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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
«Μετά σπουδής» πορεύεται η Παναγία. Δηλ; 
Α. Χωρίς καθυστέρηση.
Η Παναγία θεώρησε απαραίτητο να πραγματοποιήσει το ταξίδι της. 
Έκρινε σκόπιμο να συναντήσει τη συγγενή της, την Ελισάβετ.
Θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει την Ελισάβετ για το θαύμα, που 

γινόταν στην ίδια. 
Ζήτησε τις συμβουλές της για την κατάστασή της.
Μπορούσε να το αγνοήσει. Να μην θεωρήσει απαραίτητη της 

Ελισάβετ την ενημέρωση.
Ως ανάγκη το αισθάνεται και προχωρεί.
Δεν κρατεί για τον εαυτό της το μεγάλο Γεγονός.
Η Παναγία δεν αναβάλλει. Αλλά επισπεύδει.
Β. Με τη σωστή εκτίμηση των γεγονότων δηλ. με προσοχή.
Με ενδιαφέρον.
Αποδίδοντας τη σωστή σημασία στα γεγονότα.
Με τη σωστή στάθμιση και εκτίμησή τους.
Είναι γεγονός, πως η Παναγία, από την αρχή, αντιμετωπίζει τα 

διάφορα γεγονότα με το σωστό τρόπο. 
Με την ανάλογη σοβαρότητα. 
Χωρίς προχειρότητες.
Οι άνθρωποι όμως είμαστε δυσκίνητοι. 
Δεν διακρινόμαστε για την ετοιμότητά μας. 
Δυσκολευόμαστε, συχνά, να πάρουμε το σφυγμό των γεγονότων.
Δεν έχουμε διάθεση να προσαρμοστούμε με τις οδηγίες του Θεού.
Δεν είμαστε πρόθυμοι να εκτελέσουμε το θέλημά Του. 
Δεν θέλουμε να δουλέψουμε «μετά σπουδής» για τη σωτηρία μας. 
Δεν αξιολογούμε σωστά γεγονότα σοβαρά της ζωής μας, όπως αυτό 
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Δεν είμαστε αποφασιστικοί στα βήματα, που οδηγούν στον ουρανό.
Διακρινόμαστε για την αναβλητικότητά μας. Γι’ αύριο όλα.
Συχνά όμως βρισκόμαστε σε δοκιμασία. 
Αναζητούμε λύση σε διάφορα προβλήματά μας.
Αισθανόμαστε να μας χτυπούν τα διάφορα κύματα της ζωής. 

Καθημερινά.
Κι η ζωή μας τότε γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Να προσγειωθούμε επιτέλους. 
Καλούμαστε να επιδιώξουμε το πνευματικό μας συμφέρον.
Να μην είμαστε αναβλητικοί.
Να καταθέσουμε σήμερα το πνευματικό μας στίγμα αποβλέποντας 

πάντα στη σωτηρία.
Καλούμαστε να γίνουμε πρόθυμοι.
Ν’ αποδειχθούμε άνθρωποι καλής διάθεσης.
Να καλλιεργήσουμε το ζήλο μας. Το έχουμε τόση ανάγκη!
Με σπουδή λοιπόν.
Κάθε λεπτό που περνά, είναι σε βάρος μας.
Για το καλό το δικό μας.
Πρότυπο μας, αλλά και όλων των εποχών και όλων των ανθρώπων,              

Εκείνη. Η Παναγία. Η μεγάλη μας μάνα.

                                                     Με την αγάπη μου,
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