γητὴς ἔγραψε τὸ βαθµὸ στὸ φοιτητικὸ βιβλιάριο τοῦ νεαροῦ, ὅπως συνηθιζόταν
τότε, καὶ συνέχισε τὴν ἐξέταση ἄλλων
φοιτητῶν. Ὁ φοιτητὴς ἔφυγε. Κάθισε σ’
ἕνα καφενεῖο πικραµένος. Ἄνοιξε τὸ
φοιτητικό του βιβλιάριο. Αὐτὸ ποὺ εἶδε
ἦταν ἀπίστευτο. Ὁ καθηγητής του εἶχε
βάλει «ἄριστα».

δὲν εἶναι;». «∆ὲν πειράζει», ἀπάντησε ὁ
νεαρὸς ψύχραιµα καὶ χαµηλώνοντας τὴ
φωνή του ὁ νεαρὸς λέγει στὸν καθηγητή: «Ἐσεῖς στ’ ἀλήθεια πιστεύετε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸν πίθηκο;».
Ὁ καθηγητὴς χαµογέλασε καὶ τοῦ εἶπε
«πολὺ θαρραλέος εἶσαι καὶ θὰ σοῦ βάλω 2 µόνο γιὰ τὸ θάρρος σου». Ὁ καθηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κυριακὴ Βαΐων:
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.

∆ευτέρα 5 Ἀπριλίου:
Ἀπόγευµα: Μέγας Ἑσπερινὸς
Λιτανεία Εἰκόνος
Ἀρτοκλασία
6.00 µ.µ.

Μεγάλη ∆ευτέρα
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.
Μεγάλη Τρίτη
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.
Μεγάλη Τετάρτη
Ἱερὸν Εὐχέλαιον: 5.00 µ.µ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.

Τρίτη 6 Ἀπριλίου:
Πρωί: Ὄρθρος – Λειτουργία
7.30 – 10.30 π.µ.

Μεγάλη Πέµπτη
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 – 8.00 µ.µ.

Ἀπόγευµα: Παράκλησις εἰς τὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ 6.00 µ.µ.

Μεγάλη Παρασκευὴ
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης: 8.00–11.00 π.µ.
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου: 6.00 – 8.00 µ.µ.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 6.00 µ.µ.

Μεγάλο Σάββατο
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ.
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα
Ἑσπερινός της Ἀγάπης 6.30 µ.µ.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Κάθε Κυριακὴ ἀπόγευµα στὶς 6.00 µ.µ.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.
Σᾶς περιµένουµε.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ.11)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Μ ά ρ τ ι ο ς

2 0 1 0

ΛΥΣΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΣΟΥ
Γιὰ µᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ἔχει διπλὴν ἑρµηνεία. Ἡ µία ἑορτὴ ἦτο ἡ ἡµέρα ποὺ ἔγινε αἰτία καὶ ἀπολυτρώθηµεν ἀπὸ τὸν ὑλικὸν ζυγόν, µὲ τὴν χάριν τῆς Παναγίας µας,
ἀρχῆς γενοµένης ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Λαύραν
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἄλλη εἶναι πάλι µὲ τὸ
ἴδιο πρόσωπο, τὴν Παναγία µας, ὅπου ἀπελευθερώθηµεν ἀπὸ τὸν νοητὸν ζυγὸν
τοῦ Σατανᾶ. Ἡ µία ἀφετηρία εἶναι στὴν
Μεγίστη Λαύρα καὶ ἡ ἄλλη ἀφετηρία
εἶναι στὴ Ναζαρέτ. Προηγεῖται ἡ θρησκευτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς, διότι προϋπῆρχε καὶ σὲ µέγεθος καὶ σὲ χρόνο. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ εἶναι
ἡ ἀφετηρία καὶ ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἑορτῶν. ∆ιότι,
πῶς θὰ ἑορτάσεις Βάπτιση, Σταύρωση, Ταφή, Ἀνάσταση, ἐὰν δὲν προηγηθεῖ
ἡ σύλληψις, ὁ Εὐαγγελισµός. Εἶναι λοιπὸν ἡ µεγαλυτέρα καὶ ἡ ὡραιοτέρα
ἑορτή. Μέσα στὸν Παράδεισο ἔχει γίνει συζήτηση
γιὰ τὸν Εὐαγγελισµό. Ὅσοι µελετᾶτε
θὰ βρεῖτε αὐτὸ τὸ περιστατικὸ στὴν Γένεση, κέφ. Γ, στίχ. 15. Ὁµιλεῖ γιὰ µιὰ
γυναίκα ποὺ τὸ σπέρµα της θὰ συντρίψει
τὴν κεφαλὴ τοῦ σατανᾶ. Ἀπὸ τότε ἐµίλησε ὁ Θεὸς γι’ αὐτὴν τὴν παράξενην
σύλληψιν καὶ τὸν παράξενον αὐτὸν τοκετόν. Ὁµιλεῖ ὅτι θὰ γεννήσει µιὰ γυναίκα.
Τὸ σπέρµα τῆς γυναικὸς θὰ συντρίψει
τὴν κεφαλὴ τοῦ ὄφεως. Ἡ γυναίκα δὲν

ἔχει σπέρµα, τὸ σπέρµα εἶναι τοῦ ἀνδρός.
Ὁ ἄνδρας γεννᾶ καὶ ἡ γυναίκα τίκτει. Ἡ
γυναίκα εἶναι ἕνα χωράφι ποὺ σπείρεται. Ἀβραὰµ ἐγέννησε Ἰσαάκ. ∆ὲν λέει
ἐγέννησε Σάρρα. Ἰσαὰκ ἐγέννησε Ἰακώβ.
∆ὲν λέει ἐγέννησε Ρεβέκα. Αὐτὸ δείχνει
ὅτι κάτι παράξενο θὰ λάβει χώρα. Αὐτὸ
τὸ ἄκουσε ὁ Σατανᾶς καὶ παίρνει µέτρα,
ὥστε νὰ µὴν ὑπάρχει παρθένος γυναίκα.
Τολµῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ σηµερινὴ διαφθορὰ
δὲν εἶναι τίποτε µπροστὰ στὴν διαφθορὰ
ποὺ ὑπῆρχε ὅταν ἦλθε ὁ
Χριστὸς εἰς τὸν κόσµον.
Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἔκρυψε µέσα στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων
τὴν Θεοτόκον ἕντεκα χρόνια καὶ µετά της ἔδωσε
ἕναν προστάτην ἡλικιωµένον, σεβαστόν, τίµιον,
λογικὸν γέροντα. Καὶ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς, κέφ. Α΄, στίχ. 26,
ὁ Θεὸς στέλνει τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, κρατώντας
σκῆπτρο. Καὶ ὄχι κρίνο,
ποὺ ἔχει παπικὴ προέλευση. Πάντοτε µὲ σκῆπτρο
εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος. Ἔρχεται ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο, ἀπεσταλµένος ἀπὸ τὸν Θεόν.
Καὶ λέγει πρὸς τὴν Παναγία µας «Χαῖρε
κεχαριτωµένη». Χαῖρε Σὺ ἡ ὁποία ἔχεις
λάβει πολλᾶς χάριτας ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ
Κύριος εἶναι µαζί Σου. Ἔχεις εὐλογηθεῖ
ὅσον καµµία ἄλλη ἀπὸ τᾶς γυναίκας. Ἡ
Παναγία, µόλις εἶδε τὸν ἄγγελον ἐταράχθη. Καὶ τῆς λέγει ὁ Ἀρχάγγελος, µὴ
φοβᾶσαι, θὰ συλλάβεις εἰς τὴν κοιλία
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ντήσεις. Ἀµέσως. Πῶς γίνεται; Ὁ ἀχινὸς
γνωρίζει ἕξι ὧρες πιὸ µπροστὰ ὅτι ἔρχεται κακοκαιρία καὶ κρύβεται στὶς πέτρες.
Ἔτσι γνώριζαν οἱ παλαιοὶ ψαράδες ὅτι
ἔρχεται κακοκαιρία. Πῶς ὁ ἀχινὸς τὸ γνωρίζει; Ποιός του ἔδωσε τὴν σοφία; Ὁ Πλάστης του ὁ Θεός. Ὁ Μετεωρολόγος µπορεῖ
νὰ πέσει ἔξω στὶς προβλέψεις του. Ὁ ἀχινὸς
ποτέ. Λύστο ἄνθρωπε! Ποὺ θὲς νὰ λύσεις
τὸ Μυστήριον τῆς Συλλήψεως τοῦ Θεοῦ…

Σου καὶ θὰ γεννήσεις υἱὸν καὶ θὰ τὸν ὀνοµάσεις Ἰησοῦν. Εἶπε δὲ ἡ Παναγία µας
εἰς τὸν ἄγγελον. Πῶς θὰ γίνει τὸ πρωτοφανὲς καὶ πρωτάκουστον αὐτό; Καὶ
πῶς θὰ συλλάβω καὶ θὰ γεννήσω, ἀφοῦ
δὲν γνωρίζω ἄνδρα; Πῶς εἶναι δυνατόν;
Τὰ βλέπει ἀνθρώπινα ἡ Παναγία µας. ∆ὲν
τῆς εἶπε ὁ ἄγγελος ἀκόµη τὸ πώς. Ἡ Παναγία ἐρωτᾶ, πῶς θὰ γίνει. Ἐγὼ δὲν ἐστάλην ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σοῦ πῶ πὼς θὰ γίνει.
Ἐγὼ ἐστάλην νὰ σοῦ πῶ τί θὰ γίνει: «Πνεῦµα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ», «διὸ καὶ τὸ
γεννώµενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ».
Τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον θὰ ρίψει τὴν δηµιουργικὴν σκέπην Του ἐπὶ σὲ καὶ τὸ Ἅγιον
Βρέφος ποὺ κατὰ τὸν ὑπερφυσικὸν τρόπον θὰ γεννηθεῖ θὰ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Οὔτε Πνεῦµα Ἅγιο εἶµαι, οὔτε γνωρίζω τὸ πώς. ∆οῦλος εἶµαι. Καὶ ἔρχοµαι νὰ
σοῦ πῶ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Ἄραγε, θὰ
µποροῦσε ὁ ἄγγελος νὰ τῆς ἑρµηνεύσει;
Ἂς παραδεχθοῦµε, ναί. Ἡ Παναγία µας
θὰ µποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει; Ἀσφαλῶς
ὄχι. Ἀφοῦ εἶναι µυστήριο αὐτὸ ποὺ θὰ
γίνει. Πῶς θὰ τὸ καταλάβει. Αὐτὸ εἶναι
τὸ θέµα. Καὶ αὐτὴ εἶναι µιὰ ἀπάντηση
πρὸς ὅλους ἐµᾶς, ποὺ δὲν ἔχουµε λύσει
τίποτα γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό µας. Καὶ ὅµως συζητοῦµε καὶ ρωτᾶµε µὲ ποιὸν τρόπο ἔγινε ἡ σύλληψις τῆς Παρθένου. Καὶ
ἐφ’ ὅσον δὲν στηρίζεται στὴν λογική µας,
στὴν ἐπιστήµη µας, τὸ ἀπορρίπτουµε. Σοῦ
θέτω τὸ ἐρώτηµα: Πῶς ἐγώ σου ὁµιλῶ
καὶ ἐσὺ ἀκοῦς; Πῶς µορφώνονται τὰ ὀστᾶ στὴν κοιλιὰ τῆς µητέρας; Πῶς ἡ τρίχα εἶναι τρύπια σὰν τὸ µακαρόνι; Πῶς τὸ
νύχι δὲν πονάει ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ δάκτυλά σου; Πῶς ἡ µάνα σου τρώει βλίτα καὶ κάνει γάλα; Πῶς γίνεται; Οὐδεµία
ἀπάντηση. Καὶ ἂν µαζευτοῦνε ὅλοι οἱ ἐπιστήµονες, ὅλες οἱ εἰδικότητες, θὰ µᾶς τὸ
περιγράψουν µέν, ἀλλὰ δὲν θὰ µποροῦν
νὰ τὸ ἀντιγράψουν. Ἔχω δέκα µπουκάλια
µπροστά µου καὶ τὰ πάω στὸν χηµικὸ νὰ
µοῦ πεῖ τί ἔχουνε µέσα. Θὰ µοῦ ἀπαντήσει, περάστε µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδα νὰ
σᾶς πῶ. Σταµάτα νὰ σοῦ πῶ ἐγώ: Αὐτὸ
ἔχει ξινό. Αὐτὸ ἔχει ἁλµυρό. Αὐτὸ ἔχει
πικρό. Ἀµέσως, αὐτὸ τὸ πετσὶ ποὺ ἔχω
στὸ στόµα µου, ἡ γλώσσα, µοῦ δίδει ἀπα-

ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς µας, εὔκολα συµβιβάζονται µὲ ὅ,τι προβάλλεται ὡς σύγχρονο, µοντέρνο καὶ προοδευτικό, γιατί
πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ κάνουν τὴν ζωὴ
τους πιὸ εὐχάριστη. ∆ὲν ἔχουν ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ δὲν ἀντιδροῦν. Τὴν ἴδια περίπου
νοοτροπία ἔχουν καὶ οἱ περισσότεροι χριστιανοί. Ἐνῶ δέχονται τὴ διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ καὶ θεωροῦν τὴν Ἐκκλησία Του
κιβωτὸ σωτηρίας, παραµένουν συµβιβασµένοι µὲ τὸ κυριαρχοῦν κοσµικὸ φρόνηµα,
γεγονὸς ποὺ ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ χριστιανική
τους ἰδιότητα πολὺ λίγο τοὺς ἐπηρεάζει.
Γι’ αὐτὸ εἶναι φοβεροὶ οἱ λόγοι τῆς Ἀποκαλύψεως πρὸς τὸν Ἐπίσκοπό της Ἐκκλησίας τῆς Λαοδικείας (κέφ. Γ, στίχ. 15-16)
«Ξέρω καλὰ τὰ ἔργα σου: δὲν εἶσαι οὔτε
κρύος οὔτε ζεστός. Μακάρι νὰ ἤσουν κρύος ἢ ζεστός. Ἐπειδὴ ὅµως δὲν εἶσαι οὔτε
κρύος οὔτε ζεστός, ἀλλὰ χλιαρός, γι’ αὐτὸ θὰ σὲ ξεράσω ἀπὸ τὸ στόµα µου». Οἱ
χλιαροὶ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὴν µεγάλη πλειοψηφία καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό. Τὴν ἔλλειψη ζήλου γιὰ τὴν ὁµολογία Πίστεως τὴν ἀηδιάζει ὁ Θεός. Ἡ
ἀδιαφορία γιὰ τὴν Ἀλήθεια, ἡ χλιαρότης,
ἡ ἀδράνεια, δὲν συγχωροῦνται ἀπὸ τὸν
Θεό. Στὴ δύσκολη ἐποχή µας, ποὺ οἱ ἐχθροί
της πίστεώς µας βρίσκονται ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ κατέχουν ὑψηλὲς θέσεις, χρειάζεται πνευµατικὴ ἐγρήγορση καὶ παρρησία, προκειµένου νὰ ἀποκαλύπτονται τὰ
ὕπουλα σχέδιά τους. Εἶναι καθῆκον νὰ
ὁµολογοῦµε τὴν Πίστη µας καὶ νὰ ἀντιδροῦµε ὅταν ἄµεσα ἢ ἔµµεσά µας Τὴν
προσβάλλουν. Τώρα εἶναι καιρὸς ἐπιφυλακῆς καὶ ὄχι χαλάρωσης καὶ ραθυµίας.
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σκληρούς, ἐπιπόλαιους, ρηχούς, ἀτοµιστές,
κακεντρεχεῖς, µικρόψυχους, ἄσπλαχνους καὶ
φθονερούς. Ἂς µὴν γελοῦµε µὲ τὰ ἀγέλαστα.

Ὁ πατέρας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
ἦταν πλούσιος, ὄχι µόνο σὲ πολυτεκνία
καὶ καλλιτεκνία, ἀλλὰ πλούσιος καὶ σὲ
κτήµατα. Κτήµατα ἀκόµη καὶ στὶς περιοχὲς τοῦ Πόντου. Μιὰ µέρα ἔρχονται
ἄνθρωποί του καὶ τοῦ λένε: Ἀπὸ τὰ γύρω κτήµατα ἔρχονται στὰ δικά σου καὶ
σκοτώνουν λαγούς. Τί νὰ κάνουµε; Πῶς
νὰ φερθοῦµε; Καὶ ἐκεῖνος ἄνθρωπος µεγαλόψυχος καὶ µὲ χιοῦµορ, ἀπάντησε χαµογελώντας: Ἀφῆστε τους. Προτιµῶ νὰ
ἀποκτῶ φίλους, παρὰ νὰ ἔχω λαγούς!

ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους µας ὅτι ἀπὸ τὸ ἔτος 1917 µέχρι καὶ τὸ 1990, ἐπὶ ἑβδοµήντα χρόνια, ἡ Ρωσία ἦταν κουµµουνιστική. Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔζησε κάτω ἀπὸ ἕναν ἀνελέητο σκληρότατο διωγµό, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ ξεριζώσει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ τὴν
πίστη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.
Βασανιστήρια, δίκες, καταδίκες σὲ θανατο, σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα. Κύριος
Ο ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Σ
στόχος τῶν κουµµουνιστῶν ἦταν οἱ ἱεὉ Ἱερὸς Αὐγουστίνος εἶπε ἀπευθυνόµερωµένοι καὶ οἱ νέοι. Τοὺς ἱερωµένους
νος στὸν ἄνθρωπο
τοὺς καταδίκαζαν σ’
κάθε ἐποχῆς: «Νὰ
ἕναν ἀργὸ ἀπάνθρωΚαὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαµεν εἰς
τὸν σβέρκο µας νὰ µὴ µανθάνουν τὰ παιδιά
µὴ λατρεύεις τὸ Θεπο θάνατο πίσω ἀµας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ µᾶς
ὸ ποὺ ἐσὺ δηµιούρπὸ τὰ συρµατοπλέπαρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν
γησες, ἀλλὰ τὸ Θεὸ
γµατα στὴν παγωµέἀκόµη να’ ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι
ποὺ δηµιούργησε ἐνη Σιβηρία µὲ πολιἔχει πολλὴν δύναµη καὶ τὴν φοβοῦνται...
Ἐµεῖς, µὲ σκιάν µας τὸν Τίµιον Σταυρόν,
σένα!»
κὸ ψύχος 50 ὑπὸ τὸ
ἐπολεµήσαµεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ
µηδέν.
Στοὺς νέους
ντερβένια, σὲ µπογάζια καὶ σὲ ταµπούργια.
«ΓΕΛΑ
µαθητές , φο ιτητές,
Καὶ
αὐτὸς
ὁ
Σταυρός
µας
ἔσωσε.
Μᾶς
ἔδωσε
Ο ΤΡΕΛΟΣ
ἐργαζοµένους χρησιτὴν νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἥττα) τὸν
ΣΤ’ΑΓΕΛΑΣΤΑ»
ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση µικρότητα στὸν
µοποιοῦσαν σατανιΣταυρό, τὸν σωτήρα µας!
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἀκὲς µεθόδους, τοὺς
Ἰωάννης Μακρυγιάννης, Στρατηγὸς
πὸ τὰ πράγµατα ποὺ
ἀπέκοβαν µὲ ἀπαγοµας κάνουν νὰ γελοῦρευτικὲς διατάξεις
µε, δείχνουµε ποιοὶ ἀκριβῶς εἴµαστε. Πόἀπὸ τὴ χριστιανικὴ πίστη. Συστηµατικὰ
σο καλλιεργηµένος µπορεῖ νὰ εἶναι κακαλλιεργοῦνταν σὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ
νείς, ὅταν γελᾶ στὴν πτῶσι τοῦ ἄλλου;
ἱδρύµατα ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα. Στὶς
Ὅταν χασκογελᾶ στὰ λάθη τοῦ διπλαἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 Νεαρὸς
νοῦ του; Ὅταν γελᾶ γιὰ τοῦ ἄλλου κάΓεωργιανὸς φοιτητὴς τελείωνε µιὰ θεωποια ἀναπηρία; ∆ὲν εἶναι στ’ ἀλήθεια,
ρητικὴ Σχολὴ στὸ Κρατικὸ Πανεπιστήσκληρότητα νὰ γελᾶς µὲ τὰ παθήµατα
µιο Τιφλίδας τῆς Γεωργίας. Γιὰ νὰ πάτοῦ ἄλλου; ∆ὲν εἶναι ἀπανθρωπιὰ νὰ γερει τὸ πτυχίο του, ἔπρεπε νὰ ἐξετασθεῖ
λᾶς γιὰ ὅ,τι στὸν ἄλλο προκαλεῖ πόνο;
στὸ µάθηµα «Ἀθεΐα». Αὐτὸ ἐπέβαλλε ὁ
Σίγουρα, τὸ γέλιο εἶναι ἀποκλειστικὸ προκουµµουνισµός. Ὅταν πῆγε νὰ ἐξετανόµιο τοῦ ἀνθρώπου, γιατί τὰ ζῶα δὲν
σθεῖ, δήλωσε ὀρθὰ – κοφτὰ στὸν καθηγελοῦν. Τὸ γέλιο µας πρέπει νὰ µᾶς ξεγητή, ὅτι δὲν πιστεύει σ’ αὐτὲς τὶς ἀθεϊκουράζει, νὰ µὴν µᾶς ἐξευτελίζει. Νὰ εἶστικὲς θεωρίες καὶ δὲν θὰ ἀπαντήσει σὲ
ναι τῆς χαρᾶς µας ἔκφρασις, νὰ εἶναι τῆς
καµµία ἐρώτηση. «Μπορεῖτε νὰ µὲ κόἀγάπης ἐκδήλωσις. Νὰ εἶναι συµµετοχὴ
ψετε», εἶπε στὸν καθηγητή. «Βέβαια καὶ
στὴν εὐτυχία τοῦ ἄλλου. Ἀλλιῶς, δυστυθὰ σὲ κόψω», τοῦ εἶπε ὁ καθηγητής.
χῶς, τὸ γέλιο µας γιὰ πράγµατα ἀγέλαστα,
«Σπούδασες πέντε χρόνια καὶ ἀποφάσιθὰ µᾶς ἀποδεικνύει τρελούς, ἀλλὰ καὶ
σες νὰ µὴν πάρεις τὸ πτυχίο σου; Κρίµα
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ντήσεις. Ἀµέσως. Πῶς γίνεται; Ὁ ἀχινὸς
γνωρίζει ἕξι ὧρες πιὸ µπροστὰ ὅτι ἔρχεται κακοκαιρία καὶ κρύβεται στὶς πέτρες.
Ἔτσι γνώριζαν οἱ παλαιοὶ ψαράδες ὅτι
ἔρχεται κακοκαιρία. Πῶς ὁ ἀχινὸς τὸ γνωρίζει; Ποιός του ἔδωσε τὴν σοφία; Ὁ Πλάστης του ὁ Θεός. Ὁ Μετεωρολόγος µπορεῖ
νὰ πέσει ἔξω στὶς προβλέψεις του. Ὁ ἀχινὸς
ποτέ. Λύστο ἄνθρωπε! Ποὺ θὲς νὰ λύσεις
τὸ Μυστήριον τῆς Συλλήψεως τοῦ Θεοῦ…

Σου καὶ θὰ γεννήσεις υἱὸν καὶ θὰ τὸν ὀνοµάσεις Ἰησοῦν. Εἶπε δὲ ἡ Παναγία µας
εἰς τὸν ἄγγελον. Πῶς θὰ γίνει τὸ πρωτοφανὲς καὶ πρωτάκουστον αὐτό; Καὶ
πῶς θὰ συλλάβω καὶ θὰ γεννήσω, ἀφοῦ
δὲν γνωρίζω ἄνδρα; Πῶς εἶναι δυνατόν;
Τὰ βλέπει ἀνθρώπινα ἡ Παναγία µας. ∆ὲν
τῆς εἶπε ὁ ἄγγελος ἀκόµη τὸ πώς. Ἡ Παναγία ἐρωτᾶ, πῶς θὰ γίνει. Ἐγὼ δὲν ἐστάλην ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σοῦ πῶ πὼς θὰ γίνει.
Ἐγὼ ἐστάλην νὰ σοῦ πῶ τί θὰ γίνει: «Πνεῦµα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ», «διὸ καὶ τὸ
γεννώµενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ».
Τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον θὰ ρίψει τὴν δηµιουργικὴν σκέπην Του ἐπὶ σὲ καὶ τὸ Ἅγιον
Βρέφος ποὺ κατὰ τὸν ὑπερφυσικὸν τρόπον θὰ γεννηθεῖ θὰ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Οὔτε Πνεῦµα Ἅγιο εἶµαι, οὔτε γνωρίζω τὸ πώς. ∆οῦλος εἶµαι. Καὶ ἔρχοµαι νὰ
σοῦ πῶ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Ἄραγε, θὰ
µποροῦσε ὁ ἄγγελος νὰ τῆς ἑρµηνεύσει;
Ἂς παραδεχθοῦµε, ναί. Ἡ Παναγία µας
θὰ µποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει; Ἀσφαλῶς
ὄχι. Ἀφοῦ εἶναι µυστήριο αὐτὸ ποὺ θὰ
γίνει. Πῶς θὰ τὸ καταλάβει. Αὐτὸ εἶναι
τὸ θέµα. Καὶ αὐτὴ εἶναι µιὰ ἀπάντηση
πρὸς ὅλους ἐµᾶς, ποὺ δὲν ἔχουµε λύσει
τίποτα γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό µας. Καὶ ὅµως συζητοῦµε καὶ ρωτᾶµε µὲ ποιὸν τρόπο ἔγινε ἡ σύλληψις τῆς Παρθένου. Καὶ
ἐφ’ ὅσον δὲν στηρίζεται στὴν λογική µας,
στὴν ἐπιστήµη µας, τὸ ἀπορρίπτουµε. Σοῦ
θέτω τὸ ἐρώτηµα: Πῶς ἐγώ σου ὁµιλῶ
καὶ ἐσὺ ἀκοῦς; Πῶς µορφώνονται τὰ ὀστᾶ στὴν κοιλιὰ τῆς µητέρας; Πῶς ἡ τρίχα εἶναι τρύπια σὰν τὸ µακαρόνι; Πῶς τὸ
νύχι δὲν πονάει ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ δάκτυλά σου; Πῶς ἡ µάνα σου τρώει βλίτα καὶ κάνει γάλα; Πῶς γίνεται; Οὐδεµία
ἀπάντηση. Καὶ ἂν µαζευτοῦνε ὅλοι οἱ ἐπιστήµονες, ὅλες οἱ εἰδικότητες, θὰ µᾶς τὸ
περιγράψουν µέν, ἀλλὰ δὲν θὰ µποροῦν
νὰ τὸ ἀντιγράψουν. Ἔχω δέκα µπουκάλια
µπροστά µου καὶ τὰ πάω στὸν χηµικὸ νὰ
µοῦ πεῖ τί ἔχουνε µέσα. Θὰ µοῦ ἀπαντήσει, περάστε µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδα νὰ
σᾶς πῶ. Σταµάτα νὰ σοῦ πῶ ἐγώ: Αὐτὸ
ἔχει ξινό. Αὐτὸ ἔχει ἁλµυρό. Αὐτὸ ἔχει
πικρό. Ἀµέσως, αὐτὸ τὸ πετσὶ ποὺ ἔχω
στὸ στόµα µου, ἡ γλώσσα, µοῦ δίδει ἀπα-

ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς µας, εὔκολα συµβιβάζονται µὲ ὅ,τι προβάλλεται ὡς σύγχρονο, µοντέρνο καὶ προοδευτικό, γιατί
πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ κάνουν τὴν ζωὴ
τους πιὸ εὐχάριστη. ∆ὲν ἔχουν ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ δὲν ἀντιδροῦν. Τὴν ἴδια περίπου
νοοτροπία ἔχουν καὶ οἱ περισσότεροι χριστιανοί. Ἐνῶ δέχονται τὴ διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ καὶ θεωροῦν τὴν Ἐκκλησία Του
κιβωτὸ σωτηρίας, παραµένουν συµβιβασµένοι µὲ τὸ κυριαρχοῦν κοσµικὸ φρόνηµα,
γεγονὸς ποὺ ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ χριστιανική
τους ἰδιότητα πολὺ λίγο τοὺς ἐπηρεάζει.
Γι’ αὐτὸ εἶναι φοβεροὶ οἱ λόγοι τῆς Ἀποκαλύψεως πρὸς τὸν Ἐπίσκοπό της Ἐκκλησίας τῆς Λαοδικείας (κέφ. Γ, στίχ. 15-16)
«Ξέρω καλὰ τὰ ἔργα σου: δὲν εἶσαι οὔτε
κρύος οὔτε ζεστός. Μακάρι νὰ ἤσουν κρύος ἢ ζεστός. Ἐπειδὴ ὅµως δὲν εἶσαι οὔτε
κρύος οὔτε ζεστός, ἀλλὰ χλιαρός, γι’ αὐτὸ θὰ σὲ ξεράσω ἀπὸ τὸ στόµα µου». Οἱ
χλιαροὶ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὴν µεγάλη πλειοψηφία καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό. Τὴν ἔλλειψη ζήλου γιὰ τὴν ὁµολογία Πίστεως τὴν ἀηδιάζει ὁ Θεός. Ἡ
ἀδιαφορία γιὰ τὴν Ἀλήθεια, ἡ χλιαρότης,
ἡ ἀδράνεια, δὲν συγχωροῦνται ἀπὸ τὸν
Θεό. Στὴ δύσκολη ἐποχή µας, ποὺ οἱ ἐχθροί
της πίστεώς µας βρίσκονται ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ κατέχουν ὑψηλὲς θέσεις, χρειάζεται πνευµατικὴ ἐγρήγορση καὶ παρρησία, προκειµένου νὰ ἀποκαλύπτονται τὰ
ὕπουλα σχέδιά τους. Εἶναι καθῆκον νὰ
ὁµολογοῦµε τὴν Πίστη µας καὶ νὰ ἀντιδροῦµε ὅταν ἄµεσα ἢ ἔµµεσά µας Τὴν
προσβάλλουν. Τώρα εἶναι καιρὸς ἐπιφυλακῆς καὶ ὄχι χαλάρωσης καὶ ραθυµίας.
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σκληρούς, ἐπιπόλαιους, ρηχούς, ἀτοµιστές,
κακεντρεχεῖς, µικρόψυχους, ἄσπλαχνους καὶ
φθονερούς. Ἂς µὴν γελοῦµε µὲ τὰ ἀγέλαστα.

Ὁ πατέρας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
ἦταν πλούσιος, ὄχι µόνο σὲ πολυτεκνία
καὶ καλλιτεκνία, ἀλλὰ πλούσιος καὶ σὲ
κτήµατα. Κτήµατα ἀκόµη καὶ στὶς περιοχὲς τοῦ Πόντου. Μιὰ µέρα ἔρχονται
ἄνθρωποί του καὶ τοῦ λένε: Ἀπὸ τὰ γύρω κτήµατα ἔρχονται στὰ δικά σου καὶ
σκοτώνουν λαγούς. Τί νὰ κάνουµε; Πῶς
νὰ φερθοῦµε; Καὶ ἐκεῖνος ἄνθρωπος µεγαλόψυχος καὶ µὲ χιοῦµορ, ἀπάντησε χαµογελώντας: Ἀφῆστε τους. Προτιµῶ νὰ
ἀποκτῶ φίλους, παρὰ νὰ ἔχω λαγούς!

ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους µας ὅτι ἀπὸ τὸ ἔτος 1917 µέχρι καὶ τὸ 1990, ἐπὶ ἑβδοµήντα χρόνια, ἡ Ρωσία ἦταν κουµµουνιστική. Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔζησε κάτω ἀπὸ ἕναν ἀνελέητο σκληρότατο διωγµό, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ ξεριζώσει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ τὴν
πίστη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.
Βασανιστήρια, δίκες, καταδίκες σὲ θανατο, σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα. Κύριος
Ο ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Σ
στόχος τῶν κουµµουνιστῶν ἦταν οἱ ἱεὉ Ἱερὸς Αὐγουστίνος εἶπε ἀπευθυνόµερωµένοι καὶ οἱ νέοι. Τοὺς ἱερωµένους
νος στὸν ἄνθρωπο
τοὺς καταδίκαζαν σ’
κάθε ἐποχῆς: «Νὰ
ἕναν ἀργὸ ἀπάνθρωΚαὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαµεν εἰς
τὸν σβέρκο µας νὰ µὴ µανθάνουν τὰ παιδιά
µὴ λατρεύεις τὸ Θεπο θάνατο πίσω ἀµας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ µᾶς
ὸ ποὺ ἐσὺ δηµιούρπὸ τὰ συρµατοπλέπαρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν
γησες, ἀλλὰ τὸ Θεὸ
γµατα στὴν παγωµέἀκόµη να’ ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι
ποὺ δηµιούργησε ἐνη Σιβηρία µὲ πολιἔχει πολλὴν δύναµη καὶ τὴν φοβοῦνται...
Ἐµεῖς, µὲ σκιάν µας τὸν Τίµιον Σταυρόν,
σένα!»
κὸ ψύχος 50 ὑπὸ τὸ
ἐπολεµήσαµεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ
µηδέν.
Στοὺς νέους
ντερβένια, σὲ µπογάζια καὶ σὲ ταµπούργια.
«ΓΕΛΑ
µαθητές , φο ιτητές,
Καὶ
αὐτὸς
ὁ
Σταυρός
µας
ἔσωσε.
Μᾶς
ἔδωσε
Ο ΤΡΕΛΟΣ
ἐργαζοµένους χρησιτὴν νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἥττα) τὸν
ΣΤ’ΑΓΕΛΑΣΤΑ»
ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση µικρότητα στὸν
µοποιοῦσαν σατανιΣταυρό, τὸν σωτήρα µας!
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἀκὲς µεθόδους, τοὺς
Ἰωάννης Μακρυγιάννης, Στρατηγὸς
πὸ τὰ πράγµατα ποὺ
ἀπέκοβαν µὲ ἀπαγοµας κάνουν νὰ γελοῦρευτικὲς διατάξεις
µε, δείχνουµε ποιοὶ ἀκριβῶς εἴµαστε. Πόἀπὸ τὴ χριστιανικὴ πίστη. Συστηµατικὰ
σο καλλιεργηµένος µπορεῖ νὰ εἶναι κακαλλιεργοῦνταν σὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ
νείς, ὅταν γελᾶ στὴν πτῶσι τοῦ ἄλλου;
ἱδρύµατα ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα. Στὶς
Ὅταν χασκογελᾶ στὰ λάθη τοῦ διπλαἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 Νεαρὸς
νοῦ του; Ὅταν γελᾶ γιὰ τοῦ ἄλλου κάΓεωργιανὸς φοιτητὴς τελείωνε µιὰ θεωποια ἀναπηρία; ∆ὲν εἶναι στ’ ἀλήθεια,
ρητικὴ Σχολὴ στὸ Κρατικὸ Πανεπιστήσκληρότητα νὰ γελᾶς µὲ τὰ παθήµατα
µιο Τιφλίδας τῆς Γεωργίας. Γιὰ νὰ πάτοῦ ἄλλου; ∆ὲν εἶναι ἀπανθρωπιὰ νὰ γερει τὸ πτυχίο του, ἔπρεπε νὰ ἐξετασθεῖ
λᾶς γιὰ ὅ,τι στὸν ἄλλο προκαλεῖ πόνο;
στὸ µάθηµα «Ἀθεΐα». Αὐτὸ ἐπέβαλλε ὁ
Σίγουρα, τὸ γέλιο εἶναι ἀποκλειστικὸ προκουµµουνισµός. Ὅταν πῆγε νὰ ἐξετανόµιο τοῦ ἀνθρώπου, γιατί τὰ ζῶα δὲν
σθεῖ, δήλωσε ὀρθὰ – κοφτὰ στὸν καθηγελοῦν. Τὸ γέλιο µας πρέπει νὰ µᾶς ξεγητή, ὅτι δὲν πιστεύει σ’ αὐτὲς τὶς ἀθεϊκουράζει, νὰ µὴν µᾶς ἐξευτελίζει. Νὰ εἶστικὲς θεωρίες καὶ δὲν θὰ ἀπαντήσει σὲ
ναι τῆς χαρᾶς µας ἔκφρασις, νὰ εἶναι τῆς
καµµία ἐρώτηση. «Μπορεῖτε νὰ µὲ κόἀγάπης ἐκδήλωσις. Νὰ εἶναι συµµετοχὴ
ψετε», εἶπε στὸν καθηγητή. «Βέβαια καὶ
στὴν εὐτυχία τοῦ ἄλλου. Ἀλλιῶς, δυστυθὰ σὲ κόψω», τοῦ εἶπε ὁ καθηγητής.
χῶς, τὸ γέλιο µας γιὰ πράγµατα ἀγέλαστα,
«Σπούδασες πέντε χρόνια καὶ ἀποφάσιθὰ µᾶς ἀποδεικνύει τρελούς, ἀλλὰ καὶ
σες νὰ µὴν πάρεις τὸ πτυχίο σου; Κρίµα
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γητὴς ἔγραψε τὸ βαθµὸ στὸ φοιτητικὸ βιβλιάριο τοῦ νεαροῦ, ὅπως συνηθιζόταν
τότε, καὶ συνέχισε τὴν ἐξέταση ἄλλων
φοιτητῶν. Ὁ φοιτητὴς ἔφυγε. Κάθισε σ’
ἕνα καφενεῖο πικραµένος. Ἄνοιξε τὸ
φοιτητικό του βιβλιάριο. Αὐτὸ ποὺ εἶδε
ἦταν ἀπίστευτο. Ὁ καθηγητής του εἶχε
βάλει «ἄριστα».

δὲν εἶναι;». «∆ὲν πειράζει», ἀπάντησε ὁ
νεαρὸς ψύχραιµα καὶ χαµηλώνοντας τὴ
φωνή του ὁ νεαρὸς λέγει στὸν καθηγητή: «Ἐσεῖς στ’ ἀλήθεια πιστεύετε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸν πίθηκο;».
Ὁ καθηγητὴς χαµογέλασε καὶ τοῦ εἶπε
«πολὺ θαρραλέος εἶσαι καὶ θὰ σοῦ βάλω 2 µόνο γιὰ τὸ θάρρος σου». Ὁ καθηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κυριακὴ Βαΐων:
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.

∆ευτέρα 5 Ἀπριλίου:
Ἀπόγευµα: Μέγας Ἑσπερινὸς
Λιτανεία Εἰκόνος
Ἀρτοκλασία
6.00 µ.µ.

Μεγάλη ∆ευτέρα
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.
Μεγάλη Τρίτη
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.
Μεγάλη Τετάρτη
Ἱερὸν Εὐχέλαιον: 5.00 µ.µ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.00–7.30 µ.µ.

Τρίτη 6 Ἀπριλίου:
Πρωί: Ὄρθρος – Λειτουργία
7.30 – 10.30 π.µ.

Μεγάλη Πέµπτη
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 – 8.00 µ.µ.

Ἀπόγευµα: Παράκλησις εἰς τὸν
Ἅγιο Ραφαὴλ 6.00 µ.µ.

Μεγάλη Παρασκευὴ
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης: 8.00–11.00 π.µ.
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου: 6.00 – 8.00 µ.µ.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 6.00 µ.µ.

Μεγάλο Σάββατο
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ.
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα
Ἑσπερινός της Ἀγάπης 6.30 µ.µ.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Κάθε Κυριακὴ ἀπόγευµα στὶς 6.00 µ.µ.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.
Σᾶς περιµένουµε.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιµ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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ΛΥΣΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΣΟΥ
Γιὰ µᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ἔχει διπλὴν ἑρµηνεία. Ἡ µία ἑορτὴ ἦτο ἡ ἡµέρα ποὺ ἔγινε αἰτία καὶ ἀπολυτρώθηµεν ἀπὸ τὸν ὑλικὸν ζυγόν, µὲ τὴν χάριν τῆς Παναγίας µας,
ἀρχῆς γενοµένης ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Λαύραν
τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἄλλη εἶναι πάλι µὲ τὸ
ἴδιο πρόσωπο, τὴν Παναγία µας, ὅπου ἀπελευθερώθηµεν ἀπὸ τὸν νοητὸν ζυγὸν
τοῦ Σατανᾶ. Ἡ µία ἀφετηρία εἶναι στὴν
Μεγίστη Λαύρα καὶ ἡ ἄλλη ἀφετηρία
εἶναι στὴ Ναζαρέτ. Προηγεῖται ἡ θρησκευτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς, διότι προϋπῆρχε καὶ σὲ µέγεθος καὶ σὲ χρόνο. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ εἶναι
ἡ ἀφετηρία καὶ ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἑορτῶν. ∆ιότι,
πῶς θὰ ἑορτάσεις Βάπτιση, Σταύρωση, Ταφή, Ἀνάσταση, ἐὰν δὲν προηγηθεῖ
ἡ σύλληψις, ὁ Εὐαγγελισµός. Εἶναι λοιπὸν ἡ µεγαλυτέρα καὶ ἡ ὡραιοτέρα
ἑορτή. Μέσα στὸν Παράδεισο ἔχει γίνει συζήτηση
γιὰ τὸν Εὐαγγελισµό. Ὅσοι µελετᾶτε
θὰ βρεῖτε αὐτὸ τὸ περιστατικὸ στὴν Γένεση, κέφ. Γ, στίχ. 15. Ὁµιλεῖ γιὰ µιὰ
γυναίκα ποὺ τὸ σπέρµα της θὰ συντρίψει
τὴν κεφαλὴ τοῦ σατανᾶ. Ἀπὸ τότε ἐµίλησε ὁ Θεὸς γι’ αὐτὴν τὴν παράξενην
σύλληψιν καὶ τὸν παράξενον αὐτὸν τοκετόν. Ὁµιλεῖ ὅτι θὰ γεννήσει µιὰ γυναίκα.
Τὸ σπέρµα τῆς γυναικὸς θὰ συντρίψει
τὴν κεφαλὴ τοῦ ὄφεως. Ἡ γυναίκα δὲν

ἔχει σπέρµα, τὸ σπέρµα εἶναι τοῦ ἀνδρός.
Ὁ ἄνδρας γεννᾶ καὶ ἡ γυναίκα τίκτει. Ἡ
γυναίκα εἶναι ἕνα χωράφι ποὺ σπείρεται. Ἀβραὰµ ἐγέννησε Ἰσαάκ. ∆ὲν λέει
ἐγέννησε Σάρρα. Ἰσαὰκ ἐγέννησε Ἰακώβ.
∆ὲν λέει ἐγέννησε Ρεβέκα. Αὐτὸ δείχνει
ὅτι κάτι παράξενο θὰ λάβει χώρα. Αὐτὸ
τὸ ἄκουσε ὁ Σατανᾶς καὶ παίρνει µέτρα,
ὥστε νὰ µὴν ὑπάρχει παρθένος γυναίκα.
Τολµῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ σηµερινὴ διαφθορὰ
δὲν εἶναι τίποτε µπροστὰ στὴν διαφθορὰ
ποὺ ὑπῆρχε ὅταν ἦλθε ὁ
Χριστὸς εἰς τὸν κόσµον.
Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἔκρυψε µέσα στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων
τὴν Θεοτόκον ἕντεκα χρόνια καὶ µετά της ἔδωσε
ἕναν προστάτην ἡλικιωµένον, σεβαστόν, τίµιον,
λογικὸν γέροντα. Καὶ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς, κέφ. Α΄, στίχ. 26,
ὁ Θεὸς στέλνει τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, κρατώντας
σκῆπτρο. Καὶ ὄχι κρίνο,
ποὺ ἔχει παπικὴ προέλευση. Πάντοτε µὲ σκῆπτρο
εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος. Ἔρχεται ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο, ἀπεσταλµένος ἀπὸ τὸν Θεόν.
Καὶ λέγει πρὸς τὴν Παναγία µας «Χαῖρε
κεχαριτωµένη». Χαῖρε Σὺ ἡ ὁποία ἔχεις
λάβει πολλᾶς χάριτας ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ
Κύριος εἶναι µαζί Σου. Ἔχεις εὐλογηθεῖ
ὅσον καµµία ἄλλη ἀπὸ τᾶς γυναίκας. Ἡ
Παναγία, µόλις εἶδε τὸν ἄγγελον ἐταράχθη. Καὶ τῆς λέγει ὁ Ἀρχάγγελος, µὴ
φοβᾶσαι, θὰ συλλάβεις εἰς τὴν κοιλία
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