Ἕκα ηέημημ ζαῦμα ἀκαθένεη θαί ηό
οκαλάνημκ ηῆξ ἑμνηῆξ ηῆξ Ὑρώζεςξ: «Δηαπμνμύζεξ δέ ηῆξ Βαζηιίζζεξ
(ηῆξ Ἁγίαξ Ἑιέκεξ), ηίξ ἄκ εἴε ὁ ημῦ Ηονίμο ηαονόξ, δηά ηῆξ εἰξ ζακμῦζακ
γοκαῖθα πῆνακ ζαομαημονγίαξ δείθκοηαη· ἥ θαί ἀκέζηε ηῇ ημύημο πνμζραύζεη·
ηῶκ δέ ιμηπῶκ δύμ ζηαονῶκ ηῶκ Θῃζηῶκ μεδέκ εἰξ ημῦημ ἐκδεηλαμέκςκ εἰξ

ζαομαημπμηΐαξὑπόδεηγμα. Ὅκ δῆηα ηίμημκ ηαονόκ πνμζεθύκεζεκ ἡΒαζίιηζζα,
θαί ἠζπάζαημ μεηά ηῆξ ογθιήημο ἁπάζεξ».
Σήκ ἀμεπακίακ
ημῦ Ηονίμο ἔιοζε

δειαδή
ηό

ηῆξ Ἁγίαξ Ἑιέκεξ

ζαῦμα,

γοκαῖθα, ἡ ὁπμία ἀκέζηε ὅηακ

πμύ ἔγηκεκ

δηά

ηό

εἰξ

μίακ

πμῖμξἦημ ὁ ηαονόξ
πεζαμέκεκ

ηήκἤγγηζεκ ὁ ηαονόξ.

Σό

ζαῦμα

πήνακ
αὐηό

δέκ ἔθαμακ μἱ δύμ ζηαονμί ηῶκ ιεζηῶκ. Ἔηζη ἡ Βαζίιηζζα μαδί μέ ὅιεκ ηήκ
ύγθιεημκ πνμζεθύκεζε θαί ἠζπάζζε ηόκ ηίμημκ ηαονόκ.
Αἱ κῖθαη

ημῦ αὐημνάημνμξ Ἡναθιείμο

(610-641)

θαηά

ηῶκ

Πενζῶκ, ἡ ἁνπαγή ὑπ᾽ αὐηῶκ ημῦ ηημίμο ηαονμῦ θαίἡ ἐπακάθηεζίξ ημο ὑπό
εὐζεβμῦξ

ηναηειάημο ἔδςθακ

κέακ

αἴγιεκ

εἰξ

ηήκ ἑμνηήκ

ημῦ ηαονμῦ. Ὁ δςμπμηόξ ηαονόξ ὑρώζε θαί πάιηκ εἰξ ηά Ἱενμζόιομα (ηόκ
Ιάνηημκ ημῦ 630). Δηθαημιμγεμέκςξ ράιιεη ἔθημηεἡ Ἐθθιεζία μαξ: «ῶζμκ,
Ηύνηε, ηόκ ιαόκ ζμο θαί εὐιόγεζμκ ηήκ θιενμκμμίακ ζμο, κίθαξ ημῖξ βαζηιεῦζη
θαηά βανβάνςκ δςνμύμεκμξ θαί ηό ζόκ θοιάηηςκ δηά ημῦηαονμῦ ζμο
πμιίηεομα» (Ἀπμιοηίθημκ).
Ἀπό ηό 614 ἡ ηειεηή ηῆξ Ὑρώζεςξ ἐγίκεημ θαί εἰξ ηήκ Ηςκζηακηηκμύπμιηκ δηά
κά

δηαδμζῇ ἐκ

ηῆξ Ὑρώζεςξ

ζοκεπείᾳ θαί

εἰξἄιια

ημῦηημίμο

ηῶκ Ἐγθαηκίςκ.Ἀθόμε ἀπέβαιε

πνηζηηακηθά

θέκηνα. Ἔηζη ἡ ἑμνηή

ηαονμῦ ἐπεζθίαζε
ηόκ

ημπηθόκ

ηεξ

ηήκ ἑμνηήκ

παναθηῆνα

θαί ἔγηκεκ

μἰθμομεκηθή ἑμνηή, δόλα θαί θαύπεμα ὁιμθιήνμο ηῆξἘθθιεζίαξ. Ὁ ηαονόξ
πιέμκ ὑμκεῖηαη ὡξ «μἰθμομέκεξ θύιαλ» θαί ὡξ «ἡ δόλα ηῆξ Ἐθθιεζίαξ».
Ἡ ζεμενηκή ηειεηή ηῆξ Ὑρώζεςξ εἶκαη ζπεδόκ ἀπμμίμεζηξ ηῆξ ηειεηῆξ,
πμύ ἔγηκεκ εἰξ ηά Ἱενμζόιομα μεηά ηήκἀκεύνεζηκ ημῦ ηημίμο λύιμο. «Δεηῶκ δέ
θαί ὁ θμηκόξ ιαόξ πνμζθοκῆζαη, μὐθ ἠδύκαημ θαί ᾐηήζαημ θἄκ ἰδεῖκ αὐηόκ.
Σόηε ἀκῆιζεκ ὁ Ιαθάνημξ

Παηνηάνπεξ Ἱενμζμιύμςκ

θαίὕρςζεκ ἐπί

ημῦ ἄμβςκμξ ηόκ ηίμημκ ηαονόκ· θαί ἰδόκηεξ,ἤνλαημ ὁ ιαόξ θνάδεηκ ηό

«Ηύνηε ἐιέεζμκ». Ηαί ἔθημηεἐπεθνάηεζεκ ἡ ηημία Ἑμνηή ηῆξ Ὑρώζεςξ». (Ἀπό
ηό

οκαλάνημκ

ηῆξ ἡμέναξ).

Αὐηήκ ἀθνηβῶξ

ηήκ

θαηακοθηηθήκ

ζθεκήκ ἀπαζακαηίδεη θαί ἡ βοδακηηκή εἰθώκ ηῆξ Ὑρώζεςξ.
Σήκ

ζεμιμγηθήκ

ζεμαζίακ

ηῆξ ἑμνηῆξ

εὑνίζθμμεκ

εἰξ

ηά

ηνμπάνηα

ηῆξ ἡμέναξ. Ἀπό αὐηά ἐθεῖκα ημῦ Ἑζπενηκμῦ θαί ηῶκ Αἴκςκ εἶκαη ηά πηό μεζηά
εἰξ κμήμαηα θαί ηά πιμοζηώηενα εἰξ πμηεηηθάξ ἐλάνζεηξ.
Ὁ ηαονόξ, πμύ ὑρμῦηαη εἰξ πνμζθύκεζηκ ὑπό ηῶκ πηζηῶκ, εἶκαη ηό ηνόπαημκ,
ηό ὁπμῖμκ ἔζηεζεκ ἡ Ἐθθιεζία

ημῦ Χνηζημῦ εἰξ

ημῦ αηακᾶ. Ὁηαονόξ ἤκμηλε

ηόκ

ηήκ

πόιεμόκ

θιεηζμέκεκ

ηεξ

θαηά
ζύνακ

ημῦ Παναδείζμο,ἀθμῦ θαηήνγεζε ηήκ δύκαμηκ ημῦ ζακάημο θαί ὕρςζε ημύξ
πηζημύξ ἀπό

ηήκ

γῆκ

εἰξ

ηόκ

μὐνακόκ.

Σόἀθαηαμάπεημκ ὅπιμκ

ημῦ ηαονμῦ ἀζθαιίδεη ημύξ πηζημύξ θάζε ἐπμπῆξ, πμύ ἀκηηπαιαίμοκ μέ ηόκ
αηακᾶθαί

γίκεηαη

δόλα

θαί

ζημιίδη

ηῶκ

Ιανηύνςκ

θαί

ηῶκὉζίςκ

ηῆξ Ἐθθιεζίαξ.
Σά ζεμιμγηθά αὐηά κμήμαηα ζομποθκώκεη εἰξ ημύξ ζηίπμοξ ημο ηό
πνῶημκ ἀπόζηηπμκ

ημῦ Ἑζπενηκμῦ ημῦ πι.

α’ ἤπμο:

«Χαίνμηξ ὁ δςεθόνμξ ηαονόξ, ηῆξ εὐζεβείαξ ηό ἀήηηεημκ ηνόπαημκ, ἡ ζύνα
ημῦ Παναδείζμο, ὁ ηῶκ πηζηῶκ ζηενηγμόξ, ηό ηῆξ Ἐθθιεζίαξ πενηηείπηζμα·
δη᾽μὗ ἐλεθάκηζηαη ἡ θζμνά

θαί

ημῦ ζακάημο ἡ δύκαμηξ

θαί ὑρώζεμεκ ἀπό

μὐνάκηα. Ὅπιμκ ἀθαηαμάπεημκ,

θαηήνγεηαη

θαί
γῆξ

δαημόκςκ ἀκηίπαιε,

θαηεπόζε
πνόξ
δόλα

Ιανηύνςκ Ὁζίςκ, ὡξ ἀιεζῶξ ἐγθαιώπηζμα, ιημήκ ζςηενίαξ, ὁ δςνμύμεκμξ
ηῷ θόζμῳ ηό μέγα ἔιεμξ».
Γἰξ ηά ηνμπάνηα ηῆξ Ὑρώζεςξ ημῦ ηημίμο ηαονμῦθονηανπεῖ ηό αἴζζεμα ηῆξ
πανᾶξ δηά ηήκ ἀκεύνεζηκ θαί ηήκ ζαομαημονγόκ δύκαμηκ ημῦ ηαονμῦ.

Οἱ ὕμκμγνάθμηὅμςξ

δέκ

λεπκμῦκ ὅηη ἐπάκς

εἰξ

ηό

εὐιμγεμέκμκ

αὐηό

λύιμκ ἐθανθώζε ὁ ςηήν ημῦ θόζμμο, ὁ Χνηζηόξ.
Ἔηζη μἱ πηζημί θαιμῦκηαη κά ἀζπαζζμῦκ ηόκ ηαονόκ «ηῇ πανᾷ θαί ηῷ θόβῳ·
θόβῳ δηά ηήκ ἁμανηίακ, ὡξἀκάλημη ὄκηεξ· πανᾷ δέ δηά ηήκ ζςηενίακ, ἥκ
πανέπεη

ηῷθόζμῳ ὁ ἐκ

αὐηῷ πνμζπαγείξ

(=θανθςζείξ)

Χνηζηόξ ὁΗύνημξ, ὁ ἔπςκ ηό μέγα ἔιεμξ» (Δμλαζηηθόκ ηῶκ Αἴκςκ).Ἐπί πιέμκ
θαηά ηήκ ἡμένακ αὐηήκ κεζηεύμμεκ, δηόηηἡ ἑμνηή ηῆξ Ὑρώζεςξ θένεη «ηά ἴζα
ηῆξ ἁγίαξ θαί Ι. Παναζθεοῆξ».
***
ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΣΕ ΓΖΗΟΚΟ (Σῆξ Ὑρώζεςξ ημῦ Σημίμο ηαονμῦ)
Σό θέκηνμκ ηῆξ εἰθόκαξ θαηαιαμβάκεη ὁ ἄμβςκ, ἐπάκς εἰξ ηόκ ὁπμῖμκ ὁ Ἅγημξ
Ιαθάνημξ (314-333) ὕρςζε ηόκ ηίμημκ ηαονόκ. Ἕκα ζθμηεηκόκ ἄκμηγμα εἰξ
ηήκ βάζηκ ημῦ ἄμβςκμξ δείπκεη ηό μένμξ ηῆξ ἀκεονέζεςξ.
Σό δεύηενμκ μεηά ηόκ Παηνηάνπεκ πνόζςπμκ, πμύ θονηανπεῖ εἰξ ηήκ εἰθόκα
εἶκαη ἡ Ἁγία Ἑιέκε ἐκδεδομέκε

ηήκ

βαζηιηθήκ

ηεξ

ζημιήκ

θαί

ζοκμδεομμέκε ὑπό δύμ εὐιαβῶκ γοκαηθῶκ. Σόκ Παηνηάνπεκ θοθιώκμοκ
θιενηθμί θαί ιασθμί, πμύ παναθμιμοζμῦκ μέ ἱενόκ δέμξ ηήκ ηειεηήκ.
Σό

δέμξ

αὐηό

πνμθαιεῖ ἀθ᾽ ἑκόξ ἡ ζέα

ημῦ ηαονμῦ θαίἀθ᾽ ἑηένμο

ηά

ζαύμαηα πμύ ἔγηκακ θαηά ηήκ ἀκεύνεζίκ ημο. Κμμίδεη θακείξ, θαζώξ
παναηενεῖ ηά

βοζηζμέκα

εἰξ

ζθέρεηξ

πνόζςπα

ηῆξ

εἰθόκμξ, ὅηη ὅιμη

ηςκ ἀκαθαιμῦκ εἰξ ηήκ μκήμεκ ηςκ ηά γεγμκόηα ηῆξ ηαονώζεςξ, ηά πνίκ θαί
ηά μεηά ἀπό αὐηήκ.
Ἔηζη θαί ὁ ζεαηήξ ἀκαπμιεῖ ηά ζςηήνηα πενηζηαηηθά ζομθώκςξ πνόξ ηήκ
εὐπήκ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ: «Ιεμκεμέκμη ημίκοκ ηῆξ ζςηενίμο ηαύηεξ ἐκημιῆξ θαί
πάκηςκ

ηῶκὑπέν ἡμῶκ

γεγεκεμέκςκ,

ημῦ ζηαονμῦ,

ημῦ ηάθμο,

ηῆξ

ηνηεμένμο ἀκαζηάζεςξ,

ηῆξ

εἰξ

μὐνακμύξ ἀκαβάζεςξ,

ηῆξἐθ

δεληῶκ

θαζέδναξ, ηῆξ δεοηέναξ θαί ἐκδόλμο πάιηκ πανμοζίαξ…» (Ἀπό ηήκ εὐπήκ
ηῆξ ἀκαθμνᾶξ ηῆξ Θεηημονγίαξ ημῦ Χνοζμζηόμμο).
Ἡ ζθεκή μᾶξ μεηαθένεη εἰξ ηά ηειμύμεκα ζήμενμκ εἰξ ηήκἘθθιεζίακ θαηά ηήκ
14εκ επηεμβνίμο δηά κάἀθμοζζῇ ἀπό ὅια ηά μέιε ηῆξ Ἐθθιεζίαξ «ἐκ ἑκί
ζηόμαηη θαί μηᾷ θανδίᾳ» ὁ κηθεηήνημξ παηάκ:
«Σόκ

ηαονόκ

ζμο

πνμζθοκμῦμεκ,

θαί ηήκ ἁγίακ ζμο ἀκάζηαζηκ δμλάδμμεκ».
Πηγή: Ζενά Ιμκή Αγίμο Ζςάκκμο Ηανέα
Επιμέλεια: π. ηέθακμξ Ηςζηόπμοιμξ
(Ηαζεδνηθόξ Ζενόξ Καόξ Αγίαξ Σνηάδμξ Βύνςκμξ)
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