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Μάρτυρος Μάμαντος, Ἱωάννου τοῦ Νηστευτοῦ
Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐν Ἀμερικῇ
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Μετὰ χαρᾶς μεγάλης ἐγκρίνομεν καὶ εὐλογοῦμεν τὴν πολυπόθητον
ἴδρυσιν τῆς Θεολογικῆς χολῆς τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν. Θὰ
λειτουργῇ ὡς διαδικτυακὸν πρόγραμμα ποιμαντορικῆς καὶ
θεολογικῆς μορφώσεως διὰ μέλλοντας κληρικοὺς καὶ κατηχητὰς τῆς
Ἐκκλησίας μας — εἷς τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου οἱ νέοι θὰ δύνανται νὰ
μάθουν τὴν πίστιν καὶ θὰ ἐκπαιδευθοῦν διὰ τὴν ἱερωσύνην.
Σὸ πρόγραμμα σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς χολῆς τῶν Σριῶν
Ἱεραρχῶν θὰ προσφέρῃ εἰς τοὺς φοιτητὰς μίαν θεολογικὴν
ἐκπαίδευσιν ἡ ὁποία στηρίζεται εἰς προσεκτικὴν μελέτην τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τῶν Ὅρων τῶν Οἰκουμενικῶν υνόδων, τῶν Ἁγίων
Πατέρων, τῶν βίων τῶν Ἁγίων, καὶ τῶν λειτουργικῶν κειμένων τῆς
Ὀρθοδόξου Εκκλησίας.
Παρακαλοῦμεν τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ὑποστηρίζῃ
αὐτὴν τὴν θεάρεστην προσπάθειαν μὲ κάθε δυνατὴν ἐνέργειαν,
προπαντὸς ἠθικῶς. Ἐπίσης ἐνθαρρύνομεν τοὺς προϊσταμένους καὶ
τοὺς Ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν νὰ προτρέπουν τοὺς κατηχητὰς καὶ
τὰ πνευματικά των τέκνα εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν διακρίνει κλῆσιν πρὸς
τὴν ἱερωσύνην νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ πρόγραμμα αὐτό.
Tel: (954) 864-5010 e-mail: Fr.Savvas.Anastasiou@hotca.org
Page 1 of 2

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΡΚΗ ΤΝΟΔΟ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚῌ

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν λέγει πρὸς τὸν μαθητὴν καὶ πνευματικὸν
του τέκνον Σίτον τὰ ἑξῆς: «Σούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα
τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν
πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην» (Σίτον Α’: 5, 6). Ὑακούοντες
τούτῳ, ὡς διάδοχοί του συνεχίζομεν νὰ τηροῦμεν τὴν ἐντολὴν
αὐτοῦ, πάντοτε ζητοῦντες τοὺς κεκλημένους υἱοὺς τῆς Ἐκκλησίας,
καὶ ἐντελλόμεθα τοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας: Μὴ ἀμελεῖτε τὴν
κλῆσιν σας, ἀλλὰ ἀφιερώσατε τὸν ἐαυτόν σας εἰς αὐτὸ. Διότι ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος λέγει «ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε
αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς
σου.» (1 Σιμόθεον Δ’: 12 - 16).
Διάπυροι ἱκέται ἡμῶν πρὸς τὸν Κύριον,
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