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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. 
 
 

«Ὦ τρισµακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσµιε, Σὲ προσκυνοῦµεν οἱ πιστοὶ  
καὶ µεγαλύνοµεν, ἀγαλλόµενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει»  

(Κοντάκιον Χαιρετισµῶν Τιµίου Σταυροῦ) 
 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί˙ 

 
Μέσα σέ κλίµα χαρᾶς καί συγκίνησης ταυτόχρονα, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία προβάλλει 

σήµερα γιά προσκύνηση τό µεγάλο, ἱερό καί πανσέβαστο σύµβολο τῆς χριστιανικῆς µας 
πίστεως, τόν Τίµιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Παγκοσµίου Ὑψώσεως τοῦ 
Τιµίου Σταυροῦ ἀποτελεῖ τήν ἀφορµή γιά νά ἐµπνευσθοῦµε ἀπό τό παράδειγµα καί τή 
θυσία τοῦ Ἐσταυρωµένου, ἐνῶ τό πανίερο αὐτό σύµβολο τῆς πίστεώς µας γίνεται ἡ πηγή 
τῆς δύναµης καί τῆς θείας χάριτος γιά νά ἀνταπεξέλθουµε στόν βιοτικό καί πνευµατικό 
µας ἀγώνα.  

 
Ὁ Τίµιος καί ζωοποιός Σταυρός ὑψώνεται σήµερα στό µέσον τῆς Ἐκκλησίας ὡς σύµβολο 

ἀναφορᾶς, σύµβολο ζωῆς, σύµβολο τῆς «ἐν Χριστῷ» λυτρωτικῆς πορείας κάθε χριστιανοῦ. 
Εἶναι τό θυσιαστήριο πάνω στό ὁποῖο ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θυσίασε τόν Μονογενῆ 
Αὐτοῦ Υἱόν, ὡς «λύτρον ἀντί πολλῶν», γιά τή σωτηρία τῆς  ἀνθρωπότητας. Ὁ Σταυρός τοῦ 
Κυρίου ἦταν ὁ δικός µας σταυρός, ὁ σταυρός τῶν ἁµαρτιῶν καί τῶν παραβάσεών µας. Ἀπό 
ἀπέραντη ὅµως ἀγάπη καί ἄκρα συγκατάβαση, ὁ Κύριός µας τόν πῆρε ἀπό τούς ὤµους µας, 
γιά νά µᾶς λυτρώσει ἀπό τό φορτίο τῆς προπατορικῆς παραβάσεως, προβάλοντάς µας ὡς 
πρότυπο τή δική Του ἀγάπη καί θυσία. Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καλούµαστε νά 
ἀκολουθήσουµε τόν Κύριό µας µέ τούς ὅρους πού ἔθεσε ὁ ἴδιος καί ἰσχύουν διαχρονικά, 
λέγοντας: «Ὅστις ΘΕΛΕΙ ὀΠΙΣΩ ΜΟΥ ἐΛΘΕῖΝ ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καί ἀράτω τόν σταυρόν 
αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω µοι».    

 
  Ὁ Χριστός, σεβόµενος τό αὐτεξούσιο κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης, δέν ἐξαναγκάζει 

κανέναν. Εἶναι δική µας ἐπιλογή νά µιµηθοῦµε τό παράδειγµά Του καί νά βαδίσουµε 
συνειδητά τόν δρόµο πού ὁ ἴδιος χάραξε µέ ὑποµονή καί καρτερία. Οἱ περισσότεροι 
ἄνθρωποι θλίβονται καί ἀπελπίζονται µπροστά σέ δυσάρεστα γεγονότα. Αὐτοί ὅµως πού 



πραγµατικά πιστεύουν στόν Θεό σηκώνουν τόν σταυρό τῆς δοκιµασίας τους µέ Ἰώβεια 
ὑποµονή καί πίστη, ἐνθυµούµενοι τόν Παύλειο λόγο, «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει 
ὑποµένοντες». Ἡ ἐλπίδα γιά τά µελλοντικά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τούς γεµίζει 
χαρά καί τούς βοηθᾶ νά ὑποµένουν τίς ὅποιες δοκιµασίες, κατά τό παράδειγµα τοῦ Κυρίου 
µας, πού σήκωσε τόν Σταυρό Του ἀγόγγυστα, µε ὑποδειγµατική ὑποµονή καί 
συγκλονιστική αὐταπάρνηση, δείχνοντας πραγµατική ὑπακοή πρός τόν Πατέρα, 
«γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». 
 
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί˙ 

 
Ὡς ποιµενάρχης τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας, σᾶς καλῶ ὅλους νά προσκυνήσουµε 

σήµερα τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου µας µέ εὐλάβεια καί πίστη, λαµβάνοντας ταυτόχρονα τή 
µεγάλη ἀπόφαση νά σηκώσουµε µέ ὑποµονή καί σταθερότητα τόν σταυρό πού ὁ Κύριος 
ἐπιτρέπει νά ἔχει ὁ καθένας µας. Ἄς ἀναφωνήσουµε µαζί µέ τόν ἱερό ὑµνογράφο: «Ὦ 
τρισµακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσµιε, Σὲ προσκυνοῦµεν οἱ πιστοὶ καὶ µεγαλύνοµεν, 
ἀγαλλόµενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει». Ἄς γίνει ὁ Τίµιος Σταυρός ἐφαλτήριο πίστεως, πού θά 
ὁλοκληρώσει τήν ὕπαρξή µας καί θά φέρει τόν Χριστό στή ζωή µας. Ἄς ἀποφασίσουµε νά 
ἀκολουθήσουµε τή «στενή πύλη καί τεθλιµµένη ὁδό» πού θά µᾶς ὁδηγήσει στήν Ἀνάσταση 
καί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.   

 
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


