ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου)
Ο Σταυρός του Χριστού
Γιά αἰῶνες ὁλόκληρους, στίς 14 Σεπτεμβρίου, τήν ἡμέρα πού
γιορτάζεται στούς Ναούς μας ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
ὁ Ἐπίσκοπος ἢ ὁ ἱερεύς, στέκεται στή μέση τοῦ Ναοῦ καί
ὑψώνει μέ μεγαλοπρέπεια τό Σταυρό, ψηλά, πάνω ἀπό τό ἐκκλησίασμα
κι εὐλογεῖ τούς πιστούς στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὀρίζοντα, ἐνῶ ὁ χορός
ψάλλει τό "Κύριε ἐλέησον".
Αὐτός ἦταν ὁ ἑορτασμός στή Χριστιανική αὐτοκρατορία, μιά
αὐτοκρατορία πού γεννήθηκε κάτω ἀπό τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τήν
ἡμέρα πού ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶδε τό ὂραμα "ἐν τοῦτω νίκα". Αὐτή
εἶναι ἡ γιορτή τοῦ θριάμβου τοῦ χριστιανισμοῦ πάνω σέ βασίλεια,
κουλτούρες καί πολιτισμούς, ἡ γιορτή τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου πού
κεῖται τώρα πάνω στά πνευματικά ἐρείπια τῆς προόδου καί τῆς ἐξέλιξής
του καί πού συνεχίζει νά καταρρέει μπροστά στά μάτια μας, ἂσχετα ἂν
αὐτή ἡ κατάρρευση ὠραιοποιεῖται γιά νά μοιάζει ἀνέβασμα καί
ἀναρρίχηση.
Αὐτή ἡ ἀρχαῖα πανηγυρική τελετή πραγματοποιεῖται σήμερα στή
Θεία Λειτουργία. Οἱ ψάλτες θά ξαναψάλουν ἐκεῖνο τόν ὑπέροχο ὓμνο
"Σταυρός ἡ ὠραιότης τῆς Ἐκκλησίας..."1. Ὁ πολύς κόσμος, ὃμως, πού
περιβάλλει τίς Ἐκκλησίες μας, δέ θά συμμετάσχει σ' αὐτό τό μυστικό
θρίαμβο καί θά εἶναι ἀποκομμένος ἀπό αὐτόν. Τά ἐκατομμύρια τῶν
ἀνθρώπων θά συνεχίχουν νά ζοῦν κανονικά, μέ τα σκαμπανεβάσματα
τῆς ζωῆς τους, τά ἐνδιαφέροντα, τίς χαρές καί τίς λύπες τους, χωρίς καμία
ἀναφορά στά τεκταινόμενα μέσα στό Ναό. Καί αὐτό θά συμβεῖ, γιατί οἱ
ἂνθρωποι τῆς ἐποχής μας δέν ἒχουν ἢ δέ θέλουν νά συνειδητοποιήσουν
ὃτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, πού τόσο ἒντονα προβάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας, ὂχι μόνο κατά τίς ἡμερες πού τιμᾶται καί γιορτάζεται, ἀλλά καί σ'
ὃλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς της, εἶναι βασικά τρία πράγματα:
1. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ξῦλον τῆς ζωῆς.
Ὡς γνωστόν, ὁ Σταυρός στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί
μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ἦταν τό πιό ἀτιμωτικό μέσον ἐκτέλεσης
τῶν κακούργων καί ἀνόμων τῆς ἐποχῆς, τό κατεξοχήν σύμβολο τοῦ
θανάτου. Ἀλλά, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ! Αὐτό τό
φριακιαστικό ἐκτελεστικό ὂργανο μετατράπηκε μέ μιᾶς σέ ξῦλο τῆς ζωῆς,
σέ ζωηφόρο ὂργανο, τή στιγμή πού κρεμάστηε πάνω του τό σῶμα τοῦ
Θεανθρῶπου κι ἒβαψε τό ξῦλο του τό αἳμα τοῦ ἀθῶου, ἓνα αἳμα πού
τραυμάτισε θανάσιμα τή δύναμη τοῦ διαβόλου κι ἒθεσε τά θεμέλεια γιά
τήν κατάλυση τοῦ πνευματικοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τότε ὁ
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Σταυρός κατέστη σύμβολο ζωῆς, δύναμης, δημιουργίας, πού συνοδεύει
ἀκατάπαυστα τή δημιουργική πορεία τῆς Ἐκκλησίας στό χωροχρόνο.
2. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό σύμβολο τῆς νίκης καί τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Κύριός μας ποτέ ἂλλοτε στήν ἐπί γῆς ζωή του δέν ἦταν
περισσότερο βασιλιάς παρά ὃταν ἀνέβηκε στό Γολγοθᾶ, κουβαλῶντας
στούς ὢμους τόν Σταυρό, ἐνῶ τό γεμάτο μίσος καί χλευασμό πλῆθος τόν
περικύκλωνε. Ποτέ ἂλλοτε δέν ἦταν ἐμφανέστερη ἡ βασιλική Του
ἐξουσία, παρά ὃταν ὁ Πιλάτος τόν ὁδήγησε μπροστά στό πλῆθος,
ντυνένο τήν πορφύρα, καταδικασμένο σέ θάνατο, ὡς ἐγκληματία, μέ τό
ἀκάνθινο στεφάνι στό κεφάλι καί τό Ρωμαῖο ἡγεμόνα νά λέει "ἳδε ὁ
βασιλεύς ὑμῶν"2. Μόνο ἐδῶ μποροῦμε νά δοῦμε ὁλόκληρο τό μυστήριο
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐπειδή ἡ νίκη τοῦ Χριστιανισμοῦ βρίσκεται στήν
πίστη πώς ἐδῶ, μέσα ἀπό τόν περιφρονημένο, καταδικασμένο καί
σταυρωμένο Θεάνθρωπο, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἂρχισε νά φωτίζει τόν κόσμο
καί ἂνοιξε ἓνα βασίλειο πού κανείς δέν ἒχει διακίωμα καί δέν μπορεῖ νά
κλείσει.
3. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἒγινε σύμβολο ἐνότητας τῶν
ἀνθρώπων.
Σέ μιά ἐποχή διακρίσεων καί ἀνισοτήτων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων,
ὃπου ἡ ἀδικία κυριαρχεῖ καί τό προσωπικό συμφέρον ἐπικαλύπτει τά
πᾶντα, ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ φαντάζει ὡς τό πιό γνήσιο σύμβολο
ἐνότητας τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός ἀνέβηκε στό Σταυρό καί μέ ἀνοιχτά
τά δύο ματωμένα του χέρια, ἀγκάλιασε ὃλους τούς ἀνθρώπους μέ μιά
στοργική καί πατρική ἀγκαλιά, καταργῶντας ἀνισότητες καί διακρίσεις,
ἀγκαλιάζοντας τούς πᾶντες μέ τήν ἳδια ἀνυπόκριτη άγάπη, καλῶντας
τους νά συνασπισθοῦν κάτω ἀπό τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, ἳσοι ὃλοι
μεταξύ τους, ἐνωμέμοι στήν προοπτική τῆς Βασιλείας Του.
Σήμερα, πού γιά πολλούς ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι "μωρία",
σήμερα πού οἱ κάθε λογῆς αἰρετικοί παρασύρουν ἀνύποπτους
Χριστιανούς στήν ἂρνηση τού Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, σήμερα πού οἱ
περισσότεροι ἀπό τούς λεγόμενους Ὀρθοδόξους μόνο τυπικά κι
ἐπιφανειακά προσκυνοῦν τόν Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ, σήμερα πού ἡ
τεχνολογική ἐξέλιξη ἒκανε τόν ἂνθρωπο νά παραθεωρήσει τή δύναμη τοῦ
Σταυροῦ, σήμερα πού ὁ Σαυρός καί ὁ Ἐσταυρωμένος καθαιρέθηκαν ἀπό
τό εἰκονοστάσι τῆς ψυχῆς μας, καλούμαστε, ὃσοι ἀκόμα συγκινούμαστε
ἀπό τό πᾶθος τοῦ Χριστοῦ, ὃσοι ἀκόμα πιστεύουμε στή δύναμη τοῦ
Σταυροῦ, νά ἐμβαθύνουμε στίς τρείς παραπάνω ἀλήθειες καί νά
ὁδηγηθοῦμε ἀπό τόν ἐξωτερικό ἀσπασμὀ στήν ἐσωτερική ἒνωσή μας μέ
τόν Ἐσταυρωμένο. Τότε μόνο ἑορτή τῆς Ὑψώσεως θά ὑψώσει καί τή δική
μας ψυχή σέ οὐράνια βιώματα. ΑΜΗΝ!
Αρχιμ. Ε.Ο.
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