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Αγαπητοί μου εν Κυρίω,

Πάσχα 2018
Το κοσμικό πνεύμα εξαπλώνεται παντού επικίνδυνα. Είναι πνεύμα ψεύδους και πλάνης.
Επιθυμεί, όχι απλώς να καλύψει, αλλά να εξαφανίσει την αλήθεια από προσώπου της γης.
Η πραγματική, όμως, η ζωντανή αλήθεια, είναι ο Αναστημένος Χριστός. Ο ίδιος είπε “Εν τω
κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον” (Ιωαν. 16,33).
Σεις σαν αληθινός χριστιανός και πιστός εργάτης του Ευαγγελίου, συνεχίζετε την
ανοδική σας πορεία. Ζείτε την Ανάσταση του Χριστού. Λούζεσθε στο φως της αλήθειας του
Αναστημένου Χριστού. Καρποφορείτε.
Παρακαλώ τον Αναστημένο Χριστό να βασιλεύει πάντα στην ψυχή σας. Να ζείτε την
ειρήνη Του και να σκορπίζετε ειρήνη. Να φωτίζεσθε από το Φως Του και να φωτίζετε τους
γύρω σας. Να μένετε για πάντα μαζί Του.

•••••••••

Secularism is being dangerously spread everywhere. It is a spirit of lies and falsehood. Its goal
is to not merely cover up the Truth, but rather to erase the Truth from the face of the earth. Yet,
the Living Truth is the Risen Christ. He Himself said that, “In the world you will have tribulation.
But be of good cheer, for I have conquered the world.” (John 16:33).
As a true Christian and faithful stewart of the Gospel, continue your ascending path to the
Kingdom. Live the Resurrection of Christ. Be washed in the light of the Truth of the Resurrected
Christ. Be fruitful in virtues.
I pray that the Resurrected Christ may always reign in your soul. So you may live His peace,
and thus spread that peace to all. To become illumined by His light, and thus illumine all around
you. To dwell with Him forever.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

