Ο Θεός σου δίνει πάντα ό,τι σου χρειάζεται!
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Μιά φ ορά κάποιος ζή τησε από τον Θεό ένα λουλούδι και μιά
πεταλούδα. Ο Θεός, όμω ς, αντί γι’ αυτά, του έδωσε έναν κάκτο και μιά
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κάμπια. Αυτό στενοχώ ρησε τον άνθρω πο. Δεν μπόρεσε να καταλάβει,

 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2

γιατί δεν πήρε αυτό που ζήτησε. Είπε μέσα του, λοιπόν: «Ο Θεός έχει να νοιαστεί
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γιά τόσους ανθρώπους». Και αποφάσισε να μην ζητήσει εξηγήσεις. Μετά από

office@stgeorgestoronto.org - www.stgeorgestoronto.org

Protopresbyter Triantafillos Porfiris

λίγο καιρό πήγε να κοιτάξει αυτά που του είχαν δοθεί και τα είχε ξεχάσει. Προς
έκπληξή του, απ’ τον αγκαθωτό και άσχημο κάκτο είχε φυτρώσει ένα όμορφο
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λουλούδι! Κ αι η άσχημη κάμπια είχε μεταμορφ ω θεί σε μιά υπέροχη
πεταλούδα! Ο Θεός τα κάνει πάντα όλα σωστά! Ο τρό πος που ενεργεί
είναι πάντα ο καλύτερος ακόμα κι αν σε μας φαίνεται λανθασμένος! Να είμαστε
σίγουροι πως Αυτός θα μας δίνει τα πάντα αυτά που χρειαζόμαστε την κατάλληλη
στιγμή! Αυτό που θέλουμε...δεν είναι πάντα και αυτό που χρειαζόμαστε! Το
αγκάθι του σήμερα...είναι το λουλούδι του αύριο!!!

~~~~~~~
«Τούς γιούς μου ή τίς κόρες μου;»
Ένας οικογενειάρχης ρώτησε κάποτε τον Ρωμαίο φιλόσοφο Σενέκα:—-Ποιά από
τα παιδιά μου πρέπει ν’ αναθρέψω με περισσότερη φροντίδα; τούς γιούς μου ή
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ανατροφή του ανδρός είναι ψυχική μόρφωση ενός μόνου ατόμου. Ενώ η

ανατροφή της γυναικός είναι μόρφωση γενεών ολοκλήρων.
Κι ο σοφός Σολομών, στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει: «Τίποτε καλύτερο στον κόσμο
από την καλή γυναίκα. Και τίποτε χειρότερο από την κακή γυναίκα.»
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τίς κόρες μου;
—-Τίς κόρες σου, απάντησε χω ρίς δισταγμό, ο Σενέκας. Διότι η

Αγίων Αναργύρων-Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Παμμεγίστων Ταξιαρχών-Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Εσπερινός, Παράκληση & Προσκύνηση
Ιερών Λειψάνων του Αγ. Νεκταρίου
Αγ. Νεκταρίου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Εισόδια της Θεοτόκου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Μέγας Εσπερινός & Παράκληση Οσίου Ιακώβου
Οσίου Ιακώβου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Αγ. Αικατερίνης- Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Αγίου Ανδρέου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία
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St. Cosmas & Damianos-Orthros, D. Liturgy
Archangels Michael & Gabriel-Orthros, Divine Liturgy
Vespers, Paraklisis Service & Veneration of the
Holy Relics of St. Nektarios.
St. Nektarios-Orthros, Divine Liturgy
Orthros, Divine Liturgy
Entry of Theotokos into the Temple-Orthros, D. Liturgy
Vespers & Paraklisis of St. Iakovos
St. Iakovos-Orthros, Divine Liturgy
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St. Catherine the Great-Orthros, D. Liturgy
Orthros, Divine Liturgy
St. Andrew-Orthros, Divine Liturgy
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Not Worrying, but Trusting
My Father,
I want to bring You joy by trusting You and Your fatherly love. All my cares and
troubles I now lay before You, trusting that all along You have been considering them
and that You have provided a solution. I commit them to Your loving Father-heart,
knowing that however painful Your leadings may be, You have only the very best intentions for me, Your child.
Thank You, Father, for caring about every hair that falls from our heads. How much
more, then, will You be mindful of the workload, troubles, illnesses and other trials that
may come my way! And so I rest in the assurance that as my Father, You will enable me
to meet the demands of each day, by giving me the strength, ability and help I need. Indeed, You send out Your angels to assist Your children. You are in control and leading
everything according to Your perfect plan. You know how much I can take, and so You
will make sure, that I shall always be able to cope. You will direct everything so that it is
just right for me.

And so I want to thank You for Your love and care by not grieving You with mistrust
or anxious thoughts about the next day or future matters that do not need to be solved
just yet. As a child of Yours, I don’t want to be anxious about tomorrow. Help me to live
one day at a time. My Father, I trust You and know for sure that You will grant me the
answer and help that I need now-and as far as everything else is concerned, You will
show me step by step Your plan for me when I really need to know it.
I now renounce all desire to flee my cross, for it is this fear of suffering that is behind my worrying. I commit myself to Your will. Give me the cross to bear. I will bear it
gladly in whatever form it comes from Your fatherly hands. I know that You, my Father,
are taking proper care of me-far better-that I could ever care for myself, my future, my
dear ones, and all my concerns. And when the spirit of anxiety assails me, I will resist
temptation by declaring, “My Father, I trust you.”

The Holy Relics of our Saints:
Vessels of the Holy Spirit
Our God, w ho lo ves all o f hu m anity, has given u s m any o ccasio ns and r o ads
that lead unto salvation. Other than His word, the Holy Sacraments, the intercessions of
the Theotokos and all the Saints, He has granted us the Holy Relics of our Saints, which
impart the grace and blessings of God. Our Parish has Holy Relics from two Saints,
which are truly spiritual treasures: the Holy Relics of St. George the Great Martyr and St.
Nektarios the Wonderworker, Bishop of Pentapolis.
All of us have lost beloved family members and friends. We tend to keep personal objects
that remind us of them, so we may feel their presence. Our Father in Heaven, Almighty
God, has given u s the Holy Relics of the Saints, so w e m ay feel their pr esence. So they can extend the Grace of the Holy Spirit to us. The Holy Relics of the Saints
of our Orthodox Church is a pa r t o f ou r pr ecio u s, spir itu a l her ita g e. M a y
we venerate them with faith and piety. To venerate the Holy Relics of St. Nektarios, for
example, is worth more than a visit to a thousand doctors!!!!

~~~~~
Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας:
Δοχεία του Αγίου Πνεύματος
Ο Φιλάνθρωπος Θεός, αδ ελφ ο ί μο υ, μας έδ ωσε πο λλές αφ ο ρμές και πο λλο ύς
δρόμους σωτηρίας. Εκτός από το λόγο Του, τα Ιερά Μυστήρια, τις πρεσβείες της
Θεοτόκου και των Αγίων μας, μας χάρισ ε και τα Ιερά Δείψανα των Αγίων, τα
οποία μεταδίδουν τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Δυο τέτοια Ιερά Λείψανα, έχει,
πολύτιμο θησαυρό, η Ενορία μας. Το Ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου και το Ιερό
λείψανο του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
Ολοι μας έχουμε χάσει αγαπημένα μας πρόσωπα. Συνηθίζουμε, μάλιστα, να κρατάμε
προσωπικά τους αντικείμενα, για να τους θυμόμαστε, για να τους νιώθουμε παρόντες.
Ετσι και ο Θεός Πατέρας, μας άφησε τα Ιερά Λείψανα των Αγίων. Για να τους
νιώθουμε παρόντες. Για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Ιερά
Λείψανα των Αγίων της Ορθόθοξης Εκκλησίας μας, είναι πο λύτιμη
πνευματική κληρονομιά. Ας τα προσκυνούμε με πίστη και ευλάβεια. Ενα προσκύνημα
στα Ιερά Λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, λ.χ., αξίζει περισσότερο απο χίλιους
γιατρούς!!!

