τὴν πολυαρχία, ἐσεῖς ὄψεσθε, ἐσᾶς
νὰ καταριώνται οἱ ἀπόγονοί μας.»
Οἱ δυὸ αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε τίποτε δὲν μᾶς δίδαξαν…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:
Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι καὶ τὴ
Μεγάλη Τρίτη: 6.00 μ.μ.
Μ. Τετάρτη:
Ἱερόν Εὐχέλαιον καὶ Ἀκολουθία
τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου: 5.30 μ.μ.
Μ. Πέμπτη:
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ.
Ἀκολουθία Σταυρώσεως: 6.00 μ.μ.
Μ. Παρασκευή:
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ.
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ.
Μ. Σάββατο:
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ.
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: 11.00 μ.μ.
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα:
Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ.

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
13-4-2015
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
14-4-2015
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα
Λειτουργία
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Τελούνται
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

(αρ. φυλλ. 66)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μάρτιος 2015

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.

ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;
Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδένὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἀναπαυθοῦψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖμε. Ἄνεμος καὶ κύματα εἶναι οἱ θλία, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Μεπερωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάτρᾶς τὰ κύματα; Ἄλλο τόσο μπορεῖς
λασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς, ἔχουν
νὰ μετρήσεις καὶ τὰ βάσανα καὶ τὶς
ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα εἶναι ἀπαραίτηθλίψεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Φτώτη. Κανένα πλοῖο δὲν ξεκινάει, ἂν
χεια, ἀρρώστιες, ἀπιστίες, ἀχαριστίδὲν ἔχη τὴν ἄγκυρα ἐντάξει. Γιατί ὅες, διαβολὲς καὶ συκοφαντίες, ἀδικίταν σηκωθεῖ τρικυμία καὶ τὸ πλοῖο
ες καὶ κατατρεγμοί, πλεονεξίες καὶ
κινδυνεύει νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὰ
ἁρπαγές, δικαστήρια, καὶ τόσα ἄλκύματα καὶ νὰ πέση πάνω σὲ ξέρες
λα κακὰ μποροῦν νὰ βροῦν τὸν ἄνκαὶ νὰ γίνη συντρίμμια, τότε ὁ πλοίθρωπο στὸ διάστημα τῆς ἐπίγειου
αρχος διατάζει τοὺς ναῦτες νὰ ρίζωῆς του. Εἶναι τόσα τὰ βάσανα καὶ
ξουν τὴν ἄγκυρα.
οἱ θλίψεις, ὥστε
Ἡ ζωή, ἀγαπητοί
ἔρχονται στιγμὲς
μου, ποὺ ζοῦμε
ποὺ ὁ ἄνθρωπος
στὸν κόσμο αὐτὸ
χάνει τὸ θ άρρος
μοιάζει μὲ ἕνα τατου καὶ κλονίζεξίδι. Ἀρχὴ τοῦ ταται. Χρειάζεται
ξιδιοῦ μας εἶναι ἡ
κι’ αὐτὸς μιὰ ἄμέρα ποὺ γεννηγκυρα. Αὐτὴ ἡ
θήκαμε. Τέλος τοῦ ἐπίγειου ταξιἄγκυρα εἶναι ἡ ἐλπίς. Χωρὶς ἐλπίδα
διοῦ μας εἶναι ἡ μέρα ποὺ θὰ πεθάδὲν μπορεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Ἂν
νουμε. Θάλασσα εἶναι ὁ κόσμος.
ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν κοινωνία,
Καὶ ὅπως στὴ θάλασσα δὲν εἶναι
θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στηρίπάντοτε γαλήνη, ἀλλὰ ἔρχονται μέζουν τὴν ἐλπίδα τους σὲ διάφορα
ρες ποὺ ἡ θάλασσα ταράζεται ἀπὸ
πρόσωπα καὶ πράγματα. Ἐλπίδα ἔδυνατοὺς ἀνέμους καὶ σηκώνει τεχουν οἱ πολλοὶ τὰ λεφτά, τὶς καταράστια κύματα, ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ ποὺ
θέσεις στὶς τράπεζες, τὰ διαμερίσμαζοῦμε στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν εἶναι
τα, τὰ καταστήματά τους, τὰ ἐργοπάντοτε γαλήνια καὶ ἥσυχη. Λίγες
στάσιά τους, τὰ πλοῖα τους. Ἄλλοι
εἶναι οἱ μέρες ποὺ ἀπολαμβάνουμε
στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν
ἡσυχία καὶ εἰρήνη. Τὸν περισσότερο
προστασία ἀνθρώπων ποὺ …
καιρὸ τὰ κύματα δὲν μᾶς ἀφήνουν
(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)
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ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
μνιακό, τὸ ἐξέτασαν καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἀρνητικά, εὐτυχῶς.
Τώρα ἔμεινε κάτι ἐπίσης σημαντικό,
τὰ παραγεμισμένα μπαλονάκια ἐμπόδιζαν τὸν ἐγκέφαλο νὰ μεγαλώσει, ἐκεῖ μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μαγνητικὴ ποὺ ἔκανα τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ
τότε λύγισα… ὅλα μαύρισαν, κλείστηκα στὸ δωμάτιο καὶ ἔκλαιγα ὅλη
μέρα, μοῦ εἶχαν κοπεῖ τὰ πόδια στὸ
ἄκουσμα τοῦ γιατροῦ νὰ λέει «ἂς
μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός». Ντρέπομαι νὰ
τὸ πῶ ὅμως πρέπει νὰ φανῶ εἰλικρινής… Τότε σκέφτηκα νὰ τὸ τελειώσω καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν ἐδῶ,
ἔψαχνα διαβατήριο γιὰ
Λονδίνο, ἔβλεπα ἐφιάλτες
ὅτι μοῦ ἀνοίγουν τὴν κοιλιὰ καὶ μοῦ τὸ παίρνουν,
ἕνα δρᾶμα σκέτο, ἄλλες
φορὲς οὔρλιαζα, ἄλλες σιωπὴ καὶ σκοτάδι, τύψεις
γιὰ τὶς σκέψεις μου, τί μάνα ἤμουν Θεέ μου. Ὁ Θεὸς ἤξερε, μαζὶ καὶ ὁ Ἅγιος… (ἐξομολογήθηκα
ἀργότερα στὸν ἀγαπημένο μου πάτερ Θεμιστοκλῆ
στὴν ἐνορία μας στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀχαρνῶν) μετάνιωσα ποὺ φάνηκα ἄπιστη καὶ ἀδύναμη, ἔστω καὶ γιὰ τόσο λίγο 2 ἡμέρες
μετὰ τὴν μαγνητική. Μία ἡμέρα ψάχνοντας νὰ βρῶ κάτι μετρητὲς γιὰ
τὸ ζάχαρό μου, ἐπειδὴ εἴχαμε μετακομίσει πρόσφατα δὲν εἶχα ἰδέα
ποῦ μπορεῖ νὰ ἦταν. Βρῆκα μία μικρὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ μὲ
τὴν Ἅγια Ρηνούλα καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἔμεινα νὰ κοιτάζω, προσπαθῶντας νὰ θυμηθῶ, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ποῦ βρῆκα τὴν εἰκόνα. Τὴν ἑπόμενη μέρα στὴν δουλειὰ (βοηθάω τὸν ἄνδρα μου ποὺ εἶ-

Πάει καιρὸς ἀρκετὸς ποὺ θέλω νὰ
γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα… γιὰ νὰ πῶ
τὴν ἀλήθεια, αὐτὴν ποὺ βίωσα τόσο
ἔντονα ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν
δεύτερο γιό μου, τώρα πᾶμε τριῶν
μηνῶν, δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Ρηνούλας
(ἔτσι τὴν ἀποκαλῶ ἐγὼ γιατί εἶναι
τὸ κοριτσάκι τῆς καρδιᾶς μου) καὶ
φυσικὰ τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Τολμῶ
νὰ ὁμολογήσω πὼς τόσα χρόνια,
παρ’ ὅτι πιστὴ δὲν γνώριζα τοὺς
συγκεκριμένους Ἁγίους, ἦταν τότε
ποὺ σὲ μία κατὰ τὰ ἄλλα φυσιολογικὴ ἐγκυμοσύνη ποὺ τὴν παρακολουθοῦσε ὅπως καὶ στὸ
πρῶτο παιδὶ ἕνας μαιευτῆρας – ἐμβρυολόγος (εἰδικότητα στὸν ὑπέρηχο
ἐμβρύου μὲ πτυ χίο τοῦ
κορυφαίου Κύπριου Νικολαΐδη στὸ Λονδίνο, δηλαδὴ σὰν νὰ λέμε ὁ γιατρός μου εἶναι σύγχρονος
καὶ καταπληκτικὰ ἐκπαιδευμένος στὴν ἀνάλυση
ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβρύου
μέσῳ τοῦ ὑπερήχου). Ὅταν λοιπὸν περίπου στὸν
5ο μῆνα ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐξέτασης Β΄
ἐπίπεδου (ἐξέταση ποὺ μετράε ι ὁ
γιατρὸς ἕνα – ἕνα τὰ ὄργανα το ῦ
ἐμβρύου ἀπὸ ἀρτηρίες καρδιὰ ἐγκέφαλο μέχρι ἄκρα νεφρὰ ἔντερα
πρόσωπο κ.τ.λ.). Τότε λοιπὸν ἄρχισαν ὅλα. Στὸν ἐγκέφαλο ὅλοι ἔχουμε δυὸ μικρὰ μπαλονάκια μὲ ἐγκεφαλικὸ ὑγρό, στὸ δικό μου μωρὸ τὰ
μπαλονάκια αὐτὰ ἦταν παραγεμισμένα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πρέπει νὰ
κάνω ἀμνιοπαρακέντηση γιατί αὐτὸ καταρχᾶς σχετιζόταν μὲ τὸ σύνδρομο Down, λοιπόν μοῦ ἔβαλαν βελόνα στὴν κοιλιά, πῆραν ὑγρὸ ἀ-
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καὶ κοπίασαν πολὺ γιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν , ὅταν γέρασαν εἴδαμε νὰ
τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ ἀχάριστα
παιδιὰ καὶ οἱ δυστυχισμένοι γονεῖς
νὰ βρίσκουν ἄσυλο σὲ κάποιο γηροκομεῖο. Εἴδαμε κόμματα νὰ διαλύωνται καὶ ἄλλα νέα νὰ ἐμφανίζωνται. Τί δείχνουν ὅλα αὐτά; ∆είχνουν, ὅτι οἱ ἐλπίδες ποὺ στηρίζουν
οἱ ἄνθρωποι στὰ διάφορα πρόσωπα
ἢ πράγματα, δὲν εἶχαν βάσεις στερεές. Οἱ ἐλπίδες τους μοιάζουν μὲ ἄγκυρα, ποὺ ἡ ἁλυσίδα της δὲν ἄντεξε
στὰ ἄγρια κύματα, ἔσπασε καὶ ἄφησε τὸ πλοῖο ἀπροστάτευτο. Ἐλπίδα
σταθερή, ἀληθινή, φωνάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι μία. Εἶναι ὁ
Χριστὸς (Ἑβρ. 6,19). Ὁ Χριστὸς δὲν
βρίσκεται σωματικῶς στὴ γῆ. Βρίσκεται στοὺς οὐρανούς. Ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ ἔχει τὴν ἐλπίδα
του σὰν ἄγκυρα ποὺ εἶναι ριγμένη
στερεὰ καὶ ἀκλόνητη πο λὺ ψηλά,
πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, ἐκεῖ ποὺ εἶναι
ὁ Χριστὸς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ πιστὸς
κρατιέται καὶ δὲν φοβᾶτ αι μήπως
πέση στὸ χάος τῆς ἀπελπισίας. Αἰσθάνεται, μέσα στὴν καρδιά του τὸ
Χριστὸ νὰ τὸν παρηγορή, νὰ τὸν ἐνισχύη στὶς δύσκολες στ ιγμὲς τῆς
ζωῆς του.

ση γιὰ τὴ συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ὕπηρχε καὶ ἄρθρο ποὺ
καθόριζε τὸν ἀριθμὸ τῶν σ τρατηγῶν σὲ πενήντα (50) καὶ τὸν ἀριθμὸ
τῶν βουλευτῶν σὲ ἑκατὸν πενήντα
(150). Ὁ Κολοκοτρώνης ὅμως ἦταν
ἀντίθετος. Ὁπότε ὁ Ζαΐμης τοῦ εἶπε:
-Κολοκοτρώνη, μὴν κάνεις ἔτσι καὶ
ψήφισε. Στὰ χέρια σου εἶναι νὰ λευτερώσεις τὴν πατρίδα καὶ μαζὶ μ’
αὐτὴ καὶ ἐμᾶς. –Σεβαστή συνέλευση,
ἀπάντησε ὁ Κολοκοτρώνης, δὲν εἶναι καλὰ πράγματα αὐτὰ ποὺ θέλετε νὰ ψηφίσετε. Κάνατε νὰ εἶναι τόσοι βουλευτὲς καὶ στρατηγοί. Γιατί;
Θὰ μᾶς φέρουν τόσα ἔξοδα, καὶ τόσες ζημίες ποὺ δὲν μπορῶ νὰ προφητέψω. Πολλοὶ καπεταναίοι, μὲ
πολλὲς γνῶμες τὸ βουλιάζουν τὸ καράβι. Τὸ Ἔθνος μας εἶναι νέο καὶ
φτωχικὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώσει τόσους «ἄκαπνους» στρατηγοὺς
καὶ τόσους «ἄχρηστους» βουλευτές.
«∆ὲν εἶναι ἔτσι Γέρο», τοῦ ἀντέλεξε
ὁ Ζαΐμης, «μὴν γίνεσαι ἐμπόδιο γιὰ
τὴν πατρίδα». «Ἐγὼ θὰ ψηφίσω, μὰ
ὅσα κακὰ βροῦν τὸν τόπο μας ἀπὸ

«ΕΣΕΙΣ ΟΨΕΣΘΕ»

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1823 εἶχε συνέλθει
στὸ Ἄστρος Κυνουρίας ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη. Μεταξὺ
τῶν θεμάτων ποὺ ἤσαν ὑπὸ συζήτη-
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τὰ γεράματα τοῦ ἰδίου καὶ τῆς συζύγου του. – Ἅμα ἀρρωστήσει ἡ γυναῖκα μου πάτερ, τοῦ ἔλεγε, τί θὰ
γίνει; - Ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ἀγαπώσα
καρδία σου καὶ δὲν θὰ δώσει ἀσθένεια, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Αὐτὸς
παρὰ ταῦτα δὲν ὑπάκουσε. Μετὰ τὸ
θάνατο τῆς συζύγου του ὁ Γέροντας
τὸν προέτρεπε ἐκ νέου νὰ δώση ἐλεημοσύνη. Πάτερ, ἔλεγε ἐκεῖνος. Θὰ
τὰ ἀφήσω μὲ διαθήκη σὲ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. – Τότε, δὲν «θὰ τὰ
ἀφήσεις». Θὰ σὲ ἀφήσουν ἐκεῖνα!
τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας χαριτολογώντας. – Ὄχι, ἀγαπητέ μου. Ἂν τὰ δώσεις τώρα, τότε πράγματι τὰ ἀφήνεις. Ἂν ὅμως τὰ διαθέσεις μετὰ θάνατον, τότε σὲ ἀφήνουν. Καὶ γιὰ νὰ
καταλάβης τί ἐννοῶ, σοῦ λέω τὸ ἑξῆς· Σοῦ ἐπιτρέπω νὰ τὰ πάρεις μαζί
σου. Μπορεῖς; Βεβαίως ὄχι! – Βλέπεις λοιπόν; Ἄρα αὐτὰ σὲ ἀφήνουν!
∆ὲν τὰ ἀφήνεις ἐσύ! Καὶ ὁ συνομιλητής του πείσθηκε… (Ὑποθῆκες ζωῆς. Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία
τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου)

τὰ πάρεις. Ὁ μικρός μας οὔτε καν
ποὺ τὸ σκεφτόταν. Τὰ χέρια του ἦταν κοκκαλωμένα ἀπὸ τὸ κρύο καὶ
δὲν ἔβγαιναν εὔκολα ἀπὸ τὶς τσέπες.
«Τί κάνεις ἐδῶ;» τὸν ρώτησε μία καλοβαλμένη ψηλὴ γυναῖκα. Σήκωσε
τὰ μάτια του καὶ ἔκανε κάμποση ὥρα μέχρι νὰ φτάσει τὰ μάτια της.
Πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὰ ἀκριβά της
ροῦχα, τὴν τσάντα, τὰ βραχιόλια,
τὰ κολλιὲ καὶ κατέληξε στὰ μεγάλα
της μάτια ποὺ τὸν κοιτοῦσαν ἴσαμε
τὴν ψυχή του. Ξανακολλᾶ τὸ πρόσωπό του στὴ βιτρίνα καὶ λέει «Περιμένω νὰ μοῦ χαρίσει ὁ Θεὸς ἕνα
ζευγάρι παπούτσια…» ∆ίχως δεύτερη σκέψη ἡ γυναῖκα παίρνει τὸν μικρὸ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μπαίνουν στὸ
κατάστημα. Κάθεται ἐκεῖνος στὸν
μικρὸ καναπὲ καὶ κάποια πωλήτρια
πλησιάζει καὶ τοῦ καθαρίζει τὰ πόδια. Ὕστερα τοῦ φοράει ἕνα ζευγάρι καινούριες κάλτσες καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὲς ἐκεῖνο τὸ ζευγάρι παπούτσια ποὺ ζήλευε τόσην ὥρα. Βγῆκαν
ἀπὸ τὸ κατάστημα. Ἡ γυναῖκα ἔσκυψε καὶ φίλησε τὸν μικρὸ τρυφερὰ στὸ μέτωπο. «Νὰ προσέχεις» τοῦ
εἶπε καὶ ἔκανε νὰ φύγει. «Συγνώμη…»
εἶπε ὁ μικρὸς ποὺ δὲν εἶχε συνέλθει
ἀπὸ τὴν ἔκπληξη. «Ναί;» κοντοστάθηκε ἡ γυναῖκα. «Μήπως εἶστε ἡ σύζυγος τοῦ Θεοῦ;» ρώτησε ἐκεῖνος καὶ
ἔμεινε ἀρκετὴ ὥρα μὲ τὴ χαρὰ μπερδεμένη μὲ ἀπορία καὶ εὐγνωμοσύνη.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
Τέλος Νοέμ βρη θὰ ἤτανε…
Ἐκείνη τὴ χρονιὰ τὰ κρύα εἶχαν ἀρχίσει ἀπὸ νωρίς. Οἱ
βιτρίνες ἀπὸ
καιρὸ στὸν δικό τους κόσμο.
Ὁ μικρὸς διαβάτης εἶχε κολλήσει τὴ μύτη
του σὲ μιὰ βιτρίνα. Παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν. Ὅπως ἔπεφταν ἐπάνω τους τὰ χρωματιστὰ φῶτα ἔφτανε νὰ ἁπλώσεις τὰ χέρια σου καὶ νὰ

ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε πόσο ἀπατηλές, πόσο ψεύτικες εἶναι οἱ
ἐλπίδε ς αὐτές. Εἴδαμε κυβερ νῆτες
πο ὺ τοὺς ἔτρεμε ὁ κόσμος, νὰ π έφτουν, νὰ γίνονται οἱ πιὸ ἀδύναμοι.
Εἴδαμε ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν ὑγεία
ἀτσάλινη ξαφνικὰ νὰ πέφτουν στὸ
κρεβάτι. Ἄλλους, ποὺ εἶχαν παιδιὰ
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ναι ὀδοντίατρος) χτυπάει τὸ κουδοῦνι καὶ ἔρχεται μιὰ κυρία παλιὰ
ἀσθενὴς καὶ μοῦ λέει… ἔμαθα πὼς
εἶσαι ἔγκυος καὶ θέλησα νὰ σοῦ δώσω αὐτὸ «εἶναι ἕνα βαμβάκι μὲ λάδι
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ Μυτιλήνης»
μοῦ λέει. Τὰ ἔχασα, δυὸ φορὲς ἀπανωτὰ ὁ ἴδιος Ἅγιος. Τὴν ἴδια ἡμέρα
ἔψαχνα στὸ ἴντερνετ γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ ἐμβρύου καὶ ἔβλεπα παντοῦ «θαῦμα ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα… στὸ ἄλλο
πρόβλημα κ.τ.λ.». Ὅλα σχετίζονταν
μὲ ἔμβρυα, τότε ἦταν ποὺ μοῦ χτύπησε καμπανάκι. Θέλω νὰ τὸν γνωρίσω εἶπα καὶ ἔτρεξα νὰ μάθω πληροφορίες στὸ ἴντερνετ. Ὅση ὥρα ἔψαχνα μύριζα μύρο, τὰ ἔμαθα ὅλα
καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς τί πέρασαν ἀπὸ
τοὺς Τουρκαλαράδες, μακελειό, ἔκλαψα λὲς καὶ ἤμουν μπροστά. Τότε
ἦταν ποὺ ἔψαξα νὰ βρῶ Ἅγιο Ραφαὴλ στὴν Ἀθῆνα. Βρῆκα Ἄνω
Σούλι Μαραθῶνα. Θεολόγε, λέω
στὸν ἄνδρα μου, θέλω νὰ μὲ πᾶς. Ἦταν Πέμπτη 12/6/2014 ὅταν ἄγγιξα
τὸν Βράχο, ὅταν τὸν πρωτοεῖδα ἦταν σὰν νὰ μὲ γέννησε ξανά. Μύριζα μύρο συνέχεια, ἔπινα κάθε πρωὶ
Ἁγιασμὸ τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ Μαραθῶνα καὶ ἔβαζα 3 μὲ 4 φορὲς τὴν ἡμέρα λαδάκι στὴν κοιλιὰ ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο καντίλι τοῦ Ἁγίου, προσευχὴ καθημερινή, τοῦ μιλοῦσα συνέχεια. Πέρασαν οἱ μῆνες καὶ λίγο
πρὶν γεννήσω τὸν Ἰωάννη μου, οἱ
μετρήσεις εἶχαν πέσει, τὰ μπαλονάκια μίκρυναν, ὁ ἐγκέφαλος μεγάλωσε κανονικά, ἐπιστημονικὸς ὅρος
δὲν ὑπάρχει «διάταση κοιλιῶν ἐγκέφαλου» πιά, μοῦ εἶπε ὁ γιατρός μου!
Ἔκλαψα ἀπὸ εὐτυχία πιά, ὅλα ἦταν τέλεια, ἦταν θαῦμα. Ὅλα πῆγαν καλά, γέννησα μὲ καισαρικὴ ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι 3,800 κιλὰ
πολὺ ὄμορφο μὲ ἕνα σημάδι στὸ μέ-

τωπο ποὺ θύμιζε ἀνεπαίσθητα
σταυρό!!! ∆ὲν τὸ πίστευα. Τὸ λαδάκι
τοῦ Ἁγίου ποὺ σταύρωνα τὴν κοιλιὰ τὸ ἔβαζα πάντα ἐκεῖ ποὺ ἦταν
τὸ κεφάλι τοῦ μωροῦ (τὸ ἤξερα λόγω τῶν συχνῶν ὑπερήχων). Αἱμαγγίωμα τὸ ὀνόμασαν οἱ γιατροί, ἐγὼ
ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Ἅγιος θέλησε νὰ μοῦ δείξει πὼς ἦταν ἐκεῖ. Νὰ
σημειώσω πὼς 5 ἡμερῶν τὸ μωρὸ ἔπαθε πνιγμὸ ἐπειδὴ τοῦ ἀνέβηκε τὸ
γάλα στὸν ὕπνο του, εἶχε μαυρίσει,
τὸ πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο καὶ παρακαλοῦσα «Ἅγιέ μου, μὴ μοῦ τὸ
πάρεις. Σῶσε το.» Ὅταν βγῆκε ὁ ἄνδρας μου καὶ μοῦ εἶπε πὼς τοῦ ρούφηξαν μὲ ἀναρρόφηση τὰ ὑγρὰ καὶ
τὸ ἔσωσαν. Σχεδὸν ἀπὸ τὸ στρὲς ἔπεσα κάτω, καὶ τότε ἔνιωσα τὸν Ἅγιο νὰ μοῦ λέει, σήκω ὄρθια. Ἅγιε
Ραφαήλ μου, Ἅγια Ρηνούλα, Ἅγιε
Νικόλα. Μεγάλη ἡ μεσιτεία σας
πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν οἰκογένειά
μου!! Σᾶς ἀγαπῶ βαθειά, σᾶς σκέφτομαι συνέχεια.
Μαρία Κ., Ἅγ. Ἐλευθέριος, Ἀθῆνα.
(Θὰ ἤθελα νὰ δημοσιεύσετε
ὅ,τι μπορεῖτε ἀπὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ
δώσουμε κουράγιο σὲ ἀνθρώπους
ποὺ τὸ ἔχουν ἀνάγκη)
ΤΟ ΠΙΣΤΟ ΕΛΑΦΙ

Ἡ Ἅγια Μαῦρα ἔζησε τὸν 17ο – 18ο
αἰῶνα. Καταγόταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ
τῆς κοιλάδας Μπιστρίτα καὶ στὰ εἴκοσί της χρόνια ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ πῆγε στὴ Σκήτη Σιλβέ-
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στρου. Ἡ ζωή της ἦταν ἀσκητική,
λίγες ὧρες ὕπνου σὲ μία καρέκλα, ἐλάχιστο φαγητὸ μία φορὰ τὴν ἡμέρα, μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, ἑκατοντάδες μετάνοιες, σιωπή, προσευχή, δάκρυα. Μόνο μιὰ συντροφιὰ
εἶχε, τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους, ποὺ τὴν
ἀγαποῦσαν καὶ τὴν ἐπισκέπτονταν
συχνά. Ὕπηρχε ὅμως καὶ ἕνα ἐλάφι,
ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε παντοῦ, ὅπου
κι’ ἂν πήγαινε. Ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο
καιρό, ἡ Ἅγια Μαῦρα ἀναζήτησε
τὴν τέλεια ἀπομόνωση καὶ ἀποτραβήχτηκε σ’ ἕνα ξέφωτο, κάτω ἀπὸ
τὴν κορυφὴ ἑνὸς ὄρους, ὅπου ἔφτιαξε ἕνα στοιχειῶδες κατάλυμα γιὰ νὰ
προφυλάσσεται ἀπὸ τὰ χιόνια καὶ
τὶς βροχές, τὸ ἐλάφι τὴν ἀκολούθησε κι’ ἐκεῖ καὶ ἦταν ἡ μόνη της συντροφιά, μέχρι τὸ θάνατό της. (Ἀπὸ
τὸ βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ, Ζῷα
καὶ Ἄνθρωποι, ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος
Στέφανος», Ἀθῆνα 2007.

λωστε, μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος, δίνοντας τὴν ἐξουσία στοὺς Ἀποστόλους
Του, καὶ κατ’ ἐπέκταση στοὺς ἱερωμένους, λέγοντάς τους: «ἂν τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,
ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. 20,23). ∆ηλαδὴ σὲ ὅποιους θὰ
συγχωρήσετε τὶς ἁμαρτίες, θὰ τοὺς
συγχωρεθοῦν· καὶ σ’ ὅποιον θὰ τὶς
κρατήσετε, θὰ μείνουν κρατημένες
καὶ ἀσυγχώρητες. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μεγάλη εὐσπλαχνία Του
μᾶς δίνουν τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα νὰ προσερχόμαστε στὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἔτσι λαμβάνουμε τὴν συγχώρεση τῶν
ἁμαρτιῶν μας, διότι δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία, ποὺ δὲν τὴν συγχωρεῖ ὁ Θεός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἂν ἐμεῖς δὲν μετανοοῦμε καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας ἀπὸ κάθε
ἀκαθαρσία. Ἂς μὴν ἀφήσουμε, λοιπόν, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία καὶ φέτος.
Ἂς τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε γιὰ τὸ ὄφελος τῆς αἰώνιας ψυχῆς μας. Μὴ
μείνουμε, καὶ πάλι, μόνο στὰ αὐγά,
στὰ κουλούρια καὶ στὰ ἀρνιά. Αὐτὰ μᾶς δίνουν, ἴσως μόνο μία πρόσκαιρη χαρά. Τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θὰ τὰ νιώσουμε
καὶ θὰ τὰ βιώσουμε ἀληθινά, μόνο
ἐὰν ἔχουμε προετοιμαστεῖ κατάλληλα μὲ τὴν νηστεία, τὴν μετάνοια καὶ
τὴν ἐξομολόγηση καὶ ἔτσι, προσέλθουμε καθαροὶ νὰ μεταλάβουμε τὰ
Ἄχραντα Μυστήρια, τὴν ἡμέρα ἐκείνη, κάνοντας τὸν ἑαυτὸ μας κοινωνὸ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα μας.

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τὸ Μυστήριο
τῆς Ἐξομολογήσεως εἶναι ὁ
ΜΟΝΟΣ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο καθαρίζουν οἱ ἁμαρτίες μας. Οὔτε
ἐὰν σταθοῦμε
μπρ ο στὰ σ ὲ
μιὰ εἰκόνα καὶ
ἀπαριθμήσουμε τὶς ἁμαρτίες μας ἐξαλείφονται,
οὔτε ἐὰν πᾶμε σὲ ἕ ν α ἐρημικὸ ξωκλῆσι καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ
νὰ μᾶς τὶς ἀφαιρέσει θὰ καταφέρουμε κάτι. Ἡ ψυχὴ καθαρίζει μόνο
ὅταν ἀναφέρουμε τὶς ἁμαρτίες μας
στὸν Πνευματικὸ καὶ λάβουμε τὴν
συγχωρητικὴ εὐχὴ κάτω ἀπὸ τὸ πετραχῆλι του. Αὐτὴ τὴν ἐντολή, ἄλ-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Πολλοί, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ποὺ βιώνουμε στεναχωριοῦνται ποὺ
δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν οἰκονομικᾶ τοὺς συνανθρώπους τους. Ὅμως, ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο νὰ
δώσουμε χρήματα. Πάνω ἀπὸ τὴν ὑ-

4

λικὴ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πνευματικὴ
ἐλεημοσύνη. Νὰ παρηγορήσουμε ἕνα πενθοῦντα. Νὰ ἐνισχύσουμε ἕναν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει ταλαιπωρηθεῖ στὴ ζωή του. Αὐτὰ εἶναι πνευματικὴ ἐλεημοσύνη. Νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ κάποιον ὅταν ἀδικῆται,
προτάσσοντας τὸ στῆθος μας γιὰ νὰ
τὸν ὑπερασπίσουμε, ἐνδεχομένως, ἔχοντας κι’ ἐμεῖς συνέπειες. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη, ὕψιστη ἐλεημοσύνη. Εἶναι θυσία. Ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὑλική.
Μποροῦμε νὰ ψωνίσουμε γιὰ ἕναν
κατάκοιτο, νὰ τοῦ κάνουμε συντροφιά, νὰ τὸν ταΐσουμε ἐνδεχομένως ἢ
νὰ τοῦ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Σὲ
μιὰ τέτοια περίπτωση μπορεῖ νὰ εἶναι ἄρρωστος ἕνας πλούσιος καὶ νὰ
εἶναι ἕνας φτωχὸς ἐκεῖνος ποὺ τὸν
βοηθᾶ καὶ προσφέρει τὴν ἐλεημοσύνη. Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ δείξει ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλανθρωπία
του, ὅταν ἀντιληφθεῖ πὼς σὲ κάτι
μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμος γιὰ νὰ θεραπεύσει μιὰ ἀνάγκη ἢ μιὰ δύσκολη
κατάσταση ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ συνάνθρωπός του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ
πνευματικὴ ἐλεημοσύνη.

δικό μου, ἐσὺ δικό σου καὶ θὰ μαλώσουμε καὶ θὰ πάρουμε μία ἰδέα
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐντάξει, λέγει, ἄντε, κᾶνε τὴν ἀρχή. Λέγει, λοιπόν, ὁ πρῶτος: «Αὐτὸ τὸ
σκαμνὶ εἶναι δικό μου!». «Πάρτο!»
τοῦ λέγει ὁ ἄλλος. «Μὰ δὲν εἴπαμε
ὅτι θὰ μαλώσουμε;». «Ἄντε, καημένε», λέγει, «ποὺ θὰ μαλώσω γιὰ ἕνα
σκαμνί». Οὔτε γιὰ ἀστεῖο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν κάνη νὰ θυμώση! Οὔτε
γιὰ ἀστεῖο δὲν μποροῦσε νὰ μαλώση ὁ εὐλογημένος, ἀφοῦ εἶχε τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη! Ἐμεῖς σήμερα, κι’
ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶναι δικό μας, θέλουμε νὰ τὸ πάρουμε! Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύση ἐσωτερικῶς, θὰ
εἰρηνεύση καὶ ἐξωτερικῶς. Ὅταν ἔχω εἰρήνη ἐγὼ μὲ τὸν ἑαυτό μου,
γιατί νὰ τσακωθῶ μὲ τὸν ἕνα, γιατί
νὰ μαλώσω μὲ τὸν ἄλλον; Καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἴδιο. Καὶ ἐὰν σήμερα κάποτε
καυγαδίζουμε κι’ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ μέσα στὰ σπίτια μας, εἶναι διότι εἴμεθα ἀκόμη ἀτελεῖς· δὲν ἔχουμε
προχωρήσει στὴν χριστιανικὴ τελειότητα.

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ. ΑΛΛΑ!!!

Κ ά π ο τ ε ἐπ ή γ ε
νὰ συμβουλευθῆ
τὸν γέροντα Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο ἕνας
εὐκατάστατος ἡλικιωμένος κύριος πῶς νὰ διαθέση τὴν περιουσία του, συντάσσοντας τὴ διαθήκη
του. Ἦταν ἄτεκνος. Ὁ Γέροντας τὸν
συμβούλευσε νὰ ἀρχίση νὰ διαθέτη
τὴν περιουσία του, ἡ ὁποία ἦταν
ἀρκετή, ὅσο ἀκόμη θὰ βρισκόταν
στὴ ζωή. Ἐκεῖνος ἀντιδροῦσε μὲ τὴ
δικαιολογία ὅτι τὰ χρειάζεται γιὰ

∆ΕΝ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙΣ,
ΣΕ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Κάποτε δ υὸ
καλόγηροι,
λέγει τὸ Γεροντικό, ἀποροῦσαν
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. ∆ὲν
μποροῦσαν νὰ τὸ καταλάβουν. Λέγει, λοιπόν, ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: Ἄκουσε. Θὰ κάνουμε κι’ ἐμεῖς μία δοκιμή, μία «πρόβα» γιὰ νὰ καταλάβουμε πῶς μαλώνουν. Αὐτὸ τὸ σκαμνί, θὰ λέγω ὅτι εἶναι δικό μου. Ἐσὺ θὰ λέγης ὅτι εἶναι δικό σου. Ἐγὼ
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συχνά. Ὕπηρχε ὅμως καὶ ἕνα ἐλάφι,
ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε παντοῦ, ὅπου
κι’ ἂν πήγαινε. Ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο
καιρό, ἡ Ἅγια Μαῦρα ἀναζήτησε
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ἂν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. 20,23). ∆ηλαδὴ σὲ ὅποιους θὰ
συγχωρήσετε τὶς ἁμαρτίες, θὰ τοὺς
συγχωρεθοῦν· καὶ σ’ ὅποιον θὰ τὶς
κρατήσετε, θὰ μείνουν κρατημένες
καὶ ἀσυγχώρητες. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μεγάλη εὐσπλαχνία Του
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ἁμαρτιῶν μας, διότι δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία, ποὺ δὲν τὴν συγχωρεῖ ὁ Θεός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἂν ἐμεῖς δὲν μετανοοῦμε καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας ἀπὸ κάθε
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Ἂς τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε γιὰ τὸ ὄφελος τῆς αἰώνιας ψυχῆς μας. Μὴ
μείνουμε, καὶ πάλι, μόνο στὰ αὐγά,
στὰ κουλούρια καὶ στὰ ἀρνιά. Αὐτὰ μᾶς δίνουν, ἴσως μόνο μία πρόσκαιρη χαρά. Τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θὰ τὰ νιώσουμε
καὶ θὰ τὰ βιώσουμε ἀληθινά, μόνο
ἐὰν ἔχουμε προετοιμαστεῖ κατάλληλα μὲ τὴν νηστεία, τὴν μετάνοια καὶ
τὴν ἐξομολόγηση καὶ ἔτσι, προσέλθουμε καθαροὶ νὰ μεταλάβουμε τὰ
Ἄχραντα Μυστήρια, τὴν ἡμέρα ἐκείνη, κάνοντας τὸν ἑαυτὸ μας κοινωνὸ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα μας.
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Τὸ Μυστήριο
τῆς Ἐξομολογήσεως εἶναι ὁ
ΜΟΝΟΣ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο καθαρίζουν οἱ ἁμαρτίες μας. Οὔτε
ἐὰν σταθοῦμε
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μιὰ εἰκόνα καὶ
ἀπαριθμήσουμε τὶς ἁμαρτίες μας ἐξαλείφονται,
οὔτε ἐὰν πᾶμε σὲ ἕ ν α ἐρημικὸ ξωκλῆσι καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Θεὸ
νὰ μᾶς τὶς ἀφαιρέσει θὰ καταφέρουμε κάτι. Ἡ ψυχὴ καθαρίζει μόνο
ὅταν ἀναφέρουμε τὶς ἁμαρτίες μας
στὸν Πνευματικὸ καὶ λάβουμε τὴν
συγχωρητικὴ εὐχὴ κάτω ἀπὸ τὸ πετραχῆλι του. Αὐτὴ τὴν ἐντολή, ἄλ-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Πολλοί, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ποὺ βιώνουμε στεναχωριοῦνται ποὺ
δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν οἰκονομικᾶ τοὺς συνανθρώπους τους. Ὅμως, ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο νὰ
δώσουμε χρήματα. Πάνω ἀπὸ τὴν ὑ-
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λικὴ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πνευματικὴ
ἐλεημοσύνη. Νὰ παρηγορήσουμε ἕνα πενθοῦντα. Νὰ ἐνισχύσουμε ἕναν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει ταλαιπωρηθεῖ στὴ ζωή του. Αὐτὰ εἶναι πνευματικὴ ἐλεημοσύνη. Νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ κάποιον ὅταν ἀδικῆται,
προτάσσοντας τὸ στῆθος μας γιὰ νὰ
τὸν ὑπερασπίσουμε, ἐνδεχομένως, ἔχοντας κι’ ἐμεῖς συνέπειες. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη, ὕψιστη ἐλεημοσύνη. Εἶναι θυσία. Ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὑλική.
Μποροῦμε νὰ ψωνίσουμε γιὰ ἕναν
κατάκοιτο, νὰ τοῦ κάνουμε συντροφιά, νὰ τὸν ταΐσουμε ἐνδεχομένως ἢ
νὰ τοῦ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Σὲ
μιὰ τέτοια περίπτωση μπορεῖ νὰ εἶναι ἄρρωστος ἕνας πλούσιος καὶ νὰ
εἶναι ἕνας φτωχὸς ἐκεῖνος ποὺ τὸν
βοηθᾶ καὶ προσφέρει τὴν ἐλεημοσύνη. Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ δείξει ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλανθρωπία
του, ὅταν ἀντιληφθεῖ πὼς σὲ κάτι
μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμος γιὰ νὰ θεραπεύσει μιὰ ἀνάγκη ἢ μιὰ δύσκολη
κατάσταση ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ συνάνθρωπός του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ
πνευματικὴ ἐλεημοσύνη.

δικό μου, ἐσὺ δικό σου καὶ θὰ μαλώσουμε καὶ θὰ πάρουμε μία ἰδέα
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐντάξει, λέγει, ἄντε, κᾶνε τὴν ἀρχή. Λέγει, λοιπόν, ὁ πρῶτος: «Αὐτὸ τὸ
σκαμνὶ εἶναι δικό μου!». «Πάρτο!»
τοῦ λέγει ὁ ἄλλος. «Μὰ δὲν εἴπαμε
ὅτι θὰ μαλώσουμε;». «Ἄντε, καημένε», λέγει, «ποὺ θὰ μαλώσω γιὰ ἕνα
σκαμνί». Οὔτε γιὰ ἀστεῖο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν κάνη νὰ θυμώση! Οὔτε
γιὰ ἀστεῖο δὲν μποροῦσε νὰ μαλώση ὁ εὐλογημένος, ἀφοῦ εἶχε τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη! Ἐμεῖς σήμερα, κι’
ἐκεῖνο ποὺ δὲν εἶναι δικό μας, θέλουμε νὰ τὸ πάρουμε! Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύση ἐσωτερικῶς, θὰ
εἰρηνεύση καὶ ἐξωτερικῶς. Ὅταν ἔχω εἰρήνη ἐγὼ μὲ τὸν ἑαυτό μου,
γιατί νὰ τσακωθῶ μὲ τὸν ἕνα, γιατί
νὰ μαλώσω μὲ τὸν ἄλλον; Καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἴδιο. Καὶ ἐὰν σήμερα κάποτε
καυγαδίζουμε κι’ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ μέσα στὰ σπίτια μας, εἶναι διότι εἴμεθα ἀκόμη ἀτελεῖς· δὲν ἔχουμε
προχωρήσει στὴν χριστιανικὴ τελειότητα.

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ. ΑΛΛΑ!!!

Κ ά π ο τ ε ἐπ ή γ ε
νὰ συμβουλευθῆ
τὸν γέροντα Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο ἕνας
εὐκατάστατος ἡλικιωμένος κύριος πῶς νὰ διαθέση τὴν περιουσία του, συντάσσοντας τὴ διαθήκη
του. Ἦταν ἄτεκνος. Ὁ Γέροντας τὸν
συμβούλευσε νὰ ἀρχίση νὰ διαθέτη
τὴν περιουσία του, ἡ ὁποία ἦταν
ἀρκετή, ὅσο ἀκόμη θὰ βρισκόταν
στὴ ζωή. Ἐκεῖνος ἀντιδροῦσε μὲ τὴ
δικαιολογία ὅτι τὰ χρειάζεται γιὰ

∆ΕΝ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙΣ,
ΣΕ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Κάποτε δ υὸ
καλόγηροι,
λέγει τὸ Γεροντικό, ἀποροῦσαν
πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι. ∆ὲν
μποροῦσαν νὰ τὸ καταλάβουν. Λέγει, λοιπόν, ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: Ἄκουσε. Θὰ κάνουμε κι’ ἐμεῖς μία δοκιμή, μία «πρόβα» γιὰ νὰ καταλάβουμε πῶς μαλώνουν. Αὐτὸ τὸ σκαμνί, θὰ λέγω ὅτι εἶναι δικό μου. Ἐσὺ θὰ λέγης ὅτι εἶναι δικό σου. Ἐγὼ
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τὰ γεράματα τοῦ ἰδίου καὶ τῆς συζύγου του. – Ἅμα ἀρρωστήσει ἡ γυναῖκα μου πάτερ, τοῦ ἔλεγε, τί θὰ
γίνει; - Ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ἀγαπώσα
καρδία σου καὶ δὲν θὰ δώσει ἀσθένεια, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Αὐτὸς
παρὰ ταῦτα δὲν ὑπάκουσε. Μετὰ τὸ
θάνατο τῆς συζύγου του ὁ Γέροντας
τὸν προέτρεπε ἐκ νέου νὰ δώση ἐλεημοσύνη. Πάτερ, ἔλεγε ἐκεῖνος. Θὰ
τὰ ἀφήσω μὲ διαθήκη σὲ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. – Τότε, δὲν «θὰ τὰ
ἀφήσεις». Θὰ σὲ ἀφήσουν ἐκεῖνα!
τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας χαριτολογώντας. – Ὄχι, ἀγαπητέ μου. Ἂν τὰ δώσεις τώρα, τότε πράγματι τὰ ἀφήνεις. Ἂν ὅμως τὰ διαθέσεις μετὰ θάνατον, τότε σὲ ἀφήνουν. Καὶ γιὰ νὰ
καταλάβης τί ἐννοῶ, σοῦ λέω τὸ ἑξῆς· Σοῦ ἐπιτρέπω νὰ τὰ πάρεις μαζί
σου. Μπορεῖς; Βεβαίως ὄχι! – Βλέπεις λοιπόν; Ἄρα αὐτὰ σὲ ἀφήνουν!
∆ὲν τὰ ἀφήνεις ἐσύ! Καὶ ὁ συνομιλητής του πείσθηκε… (Ὑποθῆκες ζωῆς. Ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία
τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου)

τὰ πάρεις. Ὁ μικρός μας οὔτε καν
ποὺ τὸ σκεφτόταν. Τὰ χέρια του ἦταν κοκκαλωμένα ἀπὸ τὸ κρύο καὶ
δὲν ἔβγαιναν εὔκολα ἀπὸ τὶς τσέπες.
«Τί κάνεις ἐδῶ;» τὸν ρώτησε μία καλοβαλμένη ψηλὴ γυναῖκα. Σήκωσε
τὰ μάτια του καὶ ἔκανε κάμποση ὥρα μέχρι νὰ φτάσει τὰ μάτια της.
Πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὰ ἀκριβά της
ροῦχα, τὴν τσάντα, τὰ βραχιόλια,
τὰ κολλιὲ καὶ κατέληξε στὰ μεγάλα
της μάτια ποὺ τὸν κοιτοῦσαν ἴσαμε
τὴν ψυχή του. Ξανακολλᾶ τὸ πρόσωπό του στὴ βιτρίνα καὶ λέει «Περιμένω νὰ μοῦ χαρίσει ὁ Θεὸς ἕνα
ζευγάρι παπούτσια…» ∆ίχως δεύτερη σκέψη ἡ γυναῖκα παίρνει τὸν μικρὸ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μπαίνουν στὸ
κατάστημα. Κάθεται ἐκεῖνος στὸν
μικρὸ καναπὲ καὶ κάποια πωλήτρια
πλησιάζει καὶ τοῦ καθαρίζει τὰ πόδια. Ὕστερα τοῦ φοράει ἕνα ζευγάρι καινούριες κάλτσες καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὲς ἐκεῖνο τὸ ζευγάρι παπούτσια ποὺ ζήλευε τόσην ὥρα. Βγῆκαν
ἀπὸ τὸ κατάστημα. Ἡ γυναῖκα ἔσκυψε καὶ φίλησε τὸν μικρὸ τρυφερὰ στὸ μέτωπο. «Νὰ προσέχεις» τοῦ
εἶπε καὶ ἔκανε νὰ φύγει. «Συγνώμη…»
εἶπε ὁ μικρὸς ποὺ δὲν εἶχε συνέλθει
ἀπὸ τὴν ἔκπληξη. «Ναί;» κοντοστάθηκε ἡ γυναῖκα. «Μήπως εἶστε ἡ σύζυγος τοῦ Θεοῦ;» ρώτησε ἐκεῖνος καὶ
ἔμεινε ἀρκετὴ ὥρα μὲ τὴ χαρὰ μπερδεμένη μὲ ἀπορία καὶ εὐγνωμοσύνη.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
Τέλος Νοέμ βρη θὰ ἤτανε…
Ἐκείνη τὴ χρονιὰ τὰ κρύα εἶχαν ἀρχίσει ἀπὸ νωρίς. Οἱ
βιτρίνες ἀπὸ
καιρὸ στὸν δικό τους κόσμο.
Ὁ μικρὸς διαβάτης εἶχε κολλήσει τὴ μύτη
του σὲ μιὰ βιτρίνα. Παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν. Ὅπως ἔπεφταν ἐπάνω τους τὰ χρωματιστὰ φῶτα ἔφτανε νὰ ἁπλώσεις τὰ χέρια σου καὶ νὰ

ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα)
… Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε πόσο ἀπατηλές, πόσο ψεύτικες εἶναι οἱ
ἐλπίδε ς αὐτές. Εἴδαμε κυβερ νῆτες
πο ὺ τοὺς ἔτρεμε ὁ κόσμος, νὰ π έφτουν, νὰ γίνονται οἱ πιὸ ἀδύναμοι.
Εἴδαμε ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν ὑγεία
ἀτσάλινη ξαφνικὰ νὰ πέφτουν στὸ
κρεβάτι. Ἄλλους, ποὺ εἶχαν παιδιὰ
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ναι ὀδοντίατρος) χτυπάει τὸ κουδοῦνι καὶ ἔρχεται μιὰ κυρία παλιὰ
ἀσθενὴς καὶ μοῦ λέει… ἔμαθα πὼς
εἶσαι ἔγκυος καὶ θέλησα νὰ σοῦ δώσω αὐτὸ «εἶναι ἕνα βαμβάκι μὲ λάδι
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ Μυτιλήνης»
μοῦ λέει. Τὰ ἔχασα, δυὸ φορὲς ἀπανωτὰ ὁ ἴδιος Ἅγιος. Τὴν ἴδια ἡμέρα
ἔψαχνα στὸ ἴντερνετ γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ ἐμβρύου καὶ ἔβλεπα παντοῦ «θαῦμα ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα… στὸ ἄλλο
πρόβλημα κ.τ.λ.». Ὅλα σχετίζονταν
μὲ ἔμβρυα, τότε ἦταν ποὺ μοῦ χτύπησε καμπανάκι. Θέλω νὰ τὸν γνωρίσω εἶπα καὶ ἔτρεξα νὰ μάθω πληροφορίες στὸ ἴντερνετ. Ὅση ὥρα ἔψαχνα μύριζα μύρο, τὰ ἔμαθα ὅλα
καὶ γιὰ τοὺς τρεῖς τί πέρασαν ἀπὸ
τοὺς Τουρκαλαράδες, μακελειό, ἔκλαψα λὲς καὶ ἤμουν μπροστά. Τότε
ἦταν ποὺ ἔψαξα νὰ βρῶ Ἅγιο Ραφαὴλ στὴν Ἀθῆνα. Βρῆκα Ἄνω
Σούλι Μαραθῶνα. Θεολόγε, λέω
στὸν ἄνδρα μου, θέλω νὰ μὲ πᾶς. Ἦταν Πέμπτη 12/6/2014 ὅταν ἄγγιξα
τὸν Βράχο, ὅταν τὸν πρωτοεῖδα ἦταν σὰν νὰ μὲ γέννησε ξανά. Μύριζα μύρο συνέχεια, ἔπινα κάθε πρωὶ
Ἁγιασμὸ τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ Μαραθῶνα καὶ ἔβαζα 3 μὲ 4 φορὲς τὴν ἡμέρα λαδάκι στὴν κοιλιὰ ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο καντίλι τοῦ Ἁγίου, προσευχὴ καθημερινή, τοῦ μιλοῦσα συνέχεια. Πέρασαν οἱ μῆνες καὶ λίγο
πρὶν γεννήσω τὸν Ἰωάννη μου, οἱ
μετρήσεις εἶχαν πέσει, τὰ μπαλονάκια μίκρυναν, ὁ ἐγκέφαλος μεγάλωσε κανονικά, ἐπιστημονικὸς ὅρος
δὲν ὑπάρχει «διάταση κοιλιῶν ἐγκέφαλου» πιά, μοῦ εἶπε ὁ γιατρός μου!
Ἔκλαψα ἀπὸ εὐτυχία πιά, ὅλα ἦταν τέλεια, ἦταν θαῦμα. Ὅλα πῆγαν καλά, γέννησα μὲ καισαρικὴ ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι 3,800 κιλὰ
πολὺ ὄμορφο μὲ ἕνα σημάδι στὸ μέ-

τωπο ποὺ θύμιζε ἀνεπαίσθητα
σταυρό!!! ∆ὲν τὸ πίστευα. Τὸ λαδάκι
τοῦ Ἁγίου ποὺ σταύρωνα τὴν κοιλιὰ τὸ ἔβαζα πάντα ἐκεῖ ποὺ ἦταν
τὸ κεφάλι τοῦ μωροῦ (τὸ ἤξερα λόγω τῶν συχνῶν ὑπερήχων). Αἱμαγγίωμα τὸ ὀνόμασαν οἱ γιατροί, ἐγὼ
ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Ἅγιος θέλησε νὰ μοῦ δείξει πὼς ἦταν ἐκεῖ. Νὰ
σημειώσω πὼς 5 ἡμερῶν τὸ μωρὸ ἔπαθε πνιγμὸ ἐπειδὴ τοῦ ἀνέβηκε τὸ
γάλα στὸν ὕπνο του, εἶχε μαυρίσει,
τὸ πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο καὶ παρακαλοῦσα «Ἅγιέ μου, μὴ μοῦ τὸ
πάρεις. Σῶσε το.» Ὅταν βγῆκε ὁ ἄνδρας μου καὶ μοῦ εἶπε πὼς τοῦ ρούφηξαν μὲ ἀναρρόφηση τὰ ὑγρὰ καὶ
τὸ ἔσωσαν. Σχεδὸν ἀπὸ τὸ στρὲς ἔπεσα κάτω, καὶ τότε ἔνιωσα τὸν Ἅγιο νὰ μοῦ λέει, σήκω ὄρθια. Ἅγιε
Ραφαήλ μου, Ἅγια Ρηνούλα, Ἅγιε
Νικόλα. Μεγάλη ἡ μεσιτεία σας
πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν οἰκογένειά
μου!! Σᾶς ἀγαπῶ βαθειά, σᾶς σκέφτομαι συνέχεια.
Μαρία Κ., Ἅγ. Ἐλευθέριος, Ἀθῆνα.
(Θὰ ἤθελα νὰ δημοσιεύσετε
ὅ,τι μπορεῖτε ἀπὸ τὸ γράμμα γιὰ νὰ
δώσουμε κουράγιο σὲ ἀνθρώπους
ποὺ τὸ ἔχουν ἀνάγκη)
ΤΟ ΠΙΣΤΟ ΕΛΑΦΙ

Ἡ Ἅγια Μαῦρα ἔζησε τὸν 17ο – 18ο
αἰῶνα. Καταγόταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ
τῆς κοιλάδας Μπιστρίτα καὶ στὰ εἴκοσί της χρόνια ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ πῆγε στὴ Σκήτη Σιλβέ-
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
μνιακό, τὸ ἐξέτασαν καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἀρνητικά, εὐτυχῶς.
Τώρα ἔμεινε κάτι ἐπίσης σημαντικό,
τὰ παραγεμισμένα μπαλονάκια ἐμπόδιζαν τὸν ἐγκέφαλο νὰ μεγαλώσει, ἐκεῖ μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μαγνητικὴ ποὺ ἔκανα τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ
τότε λύγισα… ὅλα μαύρισαν, κλείστηκα στὸ δωμάτιο καὶ ἔκλαιγα ὅλη
μέρα, μοῦ εἶχαν κοπεῖ τὰ πόδια στὸ
ἄκουσμα τοῦ γιατροῦ νὰ λέει «ἂς
μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός». Ντρέπομαι νὰ
τὸ πῶ ὅμως πρέπει νὰ φανῶ εἰλικρινής… Τότε σκέφτηκα νὰ τὸ τελειώσω καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν ἐδῶ,
ἔψαχνα διαβατήριο γιὰ
Λονδίνο, ἔβλεπα ἐφιάλτες
ὅτι μοῦ ἀνοίγουν τὴν κοιλιὰ καὶ μοῦ τὸ παίρνουν,
ἕνα δρᾶμα σκέτο, ἄλλες
φορὲς οὔρλιαζα, ἄλλες σιωπὴ καὶ σκοτάδι, τύψεις
γιὰ τὶς σκέψεις μου, τί μάνα ἤμουν Θεέ μου. Ὁ Θεὸς ἤξερε, μαζὶ καὶ ὁ Ἅγιος… (ἐξομολογήθηκα
ἀργότερα στὸν ἀγαπημένο μου πάτερ Θεμιστοκλῆ
στὴν ἐνορία μας στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀχαρνῶν) μετάνιωσα ποὺ φάνηκα ἄπιστη καὶ ἀδύναμη, ἔστω καὶ γιὰ τόσο λίγο 2 ἡμέρες
μετὰ τὴν μαγνητική. Μία ἡμέρα ψάχνοντας νὰ βρῶ κάτι μετρητὲς γιὰ
τὸ ζάχαρό μου, ἐπειδὴ εἴχαμε μετακομίσει πρόσφατα δὲν εἶχα ἰδέα
ποῦ μπορεῖ νὰ ἦταν. Βρῆκα μία μικρὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ μὲ
τὴν Ἅγια Ρηνούλα καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἔμεινα νὰ κοιτάζω, προσπαθῶντας νὰ θυμηθῶ, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ποῦ βρῆκα τὴν εἰκόνα. Τὴν ἑπόμενη μέρα στὴν δουλειὰ (βοηθάω τὸν ἄνδρα μου ποὺ εἶ-

Πάει καιρὸς ἀρκετὸς ποὺ θέλω νὰ
γράψω αὐτὸ τὸ γράμμα… γιὰ νὰ πῶ
τὴν ἀλήθεια, αὐτὴν ποὺ βίωσα τόσο
ἔντονα ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν
δεύτερο γιό μου, τώρα πᾶμε τριῶν
μηνῶν, δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς Ἁγίας Ρηνούλας
(ἔτσι τὴν ἀποκαλῶ ἐγὼ γιατί εἶναι
τὸ κοριτσάκι τῆς καρδιᾶς μου) καὶ
φυσικὰ τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Τολμῶ
νὰ ὁμολογήσω πὼς τόσα χρόνια,
παρ’ ὅτι πιστὴ δὲν γνώριζα τοὺς
συγκεκριμένους Ἁγίους, ἦταν τότε
ποὺ σὲ μία κατὰ τὰ ἄλλα φυσιολογικὴ ἐγκυμοσύνη ποὺ τὴν παρακολουθοῦσε ὅπως καὶ στὸ
πρῶτο παιδὶ ἕνας μαιευτῆρας – ἐμβρυολόγος (εἰδικότητα στὸν ὑπέρηχο
ἐμβρύου μὲ πτυ χίο τοῦ
κορυφαίου Κύπριου Νικολαΐδη στὸ Λονδίνο, δηλαδὴ σὰν νὰ λέμε ὁ γιατρός μου εἶναι σύγχρονος
καὶ καταπληκτικὰ ἐκπαιδευμένος στὴν ἀνάλυση
ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβρύου
μέσῳ τοῦ ὑπερήχου). Ὅταν λοιπὸν περίπου στὸν
5ο μῆνα ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐξέτασης Β΄
ἐπίπεδου (ἐξέταση ποὺ μετράε ι ὁ
γιατρὸς ἕνα – ἕνα τὰ ὄργανα το ῦ
ἐμβρύου ἀπὸ ἀρτηρίες καρδιὰ ἐγκέφαλο μέχρι ἄκρα νεφρὰ ἔντερα
πρόσωπο κ.τ.λ.). Τότε λοιπὸν ἄρχισαν ὅλα. Στὸν ἐγκέφαλο ὅλοι ἔχουμε δυὸ μικρὰ μπαλονάκια μὲ ἐγκεφαλικὸ ὑγρό, στὸ δικό μου μωρὸ τὰ
μπαλονάκια αὐτὰ ἦταν παραγεμισμένα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πρέπει νὰ
κάνω ἀμνιοπαρακέντηση γιατί αὐτὸ καταρχᾶς σχετιζόταν μὲ τὸ σύνδρομο Down, λοιπόν μοῦ ἔβαλαν βελόνα στὴν κοιλιά, πῆραν ὑγρὸ ἀ-
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καὶ κοπίασαν πολὺ γιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν , ὅταν γέρασαν εἴδαμε νὰ
τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ ἀχάριστα
παιδιὰ καὶ οἱ δυστυχισμένοι γονεῖς
νὰ βρίσκουν ἄσυλο σὲ κάποιο γηροκομεῖο. Εἴδαμε κόμματα νὰ διαλύωνται καὶ ἄλλα νέα νὰ ἐμφανίζωνται. Τί δείχνουν ὅλα αὐτά; ∆είχνουν, ὅτι οἱ ἐλπίδες ποὺ στηρίζουν
οἱ ἄνθρωποι στὰ διάφορα πρόσωπα
ἢ πράγματα, δὲν εἶχαν βάσεις στερεές. Οἱ ἐλπίδες τους μοιάζουν μὲ ἄγκυρα, ποὺ ἡ ἁλυσίδα της δὲν ἄντεξε
στὰ ἄγρια κύματα, ἔσπασε καὶ ἄφησε τὸ πλοῖο ἀπροστάτευτο. Ἐλπίδα
σταθερή, ἀληθινή, φωνάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι μία. Εἶναι ὁ
Χριστὸς (Ἑβρ. 6,19). Ὁ Χριστὸς δὲν
βρίσκεται σωματικῶς στὴ γῆ. Βρίσκεται στοὺς οὐρανούς. Ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ ἔχει τὴν ἐλπίδα
του σὰν ἄγκυρα ποὺ εἶναι ριγμένη
στερεὰ καὶ ἀκλόνητη πο λὺ ψηλά,
πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, ἐκεῖ ποὺ εἶναι
ὁ Χριστὸς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ πιστὸς
κρατιέται καὶ δὲν φοβᾶτ αι μήπως
πέση στὸ χάος τῆς ἀπελπισίας. Αἰσθάνεται, μέσα στὴν καρδιά του τὸ
Χριστὸ νὰ τὸν παρηγορή, νὰ τὸν ἐνισχύη στὶς δύσκολες στ ιγμὲς τῆς
ζωῆς του.

ση γιὰ τὴ συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ὕπηρχε καὶ ἄρθρο ποὺ
καθόριζε τὸν ἀριθμὸ τῶν σ τρατηγῶν σὲ πενήντα (50) καὶ τὸν ἀριθμὸ
τῶν βουλευτῶν σὲ ἑκατὸν πενήντα
(150). Ὁ Κολοκοτρώνης ὅμως ἦταν
ἀντίθετος. Ὁπότε ὁ Ζαΐμης τοῦ εἶπε:
-Κολοκοτρώνη, μὴν κάνεις ἔτσι καὶ
ψήφισε. Στὰ χέρια σου εἶναι νὰ λευτερώσεις τὴν πατρίδα καὶ μαζὶ μ’
αὐτὴ καὶ ἐμᾶς. –Σεβαστή συνέλευση,
ἀπάντησε ὁ Κολοκοτρώνης, δὲν εἶναι καλὰ πράγματα αὐτὰ ποὺ θέλετε νὰ ψηφίσετε. Κάνατε νὰ εἶναι τόσοι βουλευτὲς καὶ στρατηγοί. Γιατί;
Θὰ μᾶς φέρουν τόσα ἔξοδα, καὶ τόσες ζημίες ποὺ δὲν μπορῶ νὰ προφητέψω. Πολλοὶ καπεταναίοι, μὲ
πολλὲς γνῶμες τὸ βουλιάζουν τὸ καράβι. Τὸ Ἔθνος μας εἶναι νέο καὶ
φτωχικὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώσει τόσους «ἄκαπνους» στρατηγοὺς
καὶ τόσους «ἄχρηστους» βουλευτές.
«∆ὲν εἶναι ἔτσι Γέρο», τοῦ ἀντέλεξε
ὁ Ζαΐμης, «μὴν γίνεσαι ἐμπόδιο γιὰ
τὴν πατρίδα». «Ἐγὼ θὰ ψηφίσω, μὰ
ὅσα κακὰ βροῦν τὸν τόπο μας ἀπὸ

«ΕΣΕΙΣ ΟΨΕΣΘΕ»

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1823 εἶχε συνέλθει
στὸ Ἄστρος Κυνουρίας ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη. Μεταξὺ
τῶν θεμάτων ποὺ ἤσαν ὑπὸ συζήτη-
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τὴν πολυαρχία, ἐσεῖς ὄψεσθε, ἐσᾶς
νὰ καταριώνται οἱ ἀπόγονοί μας.»
Οἱ δυὸ αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε τίποτε δὲν μᾶς δίδαξαν…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΑΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:
Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι καὶ τὴ
Μεγάλη Τρίτη: 6.00 μ.μ.
Μ. Τετάρτη:
Ἱερόν Εὐχέλαιον καὶ Ἀκολουθία
τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου: 5.30 μ.μ.
Μ. Πέμπτη:
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ.
Ἀκολουθία Σταυρώσεως: 6.00 μ.μ.
Μ. Παρασκευή:
Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ.
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ.
Μ. Σάββατο:
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: 7.30 π.μ.
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: 11.00 μ.μ.
Κυριακὴ τοῦ Πάσχα:
Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ.

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
13-4-2015
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ Ἀρτοκλασία
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
14-4-2015
Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα
Λειτουργία
Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ.
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
Τελούνται
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 5.00 μ.μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Τελούνται
Κάθε Κυριακὴ: 7.30 – 10.15 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ
1.00 – 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 – 6.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

(αρ. φυλλ. 66)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μάρτιος 2015

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μην ιαῖ ο Ἐνη μερ ωτ ικὸ ∆ε λτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ΄ 6944359953,
Ε-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
∆ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.

ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;
Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδένὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἀναπαυθοῦψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖμε. Ἄνεμος καὶ κύματα εἶναι οἱ θλία, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑψεις καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Μεπερωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάτρᾶς τὰ κύματα; Ἄλλο τόσο μπορεῖς
λασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς, ἔχουν
νὰ μετρήσεις καὶ τὰ βάσανα καὶ τὶς
ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα εἶναι ἀπαραίτηθλίψεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Φτώτη. Κανένα πλοῖο δὲν ξεκινάει, ἂν
χεια, ἀρρώστιες, ἀπιστίες, ἀχαριστίδὲν ἔχη τὴν ἄγκυρα ἐντάξει. Γιατί ὅες, διαβολὲς καὶ συκοφαντίες, ἀδικίταν σηκωθεῖ τρικυμία καὶ τὸ πλοῖο
ες καὶ κατατρεγμοί, πλεονεξίες καὶ
κινδυνεύει νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὰ
ἁρπαγές, δικαστήρια, καὶ τόσα ἄλκύματα καὶ νὰ πέση πάνω σὲ ξέρες
λα κακὰ μποροῦν νὰ βροῦν τὸν ἄνκαὶ νὰ γίνη συντρίμμια, τότε ὁ πλοίθρωπο στὸ διάστημα τῆς ἐπίγειου
αρχος διατάζει τοὺς ναῦτες νὰ ρίζωῆς του. Εἶναι τόσα τὰ βάσανα καὶ
ξουν τὴν ἄγκυρα.
οἱ θλίψεις, ὥστε
Ἡ ζωή, ἀγαπητοί
ἔρχονται στιγμὲς
μου, ποὺ ζοῦμε
ποὺ ὁ ἄνθρωπος
στὸν κόσμο αὐτὸ
χάνει τὸ θ άρρος
μοιάζει μὲ ἕνα τατου καὶ κλονίζεξίδι. Ἀρχὴ τοῦ ταται. Χρειάζεται
ξιδιοῦ μας εἶναι ἡ
κι’ αὐτὸς μιὰ ἄμέρα ποὺ γεννηγκυρα. Αὐτὴ ἡ
θήκαμε. Τέλος τοῦ ἐπίγειου ταξιἄγκυρα εἶναι ἡ ἐλπίς. Χωρὶς ἐλπίδα
διοῦ μας εἶναι ἡ μέρα ποὺ θὰ πεθάδὲν μπορεῖ νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Ἂν
νουμε. Θάλασσα εἶναι ὁ κόσμος.
ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν κοινωνία,
Καὶ ὅπως στὴ θάλασσα δὲν εἶναι
θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στηρίπάντοτε γαλήνη, ἀλλὰ ἔρχονται μέζουν τὴν ἐλπίδα τους σὲ διάφορα
ρες ποὺ ἡ θάλασσα ταράζεται ἀπὸ
πρόσωπα καὶ πράγματα. Ἐλπίδα ἔδυνατοὺς ἀνέμους καὶ σηκώνει τεχουν οἱ πολλοὶ τὰ λεφτά, τὶς καταράστια κύματα, ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ ποὺ
θέσεις στὶς τράπεζες, τὰ διαμερίσμαζοῦμε στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν εἶναι
τα, τὰ καταστήματά τους, τὰ ἐργοπάντοτε γαλήνια καὶ ἥσυχη. Λίγες
στάσιά τους, τὰ πλοῖα τους. Ἄλλοι
εἶναι οἱ μέρες ποὺ ἀπολαμβάνουμε
στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν
ἡσυχία καὶ εἰρήνη. Τὸν περισσότερο
προστασία ἀνθρώπων ποὺ …
καιρὸ τὰ κύματα δὲν μᾶς ἀφήνουν
(Συνέχεια στὴν 6η σελίδα)
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