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                                                       Ύψωσις 
                                                      του  Tιμίου Σταυρού

                                                      14 Σεπτεμβρίου, 2020

Αγαπητέ μου Ενορίτη, 
Κανείς δεν υποχρεώνεται. Δεν βιάζεται 
Ο καθένας τον δέχεται ή τον απορρίπτει. 
Τον πλησιάζει ή όχι. 
Τον ακούει ή όχι. 
Τον ακολουθεί ή όχι. 
Προϋπόθεση: Η άρνηση του εαυτού δηλ. ν’ αρνηθεί κάθε του 

επιθυμία. 
Ν’ απορρίψει κάθε γνώμη ή θέλησή του. 
Να θυσιάσει τα πάθη του. 
Ν’ αφήσει ανικανοποίητες τις αμαρτωλές του διαθέσεις. 
Να εγκαταλείψει οτιδήποτε δεν αρέσει στο Χριστό, όσο κι αν αρέσει 

στον ίδιο. 
Πολλοί θα πουν, πως είναι βαρύ κάτι τέτοιο. Εξουθενώνεται η 

προσωπικότητά μας. Είναι μεγάλη η απαίτηση του Κυρίου.
Να μην ξεχνούμε, πως Εκείνος μας δημιούργησε. Μας έδωσε τα 

αγαθά του. Μας έδωσε  την ελευθερία και τη δυνατότητα να ζήσουμε 
ευτυχισμένοι. 

Είναι δυνατό να μην ξέρει το καλό μας; 
Ο άνθρωπος βεβαίως συχνά ξεστρατίζει. Επαναστατεί. Θέτει δικούς 

του νόμους. Στήνει δικά του πλαίσια. Δικό του πρόγραμμα.
Αντιμετωπίζει τη ζωή σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και τη 

λογική του. 
Ακριβώς ζητά ν’ απαρνηθούμε αυτό ο Χριστός. Να καταλάβουμε το 

συμφέρον μας. Να στραφούμε σ’ Εκείνον. 



Να Του ζητήσουμε τη βοήθεια. Τη συμπαράστασή του. Ν’ αφεθούμε 
στη δική Του καθοδήγηση.

Καιρός λοιπόν να εμπιστευθούμε, οι κοντόφθαλμοι εμείς, την αγάπη 
Του. Τη λογική Του. Το νόμο Του. Ήλθε ο καιρός να σπάσουμε τα δεσμά 
που μας δένουν με τη λάσπη. Και τον κατήφορο της αμαρτίας. 

Ν’ αποτινάξουμε τη νάρκη που μας θολώνει το νου.
Να δούμε καθαρά ποιο είναι το συμφέρον μας. 
Να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Ν’ αντιληφθούμε του Θεού την αγάπη. 
Ν’ απαλλαγούμε από του κακού τη δύναμη. 
Να πορευθούμε μαζύ Του στης χαράς το δρόμο.
Χρειάζεται μια θυσία βέβαια: Αυτή του εαυτού μας. 
Το σήκωμα του Σταυρού μας. 
Ο παραμερισμός του ιδίου θελήματος. 
Χρειάζεται αποφασιστικότητα. 
Κι αν λυγίσουμε, να μη σταματήσουμε. Να Του ζητήσουμε να είναι 

πάντα κοντά μας. 
Να στηριχθούμε πάνω Του. Για να ορθωθούμε. Και να προχωρήσουμε. 
Η λύση επείγουσα. 
Βλαβερές οι αναβολές.
Ο στόχος, στο βάθος, ήδη, ιριδίζει.
Θα κινήσουμε για κει λοιπόν;      
                                                    

                  Με την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου, Ι.Ν. Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, 
Λευκωσία (1621)

 Ο ιερέας
 της ενορίας  σου


