ἐξωτερικὰ περιζώσθηκε ἀπὸ µία
καµένη ζώνη. Εὐχαριστοῦµε καὶ
δοξάζουµε τοὺς Ἁγίους καὶ θαυµατουργοὺς προστάτες µας Ῥαφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη ποὺ
σκέπασαν µὲ τὴν χάρη τους τὸ
Ἠσυχαστήριο καὶ δεν ἄφησαν
να καεῖ. Τὸ θαῦµα εἶναι ὁλοφάνερο σὲ ὅποιον ἀντικρύσει τώρα
τὸ Ἠσυχαστήριο, ἀλλὰ ἀκὄµα
περισσότερο σὲ ὅλους ὅσους ἦταν ἐκεῖ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
πυρκαϊάς. Οἱ φλόγες ἔφταναν τὰ
τέσσερα µέτρα ὕψος καὶ εἴχαν
µεγάλη ὁρµὴ καὶ ταχύτητα, λόγῳ
τῶν ἰσχυρῶν ἀνέµων, ἀλλὰ καὶ
τῆς πυκνῆς βλάστησης µὲ πολλὰ
πεύκα ποὺ ὡς γνωστὸν εἶναι εὔφλεκτα καὶ συχνὰ ἐκτοξεύουν
πυρακτωµένα κουκουνάρια, τὰ
ὁποῖα µποροῦν να δηµιουργήσουν
ἀνεξάρτητες ἐστίες φωτιὰς πολλὰ µέτρα µακρυά. Εἶχε δὲ τόση

µανία ἡ φωτιά, ὥστε πρακτικὰ
δεν χρησίµευαν οἱ πυροσβεστῆρες,
ἀφοῦ ὅ,τι ἔριχναν γύριζε πρὸς τὰ
πίσω ἀπὸ τὸ καυτὸ ῥεῦµα ἀέρα
ποὺ ἔβγαζαν οἱ φλόγες. Καὶ ὅµως, παρ’ ὅλα αὐτά, οὔτε ἕνα δεντρο δεν κάηκε στο ἐσωτερικὸ
τοῦ Ἠσυχαστηρίου καὶ µποροῦσε κανεὶς να βλέπει δυο διπλανὰ
δέντρα, τὸ ἕνα ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τὸ Ἠσυχαστήριο να καίγεται, ἐνῶ τὸ
ἄλλο ἀπὸ µέσα να µὴν παίρνει
φωτιά. Πράγµατι µεγάλη ἡ χάρις
καὶ ἡ δύναµη τῶν Ἁγίων µας καὶ
ἡ παρρησία Τοὺς πρὸς τὸν παντελεήµονα Θεό. Ἐµεὶς πάντοτε
θὰ τοὺς εὐχαριστοῦµε, θὰ τοὺς
τιµοῦµε καὶ θὰ τοὺς δοξάζουµε,
παρακαλώντας Τοὺς να σκέπουν,
να προστατεύουν καὶ να σώζουν
τὴν Ἱερὰ µας Ἀδελφότητα, ἀλλὰ
καὶ κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ποὺ
βρίσκεται σὲ ἀνάγκη καὶ θλίψεις.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακή καί µεγάλες
Ἑορτές
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία
7.30 – 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ κάθε Τετάρτη, στις
6.30 µ.µ. Σᾶς περιµένουµε.

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
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∆ΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«∆εν θὰ γράψω πρόχειρα, οὔτε ντὰ σ’ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει.
βιαστικά. Μετὰ λόγου γνώσεως Ὑπερεκτίµησαν τὴ δοτὴ ἰσχὺ
θά πῶ ὅτι ἡ κατεστηµένη ἐκκλη- τους οἱ δεσποτάδες καὶ ἐπιχείρησία, ἡ ἐκκλησία ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν σαν ἅλµα πάνω ἀπὸ ἕνα φοβερὸ
Καίσαρα καὶ ὄχι τὸ Θεό, ἡ ἐκ- γκρεµό. Ἂν θὰ περάσουν ἀπένακλησία ποὺ δεν ἔχει καµιά σχέση ντι ἢ θὰ πέσουν µέσα στὸν γκρεµὲ τὸ πνευµατικὸ καθίδρυµα ποὺ µὸ θὰ ἀποδειχτεῖ πολὺ σύντοµα.
Ἔτσι κι’ ἀλλιῶς, ποτὲ τους
ἵδρυσε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἀπόστολοί Του, ἡ ἐκκλησία
δὲν θέλησαν να δώσουν τέλος σὲ µία ἐκκρεµότητα ποὺ
τῆς καλοπέρασης καὶ τῆς προτὴν ὀνοµάζουν χωρὶς συστοστασίας ποὺ τῆς προσφέλὴ «ἐκκλησιαστικὸ πρόβληρει ὁ Καίσαρας, ἡ ἐκκλησία
µα». Πρόβληµα εἶναι ὁ δεποὺ εἶναι ταυτόχρονα κασποτισµός. Πρόβληµα εἶναι
τήγορος καὶ δικαστὴς για
ἡ σιγουριὰ τους ὅτι ἀφοῦ
τοὺς ἱερεῖς, ἐνῶ τὸν λαὸ τοῦ
ἔχουν τὸν Καίσαρα µὲ τὸ
Θεοῦ τὸν ἀγνοεῖ παντελῶς,
µέρος τους κι’ αὐτὸς ὁ … ἔΑΥΤΗ ἡ ἐκκλησία, µὲ τὴν
ρωτας εἶναι σφοδρὸς καὶ
ἀπόφασή της να ἀθωώσει
τὸν πρώην Ἀττικῆς Παντεἀµοιβαῖος, δὲν πρόκειται νὰ
λεήµονα Μπεζενίτη, ποὺ εἶ- Ο Πάµπτωχος τοὺς ἀµφισβητήσει ἢ νὰ
τοὺς διώξει ἀπὸ τὰ πόστα
ναι ἔγκλειστος στίς φυλαΙησούς
τους κανείς.
κές Κορυδαλλοῦ, καταδικαΜπορεῖ στὸ παγκάρι νὰ
σµένος σὲ κάθειρξη 6 χρόνων ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικαστήρια, ἔχει λιγόστεψαν τὰ ἔσοδα, µπορεῖ οἱ
πάρει «διαζύγιο» ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ πολιτικοὶ γάµοι νὰ αὐξήθηκαν,
ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἦταν ἐξτρὰ ἔσοΘεοῦ.
Μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ δα καὶ ἡ µείωσή τους δὲν ἔβαλε
ἡ κατάσταση δέν ἀποκλείεται νά σὲ κίνδυνο τὴν ἄνεση καὶ τὴν ποὁδηγηθεῖ στά ἄκρα καὶ ἡ ὑπόθε- λυτέλεια µέσα στὴν ὁποῖα ζοῦν.
ση τοῦ «παλαιοῦ ἡµερολογίου» Γιατί γιὰ τοὺς δεσποτάδες µενα εἶναι ἕνα ἁπλὸ ἐπεισόδιο κο- τράει ἡ ἄνεση καὶ ἡ καλοπέραση.

Μετράει ὅτι ἀποτελοῦν ἀναγνω- νονται γιὰ ταὶς ὑπηρεσίες ποὺ
ρισµένη ἀρχὴ ἀπὸ τὸν Καίσαρα τοῦ προσφέρουν;
καὶ ὁ λόγος τους περνάει καὶ
Καλύτερα νὰ µὴ µιλοῦσε
ὑπολογίζεται. Τὶ σκέφτεται καὶ καθόλου ὁ ἄβουλος ἀρχιεπίσκοπῶς ἐκφράζεται ὁ λαὸς τοῦ Θε- πος. Αὐτὰ ποὺ εἶπε γιὰ νὰ πάρει
οῦ, ἂν τὰ ἀπολωλότα πρόβατα ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν ἀπόφαση, ἰεἶναι ἀσύγκριτα πιὸ πολλὰ ἀπὸ σοδυναµοὺν µὲ τραγωδία. Ὁ προτὰ στεγασµένα, καρφὶ δὲν τοὺς καθήµενος δὲν µπορεῖ νὰ ἀποκαίγεται κι’ οὔτε νὰ τὸ ἀρνηθοῦν στασιοποιεῖται. Ἂν τὸ πνεῦµα
µποροῦν, οὔτε νὰ τὸ διαψεύσουν, του δὲν γίνεται σεβαστὸ µεταξὺ
ἀφοῦ βοᾶ ἡ πραγµατικότητα. Οἱ τῶν µελῶν τῆς Ἱεραρχίας, σηµαίἐκκλησίες γεµίζουν µὲ 500 ἢ 1000, νει ὅτι οἱ συνοδικοὶ ἔχουν ἄρει
ὅµως τὰ ἀπολωλότα πρόβατα, τὴν ἐµπιστοσύνη τους ἀπέναντί
αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται του. Σηµαίνει ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
κι’ ἔχει στεγνώσει ἡ πίστη µέσα τὸν ψήφισαν καιροφυλακτοῦσαν,
τους, ἐξαιτίας τοῦ δεσποτικοῦ γιὰ νὰ τραβήξουν τὸ χαλὶ κάτω
καθεστῶτος, εἶναι ἑκατοντάδες ἀπὸ τὰ πόδια του. Ἐπειδὴ ἐµεῖς
χιλιάδες.
δὲν ἐνδιαφερόµαστε
Ἐνδεχοµένως, νὰ ἔγιὰ τοὺς συσχετιδειχναν ἐνδιαφέρον
σµοὺς µέσα στὴν
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν
σύνοδο, δὲν ξέρουἑκατοντάδων χιλιάµε ποιὸν ψήφισαν οἱ
δων, ἂν ἐνδιαφέρο«ἑπτά» ποὺ ἀθώωνταν γιὰ τὴ δική τους
σαν τὸν πρώην Ἀττισωτηρία. Ἂν εἴχαν
κῆς, οὔτε φυσικὰ ξέΟι … «πάµπτωχοι»;;
φόβο Θεοῦ. Ἂν σὲ
ρουµε ἂν οἱ «πέντε»
διάδοχοι του Ιησού
περιόδους ὅπως ἡ σηποὺ µειοψήφισαν εἶΟ µεσαίος έχει 1,5 δις
µερινή, ἄφηναν τὰ
ναι τοῦ κλίµατος τοῦ
για τα … γεράµατα
µητροπολιτικὰ µεγαἹερωνύµου. Αὐτὲς οἱ
ρα καὶ πήγαιναν νὰ συναντή- µικρότητες δὲν µᾶς ἀπασχολοῦν.
σουν τὸν ἄνεργο, τὸν ὀρφανό, τὸν Σηµασία ἔχει ὅτι ὁ Ἱερώνυµος ἔπεινασµένο. Μετριοῦνται στὰ δά- χασε τὴ µάχη, ποὺ κρίνει τὸν πόχτυλα οἱ ἱερωµένοι ποὺ τηροῦν λεµο. Καὶ ἓνας ἡττηµένος στὸν
τίς ἐντολὲς / παραγγελίες τοῦ Χρι- τοµέα αὐτὸ ἀρχιεπίσκοπος, τύστοῦ. Ἀλλὰ πῶς νὰ µιλήσουν γιὰ ποις ὑφίσταται πλέον.
Ἂς µὴ εἶναι τόσο σίγουοἰκονοµικὴ κρίση ἐκεῖνοι ποῦ
ζοῦν µέσα στὴ χλιδὴ καὶ στὴ µα- ροι γιὰ τὴ συνέχεια οἱ δεσποτάκαριότητα; Πῶς νὰ ἀντιληφθοῦν δες. Ζοῦµε ἡµέρες ἀνατροπῶν.
πῶς σκέφτεται καὶ πῶς θέλει ∆ὲν ἑτοιµάζεται µόνον ὁ Ἀντίτοὺς ἱερωµένους του ὁ λαὸς τοῦ χριστος νὰ κάνει τὴν ἐµφάνισή
Θεοῦ, ὅταν ἐκεῖνοι εἶναι ὑπάλ- του, ἀπὸ ἀντιθέτη κατεύθυνση,
ληλοι τοῦ Καίσαρα καὶ πληρώ- ἀπὸ τὸ δρόµο ποὺ χάραξαν οἱ

Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Πατέρες. Θὰ ἔρθει στο µεγάλο «ραντεβού» τὸ µικρὸ ποίµνιο, µὲ ἐκεῖνο τὸ χριστιανικὸ ὀρθόδοξο
φρόνηµα, ποὺ δὲν θὰ τοὺς χαριστεῖ. Ἄλλωστε δὲν εἴσαστε παρὰ «µισθοφόροι» τοῦ Καίσαρα,
δὲν εἴσαστε κὰν … τακτικὸς στρατός. ∆ηλαδή, οὕτως ἢ ἄλλως, εἴσαστε / ἔχετε θέσει τοὺς ἑαυτοὺς
σας ἐκτὸς µάχης. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε καὶ φτάνει, σᾶς ἔχει ἀφήσει
ἤδη πίσω του…
∆εσποτάδες, µὴ ἀσχολεῖστε ἄλλο µὲ τὸ ἔργο τῆς σωτη-

ρίας µας. Σωθήκαµε! Εἴδαµε φῶς!
Ἡ σωτηρία εἶναι ἐκεῖ, ὅπου δὲν
εἴσαστε ἐσεῖς! Ἦρθε ὁ καιρός,
ποὺ δὲν σᾶς χρειάζεται! ∆ουλέψατε σκληρά, γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὸ
δρόµο στὸν κίβδηλο Χριστό.
Φτάνει, ὡς ἐδῶ!»
Ἄρθρο τοῦ ∆ηµοσιογράφου κ. Γαβριήλ Θ. Λαµψίδη «ΑΡΧΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΘΩΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ», ἐφηµερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 20 Μαρτίου 2009,
αρ. φυλλ. 1776, Σελίς 6.

ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Ὅλοι ξέρουµε γιὰ τὴν καταστρο- σε να κάψει ὁπωσδήποτε τὰ πάφικὴ πυρκαϊὰ ποὺ ξέσπασε στὶς ντα πρὶν φύγει.
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὸν
21 Αὐγούστου στὴν Ἀνατολικὴ
Ἀττικὴ καὶ κράτησε ἀρκετὲς ἡµέ- Ἅγιο Ῥαφαήλ, στὸ Ἄνω Σούλι
ρες, ἀφήνοντας πίσω πολλὰ καµ- τοῦ Μαραθῶνα. Ἡ φωτιὰ ἦλθε
µένα δάση καὶ κατεστραµµένες βουίζοντας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
περιουσίες. Πρόκειται γιὰ µία Ἠσυχαστηρίου ποὺ κεῖται πρὸς
ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες καταστρο- τὸ δάσος ποὺ κατεβαίνει µέχρι
φὲς τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ τὸν Σχοινιὰ καὶ τὸ Κάτω Σούλι,
νοµοῦ µας, ποὺ δύσκολα θὰ ξε- πέρασε ἀπὸ τὴν πάνω καὶ τὴν
περάσουµε καὶ ἀκόµη πιὸ δύ- κάτω µεριὰ τοῦ Ἠσυχαστηρίου,
σκολα θὰ ξεχάσουµε, καθῶς ἔκα- τὸ κύκλωσε, κατέβηκε καὶ ἀπὸ
ψε τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὰ τε- τὴν ἀντίθετη µεριὰ τῆς πλαγιάς
λευταῖα ἐναποµείναντα παρθένα πού βρίσκεται ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίκαὶ πανέµορφα δάση, ἀλλὰ ταυ- ων µας καὶ συνέχισε πρὸς τὸ δάτόχρονα εἰσχώρησε σὲ πάµπολες σος µεταξὺ Ἄνω Σουλίου καὶ Μακατοικηµένες περιοχές, συνοικίες ραθῶνα. Ὅµως, ὢ τοῦ θαύµατος,
καὶ δήµους, καταστρέφοντας τὰ ἐνῶ τὸ Ἠσυχαστήριο δεν περιβάλπάντα στὸ πέρασµὰ της, λόγῳ λεται ἀπὸ µαντρότοιχο ἢ ἀντιπυκαὶ τῶν πολὺ ἰσχυρῶν ἀνέµων ρικὲς ζῶνες, ἀλλὰ µόνο ἀπὸ ἕνα
ποὺ ἐπικρατούσαν τίς µέρες ἐκεῖ- ἁπλὸ συρµατόπλεγµα, καὶ παρὰ
νες. Καὶ παρατηρήθηκε κατὰ κό- τὸ ὅτι ὁλόκληρο κυκλώθηκε ἀπὸ
ρον ἡ φωτιὰ να ἐπιστρέφει στὸ ἴ- τίς φλόγες, καµία ἀπὸ αὐτὲς δεν
διο µέρος δύο ἢ καὶ τρεῖς φορὲς προσπέρασε τὰ ὅριά του. Ἔτσι,
ἀπὸ διαφορετικὴ κατεύθυνση ἢ στο ἐσωτερικό του τὸ Ἠσυχαστήκαὶ κυκλωτικά, λες καὶ ἀπαιτοῦ- ριο παρέµεινε καταπράσινο, ἐνῶ

Μετράει ὅτι ἀποτελοῦν ἀναγνω- νονται γιὰ ταὶς ὑπηρεσίες ποὺ
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Καλύτερα νὰ µὴ µιλοῦσε
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οῦ, ἂν τὰ ἀπολωλότα πρόβατα ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν ἀπόφαση, ἰεἶναι ἀσύγκριτα πιὸ πολλὰ ἀπὸ σοδυναµοὺν µὲ τραγωδία. Ὁ προτὰ στεγασµένα, καρφὶ δὲν τοὺς καθήµενος δὲν µπορεῖ νὰ ἀποκαίγεται κι’ οὔτε νὰ τὸ ἀρνηθοῦν στασιοποιεῖται. Ἂν τὸ πνεῦµα
µποροῦν, οὔτε νὰ τὸ διαψεύσουν, του δὲν γίνεται σεβαστὸ µεταξὺ
ἀφοῦ βοᾶ ἡ πραγµατικότητα. Οἱ τῶν µελῶν τῆς Ἱεραρχίας, σηµαίἐκκλησίες γεµίζουν µὲ 500 ἢ 1000, νει ὅτι οἱ συνοδικοὶ ἔχουν ἄρει
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αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται του. Σηµαίνει ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
κι’ ἔχει στεγνώσει ἡ πίστη µέσα τὸν ψήφισαν καιροφυλακτοῦσαν,
τους, ἐξαιτίας τοῦ δεσποτικοῦ γιὰ νὰ τραβήξουν τὸ χαλὶ κάτω
καθεστῶτος, εἶναι ἑκατοντάδες ἀπὸ τὰ πόδια του. Ἐπειδὴ ἐµεῖς
χιλιάδες.
δὲν ἐνδιαφερόµαστε
Ἐνδεχοµένως, νὰ ἔγιὰ τοὺς συσχετιδειχναν ἐνδιαφέρον
σµοὺς µέσα στὴν
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν
σύνοδο, δὲν ξέρουἑκατοντάδων χιλιάµε ποιὸν ψήφισαν οἱ
δων, ἂν ἐνδιαφέρο«ἑπτά» ποὺ ἀθώωνταν γιὰ τὴ δική τους
σαν τὸν πρώην Ἀττισωτηρία. Ἂν εἴχαν
κῆς, οὔτε φυσικὰ ξέΟι … «πάµπτωχοι»;;
φόβο Θεοῦ. Ἂν σὲ
ρουµε ἂν οἱ «πέντε»
διάδοχοι του Ιησού
περιόδους ὅπως ἡ σηποὺ µειοψήφισαν εἶΟ µεσαίος έχει 1,5 δις
µερινή, ἄφηναν τὰ
ναι τοῦ κλίµατος τοῦ
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µητροπολιτικὰ µεγαἹερωνύµου. Αὐτὲς οἱ
ρα καὶ πήγαιναν νὰ συναντή- µικρότητες δὲν µᾶς ἀπασχολοῦν.
σουν τὸν ἄνεργο, τὸν ὀρφανό, τὸν Σηµασία ἔχει ὅτι ὁ Ἱερώνυµος ἔπεινασµένο. Μετριοῦνται στὰ δά- χασε τὴ µάχη, ποὺ κρίνει τὸν πόχτυλα οἱ ἱερωµένοι ποὺ τηροῦν λεµο. Καὶ ἓνας ἡττηµένος στὸν
τίς ἐντολὲς / παραγγελίες τοῦ Χρι- τοµέα αὐτὸ ἀρχιεπίσκοπος, τύστοῦ. Ἀλλὰ πῶς νὰ µιλήσουν γιὰ ποις ὑφίσταται πλέον.
Ἂς µὴ εἶναι τόσο σίγουοἰκονοµικὴ κρίση ἐκεῖνοι ποῦ
ζοῦν µέσα στὴ χλιδὴ καὶ στὴ µα- ροι γιὰ τὴ συνέχεια οἱ δεσποτάκαριότητα; Πῶς νὰ ἀντιληφθοῦν δες. Ζοῦµε ἡµέρες ἀνατροπῶν.
πῶς σκέφτεται καὶ πῶς θέλει ∆ὲν ἑτοιµάζεται µόνον ὁ Ἀντίτοὺς ἱερωµένους του ὁ λαὸς τοῦ χριστος νὰ κάνει τὴν ἐµφάνισή
Θεοῦ, ὅταν ἐκεῖνοι εἶναι ὑπάλ- του, ἀπὸ ἀντιθέτη κατεύθυνση,
ληλοι τοῦ Καίσαρα καὶ πληρώ- ἀπὸ τὸ δρόµο ποὺ χάραξαν οἱ

Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Πατέρες. Θὰ ἔρθει στο µεγάλο «ραντεβού» τὸ µικρὸ ποίµνιο, µὲ ἐκεῖνο τὸ χριστιανικὸ ὀρθόδοξο
φρόνηµα, ποὺ δὲν θὰ τοὺς χαριστεῖ. Ἄλλωστε δὲν εἴσαστε παρὰ «µισθοφόροι» τοῦ Καίσαρα,
δὲν εἴσαστε κὰν … τακτικὸς στρατός. ∆ηλαδή, οὕτως ἢ ἄλλως, εἴσαστε / ἔχετε θέσει τοὺς ἑαυτοὺς
σας ἐκτὸς µάχης. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε καὶ φτάνει, σᾶς ἔχει ἀφήσει
ἤδη πίσω του…
∆εσποτάδες, µὴ ἀσχολεῖστε ἄλλο µὲ τὸ ἔργο τῆς σωτη-

ρίας µας. Σωθήκαµε! Εἴδαµε φῶς!
Ἡ σωτηρία εἶναι ἐκεῖ, ὅπου δὲν
εἴσαστε ἐσεῖς! Ἦρθε ὁ καιρός,
ποὺ δὲν σᾶς χρειάζεται! ∆ουλέψατε σκληρά, γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὸ
δρόµο στὸν κίβδηλο Χριστό.
Φτάνει, ὡς ἐδῶ!»
Ἄρθρο τοῦ ∆ηµοσιογράφου κ. Γαβριήλ Θ. Λαµψίδη «ΑΡΧΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΘΩΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ», ἐφηµερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 20 Μαρτίου 2009,
αρ. φυλλ. 1776, Σελίς 6.

ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Ὅλοι ξέρουµε γιὰ τὴν καταστρο- σε να κάψει ὁπωσδήποτε τὰ πάφικὴ πυρκαϊὰ ποὺ ξέσπασε στὶς ντα πρὶν φύγει.
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὸν
21 Αὐγούστου στὴν Ἀνατολικὴ
Ἀττικὴ καὶ κράτησε ἀρκετὲς ἡµέ- Ἅγιο Ῥαφαήλ, στὸ Ἄνω Σούλι
ρες, ἀφήνοντας πίσω πολλὰ καµ- τοῦ Μαραθῶνα. Ἡ φωτιὰ ἦλθε
µένα δάση καὶ κατεστραµµένες βουίζοντας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
περιουσίες. Πρόκειται γιὰ µία Ἠσυχαστηρίου ποὺ κεῖται πρὸς
ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες καταστρο- τὸ δάσος ποὺ κατεβαίνει µέχρι
φὲς τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ τὸν Σχοινιὰ καὶ τὸ Κάτω Σούλι,
νοµοῦ µας, ποὺ δύσκολα θὰ ξε- πέρασε ἀπὸ τὴν πάνω καὶ τὴν
περάσουµε καὶ ἀκόµη πιὸ δύ- κάτω µεριὰ τοῦ Ἠσυχαστηρίου,
σκολα θὰ ξεχάσουµε, καθῶς ἔκα- τὸ κύκλωσε, κατέβηκε καὶ ἀπὸ
ψε τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὰ τε- τὴν ἀντίθετη µεριὰ τῆς πλαγιάς
λευταῖα ἐναποµείναντα παρθένα πού βρίσκεται ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίκαὶ πανέµορφα δάση, ἀλλὰ ταυ- ων µας καὶ συνέχισε πρὸς τὸ δάτόχρονα εἰσχώρησε σὲ πάµπολες σος µεταξὺ Ἄνω Σουλίου καὶ Μακατοικηµένες περιοχές, συνοικίες ραθῶνα. Ὅµως, ὢ τοῦ θαύµατος,
καὶ δήµους, καταστρέφοντας τὰ ἐνῶ τὸ Ἠσυχαστήριο δεν περιβάλπάντα στὸ πέρασµὰ της, λόγῳ λεται ἀπὸ µαντρότοιχο ἢ ἀντιπυκαὶ τῶν πολὺ ἰσχυρῶν ἀνέµων ρικὲς ζῶνες, ἀλλὰ µόνο ἀπὸ ἕνα
ποὺ ἐπικρατούσαν τίς µέρες ἐκεῖ- ἁπλὸ συρµατόπλεγµα, καὶ παρὰ
νες. Καὶ παρατηρήθηκε κατὰ κό- τὸ ὅτι ὁλόκληρο κυκλώθηκε ἀπὸ
ρον ἡ φωτιὰ να ἐπιστρέφει στὸ ἴ- τίς φλόγες, καµία ἀπὸ αὐτὲς δεν
διο µέρος δύο ἢ καὶ τρεῖς φορὲς προσπέρασε τὰ ὅριά του. Ἔτσι,
ἀπὸ διαφορετικὴ κατεύθυνση ἢ στο ἐσωτερικό του τὸ Ἠσυχαστήκαὶ κυκλωτικά, λες καὶ ἀπαιτοῦ- ριο παρέµεινε καταπράσινο, ἐνῶ

ἐξωτερικὰ περιζώσθηκε ἀπὸ µία
καµένη ζώνη. Εὐχαριστοῦµε καὶ
δοξάζουµε τοὺς Ἁγίους καὶ θαυµατουργοὺς προστάτες µας Ῥαφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη ποὺ
σκέπασαν µὲ τὴν χάρη τους τὸ
Ἠσυχαστήριο καὶ δεν ἄφησαν
να καεῖ. Τὸ θαῦµα εἶναι ὁλοφάνερο σὲ ὅποιον ἀντικρύσει τώρα
τὸ Ἠσυχαστήριο, ἀλλὰ ἀκὄµα
περισσότερο σὲ ὅλους ὅσους ἦταν ἐκεῖ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
πυρκαϊάς. Οἱ φλόγες ἔφταναν τὰ
τέσσερα µέτρα ὕψος καὶ εἴχαν
µεγάλη ὁρµὴ καὶ ταχύτητα, λόγῳ
τῶν ἰσχυρῶν ἀνέµων, ἀλλὰ καὶ
τῆς πυκνῆς βλάστησης µὲ πολλὰ
πεύκα ποὺ ὡς γνωστὸν εἶναι εὔφλεκτα καὶ συχνὰ ἐκτοξεύουν
πυρακτωµένα κουκουνάρια, τὰ
ὁποῖα µποροῦν να δηµιουργήσουν
ἀνεξάρτητες ἐστίες φωτιὰς πολλὰ µέτρα µακρυά. Εἶχε δὲ τόση

µανία ἡ φωτιά, ὥστε πρακτικὰ
δεν χρησίµευαν οἱ πυροσβεστῆρες,
ἀφοῦ ὅ,τι ἔριχναν γύριζε πρὸς τὰ
πίσω ἀπὸ τὸ καυτὸ ῥεῦµα ἀέρα
ποὺ ἔβγαζαν οἱ φλόγες. Καὶ ὅµως, παρ’ ὅλα αὐτά, οὔτε ἕνα δεντρο δεν κάηκε στο ἐσωτερικὸ
τοῦ Ἠσυχαστηρίου καὶ µποροῦσε κανεὶς να βλέπει δυο διπλανὰ
δέντρα, τὸ ἕνα ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τὸ Ἠσυχαστήριο να καίγεται, ἐνῶ τὸ
ἄλλο ἀπὸ µέσα να µὴν παίρνει
φωτιά. Πράγµατι µεγάλη ἡ χάρις
καὶ ἡ δύναµη τῶν Ἁγίων µας καὶ
ἡ παρρησία Τοὺς πρὸς τὸν παντελεήµονα Θεό. Ἐµεὶς πάντοτε
θὰ τοὺς εὐχαριστοῦµε, θὰ τοὺς
τιµοῦµε καὶ θὰ τοὺς δοξάζουµε,
παρακαλώντας Τοὺς να σκέπουν,
να προστατεύουν καὶ να σώζουν
τὴν Ἱερὰ µας Ἀδελφότητα, ἀλλὰ
καὶ κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ποὺ
βρίσκεται σὲ ἀνάγκη καὶ θλίψεις.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κάθε Κυριακή καί µεγάλες
Ἑορτές
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία
7.30 – 10.15 π.µ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ κάθε Τετάρτη, στις
6.30 µ.µ. Σᾶς περιµένουµε.

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
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∆ΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«∆εν θὰ γράψω πρόχειρα, οὔτε ντὰ σ’ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει.
βιαστικά. Μετὰ λόγου γνώσεως Ὑπερεκτίµησαν τὴ δοτὴ ἰσχὺ
θά πῶ ὅτι ἡ κατεστηµένη ἐκκλη- τους οἱ δεσποτάδες καὶ ἐπιχείρησία, ἡ ἐκκλησία ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν σαν ἅλµα πάνω ἀπὸ ἕνα φοβερὸ
Καίσαρα καὶ ὄχι τὸ Θεό, ἡ ἐκ- γκρεµό. Ἂν θὰ περάσουν ἀπένακλησία ποὺ δεν ἔχει καµιά σχέση ντι ἢ θὰ πέσουν µέσα στὸν γκρεµὲ τὸ πνευµατικὸ καθίδρυµα ποὺ µὸ θὰ ἀποδειχτεῖ πολὺ σύντοµα.
Ἔτσι κι’ ἀλλιῶς, ποτὲ τους
ἵδρυσε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἀπόστολοί Του, ἡ ἐκκλησία
δὲν θέλησαν να δώσουν τέλος σὲ µία ἐκκρεµότητα ποὺ
τῆς καλοπέρασης καὶ τῆς προτὴν ὀνοµάζουν χωρὶς συστοστασίας ποὺ τῆς προσφέλὴ «ἐκκλησιαστικὸ πρόβληρει ὁ Καίσαρας, ἡ ἐκκλησία
µα». Πρόβληµα εἶναι ὁ δεποὺ εἶναι ταυτόχρονα κασποτισµός. Πρόβληµα εἶναι
τήγορος καὶ δικαστὴς για
ἡ σιγουριὰ τους ὅτι ἀφοῦ
τοὺς ἱερεῖς, ἐνῶ τὸν λαὸ τοῦ
ἔχουν τὸν Καίσαρα µὲ τὸ
Θεοῦ τὸν ἀγνοεῖ παντελῶς,
µέρος τους κι’ αὐτὸς ὁ … ἔΑΥΤΗ ἡ ἐκκλησία, µὲ τὴν
ρωτας εἶναι σφοδρὸς καὶ
ἀπόφασή της να ἀθωώσει
τὸν πρώην Ἀττικῆς Παντεἀµοιβαῖος, δὲν πρόκειται νὰ
λεήµονα Μπεζενίτη, ποὺ εἶ- Ο Πάµπτωχος τοὺς ἀµφισβητήσει ἢ νὰ
τοὺς διώξει ἀπὸ τὰ πόστα
ναι ἔγκλειστος στίς φυλαΙησούς
τους κανείς.
κές Κορυδαλλοῦ, καταδικαΜπορεῖ στὸ παγκάρι νὰ
σµένος σὲ κάθειρξη 6 χρόνων ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικαστήρια, ἔχει λιγόστεψαν τὰ ἔσοδα, µπορεῖ οἱ
πάρει «διαζύγιο» ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ πολιτικοὶ γάµοι νὰ αὐξήθηκαν,
ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἦταν ἐξτρὰ ἔσοΘεοῦ.
Μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ δα καὶ ἡ µείωσή τους δὲν ἔβαλε
ἡ κατάσταση δέν ἀποκλείεται νά σὲ κίνδυνο τὴν ἄνεση καὶ τὴν ποὁδηγηθεῖ στά ἄκρα καὶ ἡ ὑπόθε- λυτέλεια µέσα στὴν ὁποῖα ζοῦν.
ση τοῦ «παλαιοῦ ἡµερολογίου» Γιατί γιὰ τοὺς δεσποτάδες µενα εἶναι ἕνα ἁπλὸ ἐπεισόδιο κο- τράει ἡ ἄνεση καὶ ἡ καλοπέραση.

