“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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«Χθες και σήµερον ο αυτός
και εις τους αιώνας»
Eβρ. 13.8

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Σπίτια. Δρόµοι. Ρούχα. Έπιπλα. Άνθρωποι. Όλα γερνούν
και παλαιώνουν. Όλα φθείρονται. Φέρνουν τα ίχνη της
διάβασης του χρόνου. Τη µαρτυρία της συνεχούς αλλαγής
και φθοράς. Χθες ήσαν καινούργια. Σήµερα µεταχειρισµένα.
Αύριο παλιά.
Το αµούστακο παιδί γίνεται ώριµος άνδρας µε γκρίζους
κροτάφους. Η χθεσινή ώριµη γυναίκα, είναι σήµερα σεβαστή
γερόντισσα. Στην αµείλικτη ενέργεια του χρόνου υποκύπτουν
τα πάντα. Η γη µας γερνάει. Και το σύµπαν σιγά-σιγά
παλιώνει. Ένας µόνο µένει «χθες και σήµερον ο αυτός και
εις τους αιώνας». Είναι ο δηµιουργός των πάντων και του
χρόνου. Είναι ο µόνος που εξουσιάζει και τον χρόνο. Είναι
ο Θεός. «Άφθαρτος, αναλλοίωτος, αεί ων, ωσαύτως ων».
Στο διάβα των χρόνων, των αιώνων, των χιλιετηρίδων µένει
αιώνια δυνατός. Ανέπαφος απ’ τη φθορά. Αδιάκοπα νέος.
Άνθρωπε, βλέπεις τη φθορά και λυπάσαι. Τα χρόνια σου
φεύγουν και µελαγχολείς. Οι δυνάµεις του σώµατός σου
υποχωρούν και σου στοιχίζει. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς
σου φεύγουν απ’ τον κόσµο αυτό και απογοητεύεσαι. Μετράς
τα χρόνια τα δικά σου. Κοιτάς στον καθρέφτη. Βλέπεις
τα µαλλιά σου να πέφτουν ή ν’ ασπρίζουν. Τις ρυτίδες να
εγκαθίστανται αµετάκλητα στο πρόσωπό σου. Θλίβεσαι
για όλα. Ανεβαίνεις την σκάλα και λαχανιάζεις. Κόβονται
τα πόδια. Συναισθήµατα και καταστάσεις διαφορετικές
δεσπόζουν στην ψυχή σου. Το βλέµµα σου και η σκέψη σου
καταντούν αιχµάλωτοι της θλίψης, της φθοράς.
Όλα αυτά µε ανθρώπινα κριτήρια είναι φυσικά. Για τον
χριστιανό δεν έχουν σηµασία. Γνωρίζει πως δεν ανήκει στον
χρόνο. Δεν παραδίδεται στη φθορά. Το σώµα του, ναι. Αλλ’
η ψυχή του, όχι. Ανακαινίζεται «ως αετού η νεότης του».
Ακόµη και το σώµα του στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού,
θα αφθαρτοποιηθεί.
Κοντά στον Θεό δεν είναι κανείς ούτε νέος, ούτε γέρος, ούτε
δυνατός, ούτε άρρωστος. Είναι µόνο άνθρωπος. Άνθρωπος
πλασµένος να ζήσει αιώνια. Τα χρόνια του που περνούν δεν
είναι χρόνια µόνον που φθείρουν. Είναι σκαλοπάτια, που τον
φέρνουν πιο κοντά στον αιώνιο και άφθαρτο. Λιγοστεύουν
την απόσταση απ’ τη συνάντηση µαζί Του. Προσεγγίζουν
την ώρα του θριαµβευτικού ερχοµού Του να µας αναστήσει.
Να µας κάµει αφθάρτους. Να µας εισαγάγει στην αληθινή
χαρά της βασιλείας Του.
Χριστιανοί, µην είµαστε παιδιά. Μην περιµένουµε απ’ το
χρόνο να µας φέρει πλούτη και ευτυχία. Θέσεις και αξιώµατα.
Κοσµική δόξα, προβολή και λάµψη. Ο χρόνος είναι άψυχος.
Τυφλός. Δεν έχει τίποτε στα χέρια του. Όλα τα κρατεί στα
χέρια Του ο Θεός κι εµείς. Εµείς θα φέρουµε στο χρόνο και
στον εαυτό µας. Ο Θεός θα µας δώσει.
Η φθορά που φέρνει ο χρόνος δεν πρέπει να µας ανησυχεί.
Η φθορά που φέρνουµε εµείς είναι καταστρεπτική. Και η
φθορά µας µπορεί να γίνεται µε πράξη ή µε απραξία. Ο
εγκληµατίας στην πράξη και µε την πράξη καταστρέφει. Ο
άπρακτος στην πράξη, αλλά µε απραξία φθείρει. Μόνον ο
δηµιουργικός δηµιουργεί. Βελτιώνει. Χτίζει και δεν γκρεµίζει.
Ή γκρεµίζει τα κακά για να χτίσει τα καλά.
«Τα πάντα ρεί». Όλα αλλάζουν. Ένας και µόνον είναι ο
αναλλοίωτος και άφθαρτος. Ο Θεός. «Χθες και σήµερον ο
αυτός και εις τους αιώνας». Η καταγωγή του ανθρώπου είναι
ουράνια. Θεία. Κοντά στον Θεό είµαστε κι εµείς αιώνιοι.
Φαινοµενικά µας δαµάζει ο χρόνος.
Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Μερικούς τους
έφερε στο τέλος. Στον θάνατο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πού
επήγαν και πού ευρίσκονται. Ευχόμαστε να είναι κοντά Του.
Όπως εισερχόμεθα στο νέο έτος 2022 όλοι μας να
σκεφτόμαστε σοβαρά. Ο κορωνοϊός δεν παίζει. Εμείς να
μην κάνουμε εξυπνάδες. Να ακολουθούμε τις οδηγίες
των κυβερνήσεών μας, εφ’όσον δεν αντίκεινται στό δόγμα
της Εκκλησίας μας. Να ακολουθούμε το παράδειγμα του
Πατριάρχη μας. Να υποτασσόμεθα στις αποφάσεις της
Ιεράς Συνόδου. Να είμαστε «ως χορδαί εν κιθάρα». Μία είναι
η Εκκλησία. Είναι μία οικογένεια. Όλοι μαζί γύρω από τον
Πατριάρχη μας και την Ιερά Σύνοδο.
Αιώνιε και αναλλοίωτε Θεέ, Συ που «τα έτη Σου ουκ
εκλείψουσι» χαρίζοντάς µας τον καινούργιο χρόνο, χάρισέ
µας σύνεση να εννοούµε, ότι δεν πρέπει να περιµένουµε
αγαθά απ’ τον χρόνο, αλλ’ εµείς να δηµιουργούµε αγαθά
µέσα στον χρόνο. Χάρισέ µας ειρήνη και γαλήνη της ψυχής.
Δώσε µας δύναµη να νικούµε τον κακό εαυτό µας. Να µην
υποχωρούµε στην αµαρτία. Να πράττουµε το καλό. Να
αγαπούµε εχθρούς και φίλους. Να συγχωρούµε όλους. «Χρόνο
µε χρόνο ζήσε µέσα µας Εσύ». Φέρε µας κοντά Σου.

Ο όρος Θεοφάνεια εκφράζει την κοινή
γιορτή, τη σάρκωση, επιφάνεια και
φανέρωση του Χριστού, που είναι το
αληθινό φως και ο νοητός ήλιος της
δικαιοσύνης.
Πριν λίγες μέρες ζήσαμε το γεγονός
της Γεννήσεως και της δικής μας εν
Χριστώ ανακαινίσεως. Την ημέρα των
Θεοφανείων θυμούμαστε λειτουργικά
τη Βάπτιση του Χριστού, ο οποίος
αγιάζει τα ύδατα για να μας καθαρίσει
και να μας αναγεννήσει στο όνομα και
με τη δύναμη του δικού του
Βαπτίσματος:
«Εν
τω
Ιορδάνη
βαπτισθήναι κατεδέξω, ίνα την των
υδάτων φύσιν αγιάσας ο αναμάρτητος
οδοποιήσης ημίν την δι’ ύδατος και
πνεύματος αναγέννησιν, και προς την
πρώτην
ημάς
αποκαταστήσης
ελευθερίαν» (Ευχή Μεγ. Αγιασμού).
Παράλληλα η Εκκλησία αγιάζει με
ειδική μεγαλοπρεπή ακολουθία τη
φύση των υδάτων ακριβώς για να
τονίσει τον εν Χριστώ ανακαινισμό
της κτίσης και φωτισμό του κόσμου
και ταυτόχρονα να δώσει το στίγμα
του δικού της ενδιαφέροντος και της
δικής της αγάπης για τη φύση, στην
οποία ζούμε και που πολύ έχουμε
ανάγκη, τόσο για τη σωματική μας
επιβίωση, όσο και για την ψυχική μας
ισορροπία.
Αγιάζοντας η Εκκλησία τα ύδατα
και φωτίζοντας την κτίση καταδικάζει
κάθε βεβήλωση της φύσης και κάθε
προσπάθεια υποταγής του κόσμου
στις δικές μας ατομικές ανάγκες και
επιθυμίες. Συμβάλλει με τον πιο
ιδανικό τρόπο στην αποκατάσταση
της προσωπικής μας σχέσης, της
αγάπης και του σεβασμού προς το
περιβάλλον, την κτίση του Θεού, η
οποία σήμερα τόσο άδικα και βάναυσα
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Θ. Λειτουργία
Χριστουγέννων στον Ι.Ν.
Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ,
προεξάρχοντος του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Καναδά
κ. Σωτηρίου και με τη
συμμετοχή του Θεοφ.
Επίσκ. Ζηνουπόλεως κ.
Ιακώβου, του π. Νικολάου
Ανδρέου, των ιεροπαίδων
και πολλών ευλαβών
χριστιανών.
Christmas service at St.
George Greek Orthodox
Church were presided
by His Eminence
Archbishop Sotirios with
the participation of His
Grace Bishop Iakovos of
Zinoupolis, Fr. Nicholaos
Andreou, the Altar Boys
and many pious christians.

Ευχαριστούμε τους δωρητές μας
Να είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Λόγω κορωνοϊού τα έσοδα της Ιεράς μας
Αρχιεπισκοπής το έτος 2021 ήσαν μειωμένα, γιατί μειωμένα ήσαν και τα έσοδα των Κοινοτήτων
μας. Φαίνεται όμως, ότι οι ευλογημένοι χριστιανοί το κατάλαβαν αυτό και έσπευσαν να
βοηθήσουν με τη ψυχή τους και την καρδιά τους και έτσι οι δωρεές εφέτος είναι περισσότερες
και μεγαλύτερες. Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να τους χαρίζει
το νέο έτος με υγεία, πρόοδο και προκοπή υλική και πνευματική. Παρατίθεται κατάλογος
δωρητών από $500 και άνω στη σελίδα 8.
May the Lord’s name be glorified. Due to
COVID19, the revenues of our Holy Archdiocese
for the year 2021 were reduced because the
Ο δρόμος του «αύριο»
revenue of our communities were also reduced. It
οδηγεί στην πόλη του «ποτέ».
appears, however, that the pious Christians
understood this and hurried to help with all their
The road of "tomorrow"
heart and soul. The donations this year are more
leads to the city of "never".
and bigger. We thank them all and pray our good
Lord grant them in the new year health, as well as
Πλούταρχος - Plutarchos
spiritual and material progress. A list of donors
who gave five hundred ($500) dollars or more, is
cited on page 8.
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Εκπαιδευτικά θέματα

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

Ν

έα χρονιά ξεκινάει. Μέσα σ’ ένα παγκόσμιο
κλίμα ανησυχίας και σύγχισης λόγω της
πανδημίας, ας κάνουμε μια νέα αρχή με
ελπίδα και αισιοδοξία για να συλλογιστούμε
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν
προκύψει και για να ανακαλύψουμε θετικές προοπτικές
και εξελίξεις στη ζωή μας ατομικά και συλλογικά.
Είναι γεγονός ότι οι πολιτειακές και πολιτικές
αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται στην
αύξηση των κρουσμάτων, στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού, στη συχνότητα της μεταδοτικότητας
και στα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, εργασίας,
εστίασης κλπ. Οι συνέπειες όλων των φαινομένων
αυτών δεν περιορίζονται στην οικονομική και εργασιακή
κρίση αλλά πολύ περισσότερο στη δυσαρμονία της
κοινωνικής και δημόσιας εικόνας και δομής.
Το προηγούμενο έτος είχε παγκοσμίως παρατηρηθεί
αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία, στα έντονα
ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να κατέληγαν σε
αυτοκτονίες και ακραίες συμπεριφορές. Παράλληλα,
μεγάλο ήταν και παραμένει το χάσμα ανάμεσα στους
αρνητές και οπαδούς του εμβολιασμού και κατ’ επέκταση
της ίδιας της νόσου του Covid. Έντονες οι συζητήσεις,
η επιχειρηματολογία, η δυσπιστία και η εχθρικότητα,
λυπηρές οι εκδηλώσεις φανατισμού και εμπάθειας με
διαδηλώσεις, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις παντού
σε όλο τον κόσμο.
Το 2022 η ανθρωπότητα πρέπει να προετοιμαστεί
καλύτερα για να απαντήσει με αλληλεγγύη και
δικαιοσύνη σε αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να είμαστε όλοι οι άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο ενωμένοι για να ξεπεράσουμε την
πανδημία και να την αφήσουμε πίσω μας. Η σύμπνοια, η
κατανόηση, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη, η πίστη στον
άνθρωπο και η πίστη στον Χριστό, με την ενανθρώπηση
του οποίου είναι εφικτή η σωτηρία και η κοινωνία
του ανθρώπου με τον Θεό, είναι οι στόχοι μας για το
νέο έτος για τη λύτρωση από τον θάνατο χιλιάδων
ανθρώπων ανά τον κόσμο, για τη λύτρωση από έχθρες
και συγκρούσεις, για τη λύτρωση από δεισιδαιμονίες
και σκοταδισμούς, για τη λύτρωση από διχόνοιες και
συμφορές. Μόνο ενωμένοι οι άνθρωποι μπορούν να
δημιουργήσουν, να προχωρήσουν, να αντιμετωπίσουν
τους κινδύνους, τους πολέμους, τις απειλές παντός
είδους. Η ένωση, η ομόνοια και η αγάπη είναι αυτά
που χρειαζόμαστε όλοι για να προχωρήσουμε σε ένα
δημιουργικό, παραγωγικό, εύφορο και καλλίκαρπο νέο
έτος.
Το 2022 ας είναι πάνω απ’ όλα ειρηνικό! Ειρήνη στην
καθημερινότητά μας, στις οικογενειακές

Ένα ειρηνικό 2022

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Στις 30 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τους Τρεις
Μεγάλους Πατέρες και Οικουμενικούς Διδασκάλους,
τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον
Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Ηταν και οι τρεις άγιοι. Ηταν και οι τρεις μεγάλοι.
Ηταν και κατά κόσμο μεγάλοι. Εξαίρετοι διανοούμενοι
και άνθρωποι των γραμμάτων. Κυρίως πρωτότυποι
και δημιουργικοί. Δημιούργησαν τη χρυσή εποχή της

και φιλικές μας σχέσεις, στην κοινωνία και ευρύτερα
στον κόσμο ολόκληρο. Σε κάθε κρίσιμη περίοδο και σε
κάθε κίνδυνο όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι κατάφεραν να
αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιώσουν τις συνθήκες,
να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Η επικοινωνία, η
αλληλεγγύη και η κατανόηση χρειάζονται για να
μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ομόνοια και την
ενότητά μας προκειμένου να προχωρήσουμε ένα βήμα
μπροστά, να φέρουμε την αλλαγή και την ανανέωση,
να επιτύχουμε την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Ο
περιορισμός στην ατομικότητα, στον προσωπικό μας
χώρο, στο στενό μας οικογενειακό περιβάλλον ίσως
να έχει συμβάλει στην απομόνωση και απομάκρυνση
του ενός από τον άλλο σε κοινωνικό και παγκόσμιο
επίπεδο. Πέρα όμως από την όποια απόσταση και τους
περιοριστικούς κανόνες, μπορούμε όλοι μας να είμαστε
ενωμένοι και να προβάλουμε τον σεβασμό και την
εκτίμηση με αμοιβαίο τρόπο μεταξύ μας.
Ο αγώνας για την ελευθερία και την ειρήνη ας
είναι συλλογικός και ενωτικός κι ας έχει ως στόχο
την ασφαλή προώθηση των αρχών και ιδεών μας.
Η δικαιοσύνη θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ίση
μεταχείριση και τα ίδια δικαιώματα σε όλους, ιδιαίτερα
σε συνθήκες που τα πάντα αμφισβητούνται και η
διεκδίκηση των προσωπικών συμφερόντων υπερισχύει

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει η
ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

από το συλλογικό καλό. Η ένωση όλων των παιδιών
και ενηλίκων στον κόσμο υπό την απειλητική σκιά της
πανδημίας μπορεί να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε
την ανάγκη για αλληλεγγύη, για ελεύθερη έκφραση, για
δημιουργικότητα και πρόοδο. Καλή χρονιά σε όλες και
όλους! Ας ενωθούμε σε ένα νέο ξεκίνημα που θα φέρει
καλούς και ειρηνικούς καρπούς!

ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό εργαστήριο,

ιστορίας της Εκκλησίας μας. Θεμελίωσαν στερεά το
θαυμαστό Βυζαντινό πολιτισμό.
Οι Τρεις Ιεράρχες έγιναν παράγοντες μιας βαθιάς
κοινωνικής ανανεωτικής αλλάγής με ιδέες ριζικά
αναμορφωτικές που παραμένουν και σήμερα τολμηρές
και επίκαιρες. Ελεύθεροι από χρονικές συμβατικότητες,
με βαθιά κατανόηση του παρελθόντος και με προφητική
ενόραση για το μέλλον, ζουν μέσα στην αιωνιότητα.
Εναρμόνισαν την κοινωνική δραστηριότητα και τη
δημιουργική μοναξιά, το «θείο γνόφο» του δόγματος
και τη διαύγεια του ήθους, τη σοφία του κόσμου και την
υπέρβασή της με την αποδοχή του Σταυρού και τη χαρά
της Αναστάσεως.
Κινήθηκαν με πρωτοτυπία και δυναμικότητα.
Μόχθησαν για αλλαγή. Οχι όμως για εξωτερική αλλαγή,
επιφανειακή, αλλά οντολογική. Και ακριβώς αυτός είναι
και ο ευρύτερος στόχος της παιδείας των γραμμάτων.
Εξακολουθούν να μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας.
Εκφράζουν σταθερά το φρόνημά της. Αποτελούν μια
σύγχρονη διαχρονική πραγματικότητα. Μαζί με όλους
τους αγίους αποτελούν ζωντανό τμήμα της Εκκλησίας
του Χριστού.

Το σχολείο παραμένει κλειστό μέχρι
τουλάχιστον τις 17 Ιανουαρίου 2022,
εξαιτίας της υπέρ μετάδοσης της
μετάλλαξης Όμικρον.
Τα μαθήματα, από την Τετάρτη 5
Ιανουαρίου 2022, γίνονται διαδικτυακά
μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
ΖΟΟΜ.
Ευελπιστούμε, ότι θα επιστρέψουμε
σύντομα στο φυσικό μας περιβάλλον
και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα
οδηγήσουν στον έλεγχο και περιορισμό
των κρουσμάτων.
Οι επιπτώσεις στους μαθητές
στο κοινωνικό και συναισθηματικό
επίπεδο είναι πολύ σοβαρότερες από
ότι στο εκπαιδευτικό επίπεδο ,όπως
τονίζουν εμπειρογνώμονες, γονείς και
εκπαιδευτικοί.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
γονείς για την συμπαράστασή τους
στους μικρούς μαθητές τις δύσκολες
αυτές ημέρες της πανδημίας ,αλλά και
τους εκπαιδευτικούς, που αγωνίζονται
να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον
των μαθητών.
Επειδή, πρέπει να βλέπουμε και
θετικά στοιχεία σε κάθε δυσκολία , ένα θετικό της
διαδικτυακής διδασκαλίας είναι πως στη διάρκεια του
μαθήματος δε φοράμε μάσκες και απολαμβάνουμε τα
πρόσωπα και τα χαμόγελα των μαθητών μας!
Ας είναι ο καινούριος χρόνος γεμάτος Ειρήνη, Αγάπη,
Υπομονή και Ελπίδα για όλο το κόσμο.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το καταρτισμένο
διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις,

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
ιστοσελίδα www.mgos.ca, τηλ: 416

463-7222 , info@mgos.ca ιστοσελιδα
www.mgos.ca

Ὁ εσθίων τον μη εσθίοντα μη εξουθενείτω,
και ο μη εσθίων τον εσθίοντα μη κρινέτω.
Ρωμ. 14,3
Let not him that eateth despise him that
eateth not; and let not him which eateth
not judge him that eateth: for God
hath received him.
Rom. 14,3
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ζητιάνος του χρόνου της ζωής μας
Ο Χριστός μας, ο Λυτρωτής μας, η αιώνια αγάπη, είναι
ο εύσπλαγχνος Θεός, αλλά και ο ικετευτικός ζητιάνος.
Μας κτυπά την πόρτα της καρδιάς και μας ικετεύει να του
προσφέρουμε κάτι. Τι μας ζητά; Μας παρακαλεί λέγοντας:
«Υιέ μου, δος μοι σην καρδίαν» (Σοφ. Σολ. 18΄ 26)! Τι κρίμα,
εμείς δεν τον ακούμε και, φυσικά, δεν του προσφέρουμε
τίποτα, ούτε την καρδιά μας, που μας ζητά, αλλά ούτε
ένα λεπτό του χρόνου της ζωής μας, ένα λεπτό μετανοίας·
ένα λεπτό που είναι υπεραρκετό να φωνάξουμε το του
ευγνώμονος Ληστού: «Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης
εν τη Βασιλεία Σου» (Λουκ. κγ΄ 42).
Ζητιάνος ο Θεός μας, Αυτός που μας παρέχει πλούσια
τα αγαθά Του και το μεγαλύτερο αγαθό, τον χρόνο της
ζωής μας, τον χρόνο για εκζήτηση μετανοίας, ώστε να
μας αγκαλιάσει στην ολόθερμη αγκαλιά Του και μας
μας χαρίσει το δώρο της αιωνιότητος, την Βασιλεία των
Ουρανών.
Έγινε ζητιανός ο Θεός μας, για να μας κάνει άρχοντες,
πλούσιους, ευγενείς, αγίους, να μας δείξει τον μόνο
προορισμό μας, την μετάβασή μας από το «κατ’ εικόνα»
στο καθ’ ομοίωσιν», στην θέωση. Ζητιάνος όχι για δικό Του
όφελος, αλλά για δικό μας. Αυτή είναι η ύψιστη αγάπη.
Έγινε ζητιάνος, Αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα,
τον ήλιο, την σελήνη, την γη μας, τα άστρα, όλο το
στερέωμα, που δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή
έχοντας κάθε δημιούργημα ένα προορισμό, από τον οποίο
δεν ξεφεύγει ούτε κατ’ ελάχιστον.
Και ενώ όλα στο στερέωμα έχουν τον προορισμό τους,
το ακριβότερο, η κορωνίδα της δημιουργίας, εμείς, οι
άνθρωποι ξεφεύγουμε από τον προορισμό μας, από την
επιθυμία του ζητιάνου Δημιουργού που μας προτρέπει:
«Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειμι» (Α΄Πετρ.α΄ 16).
Πλούσιος δωρεοδότης ο Χριστός μας σε κάθε ένα δίνει το
δώρο της ζωής. Το κάθε έτος που μας χαρίζει, θέλει να το
αξιοποιήσουμε, να το κάνουμε χρόνο μετανοίας. Σε κάθε
έτος μας έχει δώσει 365 ημέρες που περιέχουν8760 ώρες
και 525.300 λεπτά. Απ’ αυτές τις χιλιάδες τα λεπτά που
ο ίδιος μας χαρίζει με αγάπη έρχεται ζητιανεύοντας να
μας ζητήσει να του δώσουμε ένα λεπτό. Και αυτό εμείς η
δεν το δίνουμε, η το δίνουμε με τσιγγουνιά και γογγυσμό.
Είμαστε αχάριστοι, αγνώμονες, απέναντι στην ευεργεσία
του χρόνου που μας χαρίζει.Και αυτό γιατί έχουμε
ξεχάσει τον προορισμό μας, την επιδίωξη της θεώσεως.
Στον ετήσιο χρόνο μας δεν εργαζόμαστε πνευματικά,
δεν αναλωνόμαστε σε έργα αγάπης, στην ψυχοτρόφο
προσευχή που μας ανεβάσει στον ουρανό, σε έργα ειρήνης,
συμπαραστάσεως ασθενών, ενισχύσεως πτωχών, ψυχικής
κενώσεως στις ανάγκες των εμπεριστάτων. Είμαστε
σπάταλοι του χρόνου μας. Τον καταναλώνουμε σε έργα

Ἡ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν
ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα
ὠφέλιμός ἐστιν.
Α΄Τιμόθεον δ΄8
Βodily exercise profiteth little: but
godliness is profitable unto all
things.
1 Timothy 4:8

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο Θεός Πατέρας
Πατέρας είναι ο Θεός. Η Βίβλος μας το λέγει.
Και έχει δύο έννοιες αυτή του η πατρότης.
Την ηθική την έννοια δογματική αντάμα
Πατέρας είναι ηθικός αγγέλων και ανθρώπων.
Δογματικά είναι Πατήρ του Ιησού Χριστού μας.
Ο Άνθρωπος είναι Υιός, μονάχα κατά χάρη.
Και ο Χριστός είναι Υιός. Εκείνος κατά φύση.
Πατέρας, Πνεύμα και Υιός έχουν την ίδια φύση.
Απόδειξη περί αυτού είναι οι Φαρισαίοι,
που να ‘ξοντώσουν γύρευαν τον θείο Ναζωραίο,
γιατί πατέρα έλεγε και τον Θεό τον ίδιο,
Τον Εαυτό του κάνοντας ίσο με τον Πατέρα.
Μα κι ο Πατήρ ονόμαζε -πέρα στον Ιορδάνη,
Ο Γυιός όταν βαφτίζονταν από τον ΙωάννηΥιόν Του τον αγαπητό, και θέλησε με Κείνον
να σώσει, ως εδήλωσε, το γένος των ανθρώπων.
Κίνημα φεμινιστικό στη σήμερον ημέρα
Ονόμασ’απερίσκεπτα και το Θεό μητέρα.
Αυτό είν’απαράδεκτο, γιατί μόνο Πατέρα
Η Βίβλος κι’η Παράδοση μας λέν’, κι’όχι μητέρα.
Πατέρα επουράνιε, παιδιά Σου κατά χάρη
Σωτήρα μας γνωρίζουμε τον γυιό Σου, που τα βάρη
εις τον Σταυρό εσήκωσε όλων για σωτηρία,
κι’άμα με το «τετέλεσται» άνοιξ’η Βασιλεία.

πρόσκαιρων ηδονών, καλοπεράσεως, ακολουθώντας το
«φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν» (Ησ. κβ΄
13).
Για πολλά ζητήματα δίνουμε μεγάλη σημασία στον
χρόνο της ζωής μας, ζητήματα, όμως, μικρότερης σημασίας
από την αξιοποίησήτουγιά την επιδίωξη του προορισμού
της υπάρξεώς μας. Προσέχουμε γιατί για λίγα λεπτά
μπορεί να χάσουμε το μεταφορικό μέσο, λεωφορείο,
τραίνο, καράβι, αεροπλάνο, που θα μας μεταφέρει
σε κάποιον από τους πρόσκαιρους προορισμούς μας.
Προσέχουμε, γιατί λίγα λεπτά καθυστέρηση μπορεί
έναν ασθενή μας να τον οδηγήσουμε στον θάνατο,μια
μικρή φωτιά να την μετατρέψουμε σε πυρκαιά, οκανή να
κάψει μια τεράσια έκταση. Προσέχουμε, γιατί λίγα λεπτά
αναμονής βοηθείας σε μια μάχη μπορεί να οδηγήσει σε
συντριπτική ήττα.
Εάν τα λεπτά της ζωής μας έχουν τόσο μεγάλη σημασία
στην καθημερινότητα πόσο μεγάλη σημασία έχουν για την
εκπλήρωση του προορισμού μας, για τήνοποία, δυστυχώς,
δείχνουμε αμέλεια! Αυτήν βλέποντας ο Χριστός μας
έρχεται ζητιάνος και μας παρακαλεί να του δώσουμε ένα
λεπτό μετανοίας, ένα λεπτό που δεν είναι δικό μας, δικό
Του είναι αυτό, αλλά δεν Του το χαρίζουμε. Δεν του λέμε:
«Τα Σα εκ των Σων»!
Ο σοφός Χίλων ο Λακεδαιμόνιος έλεγε: «Χρόνου φείδου».
Ο χρόνος μας είναι ανεκτίμητος. Για την σπατάλη
του θα δώσουμε λόγο στον ζητιάνο Χριστό μας, που
στέκει μπροστά στην πόρτα και της καρδιάς μας και μας
παρακαλεί να του δώσουσε, έστω ένα λεπτό. Ένα λεπτό

Χαμένοι...
στην πληροφορία
O σύγχρονος άνθρωπος έχει απεριόριστη πρόσβαση
σε κάθε είδους πληροφορία: Ειδήσεις στα ραδιόφωνα
κάθε μία ώρα, συνεχής ενημέρωση ιστοσελίδων και
blogs, δελτία ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς,
μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και σε πολλά
άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Σύμφωνα με αμερικάνικη επιστημονική έρευνα
που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο της
Καλιφόρνιας, οι πληροφορίες που λαμβάνει καθημερινά
ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορούν να προκαλέσουν
υπερφόρτωση ακόμα και σε φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή μέσα σε μία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος της
έρευνας εκτιμά ότι οι άνθρωποι κατακλύζονται κάθε
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μετανοίας, ένα λεπτό σωτηρίας, για να γιατρευτούμε
ψυχικά και σωματικά, για να μην καούμε στο πυρ το
εξώτερο, για να μην χάσουμε το τραίνο του ποθεινού
προορισμού μας, της Βασιλείας των ουρανών.
μέρα με όγκο πληροφοριών ισοδύναμο με 34 Gigabytes.
Όπως σχολίασε ο αμερικανός ψυχίατρος Edward
Halowell, «ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία οι εγκέφαλοί
μας δεν είχαν να επεξεργαστούν τόσες πολλές
πληροφορίες όσες σήμερα. Έχουμε πια μια γενιά
ανθρώπων που περνάνε τόσες ώρες μπροστά σε μια
οθόνη υπολογιστή ή σε ένα κινητό, ώστε χάνουν την
ικανότητα να σκέφτονται και να αισθάνονται». Ίσως
οδηγούμαστε, λοιπόν, σε ένα νέο τύπο ανθρώπου,
περισσότερο κυνικό και απαθή, και με αδυναμία στην
ικανότητα βαθύτερων πνευματικών λειτουργιών.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα μηχανισμό
αυτοπροστασίας του «σκληρού μας δίσκου» για να
γλιτώσει το βραχυκύκλωμα, όπως λένε οι ειδικοί.
Επειδή αδυνατούμε να επεξεργαστούμε τον όγκο των
δεδομένων, τα κρίνουμε επιφανειακά και γινόμαστε
κυνικότεροι. Αυτό, βέβαια, έχει ως αποτέλεσμα τη
σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας μας. Και επιδρά ήδη
στην καθημερινή μας ζωή, στις διαπροσωπικές μας
σχέσεις και δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνήθεια
πολλών ανθρώπων σήμερα να καυχώνται για το
μεγάλο αριθμό «φίλων» που έχουν κάνει μέσω
των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο,
πρόσφατη επιστημονική έρευνα αποκάλυψε ότι ο μέσος
άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί, κατά τη διάρκεια
όλης της ζωής του, περίπου 1000 γνωριμίες! Δηλαδή να
αναπτύξει μια αληθινή ανθρώπινη σχέση –πρόσωπο με
πρόσωπο - βαθύτερη ή επιφανειακότερη. Η επαφή με
περισσότερους από χίλιους ανθρώπους, και μάλιστα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, υποχρεώνει τον ανθρώπινο
εγκέφαλο να αντιμετωπίζει τους… «υπεράριθμους»
όχι ως ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά ως «πληροφοριακάχρηστικά αντικείμενα»!
web
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μολύνεται, αλλοιώνεται, καταστρέφεται. Η εν Χριστώ
μεταμορφωμένη δημιουργία, η σημασία της
ακεραιότητας της και η σχέση της προς την
πνευματικότητα και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου
είναι αλήθειες που ιδιαίτερα σήμερα, την ημέρα του
φωτισμού του κόσμου, έρχονται στην επικαιρότητα και
μας βάζουν στον πειρασμό να τις συζητούμε περισσότερο, για να μην ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα της
κτίσης και την αξία της για τη ζωή μας.
Η σπουδή πάνω στο θέμα μάς επιβάλλει να επισημάνουμε, πολύ σύντομα βέβαια, βασικά πράγματα,
όπως αυτά πηγάζουν από το λόγο και την πράξη της
Εκκλησίας. Πρώτον, τη σχέση Θεού και δημιουργίας.
Δεύτερον, το δοξολογικό χαρακτήρα και την
ευχαριστιακή διάσταση του κόσμου και τρίτον το
σκοπό, τον εσχατολογικό προορισμό της κτίσης.
Θεός και κόσμος δε συγκρούονται ούτε φυσικά
ταυτίζονται. «Η κτίση δεν ταυτίζεται με τον Κτίσαντα,
ούτε δημιουργήθηκε τυχαία, αλλά είναι μυστήριο, που
προσφέρεται στον άνθρωπο σα μια μοναδική αφετηρία
για να πορευθεί, να ολοκληρωθεί βρίσκοντας το
δημιουργό του (Νικ. Ματσούκα, Κόσμος, άνθρωπος,
κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή, σελ. 46). Το
σύμπαν και η ζωή είναι στα χέρια του θεού. Αυτός
είναι ο πατέρας και δημιουργός του. Θεός και κόσμος
είναι ενωμένος, γιατί η κτίση είναι εικόνα του Θεού.
Αντανακλά στην ύπαρξη και τη ζωή της, τη ζωή και
την ενέργεια του Θεού (Μέγας Φαράντος, Η ηθική του
φυσικού κόσμου, σελ. 35). Γι’ αυτό και η κτίση μας
οδηγεί στο Θεό. Στις ενέργειές του κι όχι φυσικά στην
ουσία του. Στην αγάπη του, στη δύναμή του, στη σοφία
του, στη δόξα του. Συμβαίνει αυτό που λέει ο απόστολος
Παύλος. «Τα αόρατα του Θεού», δηλαδή η δύναμη και
η θεότητά του, γίνονται ορατά μέσω της κτίσης (Ρωμ. 1,
20).
Γι’ αυτό είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος που
ασεβεί στη σοφία και στην αγάπη του Θεού. Η ίδια η
φύση τον κατακρίνει · «κατήγορος η κτίσις γίνεται των
ασεβών», κατά τον άγιο Μάξιμο. «Διά μεν των εν
εαυτή λόγων τον εαυτής κηρύττουσα ποιητήν · διά δε
των εν αυτή κατ’ είδος έκαστον φυσικών νόμων προς
αρετήν παιδαγωγούσα τον άνθρωπον». Η κτίση
κηρύττει τον ποιητή. Οι νόμοι της παιδαγωγούν τον

άνθρωπο οδηγώντας τον στην αρετή.
Μιλά η δημιουργία με τη δική της γλώσσα για το
μεγαλείο και τη δόξα του Δημιουργού. «Πάσα πνοή και
πάσα κτίσις υμνεί την ακατάληπτόν σου δόξαν» (Ευχή
του Όρθρου). Έχει τονισθεί πως η ομορφιά του
ανθρώπου και της κτίσης, η συμπάθεια και η σύμπνοια
των δημιουργημάτων του Θεού, είναι η μουσική της
δοξολογικής γιορτής του σύμπαντος.
Η ορατή και αόρατη δημιουργία βρίσκονται σ’ ένα
διαρκές πανηγύρι. «Σέ υμνεί τα αόρατα, σέ προσκυνεί
τα φαινόμενα, πάντα ποιούντα τον λόγον σου,
Δέσποτα» (Λειτουργία αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου).
Η κτίση δε δοξάζει μόνο το Θεό και το μεγαλείο
Του, αλλά και τον ευχαριστεί ταυτόχρονα. Συμμετέχει
η ίδια και διακονεί στο μεγάλο γεγονός της
ευχαριστιακής θυσίας. Με υλικά στοιχεία, τον άρτο και
τον οίνο που είναι αντιπροσωπευτικά της υλικής
δημιουργίας, γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού,
από τα οποία τρέφεται και ζει ο άνθρωπος αιώνια. Η
ευχαριστιακή αυτή διακονία εκπληρώνει το νόημα και
το σκοπό του υλικού κόσμου. Ο άνθρωπος παρέλαβε
από το Θεό τον κόσμο «καλόν λίαν» (Γεν. 1, 31) ως
ευλογία και δώρo και τον επιστρέφει πάλι στο Θεό ως
δώρο ευχαριστίας.
Τώρα σχετικά με το σκοπό και τον εσχατολογικό
προορισμό της δημιουργίας μπορούμε να επισημάνουμε, πως δεν είναι άλλος από τον εν Χριστώ ανακαινισμό της εις «βέλτιον σχήμα», στο αρχαίο κάλλος της
και στην «αρχήθεν ημερότητα» (Θεόφιλος Αντιοχείας).
Σημασία πάντως έχει, για να συνοψίσουμε όσα
είπαμε, πως η ύλη, ο κόσμος, η κτίση έχουν ανεπανάληπτη αξία. Είναι εικόνα του Θεού, φανερώνουν κι
αποκαλύπτουν τη δόξα του, παιδαγωγούν τον
άνθρωπο, δοξολογούν κι ευχαριστούν το Θεό κι
αναμένουν τέλος μαζί με τον άνθρωπο την ελευθερία
από τη φθορά. Γι’ αυτό δε μας επιτρέπεται, αλλά και δε
μας συμφέρει να καταστρέφουμε τον κόσμο και την
ομορφιά, που μας περιβάλλει.
Αυτό είναι και το μήνυμα της μεγάλης τελετής του
αγιασμού των υδάτων και του φωτισμού της κτίσης.
Περιοδικό “Φοιτητική Δράση”
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ζωγραφίζεις
τον εαυτό σου
«Βήμα ποδός και γέλως οδόντων τα περί του
ανδρός δείκνυσιν».
Έτσι είπε μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Το
περπάτημά σου και τα γέλια σου δείχνουν ποιος
είσαι. «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί
το στόμα» λέγει η Γραφή. Απ’ το περίσσευμα της
καρδιάς σου μιλάει το στόμα. Πολλοί άνθρωποι
προσπαθούν να παρουσιασθούν στους άλλους
διαφορετικοί απ’ ό,τι είναι. Φοβούνται να
εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο.
Άλλοι πάλι είναι αδιάντροποι και καυχιούνται
για ό,τι είναι. Και παρουσιάζουν αλόγιστα
κάθε βρομιά του εαυτού τους. Και οι μεν και
oι δε, δεν καταλαβαίνουν, ότι κάνουν το ίδιο
πράγμα. Ζωγραφίζουν τον εαυτό τους. Αυτός
που υποκρίνεται είναι υποκριτής. Δεν μπορεί να
κρύψει την υποκρισία του. Την ζωγραφίζει με τις
πράξεις του και την παραδίδει έτοιμη εικόνα στους
θεατές του. Γενικά ο τρόπος ζωής του ανθρώπου
είναι ένα συνεχές ζωγράφημα του εαυτού του.
Ο καθένας ό,τι έχει αυτό προσφέρει. Διάβασε
τα γραπτά ενός ανθρώπου και θα ιδείς τι κρύβει
στην καρδιά του. Άκουσε τα λόγια του και θα
νοιώσεις ποιος είναι. Ιδές τις κινήσεις του και
καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Μερικοί άνθρωποι
προσπαθούν να περιγράψουν άλλους ανθρώπους.
Στην ουσία περιγράφουν τον εαυτό τους. Ο εαυτός
τους είναι το μοντέλο. Μπορούν να προσθέσουν
κάτι λεπτομέρειες, αλλά τα βασικά είναι ο εαυτός
τους. Ο τρόπος συμπεριφοράς, τα έργα, τα λόγια
και τα γραπτά σου ζωγραφίζουν τον εαυτό σου.
Και αυτό ισχύει για όλους.

Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θείναι
παρά τον κείμενον, ός εστίν Ιησούς Χριστός.
Α’Κορ. 3,11
For other foundation can no man lay than
that is laid, which is Jesus Christ.
1 Cor. 3,11

Τι είναι Αγάπη; Ποιο κομμάτι της ανθρωπίνης
ύπαρξης εκφράζει; Πως εκδηλώνεται και πως
διαμορφώνει την προσωπικότητά μας και εν συνεχεία
την ζωή μας.
Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε το νόημα της
αγάπης. Την έννοια της αγάπης την έδωσε ο μεγάλος
Απόστολος ο Παύλος, ως το ύψιστο αγαθό. Το φάσμα
αυτό της αγάπης έχει εννέα στοιχεία: Μακροθυμία,
Χρηστότητα, Γενναιοψυχία, Ταπεινοφροσύνη,
Κοσμιότητα, Αφιλοκέρδεια, Πραότητα, Αθωότητα,
Ειλικρίνεια.
Η αγάπη λοιπόν είναι μια σύνθετη ιδιότητα είναι
δηλ. μια κατάσταση πού υπάρχει ολοκληρωμένη μόνο
στον Άνθρωπο.
Σύνθετη γιατί αφ’ ενός είναι μία ψυχική δύναμη
πού σε ωθεί και σε ενεργοποιεί στην υπέρβαση των
φυσικών ορίων. Σε οδηγεί σε όλα αυτά τα στοιχεία
πού μάς αναφέρει ο Παύλος, σε οδηγεί σε θυσία και
στο ολοκαύτωμα, χωρίς υπολογισμούς του ατομικού
συμφέροντος. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και ως
μία συγκλονιστική Επαναστατική ψυχική δύναμη
αφού ανατρέπει και εξαφανίζει το φυσικό ένστικτο
της αυτοσυντήρησης.
Αφ` ετέρου, είναι και ψυχική ανάγκη γιατί
ικανοποιεί και απελευθερώνει τα συναισθήματά του
πού και αυτά αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό
του ανθρώπου και της υπαρξιακής του ανάγκης.
Έτσι λοιπόν η αγάπη εμπεριέχει τις δύο βασικές
αρχές της ζωής "δούναι-λαβείν" .
Με την αγάπη εκφράζεται το κομμάτι εκείνο
της ύπαρξης μας που ενάγεται στην ψυχική και
πνευματική σφαίρα. Είναι επίπεδα της ανθρώπινης
ύπαρξης και είναι και τα σημαντικότερα στη ζωή,
αλλά και τα πιο πολύ ευάλωτα στις επιθέσεις του
ενστίκτου που σε ωθεί στην επιθετηκότητα και στην

Ανατομία
της Αγάπης
εκδίκηση και σε κάθε ανταγωνιστική συμπεριφορά.
Η πραγματική λοιπόν και αληθινή αγάπη εκδηλώνεται
με την συμπεριφορά που έχει και μόνο χαρακτήρα,
απόλυτο και ελεύθερο. Ο συμβιβασμός, η ανοχή, η
εξάρτηση, η δειλία και ο φόβος, δεν έχουν καμμιά θέση
στις εκδηλώσεις της Αγάπης.
Με την βίωση της πραγματικής αγάπης, η προσωπικότητα
του ανθρώπου ολοκληρώνεται και επιτελεί τον επί γης
προορισμό της, πού είναι η νίκη στην αιώνια πάλη μεταξή
ύλης και πνεύματος. Κάτι για το οποίον έχουν αναλώσει τη
ζωή τους και έχουν θυσιαστεί οι μεγάλοι της Ιστορίας της
ανθρωπότητος, αλλά και πολύ περισσότερο, οι Μάρτυρες
του Χριστιανισμού και τελικά ο ίδιος ο Υιός του Θεού πού
πρέπει να είναι το μεγάλο μας παράδειγμα.
Μια φορά θα περάσω από αυτήν την ζωή. Ότι καλό
μπορώ να κάνω και να προσφέρω αγάπη, ας μη το
αμελήσω, γιατί δεν πρόκειται να διαβώ ξανά τον δρόμο
τούτον της ζωής. Αγάπη, Αγάπη. Είναι η ευτυχία.
κα. Αλεξάνδρα Φετουρή / Ι.Μ. Σύρου

Λιμάνια πνευματικά oι ναoί
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Мε λιμάνια μέσα στo πέλαγoς μoιάζoυν oι ναoί, πoυ
o Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια,
όπoυ βρίσκoυμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσoι σ’
αυτά καταφεύγoυμε, ζαλισμένoι από την κoσμική
τύρβη. Κι όπως ακριβώς ένα απάνεμo κι ακύμαντo
λιμάνι πρoσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλoία,
έτσι και o ναός σώζει από την τρικυμία των βιoτικών
μεριμνών όσoυς σ’ αυτόν πρoστρέχoυν και αξιώνει
τoυς πιστoύς να στέκoνται με σιγoυριά και ν’ ακoύνε
τo λόγo τoυ Θεoύ με γαλήνη πoλλή.
О ναός είναι θεμέλιo της αρετής και σχoλείo
της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά τoυ
μόνo, oπoιαδήπoτε ώρα, κι αμέσως θα ξεχάσεις τις
καθημερινές φρoντίδες. Πέρασε μέσα, και μια αύρα
πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σoυ. Аυτή
η ησυχία πρoξενεί δέoς και διδάσκει τη χριστιανική
ζωή. Ανoρθώνει τo φρόνημα και δεν σε αφήνει να
θυμάσαι τα παρόντα• σε μεταφέρει από τη γη στoν
oυρανό. Κι αν τόσo μεγάλo είναι τo κέρδoς όταν δεν
γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψoυ, όταν τελείται η
Λειτoυργία και oι πρoφήτες διδάσκoυν, oι απόστoλoι
κηρύσσoυν τo Еυαγγέλιo, o Χριστός βρίσκεται
ανάμεσα στoυς πιστoύς, o Θεός Πατέρας δέχεται

την τελoύμενη θυσία, τo
Άγιo Πνεύμα χoρηγεί τη
δική Тoυ αγαλλίαση, τότε
λoιπόν, με πόση ωφέλεια
π λ η μμ υ ρ ι σ μ έ ν o ι δ ε ν
φεύγoυν από τo ναό oι
εκκλησιαζόμενoι;
Στην εκκλησία
συντηρείται η χαρά όσων
χαίρoνται, στην εκκλησία
βρίσκεται η ευθυμία των
πικραμένων, η ευφρoσύνη
των λυπημένων,
η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των
κoυρασμένων. Гιατί o Χριστός λέει: «Еλάτε σ’ εμένα όλoι
όσoι είστε κoυρασμένoι και φoρτωμένoι με πρoβλήματα,
κι εγώ θα σας αναπαύσω» (Мατθ. 11:28). Тι πιo πoθητό
απ’ αυτή τη φωνή; Тι πιo γλυκό από τoύτη την πρόσκληση;
Σε συμπόσιo σε καλεί o Κύριoς, όταν σε πρoσκαλεί στην
εκκλησία, σε ανάπαυση από τoυς κόπoυς σε παρακινεί,
σε ανακoύφιση από τις oδύνες σε μεταφέρει. Гιατί σε
ξαλαφρώνει από τo βάρoς των αμαρτημάτων. Мε την
πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενoχώρια και με
τη χαρά τη λύπη.

Σοφές Σκέψεις
u Το λάληµα του πετεινού τα ξηµερώµατα
ενοχλεί την κουκουβάγια γιατί της
αναγγέλλει ότι έρχεται φως και η φωνή του
Ευαγγελίου πολλούς ανθρώπους τους
αναστατώνει. Για τον ίδιο λόγο. Τους θυµίζει
φως.
u Η “άφεσις αµαρτιών” του εξοµολόγου δε
σηµαίνει τέρµα αλλά σύνθηµα για ξεκίνηµα.
Οι λέξεις “άφεσις” και αφετηρία” έχουν
ετυµολογικά, την ίδια ρίζα. Σηµαίνουν
ξεκίνηµα και επίδοση σε αγώνα δρόµου. Το
ξεκίνηµα αυτό, στο στίβο τον δίνει ο πυροβολισµός του αφέτη. Στους πνευµατικούς
αγώνες η “ευχή”του πνευµατικού.
u Τα ανθρώπινα πράγµατα πρέπει να τα
γνωρίσεις για να τ’αγαπήσεις. Τις χριστιανικές αλήθειες πρέπει να τις αγαπήσεις για
να τις γνωρίσεις.
u Λιγότερη σηµασία έχει τι λάθη κάνουµε από
όση σηµασία έχει τι κάνουµε µετά από τα
λάθη µας.
u Όταν δεν κατορθώνει κανείς να εξασφαλίζει
την ευτυχία του, πρέπει να φροντίζει να
εξασφαλίζει τουλάχιστον την ησυχία του.
u Για να διατηρήσουν οι νέοι τη νεότητά τους
πρέπει: Να περπατούν δρόµους παλιούς. Να
ακολουθούν ανθρώπους µεστούς. Να
συντροφεύουν φίλους σωστούς.

ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"

Έρανο Αγάπης για τους
συνανθρώπους μας πραγματοποίησε
ο Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και τα κέρδη
παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα
Markham και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
της Ι. Αρχιεπισκοπής μας, οι οποίοι στη
συνέχεια τα παρέδωσαν σε οικογένειες
που έχουν ανάγκη.
A fundraiser for our fellow humans
was held by St. Panteleimon Greek
Orthodox Church and the profits were
given to the police station in Markham
and to the Social Services of our Holy
Archdiocese, which in turn were given
to families in need.

Περί μνησικακίας
• Η μνησικακία είναι κατάληξη του θυμού, φύλακας των αμαρτημάτων, μίσος της
δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, ιός της ψυχής, σκουλήκι του νου, ντροπή της προσευχής,
εκκοπή της δεήσεως, αλλοτρίωση της αγάπης, καρφί μπηγμένο στην ψυχή, αμαρτία
διηνεκής, άυπνη παρανομία, διαρκής κακία. Αυτό το σκοτεινό και αηδιαστικό πάθος (της
μνησικακίας εννοώ) πρόκειται για ένα από τα πάθη που γεννιούνται, και όχι που γεννούν
άλλα πάθη.
• Αυτός που σταμάτησε να οργίζεται, σκότωσε τη μνησικακία· γιατί όταν ζει ο πατέρας,
τότε γίνεται τεκνογονία.
• Όταν, παρότι πάλεψες πολύ να διαλύσεις τελείως το σκάνδαλο, δεν μπορείς,

δείξε στον εχθρό σου τη μετάνοια έστω με τα λόγια για να ντραπείς πολύ τη
μεγάλη υποκρισία που του δείχνεις, να τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά, καιγόμενος
από τη συνείδηση σαν από φωτιά.

Ιωάννης της Κλίμακος

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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Archdiocesan News

The same, yesterday,
today, and forever”
					

(Hebrews, 13-8)

Archbishop Sotirios of Canada
Homes. Avenues. Clothing. Furniture. All wear out and grow old.
All perish. All show the traces of passing time. They bear witness
to continuous degeneration. Yesterday they were new; today, used;
tomorrow, old.
The young boy becomes a mature man with grey temples. The mature
woman of yesterday today is a respected elderly lady. To the ruthless
energy of time, everything succumbs. Our earth grows old. Even the
universe steadily ages. One alone remains “yesterday, today, and forever
the same”. He is the Creator of Time and all things and it is He alone
Who rules over Time. He is God, “In-corruptible, unaltered, eternal, and
always the same”- As years, centuries, and millenia pass, He remains
forever powerful. Untouched by decay. Ever young.
O earthly man, you see everything being destroyed and you lament.
Your years go by and your melancholy grows. The strength of your body
is dissipated and this is painful to you. Your friends and relatives depart
from this world and you are discouraged. You count your own years. You
observe yourself in the mirror. You see your hair thinned out or turning
grey, wrinkles setting in irrevocably on your face. You regret it all. Going
up the stairs, you run out of breath. Your legs ache. A variety of feelings
overwhelm your heart. You are filled with gloom and sorrow.
Judged by the standards of this world alone, all of these things are only
natural. But for the Christian they have no meaning. The Christian knows
that he is not subject either to Time, or to decay. His flesh, yes. But not
his soul. His youth “is renewed like the eagle’s”. Even his body in the
Second Coming of Christ will be beyond decay and death.
Close to God there is no one young or old, strong of weak. There is only
the person himself. The person who is created to live forever. The passing
years are not merely years that lead to decay. They are steps bringing
one closer to the Eternal. They shorten the distance to the meeting with
Him. They bring nearer the time of His triumphant return to raise us up.
To make us imperishable. To bring us to the true joy of His Kingdom.
Christians, let us not be childish. Let us not expect that Time will bring
us riches and happiness. Positions and titles. Worldly glory and brilliance.
Time has no life to it. It is blind. It has nothing in its hands. Everything is
held only by God and by us. It is we who will bring something to ourselves
and to Time. And it is God Who has plenty to offer us.
The decay that comes with Time should not worry us. But the destruction
that we are capable of bringing about is catastrophic, either through our
actions or our failure to act. The criminal destroys through his actions; but
those who do nothing are also destructive through their inaction. Only
persons taking action can accomplish anything, can improve things, can
create and not destroy. Or destroy evil to establish good.
“Everything changes”. One and only One is unaltered and imperishable.
God “the same yesterday, today, and forever”. Since the origin of man
is heavenly, divine, we are created close to God and we, too, are eternal.
Time only apparently subdues us.
We all need to think very carefully as we enter the Νew Υear 2022. The
coronavirus is not a game. Let us not act arrogantly. We need to follow the
instructions of government authorities, as long as this does not contradict
the dogma of our Church. Let us follow the example of our Patriarch. Let
us comply with the decisions of the Holy Synod. Let us all act in harmony
“like strings on a guitar.” The Church is One. We are one family, all of us
standing together with our Patriarch and the Holy Synod.
Eternal and Unaltered God, Whose “years have no end”, as You grant
us the New Year grant us also the wisdom to understand that we cannot
expect riches from Time, but rather we must ourselves create true riches
in Time. Grant us peace and serenity of heart. Give us the strength to
defeat the evil in ourselves. Grant that we may not surrender ourselves to
sin. Grant us to do good, to love both our friends and our enemies, to be
forgiving to all. “Year after year abide in us.” Draw us nearer to Yourself.

Thursday, December 2. The Ukrainian Bishop
Church of Metamorphosis was completely
of Edmonton, His Grace Bishop Hilarion visited
restored and now the holy services are celebrated
our Holy Archdiocese. He had a two-hour meeting
inside the Church. Archbishop Sotirios celebrated
with His Eminence on issues of the Ukrainian
Vespers assisted by Parish Priest Fr. Fanourios
Church of Canada under our Ecumenical
Pappas and many other priests. The faithful came
Patriarchate. The Archbishop hosted a dinner, in
with great reverence. At the end of the service,
which His Grace Athenagoras Bishop of Patara
Archbishop Sotirios tonsured Mr. Panteleimon
also participated.
Stavropoulos a reader. Warm congratulations
to the Parish Priest Fr. Fanourios Pappas, to
On the same day Mr. Velakis, a student at the
the president Mr. Stelios Georgiou and all their
University of Toronto, from Athens, visited the
Co-Workers.
Archbishop. Mr. Velakis is from a well-known
family from Athens.
Sunday, December 12. At the Divine Liturgy
at the Church of St. Irene Chrysovalantou with
Friday, December 3. The Vespers of St.
His Eminence Archbishop Sotirios presiding,
Barbara took place at the Church of Prophet
Elias Mississauga.
The Archbishop
Sotirios presided and
participated the Parish
Priest of the Community
of St. Gerasimos – St.
Barbara Fr. Konstantinos
Chialtas, the Parish Priest
of the Greek Orthodox
Community of Prophet
Elias Fr. Theologos
Drakos and other priests.
Saturday, December
4. Feast of St. Barbara.
The Divine Liturgy was
celebrated again at the
Church of Prophet Elias
Mississauga, Archbishop
Sotirios presided.
The construction of
Greek Orthodox Church
of St. Gerasimos-St.
Barbara is on-going.
P l a n s h a v e b e e n Ο Ι. Ναός Μεταµόρφωσης του Σωτήρος αποκαταστάθηκε πλήρως και πλέον
prepared and submitted γίνονται οι Ι. Ακολουθίες εντός του Ι. Ναού. Εσπερινό τέλεσε ο Αρχιεπ.
to Mississauga City Hall
Σωτήριος βοηθούµενος από τον ιερ. προϊστ. π. Φανούριο Πάππα και πολλούς
for further action.
Sunday, December ιερείς.
5. The Divine Liturgy The Greek Orthodox Church of Metamorphosis is fully restored and holy
w a s c e l e b r a t e d b y services are now held in the church proper. Vespers was celebrated by
Archbishop Sotirios Archbishop Sotirios assisted by the parish priest Fr. Fanourious Pappas and
at the Church of St. many other priests.
Panteleimon Markham,
assisted by the new
Parish Priest Fr. Nikodimos Kodogiorgakis. With
participating were the Parish Priest Fr. Spyridon
great reverence many Christians came following
Vitouladitis and Fr. Emmanuel Karofylakis. At
the instructions of the Province regarding
the end of the Divine Liturgy, Archbishop Sotirios
Coronavirus. Mr. John Psihos, President of the
tonsured Mr. Dimitrios Kaspiris Neokoros.
Community and his Board, together with the new
Tuesday, December 14. Mr. Michalis
Priest are working hard and the Community is
Mouratidis visited Archbishop Sotirios and
progressing rapidly. Warm congratulations to all.
discussed an event for the 100th anniversary of
In the evening of the same day and the next
the destruction of Asia Minor.
day, December 6, feast of St. Nicholas, Archbishop
Thursday, December 16-17. Vespers and
Sotirios celebrated Vespers and Divine Liturgy at
Divine Liturgy were performed by Archbishop
the celebrating Church of St. Nicholas, Toronto.
Sotirios at the celebrating Church of St. Dionysios,
Orthodox Christians came with great reverence.
LaSalle, assisted by the Parish Priest Fr. Antonios
The guidelines on the Coronavirus were observed
Athanasiadis and many other priests.
and many Christians came, worshiped, partook
Sunday, December 19. Divine Liturgy was
of the Holy Mysteries and left. Without a doubt,
celebrated by Archbishop Sotirios at the Church
the President Ms. Anastasia Sotiropoulos with
of St. Nicholas, Laval, assisted by the Parish Priest
all her Co-Workers, the Board of Directors,
Fr. Cristian Socosan and the former Parish Priest
the Philoptochos, the Youth and the other
Fr. Vasilios Tsaprailis. The Church was crowded
organizations, work in good cooperation and the
with devout Christians, like always following the
Community is progressing.
instructions of the province for Coronavirus. The
Thursday, December 9. Archbishop Sotirios
president of GCGM, Mr. Andreas Crilis, attended
was visited by the Priest of the Greek Orthodox
the Divine Liturgy.
Church of Prophet Elias, Mississauga and
Someone disturbed the peace of the church
discussed issues concerning this Community.
when Archbishop Sotirios began to preach. This
A meal was held by Archbishop Sotirios for
person was one of those who refuse to get the
a visiting Priest from Greece, Fr. Emmanuel
Coronavirus vaccine and believe that they know
Karofylakis, his Presvytera and his sister, at our
better than the Patriarch and the Holy Synod.
Holy Archdiocese.
Pity! They think they are infallible. Archbishop
Friday, December 10. Archbishop Sotirios
Sotirios remained calm and in the end he
was visited by Mrs. Toulla Reppas who offered
explained how things are, very calmly.
a donation of one hundred thousand dollars ($
Saturday, December 18. Judge Peter Pamel
100,000).
and his wife Vivian Kyriakopoulos, Honorary
Saturday, December 11. The Greek Orthodox
Consul of the Cypriot Consulate, hosted a
dinner for Archbishop Sotirios and
His Grace Bishop Iakovos Bishop of
Zinoupolis. Also in attendence was Mr.
Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστέ καί τό πνεύμα
Andreas Christopoulos and his wife
του Θεού οικεί εν υμίν.
Anna Tagalakis and Mr. George and Mrs.
Panagiota Tsitoura.
Α’Κορ. 3,16
Monday, December 20. The president
Know ye not that ye are the temple
of GCGM Mr. Andreas Crilis, his wife
Niki Xenos and their children Michalis
of God, and that the Spirit of God
and Anastasia, hosted a meal for
dwelleth in you.
Archbishop Sotirios. His Grace Bishop
Iakovos of Zinoupolis and Mr. Alekos
1 Cor. 3,16
Vassilogiannis were in attendance.
CONTIN. ON PAGE 7
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Proclaiming the Gospel
in the 21st Century
Archbishop Sotirios of Canada

(Presentation at the Meeting of Hierarchs of the
Ecumenical Patriarchate
September 2021)
Teaching
about Miracles
This is another issue
that the preacher must be
mindful of: the question of
the attribution of miracles.
The source of miracles is
always Christ. The faith of
the people, including the
faith of the saints, serves
an auxiliary function.
Saints alone do not perform
miracles. Christ performs
miracles. Consider the
following analogy. There is
a faucet in every house. When the faucet is
opened, water comes out. Water comes out, because somewhere
upstream from the faucet there is a
water cistern. If there was no cistern,
no water would come out of the tap.
The same goes for miracles. The
reservoir of miracles is Christ. The
saint represents the conduit through
which the miracle is performed. Let
us not confuse things. Should we
also talk about fake miracles? Better
not. Unfortunately, many continue
to present themselves as saintly for
financial advantage.

Youth
My beloved Youth Members and friends
HAPPY NEW YEAR 2022
May God grant you all health, strong faith, prosperity,
success and joy in your hearts!
The pandemic is still here but we all have the experience
until now how to protect ourselves and continue with our
lives until the day that we can go back to normal by the
grace of our beloved God.
I wish and I pray that the new year of 2022 shall be
a year of success for our MetYouth. We must work in a
humble, loving, cooperative spirit so that we can reach
our goals! The purpose is to gather the youth in our
ecclesiastical communities and to work all together. We
must increase in faith and work to spread the good news
of our Lord and to invite other people and especially
young people to come, see and experience the love of
God and the benefit of people together with the Church
for their lives. Our presence in the Church and our active
participation attracts the grace of God and leads us to
good works that affect positively our societies entirely
and we become ambassadors of God’s love for the
creation for other people.
We must focus on the following goals
1. Gather together if the law allows it, now, during the
Pandemic, otherwise we can meet virtually so that we can
continue to see each other.
2. Invite other people to join and participate!
3. Share ideas with each other for the improvement of
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our MetYouth.
4. Share articles that you
might find interesting, with
each other.
5. Organize events if it is
lawfully allowed because
of the Pandemic, so that we
can replace lost time.
My beloved friends,
despite the difficulties that
we are facing, for the last
two years, we can be able
to revive our You and to
continue the good work
that has been done until now!
I am always here to help and support you! This is our
divine obligation and duty to continue the work of God,
to offer opportunities to others to know God and to open
the path for other young people to see what Christ offers
to them.
Please don’t hesitate to communicate with me and
discuss about different matters that you might want to
share your opinions!
GOD BLESS YOU
HAPPY NEW YEAR 2022
+Bishop Iakovos of Zenoupolis
Youth Directorof the G. O. Archdiocese of Canada

Language of Proclaiming
the Gospel
For the effective proclamation of
the Gospel, together with everything
else, the evangelist-preacher,
the catechist and those who are
otherwise engaged in proclaiming the Gospel need to know
how to communicate well in the language of their audience.
Without a coherent command of the language, there can be
no success. I not only mean the use of the Greek language, but
also the languages that are spoken in the countries where we
are called to preach the Gospel.

Catechism Aids
Another issue is the availability of catechism aids. A few
things need to be done on this subject. Firstly, we need to
produce appropriate catechism aids. Secondly, we need to
favour effective and brief catechism sessions. Thirdly, we need
to create a booklet with a collection of the sayings of Christ.
The strategy is complex and costly. Nevertheless, if we want to
effectively proclaim the Gospel, we must see to these things. I
remember how, many years ago, His All-Holiness had spoken
about the need for better catechism. As far as I know, nothing
has really been done about such a critical issue. I look forward
to addressing this topic in the discussion that will follow.

Relationship Between Christ
and the Evangelist
Evangelists, preachers, catechists must have a close and
inseparable relationship with the Saviour Christ. They must
absolutely believe that Christ is the only Saviour, the only true
God. They must be daily connected with Him through prayer,
through actively participating in the sacraments, through
carrying out the will of Christ. A lavish lifestyle on the part
of the evangelists (hierarchs, priests, catechists, etc.) does not
help in effectively proclaiming the Gospel. It scandalizes. Let
me quote an English proverb, “On the soft beds of luxury most
kingdoms have expired.” The scandalization of the faithful is
destructive to souls.
The people we are proclaiming the Gospel to, the catechumens,
can sense this connection between the evangelist-catechist and
the Saviour Christ. They can feel the sincerity of the evangelistcatechist. Hypocrisy and trickery on the part of the evangelistcatechist cannot last for long. The people, the catechumens,
will soon abandon him or her. The damage will be incalculable.
Souls are being lost.

Today’s Reality of Believers-Churchgoers
Statistics show that the number of faithful participating in
the services and the sacraments of the Church is decreasing
daily. This is a harsh reality. Things are even more difficult
now with the coronavirus. The Church must consider what
will happen in the period after the coronavirus, if indeed the
faithful will return to the Church. Have they perhaps gotten
overly accustomed to watching Church services livestreamed
in their home, sitting on their couch or lying on their bed?
Proclaiming the Gospel must also deal with this issue because
participation in the sacraments is at the heart of our faith. The
statistics demonstrate, at least for Greece, that more marriages
take place each year civilly rather than in Church. This should
not only concern us, but the evangelist-preacher should ponder
deeply about this and be in total anguish.

Coming to Terms with the Problems
The Church is a family. It has structure. It has a Patriarch.
It has a Holy Synod. It has hierarchs. It has priests. It must
always act in unison. Everyone must show spiritual obedience.

Η γιορτή των κατηχητικών και
ελληνικών σχολείων για τα
Χριστούγεννα, με μικρούς και
μεγάλους μαθητές και μαθήτριες.
Αριστερά επάνω, στον Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία Mississauga. Δεξιά επάνω στον
Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος,
Toronto και αριστερά κάτω στον
Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου,
Toronto.
Sunday Schools and Greek Schools
celebrated Christmas, with younger
and older students, boys and girls.
Top left, at the Greek Orthodox Church of Prophet Elias – Mississauga. Top right, at the Greek Orthodox Church of
Metamorphosis – Toronto. Bottom left, at the Greek Orthodox Church of St. Irene – Toronto.
Everyone should behave like “strings on a guitar.”
The current phenomenon, where hierarchs, priests, abbots,
monks, nuns, ‘elders’ pronounce a position which is different
from that of the Church, is not only worrying, but can also
be characterized as schismatic and even heretical. We saw
what happened with the protest against the ever-prudent
Metropolitan Chrysostom of Patras.
These incidents must not only become relevant topics for the
evangelist-preacher, but they must also be considered by the
Church more generally, and by the Holy Synod.

Feedback and Accountability
There must be some form of accountability in the proclamation
of the Gospel. One must constantly examine the situation to see
whether the strategies employed in the proclamation of the
Gospel are having the desired effect. We must check to verify
if there is progress. This may sound like policing but it is not.
The evangelists-preachers must themselves be in a position
to assess the effectiveness of their work. As usual, the Bishop
watches over everything. In this case, he must continue to do
so in a discreet and unobtrusive manner.

Purpose of Proclaiming the Gospel
We have said that the purpose of proclaiming the Gospel is
to help the faithful live according to Christ. Along with this,
evangelists-preachers must always remember not to take a
negative approach with people, but to offer the truth of our
faith in a supportive, loving and hopeful manner.

Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο επισκέφθηκαν στο γραφείο
του ο π. Απόστολος Γκόλιας με τη πρεσβυτέρα Κατερίνα
και τα παιδιά τους. - Archbishop Sotirios was visited in his
office by Fr. Apostolos Gkolias, his presvytera Katerina and
their children.

Gifts to the Faithful
Each Community-Church should donate the following
catechetical aids to the faithful:
a) A Bible and the sayings of Christ to newlyweds.
b) A catechism book to parents and sponsors at each baptism.

Epilogue
The presenter is not infallible. The proposals we have put
forward are not carved in stone. They are simply ideas which
are placed before everyone for further discussion. We have not
endeavoured to lecture, but rather to speak to you as a peer.
Everything we have said is being provided for the purpose of
dialogue with a view to implementing certain initiatives.

Ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν,
φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ.
Παροιμ. ι΄19
In the multitude of words there wanteth
not sin, but he that refraineth
his lips is wise.
Prov. 10:19
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Archdiocesan News
CONTIN. FROM PAGE 5
Friday, December 24. Christmas Eve an evening Divine
Liturgy was celebrated by Archbishop Sotirios at the
Church of Koimisis Tis Theotokou in Montreal with the
Parish Priest Fr. Nikolaos Papageorgiou. Faithful Christians
came with reverence, following Coronavirus instructions.
Saturday, December 25. The Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop Sotirios at the Church of St.
George, Montreal. His Grace Bishop Iakovos of Zinoupolis
and the Very Reverend Priest Fr. Nikolaos Andreou
assisted. The pious Christians came in compliance with the
measures regarding the Coronavirus, but also many came
after the Divine Liturgy to receive Holy Communion. One
regrets to see only a few Christians due to the pandemic
on Christmas day, when in other years Christians flooded

the Churches.
Sunday, December 26. A wonderful Divine Liturgy
was performed at the Greek Orthodox Church of Holy
Cross, Laval with the participation of Archbishop Sotirios
and their Graces Bishop Vartholomaios of Keramos and
Bishop Iakovos of Zinoupolis. The faithful came with
reverence, following the instructions for Coronavirus and
the first among them was the pious president of GCGM
Mr. Andreas Crilis and the president of Laval region Mr.
Dimitris Costopoulos.
Among the pious Christians was the great donor of the
Church Mr. Eftychios Tomadakis who has offered three
hundred and fifty thousand dollars ($ 350,000) and the most
beautiful hagiography of the entire Church of the Holy
Cross was completed. At the end of the Divine Liturgy,
Archbishop Sotirios spoke the warmest words about Mr.
Eftychios Tomadakis and his family and said that within
the year 2022 he will ask His All Holiness the Ecumenical
Patriarch to honor Mr. Tomadakis with the Offikion of
Archon of the Ecumenical Patriarchate.

Εσπερινό και Θ. Λειτουργία τέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα
Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου LaSalle,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστ.
π. Αντώνιο Αθανασιάδη και άλλους
ιερείς.
Vespers and Divine Liturgy were
presided by Archbishop Sotirios
at the celebrating church of St.
Dionysios – LaSalle assisted by Parish
Priest Fr. Anthony Athanasiadis and
many other priests.
O Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τους
Θεοφ. Επισκόπους, Κεράμων κ.
Βαρθολομαίο και Ζηνουπόλεως
κ. Ιάκωβο, τις ημέρες των
Χριστουγέννων επισκέφθησαν την
Ι. Μονή Παρηγορήτισσας και είχαν
γεύμα με την Γερόντισσα Θέκλα
και όλες τις αδελφές μοναχές. Στη
φωτογραφία με τη χορωδία που
έψαλλε τα κάλαντα.
Archbishop Sotirios with their Graces
Bishop Vartholomaios of Keramos
and Bishop Iakovos of Zinoupolis,
during the Christmas holiday period,
visited the Holy Monastery of
Panagia the Comforter where they
also had lunch with Abbess Thekla
and all the Sister nuns. Pictured with
the choir who chanted the Kalanda.

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

29

What Happens When We Die,
Is There Life After Death?

With death comes the separation of the soul from
the body. The body returns to the earth from which it
was taken. It decomposes but it is not lost. The time
will come when it will be resurrected, spiritualized
and made incorruptible, at the time of the just
judgement. And then it will be united with the soul
to be judged along with the soul. In the meantime,
the soul which was separated, through death, from
the body, lives in a middle state. It undergoes the
particular judgement. “It is appointed for men to die
once, and after that comes the judgement” (Hebrews
9:27). This means that immediately after death the
soul is judged individually. It remains after this
particular judgement until the final judgement, at
the Second Coming of Christ, having a foretaste of
paradise or of hell.
At the final judgement, which will take place at
the Second Coming of Christ and after the Common
Resurrection, all people will be presented before
Him to be judged. The evangelist Matthew tells
us the following: “Before Him will be gathered all
nations”(Matthew 25:32). At the final judgement,
the souls will not be the only ones to be presented.
We will be presented wholly, with our body and
soul–with all our personhood. Body and soul will
be judged. St. Paul tells us: “For we must all appear
before the judgement seat of Christ, so that each one
may receive good or evil, according to what he has
done in the body” (2 Corinthians 5:10).
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Portray Yourself
"The gait of the foot and the laughter from the
teeth portray a man.
. . So said a great father of the Church. Your
manner and your laughter portray you. "For
out of the abundance of the heart the mouth
speaks," the Scriptures say. Many people try to
show themselves to others as being different
from what they are. They are afraid to bring
out their inner image. On the other hand, there
are others who are shameless and boast about
what they truly are. And they foolishly display
all of the filth of their being. Each of these
groups is unaware that they are both doing
the same thing. They are both attempting to
create a picture of themselves. But whoever
pretends to be what he is not is a hypocrite
and cannot disguise his hypocrisy. He depicts
it with his deeds, and this is the final image
that is seen by those who view him. In general,
a man's behaviour in public life is a continuous
portraying of himself. But whatever someone
has is really what he is presenting. Read the
writings of a man and you will see what he
has in his heart. Listen to his words, and you
will learn who he is. Look at his gestures, and
you will know what he is. Some people try
to describe other people; they are actually
describing themselves. They describe others
using themselves as their model. They may add
some idiosyncrasies, but fundamentally it is
themselves. Your behaviour, your deeds, your
words, and your writings portray you. And this
is true for all of us.

Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.
Ιωάν. 12,46
I came as a light into the world,
that whosoever believeth in me should
not abide in darkness.
John 12:46

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

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

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

At the final judgement everyone will be judged
according to their faith and their works. Christ will
then separate the just from the unjust, or sinners.
“Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom
prepared for you from the foundation of the world”
(Matthew 25:34), and to the sinners He will say:
“Depart from me, you cursed, into the eternal fire
prepared for the devil and his angels” (Matthew
25:41). Then “they [sinners] will go away into eternal
punishment, but the righteous into eternal life”
(Matthew 25:46). This will be the final judgement.
After the final judgement, there will either be eternal
life or eternal punishment. There will be no changes
after the final judgement. The just will be grounded in
their righteousness and will always be righteous, and
will live eternally. The unrepentant sinners will be
stabilized in their sin. They will not be able to change.
They too will live. They will not vanish, as some fools
say. The above verse makes that vividly clear.

Remember
Our ORTHODOX
Theological Academy
Please include our Theological
Academy in your annual donations
and in your wills in order to ensure
the future of our Church and
Hellenism in Canada. The Academy
needs the love and support of
everyone. The legal name is:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
• 1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός.
The Orthodox Way is published monthly by the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων Αθηναγόρας, π. Σ. Βούτος, π.
Α. Γκιόκας, π. Κ. Τσιάλτας, Γ. Κόντου, Σ. Βολονάκης, Ν.
Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Π

έμπτη, 2 Δεκεμβρίου. Ο ουκρανός επίσκοπος
Edmonton Ιλαρίων επισκέφθηκε την Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή. Είχε δίωρη συνεδρίαση με τον
Σεβασμιώτατο, αναφορικά με θέματα της Ουκρανικής
Εκκλησίας του Καναδά υπαγομένης στο Οικουμενικό
μας Πατριαρχείο. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέθεσε γεύμα,
στο οποίο συμμετείχε και ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων
κ. Αθηναγόρας.
Την ίδια ημέρα επισκέφθηκε τον Αρχιεπ. Σωτήριο ο κ.
Βελάκης, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Τορόντο, από την
Αθήνα, γνωστής οικογένειας των Αθηνών.
Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου. Ο Εσπερινός της Αγ.
Βαρβάρας-Αγ. Γερασίμου έγινε στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Mississauga. Προεξήρχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος και έλαβαν
μέρος ο ιερ. προϊστ. της Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας -Αγ.
Γερασίμου π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας, ο ιερ. προϊστ.
της Κοινότητας Προφήτη Ηλία π. Θεολόγος Δράκος και
άλλοι ιερείς.
Σάββατο, 4 Δεκεμβριου. Εορτή της Αγ. Βαρβάρας.
Τελέστηκε η Θ. Λειτουργία πάλι στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Mississauga, προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου.
Το κτίσιμο του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας - Αγ. Γερασίμου έχει
προγραμματισθεί. Έχουν ετοιμαστεί τα σχέδια και έχουν
υποβληθεί στο δημαρχείο Mississauga για τα περαιτέρω.
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Markham,
βοηθούμενος από τον νέο ιερ. προϊστ. π. Νικόδημο
Κοντογιωργάκη. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν πολλοί
χριστιανοί τηρουμένων των οδηγιών της επαρχίας για τον
κορωνοϊό. Ο κ. Γιάννης Ψύχος, πρόεδρος της Κοινότητας
και οι συνεργάτες του, μαζί με τον νέο ιερ. προϊστάμενο
εργάζονται εντατικά και η Κοινότητα προοδεύει με
γοργούς ρυθμούς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας και την επομένη 6 Δεκεμβρίου,
γιορτή του Αγ. Νικολάου, ο Αρχιεπ. Σωτήριος τέλεσε
Εσπερινό και Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ.
Νικολάου Τορόντο. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί. Ετηρήθησαν οι διατάξεις περί κορωνοϊού και
πολλοί χριστιανοί ήρθαν, προσκύνησαν, μετέλαβαν των
Αχράντων Μυστηρίων και απεχώρησαν. Χωρίς αμφιβολία
η πρόεδρος κα Αναστασία Σωτηροπούλου με όλους τους
συνεργάτες της, Διοικητικό Συμβούλιο, Φιλόπτωχο,
Νεολαία και λοιπούς οργανισμούς, εργάζονται με αγαστή
συνεργασία και η Κοινότητα προοδεύει.
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο
επισκέφθηκε ο ιερ. προϊστ. του Ι.Ν. Προφήξτη Ηλία
Mississauga και συζήτησαν θέματα αφορώντα στην
Κοινότητα αυτή.
Γεύμα παρέθεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον επισκέπτη
ιερέα από την Ελλάδα, π. Εμμανουήλ Καροφυλάκη,
την πρεσβυτέρα του και την αδελφή του, στην Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή.
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο
επισκέφθηκε η κα Τούλα Ρέππα η οποία προσέφερε και
δωρεά εκατό χιλιάδων δολαρίων ($100.000).
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου. Ο Ι. Ναός Μεταμόρφωσης του

Ευχαριστούμε τους δωρητές μας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

$115,000.00
$100.00.000
$50,000.00
		
$30,000.00
		
$25,000.00
$20,000.00
$16,000.00
$7,950.00
$7,500.00
$7,000.00
$6,000.00
$5,500.00
$5,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,307.90
$2,000.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,250.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00		
$500.00 		
$500.00 		
$500.00 		
$500.00 		
$500.00 		

Elena Qirjazi
Toula Reppas
Phase Three Properties 			
Limited (Michael Christodoulou)
Joseph Stauffner
(Michael Christodoulou)
Nick Tsatas
Steven Ramphos
Edward Milic
Sotirios Kanavas
Anonymous
Niki Lakoudi
Costas Kandalepas
Dr. C. Varvis
Larry Mirkopoulos
Coffee Time Donuts
Frank Topos
Rev. Father Spyridon Vitouladitis
James Anas
Anestis Karagiannidis
Ioannis Karagiannidis
George Karayannides
Chris Perentes
George Raios
Spyros Volonakis
Berevity Foundation
Dina Varitimidis
John Dagonas
John Philopoulos
Ibis Foods
Cleo Argyrides
Diana Dion
Dr. John Floras
Herc's Greek Eatery
Peter Kotsionis
Lemonia Manolopoulos
Prevytera Asimina Marinos
Anthony Mavromaras
Angelo Pappas
Toula Sakellaris
Helen Trifonidis
James Giannoulis
Evangelos Goulopoulos
Dimitrios Kaspiris
Evangelos Sotiropoulos
Dr Athanasios Tavoutsoglou
T. Trifonidis

$586,960.34

Grand Total

NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ
Σωτήρος αποκαταστάθηκε πλήρως και πλέον γίνονται
οι Ι. Ακολουθίες εντός του Ι. Ναού. Εσπερινό τέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστ.
π. Φανούριο Πάππα και πολλούς ιερείς. Με ευλάβεια
προσήλθαν οι πιστοί. Στο τέλος του Ι. Ακολουθίας
ο Αρχιεπ. Σωτήριος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ.
Παντελεήμονα Σταυρόπουλο. Θερμά συγχαρητήρια στον
ιερ. προϊστ. π. Φανούριο Πάππα, στον πρόεδρο κ. Στέλιο
Γεωργίου και όλους τους συνεργάτες τους.
Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου. Της Θ. Λειτουργίας στον Ι. Ν.
Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου προέστη ο Αρχιεπ. Σωτήριος
και συλλειτούργησαν, ο ιερ. προϊστ. π. Σπυρίδων
Βιτουλαδίτης και ο π. Εμμανουήλ Καροφυλάκης. Στο
τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. Σωτήριος χειροθέτησε
Νεωκόρο τον κ. Δημήτριο Κασπίρη.
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο
επισκέφθηκε ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης και συζήτησαν
για εκδήλωση για την 100η επέτειο από την καταστροφή
της Μ. Ασίας.
Πέμπτη, 16-17 Δεκεμβρίου. Εσπερινό και Θ. Λειτουργία
τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ.
Διονυσίου LaSalle, βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστ. π.
Αντώνιο Αθανασιάδη και άλλους ιερείς.
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Laval,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστ. π. Χριστιανό Σόκοσαν
και τον πρ. ιερ. προϊστ. π. Βασίλειο Τσαπραΐλη. Ο Ι.
Ναός ήταν κατάμεστος από τους ευλαβείς χριστιανούς
τηρουμένων πάντα των οδηγιών τηε επαρχίας για τον
κορωνοϊό. Έλαβε μέρος στην Θ. Λειτουργία ο πρόεδρος
της ΕΚΜΜ κ. Ανδρέας Κριλής. Κάποιος διετάραξε την
ειρήνη της εκκλησίας όταν ο Αρχιεπ. Σωτήριος άρχισε να
κάνει το κήρυγμά του. Ήταν ένας από εκείνους οι οποίοι
αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και
πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τον Πατριάρχη
και την Ι. Σύνοδο. Κρίμα! Νομίζουν ότι είναι αλάθητοι.
Ο Αρχιεπ. Σωτήριος έμεινε ατάραχος και στο τέλος με
πολλή ηρεμία εξήγησε τα πράγματα.
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου. Ο Δικαστής Πήτερ Pamel
και η σύζυγός του Βίβιαν Κυριακοπούλου, επίτιμη
πρόεδρος του Κυπριακού Προξενείου, παρέθεσαν δείπνο
στον Αρχιεπ. Σωτήριο και συμμετείχαν ο Θεοφ. Επίσκ.
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο κ. Ανδρέας Χριστόπουλος, η
σύζυγός του Άννα Ταγκαλάκη και ο κ. Γεώργιος και η κα
Παναγιώτα Τσίτουρα
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ
κ. Ανδρέας Κριλής, η σύζυγός του Νίκη Ξένου και τα
παιδιά τους Μιχάλης και Αναστασία, παρέθεσαν στον
Αρχιεπ. Σωτήριο γεύμα. Συμμετείχαν ο Θεοφ. Επίσκ.

ΘυμηθεΙτε τηΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη
Διαθήκη σας περιλάβετε και την
Θεολογική μας Ακαδημία.
Εγγυάται το μέλλον της Εκκλησίας
και του Ελληνισμού στον Καναδά.
Χρειάζεται την αγάπη και την
υποστήριξη όλων μας.
Το επίσημο όνομά της είναι:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και ο κ. Αλέκος Βασιλογιάννης.
Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου. Παραμονή Χριστουγέννων και βραδινή Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος
στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Μοντρεάλ με τον
ιερ. προϊστ. π. Νικόλαο Παπαγεωργίου. Με ευλάβεια
προσήλθαν οι πιστοί χριστιανοί τηρουμένων των οδηγιών
περί κορωνοϊού.
Σάββατο 25 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ. Συμμετείχαν,
ο Θεοφ. Επίσκ. Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και ο ευλαβ.
ιερέας π. Νικόλαος Ανδρέου. Προσήλθαν οι ευλαβείς
χριστιανοί τηρουμένων των μέτρων περί κορωνοϊού,
αλλά και πολλοί προσήλθαν μετά τη Θ. Λειτουργία για
να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων. Λυπάται
κανείς να βλέπει ημέρα Χριστουγέννων, που άλλα
χρόνια οι χριστιανοί κατέκλυαν τους Ι. Ναούς, ελάχιστους
χριστιανούς λόγω της πανδημίας.
Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου. Θαυμάσια Θ. Λειτουργία
τελέσθηκε στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Laval με τη συμμετοχή
του Αρχιεπ. Σωτηρίου και των Θεοφ. Επισκόπων,
Κεράμων κ. Βαρθολομαίου και Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου.
Με ευλάβεια προσήλθαν οι πιστοί, τηρουμένων των
οδηγιών περί κορωνοϊού και πρώτος μεταξύ αυτών ο
ευλαβής πρόεδρος της ΕΚΜΜ κ. Ανδρέας Κριλής και ο
πρόεδρoς της περιοχής Laval κ. Δημήτρης Κωστόπουλος.
Μεταξύ των ευλαβών χριστιανών ήταν και ο μέγας
δωρητής της Εκκλησίας κ. Ευτύχιος Τομαδάκης ο οποίος
έχει προσφέρει τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δολάρια
($350.000) και έγινε η ωραιοτάτη αγιογράφηση ολόκληρου
του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας
ο Αρχιεπ. Σωτήριος μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον
κ. Ευτύχιο Τομαδάκη και την οικογένειά του και είπε, ότι
εντός του έτους 2022 θα παρακαλέσει τον Παναγιώτατο
Οικουμενικό Πατριάρχη να τιμήσει τον κ. Τομαδάκη με το
Οφφίκιο του Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο φόβος του θανάτου
είναι φόβος της ζωής...
«Τελικά γιατί φοβόμαστε τον θάνατο;» με ρώτησε
ένα παλληκάρι πριν λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι
η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Χρειάστηκαν
πολλά χρόνια να ζήσω στην σκοτεινή σκιά του φόβου
έως και του πανικού που προκαλεί η ιδέα του θανάτου
για να δώσω μια απάντηση στην ύπαρξη μου. Θυμάμαι
μικρό παιδί ακόμη, να τρέμω στην ιδέα και εικόνα
του θανάτου, να κολλάω το κορμάκι μου στο τοίχο
του κρεβατιού, να κουλουριάζομαι στην αγωνία μου
και έφιδρος να προσπαθώ να διώξω την απειλή της
ανυπαρξίας. Εκεί έμαθα να διαβάζω βιβλία, για να
ξεχνάω, εκεί έμαθα να προσεύχομαι για να ησυχάζω.
Πλέον νομίζω ότι με αυτόν τον φόβο έχουμε αρκετά
κουβεντιάσει και έχουμε αλληλογνωριστεί. Κάπου
φτάσαμε την κουβέντα μας. Έτσι έχω καταλήξει στα
εξής όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά συμπεράσματα:
1. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται το
θάνατο. Τόσο γιατί είμαστε θνητοί και φθαρτοί όσο και
διότι έχουμε πλαστεί για την αιωνιότητα. Δεν είναι στο
οντολογικό μας dna ο θάνατος. Ο Θεός μας έπλασε για
να ζούμε αιώνια κοντά Του. Οπότε συμβαίνει κάτι που
δεν είναι δικό μας, δεν μας ταιριάζει. Είμαστε πλασμένοι
για το φως και όχι το σκοτάδι.
2. Φοβούνται τον θάνατο περισσότερο εκείνοι που
φοβόνται την ζωή. Όσο περισσότερο είμαστε μακριά
από τα όνειρα και τις επιθυμίες μας, από το πραγματικό
εαυτό μας, όσο κρυβόμαστε από την ζωή κλεισμένοι
στους φόβους μας, τόσο ο θάνατος στοιχειώνει στο
μυαλό και την ψυχή μας. Ο φόβος του θανάτου είναι
φόβος της ζωής...
3. Η απουσία πίστεως στο Θεό, είναι μια μορφή
υπαρξιακής αναπηρίας. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει
ή μάλλον λέει ότι δεν πιστεύει σε τίποτα, στην ουσία
ακυρώνει μια μεγάλη δυνατότητα της ύπαρξης του,
εκείνης να κοινωνεί με τον Θεό, να αισθάνεται και να
γεύεται πραγματικά την Παρουσία Του. Όταν δεν έχεις
εμπειρία Θεού έχεις ακρωτηριάσει τον εαυτό σου, είσαι
μισός, κομματιασμένος. Αυτή η απουσία, δηλαδή της
πίστης, πικραίνει όλη την ζωή μας.
Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν
ότι ο άνθρωπος γίνεται άτρωτος απέναντι στο θάνατο
και τον φόβο αυτού. Σαφέστατα και ως ανθρώπινα
πλάσματα φοβόμαστε και μάλιστα απέναντι σε
πραγματικές σοβαρές απειλές τρέμουμε και ωχριούμε.
Αλλά όμως μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να τον
αντιμετωπίσουμε και διαχειριστούμε αυτόν τον φόβο.
Γίνεται να δώσουμε φως στο σκοτάδι του.
«Τι έκανα εγώ και πως αντιμετώπισα αυτόν τον φόβο
του θανάτου..»
1. Πήρα την απόφαση να πεθάνω μια φορά και όχι
κάθε μέρα. Με τον φόβο πεθαίνεις κάθε μέρα. Έτσι
αποφάσιζα να ζήσω προτού πεθάνω.

2. Πείσμωσα απέναντι στην απειλή του θανάτου.
Και είπα ότι όταν πεθάνω θα του αφήσω όσο λιγότερα
μπορώ. Θα ζήσω δηλαδή με χαρά και δοξολογία όλα
τα δώρα της ύπαρξης που μου έδωσε ο Θεός. Θα τα
χαίρομαι όλα, θα τα ζω όλα, μικρά και μεγάλα, δύσκολα
και εύκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα, με την βαθιά
πεποίθηση ότι όλα είναι δρόμος και μαθήματα εξέλιξης
μέσα το βαθύτερο σχέδιο του Θεού.
3. Θα ζω κοντά στις πραγματικές ανάγκες μου. Έτσι
δηλαδή που με δημιούργησε και με θέλει ο Θεός. Με
αγάπη, έκφραση, δημιουργία και σύνδεση.
4. Η προσευχή θα γίνει το οξυγόνο της ψυχής μου.
Ο Χριστός η ανάσα της ύπαρξης μου. Να του μιλάω,
να τον ποθώ και ζητώ, να τον ψάχνω σε κάθε τι μικρό
και ασήμαντο, αλλά και μεγάλο ή σπουδαίο. Σε όλα
να βλέπω Εκείνον, που ήρθε για να κερδίσει η ζωή το
στοίχημα του θανάτου. Δε μπορώ να φοβάμαι πλέον
τον θάνατο γιατί ο Χριστός νίκησε υπερ της ζωής. Τώρα
πλέον ο θάνατος δεν μπορεί να είναι προορισμός αλλά
μονάχα ένα πέρασμα, όπως εκείνο το γεφυράκι που
μας περνάει στην απέναντι όχθη του ποταμού, εκεί που
βλέπω την ζωή να συνεχίζεται στο φως και την χαρά.
π. Χαράλαμπος Λίβυος Παπαδόπουλος

«Πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν,
φῶς τῶν ἐν σκότει».
Ρωμ. 2, 19
ὁ Κύριος πρός τόν Ἀπόστολο Παῦλον

“And art confident that thou thyself art
a guide of the blind, a light of them
which are in darkness“.
Rom. 2:19
Lord said to Apostle Paul

