Από ποιά πόρτα θα περάσεις πρώτα, για να μπείς στην
ΟΔΟ - ΙΗΣΟΥΣ;
Στο πρόσωπο του Χριστού, η διδασκαλία και τα έργα ταυτίζονται. Ο Κύριος δεν είπε ποτέ: «Σας λέω ή
σας δείχνω τι να κάνετε, σας διδάσκω τον δρόμο, σας κηρύττω την αλήθεια, σας δίνω την
ζωή», αλλά ξεκάθαρα τόνισε: «Εγώ είμαι η ΟΔΟΣ η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΖΩΗ». Δηλαδή Εγώ είμαι το
αιώνιο και σωστό πρότυπο πρός μίμηση. Όλα τα διδάγματα που μας άφησε, τα έζησε πρώτα ο Ιδιος.
Είναι ο Ιδιος ο Ιησούς, η ΟΔΟΣ, που αρχίζει με την Γέννησή Του, στη Φάτνη της Βηθλεέμ, και καταλήγει
στην Ανάστασή Του στα Ιεροσόλυμα.
Με την Γέννησή Του, μας δείχνει πως η αρχή του δρόμου Του είναι η ταπεινότητα. Δεν σταματάει όμως
εδώ. Πολλές φορές στην πορεία Του στέκεται για να τονίσει τη σημασία της ταπεινότητας, όχι μόνο με
λόγια και παραβολές, αλλά με κάποια συμπεριφορά Του που λέει πιό πολλά κι’ από χίλια λόγια.
Σαν βρίσκεται π.χ. μπροστά στον όχλο, που προσπαθεί να θανατώσει την πόρνη με λιθοβολισμό, τι κάνει
ο Ιησούς; Σκ ύβει κ αι γράφ ει μ ε το δ άχτυλο σ την άμμο. Δεν παίρνει τη θέσ η το υ μεγάλο υ
κριτή η δικαστή. Σκύβει και γράφει αυτά που θέλει να πεί.
Στον Μυστικό Δείπνο πάλι, πως προσπαθεί να φυτέψει στίς καρδιές των μαθητών την ταπεινότητα; Πάλι
σκύβει. Σκύβει και πλένει τα πόδια των μαθητών Του. Αυτός! Ο Άναρχος! Πλένει τα πόδια των μαθητών!!

Σαν τον κτυπάνε άδικα, δεν ζητάει τον λόγο, αλλά «γυρίζει το πρόσωπο κι από την άλλη πλευρά».
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους «χρυσούς κανόνες» του Χριστού,
είναι και πάλι η πόρτα της ταπεινότητας.
Αλλά πόσα και πόσα προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, δεν θα είχαν προληφθή, εάν σαν
άτομα στηριζόμαστε στην ταπεινότητα και στην εκμηδένιση του εγωισμού και ατομισμού; Οι σχέσεις
γονιών και παιδιών π.χ. πόσο καλύτερες θα ήταν εάν ο γονιός συνήθιζε με ευκολία να λέει στο παιδί σαν
σφάλλει ο ίδιος: «Συγγνώμη παιδί μου κι εγώ άνθρωπος είμαι, κάνω λάθη. Άς συζητήσουμε το
θέμα», και όχι: «Εγώ ξέρω, εσύ θα μου πείς που είσαι μιά σταλιά άνθρωπος;» Οι σχέσεις
συζύγων, πόσο πιό αρμονικές και σωστές θα ήταν, άν ο καθένας απ’ τούς δυό έλεγε με ταπεινότητα τα
λόγια του Αγίου Φραγκίσκου: «Κύριε κάνε να μη ζητώ παρηγοριά, αλλά να παρηγορώ. Να μη
ζητώ κατανόηση, αλλά να κατανοώ. Να μη ζητώ αγάπη, αλλά να αγαπώ. Διότι, παίρνει
κανείς, όταν δίνει. Βρίσκει τον εαυτό του, όταν τον αρνείται. Συγχωρείται όταν συγχωρεί.
ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ στην αιωνιότητα, όταν πεθαίνει».
Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να μπούμε ολοκληρωτικά μέσα στην ΟΔΟ-ΙΗΣΟΥΣ, σ την ΑΛΗΘΕΙΑΙΗΣΟΥΣ, κ αι σ τη ΖΩΗ-ΙΗΣΟΥΣ, για να φ θάνο υμε σ ε πρ ωινά Ανάστασης στα Ιεροσόλυμα
της ζήσης μας, κ αι εάν επιθυμούμ ε να γευτο ύμε την ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, δεν
πρέπει να ξεχνάμε-αλήθεια πόσο εύκολα το ξεχνάμε- «να μπαίνουμε» στον ΙΗΣΟΥ από την πόρτα της
Φάτνης της Βηθλεέμ. Δεν πρ έπει να ξεχνάμε πως η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ είναι αναγκ αία
προϋπόθεση και προετοιμασία!!!
Ο Κύριος είναι η ΟΔΟΣ: Φάτνη, Γολγοθάς, Κενό μνήμα!!!
Πρεσβυτέρα Πηγή Πορφύρη
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Αγαπητοί Ενορίτες και φίλοι του Αγίου Γεωργίου,
Κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, με μεγάλη χαρά σας προσκαλούσαμε να λάβετε μέρος
στις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και στην μνήμη του Προστάτη
Αγίου μας. Δυστυχώς, όμως, εφ έτος, θα γιορτάσουμε διαφ ορετικά το
Πάσχα και την μνήμη του Αγίου Γεωργίου μας. Με την πανδημία του
κορονοϊού (COVID-19), η εκκλησία μας θα τελέσει όλες τις Ακολουθίες
«κεκλεισμένων των θυρών», που μόνο ο Ιερέας, ο Ιεροψάλτης και ο Νεωκόρος θα
εκπροσωπούν όλη την Κοινότητα. Αυτό γίνεται βάση των οδηγιών που μας έχει δώσει
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος. Οι Ακολουθίες, λοιπόν, δεν
σταματούν! Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την υγεία, προστασία και
σωτηρία όλων μας, σ’αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είμαστε μία πνευματική οικογένεια
– και οι οικογένειες πρέπει να είναι ενωμένες!
Η υπόσχεσή μας σε όλους σας είναι, ότι θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε και να
προσευχόμαστε για όλες τις οικογένειές των Ενοριτών, Δωρητών και Ευεργετών της
Εκκλησίας μας. Με αυτό τον τρόπο, θα είμαστε όλοι πνευματικά ενωμένοι.
Σε στιγμές που ο κόσμος μας χρειάζεται να προσευχόμαστε πιο πολύ, παρακαλώ, να
δείχνουμε περισσότερη καλωσύνη, αγάπη, συμπόνοια, και αλληλεγγύη ο ένας πρός
τον άλλον.
Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, αλλά και τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, σας
παρακαλούμε να μας θυμηθείτε στις προσευχές σας, αλλά και με όποια ευγενή
προσφορά σας. Απ’αυτές τις δράσεις αγάπης και γενναιοδωρίας θα μπορέσουμε να
κρατήσουμε την «Μητέρα των Εκκλησιών» ανοιχτή για τις επερχόμενες γενεές.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων γιά την αγάπη σας και τη συνδρομή σας. Ο Ιερέας,
ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ενοριακού Συμβουλίου, η Πρόεδρος και τα
Μέλη της Φιλοπτώχου, η Γραμματέας, οι Κατηχητές, οι Ιεροψάλτες, οι
Ιερόπαιδες, η Χορωδία, οι Νεωκόροι και όλοι οι Εθελοντές, σας εύχονται
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, Ευλογημένο και Ευφρόσυνο Πάσχα.

*******
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Dear Parishioners and Friends of St. George,
Every year during this time, it would be my joy to invite you and your families to our Holy Week Services and the Feast Day Celebrations of our Patron Saint. Y et, w e
will be celebrating Pascha and the Feast of St. George the Great Martyr this year in a very
different way. With the COVID-19 pandemic, o u r Chu r ch w ill be having all the
Services behind “Closed Doors”, with only the Priest, Chanter and Neokoros as representatives of the entire Community. This is being done in accordance with the directives
of His Eminence Archbishop Sotirios of Canada. The Services do not stop, however, because we continue to pray for your health, safety and salvation during these difficult
times. We are still a spiritual family – and families stay together!
Our promise to you is, that we will continue to remember and pray for all the families of
our Parishioners, Donors and Benefactors of our Church. In a time where our world
needs us to pray, be kind and show compassion and solidarity, love and kindness to one
another.
During this Holy Week, Pascha and Feast of St. George, we hope that you will remember
us in your prayers and through any contribution you can offer us. It is through these actions of love and generosity that we will continue to keep our “Mother Church” open
for generations to come.
We thank you in advance for your love and financial support. The Parish Priest, the President and Members of the Community Council, the President and Members
of the Philoptochos, the Secretary, the Sunday School Teachers, the
Chanters, the Choir, the Altar Boys, the Custodians and all the Volunteers
wish you and yours a Blessed Holy Week and Pascha!

*******
Christ is Risen! Truly He is Risen!

