Λεβάδεια, 19 Νοεμβρίου 2020

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θηβών και
Λεβαδείας κ. Γεωργίου για τον εφετινό εορτασμό των
Εισοδίων της Θεοτόκου στη Λιβαδειά

Οι ημέρες που ζούμε, κατά τις οποίες η χώρα μας και η ανθρωπότητα
πλήττονται

από

την

πανδημία,

είναι

εξαιρετικά

δύσκολες

και

πρωτόγνωρες για όλους. Η Εκκλησία ζει στη γη, αλλά με το βλέμμα στον
ουρανό. Όσοι αποτελούμε το Σώμα της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί,
προσπαθούμε με τις ανθρώπινες δυνάμεις μας έχοντας επίγνωση των
ορίων μας, αλλά πάντα ελπίζοντας στον Κύριο της ζωής και του θανάτου.
Οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με τη μεγάλη θεομητορική εορτή των
Εισοδίων της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων, που αποτελεί το προοίμιο
της σωτηρίας της ανθρωπότητας, που η Τοπική μας Εκκλησία
παραδοσιακά και με ευλάβεια τιμά στην έδρα της, την υδάτινη και
όμορφη πόλη της Λιβαδειάς.
Στα πλαίσια των απαγορεύσεων, που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία
περί περιορισμού των μετακινήσεων και της τελέσεως των ιερών
ακολουθιών χωρίς πιστούς, δεν θα μπορέσουμε να τιμήσουμε την
πολιούχο μας, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Η
θλίψη μας είναι μεγάλη, αλλά ωσεί νοερώς παρόντες, ας απευθυνθούμε
στην Υπεραγία Θεοτόκο με θερμές ικεσίες για την εξάλειψη της
πανδημίας, ώστε σύντομα όλοι μαζί να συναντηθούμε ασφαλείς στους

Ναούς μας, για να αναπέμψουμε προς τον Ύψιστο και την Υπεραγία
Θεοτόκο θερμές ευχαριστίες και ύμνους δοξολογίας.
Τούτες τις ημέρες ιδιαίτερα μας χρειάζεται πίστη, υπομονή, ταπείνωση
και μετάνοια. Η δε προσευχή μας να είναι εντονότερη για τους
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την ασθένεια, για τους
ιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους που ακούραστα εργάζονται στα
νοσοκομεία της πατρίδας μας, αλλά και για τους συνανθρώπους μας που
έφυγαν εξ αιτίας της πανδημίας, και τους οικείους τους που στερήθηκαν
τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Προτρέπουμε όλους να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα, που έχει
θεσμοθετήσει η Πολιτεία και έχουν εισηγηθεί οι ειδικοί επιστήμονες.
Συνιστούμε

προς

κάθε

κατεύθυνση

ψυχραιμία,

σύνεση

και

αυτοσυγκράτηση. Να κρατήσουμε την ενότητα και την συνεργασία σε
όλες τις εκφάνσεις και παραμέτρους της εκκλησιαστικής και κοινωνικής
μας ζωής, να εκφράσουμε την αγάπη και την στήριξή μας προς κάθε
κατεύθυνση, ενισχύοντας κάθε εμπερίστατο και αδύναμο αδελφό. Δεν
πρέπει να στοχοποιούμε όποιον ασθενεί, αλλά να σεβόμεθα τον πόνο και
την δοκιμασία των ασθενών και των οικογενειών τους.
Προσευχόμαστε να μειωθούν τα κρούσματα της πανδημίας και να
περάσει η δοκιμασία, ώστε να εορτάσουμε στους Ναούς μας τα
Χριστούγεννα και τις άλλες εορτές του Δωδεκαημέρου.
Η πίστη στον αληθινό Θεό καί η εκζήτηση των πρεσβειών της
Υπεραγίας Θεοτόκου αποτελούν τα ασφαλέστερα σωσίβια που μπορούν
να μας ασφαλίσουν στο ταραχώδες και τρικυμισμένο πέλαγος της
δοκιμασίας που διερχόμαστε.
Εγκάρδια εύχομαι σε όλους τους Χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας
και ιδιαίτερα στους κατοίκους της Λιβαδειάς, που παραδοσιακά τιμούν
την μεγάλη αυτή εορτή της Παναγίας, στους άρχοντες του τόπου μας και
στους εκπροσώπους όλων των δημιουργικών φορέων της κοινωνίας,

χρόνια πολλά, ευλογημένα, ειρηνικά, υγιεινά και ευφρόσυνα. Ιδιαίτερες
ευχές σε όσες και όσους παραδοσιακά εορτάζουν αυτή την ημέρα στην
πόλη μας.
Αγαπητοί μου αδελφοί και περιπόθητοι,
τούτη την ώρα που γράφω αυτές τις απλές γραμμές, ο πόνος μου
μεγαλώνει καθώς στον εφετινό εορτασμό της Πολιούχου μας θα ατενίζω
και πάλι τα άδεια καθίσματα του Μητροπολιτικού μας Ναού και την
απουσία όλων Σας. Πιστεύσατέ με, όμως, ότι η ταπεινή προσευχή και η
ειλικρινή αγάπη μου θα αγκαλιάζει όλους σας ανεξαιρέτως και θα
εύχομαι έντονα στον Κύριο και Θεό μας δύναμη, υγεία, κουράγιο,
υπομονή και ενίσχυση στη ζωή σας.
Να δώσει η Παναγία μας να διατηρηθούμε αλώβητοι και του χρόνου
μεγαλόπρεπα και παραδοσιακά με ευλαβικά συναισθήματα και πίστη να
την πανηγυρίσουμε.
Να είστε όλοι καλά και του χρόνου καλύτερα, βοήθειά μας η Υπεραγία
Θεοτόκος, προσέχετε την ζωή σας και προσεύχεσθε αδιάλειπτα.

Μετά πολλής αγάπης
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σημείωση: Αν με την χάρη του Θεού μετά την 30η Νοεμβρίου αρθούν τα περιοριστικά
μέτρα και οι συνθήκες για τη Θεία Λατρεία είναι ευνοϊκότερες,
σκεφτόμαστε να μεταθέσουμε την πανήγυρη του Μητροπολιτικού Ναού
για την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτή την
περίπτωση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

