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Αθήνα
Αγαπητέ μου Γεώργιε
Πραγματοποιήθηκε, με τη βοήθεια του Θεού, το οδοιπορικό μας στους Αγίους Τόπους. Ένα
προσκύνημα γεμάτο πλούσιες εικόνες, αναμνήσεις, βιώματα, έντονες συγκινήσεις αλλά και κάποιες
υποσχέσεις, για επιστροφή, με την πρώτη ευκαιρία, στην Αγία Γη.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά, την κόρη σας κ. Μαρκέλλα αλλά και όλους
τους υπαλλήλους του γραφείου σας για την άψογη οργάνωση του προσκυνήματός μας. Σε όλη τη
διάρκεια του προσκυνήματός μας δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Και σ’ αυτό βοήθησε τα μέγιστα η
απόλυτα ενημερωμένη, ιστορικά, πνευματικά και θεολογικά, και πάντα δίπλα μας η κ. Σοφία
Σφυρόερα, η ξεναγός μας, που μας στείλατε από το Γραφείο σας, την οποία και ευχαριστούμε
θερμά.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η γοητεία του εγχειρήματος δεν ήταν μόνο η απλή γνώση της
ιστορίας των προσκυνημάτων. Ήταν, κυρίως, η βίωση σε πραγματικούς τόπους, όλων όσων
γνωρίζαμε από παιδιά μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που συνδέονται
άμεσα με τα πανάγια προσκυνήματα.
Βιβλικά πρόσωπα πέρασαν από μπροστά μας αλλά και ιστορικά γεγονότα ζωντάνεψαν και
στήθηκαν με ιδιαίτερη παραστατικότητα κατά τις ξεναγήσεις μας στα αντίστοιχα προσκυνήματα
αλλά και κατά τις βραδινές θεολογικές συνάξεις μας στην διαθέσιμη για συνεδριάσεις αίθουσα του
ξενοδοχείου. Σας ευχαριστούμε που μεριμνήσατε και γι’ αυτό.
Κάποιες φορές είχε κανείς την αίσθηση ότι άκουγε ξανά και ξανά την πνευματική ιστορία του
κόσμου, από τον Αδάμ μέχρι τον νέο Αδάμ, τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό.
Όμορφη η όλη ατμόσφαιρα του ταξιδιού μας. Πολλά τα πνευματικά οφέλη από την προσέγγιση
κορυφαίων στιγμών της Χριστιανοσύνης όπως ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Βάπτιση, η
Μεταμόρφωση, η Θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα, τα Άγια Πάθη, η Σταύρωση, η Ανάσταση,
η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των
επισκέψεών μας.
Ωστόσο την ατμόσφαιρα του ταξιδιού διαμόρφωσαν και οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ’ αυτό.
Ωραίοι άνθρωποι, χωρίς γκρίνιες, μιζέριες, απαιτήσεις. Απλοί, προσεγγίσιμοι, με ουσιαστικό
περιεχόμενο και βαθιά πίστη στο Θεό. Και όλοι, απόλυτα ευχαριστημένοι από το φημισμένο
Γραφείο σας Himalaya Travel.
Όλοι και όλες, 58 προσκυνητές και προσκυνήτριες, με τη δική σας πολύτιμη βοήθεια, ζήσαμε με
τον καλύτερο και πνευματικότερο τρόπο το προσκύνημα - τάμα ζωής στους Αγίους Τόπους.
Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα, όσα κάνατε για μας, υλικά και πνευματικά, για την επιτυχία
του προσκυνήματός μας. Με το καλό να μας αξιώσει να ξαναπάμε, πάντα μαζί σας.
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