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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Τι είναι λοιπόν μέριμνα; 
Είναι πάντα κακή; 
Μήπως υπάρχει και καλή; 
Πρώτα να πούμε τι είναι μέριμνα. 
Είναι η ανήσυχη και υπερβολική φροντίδα, που δηλητηριάζει τη 

ζωή του ανθρώπου. 
Προσβάλλει την αγαθότητα και την Πρόνοια του Θεού.
Συνοδεύεται από αγωνία. Και άγχος. 
Παρουσιάζει το μέλλον σκοτεινό. Γεμάτο εφιάλτες. Και φοβίες. 
Όταν πιάσει στα πλοκάμια της την ψυχή, την ταλαιπωρεί. Τη 

«σκοτώνει» με χίλιους δυό φανταστικούς τρόπους.
Ο άνθρωπος τότε βλέπει τα πάντα μαύρα. Σκοτεινά. 
Αμαυρώνει το λογικό.
Παραλύει τη θέληση.
Σκορπίζει μέσα στον ψυχικό χώρο την αποθάρρυνση. Το μαρασμό.
Υπάρχει όμως και μια καλή. Αξιοσύστατη.
Είναι η συνεχής φροντίδα για την πνευματική μας πρόοδο. Για τη 

Βασιλεία του Θεού. 
Η λυτρωτική μέριμνα.. Η υπέροχη. Η ευεργετική. Όχι μόνο για την 

αιώνιαν ζωήν. Αλλά και για την επίγεια.
Καλείται η ψυχή να βλέπει προς το Θεό. Με πίστη. Ελπίδα. 

Ελευθερία. 
Στην ώρα του πόνου. Της λύπης. Και της χαράς. 
Η χαρά τότε θα πολλαπλασιάζεται. Θα μεγαλώνει. Θα βαθαίνει.
Αλλά και στην ώρα του πειρασμού και των σειρήνων του. 
Στρέφοντας το βλέμμα προς τον Ιησού, Εκείνος θα μας ελεήσει. Θα 

μας σκεπάσει. Θα μας σώζει. 



Χρειάζεται να δούμε τη δυνατότητα να μη ξεφύγουμε από το βασικό. Το 
τόσο θεμελιακό επίκεντρο της σωτηρίας μας. 

Θα βρεθούμε μπροστά σε μια καταπληκτική, επαναστατική συγχρόνως 
δύναμη αυτής της αγάπης. Της αληθινής. Της γνήσιας. Της ειλικρινούς. 
Που καταφέρνει  να παραμερίσει τα εμπόδια. Να μηδενίσει τις αποστάσεις 
που απομακρύνουν τους ανθρώπους. Να πλησιάσει τις καρδιές. Κι αυτό, 
για να τις οδηγήσει, σαν μια ενωμένη δέσμη φωτός, στα πόδια του Θεού 
της αγάπης. 

Χρειαζόμαστε βέβαια πρότυπα. Σύμβολα.
Υπάρχουν άραγε άνθρωποι που δεν υπετάγησαν στον βραχνά της  μέριμνας;
Δεν αναζητούμε βέβαια ανθρώπους αδιάφορους. Που να μην επικοινωνούν 

με το περιβάλλον.
Ζητούνται πρόσωπα, που θα έχουν καταλάβει, γιατί ζουν. Γιατί 

αγωνίζονται. Και προσπαθούν.
Βοήθεια θέλουμε λοιπόν. Να καθαρίσει το τοπίο της ζωής μας το θολό.
Τεράστια η συμβολή σ’ αυτό της Παναγίας μας. 
Ήταν (και είναι) η προσωποποίηση της αγάπης. Και της θυσίας. Και 

της αφιέρωσης.
Κι αυτό, λόγω της μεγάλης αγάπης του Θεού για μας. 
Μεγάλη η σημερινή μέρα. Κι η τιμή προς Εκείνη. 
Να την τιμήσουμε λοιπόν. Και να τη μιμηθούμε.   

     Με την αγάπη μου,
           Ο ιερέας
                                                         της ενορίας σου
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