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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην 

οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 

τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.

Πράξ θ’, 31  
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Όπου τρέχεις, πάντα η μάνα,
με το νου σε συντροφεύει,
σε προσμένει, σε γυρεύει,
μ' ανυπόμονη καρδιά.

Κι αν σκληρός εσύ φαρμάκια,
την ποτίζεις την καημένη,
πάντα η μάνα σ' απανταίνει,
με τα ολόθερμα φιλιά.

Δυστυχής όποιος τη χάνει,
ο καημός είναι μεγάλος.
Σαν τη μάνα δεν είν' άλλος,
εις τον κόσμο θησαυρός.

Κι' όποιος μάνα πια δεν έχει,
«Μάνα» κράζει στ' όνειρό του.
Πάντα «Μάνα» στον καημό του,
είν' ο μόνος στεναγμός!

Γεώργιος Μαρτινέλλης

«Μάνα» κράζει το παιδάκι,
«Μάνα» ο νιος και «Μάνα» ο γέρος,
«Μάνα» ακούς σε κάθε μέρος,
α! τι όνομα γλυκό.

Τη χαρά σου και τη λύπη,
με τη μάνα τη μοιράζεις,
ποθητά την αγκαλιάζεις,
δεν της κρύβεις μυστικό.

Εις τον κόσμον άλλο πλάσμα,
δεν θα βρεις να σε μαντεύει,
σαν τη μάνα που λατρεύει,
σαν τη μάνα που πονεί.

Την υγειά της, τη ζωή της,
όλα η μάνα τ' αψηφάει,
για το τέκνο π' αγαπάει,
για το τέκνο που φιλεί.

ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ποιος πρέπει να είναι Ποιος πρέπει να είναι 
ο απόφοιτοςο απόφοιτος

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Παρά τις δυσκολίες του κορωνοϊού η Πατριαρχική 
Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο έχει λειτουργήσει 
όλα τα χρόνια κανονικά. Μάλιστα εφέτος έχουμε δέκα (10) 
πολύ καλούς φοιτητές. Παρ΄όλο, ότι δεν έχουμε επίσημη 
τελετή απονομής πτυχίων, θέλω έστω και γραπτώς και δια 
διαδικτύου να δώσω μερικές συμβουλές στους αποφοίτους 
μας, αλλά και στους φοιτητές μας.

Ο Διογένης με το φανάρι του ψάχνει τον τέλειο άνθρωπο. Οι 
προφήτες περιμένουν τον Μεσσία. Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί 
προσβλέπουν στον δυνατό που θα έλθει από τους ουρανούς 
να σώσει την ανθρωπότητα.

Στην προβατική κολυμβήθρα ο Ιησούς ρωτά τον παραλυτικό: 
«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι»; Ο παραλυτικός δεν απαντά ναι ή 
ὄχι. Λέγει «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». 

Ο Χριστός δεν είναι απλώς ο τέλειος άνθρωπος. Είναι 
ο Θεάνθρωπος. Αποδεικνύεται για τον παραλυτικό, ο 
άνθρωπος. Του προσφέρει αυτό που χρειάζεται. Πάρε, 
του λέγει, το κρεβάτι σου. Περπάτα και πήγαινε στο σπίτι 
σου. Ο παραλυτικός βρίσκει τον άνθρωπο που ζητούσε και 
περισσότερο. 

Ο απόφοιτος της Ακαδημίας μας και μέλλων ιερεύς, πρέπει 
να είναι ο τέλειος άνθρωπος, όσο ανθρωπίνως αυτό είναι 
δυνατό. Πρέπει να συνεχίζει το έργο του Χριστού και των 
αποστόλων. Πρέπει να είναι άνθρωπος για τον συνάνθρωπο. 
Η ανθρωπιά του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Ο μιμητής του 
Χριστού. Η ζωντανή εικόνα του Χριστού.

Στο διάβα της ζωής, ο κάθε άνθρωπος κάποτε βρίσκεται 
στη θέση του παραλύτου. Ζητά άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή ο 
απόφοιτος, ο μέλλων ιερεύς, πρέπει να είναι ο πραγματικός 
άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος για τον συνάνθρωπο.

Το έργο του Χριστού και της Εκκλησίας είναι τον πληγωμένο 
στη ζωή να μη τον εγκαταλείπει. Να του επουλώνει τις 
πληγές. Να τον θεραπεύει. Τον πεσμένο να μην τον κλωτσά. 
Να του δίδει το χέρι. Να τον βοηθεί να σηκωθεί. Τέτοιον θέλει 
ο Χριστός και η Εκκλησία τον απόφοιτο. Τέλειο άνθρωπο. Πῶς 
θα το επιτύχει αυτό; Με την πίστη στον Θεό, που φύτευσαν 
στη ψυχή του οι γονείς του. Με τα εφόδια που πήρε από την 
Θεολογική μας Ακαδημία. Με την πειθαρχία που θα επιβάλει 
στον εαυτό του, για να γίνεται καθημερινά καλύτερος.

Ο απόφοιτος, ο ιερέας, κρίνεται από την κονωνία με δυο 
κριτήρια: Της πίστης του και της συμπεριφοράς του προς τον 
συνάνθρωπο. Τα δύο αυτά κριτήρια, θα είναι τα ίδια στην 
δεύτερη Παρουσία του Χριστού και στην τελική και δικαία 
κρίση για τον κάθε άνθρωπο. 

Απόφοιτε της Ακαδημίας. Ιερεύ του Υψίστου. Να είσαι 
άνθρωπος για τον συνάνθρωπο. Για να σώζεις εκείνον και 
να σώζεσαι κι εσύ.

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ 

ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί 
προσκυνήσαντες τά Πάθη καί τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, 
ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου 
Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί 
ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κοσμοσωτήριον 
ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!

Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν 
ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό Πάσχα, ἀπό αὐτό 
ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται 
καί νοηματοδοτεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί 
τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν 
«ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ 
ἀπεκαλύφθη τό νόημα τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ 
εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν»  καί τοῦ «καί εἶδεν 
ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν» .

Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν» , «ἡ ἀνάστασις 
πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν ἀναστολή τῆς πορείας 
τοῦ ἀνθρώπου πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ 

ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. 
Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐμβληματικήν 
εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» 
Κύριον τῆς δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου, 
συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς 
καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία. «Τῇ ἐλευθερίᾳ 
... Χριστός ἡμᾶς ἡλευθέρωσε» . Τό περιεχόμενον, τό «ἦθος» αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει 
νά βιωθῇ ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ 
βιωματική πεμπτουσία τῆς «καινῆς κτίσεως». «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον 
μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» . Ἡ ἐλευθερία 
τοῦ πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός τά 
ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη» . Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν «Αἴγυπτον 
τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς ἐσωστρεφοῦς καί 
συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.

Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, 
ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ» . Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, τά ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν 
νέον νόημα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα καί μεταμορφούμενα. Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς 
«δεδομένον». Τά πάντα εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν των. Αὐτή ἡ 
«ἀκράτητος φορά» πρός τήν Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, 
προφυλάσσει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν 
τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ 

Για τη μάνα που γιορτάζειΓια τη μάνα που γιορτάζει

Από τη χειροθεσία, σε Άρχοντα Πρωτονοτάριο, του κ. Γρηγόρη Καράκουλα 
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο, µε τον Ιερ. Προϊστάµενο π. Τριαντάφυλλο 
Πορφύρη, τον Αρχιµ. Ιγνάτιο Δελή, τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο και τα µέλη 
της οικογένειάς του εντιµολογιωτάτου Άρχοντα, γονείς, σύζυγος και παιδιά.
From the Offikion Service of Mr. Grigoris Karakoulas to Archon Protonotarios, 
at St. George G.O. Church Toronto, with parish priest Fr. Triantafyllos Porfiris, 
Archmandrite Ignatios Delis, Archbishop Sotirios and members of the family 
of the Honorable Archon, parents, wife and children.
Ευχαριστούμε Παναγιώτατε!

Δεύτε λάβετε φως στον 
Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου του 

Θεολόγου. Από αριστερά 
Ευάγγελος Αναστασιάδης, 
π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας, 
Επ. Πατάρων Αθηναγόρας, 
π. Ιγνάτιος Δελής, Μiloiko 

Radulovic. Ελάχιστοι ήσαν 
οι εκκλησιαζόµενοι λόγω 

κορωνοϊού, αλλά η Ι. Ακολουθία 
της Ανάστασης και η Θ. 

Λειτουργία µετεδώθησαν από 
το διαδίκτυο.

“Come receive the light, from 
the never-setting light” at St. 
John the Theologian Chapel. 

From the left:  Evangelos 
Anastasiadis, Fr. Konstantinos 
Chialtas, Bishop Athenagoras 

of Patara, Fr. Ignatios Delis, 
Miloiko Radulovic. There were 

few devout Christians in the 
church due to the coronavirus 

restrictions, however the 
Holy Resurrection service and 

the Divine Liturgy were live-
streamed on the internet.

Δεύτε λάβετε Φως - Come receive the LightΔεύτε λάβετε Φως - Come receive the Light
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται 
άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι 

εκπορευομένω δια στόματος Θεού.
Ματθ. δ’ 4

But He answered and said, 
“It is written, ‘Man shall not live by 
bread alone, but by every word that 

proceeds from the mouth of God.
Matthew 4:4

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Υπάρχει Θεός;Υπάρχει Θεός;
Υπάρχει άραγε Θεός;  Δύσκολο ν’απαντήσεις.
Η ύπαρξή Του σίγουρη. Δεν έχεις αποδείξεις.
Υπάρχουν όμως τέσσερις χειροπιαστές ενδείξεις.
Η πέμπτη ειν’η πίστη μας, δεν θέλει αποδείξεις.

Συνήθως όλ’οι άνθρωποι σ’ένα Θεό πιστεύουν.
Μπορεί τον αληθή Θεό όλοι να μη λατρεύουν,
Μ’ακόμη και οι άθεοι σε κάτι πίστη δείχνουν.
Σε ζώδια ή σε καφετζού την άγκυρά τους ρίχνουν.

Κοίτα το Σύμπαν, και θα δεις την τόση αρμονία:
λουλούδια, ζώα, άνθρωποι δίδουν την μαρτυρία.
Το σπίτι χτίζ’ο μάστορας, κι’η θεία πανσοφία
όλα τα δημιούργησε, χωρίς αμφιβολία.

Στου καθενός τα έγκατα συνείδηση υπάρχει.
Αυτή φωνάζει δυνατά: «στον κόσμο Ένας άρχει,»
ο πάνσοφος Δημιουργός. Στην πατρική Τ’αγκάλη
ποθούμε να γυρίσουμε εις την ζωή την άλλη.

Όποιος πιστεύει στο Θεό, απόδειξη μεγάλη
έχει την πίστη του αυτή. Ο ίδιος σαν υπάρχει
με την καρδιά του καθαρή, τον πλαστουργό του βλέπει,
τον ζει και τον αισθάνεται, προβλήματα δεν έχει.

Του κόσμου Συ Δημιουργέ και στοργικέ πατέρα,
αποκαλύψου θεϊκά στου Σύμπαντος τη σφαίρα.
Αυτούς που Σ’ αμφιβάλλουνε κι’αυτούς που Σε αρνούνται
μην τους αφίνεις τραγικά στα σκότη να πλανούνται.

Σ

Στις 8 Ιανουαρίου 1828 ο Καποδίστριας αποβιβάζεται 
στο Ναύπλιο εν μέσω συγκλονιστικής υπό του λαού 
υποδοχής και τιμητικού κανονιοβολισμού από το 
Παλαμήδι. Μετά τρεις ημέρες, στις 11 Ιανουαρίου 1828, 
φθάνει στην Αίγινα, πρωτεύουσα τότε προσωρινή του 
κράτους, όπου ήλθε σε επαφή με τη σκληρή ελληνική 
πραγματικότητα. Πηγαίνοντας εν μέσω μεγάλης 
πομπής προς την εκκλησία της Παναγίας, στην οποία 
θα εγίνετο δοξολογία, έβλεπε τη δυστυχία του πλήθους 
ζωγραφισμένη στα σκελετωμένα κορμιά τους, στα 
κουρελιασμένα ρούχα τους και στην ξυπολυσιά τους. Το 
θέαμα αυτό τον συνετάραξε πολύ. Και όταν την επομένη 
ο Πρόεδρος της ως τότε Αντικυβερνητικής Επιτροπής 
Γεώργιος Μαυρομιχάλης (ένας εκ των δύο μετέπειτα 
δολοφόνων του), περιβεβλημένος τη λαμπρότερη 
ενδυμασία του που ήταν «βουτημένη» στα χρυσά, τον 
επισκέφθηκε, του είπε ο Καποδίστριας: 

«δεν σ’  επαινώ δια τα φορέματά σου. Και πριν 
πατήσω τα χώματα τα ελληνικά, και αφού ήλθα και 
είδα, το εβεβαιώθηκα. Είναι καιροί που πρέπει όλοι 
να φορούμε ζώνη δερματένια, και να τρώμε ακρίδες 
και μέλι άγριο, Είδα πολλά εις τη ζωή μου, αλλά σαν 
το θέαμα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα, δεν είδα 

τι παρόμοιο ποτέ, και άλλος 
να μην το ιδή… Γυναίκες 
αναμαλλιάρες, άνδες με 
λ α β ω μ α τ ι έ ς  π ο λ έ μ ο υ , 
ορφανά γδυτά, κατεβασμένα 
από τις σπηλιές. Δεν ήτο 
το συναπάντημά μου φωνή 
χαράς, αλλά θρήνος. Η γη 
εβρέχετο από δάκρυα. Εβρέχετο η 
μυρτιά και η δάφνη του στολισμένου δρόμου από το 
γιαλό εις την εκκλησία. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν 
τα γόνατα, η φωνή του λαού έσχιζε την καρδιά 
μου. Μαυροφορεμένες, γέροντες μου ζητούσαν να 
αναστήσω τους αποθαμένους τους, μανάδες μου 
έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να 
τα ζήσω, καί ότι  δεν τους απέμειναν παρά εκείνα και 
εγώ, και με δίκαιο μου εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ 
ήλθα και εσείς με προσκαλέσατε να οικοδομήσω, να 
θεμελιώσω κυβέρνησιν, και κυβέρνησις καθώς πρ΄πει, 

ζει, ευτυχεί τους ζωντανούς... Αν δεν μας αποστυραφεί 
ο μεγαλοδύναμος και αξιωθούμε την ευλογία Του, 
τα ακροθαλάσσιά μας θα στολισθούν από εύμορφες 
πολιτείες, η σημαία η Ελληνική θα δοξάζεται εις τα 
πελάγη...»

Τάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας...Τάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας...

Η Γιορτή της ΜητέραςΗ Γιορτή της Μητέρας
Στο κέντρο της ορθόδοξης λατρείας βρίσκεται η 

Παναγία, η μητέρα του Ιησού Χριστού, η Μαρία που 
γέννησε τον Υιό του Θεού. Την τιμούμε, την γιορτάζουμε, 
την προσκυνούμε ως μητέρα όλων των ανθρώπων. 
Πάντα επικαλούμαστε την Παναγία στις προσευχές και 
τις δύσκολες στιγμές μας, ζητώντας τη βοήθεια και την 
προστασία της.

Ο ρόλος της μητέρας είναι ξεχωριστός και μοναδικός 
γιατί συντελεί στο μυστήριο της δημιουργίας του 
ανθρώπου. Πρόκειται για ένα θείο δώρο, ένα υπερφυσικό 
φαινόμενο, τη γέννηση ενός νέου ανθρώπου. Παράλληλα, 
πρόκειται και για μία μεγάλη ευθύνη, ένα έργο ζωής, μία 
αποστολή μέσα στην κοινωνία. 

Κάθε μητέρα καλείται να παίξει τον πρωταρχικό 
ρόλο στην παιδεία και την ανατροφή, τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας και του χαρακτήρα, την κοινωνική 
συμπεριφορά των παιδιών της. 

Σε επίπεδο παιδείας η μητέρα μπορεί να βοηθήσει στο 
να αποκτήσει κάθε παιδί αρχές και αξίες στις οποίες θα 
θεμελιώσει τη ζωή του, να κατανοήσει τη σημασία της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης, της δημοκρατίας 
ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί για τη διατήρηση των 
αγαθών αυτών. 

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ένα παιδί από τη 
μητέρα του είναι η γλώσσα, δηλαδή το μέσο επικοινωνίας 
με τους γύρω του, γι’ αυτό και η κάθε γλώσσα που μιλά 
κανείς πολύ καλά ονομάζεται μητρική. Η μητέρα φέρνει το 
παιδί σε επαφή με τον πολιτισμό, την καταγωγή του, την 
ιστορία και το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Το οριοθετεί 
μέσα στον κόσμο και του δίνει τη δυνατότητα επαφής και 
επικοινωνίας με τους γύρω του. Του προσφέρει το σημείο 
της αφετηρίας για να ξεκινήσει τη δική του πορεία και να 
εξελιχθεί μέσα στο ευρύτερο πολιτισμικό σύνολο.

Από τη μητέρα μαθαίνει το παιδί και τη θρησκευτική 
και πολιτισμική του ταυτότητα και αποκτά έτσι την πίστη 
στο Θεό και κατ’ επέκταστη στους ανθρώπους. Βρίσκει 
ορίζοντες μακρινούς και εφόδια που θα το βοηθήσουν να 
αναπτυχθεί και να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα 
στο μέλλον.

Όσον αφορά την προσωπικότητα και το χαρακτήρα 
του παιδιού, η μητέρα μπορεί να συντελέσει σημαντικά 
στην ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης και αυτόνομης φύσης, 
στην απόκτηση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, 
αυτοσεβασμού, πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης του 
ανθρώπου που θα τον οδηγήσουν στις άρτιες σχέσεις με 
τους γύρω του. Η μητέρα μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 
δημιουργήσει το δικό του, ξεχωριστό χαρακτήρα με τις δικές 
του ιδιαιτερότητες, δίνοντάς του ταυτόχρονα τα αισθήματα 
της χαράς, της πλήρωσης και της ευτυχίας. 

Τα συναισθήματα της μητέρας, η αγάπη, η προσφορά 
και η αφιέρωσή της στο παιδί αποτελούν τα πιο ισχυρά 
εφόδια που θα το βοηθήσουν να ανταπεξέλθει σε κάθε 
δυσκολία στη ζωή του. Η μητέρα αποτελεί το σύμβολο της 
προστασίας και σιγουριάς για κάθε παιδί κι αυτό συνδέεται 
με την απόλυτη αγάπη της μητέρας προς αυτό, όπως τη 

νιώθει και την εκφράζει διαρκώς κι αενάως. Η μητρική 
αγάπη προσφέρει τη λύτρωση από κάθε φόβο, οποιαδήποτε 
ανασφάλεια και αδυναμία. Αποτελεί το στήριγμα σε κάθε 
φάση, δυσκολία ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί 
στη ζωή του.

Η συμβολή της μητέρας στην κοινωνική συμπεριφορά 
κάθε ανθρώπου, την ομαλή ένταξή του στο ευρύ κοινωνικό 
σύνολο και την απόκτηση ενός αυτόνομου και ιδιαίτερου 
κοινωνικού ρόλου είναι πολύ μεγάλη. Με βάση τις αξίες, 
τις ιδέες και αρχές, τις πεποιθήσεις και τα συναισθηματικά 
του στηρίγματα που παίρνει κάθε άνθρωπος από τη μητέρα 
του μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο σημαντικό, ωφέλιμο, 
ένα ρόλο δημιουργίας, προσφοράς και συμβολής στην 
κοινωνική πρόοδο κι εξέλιξη.

Η μητέρα ευνοεί και ενθαρρύνει ανθρώπους δυναμικούς, 
ικανούς, προικισμένους, έξυπνους και ενάρετους να 
βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να σημειώσουν 
πρωτοπορία μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η μητέρα μπορεί 
να συντελέσει σε μια αρμονική και ισορροπημένη κοινωνία, 
σε μια κοινωνία αγάπης και ομόνοιας. Η μητέρα μπορεί να 
συντελέσει στην ειρήνη και την ευημερία, στην ισότητα και 
ισονομία των ανθρώπων.

Πώς είναι δυνατό να παίζει η μητέρα τέτοιο ρόλο σε 
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο; Η μητέρα αποτελεί το 
σημείο αναφοράς, την αφετηρία, την πηγή κάθε αγαθού 
και συμφοράς των ανθρώπων. Στη μητέρα αποδίδονται 
όλες οι ευθύνες για κάθε σκέψη και ενέργεια, για την 
ύπαρξη και τη δημιουργία ανθρώπινων μορφών. Στη 
μητέρα αποδίδονται όλες οι αιτίες και τα αποτελέσματα 
των πράξεων και της ζωής των ανθρώπων. Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικός ο ρόλος της και πολύ μεγάλη η ευθύνη 

της. Το ίδιο σημαντική και ανιδιοτελής είναι και η αγάπη 
της για τα παιδιά της. Σ’αυτήν την αγάπη χρωστούμε 
την ύπαρξή μας, σ’αυτήν την παρουσία και την οντότητα 
χρωστούμε τη ζωή μας. Για τη ζωή που μας χαρίζει η μητέρα 
οφείλουμε αναγνώριση, εκτίμηση και ευχαριστία. Ένα 
ευχαριστώ για το συνεχές ενδιαφέρον, την ολοκληρωτική 
αγάπη, το απόλυτο δόσιμο, την αυτοθυσία, τη δημιουργία, 
την προσφορά.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Μητέρες!

Η  ΒΕΡΑΝΤΑ  
(Αφιέρωμα στην ξεχασμένη Μάνα)

Στη βεράντα μια καρέκλα μοναχή
συντροφιά κι απόψε δεν προσμένει
κι η γριούλα που απ’ την πόρτα θα διαβεί
έχει συνηθίσει μοναχή να μένει.

Με τα χέρια σταυρωμένα στην ποδιά
και ανέκφραστα τα μάτια
μια εικόνα καρτερίας, τόση δα,
ταξιδεύει με της θύμισης τα άτια.

Και θυμάται, άλλα χρόνια περασμένα
που διαβήκαν, Θεέ μου, τόσο βιαστικά
δυο χεράκια στο λαιμό της κρεμασμένα
κι άλλα δυο να την τραβούν απ’ την ποδιά.

Αχ! Πώς άδειασε το σπίτι
ούτε πρόλαβε καθόλου να χαρεί
πότε θρόνιασε η μοναξιά κι η λύπη
και την τύλιξε κουβέρτα η σιωπή.

Καθισμένη στη βεράντα, ώρες, μονάχη
κάνει χάζι με τον κόσμο που περνάει
αυτοκίνητα, πιο κάτω ακούς γελάκια
-σε μια αυλή θα παίζουνε παιδάκια-
μα κι απόψε η χαρά την προσπερνάει.

Μια καρέκλα και μια γλάστρα με γεράνια
κι ένα πούπουλο για σύννεφο στα ουράνια
κι εκείνη εκεί, ακίνητη, θλιμμένη
τη μοναξιά της στη βεράντα φέρνει.

Με τρομάζει αυτή η θέα, απ’ το σπίτι μου
αγνάντια, -είμαι άνθρωπος κι εγώ όπως κι αυτή-
η εικόνα της γριούλας καθισμένης στη βεράντα
κάθε βράδυ μοναχή.

Θε μου! Εσύ που απ’ τα ουράνια
βλέπεις όλους τους ανθρώπους
τις χαρές μας και τους κόπους
δίκαια πλέξε μας στεφάνια
αλλά βγάλε τα αγκάθια
απ’ τους μοναχούς ανθρώπους.

Β.Μ.  
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Πάντα δε 
δοκιμάζετε, 

το καλόν κατέχετε.
Θεσσαλ. Α’ 5:21

Test all things; 
hold fast 

what is good.
1Thessalonians 5:21

Να εμπιστευθείς Να εμπιστευθείς 
στον Χριστό χωρίς στον Χριστό χωρίς 

επιφυλάξειςεπιφυλάξεις

Άλλο είναι έτσι γενικά-γενικά να πιστεύεις, να ακούς 
το Ευαγγέλιο, αν θέλεις, να ακούς τις ακολουθίες, να 
ακούς τα τροπάρια, και άλλο μέσα στην καρδιά σου – 
εκεί, εκεί θα γίνει το παν – μέσα στην καρδιά σου όντως 
να πιστέψεις στον Χριστό, όντως να κοινωνήσεις με τον 
Χριστό, όντως να σηκώσεις ό,τι επιτρέψει ο Χριστός, να 
περάσεις και συ, να πάθεις κι εσύ και έτσι να σταυρωθείς 
μαζί του και να αναστηθείς μαζί του μέσα στην καρδιά.

Ίσως θα χρειαζόταν να πω στο σημείο αυτό ότι, ενόσω 
μας βλέπει ο Θεός ότι ζούμε έτσι λίγο εξωτερικά, λίγο 
επιπόλαια, λίγο πάνω-πάνω, απλώς να βολέψουμε την 
παρούσα ζωή και δεν μας βλέπει να πιστεύουμε αληθινά 
και να πηγαίνουμε κατόπιν του, μας αφήνει.

Μας αφήνει με την έννοια: δεν βλέπει ότι μπορούμε 
να συνεργασθούμε μαζί του, ώστε να μας βοηθήσει 
βαθύτερα και αληθινότερα, για να γίνει και σ’ εμάς 
αυτό που έγινε σ’ εκείνον, διότι λέει: «Έμαθεν αφ’ ων 
έπαθε την υπακοήν» (Εβρ. 5:8). Ο Χριστός έμαθε να είναι 
υπάκουος στον Θεό Πατέρα απ’ αυτά που έπαθε. Και 
λέγαμε κι άλλη φορά, όχι με την έννοια ότι χρειαζόταν 
να πάθει ο Χριστός για να μάθει την υπακοή στον ουράνιο 
Πατέρα, όχι. Αλλά ακριβώς μας έδειξε στην πράξη ότι 
και αυτός καταδέχθηκε να πάθει, για να φανεί ότι μέσα 

Τα τεκμήρια Τα τεκμήρια 
της Αναστάσεωςτης Αναστάσεως

Το πάθος του Χριστού το ήξερε όλο ο κόσμος: Τον 
κρέμασαν σε ψηλό ικρίωμα, μέρα μεσημέρι, μέσα στην 
πρωτεύουσα και στην πιο μεγάλη γιορτή, τότε που 
κανένας δεν ήταν δυνατό ν’ απουσιάζει.

Την Ανάσταση όμως δεν την είδε κανείς από τους 
άλλους. Κι αυτό δεν ήταν μικρό εμπόδιο για να τους 
πείσουν. Πώς λοιπόν οι απόστολοι θα μπορούσαν να 
βεβαιώσουν στεριά και θάλασσα για την Ανάσταση; 
Και γιατί, πες μου, αφού σώνει και καλά ήθελαν να το 
κάνουν αυτό, δεν εγκατέλειπαν την Ιουδαία αμέσως, να 
πάνε στις ξένες χώρες; Αλλά δεν θαυμάζεις που έπεισαν 
πολλούς και μέσα στην Ιουδαία;

Είχαν την τόλμη να παρουσιάσουν τα τεκμήρια της 
Αναστάσεως στους ίδιους τους φονιάδες, σ’ εκείνους 
που Τον σταύρωσαν και Τον έθαψαν, στην ίδια την πόλη 
όπου αποτολμήθηκε το φοβερό κακούργημα. Ώστε και 
όλοι οι έξω ν’ αποστομωθούν. Γιατί όταν οι σταυρωτές 
γίνονται πιστοί, τότε και η παρανομία της σταυρώσεως 
βεβαιώνεται και η απόδειξη της Αναστάσεως λάμπει.

Για να πιστεύουν τα πλήθη, σημαίνει πως οι μαθητές 
έκαναν θαύματα. Αν όμως δεν αναστήθηκε και έμεινε 
νεκρός, πώς οι απόστολοι θαυματουργούσαν στ’ όνομά 
Του; Πώς πάλι, αν δεν έκαναν θαύματα, έπειθαν; Και αν 
μεν έκαναν – και βέβαια έκαναν – είχαν Θεού δύναμη. 
Αν όμως δεν έκαναν, και μολαταύτα κυριαρχούσαν 
παντού, αυτό θα ήταν θαύμα ακόμα πιο αξιοθαύμαστο. 
Θα ήταν το μέγιστο θαύμα, αν χωρίς θαύματα 
διέσχιζαν και κυρίευαν την οικουμένη δώδεκα φτωχοί 
κι αγράμματοι άνθρωποι.

Ασφαλώς, ούτε με τα πλούτη ούτε με τη σοφία τους 
επικράτησαν οι ψαράδες. Ώστε, και χωρίς να θέλουν, 
κηρύσσουν, ότι μέσα τους ενεργούσε η θεία δύναμη της 
Αναστάσεως. Γιατί είναι τελείως αδύνατο, ανθρώπινη 
δύναμη να κατορθώσει ποτέ τέτοια εκπληκτικά 
πράγματα.

Προσέξτε  με  πολύ εδώ,  γ ιατ ί  αυτά ε ίναι 
αναμφισβήτητες αποδείξεις της Αναστάσεως. Γι’ 
αυτό και θα επαναλάβω πάλι: Αν δεν αναστήθηκε, 
πώς έγιναν αργότερα στ’ όνομά Του μεγαλύτερα 
θαύματα; Κανείς, βέβαια, δεν κάνει μετά το θάνατό 
του μεγαλύτερα θαύματα απ’ όσα όταν ζούσε. Ενώ 
εδώ, μετά το θάνατο του Χριστού, γίνονται θαύματα 
μεγαλύτερα και ως προς τον τρόπο και ως προς τη φύση:

Ως προς τη φύση ήταν μεγαλύτερα, γιατί ποτέ η 
σκιά του Χριστού δεν θαυματούργησε. Ενώ οι σκιές των 
αποστόλων έκαναν πολλά θαύματα. Ως προς τον τρόπο 
πάλι ήταν μεγαλύτερα, επειδή τότε μεν ο ίδιος ο Κύριος 
πρόσταζε και θαυματουργούσε, μετά τη Σταύρωση όμως 
και την Ανάστασή Του, οι δούλοι Του, επικαλούμενοι 
απλά το σεβάσμιο και άγιο όνομά Του, μεγαλύτερα 
και εκπληκτικότερα επιτελούσαν. Έτσι δοξαζόταν κι 
ακτινοβολούσε πιο πολύ η δύναμή Του.

Γι’ αυτό οι άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζονται, 
αμέσως μετά το Σταυρό και την Ανάστασή Του, 
οι «Πράξεις», που περιγράφουν τα θαύματα των 
αποστόλων και κατεξοχήν επικυρώνουν την Ανάσταση, 
για να έχουμε σαφή και αναμφισβήτητη της Αναστάσεως 
την απόδειξη: Δεν Τον είδες αναστημένο με τα μάτια του 
σώματος; Αλλά Τον βλέπεις με τα μάτια της πίστεως. 
Δεν Τον είδες ούτε με τα μάτια τούτα; Θα Τον δεις 
με τα θαύματα εκείνα. Των θαυμάτων η επίδειξη σε 
χειραγωγεί στης Αναστάσεως την απόδειξη.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

από τα παθήματα κανείς πράγματι υπακούει στον Θεό.
«Έμαθεν αφ’ ων έπαθε την υπακοήν». Έτσι λοιπόν 

έπαθε ο Χριστός, που γιορτάσαμε όλη την Μ. Εβδομάδα τα 
παθήματά του. Και όπως είπαμε, όχι απλώς σταυρώθηκε, 
αλλά και χλευάσθηκε και λοιδορήθηκε, τον έπτυσαν, τον 
κτύπησαν, τον ερράπισαν και πόσα άλλα δεν υπέστη και 
τελικά σταυρώθηκε και αναστήθηκε.

Όταν δει ο Κύριος ότι κάπως έτσι πιστεύεις, κάπως 
έτσι θέλεις να τον ακολουθήσεις και αρχίσει να σου 
έχει εμπιστοσύνη και βλέπει ότι μπορεί να συνεργασθεί 
μαζί σου, θα επιτρέψει ο ίδιος ο Κύριος να έρθουν έτσι 
τα πράγματα, να πάθεις, να πάθεις παρόμοια. Όχι τόσο 
εξωτερικά – που κι αυτά στοιχίζουν – αλλά κυρίως τα 
εσωτερικά.

Ο άνθρωπος έχει πάθη μέσα του, έχει αμαρτία μέσα 
του, δεν είναι αστεία. Και αυτά κάθονται έτσι κοιμισμένα, 
κουκουλωμένα, καμουφλαρισμένα. Ή βγαίνουν 
εξωραϊσμένα, ας πούμε, ενώ είναι πάθη, βγαίνουν τάχα 
σαν αρετές κλπ. Και σε βοηθάει ο Θεός να δεις καλά-
καλά τι είσαι μέσα σου, να ταπεινωθείς έτσι μαζί του, 
να φτάσεις στην άκρα ταπείνωση. Ας πούμε, όντως να 
νιώσεις τι εστί να πάθεις με τον Χριστό, όντως να νιώσεις 
τι εστί πεθαίνεις με τον Χριστό, όντως να νιώσεις ότι 
θάπτεσαι με τον Χριστό.

Και έτσι έρχεται η αληθινή ανάσταση και ζεις 
αναστημένος με τον Κύριο σ’ αυτόν τον κόσμο, όσο ο 
Κύριος έχει ορίσει και όπως ο Κύριος το έχει κανονίσει. 
Και ζεις με την ελπίδα της αιωνίου αναστάσεως και της 
αιωνίου αποκαταστάσεως.

Εάν δεν σε δει ο Χριστός έτσι να πιστεύεις, αν δεν σε 
δει έτσι να θέλεις να τον ακολουθήσεις, σ’ αφήνει, διότι 
δεν αντέχεις, διότι δεν μπορείς να συνεργασθείς, και σ’ 
αφήνει να τα ζεις πάνω-πάνω τα πράγματα. Και γι’ αυτό 
σ’ αυτή την περίπτωση απλώς ελπίζεις κάτι να πάρεις 
από τον Χριστό, από τον αναστάντα Χριστό, απλώς να 
βελτιώσεις την παρούσα ζωή. Και αυτό σε κάνει να είσαι 
ο ελεεινότερος πάντων των ανθρώπων (βλ. Α’ Κορ. 15:19).

Ενώ εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι – γι’ αυτό 
είμαστε μέσα στην Εκκλησία, γι’ αυτό ακούμε τι μας 
λέει η Εκκλησία, είμαστε μέσα στη λατρεία, μέσα στα 
μυστήρια, γι’ αυτό, αν θέλετε, λέμε κι αυτά αυτή την ώρα, 
για να βοηθηθούμε – να αποφασίσουμε να πιστέψουμε 
αληθινά στον Χριστό. Και να μην έχουμε οδηγό και 
κυβερνήτη το δικό μας μυαλό, το οποίο μια μας τα λέει 
έτσι και μια μας τα λέει αλλιώς. Αλλά να εμπιστευθούμε 
εντελώς-εντελώς στον Χριστό, χωρίς επιφυλάξεις, 
χωρίς σκανδαλισμό, “γιατί τα έκανε έτσι, γιατί τα έκανε 
αλλιώς”. Τα έκανε πολύ καλά, πολύ καλά και όλα είναι 
πολύ καθαρά και όλα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν 
μας έχει κρύψει τίποτε.

Όσα χρειαζόταν να κάνει ο Κύριος και όσα χρειαζόταν 
να μας φανερώσει ο Κύριος, για να πεθάνουμε μαζί του 
και να αναστηθούμε μαζί του και να κερδίσουμε την 
αιώνια ζωή, όλα αυτά έγιναν και όλα είναι στη διάθεσή 
μας μέσα στην Εκκλησία.

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)

έτους.
Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι η 25η από του 

Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει 
το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων 
ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή.

Χωρίς δηλαδή να έχει δικό της θέμα η ημέρα αυτή 
συνδυάζει τα θέματα, του Πάσχα αφ’ ενός και της 
επιφοιτήσεως του αγίου Πνεύματος αφ’ ετέρου, και 
«προφαίνει» τη δόξα της αναλήψεως του Κυρίου, που θα 
εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ακριβώς δε αυτό το μέσον 
των δύο μεγάλων εορτών έφερνε στο νου και ένα εβραϊκό 
επίθετο του Κυρίου, το «Μεσσίας». Μεσσίας στα ελληνικά 
μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. 
Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριο της ημέρας η 
παρετυμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιασθεί 
ο Χριστός σαν Μεσσίας - μεσίτης Θεού και ανθρώπων, 
«μεσίτης και διαλλάκτης ημών και του αιωνίου αυτού 
Πατρός».

Μεσούσης της εορτής του ιουδαϊκού Πάσχα ο Χριστός 
ανεβαίνει στο ιερό και διδάσκει. Η διδασκαλία Του προκαλεί 
τον θαυμασμό, αλλά και ζωηρή αντιδικία μεταξύ αυτού και 
του λαού και των διδασκάλων. Είναι Μεσσίας ο Ιησούς ή 

δεν είναι; Είναι η διδασκαλία Του εκ Θεού ή δεν είναι; Νέο 
λοιπόν θέμα προστίθεται: ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος. 
Αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα κατέχει το πλήρωμα 
της σοφίας, γιατί είναι η Σοφία του Θεού που κατασκεύασε 
τον κόσμο. 

Αυτή με λίγα λόγια είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Η 
έλλειψη ιστορικού υπόβαθρου της στέρησε τον απαραίτητο 
εκείνο λαϊκό χαρακτήρα, που θα την έκανε προσφιλή 
στον πολύ κόσμο. Και το εντελώς θεωρητικό της θέμα δεν 
βοήθησε τους χριστιανούς, που δεν είχαν τις απαραίτητες 
θεολογικές προϋποθέσεις, να ξεπεράσουν την επιφάνεια 
και να εισδύσουν στην πανηγυριζόμενη δόξα του 
διδασκάλου Χριστού, της Σοφίας και Λόγου του Θεού, της 
πηγής του ακένωτου ύδατος. Συνέβη με αυτή κάτι ανάλογο 
με εκείνο που συνέβη με τους περίφημους ναούς της του 
Θεού Σοφίας, που αντί να τιμώνται στο όνομα του Χριστού 
ως Σοφίας του Θεού, προς τιμήν του οποίου ανεγέρθησαν, 
κατάντησαν, για τους ιδίους λόγους, να πανηγυρίζουν στην 
εορτή της Πεντηκοστής ή του αγίου Πνεύματος ή της αγίας 
Τριάδος ή των Εισοδίων ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή 
και αυτής της μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.

Καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης

Η εορτή της Η εορτή της 
ΜεσοπεντηκοστήςΜεσοπεντηκοστής

Σε λίγους πιστούς είναι γνωστή η εορτή, αυτή. Εκτός 
από τους ιερείς και μερικούς άλλους χριστιανούς, που 
έχουν ένα στενότερο σύνδεσμο με την Εκκλησία μας, 
οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της. 
Λίγοι είναι εκείνοι που εκκλησιάζονται κατ’ αύτη και 
οι περισσότεροι δεν υποπτεύονται καν, ότι την Τετάρτη 
μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η 
Εκκλησία μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της 
Μεσοπεντηκοστής.

Παρουσιάζεται σαν μία μεγάλη δεσποτική εορτή, με 
τα εκλεκτά της τροπάρια και τους διπλούς της κανόνες, 
έργα των μεγάλων υμνογράφων, του Θεοφάνους και 
του Ανδρέου Κρήτης, με τα αναγνώσματά της και την 
επίδρασή της στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές και 
με την παράταση του εορτασμού της επί οκτώ ημέρες 
κατά τον τύπο των μεγάλων εορτών του εκκλησιαστικού 

Ι. Ακολουθία Αποκαθήλωσης στον Ι.Ν. 
Αγ. Παντελεήµονος Markham µε τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
Holy service of “The Descent from the 
Cross “at St. Panteleimon G.O. Church, 
Markham, with Archbishop Sotirios.

 Ι. Ακολουθία Επιταφίου στον Ι. 
Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο µε τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
 Holy service of the Graveside 
Lamentations (Epitafios) at St. Nicholas 
G.O. Church, Toronto, with Archbishop 
Sotirios.

p

p
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Πατριαρχική εγκύκλιος 
γιά την Ένδοξη Ανάσταση 

του  Χριστού

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.

Αγ. Νικόλαος Αγ. Νικόλαος 
ΠλανάςΠλανάς

Γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τ η 
Νάξο το 1851 και από 
την παιδική του ηλικία 
εξέφρασε την έφεση 
και την αγάπη του 
προς τα Ιερά και τα 
Όσια.

Μετείχε αδιάλειπτα 
σ τ η ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή 
ζωή της εκκλησίας 
βοηθώντας στο ιερό 
Βήμα τον παππού 
του Ιερέα Γεώργιο 
Μελισσουργό.

'Εὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, 
[τὰ παραπτώματα αὐτῶν] οὐδὲ ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 
παραπτώματα ὑμῶν. 

Ματθ. 6, 15

But if you do not forgive others their 
sins, your Father will not forgive

 your sins.
Matthew 6:15

Γκουρού – Γεροντάδες Γκουρού – Γεροντάδες 
– Ειδωλολάτρεις– Ειδωλολάτρεις

Σε μία πόλη του Καναδά είναι μία κυρία η 
οποία παριστάνει την πολύ μεγάλη χριστιανή. 
Πηγαίνει όμως στις Ινδίες σε κάποιον γκουρού 
και παίρνει μαζί της και άλλες αφελείς 
χριστιανές.

Στο σπίτι της έχει ένα μεγάλο κάδρο. Στη 
μέση έχει μία μεγάλη φωτογραφία του γκουρού 
και γύρω γύρω έχει εικόνες του Χριστού, της 
Παναγίας και αγίων. Με άλλα λόγια δηλαδή η 
κυρία αυτή πιστεύει, ότι ο γκουρού είναι πάνω 
από τον Χριστό, την Παναγία και τους αγίους.

Δυστυχώς το ίδιο μερικές φορές γίνεται με 
κάποιους φιλόδοξους γεροντάδες. Οι χριστιανοί 
που τους ακολουθούν, οι λοκατζήδες τους όπως 
τους λένε, τους υπερασπίζονται και ούτε λίγο 
ούτε πολύ πιστεύουν, ότι ο γέροντας είναι 
ανώτερος από τον ίδιο τον Χριστό.

Πόσο μεγάλο λάθος είναι αυτό! Δεν 
καταλαβαίνουν, ότι με τον τρόπο αυτό γίνονται 
ειδωλολάτρεις;

Ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Επίσκοπος 
είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Αυτοί και οι 
γεροντάδες, πνευματικοί, εξομολόγοι,  πρέπει 
να είναι πάντοτε οι νυμφαγωγοί εις Χριστόν, 
δηλαδή να οδηγούν τους πιστούς στον Χριστό.

Δυστυχώς μερικοί και αρχιερείς και 
γεροντάδες, αντί να οδηγούν τους χριστιανούς 
στο Χριστό τους οδηγούν στους εαυτούς τους. 
Δεν καταλαβαίνουν και αυτοί και οι χριστιανοί, 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται 
ειδωλολάτρεις. Δεν λατρεύουν τον Ιησού 
Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύουν 
τους εαυτούς τους και οι χριστιανοί λατρεύουν 
τους γεροντάδες.

Μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή δεν υπάρχει 
και η Εκκλησία μας πρέπει να προσέξει, διότι 
εάν δεν προσέξουμε από χριστιανοί θα γίνουμε 
ειδωλολάτρεις.

Ξέρω ότι πολλοί θα τα βάλουν μαζί μου. Δεν 
με πειράζει αυτό. Είναι ανάγκη να λέμε παντού 
και πάντοτε την αλήθεια. Αλήθεια είναι ο 
Χριστός. Είναι ο αληθινός Θεός. Πρέπει όλοι 
μας να οδηγούμε τους χριστιανούς στον Χριστό 
και όχι στους εαυτούς μας. Ο νοών νοείτω. 

τοῦ κόσμου τούτου» , τῆς διαφορᾶς δηλονότι μεταξύ τοῦ 
«ἤδη» καί τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, 
συμφώνως καί πρός τό θεολογικώτατον «Ὁ Βασιλεύς 
ἦλθεν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ» . 

Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ 
πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ 
ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς 
ὡς δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον δέν περιορίζει, ἀλλά 
ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν εἰς τήν δωρεάν, 
καί ἐνδυναμώνει τήν πορείαν μας καί τήν ἀναστροφήν 
μας ἐν τῇ νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί 
τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν 
ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ 
μή ἔχοντες ἐλπίδα» . Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, 
ἡ ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης καί 
ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς 
ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος δέν 
εἶναι τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς φοβείσθω 
θάνατον∙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. 
Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε 
τόν ᾍδην ὁ κατελθών εἰς τόν ᾍδην» . Ἡ ἐν Χριστῷ 

ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»  τοῦ ἀνθρώπου, 
πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί τῆς 
πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῷ «νῦν καί ἀεί» 
τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» 
θά ζοῦν πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ, 
«ὁρῶντες αὐτόν καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ᾿ 
αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι» .

Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική 
ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. 
Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καί δέησις τῶν 
πιστῶν, κάθε ἑορτή καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ 
τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν 
Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς 
ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, 
ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον φως καί 
ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως. 

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατήσαντα 
θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἀπευθύνομεν 
πρός πάντας ὑμᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου 
τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες 
μαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, 
Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.    

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα, βκα´
  † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυροςπρός Χριστόν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Έλεγε κάποιος στον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο τους 
λόγους, που τον εμπόδιζαν να συμφιλιωθεί με τον 
αδελφό του:

-  Δεν μπορώ, πάτερ μου, να μιλήσω εγώ πρώτος. 
Ο αδελφός μου πρέπει να μου μιλήσει πρώτος! Αυτός 
έφταιξε κι όχι εγώ! Κι έπειτα αυτός είναι μικρότερος κι 
εγώ μεγαλύτερος.

-  Δεν μου λες, ρώτησε ο πνευματικός, ποιός είναι 
μεγαλύτερος; Εμείς ή ο Θεός;

-  Μα θέλει και ρώτημα; Ο Θεός βέβαια!
-  Και ποιός έφταιξε στον άλλο; Ο Θεός σ’ εμάς ή εμείς 

στον Θεό;
-  Εμείς φταίξαμε στον Θεό.
-  Και ποιός έκανε την αρχή της συμφιλιώσεως; Εμείς 

πήγαμε στον Θεό ή ο Θεός ήρθε σ’ εμάς;
-  Ο Θεός ήρθε σ’ εμάς.
-  Λοιπόν;
-  Λοιπόν, …σας ευχαριστώ! Έχετε δίκιο. Εγώ θα πάω 

στον αδελφό μου!
Ώστε ο Θεός, που είναι απείρως μεγαλύτερος και 

δεν μας έφταιξε καθόλου, κάνει την πρώτη κίνηση 
και έρχεται για συμφιλίωση. Έρχεται με μόνο κίνητρο 
την αγάπη. Θέλει μόνο να μας δώσει την ευκαιρία ν’ 
αφήσουμε την έχθρα που, όχι αυτός, αλλά εμείς έχουμε 
γι’ αυτόν, να συμφιλιωθούμε μαζί του. Γι’ αυτό και κλίνει 
ουρανούς, αφήνει δηλαδή το μεγαλείο του και έρχεται 
κοντά μας ταπεινός. Σαν ένας από μας, ίσος με εμάς, 
ακόμα και παρακάτω από μας, αφού λαμβάνει «δούλου 
μορφήν» (Φιλ. 2, 7).

Η ενανθρώπηση του Χριστού, γι’ αυτόν είναι ταπείνωση. 
Κι όμως αυτός χαίρεται να είναι μικρός ανάμεσά μας, να 
τρέχει πίσω μας σαν υπηρέτης (Λουκ. 22, 27), να μας 
παρακαλεί σαν μικρότερος να γυρίσουμε κοντά Του. 
Κι εμείς; Θεωρούμε ταπεινωτικό να πλησιάσουμε έναν 
τέτοιο Θεό; Είναι μειωτικό για μας να ανταποκριθούμε 
στην τόση αγάπη Του;

π. Δημήτριος Μπόκος

Το πρώτο βήμαΤο πρώτο βήμα

Μετά το θάνατο του πατέρα του ήρθε στην Αθήνα, 
νυμφεύτηκε, αλλά χήρευσε νωρίς.

Σε ηλικία 28 ετών χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό 
της Μεταμορφώσεως της Πλάκας και πρεσβύτερος 
στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου στο Μοναστηράκι.

Διακονούσε στο Ιερό Θυσιαστήριο επί 50 χρόνια στον 
άγιο Παντελεήμονα Ιλισσού και στον άγιο Ιωάννη τον 
¨Κυνηγό¨ της οδού Βουλιαγμένης. Διακρίθηκε ως ο 
λειτουργικότερος Ιερέας.

Από το πρωί μέχρι τη νύχτα παρέμενε στο Ναό και 
τελούσε καθημερινά την Θ. Λειτουργία.

Αλησμόνητες ήταν οι αγρυπνίες τις οποίες τελούσε 
με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη ως ιεροψάλτη του!

Μνημόνευε ατελείωτα ονόματα. Αναφέρονται 
μαρτυρίες, ότι τον έβλεπαν κατά τη διάρκεια της Θ. 
Λειτουργίας να στέκεται υπεράνω της γης.

Προστάτης χιλιάδων ορφανών και πτωχών, έφτασε 
στο ύψος της Θείας τελειότητος. Εκοιμήθη οσιακά το 
1932.

Τα θαυματουργά του Ιερά Λείψανα βρίσκονται στον 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου οδού Βουλιαγμένης.

Η γιαγιά, το παιδί Η γιαγιά, το παιδί 
και το... μολύβικαι το... μολύβι

Το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα 
γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε:

- Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς; Και μήπως 
είναι μια ιστορία για μένα;

Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε 
στον εγγονό της:

- Όντως γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι 
πιο σημαντικό κι από τις λέξεις είναι το μολύβι που 
χρησιμοποιώ. Θα ήθελα, όταν μεγαλώσεις, να γίνεις 
σαν κι αυτό.

Το παιδί, περίεργο, κοίταξε το μολύβι και δεν είδε 
τίποτα το ιδιαίτερο.

- Αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει 
στη ζωή μου!

- Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις 
τα πράγματα. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότητες, τις οποίες 
αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας 
άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο.

   Πρώτη ιδιότητα: Μπορείς να κάνεις μεγάλα 
πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει 
ένα Χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό είναι 
το χέρι του Θεού και Εκείνον πρέπει πάντα να αφήνεις 
να σε καθοδηγεί σύμφωνα με το θέλημά Του.

Δεύτερη ιδιότητα: Πότε-πότε πρέπει να σταματάω 
να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει 
το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο 
μυτερό. Έτσι, μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες 
γιατί θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο.

   Τρίτη ιδιότητα: Το μολύβι μας επιτρέπει πάντα 
να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα λάθη. 
Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε κάτι που κάναμε 
δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντικό για να 
παραμένουμε στο δρόμο του δικαίου.

   Τέταρτη ιδιότητα: Αυτό που έχει στην ουσία σημασία 
στο μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, 
αλλά ο γραφίτης που περιέχει. Έτσι, να φροντίζεις 
πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα σου.

Η πέμπτη ιδιότητα τέλος του μολυβιού: Αφήνει πάντα 
ένα σημάδι. Έτσι, λοιπόν, να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη 
ζωή σου θα αφήσει ίχνη. Να προσπαθείς να έχεις 
επίγνωση της κάθε σου πράξης. 

Ι.Μ. Αγ. Κυριακής



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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Αναστήτω ο Θεός, 
και διασκορπισθήτωσαν 

οι εχθροί αυτού, και 
φυγέτωσαν από προσώπου 
αυτού οι μισούντες αυτόν.

Let God arise, and let His 
enemies be scattered, and let 

those who hate Him flee from 
before His face.

FATHERLY ADVICE TO THE GRADUATES
OF OUR THEOLOGICAL ACADEMY

Who the Graduate Who the Graduate 
Should BeShould Be

Archbishop Sotirios of Canada

Despite these difficulties of the global COVID19 Pandemic, 
the Patriarchal Orthodox Theological Academy of Toronto has 
continued to function normally. This year we have ten (10) very 
good students. Although we will not have a formal graduation 
ceremony, again this year, I want to give some advice to our 
graduates, but also our students, in writing and online.

With his lantern, Diogenes searches for the perfect man. The 
prophets await the Messiah. The ancient Greek philosophers 
envisage the mighty one who will come from the heavens to 
save humanity. 

At the Pool by the Sheep Gate, Jesus asks the paralytic: “Do 
you want to be healed?” The paralytic does not answer ‘yes’ 
or ‘no’. He says simply, “I do not have a man.”

Christ is not simply the Perfect Man. He is the God-Man. 
For the paralytic, He proves Himself to be the true man. Christ 
offers him what he needs. He says, ‘Take up your pallet, walk 
and go to your home.’ The paralytic finds much more than the 
Man he was looking for. 

A graduate of our Academy, a future clergyman, should 
be the perfect man, as much as is humanly possible. He must 
continue the work of Christ and the Apostles. He must be a true 
man for his fellow man. Humanity personified for his fellow 
human being. An imitator of Christ. A living icon of Christ. 

During the course of one’s life, every person at some point 
will find himself in the same place as the paralytic. He will ask 
for a person to assist him in his hour of need. At that moment, 
the graduate - the future priest - must be that true man willing 
to assist. To be the perfect man for his fellow human being.

The work of Christ and of the Church is to never abandon the 
person who has been wounded in life. The Priest must be there 
to do what Christ would do: to bandage this person’s wounds; 
to heal him; to not knock him down when he has slipped and 
fallen. Rather, he must be there to help him to rise. These are 
the qualities that Christ wants the graduate to have. To be this 
type of man. How can he achieve this? With faith in God, which 
has been planted in his soul by his parents. With the lessons 
and spiritual resources that he has learned in our Theological 
Academy. With the discipline that he will apply to himself, 
so that he can become better and more improved each day. 

The graduate, and each Priest, is judged by society by two 
criteria: His faith and the way he acts towards his fellow man. 
These two criteria will be the same at the Second Coming of 
Christ and at the final and righteous judgment for every man. 

Graduate of our Academy!  Priest of the Most High!  Be a 
true man for your fellow man - so that you may save him and 
save yourself.

In April our churches in Canada were almost closed 
due to the COVID19 Pandemic with only between 
three (3) to twenty-five (25) people allowed to be in 
our churches. 

Their Graces the Bishops and His Eminence 

Archbishop Sotirios kept a Holy Week schedule 
by visiting all the churches in their areas. Due to 
the COVID19 Pandemic interprovincial travel was 
not allowed. We will not write in detail which 
churches and which Holy Week Holy Services 
– Divine Liturgies that the Bishops celebrated. 
However, what should be noted is all Holy 
Services and Divine Liturgies were performed 
according to the rites of the Orthodox Church 
and were broadcasted through Social Media. 
According to our reports, large numbers attended 
the Divine Services and Liturgies online from 
their homes. It is remarkable that many pious 
Orthodox Christians waited patiently outside 
churches for many hours, always adhering 
to government regulations, to receive Holy 
Communion, Palm Branches, Flowers from the 
Epitaphio and the Holy Light and other blessings 
this Holy Week. We pray and hope that we 
will soon be able to come out of the COVID19 
Pandemic and be allowed to return to normal life 
in our Churches. 

Thursday, April 1st.  His Eminence Archbishop 
Sotirios was visited in his office by Mr. Tony Lourakis, 
President of the Hellenic Heritage Foundation. 

An online meeting of the Executive Committee of 
the Archdiocesan Council chaired by His Eminence 
Archbishop Sotirios was held. Many issues were 
discussed. Despite the difficulties of the COVID19 
Pandemic the Archdiocese advances calmly and 

progressively.   
Saturday, April 24. Archon Hartofilax 

Anastasios Michalopoulos had fallen asleep in 
the Lord and his funeral was held at St. John the 
Baptist G.O. Church, Toronto, where Archbishop 
Sotirios presided and was assisted by Parish 
priest Fr. Philip Philippou, and Archimandrite 
Ignatios Delis. Only family members were 
permitted in the church, while many others were 
in their cars around the church. The departed 
Archon Hartofilax, Anastasios Michalopoulos 
was one of the most successful businessmen of 
the Greek community with a wonderful family. 
We pray God grant him rest among the Saints 
and the angels in Heaven.

Our Holy Archdiocese has been very blessed 
by God many times over and recently was 
blessed yet again with three new priests who 
arrived from Greece. All three speak fluent 
English. We wish them and their families much 
success in this new chapter of their lives, serving 
their communities with all their heart and in the 
spirit of the true Orthodox faith and worship.

The Joy of the KingdomThe Joy of the Kingdom
We cannot answer the world's problems by 

adopting towards them an attitude either of 
surrender or of escape. We can answer the world's 
problems only by changing those problems, by 
understanding them in a different perspective. What 
is required is a return on our part to that source 
of energy, in the deepest sense of the word, which 
the Church possessed when it was conquering the 
world. What the Church brought into the world was 
not certain ideas applicable simply to human needs, 
but first of all the truth, the righteousness, the joy of 
the Kingdom of God.

The joy of the Kingdom: it always worries me that, 
in the multi-volume systems of dogmatic theology 
that we have inherited, almost every term is explained 
and discussed except the one word with which the 
Christian Gospel opens and closes. "For behold, I 
bring you tidings of great joy" (Luke 2:10) - so the 
Gospel begins, with the message of the angels. "And 
they worshiped Him and returned to Jerusalem with 
great joy" (Luke 24:52) - so the Gospel ends. There is 
in fact no theological definition of joy. For we cannot 
define that sense of joy which no one can take away 
from us, and at this point all definitions are silent. Yet 
only if this experience of the joy of the Kingdom in all 
its fullness is again placed at the centre of theology, 
does it become possible for theology to deal once more 
with creation in its true cosmic dimensions, with the 
historic reality of the fight between the Kingdom of 
God and the kingdom of the prince of this world, and 
finally with redemption as the plenitude, the victory 
and the presence of God, who becomes all in all things.

What is needed is not more liturgical piety. On the 
contrary, one of the greatest enemies of the Liturgy 
is liturgical piety. The Liturgy is not to be treated as 
an aesthetic experience or a therapeutic exercise. Its 
unique function is to reveal to us the Kingdom of 
God. This is what we commemorate eternally. The 
remembrance, that anamnesis of the Kingdom, is the 
source of everything else in the Church. It is this that 
theology strives to bring to the world. And it comes 
even to a "post-Christian" world as the gift of healing, 
of redemption and of joy.

An excerpt from Father Alexander Schmemann's
lecture "Liturgy and Eschatology,"

delivered at Oxford on May 25, 1982.

Μ. Πέµπτη. Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου, Montreal 
µε τον Επίσκοπο Κεράµων Βαρθολοµαίο.  •   Holy Thursday. 
Divine Liturgy at St. George G.O. Church, Montreal with  Bishop 
Vartholomaios of Keramos. 

Πρώτη Ανάσταση (Μ. Σάββατο) στον Ι.Ναό Αγ. 
Γεωργίου Montreal,  µε τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως 
Ιάκωβο.   •  Resurrection Vespers and Liturgy (Holy 
Saturday morning) at St. George G.O. Church Montreal, 
with Bishop Iakovos of Zinoupolis.
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Πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ 
υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ 

σκότους. Α΄Θεσ. 5,5

Ye are all the children of light, and the 
children of the day: we are not of the 

night, nor of darkness. 
1 Thes. 5:5

The word of the day is “gladly.”   We call miraculous 
something that is done by an extraordinary and mysterious 
power.  But is the acceptance of such a phenomenon also 
a miracle?  In our reading of Acts 2:38-43, we learn of the 
astounding reception of the initial preaching of the Gospel.  
In response to the first sermon preached after the descent 
of the Holy Spirit on Pentecost, three thousand souls were 
added to the number of believers.  Luke, the writer of 
Acts record, “ “Then those who gladly received his word 
were baptized, and that day about three thousand souls 
were added to them.” (OSB  vs. 43).  Note that those who 
accepted Peter’s message had never heard such things 
before.  Today we explore what moved the three thousand 
to the new faith in Christ.

Hearers Who Were Cut to the Heart
Luke makes two comments that would address our 

question.  First, he says that the hearers of the Word were 
“cut to the heart” (OSB vs. 37).  The word in Greek refers 
to being “pierced” or “pricked.” (Strong’s 2660, 132).   The 
words that Peter directed at them were so heartrending that 
they were “stunned.”   We see how deeply shocked they 
were in appeal, “What shall we do?” (OSB vs. 37).

Note that Peter ended his sermon with a troubling 
conclusion:  He said that by raising Christ from the dead, 
“God has made this Jesus whom you crucified, both Lord 

and Christ” (OSB vs. 32).  No 
wonder the people were totally 
dismayed.  What had they done?  
How would this “Lord and Christ” 
deal with them? If He were alive, 
how would He judge them?
Hearers Who Received 
the Word Gladly

No wonder they received the 
Gospel proclamation of repentance 
and baptism so gladly.  Imagine 
their relief to hear that this “Lord 
and Christ” would not only forgive 
them but grant them the gift of the 
Holy Spirit that had been poured 
out among the disciples.  The 
forgiveness of God and the grace 
of the Holy Spirit offered a way of 
salvation from the sinfulness that 
had nailed the Lord to the Cross 

(OSB vs. 40).
Consequently, the Gospel writer says that some of the 

crowd “received his [Peter’s] word gladly” (OSB vs. 40).  
The Orthodox Study Bible uses the term “gladly.”  But that 

Accepting the Word of the Resurrection GladlyAccepting the Word of the Resurrection Gladly
word is not in the original Greek text. The word that the 
text uses is a compound that means “to take fully. ” From 
that combination of thoughts, the word gets the sense of 
“to accept fully without reserve.”  Therefore, the addition 
of the word “gladly” to describe how the new believers 
accepted the message is appropriate. (Strong’s 588, 35).

The Spirit Working in the Heart
If Peter’s message “cut” these hearers “to the heart, they 

also “took it to heart.”  Their spirits were first brought down 
low and then raised up high.  They were troubled and 
then relieved.  They were distressed and then comforted. 
They feared the judgment of God.  But then the Word of 
forgiveness comforted them.

It is not difficult to believe that the Spirit of God was 
working as the people listened to the message of Christ 
Crucified and Risen.  If that is true, then what was the 
difference between them and the rest of the crowd?  It was 
openness to the Spirit’s moving in their hearts.

For Reflection
What about our response to the Gospel of Christ and 

His Resurrection?  At this moment in history, are we as 
receptive? Are we as open to the working of the Spirit?  
Are we as eager? Are we as glad to receive it?  This Paschal 
season is the time of the proclamation of the Gospel of 
Grace.  Let us pray for the renewal of the Holy Spirit that 
we might our hearts to the Risen Lord and His teaching 
and receive it gladly.

Fr. Basil, blogs.ancientfaith.com

The Church offers to perfect the purity that we lack; i.e., our 
integrity. Integrity, first of all, as the awareness of our fallen 
condition; subsequently, integrity as our obedient response 
to the call of Holy Church.

Let us direct our attention, in part, to the state of integrity 
of our mind. Our mind is spiritually "afloat." And it would be 
well were this, its "floating" state to convey it from the shores 
of our old man to the quiet haven of the eternal Kingdom 
of Heaven.

At the present moment, we observe an intense polarization 
in society, which is taking place as a result of the fragmentation 
of human thought-processes, of human beliefs. Some believe 
in the Truth, striving to subject their lives to the Truth. 
Others believe in human falsehood; and, when this falsehood 
sufficiently permeates their awareness, they either wage war 
against God, or else they fall, at first, into spiritual somnolence 
-- a dreamy-sweet fantasy to the effect that our lives are, 
as it were, under our own command, and that it is, hence, 
possible to indulge ourselves in accordance with any and all 
self-established criteria of hedonism, altruism, humanism and 
socialism; in addition to which, they currently think to cripple 
Orthodox Serbia in the name of NATO-ism. How often man 
imagines himself to be an eagle, soaring high-aloft upon the 
wings of his human achievements -- when, in essence, he is 
more like a wet hen that constantly abides in its own passions. 
How many are the world catastrophes that are occurring now, 
but man does not heed the warnings from on high.

Let us gaze attentively at the human mind, whereof human 
sinfulness now boasts so. How does the sinful world evaluate 
the power of the mind, on the one hand; and what do the Holy 
Fathers teach concerning it, on the other? In the first instance, 
there is the presence of a keen mind, but of one limited by 
its own mental hubris; in the second, there is an infant-like 
mind, which is humble and meek, but at the same time rich 
in spirit -- the Holy Spirit.

We are capable of feeding our body. But how are we to 
nourish our mind? Here the Church teaches us with God-
inspired words: "lift up my downbent mind to Thee," we read 
in the penitential canon; "enlighten the eyes of my mind," 
"Lord grant us, with an emboldened heart and sober thought, 
to pass the entire night of the present life" -- we read in the 
morning prayers. In prayers of thanksgiving, we beseech the 
Mother of God: "enlighten the rational eyes of mine heart." 

Addressing our guardian angel, we implore: "direct my mind 
with thy prayer." And St. John Chrysostom states to a certain 
grieving widow: "if thou dost submit to wisdom and reflect 
upon just who it was that took thine husband, and about the 
fact that we, bearing magnanimously our orphaned state, 
bring our reason to God in sacrifice, then thou shalt be in 
a condition to overcome thy grief." It is interesting that the 
Holy Fathers, comparing the mind of Adam prior to the Fall 
with the fallen mind, say that whereas, at that time, Adam's 
mind soared like a bird, the most brilliant mind of the fallen 
nature is but like the crawl of a turtle.

The venerable John of Damascus teaches us that "everything 
divine is above substance, speech and understanding. For 
example, whosoever will begin to discuss how and for 
what reason God brought everything out of non-being into 
being and will desire to attain to this knowledge by way of 
the natural mind, the same will not attain to it. But he who, 
being guided by faith, will meditate upon the goodness, 
omnipotence, truth, wisdom and righteousness of God, for 
such a one everything will be smooth and straight, and he 
will find the direct route."

The venerable Isaac of Syria tells of the distinction between 
the material and the spiritual minds. The holy apostle James, 
in his epistle, compares the wisdom that comes down from 
above with earthly, soulish, demonic wisdom. (James 3, 
14-18)

What can help us Christians to develop our mind 
spiritually, and not allow it to lead us off into the far country?

At the Liturgy we hear the words: "the doors, the doors, 
in wisdom let us attend." And the question arises -- are 
we of the faithful or of the catechumens? For this call is an 
ominous [ _groznyi_ ] one. And what is to be done? Are we 
to flee from this call, sensing in it the ominous admonishment 
which cautions the unworthy who have dared, as it were, to 
penetrate into an holy place? Or to fall prone, recognizing 
oneself as "faithful" -- even if thoughtlessly fallen away 
from the Faith -- but prepared now, in one's unworthiness, 
so clearly and intensely understood, to laud Christ-God -- if 

only from a distance? To call out to Him, to His merciful 
kindheartedness: "the doors, the doors"

But there exist not only doors that close before us, but also 
doors that open before us: the doors of repentance, the doors 
of merciful kindheartedness. That is the leaven that should 
uplift our mind.

Discovered amongst the papers of the venerable starets 
[elder ] Amvrosii of Optina was a letter from one of his 
spiritual daughters, which had been especially preserved by 
the starets: it had been written by a charitable landowning 
woman renowned for her works of piety. Here is what she 
related to the starets concerning a dream she had had:

"There is a field. There are many people upon it -- simple 
folk, coarse folk [ sermyazhniki]. In the distance is Christ. A 
woman directs herself toward Him, in the blessed conviction 
that she is going to Him, as one of His "own," as a child of 
His. And Christ does not see her; does not notice her. The 
throng passes by, each person in turn -- and the Lord sees 
each and every one of them. Only the woman-landowner, 
alone, who had served Him so zealously with acts of piety 
and charity, remains unnoticed. The two of them remain 
alone, she and the Lord. Nevertheless, the Lord does not see 
her. Wrenched by terror and grief, she collapses at His holy 
feet with the plaint: "Lord Jesus Christ, have mercy upon 
me, a sinner." And in that selfsame moment she feels upon 
her head the benign touch of His divine hand and hears the 
most-sweet voice of Jesus most-sweet: "It is [precisely] such 
[people] as these that I need."

orthodox.net

The Mind of Christ and the Mind of ManThe Mind of Christ and the Mind of Man

The Myrrh-bearing Women expressed wonderful 
devotion to the Saviour by their courage in going to His 
tomb on the first day of the week without knowing whether 
they would be safe in doing so or even whether they would 
gain access to the tomb of their beloved Teacher Who had 
perished so tragically (so they thought). 

They showed the three cardinal virtues: faith, hope and 
love. And these virtues are all linked. None of them exists 
without the other. They are true treasures – they transform 
our daily lives from a sad and graceless existence into a life 
of victory and joy. They give us strength. They come from 
the Almighty God Who inspires them in our hearts, our 
minds and our souls.

 Do we have trials in our lives? Are there obstacles, heavy 
stones which cover the tomb of our despair? We must roll 

away this stone and see that by God’s kindness and grace 
each despair becomes a step towards heaven as we find 
that we can continually rely upon God, the true Source of 
all that is good.

The good news is that we already have this gift of faith 
which the myrrh-bearers found. This faith will roll away 
the stone as we exercise the courage that comes from hope 
and love. But we shall not know this unless we rise up from 
our bed of despair and direct our steps towards that sad 
and scary tomb.
When we arrive, we shall find this joy: the stone is already 
rolled away and the Risen Christ meets us with the 
victorious greeting: “Rejoice!”
 

Ihor George Kutash, Priest

Meditation on God’s Word: Meditation on God’s Word: THE FAITH WHICH ROLLS AWAY THE STONETHE FAITH WHICH ROLLS AWAY THE STONE

Δεύτε λάβετε Φως Δεύτε λάβετε Φως 
(εν μέσω πανδημίας)(εν μέσω πανδημίας)
Come Receive the Light Come Receive the Light 
(in the midst of the Pandemic)(in the midst of the Pandemic)

Σε όλες τις εκκλησίες η Ι. Ακολουθία 
της Ανάστασης έγινε κανονικά, 
αλλά εντός των Ι. Ναών. Λόγω 
κορωνοϊού το Άγιο Φως δόθηκε 
στους πιστούς εκτός του Ναού. Η 
φωτογραφία από τον Ι.Ν. Προφήτη 
Ηλία στη Mississauga
In all our Churches the Holy 
Resurrection Service was done 
normaly, but inside the Churches. 
Because of coronavirus, the Holy 
Light was distributed to the faithful 
outside of the Churches. The photo 
is from Prophet Elias G.O. Church, 
Mississauga.
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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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Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ 
μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν». 

Α΄Ιωάν. 2,10

He that loveth his brother abideth 
in the light, and there is none occasion of 

stumbling in him. 
1 John 2:10

When my family first became Orthodox Christians, we 
drove 100 miles to church every week. Sunday was church 
day, we would leave at 7:00 am and frequently did not get 
back until after dark. We did it because we chose to but now 
I realize, we needed to.

One Sunday I didn’t feel like going. I wasn’t sick, just kind 
of tired and out of sorts. I helped get the five kids ready and 
the family left. I had the whole day to myself, it was bright and 
sunny and warm and I was miserable. Ten minutes after they 
had left, I had changed my mind, but this was pre-cellphone 
days and I couldn’t ask them to come back and get me. I 
missed being with the family and even though I dislike the 
long drive, we had a lot of interesting conversations. I also 
missed socializing with the people at the church. But most of 
all, I missed the service itself. I realized for me the service had 
become like water to one lost in the desert. It nourished me, 
gave me strength and opened my eyes to God all around me.

There were subsequent Sundays when I didn’t go church, 
if I or if one of the kids was truly ill, or if there was something 
else I absolutely had to do. But as much as possible, I have not 
given into the malaise of ‘I don’t feel like going’ or ‘I’m just not 
into it today’ or ‘I don’t want to see so and so today’. Those 
are excuses for not exercising or avoiding social events, they 
should never be excuses for avoiding healing.

The time when I feel the least like attending church is the 
time I most need to go. She shows me Christ and what He 
came to do.

According to the synoptic Gospels, the disciples didn’t 
really know who Jesus was. They knew he was special, but 
theydidn’t know how. Only once were their eyes opened 
briefly when Peter declared Jesus to be the Son of God. Jesus 
told him this was spiritual knowledge given to him. But the 
knowledge didn’t stick. When Peter tried to stop Jesus going 
to Jerusalem in order to be killed, Jesus called him ‘satan’. The 
ones who readily recognized Jesus as the Son of God were the 
demons He encountered.

Even at the cross and the empty tomb, the disciples didn’t 
know what was going on. Two of them met an apparently 
uninformed stranger on the road to Emmaus and told him 
about recent happenings. When they finished, the stranger 

began to explain the Hebrew scriptures. He went through 
all the passages which spoke of Christ. He opened their eyes 
to the truth and they were so intrigued, they invited him to 
supper. When the stranger blessed the bread, broke it and gave 
it to them they immediately recognized Him as the risen Lord 
Jesus. Then He vanished.

This is what happens every time we celebrate liturgy. During 
the first half, we sing psalms, read the epistle and gospel of the 
day. We hear passages from the Old Testament incorporated 
into every song and prayer. Then we listen as the sermon opens 
the scriptures to us.

In the second half, the bread and wine is blessed, broken and 
offered to all during the Eucharist. This is what strengthens us 
and heal us to become more like Christ to the world around us.

Every Orthodox Church throughout the world celebrates 
the service with the same hymns, scripture readings and 
Eucharist. When I attend liturgy, I commune with everyone 
who is part of the body of Christ, whether I know them or not, 
whether I like them or not. These are the people who shape 
me, stumble with me and pick me up. Together, we are the 
Body of Christ, the Church.

I realize the church is my life. Not just the thing around 
which my activities revolve but the actual source of my life. 
The church sustains me. She nourishes me. She provides me 
with comfort, with life giving food. She IS the body of Christ 
and separated from her, I would sicken and die.

Anastasia Bartlett (OCA) -archdiocese.ca

Gurus – Elders Gurus – Elders 
– Idol -Worshippers– Idol -Worshippers

In a certain Canadian city, there is a lady who 
pretends to be a very devout Christian. However, she 
often goes to India in order to consult a guru, and 
takes other naive Christians with her.

In her house, she has a large frame. In the center, 
there is a large photo of the guru, and all around, 
there are icons of Christ, the Virgin Mary and the 
saints. In other words, this lady believes that the 
guru is greater than Christ, the Virgin Mary and the 
saints.

Unfortunately, something similar happens in the 
case of some overly ambitious elders. The Christians 
who follow them, their ‘special commandos’ as they 
are sometimes referred to, ruthlessly defend them 
and basically believe that their elder is greater than 
Christ Himself.

This is a huge mistake. Can they not understand 
that they become idol worshippers in this way?

The Patriarch, the Archbishop, the Bishop stand in 
place and as a type of Christ. Along with the elders, 
the spiritual fathers, the confessors, they must 
always lead the faithful to Christ, just like someone is 
led to a marriage where Christ Is the Bridegroom.

Unfortunately, some hierarchs and elders, instead 
of leading Christians to Christ, lead them to 
themselves. They and the Christians they mislead do 
not understand that in this way they all become 
pagans. They no longer worship Jesus Christ, the 
only true God. Instead, they worship themselves and 
the Christians worship the elders.

There is no greater sin than this and the Church 
must be careful. Because if we are not careful, we 
will be converted from Christianity to paganism.

I know that many will protest and complain. It 
does not matter. We need to always tell the truth. The 
truth is Christ. He is the true God. All of us must lead 
Christians to Christ and not to ourselves. No more 
needs to be said.

The Church Is My LifeThe Church Is My Life

ΔΙΌΡΘΩΣΗ-CORRECTIONΔΙΌΡΘΩΣΗ-CORRECTION

Εκδήλωση 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση

Celebrations of the 200th 
Anniversary of the 
Greek Revolution 

Η  φ ω τογρ α φ ί α  ε ί ν α ι  α π ό  τ η  R e g i n a - 
Saskatchewan και όχι από τη Saskatoon 
Saskatchewan, όπως είχε γραφεί σ την 
προηγούμενη έκδοση.  Ανύψωση της ελληνικής 
σημαίας προ του Κοινοβουλίου στη Regina, 
Saskatchewan με τον π. Σπυρίδωνα Βανδώρο 
και το νέο διοικητικό συμβούλιο.
The photo is from Regina- Saskatchewan and 
not from Saskatoon Saskatchewan, as was 
mentioned in the previous edition. Raising 
of the Greek Flag in front of the Provincial 
Legislative Building  in Regina, Saskatchewan, 
with Fr. Spyridon Vandoros and the new Board 
of Directors.

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

Σύντομη ωραία προσευχή είναι:Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, 
Χριστέ ελέησόν μεΧριστέ ελέησόν με..

The perfect prayer is the "Our Father...",  The perfect prayer is the "Our Father...",  
 which Christ taught us. which Christ taught us.
A good short prayer is: A good short prayer is: 

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

Επιτάφιος στον Ι. 
Ναό Αγ. Ιωάννου 

του Θεολόγου 
µε τους φοιτητές 

της Θεολογικής 
Ακαδηµίας που 

έµειναν στο 
Τορόντο την 

Μ. Εβδοµάδα, 
τον Διάκονο 

Ευδόκιµο, τον 
π. Κωνσταντίνο 
Τσιάλτα και τον 

Διευθυντή της 
Θεολογικής 
Ακαδηµίας 

Επίσκοπο 
Πατάρων 

Αθηναγόρα.

‘Epitafios’ at St John the Theologian Chapel with the students of the Theological Academy who remained in 
Toronto during Holy week: Deacon Evdokimos, Fr. Kosta Chialtas and the Dean of the Theological Academy Bishop 

Athenagoras of Patara. 

Μ. Τετάρτη. Ι. Ευχέλαιο στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος, Τορόντο µε 
τον π. Σπυρίδωνα Βούτο.
Holy Wednesday. Holy Unction at Holy Trinity G.O. Church 
Toronto, with Fr. Spiridon Voutos.

Orthodoxy is life, one must not talk about 
it, one must live it.

Elder Nektary of Optina
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T 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

NEΑ I. NEΑ I. AAΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHHΣΣΤον μήνα Απρίλιο οι εκκλησίες μας στον Καναδά 
λόγω κορωνοϊού ήσαν σχεδόν όλες κλειστές, με 
εκκλησιαζόμενους από τρία (3) έως είκοσι πέντε (25) 
άτομα.

Οι Θεοφ. Επίσκοποι και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος τήρησαν 
πρόγραμμα που επισκέφθηκαν όλους τους Ι. Ναούς στην 
περιοχή τους. Λόγω κορωνοϊού τα ταξίδια σε άλλες 
επαρχίες δεν επιτρέπονταν. Δεν θα αναφερθούμε σε 
λεπτομέρειες για το ποιούς Ι. Ναούς επισκέφθησαν και 
ποιές Ι. Ακολουθίες και Θ. Λειτουργίες τέλεσαν. Εκείνο 
το οποίο πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι οι Ι. Ακολουθίες 
και οι Θ. Λειτουργίες έγιναν σύμφωνα με το Τυπικό της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και μεταδόθηκαν από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκθέσεις τις οποίες έχουμε 
αποδεικνύουν, ότι οι ευλαβείς χριστιανοί κατά μεγάλους 
αριθμούς από τα σπίτια τους παρηκολούθησαν τις Ι. 
Ακολουθίες και  τις Θ. Λειτουργίες. Αξιοθαύμαστο 
είναι το γεγονός, ότι πάρα πολλοί ευλαβείς χριστιανοί 
πολλές φορές περίμεναν υπομονετικά έξω από τους 
Ι. Ναούς για πολλές ώρες και με τη σειρά τους και 
τηρώντας τις οδηγίες των κυβερνήσεων έμπαιναν για 
να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων, για να 
λάβουν τα Βάϊα, το Ευχέλαιο, τα άνθη του Επιταφίου, 
το Άγιο Φως και άλλες ευλογίες. Προσευχόμαστε και 
ελπίζουμε να απαλλαγούμε από τον κορωνοϊό και να 
επιστρέψουμε στη φυσιολογική ζωή της Εκκλησίας μας.

Πέμπτη, 1 Απριλίου. Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο κ. Τόνυ Λουράκης, 
πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς.

Διαδικτυακή συνεδρίαση είχε η Εκτελεστική Επιτροπή 
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου υπό την προεδρία 
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου και συζητήθηκαν όλα 
τα θέματα. Παρά τις δυσκολίες του κορωνοϊού η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή μας βαδίζει ήρεμα και προοδευτικά.

Σάββατο, 24 Απριλίου. Ο Άρχων Χαρτοφύλαξ 
Αναστάσιος  Μιχαλόπουλος είχε κοιμηθεί εν Κυρίω και 
η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή 
Τορόντο. Της κηδείας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος, βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. 
Φίλιππο Φιλίππου και τον Αρχιμ. Ιγνάτιο Δελή. Μόνο 
τα μέλη της οικογένειάς του ήσαν εντός του Ι.Ναού, 
ενώ πολλοί άλλοι ήσαν στα αυτοκίνητά τους πέριξ του 
Ι. Ναού. Ο αείμνηστος Άρχων Χαρτοφύλαξ Αναστάσιος 

Μιχαλόπουλος ήταν ένας από τους επιτυχημένους 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς  τ η ς 
ελληνικής παροικίας με 
πολύ καλή οικογένεια. 
Προσευχόμαστε ο Θεός να 
τον αναπαύει μεταξύ των 
αγίων και των αγγέλων του 
ουρανού.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
μας έχει ευλογηθεί από τον 
Θεό με πολλές χάρες και 
τελευταία ευλογήθηκε με 
τρεις νέους ιερείς οι οποίοι 
ήλθαν από την Ελλάδα. 
Και οι τρεις είναι γνώστες 
της αγγλικής γλώσσας. 
Ευχόμεθα στους ιδίους και 
στις οικογένειές τους να 

έχουν μια πολύ καλή νέα ζωή, αλλά και να προσφέρουν 
στις Κοινότητες στις οποίες υπηρετούν με την καρδιά 
τους και μέσα στο πνεύμα της αληθινής ορθόδοξης 
πίστης και λατρείας.

π. Νικόλαος Σιδεράς

π. Θεοφάνης Παπαδάκης

π. Απόστολος Γκόλιας

Δεν ξέρεις ότι έχεις αφήσει Δεν ξέρεις ότι έχεις αφήσει 
κάτι πίσω;κάτι πίσω;

Ένας γιος πήγε 
τον πατέρα του σε 
ένα εστιατόριο για 
βραδινό δείπνο.

Ο  π α τ έ ρ α ς 
ήταν πολύ γέρος 
κ α ι  α δ ύ ν α μ ο ς , 
κ ι  ε ν ώ  έ τ ρ ω γ ε , 
έριξε φαγητό στο 
πουκάμισο και το 
π α ν τ ε λ ό ν ι  τ ο υ . 
Άλλοι πελάτες τον 
έβλεπαν με αηδία, 
ενώ ο γιος του ήταν 
ήρεμος.

Αφού τελείωσε 
το φαγητό του, ο 
γιος του που δεν 
ή τ α ν  κ α θ ό λ ο υ 
ντροπιασμένος γι’ 
αυτό, τον πήγε σιγά 
σιγά αθόρυβα στην 
τουαλέτα, σκούπισε τα σωματίδια τροφής, αφαίρεσε 
τους λεκέδες, χτένισε τα μαλλιά του και έβαλε τα γυαλιά 
του σταθερά.

Όταν βγήκαν έξω, όλο το εστιατόριο τους 
παρακολουθούσε σε νεκρή σιωπή, χωρίς να μπορούν να 
καταλάβουν πώς κάποιος θα μπορούσε να ταπεινώσει 
τον εαυτό του δημόσια έτσι. Ο γιος τακτοποίησε το 
λογαριασμό και άρχισε να βγαίνει με τον πατέρα του.

Εκείνη την στιγμή, ένας γέρος ανάμεσα στους πελάτες 
φώναξε τον γιο και τον ρώτησε:

- Δεν ξέρεις ότι έχεις αφήσει κάτι πίσω;
Ο γιος απάντησε:
- Όχι κύριε, δεν έχω αφήσει.
Ο γέρος απάντησε:
- Ναι, έχεις! Άφησες ένα μάθημα για κάθε γιο και μια 

ελπίδα για κάθε πατέρα.
diakonima.gr

«Μην απατάσαι ότι με τον επόμενο χρόνο θα 
αναπληρώσεις τον χρόνο που έχασες. Διότι και της κάθε 
ημέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε 
όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις προς τον 
Θεό» (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος).

Ένας από τους πιο μεγάλους πειρασμούς που 
αντιμετωπίζουμε και στην ζωή και στις σχέσεις μας 
είναι το «έχουμε χρόνο». Δεν είναι μόνο η αναβολή για 
αύριο αυτού που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Είναι 
το «σ’ αγαπώ» που αναβάλαμε να πούμε στους δικούς 
μας ανθρώπους βάζοντας μπροστά την κούραση από 
τις υποχρεώσεις μας, τον λογισμό για ό,τι ο άλλος δεν 
έκανε ώστε να μας δώσει την χαρά που θα θέλαμε, είναι 
η ελλιπής κρίσης για το τι ο άλλος έχει πραγματική 
ανάγκη και η θέαση της ζωής μόνο από την δική μας 
σκοπιά.

Ιδίως η αίσθηση ότι «έχουμε χρόνο»  έχει να κάνει 
και με τα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να μην τους 
λείψει κάτι και θεωρούμε τον εαυτό μας υποχρεωμένο 
να εργάζεται με αυταπάρνηση και κάποτε και χωρίς 
ελεύθερο χρόνο μόνο και μόνο για να είναι η ποιότητα 
της ζωής τους σε αφθονία των όσων και αυτά και 
εμείς επιθυμούμε. Σκεφτόμαστε ότι είναι μικρά. Ότι 
προλαβαίνουμε να δείξουμε την αγάπη και αργότερα, 
αρκεί να μην έχουν υλικές ανάγκες που να μένουν 
ανεκπλήρωτες. Και αναβάλλουμε να συζητήσουμε μαζί 
τους όταν βρεθούν στην εφηβεία είτε γιατί μέσα μας 
πιστεύουμε ότι δεν δικαιούνται να έχουν παράπονα 
από εμάς είτε γιατί φοβόμαστε ότι η συζήτηση δεν θα 
βγάλει πουθενά, αλλά θα γίνει ένα κοντσέρτο εγωισμών 
που θόρυβο φέρνει και όχι συμφιλίωση και συνεννόηση.

Το «έχουμε χρόνο» περνά και από την σχέση 
μας με τον Θεό. Θεωρούμε ότι προλαβαίνουμε να 
μετανοήσουμε για λάθη που έχουμε κάνει, ιδίως 
όταν νιώθουμε και είμαστε νέοι. Προλαβαίνουμε να 

Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 
Λουκ. 11,35

Take heed therefore that the light which is in thee 
be not darkness.

Luk. 11:35

Μετά τη Θ. Λειτουργία 
στη γιορτή του Αγ. 
Ιωάννη του Θεολόγου, 
προστάτου της Θεολογικής 
Ακαδηµίας µας. Στη 
φωτογραφία διακρίνονται 
οι φοιτητές, ο Διάκονος 
Ευδόκιµος, ο π. Νικόδηµος 
Κοντογιωργάκης, ο 
Διευθυντής Επίσκοπος 
Πατάρων Αθηναγόρας και 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Following the Divine 
Liturgy for the Feast day 
of St. John the Theologian, 
Patron saint of our 
Theological Academy. 
Pictured are the students, 
Dn. Evdokimos, Fr. 
Nikodimos Kodogiorgakis, 
Dean of the Academy 
Bishop Athenagoras of 
Patara and Archbishop 
Sotirios.

προσευχηθούμε άλλη ώρα και άλλη μέρα. Δεν πειράζει 
να μην εκκλησιαστούμε μια Κυριακή. Δεν υπάρχει λόγος 
να κοινωνούμε συχνά, αφού θα έρθουν οι γιορτές. Και 
θέλουμε έναν Θεό πάντοτε διαθέσιμο, χωρίς εμείς να 
είμαστε διατεθειμένοι να του δώσουμε ακόμη και το 
ελάχιστο. Γι’  αυτό και το παράπονό μας είναι συχνά 
έντονο.

Ο χρόνος που χάνουμε είναι πολύς. Μας λείπει ένα 
αίσθημα ησυχίας στην καρδιά μας και ένα αίσθημα 
αυτεπίγνωσης που φέρνει η προσευχή, η ώρα που θα 
αφήσουμε τον εαυτό μας να στοχαστεί και να νιώσει τι 
έχουμε αφήσει πίσω. Ποια διαλείμματα δημιουργικής 
αγάπης, κατανόησης και επικοινωνίας μπορούμε να 
βάλουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να βρούμε 
τις γέφυρες αυθεντικής κοινωνίας με τους ανθρώπους 
μας, αλλά και με τον Θεό. Να μπορούμε να νιώθουμε 
ότι ο  χρόνος που πέρασε είχε νόημα. Ότι το παρόν μας 
αξίζει. Ότι κοιτάμε στα μάτια τους άλλους, ότι είμαστε 
κομμάτι από την ψυχή τους και εκείνοι κομμάτι από την 
δική μας. Και την ίδια στιγμή θέλουμε τον Θεό παρόντα 
στον χρόνο της ζωής μας, ώστε να παίρνουμε δύναμη 
και να μην αυταπατόμαστε ότι όλα έχουν να κάνουν 
με το μέλλον.

Οι άνθρωποι συχνά είμαστε αδυσώπητοι στην 
ποσότητα του χρόνου που ζητάμε από τους άλλος. Ο 
Θεός μας αγαπά όμως τόσο που ακόμη και το λίγο μας 
το κάνει πολύ. Αρκεί να είναι δόσιμο μετάνοιας και 
αγάπης.

Πρωτ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Ο πρώην Διευθυντής 
τ η ς  Θ ε ο λ ο γ ι κ ή ς 
μ α ς  A κ α δ η μ ί α ς 
Αρχιμ. Αθηναγόρας 
Ζ η λ ι α σ κ ό π ο υ λ ο ς 
εξελέγη παμψηφεί 
Ε π ί σ κ ο π ο ς  Ν α ζ ι -
ανζού, βοηθός του 
Παναγιωτάτου Οικου-
μενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Θα συνεχίσει τα κα-
θήκοντά του  στην 
Ι .  Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή 
Α μ ε ρ ι κ ή ς .  Θ ε ρ μ ά 
συγχαρητήρια. Άξιος! 

Ο Επίσκοπος Κρα-
τείας κ. Ανδρέας (Ου-
κρανική Ορθόδοξη 
Εκκλησία Καναδά 
υπό το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο) εξελέγη 
κυριάρχης Επίσκοπος 
Τορόντο. Θερμά συγ-
χαρητήρια. Άξιος!

The former Dean of our 
Theological Academy 
Archim. Athenagoras 
Zi l iaskopoulos was 
unanimously elected 
Bishop of Nazianzos, 
Auxiliary Bishop of His 
All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. He 
will continue to serve the Holy Archdiocese of America. 
Warm congratulations. Worthy!

The Bishop of Krateia Andriy (Ukrainian Orthodox 
Church of Canada under the Ecumenical Patriarchate) 
was elected Bishop of Toronto. Warm congratulations. 
Worthy!

Ό χρόνος που χάσαμεΌ χρόνος που χάσαμε

Επί του πιεστηρίουΕπί του πιεστηρίου
Fresh from the PressFresh from the Press

Επίσκοπος Ναζιανζού 
Αθηναγόρας

Επίσκοπος Κρατείας 
Ανδρέας


