
να τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ τὸν παραπλανήσει, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ἀναγεννήσει. Τὸν χόρ-
τασε πρῶτα ψυχικὰ καὶ µετὰ σωµατικά. 
Τοῦ ἔδειξε ποιὸ πρέπει νὰ ζητάει πρῶ-
το καὶ ποιὸ δεύτερο. Ὁ Χριστὸς φρο-
ντίζει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ δυό. Πρέπει, 
ὅµως, νὰ προηγεῖται ἡ ἐκζήτηση τοῦ 
«µεταφυσικοῦ» καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τοῦ 
φυσικοῦ. Ἄλλωστε, φυσικὸ καὶ «µετα-
φυσικό» πᾶνε µαζί. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ συ-
νέχεια τοῦ ἄλλου. Τὸ ἕνα προϋποθέτει 
τὸ ἄλλο. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαῖος. 
Χωρὶς φυσικὴ δὲν ὑπάρχει «µεταφυσι-
κή». Καὶ χωρὶς «µεταφυσική» δὲν νοεῖ-
ται ἡ φυσική. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σῶµα 
καὶ ψυχή. Τὸ σῶµα τρέφεται µὲ τὸ ψωµὶ 
καὶ ἡ ψυχὴ µὲ τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς. Τὸν 
Χριστό. Σήµερα ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει 
πείνα σωµατικὴ καὶ ψυχική. Τὸ ἕνα τρί-
το της Γῆς ὑποσιτίζεται. Καὶ τὸ ἄλλο 
τρίτο µόλις τρέφεται. Ὁλόκληρη ἡ Γῆ 
πεινάει γιὰ ἀλήθεια, γιὰ χαρά, γιὰ λευ-
τεριά. Ἂν θέλουµε νὰ χορτάσουµε σω-
µατικὰ καὶ ψυχικά, τότε ἂς τρέξουµε 
στὸν Χριστὸ ἀποφασιστικά. Καὶ ἂς τοῦ 
ποῦµε. Ἐσὺ ποὺ εὐλόγησες καὶ τὴν ἔ-
ρηµο ἀκόµη, εὐλόγησε καὶ τὴ δική µας 
ἔρηµη Γῆ καὶ ψυχή!!! Ἀµήν. Γένοιτο. 
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ΘΑ  ΞΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ  
 

Ἀπὸ τὴν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 
στὶς 7.00 µ.µ. 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2011 

 
∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ 

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

 

Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ  
Τ Η Ν  Π Α Ν Α Γ Ι Α Ν  Μ Α Σ  

 

Α Ρ Χ Ι Ζ Ο Υ Ν  
 

Ἀπὸ ∆ευτέρα 1η Αὐγούστου 
στὶς 7.30 µ.µ. 

-  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Κοσµὰ τοῦ Αἰτωλοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

       

 (αρ. φυλλ. 28)
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Ἡ Ἀπόδοσις 
τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                  Α ὔ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 1 1 
       

Η  Π Ι Σ Τ Η  
 

Ὁ Χριστὸς παιδαγωγεῖ τοὺς µαθητές 
του µὲ ὅλα τὰ µέσα καὶ σὲ ὅλους τους 
τοµεῖς. Τοὺς παιδαγωγεῖ µὲ τρόπο πάν-
σοφο, ἀπὸ τὴν ταπείνωση ὡς τὴν πί-
στη. Σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς τοὺς 
βρίσκει τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, γιὰ 
νὰ τοὺς καλλιεργήσει βαθιά. Κάποτε, 
οἱ µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, µὲ δική Του 
ἐντολή, ταξιδεύουν µὲ πλοιάριο, γιὰ 
νὰ περάσουν στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Τὸ 
ταξίδι τοὺς ἀρχίζει καλά . Ξαφνικά, 
ὅµως, σηκώνε-
ται ἀεράκι. Σι-
γὰ – σιγὰ δυνα-
µώνει καὶ κα-
ταλήγει σὲ µε-
γάλη θαλασσο-
ταραχή. Οἱ µα-
θητὲς κινδυνεύ-
ουν. Οἱ ἔµπει-
ροι αὐτοὶ ναυ-
τ ικο ὶ  τὰ  χά -
νουν .  Ὁ  Χρι-
στὸς ποὺ τοὺς
παρακολουθεῖ ἀπὸ µακρυά, βλέπει τὴν 
ἀγωνία τους καὶ τρέχει νὰ τοὺς βοη-
θήσει. Θαυµατουργικὰ φτάνει δίπλα 
τους. Τὸν περνᾶνε γιὰ φάντασµα. Σὲ 
λίγο ὅµως, τὸν γνώρισαν. Ὁ Πέτρος, 
αὐθόρµητος ὅπως πάντοτε, τοῦ ζητάει 
νὰ τὸν ἀφήσει νὰ περπατήσει κι’ αὐτὸς 
ἐπάνω στὰ κύµατα. Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ 
τὸ ἐπιτρέπει. Καὶ κεῖνος περπατᾶ. Σὲ 
λίγο, ὅµως, τὰ χάνει καὶ ἀρχίζει νὰ 
βουλιάζει . Βλέπει τὸ ὕψος τῶν κυ-
µάτων καὶ τροµάζει. Φωνάζει βοήθεια. 
Καὶ τότε ὁ Χριστὸς τὸν ἐλέγχει γιὰ τὴν 

ὀλιγοπιστία του. «Ὀλιγόπιστε, εἰς τί 
ἐδίστασες;», τοῦ λέγει. Αὐτὸ συµβαίνει 
µὲ ὅλους µας. Ὀλιγοπιστοῦµε καὶ τὰ 
χάνουµε. Μόλις µας βρεῖ µιὰ φουρ-
τούνα σαστίζουµε. ∆ὲν πιστεύουµε βα-
θιὰ στὸν Χριστό. Περισσότερο πιστεύ-
ουµε στὸν ἑαυτό µας, παρὰ στὸν Χρι-
στό. Αὐτὸ ὅµως εἶναι σφάλµα. Ὁ Χρι-
στὸς εἶναι ὁ δηµιουργός µας. Αὐτὸς εἶ-
ναι κοντύτερα στὸν ἑαυτό µας ἀπ’ ὅτι 
εἴµαστε ἐµεῖς κι’ ὅλοι οἱ φίλοι µας, οἱ 

γ νωστο ί  µα ς  
καὶ οἱ συγγενεῖς 
µας .  Κανένας  
δὲν µπορεῖ νὰ 
µᾶς βοηθήσει ὅ-
πως ὁ Χριστὸς 
ποὺ εἶναι πα-
ντοδύναµος ἀ-
δ ε λ φ ό ς  µ α ς .  
Πρὶν ἔρθει στὴ 
Γῆ  ὁ  Χριστὸς  
εἴχαµε ἐπουρά-
νιο πατέρα. Ἀ-

πὸ τότε ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς 
ἀποκτήσαµε καὶ οὐράνιο ἀδελφό. ∆ὲν 
πρέπει νὰ τὰ χάνουµε πιά. Ὁ Χριστός 
µας εἶναι ἀδελφός µας . Εἶναι κάθε 
στιγµὴ κοντά µας. Μαζί του πάντα νι-
κοῦµε. Ἀρκεῖ νὰ τὸ πιστεύουµε αὐτό. Ἡ 
πίστη αὐτὴ εἶναι ἡ ὡραιότερη ἄσκηση 
πάνω στὴ Γῆ, γιὰ νὰ κατακτήσουµε τὸν 
οὐρανό. Γιὰ νὰ θεωθοῦµε. Γι’ αὐτὸ ἤρ-
θαµε στὴ Γῆ. Γιὰ ν’ ἀσκηθοῦµε στὴν πί-
στη. Αὐτὸς εἶναι ὁ καλὸς ἀγώνας. Τὰ 
στέφανα  µᾶς  περιµένουν .  Τί λέτε , 
ξεκινᾶµε;  
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Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Σ  Λ Ο Υ Κ Α Ρ Ι Σ  
 

Στὶς 27 Ἰουνίου 1638 στραγγαλίστηκε 
στὴν Πόλη ἀπὸ τὸν Σουλτάνο ὁ Μέγας 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύ-
ριλλος Λούκαρις σὲ ἡλικία 66 ἐτῶν. 
Στὸν Σουλτάνο τὸν κατήγγειλαν ὅτι ξε-
σήκωνε τοὺς Ρωµηούς, οἱ Ἰησουίτες καὶ 
οἱ Ἑβραῖοι, µὲ τοὺς ὁποίους ὁ Λούκα-
ρις εἶχε πολυετεῖς διαµάχες. Τὴν περα-
σµένη ∆ευτέρα, τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας τίµησε ὡς Ἅγιο τὸν Κύριλλο 
Λούκαρι, ἀνήµερα τῆς ἐπετείου τοῦ 
στραγγαλισµοῦ του, µὲ πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία στὸν πατριαρχικὸ Να-
ὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἠγιασµένου. 
Τὴν ἴδια ὥρα, τὸ σκλαβωµένο Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο ἀρνεῖται νὰ προχω-
ρήσει στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Κυρίλ-
λου Λουκάρεως, γιὰ νὰ µὴν στεναχωρη-
θοῦν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ 
Κύριλλος Λούκαρις ἔµεινε στὴν ἱστορί-
α, γιατί τὸ 1627 ἐφτίαξε στὴν Κωνστα-
ντινούπολη τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Τυπο-
γραφεῖο, ὅπου τύπωνε βιβλία γιὰ τὸν 
Φωτισµὸ τοῦ Γένους. Τὸ πρῶτο βιβλίο 
ποὺ τύπωσε ὁ Λούκαρις ἦταν οἱ περί-
φηµοι ἑπτὰ λόγοι τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόµου «Κατὰ Ἰουδαίων», ὅπου 
ὁ Μεγάλος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ξε-
στοµίζει 50 φορὲς τὴν φράση «Μισῶ 
τὴν Συναγωγὴν» καὶ ἀποκαλύπτει τὴν 
δολιότητα καὶ πανουργία των Ἐβραί-
ων µὲ κάθε εἴδους ρητορικὸ σχῆµα! 
(Ἐφηµερίδα «Στόχος», 30-6-2011) 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
Τ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ  

 

Τὸ προνόµιο τῆς προσευχῆς ἐδῶ στὴ Γῆ 
ἀνήκει µόνο στὸν ἄνθρωπο. Τὰ ἄλλα ὄ-
ντα δὲν νοιώθουν τέτοια ἀνάγκη, γιατί 
δὲν εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευ-
χή, ὅταν γίνεται σωστά, διευρύνει, µε-
ταµορφώνει καὶ ἁγιάζει ὁλόκληρη τὴν 
ὕπαρξή µας. Καµιὰ ὥρα τῆς ζωῆς µας 
δὲν εἶναι τόσο δηµιουργικὴ ὅσο ἡ ὥρα 
τῆς προσευχῆς µας. Κάθε σοβαρὸ ἔργο, 
ὅµως, γιὰ νὰ γίνει σωστό, ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ ὁρισµένες ἀπαραίτητες προϋποθέ-
σεις. Αὐτὸ συµβαίνει καὶ µὲ τὸ ἔργο τῆς 

προσευχῆς, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ ἀνώτερα 
ἔργα τῆς ζωῆς µας. Γιὰ νὰ πετύχει ἡ 
προσευχή µας χρειάζεται τὶς προϋποθέ-
σεις ποὺ µας λέει τὸ Εὐαγγέλιο: «Ὁ Ἰη-
σοῦς ἀνέβη στὸ ὅρος κατ’ ἰδὶαν προσεύ-
ξασθαι». Ἡ φράση αὐτή µας ὑπογραµ-
µίζει, ὅτι γιὰ νὰ γίνει µιὰ προσευχὴ ἀ-
παιτεῖται ἡσυχία καὶ αὐτοσυγκέντρω-
ση. Ὁ Κύριος, γιὰ νὰ ἔχει αὐτὲς τὶς 
προϋποθέσεις ἀνέβηκε στὸ βουνὸ καὶ 
ἐκεῖ προσευχήθηκε. Φυσικά, αὐτὸ καθ’ 
ἑαυτὸ τὸ γεγονὸς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ 
τὸ µιµούµεθα ὅλοι καὶ πάντοτε. Οὔτε ὁ 
Κύριος τὸ ἔκανε αὐτὸ πάντοτε, οὔτε τὸ 
ἀπαιτεῖ ὁπωσδήποτε ἀπὸ ἐµᾶς. Ἀλλὰ 
θέλησε νὰ µᾶς δείξει καὶ διδάξει, ὅτι 
προκειµένου νὰ προσευχηθοῦµε, πρέπει 
νὰ συγκεντρωθοῦµε καὶ ν’ ἀποµονω-
θοῦµε ἀπὸ τὸ θόρυβο καὶ τὸ χάος τοῦ 
κόσµου, ὥστε νὰ ἀνεβοῦµε ψηλά… στὸ 
πνευµατικὸ βουνὸ τῆς ἀληθινῆς προ-
σευχῆς. Αὐτὸ δὲν εἶναι τόσο θέµα το-
που, ἀλλὰ τρόπου. Μπορεῖ νὰ εἴµαστε 
στὰ πιὸ θορυβώδη µέρη καὶ νὰ προσευ-
χόµαστε, γιατί ἔχουµε ἐσωτερικὰ τὴ 
διάσταση τῆς ἡσυχίας. Καὶ ἀντιστρό-
φως, µπορεῖ νὰ εἴµαστε σὲ ἥσυχα µέρη 
καὶ νὰ µὴν ἔχουµε καµιὰ διάθεση γιὰ 
προσευχή. Ἑποµένως, ἡ προσευχὴ εἶναι 
στάση ἐσωτερική της ψυχῆς. Εἶναι διά-
θεση. Εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς ὅλης ζωῆς 
µας. ∆ὲν µπορεῖ ἡ προσευχή µας νὰ εἶ-
ναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ζωή 
µας. Ἀλλιῶς θὰ εἶναι ὑποκριτικὴ ἢ τυ-
πική. Ἡ ποιότητα τῆς προσευχῆς µας 
εἶναι ἀνάλογη πρὸς τὴν ποιότητα τῆς 
ζωῆς µας. Τέλος, εἶναι καὶ ἡ εἰρηνικὴ 
διάθεση. Ἡ ἀποδοχὴ καὶ µὴ κατάκριση 
τῶν ἀδελφῶν µας. Εἶναι καὶ αὐτὸ προϋ-
πόθεση γιὰ νὰ εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή 
µας. ∆ιότι ὁ Θεὸς ἀποστρέφεται τὴν κα-
τάκριση, τὸ θυµὸ καὶ τὴν ἔχθρα. Τὸ 
Πνεῦµα τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς καταλλα-
γῆς µόνο σὲ εἰρηνικὸ ἄνθρωπο ὁµιλεῖ 
καὶ διδάσκει. Καὶ σὲ κεῖνον µόνο εἰσέρ-
χεται καὶ ἀναπαύεται. Ἂς ἐλέγξουµε, 
λοιπὸν, τὸν ἑαυτό µας. Ἔχουµε τὶς κα-
τάλληλες προϋποθέσεις; Ἂν ὄχι, τότε ἔ-
χουµε δουλειὰ νὰ κάνουµε. Ὁ δρόµος 
ἀνοίγεται µπροστά µας.  
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ 
 

Λέγοµαι Γεωργία Σ. Μένω στὴν Ἀθήνα. 
Εἶχα τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσω πιὸ κο-
ντὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τί ἐννοῶ µὲ αὐ-
τό: Πρὶν χρόνια ἔπασχα ἀπὸ βαριὲς ἡµι-
κρανίες, στὴν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν. Γύρ-
ναγα στοὺς γιατροὺς χωρὶς ἀποτέλε-
σµα. Ἡ ἀδελφή µου εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ στὴν Μυτιλήνη µὲ δικό 
της θαῦµα καὶ µοῦ εἶπε νὰ πιστεύω 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ θὰ γίνω καλά. 
Ἐγώ, µὴν πιστεύοντας σὲ αὐτό, τῆς ἔλε-
γα τὰ γνωστά: δὲν µποροῦν οἱ γιατροὶ 
νὰ µὲ κάνουν καλά, τί νὰ µοῦ κάνει ὁ 
Ἅγιος. Καθὼς τὸ µαρτύριο συνεχιζό-
ταν, ἕνα µεσηµέρι, ἐνῶ εἶχα ξαπλώσει, 
προσευχήθηκα καὶ εἶπα: «Ἂν εἶσαι Ἅ-
γιος θεράπευσέ µε». Καί, ὢ τοῦ θαύµα-
τος, µόλις µὲ πῆρε ὁ ὕπνος, ἀκούω κα-
µπάνες νὰ ἠχοῦν στὰ αὐτιά µου καὶ µὲ 
ψαλµωδίες «δόξᾳ ἐν ὑψίστοις Θεῷ» καὶ 
ἀπὸ τὴν σιαγόνα µου µέχρι τὴν κορυφὴ 
τῆς κεφαλῆς µου νὰ τραβιοῦνται οἱ πό-
νοι. Ξύπνησα καὶ ἤµουν τελείως καλὰ 
καὶ δοξάζω τοὺς Ἁγίους γιὰ τὸ θαῦµα. 
Ὥσπου, ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἔχω νέα 
προβλήµατα µὲ τὴν ὑγεία µου. Ἐκτὸς 
ἀπὸ ὀστεοπόρωση καὶ ἀνεπάρκεια πα-
θαίνω σὸκ πανικοῦ στὸν ὕπνο µου. Ξα-
πλώνω καὶ νιώθω ὅτι σβήνω. Αὐτὸ εἶ-
ναι τὸ χειρότερο ἀπ’ ὅλα καὶ ἦταν πλή-
ρως ἀνεξέλεγκτο. Τὸ ἀπέκτησα ἀπὸ µιὰ 
φορὰ ποὺ µπῆκα στὸ ἀεροπλάνο, ἴσως 
ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ πίεσης. Συνέχεια παρα-
καλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ µ οῦ τὸ 
πάρ  Ἱε-
ρὰ ρα-

ει. Τὴν Λαµπροτρίτη, ἦρθα στὴν
Μονή σας, στὸ Ἄνω Σούλι Μα

θώνα, στὴν Χάρη τῶν Ἁγίων καὶ προ-
σκύνησα. Τὰ προβλήµατα ὅµως µὲ τὴν 
ὑγεία µου συνεχίζονταν. Τελικά, παίρ-
νω µιὰ µέρα τηλέφωνο στὸ Μοναστήρι 
σας καὶ ζητάω ἀπὸ τὸν πατέρα Ραφαὴλ 
νὰ προσευχηθεῖ γιὰ µένα. Ἔτσι, ἔκανε 
ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πάλι τὸ θαῦµα Του, µὲ 
τὶς προσευχές σας, διότι ἀπὸ τότε νιώ-
θω πολὺ καλύτερα. Τώρα, παρόλο ποὺ 
τὸ πρόβληµα δὲν ἔχει φύγει τελείως, 
µοῦ ἔφυγε τὸ ἄγχος, δὲν νιώθω βάρος 
στὴν καρδιά, µπορῶ πλέον νὰ κοιµηθῶ. 

Γιατί προηγουµένως ἔνιωθα τὰ παραπά-
νω σὲ σηµεῖο τρέλας. Εὐχαριστῶ τοὺς 
Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. 
Μαζὶ µὲ τὸ δικό µου θαῦµα, ἔκανε καὶ 
στὸ σύζυγο. Εἶχε ἕναν ἀνεξήγητο πόνο 
στὸ πλευρό. Φοβόµασταν ὅτι κάτι συµ-
βαίνει στὸ συκώτι του. Ἄλλος ἔλεγε γιὰ 
χολή. Ξεκίνησε, λοιπόν, νὰ πάει νὰ τὸν 
ἐξετάσει κάποιος γιατρὸς καὶ ἐγὼ προ-
σευχήθηκα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ τοῦ 
πεῖ ὅτι δὲν εἶναι τίποτα, ὅτι ὁ πόνος 
προέρχεται ἀπὸ ἁπλὸ χτύπηµα. Καὶ, ὢ 
τοῦ θαύµατος, αὐτὸ ἀκριβῶς εἶπε ὁ για-
τρός. Τὰ λόγια αὐτὰ ποὺ εἶπα στὴν προ-
σευχή µου. Γιὰ µένα εἶναι καθαρὸ θαῦ-
µα. Μάλιστα, πρὶν πάει στὸ γιατρὸ ὁ 
σύζυγος εἶχε δεῖ ἕνα ὄνειρο. Εἶδε δυὸ 
ἄντρες καὶ ἕνα κοριτσάκι σὲ ἕνα λόφο, 
σὲ ἕνα δροµάκι. Ὁ ἕνας ἦταν πιὸ ψηλὰ 
καὶ οἱ δυὸ πιὸ χαµηλά. Ὅπως εἶναι ἡ 
εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
καὶ Εἰρήνης ποὺ ἔχετε στὸ Μοναστήρι 
σας (τὴν ὁποία, σηµειωταῖον, δὲν εἶχε 
δεῖ ὁ σύζυγος, καθὼς τότε δὲν εἶχε ἔρθει 
ἀκόµα στὴ Μονή σας). Αἰσθάνθηκε το-
σο ὡραῖα στὸ ὄνειρο ποὺ ἀναφώνησε: 
Τί ὡραῖα ποὺ εἶναι! Ἐδῶ θὰ ἔρχοµαι νὰ 
ξεκουράζοµαι, ὅταν νιώθω κουρασµέ-
νος. Εἶναι θαυµαστὴ ἡ µέριµνα τῶν Ἁ-
γίων γιά µὰς καὶ τοὺς εὐχαριστοῦµε πο-
λύ, ἐκ βάθους καρδιᾶς.    Γεωργία Σ. 
 

Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
 

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀναπνοὴ καὶ τὴ δίψα, ἡ 
µεγαλύτερη βιολογικὴ ἀνάγκη εἶναι ἡ 
πείνα. Ὅταν ἐνταθεῖ, τότε, κυριολεκτι-
κά, ὁ ἄνθρωπος τρελαίνεται. Ἡ ἱστορία 
µὰς ἀναφέρει τραγικὰ περιστατικὰ πει-
νασµένων ποὺ ἔφαγαν τοὺς συνανθρώ-
πους τους. Φοβερὴ ἡ ἀνάγκη τῆς πείνας. 
Αὐτὸ ἐκµεταλλεύτηκαν καὶ ἐκµεταλ-
λεύονται οἱ διάφοροι δηµαγωγοὶ ὅλων 
τῶν ἐποχῶν. Ἄλλοτε, διατηρώντας τὴν 
πείνα, κι’ ἄλλοτε δίνοντας ἕνα κοµµάτι 
ψωµί, δεσµεύουν τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς 
σύρουν στὰ µονοπάτια τους. Μπροστὰ 
στὴν πείνα ἑνὸς λαοῦ βρέθηκε καὶ ὁ 
Χριστός. Ἦταν ὁ λαός, ποὺ τὸν ἀκο-
λουθοῦσε στὴν ἔρηµο νηστικός. Ὁ Χρι-
στός, ὅµως, δὲν ἐκµεταλλεύτηκε τὴν πεί-
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Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Σ  Λ Ο Υ Κ Α Ρ Ι Σ  
 

Στὶς 27 Ἰουνίου 1638 στραγγαλίστηκε 
στὴν Πόλη ἀπὸ τὸν Σουλτάνο ὁ Μέγας 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύ-
ριλλος Λούκαρις σὲ ἡλικία 66 ἐτῶν. 
Στὸν Σουλτάνο τὸν κατήγγειλαν ὅτι ξε-
σήκωνε τοὺς Ρωµηούς, οἱ Ἰησουίτες καὶ 
οἱ Ἑβραῖοι, µὲ τοὺς ὁποίους ὁ Λούκα-
ρις εἶχε πολυετεῖς διαµάχες. Τὴν περα-
σµένη ∆ευτέρα, τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας τίµησε ὡς Ἅγιο τὸν Κύριλλο 
Λούκαρι, ἀνήµερα τῆς ἐπετείου τοῦ 
στραγγαλισµοῦ του, µὲ πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία στὸν πατριαρχικὸ Να-
ὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἠγιασµένου. 
Τὴν ἴδια ὥρα, τὸ σκλαβωµένο Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο ἀρνεῖται νὰ προχω-
ρήσει στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Κυρίλ-
λου Λουκάρεως, γιὰ νὰ µὴν στεναχωρη-
θοῦν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ 
Κύριλλος Λούκαρις ἔµεινε στὴν ἱστορί-
α, γιατί τὸ 1627 ἐφτίαξε στὴν Κωνστα-
ντινούπολη τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Τυπο-
γραφεῖο, ὅπου τύπωνε βιβλία γιὰ τὸν 
Φωτισµὸ τοῦ Γένους. Τὸ πρῶτο βιβλίο 
ποὺ τύπωσε ὁ Λούκαρις ἦταν οἱ περί-
φηµοι ἑπτὰ λόγοι τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόµου «Κατὰ Ἰουδαίων», ὅπου 
ὁ Μεγάλος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ξε-
στοµίζει 50 φορὲς τὴν φράση «Μισῶ 
τὴν Συναγωγὴν» καὶ ἀποκαλύπτει τὴν 
δολιότητα καὶ πανουργία των Ἐβραί-
ων µὲ κάθε εἴδους ρητορικὸ σχῆµα! 
(Ἐφηµερίδα «Στόχος», 30-6-2011) 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
Τ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ  

 

Τὸ προνόµιο τῆς προσευχῆς ἐδῶ στὴ Γῆ 
ἀνήκει µόνο στὸν ἄνθρωπο. Τὰ ἄλλα ὄ-
ντα δὲν νοιώθουν τέτοια ἀνάγκη, γιατί 
δὲν εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευ-
χή, ὅταν γίνεται σωστά, διευρύνει, µε-
ταµορφώνει καὶ ἁγιάζει ὁλόκληρη τὴν 
ὕπαρξή µας. Καµιὰ ὥρα τῆς ζωῆς µας 
δὲν εἶναι τόσο δηµιουργικὴ ὅσο ἡ ὥρα 
τῆς προσευχῆς µας. Κάθε σοβαρὸ ἔργο, 
ὅµως, γιὰ νὰ γίνει σωστό, ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ ὁρισµένες ἀπαραίτητες προϋποθέ-
σεις. Αὐτὸ συµβαίνει καὶ µὲ τὸ ἔργο τῆς 

προσευχῆς, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ ἀνώτερα 
ἔργα τῆς ζωῆς µας. Γιὰ νὰ πετύχει ἡ 
προσευχή µας χρειάζεται τὶς προϋποθέ-
σεις ποὺ µας λέει τὸ Εὐαγγέλιο: «Ὁ Ἰη-
σοῦς ἀνέβη στὸ ὅρος κατ’ ἰδὶαν προσεύ-
ξασθαι». Ἡ φράση αὐτή µας ὑπογραµ-
µίζει, ὅτι γιὰ νὰ γίνει µιὰ προσευχὴ ἀ-
παιτεῖται ἡσυχία καὶ αὐτοσυγκέντρω-
ση. Ὁ Κύριος, γιὰ νὰ ἔχει αὐτὲς τὶς 
προϋποθέσεις ἀνέβηκε στὸ βουνὸ καὶ 
ἐκεῖ προσευχήθηκε. Φυσικά, αὐτὸ καθ’ 
ἑαυτὸ τὸ γεγονὸς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ 
τὸ µιµούµεθα ὅλοι καὶ πάντοτε. Οὔτε ὁ 
Κύριος τὸ ἔκανε αὐτὸ πάντοτε, οὔτε τὸ 
ἀπαιτεῖ ὁπωσδήποτε ἀπὸ ἐµᾶς. Ἀλλὰ 
θέλησε νὰ µᾶς δείξει καὶ διδάξει, ὅτι 
προκειµένου νὰ προσευχηθοῦµε, πρέπει 
νὰ συγκεντρωθοῦµε καὶ ν’ ἀποµονω-
θοῦµε ἀπὸ τὸ θόρυβο καὶ τὸ χάος τοῦ 
κόσµου, ὥστε νὰ ἀνεβοῦµε ψηλά… στὸ 
πνευµατικὸ βουνὸ τῆς ἀληθινῆς προ-
σευχῆς. Αὐτὸ δὲν εἶναι τόσο θέµα το-
που, ἀλλὰ τρόπου. Μπορεῖ νὰ εἴµαστε 
στὰ πιὸ θορυβώδη µέρη καὶ νὰ προσευ-
χόµαστε, γιατί ἔχουµε ἐσωτερικὰ τὴ 
διάσταση τῆς ἡσυχίας. Καὶ ἀντιστρό-
φως, µπορεῖ νὰ εἴµαστε σὲ ἥσυχα µέρη 
καὶ νὰ µὴν ἔχουµε καµιὰ διάθεση γιὰ 
προσευχή. Ἑποµένως, ἡ προσευχὴ εἶναι 
στάση ἐσωτερική της ψυχῆς. Εἶναι διά-
θεση. Εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς ὅλης ζωῆς 
µας. ∆ὲν µπορεῖ ἡ προσευχή µας νὰ εἶ-
ναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ζωή 
µας. Ἀλλιῶς θὰ εἶναι ὑποκριτικὴ ἢ τυ-
πική. Ἡ ποιότητα τῆς προσευχῆς µας 
εἶναι ἀνάλογη πρὸς τὴν ποιότητα τῆς 
ζωῆς µας. Τέλος, εἶναι καὶ ἡ εἰρηνικὴ 
διάθεση. Ἡ ἀποδοχὴ καὶ µὴ κατάκριση 
τῶν ἀδελφῶν µας. Εἶναι καὶ αὐτὸ προϋ-
πόθεση γιὰ νὰ εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή 
µας. ∆ιότι ὁ Θεὸς ἀποστρέφεται τὴν κα-
τάκριση, τὸ θυµὸ καὶ τὴν ἔχθρα. Τὸ 
Πνεῦµα τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς καταλλα-
γῆς µόνο σὲ εἰρηνικὸ ἄνθρωπο ὁµιλεῖ 
καὶ διδάσκει. Καὶ σὲ κεῖνον µόνο εἰσέρ-
χεται καὶ ἀναπαύεται. Ἂς ἐλέγξουµε, 
λοιπὸν, τὸν ἑαυτό µας. Ἔχουµε τὶς κα-
τάλληλες προϋποθέσεις; Ἂν ὄχι, τότε ἔ-
χουµε δουλειὰ νὰ κάνουµε. Ὁ δρόµος 
ἀνοίγεται µπροστά µας.  
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ 
 

Λέγοµαι Γεωργία Σ. Μένω στὴν Ἀθήνα. 
Εἶχα τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσω πιὸ κο-
ντὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τί ἐννοῶ µὲ αὐ-
τό: Πρὶν χρόνια ἔπασχα ἀπὸ βαριὲς ἡµι-
κρανίες, στὴν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν. Γύρ-
ναγα στοὺς γιατροὺς χωρὶς ἀποτέλε-
σµα. Ἡ ἀδελφή µου εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ στὴν Μυτιλήνη µὲ δικό 
της θαῦµα καὶ µοῦ εἶπε νὰ πιστεύω 
στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ θὰ γίνω καλά. 
Ἐγώ, µὴν πιστεύοντας σὲ αὐτό, τῆς ἔλε-
γα τὰ γνωστά: δὲν µποροῦν οἱ γιατροὶ 
νὰ µὲ κάνουν καλά, τί νὰ µοῦ κάνει ὁ 
Ἅγιος. Καθὼς τὸ µαρτύριο συνεχιζό-
ταν, ἕνα µεσηµέρι, ἐνῶ εἶχα ξαπλώσει, 
προσευχήθηκα καὶ εἶπα: «Ἂν εἶσαι Ἅ-
γιος θεράπευσέ µε». Καί, ὢ τοῦ θαύµα-
τος, µόλις µὲ πῆρε ὁ ὕπνος, ἀκούω κα-
µπάνες νὰ ἠχοῦν στὰ αὐτιά µου καὶ µὲ 
ψαλµωδίες «δόξᾳ ἐν ὑψίστοις Θεῷ» καὶ 
ἀπὸ τὴν σιαγόνα µου µέχρι τὴν κορυφὴ 
τῆς κεφαλῆς µου νὰ τραβιοῦνται οἱ πό-
νοι. Ξύπνησα καὶ ἤµουν τελείως καλὰ 
καὶ δοξάζω τοὺς Ἁγίους γιὰ τὸ θαῦµα. 
Ὥσπου, ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἔχω νέα 
προβλήµατα µὲ τὴν ὑγεία µου. Ἐκτὸς 
ἀπὸ ὀστεοπόρωση καὶ ἀνεπάρκεια πα-
θαίνω σὸκ πανικοῦ στὸν ὕπνο µου. Ξα-
πλώνω καὶ νιώθω ὅτι σβήνω. Αὐτὸ εἶ-
ναι τὸ χειρότερο ἀπ’ ὅλα καὶ ἦταν πλή-
ρως ἀνεξέλεγκτο. Τὸ ἀπέκτησα ἀπὸ µιὰ 
φορὰ ποὺ µπῆκα στὸ ἀεροπλάνο, ἴσως 
ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ πίεσης. Συνέχεια παρα-
καλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ µ οῦ τὸ 
πάρ  Ἱε-
ρὰ ρα-

ει. Τὴν Λαµπροτρίτη, ἦρθα στὴν
Μονή σας, στὸ Ἄνω Σούλι Μα

θώνα, στὴν Χάρη τῶν Ἁγίων καὶ προ-
σκύνησα. Τὰ προβλήµατα ὅµως µὲ τὴν 
ὑγεία µου συνεχίζονταν. Τελικά, παίρ-
νω µιὰ µέρα τηλέφωνο στὸ Μοναστήρι 
σας καὶ ζητάω ἀπὸ τὸν πατέρα Ραφαὴλ 
νὰ προσευχηθεῖ γιὰ µένα. Ἔτσι, ἔκανε 
ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πάλι τὸ θαῦµα Του, µὲ 
τὶς προσευχές σας, διότι ἀπὸ τότε νιώ-
θω πολὺ καλύτερα. Τώρα, παρόλο ποὺ 
τὸ πρόβληµα δὲν ἔχει φύγει τελείως, 
µοῦ ἔφυγε τὸ ἄγχος, δὲν νιώθω βάρος 
στὴν καρδιά, µπορῶ πλέον νὰ κοιµηθῶ. 

Γιατί προηγουµένως ἔνιωθα τὰ παραπά-
νω σὲ σηµεῖο τρέλας. Εὐχαριστῶ τοὺς 
Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. 
Μαζὶ µὲ τὸ δικό µου θαῦµα, ἔκανε καὶ 
στὸ σύζυγο. Εἶχε ἕναν ἀνεξήγητο πόνο 
στὸ πλευρό. Φοβόµασταν ὅτι κάτι συµ-
βαίνει στὸ συκώτι του. Ἄλλος ἔλεγε γιὰ 
χολή. Ξεκίνησε, λοιπόν, νὰ πάει νὰ τὸν 
ἐξετάσει κάποιος γιατρὸς καὶ ἐγὼ προ-
σευχήθηκα στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ τοῦ 
πεῖ ὅτι δὲν εἶναι τίποτα, ὅτι ὁ πόνος 
προέρχεται ἀπὸ ἁπλὸ χτύπηµα. Καὶ, ὢ 
τοῦ θαύµατος, αὐτὸ ἀκριβῶς εἶπε ὁ για-
τρός. Τὰ λόγια αὐτὰ ποὺ εἶπα στὴν προ-
σευχή µου. Γιὰ µένα εἶναι καθαρὸ θαῦ-
µα. Μάλιστα, πρὶν πάει στὸ γιατρὸ ὁ 
σύζυγος εἶχε δεῖ ἕνα ὄνειρο. Εἶδε δυὸ 
ἄντρες καὶ ἕνα κοριτσάκι σὲ ἕνα λόφο, 
σὲ ἕνα δροµάκι. Ὁ ἕνας ἦταν πιὸ ψηλὰ 
καὶ οἱ δυὸ πιὸ χαµηλά. Ὅπως εἶναι ἡ 
εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
καὶ Εἰρήνης ποὺ ἔχετε στὸ Μοναστήρι 
σας (τὴν ὁποία, σηµειωταῖον, δὲν εἶχε 
δεῖ ὁ σύζυγος, καθὼς τότε δὲν εἶχε ἔρθει 
ἀκόµα στὴ Μονή σας). Αἰσθάνθηκε το-
σο ὡραῖα στὸ ὄνειρο ποὺ ἀναφώνησε: 
Τί ὡραῖα ποὺ εἶναι! Ἐδῶ θὰ ἔρχοµαι νὰ 
ξεκουράζοµαι, ὅταν νιώθω κουρασµέ-
νος. Εἶναι θαυµαστὴ ἡ µέριµνα τῶν Ἁ-
γίων γιά µὰς καὶ τοὺς εὐχαριστοῦµε πο-
λύ, ἐκ βάθους καρδιᾶς.    Γεωργία Σ. 
 

Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
 

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀναπνοὴ καὶ τὴ δίψα, ἡ 
µεγαλύτερη βιολογικὴ ἀνάγκη εἶναι ἡ 
πείνα. Ὅταν ἐνταθεῖ, τότε, κυριολεκτι-
κά, ὁ ἄνθρωπος τρελαίνεται. Ἡ ἱστορία 
µὰς ἀναφέρει τραγικὰ περιστατικὰ πει-
νασµένων ποὺ ἔφαγαν τοὺς συνανθρώ-
πους τους. Φοβερὴ ἡ ἀνάγκη τῆς πείνας. 
Αὐτὸ ἐκµεταλλεύτηκαν καὶ ἐκµεταλ-
λεύονται οἱ διάφοροι δηµαγωγοὶ ὅλων 
τῶν ἐποχῶν. Ἄλλοτε, διατηρώντας τὴν 
πείνα, κι’ ἄλλοτε δίνοντας ἕνα κοµµάτι 
ψωµί, δεσµεύουν τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς 
σύρουν στὰ µονοπάτια τους. Μπροστὰ 
στὴν πείνα ἑνὸς λαοῦ βρέθηκε καὶ ὁ 
Χριστός. Ἦταν ὁ λαός, ποὺ τὸν ἀκο-
λουθοῦσε στὴν ἔρηµο νηστικός. Ὁ Χρι-
στός, ὅµως, δὲν ἐκµεταλλεύτηκε τὴν πεί-
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να τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ τὸν παραπλανήσει, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ἀναγεννήσει. Τὸν χόρ-
τασε πρῶτα ψυχικὰ καὶ µετὰ σωµατικά. 
Τοῦ ἔδειξε ποιὸ πρέπει νὰ ζητάει πρῶ-
το καὶ ποιὸ δεύτερο. Ὁ Χριστὸς φρο-
ντίζει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ δυό. Πρέπει, 
ὅµως, νὰ προηγεῖται ἡ ἐκζήτηση τοῦ 
«µεταφυσικοῦ» καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τοῦ 
φυσικοῦ. Ἄλλωστε, φυσικὸ καὶ «µετα-
φυσικό» πᾶνε µαζί. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ συ-
νέχεια τοῦ ἄλλου. Τὸ ἕνα προϋποθέτει 
τὸ ἄλλο. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαῖος. 
Χωρὶς φυσικὴ δὲν ὑπάρχει «µεταφυσι-
κή». Καὶ χωρὶς «µεταφυσική» δὲν νοεῖ-
ται ἡ φυσική. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σῶµα 
καὶ ψυχή. Τὸ σῶµα τρέφεται µὲ τὸ ψωµὶ 
καὶ ἡ ψυχὴ µὲ τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς. Τὸν 
Χριστό. Σήµερα ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει 
πείνα σωµατικὴ καὶ ψυχική. Τὸ ἕνα τρί-
το της Γῆς ὑποσιτίζεται. Καὶ τὸ ἄλλο 
τρίτο µόλις τρέφεται. Ὁλόκληρη ἡ Γῆ 
πεινάει γιὰ ἀλήθεια, γιὰ χαρά, γιὰ λευ-
τεριά. Ἂν θέλουµε νὰ χορτάσουµε σω-
µατικὰ καὶ ψυχικά, τότε ἂς τρέξουµε 
στὸν Χριστὸ ἀποφασιστικά. Καὶ ἂς τοῦ 
ποῦµε. Ἐσὺ ποὺ εὐλόγησες καὶ τὴν ἔ-
ρηµο ἀκόµη, εὐλόγησε καὶ τὴ δική µας 
ἔρηµη Γῆ καὶ ψυχή!!! Ἀµήν. Γένοιτο. 
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Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ
Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξο

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος
υ 

, Ἰ
Ἐκδότης–∆/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµ

e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐ
συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ρ

 

 

Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

ΘΑ  ΞΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ  
 

Ἀπὸ τὴν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 
στὶς 7.00 µ.µ. 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2011 

 
∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.30 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ 

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου 
Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

 
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

 

Ο Ι  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ  
Τ Η Ν  Π Α Ν Α Γ Ι Α Ν  Μ Α Σ  

 

Α Ρ Χ Ι Ζ Ο Υ Ν  
 

Ἀπὸ ∆ευτέρα 1η Αὐγούστου 
στὶς 7.30 µ.µ. 

-  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
κης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6979835185,  
στολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς 
αήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Τοῦ Ἁγίου Κοσµὰ τοῦ Αἰτωλοῦ 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 9.15 π.µ. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

       

 (αρ. φυλλ. 28)
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Ἡ Ἀπόδοσις 
τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                  Α ὔ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 1 1 
       

Η  Π Ι Σ Τ Η  
 

Ὁ Χριστὸς παιδαγωγεῖ τοὺς µαθητές 
του µὲ ὅλα τὰ µέσα καὶ σὲ ὅλους τους 
τοµεῖς. Τοὺς παιδαγωγεῖ µὲ τρόπο πάν-
σοφο, ἀπὸ τὴν ταπείνωση ὡς τὴν πί-
στη. Σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς τοὺς 
βρίσκει τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, γιὰ 
νὰ τοὺς καλλιεργήσει βαθιά. Κάποτε, 
οἱ µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, µὲ δική Του 
ἐντολή, ταξιδεύουν µὲ πλοιάριο, γιὰ 
νὰ περάσουν στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Τὸ 
ταξίδι τοὺς ἀρχίζει καλά . Ξαφνικά, 
ὅµως, σηκώνε-
ται ἀεράκι. Σι-
γὰ – σιγὰ δυνα-
µώνει καὶ κα-
ταλήγει σὲ µε-
γάλη θαλασσο-
ταραχή. Οἱ µα-
θητὲς κινδυνεύ-
ουν. Οἱ ἔµπει-
ροι αὐτοὶ ναυ-
τ ικο ὶ  τὰ  χά -
νουν .  Ὁ  Χρι-
στὸς ποὺ τοὺς
παρακολουθεῖ ἀπὸ µακρυά, βλέπει τὴν 
ἀγωνία τους καὶ τρέχει νὰ τοὺς βοη-
θήσει. Θαυµατουργικὰ φτάνει δίπλα 
τους. Τὸν περνᾶνε γιὰ φάντασµα. Σὲ 
λίγο ὅµως, τὸν γνώρισαν. Ὁ Πέτρος, 
αὐθόρµητος ὅπως πάντοτε, τοῦ ζητάει 
νὰ τὸν ἀφήσει νὰ περπατήσει κι’ αὐτὸς 
ἐπάνω στὰ κύµατα. Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ 
τὸ ἐπιτρέπει. Καὶ κεῖνος περπατᾶ. Σὲ 
λίγο, ὅµως, τὰ χάνει καὶ ἀρχίζει νὰ 
βουλιάζει . Βλέπει τὸ ὕψος τῶν κυ-
µάτων καὶ τροµάζει. Φωνάζει βοήθεια. 
Καὶ τότε ὁ Χριστὸς τὸν ἐλέγχει γιὰ τὴν 

ὀλιγοπιστία του. «Ὀλιγόπιστε, εἰς τί 
ἐδίστασες;», τοῦ λέγει. Αὐτὸ συµβαίνει 
µὲ ὅλους µας. Ὀλιγοπιστοῦµε καὶ τὰ 
χάνουµε. Μόλις µας βρεῖ µιὰ φουρ-
τούνα σαστίζουµε. ∆ὲν πιστεύουµε βα-
θιὰ στὸν Χριστό. Περισσότερο πιστεύ-
ουµε στὸν ἑαυτό µας, παρὰ στὸν Χρι-
στό. Αὐτὸ ὅµως εἶναι σφάλµα. Ὁ Χρι-
στὸς εἶναι ὁ δηµιουργός µας. Αὐτὸς εἶ-
ναι κοντύτερα στὸν ἑαυτό µας ἀπ’ ὅτι 
εἴµαστε ἐµεῖς κι’ ὅλοι οἱ φίλοι µας, οἱ 

γνωστο ί  µα ς  
καὶ οἱ συγγενεῖς 
µας .  Κανένας  
δὲν µπορεῖ νὰ 
µᾶς βοηθήσει ὅ-
πως ὁ Χριστὸς 
ποὺ εἶναι πα-
ντοδύναµος ἀ-
δ ε λ φ ό ς  µα ς .  
Πρὶν ἔρθει στὴ 
Γῆ  ὁ  Χριστὸς  
εἴχαµε ἐπουρά-
νιο πατέρα. Ἀ-

πὸ τότε ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς 
ἀποκτήσαµε καὶ οὐράνιο ἀδελφό. ∆ὲν 
πρέπει νὰ τὰ χάνουµε πιά. Ὁ Χριστός 
µας εἶναι ἀδελφός µας . Εἶναι κάθε 
στιγµὴ κοντά µας. Μαζί του πάντα νι-
κοῦµε. Ἀρκεῖ νὰ τὸ πιστεύουµε αὐτό. Ἡ 
πίστη αὐτὴ εἶναι ἡ ὡραιότερη ἄσκηση 
πάνω στὴ Γῆ, γιὰ νὰ κατακτήσουµε τὸν 
οὐρανό. Γιὰ νὰ θεωθοῦµε. Γι’ αὐτὸ ἤρ-
θαµε στὴ Γῆ. Γιὰ ν’ ἀσκηθοῦµε στὴν πί-
στη. Αὐτὸς εἶναι ὁ καλὸς ἀγώνας. Τὰ 
στέφανα  µᾶς  περιµένουν .  Τί λέτε , 
ξεκινᾶµε;  
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