«ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ» (Ιω. 15,4)
Το θέµα µας γιά την Διακονία του «Καλού Οικονόµου» του 2013 ελήφθη από το 15ο κεφάλαιο του κατά
Ιωάννην Ευαγγελίου. Κατά το Μυστικό Δείπνο, όπως διαβάζουµε στο κεφάλαιο αυτό, ο Ιησούς εδίδαξε
τους µαθητάς Του λέγοντας: «Εγώ είµαι η άµπελος, εσείς τα κλήµατα» και «Μείνετε ενωµένοι µαζί µου
και θα είµαι και εγώ µαζί σας». Μας διευκρίνησε ότι ο σκοπός γιά τον οποίο εµείς ενωνόµαστε µαζί Του
είναι γιά να φέρουµε πολύν καρπόν εις τον κόσµον και να δοξασθεί ο Θεός. «Με τούτο εδοξάσθη ο
Πατέρας µου, µε το να φέρετε πολύν καρπόν..». Καθώς το αµπέλι φέρει καρπόν µόνο διά µέσου των
κλάδων του, έτσι και ο Ιησούς επέλεξε να κάνει το έργο Του στον κόσµο µε µας. Είµαστε όλοι µέλη του
Αγίου Του Σώµατος.

Πως ενωνόµαστε µε τον Κύριο;
Ενωνόµαστε µε τον Κύριο όταν ακολουθούµε το παράδειγµα Του και ανεπιφύλακτα αγαπούµε,
υπηρετούµε και υποστηρίζουµε την Εκκλησία η οποία αποτελεί το Σώµα Του. Η ένωση µας µε τον
Κύριο εκφράζεται διά της γενναιοδωρίας µας και της αφοσιώσεως µας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
προσφορά µας και τις δωρεές µας. Το να φέρουµε πολύ καρπό στον κόσµο είναι το πρακτικό
αποτέλεσµα της ένωσης µας µε τον Κύριο.
Η ατοµική προσφορά τοποθετεί την ευθύνη της υποστηρίξεως της Εκκλησίας µας εκεί που αυτή ανήκει:
στο κάθε µέλος της, που αφιερώνει σ’Αυτήν τον χρόνο του, το ταλέντο του και τον θησαυρό του.
Ατοµική προσφορά είναι αυτό που αποφασίζετε να προσφέρετε σαν «Καλός Οικονόµος», λαµβάνοντας
υπ’όψιν ότι το δώρο σας θα χρησιµοποιηθεί γιά την συντήρηση της Εκκλησίας µας ώστε να την
χρησιµοποιήσουν στο µέλλον και τα παιδιά µας, καθώς και γιά τις ποικίλες διακονίες της.
Η Διακονία του «Καλού Οικονόµου» γιά το 2013 άρχισε κατά τις πρώτες τρεις Κυριακές του
Νοεµβρίου, αφού προηγουµένως θα σας έχει ταχυδροµηθεί ο φάκελλος ατοµικής προσφοράς.
Παρακαλώ µελετήστε τον προσεκτικά. Εάν έχετε απορίες ή θέλετε να κάνετε σχόλια, παρακαλώ
ελεύθερα ελάτε σε επικοινωνία µαζί µου. Ο Αγιος Βασίλειος έχει ανάγκη τον χρόνο, το ταλέντο και τον
θησαυρό του καθενός από µας.
Εκτός από την ετήσια πρόσκληση γιά την διακονία του καλού Οικονόµου, η Ενορία µας αντιµετωπίζει
ένα µείζον πρόβληµα όσον αφορά την σοβαρότητα των διαροών µέσα και γύρω από τους δύο
τρούλλους του Ναού. Ο προκαταρκτικός προϋπολογισµός αυτού του έργου ανέρχεται στις $725,000.
Ο αγαπηµένος µας Αγιος Βασίλειος είναι ένας τόπος γεµάτος µε συγκινητικές αναµνήσεις. Είναι ο
τόπος όπου βαφτίσαµε τα παιδία µας και τα εγγόνια µας, κάναµε το γάµο µας, και εναποθέσαµε γιά
τελευταία φορά τους προσφιλείς µας κεκοιµηµένους. Οπως έκαναν οι πρόγονοί µας, πρεπει και εµείς να
αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να συντηρήσουµε µε δωρεές την εκκλησία µας γιά να την
βρουν και οι επόµενες γενιές.

Τα έργα αναστηλώσεως θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 2013, µόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες
δεσµεύσεις από µέρους σας ώστε να πάρουµε το απαιτούµενο δάνειο. Καθώς ατενίζουµε στο µέλλον
πρέπει να γίνουµε πιό δραστήριοι, και να σχεδιάσουµε να προσφέρουµε κατ’ έτος όχι µόνο τα αναγκαία
χρήµατα που καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του ναού, αλλά και εκείνα που χρειάζονται γιά
να λειτουργήσει ο Πάγιος Λογαριασµός Επισκευών µέσω του οποίου θα αντιµετωπίζονται οι
απαραίτητες επισκευές και βελτιώσεις.
Σχεδόν πριν από 100 χρόνια οι µετανάστες πρόγονοί µας µάζεψαν $35,000 γιά να κατασκευασθή το
κτίριο του ναού έτσι όπως το βλέπουµε σήµερα. Αυτοί οι ίδιοι είχαν ένα όραµα, ότι η εκκλησία που
έχτισαν θα γινόταν το κέντρο και η ψυχή της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής της Ελληνικής
Ορθοδόξου Κοινότητος. Πριν από σχεδόν 50 χρόνια κάθε οικογένεια στον Αγιο Βασίλειο κλήθηκε να
προσφέρει $300 γιά να κατασκευασθή το Πολιτιστικό Κέντρο, όταν σε εκείνη την εποχή το κυριότερο
επάγγελµα ήταν εκείνο του εργάτη δέρµατος.
Δυστυχώς δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέξουµε ποιόν από τους δύο Λογαριασµούς να
υποστηρίξουµε. Χρειαζόµαστε την βοήθεια όλων σας και γιά τους δύο.
Ετσι καθώς θα υπολογίζετε την δυνατότητα σας γιά να συνεισφέρετε, πρεπει να σκεφτόσαστε και γιά
τα δύο: τον Λογαριασµό γιά τα πάγια έξοδα του Ναού, αλλά και τον Λογαριασµό γιά την επισκευή των
κωδονοστασίων. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να συντηρήσουµε και να διατηρήσουµε το κτίριο που οι
πατέρες µας έχτισαν γιά µας σε πολύ πιό δύσκολες οικονοµικά γι’αυτούς συνθήκες. Η συνεχιζόµενη
υποστήριξη και γενναιοδωρία σας θα ενισχύση την προσωπική θυσία εκείνων που εργάστηκαν µε
επιµέλεια για να χτίσουν ένα Ναό στον οποίο θα επιτελείτο η λατρεία του Θεού και η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, των παραδόσεων και των εθίµων. Είναι η σειρά µας τώρα να διαδραµατίσουµε
έναν κεντρικό ρόλο σ’αυτήν την προσπάθεια, γιά να µπορέσουν και οι επόµενες γενιές να απολαύσουν
και να εµπλουτισθούν µε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής φυλής µέσα στους αιώνες.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων µε θερµότατες ευχαριστίες γιά την συµµετοχή σας στο σωτηριώδες
έργο του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. Εξ’ άλλου, µήπως γι’ Αυτόν δεν γίνονται όλα τούτα;
Εν Χριστώ δικός σας,
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