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                     Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου, 2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Πρέπει λοιπόν ο Χριστός να υψωθεί. Για να σωθεί ο κόσμος από τον 

θανατηφόρο κίνδυνο της αμαρτίας.
Θεμελιώδης έννοια και στόχος αρχικός η ύψωση του Χριστού από 

εμάς τους ανθρώπους στο επίπεδο της Θεότητας, όπου “κατ’ ουσίαν” 
ανήκει. 

Αυτό σημαίνει αναγνώριση της θείας φύσης ενωμένης με την 
ανθρώπινη. Σ ένα πρόσωπο ατρέπτως και αδιαιρέτως.

Το ερώτημα είναι γιατί έχει ανάγκη εξύψωσης και αναγνώρισης. Ο 
ισχυρός από τον ασθενή; 

Ο αθάνατος από τον θνητό; 
Ο Χριστός όχι μόνο δεν ζήτησε τη δόξα την ανθρώπινην, αλλά 

άδειασε. Κι ένωσε τον εαυτό Του. Πήρε μορφή δούλου. Ταπείνωσε τον 
εαυτό Του. Για να μας σώσει. 

Έτσι, έκαμε τούτα όλα, για να να μας λέει τι ακριβώς είναι η σωτηρία. 
Χωρίς προσωπείο. Προσποίηση. Άχρηστα λόγια. Με ειλικρίνεια και 

γνησιότητα.   
Ο άνθρωπος σήμερα στερείται της ακεραιότητας της ψυχής του. 
Είναι διχασμένος. Ξεσχισμένος. Μοιρασμένος. Αποσπασματικός.
Στερείται την πρωταρχική ενότητα.
Δεν νιώθει σε αρμονία. Σε τέλεια συμφωνία με την ολότητα του 

θεϊκού σχεδίου. 
Δεν βρίσκεται στην απόλυτη ειρήνη. 
Είχε εγκαταλειφθεί στην πολλαπλότητα. Σε μια πορεία προς τον 

τέλειο εκφυλισμό. Σε μια πορεία προς το θάνατο. 
Είναι ένας σπασμένος καθρέφτης. Καλείται τώρα να μαζέψει τα 

κομμάτια του.
Να ξαναβρεί τον εαυτό του. 
Να στραφεί στην καρδιά του. 
Στο μέτρο της καρδιάς του Ιησού. 
Παραλείπονται βασικές έννοιες της ζωής της πνευματικής, ενώ 

άχρηστα φορτία μεταφέρονται σε πράξεις και ενέργειες δευτερεύουσες.



Αποκαλούν την πνευματική ζωή με χαρακτηριστικά που πολύ 
απέχουν από την έννοια τη σωστή. 

Έτσι, το πλοίο της Εκκλησίας, η βάρκα μας, με τον Σταυρό μπροστά 
δέχεται τα βίαια κύματα του κοσμικού φρονήματος που ορμούν εναντίον 
της. 

Δεινά χειμάζεται. 
Συχνά βασανίζεται από ένα γράμμα νομικό και ένα υπαλληλοκρατικό 

πνεύμα. 
Η Εκκλησία βέβαια δεν παύει να είναι θεσμός παραδοσιακός.
Συμβάλλει στην ορθήν κατάληψη του παρόντος και τη στερεά 

θεμελίωση του μέλλοντος.
Είναι παρούσα στο πλευρό όλων εκείνων που στο πέλαγος νυκτοπορούν 

αναζητώντας τον πολικό αστέρα. 
Τους βοηθά να προσανατολιστούν σωστά. Και ορθή πορεία στη ζωή 

τους να χαράξουν. 
Υπεύθυνοι εργάζεται για τη σωστή καθοδήγηση του λαού. 
Προβάλλει διαρκώς τις πνευματικές και τις ηθικές αξίες. 
Τις αναζητεί στη ζωή του παρελθόντος.
Τις αποκαλύπτει στους ανθρώπους. 
Τις βεβαιώνει με τον αγώνα. 
Λάβαρό μας λοιπόν ο Σταυρός.
Ο Χριστός μας βοηθά πάντα. 
Η ευλογία κι η χάρη Του διαχέονται παντού.
Μας εμψυχώνει.
Μας ενισχύει.
Μας προστατεύει.
Μας βοηθά.
“Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν”
                                                        Με  την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
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