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	 	 	 	 	 	 						Ύψωσις																																																							
	 	 	 	 	 					του	Τιμίου	Σταυρού
	 	 	 	 											14	Σεπτεμβρίου,	2017

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Πριν την παρουσία του Χριστού, τη ζωή καθόριζε ο νόμος με τις 

συγκεκριμένες διατάξεις και εντολές του.
Η ζωή από άποψη πνευματική ήταν απλούστερη και εύκολη.
Όταν καταργήθηκε ο νόμος με το Σταυρό του Χριστού, χάθηκαν και 

τα όρια. Η συγκεκριμένη μορφή. Η τυποποιημένη ηθικότητα. 
Ο άνθρωπος τότε βρέθηκε μπροστά σ’ έναν απέραντο ορίζοντα, που 

έπρεπε μόνος του να οριοθετήσει. 
Δεν ήταν ο εξωτερικός νομικός κόσμος, που έδινε με τη λεπτομέρεια 

των διατάξεών του την εύκολη λύση στις πνευματικές αναζητήσεις του 
ανθρώπου.

Είναι ο απροσδιόριστος εσωτερικός κόσμος της ελευθερίας.
Ο Χριστός έθεσε από την αρχή το πρόβλημα του ανθρώπου και της 

ελευθερίας του. 
Κατάργησε την προστατευομένη θρησκευτικότητα. 
Άνοιξε την πόρτα για άμεση προσπέλαση του μυστηρίου, που 

κρύβει η ζωή σ’ ελευθερία.
Ο Σταυρός έτσι γίνεται αιτία για συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

επιβεβαίωση της εκλογής που έχουμε κάμει να πιστέψουμε στο Θεό.
Να έλθει η αγάπη στον άνθρωπο ξεχωριστά αναδεικνύοντάς τον σ’ 

αιώνια προσωπικότητα με μοναδική και ύψιστη αξία. 
Με το Σταυρό μαρτυρείται, πως ο Θεός είναι πολύ πιο κοντά μας. 
Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου φτάνει πιο πέρα από τα σύνορα 

του κόσμου μας. 
Καταργείται ο θάνατος.
Η ζωή γίνεται δυνατή. 
 Έτσι ο Θεός αγγίζει τη γη.



Ο άνθρωπος υψώνεται προς τον ουρανό.
Ο Σταυρός τελικά γίνεται σύμβολο τέλους μιας εποχής (του 

θανάτου).
Η αποκάλυψη μιας νέας ζωής (της αγάπης).
Να το πάρουμε απόφαση. Μόνο το ύψος του Σταυρού παρέχει 

διαχρονική και υπερχρονική θέα του κόσμου και του ανθρώπου.
Μόνο σαν ανέβει κανείς στο Γολγοθά, μπορεί ν’ αγναντέψει του 

ορίζοντα το βάθος. Θα δει το φως. Το έκπαγλο φως. Της Ανάστασης 
το φως.

Απ’ εκεί η πρόσκληση: “Δεύτε λάβετε φως”. Το φως του Σταυρού. 
Του Γολγοθά. Αλλ’ οπωσδήποτε και της Ανάστασης.

Ανάσταση και φως Χριστού δεν θα δούμε, αν δεν περάσουμε από το 
Γολγοθά.

Όχι σαν περαστικοί. Περίεργοι. Επισκέπτες. Μα σαν βίωμα. Δικό 
μας. Διάβαση στη ζωή. Της Ανάστασης τη ζωή. 

Επομένως, Σταυρός σημαίνει δοκιμασία ελευθερίας.
Ουσία.
Αποδοχή αγάπης.
Ο Σταυρός έτσι μας κάμνει όλους υπεύθυνους. 
Φθάνει να δούμε σωστά το θέμα.
Όχι σαν κάτι το άξιοπεριέργο. Μα σαν μέρος, να, της ζωής 

μας. 

                                          Με την αγάπη μου,
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