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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 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.

«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί
ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι» (Μᾶρκ. η’ 34)
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Τιμᾷ σήμερον, μεγαλοπρεπῶς καί γηθοσύνως, σύμπας ὁ Ὀρθόδοξος
Χριστιανικός κόσμος τήν Παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς ἀνάμνησιν
δύο θαυμασίων γεγονότων. Πρῶτον, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν
Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 335 μ.Χ., ὅταν ἡ
Ἁγία Ἑλένη εὗρε καί παρέδωσε μέ δάκρυα στά μάτια τόν Τίμιον Ξύλον εἰς τόν
Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Μακάριον, ὁ ὁποῖος τόν ὕψωσεν εἰς τόν Γολγοθᾶν. Τό
δεύτερον γεγονός συνέβη τήν 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 626 μ.Χ. ὅταν ὁ
Αὐτοκράτωρ Ἡράκλειος ἡρωικῶς ἀνέκτησε τόν Τίμιον Σταυρόν ἀπό τούς ἀσεβεῖς
Πέρσες καί τόν παρέδωσεν εἰς τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Ζαχαρίαν, ὁ ὁποῖος
τόν ὕψωσεν ἐνώπιον τοῦ ἐνθουσιῶντος πιστοῦ λαοῦ. Εἰς ἀνάμνησιν τούτων, καί
ἡμεῖς οἱ σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὑψώνωμεν τόν Τίμιον Σταυρόν τοῦ
Κυρίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καί δεχόμεθα τήν ἀήττητον, ἀκατάλυτον καί
θείαν δύναμιν Αὐτοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου στηρίζεται ἐπάνω εἰς τόν τίμιον Σταυρόν. Ἄλλωστε,
καί ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν εἶναι σταυρική ζωή. Ὁ Κύριος διακηρύσει ὅτι ἀληθινοί
μαθητές Του εἶναι ὅσοι βαστάζουν μέ ὑπομονήν τόν κοινόν σταυρόν, ἀφοῦ μέσῳ
τοῦ Σταυροῦ ὁδηγούμεθα εἰς τήν Ἀνάστασιν καί δέ νοεῖται Ἀνάστασις χωρίς
Σταυρόν: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
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σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι» (Μρκ. 8, 34).

Πρός τοῦτο δέ, συμφωνεῖ

ἀπολύτως καί ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ἄς μή συμβεῖ νά καυχηθῶ γιά
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, παρά μόνον διά τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, διά τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος
εἶναι σταυρωμένος δι’ἐμέ καί ἐγώ εἶμαι σταυρωμένος διά τόν κόσμον» (Γαλ. 6, 14).
Ἀκόμη, οἱ ἱεροί Πατέρες λέγουν ὅτι ὀφείλομεν νά προσκυνοῦμεν τόν τύπον τοῦ
Σταυροῦ, διότι εἶναι σημεῖον καί τρόπαιον μέγιστον τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τοῦ
διαβόλου: «διό καί φρίττουσι δαίμονες καί φυγαδεύονται, τοῦτον τυπούμενον
ὁρῶντες» κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ὁ Τίμιος Σταυρός ἀποτελεῖ τό κέντρον τῆς ζωῆς μας. Ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ
προσευχόμεθα καθημερινῶς καί καταθέτουμε οἱ πάντες τά προβλήματα, τάς
ἀγωνίας, τόν πόνον, τά δάκρυα. Ἔμπροσθεν Αὐτοῦ ἐλέγχομεν τήν ζωήν μας καί
διορθώνομεν τήν πορείαν μας. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ρυθμίζει τήν ζωήν μας ὡς
σύμβολον πάθους καί καρτερίας καί ὡς ἐλπίδα Ἀναστάσεως. Ἀνεβαίνοντας ὁ
Κύριος εἰς τόν Σταυρόν, ἀνεβάζει καί ἡμᾶς πρός τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Καί
ἡμεῖς καλούμεθα νά προκειωθοῦμε τόν Σταυρόν καί νά βιώσωμεν τό Πάθος τοῦ
Κυρίου, σταυρώνοντας τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες. Ἄς κλίνωμεν τά γόνατα καί τάς
ψυχάς, προσκυνοῦντες καί δοξάζοντες τόν Ὑψωθέντα εἰς τόν Σταυρόν Κύριον τῆς
Δόξης, ἐξαιτοῦντες τήν συμμετοχήν μας εἰς τήν Ἀνάστασιν καί τήν αἰώνιον
Βασιλείαν Του.
Εὔχομαι ἡ θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ νά σκέπει πάντας,
νά εὐλογεῖ τό Ἔθνος μας καί νά προστατεύει τήν ἑλληνορθόδοξον ὁμογένειαν τῆς
Ἀμερικῆς.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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