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«Ο Άνθρωπος του Θεού» άγγιξε την καρδιά της
Ενορίας: Η συγχώρεση του Αγίου που οδηγεί στη
Γαλήνη
/ Επικαιρότητα

Η Ενορία του Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων, στο πλαίσιο των
ποιμαντικών της δράσεων, πραγματοποίησε την Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου επίσκεψη στην κινηματογραφική προβολή της
ταινίας

«Ο

Άνθρωπος

του

Θεού»

(«Man

of

God»)

στον

κινηματογράφο Τριανόν.
Μέγαλη χαρά και συγκίνηση βίωσαν ενορίτες και φίλοι της ενορίας μετά από το
κάλεσμα και τη δυνατότητα που τους δόθηκε με την ευχή του Γέροντα Εφραίμ από
την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου να παρακολουθήσουν την ταινία με μειωμένο εισιτήριο.
Η ταινία της Γελένα Πόποβιτς η οποία διηγείται το μεγαλείο της ζωής και των

μηνυμάτων του Αγίου Νεκταρίου έδωσε με μοναδικό τρόπο το έναυσμα για
πολλαπλή πνευματική τροφή. Το μείζον όμως στοιχείο της ζωής του Αγίου, το
οποίο αναδεικνύεται σε όλη την διάρκεια της ταινίας, ήταν η συχώρεση που
οδηγεί στην Γαλήνη, η οποία εκπορεύεται από τη βεβαιότητα της παρουσίας και
της αγάπης του Κυρίου μας.
Η πίστη υπερνικά κάθε ιδεοληψία και ιδιοτέλεια και αποτελεί τον
μοναδικό και αληθινό τόπο χαράς. Ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί διαχρονικό
πρότυπο ορθοδόξου χριστιανικού ήθους και η ταινία αυτή έρχεται να προβάλλει
μέσω του βίου του αρετές, οι οποίες έχουν εκλείψει στην εποχή μας, και οι οποίες
οδηγούν στην αγιότητα.
Η Ενορία Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων έχοντας τον επιστηριγμό και την ευλογία
του Μακαριωτάτου κ.κ. Ιερωνύμου Β ΄σε κάθε της δράση, ευχαριστεί την Ιερά
Μονή Βατοπαιδίου με δημόσια ανακοίνωσή της, συγχαίρει τους συντελεστές
της ταινίας και εύχεται στον καθένα προσωπικά τα πνευματικά αυτά
μηνύματα να προσλαμβάνονται πολλαπλάσια σε χάρη και ευλογία.

Την παρακολούθηση της ταινίας “Ο Άνθρωπος του Θεού”, η
οποία προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 26
Αυγούστου, έχουν εντάξει στο ποιμαντικό τους πρόγραμμα
πολλές ενορίες τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές της
χώρας.
Η ταινία της Γελένα Πόποβιτς έχει κερδίσει τόσο τους πιστούς όσο και μεγάλη
μερίδα κοινού που την έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Αδιάψευστος μάρτυρας
σε αυτό το γεγονός είναι το ρεκόρ πωλήσεων που έχει κάνει η ταινία μέχρι
ξεπερνώντας τα 225.000 εισιτήρια.
Από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας της ταινίας Μητροπολίτες και ιερείς
προέτρεψαν τους πιστούς να την παρακολουθήσουν καθώς αυτή αποτελεί μια
πνευματική όαση για την εποχή υπενθυμίζοντάς μας την αξία που έχει το ήθος, η
ταπεινότητα και η αφοσίωση του Αγίου Νεκταρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ – Το κινηματογραφικό φαινόμενο «Ο Άνθρωπος
του Θεού»

