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Τά  ὑψωμένα  χέρια  τοῦ  Μωυσῆ 

«Σταυρός,  ὁ  φύλαξ  πάσης  τῆς  οἰκουμένης». 
(από το περιοδικό «Προς τη Νίκη», Σεπτέµβριος 2015) 
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� Η ΠΗ ΠΗ ΠΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΥΥΥΨΩΣΙΣ ΤΤΤΤΟΥ ΤΤΤΤΙΜΙΟΥ ΚΚΚΚΑΙ ΖΖΖΖΩΟΠΟΙΟΥ  

     ΣΣΣΣΤΑΥΡΟΥ.        
� Μνήμη τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς ἐν Τρούλλῳ (680). 
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 ΣΣΣΣτα µέσα του Σεπτεµβρίου µια λαµπρή εορτή της Εκκλη-
σίας µας συγκεντρώνει τους πιστούς στους ευωδιασµένους από τα 
βασιλικά Ναούς και τους χαροποιεί. Είναι η εορτή της Υψώσεως 
του Τιµίου Σταυρού. Υπενθυµίζει την πρώτη ύψωσή του για προ-
σκύνηση, τότε που η Αγία Ελένη τον ανακάλυψε στους Αγίους 
Τόπους, και τη δεύτερη πάλι ύψωσή του, όταν ο αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου Ηράκλειος κατατρόπωσε τους Πέρσες και επέ-
στρεψε νικητής µαζί µε το Σταυρό, που εκείνοι είχαν αρπάξει. Μα 
πιο πολύ, στους πιστούς που τον ατενίζουν υπενθυµίζει τη νίκη 
του Κυρίου µας µε τη θυσία Του πάνω στο Σταυρό, µε την οποία 
θυσία µάς λύτρωσε από την αµαρτία. 
 ΘΘΘΘαυµάσιοι ύµνοι αποδίδουν το βαθύ νόηµα της εορτής. Σε 
έναν από αυτούς ο υµνογράφος αναφέρεται σε µια εκπληκτική 
προτύπωση του Σταυρού στους χρόνους της Παλαιάς ∆ιαθήκης, 
στους χρόνους του Μωυσή. Είναι ο θαυµαστός τρόπος µε τον ο-
ποίο νίκησε ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή, τους εχθρούς του Ισραήλ, 
τους Αµαληκίτες.  
 ΜΜΜΜόλις είχαν ξεφύγει οι Ισραηλίτες από τον Φαραώ, τον τύ-
ραννο της Αιγύπτου, οπότε δέχονται απρόσµενη επίθεση από τους 
ειδωλολάτρες Αµαληκίτες. Μπροστά στον ξαφνικό αυτό µεγάλο 
κίνδυνο ο Μωυσής δίνει εντολή στον Ιησού του Ναυή να διαλέξει 
άνδρες θαρραλέους και ικανούς και να βγει να αντιµετωπίσει τους 
πολυπληθείς απειλητικούς εχθρούς τους. Και τον στηρίζει στην 
πίστη ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει.  

ΟΟΟΟ Ιησούς ετοιµάζεται να αποκρούσει τους εχθρούς.  
ΚΚΚΚαι  ο   Μωυσής   µε   τον   αδελφό   του   Ααρών   και   τον   Ωρ    ανε- 
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βαίνουν στο βουνό να παρακολουθήσουν τη σύγκρουση. Εκεί υ-
ψώνει τα χέρια του ο Μωυσής, για να προσευχηθεί. Και τι θαυµα-
στό! Όσο τα χέρια του ήταν υψωµένα, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Ό-
ταν τα χέρια του από την κούραση κατέβαιναν, νικούσαν οι ε-
χθροί οι Αµαληκίτες! 
 ΤΤΤΤο εκπληκτικό αυτό γεγονός το πρόσεξαν ο Ααρών και ο 
Ωρ. Και τι έκαναν; Έβαλαν τον Μωυσή να καθίσει σε µια µεγάλη 
πέτρα και εκείνοι κρατούσαν τα χέρια του υψωµένα, ο ένας από 
το ένα µέρος και ο άλλος από το άλλο. Έτσι, νικούσαν, οι Ισραηλίτες. 

Μέχρι το βράδυ που έδυσε ο ήλιος. Οι Αµαληκίτες εξουδετερώθηκαν! (Έ-
ξοδος ιζ΄ 8 - 13). 
 ΤΤΤΤο θαύµα φανερό. Ο Θεός ήταν µαζί τους και µε το µυστικό αυτό τρό-
πο τούς χάριζε τη νίκη.  
 ΗΗΗΗ στάση αυτή του Μωυσή προτύπωνε το Σταυρό του Κυρίου µας. 
Θα ’ρχόταν καιρός που ένας Σταυρός θα υψωνόταν πάνω σε ένα λόφο 
- το Γολγοθά - και θα έσωζε το λαό του Θεού από τις επιθέσεις του Πονηρού 
παίρνοντας τη δύναµή του από τη λυτρωτική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού 
πάνω σ’ αυτόν. 
 ΤΤΤΤώρα πλέον νικούν οι Χριστιανοί τους νοητούς Αµαληκίτες, τους 
ορατούς και τους αόρατους πνευµατικούς εχθρούς τους. Όσοι προσκυνούν µε 
ευλάβεια τον Σταυρό, όσοι τον ασπάζονται, όσοι τον σχηµατίζουν µε πίστη επά-
νω τους, όσοι τον επικαλούνται στην προσευχή τους, αυτοί έχουν τη µυστική 
βοήθειά του.   

(από το περιοδικό «Προς τη ΝΙΚΗ», Σεπτέµβριος 2015) 

Μωσ�ς προετ�που σε, χε�ρας �κτε�νας ε�ς �ψος, κα� κατατροπο�µενος, 
�µαλ�κ τ�ν τ�ραννον, Σταυρ  τ�µιε, τ"ν πιστ"ν κα�χηµα, �θλητ"ν στ%ριγµα, 

�ποστ'λων �γκαλλ(πισµα, ∆ικα�ων πρ'µαχε, π*ντων τ"ν +σ�ων δι*σωσµα· 
δι� σε .νυψο�µενον, βλ0πουσα 1 κτ�σις ε2φρα�νεται, κα� πανηγυρ�ζει, 

δοξ*ζουσα Χριστ�ν τ�ν δι7 σο8, τ7 διεστ"τα συν*ψαντα, 9κρ: .γαθ'τητι.    
�  

� ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015 (8:00 µ.µ.) προς Πέµπτη 1η  
Οκτωβρίου 2015 (12:30 π.µ.) θα τελεστεί στο Ναό µας Ιερά Αγρυ-

πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου 

της Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός.  
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