“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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«...θανατω θανατον πατησας...»
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Νεκρούς ανέστησε o Χριστός. Τo γιό της χήρας της Ναΐν. Τη θυγατέρα του
Ιαείρου. Και άλλους. Για τη δική Του ανάσταση µίλησε. Μα δεν Τον πίστευε
ο κόσµος. Τον θεωρούσαν πλάνο. Δεν Τον πίστευαν ούτε οι µαθητές. Κι οι
µυροφόρες τα ίδια. Τον αγαπούσαν. Τον λάτρευαν. Μα δεν πίστευαν στην
Ανάστασή Του. Ο θάνατός Του στο σταυρό γκρέµισε κάθε πίστη. Έκαµε να
χαθεί κάθε ελπίδα. Έσβησε κάθε φως. Το µαύρο πέπλο του θανάτου σκέπασε
τα πάντα. «Η ζωή εν τάφω κατετέθη».
Οι µαθητές είναι συναγµένοι στο υπερώο για «τον φόβο των Ιουδαίων». Οι
µυροφόρες νύχτα-νύχτα πηγαίνουν στον τάφο µε αρώµατα. Αναµένουν να βρουν
νεκρό το Διδάσκαλο. Να αλείψουν µε µύρα το άψυχο σώµα. Σκέφτονται. «Τίς
αποκυλήσει ηµίν τον λίθον εκ της θύρας του µνηµείου»; Καµιά σκέψη για ζωή.
Για νίκη του θανάτου. Για Ανάσταση.
Φθάνουν στον τάφο. Αλλά «αποκεκύλισται ο λίθος». Τί συνέβη; Στο λίθο
κάθεται λευκοντυµένος άγγελος. Γλυκά µιλάει στις µυροφόρες. Τις λέγει: «Μη
φοβείσθε. Ζητάτε τον Ιησούν; Τον Ναζαρινόν; Ουκ έστιν ώδε. Ηγέρθη. Ιδήτε.
Αδειανός είναι ο τάφος. Πηγαίνετε σεις απόστολοι στους Αποστόλους και πείτε
τους: Ανέστη ο Κύριος». Πώς; «Θανάτω θάνατον πατήσας».
Δεν ήταν θάνατος αυτός. Ήταν θυσία. Ήταν «θανάτου νέκρωσις. Άδου
καθαίρεσις. Άλλη βιοτή». Άλλη ζωή. Αυτός ο θάνατος χάρισε ζωή σ’αυτούς που
ήταν στα µνήµατα. Άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Ο Χριστός «πρωτότοκος
των νεκρών εγένετο».
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το φως το αληθινόν και άδυτον. Η ζωή,
η πραγµατική και αιωνία. Η µεγάλη, η µόνη αληθινή ελπίδα του κόσµου.
Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού η ζωή θα ήταν σκοτεινή και ταραγµένη.
Πορεία απελπισίας. Φθοροποιά, µελαγχολική πεποίθηση, ότι ο θάνατος θα τα
καταστρέψει όλα.
Αλλά όχι. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Ζωή στην
ανάσταση του Χριστού. Είναι πορεία ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτή η ελπίδα η
δηµιουργική, η ενισχυτική, ζωηφόρα, «ην ως άγκυραν έχοµεν της ψυχής ασφαλή
τε και βεβαίαν» µας στηρίζει και µας εµπνέει και µας καθοδηγεί προς την
αιωνιότητα µε θάρρος. Με το θάνατό µας αφήνοµε την επίγεια ζωή. Αλλά, διότι
ο Χριστός µε το θάνατο νίκησε το θάνατο, µπαίνοµε στην άλλη ζωή, τη φωτεινή,
την αναστηµένη, την µακαρία, την αιωνία.
Μπόρες και κύµατα και τρικυµίες χτυπούν τη βάρκα της ζωής µας. Είναι
γεγονός. Αλλά µε τον Αναστηµένο Χριστό θα καταλήξοµε στον ξάστερο και
γαλήνιο ουρανό της µακαριότητας. Ο ίδιος µας το είπε: «Εν τω κόσµω θλίψιν
έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσµον». Δε µας το είπε µόνο. Ο ίδιος
είχε θλίψεις πολλές στον κόσµο. Έπαθε περισσότερα από κάθε άλλον. Μέχρι
που πέθανε καρφωµένος στο σταυρό. Αλλά νίκησε. Αναστήθηκε.
Ο Χριστός µας θέλει µαζί Του. Νικητές. Αναστηµένους. Θριαµβευτές.
Ξεκαινουργιωµένους. «Ει τις εν Χριστώ, καινή κτίσις». Όποιoς ζει κατά
Χριστό είναι καινούργια κτίση. Καινούργια δηµιουργία. Μας παραγγέλλει ο
Απόστολος Παύλος: «Εκκαθάρατε την παλαιάν ζύµην, ίνα ήτε νέον φύραµα».
Να ξεκαθαρίσουµε το παλιό προζύµι της κακίας του αµαρτωλού ανθρώπου.
Τα φαύλα, τα πάθη, οι αδυναµίες, κάθε τι το σάπιο, το γηρασµένο, να φύγει.
Να γίνουµε καινούργιοι άνθρωποι. Εξωραϊσµένοι, αναδίδοντας το άρωµα της
καθαρότητας, της αγιότητας, της αναµόρφωσης.
Οι χριστιανοί και µάλιστα οι συνειδητοί χριστιανοί της σήµερον, είµαστε
στην µειονότητα. Πώς θα γίνει το µήνυµα αυτό της νίκης του θανάτου, που δεν
έρχεται απ’τον ήλιο ή το φεγγάρι - τη νεκρή ύλη-, αλλ’ εκπέµπεται απ’ το ζωηφόρο
αδειανό τάφο του Κυρίου, ν’ακουσθεί σε κάθε µήκος και σε κάθε πλάτος της γης;
Κάνω µια τολµηρή σκέψη. Μειονότητα και µάλιστα ελάχιστη µειονότητα
είναι οι τροµοκράτες. Το µήνυµά τους όµως κατακλύζει τα πάντα, εφηµερίδες,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Σκεπάζει τη γη. Γιατί η κακία ν’ακούγεται τόσο πολύ,
κι η αρετή να φιµώνεται; Γιατί στην Ουκρανία να χύνεται τόσο αίμα; Γιατί να
χύνεται τόσο αδελφικό αίμα; Γιατί να υπάρχουν οι αδελφοκτόνοι; Ποιος θα
σταματήσει αυτό το κακό; Πώς χριστιανοί ορθόδοξοι δεν σκέφτονται αυτό που
κάνουν; Μπορεί να είναι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να πιστεύουν στο
Σταυρό και στην Ανάσταση και να χύνουν αδελφικό αίμα; Τα σκέφτονται τα
άθώα παιδιά που σκοτώνουν; Στο Γολγοθά και στο σταυρό νικήθηκε η κακία.
Πώς τώρα αποθρασύνεται; Ο σατανάς κάνει το έργο του. Εµείς οι χριστιανοί τί
κάνουµε; Αναλογιζόµαστε την ευθύνη µας;

Ευχόμαστε η χαρά της Ανάστασης του μόνου Λυτρωτή
και Σωτήρα του κόσμου να γεμίζει τις ψυχές
και τις καρδιές όλων.
We wish that the joy of the Resurrection of the only
Redeemer and Saviour of the world will fill
the souls and hearts of all.

«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας...». Εµπρός κι’εµείς οι χριστιανοί
ν’αναστηθούµε µαζί Του. Να συντρίψοµε τις αλυσίδες της αµαρτίας. Να είναι η παρουσία του
αναστηµένου Χριστού ζωντανή στις καρδιές µας. Να είναι η παρουσία η δική µας αισθητή
στην κοινωνία. Να νικηθεί η κακία. Να σταµατήσει το µαύρο πέπλο της να σκεπάζει την
ανθρωπότητα. Το µήνυµα της Ανάστασης και της νίκης του θανάτου να δονεί τις καρδιές µας
και να ηχεί και να βιώνεται σ’όλο τον κόσµο.
Ο πρωθυπουργός
του Καναδά στην
παρέλαση του
Μόντρεαλ. Από αριστερά
κα Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου, Πρέσβης
Ελλάδας, ο πρωθυπουργός του Καναδά
κ. Justin Trudeau, ο
πρόεδρος της ΕΚΜΜ
κ. Ανδρέας Κριλής, ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
και ο γεν. πρόξενος κ.
Μ. Γαβριηλίδης.
The Prime Minister of
Canada at the Montreal
parade. From left to
right Ms. Konstantina
Athanasiadou,
Ambassador of Greece,
Prime Minister of Canada
Mr. Justin Trudeau,
President of the HCGM
Mr. Andreas Krilis,
Archbishop Sotirios and
Consul General Mr. M.
Gavrielides.
Οι μπροστάρηδες
στην παρέλαση του
Τορόντο: Από αριστερά
Ν. Μαντάς, Δημ.
Σύμβουλος, Α. Βαbikian,
Βουλευτής Οντάριο,
Χριστίνα Αμυγδαλίδης,
πρόεδρος Κυπριακής
Ομοσπονδίας,
Paula Fletcher, Δημ.
Σύμβουλος, Εφη
Τριανταφυλλοπούλου,
Βουλευτής - Υπουργ.
Μακροχρόνιας
Φροντίδας, Μπέτυ
Σκουτάκη, πρόεδρος
Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο, Επίσκ.
Πατάρων Αθηναγόρας,

Βίκτωρ Μαλιγκούδης, γεν. πρόξενος Τορόντο.
The head of the Toronto Greek Independence Day parade: From left, N. Mantas, Councillor, A. Babikian, MP for Ontario,
Christina Amygdalidis, President of the Cyprus Federation, Paula Fletcher, Councillor, Effie Triantafilopoulos, MPP –
Parliamentary Assistant to the Minister of Long-Term Care, Betty Skoutakis, President of the Greek Community of
Toronto, His Grace Bishop Athenagoras of Patara, Victor Maligoudis, Consul General Toronto.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας, υπεύθυνος Αποδήμου
Ελληνισμού προσέρχεται στην Ι.
Αρχιεπισκοπή Καναδά.
The Deputy Minister of Foreign
Affairs of Greece, responsible
for Expatriates, visits the
Archdiocese of Canada.
Από αριστερά ο Υφυπουργός
κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και
ο γεν. πρόξενος κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδης
From left, Deputy Minister Mr.
Andreas Katsaniotis, Archbishop
Sotirios and Consul General Mr.
Victor Maligoudis
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Εκπαιδευτικά θέματα

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

Γιορτάζουμε για μία ακόμη φορά το Άγιο Πάσχα,
την κορυφαία γιορτή του έτους. Μία γιορτή, που το
όνομά της Πάσχα, σημαίνει πέρασμα, έξοδο από μία
κατάσταση δυσκολιών και βασάνων, σε μία κατάσταση
ελευθερίας και χαράς.
Κατακλύζουν κάθε μέρα την ανθρωπότητα εικόνες
πολέμου, βαρβαρότητας και βίας, τρομοκρατικών
επιθέσεων, αδικιών και καταπιέσεων. Μας τρομάζει
η μαζική μετακίνηση και οι ανεπανάληπτες κακουχίες
των προσφύγων και η κακοποίηση και απώλεια
ανυπεράσπιστων παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων.
Μεγάλα τα αδιέξοδα. Αλλά ιδού η Ανάσταση του
Χριστού που μας παρέχει την μεγάλη και μοναδική
έξοδο απο την κατάθλιψη της καθημερινότητας στην
αγαλλίαση της ζωής. Από την άκρατη ιδιοτέλεια στην
αγάπη και αλληλεγγύη. Από την ταραχή και αγωνία
στην ειρήνη του Χριστού. Από το σκοτάδι της πλάνης
και της σύγχυσης στο φως της αλήθειας.
Ολόκληρη η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη
γύρω από το Πάσχα. Γι'[αυτό και ο λειτουργικός χρόνος,
δηλαδή η διαδοχή των εποχών και των εορτών, γίνεται
ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα, στο Πάσχα, που είναι το
τέλος και που ταυτόχρονα είναι και η αρχή. Είναι το
τέλος όλων αυτών που αποτελούν τα “παλαιά” και η
αρχή της “νέας ζωής”. Μία συνεχή “διάβαση” από τον
“κόσμο” στη Βασιλεία που έχει αποκαλυφθεί εν Χριστώ.
Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια χρονική περίοδος
που η διαδρομή της είναι κατανυκτική, πνευματική,
λατρευτική. Είναι ένα ταξίδι με προορισμό την
αυτογνωσία και μία καλή προσπάθεια για να φθάσουμε
στη θεογνωσία. Είναι ένα από τα μεγάλα δώρα
που χάρισε ο Θεός στην Εκκλησία Του. Τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η μετάνοια,
η νηστεία, η προσευχή, η συμμετοχή μας στη λατρεία
της Εκκλησίας. Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής
μας προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες για την πνευματική
ανάταση, ψυχική κάθαρση, καθημερινή συμμετοχή στην
ορθόδοξη λατρεία και συμμετοχή στο γνήσιο πνεύμα
της Εκκλησίας. Το βαθύτερο γνώρισμα της Μεγάλης
Σαρακοστής είναι ο στόχος της Αναστάσης. Ο υμνωδός
ψάλλει “αξιωθείημεν κατεδείν το Άγιο Πάσχα”.
Το να ζει κανείς μυστικά το γεγονός της Αναστάσης
σημαίνει ότι ζει το πέρασμα από τη ζωή της αμαρτίας,
της αδικίας, της εχθρότητας, της φθοράς, και του
θανάτου στη ζωή της αγιότητας, της δικαιοσύνης, της
ειρήνης και της αιωνιότητας. Αυτό το πέρασμα είναι που
αναγεννά τον άνθρωπο και μεταμορφώνει ολόκληρο
τον κόσμο.
Ως χριστιανοί ορθόδοξοι, ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο, καλούμαστε να

Οδεύομεν προς το Πάσχα

Ανάσταση σημαίνει ελευθερία
αποδεχθούμε και να οικειοποιηθούμε καλύτερα τις
λέξεις:
“Συγχώρηση”, “συμφιλίωση”, “συναδέλφωση”,
“συμπόρευση” “συνάθληση”, “σύμψυχοι” και ακόμα
“ομόψυχοι” κατά την παραγγελία του Αποστόλου
Παύλου.
“Το εν φρονούντες” (Φιλιπ.β,2). “Εν μια ψυχή
συναθλούντες” (Φιλ. α' 27).

Η Μεγάλη Εβδομάδα
Κατανυκτική, βαθύτατα συγκινητική, γεμάτη από
ιερό δέος και υψηλές ανατάσεις προβάλλει και φέτος η
Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη πράγματι για τα μεγάλα
και καταπληκτικά γεγονότα, που τόσο έντονα μας
υπενθυμίζει. Γεμίζει τις καρδιές των πιστών από τα
πιο ιερά συναισθήματα και φέρνει στα μάτια δάκρυα
βαθειάς ευγνωμοσύνης προς Εκείνον που σταυρώθηκε
για μας.
Η Εκκλησία μας με τα αναγνώσματά της, με την

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει η
ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Επιτυχία σημείωσε η
κατασκήνωση του σχολείου τον μήνα
Μάρτιο, στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία εκτός από το παιχνίδι και τις
χειροτεχνίες,να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους
στα ελληνικά, την ανάγνωση και τα μαθηματικά.
Η εθελοντική χρήση της μάσκας προσώπου
για την προστασία κατά του κορωνοιού και της
εξάπλωσής του,αντιμετωπίστηκε θετικά από
την σχολική μας κοινότητα. Δυστυχώς όμως
μαθαίνουμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων
συνεχώς αυξάνεται στην επαρχία του Οντάριο
και ανησυχούμε ότι με το καινούριο κύμα της
πανδημίας, θα επανέλθουμε υποχρεωτικά στην
χρήση της και σε περιοριστικά μέτρα.
Την Τρίτη 12 Απριλίου επισκέφθηκε το
σχολείο μας κλιμάκιο επισήμων από την Ελλάδα
το οποίο συνοδευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο
Καναδά κ. Σωτήριο. Η επίσκεψη αυτή του
Υφυπουργού Εξωτερικών, υπέυθυνου Απόδημου
Ελληνισμού κ. Ανδρέα Κατσανιώτη (φωτο δεξιά)
ήταν να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, αλλά
αναβλήθηκε λόγω του Ρώσο-ουκρανικού πολέμου
που ξέσπασε στην Ευρώπη στο τέλος Φεβρουαρίου.
Αισιοδοξούμε, ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση
για το καλό όλης της ανθρωπότητας, που πάλι
δοκιμάζεται.
Τον Απρίλιο εορτάζουμε την μεγάλη εορτή της
ορθοδοξίας, το Άγιο Πάσχα.

«Πάσχα γιορτή πιο όμορφη απ’ όλες τις γιορτές
ανθίζουν τα λουλούδια και χαίρονται οι καρδιές,
αρνιά σουβλίζουν στα χωριά, έθιμα από χρόνους
και διώχνουν μες στο παρελθόν κάθε ανθρώπου
πόνο. Πάσχα γιορτή πιο όμορφη από όλες τις
γιορτές και εμείς ας την γιορτάσουμε με αγάπη
στις καρδιές».
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο σχολείο σταματά
τη λειτουργία του την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη
Δευτέρα του Πάσχα για να δώσει τη δυνατότητα

εμπνευσμένη υμνολογία της και τις ιερές ακολουθίες
της θέλει να μας βοηθήσει να γίνουμε μέτοχοι στο θείο
δράμα, να το ζήσουμε και να αισθανθούμε μία μοναδική
εμπειρία αγάπης και θυσίας. Από την Κυριακή των
Βαΐων το βράδυ, η Εκκλησία μας καλεί: “Δεύτε ουν και
ημείς κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθώμεν Αυτώ
και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι' Αυτόν ταις του
βίου ηδοναίς”.
Ο Άγιος των αγίων, Αυτός που "αμαρτίας ουκ
εποίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού", αλλά
"διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας", αυτός που η
αρετή του “εκάλυψεν ουρανούς” ως αμνός “άμωμος και
άφωνος” ως το αγνότατο και αγιότατο θύμα, βαδίζει
προς τη μεγάλη θυσία. Και την πορεία αυτή προς το
Γολγοθά, καλούμαστε να βαδίσουμε και εμείς μαζί του.
Καθαρός και άμωμος Εκείνος, ήλιος αγνότητας
και αγιότητας, ας γίνει το πρότυπό μας στους πολύ
δύσκολους καιρούς που περνάμε. Να γίνει το φως και ο
δρόμος στη ζωή μας. Ο Μεγάλος συνοδοιπόρος μας μα
και Θεός αληθινός και Λυτρωτής μας. Η σκέψη και η
καρδιά μας, όλος ο εσωτερικός μας κόσμος, ας αγνισθεί
στη χάρη της μετάνοιας για να ζήσουμε βαθύτερα τη
θεία του παρουσία. Η ψυχή μας ας πλημμυρίσει από
το θείο φως tου. Η εσωτερική και εξωτερική μας ζωή,
οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες μας,
η συμπεριφορά μας, οι λόγοι μας και η όλη μας ζωή να
είναι ιερή, και ανεπίληπτη. Ο ίδιος είχε πει “μακάριοι
οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται”
(Ματθ. ε' 8).
Με τις σκέψεις αυτές και τις προϋποθέσεις καλούμαστε
να δούμε τις μέρες που μας έρχονται και να συνοδεύσουμε
τον βαδίζοντα προς το πάθος Σωτήρα και Θεό. Βαδίζει
Εκείνος προς τον σταυρό. Αισθάνεται από τώρα το βάρος
του σταυρού να ταλαιπωρεί το θείο του σώμα. Έπειτα
από λίγες μέρες με το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι,
με το σώμα πληγωμένο από τα άγρια χτυπήματα και
το οδυνηρό φραγγέλιο, κρεμασμένος από τα φρικτά
καρφιά, θα χύσει σταγόνα προς σταγόνα το τίμιο αίμα
του, για να δώσει ζωή σε μας. Και η Εκκλησία θα υψώσει
και πάλι το φρικτό εκείνο σταυρό και θα μας καλέσει
“ίνα συσταυρωθώμεν αυτώ”. Αλλά και ο ίδιος, λίγους
μήνες πριν το πάθος του, δίδαξε τους μαθητές και όλους
τους πιστούς του δια μέσου των αιώνων, ότι εάν θέλουν
να είναι πιστοί ακόλουθοί του, πρέπει να πάρουν στον
ώμο τους το σταυρό. “ Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν,
είπεν, αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι”
(Μάρκ. η' 34).
Ας ζήσουμε το πραγματικό νόημα της Μεγάλης
εβδομάδας και φέτος, με εσωτερική προετοιμασία,
προσευχή και σεβασμό προς τον άνθρωπο και την
κοινωνία. Καλή Ανάσταση!

Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ
εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ
νεκρῶν ἀναστῇ.
Ματθ. 17, 9
Now as they came down from the mountain,
Jesus commanded them, saying, “Tell the
vision to no one until the Son of Man
is risen from the dead.”
Matthew 17:9

στις οικογένειες να πάνε στην εκκλησία τις άγιες
αυτές ημέρες. Ευχόμαστε σε όλους Καλό και
Ευλογημένο Πάσχα!
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες
σχολικές 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 ιστοσελίδα
www.mgos.ca, τηλ : 416 463-7222, info@mgos.ca
ιστοσελιδα www.mgos.ca
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Η σημασία της θυσίας του Χριστού για τη ζωή του ανθρώπου
Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας χωρίς να φταίει σε τίποτε
ραπίσθηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν,
όχι μόνον να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά
και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την
υπακοή τους.
Εκείνος ήταν Θεός κι έγινε για μας άνθρωπος.
Ραπίσθηκε, φτύστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα
έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα είναι σαν να μας
διδάσκει και να λέει στον καθένα μας:
«Αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την
αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο
προπάτοράς σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν
το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για
σένα– απόφυγε την αλαζονεία και την υπερηφάνεια
του δαιμονικού φρονήματος, δέξου ραπίσματα,
φτυσίματα, κολαφίσματα, υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου
και μην ντραπείς.
Αν όμως εσύ ντραπείς να πάθεις κάτι χάρη των
εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα
θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά
την ένδοξη έλευσή μου και θα πω στους αγγέλους μου:
Αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με
ομολογήσει και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον
κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που
απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του Πατέρα μου,
θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πετάξτε
τον λοιπόν έξω: «αρθήτω ο ασεβής, ίνα μή ίδη τήν δόξαν
Κυρίου» (Ησ. 26:10) (διώξτε τον ασεβή για να μη δει τη
δόξα του Κυρίου).
Φρίξετε, άνθρωποι, και τρομάξετε, και υπομείνετε με
χαρά τις ύβρεις που ο Θεός υπέμεινε για τη σωτηρία
μας... Ο Θεός ραπίζεται από έναν τιποτένιο δούλο... και
εσύ δεν καταδέχεσαι να το πάθεις αυτό από τον
ομοιοπαθή σου άνθρωπο; Ντρέπεσαι να γίνεις μιμητής
του Θεού, και πώς θα συμβασιλεύσεις μ’ αυτόν και θα
συνδοξασθείς στη βασιλεία των ουρανών, αν δεν
υπομείνεις τον αδελφό σου; Αν και ’κείνος δεν
καταδεχόταν να γίνει άνθρωπος για σένα και σ’ άφηνε
να κείτεσαι μέχρι τώρα στην πτώση της παραβάσεως,
δεν θα βρισκόσουν τώρα στον πυθμένα του Άδη, άθλιε,
με τους άπιστους και τους ασεβείς;

Αλλά τί θα πούμε προς αυτούς πού δήθεν
εγκατέλειψαν τα πάντα κι έγιναν φτωχοί για την
βασιλεία των ουρανών;
— Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες το Δεσπότη
Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και
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συναναστρέφεται μαζί σου, αυτός που βρίσκεται
υπεράνω όλων των ουρανών. Να, βαδίζετε τώρα οι δυο
μαζί– κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει
ράπισμα στον Δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο
Δεσπότης δεν αντιλέγει και συ αντεπιτίθεσαι; «Ναι»,
λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: «ει κακώς
ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού– ει δε καλώς, τί
με δέρεις;» (Ιω. 18,23). (Αν είπα κάτι κακό, πες ποιο
ήταν– αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς;)».
Αυτό όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως
φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος «αμαρτίαν ουκ
εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού» (δεν
έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του).
Και για να μη νομισθεί, ότι, επειδή τάχα αμάρτησε,
δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: «ούτως
αποκρίνει τω αρχιερεί;» (Ιω. 18,22)– (έτσι αποκρίνεσαι
στον αρχιερέα;), για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον
εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως
όμοιοί του εμείς οι υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες.
Έπειτα, μολονότι υπέμεινε πολύ χειρότερα απ’ αυτό,
δεν μίλησε καθόλου, αλλά μάλλον προσευχήθηκε για
τους σταυρωτές Του.
Εκείνος, αν και τον περιέπαιζαν, δεν αγανακτούσε,
και συ γογγύζεις; Εκείνος ανέχεται φτυσίματα,
κολαφίσματα και φραγγελώσεις, και συ δεν ανέχεσαι
ούτε ένα σκληρό λόγο; Εκείνος δέχεται σταυρόν και την
οδύνη των καρφιών κι ατιμωτικό θάνατο, και συ δεν
καταδέχεσαι να εκτελέσεις τα ταπεινά διακονήματα;
Πώς λοιπόν θα γίνεις συγκοινωνός στη δόξα, αφού
δεν καταδέχεσαι να γίνεις συγκοινωνός στον ατιμωτικό
του θάνατο; Μάταια στ’ αλήθεια εγκατέλειψες τον
πλούτο, αφού δεν δέχθηκες να σηκώσεις τον σταυρό,
δηλ. να υπομείνεις πρόθυμα την επίθεση όλων των
πειρασμών – έτσι απόμεινες μόνος στον δρόμο της ζωής
και χωρίσθηκες δυστυχώς από τον γλυκύτατο Δεσπότη
και Θεό σου!
(από το βιβλίο «Σταυροαναστάσιμα»,
έκδοσις Ι.Μ. Αγ. Συμεών Νέου Θεολόγου)

ΚΥΡΙΑΚΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗΣ

Ίδε ο τόπος

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος.

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Η Τριάδα η Αγία
και οι ιδιότητές Της
Στον κήπο της Γεθσημανή ο Κύριος προσευχήθη
«ίνα και ούτοι ώσιν εν». Πατέρα μου, του είπε,
«καθώς ημείς το εν εσμέν», Πατήρ, Υιός και Πνεύμα,
τα τρία μας τα πρόσωπα είναι η μια Τριάδα.
Δεν είναι ένα πρόσωπο, κατά τις περιστάσεις.
Τρία είναι τα πρόσωπα, κι’αυτό μην το ξεχάσεις.
Αχώριστα κι’ασύγχυτα, και της αυτής ουσίας.
Και είναι περιχωρητά, κατά Γραφάς τας Θείας.
Τούτο σημαίνει πως ο Γυιός είναι μεσ’στον Πατέρα,
και ο Πατέρας μέσ’στον Γυιό. Το ίδιο και το Πνεύμα.
Άναρχος είναι ο Πατήρ, και ο Υιός το ίδιο.
Το Πνεύμα το Πανάγιο συνάναρχο κι’εκείνο.
Μόνη αρχή ειν’ο Πατήρ, και ο Υιός γεννάται
Απ’τον Πατέρα μοναχά. Αλλά μη συλλογάσαι
πως ο Υιός μικρότερος απ’τον Πατέρα είναι.
Γεννάται από την αρχή, και ίσος πάντα είναι.
Το Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και μόνο.
Πατέρα και με τον Υιό ισότιμο συγχρόνως.
Κανένας τους από τους Τρεις ποτέ δεν προϋπήρχε
Καθείς όλη τη θεϊκή ουσία πάντα είχε.
Πατέρα, Πνεύμα και Υιέ, Τριαδικέ Θεέ μας,
τις ιδιότητες αυτές σε όλους δίδαξε μας.
Με τη δική μας λογική αυτά δεν εξηγούνται.
Δώσε μας καθαρή καρδιά, ώστ’όλοι να τα ζούμε.

Στον σταυρό ακούγεται το «Τετέλεσται». Ο
Θεάνθρωπος αφού προσευχήθηκε για τους σταυρωτές
Του, κλίνει την κεφαλή Του δεξιά. Παραδίδει το
πνεύμα Του. Ζόφος κατακλύζει τον Γολγοθά. Είχαν
σκορπίσει οι μαθητές. Έμεινε μόνος ο Ιωάννης κι η
Παναγία Μητέρα Του και μερικές Μυροφόρες.
Καγχάζει ο σατανάς. Μα πριν προλάβει η χαρά
απ’ τα χείλη να κατεβεί στη καρδιά, σφαδάζει από ένα
μεγάλο πόνο. Ο Χριστός Νικητής κατεβαίνει στο
Βασίλειό Του. Τον Άδη. Καταργεί τον θάνατο.
Ανασταίνει τους απ΄ αιώνος νεκρούς. Τώρα κατάλαβε
ο σατανάς τι έπαθε. Πίστευε πως διέλυσε τον Χριστό
στο σταυρό. Κατάλαβε τώρα πώς διαλύθηκε ο
θάνατος. Κατελύθη η εξουσία του. Και επικράνθη ο
Άδης, κι ο σατανάς.
Τρίτη ημέρα ο Χριστός στον κρύο τάφο. Νύχτανύχτα ξεκινούν οι Μυροφόρες. Τα χέρια τους γεμάτα
αρώματα. Η καρδιά τους γεμάτη αγάπη για τον θείο
Διδάσκαλο. Γεμάτη φόβο και δυσπιστία. Κυριαρχεί η
σκέψη. «Τις αποκυλήσει ημίν τον λίθον;».
Φθάνουν. Παραξενεύονται. Δεν πιστεύουν στα
μάτια τους. «Αποκεκύλισται ο λίθος». Βλέπουν καλά;
Παράξενος νεανίας στον τάφο. Λευκοντυμένος και
με φτερά. Μη φοβείσθε τους λέγει. «Τι ζητείτε τον
ζώντα μετά των νεκρών; Ουκ έστιν ώδε. Ηγέρθη. Ίδε
ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Και τις παραγγέλλει.
Πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητές Του.
Ζουν τη χαρά της Ανάστασης. Τρέχουν και δεν
φθάνουν τα πόδια τους. Απηλάγησαν από την
στενοχώρια. Εγέμισαν οι ψυχές τους με τη χαρά της
Ανάστασης. Αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν είναι κενή η
πίστη τους. Τώρα πλέον ελπίζουν στη δική τους
Ανάσταση. Κανείς δεν θα βγάλει αυτή την
πραγματικότητα της Ανάστασης του Χριστού απ’ τις
ψυχές τους. Μυροφόρες και μαθητές θα κηρύξουν την
Ανάσταση σ’ όλο τον κόσμο. Θα θυσιάσουν τη ζωή
τους γι’ αυτή την Ανάσταση. Θα γίνουν μάρτυρες. Όχι
μόνον αυτοί, αλλά και τόσοι άλλοι μάρτυρες

χριστιανοί.
Εσύ κι εγώ. Όλοι οι σημερινοί χριστιανοί ζούμε
αυτή την πραγματικότητα της Ανάστασης;
Νοιώθουμε, ότι η πίστη μας είναι αληθινή; Δεν είναι
κενή; Δεν είναι κούφια; Ναι!
Αυτή είναι η
πραγματικότητα. «Ανέστη Χριστός και πεπτώκασιν
δαίμονες». Όχι μόνον τότε, αλλά και σήμερα και
πάντοτε.
Πίστευε σήμερα στην Ανάσταση του Χριστού και
περίμενε την Ανάσταση τη δική σου. Ζήσε την χαρά
της Ανάστασης εδώ και θα την ζεις τότε αιωνίως
στους ουρανούς. Ιδές τον τόπο. Τον αδειανό τάφο.
Χριστός Ανέστη.

Αναστάσεως ημέρα
Ποια μέρα έχει τη χάρη σου,
ώ ημερών καμάρι,
ποια εορτή τη δόξα σου,
ποια τη δική σου χάρη;
Παντού σκορπάς συ τη χαρά,
παντού την ευθυμία,
ημέρα αναστάσεως
και εορτών κυρία.
Παντού τραγούδια και χαρές
και ευτυχία φέρνεις,
μαζί με τον Θεάνθρωπο
κι εμάς στα ύψη παίρνεις.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
μελωδικά μάς ψάλλεις
και μ’ ευωδιές λιβανωτού,
μόσκου, μάς περιβάλλεις.
Ποια μέρα ή ποια εορτή
έχει την ομορφιά σου,
τα άφθαστα τα κάλλη σου,
τη χάρη τη δικιά σου;

Γ. Βερίτης
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Με τα γυαλιά
που φορείς
Χωρίς αμφιβολία, ό,τι κάνει ο άνθρωπος έχει
αξία μόνο, όταν το κάνει με την ελεύθερη θέλησή
του. Με αγνή διάθεση. Με τιμιότητα. Με καλό
σκοπό. Χωρίς ιδιοτέλεια. Αυτό είναι η μία όψη.
Η άλλη είναι πώς το βλέπουν οι άνθρωποι. Στις
μέρες αυτές ζούμε τα μεγαλύτερα γεγονότα. Την
σταυρική θυσία και την ανάσταση του Χριστού.
Ποιος αμφιβάλλει, ότι ο Χριστός ό,τι έκανε, το
έκανε με την θέλησή Του; Με αγνή διάθεση; Με
ανιδιοτέλεια; Με τίμια ελατήρια; Με καλό σκοπό;
Απ’ τους πιστούς χριστιανούς δεν αμφιβάλλει
κανένας. Αλλά οι άλλοι; Αν έτσι έβλεπαν και
αυτοί τον Χριστό, δεν θα Τον σταύρωναν. Αυτοί
οι άλλοι συνήθως δεν κάνουν τίποτε, αλλά μόνο
κρίνουν. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τον
Χριστό. Ούτε η θεϊκή Του μορφή, ούτε ο άγιος
σκοπός Του, ούτε το δικό τους το συμφέρον δεν
τους έκαμαν να Τον αναγνωρίσουν. Πλανεμένοι
αυτοί, σαν πλάνο Τον είδαν. Κακούργοι αυτοί, Τον
είδαν σαν κακούργο. Δεν μπόρεσαν να ιδούν με
τα μάτια τα δικά Του. Είδαν με τα δικά τους μάτια.
Και στα μάτια τους έβαλαν γυαλιά. Ανάλογα με
το χρώμα των γυαλιών βλέπεις τα αντικείμενα
μαύρα ή καφέ ή πράσινα. Αυτοί φόρεσαν τα
γυαλιά του φθόνου τους. Της κακίας τους. Της
κακουργίας τους. Κι’ έτσι είδαν τον Χριστό. Και
Τον εχλεύασαν. Και Τον εβασάνισαν. Και Τον
σταύρωσαν. Και Τον πότισαν χολή και ξύδι.
Πρόσεχε, αδελφέ, όποιος κι’ αν είσαι. Όταν
κρίνεις τον άλλο. Όταν γράφεις. Όταν εκφράζεσαι
στους φίλους. Πρόσεχε! Μήπως κάνεις λάθος.
Μήπως φοράς τα γυαλιά του φθόνου, του μίσους,
της έχθρας; Μήπως δεν φταίει ο άλλος; Μήπως,
λέγω. Κι’ αν σφάλλω, συγχώρεσέ με. Και αν
σφάλλεις, συγχωρεμένος να ‘σαι. Πρόσεχε όμως!
Μόνο ο Θεός γνωρίζει και την δική σου την καρδιά
και την καρδιά αυτού που κρίνεις!

Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς
ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
Λουκ. 24, 6-7
He is not here; he has risen! Remember how
he told you, while he was still with you
in Galilee: 'The Son of Man must be
delivered over to the hands of sinners,
be crucified and on the third day be
raised again.
Luke 24:6-7:

		

Σοφές Σκέψεις

• Την ύστατη ώρα πρέπει να ‘ναι λαμπρό το ένδυμά
σου... Όπως τα φύλλα που ντύνονται χρυσά, όταν
πεθαίνουν...
• «Θα σου δώσω ένα πορτοκάλι αν μου πεις πού
είναι ο Θεός» είπε κάποιος άθεος εμπαιχτικά
σ’ένα κοριτσάκι.
Εγώ θα σου δώσω μια πορτοκαλιά, αν μου πεις
εσύ που δεν είναι ο Θεός» απάντησε το κοριτσάκι.
• Οι αρχαίοι την αλήθεια την αποκαλούσαν
«δυσθήρατο» δυσκολοκυνήγητη γιατί κρύβεται
μέσα στο πυκνό δάσος των ψευδολογιών και της
συκοφαντίας.
Έρχεται όμως στιγμή, που η αλήθεια ξεπροβάλλει
μόνη της γυμνή.
Γυμνή δε αλήθεια σημαίνει Πάνοπλη Φορώντας
άρματα και εξακοντίζοντας βέλη.
• Να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολλά
πράγματα για την ίδια μέρα.
Να εξοδεύετε λιγότερα απ’όσα κερδίζετε. Τα
αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και η
ψυχική ηρεμία.
Να σκέφτεστε δημιουγικά. Μόνο χρήσιμες
σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο νου
σας.
Να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι σας
παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε ειρηνικά
με τους άλλους.
• Πολλοί άνθρωποι χάνουν τον καιρό τους
αναπολώντας και νοσταλγώντας τον καιρό που
χάθηκε.
• Το ψέμα είναι το χερούλι, που ταιριάζει και ανοίγει
τις πόρτες σε πολλές φυλακές.
• Ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι ευγενικός
στους τρόπους αν δεν είναι ευγενικός στη σκέψη.
• Τα δάκρυα της μητέρας είναι η πιο ισχυρή
υδροηλεκτρική δύναμη του κόσμου.
“Άγγελμα της ημέρας”
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Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Α. Κατσανιώτη
στην Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά
O Υφυπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας, υπεύθυνος
Απόδημου Ελληνισμού
κ. Ανδρέας Κατσανιώτης
συνοδευόμενος από γεν.
πρόξενο κ. Β. Μαλιγκούδη,
τον Διευθυντή του Διπλ.
Γραφείου κ. Χριστόδουλο
Μαργαρίτη, τον συνεργάτη
του επί θεμάτων τύπου
κ. Χρήστο Μπόκα και
τον συνοδό ασφαλείας κ.
Αντώνιο Αντωνόπουλο,
επισκέφθηκε την Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή.
Η Ι. Αρχιεπισκοπή παρέθεσε γεύμα για τον
Υφυπουργό και τη συνοδεία
του.
Πρίν από το γεύμα ο
Υφυπουργός κ. Κατσανιώτης
επισκέφθηκε ορισμένα από
τα έργα της Ι. Αρχιεπισκοπής,
εξέφρασε τον θαυμασμό
του και την ικανοποίηση
από τι συζητήσεις με τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
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Andreas Katsaniotis,
Deputy Minister of Foreign
Affairs of Greece, responsible
for Expatriates, accompanied
by Consul General Mr. V.
Maligoudis, the Director of
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the Diplomatic Office Mr.
Christodoulos Margaritis, his
Assistant in the Press Office Mr. Christos Bouka and his security escort Mr. Antonio Antonopoulos, visited our Archdiocese.
The Archdiocese provided lunch for the Deputy Minister and his entourage.
Before the lunch, Deputy Minister Katsaniotis visited some of the projects of the Archdiocese and expressed his admiration
and satisfaction during his discussions with Archbishop Sotirios.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - PICTURES
1. Στον περίβολο του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονος,
Markham. - At the Church of St. Panteleimon Church,
Markham.
2. Στο θαυμάσιο Μητροπολιτικό Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής. - In the magnificent Metropolitan Center of the
Archdiocese.

3. Με τους Επισκόπους και τους φοιτητές της Θεολογικής
Ακαδημίας. - With the Bishops and students of the
Theological Academy.
4. Στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.
In the office of Archbishop Sotirios.

Πνευματικές Συνάξεις Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες Καναδά
κάθε χρόνο έχουν πνευματικές συνάξεις
τα Σάββατα της Μ. Σαρακοστής. Για τα
δύο τελευταία χρόνια δεν έγιναν αυτές οι
πνευματικές συνάξεις. Εφέτος άρχισαν
πάλι. Ήδη έγιναν πνευματικές συνάξεις
Φιλοπτώχου στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ
με μεγάλη συμμετοχή. Το ερχόμενο Σάββατο
θα γίνει πνευματική σύναξη των τεσσάρων
Κοινοτήτων, London, Windsor, Sarnia και
Chatham, στο Chatham.
To πρόγραμμα των πνευματικών συνάξεων
έχει ως εξής: Ώρα 9:00-10:15 π.μ. Θ. Λειτουργία,
την οποία τελεί μόνος του ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος και κοινωνούν όλες οι αδελφέςμέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Ώρα
10:15-11:00 μ.μ. πρόγευμα για όλους. Ώρα 11:00
π.μ. -12.00 μεσημέρι, ομιλία Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου με θέμα «Εγώ έμαθον εν οίς είμι
αυτάρκης είναι» (Φιλιπ. 4,11), το οποίο είναι
το σύνθημα της εκκλησιαστικής χρονιάς. Ώρα
12:00-1:00 μ.μ. γεύμα για όλους. Ώρα 1:00-2:00
μ.μ. ομιλία του ιερατ. προϊσταμένου στην
Κοινότητα που γίνεται η πνευματική σύναξη
με θέμα «Υπερηφάνεια έναντι ταπείνωσης».
Ο Αρχιεπ. Σωτήριος και σύνολη η οικογένεια
των χριστιανών της Αρχιεπισκοπής Καναδά
δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Πανάγαθο
Θεό που σιγά-σιγά μας απαλλάσσει από τον
κορωνοϊό. Υποσχόμεθα όλοι εντονότερα
να ζούμε την χριστιανική μας ζωή και
ευχόμεθα σε όλους ευλογημένο, πνευματικό
και ευφρόσυνο Πάσχα.

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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“Trampling Down Upon
Death by Death”
Archbishop Sotirios of Canada
Christ raised the dead. He raised the son of the widow of
Nain, the daughter of Jairus and others. He spoke of His own
Resurrection. But the world did not believe Him. He was
treated as a fake. Not even His disciples fully understood
Him. The myrrh-bearers did not recognize who He was either.
They may have loved Him. They may have honoured Him.
But they did not yet believe in His Resurrection. His death on
the cross shattered their faith. They lost all confidence. The
light was extinguished. Darkness displaced all hope. “Life
was submitted to the tomb.”
The disciples gathered in the upper room “for fear of the
Jews.” The myrrh-bearers go to the tomb with fragrant funeral
spices at night. They expect to find the Master dead. They
intend to anoint the lifeless body with myrrh. They wonder:
“Who will roll away the stone from the door of the tomb for
us?” They simply give no thought to life, to victory over death,
to the Resurrection.
They arrive at the tomb. But “the stone had been rolled
away.” What happened? On the stone sits an angel clothed in
white. He speaks softly to the myrrh-bearers. He says to them,
“Do not be afraid. You seek Jesus of Nazareth? He is not here;
for He is risen. Come, see the place where the Lord lay. And go
quickly and tell His disciples that He is risen from the dead.”
How could this happen? The answer is by “trampling down
upon death by death.”
His was not just a death. It was a sacrifice. “Death has
been put to death, Hades has been overthrown, and another,
everlasting life has begun.” This death gave life to those who
were in the tombs. It opened the gates of paradise. Christ
“became the firstborn from the dead.”
The Resurrection of Christ is the true light, the light which
never fades. The Resurrection genuinely represents eternal
life. It is the only great and true hope for the world. Without
the Resurrection of Christ, life would be dark and unsettling.
It would be a journey filled with despair, premised on the
devastating and demoralizing principle that death destroys
all things.
But this was not to come to pass. “Christ Is Risen from the
dead, by death trampling down upon death.” The Resurrection
of Christ grants life. It enables the path of hope and optimism.
This hope inspires our creative energies, it empowers us, and
gives us life. “This hope we have as an anchor of the soul, both
sure and steadfast.” It sustains us and inspires us and guides
us with confidence towards eternity. With our death, we do
leave earthly life behind. But because Christ defeated death
by death, we pass over to the other life, which is luminous,
resurrected, blessed and eternal.
Storms and waves may strike our life voyage. This is a
fact. With the Risen Christ however, we can sail towards the
starry and serene skies of joy. He Himself said as much: “In
the world you will have tribulation; but be of good cheer, I
have overcome the world.” He did not just tell us. He Himself
endured many sorrows in the world. He suffered more than
anyone, up until He died nailed to the Cross. But He Is
victorious. He Is Risen.
Christ wants us to be with Him. He wants us to share in
His Victory. He wants us to be resurrected with Him, for us to
triumph and to be renewed. "Ιf anyone is in Christ, he is a new
creation.” Whoever lives in Christ becomes something new,
something different than before. The Apostle Paul instructs
us: “Therefore purge out the old leaven, that you may be a
new lump.” We are invited to clear out the old leaven of sinful
wickedness. To do away with vices, passions, weaknesses,
everything that is rotten and decrepit. To become new persons
in Christ. To be adorned with Christ, giving off the fragrance
of purity, of holiness, of restoration.
Christians, and indeed the conscientious Christians of today,
are in the minority. The message of victory over death does
not come from the sun or the moon – matter which is lifeless
– but stems from the life-giving empty tomb of the Lord. How
can this message be heard everywhere throughout the world?
Let me share a bold thought. Terrorists comprise a minority,
a very small minority actually. But their message overwhelms
media outlets like newspapers, radio and television programs.
Their message envelops the earth. Why should wickedness be
heard so prominently, and virtue be so muted? Why should so
much blood be shed in Ukraine? Why spill so much brotherly
blood? Why should there be fratricides? Who will stop this
evil? How can Orthodox Christians not think about what they
are doing? How can they be true Orthodox Christians? Can
they believe in the Cross and the Resurrection, and still shed
fraternal blood? Do they think of the innocent children they
kill? On Calvary and on the Cross, wickedness was defeated.
How is all of this now decaying? Satan does his work. But what
are we as Christians doing? Are we taking our responsibilities
seriously?
“Christ Is Risen from the dead, by death trampling down
upon death...” Let us be resurrected with Him. Let us throw
off the shackles of sin. Let us make room for the Resurrected
Christ to be present in our hearts. Let us work to defeat
wickedness in society, to stop the veil of darkness from
englobing humankind. I hope and pray for the Resurrection
of Christ to pulsate within our hearts with joy and gladness,
and for the message of the victory over death to be heard and
experienced in every corner of the world.

Archdiocesan News
Sunday March 6 – Divine Liturgy at St. George’s
Bishop Andriy spoke mainly about the war in Ukraine.
Greek Orthodox Church in Guelph and the Memorial
The Greek Community of St. Panteleimon Markham
Service for Fr. Apostolos Ananiadis was celebrated by
then provided a hearty fasting meal for all.
Archbishop Sotirios assisted by Parish Priest Fr. Basilios
Wednesday, March 16 – Prescantified Divine Liturgy
Stavropoulos and Fr. Konstantinos Chialtas
Thursday, March 10 - The Acropolis Museum of
Greece has loaned "Kore 670", a rare ancient Greek
Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις
statue, to the Royal Ontario Museum (ROM) until
καὶ
ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ
September. An official ceremony was organized by the
ζήσεται, καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς
ROM, the Greek Consulate and the Hellenic Heritage
Foundation (HHF). It was attended by many, including
ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις
MPs, Councillors, other officials, the President of
τοῦτο;
the HHF Mr. Tony Lourakis, Consul General Mr.
Ιωάν. 11, 25-26
Victor Maligoudis, Ambassador Mrs. Konstantina
Athanasiadou and Archbishop Sotirios.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the
Friday, March 11 - For the first time Ambassador
life. The one who believes in me will live, even
Konstantina Athanasiadou visited our Holy
Archdiocese. She was shown around the premises.
though they die; and whoever lives by
Archbishop Sotirios hosted a lunch attended by
believing in me will never die. Do
Consul General Victor Maligoudis and Ambassador
you believe this?”
Konstantina Athanasiadou.
John 11:25-26
In the evening of the same day, Archbishop Sotirios
celebrated, at the Church of St. Constantine and
Helen in Toronto, with Parish Priest Fr. Theodoros
Paraskevopoulos, the First Salutations to the Theotokos.
Many Christians came with great reverence, since the
was celebrated by Archbishop Sotirios at the Monastery
measures against the Coronavirus Pandemic had
of Patrokosmas on the feast of St. Alexios, the man of
become more relaxed.
God, which Elderess Alexia celebrates her name day.
Sunday, March 13 – Divine Liturgy and Procession
The church was full and Christians came with much
o f t h e I c o n s wa s
celebrated at the
Annunciation of
the Theotokos
Greek Orthodox
Church in Toronto,
by Archbishop
Sotirios, Parish
Priest Fr. Panagiotis
Avgeropoulos and
Fr. Konstantinos
Chialtas. Many devout
Christians took part
in the Procession of
the Icons including,
the children of the
Sunday School,
members of the Board
of Directors and the
president of the Greek
Community Mrs.
Betty Skoutaki. After
Ο π. Φώτιος Τσάμης και ο π. Ηλίας Δρόσσος στην κατάθεση στεφάνων για την 25η Μαρτίου στο
the Divine Liturgy
Hamilton.
• Fr. Photios Tsamis and Fr. Elias Drossos at the wreath-laying ceremony for the 25th of
and the Procession of
March in Hamilton.
the Icons, a meal was
served in the hall of
the church.
devotion. The Liturgy was attended by a large number
In the evening of the same day the Pan-Orthodox
of people, and the church was filled with a great
Vespers was solemnly celebrated at St. Panteleimon's
number of people. Holy Communion was given by Fr.
Greek Orthodox Church, Markham. It was presided
Konstantinos Chialtas and Fr. Evangelos Anastasiadis.
over by the Archbishop Sotirios. In attendance were,
We all wish the Elderess many long years to be spiritual
the Ukrainian Orthodox Bishop of Toronto, His Grace
and dedicated to the worship of Christ.
Bishop Andriy, the Bishop of Patara, His Grace Bishop
Friday, March 18 - The Second Salutation to the
Athenagoras, twenty-six (26) priests, five (5) choirs,
Theotokos was celebrated by Archbishop Sotirios at
who sang in Russian, Greek, Ukrainian, Romanian
Holy Trinity Church in Toronto, assisted by Parish
and Arabic. With much reverence, the faithful from
Priest, Fr. Evangelos Anastasiadis. The Christians came
all religious communities came with great reverence.
with much reverence.
An inspiring sermon was preached by Archbishop
Saturday, March 19 - The first spiritual retreat of the
Sotirios. The Ukrainian Orthodox Bishop, His Grace
Archdiocesan Philoptochos Society, after two years due
to the coronavirus, was held with great success at St.
Constantine and Helen's Church, Toronto. The program
Η τέλεια προσευχή είναι το "Πάτερ ημών..."
was followed exactly. Divine Liturgy was celebrated by
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.
Archbishop Sotirios.
Sunday, March 20 - Archbishop Sotirios visited
Σύντομη ωραία προσευχή είναι:
Kitchener along with Doctor Nikolaos Vozoris and
celebrated the Divine Liturgy with Parish Priest Fr.
Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε,
Anatoli Bandura. Many devout Christians came
forward and participated in the Holy Communion.
Χριστέ ελέησόν με.
με.
After the Divine Liturgy a meal was provided by the
Community for all.
The perfect prayer is the "Our Father...",
Thursday, March 24 – Divine Litrugy was celebrated
which Christ taught us.
at for the feast of the Annunciation of the Virgin Mary
A good short prayer is:
in Montreal, presided by His Eminence Archbishop
Sotirios. Bishop Iakovos of Zenupolis and priests of
the region took part. With the lifting of almost all the
I Thank You, I Glorify You
measures regarding Coronavirus Pandemic, many
Christ have mercy on me.
devout Christians attended.
CONTIN. ON PAGE 7
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Attentive to the Moments of Life
Repentance
and Confession
Christ established the sacrament of repentance and
confession after His resurrection. Directing Himself to
His disciples, He said: “Receive the Holy Spirit. If you
forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain
the sins of any, they are retained”(John 20:22-24).
The words of Christ are very clear. They leave no
room for doubt. His disciples, and afterwards their
successors, alone–no one else– have the right to forgive
or not to forgive the sins of man. In essence they are
instruments of Christ. It is Christ Who forgives the sins
of man. The contemporaries of Christ–Pharisees,
Sadducees, and others–doubted that Christ could
forgive sins, or that He had this authority. We see this
in the healing of the paralytic. Christ said to the
paralytic: “Your sins are forgiven.” They doubted His
authority. And replying to them, “that you may know
that the Son of Man has authority on earth to forgive
sins,” He said to the paralytic: “I say to you, rise, take
up your pallet, and go home”(Mark 2:10-11). The
healing of the paralytic was used as proof to those who
opposed Christ that He indeed had authority to
forgive sins. Of course, this authority arises from His
divinity and His sacrifice on the Cross. He gave this
authority to the Apostles and to their successors, the
Bishops and Priests. He did not give this authority to
anyone else, not even to the angels. Let no one say,
then, that he can confess to God Himself, or to a saint,
or to an icon. No. It can be done only to a Bishop or to
a Priest, and to no one else.
Do we need the sacrament of repentance and
confession? It would not be necessary if man did not
sin. Man, however, sins even after baptism, and so this
sacrament is absolutely necessary for our cleansing
from sin, our purification, and for the washing of our
spiritual selves. It is for this reason that it is called a
second baptism.
In order to understand how the sacrament should
be performed we need not look further than the
meaning of the words repentance and confession.
Repentance means a changing of the mind, of
thoughts, attitudes, and feelings. It is a recognition of
the responsibility and the guilt for committed sins, but
also of man’s sinful nature. This recognition must be
followed by a willingness to change our ways, yet
even this is not enough. This attitude needs to be
accompanied by a continual will and effort not to
remain in a state of sin, but to continue in the sphere of
grace, to live in a state of righteousness, and to climb
continually to the spiritual ladder that never ends.
This is why repentance is not a momentary matter. It is
a way of life. It is a progressive state. This element is
totally necessary for the forgiveness of sins, cleansing,
purification, justification, sanctification, and glory.
Confession means that what a man has in his heart,
he reveals to the representative of Christ, the Bishop or
the Priest–whatever wrong he has done, whatever evil
thing he has thought–all this is a necessary element for
the forgiveness of sins. How can the Priest forgive if he
does not know? And how can it be true repentance
without confession?
Many people say, “I am embarrassed to speak about
it.” Naturally, sins are shameful. But a person should
be ashamed when he commits a sin, not when he is
confessing. Unfortunately, when we commit our sins
not only are we not ashamed but we enjoy it at the
time. Later we realize that this is spiritual poison
coated with honey. Sin is the spiritual poison that
withers the soul and brings about spiritual death.
Repentance and confession are not a trial or a court.
It is a shelter for sinners, a hospital. The one who
confesses is not judged or condemned. He is
surrounded with love, comfort, sincere interest; he is
taken care of, healed, assisted, treated by the physician,
instructed, and forgiven.
The confessor is not a judge. He is a
doctor, a loving father. He is not a
warden, but an angel of freedom and
forgiveness.
When there is true repentance and
confession, remission is granted. The
penance that the confessor gives is not a
ransom for sins, but rather a
pedagogical means for the learning of
the one who confesses. It is the crutch
of the paralytic, until his feet strengthen
and he is able to continue freely. No sin
is unforgivable except for the sin of
unrepentance, which is, in essence,
blasphemy against the Holy Spirit. In
other words, the one who will remain
unforgiven is the one who does not
believe that God can forgive and save.
Christ, You Who were crucified for us
and for all people, Who took on our sins
and were tortured, through Whose
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wounds we are healed, You Who are the
physician of our souls and bodies, Who
are so lenient and understanding that
You established the sacrament of
repentance and confession for us to take refuge there,
and to be healed at that clinic and in that bath to be
washed and cleansed every time we become spiritually
unclean, how can we thank You deservingly? The

They say there is a point of absolute clarity when a person
is facing their own mortality. We’ve heard it all before; “Your
life flashes before your eyes.” Of course, this is a moment in
human life we humans regularly avoid thinking about. Our
mortality isn’t something we like to dwell on. And yet, it is a
part of life.
St. Ambrose of Optina teaches “You must not be greatly
troubled about many things, but you should care for the main
thing — preparing yourself for death.” Over and over again,
we read this kind of insight and wisdom from our Church
Fathers. But what is it about preparing for our that is so
important? Don’t we run the risk of not really living at all if
we are always dwelling on our death? Paradoxically, no. In
fact, it turns out the ONLY way we will ever LIVE well is to
prepare to DIE well!
Look at our lesson today in Isaiah 37:33-38:6:
“Therefore thus says the LORD concerning the king of
Assyria: He shall not come into this city, or shoot an arrow
there, or come before it with a shield, or cast up a siege mound
against it. By the way that he came, by the same he shall
return, and he shall not come into this city, says the LORD.
For I will defend this city to save it, for my own sake and for
the sake of my servant David.” And the angel of the LORD
went forth, and slew a hundred and eighty-five thousand in
the camp of the Assyrians; and when men arose early in the
morning, behold, these were all dead bodies. Then
Sennacherib king of Assyria departed, and went home and
dwelt at Nineveh. And as he was worshiping in the house of
Nisroch his god, Adrammelech and Sharezer, his sons, slew
him with the sword, and escaped into the land of Ararat. And
Esarhaddon his son reigned in his stead.
In those days Hezekiah became sick and was at the point of
death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came to him,
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and said to him,
“Thus
says
the
LORD: Set your
house in order; for
you shall die, you
shall not recover.”
Then
Hezekiah
turned his face to
the wall, and prayed
to the LORD, and
said,
“Remember
now, O LORD, I
beseech thee, how I
have walked before
thee in faithfulness
and with a whole
heart, and have
done what is good
in thy sight.” And
Hezekiah
wept
bitterly. Then the
word of the LORD came to Isaiah: “Go and say to Hezekiah,
Thus says the LORD, the God of David your father: I have
heard your prayer, I have seen your tears; behold, I will add
fifteen years to your life. I will deliver you and this city out of
the hand of the king of Assyria, and defend this city.
The People of God were facing some very scary times. The
Northern kingdom of Israel, the 10 tribes, were overrun by the
Assyrian Empire and carried away into captivity, leaving the
Southern kingdom of Judah to fend for themselves against
this mighty army. The Assyrians laid siege to Jerusalem and
King Hezekiah prayed to God for deliverance. God saved
Jerusalem and the Southern Kingdom, but no sooner was the
kingdom saved that the King fell gravely ill.
So, Hezekiah did what he knew to do: He
prayed to God for mercy. And God granted
the king another 15 years of life.
But that’s the way of wisdom. We learn
how to depend on God, not in the easy times
or the comfortable times, but in the crucible
of troubles and pain. Hezekiah knew he
could run to God for his own life because he
had witnessed God’s faithfulness to the
nation. It was Hezekiah’s familiarity with
faithfulness that prepared him to face the
terrors of his own mortality.
And, while God did spare his life for an
additional 15 years, Hezekiah did,
eventually, die. And his passing was
prepared for because of how he had dealt
with his real-life struggles.
Today, are you awake enough to your
own moments in life to see how God is
placing in your life all you will need to face
that moment of truth, your own mortality?
If you’re wise enough and awake enough
today to look around you, you will discover such treasures in
your day that will be invaluable to you to keep your life
turned toward God and prepare for your eternity by being
Orthodox on Purpose!
Fr. Barnabas Powell
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Σχολικές γιορτές 25ης Μαρτίου 1821
School celebrations on March 25th, 1821
1. Στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Τορόντο
At the Greek Orthodox Church of Metamorphosis, Toronto
2. Στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Vancouver
At the Greek Orthodox Church of St. Nicholas, Vancouver
3. Στον Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Τορόντο
At the Greek Orthodox Church of St. Irene Chrysovalantou, Toronto
4. Στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, Windsor
At the Greek Orthodox Church of Holy Cross, Windsor

Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη·
most appropriate way is to take advantage of this opportunity,
to repent for every sin and to confess, so that we may be forgiven.
We understand this Lord, but we do not do it. Help us to live in
a constant state of repentance, purification, and ascent.
web

Λουκ. 24:6-7

He is not here; he has risen!
Luke 24:6-7
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Friday, March 25. Divine Liturgy was celebrated by
Archbishop Sotirios at St. Nicholas Church of Montreal,
assisted by the Parish Priest Fr. Cristian Socosan and
the former Parish Priest Fr. Basil Tsaprailis. At the end
of the end of the Liturgy, a Doxology for March 25, 1821
was celebrated. Numerous Christians came with great
reverence.
On the same evening, Third Salutation to the Theotokos
was celebrated, at Archangels, Greek Orthodox Church,
presided over by Archbishop Sotirios. The Parish Priest, Fr.
Athanasios Giokas and many devout Christians took part.
Saturday, March 26 - The Second Spiritual Retreat of
the Archdiocesan Philoptochos Society took place at Holy
Cross Greek Orthodox Church of Laval. The Divine Liturgy
was celebrated by Archbishop Sotirios. One hundred and
sixty (160) members of the Philoptochos took part. The

program was followed exactly.
Sunday, March 27 – At the Greek Orthodox Church
of the Annunciation in Montréal, Divine Litrugy and
Doxology for the national anniversary of March 25,
1821, presided over by Archbishop Sotirios, with the
participation of Bishop Iakovos of Zenupolis, Parish Priest
Fr. Charalambos Tzintis and Fr. Nicholas Andreou. At the
end of the Doxology the message of the Greek homeland
was brought by the Ambassador of Greece to Canada,
Mrs. Konstantina Athanasiadou. Afterwards, a magnificent
parade of Greeks in Montreal followed, in which the
communities and organizations of the region, as well as
the Prime Minister of Canada Mr. Justin Trudeau, took
part with great enthusiasm.
A parade was also held in Toronto, organized by
the Greek Community of Toronto. His Grace Bishop
Athenagoras of Patara presided over the Divine Liturgy
and the Doxology. The parade was presided over by the
President of the GCT Mrs. Betty Skoutaki, the Consul
General of Greece in Toronto Mr. Victor Maligoudis, the
Bishop of Patara, His Grace Bishop Athenagoras and many
other dignitaries.

25η Μαρτίου
στον Ι.Ν.
Κοίμησης της
Θεοτόκου,
Kingston.
25 of March
celebrations
at the Greek
Orthodox
Church of
Kimissis tis
Theotokos,
Kingston

Great Lent
Great Lent is a time to reflect and prepare ourselves
for the most important Feast of the Christian year,
Pascha. Unlike several other holidays throughout
the year, this is one which we, as Greek Orthodox
Christians, do not celebrate with the secular, nonreligious world. It is a holiday and tradition observed
by Orthodox believers. It is an opportunity for us to
spiritually, physically and emotionally recharge
ourselves, and remember what it means to be an
Orthodox Christian.
The 40 days before the celebration of Pascha,
among other ways, we prepare through fasting.
Symbolizing the sacrifices that Jesus made for
humankind during His physical time on earth,
fasting can be a form of self-reflection and purification.
Just as we discipline ourselves in other aspects of our
life, (e.g., school, work, sports, social lives) we should
be able to discipline ourselves spiritually – in what
we do and in what we eat.
Prayer is another important element of preparing
ourselves for Pascha. This includes our daily prayers
and also through our repentance. This is a time to
remind ourselves that God is all knowing and all
forgiving. Take the time to tell Him your fears, ask
Him for guidance, and thank Him for all of your
blessings. All good things begin with prayer.
Through fasting, we can learn to feel compassion for

the poor and hungry, which is another way to prepare
– through giving. We can learn to save our own
resources to give to and help those in need. Preparing
for Pascha should not end in itself. The goal of fasting,
repentance, prayer and giving is an inner change of
heart. We can learn from our commitment and
dedication during these 40 days, and use it as a
reflection on ourselves, and what it means to be an
Orthodox Christian – at Pascha, and always. “O Lord
and Master of my life, take from me the spirit of
sloth, faintheartedness, lust of power, and idle talk.
But give rather the spirit of chastity, humility,
patience and love to your servant. Yes, O Lord and
King, grant me to see my own sin and not to judge my
brother, for You are blessed from all ages to all ages.
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When You See
Through a Lens
Without a doubt, what we do has value only
when it is done freely. When it is carried out with
good intentions, honestly and for a good cause.
Without self-interest. This is one part of it. The
other part is how others come to see what you do.
In this period of the year, we are living through the
profound events of the sacrifice on the Cross and
the Resurrection of Christ. Who can doubt that what
Christ did, He did of His own free will? Did He not
act with the most genuine of intentions? Did He
not act selflessly and sincerely? Did He not act for
a good cause? For faithful Christians, there can be
no doubt. But what about the others? If they were
really able to see Christ, they would not crucify Him.
However, they could not but judge. They could not
understand Christ, neither His divine nature, nor
His sacred purpose, nor could the pursuit of their
own spiritual benefit help them to truly recognize
Him. They were deluded for some time, and by
extension, they could only see Christ as a deceptive
trick. They were evil and could only look at Christ
as a villain. They could not see Him any other way.
They could only see through their own point of view,
as if they had glasses on with lenses that constrained
how they could see. Depending on the color of the
lens of glasses, one may see objects with either a
black or brown or green hue. They however wore
lenses which projected their envy, their wickedness,
their malice. And that is how they looked at Christ.
As a result, they mocked Him. They tortured Him.
They crucified Him. They made Him drink gall
and vinegar.
We need to be very careful. Whoever you are,
wherever you are, be careful when you judge others,
or when you write about them. Be careful when you
express yourself to friends. Be careful! You may be
mistaken. You may also be looking through the lens
of envy, of hatred, of enmity. Maybe, just maybe, the
others are not to blame. And if I am wrong, forgive
me. And if you are wrong, you are forgiven. But
beware! Only God really knows both your heart and
the heart of those you judge!

Amen.”

Άναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
Ματθαίον 17: 22-23

Now while they were staying in Galilee, Jesus
said to them, “The Son of Man is about to be
betrayed into the hands of men, and they
will kill Him, and the third day He will
be raised up.
Matthew 17:22-23

The nature of faith
Our soul possesses the amazing ability to sense God.
Although this awareness of the Divine presence is weak
and hazy in a person just beginning to grow spiritually, it
gets stronger and becomes more and more conscious with
a virtuous way of life. This, in turn, strengthens one’s faith
in Him, so that the inner feeling of God grows to a strong
religious conviction. In such a state, the omnipresence of
God, His infinite love and fatherly care are continuously
felt and become a source of inner peace and strength.
True faith cannot be satisfied with a cold recognition
of God’s existence but strives to be in close communion
with Him. The believing soul naturally reaches to God,
as a sunflower turns toward the sun. In turn, an active
relationship with God further strengthens the person’s
faith, so that his faith becomes a spiritual guide, based on
personal experience. In some particularly gifted people faith grows into an all-illumining and constantly inspiring
idea, that leads them from this world of vanity into the transcendent world of eternal life. Among such people were
the Virgin Mary, Saint John the Baptist, the Apostles John and Paul, and countless saints like Sergius of Radoneszh,
Seraphim of Sarov, John of Kronstadt, Herman of Alaska and Blessed Xenia of Petersburg, to name just a few.
The significance of faith in a person’s development lies in that it gives proper direction to all his aptitudes and
powers. Specifically, it gives clarity and the correct outlook to his intellect, direction and purpose to his will, it ennobles
and refines his senses. Faith brings harmony to a person’s inner world. It frees one from base earthly interests and
leads him into a realm of higher and holier experiences.
Holy Trinity Orthodox Mission

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. Α. Γκιόκας, π.
Κ. Τσιάλτας, Γ. Κόντου, Σ. Βολονάκης, Ν. Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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υριακή, 6 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου στο Guelph και το μνημόσυνο του π.
Απόστολου Ανανιάδη τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος με τον ιερατ. προϊστάμενο π. Βασίλειο
Σταυρόπουλο και τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα.
Πέμπτη, 10 Μαρτίου. Το Μουσείο Ακρόπολης της
Ελλάδας δάνεισε μέχρι τον Σεπτέμβριο στο Βασιλικό
Μουσείο Οντάριο (ROM) την «κόρη αρ. 670», σπάνιο
αρχαίο ελληνικό άγαλμα. Οργανώθηκε επίσημη τελετή
από το ROM, το ελληνικό προξενείο και το Ίδρυμα
Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF). Συμμετείχαν πολλοί,
μεταξύ των οποίων βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι,
άλλοι επίσημοι, ο πρόεδρος του HHF κ. Τόνυ Λουράκης,
ο γεν. πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η πρέσβης
κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος.
Παρασκευή, 11 Μαρτίου. Για πρώτη φορά η πρέσβης
κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου επισκέφθηκε την Ιερά
μας Αρχιεπισκοπή. Ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος παρέθεσε γεύμα στο οποίο
παρεκάθησαν, ο γεν. πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης
και η πρέσβης κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Αρχιεπ. Σωτήριος τέλεσε,
στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Τορόντο, με τον
ιερατ. προϊστάμενο π. Θεόδωρο Παρασκευόπουλο την Α’
στάση των Χαιρετισμών. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν
ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Αναστάσιμη προσευχή

πολλοί χριστιανοί, εφ΄όσον τα μέτρα περί κορωνοϊού είχαν
γίνει ελαστικότερα.
Κυριακή, 13 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία και περιφορά

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ
ο Ουκρανός Επίσκοπος Τορόντο κ. Andrey, ο Επίσκοπος
Πατάρων κ. Αθηναγόρας, είκοσι έξι (26) ιερείς, πέντε
(5) χορωδίες, οι οποίες έψαλλαν ελληνικά, αγγγλικά,
ρωσσικά, ουκρανικά, ρουμανικά και αραβικά. Με πολλή
ευλάβεια προσήλθαν πιστοί από όλες τις θρησκευτικές
κοινότητες. Εμπνευσμένο κήρυγμα έκανε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος. Μίλησε για λίγο ο Ουκρανός Επίσκοπος Andrey,
κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελληνική
Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος Markham παρέθεσε στη
συνέχεια πλούσιο νηστίσιμο γεύμα για όλους.
Τρίτη, 15 Μαρτίου. Έγινε η δημινιαία Σύναξη των
ιερέων Τορόντο και περιχώρων υπό την προεδρία
του Αρχιεπ. Σωτηρίου. Έλαβε μέρος ο Επίσκοπος
Πατάρων κ. Αθηναγόρας και είκοσι τρείς (23) ιερείς.
Υπήρξαν εισηγητές και συζητήθηκαν διάφορα θέματα
και τέθηκαν οι βάσεις για το περαιτέρω πνευματικό
έργο της Ι. Αρχιεπισκοπής και ιδιαίτερα της περιοχής
Τορόντο και περιχώρων. Συζητήθηκε η οργάνωση
της τελετής απονομής πτυχίων των αποφοίτων της
Θεολογικής Ακαδημίας. Το ετήσιο τουρνουά γκόλφ της
Θεολογικής Ακαδημίας. Η πνευματική σύναξη των ιερέων
ολοκλήρου του Καναδά και η οργάνωση των συνεδρίων
Κληρικολαϊκής, νεολαίας και Φιλοπτώχων.
Τετάρτη, 16 Μαρτίου. Βραδινή Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά
στη γιορτή του Αγ. Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού,
όπου γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή η Γερόντισσα
Αλεξία. Κατάμεστος ήταν ο Ι. Ναός και με πολλή
ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί. Την Θ. Κοινωνία
έδωκαν ο π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας και ο π. Ευάγγελος
Αναστασιάδης. Ευχόμαστε όλοι πολύχρονη να είναι η
Γερόντισσα και όλα τα έτη της να είναι πνευματικά και
αφοσιωμένα στη λατρεία του Χριστού μας.
Παρασκευή, 18 Μαρτίου. Την Β’ στάση των Χαιρετισμών
τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Τορόντο,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. Ευάγγελο
Αναστασιάδη. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί.
Σάββατο, 19 Μαρτίου. Έγινε με μεγάλη επιτυχία
η πρώτη Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων, ύστερα από δύο χρόνια λόγω κορωνοϊού,
στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Τορόντο.
Ακολουθήθηκε επακριβώς το πρόγραμμα. Την Θ.
Λειτουργία τέλεσε μόνος του ο Αρχιεπ. Σωτήριος.
Κυριακή, 20 Μαρτίου. Το Kitchener επισκέφθηκε με τον
γιατρό κ. Νικόλαο Βοζόρη ο Αρχιεπ. Σωτήριος και τέλεσε
την Θ. Λειτουργία με τον ιερατ. προϊστάμενο π. Ανατόλιο
Bandura. Προσήλθαν πολυάριθμοι ευλαβείς χριστιανοί
οι οποίοι συμμετείχαν και στη Θ. Κοινωνία. Μετά την Θ.
Λειτουργία προσφέρθηκε από την Κοινότητα γεύμα για
όλους.
Πέμπτη, 24 Μαρτίου. Τελέσθηκε Μ. Εσπερινός στον
εορτάζοντα Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Montreal,
προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου. Έλαβαν μέρος
ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και ιερείς της
περιοχής. Με την κατάργηση σχεδόν όλων των μέτρων

25η Μαρτίου στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά, Bolton25 of March celebrations at the Greek Orthodox Monastery of Patrokosmas, Bolton

των εικόνων έγινε στον Ι.Ν. Παναγίας, Τορόντο από τον
Αρχιεπ. Σωτήριο, τον ιερατ. προϊστάμενο π. Παναγιώτη
Αυγερόπουλο και τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα. Στην
περιφορά των εικόνων έλαβαν μέρος πολλοί ευλαβείς
χριστιανοί, τα παιδιά του Κατηχητικού, μέλη του Δ.Σ. και η
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κα Μπέτυ Σκουτάκη.
Μετά τη Θ. Λειτουργία και την περιφορά των εικόνων
παρετέθη γεύμα στην αίθουσα του Ι. Ναού.
Το εσπέρας της ίδιας ημέρας έγινε με κάθε επισημότητα
ο Πανορθόδοξος Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος,
Markham. Προεξήρχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Έλαβαν μέρος,

περί κορωνοϊού προσήλθαν πολλοί ευλαβείς χριστιανοί.
Παρασκευή, 25 Μαρτίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Μοντρεάλ,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. Χριστιανό
Σοκοσάν και τον πρ. ιερατ. προϊστάμενο π. Βασίλειο
Τσαπραΐλη. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε
Δοξολογία της 25ης Μαρτίου 1821. Με πολλή ευλάβεια
προσήλθαν οι πολυάριθμοι χριστιανοί.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας στον Ι.Ν. Αρχαγγέλων,
τελέσθηκε, προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου, η
Ακολουθία της Γ’ στάσης των Χαιρετισμών. Έλαβε μέρος

Είναι δύσκολο και οδυνηρό να περπατάς ξυπόλητος
ανάμεσα στ’ αγκάθια. Όταν όμως ο ξυπόλητος άνθρωπος
πεθαίνει της δίψας κι η πηγή με το νερό είναι μετά τα’
αγκάθια, δε θ’ αποφασίσει γρήγορα να βαδίσει πάνω
σ’ αυτά, μ’ όλο που τα πόδια του θα πληγωθούν, για να
πλησιάσει στο νερό;
Ή μήπως θα προτιμήσει να καθίσει πάνω στο χλωρό
γρασίδι που είναι πριν από τα’ αγκάθια και να πεθάνει
της δίψας; Κάποιοι άνθρωποι που είναι άρρωστοι από την
αμαρτία λένε: «Δεν μπορούμε να πάρουμε τόσο πικρό
φάρμακο». Κι έτσι ο γιατρός που αγαπά το ανθρώπινο
γένος, πήρε πρώτος το φάρμακο, το πικρότερο φάρμακο, μ’
όλο που ήταν υγιής. Και το έκανε αυτό μόνο για να δείξει
στους αρρώστους πως αυτό δεν είναι αδύνατο. Αλήθεια,
πόσο πιο δύσκολο είναι στον υγιή άνθρωπο να πάρει και να
καταπιεί το φάρμακο που είναι για τους αρρώστους! Εκείνος
όμως το πήρε, ώστε οι θνητοί άρρωστοι να οδηγηθούν στην
απόφαση να το πάρουν και αυτοί.
«Δεν μπορούμε να περπατήσουμε ξυπόλητοι πάνω
στα αγκάθια, λένε οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι από
την αμαρτία, όσο και να διψάμε και όσο καθαρό και να’
ναι το νερό από την άλλη μεριά». Κι έτσι ο Κύριος, που
αγαπά το ανθρώπινο γένος, βάδισε ο ίδιος ξυπόλητος

πάνω στ’ αγκάθια. Και τώρα καλεί από την άλλη μεριά τους
διψασμένους στην πηγή με το δροσερό νερό.
«Είναι δυνατό, μας λέει. Βάδισα μόνος μου πάνω στα
πιο αιχμηρά αγκάθια και πατώντας τα, τα άμβλυνα, τα
μαλάκωσα. Ελάτε λοιπόν».
«Αν το φάρμακο είναι ο σταυρός, δεν μπορούμε να το
πάρουμε. Και να ο σταυρός είναι ο δρόμος, δεν μπορούμε να
τον βαδίσουμε». Αυτό λένε όλοι εκείνοι που η αμαρτία τους
έκανε άρρωστους. Κι έτσι ο Κύριος, που αγαπά το ανθρώπινο
γένος, σήκωσε πάνω Του το βαρύτερο σταυρό, για να μας
δείξει πως κι αυτό είναι δυνατό.
«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν
και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μοι». Όποιος
θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον παλιό
και αμαρτωλό εαυτό του, να πάρει πάνω του το σταυρό των
θλίψεων και των δοκιμασιών και τότε ας με ακολουθήσει.
Ο Κύριος δεν οδηγεί τους ανθρώπους στο σταυρό πριν
απ’ Αυτόν. Τους καλεί να τον ακολουθήσουν, αφού Εκείνος
πρώτος κουβάλησε τον Σταυρό. Έγινε ο πρώτος στα πάθη κι
ο πρώτος στη δόξα.
Ήρθε και για να αποδείξει πως όλ’ αυτά που οι άνθρωποι
ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατα, τελικά είναι δυνατά… ότι
Αυτός τα έκανε δυνατά!
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

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

		

PROGRAM
OF HIS EMINENCE
ARCHBISHOP SOTIRIOS
MAY 2022

Sun 1
		
		
Sat 2
		
		
Sun 8
		
Sat 14
		
		
		
Sun 15
		
Fri 20
		
Sat 21
		
Sun 22
		
Sun 29
		

D. Liturgy, St. George H. Church, 		
Montreal, QC
Investiture of new Archons
G. Vespers, St. John Theologian
H. Church, Toronto, ON
Investiture of new Archons
D. Liturgy, St. John Theologian
H. Church, Toronto, ON
D. Liturgy, Ypapanti H. Church,
Victoria, BC
Ordination of Deacon D. Vickery
to Priesthood
D. Liturgy, St. George H. Church, 		
Vancouver, BC
G. Vespers, Sts. Constantine & 		
Helen H. Church, Surrey, BC
D. Liturgy, Sts. Constantine and Helen
H. Church, Surrey, BC
D. Liturgy, St. Nicholas Church, 		
Vancouver, BC
D. Liturgy, Holy Trinity H. Church,
London, ON

ο ιερ. προϊστάμενος π. Αθανάσιος Γκιόκας και πολλοί
ευλαβείς χριστιανοί.
Σάββατο, 26 Μαρτίου. Στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Laval,
έγινε η δεύτερη Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων. Την Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος. Έλαβαν μέρος εκατόν εξήντα (160) μέλη της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Ακολουθήθηκε επακριβώς
το πρόγραμμα.
Κυριακή, 27 Μαρτίου. Στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Μοντρεάλ, έγινε η επίσημη Θ. Λειτουργία
και Δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821, προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου, με τη
συμμετοχή του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου,
του ιερατ. προϊσταμένου π. Χαραλάμπους Τζίντη και
του π. Νικολάου Ανδρέου. Στο τέλος της Δοξολογίας το
μήνυμα της πατρίδας Ελλάδας έφερε η εξοχ. πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.
Μετά ταύτα ακολούθησε μεγαλειώδης παρέλαση των
Ελλήνων στο Μόντρεαλ, στην οποία έλαβαν μέρος με
πολύ ενθουσιασμό οι Κοινότητες και οργανώσεις της
περιοχής, αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά κ. Justin
Trudeau.
Μεγαλειώδης παρέλαση έγινε και στο Τορόντο, την
οποία οργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Της Θ.
Λειτουργίας και της Δοξολογίας προέστη ο Επίσκοπος
Πατάρων κ. Αθηναγόρας. Μπροστάρηδες στη παρέλαση
ήσαν, η πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη, ο
γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδης, ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας και
πολλοί άλλοι επίσημοι.

Οστις θέλει
οπiσω μου
ακολουθεiν…

