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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η ράβδος του Μωυσέως.
(Έξοδος ΙΔ΄.21-27)

Τα χέρια του Μωυσέως.
(Έξοδος ΙΖ΄.11-13)

Ο χάλκινος όφις.
(Αριθμ. ΚΑ΄.8-9, Ιωάννης γ΄.14)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΘΗΚΗΣ
Τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκαν ίνα σταυρωθή.

(Ματθ. ΚΖ΄.26)
Και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσαι.

(Ματθ. ΚΖ΄.31)
Και σταυρώσαντες αυτόν διεμερίζονται τα ιμάτια αυτού.

(Μάρκου ΙΕ΄.24)
Σώσον σεαυτόν και κατάβα από του Σταυρού.

(Μάρκος ΙΕ΄.30)
Και ότε απήλθον επί τον τόπον τον καλούμενον κρανίον εκεί εσταύρωσαν αυτόν.

(Λουκάς Κγ΄.33)
Τότε ούν παρέδωκαν αυτόν ίνα σταυρωθή.

(Ιωάννης ΙΘ΄.16)
Ήν δε εν τω τόπω όπου εσταυρωθή κήπος.

(Ιωάνν. ΙΘ΄.41)
Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον.

(Α΄ Κορινθ. Α΄.22-23)
Ο λόγος γάρ ο του Σταυρού τοις μέν απολλυμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζωμένοις ημίν δύναμις 

Θεού εστί.
(Α΄  Κορινθ. Α΄.18)

Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ειμή εν τω Σταυρώ του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
(Γαλάτας στ΄. 14)

Και επικαταλλάξη τους αμφοτέρους εν ενί σώματι τω Θεώ διά του Σταυρού.
(Εφεσίους Β΄.16)

Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτον δε Σταυρού.
(Φιλιππησίους Β΄.8)

… Ούς πολλάκιε έλεγον υμίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, 
ών το τέλος απώλεια.

(Φιλιππησίους Γ΄.18)
Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού.

(Κολασσαείς Α΄.20)
Ούς πολλάκις έλεγον υμίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του ΣΤΑΥΡΟΥ του Χριστού, ών 

το τέλος απώλεια.
(Φιλιπ. Γ΄.18)

Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον. και βαστάζον τον ΣΤΑΥΡΟΝ αυτού εξήλθεν εις τον λεόμενον 
κρανίου τόπον, ός λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν.



(Ιωάννης ΙΘ΄.17)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ερώτησις: Πόθεν έλαβεν αρχήν η χρήσις του Σημείου Σταυρού;
Απόκρισις: Εκ των Αποστολικών χρόνων.
Ερώτησις: Δια τι επιτίθεται εις τον Βαπτιζόμενον ο τίμιος Σταυρός;
Απόκρισις: Προς πασίδηλον ένδειξιν και παντοτεινήν ανάμνησιν της εντολής του Κυρίου λέγοντος 

«Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθήτω 
μοι. (Ματθ. Ιστ΄.24, Μάρκος 4΄.34) Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ειμή εν τω Σταυρώ του Κυρίου 
Ημών Ιησού Χριστού. (Γαλάτας στ΄.14)

Μη τοίνυν επαισχυνθώμεν ομολογήσαι τον Εσταυρωμένον μετά παρρησίας, σφραγίς δακτύλοις 
επί άρτων βιβρωσκομένων, επί ποτηρίων πινομένων, εν εισόδοις, οδεύουσι και ηρεμούσι, επειδή 
παρά Κυρίου η χάρις, δωρεάν δια τους πένητας, χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς.

Μη τοινυν επαισχυνθώμεθα τω Σταυρώ του ΣΩΤΗΡΟΣ αλλά μάλλον εγκαυχώμεθα. «ο γάρ 
λόγος του ΣΤΑΥΡΟΥ Ιουδαίοις μέν εστί σκάνδαλον έθνεσι δε μωρία». (Α΄Κορινθ. Α΄.18-23) «ημίν 
δε σωτηρία και τοις μέν απολλυμένοις μωρία εστίν τοις δε σωζωμένοις υμίν δύναμις Θεού εστί». 
(Α΄Κορινθ. Α΄.18) του δε υπέρ ημών σταυρωθέντος Χριστού και το σημείον ιδόντες μόνον του 
ΣΤΑΥΡΟΥ πτήσουσιν οι δαίμονες επειδή οι μέν δι’ οικείας αμαρτίας απέθανον, ο δε υπέρ αμαρτιών 
αλλοτρίων, αμαρτίαν γάρ ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι Αυτού. (Α΄Πέτρου 
Β΄.29)

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Πάντες επί μετώπου Σταυρόν περιφέρομεν, ου μόνον ουκ αισχυνόμεθα αλλά 

και εγκαλωπιζόμενοι τούτω. Πανταχού το Σύμβολον ημίν ΣΤΑΥΡΟΥ παρίσταται 
διά τούτο και επί οικίας, και επί τοίχων και επί θυρίδων και επί μετώπου και επί της 
διανοίας μετά πολλής επιγράφομεν αυτόν της σπουδής.

Αντί μαχαίρας, επί κλίνης κρεμάσωμεν (τον σταυρόν δηλαδή), αντί μοχλού επί 
θύρας διαγράψωμεν, αντί τείχους τη οικία περιβάλωμεν.

(Ιωάννης Χρυσόστομος εις την προκατήχησιν)
Όθεν όλοι οι χριστιανοί μικροί και μεγάλοι, άνδρες τε και γυναίκες, νέοι και γέροντες, 

αντί διά κάθε άλλο άρμα φυλακτικόν, πρέπει να βαστάζουν Σταυρόν επάνω τους, 
κρεμώντες αυτόν επί του τραχήλου, ή ξύλινον, ή χρυσούν, ή αργυρούν, ή χάλκινον, 
καθώς εσυνήθιζον να τον βαστάζουν εις τον τράχηλον και οι παλαιοί χριστιανοί.

(Νικ. Αγιορείτης)
Τον τίμιον Σταυρόν προσκυνούμεν εν ώ το ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ εξετανύσθη σώμα και το του κόσμου 

καθάρσιον.
(Φώτιος ο Κων/πόλεως)

ΥΜΝΟΣ 
Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός 

Βασιλέων το κραταίωμα, σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός Αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων 
το τραύμα. (Εξαποστειλάριον)

Χαίρε σκήπτρον άγιον του Χριστού. σταυρέ ζωηφόρε καύχημα των χριστιανών. ανάκτων το κλέος 
και δόξα ιερέων. δαιμόνων καθαιρέτα Σταυρέ πανάγιε. (Μεγαλυνάριον)

ΚΑΝΩΝ 73 ΤΗΣ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Του ζωοποιού Σταυρού δείξαντος ημίν το Σωτήριον, πάσαν σπουδήν ημάς τιθέναι χρή, του 

τιμήν την αξίαν αποδιδόναι, τω δι’ ού σεσώσμεθα του παλαιού παραπτώματος. Όθεν νώ και λόγω, 
και αισθήσει την προσκύνησιν αυτώ απονέμοντες, τους εν τω εδάφει του Σταυρού τύπους υπό 
τινων κατασκευαζομένους εξαφανίζεσθαι, παντοίας προστάσσομεν, ως ών μη τη των βαδιζόντων 
καταπατήσει το της νίκης ημίν τρόπαιον εξυβρίζοιτο. Τους ούν από του νυν του ΣΤΑΥΡΟΥ τύπον 
επί εδάφους κατασκευάζοντας, ορίζομεν αφορίζεσθαι.



Λέγει περί του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού ο θείος Χρυσόστομος: Αντί μαχαίρας, επί κλίνης 
κρεμάσωμεν (τον σταυρόν δηλαδή), αντί μοχλού επί θύρας διαγράψωμεν, αντί τείχους τη οικία 
περιβάλωμεν. (εις το Ε΄τόμον) Όθεν και οι τωρινοί χριστιανοί όλοιμικροί και μεγάλοι, άνδρες τε και 
γυναίκες, νέοι και γέροντες, αντί διά κάθε άλλο άρμα φυλακτικόν, πρέπει να βαστάζουν Σταυρόν 
επάνω τους, κρεμώντες αυτόν επί του τραχήλου, ή ξύλινον, ή χρυσούν, ή αργυρούν, ή χάλκινον, 
καθώς εσυνήθιζον να τον βαστάζουν εις τον τράχηλον και οι παλαιοί χριστιανοί.

(Εκ του ιερού Πηδαλίου)


