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                                                       Ύψωσις 
                                                      του  Tιμίου Σταυρού

                                                      14 Σεπτεμβρίου, 2019

Αγαπητέ μου Ενορίτη, 

Ο δρόμος που χαράσσει και ακολουθεί σήμερα η ανθρωπότητα, 

κατάντησε μαρτυρικός. 

Γκρεμίζονται και ποδοπατούνται οι ηθικές αξίες. 

Προκλητικά περιφρονούνται οι ιερές αρχές του ανθρωπισμού. 

Γίνεται η κοινωνία στάδιο αλληλοσυγκρουόμενων παθών. 

Αναρχικές θεωρίες γεμίζουν τον κόσμο από ταραχή και αναστάτωση. 

Αίμα αθώων βάφει ολοπόρφυρο το από τον πόνο και την οδύνη βαθειά 

ρυτιδωμένο πρόσωπο του πλανήτη μας. 

Πολύμορφη η αθεΐα μας βυθίζει στο πιο βαθύ και αποπνικτικό 

σκοτάδι. 

Σ’ αυτόν τον αβυσσαλέο κόσμο αστραποβόλος υψώνεται ο Σταυρός 

του Χριστού.

Διαλύει τα σκοτάδια της κακίας.

Ορθώνει τις πεσμένες αξίες.

Κάμνει τον άνθρωπο προσωπικότητα.

Τα χέρια τ’ απλωμένα του Λυτρωτή στον Σταυρό αγκαλιάζουν όλους.

Τους ενώνουν με το Θεό.

Τους αδελφώνουν μεταξύ τους. 

Στην καθημερινή μας οδοιπορία, μύρια εμπόδια μας ανακόπτουν.

Οι γύρω μας με τις αντιδράσεις τους διαρκώς μας απασχολούν.

Ο ίδιος ο εαυτός μας εναντιώνεται στην προσπάθεια εξασφάλισης 

της πραγματικής ευτυχίας.



Από παντού φίδια δηλητηριώδη χύνουν ασταμάτητα της αμαρτίας το 

δηλητήριο.

Έτσι μολύνεται η ζωή μας.

Οι δυνάμεις μας περιορίζονται.

Θολώνει το πνεύμα.

Μαραίνεται. Νεκρώνεται η ψυχή.

Και ιδού. Μετέωρο φωτεινό προβάλλει ο Σταυρός.

Αγιάζει τις ψυχές.
Αποπλύνει τον ρύπον τις αμαρτίας.

Εξασφαλίζει τη ζωή και την αθανασία σ’ όσους στηρίζονται σ’ Αυτόν 

που καρφώθηκε στο ξύλο εκείνο του Σταυρού.

Διατρανώνει την αλήθεια τη μεγάλη. Ο αγώνας και η θυσία του ανθρώπου 

οδηγούν στον πραγματικό θρίαμβο. 

Είναι δεδομένο. Και τόσο σίγουρο. 

Ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση.

Χωρίς Σταυρόν, Γολγοθάν δηλ., δεν υπάρχει Ανάσταση.

Και το άλλο όμως. 

Χωρίς Ανάσταση δεν υπάρχει Σταυρός.

Αποδεχόμαστε άραγε τούτη την αλήθεια; 

     Με την αγάπη μου,
           Ο ιερέας
                                                         της ενορίας σου

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)


