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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.

Δεῦτε χαρµονικῶς, ἀσπασώµεθα πάντες, τὸ σωτήριον ξύλον,
ἐν ᾧ ἐξετανύθη Χριστὸς, ἡ ἀπολύτρωσις

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Σέ κλίµα ἰδιαίτερης συγκίνησης, κατάνυξης καί χαρᾶς, σύµπασα ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει
σήµερα τήν Παγκόσµια Ὕψωση τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, ἕναν ἀναµφίβολα µεγάλο σταθµό τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στό µέσον κάθε ὀρθόδοξου ναοῦ προβάλλεται καί δεσπόζει τό
ἀξιώτερο σηµεῖο καί σύµβολο τῆς πίστεώς µας, ὁ Τίµιος Σταυρός τοῦ Κυρίου, τό «καύχηµα»
καί ἡ «δόξα» τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ µεγάλη αὐτή δεσποτική ἑορτή µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά
ἐµβαθύνουµε στό νόηµα τῆς Σταυρώσεως, πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τοῦ Μυστηρίου τῆς
θείας Ἐνανθρωπήσεως. Μέσῳ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας συντελέσθηκε ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, ἀφοῦ µέ αὐτήν ὁ Κύριος, αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου, µᾶς συµφιλίωσε µέ
τόν Θεό, ἀποκαθιστώντας µας ὡς υἱούς καί κληρονόµους τῆς Βασιλείας Του. Δίχως τόν
Σταυρό δέν θά ὑπῆρχε Ἀνάσταση, οὔτε Λύτρωση καί Σωτηρία.
Ἔτσι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαµᾶ, ὄχι µόνον ὁ λόγος περί τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά
καί τό σχῆµα εἶναι θεῖο καί προσκυνητό, διότι ἀποτελεῖ σφραγίδα σεβάσµια, ἁγιαστική καί
τελειωτική ὅλων τῶν θαυµασίων καί ἀνεκφράστων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν
Θεό. Ἡ χάρη καί ἡ δύναµη τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, βεβαίως, δέν ὀφείλεται στό σχῆµα Του, ἀλλά
στό ὅτι ἀποτελεῖ τό ὄργανο διά τοῦ ὁποίου ὁ Χριστός ἔσωσε τόν κόσµο. Εἶναι τό
θυσιαστήριο, στό ὁποῖο προσέφερε τόν ἑαυτό Του ὠς θυσία γιά ὅλον τόν κόσµο. Στόν
Σταυρό γεύθηκε γιά µᾶς τόν βαθύτερο πόνο καί τόν µεγαλύτερο ἐξευτελισµό. Μέ τήν θυσία
Του αὐτή, προσφέροντας τό τίµιον, πανάγιον καί ἀκήρατόν Του αἷµα, λύτρον ἀντί πολλῶν,
ἐξαγόρασε τήν κορωνίδα τῆς δηµιουργίας, τόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόµου, τήν
φθορά τῆς ἁµαρτίας καί τά δεσµά τοῦ θανάτου.
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Ἡ θέα τοῦ Τιµίου Σταυροῦ στό µέσον τῆς Ἐκκλησίας µᾶς δείχνει τόν δρόµο καί τήν
πορεία πού καλούµαστε νά ἀκολουθήσουµε κι ἐµεῖς. Μᾶς ὑπενθυµίζει πώς, ὡς παιδιά τοῦ
Θεοῦ, καλούµαστε, κατά µίµησίν τοῦ Κυρίου, νά σηκώσουµε ὁ καθένας τόν δικό του σταυρό
τῶν δοκιµασιῶν, τῶν θλίψεων, τῶν ἀσθενειῶν καί τοῦ πόνου στήν καθηµερινή µας βιοτή.
Στόν ἀγώνα αὐτόν ὁ τρισµέγιστος καί πανσέβαστος Σταυρός τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ γιά τόν
χριστιανό, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου, ἀφοῦ δίχως αὐτόν δέν θά εἶχε τή δύναµη νά
προχωρήσει στή ζωή καί νά ἀντιπαλαίσει τούς πειρασµούς καί τίς ἀντιξοότητες.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἐκεῖνο πού διακρίνει τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ σχέση τους µέ τόν Χριστό καί τόν Σταυρό
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ὑπενθυµίζει σέ ὅλους µας ὅτι µόνο ὅταν διαλέξουµε
τήν σταυρική πορεία ὡς τρόπο ζωῆς καί ἐκκλησιαστικοῦ βίου, θά ἔχουµε καί τήν Ἀνάσταση.
Καί µόνον συσταυρωµένοι καί συναναστηµένοι µέ τόν Χριστό θά νιώσουµε τήν ἀληθινή
ἐλευθερία, τήν ἀνάπαυση καί τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς µας, µέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί
τῶν ἀδελφῶν µας.
Εὔχοµαι ὁλόθερµα, ὡς Ποιµενάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, συµµεριζόµενος
καθηµερινά τήν ἀγωνία τοῦ πνευµατικοῦ σας βίου, ὁ Κύριος καί Σωτήρας µας Ἰησοῦς
Χριστός, πού θυσιάσθηκε πάνω στόν Σταυρό γιά τή σωτηρία µας, νά εἶναι µαζί σας κάθε
ἡµέρα τῆς ζωῆς σας.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
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