
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ  • 1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea Blvd) Toronto, Ontario M4H 1C6  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 •  Νο. 385 

“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην οἰκοδομού-
μεναι καί πορευόμεναι 
τῶ φόβω τοῦ Κυρίου 
καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31  
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«Χριστός επί γης»
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Αγία Γραφή. Βιβλίο αιώνιο. Σοφία άνωθεν. Αλήθεια ατόφια. Eκεί 
διαβάζουµε: «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιµοθ. 3,16). «Ο Λόγος 
σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν» (Ιωαν. 1,14). «Επί της γης ώφθη 

και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ 3,38). «Το πλήρωµα της 
Θεότητος σωµατικώς» (Κολασ. 2,9). Δηλαδή; Όπως εύστοχα λέγει ο Θεολόγος 
Γρηγόριος, «Χριστός επί γης». Με άλλα λόγια, ο Θεός στη γη. Ο Θεός άνθρωπος.

Γυρίστε πίσω. Αγναντέψτε το παρελθόν. Δείτε τι έγινε πριν χιλιάδες χρόνια. 
Βρείτε το πάλι στην αιώνια αλήθεια. Ακούστε το αψευδές στόµα του Θεού. 
Διαβάστε στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Γένεση. Ιδού τι είπε 
ο Θεός: «Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’εικόνα ηµετέραν και καθ’οµοίωσιν...» 
(Γενεσ. 1,26), «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν λαβών από της γης 
και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος 
εις ψυχήν ζώσαν» (Γενεσ. 2,7). Δηλαδή; Άνθρωπος επί γης. Για πρώτη φορά 
εµφανίζεται ο άνθρωπος στη γη.

Ιστορικοί σταθµοί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Της οικουµένης. Του 
σύµπαντος. Εγωκεντρικό; Εγωϊστικό; Ίσως. Άλλ’αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
Μόνο ο άνθρωπος είναι ψυχοσωµατικός. Πνευµατοσωµατικός. Πριν από 
χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος στη γη. Πριν από 2022 χρόνια ο Χριστός στη γη. 

Έφερε στη γη τον άνθρωπο ο Θεός δηµιουργός. Από αγάπη. Για να ζει. 
Να ευφραίνεται. Ν’απολαµβάνει τα κάλλη της δηµιουργίας. Τον έφερε 
«κατ’εικόνα» για να αποκτήσει το «καθ’οµοίωσιν». Ήρθε στη γη ο Θεός σαν 
άνθρωπος για τον άνθρωπο. Από ανάγκη του ανθρώπου. Για τη σωτηρία του 
ανθρώπου. Για να ταπεινωθεί ο Θεός. Για να σταυρωθεί. Για να πεθάνει. Για να 
βοηθήσει τον άνθρωπο ν’αποκτήσει το «κατ’εικόνα». Για να σώσει τον άνθρωπο. 
Για να υιοθετήσει τον άνθρωπο. Στη γη ο Χριστός, «ίνα πας ο πιστεύων εις 
αυτόν µη απόληται, άλλ’έχει ζωήν αιώνιον» (Ίωαν. 3,16). Στη γη ο Χριστός, ο 
ποιµήν ο καλός, για να σώσει τον άνθρωπο. Το πρόβατο το απολωλός.

Η άπειρη αγάπη του Θεού έφερε τον άνθρωπο στη γη. Ο ξεπεσµός. Η 
αθλιότητα. Το αµαρτωλό σκοτάδι του ανθρώπου. Η ανάγκη της σωτηρίας 
του ανθρώπου, έφεραν το Χριστό στη γη. Αντίθεση και ανοµοιότητα τροµερή 
στην αιτία των δύο αυτών συγκλονιστικών γεγονότων. 

Δύο χιλιετίες από την ενανθρώπηση του Θεού και ποια είναι η κατάσταση της 
ανθρωπότητας; Πόλεµοι. Αιµατοχυσίες. Μίσος. Ανηθικότης. Τραγικά γεγονότα 
στην Ουκρανία, στο Ιράν και σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Η ανθρωπότητα 
σκουντουφλάει. Έχασε την πυξίδα της. Τον προορισµό της. Γι’αυτό πρέπει 
όλοι µας να ξανασκεφθούµε τα γεγονότα των Χριστουγέννων. Τη γέννηση 
του Χριστού στη Βηθλεέµ. Ο καθένας από µας να ετοιµάσει τη δική του φάτνη. 
Μια πνευµατική φάτνη να γίνει η ψυχή του και η καρδιά του. Ο Χριστός να 
γεννηθεί εφέτος σ άυτή την πνευµατική φάτνη. Να την θερµάνει. Να την 
καθαρίσει. Χρειάζεται επιστροφή. Αλλαγή δρόµου για τον καθένα από µας.

Ευλογηµένοι µου χριστιανοί, να γιορτάσουµε φέτος τα Χριστούγεννα µε 
πραγµατική µετάνοια. Με ταπείνωση. Με αγάπη για τον Χριστό και τον 
συνάνθρωπο. Με κτήµα το «γνώθι σαυτόν». Με καθαρή καρδιά και συµµετοχή 
στη Θεία Κοινωνία. Έτσι θα είναι πλήρης η ένωσή µας µε τον Χριστό. Να ζούµε 
στη γη µε τον Χριστό, ώστε φεύγοντας δια του θανάτου να συνεχίσουµε να 
είµαστε ενωµένοι µαζί Του αιωνίως. Να είναι πλήρης και παντοτινή η ένωσή 
µας µε τον Χριστό.

Εύχοµαι σε όλους καλά και ευλογηµένα Χριστούγεννα και ευτυχισµένο 
τον καινούργιο χρόνο. Ενωµένοι µε τον Χριστό στην παρούσα ζωή και στην 
αιώνια Βασιλεία Του. Μαζί. Για πάντα µαζί µε τον Χριστό. 

Χαρούμενα & Ευλογημένα Χριστούγεννα Χαρούμενα & Ευλογημένα Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!
Merry and  Blessed  Christmas  Merry and  Blessed  Christmas  

and Happy  New Year!and Happy  New Year!

Στις 19 Νοεµβρίου στον Καθεδρικό Ναό Αγ. Τριάδος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπαγοµένης στο 
Οικουµενικό µας Πατριαρχείο, έγινε η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Winnipeg και Μητροπολίτου Καναδά 
κ. Ιλαρίωνος. Στη φωτογραφία ο ενθρονιζόµενος Αρχιεπίσκοπος Winnipeg και Μητροπολίτης Καναδά κ. Ιλαρίων 
µε µανδύα και λευκό επανωκαλλύµαυχο, ο επίσκοπος Τορόντο κ. Andriy, µιτροφόροι ιερείς (συνηθίζεται στην 
Ουκρανική Εκκλησία) και ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εκπροσωπών την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον 
Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο.
On November 19 at the Holy Trinity Cathedral of the Ukrainian Orthodox Church, subordinate to our Ecumenical 
Patriarchate, the new Archbishop of Winnipeg and Metropolitan of Canada Met. Hilarion was enthroned. In the 
photo, the newly enthroned Archbishop of Winnipeg and Metropolitan of Canada, Met. Hilarion with mantle and 
white coukoulion, the Bishop of Toronto, Andriy, mitered priests (usual in the Ukrainian Church) and His Eminence 
Archbishop Sotirios representing His All Holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomew.
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ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Η Γέννηση Η Γέννηση του Χριστούτου Χριστού

Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ 
φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς 

περιούσιος ἀπό πάντων τῶν ἐθνῶν· περιούσιος ἀπό πάντων τῶν ἐθνῶν· 
(Έξοδος 19, 5)(Έξοδος 19, 5)

Ίf ye will obey my voice indeed, and Ίf ye will obey my voice indeed, and 
keep my covenant, then ye shall be keep my covenant, then ye shall be 
a peculiar treasure unto me above a peculiar treasure unto me above 

all people: all people: 
(Exodus 19:5)(Exodus 19:5)

Τα Χριστούγεννα είναι µια 
περίοδος για να αναλογιστούµε και να 

εκτιµήσουµε όλα όσα έχουµε, πρέπει να θυµόµαστε 
να βοηθούµε αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί 
από εµάς, ειδικά σε  δύσκολες στιγµές. Οι µαθητές-
τριες του σχολείου µας και οι οικογένειές τους 
συγκέντρωσαν χειµωνιάτικα ρούχα και παπούτσια 
τα οποία στάλθηκαν σε κάποιο χωριό της Ουκρανίας. 

Την Τρίτη 13 Δεκεµβρίου τα παιδιά της Β 
Γυµνασίου µαζί µε τις δασκάλες τους θα φτιάξουν 
χριστουγεννιάτικα γλυκά για τους άστεγους της 
πόλης µας.

Στις 15 Δεκεµβρίου όλα τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί θα φορέσουν χριστουγεννιάτικα 
µπλουζάκια και θα φάνε πρωινό µε τους συµµαθητές 
τους ακούγοντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
µέχρι τις 10:00πµ.

Έχουµε, επίσης, ξεκινήσει την προετοιµασία για 
τα Χριστούγεννα, συζητώντας τα έθιµα και τις 
παραδόσεις των Χριστουγέννων και συζητώντας την 
πραγµατική έννοια των Χριστουγέννων. 

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

   Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου θα 
γίνει στο Μητροπολιτικό κέντρο την Πέµπτη 22 
Δεκεµβρίου 2022.

Σας υπενθυµίζουµε ότι το σχολείο µας θα είναι 
κλειστό για τις διακοπές των Χριστουγέννων από 
Δευτέρα 26 Δεκεµβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου 2023.

Σας ευχόµαστε ολόψυχα Χρόνια Πολλά, Καλά 
Χριστούγεννα µε υγεία και ευτυχισµένη και ασφαλή 
νέα χρονιά! 

«Τ’ αστέρι από τη Βηθλεέµ τον δρόµο να φωτίζει, 

χαρά, υγεία, προκοπή σε όλους να χαρίζει.»
Το Ηµερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της 

Μεταµόρφωσης είναι εφάµιλλο των καλύτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του Οντάριο. Το 
καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες 
σχολικές του εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός, το επιστηµονικό εργαστήριο, τα 
εκπαιδευτικά του προγράµµατα, η διδασκαλία  των 
ελληνικών, των παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης 
πίστης, και  το ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν 

Η Γέννηση του Χριστού είναι ένα ασύλληπτο και 
υπερεξαίσιο µυστήριο, το θαύµα των θαυµάτων, το 
µεγαλύτερο µυστηριακό και σωτήριο έργο όλων των 
αιώνων. Μυστήριο ξένο, ονοµάζει ο υµνωδός, τη 
Γέννηση του Χριστού, το να γεννηθεί σαν άνθρωπος 
, όχι κανένας προφήτης, όχι κανένας άγγελος, αλλά 
ο ίδιος ο Θεός. 

Ο Χριστός γεννήθηκε ανάµεσα σε απλούς 
ανθρώπους, ανάµεσα σε απλοϊκούς τσοπάνηδες, 
µέσα σε µια σπηλιά, µέσα στο παχνί που τρώγανε τα 
βόδια. Ο Θεός κατέβηκε ανάµεσά µας σαν άνθρωπος 
συνηθισµένος και µάλιστα σαν ο φτωχότερος από 
τους φτωχούς. Ο Θεός λαµβάνει την ανθρώπινη 
σάρκα, ενώνεται µε το σώµα, το προσλαµβάνει 
και το θεοποιεί. Το λυτρώνει, το ανασταίνει και 
το αθανατοποιεί. Κατεβαίνει από τον ουρανό και 
ανοίγει τη δυνατότητα κοινωνίας ουρανού και γης, 
ενώσεως Θεού και ανθρώπου. Ο Χριστός γεννήθηκε 
µε την ανθρώπινη υπόστασή του, χωρίς να χάσει 
τη θεϊκή του υπόσταση, γι’ αυτό και ονοµάζεται 
δισυπόστατος και Θεάνθρωπος, µε σκοπό να σώσει 
τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην αιώνια 
ζωή µέσω της Σταύρωσης και της Ανάστασής του. 
Ήρθε στη γη να δείξει στον άνθρωπο το δρόµο της 
σωτηρίας, τη δική Του πορεία, την οποία δίδαξαν 
οι µαθητές του και οι ευαγγελιστές σε ολόκληρο 
τον κόσµο. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, σε κάθε χώρα και 
άκρη της γης γιορτάζονται τα Χριστούγεννα 
µε µεγαλοπρέπεια. Ήδη από τον Νοέµβριο τα 
µαγαζιά στολίζονται µε τα Χριστουγεννιάτικά τους 
στολίδια και φώτα, καλώντας τους ανθρώπους 
να ψωνίσουν τις γιορτινές ηµέρες λογιών λογιών 
πράγµατα, παιχνίδια, ρούχα κ.ά. Γίνονται ιδιαίτερες 
εκστρατείες προσφορών ρούχων και φαγητών προς 
τους άπορους και τα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσµο 
ως την πιο αντιπροσωπευτική κίνηση αγάπης και 
συµπόνιας, που έφερε και δίδαξε ο Χριστός στον 
κόσµο. Παράλληλα, κάθε χώρα τηρεί τα δικά 
της χριστουγεννιάτικα έθιµα την εορτινή αυτή 

περίοδο. Υπάρχει το παραδοσιακό 

χριστουγεννιάτικο γεύµα της γαλοπούλας ανά 
τον κόσµο, τα παραδοσιακά γλυκά από πουτίγκα 
µέχρι µελοµακάρουνα και κουραµπιέδες. Το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή το παραδοσιακότερο 
για άλλες χώρες καράβι έρχονται να στολίσουν τα 
σπίτια των ανθρώπων. Τα φώτα στα παράθυρα, 
ένα παλιό ιρλανδέζικο έθιµο, κυριαρχεί πλέον 
παντού φωτίζοντας τους δρόµους των πόλεων. Οι 
χριστουγεννιάτικες κάλτσες που κρέµονται από 
τα τζάκια περιµένουν τα δώρα του Άη-Βασίλη την 
παραµονή των Χριστουγέννων, ενώ σε πολλές 
χώρες τα παιδιά του αφήνουν γάλα και µπισκότα 
για να τον υποδεχτούν.

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις χαράς, αγάπης και 
γιορτής είναι όµορφες και ξεχωριστές για κάθε 
άνθρωπο, κάθε οικογένεια, πόλη και χώρα. Και 
είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι παντού στον 
κόσµο κυριαρχεί η γιορτή της Γέννησης του 
Χριστού µε επιβλητικό τρόπο και σε παγκόσµιο 
επίπεδο ειρήνης και συµφιλίωσης. Το ερώτηµα είναι 
κατά πόσο µέσα από αυτό το εορταστικό κλίµα 
που όλοι βιώνουµε κάθε χρόνο, αν πραγµατικά 
µπαίνουµε στη διαδικασία να συνειδητοποιήσουµε 
το θαύµα της Γέννησης του Χριστού, αν βιώνουµε 
το θαυµαστό αυτό µυστήριο της Εκκλησίας µας, 
αν αντιλαµβανόµαστε την επιλογή που µας έχει 
δώσει ο Χριστός µε τη Γέννησή του να σωθούµε 
και να λυτρωθούµε. Η Γέννηση του Χριστού κάθε 

χρόνο θα πρέπει να αναβιώνει για όλους µας την 
προσδοκία που είχαν όλοι οι προφήτες, Ιουδαίοι και 
πλήθος απλών ανθρώπων της έλευσης του Μεσσία, 
του λυτρωτή του κόσµου.

Παγκοσµίως σήµερα µιλάµε για «κρίση». Η 
κρίση αυτή επεκτείνεται σε κοινωνικό, ηθικό και 
πολιτικό επίπεδο. Είναι αποδεκτό από όλους ότι 
κάθε κοινωνία διέπεται από µία κρίση αξιών, µια 
αµφισβήτηση και κατάργηση αρχών, όπως π.χ. η 
δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δηµοκρατία, η πολιτική, 
η θρησκεία. Εξαιτίας του κλονισµού όλων των 
θεσµών που ανέκαθεν στηρίζουν αυτές τις αξίες, 
της διάβρωσης του συστήµατος που οικοδοµεί µια 
υγιή και συγκροτηµένη κοινωνία, ο άνθρωπος 
σήµερα περιορίζεται στο δικό του και προσωπικό 
περιβάλλον και επιχειρεί σε ατοµικό επίπεδο να 
θέσει στόχους και αρχές. Μέσα στο πλαίσιο αυτής 
του της προσπάθειας το µυστήριο της Γέννησης 
έρχεται να προσδώσει ένα νέο µήνυµα, µια 
καινούργια αρχή και ζωή. Ο Χριστός γεννήθηκε 
χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, µε τρόπο ταπεινό 
και φτωχικό, σε µια φάτνη ζώων και µέσα από την 
απλότητα αυτή και την απόλυτη επαφή µε τη φύση 
ήρθε η χαρά, η λαµπρότητα, το φώς και η σωτηρία 
του ανθρώπου.

Η Γέννηση του Χριστού είναι το µεγαλύτερο 
µυστήριο της Εκκλησίας µας που φέρνει στον κάθε 
πιστό τη µεγαλύτερη χαρά. Με την έλευσή Του 
στον κόσµο ο Υιός του Θεού ενώνεται µαζί µας 
και µας σώζει: αφ’ ενός µεν η ανθρώπινη φύση 
ενώνεται µε τη θεία στο πρόσωπο του Χριστού, αφ’ 
ετέρου δε καθένας από µας ενώνεται µε τον Χριστό 
κοινωνώντας το Σώµα και το Αίµα Του. Κατά τη 
σαφή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας «ό,τι 
ενώνεται µε τον Χριστό, εκείνο και σώζεται» και 
«εκτός του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία.

Είναι, λοιπόν, δυνατόν να µην χαιρόµαστε 
και να µην πανηγυρίζουµε για την έλευση του 
Χριστού στον κόσµο; Αν οι Άγγελοι του ουρανού 
πανηγυρίζουν και ψάλλουν ύµνους για τη δική 
µας σωτηρία, για την «ειρήνην» και «ευδοκίαν» που 
ήλθε στον κόσµο («και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις 
ευδοκία», Λουκ. 2,14), τι πρέπει να κάνουµε εµείς; 
Να γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία πανηγυρίζει τη 
Γέννηση του Χριστού, ως γεγονός παραπλήσιο µε 
αυτό της Αναστάσεως. Να γιατί η υµνολογία της 
αποτελεί έκρηξη χαράς για τη σωτηρία, που ήλθε 
στον κόσµο. Να γιατί ψάλλει µαζί µε τους Αγγέλους: 
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε· Χριστός εξ ουρανών, 
απαντήσατε· Χριστός επί γης, υψώθητε». 

Χρόνια Πολλά! Ευφρόσυνα και ειρηνικά 
Χριστούγεννα!

όλες τις ανάγκες των παιδιών για επιτυχηµένη και 
σωστή σταδιοδροµία. 

Για πληροφορίες και εγγραφές: 
Τηλ: 416-463-722,ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
info@mgos.ca, ιστοσελίδα www.mgos.ca.
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Για την Αγαθή ΗμέραΓια την Αγαθή Ημέρα
Ο Χριστός γεννήθηκε, παιδιά του Θεού! Ήρθε πάλι η 
Αγαθή Ηµέρα. Ο λαός ονοµάζει Αγαθή Ηµέρα όλες τις 
γιορτές που γιορτάζει. Όµως τα Χριστούγεννα είναι η 
πρώτη χριστιανική Αγαθή Ηµέρα, που µε το φως της 
φώτισε τα παιδιά του Αδάµ και έβαλε τη χαρά στις 
ψυχές τους. Η πρώτη γλυκιά µέρα στις πολλές χιλιάδες 
πικρών ηµερών του κόσµου που δεν γνώριζε το Θεό, του 
ειδωλολατρικού κόσµου.

Τα Χριστούγεννα είναι η Αγαθή Ηµέρα λόγω του 
αγαθού Βασιλιά, που τούτη τη µέρα επισκέφθηκε τον 
κόσµο. Οι πόλεις σκαλίζουν στο ξύλο και στην πέτρα 
εκείνη τη µέρα, την οποία τους επισκέφθηκε ο κάποιος 
γήινος βασιλιάς. Εµείς ας σκαλίζουµε στις καρδιές µας 
την επίσκεψη του ουράνιου Βασιλιά. Το ξύλο θα σαπίσει, 
η πέτρα θα φθαρεί, ενώ εκείνο που είναι γραµµένο στην 
καρδιά θα ξεπεράσει το ναυάγιο του θανάτου και θα 
µπει στην αιωνιότητα. 

Τα Χριστούγεννα είναι Αγαθή Ηµέρα λόγω της ζωής, 
που αγγέλθηκε µέσω του Ιησού Χριστού. “Καὶ ἡ ζωὴ 
ἐφανερώθη”, γράφει ο απόστολος Ιωάννης, “καὶ 
ἑωράκαµεν καὶ µαρτυροῦµεν καὶ ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν 
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ 
ἐφανερώθη ἡµῖν” (Α΄ Ιωάν. 1,2). Ο Χριστός ήρθε στον 
κόσµο, για να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους και να 
τους προσκαλέσει στο αιώνιο συµπόσιο της ζωής. Και ο 
καθένας που δέχθηκε το κάλεσµα και πίστεψε στον 
Αναµάρτητο, άρχισε να αισθάνεται την πείνα όχι πια 
για τα ψίχουλα της ζωής αλλά για την πλήρη ζωή, για 
τη θεϊκή πληθώρα του τραπεζιού της ζωής. Όταν ο 
κακός βασανιστής πρότεινε στον άγιο µάρτυρα Ζηνόβιο, 
να διαλέξει ανάµεσα στη ζωή και τον θάνατο ο άγιος 
του απάντησε: “Η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν είναι ζωή 
αλλά θάνατος, ενώ ο θάνατος ένεκεν Χριστού δεν είναι 
θάνατος αλλά ζωή”.

Τα Χριστούγεννα είναι Αγαθή Ηµέρα και λόγω της 
αγάπης, που αναγγέλθηκε µέσω στου Βασιλιά Χριστού. 
“ἴδετε. ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡµῖν ὁ πατὴρ ἵνα 
τέκνα θεοῦ κληθῶµεν” (Α΄Ιωάν. 3,1), γράφει ο αυτόπτης 
του Χριστού. Πριν από τον Χριστό το ανθρώπινο γένος 
δεν ήξερε για την αγάπη του Πατέρα προς τα παιδιά 
ούτε των παιδιών προς τον Πατέρα. Όµως µε τη γέννηση 
στον κόσµο του Υιού του Θεού, του Μονογενή, άνοιξαν 
τα µάτια στους ανθρώπους για έναν άγνωστο Γονέα 
στους ουρανούς και για τη µέχρι τότε άγνωστη αγάπη, 
την ουράνια. Ζεσταµένη µε τούτη την ουράνια αγάπη, 
πέταξε η αγία Αικατερίνη το γήινο αυτοκρατορικό 
στεφάνι, και δέχθηκε τον θάνατο επάνω στον τροχό! 
Και παρόµοια µ’ εκείνη πόσες οµάδες και στρατoί και 
λαοί, κοινώνησαν µε το πυρ εκείνης της ουράνιας 
αγάπης, βάδισαν στον θάνατο, πετώντας το σώµα από 
πάνω τους σαν άχρηστο υφασµάτινο κουρέλι! Τελικά τα 
Χριστούγεννα είναι η Αγαθή Ηµέρα ακόµα και εξαιτίας 
της ειρήνης και της δύναµης, της σοφίας και της χάριτος 
και του, γεµάτου µε πλούτη, ουρανού που µέσω τούτης 
της µέρας αγγέλθηκαν στον κόσµο µε τη φανέρωση του 
Υιού του Θεού. 

Εύχοµαι να σας ανοίξει ο Κύριος την πνευµατική 
όραση, να δείτε όλα τα πλούτη που µας αναγγέλθηκαν 
και προσφέρθηκαν µε τη γέννηση του Υιού του Θεού.

 Απόσπασμα από το βιβλίο “Δεν φτάνει μόνο η πίστη…” 
του Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μήνυμα ελπίδαςΜήνυμα ελπίδας
Μπορεί βέβαια το έτος 2022 νά µήν ήταν τυχερό καί 
χαµογελαστό για τον πλανήτη µας. Μπορεί αυτές οι 
γιορτές να µας βρίσκουν µε πολλά προβλήµατα. 
Όµως παρά τις ουνθήκες που επικρα τούν, δεν πρέπει 
να πέσουµε σε µελαγ χολία, ούτε να µας καταλάβει ή 
απελπι σία  και η απαισιοδοξία. Μπορεί νσ είναι όλα 
µαύρα, αλλά υπάρχει ευτυχώς ένα θείο µήνυµα 
ελπίδας.  Υπάρχει η επέτειος της Γεννήσεως του Ιησού 
Χριστού, που γιορτάζουµε αυτές τις τελευταίες ηµερες 
πριν ξεψυχήσει ο Δεκέµβρης. Αυτή η γέννηση στο 
στάβλο της Βηθλεέµ συνέ βη σε µια στιγµή που η 
ανθρωπότητα γνώριζε πολύ πιο µαύρες ήµερες από 
αυτές που ζούµε σήµερα. Οι λαοί της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής είχαν 
κατακτηθεί από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και 
υφίσταντο τις συνθήκες της κατοχής. Εκατοµµύ ρια 
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη ήταν δούλοι, 
χωρίς ανθρώπινα δικαιώ µατα, δεµένοι οι περισσότεροι 
µε αλυσίδες σαν να ήταν κατοικίδια ζώα που ο 
αφέντης µαστήγωνε έτσι και δεν έµενε Ικανοποιηµένος 
από τη δουλειά τους. Οι επιθυµίες εξ άλλου µάστιζαν 
τον κόσµο χωρίς να υπάρχουν φάρµακα για τη χο-
λέρα, τον τύφο, τη λέπρα ή τη φυµατίω ση που θέριζαν 
εκατοµµύρια ζωές.

Σε αυτόν τον κόσµο της βίας, της κοι νωνικής 
αδικίας, της διαφθοράς και των µολυσµατικών νόσων 
γεννήθηκε ο Χρι στός. Αυτή η γέννηση έφερε το 
µήνυµα της ελπίδας καί της αισιοδοξίας για ένα κόσµο 
διαφορετικό, ένα κόσµο που πί στεψε στις αξίες της 
αγάπης, της ελεηµο σύνης, της δικαιοσύνης και της 
ηθικής. Εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπων επί της 
Γης είναι Χριστιανοί. Βέβαια η διδασκαλία του Χριστού 
και οι θεµελιω δεις βάσεις της χριστιανικής θρησκείας 
δεν εφαρµόζονται πάντα και από τους πάντες. Ωστόσο 
µένει πάντα λαµπρό το µήνυµα της αγάπης και της 
ελπίδας που ξεκίνησε από την Βηθλεέµ.

 Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα είναι µια γιορτή που 
συγκινεί βαθιά τον κάθε Χριστιανό. Θα έλεγε κανείς 
ότι αυτές τις ηµέρες γινόµαστε άλλοι άνθρωποι. Σαν 
να παραµερίζουµε τις κακίες και τα µίση, σαν να 
νοιώθουµε ότι ξαναγεννιό µαστε, σαν να θέλουµε να 
ενώσουµε τα χέρια µας σε µια αλυσίδα που θα φέρει 
γύρο ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουν περάσει δύο 
χιλιάδες και δώδεκα χρόνια από εκείνη την ήµερα που 
γεννήθηκε ό Χριστός και εξακολουθεί να διατηρεί τη 
µαγική του δύναµη το µήνυµα της ειρήνης, 
εξακολουθεί να λάµπει στον ουρανό το αστέρι της 
Βηθλεέµ και εξακολουθούν να φθάνουν στα αυτιά 
µας οι ύµνοι των αγγέλων που µας ηρε µούν και µας 
εµψυχώνουν.

Έχουµε γνωρίσει πολλά δύσκολα Χριστούγεννα στο 
παρελθόν. Χριστούγεννα µε πόλεµο, Χριστούχεννα µε 
Κατοχή, Χριστούγεννα µε πείνα. Επιβιώσαµε επειδή 
τα Χριστού γεννα µας έφεραν τό µήνυµα της ελπίδας, 
θαύµα που επαναλαµβάνεται.

web

Δόξα εν Δόξα εν υψίστοις Θεώ...υψίστοις Θεώ...

“ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ”“ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ”
Ω! µέσα µου γεννιέται ένας 
Θεός!
και το κορµί µου γίνεται 
ναός,
δεν είναι ως πρώτα φάτνη 
ταπεινή·
µέσα µου λάµπουν ξάστεροι 
ουρανοί,

το µέτωπο µου λάµπει σαν αστέρι…
Στο Θεό φανείτε τώρα, ήρθεν η ώρα,
από τ’ άγνωστα µυστικά σας µέρη,
Μάγοι, φέρτε στο Θεό τα πλούσια δώρα.

Φέρτε µου Μάγοι -θεία βουλή το γράφει-
τη σµύρνα της ελπίδας, το λιβάνι
της πίστης, της αγάπης το χρυσάφι
Μυστήρια τέτοια ανθρώπου νους δε βάνει!

Και σεις, Θρόνοι πανάχραντοι, αγγελούδια,
στην καρδιά µου -στην κούνια του- σκυµµένα,
µε της αθανασίας τα τραγούδια
υµνολογείτε εσείς τη θεία τη γέννα.

Μέσα µου λάµπουν ξάστεροι ουρανοί,
και το κορµί µου, φάτνη ταπεινή,
βλέπω κι αλλάζει, γίνεται ναός·
ω! µέσα µου γεννιέται ένας Θεός!

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

"Ὥστε εἰδῆσαί σε ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος "Ὥστε εἰδῆσαί σε ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος 
θεός ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ."θεός ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ."

Δευτερονόµιο 4:35Δευτερονόµιο 4:35

"To you it was shown that you might know that "To you it was shown that you might know that 
the Lord, He is God; there is no other the Lord, He is God; there is no other 

besides Him."besides Him."
Deuteronomy 4:35Deuteronomy 4:35

ΟΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενοµάρτυς έζησε στο δεύτερο 
µισό του 3ου αιώνα µ.Χ. Καταγόταν από τη Ρώµη και οι 
γονείς της ονοµάζονταν Φίλιππος και Κλαυδία. Επίσης, είχε 
και δύο άλλα αδέλφια, τον Αβίτα και το Σέργιο.
Ο πατέρας της διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια και 
πήγε εκεί µε όλη του την οικογένεια. Εκεί η Ευγενία 
σπούδασε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έµαθε 
άριστα την ελληνική και ρωµαϊκή φιλολογία. Όταν τελείωσε 
τις σπουδές της, ψάχνοντας για περισσότερη γνώση πήρε 
στα χέρια της από µια χριστιανή κόρη τις επιστολές του 
Αποστόλου Παύλου. Όταν τις διάβασε, εντυπωσιάσθηκε 
πολύ. Εκεί µέσα δεν υπήρχαν θεωρίες και φιλοσοφικές 
δοξασίες. Οι γραµµές τους ενέπνεαν ζωή και ελπίδα.
Εκείνη την περίοδο, οι γονείς της ήθελαν να τη δώσουν 
σύζυγο σε κάποιο Ρωµαίο αξιωµατούχο, τον Ακυλίνα. Τότε η 
Ευγενία, αρνούµενη να δεχθεί αυτή την πρόταση των 
γονέων της, κάποια νύχτα ντύθηκε ανδρικά και έφυγε σε 
άλλη πόλη. Εκεί κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε χριστιανή και 

έλαβε συγχρόνως το µοναχικό σχήµα.
Μετά από χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι της και η αναγνώριση από τους γονείς της έγινε µέσα σε 
δάκρυα και ανέκφραστη χαρά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και όλοι στο σπίτι της Ευγενίας δέχθηκαν 
το χριστιανισµό. Από µίσος τότε οι ειδωλολάτρες τραυµάτισαν θανάσιµα τον πατέρα της. Και όταν 
η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώµη, επειδή δε θυσίαζε στα είδωλα, την αποκεφάλισαν, τερµατίζοντας 
έτσι ένδοξα «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α’ προς Τιµόθεον, στ’ 12), µαζί µε την επίγεια ζωή 
της.

Χριστός Χριστός 
γεννάται γεννάται 
δοξάσατε!δοξάσατε!
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

Έσκυψε ο ΧριστόςΈσκυψε ο Χριστός
Το σκύψιµό Του άπειρο. Άφησε τους ουρανούς 

και κατέβηκε στην γη. Άφησε τον θεϊκό 
θρόνο και φόρεσε την ανθρώπινη φύση. 
Δεν απέβαλε την θεϊκή του φύση. Συνδύασε 
τις δύο φύσεις. Αλλά έσκυψε. Έσκυψε να 
χαϊδέψει τον πάσχοντα άνθρωπο. Σαν καλός 
Σαµαρείτης να περιποιηθεί τον πληγωµένο. 
Δεν τον φόρτωσε στο ζώο Του. Τον κουβάλησε 
στους ώµους Του. Αναλαµβανόµενος στους 
ουρανούς τον φέρει στους ώµους Του και τον 
προσφέρει στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. 
Τώρα τα Χριστούγεννα ας σκεφθούµε όλοι 

αυτό το ανεκτίµητο σκύψιµο. Μη µόνο το 
σκεφθούµε. Να το µιµηθούµε. Πλασθήκαµε 
«κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσίν». Πρέπει 
να ζούµε και να συµπεριφερόµαστε σαν 
ζωντανές εικόνες Χριστού. Και να βλέπουµε 
τους άλλους το ίδιο. 
Σκύψε, χριστιανέ, πρώτα και ιδές τους 

θησαυρούς της καρδιάς σου. Καθάρισέ την 
µε µετάνοια και εξοµολόγηση. Πλούτισέ 
την µε τον πολυτιµότερο θησαυρό, την Θεία 
Κοινωνία. Σκύψε χριστιανέ προς τον πλησίον. 
Άνοιξε την καρδιά σου και πρόσφερέ του από 
τους θησαυρούς σου. Ένα χαµόγελο στον 
λυπηµένο. Χέρι βοηθείας στον πάσχοντα. 
Κοµµάτι ψωµί στον πεινασµένο. Λόγο 
παρηγοριάς στον πενθούντα. Συντροφιά 
στον ασθενή και τον φυλακισµένο. Σπίτι και 
ρούχο στον άστεγο και γυµνό. Σκύψε και 
σαν µικρός Χριστός αγκάλιασε τον όποιον 
σε αγαπά ή σε εχθρεύεται. Δώσε απλόχερα. 
Δίδοντας αδειάζεις το χέρι σου, αλλά γεµίζεις 
την καρδιά σου. 
Τούτα τα Χριστούγεννα να σκύψουµε όλοι και 

να βοηθήσουµε τον πλησίον. Σκύβοντας θα 
υψωθούµε. Σκύβοντας και µε 

ταπείνωση θα ανεβούµε στους 
ουρανούς. Γι αυτό έσκυψε ο 

Χριστός. Για να υψωθούµε 
εµείς. Γι’ αυτό κατέβηκε 

ο Χριστός στη γη. Γιά 
ν ’  ανεβ ούµε  εµεί ς 

στους ουρανούς. Καλά 
Χριστούγεννα.

u  Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, όπως η 
Εκκλησία το Χριστό; Προσπάθησε να φροντίζεις 
και να ενδιαφέρεσαι και συ γι’ αυτή, όπως ο 
Χριστός έκαµε για την Εκκλησία. Και αν χρειασθεί 
να δώσεις τη ζωή σου για χάρη της, και αν 
χρειασθεί να κουρασθείς υπερβολικά πολλές 
φορές και γενικά να υποµείνεις και να πάθεις 
πολλά, να µην αποφύγεις. Διότι δεν πρέπει να 
λησµονείς, πως ότι και αν πάθεις για χάρη της 
στην ουσία τίποτε δεν έκαµες, εν σχέσει µε όσα 
έπραξε ο Χριστός για την Εκκλησία.

u   Ακόµα κι αν έχεις 10,000 χωράφια µπορείς να φας 
µόνο ένα πιάτο ρύζι την ηµέρα. Ακόµα κι αν το 
σπίτι σου έχει 10,000 δωµάτια, µπορεί να 
χρησιµοποιήσεις µόνο δύο µέτρα το βράδυ για να 
κοιµηθείς.

u  Φρόνιµο κεφάλι, στόµα κλειστό.
u Τα µάτια του ανθρώπου βλέπουν τον Θεό 

καθαρότερα µέσα από τα δάκρυα.
u Τα µεγάλα και παχειά λόγια δεν χρησιµεύουν 

παρά για να κρύβεται πίσω τους κάποιος µικρός 
και ισχνός άνθρωπος.

u Αυτός που δεν ξέρει τίποτε και δε το αντιλαµβά-
νεται, είναι ένας ανόητος. Απόφευγέ τον.  Αυτός 
που δεν ξέρει τίποτε και έχει συναίσθηση γι αυτό, 
είναι συµπαθής. Δίδαξέ τον. Αυτός που έχει 
γνώσεις και δεν το γνωρίζει, κοιµάται. Ξύπνησέ 
τον. Αυτός που έχει γνώσεις και έχει συναίσθηση 
αυτών που ξέρει, είναι σωστός. Ακολούθησέ τον.

u Αυτός που σκέφτεται πολύ πριν δώσει µια υπό-
σχεση είναι βέβαιο πως θα την κρατήσει.

u Η στιγµή της πραγµατικής ησυχίας σου δεν είναι 
εκείνη που κοιµάσαι εσύ, αλλά εκείνη που 
κοιµάται ήσυχη η συνείδηση σου.

u Ο Θεός εκτοξεύει το βέλος της αγάπης. Η πίστη 
εισάγει στην καρδιά του ανθρώπου µαζί µε το 
βέλος και τον τοξότη.

u Αρετή που δεν κοστίζει δεν αξίζει.

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Αρχιεπισκόπου Καναδά 

ΣΩΤΗΡΊΟΥ

Προέλευση ψυχής Προέλευση ψυχής 
κι’αρχέγονηκι’αρχέγονη

κατάσταση ανθρώπουκατάσταση ανθρώπου
Ο πάνσοφος Δηµιουργός έπλασ’Αδάµ και Εύα
Τους έχει συνδηµιουργούς. Γι’αυτό σε κάθε γέννα
είναι το νεοσύλληπτο έργον Θεού κι’ανθρώπων.
Έχει και σώµα και ψυχή, κι’η άµβλωσ’είναι φόνος.

Το κατ’εικόνα εννοεί το κυριαρχικό του
µαζί και αυτεξούσιο, το λεύθερο τ’ανθρώπου
να εκλέγει και να εκτελεί. Το καθ’οµοίωση Του
είναι η χρήση η καλή του αυτεξούσιού του.

Μέσα εις τον Παράδεισο ήταν ο κυριάρχης.
Παρήκουσ’όµως τον Θεό ανθρώπων ο Γενάρχης
και έφαγε απ’τον καρπό τον απαγορευµένο,
κι’από αθάνατος, θνητός έγινε ορισµένως.

Τι ήταν όµως ο καρπός κανείς µας δεν το ξέρει
Αυτοί που λεν’ πως ήτανε η ‘ρωτική η σχέση,
εάν τη Βίβλο διάβαζαν, θα µάθαιναν πως ότι
αυτό γι’αναπαραγωγή το ‘πέτρεψ’ο Δεσπότης.

Αυτή η απαγόρευση πρώτη νηστεία ήταν
να δούνε οι Πρωτόπλαστοι αν µε τη θέληση τους
θα προχωρούσαν στο καλό. Και για ζωής το δένδρο,
γνωστό ‘ναι πως µετέδιδε αθανασία σ’όλους.

Αθάνατους µας έπλασες. Με την παρακοή µας
κερδήσαµε τον θάνατο. Θερµά ευχαριστούµε,
γιατ’όπως υποσχέθηκες ήλθε ο λυτρωτής µας,
καινή ζωή µας έδωκε, αιώνια να ζούµε.

Και στο βάθος… Και στο βάθος… 
ταπεινός Θεόςταπεινός Θεός

«Ξέρεις καµία σειρά καλή να δω να ξεχαστώ µέρες που 
είναι; Θα ήθελα να είναι κάτι ροµαντικό, αισιόδοξο, ζεστό. 
Να µπορώ να πάω για ύπνο χωρίς δεύτερες σκέψεις και 
δυσφορία. Κάτι… ξέρεις ρε συ, να πιστέψω ότι υπάρχει το 
καλό και το ωραίο και µπορεί και να το ζήσουµε!» Λόγια 
φίλης στις αρχές του Δεκέµβρη 2022.

Ξέρω κάτι καλό και αληθινό. Κάτι που µπορεί να σε 
κάνει να νιώσεις ελπίδα και θάρρος. Που θα σε αφήσει µε 
την πιο γλυκιά κούραση να κοιµηθείς σαν παιδάκι. Που 
θα σε κάνει να ονειρευτείς ότι µπορείς να αλλάξεις µέσα 
σου και γύρω σου, σε πείσµα των καιρών, των συνθηκών 
και των δεδοµένων. Δεν είναι σειρά τηλεοπτική. Είναι 
µια σειρά από βήµατα που θα σε βγάλουν από τον 
εαυτό σου, το κουτί της ενηµέρωσης, την ζαλάδα της 
παραπληροφόρησης και θα σε κάνουν να νιώσεις 
Χριστούγεννα!

Κάνε το καλό! Εµπιστεύσου το προσωπικό σου 
αισθητήριο και άφησέ το να σε οδηγήσει. Υπάρχουν πάρα 
πολλοί που σε χρειάζονται και πολλοί που κάνουν την 
δουλειά αυτή σωστά και µε την καρδιά τους, χωρίς να 
φαίνονται, να διαφηµίζονται ή να δυσφηµίζονται.

Ξέρεις πως κάποιος παλεύει µε τον καρκίνο; Ζήτα να 
µάθεις λεπτοµέρειες µε ενδιαφέρον αληθινό και αγάπη 
ανυπόκριτη. Θα ανακαλύψεις διαµάντια. Υπάρχει 
κάτι πιο ροµαντικό από ένα ζευγάρι που νοικιάζει 
διαµέρισµα απέναντι από το νοσοκοµείο στο οποίο κάνει 
χηµειοθεραπεία ο ένας από τους δύο για να µπορούν να 
βλέπονται και να επικοινωνούν όσο γίνεται περισσότερο; 
Κάτι πιο βαθιά αγαπητικό από την µητέρα που ξέρει 
πως «φεύγει» από αυτή την ζωή και µένει στην Μονάδα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία, οµολογώντας πως 
είναι πολύ καλά εκεί γιατί έτσι συνηθίζουν σταδιακά τα 
παιδιά της την απουσία της; Μπορείς να ζήσεις µαζί τους 
τον πόνο και να τον ελαφρύνεις ώστε µετά να έχεις την 

«Δοξάσατε τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν «Δοξάσατε τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν 
καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν 

ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». 
Α΄Κορ. στ΄20Α΄Κορ. στ΄20

“Glorify God in your body,“Glorify God in your body,
 and in your spirit, and in your spirit,
 which are God’s”. which are God’s”.

1 Cor. 6:201 Cor. 6:20

χαρά να βλέπεις τις πληγές να επουλώνονται;
Υπάρχουν πολύ αληθινές λεπτοµέρειες που µπορούν 

να συγκινήσουν βαθιά την ψυχή που θέλει να νιώσει. Δεν 
χρειάζεται να πάει κανείς µακριά για να βρει τον πόνο 
και να κάνει κάτι για να τον απαλύνει. Η οικογένεια που 
έχει ανάγκη είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι βρίσκεται το 
µακρινό στούντιο κάποιας τηλεόρασης που παρουσιάζει 
θέµατα ανατριχιαστικά.

Και στο βάθος… ταπεινός Θεός! Υπάρχει µια προοπτική 
στην ζωή µας αν θέλουµε να την δούµε στο πρίσµα της 
αιωνιότητας. Το να αγαπούµε, να βοηθούµε, να δίνουµε, 
να προσφέρουµε, να πιστεύουµε και να ελπίζουµε είναι 
ελεύθερη επιλογή πέρα από εξωτερικούς παράγοντες.

Η Χριστουγεννιάτικη δωροαγορά της «Γαλιλαίας» 
θα πραγµατοποιηθεί και φέτος. Για ενδέκατη συνεχή 
χρονιά. Ίσως φέτος να είναι πιο δύσκολη χρονιά παρά 
το γεγονός ότι η πανδηµία δεν εµποδίζει την διενέργεια 
των δράσεων. Η λαχειοφόρος, το καράβι των ευχών, οι 
χορωδίες, οι σύλλογοι, οι ξεναγήσεις στην µονάδα, η 
σύνδεση µε την κοινότητα, θα πραγµατοποιηθούν! Τα 
Χριστούγεννα θα έρθουν!

Σε λίγες µέρες αγαπητοί µου αδελφοί θα εορτάσουµε 
την µεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, τον ερχοµό του 
Χριστού στον κόσµο. Αλήθεια έχουµε αναλογισθεί πόσο 
µεγάλο γεγονός είναι αυτό ; Ο ποιητής του Ουρανού και 
της Γής, Αυτός που στο νεύµα Του και µόνο τρέµουν τα 
σύµπαντα, καταδέχεται να λάβει την ανθρώπινη φύση 
µας, στο φτωχό σπήλαιο της Βηθλεέµ.  Ο λόγος ; Για 
µια δεύτερη ευκαιρία… Για να έχουµε εµείς ξανά την 
δυνατότητα και την προοπτική του Παραδείσου.

Ό,τι  ζούµε στην Εκκλησία µας είναι πραγµατικότητα, 
συµβαίνει τώρα. Δεν θυµόµαστε γεγονότα παλαιών 
καιρών και χρόνων. Δεν γεννήθηκε κάποτε ο Χριστός 
και εµείς απλά θυµόµαστε το γεγονός. Χριστός γεννάται. 
Τώρα. Σήµερα. Στον ταραγµένο κόσµο του 21ου αιώνα. 
Στην έρηµη κοινωνία  των πόλεων, στα ξεχασµένα 
σοκάκια των ερηµωµένων χωριών µας. Χριστός γεννάται. 
Τώρα. Σήµερα. Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, στην 
εποχή της γενικότερης κρίσης. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ!!!

Η ενανθρώπηση του Κυρίου µας γίνεται σήµερα 
επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Το Θείο Βρέφος κρατά τις 
απαντήσεις στα ερωτήµατα του σύγχρονου ανθρώπου.

Έχει τις λύσεις στα πολυποίκιλα προβλήµατά µας. 
Είναι η διέξοδος στα αδιέξοδα µας. Είναι η µόνη αληθινή 
χαρά, αντίδοτο στην κατάθλιψη µας. Είναι η ανάπαυση 
µέσα στην κούραση µας. Είναι το αληθινό φώς  µέσα στα 
σκοτάδια µας. Είναι η ταπείνωση µέσα στην έπαρσή µας. 
Ο Χριστός µας έρχεται τελικά να επαναφέρει νόηµα και 

Χριστος γεννάται... Τώρα!Χριστος γεννάται... Τώρα! χαρά στην ζωή µας.
Είναι γεγονός πως περάσαµε πολλά Χριστούγεννα 

δίχως Χριστό. Πως εορτάσαµε µια εορτή δίχως τον 
εορτάζοντα.  Πως µείναµε µόνο στα ωραία τραπέζια, 
στα στολίδια, στα φώτα, και το πολύ – πολύ να κάναµε 
και µια πράξη αγάπης σε κάποιο συνάνθρωπό µας έτσι 
για το καλό.  Φέτος ας κάνουµε φάτνη την καρδιά µας 
για να έρθει να γεννηθεί µέσα µας µυστικά ο Θεός. Ας 
συναντηθούµε µε το Θείο Βρέφος και ας συνεχίσουµε µαζί 
Του την πορεία και το ταξίδι µας στον Ουρανό.

Έχει επικρατήσει να κάνουµε κάποιο δώρο σε αυτόν 
που εορτάζει και ο Χριστός µας σε λίγες µέρες γιορτάζει. 
Εγώ τι δώρο να κάνω στον νεογέννητο Χριστό ; Κάποτε 
µου είπε κάποιος γέροντας πως το καλύτερο δώρο που 
µπορώ να Του κάνω, είναι… οι αµαρτίες µου, και πως ο 
µικρός Χριστός θα έµενε πολύ ευχαριστηµένος. Το δώρο 
αυτό αγαπητοί µου δεν κοστίζει χρήµατα, θέλει µονάχα 
την διάθεση και την προσπάθεια µας. ( Εξοµολόγηση )

Έτσι θα εορτάσουµε φέτος, Χριστούγεννα µε Χριστό, 
αληθινά Χριστούγεννα. Γένοιτο!!!

Πρωτ. Χρήστος Αιγίδης/ Πηγή: www.amen.gr



Sunday, November 6.  Divine Liturgy was celebrated 
by His Eminence Archbishop Sotirios at Patrokosmas 
Monastery assisted by Fr. Christos Bitsakakis. The Hon. 
Consul General of Greece in Toronto Mr. Panagiotis 
Antonatos with his wife and their eight children were 
in attendance. Everything was perfectly organized by 
Gerontissa Alexia and the nuns. A lunch was held for 
His Eminence Archbishop Sotirios, the Hon. Consul 
General Mr. Antonatos and his family. The children 
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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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“Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα “Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα 
τοῦτο τό γεγονός ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν”. τοῦτο τό γεγονός ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν”. 

(Λουκά  2,15)(Λουκά  2,15)

“Let us go now up to Bethlehem and let us “Let us go now up to Bethlehem and let us 
see this thing having come about which see this thing having come about which 

the Lord has made known to us the Lord has made known to us 
(Luke 2:15)(Luke 2:15)

“Christ Is on Earth”
Archbishop Sotirios of Canada

The Holy Bible is the eternal book. It provides wisdom 
from above, the truth that is without limit. We read in the 
Bible: “God was manifested in the flesh” (1 Tim. 3:16). “[T]
he Word became flesh and dwelt among us” (John 1:14). “He 
was seen upon the earth and lived among men” (Baruch 
3:38). “[T]he fullness of the Godhead bodily” (Colossians 
2:9). What does it all mean? As Gregory the Theologian aptly 
puts it, “Christ is on earth.” In other words, God is on earth, 
the God-Man is here.

Go back. Look to the past. See what happened thousands 
of years ago. Reclaim once more the eternal truth. Listen 
to the sincere voice of God. Read it in the Bible, in the Old 
Testament, in Genesis. This is what God said: “Let Us make 
man in Our image, according to Our likeness…” (Genesis 
1:26), “Then God formed man out of dust from the ground, 
and breathed in his face the breath of life; and man became a 
living soul” (Genesis 2:7). What does this mean? It signifies 
that man comes to earth. Humankind appears for the very 
first time.

These are essential moments in the historical evolution 
of the human race, of the world, of the entire universe. 
Self-centered? Selfish? Perhaps. But this is the reality. Only 
humans are psychosomatic entities, having both spirit and 
body. Thousands of years ago, man appears in the world. 
2022 years ago, Christ comes into the world.

God the Creator brought man to earth out of love, for 
him to live, to rejoice, to enjoy the beauty the world had 
to offer. He brought him forth in His “image” in order for 
him to obtain His “likeness.” God comes to earth as man 
to benefit humankind. God comes because we need Him, 
for our salvation. With extreme humility, He comes to be 
crucified, to die, to help us access our divine “image,” to save 
us, to receive us by adoption. Christ comes “that whoever 
believes in Him should not perish but have everlasting life” 
(John 3:16). Christ is on earth, as the Good Shepherd, to save 
all of us, to find the sheep which was lost.

God’s infinite love brought man to earth. The fallout, the 
resulting desolation, the sinful darkness of the world, the 
desperate need for salvation, this is what brings Christ to 
earth. What a tremendous contrast in the motivation behind 
these two fundamental events.

Two millennia since the Incarnation of God, what can we 
say about the state of the world? There is war, bloodshed, 
hatred, wickedness. Tragic events continue to unfold in 
Ukraine, in Iran and almost all over the world. Humanity 
stumbles. It has lost its compass, its sense of purpose. This 
is why we all need to consider more carefully the events 
relating to Christmas, especially the Nativity of Christ 
in Bethlehem. Let each one of us prepare his or her own 
manger. Let our souls and hearts become our own spiritual 
mangers, where we will prepare a place for Christ to come 
and dwell in us. For Him to keep us warm, to cleanse us. 
We need to get back. We need to change our lives.

My beloved Christians, let us celebrate the Feast of the 
Nativity of Christ this year with true repentance, with 
humility, with love for Christ and our fellow human beings. 
Let us come to the knowledge of ourselves. With a pure 
heart, let us to participate in the sacraments and receive Holy 
Communion. Thus, our union with Christ will be complete. 
By living on earth with Christ, we may continue to be united 
with Him in eternity as we pass on from this life. Let our 
union with Christ be complete and eternal.

I wish you a Merry and Blessed Christmas and a Happy 
New Year, united with Christ in this life and in His Eternal 
Kingdom. All of us together, let us forever be with Christ.

Εισόδια της Θεοτόκου: 
Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 

Κοίμησης της Θεοτόκου 
Hamilton, με τον επίσκοπο 

Αθηναγόρα, τον ιερ. 
προϊστάμενο π. Ηλία 

Δρόσσο, τον π. Φώτιο 
Τσάμη, τον π. Bοhdan 

Hladio και με μέλη του Δ.Σ. 
και της Φιλοπτώχου.

Entrance of the Theotokos:  
Divine Liturgy at Koimisis 

tis Theotokou Church, 
Hamilton, with His Grace 

Bishop Athenagoras, 
Parish Priest Fr. Elias 
Drossos, Fr. Photios 

Tsamis, Fr. Bohdan Hladio 
and members of the 

Board of Directors and 
Philoptochos.

Tuesday, November 1. His Grace Bishop Athenagoras, 
representing His Eminence Archbishop Sotirios who 
was in Montreal, celebrated Vespers and Divine Liturgy 
at the Chapel of St. Anargyroi at the Hellenic Home, 
assisted by Fr. Konstantinos Chialtas. The residents of 
the Hellenic Home were moved during the services.

Thursday, November 3.   His Eminence Archbishop 
Sotirios was visited in his office by Fr. Bohdan Hladio. 
Later he was visited by Fr. Nikolaos Panteas from Greece 
with Presvytera Maria and their sons Andreas and 
Nikolaos. Andreas finished our Theological Academy 
and Nikolaos will come in the New Year to continue 
his theological studies at our Theological Academy.  
Fr. Dionysios Gkolias from Greece, also visited His 
Eminence Archbishop Sotirios along with his brother 
Father Apostolos Gkolias, parish priest of St. Irene 
Chrysovalantou Church, Toronto.

enjoyed the environment of the monastery.
Monday 7 and Tuesday, November 8.  Great Vespers 

and Divine Liturgy was celebrated by His Eminence 
Archbishop Sotirios at Archangels Greek Orthodox 
Church in Montreal for its Feast Day. His Grace Bishop 
Iakovos as well as many priests of the area assisted.  The 
Hon. Consul General of Greece in Montreal Ms. Katerina 
Varvarigou, the Mayor of Ville Saint-Laurent, Mr. Alan 
DeSousa, the Municipal Councilors, Ms. Efi Yiannou 
and Ms. Vana Nazarian and the Member of Parliament 
for Ville Saint-Laurent Ms. Emmanuela Lampropoulou 
were in attendance.  After both Great Vespers and the 
Divine Liturgy, a meal was served and His Eminence 
Archbishop Sotirios led everyone in singing religious 
and patriotic hymns.

Saturday, November 12 . His Grace Bishop 
Athenagoras attended the Annual Dinner of the 

Hellenic Home of Toronto representing His Eminence 
Archbishop Sotirios who was in Montreal.

Sunday, November 13. The Greek Community of 
St. John, South Shore, Montreal, celebrated its 40th 
anniversary. The Divine Liturgy was celebrated by His 
Eminence Archbishop Sotirios, assisted by Fr. Ignatios 
Delis and then a dinner was served at the Gyros Grill 
Restaurant.  The Founders of this Community and 
many faithful Christians came to the Divine Liturgy 
and to the dinner.

In the evening of the same day, the Greek Community 
of St. Constantine and Helen, West Island, Montreal, 
held its annual dinner at the 40 Westt Steakhouse 
Restaurant.  It was a great success.  Many people were 
in attendance, among them the Hon. Consul General 
of Greece in Montreal Ms. Katerina Varvarigou, other 
officials and MPs. His Eminence Archbishop Sotirios 
participated and also spoke.

Wednesday, November 16.   His Eminence Archbishop 
Sotirios was visited in his office by Mr. Pantelis 
Stefanidis and George Kallinikos from Montreal and 
Kyriakos Alexandridis and Alekos Theodoridis from 
Greece representatives of the football team PAOK.

Saturday, November 19.  His Eminence Archbishop 
Sotirios, representing His All Holiness the Ecumenical 
Patriarch Bartholomew, participated in the enthronement 
of His Eminence Archbishop of Winnipeg and 
Metropolitan of Canada Hilarion of the Ukrainian 
Orthodox Church subordinate to our Ecumenical 
Patriarchate. Everything was done according to 
tradition. In attendance were His Grace Bishop Andriy 
of Toronto, Former Metropolitan of Canada Met. Yurij, 
the newly enthroned Metropolitan Hilarion, more 
than thirty priests, many official guests and many 
pious Christians. After the Divine Liturgy and the 
Enthronement, a meal was served for everyone. Worthy!

Sunday, November 20.  His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated the Divine Liturgy at St. Demetrios 
Greek Orthodox Church, Winnipeg, assisted by Fr. 
Nikolaos Tambakis and Deacon Dr. John Karvelas. 
The faithful Christians came with much reverence. 
Twelve chanters, who were divided into two choirs, 
chanted wonderfully. His Eminence Archbishop Sotirios 
tonsured 3 Readers: Panagiotis Nathanael, Nikolaos 
Nathanael and Dimitrios Tambakis. After the Divine 
Liturgy, a meal was served and there was a discussion. 
Faithful Christians came in great numbers to partake 
of Holy Communion.

Tuesday, November 22. His Eminence Archbishop 
Sotirios held a luncheon with Fr. Triantafyllos Porfiris, 
Archon Grigoris Karakoulas and Archon Nikolaos 
Kapelos.

Wednesday, November 23.    His Eminence Archbishop 

Ο Άρχων Έξαρχος κ. Ιωάνννης Φιλόπουλος και η σύζυγός του 
Παναγιώτα στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Winnipeg, Manitoba στις 
19 Νοεμβρίου, μετά την εξομολόγηση, συγχωρητική ευχή και 
Θεία Κοινωνία από τον Αρχιεπ. Σωτήριο.  Ο Άρχων Έξαρχος 
κ. Ι. Φιλόπουλος υπηρέτησε την Κοινότητα του Winnipeg ως 
πρόεδρος πολλά χρόνια. Είναι μέγας δωρητής της Κοινότητας 
και της Ι. Αρχιεπισκοπής και μέγας φιλάνθρωπος.                                                                    
The Hon. Mr. Ioannis Philopoulos, Archon Exarchos and his wife 
Panagiota at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Winnipeg, 
Manitoba on November 19, after Confession, Absolution and 
Holy Communion by His Eminence Archbishop Sotirios.
 The Hon. Mr. Ioannis Philopoulos, Archon Exarchos served 
the Winnipeg Community as president for many years. He is a 
great donor to the Community and to the Archdiocese and a 
great philanthropist.

CONTIN. FON PAGE 7
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The Good The Good TeacherTeacher    According to St. John ChrysostomAccording to St. John Chrysostom
 

According to Chrysostom, the good teacher inspires, attracts and persuades (MG. 57:327). They are not selfish or 
arrogant, nor distinguished for their authoritarian style. They have the spirit of apprenticeship, not egotism. Being 
humble, they are aware of their imperfections and weaknesses. They understand well that “leniency is stronger 
than violence” (MG. 57:61).

The educator must demonstrate a democratic spirit and respect the opinion of students (MG. 60:35-36).
They must stand before their students as simple, honest, guileless and candid. Irony and hypocrisy should be 

avoided (MG. 61:404-406). Teachers should not be intrusive or pushy but affectionate (MG. 62:402-403). They 
should surpass the affection of their student’s natural fathers.

“The words” (of a teacher), says Chrysostom, must be “words of a person who educates rather than rebukes, 
who instructs rather than chastises, who brings order rather than exposes, who amends rather than tramples on 
the life of another (a student)” (MG. 61:593-594).

http://www.johnsanidopoulos.com

Preparing to Preparing to Receive Receive 
Our Peace at ChristmasOur Peace at Christmas

As we prepare to welcome Christ at His Nativity, we 
must be on guard against the subtle temptation to make 
the season all about ourselves and our place in the world. 
That may seem like a strange temptation, but it is very easy 
to get so caught up in buying presents, planning parties 
and trips, and indulging in sentimental feelings that we 
somehow overlook the obvious reason for the season: the 
incarnation of the God-Man for our salvation.   Whether 
this time of year or any other, we so quickly fall prey to the 
temptation to fit Christ into our preconceived notions about 
the good life, which we usually define in ways that serve 
our distorted self-centered desires for pleasure, power, and 
pride in one form or another.

The rich man in today’s gospel lesson expected to find a 
teacher who would praise him for his accomplishments.  He 
had no idea Who he was speaking to, which is why Christ 
corrected him for saying “Good Teacher,” for “No one is 
good but God alone.”  In response to his question about how 
to find eternal life, the Lord challenged the man to confront 
his spiritual weakness. This fellow claimed to have kept all 
of God’s commandments from his youth.  In other words, 
he thought that he had already mastered everything that 

hope for those who come to see the truth about where they 
stand before the Lord and humbly offer themselves to Him 
for healing.

Like the rich man in today’s gospel lesson, many are 
inclined today to test Christ and then to walk away in 
sadness when they learn that He is not merely an impressive 
religious personality whose teachings they can interpret 
however suits them.  Like the rich man, many are most 
comfortable with a religion that will never call into question 
how they have made the blessings of this life their false 
gods.  Like the rich man, many want a spiritual pat on the 
pack for continuing down whatever passion-driven path 
they have followed so far.  Unfortunately, much of the 
celebration of Christ’s birth in our culture reflects such 
sensibilities to the point that it has very little to do with 
entering into the joy brought to the world by the Nativity 
in the Flesh of the God-Man.

One sign of this problem is the prevalence of self-
centered, individualistic spirituality that blinds us to the 
profound gravity of how our actions impact other people.  
The rich man thought he had fulfilled God’s law, but then 
was crushed when Christ told him to deny himself for the 
sake of his poor neighbors.  St. Paul wrote to the Ephesians 
about the Lord as “our peace” Who has united Jew and 
Gentile “reconcil[ing] us both to God in one body through 
the Cross, thereby bringing the hostility to an end.”  Because 
of the reconciliation worked in Christ, we Gentiles “are no 
longer strangers and sojourners, but…fellow citizens with 
the saints and members of the household of God, built 
upon the foundation of the apostles and prophets, Christ 
Jesus Himself being the cornerstone, in Whom the whole 
structure is joined together and grows into a holy temple in 
the Lord; in Whom you also are built into it for a dwelling 
place of God in the Spirit.”

We often assume that peace means that we get our way 
and others stop getting in our way.  In both interpersonal 
and political relations, what passes for peace may be 
little more than the stronger side beating down the other 
until they can no longer oppose them.   The rich man in 
our gospel lesson surely thought that he had to keep his 
possessions and high status in order to be at peace.  The 
peace that Christ brings to the world is completely different, 
for it has nothing to do with dominating or punishing 
anyone; neither is it the result of gratifying self-centered 
desire.  For Christ is our peace as the Savior Who reconciles 
us to God and one another through His Cross and empty 
tomb.  As St. Paul taught, He has abolished “in His flesh the 
law of commandments and ordinances,” and thus removed 
the basis of self-righteous legalism that people so often use 
to justify condemning, fearing, and hating others.  He has 
removed the basis of the rich man’s superficial illusions of 
holiness, which could never heal his soul.

Though often overlooked and sometimes derided as 
a form of weakness, reconciliation between enemies is a 
necessary practice for those who are sharing in the life of 
Christ.  He is the Jewish Messiah in Whom the promises 
to the descendants of Abraham are fulfilled and extended 
to the entire world.  The more we unite ourselves to the 
Savior in holiness, the more we will display the peace of 
His Kingdom, especially in relation to those we consider 
enemies for whatever reason.  If hatred, anger, resentment, 
and refusal to forgive remain characteristic of us, we will 
find it very hard to enter into the kingdom of God.  Like 
the rich man, we must allow our eyes to be opened by a 
command that we presently lack the spiritual strength to 
obey.  That is when we will begin to see ourselves and our 
neighbors more clearly before God as we wake up from the 
delusions that have blinded us to the truth.   That is when 

we will begin to know the peace that Christ was born to 
bring to the world.

In order to prepare to receive Him at Christmas as 
our peace, we must focus on finding healing from the 
passions that put us at enmity with anyone who bears the 
divine image and likeness.  We must focus on resisting the 
temptation to make these weeks about our contentment in 
the world or getting what we think we deserve from God 
or anyone else.  We must focus on getting ready to receive 
what is impossible for us left to our own devices, but which 
is possible in the God-Man, Who is Himself our peace in 
all the true senses of the word.  We must pray, fast, give 
generously to our neighbors, confess and repent of our sins, 
and mindfully stay on guard against thoughts, words, and 
deeds that tempt us to corrupt the birth of the Savior into 
an excuse for glorifying ourselves and our culture.  We 
are not preparing to celebrate our piety and virtue, but the 
Lord Who is Himself our entrance into the eternal joy of 
a kingdom not of this world.  So instead of walking away 
in sadness, let us run toward Bethlehem and “lay aside all 
earthly cares that we may receive the King of all” as we get 
ready to welcome the Son of God born for our salvation.  
He alone is our peace.

Fr. Philip LeMasters

"Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν "Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν 
ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν 
ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος 

καὶ ἀληθείας".καὶ ἀληθείας".
Ἰωάν.  1:14Ἰωάν.  1:14

“And the Word was made flesh, and “And the Word was made flesh, and 
dwelt among us, and we beheld his dwelt among us, and we beheld his 

glory, the glory as of the only glory, the glory as of the only 
begotten of the Father, full of grace begotten of the Father, full of grace 

and truth.”and truth.”
John 1:14John 1:14

God required.  He thought that he needed no repentance or 
mercy, as he assumed he had achieved perfection.  That is 
when the Lord said, “Sell all that you have and distribute 
to the poor, and you will have treasure in heaven; and 
come, follow Me.” This was a command that he lacked the 
spiritual strength to obey, for he was enslaved to the love 
of money, comfort, and position.

The Savior then said, “How hard it is for those who have 
riches to enter the kingdom of God!  For it is easier for a 
camel to go through the eye of a needle than for a rich man 
to enter the kingdom of God.”  Everyone was shocked at 
those words, for the common assumption then was that 
wealth was God’s blessing for those who were righteous. 
As one of very few rich people in that time and place, he 
easily assumed that his possessions were a reward for 
good behavior.  As a result, he had made them into a false 
god. The Lord did not condemn the man, however, but 
concluded with the statement: “What is impossible with 
men is possible with God.”  In other words, there remains 

Τον Αρχιεπ. Σωτήριο επισκέφθηκαν στο γραφείο του εκπρόσωποι 
της ποδοσφαιρικής οµάδας ΠΑΟΚ. Από αριστερά Γιώργος 
Καλλίνικος (από Ελλάδα), Κυριάκος Αλεξανδρίδης (Μοντρεάλ) 
Αριεπ. Σωτήριος, Αλέκος Θεοδωρίδης (από Ελλάδα) και Παντελής 
Στεφανίδης (από Μοντρεάλ).
His Eminence Archbishop Sotirios was visited in his office by 
representatives of the football team PAOK. From left George 
Kallinikos (from Greece), Kyriakos Alexandridis (Montreal) His 
Eminence Archbishop Sotirios, Alekos Theodoridis (from Greece) 
and Pantelis Stefanidis (from Montreal).

Ο Άρχων Έκδικος κ. Κωνσταντίνος Κανδαλέπας και η σύζυγός του 
Σταυρούλα δεν είχαν εγγονάκια. Με τη χάρη του Θεού σε δύο μήνες 
βρέθηκαν με πέντε εγγονούλες. Τρεις εγγονούλες από την κόρη 
τους Δήμητρα, την Σωτηρούλα, την Αναστασία και την Σταυρούλα 
και δύο από τον γιο τους Γιώργο, την Βερονίκη και την Αλεξάνδρα.    
Να χαίρουν και να καμαρώνουν. 
The Hon. Mr. Konstantinos Kandalepas, Archon Ekdikos and his 
wife Stavroula had no grandchildren. With the grace of God, in 
two months they found themselves with five granddaughters. 
Three granddaughters from their daughter Dimitra, Sotiroula, 
Anastasia and Stavroula and two from their son George, Veronica 
and Alexandra. Be happy and proud.

Μετά τη Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Winnipeg, Manitoba, 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος χειροθετεί Αναγνώστες  τους Παναγιώτη 
Ναθαναήλ, Νικόλαο Ναθαναήλ και Δηµήτριο Ταµπάκη.
After the Divine Liturgy at St. Demetrios Church, Winnipeg, 
Manitoba, His Eminence Archbishop Sotirios tonsured Panagiotis 
Nathanael, Nikolaos Nathanael and Dimitrios Tambaki as Readers.



Μ. Εσπερινός στον Ι.Ν. Προφήτη 
Ηλιού για τη γιορτή της Αγ. Βαρβάρας 

με τον Επίσκοπο Αθηναγόρα, τον π. 
Εμμανουήλ Καροφυλλάκη, τον π. 

Θεολόγο Δράκο,, τον π. Χαρίδημο 
Σαρρή και τον π. Κωνσταντίνο 

Τσιάλτα.  Η Αγ. Βαρβάρα χτίζεται. Η 
οικογένεια Φαραντάτου έδωσε στην 
Ι. Αρχιεπισκοπή για 99 χρόνια κτήμα 

είκοσι δύο (22) στρεμ., όπου μπορούν 
να χτιστούν ιδρύματα, ναοί, σχολεία, 
γηροκομεία κλπ, και κτήμα σαράντα 

έξι (46 )στρεμ. χαρακτηρισμένο ως 
πράσινη ζώνη, το οποίο κι αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για διάφορα 
πράγματα. Ήδη κατετέθησαν τα 

σχέδια του Ι. Ναού στον δήμο της 
Mississauga και σύντομα θα έχουμε την 

έγκριση. Ο Ι. Ναός κατά παράκληση 
της οικογένειας Φαραντάτου θα 

ονομάζεται Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου – Αγ. Βαρβάρας.
Great Vespers at Prophet Elias Greek Orthodox Church for the Feast Day of St. Barbara with His Grace Bishop Athenagoras, Fr. 

Emmanuel Karofyllakis, Fr. Theologos Drakos, Fr. Haridimos Sarris and Fr. Konstantinos Chialtas. The new St. Barbara is being built. 
The Farantatos Family gave the Archdiocese an estate of four (4) acres for 99 years, where institutions, churches, schools, nursing 

homes, etc. can be built, and an estate of eleven (11) acres designated as a Greenbelt, which can also be used for various things. The 
plans for the church have already been submitted to the municipality of Mississauga and we will soon have the approval. The Church, 

at the request of the Farantatos Family, will be called St. Gerasimos & St.  Barbara Greek Orthodox Church.
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Please include our Theological Please include our Theological 
Academy in your annual donations Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure and in your wills in order to ensure 

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

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

Patriarchal Toronto Orthodox Patriarchal Toronto Orthodox 
Theological Theological AcademyAcademy

Remember 
Our ORTHODOX 

Theological Academy

CONTIN. FROM PAGE 5

Archdiocesan NewsArchdiocesan News Christ Leaned DownChrist Leaned Down
His leaning down was an enormous event. 

He left Heaven and came down to earth. He 
left the divine throne and assumed human 
nature. He did not reject His divine nature. 
He combined the two natures. But He leaned 
down. He leaned down to caress suffering 
humanity, to care for the wounded, as did the 
Good Samaritan. He did not place him on the 
back of His beast; instead, He carried him on 
His shoulders. As He ascended into Heaven, 
He carried him on His shoulders and presented 
him to His Heavenly God and Father. 
Now, at Christmastide, let us all think of this 

priceless leaning over, not merely to think 
about it, but to imitate it. We were made "in His 
likeness." We must live and behave as living 
images of Christ. And we must look upon 
others as also being living images of Christ.
 Lean down, my fellow Christian, lean down 

to your neighbour. Open your heart and offer 
him a little part of the good things that you 
have. Give a smile to the afflicted, a hand to 
the suffering, a little bread to the hungry, a few 
comforting words to the mourner. Share some 
time with the sick and the imprisoned. Give 
shelter and clothing to the homeless and the 
naked. Lean down, and, like a little Christ, hug 
whoever loves you, and whoever does not love 
you. Give profusely. By giving, you may empty 
your hands, but you fill your heart. 
This Christmas let us lean down to help our 

neighbour. As we lean down, we are raised 
up. By leaning down with humility, we will 
ascend to Heaven. Christ leaned down so that 
we might rise. It is for this reason that Christ 
came down to earth, for us to ascend to Heaven. 
MERRY CHRISTMAS.

Fasting forFasting for  
ChristmasChristmas

In today’s society, we are constantly being 
bombarded with food trends. Fast food, popular 
and trendy foods, healthy and unhealthy foods, 
and all forms of food are used for nutritional 
purposes. In addition, food is also used for social 

"Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ "Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ 
γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις 

ἔσται παντὶ τῷ λαῷ".ἔσται παντὶ τῷ λαῷ".
Λουκά 2:10Λουκά 2:10

“And the angel said unto them, Fear not: “And the angel said unto them, Fear not: 
for, behold, I bring you good tidings of for, behold, I bring you good tidings of 
great joy, which shall be to all people.”great joy, which shall be to all people.”

Luke 2:10Luke 2:10

Thy Nativity, O Christ our God, hath 
shined the light of knowledge 

upon the world; for thereby 
they that worshipped the stars 

were instructed by a star 
to worship Thee, the Sun of 

Righteousness, 
and to know Thee, the 

Dayspring from on high. 
O Lord, glory be to Thee.

Sotirios had lunch at the luxurious Harbour60 Restaurant 
with Fr. Triantafyllos Porfiris, Archon Ted Nikolaou, owner 
of the restaurant, Archon George Soleas, president of the 
LCBO and Archon Ted Mantziaris who donated $10,000.00 
to the Archdiocese.

Thursday, November 24.   His Eminence Archbishop 
Sotirios was visited in his office by Archon Larry 
Mirkopoulos and his brother Steve and they discussed the 
future of the Theological Academy.

In the evening of the same day, His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated Great Vespers at St. Katherine Greek 
Orthodox Church in St. Catharine’s, Ontario, assisted by 
many priests. Many faithful Christians came in busloads 
from other cities. After the service dinner was served for 
everyone and Christmas Carols were sung.  His Eminence 

Archbishop Sotirios always says that real Christmas carols 
of the Orthodox Christians is the Christmas carol "Christ 
is born, glorify Him...".

Friday, November 25.  The funeral of Presvytera 
Aikaterini Floropoulos was presided over by His Eminence 
Archbishop Sotirios at St. Nicholas Greek Orthodox 
Church, Toronto. Many priests assisted.  Presvytera and Fr. 
Ioannis Floropoulos worked hard for the construction of 
St. Nicholas Greek Orthodox church. They were respected 
and have wonderful children and grandchildren.

In the afternoon of the same day, His Eminence 
Archbishop Sotirios was visited in his office by Fr. Tom 
Demedeiros who serves in the Holy Metropolis of Chicago, 
but he is from Canada - his father is Portuguese and his 
mother is Greek - and he is thinking of returning to Canada.

Sunday, November 27.   The Divine Liturgy was 
celebrated by His Eminence Archbishop Sotirios at St. 
Dimitrios Greek Orthodox Church, Toronto assisted by 
Fr. Konstantinos Pavlidis. The faithful Christians came 
with great reverence. At the end of the Divine Liturgy, the 
Archbishop tonsured Mr. Konstantinos Georgopoulos as 
a cantor.

Εσπερινός Αγ. 
Νικολάου Τορόντο:  Η 
φωτογραφία μετά το 
βραδινό κέρασμα. 
Ο Αρχιεπ. Σωτήριος, 
ο π. Εμμανουήλ 
Καροφυλλάκης, 
η πρόεδρος 
της Κοινότητας 
κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου, 
οι άνδρες στενοί 
συνεργάτες της 
Κοινότητας, και 
η πρόεδρος της 
Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας κα Γεωργία 

Ορφανάκου-Χαραμή με τα κύρια στελέχη της. 
Vespers St. Nicholas Church, Toronto: The photo taken after the evening coffee. His Eminence Archbishop Sotirios, Fr. Emmanuel 
Karofyllakis, the President of the Church’s Community Ms. Anastasia Sotiropoulos, the Church Community Volunteers, and the 
President of the Philoptochos, Ms. Georgia Orfanakos-Haramis with her executive board.

and pleasurable purposes. Food being such a great 
role in our lives not just for physical life and bodily 
function, but also in a social and enjoyable way 
makes it a great sacrifice to make in times of holy 
praise. Being a religious individual, during such 
times of praise, fasting makes it easy for us to 
remember the sacrifices made for us by our Saviour, 
Jesus Christ.
As Orthodox Christians, we use food as a form of 
ascesis to draw us closer to God during fasting 
periods. By denying our body of meat and dairy 
products, we deny our body pleasurable foods, 
which allows us to focus on our faith. Fasting is not 
done for physical deprivation but for spiritual 
growth. 

So why is it so hard to fast in today’s day and 
age? Quite simply, it is not. Giving up something 
so miniscule for such a short period of time to show 
our appreciation, grow as spiritual individuals and 
rejoice in the birth of Christ is a beautiful thing. 
During the holidays, it is important to remember 
this, and to also remember and renew our faith.
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TΤρίτη, 1 Νοεμβρίου. Ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων 
κ. Αθηναγόρας, εκπροσωπών και τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
ευρισκόµενο στο Montreal, τέλεσε Εσπερινό και Θ. 
Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι.Ν. των Αγ. Αναργύρων του 
Ελληνικού Σπιτιού, βοηθούµενος από τον π. Κωνσταντίνο 
Τσιάλτα. Συγκινήθηκαν πραγµατικά οι τρόφιµοι του 
Γηροκοµείου.

Πέμπτ η, 3 Νοεμβρίου.  Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκαν στο γραφείο του ο π. Bohdan Hladio. O π. 
Νικόλαος Παντέας από την Ελλάδα µε την πρεσβυτέρα 
Μαρία και τους υιούς τους  Ανδρέα και Νικόλαο. Ο 
Ανδρέας τελείωσε την Θεολογική µας Ακαδηµία και 
ο Νικόλαος θα έλθει το νέο έτος για να συνεχίσει τις 
θεολογικές του σπουδές στη Θεολογική µας Ακαδηµία. 
Ο π. Διονύσιος Γκόλιας από την Ελλάδα, µε τον αδελφό 
του π. Απόστολο Γκόλια, ιερατ. προϊστάµενο του Ι.Ν Αγ. 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Τορόντο.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος στο Μοναστήρι του Πατροκοσµά βοηθούµενος 
από τον π. Χρήστο Μπιτσακάκη. Εκκλησιάστηκε ο εντιµ. 
Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Παναγιώτης 
Αντωνάτος µε τη σύζυγό του και τα οκτώ παιδιά τους. 
Τα πάντα ήσαν οργανωµένα άριστα από την Γερόντισσα 
Αλεξία και τις µοναχές. Παρετέθη γεύµα για τον 
Αρχιεπίσκοπο, τον Γεν. Πρόξενο κ. Αντωνάτο µε την 
οικογένειά του. Τα παιδιά χάρηκαν το περιβάλλον του 
µοναστηριού.

Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Νοεμβρίου. Μ. Εσπερινό και Θ. 
Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα 
Ι.Ν. Αγ. Αρχαγγέλων Μοντρεάλ. Συµµετείχαν ο Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ιερείς της περιοχής, η εντιµ. 
Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ κα. Κατερίνα 
Βαρβαρήγου, ο δήµαρχος της περιοχής Saint-Laurent κ. 
Alan DeSousa, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, κα. Έφη Γιάννου 
και κα. Vana Nazarian και η οµοσπονδιακή βουλευτής 

  

ΘυμηθεΙτε τηΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα

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

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

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

Το επίσημο όνομά της είναι: Το επίσημο όνομά της είναι: 
Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox

Theological AcademyTheological Academy

Sat. 1 D. Liturgy, St. Irene Chrysovalantou 
  H. Church, Toronto, ON
Thur 6 D. Liturgy (Theophany) Metamorphosis 
  H. Church, Toronto, ON
Thur 6 G. Vespers, St. John the Baptist H. Church,  
  Toronto, ON
Fri 7 D. Liturgy, St. John the Baptist H. Church,  
  Toronto, ON
Sun 8 D. Liturgy, St. George H. Church, 
  Toronto, ON
Sun 15 D. Liturgy, Holy Trinity H. Church, 
  Toronto, ON
Sun 22 D. Liturgy, Annunciation H. Church,  
  Toronto, ON
Sun 29 D. Liturgy, Sts. Constantine and Helen 
  H. Church, Surrey, BC
Mon 30 Even. D. Liturgy, St. Nicholas-St. Demetrios  
  H. Church, Vancouver, BC

PROGRAM OF 
HIS EMINENCE 

ARCHBISHOP SOTIRIOS
J A N U A R Y  2 0 2 3

N E N E Α  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣΑ  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣ

"Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν "Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν 
Χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ".Χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ".

Λουκά 2:11Λουκά 2:11

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

Lord.”Lord.”
Luke 2:11Luke 2:11

κα. Κατερίνα Βαρβαρήγου, άλλοι επίσηµοι και πολλοί 
βουλευτές. Συµµετείχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος ο οποίος και 
οµίλησε. 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκαν στο γραφείο του εκπρόσωποι της 
ποδοσφαιρικής οµάδας ΠΑΟΚ, οι κ.κ. Παντελής 
Στεφανίδης και Γιώργος Καλλίνικος από το Μοντρεάλ 
και Κυριάκος Αλεξανδρίδης και Αλέκος Θεοδωρίδης από 
την Ελλάδα.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου. Εκπροσωπώντας την Αυτού 
Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. 
Βαρθολοµαίο, ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε στο Winnipeg, 
Manitoba την ενθρόνιση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου 
Winnipeg και Μητροπολίτου Καναδά κ. Ιλαρίωνος της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπαγοµένης στο 
Οικουµενικό µας Πατριαρχείο. Τα πάντα ετελέσθησαν 
κατά την τάξη. Έλαβαν µέρος ο Επίσκοπος Τορόντο 
Andriy, ο πρ. Μητροπολίτης Καναδά κ. Yurij, φυσικά ο 
ενθρονιζόµενος Μητροπολίτης Ιλαρίων, περισσότεροι 
από τριάντα ιερείς, πολλοί επίσηµοι προσκεκληµένοι και 
πολλοί ευλαβείς χριστιανοί. Μετά τη Θ. Λειτουργία και την 
ενθρόνιση παρετέθη γεύµα για όλους. Άξιος!

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε 
Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Δηµητρίου Winnipeg, 
βοηθούµενος από τον π. Νικόλαο Ταµπάκη και τον γιατρό 
διάκονο π. Ιωάννη Καρβέλα. Με ευλάβεια προσήλθαν 

οι χριστιανοί. Έψαλλαν θαυµάσια 
δώδεκα ιεροψάλτες-ιεροψάλτισσες 
σε δύο χορούς. Ο Αρχιεπίσκοπος 
χει ροθέτ ησε  Αναγ νώστες  τους 
Παναγιώτη Ναθαναήλ, Νικόλαο 
Ναθαναήλ και Δηµήτριο Ταµπάκη. 
Μετά τη  Θ. Λειτουργία παρετέθη 
γεύµα και έγινε συζήτηση. Στη Θ. 
Κοινωνία προσήλθαν κατά µεγάλους 
αριθµούς οι ευλαβείς χριστιανοί.

Τρίτ η,  2 2 Νοεμβρίο υ.  Γεύµα 
είχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος µε τον π. 
Τριαντάφυλλο Πορφύρη και τους 
Άρχοντες, Γρηγόρη Καράκουλα και 
Νικόλαο Καπέλο.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου. Γεύµα 
στο πολυτελέστατο εστι ατόριο 
Harbor Sixty είχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
µε τον π. Τριαντάφυλο Πορφύρη, 
τους Άρχοντες Τραϊανό Νικολάου, 
ιδιοκτήτη του εστιατορίου, τον Γεώργιο 
Σολέα, πρόεδρο του LCBO και τον Τ. 
Μαντζιάρη, ο οποίος προσέφερε στην 
Ι. Αρχιεπισκοπή και δωρεά 10.000 
δολαρίων.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου. Τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο επισκέφθηκαν στο γραφείο 
του ο Άρχων Λάζαρος Μιρκόπουλος 

και ο αδελφός του Στυλιανός και συνεζήτησαν το µέλλον 
της Θεολογικής Ακαδηµίας. 

Το εσπέρας της ίδιας ηµέρας ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
προέστη του Εσπερινού του εορτάζοντος Ι.Ν. της Αγ. 
Αικατερίνης, St. Catharines, Ontario, βοηθούµενος 
από αρκετούς ιερείς. Κατάµεστος ήταν ο Ι. Ναός αφού 
προσήλθαν οι ευλαβείς χριστιανοί και από άλλα µέρη µε 
πέντε λεωφορεία. Μετά τον Μ. Εσπερινό παρετέθη δείπνο 
για όλους και εψάλλησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, φάνηκε στον ουρανό ένα 
εξαιρετικά λαµπρό άστρο. Το άστρο αυτό ακολούθησαν 
τρεις σοφοί από τα µέρη της Ανατολής κι έφτασαν ως τα 
Ιεροσόλυµα, όπου βασίλευε ο Ηρώδης. Όπως έλεγαν τα 
βιβλία τους, η εµφάνιση αυτού του λαµπρού αστεριού 
σήµαινε πως είχε γεννηθεί ένα σπουδαίο πρόσωπο, ίσως 
κάποιος βασιλιάς. Είχαν πάρει µαζί τους ακριβά δώρα, 
για να τα προσφέρουν σ’ αυτό το σπουδαίο νεογέννητο. 
Όταν µπήκαν στην πόλη, το αστέρι, που ως εκείνη την 
ώρα τους οδηγούσε, χάθηκε. Οι τρεις σοφοί ζήτησαν 
τη βοήθεια του βασιλιά Ηρώδη: «Πού είναι ο βασιλιάς, 
που γεννήθηκε πριν λίγο καιρό; Είδαµε στην ανατολή 
το αστέρι του και ήρθαµε να τον προσκυνήσουµε». Ο 
Ηρώδης ταράχτηκε πολύ. Αλίµονο αν είχε γεννηθεί 
κάποιος καινούριος βασιλιάς! Κινδύνευε ο θρόνος του! 
Συγκέντρωσε αµέσως τους σοφούς και διαβασµένους 
του βασιλείου του και τους ζήτησε να ψάξουν στα βιβλία 
τους και να του πουν τι σήµαινε η εµφάνιση αυτού του 
αστεριού. Κι αυτοί διάβασαν τα βιβλία των Προφητών 
και του είπαν ότι πράγµατι γεννήθηκε στη Βηθλεέµ 
σπουδαίος άρχοντας, γιατί είναι γραµµένο στα βιβλία 
τους: «Και συ Βηθλεέµ, γη των Ιουδαίων, δεν είσαι 
καθόλου µικρή κι ασήµαντη, γιατί από εσένα θα βγει 
άρχοντας που θα οδηγήσει όλο τον λαό του Ισραήλ».

Ο Ηρώδης ρωτώντας τους µάγους εξακρίβωσε πότε 

ακριβώς είχε εµφανιστεί το αστέρι κι ύστερα τους έστειλε 
στη Βηθλεέµ µε την εντολή, αφού βρουν το νεογέννητο 
παιδί και το προσκυνήσουν, να επιστρέψουν πάλι στα 
Ιεροσόλυµα και να τον ενηµερώσουν, γιατί τάχα ήθελε κι 
αυτός να το προσκυνήσει.

Μόλις οι τρεις µάγοι βγήκαν από τα Ιεροσόλυµα, 
φανερώθηκε πάλι στον ουρανό το λαµπρό αστέρι και τους 
οδήγησε ως τη Βηθλεέµ. Κι εκεί ήρθε και στάθηκε πάνω 
από το σπίτι όπου έµενε η Μαρία µε το παιδί. Χάρηκαν 
πάρα πολύ που έφτασαν στον προορισµό τους. Μπήκαν 
και προσκύνησαν το µικρό παιδί και του πρόσφεραν τα 
δώρα τους, χρυσό γιατί ήταν βασιλιάς, λιβάνι γιατί ήταν 
Θεός και σµύρνα γιατί έγινε άνθρωπος.

Μετά την προσκύνηση δεν πέρασαν από τα Ιεροσόλυµα, 
αλλά  γύρισαν στην πατρίδα τους από άλλον δρόµο, γιατί 
άγγελος Κυρίου τους πληροφόρησε ότι ο Ηρώδης ήθελε να 
κάνει κακό στο παιδί. Άγγελος Κυρίου επίσης φανερώθηκε 
και στον Ιωσήφ και του είπε να πάρει τη Μαρία και τον 
Ιησού, να φύγουν κρυφά στην Αίγυπτο και να µείνουν εκεί, 
µέχρι να τους δοθεί πάλι µήνυµα.

Όταν ο Ηρώδης είδε ότι οι µάγοι τον ξεγέλασαν, έβγαλε 
φοβερή διαταγή: Έπρεπε να θανατωθούν όλα τα παιδιά 
της Βηθλεέµ και των περιχώρων που ήταν δύο χρονών και 
µικρότερα. Πίστευε έτσι ότι ανάµεσά τους θα σκοτωνόταν 
κι ο µελλοντικός βασιλιάς. Θρήνος και κλάµα ξέσπασε 

σ’ όλη την περιοχή κι εκπληρώθηκαν τα λόγια του 
προφήτη Ιερεµία: «Φωνή πόνου ακούστηκε στην πόλη 
Ραµά, θρήνος και κλαυθµός και οδυρµός πολύς. Η 
Ραχήλ έκλαιγε τα παιδιά της και δεν µπορούσε να 
παρηγορηθεί, γιατί δεν υπήρχαν πια στη ζωή».

Το θέληµα του Θεού όµως ήταν άλλο. Ο Ιησούς µε τη 
Μαρία και τον Ιωσήφ βρέθηκαν ασφαλείς στην Αίγυπτο 
κι έζησαν εκεί ωσότου πέθανε ο βασιλιάς Ηρώδης. Τότε 
µε θεϊκή καθοδήγηση επέστρεψαν στην Ιουδαία και 
εγκαταστάθηκαν στη Ναζαρέτ. Κι έτσι εκπληρώθηκαν 
οι προφητείες που έλεγαν ότι ο Μεσσίας θα ονοµαστεί 
Ναζωραίος.

Η προσκύνηση των Μάγων και η φυγή στην ΑίγυπτοΗ προσκύνηση των Μάγων και η φυγή στην Αίγυπτο

6 Δεκεμβρίου, γιορτή του Αγ. Νικολάου: Την Θ. Λειτουργία στον Ι.Ναό Αγ. Νικολάου 
Τορόντο, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος  •  December 6, Feast Day of St. Nicholas: 
D. Liturgy at St. Nicholas Church, Τoronto, was celebrated by His Eminence Archbishop 
Sotirios.

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος πάντοτε λέει, ότι τα πραγµατικά 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα των Ορθοδόξων χριστιανών 
είναι οι καταβασίες των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάται 
δοξάσατε...» .

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου. Της κηδείας της 
πρεσβυτέρας Αικατερίνης Φλωροπούλου προέστη ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο. 
Συµµετείχαν αρκετοί ιερείς. Η πρεσβυτέρα και ο π. 
Ιωάννης Φλωρόπουλος εργάσθηκαν σκληρά για την 
ανέγερση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. Ήσαν ευλαβέστατοι και 
έχουν θαυµάσια παιδιά και εγγόνια.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο π. Tom Demedeiros o 
οποίος υπηρετεί στην Ι.Μητρόπολη Σικάγο, είναι όµως 
από τον Καναδά -ο πατέρας του πορτογάλος και η µητέρα 
του ελληνίδα- και σκέφτεται να επιστρέψει στον Καναδά.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Δηµητρίου Τορόντο 
βοηθούµενος από τον π. Κωνσταντίνο Παυλίδη. Με 
πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί. Στο τέλος της 
Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. χειροθέτησε ιεροψάλτη τον κ. 
Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.

κα. Εµµανουέλα Λαµπροπούλου. Μετά τον κορωνοϊό 
επανήλθε πλέον το εκκλησίασµα σχεδόν στους προ 
κορωνοϊού αριθµούς και όπως πάντα, τόσο µετά τον 
Εσπερινό, όσο και µετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθησαν 
εδέσµατα και υπό τη διεύθυνση του Αρχιεπ. Σωτηρίου 
έψαλλαν όλοι θρησκευτικούς και πατριωτικούς ύµνους.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου. Έγινε το επίσηµο δείπνο του 
Ελληνικού Σπιτιού Τορόντο και τον Αρχιεπ. Σωτήριο, 
ευρισκόµενο στο Μοντρεάλ, εκπροσώπησε ο Επίσκοπος 
Πατάρων κ. Αθηναγόρας.

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου. Η Ελληνική Κοινότητα Αγ. 
Ιωάννη Ν. Ακτής, Μοντρεάλ, γιόρτασε τα 40 της χρόνια. 
Ετελέσθη Θ. Λειτουργία από τον Αρχιεπ. Σωτήριο, 
βοηθούµενο από τον π. Ιγνάτιο Δελή και στη συνέχεια 
παρετέθη επίσηµο γεύµα στο εστιατόριο Gyros Grill. 
Προσήλθαν στη Θ. Λειτουργία και στο γεύµα  ιδρυτές της 
Κοινότητας αυτής και πολλοί ευλαβείς χριστιανοί.

Το εσπέρας της ίδιας ηµέρας η Ελληνική Κοινότητα 
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης West Island, Μοντρεάλ, 
οργάνωσε ετήσιο δείπνο µε πολλή επιτυχία στο εστιατόριο 
40 Westt Steakhouse Έλαβαν µέρος πολλοί, µεταξύ των 
οποίων η Εντιµ. Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοντρεάλ 


