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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  

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 ORTHODOX WAYORTHODOX WAY

PPATRIARCHALATRIARCHAL                          
TTORONTOORONTO
OORTHODOX RTHODOX 
TTHEOLOGICAL HEOLOGICAL 
AACADEMYCADEMY

των αποστάσεων. Του μεγαπλουτισμού και της πιο 
εξαθλιωμένης φτώχειας. Των πιο πιθανών ανέσεων 
και των πιο πρωτογονικών στερήσεων. Της ασύδοτης 
ελευθερίας και της μονοκρατορικής ή ολοκληρωτικής 
δικτατορίας - ερμήνευε σκλαβιάς. Εσύ Χριστιανός. Κι 
εγώ χριστιανός. Και όλοι οι βαφτισμένοι χριστιανοί. 
Αλλά τι χριστιανοί; Θερμοί, ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί 
ή του γλυκού νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; Της 
θεωρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του βάθους; Ο 
Θεός και ο καθένας για τον εαυτό του μόνο γνωρίζει τι 
είδους χριστιανός είναι. Μα όποιος δεν ζει το μυστήριο, 
γι’ αυτόν το μυστήριο δεν είναι σωτηρία. Μπορεί να είναι 
μωρία ή σκάνδαλο ή ό,τι δήποτε άλλο, αλλ’ όχι σωτηρία.

Ἐχει γίνει της μόδας τη χριστουγεννιάτικη περίοδο 
να μιλούμε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για ανθρώπινα 
δικαιώματα, κοινωνικά προβλήματα, ηθικά ζητήματα. 
Αυτά όμως είναι τα προϊόντα του βιώματος του 
μυστηρίου. Πόσοι μιλούν για το μυστήριο; Όσοι το ζουν. 
«Απ’ το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα».

Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουμε όλοι κουρασθεί. 
Πολλοί μιλούν και μιλούν παράξενα. Αυτοί νομίζουν, 

ότι τα ξέρουν όλα. Συγχέουν το μυστήριο με τον 
τρόπο παραλαβής του. Δεν θέλουν να καταλάβουν, 
ότι σαν χριστιανοί και Εκκλησία ζούμε μέσα σε 
μια κοινωνία που έχει κυβερνήσεις και νόμους. Σε 
μια ευνομούμενη κοινωνία πρέπει να σεβόμαστε 
και την κυβέρνηση και τους νόμους εφ’ όσον δεν 
αντιτίθενται στην πραγματική αλήθεια της πίστης 
μας. Η Εκκλησία μας στον Καναδά δεν ξεφεύγει 
από την αληθινή μας πίστη. Παρακαλώ όλους να μη 
πάνε στα άκρα. Όλοι να κοινωνήσουν των Αχράντων 
Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, 
αλλά και πάντοτε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες 
και πολλές φορές αποτελέσματα εγωϊσμού.

Ζήσε, χριστιανέ, το μυστήριο. Ζώντας το δεν θα 
φαντάζεις και δεν θα εντυπωσιάζεις. Αλλά το ζήσιμό 
του είναι δυνατότερο από ατομική ενέργεια. Είναι 
ενέργεια ακατάλυτη, της οποίας τα προϊόντα θα είναι 
η ειρήνη, η δικαιοσύνη και κάθε αρετή και το τελικό 
της αποτέλεσμα το ανέβασμά σου στη βασιλεία των 
ουρανών. Αυτή είναι και η ευχή μου και η ολόθερμη 
προσευχή μου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

Μυστήριον Ξένον...Μυστήριον Ξένον...
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

«H Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και 
θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ» είπε ο προφήτης.

«Θα εξακολουθείτε να κοιμάσθε αν ο Θεός δεν 
στείλει κάποιον φροντίζοντας για σας» φιλοσόφησε 
ο Σωκράτης.

«Στη διηρεμένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεότητα 
θα λάβει σάρκα. Αυτή θα φέρει την απαλλαγή απ’ 
τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα κρεμασθεί από 
αγνώμονα λαό και με τη θέλησή Του θα υποστεί όλα 
τα πάθη» αποφθεγμάτισε ο Σόλων.

«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, 
θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί» έγραψε ο Πλάτων.

Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν είναι όλα 
αυτά προφητείες; Και απορείς περισσότερο, σαν 
σκέφτεσαι πως το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Ο 
Εμμανουήλ, δηλ. ο ««μαζί μας ο Θεός» γεννήθηκε. 
Όλα αυτά πληρώθησαν στο πρόσωπο του υιού 
της Παρθένου. Και όμως. Για τους Έλληνες η 
ενανθρώπηση του Θεού ήταν μωρία. Για τους 
Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς και γιατί;

Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα είπαν 
δεν ήταν ο καθένας. Ήταν πνεύματα μεγάλα. Αν 
θέλεις, ήταν πνεύματα, που είχαν εισέλθει, είχαν 
ζήσει το μυστήριο. Ποιο μυστήριο; Το μυστήριο 
της ενανθρώπησης του Θεού. Μάλιστα! Ο Άγιος 
Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας μιλάει για προ 
Χριστού χριστιανούς. Και αυτούς εννοεί.

Τούτο το μυστήριο είναι ξένο και παράδοξο. Το 
σπήλαιο γίνεται ουρανός. Η Παρθένος χερουβικός 
θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο οποίο χωρεί ο αχώρητος. 
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άυλος, υλικός. Ο 
αχώρητος, χωρητός. Ποιος νους μπορεί να χωρέσει 
αυτά; Ποια λογική να τα κατανοήσει; Να τα 
ερμηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως για τον κοινό 
λογικό νου αυτά είναι μωρία και σκάνδαλο.

Το μυστήριο δεν ερμηνεύεται. Δεν δέχεται 
ορισμούς και περιορισμούς. Δεν ψηλαφίζεται. Δεν 
ανατέμνεται. Μόνον το ζουν όσοι το πιστεύουν. 
Και το πιστεύουν όσοι το ζουν και μετέχουν. Όσοι 
αίρονται πάνω απ’ την κοινή λογική. Όσοι βγαίνουν 
απ’ τα όρια του πεπερασμένου. Όσοι δεν αρκούνται 
στη ρουτίνα της καθημερινότητος. Όσων το πνεύμα 
δεν θολώνεται απ’ τον μποχό και την βόχα της 
αμαρτίας.

Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και είναι 
μαζί μας. Μυστήριο μέγα. Ξένο και παράδοξο. Για 
τους Έλληνες μωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. 
Για τους χριστιανούς σωτηρία.

Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα. Του αιώνα 
των πυρηνικών όπλων και των διαστημοπλοίων. Των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εκμηδενισμού 

Ευχόμαστε σε όλους 
Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο τον Καινούργιο 
Χρόνο. Προσευχή μας 

ο εναθρωπήσας Χριστός 
να δώσει λύση σε όλα τα 

προβλήματα.

We wish you all a Merry 
Christmas and a Happy New Year. 

We pray for Christ to provide 
solutions to all problems.

Η εξοχ. Πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου 
επισκέφθηκε επισήμως την Ιερά μας 
Αρχιεπισκοπή συνοδευομένη από τον 
Εντιμ. Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας στο 
Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη και έτυχε 
πάσης τιμής. Στη φωτογραφία με τους 
φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας, 
τον Γεν. Πρόξ. κ. Β. Μαλιγκούδη, τον 
Επίσκ. Πατάρων Αθηναγόρα, τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ιερέων π. Παναγιώτη 
Αυγερόπουλο και τον Αρχιεπ. Σωτήριο.
H . E .  K o n s t a n t i n a  A t h a n a s s i a d o u 
A m b a s s a d o r  P l e n i p o t e n t i a r y  a n d 
Extraordinary of Greece to Canada, formally 
visited our Holy Archdiocese accompanied 
by Mr. Victor Maligoudis the Consul General 

of Greece in Toronto, and was accorded with full honors. She is pictured with the students of our Theological Academy, Mr. Victor Maligoudis the Consul 
General of Greece in Toronto, Bishop of Patara Athenagoras, The President of the Clergy Association Fr. P. Avgeropoulos and Archbishop Sotirios.

Εσπερινός στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο 
με τον Αρχιεπ. Σωτήριο και αρκετούς ιερείς. Έψαλλαν 
οι φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας και ο κ. 
Σωτήρης Κανάβας. Απουσίαζε ο ιερατ. προϊστάμενος 
π. Απόστολος Γκόλιας λόγω ασθενείας. Τα πάντα ήσαν 
οργανωμένα άριστα από την πρόεδρο κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου, το Διοικ. Συμβούλιο, τη Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα και όλους τους συνεργάτες τους. Θερμά 
συγχαρητήρια!
Great Vespers at the celebrating Church of St. Nicholas 
with Archbishop Sotirios and many priests. The students 
of our Theological Academy chanted with Mr. Sotiris 
Kanavas. The parish priest, Fr. Apostolos Gkolias was 
absent due to illness. Everything was well-organized 
by the president Ms. Anastasia Sotiropoulos, the Parish 
Committee, the Ladies Philoptochos and all their co-
workers. Gongratulations!



  22        ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει  η 

ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή στραφῆτε καί Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή στραφῆτε καί 
γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Ματθ. 18, 3

Let the little children come to Me, and Let the little children come to Me, and 
do not forbid them; for of such is the do not forbid them; for of such is the 

kingdom of heaven.kingdom of heaven.
Matt. 18:3

Πώς να Πώς να διδάξουμε διδάξουμε 
στα παιδιά στα παιδιά μας το νόημα μας το νόημα 

των Χριστουγέννωντων Χριστουγέννων
Υπάρχει μία περίοδος του έτους, η οποία έχει ξεχωριστή 

σημασία για όλους μας, αλλά ακόμα περισσότερο για τα 
μικρά παιδιά. Η περίοδος των Χριστουγέννων κρύβει μία 
μαγεία με πολλά φανερά, αλλά και κρυφά νοήματα. Τα 
Χριστούγεννα είναι η ιδανική περίοδος να αναζητήσουμε 
τα συναισθήματά μας, μεταλαμπαδεύοντάς τα στα 
παιδιά μας. Μία ευκαιρία για εμάς, ένα σπουδαίο δώρο 
για τα παιδιά.

Υπάρχουν κάποια σημεία, στα οποία αξίζει να 
σταθούμε:

Α. Το νόημα του «δίνω» (η προσφορά)
Μία από τις πιο βαθιές έννοιες των Χριστουγέννων 

αποτελεί εκείνη της προσφοράς. Η ανιδιοτελής 
προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παροχή υλικών 
και συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο 
είναι μία έννοια, την οποία συχνά οι ρυθμοί της 
καθημερινότητας δεν μας επιτρέπουν να ακολουθούμε. 
Μέσα όμως από την προσφορά, μπορούμε να βελτιώσουμε 
πτυχές της προσωπικότητάς μας. Και αυτό αποτελεί ένα 
χρήσιμο μάθημα και για τα παιδιά μας.

Σε αυτά τα πλαίσια έγκειται και η έννοια της 
φιλανθρωπίας,  μέσω της προσφοράς μας σε 
συνανθρώπους μας που έχουν κάποια ανάγκη. Ένα 
σκέπασμα, λίγα χρήματα, φάρμακα ή ακόμα και μόνο 
μία καλή κουβέντα, αρκεί πολλές φορές για να απαλύνει 
τον πόνο τους.

Μπορείτε, αν θέλετε, να τους μιλήσετε για το 
συναίσθημα του να «δίνω, χωρίς να περιμένω 
αντάλλαγμα», φέρνοντας ως παράδειγμα την φροντίδα 
και το καταφύγιο που παρείχαν οι απλοί βοσκοί στον 
Χριστό, κατά τη γέννησή του μέσα στη φάτνη και 
εξηγώντας τους ότι ακόμα και μέσα από μία μικρή και 
απλή προσφορά, μπορεί να προκύψει κάτι σπουδαίο.

Β. Το νόημα του «παίρνω» (το δώρο)
Εδώ, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε σημασία 

είναι ο λόγος για τον οποίο το παιδί θα λάβει ένα δώρο. 
Κάποιες φορές ίσως τα παιδιά συνδυάζουν τα δώρα ως 
ανταμοιβή για μια καλή πράξη. Ένας καλός βαθμός στο 
σχολείο ή ένα καθαρό και οργανωμένο υπνοδωμάτιο, 
μπορεί να σηματοδοτεί και την αγορά ενός δώρου από 
τους γονείς. Τα δώρα όμως των Χριστουγέννων δεν 

αντιστοιχούν σε μία «καλή πράξη», 
οπότε για ποιόν λόγο τα λαμβάνουν;

Τα παιδιά είναι ευκαιρία να κατανοήσουν ότι το δώρο 
δεν κρίνεται από την ανταλλακτική του αξία, αλλά 
προσφέρεται από καρδιάς και συμβολίζει την έμπρακτη 
αγάπη και την έγνοια του ενός για τον άλλον.

Αν θέλετε, μπορείτε να συζητήσετε με τα παιδιά 
σχετικά με τα δώρα που έφεραν οι τρείς μάγοι στον μικρό 
Χριστό, με αφορμή την γέννησή του. Δεν περίμεναν 
κάποιο αντάλλαγμα, αντίθετα η πράξη τους ήταν από 
μόνη της ανιδιοτελής.

Γ. Το νόημα της ενότητας της οικογένειας
Την περίοδο των εορτών, η οικογένεια συνηθίζει να 

συγκεντρώνεται όλη μαζί για να γιορτάσει τη γέννηση 
του Χριστού. Μικροί και μεγάλοι παραμερίζουν, για λίγες 
ημέρες, τις υποχρεώσεις τους και φροντίζουν να ζήσουν 
στιγμές θαλπωρής με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Συχνά, οι αντιξοότητες της ζωής, δεν μας αφήνουν να 
χαρούμε τέτοιες στιγμές και αυτό μεταφέρεται και στην 
ψυχολογία των παιδιών.

Αναφέροντας, αν επιθυμείτε, το παράδειγμα της 
γέννησης και των δυσκολιών που συνάντησαν ο Ιωσήφ 
και η Μαρία μέχρι να βρουν καταφύγιο στη φάτνη, 
μπορείτε να διδάξετε στα παιδιά ότι η ενότητα της 
οικογένειας παραμένει πάντα μέσα στις καρδιές μας, 
όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που χρειάζεται 
να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά στη ζωή μας. Για 
παράδειγμα επίσης, μπορείτε να αναφερθείτε στις 
πρόσφατες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλοι οι 
άνθρωποι του πλανήτη με την παρουσία του κορονοϊού.

Δ. Το νόημα της μεταδοτικότητας του πνεύματος 
των Χριστουγέννων

Την παραμονή των Χριστουγέννων, παλαιότερα 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι δρόμοι γέμιζαν παιδιά, τα οποία 
επισκέπτονταν τα γειτονικά σπίτια, για να τραγουδήσουν 
τα κάλαντα, ενημερώνοντας για το γεγονός της 

γέννησης του Χριστού. Ένα χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο 
σημασιολογικά φέρει μαζί την ελπίδα ενός καλύτερου 
μέλλοντος. Τα παιδιά υμνώντας τη γέννηση του Χριστού 
γεμίζουν χαρά, ενέργεια και προσμονή για το αύριο. Στις 
μέρες μας, τα παιδιά συνεχίζουν να λένε τα κάλαντα 
περισσότερο σε συγγενικά τους σπίτια ή οργανωμένα 
σε σχολικές εκδηλώσεις. 

Όπως το λαμπερό αστέρι της Βηθλεέμ, που με το 
φως του ανήγγειλε σε όλο τον κόσμο τη γέννηση του 
Χριστού, θα μπορούσαμε να πούμε πως και τα παιδιά, 
με τον θόρυβο των τρίγωνων μουσικών οργάνων 
και τους ψαλμούς, μεταδίδουν μέχρι και σήμερα τη 
γέννηση της χαράς και της ελπίδας. Και το πνεύμα των 
Χριστουγέννων, επισκέπτεται κάθε σπίτι.

Ε. Το νόημα της ύπαρξης του Άγιου Βασίλη
Τα Χριστούγεννα συνδέονται και με την ύπαρξη του 

καλού και αγαθού γέροντα Αγίου, ο οποίος επισκέπτεται 
κάθε χρόνο όλα τα σπίτια μέσα στην ίδια νύχτα. Ποιό 
είναι όμως το νόημα της ύπαρξής του;

Πίσω από τη μορφή του Άγιου Βασίλη, κρύβεται ένα 
φιλάνθρωπο πρόσωπο. Στον δυτικό κόσμο, η φιγούρα του 
Αγίου είναι βασισμένη στη ζωή του Αγίου Νικολάου, που 
δώρισε στους φτωχούς την κληρονομιά του, ενώ στο χώρο 
μας,  βασίζεται στον Μέγα Βασίλειο από την Καισαρεία, ο 
οποίος είχε αφήσει πίσω του μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.

Αυτό που αναζητάμε στο τέλος της χρονιάς και αυτό 
που μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά – και αυτό 
που, στην ουσία, «θέλει να ξέρει» ο Άγιος Βασίλης - 
είναι ένας απολογισμός των συμπεριφορών μας, για 
να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις επιλογές και τις 
αποφάσεις μας τη νέα χρονιά, βελτιώνοντας τον ίδιο 
μας τον εαυτό.

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που μπορούμε 
να πάρουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε τις αξίες της 
κατανόησης και της ανιδιοτέλειας, της συμβολής προς 
τον συνάνθρωπο και της ενότητας. 

Ας διδάξουμε στα παιδιά μας το πραγματικό νόημα των 
Χριστουγέννων και της προσφοράς και να θυμόμαστε ότι 
κανένα δώρο δεν ικανοποιεί περισσότερο ένα παιδί από 
την αγάπη και τη ζεστή αγκαλιά των γονιών του.

Κάλαντα Χριστουγέννων

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις"
και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα,

φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι,
πού εγεννήθη ο Χριστός, να παν να Τον ευρώσι.

Ευφρόσυνα Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!

Δεκέμβρης 2021! Με προσπάθεια, 
υπομονή, επιμονή, αφοσίωση στο έργο 

μας και κυρίως απέραντη αγάπη για τους μαθητές μας, 
φτάσαμε στον τελευταίο μήνα της χρονιάς. 

Μιας χρονιάς διαφορετικής, που παρόλες όμως 
τις δυσκολίες καταφέραμε με αισιοδοξία, πίστη και 
συνέπεια να φτάσουμε στο τέλος. 

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, υπεύθυνοι 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας της επαρχίας Οντάριο, 
επισκέφτηκαν το σχολείο μας με σκοπό τον ενδελεχή 
έλεγχο, για να διαπιστωθεί ότι τηρούνται αυστηρά όλα 
τα μέτρα για την προστασία μαθητών και προσωπικού 
από τον Covid 19. Αποχώρησαν βρίσκοντάς τα όλα 
στην εντέλεια.

Καθώς τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος να 

αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε όλα όσα έχουμε, 
πρέπει να θυμόμαστε και να βοηθούμε αυτούς που είναι 
λιγότερο τυχεροί από εμάς, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές. Οι μαθητές/τριές μας συγκέντρωσαν παιδικά 
ρούχα και παιχνίδια για τις κοινωνικές υπήρεσίες.

Έχουμε, επίσης, ξεκινήσει την προετοιμασία για 
τα Χριστούγεννα, συζητώντας τα έθιμα και τις 
παραδόσεις των Χριστουγέννων. Οι μαθητές ακούνε 
χριστουγεννιάτικη μουσική και κάνουν διάφορες 
δραστηριότητες μαθαίνοντας την πραγματική έννοια 
των Χριστουγέννων. 

 Επίσης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το σχολείο 
μας πήρε μέρος στον Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής του Αντένα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στους μαθητές μας.

 Τέλος, στο πλαίσιο «του εορτασμού», οι μαθητές 
έμαθαν τραγούδια  και  ποιήματα τα  οποία 

βιντεοσκοπήθηκαν, ώστε οι μαθητές να χαρούν, αλλά 
και οι γονείς να έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν. 
Ένα ολιγόλεπτο βίντεο κάθε τάξης θα αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο μας θα είναι 
κλειστό για τις διακοπές των Χριστουγέννων από 
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου 2022.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Χρόνια Πολλά, Καλά 
Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχισμένη και 

ασφαλή νέα χρονιά!  
«Τ’ αστέρι από τη Βηθλεέμ τον δρόμο να φωτίζει, 

χαρά, υγεία, προκοπή σε όλους να χαρίζει.»

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

Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο Του το μάτι.
Να ιδώ την πρώτη Του ματιά και το χαμόγελό Του,
το στέμμα των ακτίνων Του γύρω στο μέτωπό Του.

Να λάμψω από τη λάμψη Του κι’ εγώ σαν διαμαντάκι
κι’ από τη θεία Του πνοή να γίνω λουλουδάκι.

Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια Του των Μάγων η λατρεία.

Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο Του το μάτι.

Το Ημερήσιο  Ελληνορθόδοξο Σχολείο  της 
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του  Οντάριο .  Το 
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές 
του εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
το επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα, η διδασκαλία  των ελληνικών, των 
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης πίστης και  το 
ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
των παιδιών για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία. 

Για πληροφορίες και εγγραφές: τηλ: 416-463-722, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca, ιστοσελίδα 
www.mgos.ca.
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ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Η Ιερά Ακολουθία Η Ιερά Ακολουθία 
της Προσκομιδήςτης Προσκομιδής

Τα δώρα των χριστιανών Τα δώρα των χριστιανών 
για τη Θεία Λειτουργίαγια τη Θεία Λειτουργία

Όταν ο Ιερέας πρόκειται να τελέσει την Θεία 
Λειτουργία, στη διάρκεια του Όρθρου, τελεί την 
ακολουθία της Προσκομιδής. Η ακολουθία αυτή 
γίνεται στο ειδικό μέρος του Ιερού Βήματος. Σε ένα 
μικρό βαθούλωμα στον τοίχο, στα αριστερά της Αγίας 
Τράπεζας, που ονομάζεται «Προσκομιδή» ή «Αγία 
Πρόθεση».

Στην Προσκομιδή προετοιμάζει ο Ιερέας τα τίμια 
Δώρα (ψωμί και κρασί), που θα χρειαστούν για την Θεία 
Λειτουργία. Βάζει δηλαδή τον Αμνό και τις μερίδες των 
μελών της Εκκλησίας πάνω στον άγιο δίσκο και το κρασί 

μέσα στο Άγιο Ποτήριο.
Το ψωμί είναι από καθαρό σιτάρι. Το έχουν 

ζυμώσει με προσευχή ευλαβείς γυναίκες. 
Έχει κυκλικό σχήμα και έχει σφραγισθεί 

με ειδική σφραγίδα. Ονομάζεται 
«πρόσφορο».

Στον άγιο δίσκο υπάρχει μια 
μερίδα για κάθε μέλος της 
Εκκλησίας.  Πάνω σ’  αυτόν 
τον μικρό δίσκο, σε κάθε Θεία 
Λειτουργία, συγκεντρωνόμαστε 
όλοι μας για να κοινωνήσουμε τον 
Χριστό (το Σώμα και το Αίμα Του) 
και να επικοινωνήσουμε μεταξύ 
μας.

«Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία, 
στον Όρθρο, ο ιερέας κάνει την 
τελετή της Προσκομιδής. Φέρνει 
δηλαδή στην αγία Πρόθεση τις 
προσφορές των πιστών και τις 
τεμαχίζει .  Πρώτα βγάζει τη 
μεγάλη μερίδα, τον Αμνό, που 

θα μεταβληθεί σε Σώμα Κυρίου και έπειτα τις μερίδες 
της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγγέλων, των Αγίων και 
των Χριστιανών, «ζώντων και τεθνεώτων», τις οποίες 
τοποθετεί γύρω από τον Αμνό, μέσα στο ιερό δισκάριο.

Βλέπετε; Ολόκληρη η Εκκλησία… μέσα στο δισκάριο! 
Ο Κύριος Ιησούς, η Παναγία Μητέρα Του, ο Τίμιος 
Πρόδρομος, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, 
οι Όσιοι, οι Δίκαιοι, «πάντων των αγίων ο χορός», 
ενωμένοι μ’ εμάς, τους ευτελείς και ταπεινούς. Κοινωνία 
ζωντανών και πεθαμένων. Κοινωνία Αγίων και 
αμαρτωλών. Κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Αυτή είναι 
η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού!»

 (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
www.faneromenihol.gr

Η Σφαγή Η Σφαγή των Νηπίωντων Νηπίων
Εκτυλίχθηκε στη Βηθλεέμ λίγο μετά τη γέννηση του 

Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τις Γραφές. Με διαταγή του 
διανοητικά ανισόρροπου βασιλιά της Ιουδαίας Ηρώδη 
του Μεγάλου (73 - 4 π.Χ.) θανατώθηκαν όλα τα νήπια 
έως δύο ετών, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει και 
να εξαφανίσει από προσώπου γης τον Ιησού Χριστό, που 
σύμφωνα με προφητεία θα αμφισβητούσε την εξουσία 
του. Ο χριστιανικός κόσμος, που θεωρεί τα θανατωθέντα 
νήπια ως τους πρώτους μάρτυρες της πίστης, τιμά τη 
μνήμη τους κάθε χρόνο στις 28 Δεκεμβρίου (Καθολική 
Εκκλησία) και στις 29 Δεκεμβρίου (Ορθόδοξη Εκκλησία). 
Το ιστορικό γεγονός της σφαγής των νηπίων δεν 
αναφέρεται καν από τον σπουδαίο ιστορικό της εποχής 
εκείνης Φλάβιο Ιώσηπο (37 -100), ενώ σύγχρονοι 
Δυτικοί θεολόγοι, κυρίως Αγγλοαμερικανοί, εκφράζουν 
προβληματισμό ή και αμφισβητούν τη σφαγή των 
νηπίων.

Σύμφωνα με την αφήγηση του ευαγγελιστή Ματθαίου 
(β’ 1-18), λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού τρεις Μάγοι 
από την Ανατολή κατέφθασαν στην Ιερουσαλήμ 
και ρωτούσαν για το πού θα βρουν τον νεογέννητο 
βασιλιά των Ιουδαίων. Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς των 
Ιουδαίων Ηρώδης ταράχθηκε. Συγκάλεσε σύσκεψη 
των Αρχιερέων και Γραμματέων και τους ζήτησε 
πληροφορίες για τον τόπο γέννησης του Χριστού. Αυτοί 
του είπαν ότι σύμφωνα με τις Γραφές θα γεννηθεί στη 
Βηθλεέμ. Αμέσως μετά, ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους 
Μάγους και τους είπε να του υποδείξουν πού βρίσκεται 
το παιδί για να πάει και ο ίδιος να το προσκυνήσει.

Πράγματι, οι Μάγοι καθοδηγούμενοι από το Άστρο 
βρήκαν το θείο βρέφος και αφού το προσκύνησαν, του 
προσέφεραν δώρα (σμύρνα, χρυσό, λιβάνι). Όμως, το 
βράδυ στον ύπνο τους είδαν όνειρο με τη θεϊκή εντολή 
να μην συναντηθούν ξανά με τον Ηρώδη κι έτσι 
αναχώρησαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. 
Στη συνέχεια, ένας άγγελος φάνηκε στον ύπνο του 
Ιωσήφ και του διαμήνυσε να πάρει το μικρό Χριστό και 
τη Μαρία και να πάνε στην Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης 
σκοπεύει να το σκοτώσει.

Όταν ο Ηρώδης αντιλήφθηκε ότι  οι  Μάγοι 
τον εξαπάτησαν και δεν εμφανίστηκαν στην 
προγραμματισμένη συνάντησή τους, εξοργίστηκε και 
διέταξε τους στρατιώτες του να σφάξουν όλα τα νήπια 
της Βηθλεέμ μικρότερα των δύο ετών. Με αυτό τον τρόπο 
εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιερεμία «Κραυγή πόνου 

και σπαραγμός ακούσθηκε στην περιοχή Ραμά. Η Ραχήλ 
έκλαιγε τα παιδιά της».

Την ιστορία της σφαγής των νηπίων επαναλαμβάνει 
και το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Ο ρωμαίος 
ιστορικός Μακρόβιος, που έζησε τον 5ο αιώνα, αναφέρει 
ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο μικρός γιος του 
Ηρώδη, Αντίπατρος, για τον οποίο ο παρανοϊκός 
βασιλιάς είπε το εξής αμίμητο: «Κρείσσον Ηρώδου ύα 
είναι, ή υία» («Καλλίτερα να είναι κάποιος χοίρος του 
Ηρώδη παρά γιος του»). Όσον αφορά τον αριθμό των 
θανατωθέντων νηπίων, αυτοί ποικίλουν, από 14.000 έως 
144.000, σύμφωνα με βυζαντινές και κοπτικές πηγές. 

Ο Ηρώδης (73-4 π.Χ.), Άραβας την καταγωγή, υπήρξε 

διορισμένος από τους Ρωμαίους βασιλιάς της Ιουδαίας. 
Διακρίθηκε τόσο για τις στρατιωτικές, όσο και τις 
διοικητικές του ικανότητες. Έχτισε πολλά φρούρια, 
υδραγωγεία, θέατρα και άλλα δημόσια κτίρια, και 
ανύψωσε σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των υπηκόων 
του. Γι’ αυτό ονομάστηκε Μέγας. Με την πάροδο του 
χρόνου άρχισε να παρουσιάζει διανοητική αστάθεια, με 
αποτέλεσμα να εμπλακεί σε οικογενειακές δολοπλοκίες 
και απάτες, που αμαύρωσαν τη φήμη του και τον έκαναν 
μισητό στο λαό του. Έτσι, η σφαγή των νηπίων στη 
Βηθλεέμ, λίγο πριν από τον θάνατό του, ήταν απόλυτα 
συνεπής με την διανοητική σύγχυση, στην οποία είχε 
περιπέσει.

Web

Αγία ΤριάςΑγία Τριάς
Εγώ πιστεύω σε Θεό Τριαδικό και Ένα,
Πατέρα, Πνεύμα και Υιό, Τριάδα την Αγία.
Άναρχος είναι ο Πατήρ, και ο Υιός γεννάται,
το Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός μονάχα.

Το Ένας και Τριαδικός μυστήριο μέγα είναι.
Σαν έχει τρία πρόσωπα, ένας Θεός πώς είναι;
Μην κοπιάζεις να το βρεις. Μυστήριο! Δεν ξηγιέται.
Αληθινό μυστήριο. Στο νου σου δε χωριέται.

Στην αμμουδιά περπάταγε ο θείος Αυγουστίνος.
Νερό απ’ τον ωκεανό σε μια γουρνίτσα βάζει
εκείνος ο μικρός - μικρός. Ρωτά ο Αυγουστίνος:
Μικρούλη μου τι σκέφτεσαι; Καί απαντά εκείνος:

Ετούτο τον ωκεανό στη γούρν’αυτή θα βάλω.
Πώς είναι τούτο δυνατό; Κάνεις λάθος μεγάλο.
Αν όλ’αυτή η θάλασσα στη γούρνα αυτή δεν μπαίνει,
μες στο δικό σου καύκαλο ο Άπειρος χωράει;

Άφαντος έγιν’ο μικρός και μάθημα μεγάλο
στον Αυγουστίνο έδωκε, και σε καθένα άλλο.
Η Παληά η Διαθήκη για Θεό Ένα μιλάει.
Μυστικά μας παριστάνει την Τριάδα την Αγία.

Η Σάρρα και ο Αβραάμ φιλοξενία δίδουν
σε τρεις αγγέλους θεϊκούς. Καί κείνοι συμβολίζουν
Θεού τα τρία πρόσωπα. Και όλοι το γνωρίζουν
πως τα «εμείς» εδάφια Τριάδα μας θυμίζουν.

Η Διαθήκη η Καινή μιλάει για Τριάδα.
Στον Ιορδάνη ο Χριστός, Πνεύμα σαν περιστέρι
βλέπει, κι’ακούγεται φωνή Πατρός απ’τους αιθέρες,
Ούτος εστί μου ο Υιός, μ’αυτόν τον κόσμο σώζω.

Τριαδικέ μόνε Θεέ. Πάτερ, Υιέ και Πνεύμα,
εδώ στη γη άγγιζ’εμάς με μόνο σου το βλέμμα.
Κάμε με τους αγγέλους Σου να Σε υμνολογούμε,
και ένα και Τριαδικό να Σε δοξολογούμε.

Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα 

καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν 
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Ματθ. 5, 16
In the same way, let your light shine In the same way, let your light shine 
before others, that they may see your before others, that they may see your 

good deeds and glorify your good deeds and glorify your 
Father in heaven.Father in heaven.

Matt. 5:16

Πώς χάνεται Πώς χάνεται 
η ζωήη ζωή

-Παππού πώς χάνεις τη 
ζωή σου;

-Γιέ μου, η ζωή χάνεται με 
πολλούς τρόπους. 

Χάνεται όταν θέλεις να 
ζήσεις τη ζωή των άλλων και 
όχι τη δική σου.

Χάνεται κριτικάροντας τα 
λάθη των άλλων, όχι βελτιώνοντας τα δικά σου.

Χάνεται όταν μετανιώνεις κάθε στιγμή που απέτυχες 
και δεν ψάχνεις λύσεις για να πετύχεις.

Χάνεται όταν ξοδεύεις ζηλεύοντας τούς άλλους και 
δεν ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Χάνεται όταν εστιάζεις μόνο στα αρνητικά και 
σταματάς να απολαμβάνεις τα καλά.

Η ζωή  δεν χάνεται όταν σταματάς να αναπνέεις, 
σταματά μόνο όταν σταματήσεις να είσαι ευτυχισμένος. 
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«Νηπιάζει δι’ εμέ..»«Νηπιάζει δι’ εμέ..»
Ο άναρχος. Ό πιο παλαιός. Ο άπειρος Θεός 

νηπιάζει. Γίνεται νήπιο για μένα. Παίρνει 
την σάρκα μου. Την άνθρώπινη φύση μου. 
Καταδέχεται την γη μου. Την φάτνη μου. Την 
κούνια μου. Μαθαίνει κι αυτός σαν κι εμένα 
να περπατά. Να κάνει τα πρώτα βήματά του. 
Να αρθρώνει τις πρώτες του λέξεις. Να έχει 
την ανάγκη και την προστασία της μάνας 
του και του θετού του πατέρα του Ιωσήφ. 
Αναγκάζεται να φύγει στην Αίγυπτο. Για 
να γλυτώσει απ' τον Ηρώδη. Κι όλα αυτά 
για μένα. Ήταν και είναι Θεός. Δεν είχε 
ανάγκη να ταπεινωθεί τόσο. Σαν άνθρωπος 
υποβλήθηκε σε όλες αυτές τις ταπεινώσεις 
και θυσίες. Και το έκανε για μένα. Για να με 
σώσει. Για να με ανεβάσει. Για να με κάνει 
θεό κατά χάρη. Στο νήπιο τής Βηθλεέμ, έχομε 
το «πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς». 
Ποια χαρά! Ποιά τιμή! Ποια ευτυχία! Με 
καλεί να γίνω κι εγώ νήπιο. Ν' αναγεννηθώ. 
Να γίνω καινούργιος άνθρωπος. Ν’ αποθέσω 
τον παλαιό μου άνθρωπο. Να νοιώσω 
γεμάτος σφρίγος και ζωή πνευματικά. Θ' 
ανταποκριθώ στο κάλεσμά Του; Θα οικειωθώ 
την τιμή; Θα κάνω κτήμα μου την μεγάλη 
προσφορά Του; Αν ναι, θά'μαι κερδισμένος. 
Αν όχι, θά'μαι ο χαμένος. Εκείνος ήλθε. Εγώ 
πρέπει να διαλέξω. Θα πάω μαζί Του;

Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ 
ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

Ματθ. 18, 20

For where two or three are gathered For where two or three are gathered 
together in My name, I am there in the together in My name, I am there in the 

midst of them.”midst of them.”
Matt. 18:20

Η αδικία γι’ αυτόν που τον αφορά είναι, χωρίς 
αμφιβολία, ένα μαρτύριο. Θέλει να εξηγήσει, να 
πείσει, να διαμαρτυρηθεί. Αλλά πώς θα το κάνει 
χωρίς εσωτερική ή και εξωτερική αναστάτωση, όταν, 
μάλιστα, δεν υπάρχει κατανόηση στον περίγυρο; Σε 
τέτοιες καταστάσεις μπορεί ο άνθρωπός να φτάσει σε 
ακραία συμπεριφορά, είτε προς τους αδικούντας τον 
είτε προς τον εαυτό του, ενεργώντας ακραία, άτσαλα 
και σπασμωδικά.

Είναι βοηθητικό να κατανοήσουμε πως τίποτα στη 
ζωή μας δεν είναι τυχαίο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. 
Όλα συμβάλλουν, σε κάποια στιγμή, στην πνευματική 
μας ωριμότητα. Αυτή η αποδοχή θα μας βοηθήσει να 
δούμε τη δοκιμασία της αδικίας ως μέσο και τρόπο 
που στο τέλος της ημέρας θα μας σπρώξει να πάμε 
παραπέρα, όχι απαραίτητα με επιτυχία στο επάγγελμα 
ή στο κύρος μας έναντι των ανθρώπων, αλλά στην 
εσωτερική πνευματική μας ανάπτυξη θεωρώντας τον 
εαυτό μας και τη ζωή μας «εν ετέρα μορφή».

Αναφέρεται στα περιστατικά που βίωσαν οι άνθρωποι 
μετά την κοίμηση του αγίου Νεκταρίου, ότι μια μοναχή 
της Μονής της Αγίας Τριάδος, που ίδρυσε ο άγιος, 
διερωτάτο πώς αγίασε, κάνοντας τόσα θαύματα, 
αφού δεν ήταν μεγάλος ασκητής, όπως αυτούς που 
διαβάζουμε στα Συναξάρια. Ο άγιος, τότε, ήλθε στον 
ύπνο της και της είπε: -Πράγματι, δεν ήμουν μεγάλος 
ασκητής. Δέχτηκα, όμως, τη συκοφαντία.

Βέβαια, κανένα σταυρό κανενός ανθρώπου δεν 
μπορούμε να έχουμε απαίτηση απ’ αυτόν να τον 
σηκώσει, όταν μάλιστα ο Χριστός μας λέει: «Όστις 
θέλει…». Για να σηκώσει κανείς το σταυρό της αδικίας, 
χωρίς διαμαρτυρία και αντίδραση, χρειάζεται να δει 
πίσω από τα φαινόμενα την ουσία. Χρειάζεται, δηλαδή, 
να διακρίνει την αγάπη του Θεού που θέλει να τον 
ανεβάσει στην αγιότητα, καθώς έκαμε και κάμνει με 
τους εκλεκτούς Του. Μιαν αγιότητα που πηγάζει από 
τον Ένα και απόλυτο Άγιο, τον Ιησού Χριστό, που δεν 
πέρασε τη ζωή Του χωρίς αδικία, χωρίς συκοφαντία, 
χωρίς σταυρό.

Τότε, μπορεί ο αδικούμενος να σιωπήσει, αφήνοντας 
το Θεό να μιλήσει στην ώρα που Εκείνος νομίζει. Αλλά, 
με την πιο πάνω θεώρηση, και να θέλει να εξηγήσει για 
την γενόμενη αδικία, θα το κάνει απλά, χωρίς ένταση 
και αντιπάθεια, που σκοτώνει την ειρήνη της καρδιάς 
και σβήνει το Φως του Χριστού.

Στις δύσκολες ώρες της αδικίας, η προσευχή, η σιωπή 
των δακρύων, η εμπιστοσύνη στο Θεό των Δυνάμεων 
και της Αγάπης που είναι «η βοήθεια των αβοήθητων, 
η ελπίς των απηλπισμένων» (Λειτουργία Μ. Βασιλείου), 
θα δώσουν δύναμη, υπομονή, ελπίδα, που θα διώξουν 
τη δαιμονική απόγνωση και θα φέρουν γαλήνη. Τότε 
θα νιώσει ο κάθε αδικούμενος από τους ανθρώπους 
την εγγύτητα του Θεού και την οικειότητα μαζί Του, 
που οδηγεί στην καλή παρρησία, στο θάρρος των αγίων.

isagiastriados.com

είναι ο «άρτος της ζωής», ο «άρτος ο ζων», ο «άρτος ο εκ 
του ουρανού καταβάς» (Ιωάν. στ, 35/51/41).

Ο άρτος συμβολίζει ακόμη την Εκκλησία, καθώς τα 
μέλη της –οι πιστοί- ήταν πριν διεσπαρμένα όπως το 
σιτάρι στους αγρούς, αλλά δια του Χριστού συνήχθησαν 
(συγκεντρώθηκαν) σε ένα σώμα.

Αλλά και εσχατολογικώς, ο άρτος θεωρήθηκε εικόνα 
της Βασιλείας του Θεού, καθώς οι συμμετέχοντες σ’ 
αυτήν θα βρίσκονται σε πλήρη κοινωνία με τον Θεό δια 
της βρώσεως του ουρανίου άρτου, που βρίσκεται στην 
τράπεζα του Κυρίου: «Μακάριος όστις φάγεται άρτον 
εν τη Βασιλεία του Θεού» (Λουκ. ιδ,15).

Η τελετή της αρτοκλασίας ή της «ευλογήσεως των 
άρτων» είναι παλαιότατη λειτουργική πράξη και έχει 
τις ρίζες της σε αυτούς τους αποστολικούς χρόνους. 
Θεωρείται κατάλοιπο από τις «αγάπες», τα κοινά 
γεύματα των πρώτων χριστιανών, που διασώζει και το 
αρχαίο όνομα της Θείας Ευχαριστίας (κλάσις του άρτου), 
καθώς και τον τρόπο τεμαχισμού και διανομής της.

Ο άγιος Συμεών Θεσαλονίκης γράφει πως η 
αρτοκλασία είναι «άνωθεν παραδεδομένη εκ του 
Σωτήρος αυτού».

Στην τελετή,  τους  άρτους  προσφέρουν οι 
πιστοί, συνήθως οι εορτάζοντες, αλλά η διανομή 
των ευλογηθέντων άρτων γίνεται σε όλους τους 
εκκλησιαζομένους, γεγονός που φανερώνει ακόμη 
περισσότερο τη σχέση της αρτοκλασίας προς τις παλαιές 
«αγάπες» των πρώτων χριστιανών.

ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

u  Όταν η θέλησή μας είναι θέληση του Θεού αυτό 
είναι καλό, μα όταν η θέληση του Θεού είναι και 
δική μας θέληση, αυτό είναι πολύ καλύτερο.

u  Χαρά σε κείνον που υπηρετεί τον πατέρα του το 
Θεό μέσω του αδελφού του, του ανθρώπου.

u  Κύριε, όταν πεινώ, δώσ' μου κάποιον να θρέψω.
 Και όταν διψώ, δώσ' μου κάποιον να ποτίσω.
 Και όταν θα κρυώνω, κάποιον να ντύσω.
 Όταν θα είμαι θλιμμένος, δώσ' μου κάποιον να 

παρηγορήσω.
 Όταν το φορτίο μου με βαραίνει δώσ' μου κά-

ποιον να σηκώσω.
 Το μόνο που θέλω ν' ακούσω από Σένα είναι το 

"ευ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, 
εμοί εποιήσατε".

u  Όταν ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας ο Θεός τις 
λησμονάει. Και όταν τις λησμονάμε εμείς τις θυ-
μάται ο Θεός.

u  Το να σε αγαπούν είναι μεγάλο αγαθό. Το να 
αγαπάς συ τους άλλους είναι ακόμη μεγαλύτερο.

u  Ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία. Ο Θεός την 
προσπάθεια.

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

Πώς να Τον δεχθούμε; Πώς να Τον δεχθούμε; 
Η πίστη και η χριστιανική αρετή δεν 
πάει ούτε με τα χρόνια, ούτε με τα 
χρήματα, ούτε με τα αξιώματα.
Έχομε γέρους αθεόφοβους, τελείως 
αθεόφοβους, και παιδιά νεαρά γεμάτα 
πίστη και ευσέβεια.

Έχομε φτωχούς υπερήφανους και 
βλάσφημους και βασιλιάδες γεμάτους 
ταπείνωση.

Έχομε πλούσιους ανελεήμονες, και 
φτωχούς γεμάτους καλωσύνη και 
συμπόνια.

Η πίστη και η αρετή, είναι κόπος και 
αγώνισμα του κάθε ένα μας. Θέλει ο 
άνθρωπος και έχει πίστη. Θέλει και 
έχει αγάπη και αρετές.

Ήταν κάποτε ένας μεγάλος 
βασιλιάς. Είχε βαθειά πίστη. 
Απέραντη ευλάβεια. Και ταπείνωση.

Κάποια ημέρα χρειάστηκε να πάει 
να μείνει στο σπίτι ενός κατωτέρου 
του. Φυσικά, εκείνος το θεώρησε 
μεγάλη του τιμή. Και κυριολεκτικά 
«έγινε κομμάτια», για να τον 
περιποιηθή! Έκαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να τον ευχαριστήσει.

Φεύγοντας την άλλη μέρα ο βασιλιάς, τον κράτησε από το χέρι και του είπε:
-Σε ευχαριστώ πολύ. Έκαμες ό,τι καλύτερο μπορούσες για χάρη μου. Παρ’ όλο που το ξέρεις, και το ξέρω, ότι είμαι 

ένας απλός άνθρωπος και εγώ. Σε μένα έδωσες τόση αξία και σημασία! Στον Θεό που είναι ο Κύριός μας και 
Σωτήρας μας, όσο ήμουν στο σπίτι σου, το έβλεπα, δεν δίνεις καμμία σημασία! Πρόσεξε, αδελφέ. Λάθος κάνεις. 
Ζημία για σένα. Κακό για σένα. Μετά από λίγες ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Έρχεται ο Χριστός σε μας. Είναι 
πολύ μεγαλύτερος από εμένα. Άκουσέ με. Δείξε την φιλοτιμία σου. Βάλε την καλή σου διάθεση. Να τον δεχθής «στο 
σπίτι σου», τουλάχιστον όπως δέχθηκες σήμερα εμένα.Τον εφίλησε και έφυγε.

Μένοντας μόνος του ο άρχοντας εκείνος ντράπηκε τα λόγια του βασιλιά του. Και φρόντισε να δεχθή τον Χριστό 
όσο πιο καλά μπορούσε: Με νηστεία.. Με εξομολόγηση.. Με προσευχή. Με θεία κοινωνία. Αποκτώντας κάθε ημέρα 
μεγαλύτερη επίγνωση, για το πόσο λάθος ήταν η μέχρι τότε ζωή του και νοοτροπία του.

Η αρτοκλασίαΗ αρτοκλασία
Ο άρτος, το βασικό στοιχείο τροφής του ανθρώπου, 

ευλογήθηκε ιδιαίτερα από τον Χριστό. Στην έρημο ο 
Κύριος ευλόγησε τους πέντε άρτους (και τα δύο ψάρια) 
και με αυτά χόρτασαν πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς να 
υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Στο Μυστικό 
Δείπνο χρησιμοποιεί τον άρτο για να παραδώσει το 
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στους Εμμαούς, μετά 
την Ανάστασή Του, τα μάτια των μαθητών ανοίγουν 
και Τον αναγνωρίζουν κατά την ευλογία και την 
κλάση του άρτου. Ο Χριστός συμβολικά μίλησε για τον 
παραλληλισμό του άρτου με τον ίδιο τον εαυτό Του, που 

Ο Γέρων Ίωσήφ λέγει στον Γέροντα Νισθερώο: 
Τι να κάνω με τη γλώσσα μου, που δεν μπορώ να τη συγκρατήσω; 
Του λέει ο Γέροντας: Βρίσκεις ανάπαυση, αν μιλήσει;
'Οχι του απαντά. Τότε ο Γέροντας: Αφού δεν έχει ανάπαυση, γιατί μιλάς; 
Καλύτερα να σιωπάς και, αν γίνεται συζήτηση, προτιμότερο πολλά να ακούς 
παρά να λες.

Στις δύσκολες ώρες της αδικίαςΣτις δύσκολες ώρες της αδικίας



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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Strange Mystery...Strange Mystery...
Archbishop Sotirios of Canada

The prophet said: “The virgin shall conceive and bear a son, and shall 
call his name Emmanuel.”

Here are words of the philosopher Socrates: “You would have gone 
on sleeping if God had not sent someone to care for you.”

Solon wrote this in his Laws: “Among divided humanity the bodiless 
divinity will take on flesh and bring deliverance from sufferings. This 
same God Who is without flesh will be hanged by an ungrateful people 
and by His own will He shall endure all sufferings.”

Plato himself wrote: “The just one, without having done any injustice, 
will be scourged and beaten and finally he will be crucified.” 

As we read through the above words, we find ourselves at a loss. Are 
not all these things prophecies? And we are even more at a loss when 
we stop to think how the fullness of time has come. Emmanuel, that is, 
“the God Who is with us”, has been born. All these prophecies have been 
fulfilled in the person of the Virgin’s son. And yet... For the Greeks the 
incarnation of God was foolishness. For the Jews it was a scandal. How 
is this so, and why?

The thing is very simple to understand. Those who wrote the things 
quoted above were not just anybody. They were great spirits. Or, if you 
prefer, they were spirits who had somehow entered into and lived the 
mystery. What mystery? The mystery of the Incarnation, to be sure! St. 
Justin who was both a philosopher and a martyr once spoke of those who 
were “Christians before the time of Christ”, and it was of these kind of 
people that he was speaking.

This mystery is something strange and paradoxical. The cave becomes 
heaven and the Virgin becomes the Cherubic throne. The manger becomes 
that place where He Who cannot be contained is contained. God becomes 
man, One is immaterial takes on matter, the Uncontainable is contained. 
What mind can take in these things? What logic can understand them or 
interpret them? Or even accept them? It is true that for the ordinary and 
logical mind these things are foolishness and scandal.

The mystery is not to be explained. It cannot be defined and confined, 
probed and dissected. Only those who live it believe in it, and only 
those who believe in it are living it and participating in it. Those who 
are raised above ordinary logic and who go beyond the limits of what 
is taken as decided, those who are not satisfied with the routine of the 
everyday and whose spirit has not been dulled and confused with the 
stench and reek of sin.

Christmas! God becomes man and is with us. A great mystery, strange 
and paradoxical. For the Greeks foolishness, for the Jews a scandal. But 
for the Christians, it is salvation.

To be a Christian of the twenty first century - the century of atomic 
energy, spacecraft and electronic computers, a time when distances 
have been made meaningless, a time of enormous wealth and the most 
wretched poverty. It is a century when comfort is taken for granted side 
by side with the most primitive kinds of deprivation, a time of unfettered 
freedom and of the dictatorship of individuals and of the masses, which 
really means slavery. You are a Christian. I am a Christian too. And in fact 
all who have been baptized are Christians. But what kind of Christians are 
we? Are we fervent, cold or lukewarm? Are we real sailors or do we just 
play sailing in pools and backwaters? Are we Christians on paper only, 
or also in real life? Christians in theory or in practice, in the shallows only 
or in the deep waters? God alone, together with each one of us inside, 
knows the kind of Christian we truly are. But whoever does not live the 
mystery, for that man, the mystery is not salvation. It could be foolishness 
or scandal or anything else at all, but it is not salvation.

It has become very fashionable in the season around Christmas to 
talk of peace, of justice and human rights, of social problems and moral 
issues. But all these things are the fruits of living the mystery. Yet how 
many people speak about the mystery itself? Only those who are living 
it. “Out of the abundance of the heart the mouth speaks.”

In the Coronavirus period, we all have become tired. Many talk and 
talk eccentricly. They think they know everything. They confuse the 
Sacrament with the way it is received. They do not want to understand 
that as Christians and the Church, we live in a society that has 
governments and laws. In a law-abiding society, we must respect both 
the government and the laws, as long as they do not go against the real 
truth of our faith. Our Church in Canada does not deviate from our true 
faith. I request everyone not to go to extremes. Everybody should share 
in the Immaculate Mysteries, now that Christmas is approaching and 
always. The rest are excuses and often the result of egotism.  

You who are a Christian, live the mystery. If you live it, you may not 
be causing any great show or impressing anybody, but the very living 
of the mystery has a power far greater than the power of the atom. It is 
a power that cannot be destroyed and its fruits will be peace, justice and 
every virtue. Its final result will be your entry into the kingdom of heaven. 
This is both my wish and my most fervent prayer for this Christmas and 
for the New Year.

Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν, μείζων τούτων ἄλλη σεαυτόν, μείζων τούτων ἄλλη 

ἐντολή οὐκ ἔστι.ἐντολή οὐκ ἔστι.
Μάρκ. 12, 31

Thou shalt love thy neighbour Thou shalt love thy neighbour 
as thyself. There is not another as thyself. There is not another 

commandment greater than thesecommandment greater than these
Mark 12:31

Tuesday, November 2. A meeting was held 
with Archbishop Sotirios and the architect L. 
Makrimichalos and the lawyer Christos Tzikas 
for the museum and the construction of St. 
Gerasimos-St. Barbara G.O. Church Mississauga. 
Both projects are progressing slowly but surely, 
due to the on-going pandemic.

Sunday, November 7. Archbishop Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at Evagelismos Tis 
Theotokou G.O. Church, Montreal, assisted by 
Fr. Charalambos Tzintis. The large church was 

full of devout Christians, following all pandemic 
measures.

Thursday,  November  18 .  Our  Holy 
Archdiocese was visited by H.E. Konstantina 
Athanassiadou, Ambassador Plenipotentiary and 
Extraordinary of Greece to Canada, accompanied 
by Mr. Victor Maligoudis the Consul General of 
Greece in Toronto. Archbishop Sotirios welcomed 
the Ambassador. A tour of the Archdiocese was 
followed by a luncheon served in her honor.

Saturday November 20.  The Hellenic 
Heritage Foundation held 
its Christmas dinner which 
wa s  a t t e n d e d  b y  H . E . 
Konstantina Athanassiadou, 
Ambassador Plenipotentiary 
and Extraordinary of Greece 
to Canada,  Archbishop 
Sotirios accompanied by Fr. 
Triantafyllos Porfiris, and 
Mr. Victor Maligoudis the 
Consul General of Greece in 
Toronto.

S u n d a y ,  N o v e m b e r 
21.  Divine Liturgy was 
celebrated by Archbishop 
Sotirios at St. George G.O. 
Church Toronto, assisted 
by Fr. Triantafyllos Porfiris. 
Among the many Christians, 
were  H.E.  Konstant ina 

Athanassiadou, Ambassador Plenipotentiary 
and Extraordinary of Greece to Canada, Mr. 
Victor Maligoudis the Consul General of Greece 
in Toronto and Mr. Protopapas senior Trade 
Commissioner attached to the Consul General 
of Greece in Toronto. Following the Divine 
Liturgy, the President of the G.O. Community 
of St. George, the first and historically significant 
Greek Orthodox community in Canada, Mr. 
Gregory Karakoulas, Archon Protonotarios , 
and Fr. Triantafyllos Porfiris hosted a luncheon 
for Archbishop Sotirios, H.E. Konstantina 
Athanassiadou and other VIPs.

Monday, November 22. At the G. O. Church of 
Holy Trinity Toronto, an evening Divine Liturgy 
was celebrated by Archbishop Sotirios, also 
serving was Bishop Athenagoras of Patara and 
many pious priests. During this Divine Liturgy 
the ordination to the priesthood of Deacon 
Evangelos Anastasiadis was held. Fr. Evangelos 
Anastasiadis was assigned parish Priest of Holy 
Trinity G.O. Church, whose parish priest until 
now, Fr. Spyridon Voutos, was transferred to 
Sts. Cyril and Methodios Chapel of the Hellenic 
Home in Scarborough. Worthy to the new Priest!

Tuesday, November 23. A meeting was held 
with the President of the G.O. Community of 
St. Panteleimon Markham Mr. John Psichos and 
the new parish Priest of the same community Fr. 
Nikodemos Kontogeorgakis, with Archbishop 

filled with Christians always in accordance with 
pandemic guidelines and restrictions.

On the evening of the same day at the Great 
Vespers of the celebrating Church of Archangels, 
Montreal, Bishop of Keramos Vartholomeos 
presided, Archbishop Sotirios and Bishop of 

Zenoupolis prayed in the Altar. The sermon was 
delivered by Bishop of Keramos Bartholomeos. 
The next day, at the same Church, Archbishop 
Sotirios, Bishops of Keramos and Zenoupolis 
concelebrated the Divine Liturgy. The Sermon was 
delivered by bishop of Zenoupolis, Iakovos. As 
at the Great Vespers service, so too at the Divine 
Liturgy, the Church was attended by a great 
number of Christians, always in conformity to the 
guidelines and restrictions of the governments due 
to the coronavirus, even as many Christians came, 
venerated and departed. Warm congratulations 
go to the Parish priest Fr. Athanasios Giokas, the 
President Mr. Demetrios Harakidas.

Thursday, November 11. Archbishop Sotirios 
received the 3rd dose of the Covid vaccine.

Archbishop Sotirios collaborated with Mr. A. 
Karadonis Past-President and responsible person 
for fund-raising of the GCT. 

Saturday, November 13. Archbishop Sotirios 
collaborated with the President of the Hellenic 
Home (Old Age Homes) Mr. John Fanaras 
and they decided that the two Chapels of the 
Hellenic Homes, Sts. Anargyroi, and Sts. Cyril 
and Methodios, will return to service December 
1st, 2021. 

Sunday, November 14. Archbishop Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at Annunciation 
G.O. Church Toronto, assisted by parish priest 
Fr. Peter Avgeropoulos. This spacious Church was 

Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ. Νικολάου 
Laval με τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως Ιάκωβο, τον ιερατ. 
προϊστάμενο π. Χριστιανό Σοκοσάν και τον π. Βασίλειο 
Τσαπραΐλη.
Divine Liturgy at the celebrating Church of St. Nicholas, 
Laval, with Bishop of Zenoupolis Iakovos, the parish 
priest Fr. Christian Socosan, and Fr. Vassilios Tsaprailis.
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On the Sermon
In light of the above, 

it is easy to understand 
that the sermon serves a 
pivotal and vital function 
i n  p r o c l a i m i n g  t h e 
Gospel. Preaching must 
be Christocentric. Our 
message must ultimately 
always relate to Christ 
Himself. Christ is the 
only Saviour, the only 
true God.

We must  s tr ive  to 
highlight our faith in God, 

the value of human rights, the love we 
need to show to our neighbor as well as to our enemy, 
and the Church’s teachings on righteous judgment and 
eternal life.

Many contend that sermons must be inspired or informed 
by the teachings of the Holy Fathers or the patristic 
tradition. This assertion requires some clarification. If it 
is understood that the texts of the Fathers should be used 
in order to help and guide us in the interpretation of the 
Gospel, then this does not pose a problem. But in cases 
where there is a glaring divergence, and the words of the 
Fathers are being used to eclipse or to disguise the words 
of Christ, then this can become highly problematic. Even 
worse, when reference is made to the sayings of ‘elders’ 
which are incompatible with the Gospel but are intended 
only for purposes of self-praise and self-promotion, then 
this becomes quite sinful, to say the least.

We all know that priests and even hierarchs do not all have 
the necessary aptitude and talent for quality Christocentric 
preaching. We all know the level of theological education of 
our priests is not always what it should be. For this reason, 
I think it is necessary for the Church to provide support 
and annually appoint some capable preachers to prepare a 
book of sermons for the whole year. In this way, a different 
set of sermons will be available for every year. Of course, 
this is not an easy task. But I think it is necessary in order 
to effectively proclaim the Gospel. However, this would 
not displace the work of preparing and preaching original 
sermons. The published set of sermons will simply serve 
as a general guide, to remind priests that their preaching 
must be centered on Christ.

Where should sermons be delivered? Everywhere. In 
churches. In reception halls. On the radio. On the television. 
On all forms of social media.

Sermons must be delivered at baptisms, at weddings 
and at funerals. At baptisms, the priest must explain to the 
parents and the sponsors the most basic duties of ensuring 
a Christocentric education and upbringing of the newly 
illumined. 

In the sacrament of marriage, the priest must clarify to 
the newlyweds, and more generally to all those present, that 
the family is the core of society and that it must be nurtured 
according to Christ and always strive for salvation.

The service of the funeral provides a great opportunity 
for the preacher to speak directly to the soul about Christ as 
the true God and Saviour of the world, but also to enlighten 
those present on the Church’s approach to the afterlife. A 
good priest never misses this opportunity to plant a seed 
on what it means to live in Christ, on what our faith teaches 
about the resurrection and the afterlife.

The proclamation of the Gospel must be carried out 
through more traditional catechisms as well. Catechism 
is relevant for persons of all ages, from infants all the way 
to the elderly. I would say that catechisms along with the 
study of the Holy Scriptures and the sermon are the basic 
ways of proclaiming the Gospel.

Catechism sessions must offer real instruction about 
our faith. Recreation can be useful, but the main goal is to 
help people discover and integrate what it means to live 
according to Christ. There are two main challenges in doing 
this. The first relates to the catechists and their character, 
that is whether or not they themselves live according to 
Christ as well as their level of theological education. The 
second concerns the availability of suitable catechetical 
teaching aids and resources. There is no doubt that 
finding and training catechists is one of the most difficult 
tasks. Every community must expend every effort for this 
purpose.

Dechristianization of Christianity
In proclaiming the Gospel, great importance must 

be given to the fact that recently, perhaps without even 
realizing it, Christianity itself is being de-Christianized. 
Instead of portraying Christ, emphasis is often placed 
on the saints, the hierarchs, the priests, the abbots, the 
monks, the nuns, the elders. We do not mean that the 
relevant honour should not be given to the saints and the 
icons, but the decision of the Synod for the restoration of 
icons must be strictly applied: “Thus we declare, Thus we 
assert, Thus we proclaim Christ our true God and honour 
His saints, in words, in writings, in thoughts, in sacrifices, 
in churches, in holy icons.  On the one hand, worshipping 
and reverencing Christ as God and Lord.  And on the other 
hand, honouring and venerating His Saints as true servants 

Proclaiming the Proclaiming the 
Gospel in the 21st Gospel in the 21st 

CenturyCentury
Archbishop Sotirios of Canada

(Presentation at the Meeting of Hierarchs of the (Presentation at the Meeting of Hierarchs of the 
Ecumenical Patriarchate Ecumenical Patriarchate 

September 2021)September 2021)

TO BE CONTINUED

of the same Lord.”  
When this synodal decision is not observed, bit by 

bit, Christianity is gradually de-Christianized. When 
the worship of Christ is considered to be equivalent to 
the image of the saints, the chestnut of St. Paisios, or the 
slipper of St. John the Russian or St. Dionysius, then it 
should be quite apparent that Christianity is indeed being 
de-Christianized.

“Having been concealed in divine darkness, Moses, 
slow of tongue, declared the Law that God had written.” 
Moses was covered with divine darkness and was given 
to narrate the divine law, that is, the ten commandments. 
When the honour of the saints is greater than the honour 
of Christ, when we come to worship the chestnut and the 
slipper, we are no longer within the realm of the divine 
darkness which enlightened Moses, but a dark gloom has 
taken hold which generates tremendous confusion and 
misunderstanding. As a result, the believer is prevented 
from clearly understanding that only Christ is the Saviour. 
The preacher must be very careful here. We honour the 
saints, the icons, the holy and sacred relics but we do not 
worship them, we do not equate them to Christ.

faith is not enough, if we also must also obey the Mosaic  
Law to earn our salvation, then Christ and the Gospel have 
misled us into sin.  (NfPf1:13, 20-21).  Chrysostom declares 
that this reasoning is absurd. Likewise, Paul calls it building 
again what I once destroyed (vs. 19).

In fact, Paul puts himself in the place of all believers:  
“For I through the Law have died to the Law that I might 
live to God” (vs. 20).  He goes on, “I have been crucified 
with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in 
me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith 
in the Son of God who loved me and gave Himself for me” 
(vs. 20). As far as believers are concerned, the Law of Moses 
and the works of the Law that attempt to earn righteousness 
are null and void.  If we would return to them, then Christ 
died to no purpose (vs. 21).

For Reflection
Generations of human persons throughout the ages 

have asked the question, “What must I do to find God 
and earn His approval?  The prophet Micah expresses the 
extreme urgency of the search, “With what shall I come 
before the LORD and bow down before the exalted God? 
Shall I come before him with burnt offerings, with calves 
a year old? Will the LORD be pleased with thousands of 
rams, with ten thousand rivers of olive oil? Shall I offer my 
firstborn for my transgression, the fruit of my body for the 
sin of my soul? (Micah 5:6-7).

The fundamental problem is the notion of “works.” It’s 
the belief that pleasing God is a matter of human effort.  The 
harder one toils, the more one exerts oneself, the greater 
the chance that God will look with favor on him or her.

But what God our Creator wants from us is far greater 
than works. It is our faith and love. These are matters of a 
relationship, and a relationship is a state of being.  So when 
St. Paul says “I have died to the law that I might live to God” 
(vs. 19), he is not speaking of doing.  To live is to be alive. 
What lives is lively, quick, animated (Strong’s #2198, 108).  
To live “to God” mean that we dedicate our whole being 
to the Lord, not just certain acts. What then establishes 
this state of our relationship to the Source of Life?  It is His 
grace that in Christ invites us into that state of being.  And 
faithfulness is the state of our response to His mercy.  This 
condition goes far beyond any acts, however, impressive we 
might think they are. Yet living in faith also produces works 
of mercy and devotion as its necessary and natural result.

Fr. Basil/ancientfaith.com

Our Relationship to God: Our Relationship to God: 
a State of Beinga State of Being

A #MetYouth ChristmasA #MetYouth Christmas
All throughout the year, MetYouth encourages youth 

and young adults to live their Faith. While it might be 
easier to do that during other times of the year, it is a bit 
more difficult to do so during the two great holidays of the 
year. Be it Christmas or Pascha, many of us tend to focus 
on the things that should add to the holiday - and not be its 
centre. Yet, we find ourselves talking about trees, Christmas 
dinner, and even skating and hot chocolate for weeks. 

During the walk to Christmas, we should make Christ - 
the Reason for the season - the Centre of our feast. 

- Our fasting should be paired with giving back to those 
in need

- Our receiving Holy Communion should be preceded 
by forgiving those who have hurt us. 

- Before we open our Christmas presents, offer up the 
extra clothes to the clothes donation collection of your 
Church 

- Sing Christmas carols, but take the time to learn even 
one of the Christmas hymns. It will definitely make the 
Christmas experience more meaningful when attending 
Church.

- Finally, we should go to Church. Just like when people 
leave at 12:01 am on Pascha, not attending Liturgy makes 
us miss the greatest part of Christmas - Jesus being born in 
our hearts through receiving His Body and Blood through 
Holy Communion.

So, how we all celebrate is up to us. God's greatest gift is 
free will to His people. Now, the question as we get closer 
to December 25th is: what will we choose? 

Merry Christmas!
Fr. Tim Prattas

St. Nicholas , Vancouver BC

“Christ is Born! Glorify Him!”“Christ is Born! Glorify Him!”
As fall gives way to winter, we begin to see Christmas 

lights twinkle from house to house. We see malls decorated 
and people bustling around shopping for presents. These 
presents will crowd for space under Christmas Trees as 
families come together to celebrate with food and music 
over several days. 

However, over the last 40 days the Church, has been 
preparing us for a different joyous event: the Coming of 
the Lord in the Flesh. This fulfills the prophecy spoken by 
St. David when he said, “The Lord has sent redemption to 
His people.” (Ps. 111:9)

Another difficult year is coming to an end, but Christ 
is Born! And this means that darkness and despair 
are replaced by Light and Hope! As young Orthodox 
Christians, let us be attentive to our souls and take some 
time to prepare spiritually for His coming. And we can all 
accomplish this through fasting, prayer, almsgiving, Holy 
Confession and Holy Communion. Only then will we be 
able purify our hearts and souls and experience Christ’s 
Birth as the young shepherds once did (Luke 2: 4-19). 

“Christ is Born! Glorify Him!” “Glory to God in the 
highest, and on earth peace, goodwill among men”. May 
Christ be born in the manger of your hearts this Christmas; 
wishing you all a blessed Nativity Season!

Priest Charalambos Tzintis
Evangelismos Tis Theotokou, Montreal, Qc

The word of the day is “faith.” Today in our reading of 
Galatians 2:16-20, St. Paul charges that some believers 

in Galatia are abandoning their faith in Christ.  These 
turncoats have fallen under the spell of “Judaizers” from 
Jerusalem who teach that being Christian means doing 
all the works of the Mosaic Law. Paul thought that the 
leaders in Jerusalem had agreed that faith was sufficient 
for membership in the Church.  But now even Peter had 
refused to associate with Gentiles who “did not live as 
Jews” (vs. 14).

Paul reacted vehemently.  The Gospel was at stake.  The 
Apostle’s message was that the works of the Mosaic Law 
did not and could not justify sinners in God’s sight. God’s 
approval of sinners as righteous before Him could only be 
attained by faith in Christ.  St. John Chrysostom comments 
on Paul’s argument that the Law was not evil but weak. 
Thus, he said, “If the Law cannot confer righteousness, it 
follows that circumcision is superfluous” (NfPf1:13, 20).   It 
also means that our attempts to obey the Law are worthless.

Absurd Logic
Not only that, but Chrysostom says it is spiritually 

dangerous (NfPf1:3, 20). Paul argues, “But if, while we seek 
to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, 
is Christ; therefore, a minister of sin?  Certainly not!” (vs. 
17).   The logic is complicated, but it depends on the role 
of faith in Christ for our justification. The Gospel would 
have us put our trust in Christ for our salvation, But if that 

My beloved youth members, Merry Christmas!
We celebrate the Nativity of our Lord who came 

in love to receive us and save us! Our beloved Lord 
becomes the path of our salvation: He enters our lives 
just at the right time in an extremely loving and humble 
way.  He joins us, meets with us and spends time with 
us in a way that will last forever! He shows us, through 
His life, how we are to live and act towards each other! 
He teaches a new way of life that applies to all times! He 
becomes the everlasting role model for all people who 
desire to strive for true life! We all know by experience 
that young people seek for truth, freedom, love, social 
justice and just revolution, etc. The question is do they 
find it?  Do they know how to strive for these things? 
Do they follow the right role model ? How do we teach 
our youth to follow the right way of life ? The only way 
that leads to truth is Christ, the New Born Child who 
desires to be born in our hearts and stay there forever!

Christ is born,  glorify Him !
+ Bishop Iakovos of Zenoupolis

Δόξα ἐν ὑψίστοις  Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, Δόξα ἐν ὑψίστοις  Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, 
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Λουκ. 2,14   

Glory to God in the highest, and on Glory to God in the highest, and on 
earth peace, goodwill among men.earth peace, goodwill among men.

Luke 2:14   
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I'M ORTHODOX: I'M ORTHODOX: 

WHAT DOES THAT MEAN?WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS 30 QUESTIONS AND ANSWERS 

  - A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

What Exactly Is Sin?What Exactly Is Sin?

Swear Sometimes, Is That Bad?Swear Sometimes, Is That Bad?
"Let no corrupt word proceed out of your mouth, 

but what is good for necessary edification, that it may 
impart grace to the hearers” (Ephesians 4:29).

“But now you yourselves are to put off all these: 
anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out 
of your mouth” (Colossians 3:8).

Swearing is a wrong and inappropriate behaviour for 
a Christian, since, among other things, it is an expression 
of anger and often abusive of others, language unfitting 
for persons growing in Christ.

The Third Commandment prohibits us from the 
“vain” use of God’s name: You shall not take the name 
of the Lord your God in vain, for the Lord will not 
hold him guiltless who takes His name in vain. It is the 
purposeless and idle use of the Holy name of God which 
makes it such a disrespectful thing. Another aspect of 
this improper use of God’s name is to use it in an oath, 
by which we seek to verify the truth of our words by 
invoking God’s name or the names of saints or holy 
things. This is also rejected by Christ (see Matthew 
5:34-36; 23:16-21).

Remember and keep in mind that swearing is neither 
fitting nor appropriate language for persons who seek 
to serve God.

Please include our Theological Please include our Theological 
Academy in your annual donations Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure and in your wills in order to ensure 

the future of our Church and the future of our Church and 
Hellenism in Canada. The Academy Hellenism in Canada. The Academy 

needs the love and support of needs the love and support of 
everyone. The legal name is: everyone. The legal name is: 

Patriarchal Toronto Orthodox Patriarchal Toronto Orthodox 
Theological Theological AcademyAcademy

Remember 
Our Theological 

Academy

CONTIN. FROM PAGE 5

Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήση τόν 
κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ; 

ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;            

Μάρκ. 8, 36-37
 For what profit is it to a man if he gains 

the whole world, and loses his own 
soul? Or what will a man give 

in exchange for his soul?
                         Mark 8:36-37

«He becomes an infant «He becomes an infant 
for me....»for me....»

He Who is without beginning. The Oldest. 
The Infinite God becomes an infant. He 
becomes an infant for me. He assumes my 
flesh. My human nature. He condescends to 
come down to my earth. To my manger. To 
my cradle. He learns, as I did, to walk. To take 
His first steps. To mumble His first words. To 
depend on the protection of His Mother and 
His adopted father Joseph. He is compelled 
to flee for Egypt. To escape Herod. And all 
of this for me. He was and is God. He did not 
need. to humiliate Himself. As a human being 
He was subjected to these humiliations and 
sacrifices. And He did it for me. To save me. 
To elevate me. To make me godly By Grace. In 
the Infant of Bethlehem we have the «fullness 
of Divinity Incarnate.» What joy! What honour! 
What Happiness! He invites me to become an 
infant. To be reborn. To become a new man. 
To discard my former self. To feel filled with 
vigor and spiritual life. Will I respond to His 
invitation? Will I benefit from this honour? 
Will I personally possess this great offer of 
His? If yes, I shall be the winner. If not, I shall 
be the loser. He came. I must choose. Shall I 
go with Him?

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.

Sotirios who gave guideline instructions on the new 
projects of the community (Day-School and Community 
Center). As is known, this Community has made great 
progress where just in the last year gathered more than 
two and a half million dollars (2 500 000$) in donations 

Liturgy assisted by many priests and attended by many 
pious Christians, all observing the restrictions due to the 
pandemic. This Community is progressing in a wonderful 
fashion and is ready to build (old age home). Warmest 
congratulations to the entire community with its leader 
Fr. Stavros Chatzis and its president Panagiotis Koroneos.

Friday, November 26. Priest Synaxis of the priests of the 
Greater Toronto area was held with Archbishop Sotirios, 
and Bishop of Patara Athenagoras. The topics for discussion 
were as follows:

Archdiocesan NewsArchdiocesan News

from pious Christians.
Wednesday and Thursday, November 24,25. Archbishop 

Sotirios accompanied by Fr. Spyridon Voutos travelled to 
the celebrating Church of St. Katharine, St. Catharine’s 
Ontario and celebrated Great vespers and the Divine 

Ετήσιο δείπνο 
Ρωμαιοκαθολικών 

και Ορθοδόξων 
Αρχιερέων στην 

Ιερά Αρχιεπισκοπή 
μας, στη γιορτή 

του Αγ. Αποστόλου 
Ανδρέου, ιδρυτού του 

Οικουμενικού μας 
Πατριαρχείου. Κάθε 

χρόνο γίνεται αυτό το 
δείπνο, ενώ στη γιορτή 

του Αγ. Αποστόλου 
Πέτρου το ίδιο δείπνο 

προσφέρεται από 
την Ρωμαιοκαθολική 

Αρχιεπισκοπή.
Annual Luncheon of 

the Roman Catholics and Orthodox Hierarchs was held at our Holy Archdiocese for the Feast of St. Andrew the Apostle, founder of our 
Ecumenical Patriarchate. This Luncheon is held annually and the Roman Catholics do likewise in June, for the Feast of St. Peter the Apostle.

Την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή επισκέφθηκε η κα Νίκη Σπηλιωτοπούλου, 
σύζυγος του αειμνήστου Κωνσταντίνου, Άρχοντος Ορφανοτρόφου 
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Ms. Niki Spiliotopoulos, wife of the departed Konstantinos, Archon 
Orphanotrofos of our Ecumenical Patriarchate, visited our Holy 
Archdiocese. 

1) Academy and Students. 2) Basic Funeral. 3) Spiritual 
Father and confession. 4) New health guidelines and 
vaccines. 5) Celebration of the Divine Liturgy. 6) Youth 
and Summer Camps. 7) Cantors and choirs. 8) Sunday 
Schools and its teachers. 9) Greek Schools. 10) Missions. 
11) Philoptochos and Christmas

On the evening of the same day Archbishop Sotirios 
had supper with Angela and Niki Spiliotopoulos and Mr. 
George Spiliotopoulos. 

Saturday, November 27. Ms. Niki Spiliotopoulos from 
Montreal visited the Holy Archdiocese and offered a 
worthy donation.

Sunday, November 28. Divine Liturgy was celebrated 
by Archbishop Sotirios at Sts. Constantine and Helen 
G.O. Church assisted by parish priest Fr. Theodore 
Paraskevopoulos. Mr. George Markoulis chanted 
wonderfully. Notwithstanding the coronavirus, many 
pious Christians came in large numbers and received the 
Divine Gift of Holy Communion.

Monday, November 29. The Annual Luncheon of the 
Roman Catholics and Orthodox Hierarchs was held at our 
Holy Archdiocese. We remind you that each November, 
around the Feast Day of St. Andrew the Apostle, founder of 
our Ecumenical Patriarchate, our Holy Archdiocese offers 
a luncheon for the Roman Catholics and the Orthodox 
Hierarchs, while the Roman Catholics do likewise in June, 
around the Feast Day of St. Peter the Apostle.

On the evening of the same day, Great Vespers was held 
at St. John’s G.O. Church, Scarborough, presided over by 
Bishop of Zenoupolis Iakovos. The next day, Divine Liturgy 
was celebrated.
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Τρίτη, 2 Νοεμβρίου. Συνεδρίαση είχε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος με τον αρχιτέκτονα Λ. Μακριμίχαλο 
και τον δικηγόρο Χρήστο Τζίκα για το μουσείο και 

για το χτίσιμο του Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου-Αγ. Βαρβάρας 
Mississauga. Και τα δύο έργα προχωρούν βραδέως μεν 
λόγω κορωνοϊού, αλλά σταθερά.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου.  Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
λειτούργησε στοιν Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Montreal με τον π. Χαράλαμπο Τζίντη. Τεράστιος ο Ναός, 
γεμάτος από χριστιανούς, σύμφωνα όμως με τα μέτρα 
περί κορωνοϊού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας του Μ. Εσπερινού στον 
εορτάζοντα Ι. Ν. Αρχαγγέλων, Μόντρεαλ,  προέστη ο 
Επίσκ. Κεράμων  Βαρθολομαίος, ο δε Αρχιεπ. Σωτήριος 
και ο Επίσκ. Ζηνουπόλεως ήσαν συμπροσευχόμενοι 
στο Ιερό.  Τον θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκ. Κεράμων 
Βαρθολομαίος. Την επομένη ημέρα συλλειτούργησαν 

στον ίδιο Ι. Ναό ο Αρχιεπ. Σωτήριος και οι Επίσκοποι 
Κεράμων Βαρθολομαίος και Ζηνουπόλεως Ιάκωβος. 
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκ. Ζηνουπόλεως Ιάκωβος. 
Τόσο κατά τον Εσπερινό όσο και κατά την Θ. Λειτουργία 
πολυπληθές ήταν το εκκλησίασμα, τηρουμένων 
των μέτρων περί κορωνοϊού, αν και πολλοί ευλαβείς 
χριστιανοί προσήλθαν, προσκύνησαν και απεχώρησαν. 
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον ιερ. προϊστάμενο π. 
Αθανάσιο Γκιόκα, τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Χαρακίδα, 
την πρόεδρο της Φιλοπτώχου κα Ελένη Παντή και όλους 
τους συνεργάτες τους.

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου. Την τρίτη δόση εμβολιασμού 
επήρε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος είχε συνεργασία με τον γιατρό 
κ. Α. Καραντώνη, πρώην πρόεδρο και υπεύθυνο για τον 
έρανο της ΕΚΤ.

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος είχε 
συνεργασία με τον πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού 
(Οίκους ευγηρίας) κ. Ιωάννη Φαναρά και απεφάσισαν 
να επαναλειτουργήσουν οι Ι. Ναοί των Γηροκομείων, 
Αγ. Αναργύρων και Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου από 
1ης Δεκεμβρίου 2021.

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
λειτούργησε στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Τορόντο με τον Ιερ. προϊστάμενο π. Παναγιώτη 
Αυγερόπουλο. Ο ιερός αυτός Ναός είναι πολύ ευρύχωρος 
και ήταν γεμάτος με ευλαβείς χριστιανούς, τηρουμένων 
των μέτρων περί κορωνοϊού. 

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου. Την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή 
επισκέφθηκε η εξοχ. Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά 
κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου συνοδευομένη από 
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ΘυμηθεΙτε τη 
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα

Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Στις ετήσιες δωρεές σας και στη 
Διαθήκη σας περιλάβετε και την Διαθήκη σας περιλάβετε και την 

Θεολογική μας Ακαδημία. Θεολογική μας Ακαδημία. 
Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας 
και του Ελληνισμού στον Καναδά. και του Ελληνισμού στον Καναδά. 

Χρειάζεται την αγάπη και την Χρειάζεται την αγάπη και την 
υποστήριξη όλων μας. 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. AAΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHHΣΣ

Sat. 1 D. Liturdy, H. Monastery of Patrokosmas,  
  Bolton , ON
Sun. 2 D. Liturgy, St. Demetrios Church,   
  Hamilton, ON
Thurs.6 D. Liturgy (Theophany) Prophet Elias  
  Church, Mississauga, ON
Thurs.6 G. Vespers, St. John the Baptist Church,  
  Toronto, ON
Fri. 7 D. Liturgy, St. John the Baptist Church,  
  Toronto, ON
Sun. 9 D. Liturgy, Koimisis tis Theotokou Church,  
  Ottawa, ON
Sun. 16 D. Liturgy, Sts. Constantine & Helen  
  Church, Surrey, BC
Sun. 23 D. Liturgy, St. Nicholas Church,   
  Vancouver, B.C.
Sun. 30 D. Liturgy St. George Church,             
  Vancouver, BC Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς 

Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ.Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ.
Λουκ. 2,11

For unto you is born this day in the city For unto you is born this day in the city 
of David a Saviour, which is Christof David a Saviour, which is Christ

 the Lord. the Lord.
Luke 2:11

Κρατάμε Κρατάμε 
τα Χριστούγεννα τα Χριστούγεννα 

σαν γιορτή σαν γιορτή 
της καρδιάςτης καρδιάς

Όσο πιο πολλά τα φώτα της αγάπης των 
εορτών, τόσο πιο πολλές οι γωνίες που 
ψάχνω να βρω. 

Δεν κρύβομαι, αλλά και όλος 
αυτός ο ντόρος περί αγάπης και 
ανθρωπιάς με ενοχλεί.  Με εκνευρίζει 
απίστευτα το ξαφνικό αίσθημα περί 
συμπόνιας, συμπαράστασης, και 
φιλανθρωπίας.

Σαν να θυμόμαστε όλα τα 
άθλια αυτού του κόσμου τις 
ημέρες των εορτών.

Σαν οι πεινασμένοι και 

 Στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος Τορόντο έγινε βραδινή Θ. Λειουργία από τον 
Αρχιεπ. Σωτήριο. Συμμετείχαν ο Επίσκ. Πατάρων Αθηναγόρας και 
αρκετοί ευλαβείς ιερείς. Κατά τη Θ. Λειτουργία έγινε η χειροτονία του 
Διακόνου Ευαγγέλου Αναστασιάδη σε Πρεσβύτερο.
At the G. O. Church of Holy Trinity Toronto, an evening Divine 
Liturgy was celebrated by Archbishop Sotirios, also serving was 
Bishop Athenagoras of Patara and many pious priests. During this 
Divine Liturgy the ordination to the priesthood of Deacon Evangelos 
Anastasiadis was held.  Worthy to the new Priest!

φτωχοί, οι μοναχοί και άποροι, να βρίσκονται εν ζωή μόνο 
αυτό το δεκαπενθήμερο των Χριστουγέννων.

Τον υπόλοιπο χρόνο απλά δεν καταδέχονται να 
εμφανιστούν. Και εμείς εξαντλούμε τον όρο ανθρωπιά μέσα 
σε αυτό το διάστημα. Όπως και όσο μπορούμε.

Από κει και πέρα, ουδεμία σχέση έχουμε με το θέμα.
Γέροι σε ιδρύματα, που ξαφνικά τους θυμήθηκαν τα παιδιά 

τους.   Ακόμα και τα εγγόνια παράτησαν τις φωτεινές οθόνες 
των κινητών και έτρεξαν να τους αγκαλιάσουν.

Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα, αν το εξετάσεις!
Παιδάκια χορτασμένα καθαρά, χαμογελαστά. Χωρίς 

βόμβες, χωρίς κακοποίηση χωρίς πείνα, και πάνω απ' όλα με 
οικογένεια. Αγγελικά πλασμένα, σαν να υπάρχουν μέσα σε 
όνειρο μάνας.

Κράτος και εκκλησία μοιράζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού 
στο κόσμο, και όλοι χορταίνουν. Τους υπόλοιπους μήνες 
νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, η αλήθεια να λέγεται.

Κατά τα άλλα οι καλές σου πράξεις θα σε στείλουν στον 
παράδεισο.

Πάντως απ' αυτές τις μέρες, σαν παιδί θυμάμαι την αγωνία 
των γονιών μου, να κρατήσουν ένα επίπεδο αξιοπρέπειας 
αφού μεγάλωναν τέσσερα παιδιά.

Γυρίζαμε στις γειτονιές του Πειραιά  λέγοντας τα κάλαντα, 
σε γνωστά η άγνωστα σπίτια, και αφήναμε στο τραπέζι της 
κουζίνας ακόμα και την δεκάρα. 

Τότε μας έφταναν τα γλυκά, και η βιασύνη που είχαμε 
να γυρίσουμε στους δρόμους ξανά για να συνεχίσουμε το 
παιχνίδι.

Όλα τα σπίτια είχαν φαγητό, ακόμα και τα πιο φτωχά. 
Και εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Σε ορφανοτροφεία πήγαιναν 
οι κυρίες της εκκλησίας, αλλά όχι μόνο τα Χριστούγεννα.

Θυμάμαι πως δεν χρειαζόταν κάποια γιορτή να θυμηθείς 
τα παιδιά, η τους γέρους. Αυτούς που υποφέρουν, αυτούς 
που δεν έχουν. 

Ήταν στο λόγο της Κυριακάτικης λειτουργίας.
Συμπαθάτε με που δεν αναφέρομαι στον σημερινό τους 

λόγο. Μάλλον κάπου στα χρόνια που πέρασαν ξέχασα τα 
Ελληνικά μου, και αυτοί τα δικά τους. 

Έτσι όσο περισσότερα φώτα άναβαν για τις γιορτές, όσο 
τα λόγια πλήθαιναν περί αγάπης, τόσο εγώ έψαχνα για 
γωνίες όπου η λάμψη δεν θα με έβρισκε.

Δεν υπάρχει μελαγχολία, η αλήθεια είναι πως τα 
χαίρομαι τα Χριστούγεννα. Αλλά όχι μέσα στους πολλούς, 
όχι εκεί που το φαίνεσθαι ξεπερνά αυτό που είμαστε. Ζεστά 
ανθρώπινα, μέσα στην οικογένεια, και γύρω απ' αυτή.  
Κρατάμε τα Χριστούγεννα σαν γιορτή της καρδιάς μας, σαν 
φωτεινό σηματοδότη της Αγάπης.

Σε αυτό το φως έχουμε ανάγκη να εκτεθούμε όλοι. Στο 
Φως της Αγάπης.

web

τον εντιμ. Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. 
Βίκτωρα Μαλιγκούδη. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος καλωσόρισε 
την κα Πρέσβη. Την ξενάγησε σε όλους τους χώρους 
του αρχιεπισκοπικού μεγάρου και παρέθεσε γεύμα 
προς τιμήν της.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου. Ο Οργανισμός  Ελληνικής 
Κληρονομιάς είχε το χριστουγεννιάτικό του δείπνο στο 
οποίο παρεκάθησαν, η εξοχ. Πρέσβης στον Καναδά 
κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
συνοδευόμενος από τον π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη 
και ο εντιμ. Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης.

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο βοηθούμενος 
από τον π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη. Εκκλησιάστηκαν 
μεταξύ των πολλών ευλαβών χριστιανών, η εξοχ. 
Πρέσβης κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο εντιμ. Γεν. 
Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο κ. Πρωτόπαπας 
Εμπορικός Ακόλουθος του Γεν. Προξενείου Τορόντο. 
Μετά τη Θ. Λειτουργία ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητας Αγ. Γεωργίου, της πρώτης και 
ιστορικής ελληνορθόδοξης Κοινότητας στον Καναδά, 
κ. Γρηγόρης Καράκουλας, Άρχων Πρωτονοτάριος και 
ο π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης παρέθεσαν γεύμα 
στον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, στην εξοχωτάτη κα 
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και άλλους επισήμους.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου. Στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος 
Τορόντο έγινε βραδινή Θ. Λειτουργία από τον 
Αρχιεπ. Σωτήριο. Συμμετείχαν ο Επίσκ. Πατάρων 
Αθηναγόρας και αρκετοί ευλαβείς ιερείς. Κατά 
αυτή την Θ. Λειτουργία έγινε η χειροτονία του 
Διακόνου Ευαγγέλου Αναστασιάδη σε Πρεσβύτερο. Ο π. 
Ευάγγελος Αναστασιάδης διορίστηκε ιερ. Προϊστάμενος 
της Κοινότητας Αγ. Τριάδος Τορόντο, ενώ ο μέχρι 
τώρα ιερ. προϊστάμενος π. Σπυρίδων Βούτος μετετέθη 
στον Ι.Ν. Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου του Ελληνικού 
Γηροκομείου στο Scarborough. Άξιος ο νέος πρεσβύτερος!

Τρίτη 23 Νοεμβρίου. Συνεδρίαση με τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος Markham 
κ. Ιωάννη Ψύχο και τον νέο ιερ. Προϊστάμενο της 
Κοινότητας αυτής, π. Νικόδημο Κοντογιωργάκη, είχε 
ο Αρχιπ. Σωτήριος και έδωκε κατευθυντήριες γραμμές 
για τα νέα έργα της Κοινότητας (ημερήσιο σχολείο και 
κοινοτικό κέντρο). Ως γνωστό η Κοινότητα αυτή έχει 
κάνει μεγάλη πρόοδο, αφού μάλιστα τον τελευταίο 
χρόνο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δυόμισι 
εκατομμύρια δολάρια ($2.500.000) από δωρεές των 
ευλαβών χριστιανών.

Τετάρτη, 24 και Πέμπτη 25 Νοεμβρίου. Ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος συνοδευόμενος από τον π. Σπυρίδωνα 

Βούτο μετέβη στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ. Αικατερίνης 
St.Catharines Ontario και τέλεσε Μ. Εσπερινό και Θ. 
Λειτουργία. Συμμετείχαν πολλοί ιερείς και πολλοί 
ευλαβείς χριστιανοί, τηρουμένων πάντα των μέτρων 
περί κορωνοϊού. Η Κοινότητα αυτή προχωρεί θαυμάσια 
και είναι έτοιμη να χτίσει (πτωχοκομείο-γηροκομείο). 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την Κοινότητα με 
επικεφαλής τον π. Σταύρο Χατζή και τον πρόεδρο κ. 
Παναγιώτη Κορωναίο.

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου. Σύναξη των ευλαβών 
ιερέων της περιοχής Τορόντο και περιχώρων είχε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Συμμετείχε και ο Επίσκοπος 
Πατάρων κ. Αθηναγόρας. Συνεζητήθησαν τα παρακάτω 
θέματα: 

1) Ακαδημία και φοιτητές. 2) Basic funeral. 3) 
Πνευματικός για εξομολόγηση. 4) Νέοι κανονισμοί 
υγείας και εμβόλια. 5) Τυπική διάταξη θείας λειτουργίας. 
6) Δράσεις Νεολαίας και προετοιμασία για Summer 
Camps. 7) Ψάλτες και χορωδίες. 8) Κατηχητές και 
κατηχήτριες- Κατηχητικά Σχολεία. 9) Ελληνικά Σχολεία. 

10) Ιεραποστολή. 11) Δράσεις Φιλοπτώχου για τα 
Χριστούγεννα.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας  δείπνο είχε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος με τις κυρίες Άντζελα και Νίκη 
Σπηλιωτοπούλου και τον κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου. Η κα Νίκη Σπηλιωτοπούλου 
από το Μόντρεαλ επισκέφθηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
και προσέφερε ικανή χρηματική δωρεά. 

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 
με τον ιερ. Προϊστάμενο π. Θεόδωρο Παρασκευόπουλο. 
Έψαλλε θαυμάσια ο κ. Γεώργιος Μαρούλης.  Παρά τα 
μέτρα του κορωνοϊού προσήλθαν σε μεγάλους αριθμούς 
οι ευλαβείς χριστιανοί και κοινώνησαν των Αχράντων 
Μυστηρίων.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. Το ετήσιο γεύμα των 
Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων Αρχιερέων έγινε 
στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Υπενθυμίζουμε, ότι τον 
Νοέμβριο κοντά στη γιορτή του Αγίου Αποστόλου 
Ανδρέου, ιδρυτού του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας παραθέτει γεύμα για τους 
Ρωμαιοκαθολικούς και Ορθοδόξους Αρχιερείς, ενώ η 
Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή κάνει το ίδιο τον Ιούνιο 
κοντά στη γιορτή του Αγ. Αποστόλου Πέτρου.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας έγινε Μ. Εσπερινός στο 
παρεκκλήσι του Αγ. Ανδρέου στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου 
Scarborough, χοροστατούντος του Επισκ. Ζηνουπόλεως 
Ιακώβου. Την επομένη ημέρα έγινε η Θ. Λειτουργία.


