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ΝΕΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
∆ιαβάζοµεν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον ἀφορµὲς σ’ ἐκείνους πού καραΤύπον (ἀρ. φυλλ. 1785, 29 Μαΐου δοκοὺν να διευρύνουν τὸ χάσµα
2009) ὅτι: «ἀνάµεσα σ’ αὐτοὺς τοὺς µὲ τὴν Ἐκκλησία».
Καὶ ἐµεὶς να προσθέσουπού ἀπήγγειλαν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ
διάφορες γλῶσσες στον Πατρι- µε: Ἡ πορεία τοῦ Πατριάρχου
αρχικὸ Ναό, κατὰ τὸν Ἐσπερινὸ µας τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι
τῆς Ἀγάπης, ἦταν καὶ ἓνας παπι- ἀναµφίβολα πρὸς τὸ χειρότερο.
κὸς ἐπίσκοπος.» Καὶ ὁ σχολια- Συνεχεῖς «διάλογοι» µὲ αἱρετιστὴς τοῦ περιοδικοῦ παρατηρεί: κούς, πρόσκλησις τοῦ πάπα εἰς
«Μπορεὶ ἡ εὐγένεια τοῦ Πατρι- τὴν Κωνσταντινούπολη, συµπροάρχου κ. Βαρθολοµαίου να προ- σευχές, σύνοδοι καί µυστικές
σκάλεσε τὴν παπικὴ ἀντιπροσω- διαβουλεύσεις µὲ παπικούς, κοιπεία, ἢ καὶ να προσήλθαν αὐτο- νὰ ἀνακοινωθέντα µέχρι εἰσέτι καὶ
βούλως. Ἀλλ’ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἔ- προσπάθειες προωθήσεως παποπρεπε να ἐπιτραπῆ σὲ παπικὸ κεντρικού, δηλαδὴ συγκεντρωτικληρικὸ να ἀναγνώση εὐαγγελι- κοὺ συστήµατος διοικήσεως στην
κὴ περικοπὴ σὲ ὀρθόδοξο Ναό, ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πού θὰ κακαὶ µάλιστα σὲ µιά ἀπὸ τίς ἐπι- ταλήξη αὐτὴ ἡ πορεία; Ἔχει συσηµότερες ὀρθόδοξες ἀκολουθί- νείδηση ὁ Πατριάρχης µας τῶν
ες. Πρὸς τί λοιπόν, ἡ φιλοφροσύ- συνεπειῶν τῶν κινήσεών του; Τὶ
νη πού ὁδηγεὶ σὲ παράβασι ἱε- διαιρέσεις µπορεὶ να προκληρῶν Κανόνων περὶ «µὴ συµπρο- θοὺν στο σῶµα τῶν Ὀρθοδόξων,
σευχὴς µετὰ αἱρετικῶν»; Ὑπερά- ἀλλὰ καὶ τὶ σκανδαλισµὸς προκανω τῆς εὐγενείας ἔναντι ἑτεροδό- λεῖται στα συνειδητὰ µέλη τῆς Ἐκξων, εἶναι ἡ ἑνότης τῶν ὀρθοδό- κλησίας µας; Ἐλπίζουµε ἄκοµα
ξων. Ἐπίσης, τὸ κῦρος τοῦ Πατρι- µήπως ἀνανήψει καὶ ἐπανέλθει
αρχείου καὶ τοῦ Πατριάρχου γί- εἰς τὴν κανονικὴ τάξη, διακόπτονεται σεβαστό, ὅταν ἀταλάντευ- ντας τίς συνεχεῖς καὶ πυρετώδεις
τα προβάλλεται πάντοτε ἡ µονα- διαβουλεύσεις του µὲ τοὺς αἱρεδικότητα τῆς Ἀληθείας. Ἄλλωσ- τικούς. Καὶ ἐὰν πράττει τὰ πατε, δεν εἶναι ἀνάγκη να δίδωνται ραπάνω, διότι αἰσθάνεται ὅτι

ἀπειλεῖται (ὑπὸ σκοτεινῶν δυνάµεων), τότε ὀφείλει να στηρίζεται στον Κύριο µας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὄχι σὲ κοσµικὲς ἐξουσίες
ὅπως ὁ πάπας ἢ οἱ Ἠνωµένες
Πολιτεῖες τῆς Ἀµερικὴς (για τίς
ὁποῖες φέρεται να ἀνακοίνωσε
πως ἔχουν τίς ἴδιες ἀρχὲς καὶ
µάχονται γιὰ τοὺς ἰδίους στοχους). Ὁ Χριστὸς οὐδέποτε ἐγκαταλείπει ἡµᾶς, ἐνώ οἱ ἄνθρωποι
πολὺ συχνὰ καὶ πολὺ εὔκολα.
Ἤδη, οἱ Η.Π.Α., µεταβάλλοντας
τὰ σχέδια τοὺς, ἀπέσυραν τῇ
στήριξη τοὺς πρὸς τὸ πατριαρχεῖο καὶ τὸ ἐγκατέλειψαν στο
ἔλεος τῶν βαρβάρων.
∆εν πρέπει δὲ κανεὶς να
ξεχνὰ τὶ µας διδάσκει ἡ ἱστορία:
Ποτὲ οἱ παπικοὶ δεν δέχθηκαν
οὐσιαστικὲς ὑποχωρήσεις στις
δογµατικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς
διαφορὲς τοὺς µὲ τοὺς ὀρθοδόξους. Τὸ πρωτεῖο, τὸ ἀλάνθαστο καὶ ἡ ἀπολυταρχία τοῦ πάπα,
τὸ φιλιόκβε καὶ ἡ ὑποτίµησις –
βλασφηµεία κατὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, οἱ συνακόλουθοι ἠθικισµοὶ καὶ σχολαστικισµοί, ἡ
κοσµικὴ - κρατικὴ ἐξουσία τοῦ
βατικανού, ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι «νεωτερισµοί» - σοφιστεῖες
τῶν παπικὼν εἶναι ἀποκλίσεις
και διαφορές οὐσιαστικὲς καὶ
θεµελιώδεις καὶ καθιστοὺν τὸν
παπισµὸ αἵρεση. Καὶ οἱ παπικοί
ποτέ δεν δέχτηκαν να τίς ἀπαρνηθούν. Ἀντίθετα, πάντοτε προσπάθησαν να ἐπιβάλλουν τὰ πιστεύω τους ὑπογείως καὶ να ὑποδουλώσουν ἢ να ὑπονοµεύσουν
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ὅµως λέει: «τὸν αἱρετικὸ µετὰ
πρώτης καὶ δευτέρας νουθεσίας
παρετού», ἐνώ ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης, ὅταν πῆγε σὲ δηµόσια
λουτρὰ καὶ πληροφορήθηκε ὅτι
ἐκεῖ βρισκόταν καὶ ὁ αἱρετικὸς
Κήρινθος, θέλησε ἀµέσως να
ἀποχωρήσει, λέγοντας: «Ἂς φύγουµε, διότι ἂν µείνουµε φοβάµαι µὴν πέσει ἡ ὀροφὴ καὶ µας
πλακώσει». Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος
Ῥαφαήλ, ὁ προστάτης καὶ πολιοῦχος τῆς Ἀδελφότητος µας, ἐνώ
ἦταν προσωπικὸς φίλος τοῦ
Αὐτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου, ἀλλὰ καὶ Πρωτοσύγγελος
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, θέση ἄκρως τιµητικὴ
καὶ ἔνδοξη, ὅταν µὲ τίς πρωτοβουλίες τοῦ Αὐτοκράτορα ἀποφασίστηκε ἡ συλλειτουργία παπικὼν καὶ ὀρθοδόξων, δεν δίστασε να ἐγκαταλείψει θέση, ἀξιώµατα, τιµὲς καὶ δόξες καὶ να
φύγει στην ἐξορία, προκειµένου
να µὴν παραστεὶ καὶ προδώσει
τὴν πίστη Του. Ποιός ἀµφισβητεῖ
τὴν ὀρθότητα τῆς ἀποφάσεώς
Του, ὅταν βλέπει τὴν αἰώνια
δόξα πού τώρα κατέχει καὶ τὰ
πάµπολα θαύµατα τὰ ὁποῖα
συνεχῶς ἐπιτελεῖ;
Πρέπει λοιπὸν να παραδειγµατιζόµαστε καὶ να προβληµατιζόµαστε µὲ ὅσα συµβαίνουν.
Πολὺ δὲ περισσότερο, ὁ Πατριάρχης µας, ὀφείλει να ἔχει ἐπιγνώση τοῦ τὶ πράττει καὶ να µὴν
ἐπιτρέπει διὰ τὸν ἑαυτό του
τέτοια ἀτοπήµατα.

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ἐδῶ καὶ λίγο καιρό, ἐπισκέ- γίνεται να µὴν ἔχει πληρώσει,
φθηκε τὴν Ἀδελφότητά µας ἔνας ἀφοῦ δεν βρίσκουν κάποιο φάκενέος, ὁ Σ. Γ., να προσκυνήσει τὸν λό του µὲ ἐκκρεµότητα πληρωἍγιο Ῥαφαήλ. Θλιµµένος καὶ µὴς καὶ ὅτι ἄκοµα καὶ να χάθηἀπογοητευµένος ἐξήγησε στους κε, στην προκειµένη περίπτωση
πατέρες τὴν ἀσχήµη κατάστασι δεν θὰ πληρώσει.
Τὸ πιὸ θαυµαστὸ δὲ εἶναι
στήν ὁποίαν εἶχε ἀναπάντεχα
βρεθεί. Τοῦ προέκυψε ξαφνικὰ τὸ πῶς ὁ Ἅγιος µερίµνησε γιὰ τὸ
πρόβληµα ὑγείας, ἐνῶ ταυτόχρο- µέλλον τοῦ Σ. Γ. : Μία κοπέλα, ἡ
να ἔχασε τήν δουλειά του καὶ ὁποία γνώριζε τὸν Σ. Γ., ἦρθε καὶ
ἀντιµετώπισε σοβαρὸ οἰκονοµι- µᾶς εἶπε ὅτι εἶδε στὸν ὕπνο της
κὸ πρόβληµα. Τὸ ἠθικό του ἤταν ὅτι βρισκόταν σὲ ἕνα µικρὸ δωτόσο κλονισµένο ποὺ παραδέ- µάτιο γεµάτο εἰκόνες καὶ σταυχθηκε ὅτι πέρασαν ἀπὸ τὸ µυαλό ροὺς καὶ ὅτι καθόταν σὲ ἕνα καρετου ἀκόµα καὶ σκέψεις αὐτοκτο- κλάκι µπροστὰ σὲ ἕνα τραπέζι
νίας. Οἱ πατέρες τὸν ἐνεθάρρυ- στὸ κέντρο τοῦ δωµατίου. Ἀπέναν, προτρέποντάς τον να ζητή- ναντί της ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ
σει την βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ (παρόλο ποὺ δὲν κατάλαβε
τοῦ Ἁγίου Ῥαφαὴλ οἱ ὁποῖοι εἶ- ἐξαρχῆς ποιὸς ἦταν), ντυµένος µὲ
ναι ἰκανότατοι στο να γιατρεύ- τὴν ἀµφίεση τοῦ µοναχοῦ, µὲ καουν ψυχὲς καὶ σώµατα καὶ να λογερικὸ σκουφάκι καὶ κοµποὁδηγούν τις ζωὲς µας σὲ γαλήνια σκοίνι καὶ συζητοῦσαν. Πολὺ ἤρεκαὶ φωτεινὰ µονοπάτια. Αὐτὸ µος καὶ σοβαρός, τῆς ἔδινε συµκαὶ ἔπραξε, ἐρχόµενος ἐπανειληµ- βουλὲς σχετικὰ µὲ τὴν ἀποκατάµένα να προσευχηθεὶ καὶ να στασή της καὶ κάνοντας λόγο
προσκυνήσει τὸν Ἅγιο, συνεχί- γιὰ τὸν Σ. Γ. Σὲ µία στιγµὴ βγάζει
ζοντας παράλληλα τὸν προσωπι- ἕνα κουτάκι ποὺ εἶχε µέσα δυὸ
κό του ἀγῶνα, καθὼς καὶ προ- βέρες πολὺ µεγάλες, ποὺ ἡ κοπέσφερόµενος να βοηθήσει τοὺς λα νόµισε ὅτι δὲν κάνει ἡ µία σὲ
πατέρες ὅταν καὶ ὅπου µποροῦ- αὐτήν. Παρόλα αὐτὰ ὅµως ὁ Ἅσε. Καὶ πράγµατι ὁ Θεός, διὰ γιος ἐπέµενε, λέγοντάς της «Φόµέσῳ τοῦ Ἁγίου Ῥαφαήλ, ἀντα- ρεσέ τη καὶ θὰ δεῖς» κι ἐκείνη
ποκρίθηκε στις ἰκεσίες του καὶ ἡ τὴν φόρεσε στὸ χέρι της καὶ ταίριαξε ἀκριβῶς (καὶ δὲν ἔβγαινε
χάρις του τὸν βοήθησε.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα πιά). Καί θαύµασε ἡ κοπέλα. Τὴν
τῆς συµπαράστασης τοῦ Ἁγίου ἄλλη βέρα της εἶπε νὰ τὴν δώσει
εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς περιστατικό: τὸ στὸν Σ. Γ. Ἐκείνη, ἔκανε λόγο
ὅτι, ἐνώ οἱ νοσοκοµειακὲς ἐξετά- γιὰ τὸ ὄνειρό της στὸν Σ. Γ. καὶ
σεις τοῦ Σ. Γ. ἔγιναν κανονικά, ἔτσι, οἱ δυὸ νέοι ἀποφάσισαν νὰ
ὅταν ἐκεῖνος πῆρε τηλέφωνο για ἑνώσουν τὶς ζωές τους µὲ τὸ
τὴν πληρωµή, τὸν ἐρώτησαν πῶς εὐλογηµένο µυστήριο τοῦ γάµου.
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ναι ἰκανότατοι στο να γιατρεύ- τὴν ἀµφίεση τοῦ µοναχοῦ, µὲ καουν ψυχὲς καὶ σώµατα καὶ να λογερικὸ σκουφάκι καὶ κοµποὁδηγούν τις ζωὲς µας σὲ γαλήνια σκοίνι καὶ συζητοῦσαν. Πολὺ ἤρεκαὶ φωτεινὰ µονοπάτια. Αὐτὸ µος καὶ σοβαρός, τῆς ἔδινε συµκαὶ ἔπραξε, ἐρχόµενος ἐπανειληµ- βουλὲς σχετικὰ µὲ τὴν ἀποκατάµένα να προσευχηθεὶ καὶ να στασή της καὶ κάνοντας λόγο
προσκυνήσει τὸν Ἅγιο, συνεχί- γιὰ τὸν Σ. Γ. Σὲ µία στιγµὴ βγάζει
ζοντας παράλληλα τὸν προσωπι- ἕνα κουτάκι ποὺ εἶχε µέσα δυὸ
κό του ἀγῶνα, καθὼς καὶ προ- βέρες πολὺ µεγάλες, ποὺ ἡ κοπέσφερόµενος να βοηθήσει τοὺς λα νόµισε ὅτι δὲν κάνει ἡ µία σὲ
πατέρες ὅταν καὶ ὅπου µποροῦ- αὐτήν. Παρόλα αὐτὰ ὅµως ὁ Ἅσε. Καὶ πράγµατι ὁ Θεός, διὰ γιος ἐπέµενε, λέγοντάς της «Φόµέσῳ τοῦ Ἁγίου Ῥαφαήλ, ἀντα- ρεσέ τη καὶ θὰ δεῖς» κι ἐκείνη
ποκρίθηκε στις ἰκεσίες του καὶ ἡ τὴν φόρεσε στὸ χέρι της καὶ ταίριαξε ἀκριβῶς (καὶ δὲν ἔβγαινε
χάρις του τὸν βοήθησε.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα πιά). Καί θαύµασε ἡ κοπέλα. Τὴν
τῆς συµπαράστασης τοῦ Ἁγίου ἄλλη βέρα της εἶπε νὰ τὴν δώσει
εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς περιστατικό: τὸ στὸν Σ. Γ. Ἐκείνη, ἔκανε λόγο
ὅτι, ἐνώ οἱ νοσοκοµειακὲς ἐξετά- γιὰ τὸ ὄνειρό της στὸν Σ. Γ. καὶ
σεις τοῦ Σ. Γ. ἔγιναν κανονικά, ἔτσι, οἱ δυὸ νέοι ἀποφάσισαν νὰ
ὅταν ἐκεῖνος πῆρε τηλέφωνο για ἑνώσουν τὶς ζωές τους µὲ τὸ
τὴν πληρωµή, τὸν ἐρώτησαν πῶς εὐλογηµένο µυστήριο τοῦ γάµου.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
Ἀπόγευµα: Μέγας Ἑσπερινὸς
Μετ’ Ἀρτοκλασίας 7.00 µ.µ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
Ἑσπέρας
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαήλ 7.00 µ.µ.
Τηλέφωνα Ἀδελφότητος 22940-61151 καί 6979835185
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Πέµπτη
στις 6.30 µ.µ. ὑπὲρ ὑγείας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Κυριακὴ
7.30 – 10.15 π.µ.

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, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως:
Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arxim_rafael@agiosrafael.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
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ΝΕΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
∆ιαβάζοµεν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον ἀφορµὲς σ’ ἐκείνους πού καραΤύπον (ἀρ. φυλλ. 1785, 29 Μαΐου δοκοὺν να διευρύνουν τὸ χάσµα
2009) ὅτι: «ἀνάµεσα σ’ αὐτοὺς τοὺς µὲ τὴν Ἐκκλησία».
Καὶ ἐµεὶς να προσθέσουπού ἀπήγγειλαν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ
διάφορες γλῶσσες στον Πατρι- µε: Ἡ πορεία τοῦ Πατριάρχου
αρχικὸ Ναό, κατὰ τὸν Ἐσπερινὸ µας τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι
τῆς Ἀγάπης, ἦταν καὶ ἓνας παπι- ἀναµφίβολα πρὸς τὸ χειρότερο.
κὸς ἐπίσκοπος.» Καὶ ὁ σχολια- Συνεχεῖς «διάλογοι» µὲ αἱρετιστὴς τοῦ περιοδικοῦ παρατηρεί: κούς, πρόσκλησις τοῦ πάπα εἰς
«Μπορεὶ ἡ εὐγένεια τοῦ Πατρι- τὴν Κωνσταντινούπολη, συµπροάρχου κ. Βαρθολοµαίου να προ- σευχές, σύνοδοι καί µυστικές
σκάλεσε τὴν παπικὴ ἀντιπροσω- διαβουλεύσεις µὲ παπικούς, κοιπεία, ἢ καὶ να προσήλθαν αὐτο- νὰ ἀνακοινωθέντα µέχρι εἰσέτι καὶ
βούλως. Ἀλλ’ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἔ- προσπάθειες προωθήσεως παποπρεπε να ἐπιτραπῆ σὲ παπικὸ κεντρικού, δηλαδὴ συγκεντρωτικληρικὸ να ἀναγνώση εὐαγγελι- κοὺ συστήµατος διοικήσεως στην
κὴ περικοπὴ σὲ ὀρθόδοξο Ναό, ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πού θὰ κακαὶ µάλιστα σὲ µιά ἀπὸ τίς ἐπι- ταλήξη αὐτὴ ἡ πορεία; Ἔχει συσηµότερες ὀρθόδοξες ἀκολουθί- νείδηση ὁ Πατριάρχης µας τῶν
ες. Πρὸς τί λοιπόν, ἡ φιλοφροσύ- συνεπειῶν τῶν κινήσεών του; Τὶ
νη πού ὁδηγεὶ σὲ παράβασι ἱε- διαιρέσεις µπορεὶ να προκληρῶν Κανόνων περὶ «µὴ συµπρο- θοὺν στο σῶµα τῶν Ὀρθοδόξων,
σευχὴς µετὰ αἱρετικῶν»; Ὑπερά- ἀλλὰ καὶ τὶ σκανδαλισµὸς προκανω τῆς εὐγενείας ἔναντι ἑτεροδό- λεῖται στα συνειδητὰ µέλη τῆς Ἐκξων, εἶναι ἡ ἑνότης τῶν ὀρθοδό- κλησίας µας; Ἐλπίζουµε ἄκοµα
ξων. Ἐπίσης, τὸ κῦρος τοῦ Πατρι- µήπως ἀνανήψει καὶ ἐπανέλθει
αρχείου καὶ τοῦ Πατριάρχου γί- εἰς τὴν κανονικὴ τάξη, διακόπτονεται σεβαστό, ὅταν ἀταλάντευ- ντας τίς συνεχεῖς καὶ πυρετώδεις
τα προβάλλεται πάντοτε ἡ µονα- διαβουλεύσεις του µὲ τοὺς αἱρεδικότητα τῆς Ἀληθείας. Ἄλλωσ- τικούς. Καὶ ἐὰν πράττει τὰ πατε, δεν εἶναι ἀνάγκη να δίδωνται ραπάνω, διότι αἰσθάνεται ὅτι

