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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην 

οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 

τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.
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Ανάσταση σημαίνει.......

Ανάσταση σημαίνει να μπορώ να σ’ αγκαλιάζω 
δίχως ο θάνατος να τρυπώνει από τις χαραμάδες των 
χεριών μου.
Ανάσταση σημαίνει το φιλί να πάρει και πάλι την 
γεύση που είχε πριν την προδοσία.
Ανάσταση σημαίνει να μην έχουν ρυτίδες οι αντοχές 
και οι ελπίδες μου και τα βράδια να μπορώ να πω 
καληνύχτα δίχως να φοβάμαι τις απώλειες που θα 
φέρει το ξημέρωμα. 
Ανάσταση σημαίνει να πάρουμε πίσω ότι ύπουλα ο 
θάνατος έκλεψε από το βλέμμα μας. Όλους εκείνους 
και εκείνα που βίαια μας στέρησε, πρόσωπα και 
πράγματα, στιγμές και σιωπές, δειλινά και χαραυγές. 
Ανάσταση σημαίνει δικαιοσύνη για όλους τους 
σταυρωμένους της γης.
Ανάσταση σημαίνει να μην μπορώ να ζήσω δίχως την 
παρουσία του άλλου.
Ανάσταση σημαίνει να επιλέγω το φως, την χαρά και 
όχι την γκρίνια και μιζέρια. Να μένω στην ουσία της 
ζωής και όχι στην επιφάνεια της επικαιρότητας.
Ανάσταση σημαίνει χαίρομαι και να αξιολογώ αυτά 
που έχω δίχως να ζουμάρω σε εκείνα που λείπουν. 
Πριν ψάξω τι μου λείπει ας κοιτάξω τι έχω.
Ανάσταση σημαίνει, να ζω με ευχαριστία και 
δοξολογία ακόμη κι όταν αυτά που συμβαίνουν 
ξεπερνάνε τις δικές μου ερμηνείες. 
Ανάσταση σημαίνει να κατεβαίνω στην καρδιά μου 
που είναι γεμάτη φως Θεού και όχι να εγκλωβίζομαι 
στο νου και στις σκέψεις μου.
Ανάσταση σημαίνει να ησυχάζω, να βαθαίνω 
στην χαρά που μου χαρίζει η προσευχή και να μην 
σκορπάω δίχως επίγνωση την ζωή μου.
Ανάσταση σημαίνει να είμαι παρόν σε ότι κάνω. Να 
αισθάνομαι, να ακούω, να γεύομαι, να μυρίζω, να 

αγγίζω, να υπάρχω. 
Ανάσταση σημαίνει να βιώνω την νίκη επι του 
θανάτου, το πέρασμα στην ζωή του Θεού, στο φως, 
στην βασιλεία της αγάπης, κάθε μέρα λίγο λίγο, στην 
καθημερινότητα μου. 
Ανάσταση σημαίνει να βλέπω από τώρα μέσα στο 
φως της αιωνιότητας, στο φως της Αγάπης του Θεού, 
τα πρόσωπα των αγαπημένων μου που έφυγαν νωρίς 
και άδειασε η αγκαλιά μου. Αργά ή γρήγορα θα 
είμαστε για πάντα μαζί. 
Ο Χριστός σκορπά το φως και την ελπίδα σε στήθη 
βαριά ως μνήματα. Κατεβαίνει στο άδη της καρδιάς, 
στην πιο σκοτεινή ώρα της ψυχής μας, λιγο πριν την 
ολική απόγνωση, και κηρύτει οτι η ζωή κέρδισε τον 
θάνατο.
Ο Χριστός γίνεται η απαρχή της βασιλείας Του Θεού. 
«Χριστός Ανέστη» θα ακουστεί ως ιαχή αιώνιας νίκης 
απέναντι στο θάνατο, που πλέον δεν θα μπορεί να 
χαλάσει τα πιο όμορφα ταξίδια της ψυχής μας.

Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε. Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω. 
Ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του. Ο Σίμων ο Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό. Τα 
καρφιά μπήχτηκαν στα χέρια και στα πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και 
Κύριος των κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε. Θυσιάστηκε. Έγινε φάρμακο 
αθανασίας. Βρώσις και πόσις των πιστών. 

Πριν παραδώσει το πνεύμα Του στα χέρια του Πατρός, εφρόντισε τα πάντα. 
Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές Του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι 
ποιούσιν». Παρέδωκε την μάνα Του στην προστασία του αγαπημένου Του μαθητή. 
Συγχώρεσε τον ληστή. «Σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω». 

Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής, έπρεπε να τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος 
νεκρούς στον Άδη. Ως Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο Σωτήρ 
ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει 
την αλήθεια. Καλεί σε μετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιμάζεται τριήμερος 
να αναστηθεί. Να αναστήσει τον Αδάμ και την Εύα και όλο τό ανθρώπινο γένος. 

Γνωρίζοντας και βλέποντας και ζώντας τα δρώμενα αυτά από τον ίδιο τον 
Δημιουργό, τον Σωτήρα Χριστό, τι πρέπει να κάμει ο κάθε άνθρωπος; Και η κάθε 
ανθρώπινη σάρκα; Ένα και μοναδικό. «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτία και στήτω 
μετά φόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα Σάββατο 
κάθε άνθρωπος πρέπει να σιγά. Να σιωπά. Να στέκεται με φόβο και τρόμο και 
να μη σκέφτεται τίποτε το γήινον.

Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το Αναστήτω ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. 
Ο Σατανάς που Τον είδε στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα 

τώρα, με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, ότι ο Χριστός είναι ο νικητής 
του θανάτου. Έλυσε τα δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.

Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε. Φύγετε. Οι μισούντες την αλήθεια 
αφανισθείτε. Λαοί μετανοείτε. Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι 
αγκαλιασθείτε».

Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το 
σκεφθήκατε, αγαπημένοι μου χριστιανοί; Σας ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης 
και οι νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν την πορεία του Χριστού 
καλύτερα από πολλούς; Δεν αψήφησαν τα πάντα και τη ζωή τους για του Χριστού 
την πίστη την αγία; Για της Πατρίδας την ελευθερία; Για της οικογένειας την τιμή; 
Αν το καλοσκεφθούμε αυτοί είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού. 
Και τώρα ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο ο καθένας μας μοιάζει με τον 
Θεάνθρωπο Χριστό; Πόσο μοιάζει με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης 
και τους νεομάρτυρες; Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε τον Χριστό 
και το παράδειγμα των ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων; 

Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. 
Και οι αμαρτωλοί. Μοναδική προϋπόθεση, η ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και 
τα πάντα δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο 
Θεός είναι πραγματικός Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι ανοικτή για όλους. Όσοι 
θέλουμε να σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την χάσουμε.

«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». «Δεύτε λάβετε φως εκ 
του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». 
Χριστός Ανέστη! 

Προσευχόμαστε η χαρά 
της Ανάστασης του 

Χριστού να γεμίζει τις 
καρδιές όλου του κόσμου 

πάντοτε, ακόμη και 
στη δύσκολη περίοδο 

του κορωνοϊού.

Χριστός Ανέστη!Χριστός Ανέστη! Christ is Christ is Risen!Risen!

Σιγησάτω... Αναστήτω ο Θεός...  Χριστός Ανέστη!Σιγησάτω... Αναστήτω ο Θεός...  Χριστός Ανέστη!
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

May the joy of the 
Resurrected Christ 

fill the hearts of everyone 
always, even in this 

difficult period 
of corona virus.
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Η Ανάσταση είναι μία ελευθερία. Είναι ελευθερία, 
που κατακτήθηκε με αίμα και κατά μέτωπο επίθεση. 
Ο ελευθερωτής Ιησούς έδωσε σκληρή μάχη για να μας 
ελευθερώσει «εκ της δουλείας του εχθρού». Η Ανάσταση 
του Χριστού έγινε το κλειδί της παγκόσμιας ιστορίας, το 
κριτήριο βάσει του οποίου κατανοούμε τη ζωή και τον 
κόσμο. Η σάρκωση του Χριστού, η είσοδος του Ακτίστου 
Θεού στο χρόνο, ολοκληρώνεται με την Ανάσταση και τη 
φυσική της συνέπεια, την Ανάληψη. 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι πάνω απ’ όλα νίκη 
εναντίον του θανάτου. Γιατί ο Χριστός, νικητής της 
αμαρτίας στην ίδια του τη φύση δεν ήταν δυνατόν να 
νικηθεί από το θάνατο «Θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει». 
Όπου λοιπόν βασιλεύει ο Χριστός εκεί ο θάνατος δεν έχει 
καμία πραγματική εξουσία. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία 
«Ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί 
με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά 
μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν».

Ο ορθόδοξος πιστός ξέρει, ότι ο Χριστός «κατήργησε 
εκείνον που δύναμή του είναι ο θάνατος, και ελευθέρωσε 
εκείνους που σε όλη τους τη ζωή ζούσαν υποδουλωμένοι 
στο φόβο του θανάτου»

Ο Αναστάς Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να 
μεταβάλουμε τις αδυναμίες και τα πάθη μας αλλά 
και τις καθημερινές μας δυσκολίες σε σταυρό πίστης 
για να φθάσουμε στην υπέρβαση και στη νίκη, «Χθες 
συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον 
αναστάντι σοι, συνεσταυρούμην σοι χθες, αυτός με 
συνδόξασον Σωτήρ, εν τη βασιλεία σου» (Αναστάσιμος 
Κανών Πάσχα).

Η εν Χριστώ ζωή είναι αναγέννηση, ανακαίνιση 
και ανάσταση του ανθρώπου. Η ζωή μας στο χώρο 
της εκκλησίας είναι συνεχής μεταστοιχείωση και 

Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  
ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 

ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Άλλες Θρησκείες Άλλες Θρησκείες 
και Χριστιανισμόςκαι Χριστιανισμός

Πολλές θρησκείες έχουμε. Είν’αριθμού αγνώστου.
Τα είδη θα γνωρίσουμε κάτω από το φως Του.
Πίστη σ’ένα μόνο Θεό μονοθεΐα είναι.
Πίστη σε πιο πολλούς θεούς πολυθεΐα είναι.

Όταν το Σύμπαν για Θεό  πιστεύουν και λατρεύουν,
πανθεϊσμός είναι αυτός.  Οι πάντες να το ξεύρουν.
Η πίστη η χριστιανική είναι μονοθεΐα.
Ένας μονάχα ο Θεός, και πρόσωπ’ έχει τρία.

Τήν πίστη ο Θεάνθρωπος φανέρωσε στον κόσμο, 
που είναι η αλήθεια, ζωή και φως τ’άνθρώπου.
Δυο είναι οι σωστές πηγές την πίστη να μαθαίνεις,
Η Βίβλος κι’η Παράδοση, τις γνώσεις να 
πλουταίνεις.

Καινή Διαθήκη και Παληά τη Βίβλο απαρτίζουν.
Σαραντ’εννηά βιβλία η μια, εικοσ’εφτά η άλλη.
Μαζί με την παράδοση τους Χριστιανούς φωτίζουν,
με την αλήθεια οδηγό π’απ’ τον Χριστό πηγάζει.

Χριστέ, το φως τ’αληθινό, οδός, ζωή κι’αλήθεια,
μείνε μαζί μας πάντοτε και δώσε μας βοήθεια,
για να λατρεύουμε Εσέ, Πατέρα και το Πνεύμα,
τον Ένα και Τριαδικό Θεό εις τους αιώνας.

Πώς μας θωρείς ακίνητος;... Πού 
τρέχει ο λογισμός σου,

τα φτερωτά σου τα όνειρα;... Γιατί 
’ς το μέτωπο σου

Να μη φυτρώνουν, γέροντα, τόσαις 
χρυσαίς αχτίδαις

Όσαις μας δίδ' η όψη σου παρηγοριαίς κ' ελπίδαις;...
Γιατί ’ς τα ουράνια χείλη σου να μη γλυκοχαράξη,
Πατέρα, ένα χαμόγελο;... Γιατί να μη σπαράζη
Μέσα ’ς τα στήθη σου η καρδιά; Και πώς ’ς το βλέφαρο σου
ούτ' ένα δάκρυ επρόβαλε, ούτ' έλαμψε το φως σου;...

Ολόγυρα σου τα βουνά κ' οι λόγγοι στολισμένοι
Το λυτρωτή τους χαιρετούν... Η θάλασσ' αγριωμένη
Από μακρά σ' εγνώρισε και μ' αφρισμένο στόμα
Φιλεί, πατέρα μου γλυκέ, το ελεύθερο το χώμα
Που σε κρατεί ’ς τα σπλάχνα του... Θυμάται την ημέρα,
Οπού κι αυτή ’ς τον κόρφο της, σαν τρυφερή μητέρα,
Πατέρα μου, σ' εδέχτηκε... Θυμάται ’ς το λαιμό σου
Το ματωμένο το σχοινί, και ’ς τ' άγιο πρόσωπο σου
Τ' άτιμα τα ραπίσματα...το βόγκο...τη λαχτάρα...
Του κόσμου την ποδοβολή... Θυμάται την αντάρα...
Την πέτρα, που σου εκρέμασαν... τη γύμνια του νεκρού σου
Το φοβερό το ανάβασμα του καταποντισμού σου...
Δεν ελησμόνησε τη γη που σώγινε πατρίδα,
Ούτε το χέρι που εύσπλαχνο μ’ ολόχρυση χλαμίδα
Τη σάρκα σου εσαβάνωσε τη θαλασσοδαρμένη
Όταν, Πατέρα μου, άκαρδοι, γονατισμέν' οι ξένοι
Το αίμα σου έγλυφαν κρυφά ’ς τα νύχια του φονιά σου...
Τώρα σε βλέπει γίγαντα, πατέρα, η θάλασσα σου...
Το λείψανο σου το φτωχό, το ποδοπατημένο,
Τ' ανάστησε η αγάπη μας κ' εδώ μαρμαρωμένο
Θα στέκη ολόρθο, ακλόνητο, κ' αιώνια θα να ζήση,
Νάναι φοβέρα αδιάκοπη ’ς Ανατολή και Δύση...

Πενήντα χρόνοι πέρασαν σαν νάτανε μια μέρα!...
Για σας που είσθε αθάνατοι φεύγουν γλυκαίς, Πατέρα
Πετούν οι ώραις άμετραις’ς του τάφου το λιμάνι...
Για μας... και μόνη μια στιγμή αρκεί να μας μαράνη...
Πενήντα χρόνοι επέρασαν κι' ακόμ’ η ανατριχίλα
βαθειά μας βόσκει την καρδιά... Με τα χλωρά τα φύλλα
ανθοβολεί κι' ο τάφος σου και’ ς το μνημόσυνο σου
υψώνεται’ς τον ουρανό το νεκρολίβανο σου
με των ανθών την μυρωδιά και με το καρδιοχτύπι
του κόσμου, που εζωντάνεψες... Γέροντα, τι σου λείπει;...
Πώς μας θωρείς ακίνητος;... Πού τρέχει ο λογισμός σου;...
Ποιός είν' ο πόθος σου ο κρυφός και ποιό το μυστικό σου;...

Είχαν ξυπνήσει ανέλπιστα οι νεκρωμένοι δούλοι...
Κι' από το γέρο Δούναβη ως τ' άγριο Κακοσούλι
Έβραζε γη και θάλασσα... σεισμός, φωτιά, τρομάρα,
Σπαθί και ξεθεμέλιωμα και δάκρυ και κατάρα...
Εβρόντουν κι' άστραφταν παντού τα κλέφτικα λημέρια
Γοργά του Χάρου εθέριζαν τ' αχόρταγα τα χέρια
Κ' ήτον ο πόλεμος χαρά, τα φονικά παιχνίδια...
Με μιας θολώνουν του Όλυμπου τα χιονισμένα φρύδια
Και μαύρα νέφη απλώνονται ’ς του Κίσσαβου τη ράχη.
Ανατριχιάζουν τα κλαριά και τα νερά κ' οι βράχοι
Μένουν παράλυτα, νεκρά, σαν νάχε διαπεράσει
Κρυφό μαχαίρι αυτή τη γη κ' εσκότωσε την πλάση...

Εφώναζε ο αντίλαλος... “Χτυπάτε, πολεμάρχοι!...
Απ' άκρη σ' άκρη ο χαλασμός... Κρεμούν τον Πατριάρχη!”.

Φριμάζουν τα Καλάβρυτα... Καπνίζει το Ζητούνι...
κ' η Μάνη η ανυπόμονη τεντώνει το ρουθούνι
Σαν το καθάριο τ’άλογο, να μυρισθή τ' αγέρι
Που, ταχυδρόμος τ' ουρανού, με τα φτερά του φέρει
Του Διάκου τη σπιθοβολή και την αναλαμπή του...
Ο γυιός τ' Ανδρούτζου ‘ς τη Γραβιά στηλώνει το κορμί του
Κ' επάνω του, σαν νάτανε θεόκτιστο κοτρώνι,
Συντρίβεται η Αρβανητιά με τον Ομέρ Βρυώνη...
Φεγγοβολούν τα πέλαγα ’ς την Τένεδο,’ς την Σάμο
Και κάθε κύμα πώρχεται να ξαπλωθή ’ς τον άμμο
Ξερνώντας αίμα και φωτιά, φωνάζει... “Πολεμάρχοι!...
Εκδίκηση... άσπλαχνη... παντού... Κρεμούν τον Πατριάρχη!”.

Το Σούλι το ανυπόμονο ψηλά ’ς το Καρπενήσι
Του Βότζαρή σου την ψυχή για να σε προσκυνήση
Σου στέλλει αιματοστάλαχτη… ’Σ τον τάφο του κλεισμένο
Το Μισολόγγι σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο,
Δεν παραδίδει τάρματα, δεν γέρνει το κεφάλι...
Κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον Καψάλη,
Το ράσο του Δεσπότη του φορεί για σάβανο του,
Και φλογερό μετέωρο πετά ’ς τον ουρανό του
Και θάφτεται ολοζώντανο… ’Σ το διάβα του τρομάζουν
Τ' αστέρια που το κύτταζαν, και ταπεινά μεριάζουν...
Κλαρί δε φαίνεται χλωρό και το στερνό χορτάρι
Πώμεν’ ακόμα πράσινο, τ' αράπικο ποδάρι
Το μάρανε, το σκότωσε... Χορτάσαν οι κοράκοι…
’Σ τη Ράχοβα, ’ς το Δίστομο με τον Καραϊσκάκη
Αδελφωμένο πολεμά της Λιάκουρας το χιόνι...
Θερίζει τ' άσπλαχνο σπαθί κι' ο πάγος σαβανώνει...

Πλαταίνει πάντα η ερημιά και το σχοινί σου σφίγγει
Του λύκου μας του εφτάψυχου τ' αχόρταγο λαρύγκι...
Ο κόσμος ανταριάζεται... Και τα σκυλόδοντα του
Ξερριζωμένα πνίγονται με τα ρυασήματά του
’Σ του Ναβαρίνου τα νερά... και φεύγει... Ανάθεμά τον!...
Εσκόρπισαν τα σύγνεφα με τ' αστραπόβροντά των
Και κούφια απέμεινε η βοή του μαύρου καταρράχτη...
Μ' αυτά... μ' αυτά τα κόκκαλα, τα τρίμματα, τη στάχτη
Εχτίσαμε, πατέρα μου, τη πτωχική φωλιά μας.
Κ' εκείθε εφύτρωσε η μυρτιά και τα δαφνόκλαρά μας,
Π' ανθοβολούν τριγύρω σου. Γιατί τα δάχτυλά σου
Ακίνητα δεν ευλογούν τα μαύρα τα παιδιά σου;...
Σ’ τ’ ανδρειωμένα σπλάχνα σου, μακράν από την Ελλάδα
Ερρίζωσε τόσο βαθειά του Χάρου η φαρμακάδα,
Π' ούτε του Ρήγα η συντροφιά, καλόγερε, δε φθάνει
Τα σφραγισμένα χείλη σου ν' ανοίξη να γλυκάνη...
Ούτε το φως το ακοίμητο που ’ς το πλευρό σου χύνει
Αυτό μας το περίφανο, το φλογερό καμίνι;...
Ούτε, τα δέντρα, τα πουλιά, τα πράσινα χορτάρια...
Ούτε τα βασιλόπουλα, του Θρόνου μας βλαστάρια,
Που θάρχωνται να χαιρετούν του ποιητού τη λύρα,
Και να ρωτούν πώς έγεινε το ράσο σου πορφύρα;...

Τι θέλεις, γέροντ', από μας;... Δε νοιώθεις μια ματιά σου
Πόσαις θα εφλόγιζε καρδιαίς κι' από τα σωθηκά σου
Πόση θα εβλάσταινε ζωή;... Πώς δεν ξυπνάς, πατέρα;...
Δε φέγγει μεσ’ ’ς το μνήμα σου ούτε μια τέτοια μέρα;...

Το μάρμαρο μένει βουβό... Και θα να μείνη ακόμα
Ποιος ξέρει ως πότ' αμίλητο το νεκρικό του στόμα...
Κοιμάται κι' ονειρεύεται... και τότε θα ξυπνήση,
Όταν ’ς τα δάση, στα βουνά, στα πέλαγα, βροντήση
Το φοβερό μας κήρυγμα... “Χτυπάτε, πολεμάρχοι!...
Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!”.

Είχε προβάλει από μακρά πουλί κυνηγημένο
Σα σύγνεφο με το βοριά και μαυροφορεμένο,
Σκοτείδιασε τον ουρανό με τα πλατειά φτερά του,
Και με φωνή που εξέσχιζε σκληρά τα σωθικά του,
Ερέκαξε κ' εμούγκρισε... “Χτυπάτε, πολεμάρχοι!...
Απ' άκρη ’ς άκρη ο χαλασμός... Κρεμούν τον Πατριάρχην!"...

Του μυστικού διαλαλητή πέφτει ’ς τη γη ’ς το κύμα
Το φλογερό το μήνυμα κι' από ένα τέτοιο κρίμα
Εφύτρωσε άσβεστη φωτιά και με τη δύναμη σου
Εθέριεψε, εζωντάνεψε τ' άτιμο το σχοινί σου
Κ' έγεινε φίδι φτερωτό ’ςτον κόρφο του φονιά σου...
Καλόγερε, πως δεν ξυπνάς να ιδής τα θαύματα σου;...

Αναστηλώνεται ο Μωριάς... η Ρούμελη μουγκρίζει...
Ιδρώνουν αίμα τα βουνά, το δάκρυ πλημμυρίζει...
Παντού παράπονο βαθύ, κι’ αλαλαγμοί και θρήνοι...
Διαβαίνει η μαύρ' η άνοιξη... τα ρόδα μας, οι κρίνοι
Λησμονημένοι τήκονται και τα πουλιά σκασμένα
Αφήνουν έρμη τη φωλιά και φεύγουνε ’ς τα ξένα...
Σ’ του Γερμανού το μέτωπο κρυφά γλυκοχαράζει
Του Γένους το ξημέρωμα... Πάσα ματιά του σφάζει...
Διωγμέν' από τον Κάλαμο, με την ψυχή ’ς το στόμα,
Χιλιάδες γυναικόπεδα δε βρίσκουν φούχτα χώμα
Να μείνουν ακυνήγητα και ο Χάρος δεκατίζει...
Ρυάζεται ο Βάλτος, σα θεριό τη χαίτη του ανεμίζει...
Φλόγα παντού και σίδερον... δεν θ' απομείνη λόθρα...
’Σ την Κιάφα νεκρανάσταση...’Σ του Πέτα καταβόθρα...
Πέτρα δε μένει ασάλευτη... κλαρί χωρίς κρεμάλα...
Εριμιά και ξεθεμέλιωμα ’ς την Τρίπολη,’ςτου Λάλα...
Κι' όταν το χέρι εχόρταινε και έπεφτε στομωμένο
Να ξανασάνη το σπαθί ’ς τη θήκη ξαπλωμένο,

Ύμνος προς τον ανδριάντα Γρηγορίου Ύμνος προς τον ανδριάντα Γρηγορίου 
του Ελληνομάρτυρα Πατριάρχουτου Ελληνομάρτυρα Πατριάρχου

μεταμόρφωση του πιστού ανθρώπου που μεταμορφώνει 
έτσι και αγιάζει μαζί του και τον κοινωνικό του χώρο 
και τον καταξιώνει σε βασιλεία Χριστού, σε κοινωνία 
ελεύθερων ανθρώπων, σε τόπο σωτηρίας, ειρήνης και 
αγάπης, «Σήμερον σωτηρία τω κόσμω, ότι ανέστη Χριστός 
ως παντοδύναμος» (Τροπάριο Πάσχα).

Σε κάθε Θεία Λειτουργία εξαγγέλλουμε τον θάνατο 
του Χριστού και ομολογούμε την Ανάστασή του. Σε κάθε 
Λειτουργία έχουμε Πάσχα και Ανάσταση. Στη Θεία 
Λειτουργία ο πιστός μπορεί να συναντά και να ενώνεται 
με τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο «Μεμνημένοι 
ουν και ημείς των σωτηρίων αυτού παθημάτων, του 
ζωοποιού Σταυρού, της τριημέρου Ταφής, της εκ νεκρών 
Αναστάσεως, της εις ουρανούς ανόδου, της εκ δεξιών του 
Θεού και Πατρός καθέδρας και της ενδόξου και φοβεράς 
δευτέρας αυτού παρουσίας». Προσφέρουμε τα τίμια 
Δώρα και όλη μας τη ζωή στον υπέρ ημών Σταυρωθέντα 
και Αναστάντα Κύριο. Βέβαια και κάθε μέρα μπορούμε 
να έχουμε Πάσχα. Στην ανακαίνιση και τον αγιασμό 
του ανθρώπινου προσώπου κρύβεται η εγγύηση και η 
δυναμική μιας ουσιαστικής αλλαγής. Έτσι, μπορεί ο 
άνθρωπος να ελευθερωθεί και να υπερβεί τα αδιέξοδα 
που μερικές φορές παρουσιάζονται στην καθημερινότητα.

Φέτος, πάλι, δεν θα μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε 
το Θείο Φως από κερί σε κερί όπως είναι το έθιμο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ας μεταλαμπαδεύσουμε 
όμως από καρδιά σε καρδιά το φως της ελπίδας, της πίστης, 
της αισιοδοξίας και της γενναιότητας που πηγάζουν από 
τον Αναστημένο Κύριό μας. 

Με την ευκαιρία της εορτής του Πάσχα, ευχόμαστε ο 
Αναστάς Κύριος να ευλογεί τη ζωή σας και να σας χαρίζει 
υγεία, ευλογία και κάθε πνευματική ευεξία.

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

Ανάσταση και ΕλευθερίαΑνάσταση και Ελευθερία
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Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων 
λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε 

μή έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή 
κύμβαλον αλαλάζον.

Κορινθίους Α’ 13:1

Though I speak with the tongues of 
men and of angels, but have not love, 

I have become sounding brass 
or a clanging cymbal. 

1Corinthians 13:1

Μας καλεί ν’ αγαπήσουμε τον Νυμφίο το α’ κάθισμα 
του όρθρου της αγίας και Μεγάλης Τρίτης που ψάλλεται 
την Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ.

Στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος, αυτή την 
πρόσκληση απευθύνει η εκκλησία ν’ αγαπήσουμε τον 
Νυμφίο.

Δεν είναι λίγες οι φορές και οι στιγμές που χάνεται 
το νόημα της ύπαρξης μας, ακριβώς επειδή η καρδιά 
μας αποπροσανατολίζεται και μαζί μ’ αυτήν και η ίδια 
μας η ζωή, προσπαθώντας να επιτύχουμε ορισμένους 
στόχους και σκοπούς.

Κέντρο γίνονται οι αρετές, ότι έχουμε καταφέρει στην 
πνευματική μας ζωή, ή κατευθύνεται η ίδια προς την 
επίτευξη όσων έχουμε θέσει.

Ν’ αποκτήσουμε πολλές αρετές, να γίνουμε 
καλοί χριστιανοί, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να 
προοδεύσουμε πνευματικά.

Μια ζωή γεμάτη στοχεύσεις, μέσα σ’ ένα μόνιμο άγχος 
για την επίτευξη τους. Εκεί μπορεί ν’ αναπαύεται ο εαυτός 
μας, να ηρεμεί η συνείδηση μας, καθότι εκπληρώνουμε, 
ή έστω προσπαθούμε ν’ ανταποκριθούμε σ’ όλες τις 
επιταγές που μας ορίζει η θρησκευτικότητα μας.

Όμως σ’ όλα αυτό το κυνηγητό, ξεπροβάλλει η 
Μεγάλη Εβδομάδα, αυτή που καθρεπτίζει την ζωή μας, 
που αναδεικνύει τις μορφές με τις οποίες μοίαζουμε κι 
έχουμε κοινό τρόπο σκέψης και ζωής.

Όλη η θεολογία της εκκλησίας και μαζί μ’ αυτήν και 
η ζωή μας συμπυκνώνονται μέσα στο ημερονύκτιο της 
εβδομάδα που σε λίγο ξεκινά, μέσα στα γεγονότα και 
τις ακολουθίες που εμπεριέχονται σ’ αυτήν.

Ένα Πρόσωπο προβάλλεται, στην συνάντηση του 
οποίου μας καλεί η εκκλησία να θέσουμε την ζωή μας, 
να κινηθούμε προς Αυτόν, να Τον αναζητήσουμε και να 
Τον αγαπήσουμε μ’ όλη την δύναμη της καρδιάς μας.

Θα σταθεί στο μέσον, αιμόφυρτος και κουρελιασμένος, 
ήρεμος και πράος για να προσκαλέσει τον καθένα 
να έρθει κοντά Του, ν’ αγάπησει αυτήν την ομορφή 
ασχημοσύνη ενός Θεού που αγάπησε αληθινά τον 
άνθρωπο κι ήρθε στον κόσμο να τον συναντήσει, να τον 
ανασηκώσει από τον ύπνο του θανάτου, να τον βγάλει 
από την φθορά και την αμαρτία.

Να τον θεώσει, όχι αυτόματα, αλλά ως κοινωνία 
αγάπης μ’ Εκείνον, την Πηγή της Ζωής.

Την Μεγάλη Εβδομάδα προσκαλούμαστε όλοι, να 
βγούμε από τον εαυτό μας, από τον πνευματικό μας 
ναρκισσισμό που μας προσφέρουν οι φαντασιακές 
πνευματικές μας επιδόσεις.

Από την αφ’ υψηλού θεώρηση της ζωή μας που κρίνει 
και καταδικάζει τους άλλους καθώς δεν έχουν αγγίξει 
την δική μας τελειότητα.

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν...Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν...
Ο Χριστός θα βρεθεί τόσο χαμηλά, θα δέσει την ποδιά 

για να πλύνει τα πόδια μας, θα έρθει να μας αγγίξει, 
ίσως να μας προσβάλλει όλο αυτό, ν’ αποτραβηχτούμε, 
αφού εμείς μάθαμε ότι η καταξίωση μας απέναντι στον 
Θεό είναι η πνευματική μας εξέλιξη κι όχι μυστήριο της 
αγάπης, που σαρκώνεται στην καρδιά μας ως καρπός 
της σχέσης μας με τον Θεό, στους άλλους.

Ένας Θεός που στέκεται στο δικό μας ύψος κλονίζει 
την εικόνα Του και σκανδαλίζει, ή ακόμα δεν μας αφορά, 
καθώς δεν μπορεί να μας καταξιώσει, ν’ αναγνωρίσει 
την ηθική ανωτερότητα που έχουμε κατακτήσει.

Αντίθετα, αναγνωρίζεται απ’ όλες εκείνες τις 
υπάρξεις που βίωσαν την πτώση τους,κατανοώντας ότι 
δεν θα μπορούσαν να πέσουν πιο κάτω από εδώ που 
βρίσκονται, αισθανθηκα όμως την παρουσία Του και 
Τον κράτησαν, συνομίλησαν μαζί Του στα ίσα, χωρίς 
επικαλύμματα, καθάρια, με πόνο καρδιάς κι ύστερα 
πήραν σφουγγάρι το έμιξαν με τα δάκρυα τους και τ’ 
αντιπρόσφεραν στην αγάπη Του.

Του χάρισαν τα κουρέλια της ψυχής τους κι Αυτός τα 
έκανε ενδύματα λαμπρά του Νυμφώνος και μπήκαν 
πρώτοι μαζί Του στην Βασιλεία Του, στον Παράδεισο 
της αγάπης Του, στην χαρά της Ανάστασης.

Όλη μας η ζωή έχει έναν στόχο μια άρχη, μια κίνηση, 
ν’ αγαπήσει τον Νυμφίο, Αυτόν της Εκκλησίας, ν’ 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα Του, να παραδοθεί στην 
αγάπη Του άνευ όρων και ορίων.

Να μην ντραπεί τα χλευαστικά του ρούχα, την ψεύτικη 
χλαμύδα, το εμπαικτικό στεφάνι, αφού όλα αυτά τα 
δέχτηκε από αγάπη προς την κάθε νύμφη Του.

Αν πιστεύουμε ότι θα σωθούμε μόνοι μας, αν 
γυρεύουμε να μας δικαιώσουν οι πράξεις μας, σίγουρα 
το προσκλητήριο της Μεγάλης Εβδομάδος δεν μας 
αφορά, το κάλεσμα Του μας αφήνει αδιάφορους. Σαν 
τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς που είχαν τον 
Νόμο και δεν είχαν ανάγκη τον Χριστό.

Γι’ αυτό κι ο κόσμος αργοπεθαίνει κι εμείς σιγά-σιγά 
σβήνουμε μαζί του, επειδή μέσα στους στόχους και 
στους σκοπούς της ζωή μας, είναι αχρείαστος ο Χριστός.

Οι μέρες αυτές, αποτελούν μια προετοιμασία για 
την Ανάσταση, μια διαδικασία να εμβανθύνουμε στον 
εαυτό μας, στην ζωή μας και να δούμε πόσο μας λείπει 
ο Χριστός, ότι η Ανάσταση Του αφορά την νέκρωση της 
καρδιάς μας, η σχέση που μας προτρέπει να συνάψουμε 
μαζί Του αποτελεί την απαρχή της νέας ζωής, αυτής που 
υπερβαίνει το γεγονός του θανάτου και πορεύεται προς 
την μακαριότητα, εκεί όπου θα Τον συναντήσουμε κατά 
Πρόσωπο στον ουράνιο Νυμφώνα.

Γεώργιος Τρυφωνόπουλος-Θεολόγος

όπου τον είχαν βάλει») δεν ηχεί παράδοξα μόνο στ’ αυτά 
των Μυροφόρων γυναικών, οι οποίες με αγάπη πήγαν να 
αλείψουν με αρώματα τον νεκρό Ιησού. Ηχεί παράδοξα σε 
κάθε ανθρώπινη κατηγορία η οποία έχει θέσει την πίστη 
σε δεύτερη μοίρα.           

Πρώτα στ’ αυτιά των στρατιωτών που φύλαγαν τον 
τάφο. Αυτόπτες μάρτυρες της Ανάστασης, προτίμησαν 
να δωροδοκηθούν ώστε να γλιτώσουν την μήνι του 
αφεντικού τους, του Ρωμαίου διοικητή Πιλάτου, για το ότι 
δεν μπόρεσαν να φυλάξουν τον τάφο. Δεν μπόρεσαν να 
αντιμετωπίσουν μια δύναμη που ξεπερνούσε και τα μέτρα 
τους και την λογική τους και τις ικανότητές τους. Και 
ενώ έβλεπαν τι συνέβαινε, προσποιήθηκαν το ψέμα της 
κλοπής του νεκρού σώματος από τους εξαφανισμένους δια 
τον φόβον των Ιουδαίων μαθητές του Χριστού. Ανάλογη 
είναι και η στάση όλων εκείνων που ανά τους αιώνες 
γίνονται μάρτυρες μεγάλων θαυμάτων, τόσο θεραπειών 
από ασθένειες ή εξόδων από υλικούς κινδύνους, όσο και 
μεταστροφής ανθρώπων από αδιάφορους ή αρνητές σε 
πιστούς. Έχοντας ταχθεί ως φύλακες των δικών τους 
ιδεών και παραδόσεων, ως συντηρητές των αληθειών 
τους, πιστεύουν ότι η πίστη δεν έχει δύναμη να βγει από 
τον τάφο στον οποίο την κλείνουν. Τάφο της επιστήμης 
και της διανόησης. Τάφο της υλιστικής σκέψης. Τάφο της 
ματαιότητας των πολιτισμικών προτύπων. Και νομίζουν 
ότι μπορούν να την εμποδίσουν να αναστηθεί, να αγγίξει 
τις καρδιές των ανθρώπων, να νοηματοδοτήσει την ζωή 
τους. Και ενώ είναι πολύ μικροί, αισθάνονται τους εαυτούς 
τους σπουδαίους, ότι επιτελούν μεγάλο έργο, όπως ο 
κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου διάβολος θεωρεί ότι 
κάνει, αποτρέποντας όσους αγαπούν τον Θεό να έχουν 
ελπίδα και κάνοντας τους πάντες να πιστεύουν ότι η 
ζωή έχει νόημα όταν απαλλαγούμε από θρησκοληψίες 
και πίστεις και την πάρουμε στα δικά μας χέρια. Όταν 
δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ούτε τον Θεό. Η Ανάσταση 
όμως διαψεύδει και θα διαψεύσει.         

Κατόπιν όσοι έχουν επενδύσει όχι στον Θεό και την 
πίστη, αλλά στον εαυτό τους, στο εγώ τους, είτε είναι μέλη 
του σώματος του Χριστού είτε εκτός αυτού. Πρόκειται 
για τους θρησκευτικά υπερήφανους, για όσους έχουν 
συγκεκριμένες αντιλήψεις για την πίστη και δεν μπορούν 
να δεχτούν ότι δεν είναι το γράμμα που σώζει, αλλά το 
Πνεύμα. Είναι εκείνοι που μοιάζουν με τους Φαρισαίους 
της εποχής του Χριστού. Αυτάρκεις στον εαυτό τους 
και στον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, δεν είναι 
έτοιμοι να κάνουν έξοδο από το εγώ τους. Να κενωθούν, 
ξεκινώντας από έναν συνεχή αυτοέλεγχο για την πορεία 
τους, από την μετάνοια για τα λάθη τους, από την 
αίσθηση ότι και ο άλλος χωρεί στην Βασιλεία του Θεού, 
ακόμη κι αν δεν είναι τέλειος, ακόμη κι αν οι αμαρτίες του 
μπορεί να φαίνεται ότι του κλείνουν το δρόμο. Όμως αν ο 
άλλος μοιάζει με τον τελώνη και την πόρνη, έχει δηλαδή 
επίγνωση της κατάστασής του και δεν δικαιώνει τον εαυτό 
του, αλλά πορεύεται εν μετανοία, τότε είναι σε θέση να 
κατανοήσει και να ζήσει την Ανάσταση. Διότι Ανάσταση 
σημαίνει επίγνωση ότι ακολουθούμε έναν δρόμο θανάτου 
με τα λάθη και τα πάθη μας και ζητούμε να μετανοήσουμε 

Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε...Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε...

Υ

με αγάπη, υπομονή και αλλαγή πορείας. Οι σύγχρονοι 
Φαρισαίοι όμως ζούνε στην αυτάρκειά τους και αρνούνται 
να δούνε άλλη οδό πλην της αυτοδικαίωσής τους.           

Τέλος, το μήνυμα της Ανάστασης απευθύνεται στις 
μυροφόρες γυναίκες και στους μαθητές. Όλοι καλούνται 
να προσκυνήσουν τον Κύριο και να μην διστάσουν. 
Να μην σκεφτούν ορθολογιστικά. Φοβικά. Να μην 
λογαριάσουν τον κόσμο τι θα πει. Να μην λογαριάσουν 
ούτε το εγώ, το οποίο θέλει βεβαιότητες. Να εμπιστευθούν 
τον αναστάσιμο λόγο και το κενό μνημείο και να αφεθούν 
στην χαρά του. Και τότε ο Νικητής του Θανάτου θα 
εμφανιστεί και θα νοηματοδοτήσει την ζωή τους. Είτε 
με την προσωπική Του αυθεντική παρουσία. Είτε με το 
Σώμα και το Αίμα του. Είτε με την αγάπη μέσα από τα 
πρόσωπα των άλλων. Είτε με την μυστική ενίσχυση την 
οποία η πίστη φέρνει στις καρδιές. Είτε με κάθε τρόπο 
εσωτερικής γαλήνης που έρχεται όταν η πίστη γίνεται 
προτεραιότητα. Κυρίως όμως μέσα από το μοίρασμα της 
πασχαλινής εμπειρίας στον κόπο να ξυπνήσουμε λίαν 
πρωί. Να αφήσουμε κατά μέρος κάθε άλλη εργασία και 
να πορευθούμε προς το μνημείο, έχοντας ως αρώματα 
την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Αφήνοντας κατά 
μέρος κάθε δεύτερη σκέψη ότι ο αναστάσιμος λόγος 
είναι περιθωριοποιημένος. Ότι δεν είναι αποδεκτός. 
Δεν είναι μοντέρνος. Ότι κάποτε ίσχυε και τώρα έχει 
τοποθετηθεί στην άκρη. Σε πείσμα των καιρών, εμείς θα 
εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε Θεό ζώντα και όχι σε 
Θεό νεκρό. Διότι τελικά οι μυροφόρες γυναίκες, Ιωσήφ 
από Αριμαθαίας, ο Νικόδημος εκφράζουν όλους όσους 
δεν αισθάνονται ότι ο τάφος κατάπιε την ζωή, αλλά ότι 
η Αγάπη θα αναστηθεί!           

«Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε». Ας ψηλαφήσουμε τον 
αναστάσιμο λόγο στις καρδιές και την ζωή μας. Μέλη του 
σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, ας αντισταθούμε 
στην δύναμη των στρατιωτών και των υποκριτών και με 
αγάπη ας στραφούμε προς τον Νικητή του Θανάτου, για 
να ανήκουμε στην πλευρά αυτών που αποδέχονται ότι 
η Ιστορία του κόσμου άλλαξε, αλλά και ότι μπορεί να 
αλλάξει και η προσωπική μας ιστορία. Ότι ο θάνατος δεν 
θα μας αγγίξει. Ότι τελικά δι’ ημάς ηγέρθη!

Υπάρχουν γεγονότα τα οποία αλλάζουν τον ρουν της 
Ιστορίας. Το σπουδαιότερο από αυτά, ανεξαρτήτως αν 
κάποιος πιστεύει σ’ αυτό ή όχι, είναι η Ανάσταση του 
Χριστού, η οποία χώρισε την ιστορία σε δύο περιόδους. 
Δεν είναι η γέννηση η αυθεντική βάση του χωρισμού, 
αλλά η ανάσταση. Χωρίς την ανάσταση η γέννηση θα 
παρέμενε ένα συναισθηματικό επεισόδιο ερχομού στον 
κόσμο ενός ανθρώπου που είπε ωραία λόγια, έκανε 
μερικές υπερβάσεις στην φυσική πορεία της ζωής, αλλά 
νικήθηκε και Αυτός, όπως όλοι, από την αναπόδραστη 
ανθρώπινη μοίρα που φαίνεται ότι είναι ο θάνατος. 
Χωρίς την Ανάσταση το έργο του Χριστού θα παρέμενε 
μάταιο, διότι δεν θα ήταν λυτρωτικό. Θα υποτασσόταν 
στην δύναμη του χρόνου και κάθε ελπίδα για λύτρωση 
θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής. Γι’ αυτό και η πίστη 
στην Ανάσταση αποτελεί σημαδιακό γεγονός. Γι’ αυτό 
και η αμφισβήτηση της Ανάστασης αποτελεί σημείο 
κατατεθέν για όσους δεν θέλουν να πιστεύουν στον Θεό. 
Η Ανάσταση του σκανδαλίζει. Τη Ανάσταση χλευάζουν. 
Την Ανάσταση θέλουν να διαγράψουν από τις καρδιές 
των ανθρώπων, κυρίως όσων επιμένουν να παραμένουν 
πιστοί.         

Αυτό γινόταν από την πρώτη στιγμή που ο Χριστός 
αναστήθηκε. Ο λόγος του Αγγέλου στο κενό μνημείο 
«ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε. Ίδε ο τόπος όπου έθηκαν Αυτόν» 
(Μάρκ. 16,6), («Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να ο τόπος 
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

u Οι ασθένειες συχνά βοηθούν το Χριστιανό να τα-
πεινώνεται και να γίνεται στην ψυχή καθαρότε-
ρος.

 Μεγάλοι  άνδρες, ομολόγησαν μ’ευγνωμοσύνη 
αυτή τη δωρεά Θεού: Τον πόνο.

 Ο Παύλος μίλησε για τον σκώλοπα της σαρκός 
του, που τον έκανε να μη υπεραίρεται.

 Ο Ιωάννης και ο Βασίλειος έκαναν λόγο για τον 
επίμονο πυρετό που τους έψηνε το σώμα αλλά 
και τους πυράκτωνε την ψυχή. Και έκαμε να 
μείνουν στην Ιστορία της Ανθρωπότητας: 
Χρυσόστομος ο ένας, ο Ιωάννης. Μέγας ο άλλος, 
ο Βασίλειος.

 Ο Μίλτων με την τύφλωσή του είδε καθαρότερα 
τα μυστήρια της πίστεως και τα τραγούδησε 
στον "Απωλεσθέντα Παράδεισό" του.

 Ο Μπετόβεν, από τότε που κουφάθηκε, ανέβηκε 
με τη μουσική του σε ύψη θείας εκστάσεως.

 Κι ο μέγας Πασκάλ μπήκε στη χριστιανική ζωή 
εξ αιτίας της αρρώστιας που του κατερείπωσε το 
σώμα αλλά του χαλύβδωσε την Πίστη στο 
Χριστό.

Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς 
ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, καὶ πᾶς ὁ 

ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα·

Ἰωάν.11,25

Jesus said to her, “I am the resurrection 
and the life. The one who believes in 

me will live, even though they die; and 
whoever lives by believing in me will 

never die. Do you believe this?” 
John 11:25

ΤιτλομανίαΤιτλομανία
Απ΄την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η 

Επανάσταση, άρχισαν να εμφανίζωνται 
στις προσφωνήσεις, δειλά-δειλά οι διάφοροι 
τίτλοι. Φιλογενέστατε, Γενναιότατε, Ευγενέ-
στατε, Εκλαμπρότατε και τα παρόμοια, 
δίνανε και παίρνανε τότε. Και το κακό 
φούντωσε τόσο που αναγκάστηκε ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης στην προκήρυξή 
του ν΄αναφέρη: «Μεταξύ ημών ευγενέστερος 
είναι εκείνος όστις ανδρειοτέρως υπερασπι-
σθή τα δίκαια της Πατρίδος και ωφελιμω-
τέρως την δουλεύση».

Η επιδημία όμως της τιτλομανίας εξακο-
λουθούσε. Κι όταν σε κάποια εθνική 
Συνέλευση έγινε λόγος γι’αυτή, σηκώθηκε 
ο Γέρος του Μοριά, κι είπε:

-Και Γενναιότατο κι Ευγενέστατο κι 
Εξοχώτατο κι Εκλαμπρότατο κι Υψηλότατο 
και Παναγιώτατο ακόμα με ωνομάσανε... 
Αλλά, είμαι ο ίδιος!...

Στις 23 Απριλίου εορτάζουμε τον Άγιο Γεώργιο τον 
Τροπαιοφόρο, τον Μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό. Όμως 
η εορτή του μετατίθεται μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα 
την Δευτέρα του Πάσχα όταν η ημερομηνία του Πάσχα είναι 
μετά από τις 23 Απριλίου και τούτο διότι δεν θέλουμε να 
χαθεί κάτι από την μεγάλη αυτή εορτή του Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου, την οποία οφείλουμε να γιορτάζουμε όπως της 
αξίζει και σύμφωνα με το μεγάλο μέγεθος του μαρτυρίου 
του Αγίου. Τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα 
του Χριστού με όλη την Εκκλησία του Θεού και η επιθυμία 
μας είναι να τον τιμήσουμε όπως του αρμόζει. Κάνουμε 
πανηγύρια, ψάλλουμε, κάνουμε κι άλλες εκδηλώσεις 
για να τιμήσουμε τον Άγιο, όμως ο Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος λέει ότι η καλύτερη τιμή προς το μάρτυρα 
είναι να μιμηθούμε τον ζήλο του μάρτυρα. Κάθε φορά που 
εορτάζουμε τους Αγίους μας πρέπει να μας απασχολεί πως 
θα τους μιμηθούμε, πως θα μιμηθούμε τον τέλειο θείο έρωτα 
που έκαιγε στα στήθη τους, πως θα γίνουμε κοινωνοί της 
θείας πίστεως, πως θα αδειάσουμε τον εγωισμό μας, πως 
θα μεταμορφωθούμε ελκύοντας τη χάρη του Θεού, ώστε να 
κατοικήσει μέσα μας ο Πανάγιος Θεός. 

Η ζωή ενός Αγίου είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ο 
Άγιος Γεώργιος με τη ζωή του μας δείχνει τον τρόπο της 
θεοκοινωνίας, της ένωσης με τον Χριστό και ότι αυτή είναι 
δυνατή και ότι ο άνθρωπος μπορεί να την βιώσει. Μας 
προκαλεί ιδιαίτερο θαυμασμό το γεγονός ότι ένας νέος 
άνθρωπος, όπως ο Άγιος Γεώργιος, έδωσε τη ζωή του στο 
Χριστό ολοκληρωτικά χωρίς δεύτερη σκέψη. Εμείς τι κάνουμε; 
Διαβάζοντας το συναξάρι του Αγίου διαπιστώνουμε το 
μεγάλο μέγεθος και τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη 
ο Άγιος για την αγάπη του Χριστού. Τίποτε δεν τον 
εμπόδισε από το να ζει και να τρέχει προς τον Χριστό. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός, σε ένα από τα μαρτύρια που 
υπέστη ο Άγιος,  όταν του φόρεσαν πυρακτωμένα παπούτσια 
ο Άγιος συλλογίζονταν και έλεγε «τρέχε Γεώργιε προς τον 
ποθούμενον, τον Κύριο». 

Οι Άγιοι, οι φίλοι του Χριστού και οι φίλοι μας που με 
τη ζωή τους μας δείχνουν τον δρόμο προς το Χριστό, μαζί 
με τον Άγιο Γεώργιο, τον σημαιοφόρο αυτής της μεγάλης 
προσπάθειας των Αγίων, μας πείθουν με τη ζωή τους 
ελεύθερα και αγαπητικά, ότι ο Αναστάς Κύριος είναι η 
πραγματική ζωή! 

Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου

Έκλεισε ήδη η Διακαινή-
σιμη εβδομάδα, η επιφανέ-
στερη του ετησίου κύκλου. 
Με την Ανάσταση, την 
κορωνίδα της ανθρώπινης 
Ιστορίας, «ιδού γέγονε καινά 
τα πάντα» (Β’ Κορ. 5.17). 
Γι’ αυτό και η κατ’ εξοχήν 
καινούργια εβδομάδα, η 
Διακαινήσιμη, λογίζεται 
ολόκληρη σαν μια μέρα, την 
ίδια τη μέρα του Πάσχα!

Πράγματι οι ακολουθίες 
ήσαν οι αναστάσιμες και 
καθημερινά διαβάζαμε το 
συναξάρι του Πάσχα σαν 
να επρόκειτο απαράλλακτα 
για την Κυριακή του Πάσχα. 
Εξάλλου από πλευράς 
τροφής γινόταν «κατάλυσις 
εις πάντα» ακόμη και την 
Τετάρτη και την Παρασκευή.

Ακόμη από σήμερα αρχίζει 
η αλληλοδιαδοχή κατά σειρά 
και ανά εβδομάδα των οχτώ 
ήχων της Οκταήχου. Κάθε 
χρόνο, του Θωμά έχουμε 
ήχο πρώτο.

Λοιπόν «μεθ’ ημέρας 
οκτώ» από την έγερση του Ζωοδότη συνέβη η «ιδίαις 
χερσί» του Θωμά πιστοποίηση του μέγιστου θαύματος. 
Η σοφία του Θεού πολλά αρνητικά τα μετασκευάζει σε 
θετικά και κάνει να καταλήγουν σε αγαθό αποτέλεσμα. 
Ας θυμηθούμε την παρουσία της κουστωδίας στον 
πανάγιο Τάφο. Απέκλεισε την υποψία οποιασδήποτε 
τυχόν ανθρωπίνης παρεμβάσεως που θα απέβλεπε 
στην περίθαλψη και προσπάθεια αναβιώσεως του 
Εσταυρωμένου. Στην ουσία διακήρυξε την Ανάστασή 
Του σαν καθαρό θαύμα, επικυρωμένο και από τους 
εχθρούς Του! (Μαθ. 27.65-66). Επίσης ο Καϊάφας 
προφήτευε ακούσια την εξιλαστήρια θυσία (Ιω. 11.49-52).

Έτσι «την απιστία του Θωμά μας την ανέδειξες 
γεννήτρια πίστεως, γιατί Συ δια της σοφίας Σου προνοείς 
τα πάντα προς το συμφέρον [μας], Χριστέ» (Τροπάριο 
Ε’ ωδής).

Με τέτοιες «προδιαγραφές» η Υμνολογία αναφωνεί: 
«Ω καλή απιστία του Θωμά, τις καρδιές των πιστών τις 
οδήγησε στην επίγνωση» της Αναστάσεως (Εσπέριο).

Ο νοσηρός ορθολογισμός και ο σκεπτικισμός 
του, καθώς και η θεραπεία τους είναι ένα επιπλέον 
πειστήριο του ζωηφόρου γεγονότος. Αν έλειπε η 
απιστία του, εκείνος μεν θα ήταν ωφελημένος, οι γενεές 
όμως των αιώνων θα είχαν στερηθεί ένα γλαφυρό 
«μεταναστασιακό» περιστατικό, αλλά και ισχυρό 
τεκμήριο της Εγέρσεως. Καίτοι ο απόστολος δεν συνιστά 
πρότυπο προς μίμηση σε αυτή τη σημαδιακή στιγμή 
της ζωής του, εμείς όμως του χρωστάμε ευγνωμοσύνη! 
Τελικά καλά έκανε, «δεν δίστασε μάταια ο Θωμάς 
για την Ανάσταση… Έσπευδε να την αποδείξει 
αναμφίλεκτη… σε όλα τα έθνη», όπως προσυπογράφει 
και επαυξάνει ο μελωδός (Τροπάριο Ζ’ ωδής).

Για να μην αδικούμε τον απόστολο, οφείλουμε να 
διευκρινίσουμε ότι πίστευε στον Ιησού, μα με διαλείψεις, 
καθώς φαίνεται. Η άκρα νοησιοκρατία του τον απέκοπτε 
από την πίστη, παρότι ήταν γενικά αφοσιωμένος στον 

μέγα Διδάσκαλο. Την προαίρεσή του να Του είναι 
προσκολλημένος μέχρι θανάτου μαρτυρεί μια προτροπή 
του.

Όταν δηλαδή ο Μεσσίας πορευόταν προς την 
Ιουδαία, περιοχή υπό άμεση επιτήρηση των εχθρών Του 
Φαρισαίων και του Συνεδρίου όλου, είπε ο «Θωμάς ο 
λεγόμενος Δίδυμος τοις συμμαθηταίς· άγωμεν και ημείς 
ίνα αποθάνωμεν μετ’ αυτού» (Ιω. 11.16).

Μάλλον πίστευε στο σωτήριο Πάθος του Θεανθρώπου, 
πλην απιστούσε στην Ανάστασή Του. Για να πεισθεί 
χρειάσθηκε να τον καλέσει μειλίχια ο συγκαταβατικός 
Χριστός: «Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε». 
Χρειάσθηκε ν’ απλώσει το χέρι και να ψηλαφήσει 
«τον τύπον των ήλων» και τη λογχευμένη πλευρά, ή 
ενδεχομένως δεν χρειάσθηκε ν’ απλώσει το χέρι, αφού 
η όραση, το «ίδε», είναι αξιοπιστότερη από όλες τις 
αισθήσεις.

Επισημαίνουμε σχετικά ότι η παράδοση της Εκκλησίας 
δέχθηκε –καίτοι η Γραφή δεν το επιβεβαιώνει ρητά– πως 
ο Θωμάς έψαυσε τις πληγές, τα αποδεικτικά στοιχεία 
του θανατωμένου, μα και αναστημένου, υπαρκτού 
σώματος του Ιησού.

Κάλεσε ο Θριαμβευτής τον Θωμά να Τον δει και να 
Τον αποδεχθεί ως αναστημένο Θεό όχι τόσο με την 
εξωτερική όραση και αφή, όσο κυρίως με την εσωτερική 
διάθεση – «και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Τον 
κάλεσε να Τον αισθανθεί βιωματικά ως νικητή του 
θανάτου και Θεό, πηγή και πάροχο της ζωής.

Η εκ των υστέρων πίστη του αποστόλου δεν έχει θέση, 
δεδομένου ότι η πίστη όπως και η ελπίδα που βλέπονται, 
δεν είναι πια πίστη ή ελπίδα. «Ο γαρ βλέπει τις, τι και 
ελπίζει;» (Ρωμ. 8.24)

Καλεί ο Κύριος στην πίστη τον δύσπιστο, για να 
προεκτείνει την κλήση σε μας: «Μακάριοι [όχι «οι μη 
ψηλαφήσαντες», αλλά] οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες».

Ιερομόναχος Ιουστίνος

Η καλή Η καλή απιστία του Θωμάαπιστία του Θωμά

Λόγος εις Λόγος εις τον Άγιο Γεώργιοτον Άγιο Γεώργιο



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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Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ 
ζήσεται, καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα·

Ἰωάν. ια΄25

Jesus said to her, “I am the 
resurrection and the life. The one 
who believes in me will live, even 
though they die; and whoever lives 
by believing in me will never die. 

Do you believe this?” 
John 11:25

Keep Silent… Let God Keep Silent… Let God 
Arise... Christ Is Risen!Arise... Christ Is Risen!

Archbishop Sotirios of Canada

Judas betrayed Him. Peter denied Him. The people shouted 
for Him to be crucified. Pilate washed his hands. Simon of 
Cyrene carried the Cross. The nails were driven into the hands 
and feet. The King of kings and Lord of lords was crucified. 
He was butchered. He sacrificed Himself. He became the 
medicine of immortality. He became the indispensable food 
and drink for the faithful.

Before delivering His Spirit into the hands of the Father, He 
took care of everything. He prayed for His crucifiers: “Father, 
forgive them, for they do not know what they do.” He turned 
over His mother to the protection of His beloved Disciple. He 
forgave the thief: “Today you will be with Me in Paradise.”

And after taking care of everything on earth, he had to take 
care of the dead who were in Hades from the beginning. 
As the true God, He descended there. On Holy Saturday, 
the Savior is in Hades. He secures the salvation of the dead 
from the beginning. He teaches the truth. He calls them to 
repentance. He offers salvation. He prepares for His third-
day Resurrection. He prepares to resurrect Adam and Eve, 
and all of humanity.

Knowing and seeing and living these actions being 
undertaken by the Creator Himself, by Christ the Saviour, 
what should we do? What should all mortal flesh do? We 
can only do one thing: “Let all mortal flesh keep silent and 
stand in fear and trembling, giving no thought to things 
of the earth”. On Holy Saturday, everyone keeps silent. 
Everyone stands still, in fear and trembling, and thinks of 
nothing earthly.

As Holy Saturday comes to an end, we hear exclaimed 
‘Let God arise’. Christ is Risen. Satan who saw Him on the 
cross chuckled thinking: I have finished you now. With the 
descent of Christ into Hades, he understands that Christ is 
the ultimate victor over death. Christ untied the bonds of 
Hades and rose on the third day.

Christ is Risen! Enemies be scattered. Adversaries depart. 
Those who hate the truth fade away. Now is the time for 
everyone to repent, for enemies to forgive each other. Let us 
embrace both enemies and friends.

This year, we celebrate the two-hundred (200) year 
anniversary of the Greek Revolution. Have you thought 
about this, my dear Christians? Let me ask you, are not the 
heroes of the Revolution and the new martyrs the ones who 
followed the path of Christ better than most? Did they not 
defy everything and sacrifice their lives for the most holy faith 
in Christ? For the freedom of the homeland? For the honour 
of the family? If we think about it, they are the truly faithful 
disciples of Christ. And now let us ask ourselves something 
else. How much do we resemble the God-Man Christ? How 
much do we resemble the heroes of the Greek Revolution and 
the new martyrs? How determined are we to closely follow 
Christ, and the example of the heroes of the Revolution and 
the new martyrs? 

Christ opened the gates of Paradise for all. Everyone is 
welcome. Even sinners. The only requirement is sincere 
repentance. With repentance, everything is freely granted. 
The return to Paradise is freely bestowed. Eternal life is freely 
given. God is the real Father. His embrace is open to everyone. 
Those of us who want to be saved have the opportunity. Let 
us not lose out.

“Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of 
salvation.” “Come receive the light, from the never-setting 
light; and glorify Christ who has risen from the dead.” Christ 
Is Risen!

Thursday March 9 – His Eminence Archbishop 
Sotirios had a teleconference with His Eminence 
Cardinal Collins to discuss the issue of the opening 
of churches. 

Wednesday, March 10 -  A teleconference was held 
with Ontario Premier Doug Ford, Health Minister 
Christine Elliot, Dr. David Williams and Religious 
Leaders to discuss various matters concerning 
churches during COVID restrictions. His Eminence 
Archbishop Sotirios took part in the conversation. 

Friday, March 12 -  His Eminence Archbishop 
Sotirios took his first dose of the COVID-19 Vaccine. 
Everyone should get the vaccine. Why do we give so 
many vaccines to our youth and there is no issue with 
that? Why are some people causing trouble 
now? The vaccine has nothing to do with our 
faith. It is for our health.

Sunday, March 14 -  Divine Liturgy was 
celebrated by Archbishop Sotirios at St. 
Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek 
Orthodox Church with Fr. Economos and 
Fr. Yoan Ivanov. The building projects at St. 
Panteleimon are progressing wonderfully. 
The Community has received many large 
donations. Congratulations to Fr. K. 
Economos, the President Mr. J. Psihos and 
the whole Community.

Thursday, March 18 – His Eminence 
Archbishop Sotirios was visited in his office 
by Mr. John Poulos, a businessman who 
became well known during his involvement 
with the recent US elections. Mr. Poulos was 
commended for the work he performs.

Friday, March 19 – The First Stasis of the 
Salutations to the Theotokos was celebrated 
by Archbishop Sotirios at the Monastery of 
Patrokosmas, assisted by Fr. Delis. The sisters 
chanted wonderfully under the direction of 
the abbess Alexia.

Sunday, March 21 – The Sunday of 
Orthodox Divine Liturgy was celebrated by 
Archbishop Sotirios and the procession of the 
icons was performed at the Chapel of John 
the Theologian. with Fr. Ignatios Delis. Despite the 
problem of the coronavirus, the Divine Liturgy and 
the procession of the icons were performed according 
to tradition. 

Wednesday, March 24 -  Great Vespers for the 
Annunciation of the Theotokos was celebrated at 
the Annunciation of the Theotokos Greek Orthodox 
Church, Toronto, presided by Archbishop Sotirios and 
assisted by Parish Priest Fr. Panagiotis Avgeropoulos  
and Frs. Ignatios Delis, Haridimos Sarris, Anatolie 
Bandura. Konstantine Economos, Christos Voulgaris 
and Kosta Chialtas. 

The next day, March 25 – His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated the Feast of the Annunciation of 
the Theotokos at the church of the same name.  Fr. 
P. Avgeropoulos, Fr. I. Delis and Fr. Chr. Voulgaris 
also participated in the Divine Liturgy. At the end 
of the Divine Liturgy, the Doxology for the national 
celebration of the Greek Revolution of 1821 was 
celebrated. The Consul General of Greece in Toronto, 
Mr. V. Maligoudis, read the message of the President of 
the Hellenic Republic, Mrs. Katerina Sakellaropoulou 
at the conclusion of the Doxology. 

Thursday, 25 March. Archbishop Sotirios had 
a telephone conference with Premiere Doug Ford, 

Minister of Heritage, Sport, Tourism and Culture 
Industries Lisa Macleod and MPP’s of the Ontario 
Legislature Effie J. Triantafilopoulos, Christina Maria 
Mitas and Aris Babikian as well as Archon Ostiario 
Evagelos Sotiropoulos. Premiere Ford and Minister 
Macleod announced the creation of a museum for 
Greek-Canadian Heritage of the Holy Archdiocese 
with the contribution of Three Hundred and Twenty-
Five Thousand dollars ($325,000) towards its creation.

Friday, 26 March. Archbishop Sotirios presided 
over Small Compline and the Second Stasis of the 
Salutations to the Theotokos at Metamorphosis G.O. 
Church Toronto, assisted by Frs. F. Pappas parish 
priest and Ignatios Delis.

Sunday 27 March. Divine Liturgy was celebrated 
by Archbishop Sotirios at Holy Trinity G.O. Church 
Toronto, assisted by Parish priest Fr. S. Voutos and 
Fr. I. Delis. 

Monday, 29 March. Archon Hartoularios George 
Kokkoris fell asleep in the Lord. The Funeral was held 
at St. Nicholas G.O. Church Toronto presided over 
by Archbishop Sotirios assisted by parish priest Fr. 
Apostolos Gkolias and Fr. I. Delis. The family of the 
departed George Kokkoris and Panagiotis Kokkoris 
contributed greatly towards the purchase of St. 
Nicholas G.O. Church Toronto. Our Holy Archdiocese 
thanks them very much. We pray that the departed 
Archon Hartoularios of the Ecumenical Pariarchate, 
George Kokkoris, finds rest among the Saints and 
Angels of Heaven.

Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος Τορόντο, 
την Κυριακή 28 Μαρτίου, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 

Σωτήριος, βοηθούμενος από τον π. Ιγνάτιο Δελή και 
τον Ιερ. Προϊστάμενο π. Σπυρίδωνα Βούτο.

Divine Liturgy was celebrated at Holy Trinity Greek 
Orthodox Community, Toronto by Archbishop 

Sotirios, assisted by Fr. I Delis and Parish Priest 
Sprios Voutos.
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Greek Orthodox Sunday Schools of Ontario Greek Orthodox Sunday Schools of Ontario 
Zoon Celebration: 1821: The Battle for Freedom –Zoon Celebration: 1821: The Battle for Freedom –

200th Anniversary of the Greek Revolution200th Anniversary of the Greek Revolution
 
An online Zoom celebration of the Orthodox Schools of the Greek Orthodox 

Archdiocese of Canada Communities in Ontario was held on Saturday, 
March 27, 2021. With the theme "1821 The Battle for Freedom - 200th 
Anniversary of the Greek Revolution". Clergy, Sunday School students and 
parents from all over Ontario participated. There was a presentation of 5 
short videos with the following topics: 1) Preparation for the Revolution, 2) 
Beginning of the Revolution, 3) Crisis lines and heroes of 1821, 4) National 
anthem of Greece and 5) Greek flag. After the presentation, the children 
were asked about selecting March 25 commencement for the struggle for 
Freedom and the symbolism of the 9 lanes of the Greek flag. 
Anyone who wants to watch the celebration can view it here: https://youtu.

be/4z3PlOqarVY.

Report of Zoom Conference: Report of Zoom Conference: 
Reflection and Significance Reflection and Significance 

of the Greek Revolution of the Greek Revolution 
for Today’s Youthfor Today’s Youth

On Saturday April 10th, 2021, Met Youth 
Canada held its first online conference on the 
topic: Reflection and Significance of the Greek 
Revolution for Today’s Youth. 

An excellent presentation was given by 
Fr. Timoleon Prattas in the presence of His 
Grace Bishop Iakovos of Zinoupolis, the 
Consul General Eleni Georgopoulou, Archon 
Chrisostomos Perentes, Aktouarios, and Youth 
Members across Canada.

Questions arose on the topic of the Greek 
Revolution, and the Youth learned about many 
heroes of the Greek revolution. The connection 
was made between the Greek Revolution and 
the Annunciation of the Theotokos which is 
celebrated on the same day. 

The youth were encouraged to learn more on 
the hero of their choice and live by their values.

“Blood is thicker than water.” “He makes my blood 
boil.” We are related by blood.” So many sayings about 
“blood” and so many common sayings from culture to 
culture. It seems we humans are hard-wired to “know” the 
importance of the life-fluid we call blood. And yet it would 
be a mistake to reduce this life-fluid to mere “scientism” 
of materialistic functionality. There is a mystery in the 
blood. And that mystery flows from why we humans are 
so self-aware of our own mortality and so protective of 
our survival.

Sure, we can give in to the current intoxication with 
materialism so popular today and reduce this mystery to 
Darwinian “survival of the fittest,” but in your heart you 
know that is too small to account of the centuries of poetry 
and beauty and terror and mythmaking that embrace this 
common human awareness of the red blood that flows in 
all our veins.

Look at our lesson today in Genesis 8:21-9:7:
And when the LORD smelled the pleasing odor, the 

LORD said in his heart, “I will never again curse the ground 
because of man, for the imagination of man’s heart is evil 
from his youth; neither will I ever again destroy every living 
creature as I have done. While the earth remains, seedtime 
and harvest, cold and heat, summer and winter, day and 
night, shall not cease.”

And God blessed Noah and his sons, and said to them, 
“Be fruitful and multiply, and fill the earth. The fear of you 
and the dread of you shall be upon every beast of the earth, 
and upon every bird of the air, upon everything that creeps 
on the ground and all the fish of the sea; into your hand 
they are delivered. Every moving thing that lives shall be 
food for you; and as I gave you the green plants, I give you 
everything. Only you shall not eat flesh with its life, that is, 
its blood. For your lifeblood I will surely require a reckoning; 
of every beast I will require it and of man; of every man’s 
brother I will require the life of man. Whoever sheds the 
blood of man, by man shall his blood be shed; for God made 
man in his own image. And you, be fruitful and multiply, 
bring forth abundantly on the earth and multiply in it.”

When God saves Noah and his family from the curse of the 

Εἰ γὰρ σύμφυτοι 
γεγόναμεν τῷ 
ὁμοιώματι τοῦ 

θανάτου αὐτοῦ, 
ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀναστάςεως 

ἐσόμεθα
Ρωμ. 6,5

For if we have been 
united with him in 
a death like his, we 

will certainly also be 
united with him in a 
resurrection like his. 

Romans 6:5

And that wise reaction to God’s mercy was sacrifice. Pay 
attention here!

And this sacrifice was a blood sacrifice, because life is in 
the blood, and how we treat life reveals how and what we 
think of God!

God tells Noah that now all the animals will fear humanity 
and that the animals are given to humanity for food and the 
plants as well. God tells Noah, as He told Adam and Eve, 
“Be fruitful and multiply, and fill the earth.” He commands 
humanity not to “eat flesh with its life, that is, its blood.” 
This means we are not to devour animals while they are 
alive like beasts because we are not mere beasts. And we are 
not to kill each other because the blood is where the life is 
and taking human life is a great wound to all of humanity.

All of this God tells Noah and us to remind us that our 
attitude towards this gift of life reveals our true selves and 
the state of our connection with God Himself. Soon, we will 
celebrate the very last blood sacrifice God received as we 
watch His Son, our Lord Jesus voluntarily ascend the wood 
of the Cross to show the whole world just how valuable God 
knows we all are.

Today, what is your attitude towards life? What is your 
attitude towards your food, your family, your neighbors, and 
even your enemies? Are you always aware of the precious 
nature of life and does your life reflect this awareness and 
does it draw adoration to God from your heart? Being 
Orthodox on Purpose means knowing in your very blood 
that God loves you!

P.S. Dear Lord, and Creator of Life, we who are the 
beneficiaries of Your everlasting mercy adore You and 
worship You for this gift of life. We stand amazed as we 
witness Your love for us in the Life, Death, and Resurrection 
of Your Son, our Lord Jesus, and we ask Your divine 
assistance in keeping our lives attentive to Your gift of life for 
all mankind. Grant us, O Lord of mercy, a sure knowledge of 
Your gift of life so we will never take it for granted. Amen.

Powell, Fr Barnabas.  https://blogs.ancientfaith.com

Holy Week comes to an end at sunset of Great and 
Holy Saturday, as the Church prepares to celebrate her 
most ancient and preeminent festival, Pascha, the feast of 
feasts. The time of preparation will give way to a time of 
fulfillment. The glorious and resplendent light emanating 
from the empty Tomb will dispel the darkness. Christ, 
risen from the dead, cracks the fortress of death and takes 
"captivity captive" (Psalm 67:19). All the limitations of our 
createdness are torn asunder. Death is swallowed up in 
victory and life is liberated. "For as by a man came death, 
by a man came also the resurrection of the dead. For as 
in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive" 
(I Corinthians 15:21-22). Pascha is the dawn of the new 
and unending day. The Resurrection constitutes the most 
radical and decisive deliverance of humankind.

The Resurrection of Jesus Christ is the fundamental 
truth and absolute fact of the Christian faith. It is the 
central experience and essential kerygma of the Church. 
It confirms the authenticity of Christ's remarkable earthly 
life and vindicates the truth of His teaching. It seals all 
His redemptive work: His life, the model of a holy life; 
His compelling and unique teaching; His extraordinary 
works; and His awesome, life-creating death. Christ's 
Resurrection is the guarantee of our salvation. Together 
with His Ascension it brings to perfection God's union 
with us for all eternity.

The Resurrection made possible the miracle of the 
Church, which in every age and generation proclaims 
and affirms "God's plan for the universe, the ultimate 
divinization of man and the created order." The profound 
experience of and the unshakable belief in the risen 
Lord enabled the Apostles to evangelize the world and 
empowered the Church to overcome paganism. The 
Resurrection discloses the indestructible power and 
inscrutable wisdom of God. It disposes of the illusory 
myths and belief systems by which people, bereft of 
divine knowledge, strain to affirm the meaning and 
purpose of their existence. Christ, risen and glorified, 
releases humanity from the delusions of idolatry. In 
Him grave-bound humanity discovers and is filled 
with incomparable hope. The Resurrection bestows 
illumination, energizes souls, brings forgiveness, 
transfigures lifes, creates saints, and gives joy.

The Resurrection has not yet abolished the reality of 
death. But it has revealed its powerlessness (Hebrews 
2:14-15). We continue to die as a result of the Fall. Our 
bodies decay and fall away. "God allows death to exist 
but turns it against corruption and its cause, sin, and sets 
a boundary both to corruption and sin." Thus, physical 
death does not destroy our life of communion with God. 
Rather, we move from death to life - from this fallen world 
to God's reign.

Commemoration of The Great Commemoration of The Great 
and Holy Feast of Paschaand Holy Feast of Pascha

Life Is In The BloodLife Is In The Blood
flood, He makes a promise to Noah that He will never again 
destroy the earth through water. And what prompts this 
promise from God? When God revealed dry land to Noah 
and He commanded them to leave the ark for the dry land, 
Noah’s first act was to build an altar and make a sacrifice 
to God for His mercy towards Noah and his family and to 
acknowledge that God is truly Lord of all.

Notice, Moses writes in a poetic way about this scene. He 
says that God “smelled the pleasing odor.” I love Moses’ 
style! Of course, this poetic expression doesn’t mean God 
“smelled” or that the “odor” was particularly pleasant to 
God. We know God needs nothing. No, what God sees is 
the spiritual state of His creation responding in worship to 
their relationship with their Creator.
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Remember Remember 
Our Theological Our Theological 

AcademyAcademy

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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Holy UnctionHoly Unction
When one is  i l l 

and in pain, this can 
very often be a time 
of life when one feels 
alone and isolated. 
The Sacrament of the 
Anointing of the Sick, 
or Holy Unction as it is 
also known, reminds 
us that when we are in 
pain, either physical, 
emotional, or spiritual, 
C h r i s t  i s  p r e s e n t 
w i t h  u s  t h r o u g h 
the ministry of His 
Church. He is among 
us to offer strength to 
meet the challenges 
of life, and even the 
approach of death.

As with Chrismation, oil is also used in this Sacrament 
as a sign of God's presence, strength, and forgiveness. After 
the reading of seven Epistle lessons, seven Gospel lessons 
and the offering of seven prayers, which are all devoted 
to healing, the priest anoints the body with the Holy Oil. 
Orthodoxy does not view this Sacrament as available only 
to those who are near death. It is offered to all who are sick 
in body, mind, or spirit.

Christ came to the world to "bear our infirmities." One 
of the signs of His divine Messiahship was to heal the sick. 
The power of healing remains in the Church since Christ 
himself remains in the Church through the Holy Spirit.

The Sacrament of the Unction of the sick is the Church's 
specific prayer for healing. If the faith of the believers is 
strong enough, and if it is the will of God, there is every 
reason to believe that the Lord can heal those who are 
diseased.

The biblical basis for the Sacrament is found in James 
5:14-16:

Is any among you sick, let him call for the presbyters 
of the church, and let them pray over him, anointing him 
with oil in the name of the Lord; and the prayer of faith 
will save the sick man, and the Lord will raise him up; and 
if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, 
confess your sins to one another and pray for one another, 
that you may be healed.

In ancient Christian literature one may find indirect 
testimonies of the Mystery of Unction in Saint Irenaeus of 
Lyons and in Origen. Later there are clear testimonies of it 
in Saints Basil the Great and John Chrysostom, who have 
left prayers for the healing of the infirm which entered 
later into the rite of Unction; and likewise in Saint Cyril of 
Alexandria. In the fifth century, Pope Innocent I answered 
a series of questions concerning the Mystery of Unction, 
indicating in his answers that a) it should be performed 
"upon believers who are sick"; b) it may be performed also 
by a bishop, since one should not see in the words of the 
Apostle, let him call for the presbyters, any prohibition for a 
bishop to participate in the sacred action; c) this anointment 
may not be performed "on those undergoing ecclesiastical 
penance,' because it is a "Mystery,' and to those who are 
forbidden the other Mysteries, how can one allow only one?

The express purpose of the Sacrament of Holy Unction 
is healing and forgiveness. Since it is not always the will 
of God that there should be physical healing, the prayer of 
Christ that God's will be done always remains as the proper 
context of the Sacrament. In addition, it is the clear intention 
of the Sacrament that through the anointing of the sick 
body the sufferings of the person should be sanctified and 
united to the sufferings of Christ. In this way, the wounds 
of the flesh are consecrated, and strength is given that the 
suffering of the diseased person may not be unto the death 
of his soul, but for eternal salvation in the resurrection and 
life of the Kingdom of God.

It is indeed the case that death inevitably comes. All 
must die, even those who in this life are given a reprieve 
through healing in order to have more time on the earth. 
Thus, the healing of the sick is not itself a final goal, but is 
merely "instrumental" in that it is given by God as a sign 
of his mercy and as a grace for the further opportunity of 
man to live for him and for others in the life of this world.

In the case where a person is obviously in the final 
moments of his earthly life, the Church has special prayers 
for the "separation of soul and body." Thus, it is clear that 
the Sacrament of Holy Unction is for the sick-both the 
physically and mentally sick-and is not reserved for the 
moment of death. The Sacrament of Unction is not the "last 
rites" as is sometimes thought; the ritual of the anointing 
itself in no way indicates that it should be administered 
merely in "extreme" cases. Holy Unction is the Sacrament of 
the spiritual, physical, and mental healing of a sick person 
whatever the nature or the gravity of the illness may be.

https://www.goarch.org/holyunction

Celebrating the Celebrating the 
200th Anniversary 200th Anniversary 

of the of the 
Greek Revolution Greek Revolution 

in Greek Orthodox in Greek Orthodox 
Communities Communities 

across Canadaacross Canada

VANCOUVERVANCOUVERTORONTOTORONTO

CALGARYCALGARY

SASKATOONSASKATOON

EDMONTONEDMONTON

Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι 
τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ 

τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα.
Ρωμ. 6, 5

For if we have been united with him in a death like 
his, we will certainly also be united with him 

in a resurrection like his. 
Romans 6:5

The Obsession The Obsession 
with Honorificswith Honorifics

From the moment the Greek Revolution started, 
various honorific titles and salutations gradually 
began to appear. Discourses employed and re-
employed expressions such as ‘Most Gentle Sir,’ 
‘Most Brave Sir,’ ‘Most Kind Sir,’ ‘Most Splendid Sir’ 
and the like. The practice expanded to such an 
extent that Alexandros Ypsilantis was forced to 
declare: “Among us, the ‘most noble one’ is the one 
who actually defends the rights of the homeland 
with bravery, and meaningfully contributes to this 
cause.”

But the obsession over honorific titles continued. 
And when this was brought up in a National 
Assembly, the so-called Old Man of the Morea stood 
up and said:

-They have called me ‘Most Brave’ and ‘Most 
Kind’ and ‘Most Noble’ and ‘Most Splendid’ and 
‘Most Exalted’ and even ‘All-Holiness’... But, I am 
still the same person! ...
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TΤρίτη, 9 Μαρτίου. Τηλεσύσκεψη με τον Καρδινάλιο Τ. 
Collins είχε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και συνεζήτησαν 
το θέμα του ανοίγματος των εκκλησιών.

Τετάρτη, 10 Μαρτίου. Τηλεδιάσκεψη έγινε με τον 
πρωθυπουργό του Οντάριο Dough Ford, την υπουργό 
Υγείας Christine Elliot, τον γιατρό David Williams και 
τους αρχηγούς των Θρησκειών. Έλαβε μέρος και ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου. Το πρώτο εμβόλιο για τον 
κορωνοϊό έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Όλοι πρέπει 
να κάνουν το εμβόλιο. Πώς κάνουμε τα τόσα εμβόλια και 
δεν γίνεται συζήτηση; Γιατί τώρα μερικοί δημιουργούν 
πρόβλημα; Καμμία σχέση δεν έχει το εμβόλιο με την 

πίστη μας. Είναι για την υγεία μας.
Κυριακή, 14 Μαρτίου.  Θεία Λειτουργία ετέλεσε ο 

Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος με τον 
ιερατ. Προϊστάμενο π. Κ. Οικονόμου και τον π. Ιωάννη 
Ivanof. Οι εργασίες στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος 
προχωρούν θαυμάσια. Οι δωρεές είναι πολύ μεγάλες. 
Συγχαρητήρια στον π. Κ. Οικονόμου, τον πρόεδο κ. Ι. Ψύχο 
και ολόκληρη την Κοινότητα.

Πέμπτη, 18 Μαρτίου.  Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο κ. Ιωάννης Πούλος, 
γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας που έγινε αρκετός 
θόρυβος γύρω από το όνομά του σχετικά με τις πρόσφατες 
εκλογές στις ΗΠΑ. Ο κ. Πούλος είναι αξιέπαινος για το 
έργο το οποίο επιτελεί.

Παρασκευή, 19 Μαρτίου. Την  Α’  Στάση των 
Χαιρετισμών ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στο Μοναστήρι 
μας του Πατροκοσμά, βοηθούμενος από τον π. Ιγν. Δελή. 
Έψαλλαν θαυμάσια οι μοναχές υπό τη διεύθυνση της 
ηγουμένης Αλεξίας.

Κυριακή, 21 Μαρτίου. Κυριακή της Ορθοδοξίας και 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε την Θ. Λειτουργία και την 
περιφορά των εικόνων στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου του 
Θεολόγου με τoν π. Ιγνάτιο Δελή. Παρά το πρόβλημα του 
κορωνοϊού η Θεία Λειτουργία και η περιφορά των εικόνων 
έγιναν σύμφωνα με το τυπικό.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου. Μ. Εσπερινό στον εορτάζοντα 
Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Τορόντο, ετέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος. Συμμετείχαν ο ιερατ. Προϊστάμενος 
π. Π. Αυγερόπουλος, ο π. Ιγνάτιος Δελής, π. Χ. Σαρρής, 

  

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

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

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

Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox
Theological AcademyTheological Academy

Program 
of  His Eminence 

 Archbishop
Sotirios

HOLY WEEK

NEΑ I. NEΑ I. AAΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHHΣΣ

Ο φαντασμένος καπνόςΟ φαντασμένος καπνός
Είπε ο καπνός μια μέρα μεγάλος θα γενώ
θα ανέβω στον αέρα ψηλά στον ουρανό.

Τα νέφη θα περάσω θα ανέβω πιο ψηλά
όσπου και εγώ να φτάσω στα αστέρια τα πολλά.

Και βασιλιάς  θα  γίνω και θα καταφρονώ την γη
που τώρα αφήνω και πάω στον ουρανό.

Κι  αμέσως ξεκινάει να  πάη  στον ουρανό
μα άξαφνα  φυσάει αγέρι  σιγανό.

Και πριν στα ύψη  φέρει το μαύρο του κορμί
δυνάμωσε το αγέρι τον σκόρπισε με ορμή.

        Ιωάννης Πολέμης

Πόσες μαύρες -αμαρτωλές- ψυχές σκέφτονται 
και ενεργούν σαν τον μαύρο καπνό;

Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν 
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 

προστεθήσεται ὑμῖν. 
Ματθ. στ΄33

But seek first his kingdom and his 
righteousness, and all these things 

will be given to you as well. 
Matthew 6:33

π. Α. Bandura, π. Κ. Οικονόμου, ο π. Χρ. Βούλγαρης και ο 
π. Κ. Τσιάλτας. 

Την επομένη 25 Μαρτίου, στον εορτάζοντα Ι.Ν. 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου λειτούργησε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος. Συμμετείχαν ο π. Π. Αυγερόπουλος, ο π. 
Ιγν. Δελής και ο π. Χρ. Βούλγαρης. Στο τέλος της Θ. 
Λειτουργίας ετελέσθη η Δοξολογία για την εθνική γιορτή 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Ομίλησε ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Στο τέλος 
διάβασε το μήνυμα της προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, ο Γεν. Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Τορόντο κ. Β. Μαλιγκούδης.

Πέμπτη, 25 Μαρτίου. Τηλεδιάσκεψη 
ε ίχε  ο  Αρχιεπ .  Σωτήριος  με  τον 
πρωθυπουργό του Οντάριο Dough Ford, 
την υπουργό Κληρονομιάς, Αθλητισμού 
και Τουρισμού Lisa MacLeod και τους 
βουλευτές της Επαρχιακής Κυβέρνησης 
Εφη Τριανταφυλλοπούλου, Χριστίνα 
Μίτα και Άρη Babikian και τον Άρχοντα 
Οστιάριο Ευάγγελο Σωτηρόπουλο. Ο 
πρωθυπουργός D. Ford και η υπουργός  
L. MacLeod ανεκοίνωσαν ότι η κυβέρνηση 
του Οντάριο συμβάλλει στην ίδρυση του 
Ελληνοκαναδικού Μουσείου Ελληνικής 
Κληρονομιάς της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής 
με το ποσό των τριακόσιων είκοσι πέντε 
χιλιάδων δολαρίων ($325.000).

Παρασκευή, 26 Μαρτίου. Τη Β’ Στάση 
των Χαιρετισμών ετέλεσε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος με τον ιερατ. Προϊστάμενο π. Φ. 
Πάππα και τον π. Ιγν. Δελή.

Κυριακή, 27 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία 
ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. 

Τριάδος Τορόντο με τον ιερατ. Προϊστάμενο π. Σ. Βούτο 
και τον π. Ιγν. Δελή.

Δευτέρα, 29 Μαρτίου. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Άρχων 
Χαρτουλάριος Γεώργιος Κοκκόρης. Η κηδεία του έγινε 
στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου 
Τορόντο προεξάρχοντος 
τ ο υ  Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ 
Σωτηρίου βοηθουμένου 
από τον ιερατ. Προϊστά-
μ ε ν ο  π .  Α π ό σ τ ο λ ο 
Γκόλια και τον π. Ιγν. 
Δελή. Οι οικογένειες 
του αειμνήστου Γεωρ-
γίου Κοκκόρη και του 
Παναγιώτη Κοκκόρη 
συνέβαλαν τα μέγιστα 
στην αγορά του Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου Τορόντο. 
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
μας τους ευχαριστεί 
θερμότατα. Ευχόμαστε 
ο  αείμνηστος Γεώρ-
γιος Κοκκόρης Άρχων 
Χ α ρ τ ο υ λ ά ρ ι ο ς  τ ο υ 
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ  Π α -
τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ  μ α ς  ν α 
αναπαύεται μεταξύ των 
αγίων και των αγγέλων 
του ουρανού.

Sun 25 Palm Sunday – D. Liturgy, 
  Prophet Elias Church, Mississauga, ON
Sun 25 Bridegroom Service,  
  Holy Trinity Church, Toronto, ON
H. Mon 26 Bridegroom Service, St. John the 
  Baptist Church, Toronto, ON
H. Tue  27 Bridegroom Service, Sts Constantine 
  & Helen Church, Toronto, ON
H.Wed 28 Holy Unction, Metamorphosis Tou   
  Sotiros Church, Toronto, ON
H.Thur  29 D. Liturgy, Τhe Last and Mystical   
  Supper, Annunciation Church, 
  Toronto, ON
H.Thur 29 Service of the Passions, 
  All Saints Church, Toronto, ON
H. Fri 30 Descent from the Cross, 
  Sts. Panteleimon, Anna & Paraskevi,   
  Markham, ON
H.Fri 30 Lamentations, St. Nicholas Church,   
  Toronto, ON
H. Sat May 1 
  Morning - D. Liturgy, St. Irene   
  Chrysovalantou Church, Toronto, ON
H. Sat 1 Resurrection Service, St. John    
 Theologian Church, Toronto, ON
Sun 2 Agape Vespers, H. Monastery of   
  Patrokosmas, Bolton, ON
Sun 2 St. George’s Vespers, St. George   
  Church, Toronto, ON
Mon 3 D. Liturgy, St. George Church,   
  Toronto, ON

(Ματθ. κβ' 23 - 33)

 
23 Κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὸν 
ἐπλησίασαν οἱ Σαδδουκαῖοι, οἱ 
ὁποῖοι ἔλεγαν, ὅτι δὲν ὑπάρχει 
ἀ ν ά σ τ α σ ι ς  ν ε κ ρ ῶ ν ,  κ α ὶ  τ ὸ ν 
ἡρώτησαν 24 λέγοντες· Διδάσκαλε, ὁ 
Μωϋσῆς εἶπεν· Ἐὰν κανεὶς ἀποθάνῃ 
χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ παιδιά, πρέπει 
νὰ νυμφευθῇ ὁ ἀδελφός του τὴν 
γυναῖκα του καὶ νὰ γεννήσῃ 
ἀπόγονον εἰς τὸν ἀδελφόν του.
25 Ἦσαν δὲ μεταξύ μας ἑπτὰ 
ἀδελφοί. Καὶ ὁ πρῶτος, ἀφοῦ ἦλθεν 
εἰς γάμον, ἀπέθανε καὶ ἐπειδὴ δὲν 
εἶχε παιδιά, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα του 
εἰς τὸν ἀδελφόν του·
26 Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ ὁ 
δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἐνυμφεύθησαν 
τὴν αὐτὴν γυναῖκα, μέχρις οὗ καὶ οἱ ἑπτὰ ἔλαβον 
αὐτήν.
27 Ὕστερον δὲ ἀπὸ ὅλους ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 28 Κατὰ 
τὴν ἀνάστασιν λοιπὸν ποίου σύζυγος ἐκ τῶν ἑπτὰ θὰ 
εἶναι ἡ γυνή; Διότι ὅλοι τὴν εἶχαν γυναῖκα.
29 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη καὶ τοὺς εἶπε· Πλανᾶσθε 
καὶ δὲν γνωρίζετε οὔτε τὰς Γραφάς, αἱ ὁποῖαι δὲν 
ὑποστηρίζουν ὑλιστικὰς καὶ παχυλὰς ἀντιλήψεις περὶ 
ἀναστάσεως, ὅπως φαντάζεσθε τὴν ἀνάστασιν σεῖς, 
αὔτε τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ὁποίαν τίποτε δὲν 
εἶναι ἀδύνατον ἢ δύσκολον.
30 Πλανᾶσθε δὲ καὶ δὲν ἐννοεῖτε τὸ ἀληθὲς νόημα 
τῶν Γραφῶν, διότι δὲν ξεύρετε, ὅτι εἰς τὴν ἀνάστασιν 
οὔτε οἱ ἄνδρες ἔρχονται εἰς γάμον, οὔτε αἱ γυναῖκες 

δίδονται εἰς γάμον, ἀλλ’ εἶναι ὅλοι σὰν ἄγγελοι Θεοῦ 
εἰς τὸν οὐρανόν.
31 Διὰ τὴν ἀνάστασιν δὲ τῶν νεκρῶν δὲν ἀνεγνώσατε 
ἐκεῖνο, ποῦ σᾶς ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος εἰς 
καιρόν, ποὺ πρὸ πολλοῦ εἶχον ἀποθάνει οἱ τρεῖς 
πατριάρχαι, εἶπεν·
32 Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ 
ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Δὲν εἶναι ὁ Θεός, Θεὸς νεκρῶν, ποὺ 
κατάντησαν εἰς ἀνυπαρξίαν, ὅπως φαντάζεσθε σεῖς, 
ἀλλ’ εἶναι Θεὸς ζωντανῶν. Καὶ οἱ πατριάρχαι λοιπόν, 
μολονότι εἶναι πεθαμένοι, ζοῦν.
33 Καὶ ὅταν ἤκουσαν αὐτὰ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ 
ἐκυριεύθησαν ἀπὸ ἔκπληξιν καὶ βαθὺν θαυμασμὸν 
διὰ τὴν διδαχήν του.

Τι είπε ο Χριστός για την ΑνάστασηΤι είπε ο Χριστός για την Ανάσταση

Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου, την Κυριακή της Αγ. 
Μαρίας της Αιγυπτίας, από τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, τον π. Ιγνάτιο Δελή 
και τον Ιερ. Προϊστάμενο π. Ηλία Δρόσσο.
Divine Liturgy commemorating St. Mary of Egypt was celebrated by His 
Eminence Archbishop Sotirios at Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox 
Community, Hamilton. He was joined by Fr. I Delis and Parish Priest 
Fr. Elias Drossos.

Εκοιμήθη εν Κυρίω 
ο  Άρχων Χαρτουλάριος  

Γεώργιος Κοκκόρης.
 Αιωνία αυτού η μνήμη.


