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                                              Τα Εισόδια της Θεοτόκου                                                                          
        21 Νοεμβρίου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Όταν ο άνθρωπος στηρίζεται στην πρόνοια του Θεού, είναι ήρεμος. 
Αμέριμνος. 

Αλλά η μέριμνα κι η φροντίδα παραγκώνισαν. Παραθεώρησαν τον 
παράγοντα «πρόνοια του Θεού». Καλλιεργήθηκε όμως έτσι ο εγωϊσμός. 
Ο ατομισμός. 

Αποτέλεσμα; Να πληγεί ο άνθρωπος από την πλεονεξία. Την τάση 
του υλικού πλουτισμού. 

Αυτά όμως μετεξελίχθηκαν σε ακόρεστα πάθη. Στην απληστία. Την 
ανησυχία. Το άγχος. 

Ακολούθησαν τ’ αρνητικά: 
Η ανεργία. 
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της ζωής. Ασυγκράτητη και αισιόδοξη 

αύξηση δαπανών κλπ. 
Συνδυασμός μέριμνας και πρόνοιας μπορεί να γίνει; Οπωσδήποτε 

ναι. Φτάνει να θέλει ο άνθρωπος. 
Ο άνθρωπος αποτελείται από ύλη και πνεύμα.
Άγνοια του ενός τους δεν λύει προβλήματα. Χρειάζεται αρμονικός 

συνδυασμός. 
Ο σύγχρονος άνθρωπος ασχολείται με τα υλικά.
Αιχμαλωτίζεται απ’ αυτά.
Αδιαφορεί για τα πνευματικά.
Ξεχνά ότι τα υλικά φθείρονται. 
Ότι έχουν ημερομηνία λήξης. 
Ότι το πνεύμα συντελεί στο «καθ’ ομοίωσιν» του Θεού. 
Και είναι άφθαρτο. Έχει αιώνια ύπαρξη. 
Όσοι λοιπόν συνδέονται με το Θεό, θα έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβούν στο «χώρο» της παρουσίας Του. 
Στη χαρά και τη μεγαλειότητα της Βασιλείας Του.
Οι άλλοι; Μακριά από την παρουσία Του θα βρεθούν. 



Έτσι λοιπόν αποκρυπτογραφείται ολοκάθαρα το δράμα των ανθρώπων, 
οι οποίοι θέλουν να ζουν. Να κινούνται. Να υπάρχουν μέσα στο σκοτάδι. 
Στον παραλογισμό της αμαρτίας. 

Αποκαλύπτεται τότε η εναγώνια, η άκαρπη πάλη τους, πέρα από τα 
σύνορα της αγάπης του Θεού. Με σύντροφο την παρανομία. Το άνομο 
κέρδος. Τον άστοχο και τόσο επικίνδυνο συμβιβασμό σε ό,τι αλυσοδένει την 
ψυχή. Σφραγίζει το πήλινο δοχείο του σώματος. 

Οι άνθρωποι, μέσα στον σύντομο βηματισμό τους στην κοινωνία, 
δεχθήκαμε . Και γνωρίσαμε την αγαθοποιό παρουσία του Θεού. Ψηλαφήσαμε 
οι ίδιοι τη χαριτόβρυτη και ασυνόρευτη προστασία Του. 

Αποδεικνύεται όμως συχνά, ότι έχουμε υψωθεί πάνω από τον φοβερό. 
Τυραννικό ογκόλιθο των προσωπικών μας αδυναμιών. Και των ψεύτικων 
αναζητήσεων.

Δεν διαθέτουμε ανάλογο εσωτερικό οπλισμό, φαίνεται. 
Δεν αντιστεκόμαστε στον πειρασμό της παρανομίας. 
Δεν έχουμε σωτήρια διάκριση, για να δεχθούμε τον «ιατρόν των ψυχών 

και των σωμάτων» Ιησούν. 
Δεν Τον δεχόμαστε ως Σωτήρα. Ευεργέτη μας. Και προνοητή. 
Έτσι ασυλλόγιστα, αβασάνιστα, με υπερβολική προχειρότητα 

παραμελούμε το όλο θέμα.
Όταν η Παναγία οδηγήθηκε στον Ναό, ρώτησε ποιος θα τη φροντίσει; 
Ο Θεός την προστάτεψε. Τα πουλιά, τα ζώα, και τη φύση γενικά ποιος 

τα φροντίζει; 
Ο Θεός λοιπόν είναι ο προνοητής. 
Εξαιρέσεις δεν κάμνει.
Η Παναγία πέτυχε κάτι πολύ μεγάλο. Μοναδικό. 
Αναδείχθηκε Μητέρα του Χριστού. 
Εμπιστοσύνη λοιπόν στον Πατέρα. Αμέριστη.

                             Με την αγάπη μου,
                            Ο ιερέας

                           της ενορίας σου   
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