σὲ ρήξη µὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ µητροπολίτες δὲν µιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ µὲ
ὅλους, γιατί τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύµατα κλπ., οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι δὲν µιλοῦν,
γιὰ νὰ µὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόµατα,
τότε ποιὸς θὰ µιλήσει;»
γ. Παΐσιος Ἁγιορείτης †1994

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀπόδοσις Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

Σηµείωση: Ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα τὰ λόγια τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου, καθὼς βρισκόµαστε σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ ὅλα
ξεπουλιῶνται, ἀπὸ ἰδανικὰ καὶ ἀξίες
µέχρι τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ περιουσία καὶ παράλληλα βρισκόµαστε σὲ ἕνα τόσο νοσηρὸ πολιτικὸ περιβάλλον
ποὺ –ἐδῶ καὶ χρόνια– ἐπιβάλλεται στὸ
λαὸ ἡ ἀδικία, ἡ καταπίεση τῶν ἀδυνάµων, ἡ καταπάτηση τῶν δικαιωµάτων
καὶ ἡ καταλήστευση τῶν δηµοσίων πόρων, µαζὶ µὲ τὴν ἀποχριστιανοποίηση
καὶ τὸν ἀφελληνισµὸ τῆς κοινωνίας. Κι’
ἐνῶ συµβαίνουν ὅλα αὐτά, ἡ ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος καὶ ἡ πλειονότητα τῶν Ἀρχιερέων παραµένουν σιωπηλοὶ τὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἀφήνοντας
ἔτσι τὸ κακὸ ἀνεξέλεγκτο καὶ ἐλεύθερο
νὰ φέρει τὰ ἀκόµα χειρότερα. Ὡς ἀποτέλεσµα, ἡ παρακµὴ ἔχει φτάσει στὸ ὁριακὸ σηµεῖο νὰ ἀπειλεῖ ὄχι µόνο τὴν
ἐλευθερία τῶν συνειδήσεων καὶ τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτισµική µας ταυτότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη καὶ
ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς πατρίδος
µας… Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια καὶ τὸ
κρίµα µεγάλο.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων (Α΄ Οἰκ. Συν.)
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ψυχοσάββατον
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῆς Πεντηκοστῆς
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῶν Ἀποστόλων Πέτρου κ΄ Παύλου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛ ΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
κα ὶ Προσκύνησις Τε µα χί ου
Ἁγίου Λε ιψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἡ Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 26)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ἰ ο ύ ν ι ο ς

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μ
Ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρουν
οἱ θεοφόροι πατέρες, δὲν ἔχει ἀρχή. Γιατί ἀρχή της εἶναι ἡ προαιώνια Ἁγία
Τριάδα. Τὰ τρία πρόσωπα τῆς Τριαδικῆς Θεότητας ἀποτελοῦν τὴν πρώτη
Ἐκκλησία. Ἱστορικά, τὸ σκάφος τῆς
Ἐκκλησίας ἄρχισε νὰ ναυπηγεῖται ἀπὸ
τὴν ὥρα ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς στοὺς
πρωτοπλάστους ὅτι θὰ στείλει τὸν Υἱό
Του στὴ Γῆ, γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσµο.
Τριάντα τρία χρόνια ὁ
Χριστὸς στὴ Γῆ ἐφτίαξε
τέλειο τὸ σκάφος τῆς
Ἐκκλησίας. Μετὰ τὴν
ἀνάληψή Του στὸν οὐρανό, τὴ µέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἦρθε τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο στὴ Γῆ καὶ
κίνησε καὶ κινεῖ τὴν
Ἐκκλησία µέ σα στ ὸ
Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια,
γιὰ νὰ ἀναγεννήσει τὴν
ἱστορία. Ἀπὸ τότε ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας. Μπαίνει συνέχεια µέσα στὸν
κόσµο καὶ τὸν ἁγιάζει ποικιλότροπα.
Ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴ µετουσίωση
τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ σῶµα καὶ
αἷµα Χριστοῦ, µέχρι τὸν ἁγιασµὸ τῶν
«πιὸ ἁµαρτωλῶν» ἀνθρώπων, ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει τὰ πάντα συνέχεια. ∆υστυχῶς, ὅµως, δὲ δέχονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἁγιασθοῦν ἀπὸ τὸ Πνεῦµα
τὸ Ἅγιο. Νοµίζουν ὅτι εἶναι αὐτάρκεις
καὶ αὐτοδύναµοι. Ἐπαναλαµβάνουν µὲ
τὴ στάση τους καὶ τὴ ζωὴ τοὺς τὸ ἴδιο
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ΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ἐγκληµατικὸ λάθος ποὺ ἔκαναν καὶ οἱ
ἄνθρωποι τῆς Βαβέλ. Σκοτισµένοι ἀπὸ
τὰ πάθη τους, θέλησαν ν’ ἀναµετρηθοῦν µὲ τὸ Θεό. Αὐτὸ τὸ νόηµα εἶχε τὸ
κτίσιµο τοῦ πύργου πρὸς τὰ ὕψη τοῦ
οὐρανοῦ. Τὸ τραγικὸ ἀποτέλεσµα εἶναι
γνωστὸ σὲ ὅλους µας. Κατέβηκε ὁ Θεὸς
καὶ τοὺς µπέρδεψε τὶς γλῶσσες, κι’ ἔτσι
σταµάτησε ἡ συνωµοσία. Τὴ µέρα τῆς
Πεντηκοστῆς ἔστειλε ὁ οὐράνιος Πατέρας τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο,
ὄχι πιὰ γιὰ νὰ µπερδέψει, ἀλλὰ γιὰ νὰ διδάξει τὶς γλῶσσες καὶ ἰδιαίτερα τὴ γλώσσα τῆς
ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης. Ἔτσι τώρα οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν γενεῶν,
µὲ τὸ φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νικοῦν
ὅ,τι σκοτεινὸ καὶ φθαρτὸ ὑπάρχει στὸν κόσµο καὶ γεµίζουν ἀπὸ
ἁγιασµό. Ὅσοι ὅµως,
δὲν δέχονται τὸ Πνεῦµα
τὸ Ἅγιο, µένουν ἀκόµη
µέσα στὴ σύγχυση καὶ τὸ χάος τῆς
Βαβέλ. Καταστρέφουν καὶ καταστρέφονται. Παρὰ τὰ τόσα µέσα ἐπικοινωνίας ὁ ἄνθρωπος µένει ἀσυνεννόητος.
Τοῦ λείπει ἡ βάση τῆς συνεννόησης, τὸ
Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Σύγχυση στὸ σπίτι,
σύγχυση στὴν κοινωνία. Ἂν θέλουµε,
ὅµως, νὰ σωθοῦµε, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐγκολπωθοῦµε: τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Αὐτὸ εἶναι ὁ ὁδηγός µας. Ἡ Ἐκκλησία
προσλαµβάνει καὶ µεταµορφώνει τὸν
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κόσµο. Ὁ κόσµος εἶναι µέρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ πᾶν,
γιατί κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός. Παίρνει τὸν χρόνο καὶ τὸν µεταµορφώνει
σὲ αἰωνιότητα. Παίρνει τὸν χῶρο καὶ
τὸν κάνει ἄπειρο. Παίρνει τὸν ἁµαρτωλὸ καὶ τὸν κάνει Ἅγιο. Ἡ ἐκκλησία δὲν
φοβᾶται τὴν ἁµαρτία. Μόνο τὴν αἵρεση
«φοβᾶται». Ἡ αἵρεση µένει ἀπρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητὰ τὴν
ἀλήθεια. «Βλαστηµάει κατὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος». Σπάει τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας. Κοµµατιάζει τὴν ἀλήθεια.
Αὐτὸ ἔκαναν ὅλες οἱ αἱρέσεις. Ἀµφισβήτησαν τὴν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ
καὶ θεοποίησαν τὴν κτίση. Γι’ αὐτὸ δὲ
σώζουν οἱ αἱρέσεις. Μόνο ἡ Ἐκκλησία
µεταµορφώνει καὶ σώζει. Ἂς µείνουµε
λοιπὸν σὲ αὐτή, καὶ ἂς ἀφήσουµε τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα µὲ τὴν πανσοφία Του νὰ
λάµψει µέσα µας, νὰ µᾶς διδάξει, νὰ µᾶς
τελειοποιήσει, καὶ νὰ µᾶς ἁγιάσει, καθ’
ὁµοίωσιν τῆς δικῆς του Ἀγαθότητος.
Ε Ν

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ
Ὁ Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου τῆς Ἑταιρείας «Μηχανική», µᾶς ἔχει δώσει στὸ
παρελθὸν καὶ ἄλλα δείγµατα γραφῆς
πατριωτικῆς καὶ σεβασµοῦ στὶς διαχρονικές µας ἀξίες. Αὐτὴ τὴ φορὰ «δίνει τὰ
ρέστα» στοὺς κοντόφθαλµους τεχνοκράτες ποὺ µας κυβερνοῦν, γιὰ νὰ µὴν
πάρουµε τὴν χειρότερη περίπτωση τῆς
ἠθεληµένης ἐγκαταλείψεως τῆς Θράκης
µας, στέλνοντας στὴν κ. ∆ιαµαντοπούλου, ὑπουργὸ «∆ιὰ βίου µάθησης», γνωστὴ καὶ ἀπὸ τὴ συµµετοχή της σὲ συνεδριάσεις τῆς Λέσχης Μπιλντενµπερκ,
τὴν παρακάτω ἐπιστολή: «Κυρία Ὑπουργέ. Πληροφορήθηκα ἀπὸ τὸν Τύπο
ὅτι κλείνει ἡ Βιβλιοθήκη Μύκης – ἡ µόνη Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη στὰ Ποµακοχώρια τῆς Ξάνθης – γιὰ λόγους οἰκονοµικούς. Σᾶς γνωρίζω ὅτι ἀναλαµβάνω
τὰ ἔξοδα λειτουργίας καὶ συντήρησης
τῆς ἐν λόγῳ Βιβλιοθήκης – γιὰ ὅσο διάστηµα ἀπαιτεῖται, µέχρι δέκα χρόνια.
Ἐν ἀναµονῇ τῆς ἀπαντήσεώς σας. Μὲ
τιµή. Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου» (Ὀρθόδοξος Τύπος, 13-5-2011, σελὶς 2)

Σ Ι Ω Π Η

Κάποτε, τὸν 4ο π.Χ. αἰώνα, ὁ Ἀθηναῖος
Στρατηγὸς Φωκίων πῆγε σὲ κουρεῖο νὰ
κουρευτεῖ. Ἐκεῖ, ὁ κουρέας δὲν ἔπαυε
νὰ µιλάει συνεχῶς, ὅσην ὥρα ὁ Στρατηγὸς ὑποµονετικὰ περίµενε νὰ ἔλθει ἡ
σειρά του (ὅπως συµβαίνει καὶ στὶς µερες µας, ὅπου κοµµωτὲς καὶ κοµµώτριες
συνέχεια µιλοῦν, λύνουν ὅλα τὰ προβλήµατα: κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονοµικᾶ, διεθνῆ, κλιµατολογικά, κουτσοµπολίστικα κ.ἅ.). Ὅταν, λοιπόν, ἔφτασε
ἡ σειρά του, τὸν ρώτησε ὁ κουρέας πῶς
θέλει νὰ τὸν κουρέψει. Τότε αὐτὸς τοῦ
ἀπάντησε ὀλιγόλογα: «Ἐν σιωπῇ!!» …
Ἡ σιωπή, κάνει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα τὸν πιστό, πιὸ σοβαρὸ καὶ ὑπεύθυνο, µετρηµένο καὶ προσεκτικό. Τοῦ
δίνει τὴν εὐκαιρία τῆς περισυλλογῆς
καὶ τῆς αὐτοκριτικῆς, νὰ βρεθεῖ ἐνώπιος ἐνωπίῳ µὲ τὸν ἑαυτό του. Ν’ ἀνακαλύψει τὶς ἀδυναµίες καὶ τὶς πτώσεις
του. Νὰ πάρει τὴν µεγάλη ἀπόφαση τῆς
διόρθωσης καὶ τῆς ἀνύψωσης. Ἡ σιωπὴ
ἔχει µεγάλη ἀξία. Ἀς µην τὴν ὑποτιµοῦµε…

Κ Α Ι ΕΓ Ω ∆ Ι Ε Ρ Ω ΤΩ ΜΑ Ι
Πρόσφατα διαβάσαµε στὴν ἐφηµερίδα
«Καθηµερινή» ὅτι οἱ ἐφηµερίδες «Τὸ
Βῆµα», «Τὰ Νέα», «Τὸ Ἔθνος», ἡ «Ἐλευθεροτυπία» καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. «MEGA»,
«ALTER», κ.λ.π. εἶναι χρεωµένα πάνω
ἀπὸ 600 ἑκατοµµύρια, ναὶ τὸ καθένα
Μ.Μ.Ε. Ἑκατοµµύρια εὐρώ!!! Καὶ ἐγώ, ὁ
ἁπλὸς λαὸς διερωτῶµαι. Καλά, ἐὰν ἕνα
µικροκατάστηµα ἢ ἕνα νοικοκυριὸ χρωστᾶνε µερικὲς χιλιάδες εὐρώ, τοὺς κλείνουν τὴν ἐπιχείρηση καὶ τοὺς παίρνουν
τὸ σπίτι ἀντίστοιχα, ναὶ ἢ ὄχι; Αὐτὲς οἱ
ἐπιχειρήσεις τῶν Μ.Μ.Ε. (ἐφηµερίδες
καὶ τηλεοπτικοὶ σταθµοί) γιατί δὲν ὑπάγονται στοὺς κανόνες τῆς πτώχευσης;
Ποιὸς καλύπτει τὰ ἐλλείµµατά τους;
Ἀσφαλῶς ἡ κυβέρνηση, γιὰ νὰ τοὺς ἔχει
στὸ χέρι καὶ νὰ δηµοσιεύουν αὐτὰ ποὺ
θέλουν οἱ κυβερνῶντες µας καὶ ὄχι νὰ
δηµοσιεύουν τὴν ἀλήθεια.
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πληκτοι διανοητὲς προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὶς ἀπόψεις τους. ∆ὲν θὰ τοὺς
περάσει. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισµὸς ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ
ὑπάρχει. Τὸν Χριστιανισµὸ δὲν µπόρεσαν νὰ τὸν σβήσουν οἱ Νέρωνες καὶ οἱ
∆ιοκλητιανοί, θὰ τὸν σβήσουν τὰ σηµερινὰ σκουλήκια; Μάταια κοπιάζουν.

ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ
Τὸ 1994, ὁ γερµανοεβραϊκὴς καταγωγῆς
ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α.
Χένρυ Κίσσιγκερ, σὲ ὁµιλία του στὴν
Οὐάσιγκτον, εἶπε: «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς
εἶναι ἀτίθασος καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ
τὸν πλήξουµε βαθιὰ στὶς πολιτιστικές
του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ,
δηλαδή, νὰ πλήξουµε τὴ γλώσσα, τὴ
θρησκεία, τὰ πνευµατικὰ καὶ ἱστορικά
του ἀποθέµατα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουµε τὴ δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπικρατήσει, γιὰ
νὰ µή µας παρενοχλεῖ στὰ βαλκάνια, νὰ
µὴν µᾶς παρενοχλεῖ στὴν ἀνατολικὴ
Μεσόγειο, στὴ Μέση Ἀνατολή, σὲ ὅλη
αὐτὴ τὴ νευραλγικὴ περιοχὴ µεγάλης
στρατηγικῆς σηµασίας γιά µας, γιὰ τὴν
πολιτικὴ τῶν Η.Π.Α.». ∆ηλώσεις ξένου
πολιτικοῦ προσώπου ποὺ πρώτη φορᾶ
εἰπώθηκαν µὲ τόση σκληρότητα, ὠµότητα κι’ ἐχθρότητα. Ἀκόµη καὶ αὐτὸς ὁ
Α. Χίτλερ, µετὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀντίσταση εἶχε δηλώσει στὶς 4-5-1941: «Ἡ
ἱστορικὴ ἀλήθειά µου ἐπιβάλλει νὰ δηλώσω ὅτι ἀπὸ ὅλους τους στρατούς,
τοὺς ὁποίους ἀντιµετώπισε ὁ γερµανικὸς στρατός, µόνον οἱ Ἕλληνες ἐπολέµησαν µὲ τόσον παράλογον θάρρος καὶ
τόσην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον». Πάντως, τὶς θέσεις τοῦ Κίσσιγκερ
σήµερα ἀσπάζονται «προοδευτικοὶ Ἕλληνες», ἀπάτριδες διανοούµενοι, λαλίστατοι δηµοσιογράφοι πουληµένοι στὴ
Μασωνία, µοντέρνοι καὶ ἀνώµαλοι ἱστορικοὶ καὶ ἀποτυχηµένοι πολιτικοί.
Ἐπιφυλλίδες ἐφηµερίδες ποὺ σιγὰ σιγὰ
κλείνουν γιατί τοὺς σιχάθηκε ὁ κόσµος,
τηλεοπτικὲς ἐκποµπὲς µὲ κάθε λογὴς
σκουπίδια, νεοτύπωτα βιβλία µάχονται
ὑπεράνθρωπα νὰ φιµώσουν τὴν Ἐκκλησία, νὰ φονεύσουν τὴ γλώσσα, νὰ
ξαναγράψουν τὴν ἱστορία, νὰ ἐπαναερµηνεύσουν τὸν πολιτισµό µας. Οἱ
κρυφοµασῶνοι, οἱ αἱρετικοί, καὶ ἄλλα
σκουλήκια τῆς κοινωνίας µας, ἀπαξιώνουν ρασοφόρους, εἰρωνεύονται παραδοσιακοὺς ἀνθρώπους καὶ θεσµούς, ὑβρίζουν ὅ,τι τὸ τίµιο καὶ ἱερό. ∆υτικό-

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΨΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ

«Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν Θεὸ φέρνει τὴν
ἀδιαφορία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ τὴν
ἀποσύνθεση... Ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι
µεγάλη ὑπόθεση. Λατρεύει ὁ ἄνθρωπος
τὸν Θεὸ καὶ ὕστερα ἀγαπάει καὶ τοὺς
γονεῖς του, τὸ σπίτι του, τοὺς συγγενεῖς
του, τὴν δουλειά του, τὸ χωριό του, τὸν
νοµό του, τὸ κράτος του, τὴν πατρίδα
του. Ἕνας ποὺ δὲν ἀγαπάει τὸν Θεὸ,
δὲν ἀγαπάει τίποτε. Καὶ φυσικὰ δὲν ἀγαπάει τὴν πατρίδα του, γιατί ἡ πατρίδα εἶναι µιὰ µεγάλη οἰκογένεια. Θέλω
νὰ πῶ, ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶνε...». Καὶ
συνεχίζει... «Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁµολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ (ἐννοεῖ τοὺς ἀντίχριστους), θὰ κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ ἂν ἀντιδράσουν (οἱ Χριστιανοί), θὰ τὸ σκεφτοῦν (οἱ ἀντίχριστοι). Ἀλλὰ οἱ σηµερινοὶ Χριστιανοὶ
δὲν εἶναι γιὰ µάχες. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἦταν σκληρὰ καρύδια. Ἄλλαξαν
τὸν κόσµο. Καὶ στὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ
µία εἰκόνα ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
καὶ ἀντιδροῦσε ὁ κόσµος. Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦµε
ἐµεῖς, καὶ ἐµεῖς νὰ ἀδιαφοροῦµε! Ἂν ἡ
Ἐκκλησία δὲν µιλάει, γιὰ νὰ µὴν ἔρθει
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κόσµο. Ὁ κόσµος εἶναι µέρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ πᾶν,
γιατί κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός. Παίρνει τὸν χρόνο καὶ τὸν µεταµορφώνει
σὲ αἰωνιότητα. Παίρνει τὸν χῶρο καὶ
τὸν κάνει ἄπειρο. Παίρνει τὸν ἁµαρτωλὸ καὶ τὸν κάνει Ἅγιο. Ἡ ἐκκλησία δὲν
φοβᾶται τὴν ἁµαρτία. Μόνο τὴν αἵρεση
«φοβᾶται». Ἡ αἵρεση µένει ἀπρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητὰ τὴν
ἀλήθεια. «Βλαστηµάει κατὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος». Σπάει τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας. Κοµµατιάζει τὴν ἀλήθεια.
Αὐτὸ ἔκαναν ὅλες οἱ αἱρέσεις. Ἀµφισβήτησαν τὴν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ
καὶ θεοποίησαν τὴν κτίση. Γι’ αὐτὸ δὲ
σώζουν οἱ αἱρέσεις. Μόνο ἡ Ἐκκλησία
µεταµορφώνει καὶ σώζει. Ἂς µείνουµε
λοιπὸν σὲ αὐτή, καὶ ἂς ἀφήσουµε τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα µὲ τὴν πανσοφία Του νὰ
λάµψει µέσα µας, νὰ µᾶς διδάξει, νὰ µᾶς
τελειοποιήσει, καὶ νὰ µᾶς ἁγιάσει, καθ’
ὁµοίωσιν τῆς δικῆς του Ἀγαθότητος.
Ε Ν

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ
Ὁ Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου τῆς Ἑταιρείας «Μηχανική», µᾶς ἔχει δώσει στὸ
παρελθὸν καὶ ἄλλα δείγµατα γραφῆς
πατριωτικῆς καὶ σεβασµοῦ στὶς διαχρονικές µας ἀξίες. Αὐτὴ τὴ φορὰ «δίνει τὰ
ρέστα» στοὺς κοντόφθαλµους τεχνοκράτες ποὺ µας κυβερνοῦν, γιὰ νὰ µὴν
πάρουµε τὴν χειρότερη περίπτωση τῆς
ἠθεληµένης ἐγκαταλείψεως τῆς Θράκης
µας, στέλνοντας στὴν κ. ∆ιαµαντοπούλου, ὑπουργὸ «∆ιὰ βίου µάθησης», γνωστὴ καὶ ἀπὸ τὴ συµµετοχή της σὲ συνεδριάσεις τῆς Λέσχης Μπιλντενµπερκ,
τὴν παρακάτω ἐπιστολή: «Κυρία Ὑπουργέ. Πληροφορήθηκα ἀπὸ τὸν Τύπο
ὅτι κλείνει ἡ Βιβλιοθήκη Μύκης – ἡ µόνη Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη στὰ Ποµακοχώρια τῆς Ξάνθης – γιὰ λόγους οἰκονοµικούς. Σᾶς γνωρίζω ὅτι ἀναλαµβάνω
τὰ ἔξοδα λειτουργίας καὶ συντήρησης
τῆς ἐν λόγῳ Βιβλιοθήκης – γιὰ ὅσο διάστηµα ἀπαιτεῖται, µέχρι δέκα χρόνια.
Ἐν ἀναµονῇ τῆς ἀπαντήσεώς σας. Μὲ
τιµή. Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου» (Ὀρθόδοξος Τύπος, 13-5-2011, σελὶς 2)

Σ Ι Ω Π Η

Κάποτε, τὸν 4ο π.Χ. αἰώνα, ὁ Ἀθηναῖος
Στρατηγὸς Φωκίων πῆγε σὲ κουρεῖο νὰ
κουρευτεῖ. Ἐκεῖ, ὁ κουρέας δὲν ἔπαυε
νὰ µιλάει συνεχῶς, ὅσην ὥρα ὁ Στρατηγὸς ὑποµονετικὰ περίµενε νὰ ἔλθει ἡ
σειρά του (ὅπως συµβαίνει καὶ στὶς µερες µας, ὅπου κοµµωτὲς καὶ κοµµώτριες
συνέχεια µιλοῦν, λύνουν ὅλα τὰ προβλήµατα: κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονοµικᾶ, διεθνῆ, κλιµατολογικά, κουτσοµπολίστικα κ.ἅ.). Ὅταν, λοιπόν, ἔφτασε
ἡ σειρά του, τὸν ρώτησε ὁ κουρέας πῶς
θέλει νὰ τὸν κουρέψει. Τότε αὐτὸς τοῦ
ἀπάντησε ὀλιγόλογα: «Ἐν σιωπῇ!!» …
Ἡ σιωπή, κάνει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα τὸν πιστό, πιὸ σοβαρὸ καὶ ὑπεύθυνο, µετρηµένο καὶ προσεκτικό. Τοῦ
δίνει τὴν εὐκαιρία τῆς περισυλλογῆς
καὶ τῆς αὐτοκριτικῆς, νὰ βρεθεῖ ἐνώπιος ἐνωπίῳ µὲ τὸν ἑαυτό του. Ν’ ἀνακαλύψει τὶς ἀδυναµίες καὶ τὶς πτώσεις
του. Νὰ πάρει τὴν µεγάλη ἀπόφαση τῆς
διόρθωσης καὶ τῆς ἀνύψωσης. Ἡ σιωπὴ
ἔχει µεγάλη ἀξία. Ἀς µην τὴν ὑποτιµοῦµε…

Κ Α Ι ΕΓ Ω ∆ Ι Ε Ρ Ω ΤΩ ΜΑ Ι
Πρόσφατα διαβάσαµε στὴν ἐφηµερίδα
«Καθηµερινή» ὅτι οἱ ἐφηµερίδες «Τὸ
Βῆµα», «Τὰ Νέα», «Τὸ Ἔθνος», ἡ «Ἐλευθεροτυπία» καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. «MEGA»,
«ALTER», κ.λ.π. εἶναι χρεωµένα πάνω
ἀπὸ 600 ἑκατοµµύρια, ναὶ τὸ καθένα
Μ.Μ.Ε. Ἑκατοµµύρια εὐρώ!!! Καὶ ἐγώ, ὁ
ἁπλὸς λαὸς διερωτῶµαι. Καλά, ἐὰν ἕνα
µικροκατάστηµα ἢ ἕνα νοικοκυριὸ χρωστᾶνε µερικὲς χιλιάδες εὐρώ, τοὺς κλείνουν τὴν ἐπιχείρηση καὶ τοὺς παίρνουν
τὸ σπίτι ἀντίστοιχα, ναὶ ἢ ὄχι; Αὐτὲς οἱ
ἐπιχειρήσεις τῶν Μ.Μ.Ε. (ἐφηµερίδες
καὶ τηλεοπτικοὶ σταθµοί) γιατί δὲν ὑπάγονται στοὺς κανόνες τῆς πτώχευσης;
Ποιὸς καλύπτει τὰ ἐλλείµµατά τους;
Ἀσφαλῶς ἡ κυβέρνηση, γιὰ νὰ τοὺς ἔχει
στὸ χέρι καὶ νὰ δηµοσιεύουν αὐτὰ ποὺ
θέλουν οἱ κυβερνῶντες µας καὶ ὄχι νὰ
δηµοσιεύουν τὴν ἀλήθεια.
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πληκτοι διανοητὲς προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὶς ἀπόψεις τους. ∆ὲν θὰ τοὺς
περάσει. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισµὸς ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ
ὑπάρχει. Τὸν Χριστιανισµὸ δὲν µπόρεσαν νὰ τὸν σβήσουν οἱ Νέρωνες καὶ οἱ
∆ιοκλητιανοί, θὰ τὸν σβήσουν τὰ σηµερινὰ σκουλήκια; Μάταια κοπιάζουν.

ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ
Τὸ 1994, ὁ γερµανοεβραϊκὴς καταγωγῆς
ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α.
Χένρυ Κίσσιγκερ, σὲ ὁµιλία του στὴν
Οὐάσιγκτον, εἶπε: «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς
εἶναι ἀτίθασος καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ
τὸν πλήξουµε βαθιὰ στὶς πολιτιστικές
του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ,
δηλαδή, νὰ πλήξουµε τὴ γλώσσα, τὴ
θρησκεία, τὰ πνευµατικὰ καὶ ἱστορικά
του ἀποθέµατα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουµε τὴ δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπικρατήσει, γιὰ
νὰ µή µας παρενοχλεῖ στὰ βαλκάνια, νὰ
µὴν µᾶς παρενοχλεῖ στὴν ἀνατολικὴ
Μεσόγειο, στὴ Μέση Ἀνατολή, σὲ ὅλη
αὐτὴ τὴ νευραλγικὴ περιοχὴ µεγάλης
στρατηγικῆς σηµασίας γιά µας, γιὰ τὴν
πολιτικὴ τῶν Η.Π.Α.». ∆ηλώσεις ξένου
πολιτικοῦ προσώπου ποὺ πρώτη φορᾶ
εἰπώθηκαν µὲ τόση σκληρότητα, ὠµότητα κι’ ἐχθρότητα. Ἀκόµη καὶ αὐτὸς ὁ
Α. Χίτλερ, µετὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀντίσταση εἶχε δηλώσει στὶς 4-5-1941: «Ἡ
ἱστορικὴ ἀλήθειά µου ἐπιβάλλει νὰ δηλώσω ὅτι ἀπὸ ὅλους τους στρατούς,
τοὺς ὁποίους ἀντιµετώπισε ὁ γερµανικὸς στρατός, µόνον οἱ Ἕλληνες ἐπολέµησαν µὲ τόσον παράλογον θάρρος καὶ
τόσην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον». Πάντως, τὶς θέσεις τοῦ Κίσσιγκερ
σήµερα ἀσπάζονται «προοδευτικοὶ Ἕλληνες», ἀπάτριδες διανοούµενοι, λαλίστατοι δηµοσιογράφοι πουληµένοι στὴ
Μασωνία, µοντέρνοι καὶ ἀνώµαλοι ἱστορικοὶ καὶ ἀποτυχηµένοι πολιτικοί.
Ἐπιφυλλίδες ἐφηµερίδες ποὺ σιγὰ σιγὰ
κλείνουν γιατί τοὺς σιχάθηκε ὁ κόσµος,
τηλεοπτικὲς ἐκποµπὲς µὲ κάθε λογὴς
σκουπίδια, νεοτύπωτα βιβλία µάχονται
ὑπεράνθρωπα νὰ φιµώσουν τὴν Ἐκκλησία, νὰ φονεύσουν τὴ γλώσσα, νὰ
ξαναγράψουν τὴν ἱστορία, νὰ ἐπαναερµηνεύσουν τὸν πολιτισµό µας. Οἱ
κρυφοµασῶνοι, οἱ αἱρετικοί, καὶ ἄλλα
σκουλήκια τῆς κοινωνίας µας, ἀπαξιώνουν ρασοφόρους, εἰρωνεύονται παραδοσιακοὺς ἀνθρώπους καὶ θεσµούς, ὑβρίζουν ὅ,τι τὸ τίµιο καὶ ἱερό. ∆υτικό-

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΨΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ

«Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν Θεὸ φέρνει τὴν
ἀδιαφορία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ τὴν
ἀποσύνθεση... Ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι
µεγάλη ὑπόθεση. Λατρεύει ὁ ἄνθρωπος
τὸν Θεὸ καὶ ὕστερα ἀγαπάει καὶ τοὺς
γονεῖς του, τὸ σπίτι του, τοὺς συγγενεῖς
του, τὴν δουλειά του, τὸ χωριό του, τὸν
νοµό του, τὸ κράτος του, τὴν πατρίδα
του. Ἕνας ποὺ δὲν ἀγαπάει τὸν Θεὸ,
δὲν ἀγαπάει τίποτε. Καὶ φυσικὰ δὲν ἀγαπάει τὴν πατρίδα του, γιατί ἡ πατρίδα εἶναι µιὰ µεγάλη οἰκογένεια. Θέλω
νὰ πῶ, ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶνε...». Καὶ
συνεχίζει... «Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁµολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ (ἐννοεῖ τοὺς ἀντίχριστους), θὰ κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ ἂν ἀντιδράσουν (οἱ Χριστιανοί), θὰ τὸ σκεφτοῦν (οἱ ἀντίχριστοι). Ἀλλὰ οἱ σηµερινοὶ Χριστιανοὶ
δὲν εἶναι γιὰ µάχες. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἦταν σκληρὰ καρύδια. Ἄλλαξαν
τὸν κόσµο. Καὶ στὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ
µία εἰκόνα ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
καὶ ἀντιδροῦσε ὁ κόσµος. Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦµε
ἐµεῖς, καὶ ἐµεῖς νὰ ἀδιαφοροῦµε! Ἂν ἡ
Ἐκκλησία δὲν µιλάει, γιὰ νὰ µὴν ἔρθει
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σὲ ρήξη µὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ µητροπολίτες δὲν µιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ µὲ
ὅλους, γιατί τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύµατα κλπ., οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι δὲν µιλοῦν,
γιὰ νὰ µὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόµατα,
τότε ποιὸς θὰ µιλήσει;»
γ. Παΐσιος Ἁγιορείτης †1994

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀπόδοσις Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

Σηµείωση: Ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα τὰ λόγια τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου, καθὼς βρισκόµαστε σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ ὅλα
ξεπουλιῶνται, ἀπὸ ἰδανικὰ καὶ ἀξίες
µέχρι τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ περιουσία καὶ παράλληλα βρισκόµαστε σὲ ἕνα τόσο νοσηρὸ πολιτικὸ περιβάλλον
ποὺ –ἐδῶ καὶ χρόνια– ἐπιβάλλεται στὸ
λαὸ ἡ ἀδικία, ἡ καταπίεση τῶν ἀδυνάµων, ἡ καταπάτηση τῶν δικαιωµάτων
καὶ ἡ καταλήστευση τῶν δηµοσίων πόρων, µαζὶ µὲ τὴν ἀποχριστιανοποίηση
καὶ τὸν ἀφελληνισµὸ τῆς κοινωνίας. Κι’
ἐνῶ συµβαίνουν ὅλα αὐτά, ἡ ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος καὶ ἡ πλειονότητα τῶν Ἀρχιερέων παραµένουν σιωπηλοὶ τὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἀφήνοντας
ἔτσι τὸ κακὸ ἀνεξέλεγκτο καὶ ἐλεύθερο
νὰ φέρει τὰ ἀκόµα χειρότερα. Ὡς ἀποτέλεσµα, ἡ παρακµὴ ἔχει φτάσει στὸ ὁριακὸ σηµεῖο νὰ ἀπειλεῖ ὄχι µόνο τὴν
ἐλευθερία τῶν συνειδήσεων καὶ τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτισµική µας ταυτότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη καὶ
ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς πατρίδος
µας… Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια καὶ τὸ
κρίµα µεγάλο.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων (Α΄ Οἰκ. Συν.)
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ψυχοσάββατον
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῆς Πεντηκοστῆς
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.30 π.µ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τῶν Ἀποστόλων Πέτρου κ΄ Παύλου
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛ ΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
κα ὶ Προσκύνησις Τε µα χί ου
Ἁγίου Λε ιψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 7.00 µ.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἡ Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ.

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ρ Α Φ Α Η Λ - Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.
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(αρ. φυλλ. 26)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ἰ ο ύ ν ι ο ς

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μ
Ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρουν
οἱ θεοφόροι πατέρες, δὲν ἔχει ἀρχή. Γιατί ἀρχή της εἶναι ἡ προαιώνια Ἁγία
Τριάδα. Τὰ τρία πρόσωπα τῆς Τριαδικῆς Θεότητας ἀποτελοῦν τὴν πρώτη
Ἐκκλησία. Ἱστορικά, τὸ σκάφος τῆς
Ἐκκλησίας ἄρχισε νὰ ναυπηγεῖται ἀπὸ
τὴν ὥρα ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς στοὺς
πρωτοπλάστους ὅτι θὰ στείλει τὸν Υἱό
Του στὴ Γῆ, γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσµο.
Τριάντα τρία χρόνια ὁ
Χριστὸς στὴ Γῆ ἐφτίαξε
τέλειο τὸ σκάφος τῆς
Ἐκκλησίας. Μετὰ τὴν
ἀνάληψή Του στὸν οὐρανό, τὴ µέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἦρθε τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο στὴ Γῆ καὶ
κίνησε καὶ κινεῖ τὴν
Ἐκκλησία µέ σα στ ὸ
Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια,
γιὰ νὰ ἀναγεννήσει τὴν
ἱστορία. Ἀπὸ τότε ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας. Μπαίνει συνέχεια µέσα στὸν
κόσµο καὶ τὸν ἁγιάζει ποικιλότροπα.
Ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴ µετουσίωση
τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ σῶµα καὶ
αἷµα Χριστοῦ, µέχρι τὸν ἁγιασµὸ τῶν
«πιὸ ἁµαρτωλῶν» ἀνθρώπων, ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει τὰ πάντα συνέχεια. ∆υστυχῶς, ὅµως, δὲ δέχονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἁγιασθοῦν ἀπὸ τὸ Πνεῦµα
τὸ Ἅγιο. Νοµίζουν ὅτι εἶναι αὐτάρκεις
καὶ αὐτοδύναµοι. Ἐπαναλαµβάνουν µὲ
τὴ στάση τους καὶ τὴ ζωὴ τοὺς τὸ ἴδιο
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ΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ἐγκληµατικὸ λάθος ποὺ ἔκαναν καὶ οἱ
ἄνθρωποι τῆς Βαβέλ. Σκοτισµένοι ἀπὸ
τὰ πάθη τους, θέλησαν ν’ ἀναµετρηθοῦν µὲ τὸ Θεό. Αὐτὸ τὸ νόηµα εἶχε τὸ
κτίσιµο τοῦ πύργου πρὸς τὰ ὕψη τοῦ
οὐρανοῦ. Τὸ τραγικὸ ἀποτέλεσµα εἶναι
γνωστὸ σὲ ὅλους µας. Κατέβηκε ὁ Θεὸς
καὶ τοὺς µπέρδεψε τὶς γλῶσσες, κι’ ἔτσι
σταµάτησε ἡ συνωµοσία. Τὴ µέρα τῆς
Πεντηκοστῆς ἔστειλε ὁ οὐράνιος Πατέρας τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο,
ὄχι πιὰ γιὰ νὰ µπερδέψει, ἀλλὰ γιὰ νὰ διδάξει τὶς γλῶσσες καὶ ἰδιαίτερα τὴ γλώσσα τῆς
ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης. Ἔτσι τώρα οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν γενεῶν,
µὲ τὸ φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νικοῦν
ὅ,τι σκοτεινὸ καὶ φθαρτὸ ὑπάρχει στὸν κόσµο καὶ γεµίζουν ἀπὸ
ἁγιασµό. Ὅσοι ὅµως,
δὲν δέχονται τὸ Πνεῦµα
τὸ Ἅγιο, µένουν ἀκόµη
µέσα στὴ σύγχυση καὶ τὸ χάος τῆς
Βαβέλ. Καταστρέφουν καὶ καταστρέφονται. Παρὰ τὰ τόσα µέσα ἐπικοινωνίας ὁ ἄνθρωπος µένει ἀσυνεννόητος.
Τοῦ λείπει ἡ βάση τῆς συνεννόησης, τὸ
Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Σύγχυση στὸ σπίτι,
σύγχυση στὴν κοινωνία. Ἂν θέλουµε,
ὅµως, νὰ σωθοῦµε, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐγκολπωθοῦµε: τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Αὐτὸ εἶναι ὁ ὁδηγός µας. Ἡ Ἐκκλησία
προσλαµβάνει καὶ µεταµορφώνει τὸν
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