“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι
εἶχον εἰρήνην
οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος
ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31
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Μελέτα το παρελθόν
Προγραμμάτισε το μέλλον
Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Κάτσε να κουβεντιάσουμε. Να πούμε τα ντέρτια
μας και τα παράπονά μας. Να θυμηθούμε τα παλιά.
Και τα όχι τόσο παλιά.
Πάμε 200 χρόνια πίσω. Να ακούσουμε τον γέρο του
Μοριά. Τον Κολοκοτρώνη. Αφουγκράσου. Ακούς; Να
τι λέει:
«Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και
δεν παίρνει πίσω την υπογραφή Του». Μια χούφτα
παλικάρια ορκίστηκαν. Ελευθερία ή θάνατος. Για του
Χριστού την πίστη την Αγία. Για της πατρίδας την
ελευθερία. Για την τιμή της οικογένειας. Ποιος το
περίμενε; Ανοργάνωτοι, ρακένδυτοι, ξυπόλυτοι,
χωρίς οπλισμό, να κερδίσουν την επανάσταση;
Κέρδισαν, γιατί πίστευαν στον Θεό. Πίστευαν στους
εαυτούς τους. Πίστευαν στον επιδιωκόμενο σκοπό.
Στον σκοπό που ήταν δίκαιος.
Το 2021 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ελληνικής
επανάστασης. Να θυμηθούμε και μερικά άλλα
πράγματα.
Το έτος 2020 θυμίζει στενοχώριες. Καταστροφές.
Προβλήματα. Ο κορωνοϊός έφερε τα πάνω κάτω. Τι
θα κάνουμε; Δεν μείναμε, ούτε θα μείνουμε με χέρια
σταυρωμένα. Το εμβόλιο είναι εδώ. Ο κορωνοϊός θα
νικηθεί.
Ο κορωνοϊός ήταν και είναι ένα καλό μάθημα για
όλους μας. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός; Κανείς δεν το
ξέρει. Μήπως για την αλαζονεία μας; Μήπως για τον
εγωισμό μας; Μήπως για την απιστία μας; Μήπως
γιατί νομίζαμε, ότι μπορούμε να εκθρονίσουμε τον
Θεό και να καθίσουμε στον Θρόνο Του; Θυμάστε τι
έπαθε ο Εωσφόρος; Γκρεμοτσακίστηκε. Θυμάστε τι
έπαθε ο καπνός; Στον πρώτο άνεμο διαλύθηκε. Το
ίδιο παθαίνει ο καθένας που ξεχνάει τον Θεό. Που ο
εγωισμός του δεν τον αφήνει να δει μπροστά του.
Τώρα είμαστε στην αρχή του έτους 2021. Τι θα
κάνουμε; Οι εχθροί παραμένουν οι ίδιοι. Ο σατανάς
δεν αλλάζει τακτική. Η Τουρκία και αυτή δεν αλλάζει
τακτική. Θα παραδοθούμε; Όχι. Θα προγραμματίσουμε
το μέλλον με πίστη στον Θεό. Στον εαυτό μας. Στον
επιδιωκόμενο σκοπό.
Έτσι θα αποδειχθούμε νικητές. Όποιοι κι αν είναι οι
κίνδυνοι θα νικήσουμε. Είμαστε έτοιμοι για να
απαντήσουμε στον οποιοδήποτε εχθρό με το τρίτο
μέγα όχι. Το πρώτο, ήταν το «Μολών λαβέ». Το
δεύτερο, το ΟΧΙ του 1940. Για την επανάσταση του
1821 δεν το συζητάμε. Νικήσαμε. Το τρίτο όχι θα είναι
διπλό. Όχι στον σατανά και όχι στον κάθε εχθρό.
Πρόγραμμα. Να ξεριζώσουμε από τον εαυτό μας
κάθε κακία. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με πίστη
και μέσα στην εκκλησία. Το δενδρύλλι για να γίνει
δέντρο χρειάζεται περιποίηση. Να το ποτίζεις. Να το
σκαλίζεις. Να το κλαδεύεις. Να το ραντίζεις. Το παιδί
για να μεγαλώσει και να γίνει σωστός άνθρωπος,
πραγματικός χριστιανός, χρειάζεται περισσότερη
προσοχή. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη
περιποίηση. Αν δεν κάνουμε το καθήκον μας αυτό,
δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Τα έχουμε όλα χαμένα.
Να ζούμε στον Καναδά σαν μία πραγματική
οικογένεια. Η εκκλησία είναι το σπίτι μας. Να
φροντίζουμε τις εκκλησιές μας. Τα σχολεία μας. Τα
ιδρύματά μας. Τη νεολαία. Τα γηρατειά που είναι οι
γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας.
Ενωμένοι γύρω από την εκκλησία. Δεμένοι με την
εκκλησία όπως οι χορδές στην κιθάρα. Όταν οι χορδές
είναι δεμένες στην κιθάρα σφιχτά, τότε υπάρχει
αρμονία και μεγάλη πρόοδος.
Ο Θεός υπέγραψε τη σωτηρία μας με τη θυσία Του
στον σταυρό. Δεν πάει η θυσία Του χαμένη. Για τη
σωτηρία μας χρειάζεται η δική μας συγκατάθεση και
η δική μας προσπάθεια. Μας συμφέρει να το
αρνηθούμε; Όχι. «Ο νοών νοείτω».
Ο δρόμος ανηφορικός. Ο αγώνας μεγάλος. Το
κέρδος πολύ. Πρόοδος της Ορθοδοξίας και του
Ελληνισμού στον Καναδά. Κατάκτηση του παρόντος.
Ακόμη σπουδαιότερο, κατάκτηση του ουρανού.
Όλοι μαζί. Όλοι εμπρός. Πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι
μπροστά. Να μην μείνει κανείς πίσω. Να μη
φοβηθούμε. Έχουμε τον Θεό μαζί μας. Η νίκη είναι
δική μας. Εμπρός παιδιά. Καλή χρονιά με τον Χριστό
στο τιμόνι.

Σωστή προσευχή
Ο Αγ. Παϊσιος είπε, προτιμώ μια φορά να λέω
Χριστέ ελέησόν με και 99 φορές να λέω ευχαριστώ,
δοξάζω Σε.
Η σωστή προσευχή πρέπει να έχει ευχαριστία,
δοξολογία και αίτηση. Γι αυτό σωστή προσευχή είναι
το "Ευχαριστώ, δοξάζω Σε, Χριστέ ελέησόν με".
Πάνω απ΄όλα οι χριστιανοί πρέπει να θυμούνται, ότι η τέλεια προσευχή είναι το "Πάτερ
ημών..." που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.

1821

200 χρόνια

από την Ελληνική
Επανάσταση

Απαγχονίζεται
ο Πατριάρχης

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε', αλυσοδεμένος έξω από
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Οι δήμιοί του
ετοιμάζονται να του περάσουν τη θηλιά με την οποία θα
τον οδηγήσουν στον θάνατο. Είναι 10 Απριλίου 1821, τρεις η
ώρα, ημέρα Πάσχα.

"Είμαι Πατριάρχης δια να σώσω
τον λαόν μου"
...όχι να τον ρίξω εις τα μαχαίρια της
γιανιτσαριάς. Ο θάνατός μου ίσως
χρησιμεύση περισσότερον παρ΄ό,τι εδυνήθην
ποτέ να φαντασθώ πως θα ωφελήση η ζωή
μου".
"...Αν το έθνος μου σωθή και θριαμβεύση,
θα μ' αποζημιώση, ελπίζω, με θυμιάματα
τιμής και επαίνου επειδή έκαμα το χρέος
μου. (...) Εγώ υπάγω όπου με καλεί, με βιάζει
η γνώμη μου, η μεγάλη μοίρα του Έθνους
και ο ουράνιος Θεός, ο έφορος των θείων και
ανθρωπίνων πραγμάτων".
Ο Χαρίλαος Τρικούπης
για τον Πατριάρχη...
"Η ανεξαρτησία δεν εγράφη το πρώτον
εν τω συντάγματι του 1843, αλλά τω 1821.
Και θέλετε να σας είπω ποίαν ημέραν;
Εγράφη κατά την ημέραν εκείνην, καθ' ήν
ο μέγας ποιμενάρχης των χριστιανικών
λαών εξερχόμενος από τα άγια των αγίων
εκρεμάσθη αγιάζων και αγιαζόμενος και
τρώγων ακόμη τον άγιον άρτον και πίνων
ακόμη το άγιον αίμα του Κυρίου. Εκείνη την
ημέρα εγράφη το δόγμα της ανεξαρτησίας
και θέλετε να σας είπω δια ποίας ύλης
εγράφη; Δια του αίματος του Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε'! Τοιούτον έγγραφον κύριοι
είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθή;".

Τα Άγια Θεοφάνεια
Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μία από
τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας
μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα
μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της
Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του
Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης
έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο
Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την
ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη
ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε.
Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα
ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο
Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον
είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος
που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην
αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος
έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως

ΔΩΡΕΈΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΆ ΜΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ
ΤΟ 2020
Καίτοι είχαμε το πρόβλημα του
κορωνοϊού, η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή
συγκέντρωσε από τις δωρεές $382.459.72.
Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές και
ευεργέτες μας και ευχόμαστε και στους
δωρητές και σε όλους ευτυχισμένο το
2021 με το πνεύμα της επανάστασης του
1821 και απαλλαγή από τον κορωνοϊό.
Despite the difficulties posed by the
covid-19 pandemic, our Holy Archdiocese
was able to raise $382,459.72 We wholeheartedly thank all the those who donated
and all the benefactors, and wish them and
everyone a blessed 2021 in the spirit of the
revolution of 1821, as well as to be free from
the corona virus.

του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον
έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα
μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική
και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός
περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω
στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από
τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν
ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι
ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).
Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν
είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του
Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να
βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και
συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου
άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με
την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός
αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση
των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας
των ουρανών.

Καλωσορίζουμε
την Εξοχ. Πρέσβη
κα Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου και
ευχόμαστε καλή
επιτυχία σε όλα!
We welcome
Mrs. Konstantina
Athanassiadou, the new
Ambassador of Greece,
and wish her all the best
and much success!
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Ν

έος χρόνος, νέο ξεκίνημα, για
ένα ασφαλές και ευτυχές 2021.
Η ευχή για υγεία ακούγεται
ολοένα και περισσότερο με
ιδιαίτερα αληθινό νόημα. Η πανδημία
του COVID-19 έχει επηρεάσει την
καθημερινότητά μας, την εργασία μας,
τον τρόπο ζωής και κίνησης αλλά και τις
σχέσεις μας.
Η οικογένεια βρίσκεται στο προσκήνιο,
τα μέλη της έχουν έρθει πιο κοντά
και είναι πρωτοφανές πώς και για
τόσο χρονικό διάστημα συνυπάρχουν
όλοι μαζί μέσα σε μια οικογένεια.
Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως σε
πρώτη φάση να δημιουργεί εντάσεις και
προστριβές αλλά σίγουρα προσφέρει και
μια μεγάλη δυνατότητα επανασύνδεσης
και επαναξιολόγησης των σχέσεων
όλων των μελών της οικογένειας. Μέσα
στις σημερινές συνθήκες ο θεσμός της
οικογένειας που έχει κλονισθεί κατά καιρούς σε
μεγάλο βαθμό, επανέρχεται ισχυρός και θέτει
τις αξίες της παράδοσης σε σημαντικό βαθμό
ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος καλείται να
περιοριστεί κοινωνικά, γεγονός που τον κρατά
απομακρυσμένο από οικείους και φίλους, από νέες
γνωριμίες και από τη δυνατότητα επικοινωνίας
πρόσωπο προς πρόσωπο με τους γύρω του και
τους συνανθρώπους του. Με την κρίση αυτή
στις κοινωνικές σχέσεις, επαναξιολογείται η
κοινωνικότητα ως μία βασική αξία και ανάγκη για
την επιβίωση των κοινωνιών, την εξέλιξη και την
πρόοδο, κάτι που μέχρι τώρα εθεωρείτο αυτονόητο
και δεδομένο, τώρα μπορεί να αποκτήσει νέες

Λάκκον ὤρυξεν καὶ
ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ
ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον,
ὃν εἰργάσατο·
Ψαλμ. Δαυίδ 7

Σοφές Σκέψεις
ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"
u Οι ασθένειες συχνά βοηθούν το Χριστιανό να
ταπεινώνεται και να γίνεται στην ψυχή
καθαρότερος.
Μεγάλοι άνδρες, ομολόγησαν μ’ευγνωμοσύνη αυτή τη δωρεά Θεού: Τον πόνο.
Ο Παύλος μίλησε για τον σκώλοπα της
σαρκός του, που τον έκανε να μη υπεραίρεται.
Ο Ιωάννης και ο Βασίλειος έκαναν λόγο για
τον επίμονο πυρετό που τους έψηνε το σώμα
αλλά και τους πυράκτωνε την ψυχή. Και
έκαμε να μείνουν στην Ιστορία της
Ανθρωπότητας: Χρυσόστομος ο ένας, ο
Ιωάννης. Μέγας ο άλλος, ο Βασίλειος.
Ο Μίλτων με την τύφλωσή του είδε
καθαρότερα τα μυστήρια της πίστεως και τα
τραγούδησε στον "Απωλεσθέντα Παράδεισό"
του.
Ο Μπετόβεν, από τότε που κουφάθηκε,
ανέβηκε με τη μουσική του σε ύψη θείας
εκστάσεως.
Κι ο μέγας Πασκάλ μπήκε στη χριστιανική
ζωή εξ αιτίας της αρρώστιας που του
κατερείπωσε το σώμα αλλά του χαλύβδωσε
την Πίστη στο Χριστό.
u Όλοι μας θέλαμε νά ‘χαμε δασκάλους, που θα
μας έρχονταν απ’ευθείας σταλμένοι από τον
Θεό. Αυτούς, όμως, τους έχουμε. Είναι τα
διάφορα γεγονότα της καθημερινής μας
ζωής.

2021- Έτος
ανασυγκρότησης
και μνήμης
διαστάσεις και να αναπτυχθεί στο μέλλον με
περισσότερες και θετικότερες για τους ανθρώπους
προοπτικές.
Οι συνθήκες αυτές μπορούν να μας δώσουν το
έναυσμα να συλλογιστούμε τις προτεραιότητες
που θέτουμε στη ζωή μας αλλά και τις αξίες μας.
Είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αναζητήσουμε όχι
μόνο τη σωματική υγεία αλλά και την πνευματική
υγεία, την καθαρή σκέψη και τη διανόηση. Περίοδος
περισυλλογής, μελέτης, εμβάθυνσης και παίδευσης.
Οι νεότεροι - μαθητές και σπουδαστές - μέσω των
τηλεδιασκέψεων ανακαλύπτουν τη γνώση, την
έρευνα, την εμπειρία και τη μεθοδολογία. Εκ των
συνθηκών, η αναζήτηση αυτή μπορεί να αποτελέσει
μια προσωπική υπόθεση κατά την οποία μπορούν
να διαπιστώσουν τα αληθινά τους ενδιαφέροντα,
να θέσουν στόχους, να κινητοποιήσουν τα ιδανικά
τους. Μπορούν να βάλουν τα θεμέλια για τη ζωή
που επιλέγουν, τη μόρφωση και το επάγγελμά τους
με αφοσίωση και σοβαρότητα και να διαμορφώσουν
βήμα-βήμα τις δικές τους αρχές για το μέλλον.
Οικοδομούν με καθοδήγηση και προσωπικό μόχθο
το παρόν αποβλέποντας σε ένα καλύτερο αύριο. Ο
περιορισμός αυτός τους ανοίγει τα φτερά, γιατί τους
κάνει να επιθυμούν και να εκτιμήσουν την αξία της
ελευθερίας και της δημιουργίας.
Όλοι οι άνθρωποι την περίοδο της πανδημίας,
του εγκλεισμού και της απομόνωσης έρχονται
αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και με τις σχέσεις
τους με τους άλλους ανθρώπους. Δημιουργούν
όνειρα και ελπίζουν σε όσα θέλουν και μπορούν
να πραγματοποιήσουν στο μέλλον. Μέσα από την
πίεση, τον περιορισμό και τον εγκλεισμό ατόμων
και κοινωνιών όλων των χωρών στον κόσμο,
καθένας μας αναζητά τρόπους διεξόδου, την
ελευθερία, την εξωτερίκευση, την κοινωνικότητα,
την ένταξή του δηλαδή τόσο σε προσωπικό
επίπεδο στην οικογένειά του όσο και σε συλλογικό
επίπεδο στην κοινωνία όπου ζει και συνυπάρχει. Ο
φόβος και η αγωνία δημιουργούν την ελπίδα και
την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο, για μία
ανάταση πνευματική και σωματική, για μία ένωση
και ειρήνη όλου του κόσμου, για ένα κοίταγμα του
κόσμου στο σύνολό του αλλά και κάθε ανθρώπου
προσωπικά. Βλέποντας τις θετικές απόψεις της
πανδημίας, συνειδητοποιούμε ότι προσφέρεται στον
άνθρωπο παγκοσμίως η δυνατότητα να αλλάξει,
να απαλλαγεί από καθετί ανελεύθερο και ψευδές
και να επικεντρωθεί στην αλήθεια και στο νόημα
της ζωής του, θέτοντας στόχους και νέες ιδεολογίες
και αρχές.
Το έτος 2021 εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Όταν το ελληνικό
έθνος αγωνίστηκε για την ελευθερία του και υπέστη
μεγάλη καταπίεση. Όμως, άντεξε τον πόλεμο και
κέρδισε με το πνεύμα της ομόνοιας, της ενότητας,
της πίστης, της αγάπης και της ελευθερίας, ώστε
να αποτινάξει τον ζυγό με θάρρος, γενναιότητα
και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στον Θεό.
Αυτός ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία
και ανεξαρτησία που βασίστηκε στις αρχές και
στις αξίες της οικογένειας, της παράδοσης, της
πίστης και της αλληλεγγύης 200 χρόνια μετά είναι
περισσότερο από ποτέ επίκαιρος.
Η 200ή Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης,
μέσα στη δοκιμασία που περνάμε μας δίνει τη
δυνατότητα να συναισθανθούμε τι πρέπει να
πράξουμε, ποιοι είμαστε και πού πρέπει να πάμε στο

Εκπαιδευτικά θέματα

μέλλον. Αποτελεί έναν συμβολικό σταθμό
για να κοιτάξουμε πίσω και να ανατρέξουμε
στις απαρχές του ελληνικού έθνους που
διαμόρφωσε ιδεώδη και αξίες. Θεσμικά η
Ελληνική Επανάσταση αναμφισβήτητα
έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία του
ελληνικού κράτους. Η δημιουργία όμως του
ελληνικού έθνους συνδέεται άμεσα με την
ανάπτυξη του γραπτού ελληνικού λόγου,
της ελληνικής γλώσσας. Ο νομπελίστας
ποιητής μας, Οδυσσέας Ελύτης, λέει
χαρακτηριστικά: «Τη γλώσσα μου έδωσαν
ελληνική· το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές
του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου
στις αμμουδιές του Ομήρου.» (Άξιον Εστί).
Η ελληνική γλώσσα μιλιέται αδιαλείπτως
για 3000 χρόνια –ένα μοναδικό προνόμιο–
και έτσι διαμόρφωσε τα πρώτα δείγματα
του ελληνικού έθνους. Η σύνδεση αυτή του
έθνους με τη γλώσσα, που μαρτυρείται από
τον Θουκυδίδη και τον Ηρόδοτο, δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και
καλλιέργεια του ελληνικού πνεύματος,
του ελληνικού πολιτισμού, της επιστήμης που
για πρώτη φορά αναπτύσσεται στην Ιωνία της Μ.
Ασίας και εξελίχθηκε με την ελληνική σκέψη σε
φιλοσοφία. Αυτός ο πολιτισμός που δημιουργεί την
ελευθερία της σκέψης και της προόδου επηρέασε
και εντάχθηκε στον μετέπειτα ρωμαϊκό, και στον
βυζαντινό και κατ’ επέκταση στον ευρωπαϊκό
πολιτισμό. Αυτό το ελληνικό έθνος που βασίστηκε
στη γλώσσα, στο πνεύμα, στην επιστήμη και στην
ελευθερία της γένεσης της φιλοσοφίας και της
σκέψης αγωνίστηκε για να συγκροτηθεί η Ελληνική
Επανάσταση. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός
συναντήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, τον
οποίο συνέχισε και βασίστηκε στις πανάρχαιες και
πανανθρώπινες αξίες της ισότητας, της ελευθερίας,
της ενότητας και στα ανθρώπινα δικαιώματα περί
φιλελευθερισμού και αυτοδιάθεσης των λαών. Στις
ιδεολογικές αρχές και στον λόγο των διαφωτιστών
στηρίχτηκε η Ελληνική Επανάσταση και ξεκίνησε
ένας Αγώνας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο.
Κοιτώντας πίσω την Επανάσταση του
1821, 200 χρόνια μετά, μπορούμε σήμερα να
συνειδητοποιήσουμε την εθνική μας ταυτότητα
και από που προερχόμαστε και καλούμαστε
να αναθεωρήσουμε, να ανανεώσουμε και να
προβάλουμε σύμφωνα με την ιστορία μας το
έθνος μας, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό, και
πάνω από όλα το πνεύμα το αγωνιστικό, το
πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα της πίστης
και της ελπίδας. Η νέα γενιά μπορεί να διδαχθεί
μέσα από την πορεία αυτή για να αποκτήσει και
να επιτύχει την «αριστεία». «Αριστεία» σημαίνει
η απόδοση στους νέους αυτού που τους ανήκει
και μπορούμε όλοι να τους βοηθήσουμε να το
αποκτήσουν. «Αριστεία» σημαίνει να δώσουμε
στους νέους να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία
και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να αναπτύξουν
την προσωπικότητά τους και να επιτύχουν την
ελευθερία τους. Η συνειδητοποίηση της ιστορίας
μας, η καλλιέργεια των αρχών και ιδεολογικών
αξιών που συμβολίζει η Επανάσταση του 1821,
η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός, η
Ορθοδοξία και το δημιουργικό αγωνιστικό πνεύμα
είναι οι απαραίτητες βάσεις αφετηρίας όλων των
νέων και όλων των ανθρώπων που επιδιώκουν να
αλλάξουν και να επιτύχουν την αληθινή ελευθερία
και δικαιοσύνη.
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί
σήμερα ένα ξεχωριστό σύμβολο για την υιοθέτηση
αξιών στον αγώνα μας μέσα στην πανδημία να
βγούμε υγιείς και ασφαλείς, αλλά και πνευματικά
και πολιτισμικά ενδυναμωμένοι, ισχυροί για να
ατενίσουμε έτσι ένα νέο, δημιουργικό μέλλον που
θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον διαχρονικό
πολιτισμό, τη γλώσσα και τον διάλογο. Κλείνοντας
με τον Οδυσσέα Ελύτη: «Εμείς οι Έλληνες πρέπει να
κοιτάξουμε το μέλλον πιστεύοντας ότι πρέπει να
κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» (Μαρία
Νεφέλη).

Κύριος ὁ Θεὸς οἰκτίρμων καὶ
ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ
πολυέλεος καὶ ἀληθινός.
(Έξοδος 34, 6)

The LORD God, merciful and
gracious, long-suffering, and
abundant in goodness and truth.
(Exodus 34:6)
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα παγκόσμιο
γεγονός τεραστίων διαστάσεων. Κανείς από εμάς
τους σύγχρονους Έλληνες δεν μπορεί να συλλάβει
σε όλο το μέγεθος και τις εκφάνσεις του το μεγαλείο
μερικών χιλιάδων φτωχών και αδύναμων ανθρώπων που
στράφηκαν κατά μίας πανίσχυρης Αυτοκρατορίας για
να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Είναι πραγματικά
μοναδικό το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να
κρατήσουν ζωντανό τον Αγώνα για δέκα περίπου χρόνια
και πέτυχαν να ιδρύσουν το πρώτο ελληνικό κράτος.
Η Φιλική Εταιρεία είχε οργανώσει ιδανικά την έναρξη
του ένοπλου Αγώνα.
Οι Έλληνες απαιτούν την ελευθερία τους και
ξεσηκώνονται κατά των Τούρκων, γιατί είναι ένα έθνος
διαφορετικό από αυτούς και είχαν υποδουλωθεί με τη
βία. Οι Έλληνες έχουν συνεχή ιστορία από τους αρχαίους
προγόνους τους, μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν τις ίδιες
παραδόσεις και δεν αντέχουν άλλο τον οθωμανικό ζυγό.
Αυτά διακηρύσσει ο Ρήγας Βελεστινλής και σπέρνει τον
σπόρο της λευτεριάς...

200 χρόνια

από την Ελληνική
Επανάσταση

Η καθαρή πόλη
Mια φορά και έναν καιρό ήταν μια παρέα κάποιων
εντόμων, που αποτελούνταν από πέντε μέλη: την Φάλτσα
Χορδή, τον Καυσαέρ Αμαξέρ, τον Ρύπο, τον Ανακύκλο
και την Ιπτάμενη Ρύπανση. Όλοι τους έγιναν μία ομάδα,
η οποία ονομάστηκε «Τα Βλαβερά Έντομα εναντίον της
Καθαρής Πόλης». Αρχηγό τους όρισαν τον σπουδαιότερο
από όλους, τον Ρύπο. Ενώθηκαν για έναν και μοναδικό
λόγο, να καταστρέψουν την φύση και το περιβάλλον,
την χλωρίδα και την πανίδα, τον άνθρωπο. Αποφάσισαν
να ζουν αρμονικά μεταξύ τους και να συνεργάζονται
άψογα, για να έχουν άριστα αποτελέσματα ως προς την
ολοκλήρωση του σκοπού τους.
Αμέσως δόθηκαν οι αρμοδιότητες: Φάλτσα Χορδή με
την ηχορύπανση θα έσπαζε τα τζάμια των οικοδομών,
ο Καυσαέρ Αμαξέρ θα γέμιζε με διοξείδιο του άνθρακα
την ατμόσφαιρα, ο Ρύπος θα αφάνιζε το οξυγόνο,
ο Ανακύκλος θα εμπόδιζε την ανακύκλωση των
σκουπιδιών. Η Ιπτάμενη Ρύπανση θα επέβλεπε από
ψηλά την καταστροφή και θα «έσπρωχνε» τα μικρόβια
στους ανθρώπους. Ο αρχηγός τους, ο Ρύπος, ζήτησε
από όλους να επιτελέσουν με θρησκευτική ευλάβεια τις
υποχρεώσεις τους.
Πέρασε καιρός, ώσπου να γίνουν όλα τα μέλη της
παρέας παραγωγικά, αυξάνοντας την ρύπανση και
τελικά... τα κατάφεραν! Από τότε παρατηρούμε ότι αυτά
τα έντομα, που είναι τόσο επικίνδυνα, μέρα με την μέρα
πραγματοποιούν τον σκοπό τους, την ολοκληρωτική
καταστροφή της Καθαρής Πόλης.
Η Καθαρή Πόλη μας εκπέμπει SOS! Μπορούμε να την
βοηθήσουμε; Μπορούμε να την σώσουμε; Υπάρχει λύση;
Βεβαίως και υπάρχει, επειδή εμείς οι άνθρωπ οι
κρατάμε στα χέρια μας το καλύτερο εντομοκτόνο, για
να εξοντώσουμε τους ιπτάμενους εχθρούς μας, και αυτό
είναι:
«Πετάξτε τα σκουπίδια μόνο στους ειδικούς κάδους»
«Χρησιμοποιήστε το νερό με σύνεση, πριν αδειάσουν οι
πηγές και τα ποτάμια»
«Μετακινηθείτε με τα πόδια και με το ποδήλατο, για
τις κοντινές τουλάχιστον αποστάσεις, ώστε να μειωθούν
τα καυσαέρια»
«Αγαπήστε όλη την Πλάση, γιατί είναι η Δημιουργία
του καλού μας Θεού!»
«Προσευχηθείτε να προστατεύει πάντοτε ο Χριστός
μας τον κόσμο Του!»
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που δημιουργούν το πιο
ισχυρό εντομοκτόνο! Έτσι, θα διώξουμε την ιπτάμενη
απειλή πάνω από την Καθαρή Πόλη μας. Και τότε θα
την χαιρόμαστε πολύ! Όπως θα την χαίρεται και ο Θεός,
που μας την χάρισε!
Κατερίνα Μουκίδου, A’ Γυμνασίου
Περιοδικό Αγία Λυδία

Οι Τρεις Ιεράρχες
Κάθε χρόνο, στις 30 Ιανουαρίου, η Χριστιανική
Εκκλησία τιμά από κοινού τους τρεις Μεγάλους
Πατέρες και Οικουμενικούς Δασκάλους, τον
Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και
τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην Ελλάδα
τιμώνται ως προστάτες της εκπαίδευσης και
των γραμμάτων.
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών εισήχθη στην
εκκλησία στα μέσα του 11ο αιώνα από τον
λόγιο και μητροπολίτη Ευχαΐτων Ιωάννη
Μαυρόποδα (1000-1070), επί αυτοκράτορος
Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου (1000-1055).
Σκοπός του Μαυρόποδα ήταν να παρουσιάσει
τις τρεις εξέχουσες αυτές προσωπικότητες
της Χριστιανοσύνης ως τους κατ’ εξοχήν
υπερμάχους του τριαδικού δόγματος και να
δώσει τέλος στον φατριασμό που σοβούσε στο
σώμα της εκκλησίας για το ποιος από τους
τρεις ιεράρχες είναι ο σπουδαιότερος. Την
εποχή εκείνη μεγάλος αριθμός ιερωμένων
και πιστών είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες:
τους Ιωαννίτες, τους Γρηγορίτες και τους
Βασιλείτες.
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, εκτός από
τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα, έχει και
εκπαιδευτικό στα καθ’ ημάς. Θεωρείται ως η
εορτή των ελληνικών γραμμάτων, καθόσον οι Τρεις Ιεράρχες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής
διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας
της εορτής των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1841 από το ακαδημαϊκό συμβούλιο του
Οθωνείου Πανεπιστημίου (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και πρωτογιορτάστηκε στις
30 Ιανουαρίου του 1842. Τα επόμενα χρόνια, ο εορτασμός επεκτάθηκε σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αντίδοτο στην ταραχή
Στο διδακτικότατο «Γεροντικό» αναφέρεται ότι κάποτε ο αββάς Ιωσήφ ρώτησε τον αββά
Νισθερώ: «Τι πρέπει να κάμω στη γλώσσα μου που δεν μπορώ να τη συγκρατήσω;». Και ο
αββάς Νισθερώ του απάντησε: «Εάν λοιπόν μιλήσεις βρίσκεις ανάπαυση;». «Όχι», απάντησε ο αββάς Ιωσήφ. Και τότε ο Γέρων τού είπε: «Εφόσον λοιπόν δεν έχεις ανάπαυση γιατί
μιλάς; Μάλλον, επομένως, σιώπα, και εάν κάποτε συμβεί ομιλία, εσύ πολλά άκουε μάλλον
παρά να μιλάς».
Κι ο ιερός Χρυσόστομος, άριστος ψυχολόγος, αναφέρει πολύ ωραία: Εάν έπρεπε να είναι
πάντα ανοιχτό το στόμα, τότε δεν θα υπήρχαν «θύρες», που θα το έφραζαν˙ εάν πάλι έπρεπε να μένει πάντοτε
κλειστό, τότε δεν θα χρειαζόταν «φυλακή», φρουρά. Γι’ αυτό λοιπόν υπάρχουν στο στόμα και «θύρα και φυλακή»,
ώστε στον κατάλληλο καιρό να μιλούμε ή να σιωπούμε. Υπάρχουν δε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η σιωπή
ωφέλησε περισσότερο από την ομιλία, όπως και η ομιλία ωφέλησε περισσότερο από τη σιωπή.

Η ιστορία της βασιλόπιτας
Μια ιστορία που συνέβηκε πριν από εκατοντάδες
χρόνια, πριν από 1500 χρόνια περίπου, στην πόλη
Καισαρεία της Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία.
Ο Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης της Καισαρείας και
ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη,
κατανόηση και αλληλοβοήθεια.
Κάποια μέρα όμως, ένας αχόρταγος στρατηγός τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι
οι θησαυροί της πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα
πολιορκούσε την πόλη για να την κατακτήσει και να την
λεηλατήσει.
Ο Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη νύχτα προσευχόταν
να σώσει ο Θεός την πόλη.
Ξημέρωσε η νέα μέρα και ο στρατηγός αποφασισμένος
με το στρατό του περικύκλωσε αμέσως την Καισαρεία.
Μπήκε με την ακολουθία του και ζήτησε να δει το
Δεσπότη, ο οποίος βρισκόταν στο ναό και προσευχόταν.
Με θράσος και θυμό ο αδίστακτος στρατηγός απαίτησε το
χρυσάφι της πόλης καθώς και ότι άλλο πολύτιμο υπήρχε
στην πόλη.
Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι της
πόλης του δεν είχαν τίποτε άλλο πέρα από πείνα και
φτώχια, δεν είχαν να δώσουν τίποτε αξιόλογο στον
άρπαγα στρατηγό. Ο στρατηγός με το που άκουσε αυτά τα
λόγια θύμωσε ακόμα περισσότερο και άρχισε να απειλεί
τον Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει πολύ μακριά από
την πατρίδα του ή κι ακόμη μπορεί να τον σκοτώσει.
Οι χριστιανοί της Καισαρείας αγαπούσαν πολύ το
Δεσπότη τους και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Μάζεψαν
λοιπόν από τα σπίτια τους ότι χρυσαφικά είχαν και του
τα προσέφεραν, ώστε δίνοντάς τα στο σκληρό στρατηγό
να σωθούν. Στο μεταξύ ο ανυπόμονος στρατηγός κόντευε
να σκάσει από το κακό του. Διέταξε αμέσως το στρατό του
να επιτεθεί στο φτωχό λαό της πόλης.
Ο Δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να
προστατέψει την πόλη του προσευχήθηκε και μετά
παρουσίασε στο στρατηγό ότι χρυσαφικά είχε μαζέψει
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μέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγμή όμως που ο στρατηγός
πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να αρπάξει τους
θησαυρούς, με το που ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα
χρυσαφικά, έγινε το θαύμα! Όλοι οι συγκεντρωμένοι είδαν
μια λάμψη και αμέσως μετά έναν λαμπρό καβαλάρη να
ορμάει με το στρατό του επάνω στον σκληρό στρατηγό
και τους δικούς του. Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός στρατηγός
και οι δικοί του αφανίστηκαν. Ο λαμπρός καβαλάρης ήταν
ο Άγιος Μερκούριος και στρατιώτες του οι άγγελοι. Έτσι
σώθηκε η πόλη της Καισαρείας.
Τότε όμως, ο Δεσπότης της, ο Μέγας Βασίλειος, βρέθηκε
σε δύσκολη θέση! Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά
στους κατοίκους της πόλης και η μοιρασιά να είναι δίκαιη,
δηλαδή να πάρει ο καθένας ότι ήταν δικό του. Αυτό ήταν
πολύ δύσκολο. Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος
και ο Θεός τον φώτισε τι να κάνει. Κάλεσε τους διακόνους
και τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν ψωμάκια,
όπου μέσα στο καθένα ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα
χρυσαφικά.
Όταν αυτά ετοιμάστηκαν, τα μοίρασε σαν ευλογία στους

κατοίκους της πόλης της Καισαρείας.
Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, μα η
έκπληξή τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη
όταν κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμάκι
αυτό κι έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά
της. Ήταν λοιπόν ένα ξεχωριστό
ψωμάκι, η βασιλόπιτα. Έφερνε στους
ανθρώπους χαρά κι ευλογία μαζί.
Από τότε φτιάχνουμε κι εμείς τη
βασιλόπιτα με το φλουρί μέσα, την
πρώτη μέρα του χρόνου, τη μέρα
του Αγίου Βασιλείου. Η βασιλόπιτα,
αγιοβασιλιάτικο έθιμο πολλών
αιώνων, μεταφέρεται από γενιά σε
γενιά, για να μας θυμίζει την αγάπη
και την καλοσύνη αυτού του Αγίου
ανθρώπου.
Το νόμισμα έχει το καθορισμένο
συμβολισμό του για μας τους
ορθοδόξους. Το ασημένιο ή χρυσό
χρώμα του θεωρείται ότι είναι κατά της βασκανίας, το
ψωμί είναι η γονική δύναμη για τα κτήματα του σπιτιού,ο
δε σταυρός αντιπροσωπεύει την θεϊκή προστασία.
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/ianouarios.html

Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ
ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν
αἱ ἁμαρτίαι.
(Ρωμ. 4,7)
Blessed are they whose iniquities
are forgiven, and whose sins are
covered. (Rom. 4:7)
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Έχει Ταλιμπάν η Ορθοδοξία;
Έλλειψη εκκλησιαστικής συνείδησης

Διαβάζοντας τελευταία στα ιστολόγια να
γράφουν «εκκλησιαστικοί» άνδρες, χάνει κανείς
τον νου του. Διερωτάται. Είναι, αυτοί που γράφουν,
πραγματικά ορθόδοξοι χριστιανοί; (Πατριάρχες,
αρχιερείς, ιερείς, γεροντάδες, μοναχοί);
Από τα γραφόμενά τους λείπει η αγάπη. Η
ειρήνη. Η σύνεση. Η ταπείνωση. Η λογική. Πάνω
απ΄όλα λείπει η εκκλησιαστική συνείδηση.
Ενθυμούνται αυτά που είπε ο Χριστός; «Μή
κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» (Ματθ. 7,1). «Πᾶσα βασιλεία
μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν ἐρημοῦται» (Ματθ. 12, 25).
«Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ
ἀγάπη τῶν πολλῶν ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται» (Ματθ. 24,12-13).
Τι σημαίνει πρώτος μεταξύ ίσων; Όταν ο
πρώτος προεδρεύει Ιεράς Συνόδου, υπάρχει άλλος
πρώτος (ίσος) με αυτόν; (Ιεράς Συνόδου τοπικής
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας ή Πατριαρχείου). Όταν
προεδρεύει ο πρώτος Οικουμενικής Συνόδου,
υπάρχει άλλος πρώτος (ίσος) με αυτόν; Δεν είναι
η διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι σε μία Σύνοδο
-οιαδήποτε Σύνοδο- ο πρώτος δεν αποφασίζει μόνος
του, αλλά σέβεται την πλειοψηφία των μελών,
αλλά ούτε και τα μέλη μπορούν να αποφασίσουν
μόνα τους; Μπορούν τα μέλη της Συνόδου να
συνεδριάσουν χωρίς τον πρώτο; Ασφαλώς όχι.
Μια τέτοια συνεδρίαση είναι παρασυναγωγή ή
τυρία. Δεν είναι αυτή η πραγματική διδασκαλία
της Ορθόδοξης Εκκλησίας;
Όποιος έχει εκκλησιαστική συνείδηση δεν
σχίζει τον άρραφο χιτώνα του Χριστού. Δεν θέτει
τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία. Δεν
αφήνει τον εγωισμό του να κυριαρχήσει και να
τον κάμει να πιστεύει, ότι είναι αλάθητος. Όχι
μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε οιαδήποτε
ευνομούμενη κοινωνία δεν επιτρέπονται αυτά τα
οποία τελευταίως παρουσιάζονται σε ορθόδοξα
ιστολόγια από τους παντός είδους ταλιμπάν της
Ορθοδοξίας.
Όταν κάποιοι φθάνουν στο σημείο να ερμηνεύουν
αυτοί με τον εγωϊσμό τους και το θέλημα του Θεού,
τότε τα πράγματα γίνονται αδιόρθωτα, εκτός
εάν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Ορθόδοξοι
χριστιανοί, όποιοι κι αν είστε, αποκτήστε ταπείνωση,
σύνεση και εκκλησιαστική συνείδηση.
Όσοι πραγματικά έχουν ορθόδοξο φρόνημα
και εκκλησιαστική συνείδηση δεν βγαίνουν στα
ιστολόγια, αλλά περιμένουν να ακούσουν τη σωστή
φωνή της Εκκλησίας. Η σωστή φωνή της Εκκλησίας
ακούγεται μόνο από τον πρόεδρο της Συνόδου ή από
τον επίσημο εκπρόσωπο αυτής. Όλα τα άλλα είναι
φωνασκίες μη ορθόδοξες και προϊόν εωσφορικού
εγωϊσμού.

Σκέψεις επί σκέψεων
νέων εφήβων
Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου

Εφηβεία και Θεός
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι η
αμφισβήτηση και η αναζήτηση. Η πίστη στο Θεό είναι ένα
βασικό υπαρξιακό ερώτημα κάθε ανθρώπου ειδικότερα
στην περίοδο της εφηβείας,είναι μία περίοδος κατεξοχήν
όπου ο νέος ζητάει και διψάει να βρει τον Θεό και να
ανακαλύψει την προσωπική σχέση μαζί Του. Πολλές
φορές αυτή η αναζήτηση είναι και ως αποτέλεσμα μιας
αντίδρασης. Οι συζητήσεις με τους μεγαλύτερους τις
περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στις αναζητήσεις
τους. Ο έφηβος πάντοτε επιζητά κάτι περισσότερο απ’ ότι
του προσφέρεται, του φαίνεται λίγο και στην ουσία θέλει
περισσότερο και περισσότερο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
και στην αναζήτηση με το Θεό. Η αναζήτηση του Θεού στην
εφηβεία αποτελεί στην ουσία αναζήτηση για την αλήθεια,
η αναζήτηση αυτή πολλές φορές γίνεται με λάθος τρόπο
διότι σκοπεύει στο τι είναι η αλήθεια και όχι ποιος είναι η
αλήθεια. Ο Θεός είναι πρόσωπο άρα και η αλήθεια είναι
πρόσωπο! Λοιπόν ο έφηβος δεν αναζητάει την αλήθεια
σε πρόσωπο αλλά συνήθως κινδυνεύει να ψάχνει την
αλήθεια σε ένα σύστημα ή μία ιδεολογία και να οδηγηθεί
σε λάθος συμπεράσματα με αποτέλεσμα να χάσει την

Τι είναι το κακό?
Επισκόπου Κεράμων κ. Βαρθολομαίου
Το κακό οντολογικά δεν υπάρχει. Είναι ανυπόστατο.
Δεν είναι ουσία, όπως ουσίες είναι τα άλλα όντα
(άνθρωπος, ίππος, δέντρο κλπ.) Είναι «μη ον», απουσία
και αναχώρηση του αγαθού, όπως και το σκοτάδι είναι
απουσία και αναχώρηση του φωτός.

Από πού προέρχεται το κακό?
Το κακό δεν μπορεί να υπάρχει στο Θεό ούτε ως
ιδέα γιατί τότε θα ήταν κακή η ουσία του Θεού, ούτε
προέρχεται απ’ αυτόν ως κτιστή ουσία στην κλίμακα των
φυσικών και πνευματικών όντων. Ούτε πάλι υπάρχει
έξω από τον Θεό ως αυτόνομη οντότητα, αντιθετική
προς το αγαθό, όπως ισχυρίζονται τα δυαρχικά
συστήματα. Κάτι τέτοιο θα κατέλυε την απολυτότητα
του Υψίστου. Οντως και θα κατέστρεφε την έννοια του
ενός Θεού, δηλαδή τον Χριστιανικό μονοθεϊσμό.
Το κακό δεν είναι ουσία είναι ποιότητα. Είναι
«συμβεβηκός» κάτι που επικάθεται εξωτερικά στη
φύση, χωρίς να αποτελεί εσωτερικό στοιχείο αυτής. Δεν
ανήκει στη φύση του ανθρώπου δοσμένο σε αυτόν από
τον Θεό. Αν ήταν υπεύθυνος γι’ αυτή θα ήταν μονάχα
ο δημιουργός.
Το κακό γεννιέται στην ηθική ελευθερία του λογικού
πλάσματος, στην οποία υπάρχει – δυνάμει –ως
δυνατότητα του ελευθέρου όντος να μένει στο αγαθό
ή να απομακρύνεται από αυτό. Υπεύθυνος συνεπώς
γι’ αυτό είναι αποκλειστικά ο λογικός άνθρωπος. Όχι
βέβαια ότι η λογική του ελευθερία είναι καθ’ εαυτή κακή,
η οποία (ελευθερία) είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού
προς τον άνθρωπο, άλλα κακή είναι η χρήση της σε όσες
περιπτώσεις αυτοπροαίρετα ξεμακραίνει από το θέλημα
και το νόμο του Θεού.

Η ελεημοσύνη
Επισκόπου Κεράμων κ. Βαρθολομαίου
Απαραίτητο συμπλήρωμα της νηστείας είναι η
ελεημοσύνη. Γιατί η νηστεία χωρίς ελεημοσύνη και
εγκράτεια χωρίς έργα αγάπης είναι λυχνάρι δίχως λάδι.
Τα έργα της αγάπης ήταν το λάδι που έλειπε από τα
λυχνάρια των πέντε μωρών παρθένων της παραβολής
και γι’ αυτό αποκλείστηκαν από την γιορτή του γάμου,
ακούγοντας τον φοβερό λόγο του Νυμφίου: «Αλήθεια
σας λέω, δεν σας ξέρω» (Ματθ:25:12).
Η ελεημοσύνη αμείβεται πάντοτε από τον Θεό, που
εξ αιτίας της και για χάρη της, παρέχει στον αμαρτωλό
άφεση: «Η ελεημοσύνη εξιλεώνει τις αμαρτίες» (Σοφ.
Σειρ.3:30) «Μεγάλη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης» λέει
«Ο Χριστός για μένα δεν είναι μόνο Ιθάκη, αλλά και
ολόκληρο το ταξίδι μέχρι να φτάσεις εκεί»
Αγγελική 17 χρόνων
«O Χριστός για μένα αποτελεί φίλο και συνοδοιπόρο σε
κάθε δύσκολη στιγμή. Ήταν εκεί όταν έδινα εξετάσεις, ήταν
εκεί όταν ήμουν άρρωστος, δε με εγκατέλειψε ποτέ, ήταν
εκεί...»
Μιχάλης 17 χρόνων
«Προσωπικά για μένα ο Χριστός είναι ένα από τα πιο
σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Πραγματικά πολύ
σημαντικό. Τον βάζω πάρα πολύ ψηλά στον πήχη, αν και θέλω
πολύ όμως δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πάντα γιατί αυτό δεν
ισχύει στην καθημερινή ζωή και στον αγώνα της επιβίωσης,
όμως γι’αυτόν θα πέθαινα και θα γινόμουν μοναχός»
Θανάσης 17 χρονών
«Είναι οδηγός μου όταν βρεθώ σε αδιέξοδο. Είναι αυτός που
ξέρω, ότι ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα με διώξει ποτέ από κοντά
του, είναι αυτός που με δέχεται γι’ αυτό που είμαι και όπως
είμαι. Είναι αυτός που βρίσκεται και υπάρχει πέρα και έξω
από το χρόνο και τον τόπο αλλά είναι τόσο κοντά μου και στο
χρόνο και στον τόπο»
Σοφία 16 χρονών
«Δεν ξέρω αν πραγματικά υπήρξε ο Χριστός ως άνθρωπος
και ούτε πρόκειται να το μάθω αλλά εάν υπάρχει έστω και
μία περίπτωση να ήταν αληθινό πρόσωπο αξίζει να πιστεύω
σε αυτόν»
Αναστάσης 16 χρονών

ο Άγιος Αμβρόσιος «γιατί με το δροσερό νερό της αγάπης
της σβήνει την φωτιά των αμαρτιών».
Ο Κύριος διδάσκει πως η ελεημοσύνη για
να έχει καρπό και μισθό πρέπει να
γίνεται με αγνά ελατήρια, φιλόθεα
και φιλάνθρωπα, από αγάπη
και μόνο, όχι από κενοδοξία.
«Προσέχετε να μην κάνετε
την ελεημοσύνη σας μπροστά
στους ανθρώπους, για να σας
δουν, αλλιώς μην περιμένετε
ανταμοιβή από τον ουράνιο
πατέρα σας» (Ματθ.6:1).
Αν όμως, ενας
άνθρωπος, είναι
φτωχός πως θα ελεεί;
Αυτός βέβαια δεν είναι
υποχρεωμένος να κάνει
υλική ελεημοσύνη,
μπορεί πάντως να
κάνει πνευματική:
Να συμπονάει και
να συμπάσχει με τον
εμπερίστατο συνάνθρωπό
του, να παρηγορεί τον θλιμμένο, να συμβουλεύει
τον παραστρατημένο, να διακονεί τον ανήμπορο, να
επισκέπτεται τον άρρωστο…μα πιο πολύ να προσεύχεται
ακατάπαυστα για όλους!
Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει, ότι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη
που μπορείς να κάνεις είναι να συγχωρείς ολόψυχα αυτόν
που σε αδίκησε. Συγχωρώντας τον πλησίον μπορείς να
ελπίζεις και στων δικών σου αμαρτιών την συγχώρηση
από τον Θεό.
Δείχνε λοιπόν, πλούσιο το έλεος σου, αδελφέ στους
άλλους και να είσαι βέβαιος ότι ο πολυεύσπλαχνος και
μισθαποδότης Κύριος θα δείξει τότε το άπειρο έλεός
του σ’ εσένα, σύμφωνα με το λόγο Του: «Μακάριοι όσοι
δείχνουν έλεος στους άλλους γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο
Θεός το έλεός του» (Ματθ.5:7)

Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου.
(Παροιμίαι 3, 11)
Μy son despise not the chastening
of the Lord.
(Proverbs 3,11)

Μέσα από ένα δείγμα λοιπόν απαντήσεων μπορούμε

να δούμε ότι οι έφηβοι γενικώς αρκετές φορές σκέφτονται
περί του Θεού και φιλοσοφούν και αποφασίζουν, αν αυτήν
την έμφυτη τάση που έχει ο άνθρωπος προς το θείο την
αποδέχονται, την ερευνούν ή όχι, αν την καλλιεργούν ή αν
απλά συνυπάρχει μαζί τους χωρίς καμία ιδιαίτερη σημασία
ώστε να αυξηθεί. Άρα λοιπόν εκείνο που οφείλουμε εμείς
ως ποιμένες της Εκκλησίας κυρίως και πρωτίστως είναι
να ζήσουμε την αλήθεια του Χριστού, να πιστέψουμε στο
Χριστό ως πρόσωπο και πως Αυτός είναι η αλήθεια και
η οδός που οδηγεί στην αλήθεια, εμπειρικά να ζούμε τη
σχέση μας με τον Χριστό. Τότε μόνο θα είμαστε σε θέση
να μεταλαμπαδεύσουμε την δική μας πλέον εμπειρία στην
αμφιταλαντευόμενη ψυχή των εφήβων. Οι έφηβοι όσο
καμιά φορά και αν φαίνονται ατίθασοι στη συμπεριφορά
τους, ωστόσο υπάρχει η τάση να φιλοσοφήσουν καθετί
που παρουσιάζεται ξαφνικά στη ζωή τους και να δουν αν
πράγματι αξίζει να παλέψουν γι’ αυτό ή όχι. Αν η δική
μας εμπειρική σχέση με το Θεό είναι αληθινή και όχι
προσποιητή τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να εμπνεύσουμε
τους μικρούς αυτούς «επαναστάτες», τους έφηβους να
προσανατολιστούν προς την αναζήτηση της αλήθειας ως
πρόσωπο πλέον και όχι ως ιδέα, αλλά και επιπλέον ως
τρόπο ζωής που θα αναδείξει όλο τον πνευματικό τους
εσωτερικό πλούτο αλλά και τη δύναμη που κρύβει η ψυχή
όταν αυτή συναντά τον δημιουργό της. Οι έφηβοι γενικά
είναι έτοιμοι για αλλαγές και πολλές φορές με πολύ
έντονο τρόπο, να φανταστούμε λοιπόν πόσο μεγάλη και
δημιουργική μπορεί να είναι η αλλαγή ενός εφήβου όταν
γνωρίσει αληθινά τον Χριστό με σωστό οδηγό, ο οποίος ο
ίδιος ζει εμπειρικά την σχέση του με το Χριστό και βιώνει
την αγάπη και την παρουσία Του στην ζωή του.

αλήθεια. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη είναι δύο έννοιες με
έντονη σημασία και παρουσία στην εφηβεία σε συνδυασμό
λοιπόν με την πίστη στο Θεό ή στην αναζήτηση του
Θεού οι έννοιες αυτές της εμπιστοσύνης και της αγάπης
παίρνουν πραγματική σημασία όταν συνοδεύονται με ένα
τρόπο ζωής σε σχέση με τον Θεο. Πίστη στο θεό λοιπόν
πραγματικά σημαίνει:
α) εμπιστεύομαι τον Θεό ως πρόσωπο και
αυτοπαραδίνομαι στο πρόσωπο Του. Δεν εμπιστεύομαι
αρχές και ιδεολογίες αλλα το προσωπο Του. Έτσι λοιπόν
αν η πίστη δεν είναι εμπιστοσύνη στο πρόσωπο Του
τότε πρόκειται για μία αυταπάτη άχρηστη που μπορεί
να οδηγήσει σε μία επικίνδυνη νεύρωση. Δυστυχώς
πάρα πολλοί άνθρωποι από αρκετά νεαρά ηλικία
ταλαιπωρούνται από μία αφηρημένη πίστη που βασίζεται
σε αρχές και όχι στο πρόσωπο του Θεού. Εμπειρικά
γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτο το στοιχείο της
πίστης μέσα του εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι
αυτή η έμφυτη πίστη να οδηγηθεί στο πρόσωπο που
κατέχει την αλήθεια και όχι αόριστα να υπάρχει η πίστη.
β) Πιστεύω στο Θεό σημαίνει επίσης ότι αγαπώ τον
Θεό επιδιώκω να έχω επικοινωνία με τον Θεό και αυτή
η επικοινωνία μου δίνει χαρά ενώ έστω και για λίγο η
απουσία του Θεού μου προκαλεί θλίψη και αβεβαιότητα.

Αγαπώ το Θεό σημαίνει ότι βρίσκω τρόπους να είμαι
συνεχώς μαζί του και εμπειρικά να απολαμβάνω την
αγάπη του όπως ένα ζευγάρι όταν αγαπιέται. Η αγάπη
στον Θεό δε συμβαίνει ξαφνικά ξεκινά από κάπου και
σταδιακά αυξάνει αλλά και μειώνεται και γενικότερα έχει
πολλές διακυμάνσεις. Βεβαίως εάν αγαπούμε οφείλουμε
να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη χάσουμε αυτή την
αγάπη, αυτό συνήθως είναι ίδιον και κατάσταση που ζουν
οι Άγιοι, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο ακόμη και την ίδια
τους τη ζωή -όπως οι μάρτυρες -να δώσουν για να μην
χωριστούν από την αγάπη του Θεού και την παρουσία
Του. Χαρακτηριστικά σημειώνει ένας άγιος της εποχής
μας, ο Άγιος Νικόλαος Βελίμιροβιτς ότι ζωή χωρίς το Θεό
δεν αντέχεται! Η εφηβεία είναι μία περίοδος στη ζωή που
ο νέος αναζητά φίλους και προσπαθεί με με κάθε τρόπο
να συνάψει φιλίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα
μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο μεγάλη θα μπορούσε
να εξελιχθεί η φιλία ενός νέου ανθρώπου που δίψα για
αγάπη και έρωτα αν συνδυαστεί με το πρόσωπο του
Χριστού! Εκεί θα βρει το πραγματικό του φίλο, ο οποίος θα
κάνει την διαφορα και δεν θα τον προδώσει ποτέ!
(Σκέψεις από το βιβλίο εφηβεία,
Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου)

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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Year 2021
Study the Past
Plan for the Future

An Encyclical for New Year’s Day
By Archbishop Sotirios of Canada
Let us sit and talk for a moment. Let us discuss our
sorrows and our troubles. Let us reminisce about the
days of old, as well as the most recent past.
If we could go back 200 years, we would come across
the so-called Old Man of the Morea, the Greek General
Theodoros Kolokotronis. Let us pay careful attention to
what he would tell us. Can you hear him? This is what
he would say:
“God has signed in favour of Greece’s freedom and
He does not take back His signature.” A handful of
brave young men took an oath: freedom or death. For
the Holy Faith of Christ. For the freedom of the
homeland. For the honor of the family. Who expected
the disorganized, the ragged, the barefoot, the unarmed
to succeed in revolution? They were victorious, because
they believed in God. They believed in themselves.
They believed in their intended purpose. In a purpose
which was just.
In 2021, we celebrate the 200th anniversary of the
Greek revolution. Let us however remember a few
more things.
The year 2020 was full of sadness, disasters and
problems. The coronavirus turned everything upside
down. What did we do? We did not, nor will we now,
stand idly by. The vaccine is here. The coronavirus will
be defeated.
The coronavirus was and remains a useful lesson for
us all. Why did God allow it? Nobody knows. Is it
because of our arrogance? Is it a result of our selfishness?
Does it relate to our infidelity? Why did we think that
we could dethrone God and sit on His Throne? Do you
remember what Eosphorus suffered? He hurtled and
crashed very badly. Do you remember what happened
to the smoke? With the first puff of wind, it dissolved.
The same happens to those who forget about God,
whose selfishness does not allow them to see what is
taking place right in front of them.
We are now at the beginning of 2021. What will we
do? Our enemies remain the same. Satan does not
change his ways. Neither does Turkey change its ways.
Will we surrender? No. We will plan for the future,
with faith in God, with faith in ourselves, with
confidence in our intended purpose.
This is how we will be victorious. Whatever the
threats we face, we will succeed. We are ready to
respond to any enemy with the third great ‘No’. The
first was the “Molon labe” (“Come and take them”).
The second was the glorious ‘No’ of 1940. With respect
to the Revolution of 1821, our victory is beyond dispute.
As for the third ‘No,’ it will be two-fold. It is a ‘No’ to
Satan and a ‘No’ to every other enemy.
Our resolution is to eradicate every evil from
ourselves. To raise our children with faith, and to keep
them close to the Church. The sapling needs careful
attention to become a tree. It needs to be watered, to be
raked, to be pruned, to be fertilized. In order to develop
into a virtuous person and a true Christian, a child
needs much more of our consideration, much more of
our attention, much more of our care. If we do not fulfil
this sacred duty of ours, we will not win the war. We
will have lost everything.
Let us live in Canada like a real family. The Church is
our home. Let us take care of our churches, our schools,
our institutions, the youth and the elderly, our parents
and grandparents. Let us be united around the Church,
let us be tied to the Church like strings on a guitar.
When the strings are tied to the guitar with the proper
tension, then there is harmony and great progress.
God has signed in favour of our salvation with His
sacrifice on the Cross. His sacrifice is not for nothing.
But our salvation requires our consent and our effort. Is
it in our interest to deny it? No. No more needs to be
said.
The road ahead is difficult. The struggle is great. But
the expected return is tremendous in securing the
progress of Orthodoxy and Hellenism in Canada, in
order to triumph over the present, and even more
importantly, for our place in heaven.
All together. All advancing forward. All of us holding
hands and walking together. Let no one be left behind.
Let us not be afraid. God Is with us. The victory is ours.
Let us move forward together. Happy New Year with
Christ at the helm!

Archdiocesan News
Because of the Covid19 pandemic we were unable
and remain unable to hold events to properly celebrate
the 200th anniversary of the Greek Revolution of
1821. For this reason we decided that our newspaper
“Orthodox Way” shall contain pages describing the
events of the Revolution of 1821 in every one of its
editions for the year 2021. In its first edition it will
deal with the events surrounding St. Gregory the
5th, Patriarch of Constantinople, whom the Turks
hung on April 10th, 1821, Easter day, at the gates of
our Ecumenical Patriarchate, which have since then
remained permanently closed. There are some who
criticize (condemn or accuse) him as a traitor, since
in an Encyclical of his he condemned the revolution.
These unfortunate people do not understand, that he
did this only to save the lives of many Greeks, since
secretly he had been initiated to the “Filiki Eteria” and
was a close collaborator of Ipsilantis. This can be seen
in his communiques (letters).
Because of Covid19 very few are present at the
Holy Services and Divine Liturgies of our churches.
His Eminence Archbishop Sotirios and Their Graces
Bishops Vartholomeos of Keramos, Athenagoras
of Patara and Iakovos of Zinoupolis, celebrated
Divine Liturgies at many churches, of course always
respecting and in accordance with all the local rules
and regulations of the various levels of government
in Canada.
Archbishop Sotirios celebrated Divine Liturgy

on Christmas day at St. George Greek Orthodox
Church, Toronto. The Divine Liturgy was broadcasted
throughout Canada by Odyssey TV a station of Mr.
John Maniatakos.
On New Year’s day, Archbishop Sotirios celebrated
the Divine Liturgy at St. Nicholas Greek Orthodox
Church, Toronto. At the end of the Divine Liturgy,
the Doxology of the new year was chanted and the
traditional Vasilopita was cut. Of course, once again,
all the regulations of the province of Ontario were
observed.
We wish everyone not only a happy and blessed
New Year, but also for our release from this terrible
pandemic.
Their Graces the Bishops celebrated Divine Liturgies
and other services at our churches and monasteries.
With significant delay due to the Covid19 pandemic
a new priest from Greece, Fr. Apostolos Gkolias,
theologian and byzantine chanter, finally arrived.
Fr. Apostolos is a married clergyman, father of two
children. He has assumed his responsibilities at St.
Nicholas Greek Orthodox Church, Toronto. The
Archbishop, as always, wished him ”Blessed by God.
Worthy and to prove yourself”.
We are expecting two more priest from Greece:
Frs. Nikolaos Sideras and Theofanis Papadakis.
Their arrival has also been delayed because of the
coronavirus, but they will come. Both of these priests
are theologians and English speakers.
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200 χρόνια

από την Ελληνική
Επανάσταση

"Χτυπάτε, πολεμάρχοι!...
Μη λησμονήτε το σχοινί, παιδιά,
του Πατριάρχη!"...
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
(Ματθ. 24:42)
Watch therefore: for ye know not
what hour your Lord doth come.
(Matth. 24:42)
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον
Προύθο. Peter von Hess Μουσείο Μπενάκη-Αθήνα

The basic spiritual virtues
The Apostle enumerates those foundational virtues
which comprise the Christian’s spiritual life. And he
begins with love. Because as Saint John Chrysostom
interprets, love is the root for the virtues which follow.
It is the foundation upon which the spiritual edifice
is built. It is the spring which nourishes the flow of
the river of divine grace. How is it
possible for the soul to be flooded
with spiritual joy and rejoicing, if
the heart is not warmed by divine
love? How can the peace of God
dwell within us, if we don’t first feel
love for our neighbor?
Basil the Great, referring
to the virtues of goodness and
longsuffering, says the first one, on
the one hand, widens and makes
the heart spacious so that the lenient
behavior is opportune and easy
toward all our fellow man, imitating
God who is “lenient to everyone”
(Ps. 85:5). While longsuffering
focuses on rendering justice in a
beneficial manner and not with an
unyielding strictness. It gives time,
it also gives another opportunity for
correction.

The virtue of goodness includes kindness and
meekness and refers to the good- producing grace
of the Holy Spirit which is offered in the life of the
Church, as the Psalmist mentions:
“Do good, oh Lord, in your good pleasure to Zion”,
in other words, the Church (50:20). The Holy Spirit
pours the goodproducing mercy of God and makes
the soul meek which believes and seeks it with prayer
and repentance.
The virtues of faith, meekness
and temperance in common,
complete the triptych of chastity,
which spiritually fortifies man
from the temptations of disbelief,
of atheism and the influence
of the fleshly desires and of
anger. For this spiritual fruit to
be achievable, presupposes tried,
deep and unshakable faith. Not
thin faith, in other words weak
faith, but to accept with certainty
that “what is impossible for men
is possible for God” (Luke 18:27).
About spiritual temperance
Basil the Great says that it is a
virtue which moderates extremes,
in other words, unrestrained
delight and physical hardship
without discretion.
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The Life
Aquatic
Underwater
Ministry
The Baptism of Jesus is an
event that, in many Churches, is
passed over in relative silence. At most, they
treat it as an act of obedience or humility.
Christ is clearly not in need of repentance
(He has no sin), and yet He insists that
John should baptize Him. The Holy Spirit
is seen to descend and rest upon Him at
the completion of this act. That, in sum, is
almost everything said about His Baptism
throughout much of the Christian world.
Not so, in Orthodoxy. The feast of Christ’s
Baptism (known as Theophany), is one of the
three greatest feasts of the year: Christmas,
Theophany, Pascha. The three feasts are
similar. Their iconography has intentional
“rhyming” elements, and the liturgical
pattern is similar. Pascha is, of course, the
truly Great Feast, the other two being lesser,
or little “Paschas.” Christmas is sometimes
called the “Winter Pascha.”
In the cultures where Orthodoxy
dominates, Theophany sees large public
gatherings. In Greece, young men dive into
the waters to retrieve a Cross that is thrown
as part of the Blessing of the Waters. In
Russia, people plunge themselves into the
icy waters of her frozen rivers. Everywhere
in the Orthodox world, the Feast centers
around water. It also initiates the season
in which priests visit the homes of the
faithful in order to bless them (with water).
That such festivities are absent in Western
Christian traditions is of note. It signals

that some fundamental understanding that
permeates the Orthodox world is largely
absent elsewhere. Something essential is seen
as peripheral.
For lack of a better phrase, I will describe
this difference as rooted in the “culture
of Atonement.” The most fundamental
aspect of Christian belief is found in how
we understand the actions and ministry of
Christ. St. Paul offers the simple creedal
formula: “For I delivered to you as of first
importance what I also received: that Christ
died for our sins in accordance with the
Scriptures.”(1 Cor. 15:3) To that simple
statement, every Christian group would (or
should) say, “Amen.” But the agreement
seems to vanish beyond that point. To
say more than “Christ died for our sins”
immediately requires some notion of how
“atonement” occurs. At its root, the question
is, “How does Christ’s death reconcile us
with God (make for at-one-ment)?” To
answer that question, it is also necessary to
say what it is that separates us from God.
What is the nature of sin such that it is a
problem?
It is around these questions that
the “cultures of Atonement” begin to
differentiate. As a matter of historical fact,
the answer to these questions was never
singular. The New Testament presents
something of a “spectrum,” drawing on any
number of metaphors when the subject is
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addressed. What can be said,
for sure, is that, over time,
and for a variety of reasons,
those metaphors tended to
separate themselves. East
and West, particularly as
they became estranged,
developed different
“cultures” as they spoke on
these matters. Using broad
strokes, we can say that the
East tended to describe the
Atonement in ontological
terms, terms that described
sin as death, a movement
from being towards nonbeing, as the problem, and
Christ’s death-as-a-union
with us in our death, and
our union-with-His-life, as
the solution. He becomes what we are that
we might become what He is. The West
tended to describe the atonement in juridical
terms, terms that described sin as a legal debt
that required a payment. Sin was seen as a
legal problem and Christ’s atonement was
explained as a legal solution. Christ’s death
paid for our sins.
It is little wonder that the West could
see very little importance in the Baptism of
Christ. There was no “problem” being solved.
He had no sin, and Baptism was understood
only in that sin-as-legal-problem mode.
Thus, His Baptism is reduced to an example
of His meekness. On the other hand, in the
East, where sin is an ontological question, a
movement towards death, Christ’s Baptism
is seen as an act of His uniting Himself to
us in our sin.
The hymnography associated with Christ’s
Baptism draws all of this in fine focus. From
the sixth of the Royal Hours:

“O Prophet,” the Lord now says to John,
“come and baptize Me, thy Creator, for I
cleanse and enlighten all with grace! Touch
My divine head and do not hesitate! O
Prophet, let it be so now; for I have come
to fulfill all righteousness! Make haste; for
I hasten to destroy the Enemy, the prince of
darkness, hidden in the waters, that I might
deliver the world from his snares, and in My
love grant eternal life!”
Christ comes to us under the waters,
beneath the waves of chaos. His ministry is
an underwater ministry.
It is there, beneath the waves, that we find
Him. It is to be noted that all who come to
Him are immediately plunged beneath the
waters. It is our union with Him. Baptized
into His death, just as He was Baptized
into our death, so we are Baptized into His
resurrection, for He has overcome the waters.
We, too, now have an underwater ministry as
we seek to save those who are lost. There are
moments of sheer resurrection in which we
also become water walkers, as winds and seas
obey Him. And He rescues us yet again as our
unsteady feet, guided by an unsteady faith,
begin to slip back under the waves. Buried
with Him in the waters of Baptism, we are
raised in the likeness of His resurrection. As
He is, so are we in this world. Our ministry
is beneath the waves. We daily enter into the
aquatic life that we might save some who are
drowning. Here, we hasten to destroy the
Enemy, hidden in the waters, trampling Him
underfoot in the name of Christ.
Christ is Baptized! Glorify Him!
Fr. Stephen Freeman. “The Life Aquatic
- Underwater Ministry.” Glory to God for All
Things, 6 Jan. 2021, https://blogs.ancientfaith.
com/glory2godforallthings/2021/01/06/the-lifeaquatic-underwater-ministry/.

Church Attendance

On how men must become like children
in order to be sons of God

Thus, speaks the Lord and his word is holy
and true. What advantage do children have
over the adults? They have three advantages
in faith, in obedience and forgiveness. The
child asks his parents about everything and
no matter what his parent replies, the child
believes is his parents! The child is obedient
to his parent and easily subordinates his
will to the will of his parents. The child is
forgiving and even though he provokes
easily he forgives quickly. Our Lord requires
these three from all men, that is, faith,

obedience and forgiveness.
He desires that men believe in
Him unconditionally, as a child
believes in his parent that they
be unconditionally obedient to
Him as a child is to his parent
and that they be forgiving in
relation to one another, not
remembering evil and not
rendering evil for evil. Faith,
obedience and forgiveness are
three main characteristics of a
child’s soul. Purity and joy are
in addition to these. As a child
is not greedy, a child is not in
the lustful and a child is not the
vainglorious. The child’s eye
is unspoiled by vices and his
joy is unspoiled buy worries.
Brothers, who can make us
all that again into children? No one except
the one Christ. He can make us over into
children and help us to be born again by His
example, by His teaching and by the power
of His Holy Spirit.
Oh Lord Jesus, perfect in obedience and
meekness, Eternal Child of the Heavenly
Father help us to become as infant by faith
in Thee, by obedience towards Thee, and by
forgiveness towards one another.
To you be the glory and praise forever!
( St. Nikolai Velimirovic)

What happens in
the temple cannot be
duplicated in the home
Over the years I have met people who have
chosen not to join a church, choosing, rather,
to “worship” at home. Some have convinced
themselves church is a waste of time, and feel
they can be close to God while staying home
on a Sunday morning. Others believe none
of the churches teach the bible according to
their own interpretation, and choosing to
worship in the privacy of their own home,
assure themselves they won’t have to hear
any false teachings.
Some people have chosen to stay away
from church because of past conflict with a
clergyman, or perhaps got tired of hearing
pleas for money, and have convinced
themselves that giving to a charity is money
better spent (in reality, church goers tend
to outspend non-church goers in charitable
giving).
Some are even allowing fear of the
pandemic to keep them from receiving the
Body and Blood of Christ, as though doing
so would expose them to the Covid-19 virus.
Ignoring the fact that communion brings

The Church Represents
the Realm of the Holy
Ὁ διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν
οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων
μὴ κλέπτειν κλέπτεις;
(Ρωμ. 2,21)
Thou which teachest another,
teachest thou not thyself?
thou that preachest a man
should not steal,
dost thou steal?
(Rom. 2:21)

Why is it necessary to listen to the Church and not to a man
who thinks against the Church, even though he might be
called the greatest thinker? Because the Church was
founded by the Lord Jesus Christ and is guided by the
inspiration of the Spirit of God; because the Church
represents the realm of the Holy, a grove of cultivated fruit
trees. If someone rises up against the realm of the Holy, it
means that he is unholy. Why then listen to him? “The
Church is an enclosure,” says the all-wise John Chrysostom.
“If you are within, the wolf does not enter; but if you leave,
the beasts will seize you. Do not distance yourself from the
Church; there is nothing mightier than the Church. The
Church is your hope. The Church is your salvation. The
Church is higher than the heavens. The Church is harder
than stone. The Church is wider than the world. The
Church never grows old but always renews itself.”
By St. Nikolai Velimirovich

about healing of body and soul, in their lack
of faith, they worry this may not be the case.
In truth, God has given us the Church
as the very place wherein we can grow
spiritually, while enjoying the protection,
and the blessings, of being in weekly contact
with other believers. Just like an earthly
family, we don’t always enjoy the presence of
other members, but it is often those difficult
and uncomfortable moments that help us
grow the most. As well, there are blessings
that would never be experienced, should we
remain apart from fellow Christians.
In Luke 4:16, we read that Our Lord
Jesus Christ was regularly in the temple, for
“He went to Nazareth, where he had been
brought up, and on the Sabbath day he went
into the synagogue, as was his custom.” It
was Christ’s regular practice to go to church,
“As he always did on the Sabbath, he went to
the meeting place.” If Our Lord Jesus made
it a priority to meet together with other
believers, how can we excuse ourselves from
doing the same.
Perhaps the most important reason for
weekly church attendance lies in the fact that
it is only in the church where we can receive
Holy Communion, for Our Lord went so
far as to say that unless we eat of His flesh,
and drink of His blood, we will have no life
in us (John 6:53). It is in the reception of the
Holy Mysteries where we
receive the grace needed
to grow spiritually, and
where we are empowered
to live in all holiness and
truth.
Finally, the neglect
of corporate worship
grieves the Holy Spirit
who lives within the
individual believer and
the Church as a whole. To
say we are fine without
our fellow believers
nagages the truth that
we are united to Christ
both on an individual
level, and together.
With love in Christ,
Abbot Tryphon
Tryphon, Abbot.
“Church Attendance.”
ancientfaith.com

ORTHODOX WAY

JANUARY 2021

On Patristic Theology
What is the Core of Orthodox Tradition?
Βy Protopresbyter John S. Romanides

entrusted with a treasure – the
Wtheology toofbeOrthodox
Tradition. Orthodox
e happen

theology is the culmination and product of centuries
of experience that have been repeated, renewed, and
recorded by those who have experienced theosis at
different times. We have the experience of the
patriarchs and the prophets as well as the later
experience of the Apostles. We call all of these
experiences ‘glorification.’ To say the prophet was
glorified means that the prophet saw the glory of
God. To say the Apostle was glorified means that the
Apostle saw the glory of Christ. Seeing the glory of
Christ, the Apostle ascertained by his own experience
that the glory of Christ in the New Testament is the
glory of God in the Old Testament. Hence, Christ is
the Yahweh and the Elohim of the Old Testament.
Although it is not clear in the Old Testament Who the
Holy Spirit is, the Apostles discovered Who He is by
experience. Their experience repeats the experience
of the prophets, but there is a difference because the

Apostles were glorified after the Incarnation:
Yahweh of the Old Testament now has the human
nature of Christ. Although three of the Apostles
were partially glorified during the Transfiguration
on Mount Tabor, all of the Apostles were fully
glorified at Pentecost, during which they reached
the highest state of glorification that any human
being can ever reach in this life.
After the experience of the Apostles come the
experiences of the glorified who include the Church
Fathers and those saints who reached theosis. And
so the experience of theosiscontinues to appear in
each generation up to the present. This experience of
theosis is the core of the Orthodox tradition, the
foundation of the local and ecumenical councils,
and the basis for the Church’s canon law and
liturgical life today.
If the contemporary Orthodox theologian is to
acquire objectivity, he must rely on the experience
of theosis. In other words, we can positively state
that a student of Patristic tradition has acquired
objectivity in his theological method only when he
has personally undergone purification and
illumination, and reached theosis. Only in this way
will the researcher not only understand the Patristic
tradition, but also verify for himself the truth of this
tradition through the Holy Spirit.
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"Οφείλομεν να αποθάνωμεν
δια την κοινήν σωτηρίαν"
" Και εγώ ως κεφαλή του Έθνους και υμείς
ως Σύνοδος οφείλομεν να αποθάνωμεν δια
την κοινήν σωτηρίαν. Ο θάνατος ημών θα
δώση δικαίωμα εις την χριστιανοσύνην να
υπερασπίση το Έθνος εναντίον του τυράννου.
Αλλ΄ αν υπάγωμεν ημείς να θαρρύνωμεν
την επανάστασιν, τότε θα δικαιώσωμεν τον
Σουλτάνον αποφασίσαντα να εξολοθρεύση
όλον τον Έθνος... Αι ημέραι ημών εμετρήθησαν.
Γεννηθήτω το θέλημα του Κυρίου, του
καλέσαντος ημάς εις την δεινοτάτην ταύτην
δοκιμασίαν, ήν οφείλομεν και με το ίδιον ημών
αίμα να ελαφρύνωμεν. Ας ετοιμασθώμεν λοιπόν
μετά πίστεως και ελπίδος να πίωμεν το ποτήριον
τούτο, το ητοιμασμένον ημίν, παρακαλούντες
τον Θεόν να γίνη το θέλημά Του, αλλά και
ημάς να ενισχύση εις τον άφευκτον τελευταίον
τούτον αγώνα. Τούτο συμφέρει εις το Έθνος! ".
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ Ε'

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK
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Do I Have To Fast Before
Receiving Holy Communion?

Fasting is a divine commandment (Gen 2:16-17).
According to Basil the Great, fasting is as old as humanity
itself; it was prescribed in paradise. It is a great spiritual
endeavor and the foremost expression of the Orthodox
ascetic ideal. As a spiritual endeavor, the true fast is
inseparable from unceasing prayer and genuine
repentance. Repentance without fasting is fruitless, as
fasting without merciful deeds is dead, especially
nowadays when the unequal and unjust distribution of
goods deprives entire nations of their daily bread.
Like a nurturing mother, the Orthodox Church has
defined what is beneficial for people’s salvation and
established the holy periods of fasting as God-given
protection in the believers’ new life in Christ against every
snare of the enemy.
Fasting for three or more days prior to Holy Communion
is left to the discretion of the piety of the faithful, according
to the words of Saint Nicodemus the Hagiorite: “… fasting
before partaking of Communion is not decreed by the
divine Canons. Nevertheless, those who are able to fast
even a whole week before it, are doing the right thing.”
However, the totality of the Church’s faithful must observe
the holy fasts and the abstinence from food from midnight
for frequent participation in Holy Communion, which is
the most profound expression of the essence of the Church.
The faithful should become accustomed to fasting as an
expression of repentance, as the fulfillment of a spiritual

Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'.
Ελαιογραφία. Ιστορικό Μουσείο-Αθήνα
pledge, to achieve a particular spiritual end in times of
temptation, in conjunction with supplications to God, for
adults approaching the sacrament of baptism, prior to
ordination, in cases where penance is imposed, as well as
during pilgrimages and other similar instances.

Ἀπόστησον θυμὸν
ἀπὸ καρδίας σου.
(Ἐκκλησιαστής 11,10)
Remove sorrow from your heart.
(Ecclesiastes 11,10)
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Are There ‘Taliban’
in the Orthodox Church?
On the Absence
of an Ecclesial Consciousness

If you were to read the latest blogs authored by selfproclaimed adherents of the Church, you would be
completely stupefied. One wonders whether these
authors are really Orthodox Christians? (Patriarchs,
hierarchs, priests, elders, monks)?
From their writings, we see that they lack love,
peace, prudence, humility and judgment. Above
all, they lack an ecclesial consciousness.
Do they remember what Christ said? “Judge not,
that you be not judged” (Mat. 7:1). “Every kingdom
divided against itself is brought to desolation” (Mat.
12:25). “And because lawlessness will abound, the
love of many will grow cold. But he who endures
to the end shall be saved” (Mat. 24:12-13).
What does it mean to be first among equals? When
he who is first presides over a Holy Synod (of a
local Autocephalous Church or of a Patriarchate),
can someone else be considered first (or equal) to
him? When the leading hierarch presides over an
Ecumenical Council, can someone else be first (or
equal) to him? Is it not the teaching of the Church
that in a Synod – any Synod for that matter – he
who is first does not decide alone but respects the
majority of members? Is it not equally true that
neither the members can decide on their own?
Would the members of a Synod be able to come
together in session without the presence of him
who is first? Certainly not. Such a meeting would
be an unlawful assembly or an uncanonical plot. Is
this not the true teaching of the Orthodox Church?
Those who possess an ecclesial consciousness do not
tear the robe of Christ. They do not place themselves
above the Church. They do not allow their egotism
to dominate and make them believe that they
are infallible. Not only in the Church, but also in
any well-governed society, what is lately being
presented by all kinds of Orthodox ‘Taliban’ in the
Orthodox press – to the extent that we can speak of
a truly Orthodox press – cannot be allowed to stand.
When some people reach the point where they
interpret the will of God through their own egotism,
then the situation becomes beyond repair, unless
there is real repentance. Orthodox Christians,
whoever you are, you need to develop humility,
prudence and an ecclesial consciousness.
Those who truly conform to the Orthodox mind and
cultivate an ecclesial consciousness do not appear on
blogs, but wait to hear the true voice of the Church.
The true voice of the Church is presented only by
him who presides over a Synod or by the Synod’s
official representative. Everything else is the noise
and racket of non-Orthodox voices brought on as a
result of luciferian egotism.

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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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

όγω του κορωνοϊού δεν μπορέσαμε και δεν
μπορούμε να κάνουμε σωστές εκδηλώσεις για
να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την εθνική
Επανάσταση του 1821. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε
η εφημερίδα μας “Ορθόδοξη Πορεία”, σε κάθε έκδοσή
της το έτος 2021, να περιέχει στις σελίδες της πολλά
από τα γεγονότα και τα διδάγματα της Επανάστασης
του 1821. Στην πρώτη της αυτή έκδοση αναφέρεται
κυρίως στον Αγ. Γρηγόριο Ε’, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον οποίο οι Τούρκοι κρέμασαν στις 10

NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ

Απριλίου 1821, ημέρα του Πάσχα, στην πύλη
(αυλόπορτα) του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η
οποία από τότε μένει κλειστή. Υπάρχουν και εκείνοι οι
οποίοι κατηγορούν τον Άγ. Γρηγόριο Ε’ σαν προδότη,
γιατί με εγκύκλιό του αφόρισε την
Επανάσταση. Δεν καταλαβαίνουν οι
δύσμοιροι, ότι αυτό το έκανε μόνο και
μόνο για να σώσει ψυχές Ελλήνων, ενώ
μυστικά ήταν μυημένος στη Φιλική
Εταιρία και στενός συνεργάτης του
Υψηλάντη. Τούτο αποδεικνύεται από
την αλληλογραφία του.
Λόγω κορωνοϊού ελάχιστοι
προσέρχονται στις Ι. Ακολουθίες και
Θ. Λειτουργίες των ιερών μας Ναών.
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος
και οι Θεοφ. Επίσκοποι Κεράμων κ.
Βαρθολομαίος, Πατάρων κ. Αθηναγόρας
και Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ετέλεσαν
Θ. Λειτουργίες σε διάφορους Ι. Ναούς,
βεβαίως τηρώντας όλα τα μέτρα των
οδηγιών των κυβερνήσεων του Καναδά.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ετέλεσε
την Θ. Λειτουργία των Χριστουγέννων
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο. Η Θ.
Λειτουργία μεταδόθηκε σε όλο τον
Καναδά από το κανάλι Odyssey TV του
κ. Γιάννη Μανιατάκου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία της πρωτοχρονιάς στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, κοπή βασιλόπιτας. Από
Την πρωτοχρονιά ο Αρχιεπίσκοπος
αριστερά Φ. Τόπος, Άρχων, Μαϊστωρ, διάκονος Ευδόκιμος Μαθιουδάκης, Αρχιεπίσκοπος
ετέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ.
Σωτήριος, π. Απόστολος Γκόλιας και Αναστασία Σωτηροπούλου, Πρόεδρος.
After the Divine Liturgy celebrating the New Year at St. Nicholas G.O. church, the cutting Νικολάου. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας
of the traditional ‘Vasilopita’. From left to right, Mr. F. Topos Archon Maestor, Deacon εψάλλη η δοξολογία του νέου έτους
Evdokimos Mathioudakis, Archbishop Sotirios, Fr. Apostolos Gkolias and Anastasia και εκόπη η παραδοσιακή βασιλόπιτα.
Τηρήθηκαν φυσικά όλα τα μέτρα των
Sotiropoulou, president.

Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία
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

οδηγιών της κυβέρνησης Οντάριο.
Ευχόμαστε σε όλους το νέο έτος να είναι όχι απλά
χαρούμενο και ευτυχές, αλλά και να απαλλαγούμε από
τον κορωνοϊό.
Οι Θεοφ. Επίσκοποι ετέλεσαν Θ. Λειτουργίες και
άλλες Ι. Ακολουθίες σε Ι. Ναούς Κοινοτήτων, αλλά και
των Μοναστηριών μας.
Με αρκετή καθυστέρηση λόγω κορωνοϊού ήλθε
από την Ελλάδα νέος ιερέας, ο π. Απόστολος Γκόλιας,
θεολόγος, γνώστης της αγγλικής γλώσσας και της
βυζαντινής μουσικής. Ο π. Απόστολος είναι έγγαμος
και πατέρας δύο τέκνων. Ανέλαβε καθήκοντα στον
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο. Ο Αρχιεπίσκοπος όπως
συνήθως του ευχήθηκε «Θεοευλόγητος. Καλορίζικος
και να αποδείξετε τον εαυτό σας».
Αναμένονται δύο ακόμη ιερείς από την Ελλάδα, ο
π. Νικόλαος Σιδεράς και ο π. Θεοφάνης Παπαδάκης.
Καθυστερούν λόγω κορωνοϊού, αλλά θα έλθουν. Και
οι δύο αυτοί ιερείς είναι θεολόγοι και γνώστες της
αγγλικής γλώσσας.

Οι τρεις Επίσκοποι σε ιεροτελεστίες. Αριστερά, ο Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού, Laval. Στη μέση, ο Επίσκοπος Πατάρων κ.
Αθηναγόρας στη Θεία Λειτουργία της πρωτοχρονιάς, στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο. Δεξιά, ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος εισερχόμενος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ, για τη Θ. Λειτουργία των
Χριστουγέννων. • The three Bishops celebrating holy services. From left, Bishop of Keramos Vartholomeos Christmas Divene Liturgy at Holy Cross G.O. church, Laval), Bishop of Patara Athenagoras(New
Year’s Divine Liturgy at St. Nicholas G.O. church, Toronto), Bishop of Zinoupolis Iakovos( Christmas Divine Liturgy, St. George G.O. church).
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Ιωάννης ο Πρόδρομος έγινε η αρχή και το
προμήνυμα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.
Ήταν ο ουρανοδρόμος αυγερινός μιας νέας
φωτοπερίχυτης Ανατολής. Ήταν η αρχή της Μεγάλης
Αρχής. Το κήρυγμα του ευαγγελίου του Χριστού τώρα,
λαμβάνει αρχή. Γίνεται μέσα στο χρόνο. Ο Λόγος όμως
είναι αΐδιος, άναρχος και αιώνιος. Δεν έχει καμμιά
σχέση με το χρόνο. «Εν αρχή ην ο Λόγος» Και ο Μωυσής
αρχίζοντας τη θεόπνευστη διήγηση της κοσμογονίας
του, γράφει: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και
την γην». Αφού ο Θεός είναι η αρχή του χρόνου, άρα
ήταν πριν από κάθε αρχή, ανεξάρτητος από τον υλικό
κόσμο. «Αεί ην και ουκ ην τις χρόνος η αιών, ότε ουκ ην
ούτος». Είναι άπειρος, και σαν άπειρος είναι άχρονος. Ο
άνθρωπος είναι πεπερασμένος, γι'αυτό και περιορίζεται
στα όρια του χρόνου.
Την αξία όμως του χρόνου στη ζωή μας ας
μελετήσουμε, τώρα, που ένα έτος μας φεύγει κι ένα
καινούργιο μας χαμογελά.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ
Είναι πανάκριβο δώρο του Θεού, ο χρόνος. Είναι
πολύτιμος μαργαρίτης. Αξίζει όλο το χρήμα της γης.
Αξίζει όλους τους θησαυρούς του κόσμου. «Αν η
οικονομία ενός τόπου εξαρτάται από την καλή χρήση
των χρημάτων, η ευτυχία της ζωής εξαρτάται από την
καλή χρήση του χρόνου. Εκείνος που θέλει να
δημιουργήσει κάτι μεγάλο, πρέπει να συγκέντρωσει
τις δυνάμεις του και στα πιο μικρά κι ασήμαντα.
Πρέπει να προσέχει και τά δευτερόλεπτα. Όπως ο
άνθρωπος δεν πετάει τα σεντς, διότι ξέρει πως τα
σεντς κάνουν τα δολάρια και τα δολάρια τα
εκατοστάρικα... έτσι δεν πρέπει να χάνει άσκοπα τα
λεπτά, γιατί τα λεπτά κάνουν τις ώρες, οι ώρες τις
μέρες, οι μέρες τις βδομάδες και οι βδομάδες τους μή
νες και τα χρόνια. Είναι μεγάλη σοφία να μπορούμε
να κερδίζουμε κάθε λεπτό.
Τό μυστικό των μεγάλων ανδρών υπήρξε στην
καλή
χρησιμοποίηση
του
χρόνου
Μένουμε
κατάπληκτοι μπροστά στο τεράστιο έργο, συγγραφικό, κοινωνικό, εκκλησιαστικό, του Μ. Βασιλείου,
του Μ. Αθανασίου, του Χρυσοστόμου, του

Τώρα!
Αυγουστίνου, και άλλων σοφών πατέρων της
Εκκλησίας. Πώς τα κατάφεραν να γράψουν χιλιάδες
σελίδες, μολονότι ήταν τόσο απασχολημένοι στή
ζωή τους; Μερικοί μάλιστα απ’ αυτούς έζησαν λίγα
σχετικά, χρόνια, όπως ήταν ό Μ. Βασίλειος που έζησε
μόνο σαρανταεννιά χρόνια. Οι κολοσσοί αυτοί της
αρετής και της σοφίας, δεν ήξεραν να σπαταλούν
ούτε μια στιγμή.
«Ρει γαρ ο χρόνος και ουκ εκδέχεται τον
βραδύνοντα», λέγει ο Μ. Βασίλειος. Ο χρόνος φεύγει
και δε ξαναγυρνά. «Η πιο μεγάλη συφορά είν’ ο
χαμένος χρόνος», είχε γράψει ο διάσημος
καλλιτέχνης, Μιχαήλ Άγγελος. Είν’ η πιο μεγάλη
ζημιά που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος.
Τόση σημασία έχει ο χρόνος και σ’ αύτη την τεχνική
ζωή των ανθρώπων, που ξοδεύονται συχνά χιλιάδες

κι εκατομμύρια δολάρια για να συντομευτούν δρόμοι
για δέκα και είκοσι λεπτά της ώρας. Στην καλή
χρησιμοποίηση του χρόνου οφείλεται ο πολιτισμός κι
η τέχνη και τα γράμματα κι η επιστήμη κι ό,τι ωραίο
και μεγάλο είναι ακριβοστημένο στον κόσμο. Οι ώρες
φεύγουν και πρέπει να τις υπολογίζουμε. Οι Ρωμαίοι
στις καλοκαιρινές τους κατοικίες έγραφαν στην
είσοδο: «Για την ανάπαυση κι όχι για τη τεμπελιά!» Ο
άνθρωπος δηλαδή, κι όταν αναπαύεται πρέπει πάντα
με κάτι ν’ ασχολήται. Αλλοιώτικα, υπάρχει ο κίνδυνος
η ανάπαυση να γίνει ραθυμία και οκνηρία.
Ο άγιος Ιερώνυμος έδωσε κάποτε μιά εξαιρετική
συμβουλή σ’ ενα νέο: «Πάντοτε ο διάβολος να σε
βρίσκει απασχολημένο με κάτι». Τότε θα φεύγει
ντροπιασμένος. Φοβάται πολύ εκείνους που
εργάζονται και δύσκολα τους αγγίζει. Κάθε στιγμή
λοιπόν, έχει αξία, -και γοργοκυλά σαν το ρυάκι.
Πόσοι δολοφονούν τον εαυτό τους, λέγοντες πως,
«έχουμε καιρό! Είμαστε ακόμα νέοι!» Μιλούνε με
πολλή προχειρότητα κ’ επιπολαιότητα. Ξεχνούν πως
η ζωή είναι πολύ σύντομη, κι ας έχει ζήσει ο άνθρωπος
80 καί 90 καί 100 χρόνια...
«Από τον Άμβωνα» Μ. Μιχαηλίδη

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα,
κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου
τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ
πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
(Λουκά,2.29-31)
Lord, now lettest thou thy servant depart in
peace, according to thy word: For mine eyes
have seen thy salvation, Which thou hast
prepared before the face of all people;
(Luke 2:29-31)

