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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης
Ἀγαπητοί ἐν Κυρίω,
“Δεῦτε πάντα τά ἔθνη τό εὐλογημένον ξύλον
προσκυνήσωμεν" Ὑμνος τῆς Ἑορτῆς
Τὀ ἱερώτατον σύμβολον τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἔναντι τοῦ θανάτου, τοῦ θριάμβου καί
τῆς δόξης ὁ Τίμιος καί ζωηφόρος Σταυρός τοῦ Κυρίου, καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὑψώνεται καί πάλιν ἐνώπιών μας, ἐν μέσω τῆς Ἐκκλησίας μας καί προξενεῖ
ζωηράν κατάνυξιν καί δέος εἰς ὅλους τούς μετ’εὐλαβείας, πίστεως καί φόβουν Θεοῦ
προσκυνητάς αὐτοῦ εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Τό Θεῖον Πάθος τοῦ Κυρίου ζωντανεὐει καί πάλιν στήν σκέψη μας καί μᾶς
προξενεῖ συγκίνησιν στἰς καρδιές μας ὅταν σκεπτόμεθα τί εἶναι ἀκριβῶς ὁ Τίμιος
Σταυρός, ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ Κύριός μας ἔδωκε τήν μάχην κατά τοῦ διαβόλου καί μᾶς
ἐξηγόρασε μέ τό Τίμιον Αὐτοῦ Αἶμα, διά νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τόν ζυγόν τῆς ἁμαρτίας
καί νά μᾶς ἀνοίξη καί πάλιν τήν θύραν τοῦ Παραδείσου, τήν κλεισμένην ἀπό τήν
παρακοήν καί τήν πτῶσιν τῶν πρωτοπλάστων. Καί ὅλες αὐτές οἱ σκέψεις μᾶς
συγκλονίζουν.
Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ μέ τήν εύλογίαν τῆς Ἐκκλησίας μας
καί τῶν θείων ὕμνων τῆς Ἑορτῆς μᾶς καλεῖ νά ὑψωθῶμεν καί ἡμεῖς ἀπό τά φθαρτά τοῦ
κόσμου καί νά ἀνεβοῦμε εἰς ὕψη οὐράνια καί μέ κατἀνυξιν νά ψάλλωμεν: «Τόν Σταυρόν
σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καί τήν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.»
Μυριόστομο ἀκούγεται καί πάλιν τό «Κύριε ἐλέησον ἀπό τἀ χείλη τῶν πιστῶν ὅταν
εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ ὁ Ἱερεύς ὑψὠνει τόν Τίμιον Σταυρόν, μέσα στούς κλάδους τοῦ
βασιλικοῦ, ὅπως τότε κατά τόν τέταρτον αἰῶνα ὅταν εὑρέθη ὁ Τίμιος Σταυρός ἀπό τήν
εὐσεβεστάτην Ἁγίαν Ελένην καί ὑψώθη ὑπό τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου τῶν
Ἱεροσολύμων.
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Συναισθανόμενοι τήν ἁμαρτωλότητά μας, ζητοῦμεν ἀπό τόν Ἐσταυρωμένον
Κύριον τό θεῖον ἔλεος καί τήν χάριν, τά ὁποῖα παρέχει πρός ὅλους τούς πιστούς ἡ Θυσία
τοῦ Κυρίου εἰς τόν Γολγοθᾶν, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὀνομάζεται παγκόσμιος, καί διά
τοῦτο ἡ Ἐκκλησία καλεἰ πάντα τά ἔθνη νά προσέλθουν καί νά προσκυνήσουν τό Τίμιον
Ξῦλον τοῦ Σταυροῦ, διά νά λάβουν χάριν, ἔλεος καί δύναμιν εἰς τόν δύσκολον ἀγῶνα τῆς
ζωῆς.
Αὐτός ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆρος ἀς εἶναι πάντοτε δι ἡμᾶς τό καύχημα, τό
ὁπλον τά ἀκαταμάχητον, “ὅπλον εἰρήνης, ἀηττητον τρόπαιον”, ὁ φύλαξ καί τό στήριγμά
μας. Ἄς εἶναι ἐλπίς καί τό λιμάνι τῆς σωτηρίας, ὥστε διά τῆς Αὐτοῦ προστσίας καί σκέπης
κραταιᾶς, νά νικῶμεν τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας καί νά ἀποκτῶμεν τάς ἀρετάς καί
τἠν τελειότητα, μεγαλύνοντες καί δοξολογοῦντες τόν δι ἡμᾶς Σταυρωθέντα Κύριον, ὧ ἡ
δόξα εἰς τούς αἰῶνας ἀμήν.
Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
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