“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι
εἶχον εἰρήνην
οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
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τοῦ Ἁγ. Πνεύματος
ἐπληθύνοντο”.
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Υπαπαντή
του Κυρίου

Ελληνορθόδοξη Παιδεία
στον Καναδά

200η επέτειος από την Ελληνική Επανάσταση
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
29 Μαΐου 1453. Ημέρα Τρίτη. Ημέρα που σκεπάστηκε το φως
του Ελληνοχριστιανισμού με το μαύρο πέπλο του σκοταδισμού.
Η πόλις εάλω (έπεσε). Ο βασιλιάς μαρμάρωσε. Η Αγια-Σοφιά
έγινε τζαμί. Η χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία διαλύθηκε.
Το κακό που βρήκε τους Έλληνες είναι απερίγραπτο. Έχασαν
σχεδόν τα πάντα. Ευτυχώς δεν έχασαν την πίστη τους στον
αληθινό Θεό. Τετρακόσια (400) χρόνια υπέφεραν όσο ουδείς
άλλος λαός.
Η Τουρκία χέρι με χέρι με τον μωαμεθανισμό, εφεύρηκαν το πιο
σατανικό σχέδιο για να αφανίσουν τον ελληνισμό. Εφεύρηκαν
τον γενιτσαρισμό. Έπαιρναν τα ελληνοχριστιανόπουλα από την
αγκαλιά των μανάδων τους, τα εξισλάμιζαν και τα εκτούρκευαν
και τα έβαζαν να σκοτώνουν τους γονείς τους και τα αδέρφια
τους. Υπάρχει σατανικότερο σχέδιο από αυτό; Δεν υπάρχει.
Τετρακόσια (400) ολόκληρα χρόνια υπέφεραν οι Έλληνες κάτω
από την τούρκικη σκλαβιά. Σχολεία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο
εδώ και εκεί κρυφά σχολειά. Στο φως του φεγγαριού ή του κεριού
ο γερο-καλόγερος μάθαινε τα ελληνόπουλα (σκλαβόπουλα)
ελληνικά γράμματα. Αναγνωστικό βιβλίο ήταν το ψαλτήρι. «Τ’
αλφαβητάρι το’μαθα στο ψαλητήρι μπήκα».
Ναι. Οι Έλληνες έχασαν σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν έχασαν
την πίστη τους. Με την χριστιανική τους πίστη επέζησαν.
Επανεστάτησαν για του Χριστού την πίστη την αγία. Για της
πατρίδας την ελευθερία. Για την τιμή της οικογένειας. Τα
κατάφεραν. Ελευθέρωσαν την πατρίδα. Ελευθερώθηκαν.
Απέκτησαν ξανά σχολεία. Έγιναν ξανά κράτος. Μπήκαν στον
χάρτη. Αναγνωρίστηκαν από όλους σαν κράτος. Έλαμψε το φως
του Ελληνοχριστιανισμού. Τους θαύμασαν όλοι.
Τώρα είμαστε στην πατρίδα μας την Ελλάδα, αλλά και
σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Είμαστε και στον Καναδά.
Σκόρπιοι, περισσότεροι από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) στον
απέραντο Καναδά. Οργανωμένοι κάτω από την Αρχιεπισκοπή
μας. Με εκκλησιές. Με κοινότητες. Με σχολεία. Με οργανισμούς.
Γιορτάζουμε τα ελληνικά γράμματα. Κι εμείς εδώ στον
Καναδά θα γιορτάσουμε τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών και
τα ελληνικά γράμματα μαζί. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Και
ποιοι μπορούν να είναι καλύτεροι προστάτες των ελληνικών
γραμμάτων από τους Τρεις Ιεράρχες;
Να ρίξουμε όμως μια προσεκτική ματιά. Να δούμε που
βρίσκεται σήμερα η Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον Καναδά. Να
είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς.
Ο κορωνοϊός μας έχει ζαλίσει. Όλα έχουν οπισθοδρομήσει.
Μαζί και η Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Μπόρα είναι και θα
περάσει. Ας κοιτάξουμε όμως την πραγματικότητα κατάματα.
Οι Ελληνορθόδοξες Kοινότητές μας έχουν σχολεία.
Ελληνορθόδοξα σχολεία. Οι περισσότερες έχουν ελληνορθόδοξα
σχολεία απογευματινά ή σαββατιανά. Η μεγαλώνυμος
Κοινότητα του Μόντρεαλ έχει ημερήσια ελληνορθόδοξα
σχολεία. Δεν τα έκανε τώρα. Τα άρχισε από την αρχή και τα
συνεχίζει. Αξίζει θερμών συγχαρητηρίων.
Συγχαρητήρια αξίζουν και οι άλλες Κοινότητες που έχουν
απογευματινά ή σαββατιανά ελληνορθόδοξα σχολεία. Και όλοι
οι διδάσκοντες και διδάσκουσες.
Αρίστη δουλειά κάμνει το HHF (Ίδρυμα Ελληνικής
Κληρονομιάς), ιδρύοντας έδρες νεοελληνικών σπουδών στα
διάφορα πανεπιστήμια του Καναδά. Θερμά συγχαρητήρια.
Το ημερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο «Μεταμόρφωση» στο
Τορόντο το ίδρυσε η Αρχιεπισκοπή μας. Έχει περισσότερα
από τριακόσια (300) παιδιά. Εργάζεται με τον καλύτερο τρόπο.
Εφέτος, παρά τον κορωνοϊό, πηγαίνει καλύτερα από κάθε άλλη
χρονιά. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση και στο προσωπικό
ολόκληρο, στους γονείς και τα παιδιά.
Είμαι υποχρεωμένος να ειπώ, ότι μπορούμε περισσότερα
να κάνουμε για την ελληνορθόδοξη παιδεία στον Καναδά.
Πρέπει να τα κάνουμε με παράδειγμα τους προγόνους μας στα
τετρακόσια (400) χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς που κράτησαν
την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Εμείς πρέπει να
κάνουμε καλύτερα. Ο Καναδάς είναι μία θαυμάσια χώρα. Μας
παρέχει τα πάντα. Πάνω απ’ όλα μας δίδει ελευθερία να ζούμε
την πίστη μας. Να μιλούμε τη γλώσσα μας. Να κινούμαστε
ελεύθερα. Εάν δεν κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο, δεν έχουμε
κανένα άλλο να κατηγορήσουμε παρά μόνο τους εαυτούς μας.
Οι σκλαβωμένοι πρόγονοί μας είπαν «ελευθερία ή θάνατος».
Εμείς να ειπούμε: Ελληνορθόδοξη παιδεία για να επιζήσουμε.
Για να μεγαλουργήσουμε. Για να κρατήσουμε την ορθόδοξη
πίστη μας. Τα ελληνοχριστιανικά μας ιδεώδη.
Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό το οφείλουμε στους
προγόνους μας που άντεξαν τα τετρακόσια (400) χρόνια της
τούρκικης σκλαβιάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Κανείς
να μη λιποψυχήσει. Κανείς να μην οπισθοχωρήσει. Κανείς να
μη μείνει πίσω. Εμπρός όλοι μαζί μπροστά για την κατάκτηση
της κορυφής. Κανένα ελληνορθόδοξο παιδί να μη χαθεί. Όλα
τα παιδιά μας να είναι στα ελληνορθόδοξα σχολεία. Να μην
κλείσουμε μάτι, μέχρι να επιτύχουμε αυτό.
Αυτό οφείλουμε στους προγόνους μας. Αυτό οφείλουμε στους
γονείς μας. Αυτό υποσχεθήκαμε στην πατρίδα μας Ελλάδα.
Αυτό θέλει ο μόνος αληθινός Θεός. Ο Ιησούς Χριστός.

Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, σε
ανάμνηση της έλευσης του μικρού Χριστού στον
Ναό των Ιεροσολύμων και της υποδοχής του
από τον πρεσβύτη ιερέα Συμεών. Εορτάζεται
στις 2 Φεβρουαρίου, μαζί με την ανάμνηση του
γεγονότος του καθαρισμού της Παναγίας από τη
λοχεία (σαραντισμός). Η Υπαπαντή του Κυρίου
είναι μία από τις 12 μεγάλες εορτές της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας («Δωδεκάορτον»).
Η Υπαπαντή του Κυρίου, που εξιστορεί ο
Ευαγγελιστής Λουκάς (β, 22-38), συνέβη σαράντα
ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού. Επειδή,

σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο, ήταν
το πρώτο παιδί της οικογένειας και
μάλιστα αγόρι, έπρεπε να αφιερωθεί
στον Θεό και συγχρόνως οι γονείς
να προσφέρουν μία μικρή θυσία από
ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά
περιστέρια. Τους προϋπάντησε στο
ναό ο υπερήλικας Συμεών, ο οποίος
δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του
και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Ο
πρεσβύτης ιερέας είχε λάβει υπόσχεση
από τον Θεό ότι δεν θα πεθάνει, προτού
δει τον Χριστό και Τον ευχαρίστησε με
τα λόγια:
Νυν απολύεις τον δούλον σου,
Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον
οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ό ητοίμασας
κατά το πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις
αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
Αρχικά, η Υπαπαντή εορταζόταν στον βυζαντινό
κόσμο στις 14 Φεβρουαρίου. Την ανήγαγε σε
δεσποτική ο αυτοκράτορας Ιουστι-νιανός το 542
και θέσπισε να εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου,
προκειμένου να ζητήσει τη μεσιτεία του Κυρίου για
ένα λοιμό που είχε ενσκήψει στην επικράτειά του.
sansimera.gr

Οι εκκλησίες δεν πωλούνται. Σώζονται και διαιωνίζονται
διαιωνίζονται..
Ο Ελληνισμός ενωμένος μεγαλουργεί.
Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Λάθη έγιναν στη διοίκηση και διαχείριση.
Μη μείνουμε σε αυτά. Δεν μας όρισε κανείς
δικαστές. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε ορθόδοξοι
χριστιανοί. Να συγχωρήσουμε και να ξεχάσουμε
το παρελθόν. Να προχωρήσουμε ενωμένοι
μπροστά.
Στο μείζον Τορόντο υπάρχουν δέκα έξι (16)
εκκλησίες. Γιατί οι δώδεκα (12) προχωρούν
πολύ καλά; Γιατί οι τέσσερις (4) εκκλησίες
που διοικούνται από την Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο έχουν προβλήματα; Η διοίκηση και
η διαχείρισή τους ήταν προβληματική. Ο
ελληνισμός του Τορόντο πρέπει να ενωθεί. Για
να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ιδρυθεί η Ελληνική
Κοινότητα Μείζονος Τορόντο.
Η κάθε εκκλησία πρέπει να γίνει ξεχωριστή
Κοινότητα και νομική οντότητα σύμφωνα με το
Ομοιόμορφο Καταστατικό Κοινοτήτων, ώστε να
υπάρχει καταμερισμός εργασίας.
Η περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο είναι οι τέσσερις (4) εκκλησίες (Παναγία,
Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ιωάννης, Αγ. Ειρήνη).
Μόλις κάθε νέα Κοινότητα γίνει ανεξάρτητη
οντότητα, πρέπει να της δοθεί η κυριότητα της
περιουσίας της, η εκκλησία, γιατί της ανήκει. Οι
εκκλησίες αγοράστηκαν από τους ορθοδόξους
χριστιανούς για να διατηρούνται για πάντα ως
τόποι λατρείας.
Εφόσον η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
χρέωσε τις εκκλησίες, η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα
βοηθήσει οικονομικά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα
δώσει σε κάθε μία νέα Κοινότητα ένα σοβαρό
ποσό –ίσως μέχρι ολόκληρο το ποσό του χρέους
που αντιστοιχεί στην κάθε εκκλησία- ώστε κάθε
Κοινότητα και η εκκλησία της να ορθοποδήσουν.
(Λαμβάνεται υπ’ όψη, ότι το συνολικό ποσό
του χρέους είναι τεσσσεράμισι εκατομμύρια

δολάρια ($4.500.000), όπως παρουσιάζεται από
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και υπό τον όρο
να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους
δανειστές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο).
Ο ελληνισμός για να μεγαλουργεί πρέπει να
είναι ενωμένος. Τα δεκαέξι (16) συμβούλια των
Εκκλησιών-Κοινοτήτων του μείζονος Τορόντο θα
αποτελούν τη γενική συνέλευση της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Τορόντο. Αυτή η γενική
συνέλευση θα εκλέγει το κεντρικό συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο.
Το Πολυμενάκειο Κέντρο να είναι η έδρα της
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο.
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο
να καταρτίσει μόνη της το καταστατικό της,
το οποίο θα ορίζει τους σκοπούς και πως θα
λειτουργεί. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί
να συζητηθούν και να κατοχυρωθούν νομικά.
Αναμένουμε την πατρίδα Ελλάδα να δώσει
χείρα βοηθείας. Όχι χρηματικά. Ηθικά. Να
υποστηρίξει την ένωση του ελληνισμού.
Είπαμε δεν θα γίνουμε κριτές. Είμαστε
Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί. Συγχωρούμε
και δίδουμε χείρα βοηθείας. Αντάξιοι των
αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Μιμητές των
ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, έχοντας
στο νου μας, ότι γιορτάζουμε φέτος τα 200
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ορθόδοξοι
χριστιανοί στην ψυχή και στην καρδιά. Εμπρός,
να εργασθούμε όλοι μαζί για του Χριστού
την πίστη την αγία. Για να ζούμε ειρηνικά,
ενωμένοι και αγαπημένοι. Για να μεγαλουργεί
ο ελληνισμός του Καναδά. Αυτό μας ταιριάζει.
Αυτό μας πρέπει. Εμπρός όλοι μαζί. Κανείς να
μη μείνει πίσω. Κανείς να μη λιποψυχήσει. Ο
Χριστός θα μας συντροφεύει και θα μας ευλογεί.

Ο Κολοκοτρώνης για την Επανάσταση...

«

Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει
με καμμιάν απ΄όσες γίνονται
την σήμερον εις την Ευρώπην. Της
Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον
των διοικήσεών των είναι εμφύλιος
πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος
ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με
άλλον έθνος, ήτον με ένα λαόν, οπού
ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωρισθεί
ως τοιούτος, ούτε να ορκισθεί, παρά
μόνο ό,τι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος
ηθέλησε ποτέ να θεωρήσει τον Ελληνικόν
λαόν ως λαόν, αλλ' ως σκλάβους. Μίαν φοράν, όταν επήραμεν
το Ναύπλιον, ήλθε ο Άμιλτον να με ιδεί, μου είπε ότι: "Πρέπει
οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμόν, και η Αγγλία να
μεσιτεύσει". Εγώ του αποκρίθηκα ότι: "Αυτό δεν γίνεται
ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ
συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε,
άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς,
εζούσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας
εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε
παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήτον
πάντοτε ανυπότακτα". Με είπε: "Ποία είναι η βασιλική φρουρά
του, ποία είναι τα φρούρια;" -"Η φρουρά του Βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια
η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά". Έτζι δεν με ομίλησε πλέον".

»
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών
Πριν λίγες μέρες, γιορτάσαμε την γιορτή των Τριών
Ιεραρχών, τη γιορτή των Γραμμάτων. Οι Τρεις Ιεράρχες,
ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν Άγιοι, μεγάλοι Διδάσκαλοι

μηνύματος της Εκκλησίας του Χριστού. Όλη η οικουμένη,
όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο,
ιδεολογία, χρώμα, θρησκεία και κοινωνική θέση
κλήθηκαν να κατανοήσουν ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλων
και να τον δοξολογούν απαύστως σύμφωνα με τους
υμνογράφους της Εκκλησίας μας.

3 Φεβρουαρίου 1830
Υπογράφεται το πρωτόκολλο
της ανεξαρτησίας
του ελληνικού κράτους
Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του Ελληνικού
κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου
του 1830) υπογράφτηκε από τις χώρες Αγγλία, Γαλλία
και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου του 1830. Ήταν η πρώτη
επίσημη, διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε

και θεμελιωτές της Εκκλησίας, του Ορθόδοξου δόγματος
αλλά και του Βυζαντινού πολιτισμού γενικότερα. Ήταν
επίσης δυναμικοί αγωνιστές υπέρ των φτωχών και
των αδυνάτων της κοινωνίας, επιτελώντας σπουδαίο
κοινωνικό έργο και εγκαθιδρύοντας ειδικά ιδρύματα.
Έχει καθιερωθεί η 30η Ιανουαρίου ως η επίσημη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών ιδιαιτέρως για την παιδεία και την
εκπαίδευση. Γεγονός που φανερώνει τη διαχρονικότητα
αλλά και την επικαιρότητα του έργου τους και της
παροιμιώδους προσφοράς τους.
Η μόρφωση και η παιδεία των Τριών Ιεραρχών σε
συνδυασμό με τα γνήσια βιώματα της πίστης ήταν τα
απαραίτητα στοιχεία για τη στήριξη της Εκκλησίας σε
μια κρίσιμη φάση της ιστορίας της με τους διωγμούς των
Χριστιανών και τους αγώνες εναντίον των αιρέσεων.
Οι Τρεις Ιεράρχες χρησιμοποίησαν την υψηλή τους
μόρφωση, δηλαδή τη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
της ρητορικής και της φιλοσοφίας για τη δημιουργία
του θεολογικού λόγου με τον οποίο προωθήθηκε και
εξαπλώθηκε το χριστιανικό δόγμα σε όλο τον κόσμο.
Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Χριστιανισμό
από τα στενά όρια της εκκλησιαστικής παροικίας και
έκαναν τον Χριστιανισμό παγκόσμια πίστη που να
συνδιαλέγεται με τον κόσμο, με την οικουμένη, με
όλους δηλαδή τους ανθρώπους. Στη σημερινή εποχή της
παγκοσμιοποίησης μπορούμε να παραδειγματιστούμε
από την αντίληψη της οικουμενικότητας των Τριών
Ιεραρχών, όπως λέει και το τροπάριό τους: «Τούς τήν
οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας».
Οι Τρεις Ιεράρχες ένωσαν την Ανατολή με τη Δύση,
τον αρχαίο κόσμο με τον νέο κόσμο του Χριστιανισμού.
Ένιωσαν και μετέδωσαν την οικουμενικότητα του

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

21 Φεβρουαρίου 2021
Τελώνου και Φαρισαίου
Αρχή Τριωδίου
Η περίοδος του Τριωδίου είναι μία Εκκλησιαστική
περίοδος δέκα εβδομάδων, που αρχίζει από την
Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και φτάνει μέχρι
και το Μεγάλο Σάββατο. Μέσα στην περίοδο αυτή
περιλαμβάνεται η Απόκρεω, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή

την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το
οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής
που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός. Πρώτος
κυβερνήτης του νεοσύστατου κράτους υπήρξε ο Ιωάννης
Καποδίστριας.

15 Φεβρουαρίου 2021
Ημέρα αφιερωμένη
στην Οικογένεια
Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί στον Καναδά (Alberta,
British Columbia, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan)
ημέρα της οικογένειας, για να δοθεί έτσι έμφαση στη
σημαντικότητα που έχει ο θεσμός της οικογένειας στην
κοινωνία μας.

Τι είναι το Τριώδιο

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ορθόδοξη Κατήχηση
Τη διδαχή της πίστης μας ΚΑΤΗΧΗΣΗ τη λέμε.
Με στόμα του κατηχητή ο Κύριος μιλάει.
Την πίστη την Ορθόδοξη ο Χριστιανός μαθαίνει
και με το άγιο βάπτισμα στην εκκλησιά του
μπαίνει.
Στα χρόνια τα πολύ παληά τους κατηχούσαν πρώτα.
Το βάπτισμα τους έκανε μέλη Χριστού στο σώμα.
Βαπτίζουν τώρα νήπια και αναδόχους βάζουν,
κι αυτοί καθήκον έχουνε την πίστη να διδάσκουν.
Πανάγαθε Δημιουργέ, κι εμείς οι βαπτισμένοι
την πίστη μας να μάθουμε, νάμαστε φωτισμένοι,
βοήθησέ μας στοργικά, και πάντα ενωμένοι
στο σώμα Σου να είμαστε τα τίμιά Του μέλη.

Θρησκεία
Ανθρώπου σχέση και Θεού, αυτό είναι θρησκεία.
Ο νους τ’ανθρώπου έλκεται πάντοτε προς τα θεία.
Πατέρας είναι ο Θεός, το πλάσμα αγαπάει.
Τη σχέσ’αυτή τη φυσική ο άνθρωπος ζητάει.
Αδάμ και Εύα άλλαξαν την φυσική την τάξη.
Με μόνη μια παρακοή, τη φοβερή την πράξη,
έχασαν τον Παράδεισο, κι αυτό πρέπει ν’αλλάξει.
Γι’αυτό γεννήθηκ’ο Χριστός, Θρησκεία να διδάξει.

Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα του ρόλου της οικογένειας ως βασικού κυττάρου της
κοινωνίας, μέσα στην οποία διαμορφώνονται οι πρώτες
κοινωνικές, συνεργατικές και συναισθηματικές σχέσεις.
Το σπίτι είναι οίκος προσευχής. Η πιο μεγάλη ευκαιρία
να ασκηθούμε στην αγάπη, στη φιλοξενία και στη
δικαιοσύνη είναι το σπίτι μας.
Kατ' οίκον Εκκλησία: Έτσι ονομάζεται στις «Πράξεις
των Αποστόλων» στην Καινή Διαθήκη το σπίτι μας. Και
πράγματι είναι Εκκλησία αφού είμαστε βαπτισμένοι
χριστιανοί, έχουμε το Εικονοστάσι μας καί κάνουμε
εκεί προσευχές και λατρευτικές πράξεις. Αν θέλουμε
μάλιστα να ακριβολογήσουμε θα πρέπει να πούμε ότι
η οικογένεια είναι η πρώτη Εκκλησία.
"Οι οικογενειακές χαρές είναι ευλογημένες από τον
ουρανό". (Σενέκας)
"Η οικογένεια είναι η βάση και η αρχή του πολιτισμού".
(Λουκιανός)
"Ο οίκος είναι το κυριότερο σχολείο της ανθρώπινης
αρετής". (Λουκιανός)
"Δεν υπάρχει πιο ευχάριστος τόπος από την
οικογενειακή εστία". (Κικέρων)

Τριώδιο ονομάζεται, σύμφωνα με τους κανόνες της
ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, η κινητή περίοδος
που ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και
τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.
Το Τριώδιο έχει λάβει την ονομασία αυτή από το
ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, το Τριώδιο, το οποίο
περιλαμβάνει τους ύμνους που ψάλλονται στις
εκκλησίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Οι ύμνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εννέα
ωδές. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό, και
κατ’ επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος,
ονομάστηκαν Τριώδιο.
Οι ύμνοι του Τριωδίου γράφτηκαν από τον 5ο έως τον
15ο αιώνα μ.Χ. Χειρόγραφα των ύμνων του Τριωδίου
σώζονται από τον 10ο αιώνα μ.Χ. ενώ για πρώτη φορά
τυπώθηκε, το εν λόγω βιβλίο, στα Ελληνικά το 1522 μ.Χ.
στην Βενετία.
Το Τριώδιο, ως χρονική περίοδο, αναφέρεται στις
τρεις πρώτες εβδομάδες που οι χριστιανοί ετοιμάζονται

και η Μεγάλη Εβδομάδα. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες
αποτελούν την Απόκρεω. Ακολουθούν έξι εβδομάδες
νηστειών (Τεσσαρακοστή) και τέλος η Μεγάλη Εβδομάδα.

για την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Κάθε
Κυριακή αυτών των τριών εβδομάδων έχει τη δική της
σημειολογία.
Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και
Φαρισαίου προτρέπει τους Χριστιανούς
να είναι ταπεινοί, όπως ο Τελώνης και όχι
υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.
Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει
την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της
συγχωρήσεως.
Το Σάββατο πριν από την τρίτη Κυριακή
ονομάζεται Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των
Ψυχών. Καθιερώθηκε από την εκκλησία ως
ημέρα που προσευχόμαστε και προσφέρουμε
κόλλυβα για όλους αυτούς που για διάφορους
λόγους δεν μνημονεύονται σε μνημόσυνα.
Όπως είναι άνθρωποι που δεν τους απέμειναν
συγγενείς, ώστε να τους κάνουν μνημόσυνο.
Παρόλο που κάθε Σάββατο του έτους είναι
αφιερωμένο από την εκκλησία μας στους
θανώντες, το συγκεκριμένο Σάββατο έχει
ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακολουθεί η Κυριακή της
Απόκρεω, η οποία αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία
του Χριστού και έτσι παρακαλούμε το Θεό από την
προηγουμένη να τους αναπαύσει.
Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέρεται
στην Δευτέρα Παρουσία, στην κρίση που θα λάβει χώρα,
καθώς επίσης και στη χριστιανική αγάπη. Ονομάζεται
δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι Χριστιανοί
επιτρέπεται να φάνε κρέας.
Η εβδομάδα που ξεκινά ονομάζεται και εβδομάδα
της Τυρινής ή Τυροφάγου. Εβδομάδα που επιτρέπεται
η βρώση τυροκομικών, αυγών και ψαριών.
Η τέταρτη, η Κυριακή της Τυροφάγου, αναφέρεται
στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο.
Έτσι, το Ευαγγέλιο της ημέρας παροτρύνει τους πιστούς
να νηστεύουν χωρίς να το επιδεικνύουν, να συγχωρούν
όσους τους έχουν βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο
και ελεήμονα.
Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, με την οποία ξεκινά η
περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Κρυφό σχολειό

Οι Νεομάρτυρες, οι πρώτοι αντιστασιακοί της δουλείας
παράλληλα με το Κρυφό Σχολείο και τους κλεφταρματολούς,
με την προσευχή τους και την Ομολογία τους "είμαι
χριστιανός, δεν τουρκεύω" άνοιξαν τον δρόμο για τη λευτεριά, στερέωσαν την ελληνορθόδοξη
συνείδηση, έδωσαν μαρτυρία Χριστού και Ελλάδος, τόνωσαν το φρόνημα των αδελφών τους.
Η παιδεία, στην οποία πίστευε ο Άγιος Κοσμάς, δεν ήταν μια απλή κατάρτιση και εκμάθηση τεχνοκρατικών
γνώσεων, όπως θα ήθελαν σήμερα ορισμένοι. Αλλά μιλούσε για μια Παιδεία, η οποία πρωτίστως θα διαμορφώνει
ανθρώπους, θα διαπλάθει ανθρωπίνους χαρακτήρες.
Τα κρυφά σχολειά, μέσα στις εκκλησίες και τα
μοναστήρια, όπου συνήθως βρίσκονταν, σαφώς διέσωζαν
και συντηρούσαν το θρησκευτικό φρόνημα των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα όμως διέσωζαν και την ελληνική γλώσσα,
αφού σ' αυτήν τη γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα και τα
παιδιά σ' αυτήν μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν.
Πίσω από τα περισσότερα σχολεία βρισκόταν η
Εκκλησία, η οποία έπαιξε έναν θεμελιώδη ρόλο στη
διάσωση της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια
της οθωμανικής κυριαρχίας. Η Εκκλησία, κατά την
Τουρκοκρατία, στερέωσε και διατήρησε τον ελληνισμό,
καθώς υπήρξε πραγματικά η κύρια δύναμη διατήρησης
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας.

Πνευματικά εμβόλια στα παιδιά μας
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας δε τα στέλνανε κάπου
αλλού τα παιδιά για να μάθουν θρησκευτικά, φρόντιζε η
οικογένεια να τα παραδώσει στην Εκκλησία. Και σήμερα
έτσι έχουν τα πράγματα, πού να μάθουν τα παιδιά
θρησκευτικά; Μόνο στο σπίτι τους μέσα. Πού θα μάθουν
την προσευχή; Βλέποντας τους γονείς να προσεύχονται.
Πού θα μάθουν την Εκκλησία; Πού θα μάθουν τί είναι
οι εικόνες; Πηγαίνοντας μαζί με τους γονείς στην
Εκκλησία. Τα παιδιά, λοιπόν, μαθαίνουν τα πρώτα
πράγματα τότε, που εμείς νομίζουμε ότι είναι μικρά,
δεν είναι όμως καθόλου μικρά. Κάποτε ο Pestalozzi, ο
διάσημος παιδαγωγός συνάντησε μία κυρία σε κάποια
δεξίωση, η οποία μόλις τον είδε τον πλησίασε και του
είπε : «χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, αυτές
τις μέρες είχα το όνομά σας κατά νου. Ήθελα να έρθω
αυτή την εβδομάδα να σας δω και να μιλήσουμε για την
μικρή μου την κορούλα....» Την ρώτησε ο παιδαγωγός
«πόσο χρονών είναι η κόρη σας;». Και εκείνη απάντησε
«είναι μόλις έξι ετών!». Τότε ο Pestalozzi της είπε πολύ
σοβαρά: « Κυρία μου, λυπάμαι είναι πολύ αργά!» Εμείς
αντιθέτως λέμε για αυτή την ηλικία: «είναι πολύ μικρά
δεν καταλαβαίνουν». Και όμως τα παιδιά από μικρά
έμαθαν να κάνουν το σταυρό τους, έμαθαν να βλέπουν
τον παππού και τη γιαγιά, τον πατέρα και τη μάνα να
ανάβουν το καντηλάκι, να προσεύχονται, έμαθαν από
μικρά τη ζωή της Εκκλησίας. Στην αρχή θα πάνε γύρω
- γύρω: «τι κάνει εκεί ;» θα αναρωτηθούν. «Τι λέει; κάτι
λέει γιαγιά...». Και έτσι το παιδάκι ενδιαφέρεται να
μάθει τι έκανε η μαμά προηγουμένως, και τι είναι αυτό
που άναψε. Και η μάνα θα του πει «είναι το καντήλι
παιδί μου». «τί είναι το καντήλι;» θα ρωτήσει το παιδί.
«Το καντήλι είναι αυτό, εκείνο το άλλο...» θα απαντήσει
η μητέρα και την επόμενη μέρα: «έλα τώρα να ανάψουμε
μαζί το καντήλι!». Και έτσι μαθαίνει το παιδί να ανάβει
το καντήλι, μαθαίνει να έχει την εικόνα σε μία γωνία,

«Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται
ὑπὸ τέκνων.»
Σοφία Σειράχ 3,5

“Who honors his father shall have
joy of his own children.”
Wisdom of Sirach 3,5

το προσευχητάρι και να τον προσκαλεί σε προσευχή.
Ο πρώτος δάσκαλος είναι το σπίτι, η οικογένεια, το
βίωμα που ζει ένα παιδί.
(Δεν έχουμε άλλο δρόμο από την αγάπη,
+Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου)

Η ομορφιά του ανθρώπου
Οι άνθρωποι φαίνονται όμορφοι μόνο μεταξύ
των ανθρώπων. Ο άνθρωπος φαίνεται όμορφος σε
άλλον άνθρωπο. Κατα τ’άλλα κανείς στον κόσμο
δεν παρατηρεί την ομορφιά του ανθρώπου. Η φύση
δεν παρατηρεί τον όμορφο άνθρωπο. Για αυτήν όλοι
οι άνθρωποι είναι προσωπεία, κάτω από τα οποία
πασχίζει να ξεχωρίσει την καλή ή την κακή θέληση
το καλό ή το κακό σκοπό. Όμως η φύση πολύ καλά
παρατηρεί την καλοσύνη του ανθρώπου. Όχι μόνο ο
σκύλος και το άλογο και το βόδι αλλά και τα θηρία
και μάλιστα ακριβώς τα άγρια θηρία παρατηρούν
την καλοσύνη του καλού ανθρώπου πιο δυνατά από
τα ήμερα ζώα. Και όχι μόνο τα ζώα αλλά ακόμη και
τα φυτά και τα στοιχεία παρατηρούν με το δικό τους
τρόπο την καλοσύνη του καλού ανθρώπου. Πολλά
παραδείγματα γι’ αυτό μπορούν να αναφερθούν
από τους βίους των Αγίων ανθρώπων ή κακών
ανθρώπων. Όμως, δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα
παρά μόνο στα παραμύθια, ότι η φύση έστω και λίγο
παρατηρεί την εξωτερική ομορφιά του ανθρώπου,
κατά αυτό τον τρόπο ούτε ο κόσμος των πνευμάτων
δεν παρατηρεί την ομορφιά του ανθρώπου αλλά
μόνο την καλοσύνη του ή την κακία του δηλαδή την
εσωτερική ομορφιά ή την ασχήμια.
(Αγίου Νικολάου Βελιμιροβιτς,
Στοχασμοί περί καλού και κακού)

Χάνομαι στην απουσία Σου…
Αυτή, Κύριε, αυτή η σιωπή Σου πόσο με τυράννησε!
Πόσες φορές με εκνεύρισες, Κύριε, που έμεινες
σιωπηλός όταν εγώ χανόμουν σε δρόμους που δεν
ήξερα πού οδηγούν, σε μονοπάτια που για πρώτη φορά
ρακένδυτος περπάτησα. Τότε χρειάστηκε να αμαρτήσω
πολλές φορές για να νιώσω ότι «υπάρχω», να αισθανθώ
ότι «ζω». Όχι, δεν αμαρτάνουν όλοι για την ηδονή, για
να κάνουν το κέφι τους και να χαρούν με ψεύτικα
αποκαΐδια μιας φωτιάς που ποτέ δεν άναψε μέσα τους.
Υπάρχουν κι εκείνες οι ταλαίπωρες και αναγκεμένες
ψυχές, που κάθε μέρα παλεύουν να κρατηθούν στην
ζωή ένα βήμα μόλις πριν τον θάνατο και την ολική
έκλειψη του βλέμματός τους.
Υπάρχουν κι αυτοί που η ζωή τούς δυσκολεύει
αφάνταστα και τα μεταξωτά σωθικά τους σκίζονται
εύκολα στα σκληρά βλέμματα του κόσμου. Όλοι
εκείνοι που οι μέρες και οι νύχτες τους δεν είναι
ξέγνοιαστες, κι ας πρέπει να γελούν για να καλύψουν
τα ανείπωτα δάκρυά τους. Μια στιγμή μονάχα εάν
αφήσουν να φανεί το δράμα της ψυχής τους, θα χαθεί
μονομιάς όλο το μπλε της γης.
Τέτοιες στιγμές, Χριστέ, Σε φώναξα με ότι φωνή μου
είχε απομείνει. Μα η σιωπή Σου με ράγισε, κι ας ήξερα
στα βάθη της ψυχής μου ότι είσαι εκεί. Δεν έφτανε
όμως αυτό για να σωπάσει ο καημός μου.
Ξέρεις καλά Εσύ, Χριστέ μου, δεν ήταν άπιστοι,
προδότες και εχθροί όσοι δεν άντεξαν σε αυτή την

σιωπή
και
χάθηκαν
στους λογισμούς τους.
Ήταν τα πιο αδύναμα
δικά Σου παιδιά, που
κύρτωσαν οι αντοχές
τους στην απουσία Σου.
Αυτό φοβάμαι κι εγώ,
εκείνες τις ώρες που
φρικτά μου λείπεις, μην
χαθώ και ξενιτευτώ από
την πίστη.
Μα ύστερα πάλι, στον
κήπο της Γεθσημανή, σε
σκέφτομαι εκείνο το
φρικτό το βράδυ που
επίμονα ζητούσες την
συντροφιά των μαθητών. Τα δάκρυα και τους ιδρώτες
συλλογιέμαι, τον φόβο και την αγωνία Σου, κι αυτό το
μαρτύριο που ζήτησες από τον Θεό να Σε απαλλάξει.
Κι όμως, στο τέλος έκανες αυτό που ήθελε Εκείνος.
Αυτή είναι η ελπίδα μου, ότι ενώ πιστεύω δεν με
εμποδίζεις να αμφιβάλλω, να ρωτώ, να ψάχνω να σε
βρω κομματιασμένος. Είναι του έρωτα καμώματα κι
αυτά, να φεύγω σαν δεν μου μιλάς. Να χάνομαι στην
απουσία Σου, κι όταν αργείς τα βράδια να μην
κοιμάμαι… Κι είναι κάτι νύχτες, Κύριε, που αργούν
πολύ να ξημερώσουν…
π. Λίβυος
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Για την Ελληνική Επανάσταση
του Σάββα Αναστασιάδη
Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς
Ποιες όμως ήταν οι δυνάμεις που ένωσαν τους
υποδουλωμένους και τους οδήγησαν στην εξέγερση;
Ήταν η κοινή καταγωγή αφού οι επαναστατημένοι
αυτοπροσδιορίζονταν ως απόγονοι των Αρχαίων
Ελλήνων.
Ήταν η κοινή θρησκεία και εκκλησία που τους
κράτησε στην αγκαλιά της διατηρώντας ζωντανή
την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.
Ήταν η κοινή γλώσσα, ήταν οι παραδόσεις , τα ήθη
και τα έθιμα που και αυτά διατηρήθηκαν ζωντανά
στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, κυρίως μέσα στους
κόλπους της εκκλησίας.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και τον διακαή πόθο
για ελευθερία, κινήθηκαν μόνοι τους στη ουσία, οι
υποδουλωμένοι Έλληνες και νίκησαν.
Άσχετα αν αυτή περιγράφεται με τον καλύτερο
τρόπο από έναν από τους πρωτεργάτες της
επανάστασης τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που
έλεγε: «Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει
με καμμιάν απ' όσες γίνονται την σήμερον εις την
Ευρώπην….. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον
δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος….»
Οι ίδιες τάσεις απομονώνοντας και προβάλλοντας
κάποια μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, θέλουν
την εκκλησία που πλήρωσε επίσης βαρύ τίμημα, να
είναι με το μέρος των Τούρκων, παραβλέποντας και
εδώ την μαρτυρία του στρατηγού Μακρυγιάννη που
γράφει «…τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια
της επανάστασής μας….»
Εκτός από τα παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενα,
υπάρχουν και καταγραφές Τούρκων Ιστοριογράφων,
όπως αυτή του Μελίκ Μπέη που περιλαμβάνεται
στην «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» του
Νικηφόρου Μοσχόπουλου και αναφέρει «… Το λαό
υποκίνησαν οι προεστώτες (κοτζαμπάσηδες), οι
έμποροι, οι πρόκριτοι και κυρίως οι Μητροπολίτες
και γενικώς οι ανήκοντες στον κλήρο.….»

Άλλο το κόμπλεξ, άλλο η
ταπείνωση, άλλο η μελαγχολία
Αγίου Πορφυρίου
Μου έλεγε ο Γέροντας
μια μέρα: «Ο χριστιανός
πρέπει να αποφεύγει
την αρρωστημένη
θρησκευτικότητα:
τόσο το αίσθημα
ανωτερότητος για την
αρετή του, όσο και το
αίσθημα κατωτερότητος
για την αμαρτωλότητά
του. Άλλο πράγμα
είναι το κόμπλεξ και
άλλο η ταπείνωση ∙
άλλο η μελαγχολία και
άλλο η μετάνοια. Με
επισκέφθηκε κάποτε
ένας κοσμικός ψυχίατρος
και μου κατηγόρησε
τον Χριστιανισμό, διότι,
όπως είπε, δημιουργεί
ενοχές και μελαγχολία.
Του απάντησα: Παραδέχομαι, ότι μερικοί χριστιανοί,
από σφάλματα δικά τους ή άλλων, παγιδεύονται στην
αρρώστια των ενοχών, αλλά κι εσύ πρέπει να παραδεχθείς,
ότι οι κοσμικοί παγιδεύονται σε μια χειρότερη αρρώστια,
την υπερηφάνεια. Και οι μεν θρησκευτικές ενοχές,
κοντά στον Χριστό, φεύγουν με την μετάνοια και την
εξομολόγηση, η υπερηφάνεια όμως των κοσμικών, που
ζουν μακριά από τον Χριστό, δεν φεύγει.
Με τις τοποθετήσεις αυτές του Γέροντα, ξεκαθάριζαν
μέσα μου μερικές απορίες που είχα, αναφορικά με
ψυχολογικά προβλήματα της χριστιανικής ζωής.
Αντιλαμβανόμουν, ότι ο Γέροντας ήθελε να αποφεύγουμε
την υπερηφάνεια, την μεταμφιεσμένη σε αυτοδικαίωση
«χριστιανικού» φαρισαϊσμού ή σε αυτοκαταδίκη
«χριστιανικής» περιδεούς συνειδήσεως. Έβλεπα, ότι η
θρασύτητα των αισθανομένων ως «καθαρών» και η
δειλία των αισθανομένων ως «ενόχων» δε διαφέρουν
ουσιαστικά, ότι είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος,
της υπερηφάνειας. Διότι ο αληθινά πιστός χριστιανός
ελευθερώνεται από την ενοχή με την εξομολόγηση
και την άφεση και χαίρει στην ελευθερία αυτή που του
χάρισε ο Χριστός∙ γνωρίζοντας δε ότι αυτό είναι δώρο
Θεού ευγνωμονεί και δεν περιφρονεί. Είναι καθαρός διά
του αίματος του Χριστού και όχι από δικό του κατόρθωμα.
Έτσι, χαίρει και ευχαριστεί και δεν υπερηφανεύεται και
επί πλέον βλέπει και όλους τους άλλους δυνάμει καλούς
διά του αίματος του Χριστού.
Ο Γέροντας μας δείχνει το δρόμο, που παρακάμπτει το
κακό (αμαρτία) και το χειρότερο (υπερηφάνεια αρετής)
και οδηγούσε στο καλύτερο, στην ταπείνωση. Γι’ αυτό
προσπαθούσε να προστατεύσει τη γνησιότητα της
ταπείνωσης από τους κινδύνους νόθευσής της. Μου έλεγε:
«Να είμαστε ταπεινοί, αλλά να μην ταπεινολογούμε. Η
ταπεινολογία είναι παγίδα του διαβόλου, που φέρνει την
απελπισία και την αδράνεια, ενώ η αληθινή ταπείνωση
φέρνει την ελπίδα και την εργασία των εντολών του
Χριστού».
Ο Γέροντας, με τη διδασκαλία του και περισσότερο με τα
βιώματά του, εποίμανε τα πρόβατά του και τα οδηγούσε
σε λειμώνες αγάπης και ταπείνωσης. Ζούσε ο ίδιος την
ταπείνωση, πιστεύοντας ότι, εκείνος είναι το τίποτε, γιατί
ο Θεός είναι, όπως έλεγε, το παν, κι ότι, ό,τι εμείς βλέπαμε
πως είχε, δεν ήταν δικό του, αλλά δώρο του Θεού. [ Γ 305-7]
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Αγια-Σοφιά Τζαμί
1453 - 2020
H πόλις εάλω. Ο βασιλιάς μαρμάρωσε. Η ΑγιαΣοφιά έγινε τζαμί. Το σκοτάδι έδιωξε το φως. Το
μαύρο πέπλο του σκοταδιού σκεπάζει την πόλη.
Την μία πόλη. Την αιώνια πόλη.
Η Αγια-Σοφιά δεν έγινε τζαμί το 2020, αλλά το
1453. Ο Μουσταφά Κεμάλ υπήρξε ηγέτης. Εμάς
μπορεί να μη μας συμφέρει, αλλά κάθε χώρα θα
ζήλευε να είχε έναν τέτοιο ηγέτη. Έκανε τόσες
και τόσο καλές μεταρρυθμίσεις.
Έτσι συνήθως συμβαίνει. Τους μεγάλους
διαδέχονται οι μικροί. Οι μικρόψυχοι. Αν ο
σημερινός διάδοχος του Μουσταφά Κεμάλ ήθελε
να φανεί άξιος διάδοχός του, έπρεπε να κάνει
ένα βήμα προς το καλύτερο. Ο Μουσταφά Κεμάλ
το έτος 1935 έκανε την Αγια-Σοφιά μουσείο. Ο
Ερντογάν για να κάνει κάτι καλύτερο, έπρεπε να
δώσει την Αγια-Σοφιά σ’ αυτούς στους οποίους
ανήκει. Ανήκει στους χριστιανούς.
Η Αγια-Σοφιά χτίστηκε χριστιανικός ναός.
Παραμένει και θα παραμένει χριστιανικός ναός,
όσο κι αν μερικοί θέλουν να τον αλλάξουν. Για
να είμαστε ειλικρινείς το κακό δεν το έκαναν
πρώτοι οι Αγαρηνοί. Το έκαναν το έτος 1204 οι
σταυροφόροι του Πάπα. Και αυτοί έκαναν την
Αγια-Σοφιά στάβλο. Υπάρχει τίποτε χειρότερο;
Καλύτερα η Αγια-Σοφιά να είναι τζαμί και
όχι στάβλος. Ούτε μουσείο. Στο τζαμί γίνεται
προσευχή. Ο Χότζας κρατεί σπαθί, αλλά και
προσεύχεται. Προσεύχεται μέσα σε χριστιανικό
ναό. Προσευχόμαστε κι εμείς να πετάξει το
σπαθί, να εγκολπωθεί την αγάπη και να
φωτιστεί να προσεύχεται με το φως της αλήθειας
του Χριστού. Έτσι, ευχόμαστε να επανέλθουν
στο φως του χριστιανισμού. Δεν είναι αλήθεια,
ότι ξεκίνησαν σαν χριστιανική αίρεση;
Πολύ περισσότερα θα μπορούσαμε να ειπούμε.
Δεν χρειάζονται. Πιστεύουμε απόλυτα, ότι «Πάλι
με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα’ναι». Δεν
μπορεί. Το φως του Χριστού θα φωτίσει και τις
πιο σκοτεινές ψυχές. Όλα θα γίνουν μία ποίμνη
κάτω από έναν ποιμένα, τον αληθινό ποιμένα,
τον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό.

Tέκνον, ἀντιλαβοῦ
ἐν γήρᾳ πατρός σου.
Σοφία Σειράχ 3,12

My son, help your father in his age.
Wisdom of Sirach 3,12

Σοφές Σκέψεις
ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"
u Το μυαλό, κύριε, όταν υπάρχει, δε μοιάζει με τ’αυγό, που όσο πάει και κλουβιαίνει. Είναι σαν το
κρασί, που όσο παλιώνει, δυναμώνει.
u Πρέπει να΄σαι σοφός για να πεθάνεις μια φορά.
Οι άλλοι, οι πολλοί πεθαίνουν για μικροπράγματα κάθε μέρα.
u

Αυτοί που μπορούν, πράττουν. Αυτοί που δεν
μπορούν δασκαλεύουν.

u

Ο πόθος είναι μια πιο γλυκειά ευτυχία από την
εκπλήρωσή του.

u

Το να ταξιδεύεις γεμάτος πόθους, είναι πολύ
καλύτερο από το να φθάνεις. Η επιθυμία για ένα
σπάνιο καρπό είναι πιο γλυκειά από τον ίδιο τον
καρπό.

u Ησύχασε. Ο Θεός το θερμό πόθο τον έχει ισάξιο
με την πράξη.
u

Από ένα συμβιβασμό κανείς δεν βγαίνει ενθουσιασμένος. Βγαίνει όμως ζωντανός.

u

Δεν διδάσκουμε εκείνο που θέλουμε. Δεν διδάσκουμε εκείνο που ξέρουμε. Διδάσκουμε εκείνο
που είμαστε.

u Όταν συναντάτε έναν άνθρωπο τόσο κατάκοπο
που να μη μπορεί να σας δώσει ούτε ένα χαμόγελο, τότε αφήστε του το δικό σας.

Μην φοβάσαι,
ΕΣΥ να πιστεύεις!
Φόβος. Κάτι που όλοι έχουμε δοκιμάσει. Ένα δυσάρεστο
συναίσθημα, μια εσωτερική κατάσταση δύσκολη, που
σφίγγει την ψυχή μας, την ταλαιπωρεί και κάνει τη ζωή
μας πικρή.
Ο φόβος προέρχεται πάντοτε από την αίσθηση ενός
κινδύνου, υπολογίζουμε ότι μπορεί να αποτύχουμε σε μια
προσπάθειά μας που την θεωρούμε σημαντική για την
καλή πορεία της ζωής μας, και κυριαρχεί μέσα μας ο φόβος.
Βλέπουμε πως οι συνεργάτες μας, οι φίλοι, εκείνοι που
τους θεωρούσαμε στηρίγματα στη ζωή μας, δεν στέκονται
με πραγματική αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον κοντά
μας, μας αφήνουν μόνους στις δυσκολίες, και πάλι φόβος
μας καταλαμβάνει. Τι θα κάνουμε μόνοι μας;
Αλλά και το φυσικό κακό μπορεί πολύ να μας φοβίζει.
Βλέπουμε να ανάβει μια φωτιά, να ανεβαίνουν οι φλόγες
ψηλά, να καίγεται ένα δάσος. Καταστροφή! Και όταν η
φωτιά πλησιάζει τα σπίτια, όταν κινδυνεύουν οι περιουσίες
των ανθρώπων, όταν κινδυνεύει πολύ περισσότερο η ζωή
τους, τότε και ο φόβος μας γίνεται μεγαλύτερος.
Γίνεται σεισμός, σείεται η γη, τρέμει τότε και η καρδιά
μας. Και αν βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι μας και ακούμε
τους τριγμούς, τότε ο φόβος γίνεται τρόμος, γίνεται
πανικός! – Μην φοβάσαι, ΕΣΥ να πιστεύεις…
Φόβος και μπροστά στην αρρώστια. Όταν μάλιστα
η αρρώστια είναι βαριά, αν έχει επώδυνες θεραπείες,
αν αποδεικνύεται ανίατη ή ακούμε πως είναι και
θανατηφόρα… Φόβος και τότε, φόβος πολύ μεγαλύτερος,
φόβος θανάτου.
Μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι ξαφνικά όλα
γκρεμίζονται, χάνονται όλα.
Ο άνθρωπος μένει μόνος, αβοήθητος, ανήμπορος να
αντιδράσει, χωρίς να ξέρει από πού να πιαστεί. Ο φόβος

Η Ελληνική Επανάσταση
είναι αγιασμένη
Φώτης Κόντογλου
Στην επανάσταση του Είκοσι ένα, όπως και στην
πολιορκία της Πόλης, μαζί με τους λαϊκούς πολεμούσανε
πλήθος ραφοφορεμένοι, καλόγεροι, παπάδες και
δεσποτάδες, και τραβούσανε μπροστά με το σταυρό
στο χέρι, κι από πίσω τους χίμιζε κλαίγοντας ο λαός,
κ’ έψελνε: Για της πατρίδος την ελευθερία, για του
Χριστού την πίστη την αγία, γι’ αυτά τα δύο πολεμώ,
μ’ αυτά να ζήσω επιθυμώ, κι αν δεν τα αποκτήσω, τί μ’
ωφελεί να ζήσω;
Στη Πόλη κρεμάστηκε ο πατριάρχης Γρηγόριος,
ανοίγοντας πρώτος το μαρτυρολόγιο της Επανάστασης.
Ο Θανάσης Διάκος πολέμησε σαν νέος Λεωνίδας,
και σουβλίστηκε για τη πίστη του. Ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός, ο Ησαΐας Σαλώνων, ο Ρωγών Ιωσήφ, ο
Παπαφλέσσας, ο Θύμιος Βλαχάβας, κι άλλοι πολλοί,
πολεμήσανε για την αγιασμένη πατρίδα τους.
Στη Τριπολιτσά κλειστήκανε στη φυλακή κατά
την Επανάσταση οι δεσποτάδες του Μοριά, κ’ οι
περισσότεροι πεθάνανε με αβάσταχτα μαρτύρια. Το
ίδιο και στη Πόλη, φυλακωθήκανε και κρεμαστήκανε
πολλοί δεσποτάδες.
Παρακάτω βάζω λίγα λόγια από το ημερολόγιο του
αντιναύαρχου Γεωργίου Σαχτούρη:
«Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου. Εορτή των Γενεθλίων
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού. Αραγμένοι εις Ντάρδιζα με ήσυχον αέρα της
τραμουντάνας, πλην με χιόνια.

τότε γίνεται άγχος και αγωνία, μελαγχολία και απελπισία,
πανικός, αδημονία, ασφυξία ψυχής!
Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει
πέρα μόνος του στη ζωή. Κάποτε θα λυγίσει. Θα σπάσει. Θα
νικηθεί. Έσχατος εχθρός, φοβερός και ολέθριος, ο θάνατος!
Στην ώρα τη δύσκολη έχουμε ανάγκη από κάποιον πολύ
δυνατότερό μας, κάποιον που να μπορεί να κάνει όσα εμείς
οι μικροί δεν φθάνουμε να κάνουμε για να κρατηθούμε και
να νικήσουμε στη ζωή.
Όταν ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος έτρεξε στον Κύριο Ιησού
Χριστό να παρακαλέσει για τη βαρύτατα ασθενή κόρη του,
είχε κάποιες ελπίδες. Ο Διδάσκαλος, που έδειχνε τόση
αγάπη στους πονεμένους και θαυματουργούσε για χάρη
τους, κάτι ίσως μπορούσε να κάνει και γι’ αυτόν.
Όταν όμως ήλθαν οι απεσταλμένοι από το σπίτι του
και του είπαν να μην ταλαιπωρεί τον Διδάσκαλο, διότι
η κόρη του πέθανε, ο δυστυχής πατέρας κινδύνευσε να
καταρρεύσει. Χάθηκαν και οι τελευταίες του ελπίδες.
Άκουσε τότε ξαφνικά και απρόσμενα την παρήγορη και
σταθερή φωνή του Χριστού, που έδινε θάρρος και ελπίδα
στην ψυχή του: «Μή φοβοῦ, μόνον πίστευε» (Μάρκ. ε’ 36).
Ναι, αδελφέ μου! «Μή φοβοῦ, μόνον πίστευε».
Πίστευε ότι υπάρχει Κάποιος που ποτέ δεν μας
εγκαταλείπει, που και όταν εμείς απερίσκεπτα Τον
αφήνουμε και φεύγουμε μακριά Του, Εκείνος μας
καταδιώκει με το έλεος του, όχι γιατί μας έχει ανάγκη,
αλλά από αγάπη, γιατί γνωρίζει ότι εμείς έχουμε απόλυτη
ανάγκη της δικής του παρουσίας στη ζωή μας.
Όταν βρίσκεσαι μπροστά στο φάσμα της αποτυχίας, «μή
φοβοῦ, μόνον πίστευε».
Πίστευε ότι ο Θεός μπορεί να ανατρέψει όλα τα
δυσάρεστα προγνωστικά, να αλλάξει ριζικά και άμεσα τις
καταστάσεις, να κάνει το θαύμα που ζητάς στη ζωή σου.
Όταν η ασθένεια βαριά και ανίατη σε πλήξει, μην τα
χάσεις, μη φοβηθείς. «Μόνον πίστευε».
Ότι Εκείνος, «ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων»,
«ιάται πάσας τας νόσους», όλα μπορεί να τα θεραπεύσει
και να δώσει τη δύναμη στον ασθενή και αδύνατο άνθρωπο
όλα με θάρρος και ελπίδα να τα αντιμετωπίσει, και τον
θάνατο μαζί Του να νικήσει.
Γι’ αυτό και όταν ο θάνατος νιώθεις να πλησιάζει – θα
έλθει κάποτε αναπόφευκτα και αυτό – και τότε «μή φοβοῦ,
μόνον πίστευε».
Πίστευε ακράδαντα στον κραταιό νικητή του θανάτου,
που πέρασε και ο Ίδιος μέσα από τη σκοτεινή κοιλάδα
του, αλλά ο θάνατος δεν τον άγγιξε, γιατί Αυτός είναι ο
αρχηγός της ζωής, της αιωνίου και αληθινής, για κάθε
πιστό ακόλουθο του.
Υπάρχει Αυτός που νικά τον θάνατο, που νικά την
αιτία του θανάτου, τη δυσώδη αμαρτία, που συντρίβει τον
διάβολο και όλες τις σκοτεινές δυνάμεις του, που κυβερνά
τον κόσμο, που κρατεί στα παντοδύναμα χέρια του τη
μικρή μας ζωή και δεν θα μας αφήσει ποτέ να χαθούμε,
γιατί είναι ο άπειρος και παντοδύναμος Θεός, ο Θεός της
άπειρης και ανερμήνευτης αγάπης.
Γι’ αυτό, ό,τι και να σου συμβεί, όποια δυσκολία και
να συναντήσεις, μ’ όποιον πειρασμό και να χρειασθεί
να πολεμήσεις, «μη φοβοῦ», αδελφέ. «Μή φοβοῦ, μόνον
πίστευε».
xristianos.gr

Αυτήν την ημέρα, διά το χαρμόσυνον
της εορτής, το πρωί, υψώνοντας
την σημαίαν μας, ερρίχθη και μία
κανονιά, καθώς και όλα τα ελληνικά
εδώ αραγμένα το αυτό έπραξαν.
Κυριακή, 15 Αυγούστου. Εορτή
της Θεοτόκου. Εξημερώθημεν
αραγμένοι. Υψώσαμεν τας σημαίας
και ερρίξαμεν και από μίαν κανονιάν
διά το χαρμόσυνον της ημέρας».
Ο ναύαρχος Κουντουριώτης έκανε τη
προσευχή του, σαν τους παλιούς, να τον βοηθήσει η
Παναγία στη ναυμαχία της «Έλλης», κι όπου αλλού τον
καλούσε το χρέος του. Το ίδιο κάνανε και κάνουνε όλοι
οι Έλληνες στο πόλεμο.
Κατά την καταστροφή της Μικράς Ασίας, πρώτοι οι
άνθρωποι της θρησκείας πληρώσανε με τη ζωή τους το
καινούργιο χαράτσι στον οχτρό της πίστης μας.
Ο μητροπολίτης της Σμύρνης Χρυσόστομος
κρεμάστηκε, ο δεσπότης των Κυδωνιών Γρηγόριος
θάφτηκε ζωντανός, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος
θανατώθηκε άσπλαχνα, κι όλοι οι παπάδες κ’ οι
καλόγεροι περάσανε από το σπαθί.
Οι Γερμανοί κ’ οι Ιταλοί θανατώσανε κι αυτοί τους
ρασοφορεμένους των χωριών, για να μην απομείνουν
παραπίσω από τους άλλους θεομάχους.
Ναι! Πίστη και πατρίδα είναι για μας ένα πράγμα.
Κι όπως πολεμά το ένα, πολεμά και τ’ άλλο, κι ας μην
ξεγελιέται.
Η μάννα μας η πνευματική είναι η ορθόδοξη Εκκλησία
μας, που ποτίστηκε με πολύ κι αγιασμένο αίμα. Κανένας
λαός δεν έχυσε και δεν χύνει ως τα σήμερα το αίμα του
για τη πίστη, όσο ο δικός μας.
Η ορθόδοξη πίστη είναι ο θησαυρός ο κρυμμένος κι
ο πολύτιμος μαργαρίτης που λέγει ο Χριστός.

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Οι Άγιοι σωθήκαν από τα έργα και τους πόνους της αθλήσεως, εμείς
ελπίζουμε να σωθούμε από τα έργα και τους πόνους της ασκήσεως μέσα στην
καθημερινότητα και γενικά μέσα από την φιλανθρωπία και την χάρη του Θεού.
Όπως το σκοτάδι δεν φεύγει, αν δεν έλθει το φως, έτσι και η αρρώστια της ψυχής
δεν φυγαδεύεται, αν δεν έλθει ο θεραπευτής των ασθενειών μας (ο Χριστός) και
δεν ενωθεί μαζί μας.

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Όλα τα πράγματα πήραν από τον Δημιουργό τάξη και αρχή πολλά δε και
τέλος. Το τέλος όμως της αρετής είναι χωρίς τέλος.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια την σημερινή ημέρα εάν δεν την
λογαριάσουμε σαν την τελευταία ημέρα της ζωής μας.

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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Greek Orthodox Education
in Canada
Celebrating the 200th Anniversary
of the Greek Revolution
By Archbishop Sotirios of Canada
May 29, 1453. It is Tuesday. The day when the bright light
of the Greek Christian world was covered with the dark veil
of obscurantism.
The city has fallen. The emperor has turned to stone. Hagia
Sophia has been turned into a mosque. The thousand-year-old
Byzantine Empire has collapsed. The evil that has befallen the
Greeks is indescribable. They have lost almost everything.
Fortunately, they did not lose their faith in the true God. For
four hundred (400) years they suffered like no other people.
Turkey, hand in hand with Islam, created the most satanic
of plots to exterminate Hellenism. They created the janissary.
They grabbed the Greek Christian children from the arms of
their mothers, and proceeded to Islamize them and Turkify
them, and then they put them to kill their parents and siblings.
Can there be a more satanic plot than this? No, there cannot.
The Greeks suffered for four hundred (400) years under
Turkish slavery. There were no schools. There were only ‘secret’
schools here and there. By the light of the moon or the candle,
the old monk would teach Greek letters to the Greek slave
children. The Book of Psalms served as a reading book. Hence
the close association between the psalter and the alphabet book
in our culture.
Yes. The Greeks lost almost everything, but they did not
lose their faith. They survived with their Christian faith intact.
They initiated the revolution for the holy faith of Christ. For
the freedom of the homeland. For the honor of the family. They
succeeded. They liberated the homeland. They were free. They
built schools. They had a state that can be found on a map and
that was recognized by all. The bright light of Greek Christianity
shone brightly once more. They were admired by all.
We continue to live in our homeland Greece, but we are also
spread out throughout the world. We also live in Canada. We are
more than three hundred thousand (300,000) persons dispersed
across the vast land mass of Canada. We are organized under
the auspices of our Archdiocese. We have churches. We have
communities. We have schools. We have organizations.
We celebrate Greek letters. And here in Canada, we will
celebrate Greek letters together with the Feast of the Three
Hierarchs. This is our tradition. Because who are more fervent
defenders of Greek letters than the Three Hierarchs?
But let us take a close look and consider the state of Greek
Orthodox Education today in Canada in an honest and sincere
manner.
The coronavirus has taken us by surprise. Many things have
regressed, including Greek Orthodox education. But this storm
will pass, and we need to study our reality carefully beyond this.
Our Greek Orthodox Communities have schools, Greek
Orthodox schools. Most have Greek Orthodox schools in the
afternoon or on Saturdays. The renowned Community of
Montreal has Greek Orthodox day schools. They were not
established now, but as the Community was first founded, and
they continue to operate until today. This effort deserves our
wholehearted praise.
Praise is also due to the other Communities that operate
Greek Orthodox schools in the afternoon or on Saturdays, as
well as to all the dedicated teachers.
We also congratulate the HHF (Hellenic Heritage Foundation)
for doing an excellent job in establishing chairs of modern Greek
studies at various Canadian universities.
The Greek Orthodox Day School “Metamorphosis” in
Toronto was founded by our Archdiocese. It has more than three
hundred (300) children. It functions in the best way possible.
This year, despite the coronavirus, it is progressing better than
any other year. We congratulate the administration and the
entire staff, all the parents and children.
I have to say however that we need to do more for Greek
Orthodox education in Canada. We must look at the example
of our ancestors in sustaining the Greek language and the
Orthodox faith during the four hundred (400) years of Turkish
slavery. We must do better. Canada is a wonderful country. It
provides us with so many opportunities. Above all, we have the
freedom to live out our faith, to speak our language, to move
freely. If we are not able to further develop and progress, we
have only ourselves to blame.
Our enslaved ancestors exclaimed “freedom or death.” Let
us exclaim: Greek Orthodox education is necessary for our
survival, for our growth, in order to sustain our Orthodox faith,
our Greek Christian ideals.
This is something we deserve. This corresponds to who we
are. We owe this to our ancestors who endured four hundred
(400) years of Turkish slavery. This is the will of God. Let no
one yield. Let no back down. Let no one be left behind. Let us
all advance together and conquer the summit. Not one Greek
Orthodox child should be lost in this effort. All our children
should attend Greek Orthodox schools. Let us not rest until
we achieve this.
We owe it to our ancestors. We owe it to our parents. This is
the promise to our homeland of Greece. This is what is desired
by the only true God, our Lord and Saviour Jesus Christ.

Επέτειος
χειροτονίας
Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου
Anniversary
of the
Ordination
of Archbishop
Sotirios
Φωτογραφία αριστερά: Το δώρο της νεολαίας Montreal στη χειροτονία του Επισκόπου Σωτηρίου στις 27
Ιανουαρίου 1974. Ρέπλικα του Santa Maria, ναυαρχίδος του Χριστοφόρου Κολόμβου. Το πλοίο συμβολίζει
την Εκκλησία, ο Επίσκοπος είναι στο τιμόνι, αλλά ο Χριστός οδηγεί.
Φωτογραφία δεξιά: Ο π. Π. Αυγερόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ιερέων Καναδά προσφέρει εκ μέρους του
Συνδέσμου, στην επέτειο της χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, επιτραχήλι και ωμοφόριο.
Pictured on the left: the gift of the youth group of Montreal at the ordination of Bishop Sotirios on the 27th
of January, 1974. Replica of the Santa Maria, flagship of Christopher Columbus. The Ship symbolizes the
Church, the Bishop it’s captain but Christ it’s guide steering its path.
Pictured on the right: Fr. P. Avgeropoulos, as president of the Pesbyter’s Council Canada, offers on its behalf,
on the occasion of the anniversary of the ordination of Archbishop Sotirios, a petrahilion and omoforion.

The Church’s
Next Generation
Abbot Tryphon
How do we keep our youth in the Church?
We are living in an age that has witnessed changes
on a massive scale as never before. The way we
communicate has changed with the coming of the
internet, with information available that would have
required a library and advanced degrees to access in
the past. Ideas and information are available that leave
our youth with choices that were never available a
generation ago.
Moral norms have changed, with values and lifestyles
that would have never been seen as acceptable in the
past becoming part of mainstream. Gay marriage,
the high divorce rate, children being raise by unwed
parents, and profane music that sounds like it came
from the underworld (which inspired it, I’m sure). Child

Ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν,
ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν,
τῷ Κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν.
Ρωμ. 14, 8

For whether we live, we live unto
the Lord; and whether we die,
we die unto the Lord.
Rom. 14: 8
sexual abuse is reaching shocking numbers, with clergy,
boy scout leaders, coaches and police officers under
arrest. With the environmental crisis increasing and
political unrest spreading, hope is fading. Our world
is polarized in ways that are mind boggling, and the
economy has lowered the hopes and expectations of a
whole generation.
With all that has changed in our world, is it any
wonder young people are abandoning the Christian
faith in droves? With the youthful questioning of
authority, it is not enough to simply expect them
to accept the authority of bishops, priests, and the
traditions and teachings of the Church. There needs
to be a change in the way we of the older generations
communicate with our youth.
In this age of information we must demonstrate to our
youth the difference between information and wisdom.
Wisdom is that which is passed down from the past and
which imparts substance and enlightenment. Wisdom
is not about information, and does not compete with
worldly knowledge. Wisdom need not be in conflict
with science, nor be linked to narrow mindedness.
Wisdom is that which not only connects us to the best of
human knowledge and experience, but links us to that
which is eternal. Wisdom gives us the ability to relate to
our Creator, to our culture and to others. The urgency
of imparting this message is great, for we have a whole
generation that is in danger of losing faith in God.
It is not enough to expect our young people to attend

services if we do not listen to them, respect them, and
try to understand the world that is confronting them.
They are growing up in a different world than people
of my generation experienced, and this important
difference must be acknowledged and respected. We
can’t simply teach the truth to our youth, we must
live it in a way that makes it real for them. We must
be patient with them, be open to their struggles and
non-confrontational when they disagree with us, or
we will lose them forever to Christ.
Today’s young people have the same hopes and
dreams that previous generations held, but this fast
changing world is depriving them of hope. Nihilism
has become the religion of countless numbers of our
youth, with the result that life has become meaningless
. The information age has driven God out of societal,
cultural and governmental prominence, resulting in
mass disbelief.
We who are of the older generations must witness
to the wealth of truth that is in the ancient knowledge
and wisdom of the Church by demonstrating it’s worth
in how we live. If young people do not see a genuine
living out of the Faith in us, they will keep looking
for truth in directions that will take them far from
it. Young people are worthy of our love and respect,
and worthy of sharing with us the life in Christ that
is their heritage as well. The Church will not be a
draw to our youth unless her members demonstrate
holiness of life and reach out with love, patience and
understanding, offering something that is seen as real
by today’s young people.
Finally, today’s young people need to see joy in
the hearts of those of us who have taken on Christ.
If we do not have joy in our hearts the youth will see
nothing that is attractive to them, and will continue
in the wasteland of consumerism, materialism,
nihilism, and all hope for the future of our planet
will have died.
blogs.ancientfaith.com
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A Eucharistic Life!

Why We Are Called to Serve

Fr. Barnabas Powell
“All is gift.” This phrase captures both the simple and
profound message that embodies the mystery of living a
Eucharistic life. You may ask “What does that mean?” And
I understand. We moderns are far removed from a world
where mystery and wonder and story dominated our
human society. And we are impoverished by this reduction
of true mystery in our lives.
Although, I will say that our modern world is slowly
being re-enchanted because the younger generation is
seeing the bankruptcy of mere materialistic life. This means
we Orthodox have a window of evangelistic opportunity
IF we embrace a normal Orthodox life that is defined by
the centrality of the Eucharist. Living a Eucharistic Life is
all about not denying the truth that what we don’t see is as
real as what we do see!
Eucharistic life is a life lived on the firm foundation of
true gratitude, a life lived in a thankful way; a life lived free
of bitterness, false expectations, and slavery to passions.
Interested?
Look at our Lesson today in Ephesians 2:4-10:
BRETHREN, God who is rich in mercy, out of the
great love with which he loved us, even when we were
dead through our trespasses, made us alive together with
Christ (by grace you have been saved), and raised us up
with him, and made us sit with him in the heavenly places
in Christ Jesus, that in the coming ages he might show the
immeasurable riches of his grace in kindness toward us in
Christ Jesus. For by grace you have been saved through
faith; and this is not your own doing, it is the gift of God:
not because of works, lest any man should boast. For we
are his workmanship, created in Christ Jesus for good
works, which God prepared beforehand, that we should
walk in them.
St. Paul wants to make it clear to the Ephesians that their
renewed life of faith and their eternal life is due to God’s
mercy and grace. They haven’t “earned” God’s mercy.
It’s a gift! And a gift is just that: a gift! You see one of the
great threats to the Christian life in the earliest days of the
Church was a false notion that you had to obey the law of
Moses along with your faith in Christ to receive salvation.
The people who taught this false message were called
“Judaizers” because they said you had to become Jewish
before you could be Christian. These folks were disturbed
by all the Gentiles coming to faith in Christ and they wanted
to make sure these Gentiles adopted their Jewish practices.
St. Paul, a Jew himself and a former teacher of the Law,
rejected this message and emphasized that this new life won
for us by Jesus was a gift to the whole world; for everyone!

Gerald Largent
A man once asked some of his friends the following question: “What comes to mind when you hear the word ‘ministry’?” He received many answers to the question, but two
of them were rather unfortunate. “That’s Father’s job,” his
friends replied. Ministry simply defined is serving others. The
fact of the matter is that every Orthodox Christian is called to
ministry. That is, we are all called to serve.
Every year on Meatfare Sunday, two Sundays before the
beginning of Great Lent, we hear the Gospel account of the
Final Judgment (Matthew 25:31–46). Christ gives a sobering
account of the judgment of the righteous and the wicked.
The righteous inherit eternal life, having acts of mercy as
evidence of their faith in Christ. The Lord places them at His
right hand, stating “Truly, I say to you, as you did it to one of
the least of these My brethren, you did it to Me.” The wicked,
on the other hand, are sent to eternal punishment for their
lack of mercy.
“Truly, I say to you, as you did it not to one of the least of
these, you did it not to Me.” Our Lord identifies with those
in need, and our response to them is an indication of our
response to Him.
Some people may ask, “Why do I have to serve the less fortunate? Why can’t I just worry about my family and friends?”
While it is important to look after our friends and relatives,
and to serve them during their times of need, Jesus clearly
states that we benefit when serving those who cannot repay us.

Home to your chambers! home,
and pray
For the bright coming of that day,
When, blest by heaven, the Cross
shall sweep
The Crescent from the Aegean
deep,
And your brave warriors, hastening
back,
Will bring such glories in their
track,
As shall, for many an age to come,
Shed light around their name and
home.
Πηγαίνετε στις θέσεις σας!
Πηγαίνετε και προσευχηθείτε
για τον φωτεινό ερχομό εκείνης της μέρας,
όταν, ο ευλογημένος από τον ουρανό, Σταυρός
θα σαρώσει την ημισέληνο (μισοφέγγαρο)
από το βαθύ Αιγαίο,
και οι γενναίοι πολεμιστές σας,
ξαναζωντανεύοντας τα παλιά,
θα φέρουν τέτοιες δόξες στο διάβα τους,
όπως θα γίνει για πολλούς χρόνους στο μέλλον,
και θα σκορπίσουν φως γύρω από τ’ όνομά τους
και την πατρίδα τους.

So, our motivation to follow Him changes from the
narcissistic “what’s in this for me” mentality that leads to
prelest, to the loving and grateful Eucharistic motivation
of thankfulness that He has given me His salvation. I live
as I do from gratitude, not from expectation!
Today, what are you doing in your life to keep this
new life of Faith at the top of your priorities? Are you
constantly aware of His Gift to you? Do you know how to
live a Eucharistic life? You have been given all things as a
Gift. Living grateful, Eucharistically is being Orthodox on
Purpose!

blogs.ancientfaith.com

Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν,
ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.
Ρωμ. 13, 12

The night is far spent, the day is at hand:
let us therefore cast off the works of darkness,
and let us put on the armour of light.
Rom. 13:1

In the Final Judgment passage, He uses the following people
as examples: the hungry, the thirsty, the stranger, the naked,
the sick, and the imprisoned.
Let us also consider the Savior’s words in Luke 6:34: “And
if you lend to those from whom you hope to receive, what
credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive
as much again.”
So if serving is important for us as Orthodox Christians,
how do we lead our children to it? Children can be quite
impressionable.
Parents, grandparents, and godparents often have a profound impact on the younger members of their families, particularly in matters of faith. Their example, or lack thereof, has
the potential to shape children’s attitudes toward the Church
and serving others.
It is essential to make Orthodoxy a regular part of a child’s
life as early as possible, both on Sunday in church and throughout the week at home. In addition to praying together daily as
a family, it is also wise to reinforce your child’s Church school
lesson from the previous Sunday.
Furthermore, families should make charitable service a regular component of their lives. If your son or daughter happens
to ask why your family is visiting the sick, attending Orthodox
prayer services at nursing homes, or volunteering to feed the
hungry, you may simply respond that “Christ wants us to do
this.” Stated another way, genuine Christian faith influences
our actions. Orthodoxy is not just a religion; it is a way of life.
There are numerous ministry opportunities for Orthodox
Christians both in the parish and in the community at large.
Most parishes have ministry opportunities such as altar
servers, choir members, chanters, readers, greeters, church
school teachers, and many more. It is also important for us
to serve those who are beyond our home church’s walls: the
community at large.
Though opportunities may vary from one city to another,
there are many Orthodox ministries that are in need of volunteers and/or donors.
Ask your priest how you may get involved in one or more
ministries at your home parish, and discuss the possibilities
with your children.
Come up with a project that works for your family.
Christ teaches us about mercy: “Be merciful, even as your
Father is merciful” (Luke 6:36).
May we emulate the mercy of Christ as we serve those
around us.

Evenings in Greece

And Paul emphasizes this precisely so that no one could
boast that they earned their salvation! Because that leads to
one of the most deadly spiritual illnesses that the Fathers
called “prelest” or spiritual pride. Over and over again
the Fathers warn us against such an illness that deludes
us into believing we have somehow “achieved” great
spiritual power or strength by our own efforts as if God
now is “obligated” to treat us well because we’ve “earned”
His favor. The Christian message says with St. Paul “I am
the chiefest of sinners” and allows us no place to put our
confidence in our own efforts to “get God to be good to
us.” God IS good to us even when we are against, or as is
more often the case, dismissive of, Him! God loved us even
when we were “dead” in our spiritual lives!

P.S. O Lord of Mercy, grant me the ability to see the
joy and beauty in living life gratefully. Help me escape the
bitterness and delusion of only focusing on what I don’t
have. Grant me to escape the temptation of being enslaved
to the despondency of a life lived blind to Your grace and
mercy. Give me the wisdom and the patience to stay faithful
so that I cross the finish line of my life filled with Your life
and the anticipation of eternity at Your side! Amen.
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Απόσπασμα από το ποίημα του Thomas Moore
"Evenings In Greece" (1825)
(Μετάφραση Νικολάου Βαρζάμη)

H

ow do you respond to
those who say that Christ the
Miracle-worker cannot fit into
our logic? Simply reply: Fit
yourself into His logic. In His
logic, all eternity fits and all the
nobleness of time --- and so, if
you wish, a place will be found
even for you. If a barrel cannot
fit into a thimble, you can fit a
thimble into a barrel. Blessed
Clement of Alexandria says:
“Philosophers are children
until they become men through
Christ. For truth is never merely thinking.” Christ came to
correct man and, therefore, man’s logic. He is our Logos and
our Logic. That is why we must direct our reason toward
Him and not Him toward our reason. He is the One Who
corrects our reason. The sun is not regulated according to
our clock, but our clock is regulated according to the sun.
~Saint Nikolai Velimirovic

What is Love?
“I love your new SUV!” “I love this restaurant!” “I love
that movie’s soundtrack.” Countless times, I have expressed
these types of sentiments. Perhaps in my eagerness to
describe a sincere appreciation for things, I casually say I
love them. As innocent as this may appear, I begin to suspect
that the careless and repeated misapplication of a word—
especially one as foundational as love—tends to dull its rich
meaning. Since “God is love” (1 John 4:8), that word should
be reserved primarily for my affection for God and neighbor.
In 1 Corinthians 13:4–8, St. Paul delivers one of the most
beautiful passages ever offered on the nature of love. Love,
he says, is long-suffering and kind. It rejoices in truth and
bears all things. It believes all things, hopes all things, and
endures all things. Love never ends. St. Paul’s message is
profound, stirring, and timeless. In a contemporary society
that often encourages prideful individualism, love is the
corrective measure.
Christ Himself designates love as the identifying mark of
His followers: “A new commandment I give to you, that you
love one another; as I have loved you, that you also love one
another. By this all will know that you are My disciples, if
you have love for one another” (John 13:34–35). Love, then,
is the God-given attribute that creates and sustains existence
itself. We innately desire to love and be loved. God’s
unfathomable love for us, exemplified through Christ’s
death on the cross, calls us to both give love and accept love.
We do not have to abandon our fondness for cars,
food, music, or other “stuff.” Indeed, God created matter
for our sustenance and measured enjoyment. However,
the heart’s greatest desires and concerns should primarily
exhibit a relational aspect, indicative of the high priority of
our connection to God and others. This is the significance
and aim of our love. We are beings, made in God’s image
and after His likeness, that will, ideally, not only speak the
word love with greater consideration but live by its divine
nature as well.
George Tsongranis, MDiv/ https://www.goarch
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Christ, as God,
is everywhere present

Hagia Sophia Mosque
1453 - 2020

The sense that God is everywhere present is a bridle
which holds us back from evil, but it is also hope,
consolation and strength. Do you know what it means for
us that God is close at hand?
My brothers, in antiquity there were idolaters who
worshiped false gods. Would that we today believed in
the true God as these people believed in their false idols!
While these men never uttered blasphemies against their
gods, today’s Christians blaspheme holy things ceaselessly.
Can we even be called Christians? It is my fear that
someday the Parthenon and the rocks from the Acropolis
will come crashing down and bury us, for blasphemies
resound and no one sorrows, no one cares. Some of these
idolaters worshiped the Sun as god, and thus all day long
they avoided sin because during the day they said that the
Sun saw them. They waited for the Sun to set to commit
their sins. We, however, who believe that the true God is

Churches are not Sold!
They are saved and preserved!

When Greeks are United,
They Achieve Great Accomplishments!
Message of Archbishop Sotirios of Canada
Mistakes were made in administration and
management. Let us not belabor this fact. No one has
appointed us to judge. We are Greeks. We are Orthodox
Christians. We ought to forgive and forget the past. Let
us go forward in unity to achieve progress.
In Greater Toronto, there are sixteen (16) Churches.
Why is it that twelve (12) of them are doing quite well?
Why is it that the four (4) Churches which are managed
by the Greek Community of Toronto have problems?
The administration and the management of these four
Churches have always been problematic. The Greeks
in the Greater Toronto Area must be united. To achieve
this goal, the "Greek Community of Greater Toronto"
must be established.
Each Church should become a separate Community
and legal entity, organized and operated on the basis
of the Uniform Community Regulations, so that there
may be a proper apportioning and division of tasks.
The properties owned by the Greek Community
of Toronto are the four (4) Churches: Panagia,
St. Demetrios, St. John the Baptist, and St. Irene
Chrysovalantou. Once each new Community becomes
an independent entity, they should be given ownership
of their own property, their Church, because it
rightfully belongs to the people. The Churches were
purchased by Orthodox Christians to be maintained in
perpetuity as Orthodox temples of worship.
Since the Greek Community of Toronto has
surrendered these Churches as collateral for the
tremendous debt that it owes, the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada is willing to financially assist.
The Archdiocese will give to each new Community a
substantial amount of money – perhaps, even the full
amount of the debt that is apportioned to each Church
– so that each Community, and its Church, may stand
on its own (assuming that the total existing debt is
$4.5 million as represented by the GCT and subject
to obtaining the necessary approvals from the GCT's
lenders).
In order for Greeks to achieve great accomplishments,
they must be united. The sixteen (16) Councils of
the Churches-Communities of Greater Toronto
will comprise the General Assembly of the Greek
Community of Greater Toronto. This General Assembly
will elect the Central Governing Board of the Greek
Community of Greater Toronto.
The Polymenakeion Centre should become the
headquarters of the Greek Community of Greater
Toronto.
The Greek Community of Greater Toronto will draft
its own Constitution, which should enumerate its
goals and how it will function. Further details may be
discussed and eventually be legally secured.
We expect our fatherland Greece to lend a helping
hand in this endeavour. Not financially, but ethically
and in spirit. It should support the unity of all Greeks.
We stated that we are not here to judge. We are
Greeks and we are Orthodox Christians. We forgive
and we are here to lend a helping hand. We must be
worthy of the great accomplishments of our ancient
Greek ancestors and strive to emulate the heroes of
the Greek War of Independence as we celebrate the
200 anniversary of the Greek War of Independence.
Orthodox Christians in our hearts and souls. Let us
work together for the glory of God and for our Holy
Orthodox Faith in Christ! Only then will we live in
peace, unity and love. In doing so, Greeks in Canada
will accomplish even greater things! This is what we
deserve! This is what we need. Let us all advance as
one. Let no one remain behind or forgotten. Let no one
lack resolve. Christ will accompany us and bless us!

Mὴ ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς Κύριον.
Σοφία Σειράχ 5,7

Make no tarrying to turn to the Lord.
Wisdom of Sirach 5,7
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The city fell. The emperor turned to stone. Hagia
Sophia became a mosque. Darkness drove away the
light. The black veil of darkness covers the city. The
great city. The eternal city.
Hagia Sophia did not become a mosque in 2020,
but in 1453. Mustafa Kemal was once the leader. He
may not have acted in our interest, but any country
would be proud to have such a leader. He initiated
so many good reforms.

everywhere present, day and night, let us flee from sin since
he sees us! There is an all-seeing eye, there is an all-hearing
ear, there is a hand which records everything. This is what
we believe. Let us pray that God plants this belief that he
is everywhere present in us!
Close to God, then…if man departs from God he will
become a demon or a beast. Pray to God that he will have
mercy on everyone, young and old, labour, repent, believe
in Christ. Let us fall prostrate and like Nathaniel say, ‘Christ
you are the ruler of the world, Christ you are the Son of
God. It is you we worship, it is in you that we believe, and
it is you that we will love until the ages of ages.’ Amen.
Metropolitan Avgoustinos (Kantiotes) of Florina

This is usually the case. Great leaders are succeeded
by lesser ones. By those who are petty and weak
in soul. If the current successor to Mustafa Kemal
truly wanted to be a worthy heir, he would want to
advance things towards something better. Mustafa
Kemal turned the Hagia Sophia into a museum in
1935. In order to do something even better, Erdogan
would have to give the Hagia Sophia back to those
to whom it belongs, to the Christians.
Hagia Sophia was built as a Christian church. As
much as some would like to change this fact, Hagia
Sophia is and will continue to be a Christian church.
To be honest, the Hagarenes were not the first to act
in such a wicked manner. This was done in the year
1204 by the Pope’s crusaders. And they turned the
Hagia Sophia into a stable. Can there be anything
worse?
It is preferable for Hagia Sophia to be a mosque
instead of a stable or even a museum. Prayer is
carried out in the mosque. The hodja holds a sword,
but he also prays. He prays in a Christian church.
We also pray that he will throw down the sword and
embracing love be enlightened to pray in the light
of the truth of Christ. Like this, we long for them to
return to the light of Christianity. Is it not true that
they started out as a Christian heresy?

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

Θερμά συγχαρητήρια. Είμαστε υπερήφανοι
γι αυτόν. Είναι τίμιος και θα υπηρετήσει
δυναμικά.
Nick Mantas elected Municipal councillor
Warmest congratulations. We are all proud of
him. He is honest and dynamic. We wish him
all the best.

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK
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Does The Orthodox Church Permit
Marital Divorce?

The Church is deeply saddened by the breakdown of
any marriage, particularly when it involves its own
members who were joined together in Holy Matrimony
through an Orthodox sacrament. Jesus Christ supplied us
with the basic Christian attitude to the question of divorce.
“It was also said [in the Old Testament] ‘Whoever divorces
his wife, let him give her a certificate of divorce.’ But I say
to you that everyone who divorces his wife, except on the
ground of unchastity [adultery, literally] makes her an
adultress; and whoever marries a divorced woman
commits adultery” (Matthew 5:31). The basis of this
teaching is found in Christ’s very high appreciation for
marriage. Thus the Church is opposed to divorce in
principle and sees it as a failure and an evil.
When a marriage breaks down to the point where the
relationship between the spouses has deteriorated so that
they are no longer spiritually, morally, personally, and
bodily bound to each other as one flesh, the Church sees
the couple as dead to each other and the marriage in
substance as not existing. But it is always a sad and
sorrowful thing for the Church to acknowledge the end of
a marriage. It is an occasion for repentance and the seeking
of forgiveness from God on the part of those involved, as
well.
For the sake of Christian mercy and compassion and
because of her understanding of our human frailty, the
Church does grant divorces, and in many cases the right to
remarry. In general, though, the Church seeks to avoid
divorces and works hard through her teachings, preaching,
counseling, prayers, and pastoral concern to reconcile
those spouses who are having difficulties in their marriage.

We could say a lot more. But there is no need. We
believe without question that, “Once more, as years
and time go by, once more they shall be ours.” There
is no other way. The light of Christ will illumine even
the darkest of souls. Everything will become one
flock under one shepherd, the true shepherd Jesus
Christ, the only true God.

We become similar to God
when we exercise justice, show
charity, are virtuous and lenient,
have mercy on our neighbor and
seek out every virtue.
St. John the Chrysostom

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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Μνημόσυνα

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

Περί καλοσύνης
Στην Ιερά Μονή Πατροκοσμά και στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο Επίσκοπος
Αθηναγόρας και ο π. Ιγνάτιος Δελής ετέλεσαν τα μνημόσυνα: Μητροπολίτη Καστοριάς Σεραφείμ, Επισκόπου Ανδίδων
Χριστοφόρου και του αδελφού του Δημητρίου, μελών της οικογένειας Μιρκόπουλου και της Αγγελικής Παναγιωτίδου
η οποία στη διαθήκη της άφησε ένα σεβαστό ποσό για την Θεολογική μας Ακαδημία.
At the Holy Monastery of Patrokosmas and at the Holy Chapel of St. John the Theologian, Archbishop Sotirios, Bishop
Athenagoras, and Fr. Ignatios Delis commemorated with memorial services: the departed Metropolitan of Kastoria
Seraphim, Bishop of Andida Christoforos, his brother Demetrios, members of the Mirkopoulos family, and Angeliki
Panagiotidou who in her will bestowed her assets to our Theological Academy.

Παρακολουθήστε τις Ι. Ακολουθίες της Θεολογικής μας Ακαδημίας

p
Στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου ψάλλουν
οι φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας μας.
Καθημερινά γίνεται Όρθρος και Εσπερινός.
Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή τελείται Θεία
Λειτουργία. Τετάρτη απόγευμα Παράκληση στην
Παναγία μας.
At St. John the Theologian the Students of our
Theological Academy chanting. We have morning
matins and vespers every evening. The Divine
Liturgy is celebrated every Sunday and on every
feast day. On Wednesdays we have the Paraklesis
to our Theotokos.
Follow us on Facebook: Patriarchal Toronto
Orthodox Theological Academy.
You Tube: At St. John the Theologian Chapel

Η τέλεια προσευχή είναι το "Πάτερ ημών..."
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.
Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε,
Χριστέ ελέησόν με.
με.
The perfect prayer is the "Our Father...",
which Christ taught us.
A good short prayer is:

I Thank You, I Glorify You
Christ have mercy on me.

Τα δώρα του Θεού

Κανένα πράγμα δεν είναι σαν την καλοσύνη.
Το πρόσωπο της λαμποκοπά σαν τον ήλιο που
χρυσώνει την πλάση το πρωί της όμορφης μέρας
του καλοκαιριού. Τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί
άνθρωποι, οι πρόσχαροι, οι γλυκομίλητοι, οι απλοί,
οι απονήρευτοι, οι πονετικοί, οι ταπεινοί! Τι αληθινός
πλούτος μέσα σε μια τέτοια καρδιά! Και τι φτώχεια,
τι μιζέρια, τι ασχήμια, μέσα στις κακές ψυχές, στις
εγωιστικές και ας φουσκώνουνε απ έξω και ας
παρασταίνουνε τον πλούσιο!
(Φώτης Κόντογλου)
Κάποτε, ο γνωστός συγγραφέας Φιοντόρ
Ντοστογιέφσκυ βγήκε στον απογευματινό του
περίπατο. Ενώ η ημέρα έφθανε στο σούρουπο ένας
ζητιάνος άπλωσε το χέρι και ζητούσε βοήθεια.
Ο Ντοστογιέφσκυ ψάχνει τις τσέπες του να βρει
κανένα κέρμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει
το ρολόϊ του να το προσφέρει, αλλά και εκείνο το
είχε ξεχασμένο στο σπίτι του. Ο μεγάλος αυτός
συγγραφέας κοκκίνισε λίγο στο πρόσωπο και
πάνω στην αμηχανία του έσκυψε, φίλησε το χέρι
του τυφλού και ψιθύρισε: ''Συγχώρα με, καλέ μου
άνθρωπε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να σου
προσφέρω''. Και ο γέρο ζητιάνος απαντά: ''Ευχαριστώ
πολύ. Το πήρα! Αυτό που μου έδωσες δεν μπορούσα
να το βρώ αλλού. Το νόμισμα της καλοσύνης σπάνια
το βρίσκω...''.

Προορώντας ο Προφήτης την Σταύρωση του Υιού
και Θεού Της, προανήγγειλε στην Παναγία ότι δίστομη
ρομφαία θα ξεσχίσει τη μητρική Της καρδιά. Αυτή η
δίστομη ρομφαία που δοκίμασε η Παναγία μας, επέτρεψε
ο Θεός και πολλοί Άγιοι Του να την δοκιμάσουν. Γιατί η
ρομφαία και ο σταυρός, ο πόνος και η οδύνη, είναι δώρα
του Θεού προς τους εκλεκτούς του.

Το καμίνι του πόνου, των δοκιμασιών και των θλίψεων
είναι το εργαστήριο όπου ο Θεός κατεργάζεται την
τελειοποίηση του χριστιανού. Αν το ψωμί που μπαίνει
στο φούρνο είχε φωνή, θα διαμαρτυρόταν και θα έλεγε
πως δεν αντέχει τη φωτιά του φούρνου.

Κατά ανάλογο τρόπο στο καμίνι του πόνου ο
άνθρωπος αποκτά ωριμότητα, ουσία, περιεχόμενο.

Το καλό είναι καλό, μόνο όταν αυτός που το κάνει
θυσιάζει κάτι από τον εαυτόν του, ύπνο, ανάπαυση
κ.λπ. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «εκ του υστερήματος...»
(Λουκ. 21,4). Όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω
το καλό, αυτό δεν έχει αξία. Όταν όμως είμαι
κουρασμένος και ζητά κάποιος π.χ. να του δείξω
τον δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. 'Η, όταν
είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτύσω
με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει
μεγάλη αξία. Εάν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα,
μπορεί να το κάνω, για να χαρώ την συντροφιά,
να διασκεδάσω λίγο. Ενώ, όταν είμαι κουρασμένος
και κάνω μια θυσία, για να βοηθήσω τον άλλον,
αισθάνομαι παραδεισένια χαρά. Τότε η ευλογία του
Θεού με βομβαρδίζει!
(Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)

η ψυχή στο αμόνι του πόνου, τόσο εύθετη γίνεται
για την βασιλεία των ουρανών και με ευφρόσυνο
δειλινό χαμόγελο αναμένει το ολόλαμπρο πρωινό της
Αναστάσεως που ορθρίζει πίσω από κάθε σταυρό. Μην
ξεχνούμε ότι και η Παναγία μας στην επίγεια ζωή
Της δοκίμασε το πιο πικρό ποτήρι, όπως ακριβώς Της
το προφήτεψε ο δίκαιος Συμεών, όταν δέχτηκε στην
αγκαλιά του τον τεσσαρακονθήμερο Χριστό.

Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και τα βάσανα είναι τα μέσα
που χρησιμοποιεί ο Θεός για να ωριμάσει ο άνθρωπος.
Όλα τα οδυνηρά που επιτρέπει στη ζωή μας ο Θεός
είναι φάρμακα που θεραπεύουν την ασθενούσα φύση
του ανθρώπου.

Όμως αυτό το ψήσιμο είναι που κάνει το ψωμί
κατάλληλο για βρώση. Αν δεν έμπαινε στο φούρνο θα
γέμιζε σκουλήκια, θα ήταν άχρηστο. Τα φρούτα πάνω
στα δέντρα, που τα ψήνει ο καλοκαιρινός ήλιος, αν
είχαν στόμα θα διαμαρτύρονταν και θα έλεγαν πως
δεν αντέχουν άλλο τις καυτερές ακτίνες του ήλιου.
Με την ακτινοβολία, όμως, που δέχονται από τον ήλιο
ωριμάζουν, αποκτούν άρωμα, χρώμα, γεύση και ουσία.
Διαφορετικά θα ήταν άγευστα, ανούσια και άχρηστα.

Οι άνθρωποι που σε παρεξήγησαν και σε πλήγωσαν
δεν γνωρίζουν ούτε εκείνο τον παλιό μύθο, για
τον άνεμο και τον ήλιο, που μάλωναν, ποιός είναι
ο δυνατότερος και έβαλαν στοίχημα, ότι όποιος
βγάλει την κάπα του βοσκού, που εκείνη την ώρα
ανηφόριζε το βουνό, θα είναι ο πιο δυνατός. Φύσηξε,
ξαναφύσηξε ο άνεμος, αλλά ο βοσκός κρύωσε και
τυλίχθηκε πιο σφιχτά στην κάπα του. Βγήκε τότε
ο ήλιος απ' τα σύννεφα, σκόρπισε γύρω καλοσύνη
και θερμότητα, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε την
κάπα του. Τότε ο ήλιος φώναξε στον άνεμο: «Είδες,
ποιός απ' τους δυο μας είναι ο δυνατότερος;» Δεν
κερδίζεις τον άνθρωπο με το άγριο, αλλά μόνο με
την καλοσύνη!!!
(Ιερός Χρυσόστομος)

Πρωτ. Ευέλθωντος Χαραλάμπους

Καθαιρείται από πάθη, ταπεινώνεται, μαθαίνει να
συμπάσχει, αποκτά γνησιότητα και αυθεντικότητα.
Όπως ακριβώς συμβαίνει με το χρυσάφι. Μετά που θα
δοκιμαστεί και καθαρθεί στο χωνευτήρι, τότε αποβαίνει
το πιο πολύτιμο μέταλλο.
Όσο πληθαίνουν οι δοκιμασίες, όσο κτυπιέται

Ὠς χαρίεν ἔστʹ ἄνθρωπος,
ὅταν ἄνθρωπος ᾗ.
Μένανδρος

Πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος
όταν είναι άνθρωπος.

