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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου,
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.

«Ἐµοί δέ µή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ µή ἐν τῷ Σταυρῷ
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6, 14)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ Ἐκκλησία µας σήµερα, 14 Σεπτεµβρίου, πανηγυρίζει τήν Ὕψωση τοῦ Τιµίου καί
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, µία µεγάλη δεσποτική ἑορτή, πού µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά
ἐµβαθύνουµε στή θυσία τοῦ Θεανθρώπου «ὑπέρ ἡµῶν». Ἀτενίζοντας στό µέσον τοῦ ναοῦ
τό ἱερό σύµβολο τοῦ Σταυροῦ, µέσῳ τοῦ ὁποίου ἐπιτεύχθηκε ἡ σωτηρία µας,
οἰκοδοµούµαστε «ἐν πίστει» καί έµβαθύνουµε στο µυστήριο τῆς θείας οἰκονοµίας. Ὁ Τίµιος
Σταυρός, ὡς σύµβολο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ δικοῦ µας
ἁγιασµοῦ, ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία τό θεµέλιο πάνω στό ὁποῖο ἔχει οἰκοδοµηθεῖ καί τή
βάση τῆς «ἐν Χριστῷ» ζωῆς.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δηλώνει γιά τό ἱερό αὐτό σύµβολο: «Ἐµοί δέ µή γένοιτο
καυχᾶσθαι εἰ µή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6, 14). Καυχᾶται καί
ἐξυµνεῖ δηλαδή τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, καθώς αὐτός ἀποτέλεσε τό µέσο γιά τή σωτηρία
τῶν ἀνθρώπων. Ἐνῶ πρίν τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ ὁ «σταυρός» ἦταν µέσο φθορᾶς καί
θανάτου, µετά ἀπό αὐτήν ἀναδείχθηκε σέ «θεραπεία τῆς κτίσεως», ὅπως παρατηρεῖ ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού σήµερα χαιρόµαστε καί πανηγυρίζουµε,
παρά τό γεγονός ὅτι πρόκειται γιά θυσία καί θάνατο, νιώθωντας ἕνα αἴσθηµα χαρµολύπης
στή θέα τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὅπως ἐπισηµαίνει καί ὁ ἱερός Ὑµνωδός: «Αὐτόν
ἀσπασώµεθα τῇ χαρᾷ καί τῷ φόβῳ, φόβῳ διά τήν ἁµαρτίαν, ὡς ἀνάξιοι ὄντες, χαρᾷ δέ διά τήν
σωτηρίαν, ἥν παρέχει τῷ κόσµῳ».
Ἡ κατάνυξη καί ἡ χαρµολύπη πού προκαλεῖ στήν ψυχή µας ὁ Τίµιος Σταυρός τοῦ
Κυρίου µας, µᾶς δίνει καρτερία καί ὑποµονή γιά να σηκώνουµε τόν προσωπικό µας σταυρό.
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Ἡ προσµονή τῆς ἐπερχόµενης ἀνάστασης, ὅπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στόν
Παύλειο λόγο «εἰ δέ ἀπεθάνοµεν σῦν Χριστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καί συζήσοµεν αὐτῷ» (Ρωµ. 6,
8), µᾶς ὁπλίζει µέ δύναµη, ὥστε νά ἀντιµετωπίζουµε κάθε πτυχή τῆς ζωῆς µέ αἰσιοδοξία,
ἀλλά καί νά σταυρώσουµε «κατά Χριστόν» τούς ἑαυτούς µας «σῦν τοῖς παθήµασι καί ταῖς
ἐπιθυµίαις», συσταυρωνόµενοι µαζί Του µέ τόν ἀδιάλειπτο πνευµατικό ἀγῶνα κατά τῶν
παθῶν καί τῶν πειρασµῶν τοῦ Διαβόλου.
Ἡ µεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ἀποτελεῖ µία ἀκόµη εὐκαιρία γιά
ὅλους µας νά σκεφτοῦµε τίς ἄπειρες δωρεές τοῦ Θεοῦ στή ζωή µας. Ἄς στρέψουµε µέ
εὐγνωµοσύνη τό βλέµµα µας πρός τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου µας, τήν πηγή τῆς σωτηρίας µας,
καί ἄς ὑµνήσουµε δοξάζοντας τόν «ἐν Σταυρῷ» ὑψωθέντα Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό,
µένοντας στερεωµένοι «ἐπί τήν ἀσάλευτον πέτραν τῶν ἐντολῶν» Του. Εὔχοµαι ὁλόθερµα,
ὡς πνευµατικός σας πατέρας, «ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεῖα δύναµις τοῦ τιµίου καί
ζωοποιοῦ Σταυροῦ» νά σκέπει τόν καθηµερινό µας βίο, τίς οἰκογένειες, τό Γένος καί τήν
Ὁµογένειά µας, καί νά εἶναι πάντα καί γιά ὅλους «πρόξενος ζωῆς καί σωτηρίας».
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
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