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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.30 π.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Ἱερόν Εὐχέλαιον 6.00 µ.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου 

6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.30 µ.µ. 

 

8.00 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 6.30 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟ

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  
Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ἩἩ  ἈἈδδεελλφφόόττηητταα     

ττοοῦῦ   ἉἉγγίίοουυ   ΡΡααφφααήήλλ      

σσᾶᾶςς    εεὔὔχχεεττααιι      

  
  

  
  

ΣΣ   ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗ   !! !!      
  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ   !! !!   

βραίους. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο στὴν
Ἀλβανία ἀπαγορεύεται ἐντελῶς ἡ 
πορνεία. Καὶ ἐπειδὴ ὅλα τὰ ΜΜΕ 
τὸ ἀπέκρυψαν, πρὶν λίγες ἡµέρες ἡ 
Ἀλβανικὴ Βουλὴ ἔκανε ἀκόµη αὐ-
στηρότερο τὸν Νόµο ποὺ τιµωρεῖ
τὴν Πορνεία ὡς ποινικὸ ἀδίκηµα.  

      

 (αρ. φυλλ. 36)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  –  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  –  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  
 

Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
ἦταν ἀδύνατη ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸν κόσµο. ∆ὲν θὰ εἶχε νόηµα 
ἡ πίστη µας. Τὸ λέει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγείγερται 
κενὸν ἄρα τὸ κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ 
καὶ ἡ πίστις ἡµῶν.». Ὅλα ἄδεια χω-
ρὶς τὴν Ἀνάσταση. Ὅλα ἀπατηλά. 
Ὅλα θὰ ἦταν ἕνας 
«σεσοφισµένος µύ-
θος». Ἡ Ἀνάστα-
ση εἶναι ἡ ζωὴ καὶ 
τὸ νόηµα τῆς Ἐκ-
κλησίας. Ὁ ἀληθι-
νὸς Χριστιανισµός, 
ποὺ δὲν εἶναι ἄλ-
λος  ἀπὸ  τὴν  Ἐκ-
κλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, δὲν εἶναι µιὰ 
κοσµοθεωρία, µιὰ 
θρησκευτικὴ διδα-
σκαλία, µιὰ ὀργά-
νωση, µιὰ «αἵρε-
ση». Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός. Εἶναι ὀ-
ντολογικὴ λύτρω-
σή µας. Εἶναι ἡ ἀ-
νάστασή µας. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία 
δὲν ἔχει ἄλλο σκοπό, παρὰ νὰ δίνει 
στὸν κόσµο, µέσα ἀπὸ τὸ µυστήριο 
τῆς ἐνανθρώπισης καὶ τῆς Ἀνάστα-
σης τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοτε µὲ τρόπο 
«ἡσυχαστικό» καὶ ἄλλοτε µὲ τρόπο 
«µαρτυρικό» τὴ «µαρτυρία τοῦ Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ». Νὰ προσφέρει σὲ ὅ-
λους ζωὴ καὶ ἀνάσταση, ἔλεος καὶ 
σωτηρία. Ὄχι στὰ λόγια, ἀλλὰ πρα-
γµατικὰ καὶ ἀληθινά, στὴν ὕπαρξη 
καὶ τὸ βίο τοῦ καθενός µας. Εἶναι 
τραγωδία, ὅταν φορεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας κάνουν τὴν Ἐκκλησία «κοσµο-
θεωρία». Φιλολογία. Ἀκαδηµαϊκὴ 

γνώση. Ἡ Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τὴ φύση 
της δὲν µπορεῖ πο-
τὲ νὰ στηριχτεῖ σὲ 
«κοσµ ικοὺς  κύ -
κλους», σὲ ἀξιώµα-
τα, σὲ πλούτη, σὲ 
«δράση», σὲ ὀρθο-
λογιστικὲς ἔρευνες 
καὶ σὲ παρόµοιες 
ἐκκοσµικεύσεις. Ἡ 
Ἐκκλησία στηρίζε-
ται στὸν θρίαµβο 
τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ. Μ’ αὐτὴ 
τὴ βάση προσλα-
µβάνει τὸν «πεπτω-
κότα» κόσµο, τὸν 
µεταµορφώνει καὶ 

τὸν ἀνασταίνε  αἰώνια. ὐτὸ 
διακηρύσσει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ἔξω 
ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση ὅλα εἶναι ἄδεια» 
Ὁ  κόσµος  γεµ ίζει  µόνο  µὲ  τὴν  
Ἀνάσταση  τοῦ Χριστοῦ .  Χωρὶς 
Ἀνάσταση εἶναι ἀ-νόητη ἡ ζωή µας. 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἀνάστασή µας. 

ι Γι’ α
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ 

 

Σύννοµος εἶναι ἡ καταγραφὴ τοῦ 
θρησκεύµατος εἰς τὰ ∆ελτία Ἀπο-
γραφῆς τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων 
τῆς Χώρας, συµφώνως πρὸς ἀπά-
ντησιν, τὴν ὁποίαν ἔδωσεν ὁ ὑπουρ-
γὸς ἀναπληρωτὴς Ἐθνικῆς Ἀµύνης 
εἰς τὸν Βουλευτὴν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Θεόδωρον ∆ρίτσαν. Ὁ ὑπουργὸς 
παραθέτει καὶ τὴν θέσιν τῆς Ἀρχῆς 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπι-
κοῦ Χαρακτῆρος, συµφώνως µὲ τὴν 
ὁποίαν: «ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ 
τοῦ θρησκεύµατος στὰ ὑποβαλλόµε-
να ἀπὸ τοὺς στρατευσίµους ∆ελτία 
Ἀπογραφῆς εἶναι σύννοµη καὶ δὲν 
ἀντιβαίνει στὶς διατάξεις περὶ προ-
στασίας προσωπικῶν δεδοµένων». 
Ὑπογραµµίζεται πὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς 
γνήσιος ἐκκλησιοµάχος ἀγωνίζεται 
διὰ τὴν µὴ καταγραφὴν τοῦ θρη-
σκεύµατος εἰς ἐπίσηµα ἔγγραφα. 
Προφανῶς, διὰ νὰ µὴν µειονεκτοῦν 
τὰ στελέχη του ὡς ἀνήκοντα εἰς ἐν 
ἄθεον κίνηµα καὶ εἰς τᾶς δυνάµεις 
τῶν ἐκκλησιοµάχων.  
 

Ο Ι  ΥΠΕΥΘΥΝΟ Ι  
 

∆ὲν χωράει ἀµφιβολία ὅτι οἱ πολι-
τικοί της σύγχρονης Ἑλλάδος ὄχι 
µόνο δὲν πιστεύουν στὸ Θεὸ καὶ δὲν 
διέπονται ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα χρι-
στιανικὰ ἰδεώδη, ἀλλὰ ἀντιθέτως 
πολεµοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θεω-
ροῦν τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ἀν-
θρώπους µὲ χαµηλὴ νοηµοσύνη, φα-
νατικοὺς καὶ µισαλλόδοξους. Ὅµως 
δὲν γνωρίζουν φαίνεται ὅτι ἡ σηµε-
ρινὴ ἄθλια οἰκονοµική, πολιτική, 
πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ κατά-
σταση τῆς χώρας θὰ εἶχε ἀποφευ-
χθεῖ, ἂν ἐκεῖνοι πίστευαν στὸ Θεὸ 
καὶ κυβερνοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸ πρί-
σµα τῶν Ὀρθόδοξων χριστιανικῶν 

ἀξιῶν. Ἂν λοιπὸν διοικοῦσαν σύµ-
φωνα µὲ τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ 
ὑφάρπαζαν τὴ δηµόσια περιουσία, 
δὲν θὰ ἀδικοῦσαν, δὲν θὰ θησαύρι-
ζαν εἰς βάρος τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, δὲν 
θὰ ἔκαναν τρυφηλὴ ζωὴ µέσα ἀπὸ 
ἀπάτες, δωροδοκίες καὶ κλοπὲς. Ἀ-
δυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι 
µὲ αὐτὲς τὶς ἐγκληµατικὲς ἐνέργειές 
τους βάφουν τὰ χέρια τους «µὲ αἷµα 
ἀθώων». Ὅταν στερεῖς, ἐπιβάλλο-
ντας τόσο δυσβάσταχτα µέτρα λιτό-
τητας, ἀπὸ τὶς κατώτερες τάξεις τὴν 
φαρµακευτικὴ καὶ ἰατρικὴ περίθαλ-
ψη, καὶ ἄλλους βασικοὺς παράγο-
ντες διαβίωσης, ὅπως ἡ θέρµανση, 
καὶ τοὺς ἀναγκάζεις νὰ ζοῦν σὲ συν-
θῆκες τριτοκοσµικῆς χώρας, ἀναµε-
νόµενο εἶναι νὰ αὐξηθεῖ καὶ ἡ θνη-
σιµότητα τοῦ πληθυσµοῦ. Ἐπειδή, 
λοιπόν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πο-
λιτικῶν δὲν τὸ ἔχουν συνειδητοποι-
ήσει αὐτὸ καὶ συνεχίζουν χωρὶς τύ-
ψεις καὶ ἐνοχὲς νὰ διάγουν τὸν 
πλούσιο καὶ ἄνετο βίο τους, χωρὶς 
νὰ τοὺς κυνηγοῦν οἱ Ἐρινύες, ὀφεί-
λουν νὰ µετανοήσουν καὶ νὰ κατά-
λάβουν ὅτι εἶναι αὐτοὶ οἱ κύριοι 
ὑπεύθυνοι γιὰ τοὺς θανάτους, λόγω 
ὑποσιτισµοῦ ἢ ἀσθενειῶν, λόγω ἀν-
θυγιεινῶν συνθηκῶν καὶ γιὰ τὶς δε-
κάδες αὐτοκτονίες, ποὺ ἔχουν γίνει 
καὶ θὰ γίνουν λόγω τῆς κρίσεως. 
 

ΝΑ  ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ  
ΟΛΕΣ  Ο Ι  ΕΚΚΛΗΣ ΙΕΣ  

 

«Νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἐκκλησίες 
ζητᾶ ὁ Μεγάλος Μουφτὴς στὴν Σα-
ουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ ἀποτέλεσµα 
ἦταν νὰ δηµιουργηθεῖ µέγα θέµα 
στὰ δίκτυα, καθὼς ἔγιναν οἱ δηλώ-
σεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ὑ-
ψηλόβαθµα στελέχη τοῦ Ἰσλάµ. Στὴ 
Σαουδικὴ Ἀραβία ὁ µέγας µουφτὴς 
τοὺς καλεῖ σὲ καταστροφὴ ὅλων τῶν 
ἐκκλησιῶν στὴν περιοχή» (Τµῆµα  
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ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
 

Τὸ οὐσιαστικὸν κέρδος τῆς ἐκδόσε-
ως αὐτοῦ τοῦ Ἐνηµερωτικοῦ Φυλ-
λαδίου εἶναι νὰ «τροφοδοτοῦνται» 
πνευµατικὰ οἱ ἀναγνῶστες του ἀπὸ 
τὰ θαύµατα τῶν θαυµατουργῶν Ἁ-
γίων µας Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰ-
ρήνης τῆς Παρθένου καὶ νὰ εὑρί-
σκουν Αὐτοὺς ἀρωγοὺς εἰς τὴν ζω-
ὴν τῶν. Τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων µας 
σηµαδεύουν τὴν ζωὴν τοῦ καθενὸς 
εὐεργετηθέντος παρ’ αὐτῶν, διότι 
τὸ θαῦµα ἀγγίζει τὴν ψυχή, εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσµα ἱκεσίας, προσευχῆς καὶ 
πίστης, ἀλλὰ καὶ δῶρο τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων. ∆ι’ αὐτὸ 
καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν µας 
εὐχαριστοῦν διὰ τὸ Ἐνηµερωτικὸ 
Φυλλάδιο ποὺ µὲ λαχτάρα τὸ περι-
µένουν νὰ φθάση κάθε µήνα στὰ χέ-
ρια τῶν, γιὰ νὰ ἐντρυφήσουν στὰ 
θαύµατα τῶν Ἁγίων µας καὶ ἔτσι νὰ 
ἐπαυξήσουν τὸν πνευµατικόν τους 
ἀνεφοδιασµὸν.  
 

Ο π. ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

«Ἡ ταπείνωση ἔχει µεγάλη δύναµη 
καὶ διαλύει τὸν διάβολο. Εἶναι τὸ 
πιὸ δυνατὸ σὸκ γιὰ τὸν διάβολο. 
Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωση, δὲν ἔχει 
θέση  ὁ  διάβολος .  Καὶ  ὅπου  δὲν  
ὑπάρχει διάβολος, ἑπόµενο εἶναι νὰ 
µὴν ὑπάρχουν πειρασµοί. Μιὰ φορὰ 
ἕνας ἀσκητὴς ζόρισε ἕνα διαβολάκι 
νὰ πῆ τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός…». Εἶπε τὸ 
διαβολάκι «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰ-
σχυρός, ἅγιος ἀθάνατος» δὲν ἔλεγε 
«ἐλέησον  ἡµάς».  «Πὲς  ἐλέησον  
ἡµάς». Τίποτε .  Ἂν  τὸ  ἔλεγε ,  θὰ  
γινόταν Ἄγγελος. Ὅλα τὰ λέει τὸ 
διαβολάκι «τὸ ἐλέησον ἡµάς» δὲν τὸ 
λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Τὸ 
ἐλέησον µὲ ἔχει ταπείνωση, καὶ δε-
χεται ἡ ψυχὴ τὸ µεγάλο ἔλεος τοῦ 

Θεοῦ ποὺ ζητάει. Ὅ,τι καὶ νὰ κά-
νουµε, ταπείνωση – ἀγάπη – ἀρχο-
ντιὰ χρειάζεται. Τὰ πράγµατα εἶναι 
ἁπλά. Ἐµεῖς τὰ κάνουµε δύσκολα. 
Ὅσο µποροῦµε, νὰ κάνουµε ὅ,τι εἶ-
ναι δύσκολο στὸν διάβολο καὶ εὔ-
κολο στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ 
ταπείνωση εἶναι δύσκολες στὸν διά-
βολο καὶ εὔκολες στὸν ἄνθρωπο. 
Καὶ ἕνας φιλάσθενος ποὺ δὲν µπο-
ρεῖ νὰ κάνει ἄσκηση, µπορεῖ νὰ νι-
κήση τὸν διάβολο µὲ τὴν ταπείνω-
ση. Σὲ ἕνα λεπτὸ µέσα µπορεῖ ὁ ἄν-
θρωπος νὰ γίνη Ἄγγελος ἢ διαβολά-
κι. Πῶς; Μὲ τὴν ταπείνωση ἢ τὴν 
ὑπερηφάνεια. Τί, µήπως χρειάσθη-
καν ὧρες γιὰ νὰ γίνη ὁ Ἑωσφόρος 
ἀπὸ Ἄγγελος διάβολος; Μέσα σὲ 
δευτερόλεπτα ἔγινε. Ὁ εὐκολώτερος 
τρόπος γιὰ νὰ σωθοῦµε εἶναι ἡ ἀγά-
πη καὶ ἡ ταπείνωση. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση νὰ 
ἀρχίσουµε καὶ µετὰ νὰ προχωρή-
σουµε στὰ ἄλλα.» 
 

Ο  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ  ΠΟΤΕ  
∆ΕΝ  ΛΕΕΙ  «ΦΘΑΝΕΙ» 

 

Ὅσα βλέπει τὸ µάτι, τόσα ἐπιθυµεῖ 
ὁ πλεονέκτης. «Τὸ µάτι δὲν θὰ χορ-
τάσει νὰ βλέπει». Καὶ ὁ φιλάργυρος 
δὲν θὰ χορτάσει νὰ παίρνει. Ὁ Ἅ-
δης ποτὲ δὲν εἶπε «ἀρκεῖ». Οὔτε ὁ 
πλεονέκτης εἶπε ποτὲ «φθάνει». Πό-
τε θὰ τὰ χρησιµοποιήσεις αὐτὰ ποῦ 
µαζεύεις; Πότε θὰ προλάβεις νὰ τὰ 
ἀπολαύσεις, ἀφοῦ ἀσχολεῖσαι συνε-
χῶς µὲ τοὺς κόπους τῆς ἀποκτήσεως 
ὅλο καὶ περισσοτέρων χρηµάτων;  

(Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) 
 

ΠΟΙΝΙΚΟ  Α∆ΙΚΗΜΑ  
 

Τὰ κράτη ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν, 
φαίνονται ἀπὸ µακριά. Ὡς γνωστόν, 
στὸ Ἰσραὴλ ἀπαγορεύονται τὰ κα-
ζίνα, ἀλλὰ τὸ 90% τῶν καζίνων σὲ 
Εὐρώπη καὶ Ἀµερικὴ ἀνήκει σὲ Ἑ-  
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

Ἡ Παρασκευὴ Χ., µὲ εὐλάβεια πρὸς 
τοὺς θαυµατουργοὺς Ἁγίους µας 
Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη, διη-
γήθηκε στοὺς πατέρες γιὰ τὸ πῶς 
τὴν ὁδήγησαν νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Μο-
ναστήρι Τους, τὰ ἑξῆς: «Μιὰ πολὺ 
δύσκολη κατάσταση στὴ ζωή µου µὲ 
ἔκανε νὰ καταρρεύσω, χωρὶς νὰ 
µπορῶ νὰ στηριχτῶ πουθενά. Ἡ 
ζωή µου ἦταν µόνο σκοτάδι χωρὶς 
κανένα νόηµα. Κανένας ἀπὸ τοὺς 
κοντινούς µου ἀνθρώπους δὲν µπο-
ροῦσε νὰ µοῦ δώσει τὴν παραµικρὴ 
βοήθεια, τὴν ἐλπίδα. Σ’ αὐτὴ τὴ δύ-
σκολη στιγµὴ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ µὲ 
λυπήθηκε  καὶ  
ἦρθε κοντά µου. 
Ἦταν τόσο συ-
χνὴ κα ωντανὴ 
ἡ παρουσία Του, 
ποὺ δὲν µποροῦ-
σα νὰ συνειδη-
τοποιήσω τὰ ὅ-
σα ζοῦσα. Ἦταν
οἱ πιὸ συγκλονι-
στικὲς  στιγµὲς  
τῆς  ζωῆς  µου .  
Θυµᾶµαι µιὰ ἐ-
πίσκεψη τοῦ Ἁγίου τὸ βράδυ στὸν 
ὕπνο µου, ποὺ στάθηκε ἡ ἀφορµὴ 
νὰ γνωρίσω τὸ Μοναστήρι Του στὸ 
Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα: Εἶδα 
λοιπὸν σὲ ὄνειρο ὅτι περπατοῦσα σ’ 
ἕναν χωµατόδροµο καὶ σκόνταφτα 
συνεχῶς. Ξαφνικὰ ἔπεσα σ’ ἕναν 
γκρεµὸ καὶ κρατήθηκα ἀπὸ ἕνα µι-
κρὸ κλαρὶ δέντρου, τὸ ὁποῖο ἦταν 
ἕτοιµο νὰ σπάσει. Ἀµέσως ἐµφανί-
στηκαν ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ µὲ τὸν Ἅ-
γιο Νικόλαο. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ στα-
θηκε ὄρθιος, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
χαµογελώντας, µ’ ἕνα ὑπέροχο χα-
µόγελο, µοῦ ἔδωσε τὸ χέρι Του νὰ 
πιαστῶ καὶ µοῦ εἶπε: «Νόµιζες ὅτι 

θὰ σὲ ἀφήναµε ἐµεῖς νὰ πέσεις;» Σὲ 
λίγο βρεθήκαµε σ’ ἕναν ἄλλο χῶρο 
καὶ ὁ Ἅγιος Νικόλαός µου εἶπε πά-
λι: Ἐδῶ κοντὰ εἶναι τὸ Μοναστήρι 
τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι. 
Τὸ ξέρεις; Νὰ πᾶς αὐτὰ τὰ «κρο-
κιά», καὶ µοῦ ἔδωσε ἕνα λουλούδι 
(κίτρινο χρυσάνθεµο), καὶ νὰ τὰ ἀ-
φήσεις δίπλα στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁ-
γίου Ραφαήλ. Στὸ χῶρο αὐτὸ ποὺ 
βρισκόµουν µὲ τοὺς Ἁγίους, ἦρθε 
καὶ µιὰ νεαρὴ κοπέλα, µὲ ξανθὰ 
µαλλιά. Ἦταν ἡ Ἁγία Εἰρήνη… Ἔ-
τσι, τὸ ὄνειρο αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἄλλη 
µιὰ ὤθηση – ὑπενθύµιση τοῦ Ἁγίου: 

ἕνα  φυλλάδιο  
γιὰ τὰ Θυρανοί-
ξ ια  τοῦ  Ναοῦ  
τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ στὸ Ἄνω 
Σούλι ποὺ ἔπεσε 
στὰ  χέρια  µου  
κατὰ  τὴν  ἐπι -
στροφή µου ἀπὸ 
ἕνα καλοκαιρι-
νὸ µπάνιο, µὲ ὁ-
δήγησαν νὰ ἐ-
πισκεφθῶ  γιὰ 

πρώτη φορὰ τὸ Μοναστήρι Τῶν 
Ἁγίων, στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶ-
νος, ὅπου βρῆκα τὴν ψυχικὴ καὶ 
σωµατική µου ὑγεία, τὴ γαλήνη ποὺ 
µιὰ ζωή µου ἔλειπαν, ἐνῶ παράλ-
ληλα, ἀπαλλάχθηκα ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
δύσκολη κατάσταση ποὺ ἔζησα. Ἡ 
ζωή µου ἔχει ἀποκτήσει ἄλλο νόηµα 
πιά. Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Ρα-
φαὴλ καὶ τῆς συνοδείας Του, µοῦ 
δίνει ἀπαντήσεις στὶς καθηµερινές 
µου ἀµφιβολίες καὶ ἐρωτήσεις. Ἐ-
κεῖνος µου δείχνει τὸ δρόµο ποὺ 
πρέπει νὰ ἀκολουθήσω καὶ Τὸν 
εὐχαριστῶ  θερµὰ γι ’  αὐτό .  Τὸν 
ἀγαπῶ πολύ.  

ὶ ζ
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εἰδήσεων defencenet.gr, 19-3-2012). 
Τὰ µέσα ἐνηµερώσεως τὸ σκέπασαν, 
τὰ ἑλληνικὰ κόµµατα καὶ οἱ πολιτι-
κοί τους ἐσιώπησαν. Κατὰ τὰ ἄλλα 
τὸ τζαµὶ τὸ ψήφισαν εἰς τὴν βουλὴν 
καὶ νὰ κατασκευαστεῖ µὲ τὰ χρήµα-
τα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ντροπή. 
 

ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 
 

∆ΥΣΤΥΧΩΣ ἔτσι εἶναι ἡ πραγµατι-
κότης. Ὅσοι πατέρες ἔρχονται ἀπὸ 
τοὺς Ἁγίους Τόπους µας ὁµιλοῦν 
διὰ µίαν τροµοκρατικὴν κατάστα-
σιν, ποῦ ἐπικρατεῖ ἐξαιτίας τῶν φα-
νατικῶν Ἑβραίων. Ἐµεῖς βλέποµεν 
ὅτι τὸ ἐπίσηµον κράτος τοῦ Ἰσραὴλ 
δὲν λαµβάνει τὰ ἀπαιτούµενα µέτρα 
προστασίας τῶν Ἑλληνορθοδόξων 
προσκυνηµάτων, ποὺ εὑρίσκονται 
ἐκεῖ, καθὼς καὶ τῶν πατέρων ποὺ 
τὰ ὑπηρετοῦν. Ἀποτέλεσµα αὐτῶν 
τῶν φανατικῶν ἐκδηλώσεων εἶναι ἡ 
στυγερὴ δολοφονία τοῦ Ἁγίου Ἱε-
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ου εἰς τὸ προσκύνηµα «Φρέαρ τοῦ 
Ἰακώβ» ποὺ ἔγινε τὴν 29-11-1979 µὲ 
ἕνα φοβερὸν καὶ ἀποτρόπαιον τρό-
πον. Ἐπίσης, τὸ ἴδιο συνέβη καὶ µὲ 
τὴν µητέρα τοῦ µακαριστοῦ Γέρο-
ντος Ἰωακείµ, Ἀναστασία Στρογγυ-
λοῦ, ποὺ τὴν ἐφόνευσαν εἰς τὴν Ἱε-
ρὰ Μονὴ Ἀναλήψεως εἰς τὸ Ὄρος 
τῶν Ἐλαιῶν. Ὅλοι οἱ πατέρες ἐκεῖ 
ζοῦν µὲ ἕνα φόβον διὰ τὴν ἀκεραι-
ότητα τῆς ζωῆς τῶν. ∆έχονται ἀπει-
λᾶς, ἐκφοβισµοὺς καὶ χυδαϊσµοὺς 
ἐπὶ καθηµερινῆς βάσεως. Κατὰ δη-
µοσιογραφικᾶς πληροφορίας: «Ἔ-
σπασαν τὸν σταυρὸ κι’ ἔκαψαν τὴν 
ἑλληνικὴ σηµαία στὰ Ἱεροσόλυµα. 
Τραγικὲς στιγµὲς περνάει τὸ Πατρι-
αρχεῖο Ἱεροσολύµων τὶς τελευταῖες 
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ταµό, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἱεριχῶ 
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βοῦν στὴν περιοχή, γιὰ νὰ ἐκτιµή-
σουν τὶς ζηµιές. Στὴν περιοχὴ ἔφτα-
σε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Θεό-
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δοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ∆αµασκηνὸς χορηγοῦ-
σαν εἰς τοὺς Ἑβραίους ταυτότητες 
ὅτι ἦταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ 
πάρα πολλοὶ Ἕλληνες τοὺς ἔκρυ-
βαν µὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἀπὸ 
τοὺς Γερµανούς. Ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ 
Ἑβραῖοι ἔχουν ἐπέµβη ἐνάντια στὴν 
ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
Μὴν ξεχνᾶµε τὴν ἐπέµβαση τοῦ Ἑ-
βραϊκοῦ Λόµπι τῆς Ἀµερικῆς, εἰς 
τὸν τότε Πρωθυπουργὸν κ. Σηµίτη, 
διὰ τὴν ἀπάλειψιν τοῦ θρησκεύµα-
τος ἀπὸ τὶς ταυτότητες. Ἀλλά, ἐὰν 
τὰ παραπάνω συνέβαιναν στὴν Ἑλ-
λάδα µας ἐνάντια τῶν συναγωγῶν 
τῶν Ἑβραίων θὰ εἶχαν ξεσηκώσει 
παγκόσµια διαµαρτυρία κατὰ τῶν 
Ἑλλήνων καὶ τὰ µέσα ἐνηµερώσε-
ως θὰ µᾶς βοµβάρδιζαν µὲ τὶς δια-
µαρτυρίες τῶν Ἑβραίων γιὰ µῆνες. 
 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ 
Κύριε ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλό.
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Π ΡΟΣΚΛΗΣ ΙΣ  
 

Σᾶς προσκαλοῦμε 

νὰ τιμήσετε 

μὲ τὴν παρουσία σας 

Τὴν Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων  

Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης 

εἰς τὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 

σύμφωνα μὲ τὸ παραπλεύρως 

Πρόγραμμα.  
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ΠΠΑΑΝΝΗΗΓΓΥΥΡΡ ΙΙ ΣΣ   
 

ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  
ΡΡΑΑΦΦΑΑΗΗΛΛ  

 

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ –  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
  
          

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α   Τ Ο Υ   Π Α Σ Χ Α  
 

      Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 
Λιτανεία Ἱερᾶς Εἰκόνος 
Ἀρτοκλασία 
Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου  
κ’ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου 

 

Τ Ρ Ι Τ Η   Τ Ο Υ   Π Α Σ Χ Α  
 

Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεῖα Λειτουργία 
τελεσθησομένη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου  
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου κ΄ Ὠρωποῦ  
κ .κ .  Κυρίλλου 
 
Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

 

Πρωί: 
7.30 ‐ 10.30  
π.μ. 
 
 
 

 
 

Ἀπόγευμα: 
6.00 μ.μ. 

Ἀπόγευμα: 
6.00 μ.μ. 
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ΑΠΟ  ΤΑ  ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓ ΙΩΝ  ΜΑΣ  
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νατικῶν Ἑβραίων. Ἐµεῖς βλέποµεν 
ὅτι τὸ ἐπίσηµον κράτος τοῦ Ἰσραὴλ 
δὲν λαµβάνει τὰ ἀπαιτούµενα µέτρα 
προστασίας τῶν Ἑλληνορθοδόξων 
προσκυνηµάτων, ποὺ εὑρίσκονται 
ἐκεῖ, καθὼς καὶ τῶν πατέρων ποὺ 
τὰ ὑπηρετοῦν. Ἀποτέλεσµα αὐτῶν 
τῶν φανατικῶν ἐκδηλώσεων εἶναι ἡ 
στυγερὴ δολοφονία τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ροµονάχου Φιλουµένου τοῦ Κυπρί-
ου εἰς τὸ προσκύνηµα «Φρέαρ τοῦ 
Ἰακώβ» ποὺ ἔγινε τὴν 29-11-1979 µὲ 
ἕνα φοβερὸν καὶ ἀποτρόπαιον τρό-
πον. Ἐπίσης, τὸ ἴδιο συνέβη καὶ µὲ 
τὴν µητέρα τοῦ µακαριστοῦ Γέρο-
ντος Ἰωακείµ, Ἀναστασία Στρογγυ-
λοῦ, ποὺ τὴν ἐφόνευσαν εἰς τὴν Ἱε-
ρὰ Μονὴ Ἀναλήψεως εἰς τὸ Ὄρος 
τῶν Ἐλαιῶν. Ὅλοι οἱ πατέρες ἐκεῖ 
ζοῦν µὲ ἕνα φόβον διὰ τὴν ἀκεραι-
ότητα τῆς ζωῆς τῶν. ∆έχονται ἀπει-
λᾶς, ἐκφοβισµοὺς καὶ χυδαϊσµοὺς 
ἐπὶ καθηµερινῆς βάσεως. Κατὰ δη-
µοσιογραφικᾶς πληροφορίας: «Ἔ-
σπασαν τὸν σταυρὸ κι’ ἔκαψαν τὴν 
ἑλληνικὴ σηµαία στὰ Ἱεροσόλυµα. 
Τραγικὲς στιγµὲς περνάει τὸ Πατρι-
αρχεῖο Ἱεροσολύµων τὶς τελευταῖες 
ὧρες. Ἕνα βράδυ 13 ἐξτρεµιστὲς 
Ἰσραηλινοὶ µπῆκαν στὸ µοναστήρι 
τοῦ Προδρόµου, στὸν Ἰορδάνη πο-
ταµό, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἱεριχῶ 

καὶ κατέστρεψαν εἰκόνες καὶ σταυ-
ρούς. Βεβήλωναν ὅ,τι ἔβρισκαν 
µπροστὰ τοὺς µὲ ἀποτέλεσµα νὰ εἰ-
δοποιηθοῦν οἱ ἀρχὲς καὶ νὰ µετα-
βοῦν στὴν περιοχή, γιὰ νὰ ἐκτιµή-
σουν τὶς ζηµιές. Στὴν περιοχὴ ἔφτα-
σε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Θεό-
φιλος καὶ ὁ Ἕλληνας πρόξενος, γιὰ 
νὰ διαπιστώσουν ὅτι ἔσπασαν τὸ 
σταυρὸ τοῦ τρούλλου, κάτι κάγκε-
λα ποὺ ἔχει γύρω ἀπὸ τὴν Ι. Μονή, 
κατέστρεψαν κάτι πολὺ παλιοὺς 
κηροστάτες, ἐνῶ ἔκαψαν καὶ τὴν 
Ἑλληνικὴ σηµαία» (Ὀρθόδοξος Τύ-
πος, 17-2-2012). Ἐµεῖς, ὡς λαὸς ἔ-
χοµεν συµπεριφερθεῖ µὲ ἀγάπην καὶ 
καλωσύνην εἰς δυσκόλους στιγµᾶς 
εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἡ ζωὴ 
τῶν διέτρεχε κίνδυνον , ὅπως εἰς 
τοὺς Ἑβραίους κατὰ τὴν διάρκειαν 
τῆς Γερµανικῆς κατοχῆς. Ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ∆αµασκηνὸς χορηγοῦ-
σαν εἰς τοὺς Ἑβραίους ταυτότητες 
ὅτι ἦταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ 
πάρα πολλοὶ Ἕλληνες τοὺς ἔκρυ-
βαν µὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἀπὸ 
τοὺς Γερµανούς. Ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ 
Ἑβραῖοι ἔχουν ἐπέµβη ἐνάντια στὴν 
ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
Μὴν ξεχνᾶµε τὴν ἐπέµβαση τοῦ Ἑ-
βραϊκοῦ Λόµπι τῆς Ἀµερικῆς, εἰς 
τὸν τότε Πρωθυπουργὸν κ. Σηµίτη, 
διὰ τὴν ἀπάλειψιν τοῦ θρησκεύµα-
τος ἀπὸ τὶς ταυτότητες. Ἀλλά, ἐὰν 
τὰ παραπάνω συνέβαιναν στὴν Ἑλ-
λάδα µας ἐνάντια τῶν συναγωγῶν 
τῶν Ἑβραίων θὰ εἶχαν ξεσηκώσει 
παγκόσµια διαµαρτυρία κατὰ τῶν 
Ἑλλήνων καὶ τὰ µέσα ἐνηµερώσε-
ως θὰ µᾶς βοµβάρδιζαν µὲ τὶς δια-
µαρτυρίες τῶν Ἑβραίων γιὰ µῆνες. 
 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ 
Κύριε ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλό.

3



 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ 

 

Σύννοµος εἶναι ἡ καταγραφὴ τοῦ 
θρησκεύµατος εἰς τὰ ∆ελτία Ἀπο-
γραφῆς τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων 
τῆς Χώρας, συµφώνως πρὸς ἀπά-
ντησιν, τὴν ὁποίαν ἔδωσεν ὁ ὑπουρ-
γὸς ἀναπληρωτὴς Ἐθνικῆς Ἀµύνης 
εἰς τὸν Βουλευτὴν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Θεόδωρον ∆ρίτσαν. Ὁ ὑπουργὸς 
παραθέτει καὶ τὴν θέσιν τῆς Ἀρχῆς 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπι-
κοῦ Χαρακτῆρος, συµφώνως µὲ τὴν 
ὁποίαν: «ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ 
τοῦ θρησκεύµατος στὰ ὑποβαλλόµε-
να ἀπὸ τοὺς στρατευσίµους ∆ελτία 
Ἀπογραφῆς εἶναι σύννοµη καὶ δὲν 
ἀντιβαίνει στὶς διατάξεις περὶ προ-
στασίας προσωπικῶν δεδοµένων». 
Ὑπογραµµίζεται πὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς 
γνήσιος ἐκκλησιοµάχος ἀγωνίζεται 
διὰ τὴν µὴ καταγραφὴν τοῦ θρη-
σκεύµατος εἰς ἐπίσηµα ἔγγραφα. 
Προφανῶς, διὰ νὰ µὴν µειονεκτοῦν 
τὰ στελέχη του ὡς ἀνήκοντα εἰς ἐν 
ἄθεον κίνηµα καὶ εἰς τᾶς δυνάµεις 
τῶν ἐκκλησιοµάχων.  
 

Ο Ι  ΥΠΕΥΘΥΝΟ Ι  
 

∆ὲν χωράει ἀµφιβολία ὅτι οἱ πολι-
τικοί της σύγχρονης Ἑλλάδος ὄχι 
µόνο δὲν πιστεύουν στὸ Θεὸ καὶ δὲν 
διέπονται ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα χρι-
στιανικὰ ἰδεώδη, ἀλλὰ ἀντιθέτως 
πολεµοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θεω-
ροῦν τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ἀν-
θρώπους µὲ χαµηλὴ νοηµοσύνη, φα-
νατικοὺς καὶ µισαλλόδοξους. Ὅµως 
δὲν γνωρίζουν φαίνεται ὅτι ἡ σηµε-
ρινὴ ἄθλια οἰκονοµική, πολιτική, 
πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ κατά-
σταση τῆς χώρας θὰ εἶχε ἀποφευ-
χθεῖ, ἂν ἐκεῖνοι πίστευαν στὸ Θεὸ 
καὶ κυβερνοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸ πρί-
σµα τῶν Ὀρθόδοξων χριστιανικῶν 

ἀξιῶν. Ἂν λοιπὸν διοικοῦσαν σύµ-
φωνα µὲ τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ 
ὑφάρπαζαν τὴ δηµόσια περιουσία, 
δὲν θὰ ἀδικοῦσαν, δὲν θὰ θησαύρι-
ζαν εἰς βάρος τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, δὲν 
θὰ ἔκαναν τρυφηλὴ ζωὴ µέσα ἀπὸ 
ἀπάτες, δωροδοκίες καὶ κλοπὲς. Ἀ-
δυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι 
µὲ αὐτὲς τὶς ἐγκληµατικὲς ἐνέργειές 
τους βάφουν τὰ χέρια τους «µὲ αἷµα 
ἀθώων». Ὅταν στερεῖς, ἐπιβάλλο-
ντας τόσο δυσβάσταχτα µέτρα λιτό-
τητας, ἀπὸ τὶς κατώτερες τάξεις τὴν 
φαρµακευτικὴ καὶ ἰατρικὴ περίθαλ-
ψη, καὶ ἄλλους βασικοὺς παράγο-
ντες διαβίωσης, ὅπως ἡ θέρµανση, 
καὶ τοὺς ἀναγκάζεις νὰ ζοῦν σὲ συν-
θῆκες τριτοκοσµικῆς χώρας, ἀναµε-
νόµενο εἶναι νὰ αὐξηθεῖ καὶ ἡ θνη-
σιµότητα τοῦ πληθυσµοῦ. Ἐπειδή, 
λοιπόν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πο-
λιτικῶν δὲν τὸ ἔχουν συνειδητοποι-
ήσει αὐτὸ καὶ συνεχίζουν χωρὶς τύ-
ψεις καὶ ἐνοχὲς νὰ διάγουν τὸν 
πλούσιο καὶ ἄνετο βίο τους, χωρὶς 
νὰ τοὺς κυνηγοῦν οἱ Ἐρινύες, ὀφεί-
λουν νὰ µετανοήσουν καὶ νὰ κατά-
λάβουν ὅτι εἶναι αὐτοὶ οἱ κύριοι 
ὑπεύθυνοι γιὰ τοὺς θανάτους, λόγω 
ὑποσιτισµοῦ ἢ ἀσθενειῶν, λόγω ἀν-
θυγιεινῶν συνθηκῶν καὶ γιὰ τὶς δε-
κάδες αὐτοκτονίες, ποὺ ἔχουν γίνει 
καὶ θὰ γίνουν λόγω τῆς κρίσεως. 
 

ΝΑ  ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ  
ΟΛΕΣ  Ο Ι  ΕΚΚΛΗΣ ΙΕΣ  

 

«Νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἐκκλησίες 
ζητᾶ ὁ Μεγάλος Μουφτὴς στὴν Σα-
ουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ ἀποτέλεσµα 
ἦταν νὰ δηµιουργηθεῖ µέγα θέµα 
στὰ δίκτυα, καθὼς ἔγιναν οἱ δηλώ-
σεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ὑ-
ψηλόβαθµα στελέχη τοῦ Ἰσλάµ. Στὴ 
Σαουδικὴ Ἀραβία ὁ µέγας µουφτὴς 
τοὺς καλεῖ σὲ καταστροφὴ ὅλων τῶν 
ἐκκλησιῶν στὴν περιοχή» (Τµῆµα  
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ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
 

Τὸ οὐσιαστικὸν κέρδος τῆς ἐκδόσε-
ως αὐτοῦ τοῦ Ἐνηµερωτικοῦ Φυλ-
λαδίου εἶναι νὰ «τροφοδοτοῦνται» 
πνευµατικὰ οἱ ἀναγνῶστες του ἀπὸ 
τὰ θαύµατα τῶν θαυµατουργῶν Ἁ-
γίων µας Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰ-
ρήνης τῆς Παρθένου καὶ νὰ εὑρί-
σκουν Αὐτοὺς ἀρωγοὺς εἰς τὴν ζω-
ὴν τῶν. Τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων µας 
σηµαδεύουν τὴν ζωὴν τοῦ καθενὸς 
εὐεργετηθέντος παρ’ αὐτῶν, διότι 
τὸ θαῦµα ἀγγίζει τὴν ψυχή, εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσµα ἱκεσίας, προσευχῆς καὶ 
πίστης, ἀλλὰ καὶ δῶρο τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων. ∆ι’ αὐτὸ 
καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν µας 
εὐχαριστοῦν διὰ τὸ Ἐνηµερωτικὸ 
Φυλλάδιο ποὺ µὲ λαχτάρα τὸ περι-
µένουν νὰ φθάση κάθε µήνα στὰ χέ-
ρια τῶν, γιὰ νὰ ἐντρυφήσουν στὰ 
θαύµατα τῶν Ἁγίων µας καὶ ἔτσι νὰ 
ἐπαυξήσουν τὸν πνευµατικόν τους 
ἀνεφοδιασµὸν.  
 

Ο π. ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

«Ἡ ταπείνωση ἔχει µεγάλη δύναµη 
καὶ διαλύει τὸν διάβολο. Εἶναι τὸ 
πιὸ δυνατὸ σὸκ γιὰ τὸν διάβολο. 
Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωση, δὲν ἔχει 
θέση  ὁ  διάβολος .  Καὶ  ὅπου  δὲν  
ὑπάρχει διάβολος, ἑπόµενο εἶναι νὰ 
µὴν ὑπάρχουν πειρασµοί. Μιὰ φορὰ 
ἕνας ἀσκητὴς ζόρισε ἕνα διαβολάκι 
νὰ πῆ τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός…». Εἶπε τὸ 
διαβολάκι «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰ-
σχυρός, ἅγιος ἀθάνατος» δὲν ἔλεγε 
«ἐλέησον  ἡµάς».  «Πὲς  ἐλέησον  
ἡµάς». Τίποτε .  Ἂν  τὸ  ἔλεγε ,  θὰ  
γινόταν Ἄγγελος. Ὅλα τὰ λέει τὸ 
διαβολάκι «τὸ ἐλέησον ἡµάς» δὲν τὸ 
λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Τὸ 
ἐλέησον µὲ ἔχει ταπείνωση, καὶ δε-
χεται ἡ ψυχὴ τὸ µεγάλο ἔλεος τοῦ 

Θεοῦ ποὺ ζητάει. Ὅ,τι καὶ νὰ κά-
νουµε, ταπείνωση – ἀγάπη – ἀρχο-
ντιὰ χρειάζεται. Τὰ πράγµατα εἶναι 
ἁπλά. Ἐµεῖς τὰ κάνουµε δύσκολα. 
Ὅσο µποροῦµε, νὰ κάνουµε ὅ,τι εἶ-
ναι δύσκολο στὸν διάβολο καὶ εὔ-
κολο στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ 
ταπείνωση εἶναι δύσκολες στὸν διά-
βολο καὶ εὔκολες στὸν ἄνθρωπο. 
Καὶ ἕνας φιλάσθενος ποὺ δὲν µπο-
ρεῖ νὰ κάνει ἄσκηση, µπορεῖ νὰ νι-
κήση τὸν διάβολο µὲ τὴν ταπείνω-
ση. Σὲ ἕνα λεπτὸ µέσα µπορεῖ ὁ ἄν-
θρωπος νὰ γίνη Ἄγγελος ἢ διαβολά-
κι. Πῶς; Μὲ τὴν ταπείνωση ἢ τὴν 
ὑπερηφάνεια. Τί, µήπως χρειάσθη-
καν ὧρες γιὰ νὰ γίνη ὁ Ἑωσφόρος 
ἀπὸ Ἄγγελος διάβολος; Μέσα σὲ 
δευτερόλεπτα ἔγινε. Ὁ εὐκολώτερος 
τρόπος γιὰ νὰ σωθοῦµε εἶναι ἡ ἀγά-
πη καὶ ἡ ταπείνωση. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση νὰ 
ἀρχίσουµε καὶ µετὰ νὰ προχωρή-
σουµε στὰ ἄλλα.» 
 

Ο  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ  ΠΟΤΕ  
∆ΕΝ  ΛΕΕΙ  «ΦΘΑΝΕΙ» 

 

Ὅσα βλέπει τὸ µάτι, τόσα ἐπιθυµεῖ 
ὁ πλεονέκτης. «Τὸ µάτι δὲν θὰ χορ-
τάσει νὰ βλέπει». Καὶ ὁ φιλάργυρος 
δὲν θὰ χορτάσει νὰ παίρνει. Ὁ Ἅ-
δης ποτὲ δὲν εἶπε «ἀρκεῖ». Οὔτε ὁ 
πλεονέκτης εἶπε ποτὲ «φθάνει». Πό-
τε θὰ τὰ χρησιµοποιήσεις αὐτὰ ποῦ 
µαζεύεις; Πότε θὰ προλάβεις νὰ τὰ 
ἀπολαύσεις, ἀφοῦ ἀσχολεῖσαι συνε-
χῶς µὲ τοὺς κόπους τῆς ἀποκτήσεως 
ὅλο καὶ περισσοτέρων χρηµάτων;  

(Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) 
 

ΠΟΙΝΙΚΟ  Α∆ΙΚΗΜΑ  
 

Τὰ κράτη ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν, 
φαίνονται ἀπὸ µακριά. Ὡς γνωστόν, 
στὸ Ἰσραὴλ ἀπαγορεύονται τὰ κα-
ζίνα, ἀλλὰ τὸ 90% τῶν καζίνων σὲ 
Εὐρώπη καὶ Ἀµερικὴ ἀνήκει σὲ Ἑ-  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ  

 

 
  

 

 

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 δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 

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

 

καὶ  προσκύνησις  Τεµαχίου  
Ἁγίου  Λειψάνου  

 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. 

 

 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Ε Ι Σ  ΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
Ἑκτὸς  

 

1.00 – 5.00 τὸ µεσηµέρι κλειστὰ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 

Ὄρθρος–Λειτουργία 7.30–10.30 π.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
 

Ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου 6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Ἱερόν Εὐχέλαιον 6.00 µ.µ. 
Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου 

6.30 µ.µ. 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.30 µ.µ. 

 

8.00 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 6.30 µ.µ. 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 π.µ. 
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 11.00 µ.µ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 µ.µ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟ

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  
Α Γ Ι Ο  Ρ Α Φ Α Η Λ  

 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ  
 

Ὄρθρος – Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ.

ἩἩ  ἈἈδδεελλφφόόττηητταα     

ττοοῦῦ   ἉἉγγίίοουυ   ΡΡααφφααήήλλ      

σσᾶᾶςς    εεὔὔχχεεττααιι      

  
  

  
  

ΣΣ   ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗ   !! !!      
  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ   !! !!   

βραίους. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο στὴν
Ἀλβανία ἀπαγορεύεται ἐντελῶς ἡ 
πορνεία. Καὶ ἐπειδὴ ὅλα τὰ ΜΜΕ 
τὸ ἀπέκρυψαν, πρὶν λίγες ἡµέρες ἡ 
Ἀλβανικὴ Βουλὴ ἔκανε ἀκόµη αὐ-
στηρότερο τὸν Νόµο ποὺ τιµωρεῖ
τὴν Πορνεία ὡς ποινικὸ ἀδίκηµα.  

      

 (αρ. φυλλ. 36)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἀ π ρ ί λ ι ο ς  2 0 1 2 
       

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  –  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α  –  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  
 

Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
ἦταν ἀδύνατη ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸν κόσµο. ∆ὲν θὰ εἶχε νόηµα 
ἡ πίστη µας. Τὸ λέει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγείγερται 
κενὸν ἄρα τὸ κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ 
καὶ ἡ πίστις ἡµῶν.». Ὅλα ἄδεια χω-
ρὶς τὴν Ἀνάσταση. Ὅλα ἀπατηλά. 
Ὅλα θὰ ἦταν ἕνας 
«σεσοφισµένος µύ-
θος». Ἡ Ἀνάστα-
ση εἶναι ἡ ζωὴ καὶ 
τὸ νόηµα τῆς Ἐκ-
κλησίας. Ὁ ἀληθι-
νὸς Χριστιανισµός, 
ποὺ δὲν εἶναι ἄλ-
λος  ἀπὸ  τὴν  Ἐκ-
κλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, δὲν εἶναι µιὰ 
κοσµοθεωρία, µιὰ 
θρησκευτικὴ διδα-
σκαλία, µιὰ ὀργά-
νωση, µιὰ «αἵρε-
ση». Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός. Εἶναι ὀ-
ντολογικὴ λύτρω-
σή µας. Εἶναι ἡ ἀ-
νάστασή µας. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία 
δὲν ἔχει ἄλλο σκοπό, παρὰ νὰ δίνει 
στὸν κόσµο, µέσα ἀπὸ τὸ µυστήριο 
τῆς ἐνανθρώπισης καὶ τῆς Ἀνάστα-
σης τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοτε µὲ τρόπο 
«ἡσυχαστικό» καὶ ἄλλοτε µὲ τρόπο 
«µαρτυρικό» τὴ «µαρτυρία τοῦ Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ». Νὰ προσφέρει σὲ ὅ-
λους ζωὴ καὶ ἀνάσταση, ἔλεος καὶ 
σωτηρία. Ὄχι στὰ λόγια, ἀλλὰ πρα-
γµατικὰ καὶ ἀληθινά, στὴν ὕπαρξη 
καὶ τὸ βίο τοῦ καθενός µας. Εἶναι 
τραγωδία, ὅταν φορεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας κάνουν τὴν Ἐκκλησία «κοσµο-
θεωρία». Φιλολογία. Ἀκαδηµαϊκὴ 

γνώση. Ἡ Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τὴ φύση 
της δὲν µπορεῖ πο-
τὲ νὰ στηριχτεῖ σὲ 
«κοσµ ικοὺς  κύ -
κλους», σὲ ἀξιώµα-
τα, σὲ πλούτη, σὲ 
«δράση», σὲ ὀρθο-
λογιστικὲς ἔρευνες 
καὶ σὲ παρόµοιες 
ἐκκοσµικεύσεις. Ἡ 
Ἐκκλησία στηρίζε-
ται στὸν θρίαµβο 
τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ. Μ’ αὐτὴ 
τὴ βάση προσλα-
µβάνει τὸν «πεπτω-
κότα» κόσµο, τὸν 
µεταµορφώνει καὶ 

τὸν ἀνασταίνε  αἰώνια. ὐτὸ 
διακηρύσσει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ἔξω 
ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση ὅλα εἶναι ἄδεια» 
Ὁ  κόσµος  γεµ ίζει  µόνο  µὲ  τὴν  
Ἀνάσταση  τοῦ Χριστοῦ .  Χωρὶς 
Ἀνάσταση εἶναι ἀ-νόητη ἡ ζωή µας. 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἀνάστασή µας. 

ι Γι’ α
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