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Koίμησις της Θεοτόκου
                                                       15 Αυγούστου, 2020

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Σε κρίση νοήματος λοιπόν η ζωή μας.
Εμείς αναζητούμε ένα θείο σκοπό. 
Αν καταλάβουμε, γιατί συμβαίνουν μερικά πράγματα, θα μπορούμε να ζούμε 

μ’ αυτά καλύτερα.
Όχι να συμβιβαστούμε. Ούτε να κάνουμε υποχωρήσεις στις αρχές μας. 
Συχνά διερωτώμαστε: 
Τι θέλει ο Θεός από εμάς; 
Για ν’ απαντήσουμε, πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες σε σχέση με τη 

Βασιλεία του Θεού. 
Να λάβουμε υπ’ υπόψη πρόσωπα. Όχι πράγματα. Ή χρήματα. Ή 

περιουσίες.
Οι σχέσεις μας είναι πιο σπουδαίες από την υπερηφάνειά μας. 
Συμφωνούμε με την εκδίκηση; Ασφαλώς όχι. 
Συγχωρούμε;
Τις αγκαλιές όλοι τις έχουν ανάγκη. Οι σύζυγοι. Οι συγγενείς. Τα παιδιά. 

Οι πάντες.
Τα υλικά συχνά υπονομεύουν την ποιοτική ζωή μας. 
Να μην ξεχνούμε. Το ταξίδι για την Ιθάκη φαίνεται να συγκινεί περισσότερο 

από την άφιξη σ’ αυτή.
Ο Θεός μaς καλεί να βασιστούμε στην αφοσίωσή μας σ’ Αυτόν στις κρίσεις.  

Για να μπορέσει έτσι να μας προσφέρει την ασφάλεια. Και την ελπίδα. 
Και τις έχουμε τόση ανάγκη σήμερα, για ν’ αντέξουμε την κρίση.
Ο Θεός ζητά να Του έχουμε εμπιστοσύνη. Κάτι που ιδιαίτερη ανάγκη 

έχουμε στην ώρα της κρίσης. Και στις άλλες βέβαια ώρες. 
Όταν όλα πηγαίνουν καλά, ενισχύεται πάρα πολύ το αίσθημα του νοήματος. 

Στην κρίση δεν υπάρχει. Με τη διαφορά ότι και οι κρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
βοηθούν με τον τρόπο τους στου χαρακτήρα μας τη σμίλευση.



Να μην ξεχνούμε. Από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. 
Η αντιμετώπιση της κρίσης, της δυσκολίας, των προβλημάτων θα μας 

βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι.
Για να τις επιτρέπει ο Θεός, σημαίνει, ότι είναι για το καλό μας.
Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας καλεί στις στιγμές της κρίσης να 

κάνουμε την υπέρβαση. 
Ν’ αναζητήσουμε το νόημα ως δική μας επιλογή. Αλλά και ανταπόκριση 

στην κλήση. 
Η θέση: «Τώρα είναι η ώρα να δείξεις την πίστη σου» είναι πολύ δύσκολη. 

Εξετάσεις λοιπόν; 
Όλα συνωμοτούν ενάντια σ’ αυτό. 
Η εμπιστοσύνη όμως στο Θεό μπορεί να είναι και το ευκολώτερο πράγμα. 

Αφού αρκεί μόνο να δεχθούν την κλήση Του. Να ρίξω σ΄ Αυτόν όλες μου τις 
έγνοιες. 

Τ’ αναλαμβάνει όλα Εκείνος τότε. 
Τι άλλο θέλω; 
Τα προβλήματα δεν αποδεικνύουν, κατ’ ανάγκη δική μας ενοχή. 
Αρκεί να σκεφθούμε. Ήταν π.Χ ο Ιώβ ένοχος; 
Ή ακόμη: Τι έκαμε η Παναγία και ήπιε ένα τόσο πικρό ποτήρι; 
Ότι ο Θεός επιτρέπει, το κάμνει πάντα για το δικό μας το καλό. 
Στο πρόβλημα πού ανατρέχουμε; Στην Παναγία ασφαλώς. 
Συγκινεί τόσο το παράδειγμά της. Κι η αγάπη Της ταυτόχρονα. 
Τα αξιοποιούμε άραγε; 

                                              Με την αγάπη μου,

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)


