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•

Ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει κάτι κακό, αν από αυτό δεν είναι να βγει καλό. Και στην Εκκλησία

ζούμε το εξής θαυμαστό: το κακό μεταποιείται σε ευλογία.
•

Η αμαρτία μας, όταν ακολουθείται από τη μετάνοια, γίνεται δύναμη, η οποία μας οδηγεί στον

Χριστό και αναπαύει την καρδιά μας.
•

Η Εκκλησία είναι το εργαστήρι που μεταμορφώνει-αλλοιώνει τον άνθρωπο.

•

Αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στις μέρες μας με τον κορωνοϊό έχουν πόνο, οδύνη, αγωνία,

αλλά είναι και πολύ ευλογημένες καταστάσεις. Δοκιμαζόμαστε, ερχόμαστε ενώπιον του εαυτού
μας, βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα μας και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να βγούμε από την
ιδιοτέλειά μας, τη φιλαυτία μας.
•

Η προσέγγιση που μας προτείνουν οι άνθρωποι του Θεού σε τέτοιες καταστάσεις, όπως αυτή

που ζούμε με τον κορωνοϊό, είναι η προσοχή και η προσευχή. Η ασθένεια του ενός μπορεί να
μεταδοθεί στον άλλον και η απερισκεψία του ενός μπορεί να επιφέρει τον θάνατο στον άλλον. Ο
Κύριος με αυτόν τον τρόπο μάς δείχνει την ενότητα που έχουμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να
χωρίσουμε τις ζωές μας. Οφείλουμε να προσέχουμε να μην αρρωστήσουμε εμείς αλλά κυρίως να
μην μεταδώσουμε την ασθένεια στον αδελφό μας. Και οφείλουμε να προσευχόμαστε για μας
αλλά και για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Η προσευχή δεν είναι ιδιωτική υπόθεση.
•

Το περιεχόμενό μας μαρτυρείται όταν είμαστε μόνοι.

•

Να κάνουμε το δωμάτιό μας τον χώρο ζωντανέματος της σχέσης μας με τον Θεό και μέσω του

Θεού τον χώρο ζωντανέματος της καρδιάς μας.
•

Όταν ησυχάζουμε, όπως κάνουμε αναγκαστικά στις μέρες μας με τον κορωνοϊό, η καρδιά μας

είναι πιο κοντά στο έλεος του Θεού.
•

Να μην ασχολούμαστε με προφητείες και συνωμοσίες. Είναι τεράστιο σφάλμα αυτό, γιατί

αυτή η ενασχόληση μολύνει και αγριεύει την ψυχή μας.
•

Όταν ασχολούμαστε με προφητείες και συνωμοσίες, ενώ νομίζουμε ότι ασχολούμαστε με

πνευματικά πράγματα, στην ουσία προσπαθούμε να καλύψουμε την ανημποριά μας να έχουμε
ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που ζει την παρουσία του Χριστού, δηλαδή ο
άνθρωπος που είναι του Χριστού, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
•

Μόνο αν ανοιχτούμε στον Χριστό, θα αγαπήσουμε τον Χριστό και τους ανθρώπους.

•

Η ενασχόληση με τις προφητείες και τις συνωμοσίες, που κατακλύζουν το διαδίκτυο, δεν

είναι πνευματικότητα αλλά δυσκολία να προσευχηθούμε αληθινά.
•

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μάς δείχνει ότι όλα αυτά τα λυπηρά που συμβαίνουν στις

μέρες μας είναι οι οδύνες του τοκετού με τις οποίες θα γεννηθεί η αληθινή ζωή μέσα μας και η
ικανότητα να σχετιζόμαστε με τον Χριστό και διά του Χριστού με τον κάθε άνθρωπο.
•

Να μην ασχολούμαστε με το κακό, να μην μελαγχολούμε και να μην φοβόμαστε. Αντίθετα, να

καλλιεργούμε τη ζωντανή σχέση με τον Χριστό και έτσι να πλουτίζει η ύπαρξή μας και να
μεταδίδουμε την αγάπη και την ελπίδα.

