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Ἕμα κάθε μήμα. 
 Πόρεπ τξοέπ ἐμῶ θά ἔποεπε μά κάμξσμε ςόμ ρςασοό μαπ (π.υ. 

πεομῶμςαπ ἔνω ἀπό μία κκληρία ἤ ἕμα εἰκξμξρςάρι, βοιρκόμεμξι ρέ ἕμα 
ἑρςιαςόοιξ γιά ταγηςό, καθιρμέμξι ρςό αὐςξκίμηςξ γιά ςανίδι κ.λ.π.) δέμ 
ςόμ κάμξσμε, γιαςί μςοεπόμαρςε ςξύπ διπλαμξύπ μαπ; 
 Πόρξι υοιρςιαμξί ἀμςί μά τξοξῦμ ςόμ ρςασοό, ὄυι ἀμαγκαῖα υοσρό, 
τξοξῦμ ἄλλα ρςξλίδια καί πεοιδέοαια γιά ὀμξοτιά; 
 Πόρξι πιρςξί ὅςαμ βοίρκξμςαι ρέ ρσζηςήρειπ καὶ ἐμῶ ςξὺπ δίδεςαι ἡ 
ἀτξομὴ μὰ μιλήρξσμ γιὰ ςὸμ Σςασοὸ ςξῦ Χοιρςξῦ, δὲμ ἀμξίγξσμ ςὸ 
ρςόμα, γιὰ μὰ μὴμ ςξὺπ πξῦμ καθσρςεοημέμξσπ;  

Πόρξι ἄλλξι θεωοξῦμ ςὸμ Τίμιξ Σςασοὸ ὅπλξ ἀμίρυσοξ καὶ 
καςατεύγξσμ ρὲ ἄλλα ὅπλα (π.υ. υαϊμαλιά, υάμςοεπ, ρκόοδα, πέςαλα, 
ρύμβξλα ἄλλωμ θοηρκειῶμ ἀκόμη καὶ ςξῦ ραςαμιρμξῦ) γιὰ μὰ 
ποξτσλαυθξῦμ ἀπὸ ςὸ κακό; 

Πόρξι ἄμθοωπξι ἀγμξξῦμ ςὸμ Σςασοὸ, πξὺ εἶμαι ςὸ ρύμβξλξ ςῆπ 
ἀγάπηπ καὶ ςῆπ θσρίαπ, καὶ ρςὴ θέρη ςξσ βάζξσμ διάτξοα ρύμβξλα 
μίρξσπ, ἐκδικήρεωπ καὶ καςαρςοξτῆπ;  

Ὁ Σταυρὸς, ἀγαπηςξί μξσ, εἶμαι τὸ ὄργαμο τῆς θαματώσεως τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁπξῖξπ πέθαμε μ’ αὐςὸμ ςὸμ τοικςὸ καὶ ἐπξμείδιρςξ 
ςοόπξ, γιὰ μὰ λσςοώρει ςὸ ἀμθοώπιμξ γέμξπ καὶ μὰ ἀμαπλάρει ὁλόκληοη 
ςὴμ κςίρη. 

Ὁ Σταυρὸς εἶμαι τὸ δυματότερο μήμυμα ςῆπ ἀγάπηπ καὶ ςῆπ θσρίαπ 
γιὰ ςὸμ ἄλλξμ ἄμθοωπξ. 

Ὁ Σταυρὸς εἶμαι τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο, τὸ ἀήττητο ὅπλο ἐμαμςίξμ 
ςξῦ μεγάλξσ ἐυθοξῦ ςῶμ ἀμθοώπωμ, ςξῦ Διαβόλξσ.  

Βλέπξμςαπ τὸμ Σταυρὸ, ἡ καοδιά μαπ γεμίζει ἀπὸ ἀγαλλίαρη, γεμίζει 
ἀπὸ ἐλπίδα, γεμίζει ἀπὸ δύμαμη, γεμίζει ἀπὸ υαοά. Γιαςί πίρω ἀπὸ ςὸ 
Σςασοὸ διαταίμεςαι ἡ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ καὶ ἡ δική μαπ ἀμάρςαρη. 
Ὁ Σςασοὸπ εἶμαι ἡ Θύρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  

Ὅςαμ καςαμξήρξσμε ςὸ βαθὺ μόημα ςξῦ Σςασοξῦ ςξῦ Χοιρςξῦ, 
ςόςε  

δὲμ θὰ μςοεπόμαρςε μὰ κάμξσμε ςὸ Σςασοό μαπ,  
δὲμ θὰ καςατεύγξσμε ρὲ ἄλλα ὅπλα γιὰ ςὴμ τύλανή μαπ,  
θὰ γεμίρει ἡ καοδιά μαπ δύμαμη καὶ ἀγάπη καὶ ὑπξμξμὴ καὶ ἐλπίδα 

καὶ υαοὰ, ςά ὁπξῖα λείπξσμ ἀπὸ ςὸμ κόρμξ. 
Τὸ εὔυξμαι μὲ ὅλη μξσ ςὴμ καοδιὰ. 
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