Fall Bazaar October 26th & 27th
The Greek Ladies Philoptochos Society will be holding a 2-day Fall Bazaar on October
26th from 12:00 p.m. – 6:00 p.m. and on October 27th from 10:00 a.m. – 4:00 p.m. in the
Church Hall. All members of the Philoptochos are asked to bring some home baked
goods to sell for the bazaar. If you are available to volunteer at the bazaar, please contact
Argiro Lafkas at (613-292-2582 or philoptochosottawa@gmail.com).

Dimitris Mpasis in Concert – October 27

th

The Hellenic Community of Ottawa welcomes from Greece the renowned Greek singer
and musician Dimitris Mpasis in concert on Saturday, October 27th from 9:00 p.m. – 1:00
a.m. at the Hellenic Meeting and Reception Centre. Limited number of reserved premium
tables at $1250 (10 seats per table) and reserved tables at $1000 (10 seats per table.)
General admission tickets $75 per ticket, youth tickets $50 per ticket (21years old and
under.) Only the general admission tickets may be purchased individually. Tickets include
complimentary mezedes at opening for each table. There will be a cash bar and more food
for purchase throughout the night. For more information and to book your table/seat please
contact Nafsika Vitaliotis by email: adminassistant@helleniccommunity.com or by
phone: 613-225-8016 ext. 226.

Φθινοπωρινό Μπαζάρ – 26 και 27 Οκτωβρίου
Η Φιλόπτωχος διοργανώνει διήμερο μπαζάρ για τις 26 Οκτωβρίου (12-6 μ.μ.) και 27
Οκτωβρίου (10 π.μ. – 4 μ.μ.) στο χωλ του ιερού ναού. Τα μέλη της Φιλοπτώχου
παρακαλούνται να φτιάξουν γλυκίσματα. Επίσης, εάν μπορούν να βοηθήσουν κατά τις
ημέρες του μπαζάρ ας επικοινωνήσουν με την Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή
philoptochosottawa@gmail.com.

Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση - 27 Οκτωβρίου
Η Ελληνική Κοινότητα Οττάβα καλωσορίζει από την Ελλάδα τον διάσημο έλληνα
τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση ο οποίος θα πραγματοποιήσει συναυλία, στο Κοινοτικό μας
Κέντρο, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου από τις 9 το βράδυ μέχρι την 1 το πρωί. Ο αριθμός
των τραπεζιών στις πρώτες θέσεις είναι περιορισμένος και το κόστος αυτών των
τραπεζιών είναι 1250 δολ./τραπέζι (10 θέσεις ανά τραπέζι). Η μεσαία σειρά τραπεζιών
κοστίζει 1000 δολ./τραπέζι (10 θέσεις ανά τραπέζι.) Το κόστος ενός εισιτηρίου είναι 75
δολ. και συμπεριλαμβάνει ένα πιάτο με μεζέδες. Το εισιτήριο για νέους κάτω των 21 ετών
είναι 50 δολ. το άτομο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και για όσους επιθυμούν να
αγοράσουν θα υπάρχουν επιπλέον μεζέδες καθώς και ποτά προς πώληση. Τα εισιτήρια
μπορεί να αγοραστούν μεμονωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε
τραπέζι ή εισιτήριο παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στη Ναυσικά Βιταλιώτη στο
adminassistant@helleniccommunity.com ή 613-225-8016 εσωτ. 226.
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Sunday, October 21, 2018
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
6th Sunday of Luke
Κυριακή ΣΤ΄ Λουκάν
****************************************************************************

Memorial Service ~ Μνημόσυνο
Prayers for the repose of the soul of the departed servant of God:
Eugenia Tsirmpa-O’Connor
A reception is being offered by the family of the late Eugenia Tsirmpa-O’Connor in
the Church Hall.
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της δούλης του Θεού:
Ευγενίας Τσίρμπα-Ο’Κόννορ
H οικογένεια της αείμνηστης Ευγενίας Τσίρμπα-Ο’Κόννορ θα προσφέρει μακαρία, στο χωλ του
Ιερού Ναού.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο ~ Church Calendar
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ (πρωϊ)
Friday, October 26

ST. DEMETRIOS
Matins 9:00 a.m. Divine Liturgy 9:45 a.m.

**************************************

Απόστολος: Πρός Γαλάτας 2:16-20
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως
Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ
δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς
ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην
ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ
συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει
ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκᾶν 8: 26-39
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς
Γαλιλαίας. ᾿Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε
δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν
τοῖς μνήμασιν. ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ
εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ
χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ
διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. ᾿Επηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ
᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς
αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ᾿Ην δὲ ἐκεῖ
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς
εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ᾿Εξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν
λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς
τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ
εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ
ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου
τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ
πλοῖον ὑπέστρεψεν. ᾿Εδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν
αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα
ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
᾿Ιησοῦς.

Ανακοινώσεις

Φιλόπτωχος Αδελφότητα - Ζητούνται εθελοντές για την 22α Οκτωβρίου στο Shepherds of
Good Hope Χρειάζονται άτομα που θα εργασθούν εθελοντικά στο Shepherds of Good Hope, στις
22 Οκτωβρίου. Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Αργυρώ
Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.
H.O.P.E. Playgroup: Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις της προσχολικής ομάδας παιδιών H.O.P.E.
(νεογέννητα - 5 ετών) θα αρχίσουν την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου, 9.30 π.μ. στο χωλ του Ιερού Ναού.
J.O.Y. – Μια βραδιά για μπόουλινγκ – 26 Οκτωβρίου
Η ομάδα J.O.Y. διοργανώνει μια βραδιά για μπόουλινγκ στο Merivale Bowling Centre. Όλα τα
παιδιά της Κοινότητας ηλικίας 5-11 ετών είναι ευπρόσδεκτα. Για να επιβεβαιώσετε την παρουσία
σας παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στη διεύθυνση tassy.lyras@gmail.com.
Γενική Συνέλευση Συλλόγου «Παρνασσός» - 2 Noεμβρίου
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παρνασσός» θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, 2018, 7-9 μ.μ. στο χωλ του ιερού ναού. Ευπρόσδεκτα είναι νέα μέλη και
φίλοι του Συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Μαργαρίτα
Ζαφειρίου στο 613 825-4287.
Φιλοπτωχός Αδελφότητα – Μια συνάντηση πνευματικού περιεχομένου με τον Μητροπολίτη
μας κ.κ. Σωτήριο – 3 Νοεμβρίου Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα προσκαλεί τα μέλη της σε μια
συνάντηση πνευματικού περιεχομένου με τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Σωτήριο, το Σάββατο, 3
Νοεμβρίου. Θα προηγηθεί Θεία Λειτουργία (9-10 π.μ.) που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος. Θα
ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η εκδήλωση αυτή
προσφέρεται δωρεάν. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με
την κ. Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.
Σύλλογος Σαμίων και Νήσων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους – 11 Νοεμβρίου
O Σύλλογος Σαμίων και Νήσων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους θα γιορτάσει την επέτειο της
συμπλήρωσης 106 χρόνων από την Ένωση της Σάμου και άλλων νήσων του Αιγαίου και Ιονίου
Πελάγους με τη Μητέρα Ελλάδα με γεύμα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου,
2018 στο Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήρια: 30 δολάρια για ενήλικες και 15 δολάρια για παιδιά κάτω
των 12 ετών. Για εισιτήρια παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου με τους:
Ξενοφώντα Χριστινίδη (613-224-3347) ή Νικόλαο Φλώρακα (613-727-7420).
Σύλλογος Ηλικιωμένων – «Βραδιά Ταβέρνας» - 6 Νοεμβρίου
Την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ., στο Κοινοτικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η «Βραδιά
Ταβέρνας». Θα υπάρχει εξαιρετικό φαγητό, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος: 25 δολ. για τα μέλη
και 30 δολ. για τα μη μέλη. Για να κλείσετε θέση παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Ολυμπία
Αγρανιώτη στο 613-435-3307 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.
Φιλόπτωχος Αδελφότητα – Γενική Συνέλευση και Εκλογές – 18 Νοεμβρίου
Την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί η Γενική
Συνέλευση της Αδελφότητας. Επίσης θα γίνουν οι εκλογές προς ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και θα προσφερθεί τσάι. Όλες οι κυρίες και οι δεσποινίδες της Κοινότητας είναι
ευπρόσδεκτες. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την
Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.

Announcements

Epistle of St. Paul's Letter to the Galatians 2: 16-20

Volunteers Needed for Shepherds of Good Hope – October 22nd
The Greek Ladies Philoptochos are volunteering at the Shepherds of Good Hope, on October 22,
2018 from 8:30 a.m. to 2:00 p.m. Volunteers are needed, please contact Argiro Lafkas at (613-2922582 or philoptochosottawa@gmail.com) if you would like to volunteer.

O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

H.O.P.E. Play Group (newborn to 5 years of age) begins Tuesday, October 23rd, at 9:30 a.m. in the
Church Hall.
J.O.Y. Youth Bowling Night - October 26th
J.O.Y. will be having their next event which is Youth Bowling Night at Merivale Bowling Centre
on Friday, October 26th from 6:30-8:30 p.m. All youth 5-11 years old of the Hellenic Community
of Ottawa are invited to attend. Please confirm your attendance to tassy.lyras@gmail.com.
Parnassos Society General Meeting – November 2nd
The Parnassos Hellenic Cultural Society will be holding its Annual General Meeting on the evening
of Friday, November 2 , 2018 from 7 to 9 p.m. in the Church Hall of the Hellenic Community of
Ottawa. New members and friends are welcome. For more information contact Margaret Zafiriou at
613 825-4287.
Philoptochos Metropolis Spiritual Retreat with Archbishop Sotirios—November 3rd
The Greek Ladies Philoptochos Society invites their members to join them for a special Spiritual
Retreat on Saturday, November 3rd. The day will begin with Divine Liturgy at our Church from
9:00-10:00 a.m., by His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios. A light luncheon will be
provided, followed by the Spiritual Retreat in the Church Hall. This event is offered free of charge.
To reserve your seats please contact Argiro Lafkas at (philoptochosottawa@gmail.com or 613-2922582.)
Senior Citizens Association “Taverna Night” – November 6th
The Senior Citizens Association will be holding their “Taverna Night” on Tuesday, November 6th at
5:30 p.m., at the Banquet Centre. This will be an evening full of great food, excellent music, and
fun times for all. The cost for this evening is $25 per member and $30 per non-member. Please
call Olympia Agraniotis at 613-435-3307 by November 2nd to make a reservation.
The Samian, Aegean & Ionian Islands Society Luncheon ~ November 11th
The Samian, Aegean & Ionian Islands Society are celebrating the106th anniversary of Samos and
other Aegean Islands union with Greece, with a Luncheon at the Banquet Centre on Sunday,
November 11th, 2018 following the Divine Liturgy. Tickets are $30 for Adults and $15 for Children
12 years & under. Please contact Xenofon Christinidis at 613-224-3347 or Nick Florakas at 613727-7420 by November 7th, to reserve your tickets.
Philoptochos General Assembly, Elections and Fall Social Tea – November 18th
The Greek Ladies Philoptochos Society of Ottawa will have its General Assembly, Elections and
Fall Social Tea on Sunday, November 18th following the Divine Liturgy in the Church Hall. All
ladies of the community are welcome to join us. Please contact Argiro Lafkas at (613-292-2582 or
philoptochosottawa@gmail.com) to confirm your attendance.

Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus
Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and
not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our
endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an
agent of sin? Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I
prove myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I
have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and
the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave
himself for me.

The Gospel Reading: St. Luke: 8: 26-39
At that time, as Jesus arrived at the country of the Gadarenes, there met him a man
from the city who had demons; for a long time he had worn no clothes and he lived not in a
house but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and
said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I
beseech you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of
the man. (For many a time it had seized him; he was kept under guard, and bound with
chains and fetters, but he broke the bonds and was driven by the demon into the desert.)
Jesus then asked him, "What is your name?" And he said, "Legion"; for many demons had
entered him. And they begged him not to command them to depart into the abyss. Now a
large herd of swine was feeding there on the hillside; and they begged him to let them enter
these. So he gave them leave. Then the demons came out of the man and entered the swine,
and the herd rushed down the steep bank into the lake and were drowned. When the
herdsmen saw what happened, they fled, and told it in the city and in the country. Then the
people went out to see what had happened, and they came to Jesus, and found the man from
whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind; and
they were afraid. And those who had seen it told them how he who had been possessed with
demons was healed. Then all the people of the surrounding country of the Gadarenes asked
him to depart from them; for they were seized with great fear; so he got into the boat and
returned. The man from whom the demons had gone begged that he might be with him; but
he sent him away, saying, "Return to your home, and declare how much God has done for
you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done
for him.

“Our Window Over the Kitchen Sink”
A few years ago a bad fire destroyed the farm house of a widow in Vermont. In
rebuilding she was asked if there were any changes she wanted in the new house. She
replied that the house could be rebuilt exactly as it was – with just one difference. She
wanted a window over the kitchen sink.
For years she had washed dishes against a blank wall! Now she wanted a
window to enable her to look out at the beautiful Green Mountains of Vermont. When
you stop to think of it, this is what our Christian faith does for us. It puts a window over
the kitchen sink. It gives us a vision while we work.
All of us need vision. “Where there is no vision, the people perish,” we read in
the Book of Proverbs. A task without vision is a drudgery. Every life that amounts to
anything begins with a vision. When King Darius ordered everyone in Babylon to
worship no other God but the gods of Babylon, Daniel knelt three times a day in the
privacy of his room, opened his window toward Jerusalem and prayed to the one true
God. Morning, afternoon, and evening, his window was opened toward Jerusalem. It
was this vision of God nourished by prayer that enabled Daniel to remain faithful to God
in pagon Babylon.
Anthony Coniaris, Daily Vitamins for Spiritual Growth. Vol. 2 page 42.

«Το παράθυρό μας πάνω από το νεροχύτη»
Πριν από μερικά χρόνια μια φωτιά κατέστρεψε το σπίτι μιας χήρας σ’ ένα
αγρόκτημα στο Βερμόντ. Κατά την επανοικοδόμησή του, τη ρώτησαν αν ήθελε να κάνει
κάποιες αλλαγές. Εκείνη απάντησε ότι θέλει να χτιστεί το σπίτι της όπως ακριβώς ήταν
πριν με μία μόνο διαφορά· ένα παράθυρο πάνω από το νεροχύτη της κουζίνας.
Για χρόνια έπλενε τα πιάτα έχοντας απέναντί της ένα τοίχο. Τώρα, ήθελε ένα
παράθυρο για να μπορεί να βλέπει έξω τα καταπράσινα βουνά του Βερμόντ. Αν το
σκεφθείτε καλά, θα δείτε πως κάτι παρόμοιο κάνει και για εμάς η Χριστιανική μας πίστη.
Τοποθετεί ένα παράθυρο στον τοίχο πάνω από το νεροχύτη μας. Μας δίνει ένα όραμα ενώ
δουλεύουμε.
Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα όραμα. «Όταν δεν υπάρχει όραμα οι άνθρωποι
χάνονται» λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Ένα καθήκον δίχως όραμα είναι αγγαρεία. Κάθε
ζωή που αποβλέπει σε κάτι ξεκινά με ένα όραμα. Όταν ο βασιλιάς Δαρείος διέταξε τους
κατοίκους της Βαβυλώνας να μην προσκυνούν κανέναν άλλον θεό εκτός από τους θεούς
τής Βαβυλώνας, ο Δανιήλ γονάτιζε τρεις φορές την ημέρα μέσα στο δωμάτιό του, άνοιγε
το παράθυρο που έβλεπε προς την Ιερουσαλήμ και προσευχόταν στον μόνο αληθινό Θεό.
Πρωί, απόγευμα και βράδυ το παράθυρό του ήταν ανοιγμένο προς τα Ιεροσόλυμα. Ήταν
το όραμα του Θεού που τρέφοταν από την προσευχή που επέτρεψε στον Δανιήλ να
παραμείνει πιστός στο Θεό, μέσα στην ειδωλολατρική Βαβυλώνα.
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