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Αρχιεπ. Αμερικής: «Κάντε χώρο για τους νέους»
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“Πριν από μερικές ημέρες έμαθα ότι το εθνικό σύνθημα στις Μπαχάμες είναι
«Εμπρός, προς τα πάνω , για πάντα μαζί». Πρόκειται για ένα θαυμάσιο σύνθημα,
ένα από τα καλύτερα και θα μπορούσε να είναι σύνθημα και στην Εκκλησία»
Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρος στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η ενορία του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, στις Μπαχάμες.
«Η χριστιανική ζωή δεν είναι ποτέ μια στατική ζωή. Δεν είναι μια ζωή στην οποία
κάθεσαι στο ίδιο μέρος και κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Η πνευματική ζωή
είναι ακριβώς ένα κίνημα προς τα εμπρός προς τη μελλοντική Βασιλεία του Θεού.
Είναι μια κίνηση προς τα πάνω προς έναν υψηλότερο και καλύτερο τρόπο ζωής»
«Αλλά το κλειδί είναι η τελευταία λέξη του συνθήματα: Μαζί . Η πνευματική ζωή

δεν μπορεί να είναι μια ζωή απομόνωσης. Δεν υπάρχει επιτυχία ή εκπλήρωση εκτός
αν είμαστε συνδεδεμένοι με ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι κρίσιμο για
εμάς να λατρεύουμε μαζί, να συνεργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε μαζί για τη
σωτηρία μας.
Το γνωρίζετε από την οικογενειακή σας ζωή. Όταν κάθε μέλος της οικογένειας
βρίσκεται σε διαφορετική κατεύθυνση, κάνοντας το δικό του πράγμα, υποφέρει η
ζεστασιά και η αγάπη του σπιτιού. Για το λόγο αυτό, το οικογενειακό γεύμα είναι
τόσο σημαντικό – είναι συχνά η μόνη ευκαιρία για όλους να είναι μαζί, πρόσωπο με
πρόσωπο, να μιλάμε, να μοιραζόμαστε, να γελάμε και να σχεδιάζουμε για το
μέλλον.
Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Και όπως μια οικογένεια, η Εκκλησία δεν
ευδοκιμεί όταν ένα ή το άλλο μέλος απουσιάζει τακτικά. Τους χρειαζόμαστε όλους
σε αυτή την προσπάθεια»
«Σας ζητώ, ως ηγέτες της κοινότητας, να απευθυνθείτε σε όσους έχουν
απομακρυνθεί, ειδικά ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς σας. Συζητήστε με τους
γιους και τις κόρες σας. Αφήστε τους να γνωρίζουν ότι είναι επιθυμητοί κα
αναγκαίοι. Δώστε τους καθήκοντα να κάνουν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η
προηγούμενη γενιά πρέπει να βγει στην άκρη και να κάνει χώρο. Δώστε τους χώρο
για να δοκιμάσετε νέα πράγματα».
Ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε την περιοχή αυτή η οποία επλήγη πρόσφατα από τον
καταστροφικό τυφώνα Ντόριαν, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους
30 άνθρωποι ενώ κατοικίες καταστράφηκαν και άλλες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ.
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συγκεντρώθηκε από τον έρανο που διεξήγαγε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την
στήριξη των πληγέντων.

