“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι
εἶχον εἰρήνην
οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος
ἐπληθύνοντο”.
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«Χριστός γεννάται δοξάσατε
Χριστός εξ ουρανών…» Kοινωνήσατε;
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Ναι. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Τον ζέσταναν τα χνώτα των αλόγων ζώων.
Δεν Τον δέχτηκαν οι άνθρωποι. Δεν του έδωκαν κατάλυμα στο πανδοχείο να
γεννηθεί. Τον περιέβαλαν με περισσότερη αγάπη τα άδολα ζώα.
Άγγελοι Τον δοξολόγησαν. Ποιμένες Τον προσκύνησαν. Αστέρας έλαμψε.
Οδήγησε τους μάγους. Μάγοι Τον προσκύνησαν. Δώρα Του πρόσφεραν. Εσύ τι
κάνεις; Ακόμα εκεί είσαι;
Το τρένο φεύγει. Έχεις το εισιτήριο στο χέρι; Περιμένεις στη στάση; Μήπως
σου φύγει το τρένο; Ετοιμάστηκες; Νήστεψες; Μετανόησες; Εξομολογήθηκες;
Συγχώρεσες την πεθερά σου; Τον εχθρό σου; Γέμισες το είναι σου με αγάπη;
Έγινες παιδί στη ψυχή; Έστρωσες στον Χριστούλη να ζεσταθεί;
Μα τι έγινε; Έγινες λαγός; Σε ξεπέρασε η χελώνα; Θυμάσαι τι ωραία τα είπε ο
Αίσωπος; Μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά; Δεν θα διαλέξεις την αγαθή μερίδα;
Μα ξέρεις. Η αγαθή μερίδα είναι η Θεία Κοινωνία. Έχεις μείνει ακόμη στη
λαβίδα; Στον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας; Κρίμα. Σε περιμένει ο
Χριστός. Δεν Τον ενδιαφέρει η λαβίδα. Δεν Τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο

θα κατοικήσει μέσα σου. Ένα τον ενδιαφέρει. Να ζει και να περιπατεί μέσα σου.
Να σου δίνει ζωή. Αιώνια ζωή. Παράδεισο.
Άφησε τα λόγια. Μη γίνεσαι ταλιμπάν της Ορθοδοξίας. Ο Χριστός είναι
αγάπη. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάθητος; Γιατί θέλεις να επιβάλεις τη γνώμη
σου; Αυτό δεν θέλησε και ο Eωσφόρος; Που κατέληξε; Το ξέρεις εσύ καλύτερα
από μένα. Από φωτεινό πνεύμα έγινε δαίμονας. Δεν κάνει άλλη δουλειά παρά
να αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Να πολεμά τους ανθρώπους. Πρόσεχε
μην του μοιάσεις. Μου φαίνεται αυτόν τον κατήφορο έχεις πάρει.
Χριστούγεννα. Έλα παιδί μου. Σε καλεί ο Χριστός. Σου φωνάζει ο Πατέρας
σου. Έλα να κοινωνήσεις. Δεν σου το είπα; Μόνο με τη Θεία Κοινωνία θα ζεις
στον παράδεισο από τώρα. Θέλεις να το χάσεις αυτό; «Ποιος στραβός δεν θέλει
τα μάτια του»;
Χριστούγεννα και δεν είσαι στην εκκλησιά. Κακό. Αλλά όχι θανάσιμο. Αφού
κοινωνείς, ο Χριστός είναι μέσα σου. Είσαι στον παράδεισο. Αυτό είναι το παν.
Παιδί μου, έλα να κοινωνήσεις. Αυτό μόνο χρειάζεσαι. Αυτό θα σε σώσει.
Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, με τον
Χριστό στην ψυχή μας.

Διαδικτυακή συνεδρίαση

Χρόνια πολλά Θεοφ
Θεοφ.. Επίσκοπε Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβε!
Ιάκωβε!

Στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου, Montreal, Θ. Λειτουργία στη μνήμη του Αγ. Ιακώβου.
Λειτούργησε ο εορτάζων Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ενώ στο Ιερό
ήσαν προσευχόμενοι ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και ο Επίσκοπος Κεράμων κ.
Βαρθολομαίος. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αείμνηστου Αρχιεπ. Β. και Ν. Αμερικής κυρού Ιακώβου.
At St. George Greek Orthodox Church Montreal Divine Liturgy was celebrated in
honour of St. Iakovos. His Grace Bishop Iakovos of Zinoupolis, who celebrated his
name day, presided. In the Altar, His Eminence Archbishop Sotirios and His Grace
Bishop Vartholomeos of Keramos were praying. At the end of the D. Liturgy, a memorial
service was held for the late Archbishop of North and South America Iakovos.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
Τη Δευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020, η I. Αρχιεπισκοπή Καναδά, µαζί µε τους Άρχοντες του Οικουµενικoύ
Πατριαρχείου στον Καναδά, οργάνωσαν διαδικτυακή συνεδρίαση για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση
του Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας. Η συνάντηση συνέπεσε µε τον εορτασµό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
του πρωτοκλήτου και Προστάτη του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Το θέµα της διαδικτυακής συγκέντρωσης
ήταν «Προκλήσεις και ευκαιρίες του Οικουµενικού Πατριαρχείου».
On Monday, November 30, 2020, the Greek Orthodox Archdiocese of Canada, together with the Ecumenical
Patriarchate Archons in Canada, organized a virtual meeting to discuss the current state of the First Throne
of Orthodoxy. The meeting coincided with the celebration of the Holy Apostle Andrew the First-Called and
Patronal Saint of the Patriarchate. The theme of the virtual gathering was “Challenges and Opportunities of
the Ecumenical Patriarchate.”

Μη σκιάζεσθε τον κορωνοϊό. Η πίστη στον Θεό νικά τα πάντα.
Κοινωνήστε των Αχράντων Μυστηρίων. Πάρτε τον Χριστό μέσα
σας. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας. Ευχόμαστε σε
όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο.
Προσευχή μας ο Χριστός να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα.
Do not be afraid of the coronavirus. Faith in God overcomes
everything. Receive Holy Communion. Take Christ in you. Holy
Communion is medicine for immortality. We wish you all a Merry
Christmas and a Happy New Year. We pray for Christ to provide
solutions to all problems.
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Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

«Χριστούγεννα
«Διαφορετικά Χριστούγεννα θα είναι τα
φετινά» ακούμε από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Διαφορετικά γιατί λόγω
του COVID-19 δεν θα επιτρέπονται
οι πανηγυρικοί εορτασμοί, δεν θα
κυκλοφορεί πλήθος ανθρώπων στους
δρόμους, δεν θα γίνονται μεγάλες
συγκεντρώσεις και πανηγυρισμοί
στα σπίτια, τα καταστήματα δεν θα
είναι ανοιχτά όπως συνηθιζόταν
σε συρροές κόσμου, δεν θα γίνεται
μεγάλη κατανάλωση για δώρα,
γιορτινά ρούχα, φαγητά.
Διαφορετικός θα είναι ο φετινός
εορτασμός, ίσως πιο απλός,
πιο ταπεινός, πιο φτωχικός κι
ίσως αυτός να μας φέρει πιο
κοντά στο πνεύμα και την
αληθινή ουσία της γιορτής
της Γέννησης του Χριστού.
Η παραμονή μας στο
σπίτι μας, η σύνδεσή
μας με την οικογένειά
μας, η απλή έκφραση
αγάπης, ένωσης
μεταξύ μας και
η ανάγκη για τη
σωτηρία και την
ειρήνη στον
κόσμο μπορούν
να μας δείξουν
πιο καθαρά
τον τρόπο με
τον οποίο
ήρθε ο
Χριστός
σ τ ο ν
κόσμο
μ α ς
και το

γιορτή αγάπης»

γιατί.
Αισθήματα φόβου, αγωνίας, πόνου και απειλής
κυριαρχούν παγκοσμίως εξαιτίας της πρωτόγνωρης
πανδημίας που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο της ζωής
και της επικοινωνίας των ανθρώπων. Απομάκρυνση,
επιφυλακτικότητα και απόγνωση είναι τα αισθήματα
όλων μας απέναντι σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας,
καθώς δεν μπορούμε με βεβαιότητα και αμεσότητα να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ασθένειας αυτής
που πλήττει όλον τον κόσμο. Αναζητούμε τη σωτηρία
μας και όλες οι προσπάθειες των επιστημόνων και των
πολιτικών επικεντρώνονται σ’ αυτό το ζητούμενο. Και
είναι γεγονός ότι η ασθένεια αυτή δεν κάνει διακρίσεις
ούτε σε ηλικίες ούτε σε γένη ούτε σε ανθρώπους
εξουσίας, πλούτου και δύναμης.
Μέσα από την κατάσταση αυτή που περνάμε,
μπορούμε να βιώσουμε το αληθινό νόημα των
Χριστουγέννων. Ο Χριστός ήλθε απεσταλμένος του
Πατέρα, πράος και ταπεινός να υπηρετήσει τον άνθρωπο
στη μέγιστη ανάγκη του και να του αποκαλύψει την
αλήθεια. Σήμερα που γύρω μας υπάρχει μεγάλη
ανησυχία, αγωνία και φόβος, τα Χριστούγεννα είναι η
μοναδική προσδοκία των Εθνών και κάθε ανθρώπου:
«Σήμερα Χριστούγεννα, ἀεί Χριστούγεννα», θα μας
επισημάνει ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να τονίσει
την ελπίδα για μια παντοτινή καλύτερη ζωή που έρχεται
ο Χριστός να μας προσφέρει. Ελπίδα αγάπης, ειρήνης,
ευδαιμονίας, χαράς και ενότητας όλου του κόσμου.
Ο από πολλού αναμενόμενος Σωτήρας ήλθε αλλά
με εντελώς απρόσμενο τρόπο. Με άκρα πτωχεία και
διωκόμενος από τις πρώτες ημέρες. «Μέσα στον κόσμο
ήταν, κι ο κόσμος δι’ αυτού δημιουργήθηκε, αλλά
δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος» (Ιωάν. Α΄10). Από την
πρώτη στιγμή της γέννησής του ο Χριστός γνώρισε
τον πόνο, την ανθρώπινη ταλαιπωρία, την αφιλόξενη
συμπεριφορά των ανθρώπων, τη θηριωδία της εξουσίας,
την τραγικότητα της προσφυγιάς. Η ενσάρκωση του
Χριστού, όμως, φέρνει στον άνθρωπο την απόλυτη και
μοναδική του σωτηρία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
θα ομολογήσει: «Ο Θεός που δίδει όλους τον πλούτο Του
γίνεται πτωχός, λαμβάνοντας τη δική μας σάρκα, ώστε
εμείς να γίνουμε πλούσιοι με τη θεότητά Του».
Τα Χριστούγεννα είναι εορτή θαυμαστή και για το
μεγαλείο της και για το μυστήριό της και για το νόημά
της. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο είναι «η Μητρόπολη των
εορτών. Ο Λόγος Σαρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν και
εθεασάμεθα την δόξαν αυτού». Ο Θεός έγινε άνθρωπος
για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με την ενσάρκωση του
Λόγου του Θεού αρχίζει το έργο της αναδημιουργίας
της κτίσεως. Ο άνθρωπος αποκτά τη θεία αιωνιότητα
και τη δόξα του Θεού και γίνεται «ομόθεος». Η
είσοδος του Θεού στην Ιστορία της ανθρωπότητας,
που της ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας Του,
είναι μία κίνηση θείας αγάπης προς τον άνθρωπο
και απαιτεί και μία ανάλογη ανταπόκριση του
ανθρώπου για τη σωτήρια συνάντησή του μ’
Εκείνον. Η συνάντησή μας με τον Θεό μπορεί να
γίνει στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου δίπλα μας

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει η
ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Δεκέμβρης 2020! Με προσπάθεια,
υπομονή, επιμονή, αφοσίωση στο έργο μας και κυρίως
απέραντη αγάπη για τους μαθητές μας, φτάσαμε στον
τελευταίο μήνα της χρονιάς.
Μιας χρονιάς, διαφορετικής, που παρ'όλες όμως
τις δυσκολίες, καταφέραμε με αισιοδοξία, πίστη και
συνέπεια να φτάσουμε στο τέλος.
Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, υπεύθυνοι
της Υγειονομικής Υπηρεσίας της επαρχίας Οντάριο,
επισκέφτηκαν το σχολείο μας με σκοπό τον ενδελεχή
έλεγχο, για να διαπιστωθεί ότι τηρούνται αυστηρά όλα
τα μέτρα για την προστασία μαθητών και προσωπικού
από τον Covid 19. Αποχώρησαν βρίσκοντάς τα όλα στην
εντέλεια.
Την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήσαμε
«Christmas Soup Drive» για τις Ελληνορθόδοξες
Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου κάθε μαθητής προσέφερε
ένα κουτί σούπας.
Καθώς τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος να
αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε όλα όσα έχουμε,
πρέπει να θυμόμαστε να βοηθούμε
αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί
από εμάς, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές.
Έχουμε, επίσης, ξεκινήσει την
προετοιμασία για τα Χριστούγεννα,
συζητώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις
των Χριστουγέννων. Οι μαθητές
ακούνε Χριστουγεννιάτικη μουσική
και κάνουν διάφορες δραστηριότητες
μαθαίνοντας την πραγματική έννοια
των Χριστουγέννων.
Επίσης, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, το σχολείο μας πήρε μέρος
στον Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό
Ζωγραφικής του Αντένα. Ευχόμαστε

καλή επιτυχία στους μαθητές μας.
Τέλος, στο πλαίσιο «του εορτασμού», οι μαθητές
μαθαίνουν τραγούδια και ποιήματα τα οποία θα
απαγγείλουν ανά τάξη και θα βιντεοσκοπηθούν, ώστε
αφενός οι μαθητές να χαρούν, αλλά και οι γονείς
να έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν. Ένα
ολιγόλεπτο βίντεο κάθε τάξης θα αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο μας θα είναι
κλειστό για τις διακοπές των Χριστουγέννων από
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου 2021.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα Χρόνια Πολλά, Καλά
Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχισμένη και ασφαλή
νέα χρονιά!

Εκπαιδευτικά θέματα

και απαράβατος όρος για τη σωτηρία μας είναι να μην
σταματήσουμε να συναισθανόμαστε την ανεπάρκειά
μας, ακόμα και στις καλύτερες εκδηλώσεις μας. Ο ίδιος
ο Χριστός ενσαρκώνεται με τον πιο ταπεινό τρόπο και
ήρθε στη γη για να δείξει την αγάπη Του στον άνθρωπο,
να τον σώσει και να τον εξυψώσει στο θεϊκό επίπεδο κι
έτσι γίνεται ο ίδιος δώρο του Θεού στον άνθρωπο και
δώρο του ανθρώπου στον Θεό και δώρο του ανθρώπου
προς τον άνθρωπο.
«Ο ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾶ καὶ τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ»
(Α΄ Ἰωάννη 4, 21). Στην Καινή Διαθήκη η λέξη «ἀδελφός»
παίρνει πλατειά έννοια που συμπεριλαμβάνει κάθε
άνθρωπο στην κοινωνία που ζούμε, τον συνάνθρωπό
μας, τον διπλανό μας που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση. Σ’ όλους αυτούς καλούμαστε, κατά το
πνεύμα των Χριστουγέννων, να συμπαρασταθούμε και
να προσφέρουμε αγάπη κάθε μέρα σε ολόκληρη τη ζωή
μας. Καλούμαστε να βιώνουμε καθημερινά τη γέννηση
του Χριστού στη ζωή μας και να ζούμε καθημερινά ως
πιστοί και αληθινοί αδελφοί. Η παρουσία του άλλου
ανθρώπου κοντά μας είναι ο καθρέφτης μας που
μας κάνει να διαπιστώσουμε τη δική μας ωριμότητα.
Χαιρόμαστε μαζί του τις χαρές του, τις επιτυχίες του,
τα χαρίσματά του και τα αγαθά του.
Θα αναρωτηθούμε βέβαια πώς μπορούμε να βιώσουμε
την αδελφοσύνη και την αγάπη για τον συνάνθρωπό
μας σε συνθήκες ‘lockdown’; Πώς μπορούμε να
επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε τη χαρά και
την αγάπη όταν απαγορεύεται να συναντιόμαστε
με συγγενείς και φίλους; Η φυσική απόσταση δεν
σημαίνει και ουσιαστική απόσταση, ενώ το να είμαστε
κοντά από την άλλη δεν συνεπάγεται αυτόματα την
εκδήλωση αληθινής φροντίδας. Το αληθινό ενδιαφέρον
για αυτό που συμβαίνει σε όλους τους συνανθρώπους
μας, σε όλο τον κόσμο, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο,
τις συμπεριφορές μας, τη νοοτροπία μας και να μας
βγάλει από τη φιλοσοφία του εαυτού μας για να μας
ανοίξει στην αληθινή μας ένωση με τους άλλους, ώστε
να συμπάσχουμε, να μοιραζόμαστε και τις χαρές αλλά
και τις λύπες. Ενώπιον μιας απειλητικής πανδημίας
όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε τι πραγματικά έχει
πρωταρχική σημασία στη ζωή μας και πόσο μικρός
και αβοήθητος είναι ο άνθρωπος μόνος του, χωρίς τη
σχέση αγάπης με τον συνάνθρωπό του, με τον Χριστό,
τον Θεάνθρωπο.
Η αδελφοσύνη είναι σχέση καρδιάς και μπορεί να
γίνει τρόπος ύπαρξης και συνύπαρξης στη σημερινή μας
κοινωνία. Τείνοντας ο ένας το χέρι στον άλλο, μπορούμε
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να αντιμετωπίσουμε
τον φόβο, τη μοναξιά και το χάος ώστε να κάνουμε
καλύτερη την κοινωνία μας. Ταυτόχρονα η «παρουσία»
του άλλου ανθρώπου στη ζωή μας είναι χαρά και αγάπη
και μας κάνει όλους να νιώθουμε μέσα μας την Ειρήνη
του Χριστού. Και τότε μπορούμε να καταλάβουμε τη
σημασία του απολυτίκιου των Χριστουγέννων: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπί γῆς Εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Τότε έχει έρθει ο Χριστός «ἐπί γῆς».
Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!

«Ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος
τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.»
(Ιωάννου 2,17)
"And his disciples remembered that it
was written, The zeal of thine house
hath eaten me up."
(John 2:17)

«Τ’ αστέρι από τη Βηθλεέμ τον δρόμο να φωτίζει,
χαρά, υγεία, προκοπή σε όλους να χαρίζει.»

Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο
(Κωστής Παλαμάς)

Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.
Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,
το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του.
Να λάμψω από τη λάμψη του κι’ εγώ σαν διαμαντάκι
κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.
Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία.
Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των
καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
του Οντάριο. Το καταρτισμένο διδακτικό
προσωπικό, οι άρτιες σχολικές του
εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό εργαστήριο,
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα,
η διδασκαλία των ελληνικών, των
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης
πίστης και το ασφαλές περιβάλλον,
καλύπτουν όλες τις ανάγκες των
παιδιών για επιτυχημένη και σωστή
σταδιοδρομία.
Για πληροφορίες και εγγραφές: τηλ:
416-463-722, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@mgos.ca, ιστοσελίδα www.mgos.ca.
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Kορωνοϊός,
Χριστούγεννα
και Θεία Κοινωνία
Επίθεση ο κορωνοϊός.
Αντεπίθεση εµείς.
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Ο κορωνοϊός µας έκανε µεγάλη επίθεση. Κατάφερε
σχεδόν να µας κλείσει τις εκκλησίες. Θείες Λειτουργίες
µε δέκα (10) ή είκοσι πέντε (25) χριστιανούς. Είναι πολύ
δύσκολο. Δεν πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα τα
χέρια. Πρέπει να περάσουµε στην αντεπίθεση και να
πως:
Δυο φορές στο παρελθόν σας έγραψα να ιδείτε
ακριβώς τις βαπτίσεις, τους γάµους και τις κηδείες
που έχετε κάνει στην εκκλησιά σας τα δέκα (10)
τελευταία χρόνια. Να κάνετε καταλόγους µε ονόµατα,
διευθύνσεις, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Να επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς τακτικά.
Αυτή η επικοινωνία χρειάζεται τώρα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά. Έρχονται τα Χριστούγεννα και
οι χριστιανοί µας µένουν ακοινώνητοι. Αυτό θέλει ο
σατανάς. Να µην του περάσει. Να ο τρόπος που δεν
θα του περάσει.
Οργανώστε την Κοινότητά σας. Ιερεύς, Διοικητικό
Συµβούλιο, Φιλόπτωχος Αδελφότητα και προπαντός
η Νεολαία. Όλοι µαζί, µία οµάδα στην αντεπίθεση
εναντίον του κορωνοϊού.
Γράψτε ηλεκτρονικά. Τηλεφωνήστε. Επικοινωνήστε
προσωπικά. Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Αυτό δεν
είπε ο Χριστός; «Ο ποιµήν ο καλός γνωρίζει τα πρόβατα
κατ’ όνοµα. Πηγαίνει και βρίσκει το χαµένο πρόβατο».

Για µας το πρόβατο δεν είναι χαµένο. Ο σατανάς
µε τον κορωνοϊό κατάφεραν να µας κλείσουν τις
εκκλησίες και να µείνει ο κόσµος χωρίς Θεία Κοινωνία.
Είπαµε δεν θα τους περάσει.
Κάνετε ένα πρόγραµµα. Κάνετε περισσότερες Θείες
Λειτουργίες µέσα στην εβδοµάδα. Λειτουργήστε το
πρωί και κρατήστε την Θεία Κοινωνία. Να καταλύετε
την Θεία Κοινωνία την επόµενη ηµέρα, µετά την
Θεία Λειτουργία. Καλέστε τους χριστιανούς κατά
οικογένειες να έρθουν να κοινωνήσουν. Ορίστε ηµέρα
και ώρα. Να µη µείνει κανείς χριστιανός, από τώρα
µέχρι τα Χριστούγεννα, χωρίς να κοινωνήσει. Στο
χέρι σας είναι. Εξαρτάται από την καλή οργάνωση
στην Κοινότητά σας. Πολλές φορές επικοινωνείτε
µε τους χριστιανούς σας για άλλους λόγους. Για να
έρχονται στην εκκλησία. Για να φέρουν τα παιδιά
τους στο κατηχητικό. Για να γράψουν τα παιδιά
τους στα ελληνικά σχολεία. Στη νεολαία. Στις
κατασκηνώσεις και τόσα άλλα. «Νυν υπέρ πάντων
ο αγών. Η Θεία Κοινωνία είναι η αιώνια ζωή. Είναι
φάρµακο αθανασίας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µείνει
κανείς ακοινώνητος.
Μερικοί θα πείτε. Είναι πολλοί χριστιανοί. Δεν
θα τα καταφέρουµε. Λάθος κάνετε. Η διπλανή σας
Κοινότητα είναι µικρότερη. Φωνάξτε τους να σας
βοηθήσουν. Το ίδιο δεν έκανε ο Πέτρος; Υπάκουσε
στον Χριστό. Έριξε το δίχτυ. Γέµισε η βάρκα ψάρια
και κόντευε να βυθιστεί. Τότε φώναξε τους άλλους
ψαράδες. Φωνάξτε κι εσείς για βοήθεια. Μία είναι η
Εκκλησία. Είναι µία οικογένεια. Πόσες φορές το έχω
ειπεί;
Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Καλέστε τους
κατά οικογένεια να κοινωνήσουν. Θα είναι αυτά τα
καλύτερα Χριστούγεννα. Θα κατατροπωθεί ο σατανάς.
Δεν θα κερδίσει ο κορωνοϊός.
Αδελφοί Επίσκοποι και ιερείς, τώρα είναι η
ευκαιρία. Μη φεισθούµε κόπου και χρόνου. Με
πραγµατική θέληση και σωστή οργάνωση θα
κερδίσουµε τον πόλεµο. Να µη µείνει κανείς χριστιανός
ακοινώνητος τούτα τα Χριστούγεννα. Σας εύχοµαι
καλή επιτυχία. Καλή αντάµωση στο κοινό ποτήριο.
Καλά Χριστούγεννα. Να είναι αυτά τα πιο ευλογηµένα
Χριστούγεννα.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, η καλύτερη
επένδυση του ανθρώπου!
Συχνά όταν συναντούμε στον δρόμο έναν ζητιάνο
βρίσκουμε χίλιες δικαιολογίες να μην απλώσουμε το χέρι
μας να δώσουμε έστω και ένα δεκάλεπτο.
Την 1η Δεκεμβρίου γιορτάσαμε την μνήμη του αγίου
Φιλάρετου του ελεήμονος. Στα τελευταία χρόνια της ζωής
του γυρνούσε στους δρόμους της Κωνσταντινουπόλεως μ΄
έναν υπηρέτη ο οποίος κρατούσε τρία πουγγιά: ένα γεμάτο
χρυσά νομίσματα, ένα με αργυρά και το τρίτο με χάλκινα.
Μόλις τον πλησίαζε κάποιος ζητιάνος έπαιρνε στην τύχη
νομίσματα χωρίς να υπολογίζει την ελεημοσύνη με βάση
την δική του κρίση αλλά άφηνε στον Θεό να αποδίδει στον
καθένα ό,τι του αξίζει.
Και μην μου πείτε ότι αυτός ήταν πλούσιος άρχοντας της
εποχής. Ο Θεός για να τον δοκιμάσει, όπως τον Ιώβ, του
στέρησε όλα τα υλικά αγαθά. Αυτός και τότε δεν σταμάτησε
να ασκεί την αρετή της ελεημοσύνης. Το μοναδικό βόδι που
είχε το χάρισε σ΄ έναν φτωχό χωρικό, το άλογό του σ΄ έναν
στρατιώτη που είχε χάσει το δικό του και έτσι δεν είχε την
δυνατότητα να οργώσει το χωράφι του. Γκρίνια από την
γυναίκα του, γκρίνια και από τα παιδιά του. Τον λυπήθηκε
ένας πλούσιος γείτονας και του έδωσε ένα μεγάλο ποσό για
να ζήσει για λίγο καιρό άνετα. Αυτός το χώρισε σε μερίδια
όσα ήταν τα μέλη της οικογενείας του και το δικό του
μερίδιο το μοίρασε στους φτωχούς. Ακόμη και το ένδυμά
του το έδωσε σ΄ έναν φτωχό ζητιάνο διότι δεν είχε τίποτε
άλλο να του δώσει όταν εκείνος του ζήτησε λίγη τροφή.
Η καλύτερη επένδυση τόσο για την ψυχή μας όσο και για
την οικονομική μας ευμάρεια είναι η ελεημοσύνη. Ο άγιος

Α Θ Η Ν Α Γ Ο ΡΑ Σ

Φωτογραφία του 1968 στο Πατριαρχείο. Ο τότε
Αρχιμ. Σωτήριος Αθανασούλας, νυν Αρχιεπίσκοπος
Καναδά, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και γνώρισε τον αείμνηστο Πατριάρχη
Αθηναγόρα και έγινε η παρακάτω στιχομυθία:
Π.Α.: Πόσο σε αγαπώ. π. Σ.: Πολύ, Παναγιώτατε.
Π.Α.: Πόσο σε αγαπώ. π. Σ.: Πάρα πολύ, Παναγιώτατε.
Π.Α.: Πόσο σε αγαπώ. π. Σ.: Τόσο που δεν το αξίζω,
Παναγιώτατε. Π.Α.: Γι’αυτό σε αγαπώ. Γιατί δεν το
αξίζεις. Γιατί αν το άξιζες, τι αξία θα είχε η αγάπη μου;
Χωρίς αμφιβολία ο Πατριάρχης Αθηναγόρας είναι
ο θεμελιωτής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Μέγας
Πατριάρχης. Ουσιαστικά ο άγιος του 20ου αιώνα.
Διαβάζοντας παρακάτω τα περί του θανάτου του
Πατριάρχη Αθηναγόρα, οι ειλικρινείς χριστιανοί
πολύ θα ωφεληθούν.

Θεοφ. Επισκόπου Κεράμων
Βαρθολομαίου
Τρεις καλές αδελφές που βοηθούν στη μετάνοια είναι
η νηστεία, η ελεημοσύνη και η προσευχή.
Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι με αυτές τις τρεις
αρετές προσφέρεται συνάμα και μια τριπλή θυσία
από τον μετανοημένο Χριστιανό στον Πανάγαθο Θεό,
θυσία τέλεια μια και περιλαμβάνει όλα όσα έχει: Με
την νηστεία θυσιάζει την σάρκα του, με την προσευχή
δίνει την ψυχή του και με την ελεημοσύνη προσφέρει
τα υλικά αγαθά του.
Έτσι αναγνωρίζει έμπρακτα πως όλα προέρχονται
από τον Θεό και ανήκουν σε Αυτόν.
Με την νηστεία καταπολεμείται η φιληδονία και
ταπεινώνεται η σάρκα, που με τις αμαρτωλές επιθυμίες
της εναντιώνεται στο πνεύμα του Θεού.
Με την νηστεία δαμάζονται τα πάθη, υποχωρούν
οι ακάθαρτοι λογισμοί, εξαλείφονται οι αισχρές
φαντασίες, χαλιναγωγείται η γλώσσα εξαφανίζονται
η ραθυμία και η αμέλεια, φυγαδεύονται οι δαίμονες.
Η νηστεία υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα και φωτίζει
τον νου, ενισχύει την προσευχή, στηρίζει τη μετάνοια,
συντηρεί την κατάνυξη, στερεώνει την σωφροσύνη . Η
νηστεία είναι χαλινάρι των κακών επιθυμιών, μαχαίρι
της φιλαυτίας πελέκι της φιληδονίας γεννήτρια του
Θείου φόβου, μητέρα της εγκράτειας αδελφή της κατά
Θεόν πτωχείας, φύλακας της σωτηρίας.
Η νηστεία όμως είναι και ισχυρή μεσίτριά μας στον
Κύριο, όταν του ζητάμε την εκπλήρωση κάποιου
αιτήματος. Με την νηστεία κίνησαν την ευσπλαχνία του
Θεού και κατόρθωσαν να αποτρέψουν την καταστροφή
της πόλης τους (Ιωαν.3, 4-10) με την νηστεία βρήκαν οι
Ισραηλίτες τη Θεία βοήθεια στις δυσκολίες και την Θεία
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συγχώρηση στις αποστασίες τους.
Με την νηστεία πήρε και ο Μωυσής από τον Θεό τον
Νόμο (εξ. 34,28).
Αλλά γιατί να αναφέρουμε άλλους και όχι τον ίδιο τον
Κύριό μας Ιησού Χριστό που αν και δεν είχε κανένα λόγο
να νηστέψει, ως Θεός, με την νηστεία όμως ετοιμάστηκε
και εκείνος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου Του, αφού
πρώτα κατατρόπωσε τον διάβολο (Ματθ. 4, 1-11)
δείχνοντας μας έτσι πόσο ωφέλιμη είναι;
Βέβαια η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο
και οδός, μέσο κάθαρσης και οδός λυτρώσεως. Έτσι,
η αποχή από ορισμένες τροφές δεν έχει νόημα αν δεν
γίνεται για τον Θεό αν δεν ακολουθεί τους κανόνες
της εκκλησίας και τις οδηγίες του πνευματικού , καθώς
και αν δεν συνοδεύεται από γενικότερη εγκράτεια και
άσκηση, την οποία και πρέπει να υποβοηθάει. Έντιμη
νηστεία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «δεν είναι
εκείνη που αποφεύγει μόνο τις τροφές, μα εκείνη που
φυγαδεύει και τις αμαρτίες».
Και ο Μέγας Βασίλειος : «Νηστεία πραγματική είναι
η αποξένωση από τις κακίες»
Φιλάρετος γρήγορα πάλι έγινε πολύ πλούσιος διότι ο Θεός
βλέποντας την μεγάλη του αρετή τον αντάμειψε ανάλογα.
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΣΤ΄ έστειλε σ΄ όλη την
επικράτεια απεσταλμένους με εντολή να του βρουν νύφη
όμορφη και ενάρετη. Όταν έφτασαν στην πόλη Άμνεια που
κατοικούσε ο άγιος δέχτηκαν την φιλοξενία του, είδαν την
αρχοντιά του και την σεμνότητα της κόρης του Μαρίας και
την πρότειναν για νύφη στον αυτοκράτορα. Έτσι ο πατέρας
της βρέθηκε πάλι πλούσιος στα ανάκτορα.
Ο Κύριός μας είπε: ”Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία
του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα
προστεθήσεται υμίν” (Ματθ. 6, 25-33). Ο κάθε άνθρωπος
στις δύσκολες στιγμές δείχνει πόσο έχει εμπιστοσύνη στον
Θεό αλλά και πόσα αγαπά τον συνάνθρωπο. Ο Κύριός μας
επαίνεσε το δίλεπτο της φτωχής χήρας.
Αγαπητοί φίλοι η ελεημοσύνη ας γίνει τρόπος ζωής για
μας και τα παιδιά μας που δυστυχώς τα μαθαίνουμε μόνο
να ζητούν και όχι να δίνουν. Η πνευματική χαρά όμως
έρχεται όταν δίνουμε και όχι όταν παίρνουμε. Ένας βασικός
λόγος που είναι σήμερα καταθλιπτικοί οι άνθρωποι γύρω
μας είναι διότι είμαστε όλοι εγωιστές και ξέρουμε μόνο
πώς να βολεύουμε τον εαυτούλη μας. Εάν γνωρίζαμε την
ανιδιοτέλεια και τον τρόπο να βγούμε από τον εαυτό μας
και να δοθούμε χωρίς ανταλλάγματα στον διπλανό μας
δεν θα υπήρχε η αρρώστια της κατάθλιψης.
Και ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Το
καλύτερο εισιτήριο για την αιώνια ζωή είναι η ελεημοσύνη.
Όσο εμείς ελεήσαμε τους συνανθρώπους μας σ΄αυτή την
ζωή άλλο τόσο και το εκατονταπλάσιο αυτού θα μας
δώσει ο Θεός στην άλλη ζωή. Επιπλέον θα ζούμε και σ΄
αυτόν τον μάταιο κόσμο χωρίς τύψεις γεμάτοι χαρά διότι
πράξαμε και εμείς το ελάχιστο για τον φτωχό αδελφό μας.
Η ελεημοσύνη ας γίνει τρόπος ζωής όχι μόνον για τις μέρες
των Χριστουγέννων αλλά για όλη μας την ζωή.
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Προφανώς, στην επίσκεψη του 1975/76 ο Oliver
Clement έμαθε ορισμένες λεπτομέρειες γύρω από τον
θάνατο του Αθηναγόρα, που του επιβεβαίωσαν το
μεγαλείο της προσωπικότητάς του και που ενέταξε
στη δεύτερη έκδοση του Dialogues. Ο Μελίτων
αφηγείται το τελευταίο Πάσχα του Πατριάρχη, το 1972.
Ο Αθηναγόρας ήταν βαριά άρρωστος και βρισκόταν
στο δωμάτιό του στο Φανάρι, ενώ τα μέλη της Συνόδου
τελούσαν τη Λειτουργία της Αναστάσεως στον
πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.
«Ξαφνικά, μία κίνηση, κάποιοι θόρυβοι ανάμεσα στο
πλήθος. «Έρχεται ο Πατριάρχης!». Ο Αθηναγόρας
μπαίνει αργά στον ναό, με ένα απλό μοναχικό ράσο και
μία λαμπάδα στο χέρι. Συμμετέχει σε όλη τη λειτουργία
ως απλός μοναχός. Όταν αποχωρεί, ψηλός, αδύνατος,
σκουρόχρωμος, με την αναμμένη λαμπάδα στο χέρι, δεν
είναι πλέον ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά ο
γέροντας, ο στάρετς της Ορθοδοξίας».
Έτσι αφηγείται ο Μητροπολίτης Μελίτων στον
Clement τις τελευταίες ώρες του Πατριάρχη:
«Αρρώστησε στη Χάλκη και μεταφέρθηκε στο μεγάλο
ελληνικό νοσοκομείο [...] Προετοιμασία για το ταξίδι στη
Βιέννη. Αλλά ο Αθηναγόρας λέει: «Όχι, πρέπει να
προετοιμαστώ για ένα άλλο ταξίδι». Παραχωρεί στον
Μελίτωνα, προϊστάμενο της Συνόδου, όλες τις
πατριαρχικές εξουσίες (πλήν αυτής της εκλογής
επισκόπων) και του δίνει εντολή να αποχωρήσει, να
εργαστεί, να καθοδηγήσει την Εκκλησία, ο ίδιος μένει
μόνος. Αλλά μετά από λίγο οι γιατροί φωνάζουν ξανά
τον Μελίτωνα: ο Αθηναγόρας πεθαίνει, το σώμα του
είναι κατεστραμμένο, ζει μόνο με το πνεύμα, είναι
γαλήνιος και διαυγής μέχρι το τέλος. Έχει βελόνες στα
μπράτσα, τα χέρια του είναι ακίνητα, οι σωλήνες του
οξυγόνου στη μύτη. Εξομολογείται στον Μελίτωνα,
δέχεται το μυστήριο του ευχελαίου και τη θεία κοινωνία.
Πριν τη μετάληψη, προσεύχεται, ζητεί λίγο νερό για να
καθαρίσει το στόμα του πριν μεταλάβει. Στη συνέχεια,
αρνείται κάθε τροφή (θα κατορθώσει να πιει μόνο λίγο
γάλα), αποχαιρετά την αδελφή του και τον Μητροπολίτη,
τον οποίο καλεί για μια τελευταία λέξη: «Ευχαριστώ».
Μεγάλη γαλήνη και χαρά μετά τη μετάληψη. Στη
συνέχεια, ζητεί να μείνει μόνος του. Και πεθαίνει μόνος.
Θέλησε να μείνει μόνος με τον Μοναδικό».
Από το βιβλίο «Athenagoras-Clement»
του Andrea Riccardi το οποίο εξέδωσε η Αποστολική Διακονία
της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια
της Ελληνικής Επανάστασης.

«'Οργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἃ
λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ
ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε.»
(Ψαλμοι. 4,5)
"Stand in awe, and sin not: commune
with your own heart upon your bed,
and be still." (Psalms 4:5)
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Συκοφαντία
και κολακεία

Ποια είναι χειρότερη;
Η συκοφαντία είναι δυνατό όπλο. Δεν είναι
απόλυτο. Πληγώνει. Μπορεί να σκοτώσει,
αλλά όχι πάντοτε.
Ο συκοφάντης είναι εγκληματίας. Όταν
συλληφθεί δικάζεται. Τιμωρείται. Η
συκοφαντία πέφτει. Ο συκοφαντούμενος
εξαγνίζεται και αποκαθίσταται στην
κοινωνία.
Η κολακεία είναι διαβολική. Ο κόλακας
είναι όργανο του σατανά. Δύσκολα μπορεί
να τιμωρηθεί. Την ζημιά όμως την κάνει σε
απόλυτο βαθμό. Αυτός που κολακεύεται
πετά στα σύννεφα. Ξεριζώνεται. Αιωρείται.
Χωρίς αμφιβολία πέφτει. Η πτώση είναι
κατακόρυφη. Η καταστροφή του τέλεια.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και το έργο της
χρόνια τώρα συκοφαντούνται. Όμως δεν
έπαψε να προοδεύει. Δόξα τω Θεώ όλα
πηγαίνουν καλά.
Ούτε δώσαμε, ούτε θα δώσουμε καμιά
σημασία στις συκοφαντίες. Οι συκοφάντες
αφήνονται στην κρίση του Θεού. Εμείς τους
συγχωρούμε. Ελπίζουμε να διορθωθούν.
Παρακαλούμε τον Θεό να είναι επιεικής για
αυτούς και να τους συγχωρεί.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Η Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική
Ακαδημία Τορόντο ευχαριστεί
The Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy thanks
Ευλογούμε τον Θεό για
την Πατριαρχική Ορθόδοξη
Θεολογική Ακαδημία μας.
Εφέτος η Θεολογική μας
Ακαδημία έχει δέκα (10) πολύ
καλούς φοιτητές. Επρόκειτο να
έλθουν και άλλοι δύο, αλλά λόγω
κορωνοϊού δεν τα κατάφεραν.
Θα έλθουν του χρόνου μαζί και
με άλλους. Γι’ αυτούς που δεν
πιστεύουν τους καλούμε, όταν
ανοίξουν οι εκκλησιές μας, να
έρθουν σε μία από τις Θείες
Λειτουργίες που κάνουμε στον Ι.
Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου,
προστάτου της Ακαδημίας και
στην οποία ψάλλουν οι φοιτητές
μας. Να δουν. Να ακούσουν και
τότε να ομιλούν ή να γράφουν.
Η Θεολογική μας Ακαδημία
ευχαριστεί ολόψυχα όλους τους
ευεργέτες και δωρητές της και ιδιαίτερα εφέτος αυτούς που συμμετείχαν στο Σαρανταλείτουργο. Ήσαν πολλοί
περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά και οι δωρεές τους ήσαν πολύ μεγαλύτερες. Κάποια κυρία που κάθε χρόνο
έστελνε τα ονόματα να μνημονευθούν και εκατό (100) δολάρια δωρεά, εφέτος έστειλε τα ίδια ονόματα και
τρεις χιλιάδες (3000) δολάρια δωρεά. Ευχαριστούμε όλους ολόψυχα και ευχόμεθα σε όλους τα πιο ευφρόσυνα
Χριστούγεννα, με την ειρήνη του Χριστού στη ψυχή τους και υγεία αδιάπτωτη.
We praise God for the Patriarchal Orthodox Theological Academy. This year the Theological Academy has ten (10)
very good students. Two more were supposed to come, but due to coronavirus, they were not able. They will come
next year with additional students. For those who doubt, we invite them, when our churches open, to come to one
of the Divine Liturgies that are celebrated at the Chapel of St. John the Theologian, patron Saint of the Academy,
where our students chant. They will be able to see them, to hear them and then they can speak and write about them.
The Theological Academy wholeheartedly thanks all of its benefactors and donors and especially this year those
who participated in the Sarantalitourgo. There are many more names being commemorated this year than in any
previous years and the donations were much greater. One lady who sent every year her names with a donation of
one hundred (100) dollars, this year sent the same names along with a donation of three thousand (3000) dollars. We
thank all of them whole-heartedly and wish them all the most joyful Christmas, peace in Christ and abundant health.

Θεοφ. Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου

«Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς
δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον,
ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.»
(Α΄Κορ. 3, 11)
"For other foundation can no man lay
than that is laid, which is Jesus Christ."
(1Corinth. 3:11)

Σοφές Σκέψεις
ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"
u Όταν η θέλησή μας είναι θέληση του Θεού αυτό
είναι καλό, μα όταν η θέληση του Θεού είναι και
δική μας θέληση, αυτό είναι πολύ καλύτερο.
u Χαρά σε κείνον που υπηρετεί τον πατέρα του το
Θεό μέσω του αδελφού του του ανθρώπου.
u Κύριε, όταν πεινώ, δώσ' μου κάποιον να θρέψω.
Και όταν διψώ, δώσ' μου κάποιον να ποτίσω.
Και όταν θα κρυώνω, κάποιον να ντύσω.
Όταν θα είμαι θλιμμένος, δώσ' μου κάποιον να
παρηγορήσω.
Όταν το φορτίο μου με βαραίνει δώσ' μου κάποιον να σηκώσω.
Το μόνο που θέλω ν' ακούσω από Σένα είναι το
"ευ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων,
εμοί εποιήσατε".
u Όταν ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας ο Θεός τις
λησμονάει. Και όταν τις λησμονάμε εμείς τις θυμάται ο Θεός.
u Το να σε αγαπούν είναι μεγάλο αγαθό. Το να
αγαπάς συ τους άλλους είναι ακόμη μεγαλύτερο.
u Ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία. Ο Θεός την
προσπάθεια.
u

Όλοι μας θέλαμε νά ‘χαμε δασκάλους, που θα
μας έρχονταν απ’ευθείας στaλμένοι από το Θεό.
Αυτούς, όμως τους έχουμε. Είναι τα διάφορα
γεγονότα της καθημερινής μας ζωής.

Η μνήμη των Αγίων

Γιατί τιμούμε τους Αγίους; Οι Άγιοι είναι οι
χαριτωμένοι εκείνοι άνθρωποι που με την ταπείνωση
και την αγάπη τους στο Χριστό κένωσαν τον εαυτό
τους, για να τον ξαναβρούν στο πρόσωπο του Χριστού
και του πλησίον. Είναι εκείνοι που νίκησαν τη φιλαυτία
και άφησαν τη χάρη του Θεού να φανερωθεί στην
ύπαρξή τους. Είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού,
που μαρτυρούν την παρουσία του Χριστού μέσα στον
κόσμο. Η Εκκλησία τιμά τους Αγίους και προβάλλει
τη ζωή τους ως πνευματική πυξίδα και οικοδομή των
πιστών. Διαβάζουμε τις ζωές των Αγίων στα συναξάρια,
όπως ονομάζονται, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε
περισσότερο τα πρόσωπα των Αγίων, να δούμε τη ζωή
τους, τον αγώνα τους εναντίον του παλαιού ανθρώπου,
τη συνάντησή τους με τον Χριστό, την αναγέννηση και
την αναμόρφωσή τους που τους επιτρέπει πλέον η χάρη
του Θεού να γίνουν καινούριοι άνθρωποι έτοιμοι να
συμμετάσχουν μέσα στη δόξα και στο φως του Θεού.
Βλέποντας και σπουδάζοντας τη ζωή των Αγίων και
τους αγώνες τους, ιδιαίτερα την σημερινή εποχή που
στο κέντρο βρίσκεται ο άνθρωπος και όχι ο Χριστός, η
λογική και όχι το πνεύμα, δυσκολευόμαστε να δεχτούμε
τα συναξάρια των Αγίων διότι αυτό απαιτεί περισσότερο
κόπο για μας, ώστε να αλλάξουμε και με τη χάρη του
Θεού να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας. Οι σημερινοί
άνθρωποι φαίνεται ότι δυσκολεύονται να υιοθετήσουν
τη ζωή του Ευαγγέλιου διότι η ζωή του Ευαγγελίου
είναι η ζωή του Χριστού, είναι η ζωή της ταπείνωσης
και δυστυχώς οι σημερινοί άνθρωποι γνωρίζουμε πολύ
λίγα σχετικά με την ταπείνωση, διότι πάντοτε έχουμε
ως κέντρο τον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε πλέον
να ανακαλύψουμε τον συνάνθρωπο και στη ζωή του
συνανθρώπου να συναντήσουμε τον Χριστό όπως

άλλωστε κάνουν οι Άγιοι που ξέχασαν τον εαυτό τους,
ζούσαν και το συνάνθρωπο και συναντούσαν τον Χριστό
και ενώ δεν είχαν τίποτα για τον εαυτό τους είχαν τα
πάντα κατακτήσει αφού στη ζωή τους ζούσε πλέον
ο Χριστός η αρχή και το τέλος του κόσμου. Ο μόνος
τρόπος για να τιμήσουμε έναν Άγιο είναι να μιμηθούμε
τη ζωή του Αγίου. Η μίμηση αυτή οδηγεί στον Χριστό,
άρα η μνήμη των Αγίων είναι δόξα και προσκύνηση στο
πρόσωπο του Χριστού αφού Χριστός είναι εκείνος που
έλκει τον άνθρωπο προς την αγιότητα και γίνεται το
κέντρο της ζωής του. Οι Άγιοι φανερώνουν το νόημα που
έχει για την ανθρώπινη ζωή η κοινωνία με τον Χριστό.
Αποκαλύπτουν την αλήθεια της χριστοποιήσεως του
ανθρώπου. Όλοι μας οφείλουμε να έχουμε ένα μόνο
στόχο και σκοπό στη ζωή μας, να γίνουμε κατοικητήριο
του Θεού και να παρακαλούμε τους Αγίους να μας
βοηθήσουν προς αυτό το σκοπό αφού ήδη έχουν την
εμπειρία της επιτυχίας αυτού του στόχου.

Η σημασία
να είσαι Χριστιανός
Τι όνομα έχω αφ'ότου ανήκω στην Εκκλησία; Χριστιανός
είναι το όνομά μας. Τι σημαίνει αυτό το όνομα; σημαίνει ότι
είμαι μέλος του σώματος του Χριστού δηλαδή της Εκκλησίας.
Ότι είμαι αδερφός του Χριστού. Τι με υποχρεώνει το όνομα
του χριστιανού; Με υποχρεώνει πάντοτε να έχω μέσα στην
καρδιά μου το Χριστό, να διαποτίζω με το πνεύμα του τη
ζωή μου, να μιμούμαι τη ζωή του, να εφαρμόζω τις εντολές
του και να ζητώ πάντοτε η ζωή του να είναι η ζωή μου. Η
μελέτη της Αγίας Γραφής και οι βίοι των Αγίων μας βοηθούν
ακόμη περισσότερο να εντρυφήσουμε στη ζωή του Χριστού
να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα της πραγματικής ζωής
του χριστιανού και να υιοθετήσουμε την ζωή του Χριστού που
στην ουσία είναι η αλήθεια της πραγματικής ζωής.

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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“Christ Is Born,
Glorify Him!
Christ Is Come
from Heaven,
Go and Meet Him”
So, Did You?
Did You Receive
Holy Communion?
By Archbishop Sotirios of Canada
Indeed, He was born in Bethlehem. He was kept warm
under the breath of unreasoning animals. The people
did not accept Him. They did not provide Him with
accommodation in order to be born in the inn. The
blameless animals surrounded Him with much more
love.
Angels glorified Him. Shepherds worshiped Him. The
star shined brightly and guided the wise men who
worshiped Him and offered Him gifts. What have you
done? Are you still there?
The train is leaving the station. Do you have your ticket
in hand? Are you still waiting to board? Did you miss
the train? Are you ready? Did you fast? Did you repent?
Did you confess? Did you forgive your mother-in-law?
Did you forgive your enemy? Did you fill your entire
being with love? Did you become like a child within
your soul? Did you pull a blanket over baby Jesus in
order to keep Him warm?
But what happened? Did you become a hare? Did the
turtle overtake you? Do you remember Aesop’s fable?
Are you worried and troubled about many things? Will
you not choose the good part?

Archdiocesan News
Myopathy (Mitochondrial Disease). He is a young
Sunday October 4 - The Divine Liturgy was
man of 22 years of age, and is facing his problems in
celebrated by Archbishop Sotirios at St. Demetrios
the most courageous and Christian way. Athanasios
- Hamilton, assisted by Fr. Konstantinos Chialtas
is working hard to fund Canada's first Academic
and Dn. Evdokimos Mathioudakis. COVID19 safety
Chair in mitochondrial disease research. This chair
measures were strictly observed. The Community of
St. Demetrios - Hamilton is one of the
most successful Communities in our
Archdiocese. Congratulations to the
Board of Directors and to the whole
Community for its success, but also for
the good cooperation of its Board with
our Holy Archdiocese.
Friday October 16 – A farewell
reception was held by teleconference
in honour of the Ambassador of Greece
to Canada Mr. D. Azemopoulos. We
thank Mr. Azemopoulos who served
as Consul General of Greece in Toronto
for five (5) years and as Ambassador
of Greece to Canada for three (3) years
in the best possible way. A passionate
Greek, a faithful Christian, he poured
his heart and soul in all his service. We
thank him and wish him every success
and happiness in his new position.
Friday October 23 – His Grace Bishop
Θ. Λειτουργία στον εορτάζονται Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Laval. Στη
Iakovos of Zinoupolis celebrated the φωτογραφία ο π. Χ. Socosan, ο π. Β. Τσαπραΐλης, ο Άρχων-Χαρτουλάριος
Divine Liturgy on the occasion of the feast Ν. Παγώνης, ο Θεοφ. Επίσκ. Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο πρόεδρος της
day of his patron saint, at the Church of ΕΚΜΜ Α. Κριλής, ο πρόεδρος Laval κ. Ντ. Μαρίνος και ο π. Δ. Γιαννιού.
St. George in Montreal. Celebrating with Divine Liturgy at St. Nicholas Greek Orthodox Church, Laval, during
him were Archbishop Sotirios and His their patron saint’s feast day. In the photograph are Fr. C. Socosan, Fr.
Grace Bishop Vartholomeos of Keramos. V. Tsaprailis, Archon Hartoularios N. Pagonis, His Grace Bishop Iakovos
Covid 19 guidelines issued by the of Zinoupolis, the president of the GCGM A. Crillis, the president of the
Quebec government were followed and Greek Community in Laval Mr. D. Marinos, and Fr. D. Gianniou.
only twenty-five (25) Christians were
was founded by him and his family last year at the
permitted into the Church. We wish many and blessed
University of Toronto and it is named the Thomas C.
years to His Grace Bishop Iakovos of Zinoupolis and
Zachos Chair.
we pray for the end of this terrible pandemic so that
All members of the Philoptochos Brotherhood of
we may celebrate along with our Bishops, all of our
the Greek Orthodox Archdiocese of Canada received
Christian feast days in churches filled with the devout.
a donation letter from the Archdiocese and were
Sunday October 25 - Great Vespers was celebrated
asked to think and act as if Athanasios was their own
on the feast day of St. Demetrios Church, Toronto
grandson. The Philoptochos
chapters were asked to visit
the website: https://donate.
utoronto.ca/give/show/548
and to give generously and
support Athanasios.

Γιορτή της Αγ. Αικατερίνης
στον Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης,
St. Catharines. Χοροστατεί
ο Θεοφ. Επίσκοπος
Κεράμων κ. Βαρθολομαίος.
Feast of St. Katherine at St.
Katherine Greek Orthodox
Church in St. Catharines.
His Grace Bishop
Vartholomeos of Keramos
presided.

As you know, the good part is Holy Communion. Are
you still dwelling on the common spoon? In the way in
which Holy Communion is given? What a shame. Christ
is waiting for you. He is not interested in the spoon. He
does not care how He will come and dwell in you. He
is interested in only one thing. To live and walk inside
you. To give you life. To give you eternal life. To grant
you paradise.
Do not focus on hostilities. Do not become a
fundamentalist. Christ is love. Why do you think that
you are infallible? Why do you want to impose your
opinion? Did not Eosphorus seek to do the same? Where
did he end up? You know this better than me. From a
bright spirit he became a demon. He does nothing else
than oppose the will of God and fight against the people.
Be careful not to be like him and follow his example.
It seems to me that you have taken this wicked path.
Christ Is Born. Draw near my child. Christ is calling
you. Your Father is calling you. Come and receive
Holy Communion. Did I not tell you? Only with Holy
Communion will you live in paradise from this point
forward. Do you want to miss out on this? Does the
blindman not want to see?
It is Christmas and you are not in Church. This is
unfortunate. But it is not fatal. Since you are receiving
Holy Communion, Christ is inside you. You are in
paradise. This is what is most important.
My child, come and receive Holy Communion. This is
all you need. This will save you. My dear Christians, I
wish you a Merry Christmas, with Christ present within
your soul.

by His Grace Bishop Athenagoras of Patara. Covid
19 safety protocols of the Ontario government were
observed.
Sunday November 1 - Divine Liturgy was celebrated
by Archbishop Sotirios assisted by Fr. Theodore
Paraskevopoulos and Dn. Evdokimos Mathioudakis at
the church of St. Constantine and Helen’s in Toronto.
Liturgy was in compliance with all government
provisions for the coronavirus pandemic. The faithful
received Communion with great respect and reverence.
Monday November 2 - The former president of the
Philoptochos, Mrs. Vasiliki Zacharopoulos visited with
His Eminence Archbishop Sotirios in his office. She
brought with her, her grandson Athanasios (Thomas)
Zachos. Athanasios suffers from Mitochondrial

« Oὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ
ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ.»
(Γαλ. 2,16)
"A man is not justified by the works
of the law, but by the faith
of Jesus Christ."
(Gal. 2:16)

Sunday November 8 - The feast of the Archangels
Michael and Gabriel was celebrated in Montreal. At
the Vespers service, His Grace Bishop Iakovos of
Zinoupolis presided while His Eminence Archbishop
Sotirios and His Grace Bishop Vartholomeos of
Keramon prayed in the Sanctuary. The next day
Divine Liturgy was celebrated. The provisions of the
Quebec government were observed and only twentyfive (25) people were inside the Church, while several
devout Christians remained outside the Church. With
prayer and patience after the service, Communion was
received by all the faithful.
Monday November 16 - Father Elias Chourzamanis
fell asleep in the Lord. His funeral was held at
the Archdiocese in the Chapel of St. John the
Theologian and was presided over by Archbishop
Sotirios. Unfortunately, due to the provisions of the
Government regarding the coronavirus pandemic,
only ten (10) people could be in the Church. Fr. Elias
Chourzamanis was a philologist and theologian, he
had an excellent knowledge of Greek, English and
French and served our Holy Archdiocese for many
years. We pray that his soul finds rest among the saints
and angels in heaven.
Tuesday November 24 – At the celebrating Greek
Orthodox Church of St. Katherine in St. Catharines,
Great Vespers was celebrated by His Grace Bishop
Vartholomeos of Keramos, he was assisted by several
priests. Here too the Government provisions for

CONTIN. ON PAGE 7
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It is on this day that, throughout the entire inhabited
world, the Holy Church brings to our remembrance and
observes that most majestic and sublime of mysteries: the
Incarnation of God the Word from a Most-pure virgin
through an outpouring of, and an overshadowing by,
God's Holy Spirit. Wondrous, inexpressible, and awesome
is this mystery, both for the exalted and all-contemplating
celestial minds of those who dwell in the heavens: the ranks
of the angels, – and for the minds of men, enlightened by
the Holy Spirit. Imagine: the unoriginate God from Whom
everything received the commencement of its existence:
the Angels, and the human race, and the entire world, both
visible and invisible, – takes a beginning in His humanity.
He Whom the heavens cannot contain – is contained in
a virginal womb. God – becomes an infant, and is borne
upon the arms of a Mother. He Who nourishes every
breath – is nourished by paps.
The science of astronomy has learned and affirms that,
in the order of creation, our earth is but a barely-noticeable
point; that millions of worlds around our own fill up the
vastnesses of space. And, lo! this single point, this barelynoticeable globe of God's creation, being inhabited by men,
– has been accounted worthy of the inexpressible honour of
bearing upon itself God-in-the-Flesh, the God-Man, Who
did deign to dwell amongst men, to teach erring mankind
the knowledge of God, to work innumerable miracles of
good, to preach repentance and complete forgiveness of
sins; to suffer and to die as an holy Sacrifice for the sins of
the world, to be resurrected through the power of Divinity
from amongst the dead, – having vanquished death, which
is natural to all men, – and to make a gift of resurrection
to the entire human race.
Not a single one of the visible worlds, save the earth,
has been deemed worthy of this greatest of all honours:
for it was only upon the earth that Jesus Christ, the onlybegotten of the heavenly Father, had a Virgin-Mother, and
He alone was Her Son by way of humanity. Why was the
earth given such preference? Why was it only on earth
that God appeared in the flesh? – This is a great Divine
mystery, a mystery of immeasurable loving-kindness and
of God's condescension to perishing mankind.
Thus, God did appear in the flesh: rejoice and be
exceeding glad, O earth; rejoice and celebrate, ye earthborn. The Creator Himself did come to you, in order to
create you anew; to restore you, who were corrupted
by transgressions. To you did He come: the almighty
Physician Himself, – powerful to treat all the inveterate
afflictions of sin, – in order that He might heal all the
passions of the soul and all the infirmities of the body, – all
of the which He truly did do, as we know from the Gospel
and from the history of the Church.
Thus, greet Him joyfully – with pure minds and
hearts, with bodies chaste and restrained by fasting and
abstinence, which the Holy Church has thoughtfully
instituted prior to this great feast in order to prepare us
worthily to meet the heavenly Tsar', Who comes to us in
order to abide in us.
He came to us with the mercy and good will of His

« Μνησθήσῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου,
ὅτι αὐτός σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ
ποιῆσαι δύναμιν.»
(Δευτ. 8,18)
"Τhou shalt remember the LORD
thy God: for it is he that giveth thee
power to get wealth."
(Deut. 8:18)

It was insulting. It was hurtful. And,
to make matters worse, it wasn’t fair. I
was shocked when someone I truly cared
about started saying some very hurtful
things about me to someone else. I guess
my ego was so big that I believed no one
would ever do such a thing to me. But that
was a fault I had to get over. If the first lie
ever told was a lie about God, then who
did I think I was in thinking it wouldn’t
happen to me? And, to really drive me to
repentance, some of what was said about
me was true!
There is nothing like impugning
someone’s character to drive a wedge in
any relationship. Most relationships don’t
survive that kind of betrayal. No wonder
we are warned against believing the lies
told about God!
Look a t ou r l e s s o n t o d a y i n 1
Thessalonians 5:9-13; 5:24-28:
BRETHREN, God has not destined us
for wrath, but to obtain salvation through
our Lord Jesus Christ, who died for us so
that whether we wake or sleep we might
live with him. Therefore encourage one
another and build one another up, just
as you are doing. But we beseech you,
brethren, to respect those who labor
among you and are over you in the
Lord and admonish you, and to esteem
them very highly in love because of their
work. Be at peace among yourselves.
He who calls you is faithful, and he will
do it. Brethren, pray for us. Greet all the
brethren with a holy kiss. I adjure you
by the Lord that this letter be read to all
the brethren. The grace of our Lord Jesus

Youth
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THE MYSTERY OF LOVING-KINDNESS

A Sermon by St. John
of Kronstadt on the
Nativity of Christ

"Great is the mystery of piety:
God is manifested in
the flesh." (I Tim. 3, 16)
heavenly Father, – and from us He demands mercy
toward our neighbours; He is the righteous Tsar' – and
He demands of us all righteousness; for He, too, as a
man, fulfilled all righteousness (Matt. 3,15), showing us
an example and providing us with grace and the strength
to carry it out. He Himself did suffer for us, having borne
the cross; and He taught us to deny ourselves, – or our sins
and our passions, – and to follow after Him, doing what
is holy out of reverence for God (2 Cor. 7, 1).
He came to heal our souls, ailing from sin, and
commanded all to repent; let us ever, then, be earnestly
contrite, correcting ourselves and striving toward holiness
and perfection. The holy Angels, at the Nativity of the
God-man, did declare peace unto the world; and unto
men – the good will of the Heavenly Father. Let us then,
ourselves, have within us a peaceful conscience, and let
us be at peace with everyone, if possible. Be at peace and
be holy with all, sayeth the apostle, – for without this shall
none see the Lord. (comp. Heb. 12, 14).
Amen.
http://www.orthodox.net/

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?
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30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Do I have to fast before
receiving Holy Communion?

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
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.

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

Christ be with you. Amen.
St. Paul is finishing up his letter to the
Thessalonians, and he ends this letter to
them with a clear and emphatic truth: God
has not destined us for wrath! God has
destined us for salvation in Christ Jesus!
That is our true destiny. And everyone who
tells you different is cooperating with the
Evil One and his eternal desire to get you
to believe God isn’t good. Because if the
evil one can convince you of that then he
can keep you from your destiny!
One of the real bad teachings floating
around Thessaloniki was that if you died
physically before the Second Coming then
you were lost. That’s why St. Paul says that
we were destined for salvation “whether
we wake or sleep.” You see, it is always
the purpose of the evil one to discourage
you with this or that bad theology. And
that’s always the result of bad theology:
discouragement. If you believe God is
angry with you, or disappointed with you,
or sad about you, then the chances of you

seeking to be close to God go way down.
But think about this for a minute. God
is perfect. God is love. God is in need
of nothing or no one. He is complete
within Himself. He isn’t lonely. He isn’t
worried. He isn’t scared. He has no
expectations because He knows the end
from the beginning. God is fine and He
is at complete peace. If this is true about
God then how can your behavior or my
behavior affect God’s perfect peace? If God
can be disturbed by me then I have power
over God. Come on, we both know that’s
just not true!
So, what is true? It is true that God
loves you and you simply can’t change
that. So, when I live a selfish life, I’m only
destroying myself. And, to make matters
worse, I don’t have to be a slave to my
own self-destruction. It is completely
unnecessary, because God has always
destined me for salvation and not for wrath.
Every bit of “wrath” I may sense coming
“from” God is nothing more than my

own internal shame at having it clearly
revealed in the unfiltered light of God’s
love that I didn’t have to experience His
Fire as judgement at all. I could have
turned and embraced Him and His fire
and He would have purified me. But by
running from Him (as if I could escape!
What delusion) I experienced His fire as
torment when He meant it for love!
Today, the scripture is right, our God is
a consuming fire and it is a fearful thing
to fall into the hands of a living God,
but that’s because we are so tempted
to believe the lie told to us about our
Creator. Better for us to remember the
words of St. Anthony: “I no longer fear
God; I love Him, and perfect love casts
out fear!” When you are Orthodox on
Purpose you stop believing the lies told
about our very good and loving God!
P.S. Dear Lord, help me to embrace
a proper fear of You, not from a fearful
notion that You are angry with me, but
the fearful reality that You love me and
that You are Who You are in spite of my
willful pride and self centered thinking.
Help me overcome the demonic lie that
You are to be fear and avoided. But rather
grant me the wisdom to see that You are
to be feared and loved because of Your
fearsome love for me! Amen.
Powell, Fr Barnabas. “Our God Is a
Consuming Fire!” Faith Encouraged,
20 Nov. 2020, https://blogs.ancientfaith.
com/faithencouraged/2020/11/our-godis-a-consuming-fire/.
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the coronavirus had to be observed and so this year the
participation of the faithful was limited. The Community of
St. Katherine in St. Catharine’s, Ontario is one of the most
successful Communities and we congratulate the President
Mr. John Paraskevopoulos along with his council and
Parish Priest Fr. Stavros Chatzis, but also the Philoptochos
Brotherhood.
Sunday November 29 - The Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop Sotirios in the basement of
the church of Sts. Panteleimon, Anne and Paraskevi in
Markham, assisted by Fr. Konstantinos Economos and Fr.
Yoan Ivanov. The Divine Liturgy was held in the basement
of the church, because there are scaffoldings in the main
Nave due to the ongoing hagiography of the entire church.
Warm congratulations to Fr. Konstantinos Economos, the
president Mr. John Psichos, the Board of Directors, the
Philoptochos Brotherhood and all the other organizations
of the Community because they are truly realizing great

progress. A real revival is taking place in this Community
and deserves the admiration and congratulations of all
of us.
The feast of St. Andrew, patron saint of our Ecumenical
Patriarchate, was celebrated on the evening of the same day,
but also the next day, November 30, with Holy Vespers and
the Divine Liturgy in the Chapel of St. John the Theologian.
His Eminence Archbishop Sotirios presided, assisted by His
Grace Bishop Athenagoras of Patara, Fr. Ignatios Delis, Fr.
Spiridon Voutos and Dn. Evdokimos Mathioudakis. The
choir of the students under the direction of the student
Andreas Pandeas chanted wonderfully.
On the evening of the same day, the Archdiocese of
Canada, together with the Archons of the Ecumenical
Patriarchate in Canada, organized an online meeting to
discuss the current state of the First Throne of Orthodoxy.
The theme of the online gathering was "Challenges and
Opportunities of the Ecumenical Patriarchate".
Our Holy Archdiocese and the entire Greek Orthodox
faithful across Canada are devoted to our Ecumenical
Patriarchate and we wish His Holiness the Ecumenical
Patriarch, who celebrated twenty-nine (29) renowned
years on the Patriarchal Throne, to continue to bring glory
to it with health in abundance.
Θ. Λειτουργία στο υπόγειο του Ι. Ν. Αγ.
Παντελεήμονος, Markham με τον Αρχιπ.
Σωτήριο τον π. Κ. Οικονόμου και π. Ι.
Ivanov. Η Θ.Λειτουργία έγινε στο υπόγειο,
διότι επάνω υπάρχουν σκαλωσιές για την
αγιογραφία του Ι. Ναού. Ένας πραγματικός
οργασμός εργασιών τελείται στην
Κοινότητα αυτή και αξίζει του θαυμασμού
και των συγχαρητηρίων όλων μας.
Divine Liturgy in the basement of St.
Panteleimon Greek Orthodox Church,
Markham with His Eminence Archbishop
Sotirios, Fr. K. Economos, and Fr. Y. Ivanov.
The Liturgy took place in the basement of
the church because the main nave of the
church has scaffoldings for the placement
of the new Hagiographia of the Church.
A real revival is taking place in this
community and deserves the admiration
and congratulations of all of us.
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Slander or Flattery:
Which Is Worse?

Slander is a powerful weapon. It is not
unlimited however. It hurts. It can kill, but
not always.
The slanderer is a criminal. When he or she
is arrested, a trial follows. He or she is then
judged and sentenced. The defamation falls
apart. The slandered is eventually reformed
and restored to society.
Flattery is much more diabolical. The flatterer
is an instrument of Satan and cannot be easily
reprimanded. And the resulting damage which
occurs is unlimited. The person being flattered
soars in the clouds. He or she is uprooted,
suspended in the air. Without a doubt, he or
she will fall. The fall is vertical and it is hard.
The ensuing destruction is complete.
Our Greek Orthodox Archdiocese and its
mission have been slandered for years now.
But we did not stop progressing. Glory be to
God the Archdiocese is doing very well.
We have not given or will we give any
consideration to slander. The slanderers are
left to the judgment of God. We forgive them.
We hope they correct themselves. We ask God
to be lenient towards them and to forgive
them.

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο π. Ηλίας Χουρζαμάνης...
...η κηδεία του τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του
Θεολόγου από τον Αρχιεπ. Σωτήριο και τον Επίσκ.
Πατάρων κ. Αθηναγόρα. Ο π. Ηλίας υπηρέτησε
την Ι. Αρχιεπισκοπή μας με πίστη και αφοσίωση.
Ομιλούσε την ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.
Εκφράζονται συλλυπητήρια στα παιδιά και στα εγγόνια
του. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του
μετά των αγίων.
Fr. Elias Chourzamanis fell asleep in the Lord. The Funeral
Service took place at the Chapel of St. John the Theologian
presided by Archbishop Sotiros and His Grace Bishop
Athenagoras of Patara. Fr. Elias served the Archdiocese with
faith and dedication. He spoke Greek, English and French.
We would like to express our condolence to his children
and his grandchildren. We pray that the Lord keep his soul
where the just repose.

On the Night of Nativity
St. Ephraim the Syrian
Pure is the present night, in which the Pure One appeared, Who came to
purify us! Let our hearing be pure, and the sight of our eyes chaste, and the
feeling of the heart holy, and the speech of the mouth sincere!
The present night is the night of reconciliation; therefore, let no one be wroth
against his brother and offend him!
This night gave peace to the whole world, and so, let no one threaten. This
is the night of the Most Meek One; let no one be cruel!
This is the night of the Humble One; let no one be proud!
Now is the day of joy; let us not take revenge for offences! Now is the day
of good will; let us not be harsh. On this day of tranquility, let us not become
agitated by anger!
Today God came unto sinners; let not the righteous exalt himself over
sinners!
Today the Most Rich One became poor for our sake; let the rich man invite
the poor to his table!
Today we received a gift which we did not ask for; let us bestow alms to
those who cry out to us and beg!
The present day has opened the door of heaven to our prayers; let us also
open our door to those who ask of us forgiveness!
Today the Godhead placed upon Himself the seal of humanity, and
humanity has been adorned with the seal of the Godhead!

Merry
Christmas

&
Happy
New Year

«Πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς·
τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις
οὐδὲν καθαρόν.»
(Τίτον. 1,15)
“Unto the pure all things are pure:
but unto them that are defiled and
unbelieving is nothing pure."
(Titus. 1:15)

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

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
• 1 Patriach Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός. The Orthodox Way is published
monthly by the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
Θεοφ. Επίσκ. Πατάρων Αθηναγόρας, π. Α. Γκιόκας, π. Σ.
Βούτος, π. Κ. Τσιάλτας, Σ. Βολονάκης, Γ. Κόντου, O. Ιωαννίδου, Ν. Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Hamilton,
βοηθούμενος από τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα και τον
Διάκονο Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Ετηρήθησαν επακριβώς
τα μέτρα ασφαλείας. Η Κοινότητα Αγ. Δημητρίου
Hamilton είναι από τις πιο προοδευτικές Κοινότητες.
Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλη
την Κοινότητα για την πρόοδό της, αλλά και την καλή
συνεργασία του Δ.Σ. με την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή.
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Με τηλεδιάσκεψη
έγινε το αποχαιρετιστήριο δείπνο στον Εξοχ. Πρέσβη
κ. Δ. Αζεμόπουλο. Ευχαριστούμε τον κ. Αζεμόπουλο ο
οποίος εργάστηκε ως Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
στο Τορόντο για πέντε (5) έτη και ως Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά για τρία (3) έτη με τον καλύτερο
και ωραιότερο τρόπο. Ακραιφνής Έλληνας, πιστός
χριστιανός, έβαλε στην υπηρεσία του την ψυχή του και
την καρδιά του. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμεθα
κάθε πρόοδο και ευτυχία στη νέα του θέση.
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Ο Θεοφ. Επίσκ.
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος στην ονομαστική του γιορτή
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου
Μόντρεαλ. Συμπροσευχόμενοι στο Ιερό ήσαν ο Αρχιεπ.
Σωτήριος και ο Επίσκ. Κεράμων κ. Βαρθολομαίος.
Τηρήθηκαν οι οδηγίες της κυβέρνησης Quebec και
μόνο είκοσι πέντε (25) χριστιανοί ήσαν στον Ι. Ναό.
Ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα στον Θεοφ.
Επίσκ. Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβο και σύντομα να βγούμε
από την περίοδο του κορωνοϊού, ώστε να γιορτάζουμε
τις γιορτές των χριστιανών και των επισκόπων μας με
πλήθος λαού.
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Τον Μ. Εσπερινό του
πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου Τορόντο, τέλεσε
ο Θεοφ. Επίσκ. Πατάρων κ. Αθηναγόρας, τηρουμένων
των οδηγιών της κυβέρνησης Οντάριο για τον κορωνοϊό.
Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Με πολλή ευλάβεια έγινε
η Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης Τορόντο, τηρουμένων όλων των διατάξεων
της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό. Προεξήρχε της
Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. Σωτήριος και λειτούργησε
μαζί του ο π. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος και ο
Διάκονος Ευδόκιμος Μαθιουδάκης. Με πολλή ευλάβεια
κοινώνησαν οι χριστιανοί των Αχράντων Μυστηρίων.
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο
επισκέφθηκε στο γραφείο του η πρώην πρόεδρος της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Βασιλική Ζαχαροπούλου
με τον εγγονό της Αθανάσιο (Thomas) Ζάχο. Ο
Αθανάσιος πάσχει από μιτοχονδριακή μυοπάθεια
(ασθένεια των μιτοχονδρίων). Είναι ένας νέος 22 ετών
και όμως αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό πρόβλημα
της υγείας του κατά τον πιο θαρραλέο και χριστιανικό
τρόπο. Ο Αθανάσιος εργάζεται σκληρά για την
χρηματοδότηση της πρώτης καναδικής έδρας στην
έρευνα των μιτοχονδριακών νοσημάτων. Η έδρα αυτή
ιδρύθηκε από τον ίδιο και την οικογένειά του πέρυσι
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και ονομάζεται Έδρα
Thomas C. Zachos. Παρεκλήθησαν όλα τα μέλη των
Φιλοπτώχων Τμημάτων του Καναδά, να σκεφθούν και
να ενεργήσουν σαν ο Αθανάσιος να ήταν δικός τους
εγγονός. Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://donate.
utoronto.ca/give/show/548 και να προσφέρουν από το
δικό τους περίσσευμα ή υστέρημα ό,τι μπορούν.
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου. Πανηγυρικά γιορτάσθηκε
η γιορτή των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο
Μόντρεαλ. Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφ.
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος ενώ ο Αρχιεπ.

Υπομονή
«Υπομονής έχετε χρείαν, ίνα το θέλημα του Θεού
ποιήσαντες κομίσησθε την επαγγελίαν» (Εβρ. 10:36).
Αυτοί που υπομένουν αγόγγυστα και με καρτερία τα

πάντα, μένουν πιστοί στο θέλημα του Θεού. Κι αυτοί
που μένουν πιστοί στο θέλημα του Θεού, θα πάρουν
την αμοιβή που υποσχέθηκε Εκείνος: τη βασιλεία των
ουρανών. Γι’ αυτό κι εσύ «μη νικώ υπό του κακού, αλλά
νίκα εν τω αγαθώ το κακόν… Μηδενί κακόν αντί κακού
αποδιδόντες· προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων
ανθρώπων· μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά
δότε τόπον τη οργή· γέγραπται γαρ· εμοί εκδίκησις,
εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος» (Ρωμ. 12:21,17,19). Στον
Κύριο ανήκει η κρίση και η καταδίκη όσων σε αδικούν.
Σε σένα η καλοσύνη και η μακροθυμία. Στον Κύριο
ανήκει η τιμωρία και η πάταξη του κακού. Σε σένα η
ανεξικακία και η υπομονή.
Η υπομονή στις δοκιμασίες είναι ένα ασφαλές μέσο
για να ενωθούμε με τον Θεό. Όσο ο γογγυσμός χωρίζει
από τον Θεό, τόσο η υπομονή σφυρηλατεί την ενότητά
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neα i. aρχιεπισκοπ
ρχιεπισκοπh
hς
Σωτήριος και ο Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος
ήσαν συμπροσευχόμενοι στο Ιερό. Την επομένη
ημέρα έγινε Θ. Λειτουργία. Ετηρήθησαν οι διατάξεις
της κυβέρνησης Quebec και μόνο είκοσι πέντε (25)
άνθρωποι ήσαν εντός του Ι. Ναού, ενώ αρκετοί ευλαβείς
χριστιανοί ήσαν εκτός του Ι. Ναού προσευχόμενοι
καρτερικά και στο τέλος κοινώνησαν των Αχράντων
Μυστηρίων.
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο π.
Ηλίας Χουρζαμάνης. Η κηδεία του τελέσθηκε στον
Ι.Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, προεξάρχοντος του
Αρχιεπ. Σωτηρίου. Δυστυχώς λόγω των διατάξεων περί
κορωνοϊού μόνο δέκα (10) άνθρωποι μπορούσαν να είναι
στον Ι. Ναό. Ο π. Ηλίας Χουρζαμάνης φιλόλογος και
θεολόγος, άριστος γνώστης της ελληνικής, της αγγλικής
και της γαλλικής γλώσσας, υπηρέτησε για αρκετά
χρόνια την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Προσευχόμεθα η
ψυχή του να είναι μεταξύ των αγίων και των αγγέλων
του ουρανού.
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου. Στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό
Αγ. Αικατερίνης Οντάριο, στον Εσπερινό χοροστάτησε
ο Θεοφ. Επίσκ. Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, βοηθούμενος
από αρκετούς ιερείς. Και εδώ έπρεπε να τηρηθούν οι
διατάξεις περί κορωνοϊού και έτσι εφέτος η συμμετοχή
του λαού ήταν περιορισμένη. Η Κοινότητα Αγ.
Αικατερίνης, St. Catharines, Ontario είναι από τις πιο
προοδευτικές Κοινότητες και συγχαίρουμε τον πρόεδρο
κ. Γιάννη Παρασκευόπουλο με το συμβούλιό του, τον
Ιερ. Προϊστάμενο π. Σταύρο
Χατζή, αλλά και τη Φιλόπτωχο
Αδελφότητα.
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου. Θ.
Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ.
Σ ωτή ρ ι ος σ το υ πόγε ι ο του
Ι.Ναού Αγ. Παντελεήμονος,
Άννης και Παρασκευής
Markham, βοηθούμενος από τον
π. Κωνσταντίνο Οικονόμου και
τον τον π. Ιωάννη Ιvanov. Η Θ.
Λειτουργία έγινε στο υπόγειο
της εκκκλησίας, διότι επάνω
υπάρχουν σκαλωσιές για να γίνει
η αγιογραφία όλου του Ιερού
Ναού. Θερμά συγχαρητήρια
στον Ιερ. Προϊστάμενο π.
Κωνσταντίνο Οικονόμου, τον
πρόεδρο κ. Ιωάννη Ψύχο, το Δ. Σ.,
την Φιλόπτωχο Αδελφότητα και
όλους τους άλλους οργανισμούς
της Κοινότητας, διότι όντως
προχωρούν θαυμάσια. Ένας
πραγματικός οργασμός εργασιών τελείται στην
Κοινότητα αυτή και αξίζει του θαυμασμού και των
συγχαρητηρίων όλων μας.
Η γιορτή του Αγ. Ανδρέου προστάτη του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου γιορτάσθηκε το βράδυ της ίδιας
ημέρας, αλλά και την επομένη 30 Νοεμβρίου με Μ.
Εσπερινό και Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννη
του Θεολόγου. Έλαβαν μέρος ο Αρχιεπ. Σωτήριος, ο
Επίσκ. Πατάρων Αθηναγόρας, ο π. Ιγνάτιος Δελής,
ο π. Σπυρίδων Βούτος και ο Διάκονος Ευδόκιμος
μας μαζί Του. Αν λοιπόν υπομένεις μ’ ευγνωμοσύνη
όλες τις δοκιμασίες για χάρη Του, θα σου ανταποδώσει
την αιώνια μακαριότητα.
Μέσω της θλίψεως και της υπομονής εισέρχεσαι στον
χώρο της αληθινής γνώσεως και καθαρίζεσαι από το
πλήθος των αμαρτιών σου.
Πρόσεχε ωστόσο να μην εκθέτεις
θεληματικά τον εαυτό σου σε κινδύνους.
Να προσεύχεσαι στον Κύριο με τα λόγια
της προσευχής που Εκείνος δίδαξε: «Μη
εισενέγκης με εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι
με από του πονηρού»! Μην επιδιώκεις εσύ
τις δοκιμασίες, για ν’ ασκηθείς τάχα στην
υπομονή. «Μη δώης εις σάλον τον πόδα
σου, μηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε» (Ψαλμ.
120:3). Μην εκτίθεσαι ο ίδιος σε κινδύνους
και πειρασμούς. Να είσαι όμως πάντα
έτοιμος να υπομείνεις με ευγνωμοσύνη
όσους θα παραχωρήσει ο Θεός.
Ο ίδιος ο Κύριος μας διδάσκει με το
παράδειγμά Του. Όταν πριν από το πάθος
προσευχόταν στον Πατέρα Του, έλεγε:
«Πάτερ μου, ει δυνατόν εστί, παρελθέτω
απ’ εμού το ποτήριον τούτο». Θυμήσου
ακόμη πόσες φορές φυλαγόταν από τους
Ιουδαίους και τους ξέφευγε, ή προφυλάσσονταν από
τους κινδύνους που τον απειλούσαν. Ήταν όμως έτοιμος
πάντα να υποταχθεί στο θέλημα του Πατρός: «πλην ουχ
ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ» (Ματθ. 26:39).
Ο Κύριος δέχεται σαν θυσία ευάρεστη την ανδρεία
υπομονή, ενώ αποστρέφει το πρόσωπό Του από τη
μικροψυχία. Οι άνθρωποι της υπομονής ακολουθούν
πιστά τα ίχνη Του, οι δειλοί και οι μικρόψυχοι
απομακρύνονται από κοντά Του· «πολλοί απήλθον εκ
των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ’ αυτού
περιεπάτουν» (Ιω. 6:66).
Ποιος τραυματισμένος θεράπευσε ποτέ την πληγή
του χωρίς υπομονή στον πόνο και στα θεραπευτικά
μέσα του γιατρού; Ποιος μπορεί ν’ ακολουθήσει
πίσω από τον Χριστό χωρίς να σηκώσει στους ώμους
τον σταυρό της υπομονής; Κανένας. Όλοι όσοι Τον

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

Μαθιουδάκης. Θαυμάσια έψαλλε ο χορός των φοιτητών
υπό τη διεύθυνση του φοιτητή Ανδρέα Παντέα.
Το εσπέρας της ίδιας ημέρας η I. Αρχιεπισκοπή Καναδά,
µαζί µε τους Άρχοντες του Οικουµενικoύ Πατριαρχείου
στον Καναδά, οργάνωσαν διαδικτυακή συνεδρίαση για
να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του Πρώτου
Θρόνου της Ορθοδοξίας. Το θέµα της διαδικτυακής
συγκέντρωσης ήταν «Προκλήσεις και ευκαιρίες του
Οικουµενικού Πατριαρχείου».
Η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και όλος ο
Ελληνορθόδοξος κόσμος του Καναδά είμαστε
αφοσιωμένοι στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο
και ευχόμαστε στον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη που γιόρτασε τα είκοσι εννέα (29) χρόνια
ευκλεούς πατριαρχίας, να συνεχίζει να κλεΐζει τον
πατριαρχικό θρόνο με υγεία κατ΄άμφω.

Θ. Λειτουργία στη γιορτή του Αγ. Νικολάου στον Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου Τορόντο με τον Αρχιεπ. Σωτήριο, τον π. Ιγνάτιο
Δελή και τον Διάκονο Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Δέκα (10)
μόνο χριστιανοί μέσα στον Ι. Ναό, εκατοντάδες απ΄έξω
για να κοινωνήσουν.
Divine Liturgy for the feast of St. Nicholas at St. Nicholas
Greek Orthodox Church, Scarborough, with His
Eminence Archbishop Sotirios, Fr. Ignatios Delis, and Dn.
Evdokimos Mathoudakis. Only ten (10) Christian faithful
were allowed in the Church, many faithful Christians
were waiting outside for Holy Communion.
ακολούθησαν και Τον ακολουθούν ήταν και είναι
έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουν με υπομονή τις δοκιμασίες
που οπωσδήποτε θα τους βρουν, καθώς τονίζει και ο
σοφός Σειράχ: «Τέκνον, ει προσέρχη δουλεύειν Κυρίω
Θεώ, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν» (2:1).
«Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν
και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι»
(Ματθ. 16:24). Τι μας λέει μ’ αυτά τα λόγια Του ο Κύριος;
Ότι όποιος θέλει να βαδίσει στα ίχνη Του πρέπει πρώτα
ν’ αρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή τη φιλαυτία του και το
θέλημά του, έπειτα να σηκώσει τον σταυρό του, σταυρό
υπομονής και ανδρείας, και τέλος να Τον ακολουθήσει.
Αγωνίσου να παραμείνεις χωρίς μεταπτώσεις σε
κατάσταση πνευματικής εγρηγόρσεως, υπομονής
και ανδρείας, γιατί μόνο έτσι θα καταβάλεις τον
νοητό Αμαλήκ που επιβουλεύεται την ψυχή σου, θ’
απαλλαγείς από βάσανα και θλίψεις και θ’ αξιωθείς
των αιωνίων αγαθών, όταν θα επανέλθει ο Κύριος για
να κρίνει τον κόσμο.
«Ουαί υμίν τοις απολωλεκόσι την υπομονήν· και τι
ποιήσετε όταν επισκέπτηται ο Κύριος;» (Σοφ. Σειράχ
2:14).
Από το βιβλίο: Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

«Κύριε· ἀλλὰ ἔστω τὸ οὖς σου προσέχον εἰς
τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου.»
(Νεεμίας 1,11)
"O Lord, I beseech thee, let now thine ear be
attentive to the prayer of thy servant."
(Nehemiah 1:11)

