
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

«Σύ μοι σκέπη κραταιά ὑπάρχεις ὁ τριμερής Σταυρός τοῦ Χριστοῦ». 
Αὐτή τήν ὁμολογία κάνει σέ ἕνα ἀπό τά τροπάρια τῆς μεγάλης ἑορτῆς 

τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας ὁ ἱερός 
ὑμνογράφος. Καί δέν εἶναι κάποιος κοινός θνητός αὐτός πού ὁμολογεῖ ὅτι 
ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ πανίσχυρη σκέπη καί προστασία του, ἀλλά 
ὁ ἰσχυρός βασιλεύς τοῦ Βυζαντίου, ὁ Λέων Στ´ ὁ σοφός. 

Ἡ ὁμολογία αὐτή τοῦ ὑμνογράφου αὐτοκράτορος δέν εἶναι σχῆμα λόγου 
ἀλλά ἐμπειρία ζωῆς, ἐμπειρία κοινή ὅλων τῶν ἁγίων καί ὅλων τῶν πιστῶν. 
Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, τό ὄργανο τῆς τιμωρίας γιά τούς Ἰουδαίους, 
ἀλλά καί τό σύμβολο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας γιά τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος 
ἀνῆλθε μέ τή θέλησή του ἐπί τοῦ Σταυροῦ γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τίς 
ἁμαρτίες μας καί ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς ἑνώσει 
καί πάλι μέ τόν Θεό, εἶναι τό ἰσχυρότερο ὅπλο μας καί εἶναι, κατά 
συνέπεια, καί ἡ ἰσχυρότερη προστασία μας. 

Διότι, ἐάν ὁ Χριστός διά τοῦ Σταυροῦ κατόρθωσε νά νικήσει καί νά 
συντρίψει τόν διάβολο πού εἶναι ὁ αἴτιος ὄχι μόνο τῆς ἁμαρτίας ἀλλά καί 
κάθε κακοῦ στόν κόσμο καί στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, δέν ὑπάρχει 
ἀμφιβολία ὅτι ἀποτελεῖ γιά ὅλους τούς πιστούς, γιά ὅλους ἐμᾶς πού 
κάνουμε τό σημεῖο καί τόν ἐπικαλούμεθα, τήν ἰσχυρότερη προστασία καί 
τήν ἰσχυρότερη σκέπη πού μποροῦμε νά ἔχουμε.  

Ὁ Σταυρός εἶναι τό σημεῖο τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δύναμή του εἶναι 
ἀπεριόριστη, ὅπως καί ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι μεγάλη ἡ 
εὐλογία αὐτή πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός διά τοῦ Σταυροῦ του. Διότι δέν 
μᾶς ἐξασφάλισε διά τοῦ Σταυροῦ μόνο τή σωτηρία μας, ἀνερχόμενος ἐπ᾽ 
αὐτοῦ καί σταυρούμενος γιά χάρη μας, ἀλλά μᾶς ἔδωσε τόν Σταυρό ὡς 
διαρκῆ προστασία καί μόνιμη σκέπη μας ἀπό κάθε κίνδυνο καί ἀπό κάθε 
ἐχθρό. 

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως συνηθίζουμε νά ἀναζητοῦμε καί νά ἐπιζητοῦμε προ-
στάτες ἰσχυρούς, νά ἐπιδιώκουμε τή δύναμη καί τήν ἐξουσία, ἐνῶ τίποτε 
ἀπό αὐτά δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή δύναμη καί τήν προστασία πού 
μπορεῖ νά μᾶς προσφέρει ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ἄν ἐμεῖς ἐπικαλούμεθα 
τή δύναμή του μέ πίστη καί κάνουμε τό σημεῖο του ζητώντας τήν 
προστασία του. 

Καί εἶναι τόσο ἰσχυρή ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ ὅσο ἐμεῖς αἰσθανόμεθα 
ἀδύναμοι, διότι ἰσχύει καί γιά μᾶς αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός στόν ἀπόστολο 
Παῦλο: «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ 
τελειοῦται». 



Γι᾽ αὐτό καί δέν θά πρέπει νά στενοχωρούμεθα καί νά ἀγωνιοῦμε γιά 
τήν ἀδυναμία μας εἴτε τή σωματική εἴτε τήν πνευματική, διότι ἔχουμε καί 
ἐμεῖς δύναμη καί προστασία κραταιά, τή δύναμη καί τήν προστασία τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. 

Μία μόνο προϋπόθεση ἀκόμη ὑπάρχει γιά νά ἀπολαμβάνουμε αὐτή τήν 
προστασία ἐκτός ἀπό τό νά ἐπικαλούμεθα τή χάρη τοῦ τιμίου καί 
ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Καί αὐτή εἶναι νά μήν τόν ἀρνούμεθα. 

Ὁ Χριστός ζητᾶ ἀπό ὅλους μας νά σηκώνουμε τόν σταυρό μας, ἐάν 
θέλουμε νά εἴμεθα γνήσιοι μαθητές του καί νά τόν ἀκολουθοῦμε. Μᾶς ζητᾶ 
δηλαδή νά ἀντιμετωπίζουμε μέ ὑπομονή καί καρτερία τίς δυσκολίες, τούς 
πειρασμούς, τά προβλήματα, τά γεράματα, τίς ἀσθένειες πού συναντοῦμε 
στή ζωή μας. Μᾶς ζητᾶ νά κάνουμε καί ἐμεῖς κάποιες μικρές θυσίες γιά 
χάρη Ἐκείνου, ὁ ὁποῖος θυσίασε τόν ἑαυτό του καί τή ζωή του γιά μᾶς καί 
τή σωτηρία μας. Μᾶς ζητᾶ νά ἀπαρνηθοῦμε τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας 
γιά νά ἐναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές του. 

Αὐτός εἶναι ὁ σταυρός πού μᾶς ζητᾶ ὁ Χριστός νά σηκώσουμε, 
ἀνταποδίδοντάς του τήν ἀγάπη του μέ τήν ἀγάπη μας πρός τόν ἴδιο καί 
πρός τούς ἀνθρώπους. Δέν εἶναι ὁ σταυρός πού μᾶς ζητᾶ ὁ Χριστός νά 
σηκώσουμε ἀσήκωτος, γιατί ὁ Χριστός γνωρίζει πόσο μπορεῖ νά σηκώσει 
ὁ καθένας μας καί μᾶς δίδει ἕνα σταυρό πού εἶναι ἀνάλογος μέ τίς 
δυνάμεις μας, ἀνάλογος μέ αὐτόν πού μποροῦμε νά σηκώσουμε.  

Αὐτόν τόν σταυρό θά πρέπει, λοιπόν, νά τόν σηκώνουμε καθημερινά, 
ὄχι μέ δυσθυμία καί κατήφεια, ἀλλά μέ χαρά καί μέ τή συναίσθηση ὅτι τό 
κάνουμε γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, τό κάνουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ὁποῖος τόσο μᾶς ἀγάπησε, ὥστε θυσιάσθηκε γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό 
τήν ἁμαρτία καί τόν αἰώνιο θάνατο.  

Ἀλλά θά πρέπει καί νά τόν σηκώνουμε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ δύναμη 
τοῦ δικοῦ του Σταυροῦ, τοῦ ὁποίου τήν ὕψωση ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε, 
θά μᾶς ἐνισχύει στήν προσπάθειά μας καί θά εἶναι καί γιά μᾶς σκέπη 
κραταιά καί δύναμη ἀκαταμάχητη. 

Χαίρομαι διότι μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἐπί τῇ σημερινῇ καί αὐριανῇ ἑορτῇ 
κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ἐδῶ ὁ ναός τοῦ Ἱδρύματός μας νά εἶμαι κοντά 
σας καί νά πῶ αὐτά πού εἶπα, πού δέν εἶναι λόγια δικά μου, εἶναι λόγια 
τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι λόγια τῶν Πατέρων, ὅτι δηλαδή ὅλοι μας πρέπει νά 
σηκώνουμε τόν ὁποιονδήποτε σταυρό ἔχουμε.  

Γνωρίζω ὅτι οἱ δύο Πρόεδροι καί τό Διοικητικό Συμβούλιο σηκώνουν 
σταυρούς, ὄχι ἕναν, πολλούς σταυρούς, σηκώνουν δυσκολίες, 
προβλήματα, ἀλλά τό κάνουν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἀγάπη 



τῶν συνανθρώπων. Βλέπετε, καί τό βλέπουμε ὅλοι, πόσα πράγματα 
ἔχουν ἀλλάξει στή ζωή τῶν γερόντων μας. Πόσα πράγματα πᾶνε 
καλύτερα, μέσα ἀπό δυσκολίες, ὄχι ἀπό ἀνέσεις, ὄχι γιατί τά ἔχουμε 
πλούσια ὅλα, ἀλλά μέσα ἀπό δυσκολίες. Καί εἶμαι βέβαιος καί τό ζῶ κάθε 
φορά πού μιλῶ μέ τούς Προέδρους καί τοῦ Ἀδελφάτου καί τῆς 
Διοικήσεως, ἀλλά καί ὅλα τά ἄλλα μέλη, ὅτι αὐτόν τόν σταυρό τόν 
σηκώνουν μέ εὐχαρίστηση, διότι πιστεύουν ὅτι σέ αὐτή τή δυσκολία καί 
σέ αὐτή τήν πορεία μέσα ἀπό τά προβλήματα ἔχουν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
ἔχουν τή βοήθεια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού ἰδιαίτερα τιμᾶται ἐδῶ στόν ἱερό 
μας ναό, στόν ναό τοῦ Ἱδρύματος. 

Εὔχομαι, λοιπόν, μέ αὐτή τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί μέ αὐτή τή χάρη 
τοῦ Θεοῦ, νά σηκώνετε αὐτόν τόν σταυρό καί αὐτή τή διακονία τῶν 
ἀδελφῶν μας. 
 


