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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον 
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπλη-
θύνοντο”.

Πράξ θ’, 31  

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
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Μητροπολίτη Σωτηρίου

Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη 
της θεότητας του Χριστού. Μας το λέει αυτό κατακάθαρα ο Απόστολος 
Παύλος. Η Ανάσταση του Χριστού είναι κοσμοσωτήριο γεγονός. Οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί τα ξέρουμε αυτά. Γι’ αυτό είμαστε εδώ απόψε. 
Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Να νιώσουμε 
τη θεία παρουσία Του. Να γεμίσει η ψυχή μας και η καρδιά μας χαρά 
και αγαλλίαση.

Με πόση χαρά και δύναμη ψυχής ψάλαμε το Χριστός Ανέστη! Πώς 
αγκαλιάσαμε ο ένας τον άλλον και πως φιληθήκαμε! Πώς έλαμπε 
και λάμπει η χαρά στα πρόσωπά μας! Χαρείτε, αγαπημένοι μου 
χριστιανοί, την Ανάσταση του Χριστού. Ζήστε την με όλη την ψυχή 
σας.

Προσέξτε, όμως. Να μην είναι η χαρά αυτή της Ανάστασης μόνο 
για απόψε. Να είναι για όλη μας τη ζωή. Για να το πετύχουμε αυτό 
πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα.

Όταν σκέφτεσαι την Ανάσταση του Χριστού, σκέφτεσαι τη δική 
σου ανάσταση; Σκέφτεσαι, ότι η ζωή σου πάνω στη γη θα τελειώσει; 
Σκέφτεσαι, ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον; Πώς προετοιμάζεσαι για 
τον θάνατό σου και τη μετά θάνατο ζωή;

Ζήστε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, την Ανάσταση του Χριστού 
μας. Αφήστε τον ίδιο τον αναστημένο Χριστό να ζει μέσα σας. Να 
νιώθετε την παρουσία Του. Να ζείτε στη γη, αλλά με το νου σας στους 
ουρανούς. 

Πιστεύετε απόλυτα στην Ανάσταση του Χριστού; Πιστεύετε με όλο 
σας το είναι, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός; Ο Θεός που 
δημιούργησε τον κόσμο; Ο Θεός που κυβερνά τον κόσμο; Ο Θεός που 
είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου; Ο Θεός που θα μας αναστήσει 
όλους και θα ζούμε μαζί Του για πάντα;

Έχει μεγάλη αξία να αναγνωρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού 
σαν ιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός. Έχει, όμως, μεγαλύτερη αξία, 
το να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού. Να έχουμε καθαρή καρδιά. Να 
κάνουμε παντού και πάντοτε το θέλημά Του. Να μη κρίνουμε για να 
μη κριθούμε. Διάκονοι ζήτησε ο Χριστός να είμαστε, όχι κριτές. Κανείς 
δε μας έβαλε κριτές. Να αγκαλιάζουμε όλους με την πραγματική 
αγάπη, που είναι ο Χριστός. Η επιείκειά μας να είναι γνωστή σε 
όλους. Να βρίσκουμε τον τρόπο να συγχωρούμε τους πάντες, όπως 
ο Χριστός συγχώρεσε την πόρνη και είπε. «Ο αναμάρτητος λίθον 
πρώτος βαλέτω».

Να έχουμε μνήμη θανάτου. Να ζούμε στη γη, προσβλέποντες 
πάντοτε στον ουρανό. Στη μετά θάνατο ζωή. Στην ανάστασή μας. 
Στην αιώνια ζωή μας με τον αναστημένο Χριστό. Τον Κύριο της ζωής 
και του θανάτου.

Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την 
Ανάστασή Του. Κρατήστε τον αναστημένο Χριστό μέσα στην 
καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη σας να αγκαλιάζει εχθρούς και 
φίλους.

Eυχόμαστε η χαρά της Ανάστασης 
του μόνου Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου 

να γεμίζει τις ψυχές και τις καρδιές όλων.
We wish that the joy of the Resurrection of the only 

Redeemer and Saviour of the world will fill the souls 
and hearts of all!

CHRIST IS RISEN

Χριστός Ανέστη! Ζήστε την Ανάστασή Του

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:Οι μπροστάρηδες στην παρέλαση του Montreal. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Ιουστίνος Τρουντώ, ο πρέσβης κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Άρχων 
Χαρτουλάριος, κ. Νικόλαος Παγώνης και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.  ΔΕΞΙΑ:Οι μπροστάρηδες στην παρέλαση του Τορόντο.  LEFT: Leading the Montreal Greek Independence day parade, in 
the photo: The Prime Minister of Canada Mr. Justin Trudeau, The Ambassador of Greece to Canada, His Excellency, Dimitrios Azemopoulos, the president of the HCMM, Archon Hartoularios 
Mr. Nicholas Pagnois and His Eminence Metropolitan Sotirios.  RIGHT: The Leaders of the Toronto Greek Independence day parade in Toronto. 
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά) Εκπαιδευτικά θέματα 

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει 

 η ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ 
ἔσται ἔτι· οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε 
πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

Αποκ. 21,4
And He shall wipe away all tears from 
their eyes; and there shall be no more 
death, neither sorrow, nor crying, neither 
shall there be any more pain: for the former 
things are passed away.

Revelation 21:4

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η σχολική 
εορτή του Ημερήσιου Ελληνορθόδοξου 

Σχολείου Μεταμόρφωση για την  25η Μαρτίου 1821, την 
Κυριακή 30 Μαρτίου. Η γιορτή έλαβε μέρος στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Μητροπολιτικού κέντρου. 
  Ο Διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας, Αρχιμανδρίτης  
Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, αντιπροσώπευσε τον 
Μητροπολίτη Τορόντο και παντός Καναδά κ.κ. Σωτήριο 
και απεύθυνε χαιρετισμό.
  Επίσης, απένεμε το Α΄ Βραβείο αξίας $400,  στη μαθήτρια 
της Β΄ Γυμνασίου, Μαρία Τ. για την έκθεσή της στο 
μαθητικό διαγωνισμό της Ιεράς μας Μητρόπολης.
Σημειώνουμε ότι ο Πατριωτικός όμιλος Απογόνων 
Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος, 
στα πλαίσια  Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού, 
απόνεμε το Β΄ βραβείο στο Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο 

σχολείο για την «Πολιτιστική δράση εορτής Εθνικής 
Επετείου 25ης Μαρτίου 1821» . Συγχαρητήρια στα 
παιδιά μας και στις εκπαιδευτικούς του ελληνικού 
προγράμματος!
  Την Κυριακή, 30 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο 
διαγωνισμός  ορθογραφίας “Spelling Bee of Canada” 
ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων  των βορείων 
προαστίων. Η μαθήτρια της Γ΄Δημοτικού  Άσια  Τζ. έλαβε 
το Β΄βραβείο. Συγχαρητήρια στους μαθητές/-τριες για 
την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. 
  Την 1η Απριλίου ξεκίνησαν τα μαθήματα κολύμβησης 
για τους μαθητές/ -τριες του νηπιαγωγείου και της Α΄ 
Δημοτικού.
  Η δεύτερη ημέρα του Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, έχει καθιερωθεί να εορτάζεται 
ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Την ημέρα 
αυτή, έγιναν παρουσιάσεις κανούριων βιβλίων και οι 
μεγαλύτεροι μαθητές διάβασαν βιβλία στα παιδιά του 

νηπιαγωγείου.
  Οι μαθητές/-τριες  του Γυμνασίου θα παρακολουθήσουν 
τη θεατρική παράσταση «Ένας βιολιστής στη στέγη» 
και στις 16 Απριλίου θα συμμετέχουν σε τουρνουά 
ποδοσφαίρου. 
  Ο μήνας Απρίλιος είναι ο μήνας της άνοιξης και της 
προετοιμασίας για το Πάσχα.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για τις άγιες 
ημέρες της Λαμπρής και οι πασχαλιάτικες χειροτεχνίες 
έχουν κιόλας στολίσει τις σχολικές αίθουσες.
  Την Δευτέρα  22 Απριλίου, «Ημέρα της Γης»(Earth day) 
θα προσπαθήσουμε να νοικοκυρέψουμε το προαύλιο του 
σχολείου και μέρος των γειτονικών μας δρόμων. Εάν ο 
καιρός το επιτρέψει, θα φυτέψουμε και λουλουδάκια στα 
σχολικά μας παρτέρια . 

Την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί ένα εργαστήριο 
σχετικό με τα ερπετά, για τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού.
  Την Τρίτη 23 Απριλίου, μαθητές/-τριες θα 
παρακολουθήσουν τη φιλαρμονική ορχήστρα του 
Τορόντο (TSO).
  Από τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου μέχρι τη 
Δευτέρα του Πάσχα το σχολείο θα είναι κλειστό.  
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ!
  Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της 
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το 
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες 
σχολικές του εγκαταστάσεις , ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός , το επιστημονικό εργαστήριο, τα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα, η διδασκαλία  των 
ελληνικών , των παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης 
πίστης, και  το ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες των παιδιών για επιτυχημένη και σωστή 
σταδιοδρομία. 
Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ: 416-463-7222, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca, ιστοσελίδα 
www.mgos.ca

«Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· εκείνος που πιστεύει 
σ’ εμένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει και καθένας που ζει 
κι εμπιστεύεται εμένα δεν θα πεθάνει ποτέ» (Ιωάν. 
11.25-26).

Η Ανάσταση του Χριστού και η δική μας ανάσταση 
μέσα στον Χριστό,  μέσα στο σώμα της Εκκλησίας 
Του, είναι η μοναδική και υπερχρονική διάβαση του 
θανάτου. Σκοπός της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης 
είναι να αναστηθούμε, να υπερνικήσουμε τον θάνατο, να 
υπερβούμε την ανθρώπινη φύση και να προσεγγίσουμε 
τη θεϊκή. Έτσι, ολοκληρωνόμαστε μόνο μέσα από την 
ανάσταση, την αναγέννηση, την νέα ζωή και πορεία που 
μας δείχνει ο Χριστός.

Ξεκινώντας τη ζωή μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, 
με το βάπτισμά μας κατεβαίνουμε στον Άδη μαζί με 
τον Χριστό και ανιστάμεθα μαζί 
Του. Η χάρη του βαπτίσματος 

έλεγαν οι πατέρες είναι «ρίζα της ανάστασής μας, 
σπείρει μέσα μας το σώμα της δόξης και γεμίζει με φως 
τα βάθη της καρδιάς μας» (Φιλιπ. 3.21). Η ανάσταση 
λοιπόν γίνεται η αρχή μιας νέας ζωής, της ζωής μας μέσα 
στην Εκκλησία, ακολουθώντας τον δρόμο του Χριστού 
και σηματοδοτεί την πορεία μας μέχρι την τελείωση και 
ολοκλήρωσή μας μέσα από τον ίδιο τον Χριστό.

Στη βυζαντινή πασχαλινή λειτουργία η Εκκλησία 
διαλαλεί: «Νῦν τά πάντα, πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε 
γῆ καὶ τὰ καταχθόνια». Ο Χριστός όχι μόνο αναστήθηκε 
ο ίδιος, αλλά συνήγειρε και ανέστησε την ανθρώπινη 
φύση, την οποία προσέλαβε (Α΄ Κορινθ. 15.21-22): «Όπως 
ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι και 
από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών». 
Συνανέστησε παγγενή τον Αδάμ. Δηλαδή όλους τους 
ανθρώπους, τον κόσμο ολόκληρο.

Τ ο θαύμα αυτό της Ανάστασης βρίσκεται 

στο κέντρο της χριστιανικής ζωής, της ζωής μας στην 
Εκκλησία, στο κέντρο κάθε ζωντανής ύπαρξης στον 
κόσμο. Υπάρχει στη φύση. Η άνοιξη είναι η εποχή που η 
φύση ολόκληρη αναγεννάται, ανθίζει και ομορφαίνει. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ακριβώς την εποχή αυτή εορτάζουμε την 
Ανάσταση του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο που η Ανάσταση 
του Χριστού αποτελεί ό,τι πιο χαρμόσυνο, όμορφο, 
αισιόδοξο και νέο στην πίστη μας και στη ζωή μας. Δεν 
είναι τυχαίο επίσης ότι αισθανόμαστε, εορτάζοντας την 
Ανάσταση του Χριστού, μια μοναδική ευτυχία την οποία 

ανταλλάσουμε και μοιραζόμαστε 
μεταξύ μας με το άναμμα του 
κεριού, της μοναδικής λάμψης 
που σηματοδοτεί τη νίκη του 
θανάτου. 

Ο  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς 
αναγγέλλει την εν Χριστώ 

ανάσταση από τη στιγμή 
που ο άνθρωπος γεννιέται, 

βαπτίζεται και ζει στον κόσμο 
τον ανθρώπινο.  Κηρύττει 

τη μυστική πραγματική 
παρουσία της Βασιλείας των 
Ουρανών και αναγγέλλει 
στον κόσμο ότι η αιώνια ζωή 
αρχίζει από εδώ κάτω στη 
γη. Τον Χριστό ζούμε και τον 

απολαμβάνουμε μέσα στην 
Εκκλησία, που είναι ο ίδιος ο 

Χριστός, ο οποίος παρατείνεται 
σ τ η ν αιωνιότητα. Η ευχαριστιακή ζωή, ως 
κοινωνία της αληθινής ζωής είναι απόδειξη και 
σημείο νίκης κατά του θανάτου. Αντανακλά τη βαθιά 
πεποίθηση ότι «από θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι». 

Ο πιστός συναντά και ενώνεται με τον Σταυρωθέντα 
και Αναστάντα Κύριον μέσα στο μυστήριο της θείας 
Ευχαριστίας. Προσφέρουμε τα τίμια Δώρα και όλη μας 
την ζωή στον Χριστό που σταυρώθηκε και αναστήθηκε 
για μας. Στην ανακαίνιση, στον αγιασμό του ανθρώπου 
κρύβεται το μυστικό, η εγγύηση και η δυναμική της 
αλλαγής, που μας προσφέρει ο Χριστός κάθε φορά που 
κοινωνούμε το Άχραντο Σώμα Του και το τίμιο Αίμα 
Του. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου εντός μας, 
χορταίνει την ψυχή, γαληνεύει τον εσωτερικό μας κόσμο, 
παρηγορεί την καρδιά. Δημιουργεί ψυχική ευφροσύνη 
και ευτυχία, την πραγματική ευτυχία. Ο ίδιος βεβαίωσε: 
«Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να είναι 
μέσα σας, κι η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη» (Ἰωάν. 

15.11), «Τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την 
αφαιρέσει» (Ἰωάν. 16.22)

Η ζωή της Εκκλησίας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
άνθρωπο, αρκεί να το θελήσει, να μετάσχει στην αιώνια 
αναστάσιμη πορεία, στην οποία ηγείται «ὁ πρωτότοκος 
ἐκ νεκρῶν» Ἰησοῦς Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός μας 
δίνει τη δυνατότητα με τα μυστήρια της Εκκλησίας να 
μεταβάλλουμε τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας αλλά και 
τις καθημερινές δυσκολίες μας σε σταυρό πίστεως για 
να φτάσουμε στην υπέρβαση και τη νίκη. 

«Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι 
σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές 
, αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου» 
(Αναστάσιμος Κανών Πάσχα).

Η Ανάσταση στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας 
εορτάζεται ως η πιο σημαντική και μεγάλη γιορτή 
Αγάπης. Αγάπη έδειξε ο Χριστός με τη Σταύρωση 
και την Ανάστασή του προς τον άνθρωπο, αγάπη 
δείχνουμε κι εμείς προς Αυτόν αλλά και προς όλους τους 
συνανθρώπους μας το Πάσχα, όταν ανταλλάσσουμε 
μεταξύ μας το «Χριστός Ανέστη» και το «Αληθώς 
Ανέστη», όταν αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε, όταν 
τσουγκρίζουμε τα αυγά, όταν γεμίζουμε από την ευφορία 
του αναστάσιμου πνεύματος μέσα μας. Η φύση βάζει 
την ανοιξιάτικη, εορτινή της φορεσιά για να υμνήσει το 
θαύμα της Ανάστασης, και εμείς αναγεννημένοι από 
όλες μας τις μικρότητες και αδυναμίες με το χαμόγελο, 
μέσα στα κόκκινα, υμνούμε την αγάπη και δοξολογούμε 
τον Χριστό για την Ανάστασή Του. Κόκκινα τα αυγά, 
κόκκινο το χρώμα της αγάπης, κόκκινο το χρώμα της 
αισιοδοξίας, της νίκης και της σωτηρίας. Το Πάσχα είναι η 
πιο σπουδαία γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι το νόημα της 
Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, είναι η αποκορύφωση 
της αγάπης και της ανθρώπινης εν Χριστώ ευτυχίας. 
Είναι η υπέρβαση όλων των ανθρωπίνων προβλημάτων, 
η υπέρβαση του θανάτου, της πτώσης και αδυναμίας. 
Είναι η ζωή! Κάθε μέρα μπορούμε να βιώνουμε το Πάσχα 
και κάθε μέρα καλούμαστε να ζούμε  την Ανάστασή 
μας. Να προχωρούμε προς τον Κύριο, προς το θαύμα 
της Ανάστασής Του. 

«Χριστός Ανέστη»! Χρόνια Πολλά!

Η Ανάσταση του Χριστού
Η εκκλησία και ο πιστός χριστιανός
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Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ σωτὴρ ἡμῶν· 
ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, 
ρῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις 
ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου.

Ψαλμ. 78:9
Help us, O God our Saviour; for the glory of 
thy name, O Lord, deliver us; and be merciful 
to our sins, for thy name’s sake.

Psalms 78:9

 Τετέλεσται...
Μία από τις παρανοημένες φράσεις του Κυρίου επάνω 
στον Σταυρό είναι και η φράση "τετέλεσται". Πολλοί 
νομίζουν πως ο Κύριος με τη φράση αυτή θέλησε να 
φανερώσει πως έφθασε το τέλος της ζωής Του. Αλλά, 
όχι, το νόημα αυτής της φράσης έχει μια βαρύτερη και 
υψηλότερη έννοια και σημασία.
Τετέλεσται, σημαίνει πως Πατέρα, το έργο που μου 
ανέθεσες το τελείωσα, το έφερα σε πέρας.
Τετέλεσται, σημαίνει ακόμη, ότι το μεγάλο σχέδιο της 
αγάπης του Θεού προς τον αμαρτωλό άνθρωπο που 
είναι η σωτηρία του από τον αιώνιο θάνατο έφθασε 
στο τέλος.
Τετέλεσται, σημαίνει ακόμη, πως η ενοχή του 
ανθρώπου έλαβε τέλος. Τώρα ο αμαρτωλός 
δικαιώνεται με τη χάρη του Θεού, δια της μετανοίας 
και πίστεως. Τώρα ο αμαρτωλός γίνεται κληρονόμος 
μιας βασιλείας ουράνιας.
Τετέλεσται, σημαίνει πως η εξορία του Αδάμ 
λαμβάνει τέλος. Ο ουρανός είναι ανοικτός για τον 
αμαρτωλό άνθρωπο και ο χωρισμός του ανθρώπου 
από τον Θεό έλαβε τέλος.
Τετέλεσται, σημαίνει ακόμη, πως ο θάνατος νικήθηκε 
από τον δικό Του θάνατο. Τώρα πια ο θάνατος 
έχασε τη δύναμή του, έχασε την εξουσία του. Τώρα 
ονομάζεται κοίμηση. Τώρα υπάρχει ανάσταση 
νεκρών.

Ορθόδοξα Μηνύματα "Απολύτρωσις"

Δύο μέρες πριν από την αρχή της Μεγάλης 
Εβδομάδας, η Εκκλησία μας γιορτάζει την 
Ανάσταση του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου.

Στη Βηθανία ζούσε ο Λάζαρος με τις αδερφές του, 
τη Μάρθα και τη Μαρία. Ο Λάζαρος ήταν φίλος 
του Κυρίου. Κάποτε αρρώστησε πολύ βαριά. Οι 
αδερφές του έστειλαν μήνυμα στον Ιησού: «Κύριε, 
ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Όταν 
το έμαθε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν 
είναι για να φέρει θάνατο, αλλά για να φανεί η 
δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί με αφορμή 
την αρρώστια η δόξα του Υιού του Θεού».

Ο Ιησούς αγαπούσε τον Λάζαρο και τις αδερφές 
του, αλλά δεν έτρεξε κοντά τους αμέσως μόλις 
πληροφορήθηκε την ασθένεια. Έμεινε εκεί όπου 
βρισκόταν για δυο μέρες ακόμα. Κι όταν πέρασαν 
αυτές οι δυο ημέρες είπε στους μαθητές του: «Ας 
πάμε στην Ιουδαία. Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, 
κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Οι 
μαθητές του νόμιζαν ότι μιλάει για τον ύπνο του 
σώματος και του είπαν: «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα 
γίνει καλά». Εκείνος όμως εννοούσε το θάνατο: 
«Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει. «Χαίρομαι όμως 
για σας, γιατί ο θάνατός του θα γίνει αφορμή για 
να πιστέψετε».

΄Όταν έφτασε ο Κύριος με τους μαθητές του στη 
Βηθανία, ο Λάζαρος βρισκόταν για τέταρτη ημέρα 
στο μνήμα. Είχαν έρθει εδώ και πολλοί Ιουδαίοι 
από τα Ιεροσόλυμα, γνωστοί και φίλοι της Μαρίας 
και της Μάρθας, για να τις συμπαρασταθούν 
στο πένθος τους. Όταν η Μάρθα έμαθε ότι 
ήρθε ο Χριστός στην πόλη τους, έτρεξε να τον 
προϋπαντήσει και του είπε: «Κύριε, αν ήσουν εδώ 
δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως ότι και 
τώρα θα σου δώσει ο Θεός ό,τι του ζητήσεις». «Ο 
αδερφός σου θα αναστηθεί», της είπε ο Χριστός. 
«Ναι, Κύριε, ξέρω ότι θα αναστηθεί την ημέρα της 
Κρίσεως, όταν θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί», είπε 
η Μάρθα. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», της 
απάντησε ο Κύριος. «Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν 
πεθάνει στο σώμα, θα ζήσει αιώνια. Και καθένας 
που με πιστεύει δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις 
αυτό;». «Ναι, Κύριε», λέει η Μάρθα «πιστεύω ότι 
εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός που 
περιμέναμε να έρθει στον κόσμο».

Στο μεταξύ η Μάρθα έστειλε μήνυμα στην 
αδερφή της, τη Μαρία, ότι είχε έρθει ο Κύριος. Η 
Μαρία πολύ βιαστική έτρεξε να τον συναντήσει. 
Μάλιστα οι Ιουδαίοι, που την είδαν να τρέχει, 
νόμισαν ότι πηγαίνει στο μνήμα να κλάψει τον 
αδερφό της. Η Μαρία όμως έτρεχε να συναντήσει 
τον Ιησού. Μόλις τον αντίκρισε έπεσε στα πόδια του 
και του έλεγε: «Κύριε, δεν θα πέθαινε ο αδερφός 
μου, αν ήσουν εδώ». Ο Ιησούς βλέποντάς την να 
κλαίει, λυπήθηκε βαθιά, συγκινήθηκε και δάκρυσε. 
«Πού τον έχετε βάλει;», τη ρώτησε. «Έλα και δες», 
είπε εκείνη. Και οι παριστάμενοι Ιουδαίοι έλεγαν: 
«Δες πόσο τον αγαπούσε! Άραγε αυτός που άνοιξε 
τα μάτια του τυφλού δεν θα μπορούσε να κάνει 
κάτι, για να μην πεθάνει;».

Ο Ιησούς λοιπόν μαζί με τη Μαρία και τη Μάρθα 
και τους φίλους τους που βρίσκονταν στη Βηθανία 
έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά, που 
την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. 
«Τραβήξτε την πέτρα!», λέει ο Ιησούς. «Κύριε, τώρα 
πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι τέταρτη ημέρα 
σήμερα στο μνήμα», του λέει η Μάρθα, η αδερφή 
του νεκρού, μα ο Κύριος της απαντά: «Δεν σου είπα 
πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού;»

Άνοιξαν λοιπόν οι παριστάμενοι το μνήμα του 
νεκρού, αφού τράβηξαν τη βαριά ταφόπλακα. Κι 
ο Ιησούς σήκωσε στον ουρανό τα μάτια του και 
είπε: «Πατέρα μου, σ’ ευχαριστώ που με άκουσες. 
Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως 
για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για 
να πιστέψουν ότι συ με απέστειλες». Κι ύστερα 
φώναξε δυνατά: «Λάζαρε, έλα έξω!». Βγήκε ο 
νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια με πάνινες 
λουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το 
σουδάριο – όπως συνήθιζαν τότε να θάβουν τους 
νεκρούς. «Λύστε τον κι αφήστε τον να περπατήσει», 
τους είπε ο Ιησούς.

Πολλοί από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει 
να επισκεφθούν τη Μάρθα και τη Μαρία 
συγκλονίστηκαν από αυτό το γεγονός και πίστεψαν 
στον Χριστό. Μερικοί όμως πήγαν και στους 
Φαρισαίους και τους είπαν αυτό που είχε κάνει ο 
Ιησούς. Εκείνοι αμέσως συγκάλεσαν συμβούλιο 
και αποφάσισαν πως είναι καλό για όλο το λαό 
να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Από τότε ζητούσαν 
αφορμή για να συλλάβουν τον Κύριο.

https://www.pemptousia.gr

«Λάζαρε, 
έλα έξω!»

τους στεναγμούς μας και τους πηγαίνεις στον 
Υιό Σου... Και ο Χριστός επεμβαίνει για χάρη Σου 
και της ζωής τα πικρά νάματα τα μεταποιεί σε 
ιάματα!...

Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες, που η ρομφαία 
του πόνου σχίζει τα σπλάγχνα μας...

Νιώθουμε μόνοι... Όμως δεν είμαστε... Εσύ είσαι 
εδώ! Στέκεσαι δίπλα μας, γιατί είσαι Μάνα και οι 
μάνες δε φεύγουν!... Στη ζωή όλων μας έρχονται 
ώρες, που όλες οι πόρτες κλείνουν και σβήνουν όλα 
τα φώτα... Όμως Εσύ είσαι εδώ!

Το δικό σου φως δε χαμηλώνει και η δική σου 
πόρτα δεν κλείνει ποτέ, γιατί είσαι Μάνα και 
οι μάνες δεν κοιμούνται!... Στη ζωή όλων μας 
έρχονται ώρες, που οι πάντες υπογράφουν την 
καταδίκη μας... Όμως Εσύ υποστηρίζεις έως τέλους 
την ψυχή μας, γιατί είσαι Μάνα και χρεώνεσαι όλα 
τα βάρη μας!...

Στη ζωή αυτή όλα οδεύουν στη φθορά και 
καταλήγουν στο θάνατο...

Όμως Εσύ ποτέ δεν το πίστεψες, γιατί είσαι 
Μάνα, η Μάνα του Αναστάντος Χριστού! και 
προσδοκάς και τη δική μας Ανάσταση!

Παναγία μου με το μάλαγμα, Παναγία μου με 
το έλεος, με τους καταδέσμους... Εσφαγμένη μου 
Παναγία της υπομονής... Παναγία μου με τα χρυσά 
καντήλια Σου, με τα χρυσά μαντήλια Σου, με τα 
χρυσά μαφόρια σου, χρύσωσε τους λόγους μας... 
ώστε να μην καλύψει η φτώχεια την αγάπη...

http://www.orthmad.gr

Κάτω απ᾿ το Σταυρό του Υιού Σου θεμελιώθηκε 
για πάντα η ισχυρότατη σχέση ανάμεσα σε Σένα 
και σε μάς, Υπεραγία Θεοτόκε...

Η άρρηκτη σχέση Μάνας και παιδιού θεμελιώθηκε 
για πάντα την ώρα που ο επί ξύλου Κρεμάμενος 
Χριστός απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο όλης της 
ανθρωπότητας, τον Ιωάννη˙ «ιδού η Μήτηρ σου».

Από κείνη την ώρα έγινες η Μάνα όλου του 
κόσμου!

Ζεις ανάμεσά μας... Περπατάς στους δρόμους 
μας... Μπαίνεις στα σπίτια μας... Γνωρίζεις τους 
πόνους μας... Μπορείς και βλέπεις πίσω από το 
πρόσωπό μας, στης ψυχής μας το βάθος... Παίρνεις 

Ιδού η μήτηρ σου
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Σοφές Σκέψεις
• Την ύστατη ώρα πρέπει να ‘ναι λαμπρό το 

ένδυμά σου... Όπως τα φύλλα που ντύνο-
νται χρυσά, όταν πεθαίνουν...

• «Θα σου δώσω ένα πορτοκάλι αν μου πεις 
πού είναι ο Θεός» είπε κάποιος άθεος εμπαι-
χτικά σ’ένα κοριτσάκι.

 Εγώ θα σου δώσω μια πορτοκαλιά, αν μου 
πεις εσύ που δεν είναι ο Θεός» απάντησε το 
κοριτσάκι.

•  Οι αρχαίοι την αλήθεια την αποκαλούσαν 
«δυσθήρατο», δυσκολοκυνήγητη γιατί κρύ-
βεται μέσα στο πυκνό δάσος των ψευδολο-
γιών και της συκοφαντίας.  

 Έρχεται όμως στιγμή, που η αλήθεια ξεπρο-
βάλλει μόνη της γυμνή. 

 Γυμνή δε αλήθεια σημαίνει πάνοπλη. Φο-
ρώντας άρματα και εξακοντίζοντας βέλη.

•  Να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολ-
λά πράγματα για την ίδια μέρα.

 Να ξοδεύετε λιγότερα απ’όσα κερδίζετε. Τα 
αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και 
η ψυχική ηρεμία.

 Να σκέφτεστε δημιουγικά. Μόνο χρήσιμες 
σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο 
νου σας.

 Να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι 
σας παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε 
ειρηνικά με τους άλλους.

• Πολλοί άνθρωποι χάνουν τον καιρό τους 
αναπολώντας και νοσταλγώντας τον καιρό 
που χάθηκε.

• Το ψέμα είναι το χερούλι, που ταιριάζει και 
ανοίγει τις πόρτες σε πολλές φυλακές.

• Ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι ευ-
γενικός στους τρόπους αν δεν είναι ευγενι-
κός στη σκέψη.

• Τα δάκρυα της μητέρας είναι η πιο ισχυρή 
υδροηλεκτρική δύναμη του κόσμου.

Από το "Άγγελμα της ημέρας"

Χωρίς  το φως όλα είναι 
σκοτεινά και χωρίς 

την ταπεινοφροσύνη 
τίποτε δεν υπάρχει μέσα 

στον άνθρωπο, 
παρά μόνο ένα σκοτάδι.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ 
ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά 
ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ 
σωθῆναι ἡμᾶς.

Πράξ. 4:12
Neither is there salvation in any 
other: for there is none other name 
under heaven given among men, 
whereby we must be saved.

Acts 4:12

«…Η φιλολογία γύρω από την «εορτή των εορτών» καί 
την «πανήγυριν των πανηγύρεων» είναι απέραντη. Για 

καμιάν άλλη γιορτή δεν έχουν γραφτεί τόσα πολλά 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όσα για τη γιορτή 

του Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού μας. Γιατί η 
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, μοιάζει σα να ξεπήδησε 

ολάκερη, πάμφωτη και πεντακάθαρη, μέσα από το 
μέγα μυστήριο της Αναστάσεως, κι αυτό είναι, 
πού πάνω απ’ όλα την χαρακτηρίζει…

Στήν αναστάσιμη ακολουθία, ψάλλεται ένας 
απ’ τους αριστουργηματικότερους κανόνες 

του εκκλησιαστικού έτους. Τον έχει γράψει ο 
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ψάλλεται 
στον λαμπροχαρμόσυνο α' ήχο. Ο κανόνας 
αρχίζει με τις πρώτες λέξεις από 'να 
λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, 
απ’ όπου ο ποιητής δεν αντλεί μονάχα 

την υπόθεση και την έμπνευση, αλλά, 
καμιά φορά, κι ολόκληρες φράσεις. Λέγει, 
λοιπόν, το α' τροπάρι του: «Αναστάσεως 
ημέρα· λαμπρυνθώμεν λαοί· Πάσχα Κυρίου 
Πάσχα· εκ γαρ θανάτου προς ζωήν, και εκ 
γης προς ουρανόν Χριστός ο Θεός ημάς 

διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας». Η λέξη 
Πάσχα, έρχεται συχνά στο γλυκόλαλο 

στόμα του μελωδού. Και κάτω, φυσικά, 
απ’ τη δισύλλαβη αυτή λέξη, ο 
υμνωδός αφήνει να υποψιάζεται 
άνετα ο χριστιανός ένα βαθύτατο 
πνευματικό ποτάμι, πού το ρεύμα 
του μας φέρνει «εκ θανάτου προς 

ζωήν» και «εκ γης προς Ουρανόν». 
Κι αυτή η δική μας διάβαση, μας θυμίζει 

την διάβαση των Ισραηλιτών από την 
Ερυθρά θάλασσα, η οποία ήταν ένας τύπος 

προφητικός της πνευματικής μας -με την 
Ανάσταση- διαβάσεως, απ’ τα φθαρτά και 

τα επίγεια, στ’ άφθαρτα και τα επουράνια. 
Κι αυτός είναι ο λόγος, που ο ποιητής ξεσπά 
σε επινίκιους ύμνους χαράς κ’ ευφροσύνης, 
προσκαλώντας μας να «λαμπρυνθώμεν» μαζί 
του στην αναστάσιμη χαρά. Για να εξηγήσει αυτή 

την έξαρση του ιερού Δαμασκηνού ο Βρυέννιος, 
χωρίς φιλολογικές φλυαρίες μας λέγει, με λίγα 

λόγια, γιατί πανηγυρίζουμε τόσο πολύ το Πάσχα. 
«Πάσχα διάβασις από του σκότους εις φως· Πάσχα 

εξέλευσις από του Άδου εις γήν· Πάσχα ανάβασις από της γης 
εις τους ουρανούς· Πάσχα μετάβασις από θανάτου εις την ζωήν· Πάσχα ανάστασις των πεπτωκότων 
βροτών· Πάσχα ανάκλησις των εξορίστων Εδέμ· Πάσχα ανάρρυσις των αιχμαλώτων φθορά· Πάσχα 
πιστών η όντως ζωή· Πάσχα παντός του κόσμου τρυφή· Πάσχα Τριάδος θείας τιμή. Ακόρεστος η του 
Πάσχα προσηγορία, ότι πολυπλάσιος η δια τούτου δηλουμένη χάρις· τούτο και γαρ ψυχών η αναψυχή, 
τούτο των νόων η χαρμονή, τούτο σωμάτων ο κουφισμός, τούτο ομμάτων ο φωτισμός, τούτο λαρύγγων 
ο γλυκασμός, τούτο θυμηδία, τούτο θερμότης, τούτο ειρήνη, τούτο χαρά»…

Πηγή: «Έρως Ορθοδοξίας» του Π.Β. Πάσχου

Εορτών εορτή 
και πανήγυρις 

εστι πανηγύρεων

Η βραδυνή προσευχή ύστερα 
από μια κουραστική μέρα...

Το βράδυ, κατάκοπος καθώς είμαι από το μόχθο 
της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή.

Άλλωστε, γιατί να προσευχηθώ;...
Μα πως είναι δυνατό! Να μην έχει κανείς 

διάθεση επικοινωνίας με τον Κύριο, έστω και 
εξουθενωμένος σωματικά; Μήπως οι οποιεσδήποτε 
διασκεδάσεις ξεκουράζουν τον άνθρωπο; Όχι, 
αυτές τον καταπονούν περισσότερο, ενώ η 
προσευχή έλκει τη θεία χάρη, που αναπαύει σώμα 
και ψυχή.

Δεν προσεύχεστε, λοιπόν… Ή είστε θυμωμένοι 
με το Θεό ή πιστεύετε ότι δεν Τον έχετε ανάγκη.

Γιατί να προσευχηθώ; Αναρωτιέστε. Νιώθετε 
αυτάρκεια και αυτοϊκανοποίηση.

Είστε χορτάτοι! Και δεν θέλετε να ζητάτε… 
Κάθε βράδυ, όσο κουρασμένοι κι αν είστε, μην 
παραλείπετε να καταφεύγετε σ’ Εκείνον. 

Να προσεύχεστε γονατιστοί ή καθισμένοι. Και 
όταν μπορείτε, να σηκώνεστε όρθιοι. Δεν έχει τόση 
σημασία ή στάση, φτάνει να προσεύχεστε.

Να ευχαριστείτε τον Κύριο για την ημέρα που 
πέρασε, όσο δύσκολη κι αν ήταν.

Να Τον παρακαλάτε για μια καλή νύχτα και να 
ζητάτε συγχώρηση. Με βαθειά μετάνοια για τα 
σφάλματά σας.

Προσευχή τη νύχτα στο κρεβάτι. Στη διάρκεια 
της νύχτας, όποτε ξυπνάτε για λίγο και πριν 
σας ξαναπάρει ό ύπνος. Να προσεύχεστε έτσι 
όπως είστε ξαπλωμένοι. Αυτό δεν είναι κακό. 
Απεναντίας μάλιστα, αν συνηθίσετε να λέτε την 
ευχή ή κάποιον ψαλμό στα μεσοδιαστήματα του 
ύπνου θα διώχνετε όλους τους κακούς λογισμούς, 
που σας πολεμούν εκείνη την ώρα.

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

«Και ένδυμα ούκ έχω»
Ο Νυμφίος παρών. Γίνεται μόσχος ο 

σιτευτός. Γίνεται Θεία Κοινωνία. Άπαντες 
είναι καλεσμένοι στο Νυμφώνα. Όσοι έχουν 
ένδυμα εισέρχονται. Τρυφούν. Ευφραίνονται. 
Μετέχουν της Θείας Κοινωνίας.

Καλεσμένος κι εγώ, αλλά μένω απ’ έξω κι 
αγναντεύω. «Ένδυμα ούκ έχω ίνα εισέλθω». 

Βγήκα από τα χέρια του Δημιουργού μου 
καλώς λίαν. «Ιματισμένος και σωφρoνών». 
Αλλά στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας 
«ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με. 
Μού αφήρεσε την στολή μου την πρώτην. 
Μού έκλεψε τον ψυχικό μου πλούτο». Πως 
νοσταλγώ τους απογευματινούς περιπάτους 
στον Παράδεισο με τον Δημιουργό μου!!!

Μα ζω στην μετά Χριστόν εποχή. Είμαι 
χριστιανός. «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, 
Χριστόν ενεδύσασθε». Ντύθηκα τον Χριστό. 
Την δευτέρα στολή. Λαμπροτέρα της πρώτης. 
Τι συνέβη; Γιατί ένδυμα ούκ έχω; Γιατί είμαι 
εκτός του Νυμφώνος; 

Στο διάβα της ζωής μου ξεχάστηκα. 
Ραθύμησα. Συνεργάστηκα με τον παμπόνηρο. 
Τσαλάκωσα τον χιτώνα. Τον λέρωσα. Δεν 
βλέπεις πόσο βρώμικος είναι; Πως να εισέλθω 
εις τον Νυμφώνα. «Λάμπρυνόν μου την 
στολήν της ψυχής. Φωτοδότα και σώσόν με». 

Ακούω μια φωνή. Είναι του Νυμφίου. 
Παιδί μου είσελθε πρώτα στο λουτρό της 
μετανοίας. Με καθαρισμένο τον χιτώνα δια 
της μετανοίας, είσελθε εις τον Νυμφώνα. «Εις 
την χαράν του Κυρίου σου».



Then the churches throughout all 
Judea and Galilee, and Samaria 
had peace and were edified; and  
walking in the fear of the Lord 
and the comfort of the Holy 
Spirit, they were multiplied.

Acts 9:31
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Saturday March 2:  Metropolitan Sotirios 
presided over the Divine Liturgy at Sts. Constantine 
and Helen Church in Dollard Des Ormeaux, 
Quebec.   The Philoptochos Retreat for the Montreal 
area chapters took place after the Divine Liturgy 
with great success.  

Sunday March 3:  Metropolitan Sotirios presided 
over the Divine Liturgy at The Dormition of the 
Theotokos Church in Montreal, assisted by Fr. 
N. Papageorgiou. Many Christians came with 
devotion.

In the afternoon of the same day, the annual 
dinner of the Monastery of Panagia the Comforter 
took place at the luxurious Chateau Royale.  The 
owner, Mr. Basilios Zannis, donated the use of the 
hall, the food and the drinks for the event.  We 
thank him warmly.

Wednesday, March 6:  The Abbot of Archangels 
Monastery in Texas, Fr. Dositheos accompanied by 
Frs Ephraim and Panteleimon, visited Metropolitan 
Sotirios at his office.

Friday and Saturday, March 15 & 16: His All 
Holiness Patriarch Bartholomew presided over 
the meeting of the Holy Synod of the Phanar. His 
Eminence Metropolitan Sotirios attended and 
participated as a member.

Sunday March 17: Sunday of Orthodoxy. Divine 
Liturgy took place at the Patriarchal Church of St. 
George in Constantinople, with His All Holiness 
Patriarch Bartholomew presiding and all the 
Synodical Hierarchs participating, including 
Metropolitan Sotirios.

Thursday March 21:  Archon Dikaiophylax G. 
Raios hosted a dinner for the students and faculty of 
our Theological Academy at his restaurant “Floga”.  
We thank him warmly.

Friday March 22: Metropolitan Sotirios and Fr. 
A. Desypris celebrated the 2nd Salutations to the 
Holy Theotokos at St. John the Baptist Church in 
St. Hubert, Quebec.  All the congregation chanted 
beautifully the Akathist Hymn.  Afterwards, a 
Lenten Dinner was provided for everyone.  

Sunday March 24:  Metropolitan Sotirios 
officiated the Divine Liturgy and the Great 
Doxology of the March 25th Feast Celebrations at 
Evangelismos Church in Montreal, QC, assisted 
by Fr. N. Mostratos, Fr. A. Athanasiadis and Fr. C. 
Tzintis.  At the end of the Divine Liturgy the service 
of the Great Doxology took place and the entire 
church overflowed with flags and banners.

Afterwards, the annual parade took place at Rue 
Jean Talon and as always this annual event was well 
organized. The grand marshal of the parade was Dr. 
Apostolos Papageorgiou. Leading the parade were 
Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, His 
Eminence Metropolitan Sotirios, the Ambassador 
of Greece to Canada Mr. Demetre Azemopoulos, 
the president of the GCGM Archon Hartoularios 
Mr. N. Pagonis and the Consul General of Greece 
to Montreal Mr. Michael Gavriilidis.

In the evening of the same day, the Eve of the 
Annunciation of the Theotokos, Metropolitan 
Sotirios officiated over Great Vespers at 
Evangelismos tis Thetokou Church in Montreal 
with the assistance of all the area priests.

The next day at the same church, His 
Eminence officiated over the Divine Liturgy.   
The participation of the devoted Christians was 
evident at both the Great Vespers and the Divine 
Liturgy.

Tuesday March 26:  Ms. Vasi Kapelos and Mr. 
Nikitas Nanos were recognized and honored at 
a grand ceremony, which was organized by his 
Excellency, Ambassador D. Azemopoulos and 
the Greek Community of Ottawa.  This was a 
very successful event at which there were many 
distinguished guests in attendance including the 
Minister of Environment of Canada Hon. Ms. 
Catherine McKenna, the Ambassador of the USA 
to Canada the Hon. Ms. Kelly Knight Craft, who 

will soon be appointed as Ambassador of USA to 
the United Nations, Supreme Court Justice Hon. 
Ms. Andromache Karakatsanis and His Eminence 
Metropolitan Sotirios.

Friday March 29:  Metropolitan Sotirios 
officiated at the 3rd Salutations to the Holy 
Theotokos at Holy Trinity Church in London, 
Ontario, assisted by Fr. Demetre Mouselimis 
and Fr. Demetre Chelonis.  In attendance were 
members of the Metropolitan Philoptochos Board 
with their President, Ms. Sapfo Rassias.

Saturday March 30: Metropolitan Sotirios 
officiated over the Divine Liturgy and the 
Elevation of Fr. Chrysostomos Achilleos at St. 
Dimitrios Church in Sarnia, Ontario.  Fr. Demetre 
Chelonis, Fr. Odysseys Drossos, Fr. Elias Drossos 
and Fr. Evangelos Aravantinos participated.

Afterwards, the Philoptochos Retreat of 
South Western Ontario took place.  Members of 
the Metropolitan Philoptochos Board were in 
attendance along with many of the faithful.

We wish Fr. Chrysostomos, an honorable and 
worthy priest, AXIOS!

He is risen; he is not here: 
behold the place where they 

laid him.
Mark 16:6

Δείπνο φοιτητών και καθηγητών της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο στο 
πολυτελέστατο εστιατόριο Φλόγα του Άρχοντος Δικαιοφύλακος κ. Γεωργίου Ράιου, με τον διευθυντή της 
Ακαδημίας π. Αθηναγόρα Ζηλιασκόπουλο, τον  κ. Γ. Ράιο και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Dinner with the students and professors of the Patriarchal Toronto Orthodox Theological Academy at the beautiful 
restaurant “Floga”, owned by Archon Dikaiopphylax, Mr. George Raios. Pictured above are: the Dean of the 
Theological Academy, Fr. Athenagoras Ziliaskopoulos, Mr. George Raios and His Eminence Metropolitan Sotirios. 

Christ is Risen! 
Live His Resurrection

Metropolitan Sotirios

The Resurrection of Christ is a historical event. It 
proves the divinity of Christ. This is clearly conveyed 
to us by the Apostle Paul. The Resurrection of Christ 
is an event which leads to the salvation of the world. 
As Orthodox Christians, we know these things. This 
is why we are here tonight. For us to celebrate all 
together the Resurrection of Christ. To feel His divine 
presence. For our souls and our hearts to be filled with 
joy and happiness.

We sang “Christ Is Risen!” with so much joy and 
strength of soul. We greeted and embraced each 
other in the same manner! Our faces radiated and 
continue to shine! Enjoy, my beloved  Christians, the 
Resurrection of Christ. Live it with all your hearts.

Be careful, however. The joy of the Resurrection 
should not be just for tonight. It should be present 
throughout our entire lives. In order to achieve this, 
we need to pay attention to certain things.

When you think of the Resurrection of Christ, do 
you contemplate your own resurrection? Do you 
consider the fact that your life on earth will end? Do 
you wonder whether there is life after death? How do 
you prepare for your death, and your life after death?

Live, my beloved Christians, the Resurrection of our 
Christ. Let the Resurrected Christ Himself live within 
you. Feel His presence. Live on earth, but fix your 
mind toward the heavens.

Do you really believe in the Resurrection of Christ? 
Do you believe it with all your heart, that Christ is the 
only true God? God who created the world? God who 
rules over the world? God Who Is the Lord of both 
life and death? God who will resurrect us all and with 
Whom we will live forever?

It is of great importance to acknowledge the 
Resurrection of Christ as an event which is both 
historical and leads to the salvation of the world. 
It is, however, much more important to live the 
Resurrection of Christ within us. To have a pure heart. 
To carry out everywhere and always His will. Let us 
not judge, so that we will not be judged. Christ asked 
us to serve as servants, not judges. No one appointed 
us to be judges. Let us embrace each other with 
genuine love. Christ is love. Our mercy should be 
known to all. Let us find the way to forgive everyone, 
as Christ forgave the woman caught in adultery and 
said, “He who is without sin, let him throw a stone 
first.”

Let us remember death. Let us live on earth, but always 
look to heaven, to the afterlife, to our own resurrection, 
to our eternal life with the Resurrected Christ, the 
Master of life and death.

Christ Is Risen, my beloved Christians. Live His 
Resurrection. Keep the Resurrected Christ in your 
hearts. Allow your love to embrace both enemies and 
friends.

Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι 
οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν 
λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

Ἰωαν. 20:1
The first day of the week cometh Mary 
Magdalene early, when it was yet dark, 
unto the sepulchre, and seeth the stone 
taken away from the sepulchre.

John 20:1 
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Reaching Holy Week
Holy Week has long been my favorite time of year. I 

remember coming to it rather slowly in my college years. 
My wife and I were active Episcopalians at the time (while 
in college we volunteered to be in charge of the junior 
youth group – some 60 teenagers – that qualifies as being 
“active”). For whatever reasons I had never paid much 
attention to Holy Week before. There was Palm Sunday 
and then there was Easter – Holy Week consisted of two 
interesting Sundays.

But in my first year of marriage, I recall going to a 
Maundy Thursday service (“Holy Thursday” in Orthodox 
parlance). The ritual action of stripping the sanctuary was 
deeply moving – and I remember hearing – really hearing 
for the first time the phrase in the Communion Service, “in 
the night in which He was betrayed…” It stayed with me 
for quite some time and left an impression that I had been 
missing a lot by not participating in the extra services of 
Holy Week.

In seminary years I served in a parish that had a very 
complete Anglo-Catholic Holy Week, and I continued that 
pattern throughout the years of my Anglican priesthood. I 
would not have thought at the time that much more could 
be done than I was doing. But such was my ignorance of 
Orthodox liturgical tradition.

Our Orthodox community, following the pattern of 
services that was handed down to us, has a pretty hefty set 
of Holy Week services – enough that I tend to think a lot 
about the physical exhaustion involved in worship. This 
morning (Lazarus Saturday) the service lasted three and 
one-half hours, which does not include the hour-and-a-half 
of preparation time that I put in before the service began (it’s 
almost impossible to get to Church before a service begins 
in Orthodoxy – there’s always some sort of service before 
the one you’re going to).

There will not be a morning or an evening without a 
service until we finally reach Pascha itself – exhausted 
with joy.

Throughout the week there will be verses from a hymn 
or some other small phrase that I’ll not have noticed before 
– that – like my Maundy Thursday experience of years 
ago – will redefine the day or take me somewhere I have 
not been before.

But foremost, it seems to me, is the effort itself. I think of 
St. Paul’s statement in Philippians:

“Indeed I count everything as loss because of the 
surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his 
sake I have suffered the loss of all things, and count them 
as refuse, in order that I may gain Christ and be found in 
him, not having a righteousness of my own, based on law, 
but that which is through faith in Christ, the righteousness 
from God that depends on faith; that I may know him and 
the power of his resurrection, and may share his sufferings, 
becoming like him in his death, that if possible I may attain 
the resurrection from the dead. Not that I have already 
obtained this or am already perfect; but I press on to make 
it my own, because Christ Jesus has made me his own. 
Brethren, I do not consider that I have made it my own; but 
one thing I do, forgetting what lies behind and straining 
forward to what lies ahead, I press on toward the goal for 
the prize of the upward call of God in Christ Jesus.”

St. Paul seems to have lived his life in a perpetual Holy 
Week – pressing forward – pushing past exhaustion – 
and reaching for Christ in a Pascha that reaches back 
and captures the soul for God. Nothing to be earned, but 
everything to be gained (Freeman).

Freeman, Fr Stephen. 
https://blogs.ancientfaith.com

The Forty Days
Recently I had a discussion with a devout person about the 

number of days in Great Lent. This person was concerned 
because, depending on what days you count, Great Lent in 
the Orthodox Church can be from forty to forty-eight days 
long. I explained to this person what I had learned: Great 
Lent is from Clean Monday to the Friday before Lazarus 
Saturday, which is forty days. The following eight days 
are not counted as Great Lent, but are a separate entity: 
Holy Week.

My friend was not content with my answer and began 
bringing up fine points that made it difficult to affirm with 
any certainty exactly which days count as Great Lent and 

A Delightful Surprise
I recently had the opportunity to spend a week at the 

Convent of the Annunciation in Ormylia, a monastery of 
over 100 nuns in northern Greece. My purpose was to retreat: 
to be refreshed and renewed in Christ through entering 
the daily rhythm of monastic life (prayer, worship, work, 
rest, fellowship). However, God had more in store for this 
visit. I did return home refreshed and renewed, but to my 
delight and surprise, I also learned a lot about family life, 
things I wish I had been more aware of when our children 
were young.

Monastic communities are like families. Each has a 
“mother” or “father” or both. At Ormylia, the mother is 
the abbess, Gerontissa Nikodimi, and the spiritual father 
is the abbot of Simonopetra, Geronta Eliseos, who visits 
Ormylia regularly. Together with the sisters, they constitute 
a monastic “family,” with the sisters being in obedience to 
the Gerontissa on a daily basis.  This “obedience” is both 
similar to and different from the obedience a child has to 
his/her mother or father.  We will explore this relationship 

exactly how many those days are.
And then it struck me. The question of number is 

completely the wrong question.
As I listened to my friend’s litany of minor problems 

related to counting the days of Great Lent, I realized that 
Great Lent is not a number of days, like a number of rocks 
on a wall or a number of apples in a tree. Great Lent is as 
long as Moses was on the Mountain with God. It is as long 
as Jesus was in the wilderness fasting a praying. Great Lent 
is not about a number of days, it is about an experience 
with God. Forty is the number given to the days Moses was 
with God on the Mountain and Jesus was in the wilderness 
praying because “forty” represents fullness.

Jesus prayed in the wilderness and Moses was on the 
mountain with God as long as was needed. They were 
apart with God for as long as was needed to accomplish 
what God had intended for that time apart. Similarly, Great 
Lent is as long as is necessary. We don’t need more time and 
less wouldn’t do. If we cannot give ourselves completely to 
God in the forty days (however you count them), more days 
will not help; but it takes the full forty days to accomplish 
the transformation that is offered to us–this year, and each 
according to his or her ability. Great Lent is long enough to 
transform us, but not so long so as to discourage anyone.

Counting the days of Great Lent seems to miss the point. 
Forty days are the full time offered to us for the renewal of 
our repentance. It is the time Moses was on the mountain 
and Jesus was in the wilderness. It is enough time for our 
salvation(Gillis).

Gillis, Fr Michael. “The Forty Days.” Praying in 
the Rain, 6 Mar. 2012, https://blogs.ancientfaith.com/
prayingintherain/2012/03/forty-days/.

and the practice of obedience in a future blog.
I learned many lessons from this family of nuns, most 

importantly that the primary function of the family is to 
recognize and honor Christ, who is always in our midst, 
in every nook and cranny of family life. In our busy world 
we tend to compartmentalize our lives into work, school, 
Christ/Church, finances, recreation, health, family life, and 
other activities.  We tend to think of Christ as being “out 
there somewhere,” rather than living in each of us and in 
our midst through virtue of our baptism when we “became 
clothed in/put on Christ.”

However, as I learned at Ormylia, if we are truly living 
in Christ, we acknowledge and honor Him in everything 
we say and do.  Particularly in family life, we recognize 
and acknowledge Christ in all of our interactions with one 
another.  The nuns acknowledge Christ by the way they 
greet one another in passing throughout the day, saying 
warmly and lovingly, “Evlogite,” and respond with,  “O 
Theos”; that is, “Bless,”  “The Lord blesses.”

How can we more intentionally recognize Christ in our 
midst in every nook and cranny of  family life?

[…].
Let’s begin with a family meeting.  Whether or not you 

have children. and no matter their ages if you do, after 
beginning with prayer, sit in a comfortable space in your 
home and discuss the following question:  How do we 
honor/acknowledge Christ in our home every day?   You 
may need to modify this question for age appropriateness.  
So for younger children, you might ask:  How do we 
remember Jesus in our house every day? Then make a list 
and post it somewhere in your home, adding to it as you 
become more intentional.  This list can be in the form of a 
poster you make together, with various icons of the major 
feast days honoring Christ pasted to it . . . or whatever you 
think of as a family (Presbytera Kerry Pappas).

Presbytera Kerry Pappas. 
https://blogs.goarch.org

Met Youth Winnipeg Attending a Virtual Reality Arcade Met Youth Halifax Bake Sale Fundraiser at Scotia Square

March 
25th, 1821 

celebration 
at St. 

Demetrios 
Greek 

Orthodox 
Church, 

Hamilton
Εορτασμός 

της 25ης 
Μαρτίου του 

Ελληνικού 
Σχολείου της 

Κοινότητας 
Αγ. 

Δημητρίου , 
Χάμιλτον

Tί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν 
οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλά ἠγέρθη μνησθητε 
ὡς ἐλαλησεν ὑμῖν ἔτι ὥν ἐν τῆ Γαλιλαῖα

Λουκ. 24:5-6
Why seek ye the living among the dead? 
He is not here, but is risen: remember 
how he spake unto you when he was yet 
in Galilee.

Luke 24:5-6
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Remember 
Our Theological 

Academy

Please include our Theological 
Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure 

the future of our Church and 
Hellenism in Canada. The Academy 

needs the love and support of 
everyone. The legal name is: 

Patriarchal Toronto Orthodox 
Theological Academy
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I'M ORTHODOX: 
WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS 
 - A CONCISE AND PRACTICAL 

GUIDEBOOK
Why Should I Read The Bible?

All Scripture is inspired by God” (2Ti 3:16).

For the Christian of true worship, the Bible is the greatest 
source of truth, virtue, and ethics. It is invaluable as a source 
of teaching doctrine and holiness. We call it the “Book of 
Life,” for in its pages we find the closest expression we 
have of the Inexpressible. From generation to generation, 
the books that make up the canon of Scripture have 
communicated to us the lessons God has taught and still is 
teaching His people. It is open to all, and should be read by 
all: men and women, clergy and laity, children and adults, 
believers and unbelievers.

The Bible Reveals Salvation: the one who reads the Bible 
and repents of his own sinfulness, recognizing no good in 
his life without God, opens the door to a new life. He is 
transformed by encountering the Person of our Lord Jesus 
Christ, the Son and Word of God. He is the One whom the 
prophets proclaim would save us from sin and the sting of 
death which we brought upon ourselves. When we read 
with a repentant heart, the words we read in the Bible 
are not lifeless rules and interesting stories, but insights 

"If any be pious and a lover of God, let him take part in 
this fair and radiant festival. If any be an honest servant, let 
him come in and rejoice in the joy of his Lord. If any have 
wearied himself with fasting, let him take part now in the 
recompense. If any have worked from the first hour, let him 
receive today his just dues. If any have arrived at the sixth, 
in no wise feast with thankfulness. If any have arrived at 
the sixth, in no wise let him be in doubt; in no way shall he 
suffer loss. If any arrive only at the eleventh, let him not be 
fearful for his slowness.

For the Master is munificent, and receives the last even 
as the first. He giveth rest to him of the eleventh, even as 
to him who has wrought from the first hour. And He is 
merciful to the last, and provides for the first. And to this 
one He gives, and to that one He shows kindness. And He 
receives their labours, and acknowledges the purpose. And 
he honours the action and praises the intention.

Wherefore enter ye all into the joy of our Lord, and let 
the first and the second take part in the reward. Ye rich and 
ye poor, join hands together. Ye strong and ye heedless, do 
honor to this day. Ye who fast and ye who fast not, be glad 
today. The table is full: do ye all fare sumptuously. The calf 
is ample: let no one go forth unsatisfied.

Let all take part in the banquet of Faith. Let all take part in 
the wealth of Righteousness. Let no one lament for poverty, 
for the Kingdom is made manifest for all. Let no one bewail 
transgressions, for forgiveness has dawned from the tomb. 
Let no one be fearful of Death, for the death of the Savior 
has set us free. He has quenched it by being subdued by it.

He Who came down into Hades despoiled Hades; and 
Hades was embittered when it tasted of His Flesh. Isaiah, 
anticipating this, cried and said: Hades was embittered 
when below it met Thee face to face. It was embittered for it 
was rendered void. It was embittered for it was mocked. It 
was embittered for it was slain. It was embittered for it was 
despoiled. It was embittered for it was fettered. It received 
a Body, and encountered God. It received mortal dust, and 
met Heaven face to face. It received what it saw, and fell 
whither it saw not.

Easter Sermon

O Death, where is thy sting? O Hades, where is thy 
victory? Christ is risen and thou are overthrown. Christ is 
risen and the demons have fallen. Christ is risen and the 
Angels rejoice. Christ is risen and there is none dead in the 
tomb. For Christ is raised from the dead, and become the 
first-fruits of them that slept. To Him be glory and power 
from all Ages to all ages. Amen."

St. John Chrysostom
https://www.goarch.org

His Eminence and Fr. 
H. Tzintis with newly 
tonsured Ecclesiarch 

Tasso Lambrou and 
the Altar Boys of 
Evangelismos tis 

Theotokou Church, 
Montreal.

Ο Μητροπ. Σωτήριος 
και ο π. Χ. Τζίντης 

μετά τη χειροθεσία 
νέων Ιεροπαίδων στον 

Ι.Ν.  Ευαγγελισμού, 
Μόντρεαλ.  

“And I Have 
No Wedding Garment”

The Bridegroom is here. He becomes the fatted 
calf. He becomes Holy Communion. Everyone 
is invited to the Bridal Chamber. Those with the 
proper garment can enter. They can partake of 
the feast and are overjoyed. They share in Holy 
Communion.

I am also invited, but I remain outside and look 
from afar. “I do not have the wedding garment 
needed for me to enter.”

I was delivered from the hands of my Creator 
in a splendid manner. “Clothed and in my right 
mind”. But in the person of Adam and Eve, “the 
vile enemy has denuded me. He has removed 
from me my first garment. The gifts of my soul 
he has taken from me.” I am so nostalgic for the 
afternoon walks in Paradise with my Creator!!!

But I live in the period after Christ. I am a 
Christian. “You who have been baptized into 
Christ have put on Christ.” I have dressed for 
Christ. This is my second garment. It is brighter 
than the first. But what happened? Why do I not 
have the proper garment? Why do I stand outside 
of the Bridal Chamber?

In the path of my life, I started to forget. I 
became lazy. I colluded with the evil one. I 
wrinkled my garment. I stained it. Do you not see 
how dirty it is? How shall I go inside the Bridal 
Chamber? “Make this raiment of my soul brightly 
shine, O Giver-of-Light, and save me.” 

I hear a voice. It is the Bridegroom. My child, 
run first to immerse yourself in the bath of 
repentance. With a garment purified through 
repentance, you may enter into the Bridal 
Chamber. “Into the joy of your lord.”

into a world beyond expression. These words are doors 
through which to walk, so we may come to know God. 
The Bible challenges us to emerge from our own personal 
self-centered and illusory world, and to enter rather into 
the Kingdom of God. Then every word of the Bible is a 
window to heaven, to Paradise, and to Perfection.

Scripture is inspired by God and so we approach it in 
a spirit of obedience. The Bible must be read with serious 
and humble prayer, a genuine desire for God’s mercy, 
along with sound instruction from the Church and the 
very presence of the Holy Spirit within us. Our Lord Jesus 
Christ left Himself within this Holy Book, that He might 
be found by those who genuinely seek Him. Take up and 
read and may you find Him!

Sunday of 
Orthodoxy at 
St. John the 
Theologian 
Church, Toronto, 
with the Sunday 
School students 
holding the Holy 
Icons.
Κυριακή της 
Ορθοδοξίας 
στον Ι.Ν. Αγ. 
Ιωάννη του 
Θεολόγου.

... μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν 
τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. ... οὐκ ἔστιν 
ὧδε· ἠγέρθη γὰρ, καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε 
τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.

Ματθ. 28:5-6
Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, 
which was crucified. He is not here: for he is 
risen, as he said. Come, see the place where 
the Lord lay.

Matth 28:5-6

&
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Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία

ΝEΑ I. ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ

  

Μ Α Υ  2019

Program 
of  His Eminence 

 Μetropolitan 
Sotirios

Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας 
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία. 

Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας και του 
Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την 

αγάπη και την υποστήριξη όλων μας. 
Το επίσημο όνομά της είναι: 

Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

Thu 2  G. Vespers of Life-Giving Font 
   St. John Theologian Church, Toronto, ON
   Easter Reception-Cracking of Easter eggs

Sun 5  D. Liturgy, Sts. Peter and Paul Church,  
   Kitchener, ON

Sat 18 D. Liturgy, St. George Church, 
   Montreal, QC
   Ordination of Michael    
   Xristodimitropoulos to Deaconate

Sun 19 D. Liturgy, Sts. Constantine & Helen  
   Church, DDO, QC

Mon 20 G. Vespers, Sts. Constantine & Helen  
   Church, Toronto, ON

Tue 21 D. Liturgy, Sts. Constantine and Helen  
   Church , Toronto, ON

Sun 26 D. Liturgy, St. Nicholas Church, 
   Sudbury, ON

Οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,  καὶ 
σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.

Πράξ. 16:31

And they said, Believe on the Lord 
Jesus Christ, and thou shalt be saved, 
and thy house.

Acts 16:31

Σάββατο 2 Μαρτίου. Τη Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι. Ν Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο DDO, Quebec. Ακολούθησε η Πνευματική 
Σύναξη των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων περιφερείας 
Montreal, με πολλή επιτυχία.

Κυριακή 3 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία από τον 
Μητροπολίτη Σωτήριο στον Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου 
Μοντρεάλ και τον π. Ν. Παπαγεωργίου. Με πολλή 
ευλάβεια προσήλθαν οι πιστοί.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε με μεγάλη 
επιτυχία το ετήσιο δείπνο της Ι.Μ. Παρηγορήτισσας στο 
πολυτελέστατο κέντρο Chateau Royale του κ. Βασιλείου 
Ζάννη, ο οποίος προσέφερε, όχι μόνο το κέντρο, αλλά 
και τα φαγητά και τα ποτά εντελώς δωρεάν. Τον 
ευχαριστούμε θερμά.

Τετάρτη 6 Μαρτίου. Τον Μητροπολίτη Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο ηγούμενος της Ι. Μονής 
Αρχαγγέλων Texas, π. Δοσίθεος, με τη συνοδεία του.

Παρασκευή, Σάββατο 15,16 Μαρτίου. Έγινε η 
συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι 
υπό την προεδρία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος 
κ.κ. Βαρθολομαίου, στην οποία συμμετείχε και ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος ως μέλος αυτής.

Κυριακή 17 Μαρτίου. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θεία 
Λειτουργία στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγ. 

Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, προεξάρχοντος 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου και με τη συμμετοχή όλων των συνοδικών 
Αρχιερέων, συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολίτη 
Σωτηρίου.

Πέμπτη 21 Μαρτίου. Ο Άρχων Δικαιοφύλαξ  Γ. Ράϊος 
παρέθεσε δείπνο στους φοιτητές και τους καθηγητές της 
Θεολογικής μας Ακαδημίας στο θαυμάσιο εστιατόριό του 
Φλόγα. Τον ευχαριστούμε θερμά.

Παρασκευή 22 Μαρτίου. Σεπτά και απέριττα  έγινε η 
Ι. Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών από τον Μητροπολίτη 
Σωτήριο και τον π. Α. Δεσύπρη στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του 
Βαπτιστή, St. Hubert, Quebec. Τον Κανόνα του Ακαθίστου 
Ύμνου έψαλλε θαυμάσια όλο το εκκλησίασμα μαζί. Στο 
τέλος παρετέθη νηστήσιμο δείπνο για όλους.

Κυριακή 24 Μαρτίου. Τη Θ. Λειτουργία και την 
επίσημη Δοξολογία για την 25η Μαρτίου τέλεσε ο 

Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Montreal, συλλειτουργούντων των ιερέων π. Ν. 
Μοστράτου, π. Α. Αθανασιάδη και π. Χ. Τζίντη. Στο τέλος 
της Θ. Λειτουργίας έγινε η Δοξολογία και ο τεράστιος 
Ναός πλημμύρισε από σημαίες και λάβαρα.

Στη συνέχεια έγινε η μεγαλειώδης ετήσια παρέλαση 
στην οδό Jean Talon, όπως πάντοτε, άριστα οργανωμένη. 
Τελετάρχης ήταν ο γιατρός  Απόστολος Παπαγεωργίου. 
Οι μπροστάρηδες της παρέλασης ήσαν, ο πρωθυπουργός 
του Καναδά κ. Ιουστίνος Tρουντώ, ο Μητροπολίτης 
Σωτήριος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλουλος, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ,  
Άρχων Χαρτουλάριος κ. Ν Παγώνης και ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ κ. Μιχάλης 
Γαβριηλίδης.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, παραμονή του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
προεξήρχε του Μ. Εσπερινού στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Montreal και συμμετείχαν άπαντες οι ιερείς 

της περιοχής.
Την επομένη ημέρα τελέσθηκε στον ίδιο Ι. Ναό η Θ. 

Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σωτήριου. 
Τόσο στον Εσπερινό, όσο και στη Θ. Λειτουργία, η 
συμμετοχή του λαού ήταν πολύ μεγάλη.

Τρίτη 26 Μαρτίου. Σε μεγάλη τελετή, την οποία 
οργάνωσαν στο πολιτιστικό κέντρο της Κοινότητας 
Ottawa ο πρέσβης κ. Δ. Αζεμόπουλος και η Κοινότητα 
Ottawa, ετιμήθησαν η κα Βάση Καπέλου και ο κ. 
Νικήτας  Νάνος. Ήταν μία άνευ προηγουμένου επιτυχής 
εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλά σημαίνοντα 
πρόσωπα. Mεταξύ αυτών η υπουργός περιβάλλοντος 
του Καναδά Catherine ΜcKenna, η πρέσβης των ΗΠΑ 
στον Καναδά κα Kelly Knight Craft, η οποία σύντομα 
αναλαμβάνει πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη,  
η δικαστής του Ανωτάτου δικαστηρίου του Καναδά κα 
Ανδρομάχη Καρακατσάνη και ο Μητροπολίτης Σωτήριος 

Τι να γράψεις για την Μεγάλη Εβδομάδα όταν 
η ζωή σου πνίγεται σε μια μικρή πεζότητα. Πώς 
να προσεγγίσεις τα Μεγάλα όταν νιώθεις τόσο 
μικρός; Πώς να μιλήσεις για την όντως χαρά όταν 
φυλλομετράς δάκρυ και αίμα στο ημερολόγιο 
της ψυχής σου;

Μήπως όμως μονάχα μέσα από την ταπείνωση, 
την επίγνωση, τα αδιέξοδα και τις καταστροφές 
μπορείς να εισέλθεις στον Νυμφώνα Του;

Γιατί αυτό τελικά που θα ανοίξει την θύρα 
του ουρανού δεν θα έχει σχέση με τις αρετές 
μας. Ούτε με τις υπόγειες διαδρομές στα 
ναρκισσιστικά παιχνίδια του εγωκεντρισμού μας 
και ας έχουν το προφίλ της «πνευματικότητας». 
Το μυστικό του ουρανού είναι μια τέχνη που την 
γνωρίζουν μονάχα οι ταπεινοί. Είναι απλό μα 
θέλει τσακισμένο εγωισμό. Είναι σοφό μα θέλει 
να είσαι  «μωρός». Είναι για τους πιστούς μα 
όχι για αυτούς που κάνανε την πίστη εγγυήσεις 
και ιδεολογία. Είναι μια γλώσσα μυστική που 
δυο είδη ανθρώπων την γνωρίζουν στην ζωή, 
οι Άγιοι και οι πολλοί αμαρτωλοί, άλλωστε για 

και άλλοι.
Παρασκευή 29 Μαρτίου. Την Ιερά Ακολουθία των 

Γ’ Χαιρετισμών τέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον 
Ι.Ν. Αγ. Τριάδος, London Ontario, βοηθούμενος από τον 
π. Δημήτρη Μουσελίμη και τον π. Δημήτρη Τσελώνη. 

να «φτάσεις στον παράδεισο πρέπει να πάρεις 
φόρα από τον πάτο της κόλασης…» ή να είσαι 
στον προσωπικό σου Άδη και να μην απελπίζεσαι 
(Άγιος Σιλουανός Του Άθω).

Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι γι΄ αυτούς 
που αισθάνονται ισχυροί, που ζαλίστηκαν στην 
αλαζονεία της δήθεν αρετής τους, στην δύναμη 
της εξουσίας τους και των «κατορθωμάτων» 
τους. Δεν είναι γι΄ αυτούς που έμειναν πιστοί στα 
«έθιμα» και τις «παραδόσεις» μιας θρησκευτικής 
σύμβασης.΄Από τότε που πάψαμε να «μετράμε 
την ποιότητα της ζωής με την χαρά της Γιορτής…» 
να μεταμορφώνουμε τον πόνο σε προσευχή, 
τους καημούς και τα μεράκια της υπάρξεως 
μας σε τέχνη, δεν μπορούμε να βιώσουμε την 
Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί για να βιώσεις την 
Μεγ. Εβδομάδα πρέπει με πνευματικό θάρρος να 
ομολογήσεις «ότι στα δάκρυα της Μαγδαληνής 
είδες τα δάκρυα σου..».

 π. Λίβυος 
plibyos.blogspot.gr

Το Νυμφώνα σου βλέπω…

Συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά με την 
πρόεδρο κα Σ. Ρασσιά.

Σάββατο 30 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία και την 
χειροθεσία σε Οικονόμο του π. Χρυσοστόμου  Αχιλλέως, 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. 
Δημητρίου Sarnia. Συμμετείχαν οι ιερείς, Δημήτρης 
Τσελώνης, Οδυσσέας Δρόσσος, Ηλίας Δρόσσος και  
Ευάγγελος Αραβαντινός. 

Στη συνέχεια έγινε η ετήσια πνευματική σύναξη 
των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων νοτιοδυτικού Οντάριο. 
Συμμετείχε τμήμα του προεδρείου του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και 
προσήλθαν περισσότερα από 150 άτομα.

Ευχόμεθα στον π. Χρυσόστομο Αχιλλέως - έναν τίμιο 
και ικανό ιερέα-, το Άξιος!

Δείπνο και εκλογές των Αρχόντων 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον 
Καναδά. Εξελέγησαν: Πρόεδρος, 
Χρυσόστομος Περεντές-Άρχων 
Ακτουάριος, Ταμίας, Γεώργιος Ράιος-
Άρχων Δικαιοφύλαξ και Γραμματέας, 
Δημήτριος Άνας -Άρχων Νοτάριος. 
Θερμά συγχαρητήρια! 
Dinner and elections of the Archons  
of the Ecumenical Patriarchate in 
Canada. The Archons elected to the 
Board of Directors were as follows: 
President – Mr. Chrisostomos 
Perentes, Archon Aktouarios, 
Treasurer – Mr. George Raios, Archon 
Dikaiophylax and Secretary – Archon 
Dimitiros Anas, Archon Depoutatos. 
Warm Congratulations to all! 


