Ο μικρός άγγελος ταξιδεύει...

«Της ζωής μου βοηθέ, άγγελέ μου εσύ καλέ,
στα φτερά σου μέσα κλείσε με, τη ζωή μου φύλαξε»
Αυτή την προσευχή συνήθιζε να λέει στον άγγελό της η μικρή Μαριάννα,
μέχρι που… μεγάλωσε. Τότε, σταμάτησε να προσεύχεται!
Τι έκανε ο άγγελός της; Πώς τη βοήθησε; Γιατί αναγκάστηκε να ταξιδέψει;
Πώς βοηθά ο άγγελος έναν άνθρωπο που δεν ζητά τη βοήθειά του; Θα
καταφέρει η Μαριάννα να ξαναβρεί την πίστη της στον Θεό;
Ο μικρός άγγελος ταξιδεύει σε αυτό το βιβλίο και δείχνει την μεγάλη
αγάπη και την φροντίδα των αγγέλων για κάθε χριστιανόπουλο,
όχι μόνο όσο είναι μικρό, αλλά και όταν μεγαλώσει…
Μακάρι εσύ, μικρέ αναγνώστη, να μη λυπήσεις ποτέ πολύ τον φύλακα της
ψυχής και του σώματός σου: τον άγγελό σου…
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«Άκουσε!» του είπε
ο Αρχάγγελος. «Ο θεός μάς έπλασε
όλους ελεύθερους. Ελεύθερους και
με διαφορετική προσωπικότητα τον καθένα
από μας: και τους αγγέλους, και τους ανθρώπους
Ο καθένας μας αποφασίζει εάν θα ακολουθήσει
τον θεό ή όχι.
Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι αυτό που κάνεις.
Συνέχισε να έχεις υπομονή, να προσεύχεσαι γ ια την
Μαριάννα, και να την προστατεύεις από τα χειρότερα».
«Μα, αυτά τα κάνω ήδη» απάντησε το αγγελάκι.
«Και δεν αποδίδουν!».
«Τότε, αύξησε τη δόση!» του είπε ο Αρχάγγελος
και σηκώθηκε. «Και μην την αφήσεις ποτέ ξανά μόνη».
Το αγ/ελάκι κατάλαβε πως έπρεπε να γυρίσει πίσω.
Αρχισε να κατεβαίνει με βαριά καρδιά. Οι αγγελικές
μελωδίες απομακρύνονταν σταδιακά από τα αυτιά του
και καθώς στον ουρανό ξημέρωνε και το φως διέλυε
τη νύχτα, βιάστηκε να κατέβει νωρίτερα γ ια να προλάβει
την Μαριάννα πριν ξυπνήσει! Το ταξίδι του στον ουρανό είχε κιόλας
τελειώσει! Ύστερα από λίγο, βρισκόταν δίπλα στο κορίτσι,
που ξύπνησε, ντύθηκε, έβαλε μια τσίχλα
στο στόμα της και ξεκίνησε γ ια το σχολείο

