στὴ µετάνοια καὶ «ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» ὁ Πέτρος. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τὸ βλέµµα µας γίνεται λιµάνι γιὰ τοὺς ναυαγούς, σπιτικὸ
γιὰ τοὺς ἀσώτους, ὁδὸς σωτηρίας γιὰ
τοὺς πλανεµένους τῆς ζωῆς. Ἔπαινος
γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ καλοῦ, σήµατα
πορείας γιὰ τοὺς ἀναζητητὲς τῆς ἀλήθειας. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τότε τὰ µάτια γίνονται ὁ γαλάζιος
οὐρανός µας. Ὁ Παράδεισος ποὺ κουρνιάζουµε.

ΤΟΥ Α ΝΘ ΡΩ Π ΟΥ Η ΚΑ Ρ∆ ΙΑ
Α Π Ο ΤΑ ΜΑ Τ ΙΑ Φ Α ΙΝΕ Τ Α Ι
Τὰ µάτια εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ψυχῆς.
Καὶ εἶναι ἀλήθεια. Ὅταν στὴν καρδιὰ
ὑπάρχει ἀγάπη, τότε τὸ βλέµµα θὰ εἶναι
ἁπαλό, βελούδινο, τρυφερό, θὰ χαϊδεύει τὸν ἄλλον, θὰ παρηγορεῖ τὸν ἄλλον,
θὰ συγχωρεῖ τὸν ἄλλον, θὰ τοῦ δίνει
κουράγιο, θὰ τὸν ἐνισχύει, θὰ τοῦ λέει
σιωπηλὰ µὲ τὴ δυνατὴ γλώσσα τῶν µατιῶν «ἐντάξει, λάθος σου, βάλε παρενθέσεις καὶ προχώρα». Θὰ τοῦ λέει σιωπηλά, ἀλλὰ δυνατά: «Εἶµαι ἐδῶ, δίπλα
σου, ἂν χρειασθεῖ ἅπλωσε τὸ χέρι». Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τότε
ἔχεις ἕνα βλέµµα φωτεινό, ἕνα βλέµµα
ὅλο γλύκα. Τέτοιο βλέµµα ποὺ στὴ θύµησή του ὁ ἄλλος ἀναθαρρεῖ. Ἀντέχει,
παίρνει κουράγιο. Ὅταν στὴν καρδιὰ
ὑπάρχει ἡ ἀπονιά! Τότε τὸ βλέµµα φαίνεται σκληρό, σκοτεινό, ἀδιάφορο, ψυχρό, κοφτερό. Ὅταν ἡ καρδιά µας καταντᾶ σπήλαιο ληστῶν, τῶν παθῶν καὶ
τῶν ἀδυναµιῶν, τότε τὸ βλέµµα γίνεται
λάγνο, πλάνο, χυδαῖο. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει φθόνος, τότε τὸ βλέµµα
γίνεται χαιρέκακο, παγωµένο. Ὅταν
στὴν καρδιὰ ὑπάρχει τρικυµία, τὸ βλέµµα µας ἐκπέµπει φωτιές, κεραυνούς,
σπίθες. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας στὸν ἀρνητὴ µαθητή του Πέτρο, ἦταν βλέµµα πόνου, βλέµµα συγνώµης, βλέµµα κατανοήσεως, βλέµµα
ἐπιείκειας, βλέµµα ἀγάπης, ναί, γι’ αὐτὸ
τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας τὸν ὁδήγησε

ΤΟΝ ΕΙ∆Ε ΚΑΝΕΙΣ;
Μήπως τὸν ἀκούσατε; Μήπως τὸν ἀπαντήσατε αὐτὸν καὶ τὸ συναπάντηµά
του, νὰ ὑψώνει καµµιὰ φωνὴ διαµαρτυρίας ἢ νὰ κάνει καµµιὰ κίνηση βοηθείας, παρ’ ὅτι κατέχει τὴν µεγαλύτερη
τράπεζα τοῦ παγκόσµιου χρήµατος; ∆ιὰ
τὸν πάπα ὁµιλῶ, ποὺ ὑποκριτικότατά
µας παρουσιάζεται ὡς εἰρηνιστής. Μηπως πληροφορήθηκε κανεὶς ἂν ἐτόλµησε κάποια κουβέντα, κάποια διαµαρτυρία γιὰ τὴν Κύπρο, κατὰ (ἢ µετά) τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴ Μεγαλόνησο. Κρίµα στοὺς ἡγέτες τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικούς της Κύπρου.
∆ὲν ἀκοῦνε τὸν πατρο-Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ Ἅγιο καὶ ἰσαπόστολο τῆς
Ἐκκλησίας µας, ποὺ µας ἔλεγε «Τὸν
πάπα νὰ καταράστε!» ἢ τὸν π. Ἰουστίνο
Πόποβιτς, ποὺ πρόσφατα ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος, ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ παπισµὸς εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Ὀρθόδοξοι ξυπνᾶτε!
Τὰ παπικοδυτικὰ ἀεροπλάνα ἔρχονται.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 7.00 µ.µ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 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, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: π. Ραφαὴλ, 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. 15)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ἰ ο ύ λ ι ο ς

2 0 1 0

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Α., διηγήθηκε στοὺς
ἀδελφούς της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τὸ θαῦµα ποὺ ἐπιτελέστηκε στὴν µητέρα τῆς Ἐλευθερία µὲ τὴν παράκληση
νὰ τὸ καταγράψουν πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἀλλὰ καὶ ὡς µιὰ ἔκφραση
ταπεινῆς εὐχαριστίας γιὰ τὴν εὐεργεσία
Του. Ἡ διήγησή της ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἡ µητέρα µου, αἰσθανόταν
µεγάλους πόνους στὴ µέση καὶ στὸ πόδι
γιὰ 3 ὁλόκληρους µῆνες.
Νοµίζοντας ὅτι ἦταν δισκοπάθεια ἔκανε φυσιοθεραπεῖες, ὀστεοπαθητικὴ κ.ἅ. Ὁ
πόνος ὅµως δὲν περνοῦσε.
Λίγο καιρὸ µετά µας συνέστησαν ἕναν πολὺ καλὸ
νευροχειροῦργο, ὁ ὁποῖος
µας εἶπε νὰ κάνουµε κάποιες ἐξετάσεις καὶ συγκεκριµένα µαγνητική, γιὰ νὰ δοῦµε τί θὰ δείξει. Πρὸς µεγάλη µας θλίψη, ἡ µαγνητικὴ
ἔδειξε ὅτι κάπου ὑπῆρχε
καρκίνος ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει µετάσταση στὰ ὀστᾶ.
Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ ἄλλοι 2 κορυφαῖοι νευροχειροῦργοι, ἀλλὰ καὶ ὁ
γιατρὸς – ἠπατολόγος ποὺ παρακολουθοῦσε τὴ µητέρα µου, διότι εἶχε µικρὴ
κίρρωση ὕπατος, εἶπε κι’ αὐτὸς τὸ ἴδιο.
Μᾶς προέτρεψαν δὲ νὰ κάνουµε σπινθηρογράφηµα. Ἐγώ, µὲ τὴν ἀδελφή µου ἤµασταν πολὺ ἀπογοητευµένες καὶ καταστεναχωρηµένες µὲ τὶς ἐξελίξεις αὐτές.
Φυσικά, στραφήκαµε στὸ Θεό. Τὴν Κυ-

ριακὴ ποὺ ἀκολούθησε ἤρθαµε µαζὶ µὲ
τὴ µητέρα µας ἐδῶ, στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ παρακολουθήσαµε τὴ Θεία Λειτουργία. Παρακαλέσαµε τοὺς ἀδελφοὺς νὰ
προσεύχονται γιὰ τὴ µανούλα µας καὶ
πήραµε λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ποὺ ἕνας ἀπὸ
τοὺς ἀδελφούς µας ἔδωσε µὲ τὴν παρότρυνση νὰ βάλουµε στὸ σηµεῖο ποὺ ἐµφανίζεται ὁ πόνος. Μᾶς ἐξήγησε ὅτι µὲ
τὸ λαδάκι αὐτό, ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ κάνει
πολλὰ θαύµατα καὶ µᾶς
ἐνθάρρυνε νὰ µὴ στεναχωριόµαστε, γιατί ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, θὰ µᾶς βοηθήσει. Φύγαµε αἰσιόδοξες καὶ κάναµε ὅλα ὅσα µας εἶπαν οἱ
ἀδελφοί. Βάλαµε τὸ λαδάκι
καὶ κάναµε θερµὴ προσευχὴ στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ
βοηθήσει τὴ µανούλα µας.
Τὴν ἑπόµενη µέρα, λοιπόν,
κάναµε τὸ σπινθηρογράφηµα καὶ ὅταν βγῆκαν τὰ ἀποτελέσµατα ἦταν, ὢ τοῦ
θαύµατος καθαρά!! Ἀπὸ τὴν πολλὴ
χαρὰ καὶ συγκίνησή µας, ξαναήρθαµε
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ φέραµε
λουλούδια, ἀνεβαίνοντας γονατιστὲς
στὸ ἐκκλησάκι του. Τὸν εὐχαριστήσαµε
καὶ παρακαλέσαµε θερµὰ νὰ βγοῦν καθαρὲς καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἐξετάσεις ποὺ
θὰ κάναµε. Ἔτσι καὶ ἔγινε! Ἡ µαστογραφία, ἡ ἀξονικὴ ἄνω κάτω κοιλίας,
ἀξονικὴ θώρακος, οἱ καρκινικοὶ δεῖκτες

1

κ.λπ. ὅλα βγῆκαν καθαρά. Ἡ χαρά µας
δὲν περιγράφεται! Πιστεύουµε ἀκράδαντα ὅτι πρόκειται περὶ θαύµατος τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ!! Τὸν δοξάζουµε καὶ Τὸν
εὐχαριστοῦµε θερµὰ γιὰ τὴ θαυµαστή
Του µέριµνα γιὰ τὴ µανούλα µας. Τὸν
παρακαλοῦµε νὰ συνεχίσει νὰ µᾶς σκεπάζει µὲ τὴ Χάρη Του καὶ νὰ δίνει σὲ
ὅλους ὅσους Τὸν ἐπικαλοῦνται ὑγεία
ψυχῆς καὶ σώµατος.»

τὸν Ἅγιο Θεό. Ἡ ἁµαρτία, ποὺ σὰν
δηλητηριῶδες φίδι εἰσβάλλει ὕπουλα
στὴ ζωή µας καὶ σιγὰ σιγὰ τὴ λειώνει,
τὴ φθείρει καὶ τελικά της παρασκευάζει
τὸ θάνατο.
Τίποτε δὲν εἶναι τόσο βαρὺ καὶ
δυσβάστακτο ὅσο ἡ φύση τῆς ἁµαρτίας.
Ἡ µεγαλύτερη ἀπὸ τὶς συµφορές, ἀρρώστηµα τῆς ψυχῆς. Στερεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπερφυσικὰ χαρίσµατα καὶ ἀγαθά. ∆ιαφθείρει τὴ ζωντανὴ πίστη, τὴν ἀδίστακτη ἐλπίδα καὶ τὴν
ἀγάπη πρὸς τὸ Θεό. Γυµνώνει τὴν ψυχὴ
καὶ ἀπὸ τὰ φυσικὰ χαρίσµατα. Τῆς
παίρνει τὴν ὀξύτητα τοῦ νοῦ, τὸ φῶς
καὶ τὴ διάκριση τοῦ λογικοῦ, τὴν ἁπαλότητα τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν εἰρήνη τῶν
λογισµῶν. Καὶ τὸ χειρότερο, ἡ ἁµαρτία
ἀποµακρύνει τὸν ἄγγελο, τὸ φύλακα
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος καὶ παραδίδει τὸν ἄνθρωπο στὴν καταδυναστεία
τοῦ διαβόλου.

Η ΠΛΑΝΗ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ
Ὅταν ὁ Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι, ὁ µεγάλος ζωγράφος τῆς Ἀναγέννησης, ζωγράφιζε τὸν περίφηµο πίνακά του «ὁ
Μυστικὸς ∆εῖπνος», γιὰ τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ χρησιµοποίησε ὡς πρότυπο ἕνα νέο ποὺ διακρινόταν γιὰ τὴν
εὐσέβειά του. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀρετή του
ἔδιναν στὸ πρόσωπό του ἐξαιρετικὰ
χαρακτηριστικά. Ὁ Ντὰ Βίντσι, ἐνθουσιασµένος ἀποτύπωσε τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νέου ἐκείνου στὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ. Τὸ µεγαλειῶδες ὅµως
αὐτὸ ἔργο κράτησε πολλὰ χρόνια.
Τελευταῖο ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῶν Ἀποστόλων ἄφησε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰούδα.
Ὅταν βρῆκε κάποιον ποὺ εἶχε ἐπάνω
στὸ πρόσωπό του κάτι ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἰούδα, τὸν πῆρε στὸ
ἐργαστήριό του καὶ τοῦ ἐξήγησε τί
ἀκριβῶς θέλει. Τότε ὁ ἄγνωστος ἐκεῖνος
ἄνθρωπος ἄρχισε νὰ δακρύζει καὶ ἔπειτα νὰ πνίγεται σὲ λυγµούς… Ὁ ζωγράφος στάθηκε µὲ ἀµηχανία… Τί συνέβαινε;
Σὲ λίγο, ὁ γερασµένος ἐκεῖνος
νέος του ἐξήγησε: Ἦταν ὁ ἴδιος ποὺ τὸν
εἶχε χρησιµοποιήσει ὁ καλλιτέχνης γιὰ
νὰ φτιάξει τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ!
Ἀπὸ τότε ὅµως ἡ ζωή του εἶχε ἀλλάξει.
Εἶχε χάσει τὴν πίστη του στὸ Θεὸ καὶ
εἶχε διακόψει κάθε ἐπικοινωνία µαζί
Του. Ἔτσι, εἶχαν ἀλλοιωθεῖ τοῦ εὐγενικοῦ του προσώπου τὰ χαρακτηριστικὰ … Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ;
Αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουµε κάποτε καὶ
στὴ δική µας ζωή: Ἡ ἀποµάκρυνση ἀπὸ
τὴν πηγὴ τοῦ καλοῦ, ὁ χωρισµὸς ἀπὸ

Ο Ιε ρό ς Προσκυνηµα τι κό ς Ναό ς τ ου Αγ ίου Ρ α φ α ή λ
σ το Άνω Σού λι Μαραθώ νος

ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ὁ Ἱε ρὸ ς Προσ κυνη µατικ ὸς Ναὸς τοῦ Ἁγί ου Ρ α φ α ὴ λ
σ τὸ Ἄνω Σού λι Μαραθῶ νος

Πολλὲς ἀπὸ τὶς καθηµερινὲς συναναστροφὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ µποροῦσαν
νὰ χαρακτηριστοῦν ἄχρηστες καὶ περιτὲς καὶ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὸν πιστὸν ἄνθρωπον. Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης γράφει στὸ βιβλίο του «Ἀόρατος
Πόλεµος» γι’ αὐτὲς καὶ µᾶς συµβουλεύει
νὰ τὶς ἀποφεύγουµε, γιατί δὲν µᾶς ὠφελοῦν. «Σὲ ὠφελεῖ πολὺ νὰ στέκεσαι
µακρὰν ἀπὸ τᾶς συναναστροφᾶς τῶν
ἀνθρώπων. ∆ιότι ἀντὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, θὰ ἔχεις συντρόφους τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ τὸν ἴδιον τὸν
Θεόν». Ἐµεῖς τί προτιµοῦµε;

Η Φ ιάλ η της Ιε ράς Αδ ελ φότ ητος τ ου Αγ ίου Ρα φαήλ
σ το Άνω Σού λι Μαραθώ νος

ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
«Ἡ ∆ηµοκρατία µας αὐτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη τὸ δικαίωµα τῆς
ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰσότητας, διότι ἔµαθε τοὺς πολίτες νὰ θεωροῦν τὴν αὐθάδειαν ὡς δικαίωµα, τὴν παρανοµία ὡς
ἐλευθερία, τὴν ἀναίδειαν τοῦ λόγου, ὡς
ἰσότητα καὶ τὴν ἀναρχία ὡς εὐδαιµονία». (Ἰσοκράτης, 436 – 388 π.Χ.)
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Ἡ Φ ιάλη τῆς Ἱε ρᾶς Ἀδ ελφότητος τ οῦ Ἁγ ίου Ρα φαὴλ
σ τὸ Ἄνω Σού λι Μαραθῶ νος
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κ.λπ. ὅλα βγῆκαν καθαρά. Ἡ χαρά µας
δὲν περιγράφεται! Πιστεύουµε ἀκράδαντα ὅτι πρόκειται περὶ θαύµατος τοῦ
Ἁγίου Ραφαήλ!! Τὸν δοξάζουµε καὶ Τὸν
εὐχαριστοῦµε θερµὰ γιὰ τὴ θαυµαστή
Του µέριµνα γιὰ τὴ µανούλα µας. Τὸν
παρακαλοῦµε νὰ συνεχίσει νὰ µᾶς σκεπάζει µὲ τὴ Χάρη Του καὶ νὰ δίνει σὲ
ὅλους ὅσους Τὸν ἐπικαλοῦνται ὑγεία
ψυχῆς καὶ σώµατος.»

τὸν Ἅγιο Θεό. Ἡ ἁµαρτία, ποὺ σὰν
δηλητηριῶδες φίδι εἰσβάλλει ὕπουλα
στὴ ζωή µας καὶ σιγὰ σιγὰ τὴ λειώνει,
τὴ φθείρει καὶ τελικά της παρασκευάζει
τὸ θάνατο.
Τίποτε δὲν εἶναι τόσο βαρὺ καὶ
δυσβάστακτο ὅσο ἡ φύση τῆς ἁµαρτίας.
Ἡ µεγαλύτερη ἀπὸ τὶς συµφορές, ἀρρώστηµα τῆς ψυχῆς. Στερεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπερφυσικὰ χαρίσµατα καὶ ἀγαθά. ∆ιαφθείρει τὴ ζωντανὴ πίστη, τὴν ἀδίστακτη ἐλπίδα καὶ τὴν
ἀγάπη πρὸς τὸ Θεό. Γυµνώνει τὴν ψυχὴ
καὶ ἀπὸ τὰ φυσικὰ χαρίσµατα. Τῆς
παίρνει τὴν ὀξύτητα τοῦ νοῦ, τὸ φῶς
καὶ τὴ διάκριση τοῦ λογικοῦ, τὴν ἁπαλότητα τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν εἰρήνη τῶν
λογισµῶν. Καὶ τὸ χειρότερο, ἡ ἁµαρτία
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τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος καὶ παραδίδει τὸν ἄνθρωπο στὴν καταδυναστεία
τοῦ διαβόλου.

Η ΠΛΑΝΗ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ
Ὅταν ὁ Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι, ὁ µεγάλος ζωγράφος τῆς Ἀναγέννησης, ζωγράφιζε τὸν περίφηµο πίνακά του «ὁ
Μυστικὸς ∆εῖπνος», γιὰ τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ χρησιµοποίησε ὡς πρότυπο ἕνα νέο ποὺ διακρινόταν γιὰ τὴν
εὐσέβειά του. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀρετή του
ἔδιναν στὸ πρόσωπό του ἐξαιρετικὰ
χαρακτηριστικά. Ὁ Ντὰ Βίντσι, ἐνθουσιασµένος ἀποτύπωσε τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νέου ἐκείνου στὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ. Τὸ µεγαλειῶδες ὅµως
αὐτὸ ἔργο κράτησε πολλὰ χρόνια.
Τελευταῖο ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῶν Ἀποστόλων ἄφησε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰούδα.
Ὅταν βρῆκε κάποιον ποὺ εἶχε ἐπάνω
στὸ πρόσωπό του κάτι ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἰούδα, τὸν πῆρε στὸ
ἐργαστήριό του καὶ τοῦ ἐξήγησε τί
ἀκριβῶς θέλει. Τότε ὁ ἄγνωστος ἐκεῖνος
ἄνθρωπος ἄρχισε νὰ δακρύζει καὶ ἔπειτα νὰ πνίγεται σὲ λυγµούς… Ὁ ζωγράφος στάθηκε µὲ ἀµηχανία… Τί συνέβαινε;
Σὲ λίγο, ὁ γερασµένος ἐκεῖνος
νέος του ἐξήγησε: Ἦταν ὁ ἴδιος ποὺ τὸν
εἶχε χρησιµοποιήσει ὁ καλλιτέχνης γιὰ
νὰ φτιάξει τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ!
Ἀπὸ τότε ὅµως ἡ ζωή του εἶχε ἀλλάξει.
Εἶχε χάσει τὴν πίστη του στὸ Θεὸ καὶ
εἶχε διακόψει κάθε ἐπικοινωνία µαζί
Του. Ἔτσι, εἶχαν ἀλλοιωθεῖ τοῦ εὐγενικοῦ του προσώπου τὰ χαρακτηριστικὰ … Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ;
Αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουµε κάποτε καὶ
στὴ δική µας ζωή: Ἡ ἀποµάκρυνση ἀπὸ
τὴν πηγὴ τοῦ καλοῦ, ὁ χωρισµὸς ἀπὸ

Ο Ιε ρό ς Προσκυνηµα τι κό ς Ναό ς τ ου Αγ ίου Ρ α φ α ή λ
σ το Άνω Σού λι Μαραθώ νος

ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ὁ Ἱε ρὸ ς Προσ κυνη µατικ ὸς Ναὸς τοῦ Ἁγί ου Ρ α φ α ὴ λ
σ τὸ Ἄνω Σού λι Μαραθῶ νος

Πολλὲς ἀπὸ τὶς καθηµερινὲς συναναστροφὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ µποροῦσαν
νὰ χαρακτηριστοῦν ἄχρηστες καὶ περιτὲς καὶ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὸν πιστὸν ἄνθρωπον. Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης γράφει στὸ βιβλίο του «Ἀόρατος
Πόλεµος» γι’ αὐτὲς καὶ µᾶς συµβουλεύει
νὰ τὶς ἀποφεύγουµε, γιατί δὲν µᾶς ὠφελοῦν. «Σὲ ὠφελεῖ πολὺ νὰ στέκεσαι
µακρὰν ἀπὸ τᾶς συναναστροφᾶς τῶν
ἀνθρώπων. ∆ιότι ἀντὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, θὰ ἔχεις συντρόφους τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ τὸν ἴδιον τὸν
Θεόν». Ἐµεῖς τί προτιµοῦµε;

Η Φ ιάλ η της Ιε ράς Αδ ελ φότ ητος τ ου Αγ ίου Ρα φαήλ
σ το Άνω Σού λι Μαραθώ νος

ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
«Ἡ ∆ηµοκρατία µας αὐτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη τὸ δικαίωµα τῆς
ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰσότητας, διότι ἔµαθε τοὺς πολίτες νὰ θεωροῦν τὴν αὐθάδειαν ὡς δικαίωµα, τὴν παρανοµία ὡς
ἐλευθερία, τὴν ἀναίδειαν τοῦ λόγου, ὡς
ἰσότητα καὶ τὴν ἀναρχία ὡς εὐδαιµονία». (Ἰσοκράτης, 436 – 388 π.Χ.)
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Ἡ Φ ιάλη τῆς Ἱε ρᾶς Ἀδ ελφότητος τ οῦ Ἁγ ίου Ρα φαὴλ
σ τὸ Ἄνω Σού λι Μαραθῶ νος
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στὴ µετάνοια καὶ «ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» ὁ Πέτρος. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τὸ βλέµµα µας γίνεται λιµάνι γιὰ τοὺς ναυαγούς, σπιτικὸ
γιὰ τοὺς ἀσώτους, ὁδὸς σωτηρίας γιὰ
τοὺς πλανεµένους τῆς ζωῆς. Ἔπαινος
γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ καλοῦ, σήµατα
πορείας γιὰ τοὺς ἀναζητητὲς τῆς ἀλήθειας. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τότε τὰ µάτια γίνονται ὁ γαλάζιος
οὐρανός µας. Ὁ Παράδεισος ποὺ κουρνιάζουµε.

ΤΟΥ Α ΝΘ ΡΩ Π ΟΥ Η ΚΑ Ρ∆ ΙΑ
Α Π Ο ΤΑ ΜΑ Τ ΙΑ Φ Α ΙΝΕ Τ Α Ι
Τὰ µάτια εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ψυχῆς.
Καὶ εἶναι ἀλήθεια. Ὅταν στὴν καρδιὰ
ὑπάρχει ἀγάπη, τότε τὸ βλέµµα θὰ εἶναι
ἁπαλό, βελούδινο, τρυφερό, θὰ χαϊδεύει τὸν ἄλλον, θὰ παρηγορεῖ τὸν ἄλλον,
θὰ συγχωρεῖ τὸν ἄλλον, θὰ τοῦ δίνει
κουράγιο, θὰ τὸν ἐνισχύει, θὰ τοῦ λέει
σιωπηλὰ µὲ τὴ δυνατὴ γλώσσα τῶν µατιῶν «ἐντάξει, λάθος σου, βάλε παρενθέσεις καὶ προχώρα». Θὰ τοῦ λέει σιωπηλά, ἀλλὰ δυνατά: «Εἶµαι ἐδῶ, δίπλα
σου, ἂν χρειασθεῖ ἅπλωσε τὸ χέρι». Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἀγάπη, τότε
ἔχεις ἕνα βλέµµα φωτεινό, ἕνα βλέµµα
ὅλο γλύκα. Τέτοιο βλέµµα ποὺ στὴ θύµησή του ὁ ἄλλος ἀναθαρρεῖ. Ἀντέχει,
παίρνει κουράγιο. Ὅταν στὴν καρδιὰ
ὑπάρχει ἡ ἀπονιά! Τότε τὸ βλέµµα φαίνεται σκληρό, σκοτεινό, ἀδιάφορο, ψυχρό, κοφτερό. Ὅταν ἡ καρδιά µας καταντᾶ σπήλαιο ληστῶν, τῶν παθῶν καὶ
τῶν ἀδυναµιῶν, τότε τὸ βλέµµα γίνεται
λάγνο, πλάνο, χυδαῖο. Ὅταν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει φθόνος, τότε τὸ βλέµµα
γίνεται χαιρέκακο, παγωµένο. Ὅταν
στὴν καρδιὰ ὑπάρχει τρικυµία, τὸ βλέµµα µας ἐκπέµπει φωτιές, κεραυνούς,
σπίθες. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας στὸν ἀρνητὴ µαθητή του Πέτρο, ἦταν βλέµµα πόνου, βλέµµα συγνώµης, βλέµµα κατανοήσεως, βλέµµα
ἐπιείκειας, βλέµµα ἀγάπης, ναί, γι’ αὐτὸ
τὸ βλέµµα τοῦ Κυρίου µας τὸν ὁδήγησε

ΤΟΝ ΕΙ∆Ε ΚΑΝΕΙΣ;
Μήπως τὸν ἀκούσατε; Μήπως τὸν ἀπαντήσατε αὐτὸν καὶ τὸ συναπάντηµά
του, νὰ ὑψώνει καµµιὰ φωνὴ διαµαρτυρίας ἢ νὰ κάνει καµµιὰ κίνηση βοηθείας, παρ’ ὅτι κατέχει τὴν µεγαλύτερη
τράπεζα τοῦ παγκόσµιου χρήµατος; ∆ιὰ
τὸν πάπα ὁµιλῶ, ποὺ ὑποκριτικότατά
µας παρουσιάζεται ὡς εἰρηνιστής. Μηπως πληροφορήθηκε κανεὶς ἂν ἐτόλµησε κάποια κουβέντα, κάποια διαµαρτυρία γιὰ τὴν Κύπρο, κατὰ (ἢ µετά) τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴ Μεγαλόνησο. Κρίµα στοὺς ἡγέτες τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικούς της Κύπρου.
∆ὲν ἀκοῦνε τὸν πατρο-Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ Ἅγιο καὶ ἰσαπόστολο τῆς
Ἐκκλησίας µας, ποὺ µας ἔλεγε «Τὸν
πάπα νὰ καταράστε!» ἢ τὸν π. Ἰουστίνο
Πόποβιτς, ποὺ πρόσφατα ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος, ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ παπισµὸς εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Ὀρθόδοξοι ξυπνᾶτε!
Τὰ παπικοδυτικὰ ἀεροπλάνα ἔρχονται.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε Τετάρτη, στὶς 7.00 µ.µ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 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, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: π. Ραφαὴλ, 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. 15)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Ἰ ο ύ λ ι ο ς
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Α., διηγήθηκε στοὺς
ἀδελφούς της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τὸ θαῦµα ποὺ ἐπιτελέστηκε στὴν µητέρα τῆς Ἐλευθερία µὲ τὴν παράκληση
νὰ τὸ καταγράψουν πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἀλλὰ καὶ ὡς µιὰ ἔκφραση
ταπεινῆς εὐχαριστίας γιὰ τὴν εὐεργεσία
Του. Ἡ διήγησή της ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἡ µητέρα µου, αἰσθανόταν
µεγάλους πόνους στὴ µέση καὶ στὸ πόδι
γιὰ 3 ὁλόκληρους µῆνες.
Νοµίζοντας ὅτι ἦταν δισκοπάθεια ἔκανε φυσιοθεραπεῖες, ὀστεοπαθητικὴ κ.ἅ. Ὁ
πόνος ὅµως δὲν περνοῦσε.
Λίγο καιρὸ µετά µας συνέστησαν ἕναν πολὺ καλὸ
νευροχειροῦργο, ὁ ὁποῖος
µας εἶπε νὰ κάνουµε κάποιες ἐξετάσεις καὶ συγκεκριµένα µαγνητική, γιὰ νὰ δοῦµε τί θὰ δείξει. Πρὸς µεγάλη µας θλίψη, ἡ µαγνητικὴ
ἔδειξε ὅτι κάπου ὑπῆρχε
καρκίνος ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει µετάσταση στὰ ὀστᾶ.
Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαίωσαν καὶ ἄλλοι 2 κορυφαῖοι νευροχειροῦργοι, ἀλλὰ καὶ ὁ
γιατρὸς – ἠπατολόγος ποὺ παρακολουθοῦσε τὴ µητέρα µου, διότι εἶχε µικρὴ
κίρρωση ὕπατος, εἶπε κι’ αὐτὸς τὸ ἴδιο.
Μᾶς προέτρεψαν δὲ νὰ κάνουµε σπινθηρογράφηµα. Ἐγώ, µὲ τὴν ἀδελφή µου ἤµασταν πολὺ ἀπογοητευµένες καὶ καταστεναχωρηµένες µὲ τὶς ἐξελίξεις αὐτές.
Φυσικά, στραφήκαµε στὸ Θεό. Τὴν Κυ-

ριακὴ ποὺ ἀκολούθησε ἤρθαµε µαζὶ µὲ
τὴ µητέρα µας ἐδῶ, στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ παρακολουθήσαµε τὴ Θεία Λειτουργία. Παρακαλέσαµε τοὺς ἀδελφοὺς νὰ
προσεύχονται γιὰ τὴ µανούλα µας καὶ
πήραµε λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοίµητη κανδήλα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ποὺ ἕνας ἀπὸ
τοὺς ἀδελφούς µας ἔδωσε µὲ τὴν παρότρυνση νὰ βάλουµε στὸ σηµεῖο ποὺ ἐµφανίζεται ὁ πόνος. Μᾶς ἐξήγησε ὅτι µὲ
τὸ λαδάκι αὐτό, ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ κάνει
πολλὰ θαύµατα καὶ µᾶς
ἐνθάρρυνε νὰ µὴ στεναχωριόµαστε, γιατί ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, θὰ µᾶς βοηθήσει. Φύγαµε αἰσιόδοξες καὶ κάναµε ὅλα ὅσα µας εἶπαν οἱ
ἀδελφοί. Βάλαµε τὸ λαδάκι
καὶ κάναµε θερµὴ προσευχὴ στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ
βοηθήσει τὴ µανούλα µας.
Τὴν ἑπόµενη µέρα, λοιπόν,
κάναµε τὸ σπινθηρογράφηµα καὶ ὅταν βγῆκαν τὰ ἀποτελέσµατα ἦταν, ὢ τοῦ
θαύµατος καθαρά!! Ἀπὸ τὴν πολλὴ
χαρὰ καὶ συγκίνησή µας, ξαναήρθαµε
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τοῦ φέραµε
λουλούδια, ἀνεβαίνοντας γονατιστὲς
στὸ ἐκκλησάκι του. Τὸν εὐχαριστήσαµε
καὶ παρακαλέσαµε θερµὰ νὰ βγοῦν καθαρὲς καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἐξετάσεις ποὺ
θὰ κάναµε. Ἔτσι καὶ ἔγινε! Ἡ µαστογραφία, ἡ ἀξονικὴ ἄνω κάτω κοιλίας,
ἀξονικὴ θώρακος, οἱ καρκινικοὶ δεῖκτες
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