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                     Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου, 2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Για το Χριστιανό, ο αγώνας του κόσμου εναντίον της Εκκλησίας και η 

προσπάθεια εκκλησιαστικοποίησης είναι διαρκής. Πέρα από φαινόμενα. 
Μια εσωτερική μάχη επικράτησης. 

Κάθε ώρα είναι “έσχατη”. Κάθε στιγμή είναι αυτή της νίκης και του 
θριάμβου. Η μάχη συνεχίζεται. Ο αγώνας αυξάνεται. Η νίκη είναι βέβαια 
για τους μαθητές του αρνίου. 

Οι Χριστιανοί δεν μπορούν να δουν τα πράγματα με την πραγματική 
τους σημασία. Δεν μπορούν να συναντηθούν με την “ιερά ιστορία”, αλλά 
εμπλέκονται στην εξωτερική ιστορία. 

Τα φαινόμενα κυριαρχούν στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς έχουμε μια 
ανικανότητα να δούμε την ενέργεια του Θεού στη φύση και την ιστορία. 
Καταλήγουμε έτσι σε μεγάλη αμηχανία. 

Δεν αγωνιζόμαστε στον πόλεμο αυτόν με μέσα πνευματικά.Αλλά με 
όπλα σαρκικά. Κοσμικά. 

Η νοοτροπία μας έχει αλλοιωθεί. Εκκοσμικευθεί. 
Ένας μεσαιωνισμός εβραϊκού τύπου κυριαρχεί στη σκέψη. Και την 

καρδιά μας. Μιλούμε πολύ για το σταυρό. Ουσιαστικά όμως η ζωή μας 
είναι αντισταυρική.

Στην πράξη τίποτε δεν μισείται περισσότερο από το σταυρό του Χριστού. 
Οι περισσότεροι το αρνούνται. Το ήθος και η φωνή του Χριστιανού είναι 
“ήθος και φωνή του εσταυρωμένου”. 

Δεν μπορεί κανείς με άλλον τρόπο ν’ αποκτήσει την εσωτερικήν 
ειρήνην; Να βιώσει το έλεος και τη χάρη του Θεού; Απολυτοποιούνται 
και γενικεύονται μεμονωμένες περιπτώσεις. Που φέρνουν απόγνωση και 
αποξένωση από το γνήσιο ορθόδοξο πνεύμα. Απογοήτευση. Δυσανασχέτηση. 
Απώλεια του θάρρους. Ατμόσφαιρα αποπνικτική. 

Χωρίς καθαρό λόγο. 
Οι φαρισαίοι σκέφτονται το κακό τελικά. Ο Ιούδας προδίδει. Ο 

Πιλάτος διατάσσει τον παράνομο φόνο. Οι στρατιώτες  της εξουσίας 
εκτελούν τη διαταγή του. Ο Κύριος επιβάλλεται με την παρουσία Του. Με 
τη διαβεβαίωση “εγώ ειμί”. 



Δεν αντιτίθεται σ’ αυτούς που έρχονται αν τον συλλάβουν σαν ληστή. 
Δεν έχει τίποτε να πει σ’ αυτούς που τον δικάζουν. 
Δαπάνησε τη ζωή Του στη γη μέσα σε ταλαιπωρίες. 
Καταδιώχθηκε από τη Γέννηση ως το μνήμα. Απ’ την ώρα της 

σπαργάνωσης η μοχθηρία του “απέδωσε” στην επιτυχία ενός τέτοιου 
σκοπού.

Προσπάθησε να ξεριζώσει και την όλη ανάμνησή Του από τη γη. 
Σιωπούσε μπροστά στον Πιλάτο και τον Ηρώδη. Δεν έκανε καμμιά 

προσπάθεια να δικαιώσει τον εαυτό Του. 
Ο Πέτρος λυγίζει μπροστά σε μια παιδίσκη. 
Ο ληστής δεν φοβήθηκε. Ήταν σταυρωμένος. 
Ο Πέτρος αρνήθηκε το Χριστό. Φοβήθηκε το σταύρωμα. 
Ελεύθερος, τελικά, είναι ο σταυρωμένος. 
Δεν φοβάται ο νεκρός το θάνατο. Δεν χάνει κανείς αυτό, που δεν έχει. 
Κανείς “ασφαλισμένος” δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Κανείς 

οπλισμένος δεν έχει νικήσει το φόβο. 
Είμαι ορθόδοξος ομολογητής σημαίνει είμαι σταυρωμένος. Ας μην 

παίρνουμε τα μάτια μας απ’ Αυτόν. Και οι πληγές της καρδιάς θα 
θεραπευθούν με τα τραύματα Εκείνου. 

Κάτοικοι τ’ ουρανού λοιπόν; Από εμάς εξαρτάται. 
Υπάρχει το κακό. Δραστηριοποιείται διαρκώς. Ταλαιπωρούμαστε 

εμείς. Αφού εμάς πολεμά.
Ευτυχώς, υπάρχει το αντίδοτο. Αρκεί να το αναζητήσουμε. Πού; Ιδού η 

απάντηση: “Εξηγόρασας ημάς... τω τιμίω σου αίματι”.
Χύθηκε το αίμα Του. Τότε.
Ισχύει, όμως, πάντα.
Η  επόμενη κίνηση;
Δική μας.
                                                        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)


