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Είσαι άνθρωπος. Το πιο αγαπητό δημιούργημα του Θεού. Το δημιούργημα που ο Θεός προόρισε να
ζει για πάντα. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν προορίστηκε να ζει για πάντα.

Δεν διάλεξες το δρόμο του Θεού. Διάλεξες το δικό σου δρόμο. Την παρακοή. Γι'αυτό εξορίσθηκες 
στη γη.

Τόση ήταν και είναι η αγάπη του Θεού για σένα, που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Θεός 
και άνθρωπος. Πέθανε στο σταυρό σαν άνθρωπος για σένα. Κατέβηκε στον Άδη. Ενίκησε τον 
θάνατο. Συνέτριψε το κέντρο του θανάτου. Αναστήθηκε για να αναστήσει εσένα. Για να σου 
χαρίσει πάλι την αιωνιότητα.

Αυτός ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, σε κάλεσε. Σε κάλεσε να φοιτήσεις στη Θεολογική μας 
Ακαδημία. Σε κάλεσε να γίνεις ιερεύς. Σε κάλεσε ίσως να γίνεις και Αρχιερεύς. Σε κάλεσε να 
σώσεις τον εαυτό σου και να οδηγήσεις στη σωτηρία τους φίλους Του. Τα αδέλφια Του. Αυτούς 
που σε καλεί να υπηρετήσεις.

Σε κάλεσε ο Θεάνθρωπος Χριστός να γίνεις καλός υπηρέτης. Διάκονος των μυστηρίων του Θεού. 
Δεν υπόσχεται πλούτη. Ούτε χλιδή. Ούτε θρόνους. Υπόσχεται αιωνιότητα δια της στενής πύλης και
τεθλιμμένης οδού.

Άκουσες τη φωνή Του. Απάντησες στο κάλεσμά Του. Ήλθες στη Θεολογική μας Ακαδημία. 
Τελείωσες. Είσαι απόφοιτος. Πρέπει να συνεχίσεις την πορεία σου.

Για να πετύχεις αυτά, για τα οποία σε κάλεσε ο Θεός, ποιος πρέπει να είσαι; Δεν θέλω να σου το 
πω ο ίδιος. Δεν έχω την ικανότητα. Δεν έχω την οξυδέρκεια. Είμαι νάνος. Θα αφήσω τον γίγαντα 
που εκφράζει καλύτερα από όλους τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Απόστολο Παύλο να σου τα πει. 
Θα σου τα πει όπως τα είπε στον μαθητή του, τον Τιμόθεο. Άκουσέ τον. Είπε ο Απόστολος Παύλος
στον Τιμόθεο.

«Τέκνον Τιμόθεε, κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα να γίνεις υπόδειγμα 
για τους πιστούς, με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πίστη με την αγνότητα.
Συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών. Στις συμβουλές και στη διδασκαλία. 
Μη αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις. Αυτά να έχεις στο νου σου. Με αυτά να 
ασχολείσαι, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σε όλους. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη 
διδασκαλία σου. Σ΄αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Μ΄αυτό τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις 
και αυτούς που σε ακούνε».

Άκουσε, απόφοιτε της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο. Όταν ο 
Απόστολος Παύλος έγραφε αυτά στον Τιμόθεο, ο Τιμόθεος ήταν ίσως νεώτερός σου. Ήταν 
πρεσβύτερος. Ιερεύς. Μάλλον δε Επίσκοπος, διότι το πρεσβύτερος της εποχής εκείνης περιείχε και 
τα δύο. Τον ιερέα και τον Επίσκοπο μαζί.

Δεν έχεις καιρό να χάνεις. Το πολυτιμότερο αγαθό είναι ο χρόνος. Κάθε στιγμή που έζησες και 
πέρασε, δεν μπορείς να την ξαναζήσεις. Ή την κέρδισες ή την έχασες για πάντα.

Ο Θεάνθρωπος Χριστός σε κάλεσε. Έκαμες την αρχή. Παίρνεις σήμερα το πτυχίο σου. Θερμά 
συγχαρητήρια. Μη σταματήσεις. Κάμε το θέλημα του Θεανθρώπου Χριστού που σε κάλεσε, μέχρι 



το τέλος. Σε περιμένω κληρικό, στενό συνεργάτη στην Εκκλησία μας στον Καναδά. Καλή 
αντάμωση και καλή συνεργασία εδώ. Και καλή αντάμωση στην κοινή ανάσταση και στην αιώνια 
ζωή.


