
τέτοιους τρόπους. Ἂν µπορῆς, ἐξή-
γησέ τα. Ἂν δὲν µπορῆς, παραδέξου 
τὸ θαῦµα. Καὶ πρέπει νὰ ξέρης ὅτι ὁ 
Παῦλος µὲ τὰ δεδοµένα τῆς ἐποχῆς 
του ἦταν ἄνδρας ἐξόχως πεπαιδευ-
µένος. ∆ὲν ἦταν κανένα ἀνθρωπάκι 
νὰ µὴν ξέρη τί τοῦ γίνεται. 

Θὰ προσθέσω ὅµως καὶ κάτι 
ἐπιπλέον. Ἐµεῖς, παιδί µου, ζοῦµε 
σήµερα σὲ ἐξαιρετικὴ ἐποχή. Ζοῦµε 
τὸ θαῦµα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία Του ὅτι «καὶ πύλαι ἅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ 
18), οἱ ὀπαδοί Του ἀριθµοῦσαν µό-
νο µερικὲς δεκάδες πρόσωπα. Ἔ-
κτοτε πέρασαν δυὸ χιλιάδες περί-
που χρόνια. ∆ιαλύθηκαν αὐτοκρα-
τορίες, ξεχάσθηκαν φιλοσοφικὰ συ-
στήµατα, κατέρρευσαν κοσµοθεωρί-
ες, ἡ Ἐκκλησία ὅµως τοῦ Χριστοῦ 
παραµένει ἀκλόνητη παρὰ τοὺς 
συνεχεῖς καὶ φοβεροὺς διωγµοὺς 
ἐναντίον της. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα 
θαῦµα; 

Ἀρχ. Ἐπιφ. Θεοδωρόπουλου 
''Ὑποθῆκες ζωῆς'' 

 
 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Λόγω  πολλαπλασιασµοῦ  τοῦ  
κόστους  τῶν  ταχυδροµ ικῶν  
τελῶν ,  παρακαλοῦνται  ὅσοι  
παραλαµβάνουν  ταχυδροµικῶς
τὸ  Ενηµερωτικὸ  Φυλλάδιο  νὰ  
ἀποστέλλουν τὴ συνδροµή τους.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

      
 (αρ. φυλλ. 57)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ           Μ ά ι ο ς  2 0 1 4  
       

Κ Α Τ Α Ρ Ρ Ι ΨΗ  Τ Ω Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ ΗΜΑ Τ Ω Ν   
Τ Ω Ν  Ε Χ Θ Ρ Ω Ν  Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  

 

Ὅπως πάντα, ἔτσι καὶ σ’ αὐτὲς τὶς 
Ἑορτὲς χύθηκε πολὺ µελάνι καὶ δη-
λητήριο κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Ἀναστάσεώς Του. Ὡς ἀπάντηση στὴ 
δυσφήµιση καὶ τὴ λασπολογία πα-
ραθέτουµε τὸν παρακάτω πολὺ δια-
φωτιστικὸ διάλογο, ὁ ὁποῖος προέρ-
χεται ἀπὸ συζήτηση τοῦ ἀειµνήστου 
γέροντα π. Ἐπιφάνι-
ου Θεοδωρόπουλου 
µὲ δυό-τρεῖς ἐπισκέ-
πτες στὸ σπίτι του, 
ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας 
εἶναι ἰδεολόγος κοµ-
µουνιστής… 
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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 6.30 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ   
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30 – 10.15 π.µ. 

Ὅλο τὸ οἰκο-
δόµηµα τοῦ Χριστια-
νισµοῦ  στηρίζεται
στὸ γεγονὸς ς Ἀ-
ναστάσεως .  Αὐτὸ  
δὲν τὸ λέω ἐγώ . Τὸ 
λέει  ὃ  Ἀπόστολος  
Παῦ ος: «Εἰ Χριστὸς 
οὐκ ἐγήγερτ ά-
ταια ἡ πίστις ἡµῶν» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 17). Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν 
ἀνέστη, τότε ὅλα καταρρέουν. Ὁ 
Χριστὸς ὅµως ἀνέστη, πράγµα τὸ 
ὁποῖο σηµαίνε  ὅτι εἶναι Κύριος της 
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἄρα Θεός. 
—Ἐσεῖς πάτερ τὰ εἴδατε ὅλα αὐτά; 
Πῶς τὰ πιστεύετε; 
—Ὄχι, ἐγὼ δὲν τὰ 

µως ἄλλοι, οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτοὶ στὴ 
συνέχεια τὰ γνωστοποίησαν καὶ µά-
λιστα προσυπέγραψαν τὴ µαρτυρία 
τους µὲ τὸ αἷµα τους. Κι ὅπως ὅλοι 
δέχονται, ἡ µαρτυρία τῆς ζωῆς εἶναι 
ἡ ὑψίστη µαρτυρία.  

Μὲ βάση ἕναν πολὺ ὡραῖο 
συλλογισµὸ τοῦ Πασκὰλ λέµε ὅτι µὲ 

τοὺς  Ἀποστόλους  
συνέβη α ἀπ

 
 τῆ

λ
αι, µ

ι

εἶδα. Τὰ εἶδαν ὅ-

Ἢ
τ

λ

 ἕν ὸ τὰ 
τρία:  ἀπατήθηκαν 
ἤ µᾶς ἐξαπά ησαν ἤ 
µᾶς εἶπαν τὴν ἀλή-
θεια. 
Ἂς  πάρουµε  τὴν  
πρώτη ἐκδοχή. ∆ὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀ-
πατήθηκαν οἱ Ἀπό-
στολοι ,  διότι  ὅσα  
ἀναφέρουν  δὲν τὰ 
ἔµαθαν ἀπὸ ἄλλους. 
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἤσαν 
αὐτόπτες καὶ αὐτή-
κοοι µάρτυρες ὅλων 
αὐτῶν .  Ἐξ ’   ἄλλου 

δὲν ἤσαν καθόλου φαντασιόπ η-
κτοι οὔτε εἶχαν καµµιὰ ψυχολογικὴ 
προδιάθεση γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ 
γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως. Ἀντιθέ-
τως ἤσαν τροµερὰ δύσπιστοι. Τὰ 
Εὐαγγέλια εἶναι πλήρως ἀποκαλυ-
πτικὰ αὐτῶν τῶν ψυχικῶν τους δια-
θέσεων: δυσπιστοῦσαν στὶς διαβε-

ὉΠανάγιος Τάφος τοῦ Κυρίου µας

1

http://www.agiosrafael.gr/
mailto:p.rafael@agiosrafael.gr


βαιώσεις άποιοι εἶχαν τὸν 
Χριστὸ ἀνάσταντα. 

Καὶ κάτι ἄλλο. Τί ἤσαν οἱ 
Ἀπόστολοι πρὶν τοὺς καλέσει ὃ 
Χριστός; Μήπως ἤσαν φιλόδοξοι 
πολιτικοὶ ἢ ὁραµατιστὲς φιλοσοφι-
κῶν κα

ὅτι κ  δεῖ 

ὶ κοινωνικῶν συστηµάτων, 
ποὺ περίµεναν νὰ κατακτήσουν τὴν 
ἀνθρωπότητα καὶ νὰ ἱκανοποιή-
σουν ἔτσι τὶς φαντασιώσεις τους; 
Κάθε ἄλλο. Ἀγράµµατοι ψαράδες 
ἤσαν. Καὶ τὸ µόνο ποὺ τοὺς ἐνδιέ-
φερε ἦταν νὰ πιάσουν κανένα ψάρι 
νὰ θρέψουν τὶς οἰκογένειές τους. Γι' 
αὐτὸ καὶ µετὰ τὴ Σταύρωση τοῦ 
Κυρίου, παρὰ τὰ ὅσα εἶχαν ἀκούσει 
καὶ δεῖ, ἐπέστρεψαν στὰ πλοιάρια 
καὶ στὰ δίχτυά τους. ∆ὲν ὑπῆρχε 
δηλαδὴ σ’  αὐτούς, ὅπως ἀναφέρα-
µε, οὔτε ἴχνος προδιαθέσεως γιὰ 
ὅσα ἐπρόκειτο νὰ ἐπακολουθήσουν. 
Καὶ µόνο µετὰ τὴν Πεντηκοστή, «ὄ-
τε ἔλαβον δύναµιν ἐξ ὕψους», ἔγι-
ναν οἱ διδάσκαλοι τῆς οἰκουµένης. 
Ἡ δεύτερη ἐκδοχή: Μήπως µᾶς 
ἐξαπάτησαν; Μήπως µᾶς εἶπαν 
ψέµατα; Ἀλλὰ γιατί νὰ µᾶς ἐξαπα-
τήσουν; Τί θὰ κέρδιζαν µὲ τὰ ψέµα-

χρήτα; Μήπως µατα, µήπως ἀξιώµα-
τα, µήπως δόξα; Γιὰ νὰ πῆ κάποιος 
ἕνα ψέµα, περιµένει κάποιο ὄφελος. 
Οἱ Ἀπόστολοι ὅµως, κηρύσσοντες 
Χριστὸν καὶ Τοῦτον ἐσταυρωµένον 
καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, τὰ µόνα 
τὰ ὅποια ἐξασφάλισαν ἤσαν: ταλαι-
πωρίες, κόποι, µαστιγώσεις, λιθοβο-
λισµοί, ναυάγια, πείνα, δίψα, γυ-
µνότητα, κίνδυνοι ἀπὸ ληστές, ρα-
βδισµοί, φυλακίσεις καὶ τέλος ὁ θα-
νατος. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕνα ψέµα; 
Εἶναι ἐντελῶς ἀνόητο καὶ νὰ τὸ 
σκεφθῆ κάποιος. Συνεπῶς, οὔτε ἐξα-
πατήθηκαν οὔτε µας ἐξαπάτησαν οἱ 
Ἀπόστολοι. Μένει ἑποµένως ἢ τρίτη 
ἐκδοχὴ ὅτι µας εἶπαν τὴν ἀλήθεια. 

Θὰ πρέπει µάλιστα νὰ σοῦ 

τονίσω καὶ τὸ ἑξῆς: Οἱ Εὐαγγελιστὲς 
εἶναι οἱ µόνοι οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν 
πραγµατικὴ ἱστορία. ∆ιηγοῦνται τὰ 
γεγονότα καὶ µόνον αὐτά. ∆ὲν προ-
βαίνουν σὲ καµµία προσωπικὴ κρί-
σι. Κανένα δὲν ἐπαινοῦν, κανένα 
δὲν κατακρίνουν. ∆ὲν κάνουν καµ-
µία προσπάθεια νὰ διογκώσουν κά-
ποιο γεγονὸς ἢ νὰ ἐξαφανίσουν ἢ 
νὰ ὑποτιµήσουν κάποιο ἄλλο. Ἀφή-
νουν τὰ γεγονότα νὰ µιλοῦν µόνα 
τους. 
—Αποκλείεται νὰ ἔγινε στὴν περί-
πτωσι τοῦ Χριστοῦ νεκροφάνεια; 
Τὶς προάλλες ἔγραψαν οἱ ἐφηµερί-
δες γιὰ κάποιον Ἰνδό, τὸν ὁποῖο 
ἔθαψαν καὶ µετὰ ἀπὸ τρεῖς µέρες 
τὸν ξέθαψαν καὶ ἦταν ζωντανός. 
— Ἄχ, παιδάκι µου. Θὰ θυµηθῶ καὶ 
πάλι τὸ λόγο τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστί-
νου: «Ἄπιστοι, δὲν εἶσθε δύσπιστοι. 
Εἶσθε οἱ πλέον εὔπιστοι. ∆έχεσθε τὰ 
πιὸ ἀπίθανα, τὰ πιὸ παράλογα, τὰ 
πιὸ ἀντιφατικά, γιὰ νὰ ἀρνηθῆτε τὸ 
θαῦµα!». Ὄχι, παιδί µου. ∆ὲν ἔχουµε 
νεκροφάνεια στὸν Χριστό. Πρῶτα-
πρῶτα ἔχουµε τὴ µαρτυρία τοῦ Ρω-
µαίου κεντυρίωνος, ὁ ὁποῖος βεβαί-
ωσε τὸν Πιλάτο ὅτι ὁ θάνατος εἶχε 
ἐπέλθει. Ἔπειτα τὸ Εὐαγγέλιό µας 
πληροφορεῖ ὅτι ὁ Κύριος κατὰ τὴν 
ἴδια τὴν ἥµερα τῆς Ἀναστάσεώς 
Του συµπορεύθηκε συζητώντας µὲ 
δυὸ µαθητές Του πρὸς Ἐµµαούς, 
ποὺ ἀπεῖχε πάνω ἀπὸ δέκα χιλιόµε-
τρα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυµα. Φαντάζε-
σαι κάποιον νὰ ἔχη ὑποστὴ ὅσα 
ὑπέστη ὁ Χριστὸς καὶ τρεῖς µέρες 
µετὰ τὸ «θάνατό» του νὰ τοῦ συνέ-
βαινε νεκροφάνεια; Ἂν µὴ τί ἄλλο 
θὰ 'πρεπε γιὰ σαράντα µέρες νὰ τὸν 
ποτίζουν κοτόζουµο γιὰ νὰ µπορῆ 
νὰ ἀνοίγη τὰ µάτια του, κι’ ὄχι νὰ 
περπατᾶ καὶ νὰ συζητᾶ σὰν νὰ µὴ 
συνέβη τίποτα. Ὅσο γιὰ τὸν Ἰνδό … 

(Συνέχεια στὴν 7η σελίδα) 

 

ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
( ) 

… φέρε γώσου-
µε µὲ ἐστὶ 
φ ῦ 

ύ-

ῦ

ὴν 

 νὰ πιστοποι-

αὶ 

συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα
 

τὸν ἐδῶ νὰ τὸν µαστι
 φραγγέλιο — καὶ ξέρεις τί 

ραγγέλιο; Μαστίγιο στὰ ἄκρα το
ὁποίου πρόσθεταν σφαιρίδια µολ
βδου ἢ σπασµένα κόκκαλα ἢ µυτε-
ρὰ καρφιά—, φέρε τὸν, λοιπόν, νὰ 
τὸν φραγγελώσουµε, νὰ τοῦ φορέ-
σουµε ἀκάνθινο στεφάνι, νὰ τὸν 
σταυρώσουµε, νὰ τοῦ δώσουµε χολὴ 
καὶ ξύδι, νὰ τὸν λογχίσουµε, νὰ τὸν 
βάλουµε στὸν τάφο, κι ἂν ἀναστη-
θῆ, τότε τὰ λέµε. 
—Παρά ταῦτα ὅλες οἱ µαρτυρίες, 
τὶς ὁποῖες ἐπικαλε-
σθήκατε, προέρχο-
νται ἀπὸ Μαθητὲς 
τοῦ  Χριστο .  Ὑ -
πάρχει κάποια µαρ-
τυρία περὶ αὐτοῦ, 
ποὺ νὰ µ προέρ-
χεται ἀπὸ τὸν κύ-
κλο τῶν Μαθητῶν 
του; Ὑπάρχουν δη-
λαδὴ ἱστορικοί, ποὺ
οῦν τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ; 
Ἂν ναί, τότε θὰ πιστέψω κι’ ἐγώ. 
 

—Ταλαίπωρο παιδί! ∆ὲν ξέρεις τί 
ζητᾶς! Ἂν ὑπῆρχαν τέτοιοι ἱστορι-
κοὶ ποὺ νὰ εἶχαν δεῖ τὸν Χριστὸ 
ἀναστηµένο, τότε ἀναγκαστικὰ θὰ 
πίστευαν στὴν Ἀνάστασή Του κ
θὰ τὴν ἀνέφεραν πλέον ὡς πιστοί, 
ὁπότε καὶ πάλι θὰ ἀρνιόσουν τὴ 
µαρτυρία τους, ὅπως ἀκριβῶς ἀπορ-
ρίπτεις τὴ µαρτυρία τοῦ Πέτρου, 
τοῦ Ἰωάννου κ.λ.π. Πῶς εἶναι δυνα-
τὸν νὰ βεβαιώνη κάποιος τὴν Ἀνά-
στασι καὶ ταυτόχρονα νὰ µὴ γίνεται 
Χριστιανός; Μᾶς ζητᾶς «πέρδικα 
ψητὴ σὲ κέρινο σουβλὶ καὶ νὰ λα-
λῆ»! Ἔ, δὲν γίνεται! Σοῦ θυµίζω 

πάντως, ἐφ' ὅσον ζητᾶς ἱστορικούς, 
αὐτὸ τὸ ὁποῖο σοῦ ἀνέφερα καὶ 
προηγουµένως: ὅτι δηλαδὴ οἱ µόνοι 
πραγµατικοὶ ἱστορικοὶ εἶναι οἱ Ἀ-
πόστολοι. Παρ' ὅλα αὐτὰ ὅµως ἔ-
χουµε καὶ µαρτυρία τέτοια ὅπως τὴ 
θέλεις: ἀπὸ κάποιον δηλαδὴ ποὺ δὲν 
ἄνηκε στὸν κύκλο τῶν Μαθητῶν 
Του. Τοῦ Παύλου. Ὁ Παῦλος ὄχι 
µόνο δὲν ἦταν Μαθητὴς τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐδίωκε µετὰ µανίας 
τὴν Ἐκκλησία Του. 
—Γι' αὐτὸν ὅµως λένε ὅτι ἔπαθε 
ἡλίαση καὶ ἐξ αἰτίας της εἶχε πα-
ραίσθηση. 
—Βρε παιδάκι µου, ἂν εἶχε παραί-
σθηση ὁ Παῦλος, αὐτὸ ποὺ θὰ ἀνε-
δύετο θὰ ἦταν τὸ ὑποσυνείδητό 

του. Καὶ στὸ ὑποσυ-
νείδητο τοῦ Παύλου 
θέσι ὑψηλὴ κατεῖ-
χαν οἱ Πατριάρχες 
καὶ  οἱ  Προφῆτες .  
Τὸν  Ἀβραὰµ καὶ  
τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν 
Μωυσῆ ἔπρεπε νὰ 
δὴ κι ’ ὄχι τὸν Ἰη-
σοῦ, τὸν ὁποῖο θεω-

ροῦσε λαοπλάνο καὶ ἀπατεώνα! 
Φαντάζεσαι καµµιὰ πιστὴ γριούλα 
στὸ ὄνειρό της ἢ στὸ παραλήρηµά 
της νὰ βλέπη τὸν Βούδα ἢ τὸν ∆ία; 
Τὸν Ἀϊ Νικόλα θὰ δὴ καὶ τὴν Ἁγία 
Βαρβάρα. ∆ιότι αὐτοὺς πιστεύει. 

Καὶ κάτι ἀκόµη. Στὸν Παΰ-
λο, ὅπως σηµειώνει ὁ Παπίνι, ὑπάρ-
χουν καὶ τὰ ἕξης θαυµαστά: Πρώ-
τον, τὸ αἰφνίδιο τῆς µεταστροφῆς. 
Κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὴν 
πίστη. ∆ὲν µεσολάβησε προπαρα-
σκευαστικὸ στάδιο. ∆εύτερον, τὸ 
ἰσχυρόν τῆς πίστεως. Χωρὶς ταλα-
ντεύσεις καὶ ἀµφιβολίες. Καὶ τρίτον, 
πίστη διὰ βίου. Πιστεύεις ὅτι αὐτὰ 
µπορεῖ νὰ λάβουν χώρα µετὰ ἀπὸ 
µία ἡλίαση; ∆ὲν ἐξηγοῦνται αὐτὰ µὲ 
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διάπλατα στὴ φωνὴ τοῦ «διαρκοῦς 
ἀντιχρίστου», ὅπως τόσο ἐπιτυχηµέ-
να ὀνοµάζει τὸν µαµωνὰ ὁ ἅγιος της 
Ἑλληνικῆς µας λογοτεχνίας, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαµάντης στὸ ὑπέ-
ροχο διήγηµά του «Οἱ χαλασοχώρη-
δες», ὅπου γράφει: «Ἡ πλουτοκρα-
τία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ µόνιµος 
ἄρχων τοῦ κόσµου, ὁ διαρκὴς ἀντί-
χριστος». Ἐµεῖς ὅµως, οὐσιαστικὰ 

«κλέβουµε» τὸν 
Θεό, διότι σφε-

ζόµαστε τὰ 
δικαιώµατά Του. 
Ἀφοῦ ἡ Κυρια-
κὴ δὲν αι ἁ-

ῶς ἡµέρα ἀρ-
γίας, ἀναπαύσε-
ως ἀπὸ τὸν κόπο 
τῆ ς  ἐ ρ γασ ία ς  
τῶν ἕξι ἡµερῶν· 
εἶναι ἡµέρα δική 
Του. Ἡµέρα ἱε-

ρή :  Ἡ ἡµέρα ποὺ ἀναστήθηκε ὁ 
Κύριος. Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ τὴν Κυριακὴ πρέπει νὰ τὴν 
κρατᾶµε ἐκκλησιαζόµενοι. Ποτὲ τὴν 
Κυριακὴ δὲν ρέπει, οὔτε νὰ ἀγο-
|ράζουµε, οὔτε νὰ πουλᾶµε. Καὶ τὰ 
ψώνια µας ποτὲ νὰ µ ν τὰ κάνουµε 
τὴν Κυριακή. Ἔτσι δίνουµε παρά-
δειγµα ὅτι δὲν παρασυρώµεθα µὲ 
τὴν νέα τάξι πραγµάτων, ἀλλὰ τι-
µοῦµε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ Θεοῦ µας. 
 

Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
 

Ἕνας ἡλικιωµένος ξυλουργὸς κό-
ντευε νὰ βγεῖ στὴ 

τερι

 εἶν
πλ

π

ὴ

σύνταξη καὶ εἶπε 
σ  τὸ ἀφεντικό του τὰ σχέδιά του γιὰ
νὰ φύγει καὶ νὰ ζήσει πιὸ ξεκούρα-
στα µαζὶ µὲ τὴ γυναίκα του. Βέβαια 
δὲν θὰ συνέχιζε νὰ βγάζει τόσα λε-
φτά, ὅµως ἔπρεπε νὰ βγεῖ στὴν σύ-
νταξη. Ὁ ἐργολάβος του στεναχω-
ρήθηκε ποὺ θὰ ἔφευγε ἕνας τόσο 

καλὸς µάστορας καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν 
ξυλουργὸ ἂν θὰ µποροῦσε νὰ τοῦ 
χτίσει ἄλλο ἕνα σπίτι σὰν προσωπι-
κή του χάρη. Ὁ ξυλουργὸς εἶπε ναί, 
ὅµως ὅσο περνοῦσε ὁ καιρὸς δὲν 
ἦταν δύσκολο νὰ παρατηρήσει κά-
ποιος πὼς δὲν δούλευε µὲ ὅλη του 
τὴν καρδιά.  Χρησιµοποιοῦσε ὑλικὰ 
κατώτερης ποιότητας καὶ ἔκανε ἐπι-
πόλαιη δουλειά. Ἦταν ὁ χειρότερος 
τρόπος γιὰ νὰ τελειώσει µιὰ καριέ-
ρα γεµάτη ἀφοσίωση καὶ ἐπιτυχίες. 
Ὅταν ὁ ξυλουργὸς τελείωσε τὸ ἔρ-
γο ἦρθε ὁ ἐργολάβος γιὰ νὰ ἐπιθεω-
ρήσει τὸ σπίτι. Ὁ ἐργολάβος τότε, 
ἔδωσε τὸ κλειδὶ τοῦ σπιτιοῦ στὸν 
ξυλουργὸ καὶ τοῦ εἶπε: «Αὐτὸ τὸ 
σπίτι εἶναι δικό σου, ἕνα δῶρο ἀπὸ 
µένα γιὰ σένα». Ὁ ξυλουργὸς ἔµεινε 
ἄναυδος! Τί κρίµα! Ἂν ἤξερε πὼς 
ἔχτιζε τὸ δικό του σπίτι, θὰ τὸ εἶχε 
κάνει ἐντελῶς διαφορετικά: Τὸ ἴδιο 
συµβαίνει καὶ µέ µας. Χτίζουµε τὴ 
ζωή µας, µέρα µὲ τὴ µέρα µὴ κά-
νοντας τὸ καλύτερο σὲ αὐτὸ ποὺ 
κτίζουµε. Καὶ µετὰ µένουµε ἐµβρό-
ντητοι ὅταν ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι 
πρέπει νὰ κατοικήσουµε στὸ σπίτι 
ποὺ χτίσαµε. Ἂν µπορούσαµε νὰ τὸ 
κάνουµε ξανά, θὰ τὸ χτίζαµε ἐντε-
λῶς διαφορετικά. Νὰ ὅµως ποὺ δὲν 
µποροῦµε νὰ ἐπιστρέψουµε… Ἐσὺ 
εἶσαι ὁ ξυλουργὸς στὴ ζωή σου… 
Κάθε µέρα βάζεις µιὰ πρόκα. Οἱ 
προθέσεις καὶ οἱ ἐπιλογὲς ποὺ κά-
νεις σήµερα χτίζουν τὸ αὐριανὸ 
«σπίτι». Γι’ αὐτὸ νὰ χτίζεις µὲ σο-
φία! Ζήτησε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ γίνει 
Αὐτὸς ὁ ἐργολάβος στὴ ζωή σου! 
Αὐτὸς θὰ σοῦ δείξει πῶς νὰ φτιά-
ξεις ἕνα γερὸ θεµέλιο γιὰ νὰ χτίσεις 
τὸ σπιτικό της ζωῆς σου! Ἂν  βιά-
ζεσαι νὰ δεῖς τὸν κόσµο νὰ γίνεται 
καλύτερος, ἄρχισε ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
σου . Νὰ εἶσαι σίγουρος : Εἶναι ὁ 
συντοµότερος δρόµος. 

 

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ 
 

Καθὼς ὁ Κανάρης, µετὰ τὴν πυρπό-
ληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας, ἐ-
πέστρεφε νικητής, ἡ ∆ηµογεροντία 
τοῦ ἀπένειµε δάφνινο στεφάνι. Ὁ 
δοξασµένος πυρπολητὴς τὸ δέχτηκε 
µὲ συγκίνηση καὶ κατευθύνθηκε ἀ-
µέσως στὴν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ προ-
σκύνησε κάνοντας εὐλαβικὰ τὸ ση-
µεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ ἀπέθεσε τὸ 
στεφάνι του στὰ πόδια τῆς Θεοτό-
κου – ∆ικό σου εἶναι, Παναγία µου, 
ψιθύρησε ταπεινά, καὶ βγῆκε ἀπὸ 
τὸν Ναό. Μὲ τέτοια πίστη µεγα-
λούργησαν τότε, ἡ Πατρίδα µας καὶ 
οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἐλευθερίας της! 
 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ, 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ, 
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ! 

 

Ἕνα κοριτσάκι, πῆρε τὸν κουµπαρά 
του κι’ ἀδείασε τὸ περιεχόµενο. Πῆ-
ρε τὰ κέρµατα καὶ πῆγε στὸ φαρµα-
κεῖο τῆς γειτονιᾶς. Ὁ φαρµακοποιὸς 
ἐκείνη τὴ στιγµή, µιλοῦσε µὲ ἕνα κα-
λοντυµένο κύριο. Ἐκείνη, πῆρε ἕνα 
ἀπὸ τὰ κέρµατά της καὶ τὸ χτύπησε 
πάνω στὸ γραφεῖο του – Τί θέλεις; 
Τὴν ρωτᾶ κάπως ἐκνευρισµένος ἐ-
κεῖνος. – ∆ὲν βλέπεις ὅτι µιλῶ µὲ τὸν 
ἀδελφό µου; Ποὺ ἔχω χρόνια νὰ τὸν 
δῶ. Τότε ἡ µικρὴ τοῦ εἶπε: - Θέλω 
νὰ σᾶς µιλήσω γιὰ τὸν ἀδελφό µου, 
ποὺ εἶναι πολὺ ἄρρωστος, καὶ θέλω 
νὰ ἀγοράσω ἕνα θαῦµα! – Συγνώµη, 
τῆς ἀπάντησε αὐτός, ἀλλὰ δὲν που-
λᾶµε θαύµατα – Ξέρετε, εἶπε τὸ κο-
ριτσάκι, ὁ ἀδελφός µου ἔχει κάτι 
στὸ κεφάλι του, ποὺ µεγαλώνει, κι’ 
ὁ µπαµπάς µοῦ λέει, ὅτι µόνο ἕνα 
θαῦµα θὰ µᾶς σώσει. Λοιπόν, πόσο 
κάνει ἕνα θαῦµα γιὰ νὰ τὸ ἀγορά-
σω; Ἔχω χρήµατα. Ὁ ἀδελφὸς τοῦ 
φαρµακοποιοῦ, ποὺ παρακολουθοῦ-
σε µὲ ἐνδιαφέρον τὴν συζήτηση, ρώ-

τησε τὴν µικρὴ τί εἴδους θαῦµα χρει-
αζόταν ὁ ἀδελφός της – ∆ὲν ξέρω, 
τοῦ ἀπάντησε µὲ µάτια βουρκωµένα. 
Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι, ὅτι χρειάζε-
ται ἐγχείρηση καὶ ὁ µπαµπὰς δὲν ἔ-
χει τὰ χρήµατα. Γι’ αὐτὸ θέλω νὰ 
πληρώσω ἐγὼ µὲ τὰ δικά µου χρή-
µατα. Στὴν ἐρώτηση τοῦ καλοντυµέ-
νου κυρίου, πόσα λεπτὰ ἔχει. Ἡ µι-
κρὴ τοῦ ἀπάντησε «ἕνα δολάριο καὶ 
11 σέντς, κι’ ἂν χρειασθοῦν καὶ ἄλλα 
θὰ τὰ βρῶ». – Τί σύµπτωση, χαµογέ-
λασε ὁ καλοντυµένος κύ-ριος. Εἶναι 
τὸ ἀκριβὲς ἀντίτιµο γιὰ ἕνα θαῦµα, 
γιὰ ἕνα µικρὸ ἀδελφό. Πῆρε τὰ λε-
πτά, ἔπιασε τὴν µικρὴ ἀπὸ τὸ χερά-
κι καὶ τῆς εἶπε: «πᾶµε µαζὶ στὸ σπίτι 
σου γιὰ νὰ δῶ τὸν ἀδελφό σου καὶ 
τοὺς γονεῖς σου γιὰ νὰ γίνη τὸ θαῦ-
µα». Ὁ καλοντυµένος κύριος ἦταν ὁ 
Κάρτον Ἄρσµποργκ, ὁ γνωστὸς 
νευροχειρουργός. Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε 
µὲ ἐπιτυχία καὶ ὁ µικρὸς ἀδελφὸς 
ἐπέστρεψε στὸ σπίτι ὑγιής. Ἡ ἐγχεί-
ρηση ἦταν ἕνα ἀληθινὸ θαῦµα µὲ 
τὴν πίστη ἑνὸς µικροῦ παιδιοῦ. 

Ὁ Ἀλέξανδρος 
Παπαδιαµάντης 

 

ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ; 
 

«Κορόιδευε ἕνας ἄθεος ἕναν ἱεροκή-
ρυκα µία µέρα, λέγοντάς του: - Μᾶς 
µιλᾶτε κάθε τόσο γιὰ φορτίο ἁµαρ-
τιῶν καὶ τὰ παρόµοια. Πιστέψτε µε, 
ὅµως, ὅτι προσωπικὰ δὲν νοιώθω 
κανένα τέτοιο βάρος. Ἀλήθεια, πό-
σο ζυγίζει ἡ ἁµαρτία; Ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ πολὺ ψύχραιµα ἀπάντησε 
τότε: - ∆ὲν µοῦ λέτε, ἂν βάλετε πά-
νω σὲ ἕνα νεκρὸ µιὰ πέτρα ἑκατὸ 
κιλῶν, θὰ τὴ νοιώση; - Ὄχι, ἀπάντη-
σε ἀπορηµένος ὁ ἄθεος, γιατί εἶναι 
νεκρός. – Τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ µέ 
σας, κατέληξε ὁ ἱεροκήρυκας. Ἔξω 
ἀπὸ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι «νεκρὸς στὶς παραβάσεις καὶ 
τὰ παραπτώµατα» (Ἐφ.2,1). Γι’ αὐτὸ 
δὲν νοιώθετε τὸ βάρος τῆς ἁµαρτίας. 
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κατάνυξη ἡ Ἱερὰ Ἀδελφότητά µας γιόρτασε πανηγυρικῶς τὴν 

 

 

Μὲ ἱεροπρέπεια καὶ 
Ἱερὰ Μνήµη τοῦ Μαρτυρίου τῶν πολιούχων της Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ 
Εἰρήνης. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸς Μέγας Ἑσπερινός καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦ-
ντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁµαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ 
κ.κ. Κυρίλλου, παρουσίᾳ κληρικῶν τῆς καθ' ἠµᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πλή-
θους πιστῶν. Οἱ δὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις εἰς τιµὴν τῶν θαυµατουργῶν Ἁγίων 
συνεχίστηκαν τὴν ἑποµένη, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς, µὲ τὴν τέλεση Θείας Λειτουργίας 
καὶ Παρακλήσεως στὸν Ἅγιο Μεγαλοµάρτυρα Ραφαὴλ καὶ τὴν προσκύνηση τεµα- 
χίου τοῦ Ἁγίου Λειψάνου Του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΑΠΕΙΝΟ ΡΟΣΥΝΗ 
 

Μία πῶς θὰ 

ΝΑΙ ΗΜΕΡΑ 

 

Σ’ ἕνα µικρὸ α (ὑποτυπῶ-

Φ

κυρία ρωτοῦσε κάποτε, 
ἔπρεπε νὰ τακτοποιήση γύρω ἀπὸ 
τὸ τραπέζι τοὺς προσκεκληµένους 
της, ἔτσι ποὺ ὁ καθένας νὰ καθήση 
σύµφωνα µὲ τὴν ἀξία του καὶ κανέ-
νας νὰ µὴν παρεξηγηθεῖ. Τότε ὁ συ-
νοµιλητὴς τῆς εἶπε: «Αὐτὸ καθόλου 
µὴ τὸ σκεφτόσαστε .  Βάλτε τοὺς 
ὅπως σᾶς βολεύει καλύτερα µιὰ ποὺ 
αὐτοὶ ποὺ ἔχουν σηµασία δὲν θὰ 
παρεξηγηθοῦν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ 
παρεξηγηθοῦν δὲν ἔχουν σηµασία». 
Πράγµατι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν 
βάθος, ποὺ ἔχουν ἐσωτερικὴ καλλι-
έργεια, ποὺ ἔχουν πνευµατικότητα, 
δὲν σκοντάφτουν, οὔτε ἐπιτρέπουν 
στὸν ἑαυτό τους νὰ δηµιουργοῦν 
προβλήµατα γιὰ πράγµατα ἄνευ ση-
µασίας. Οἱ ἄνθρωποι οἱ ταπεινοὶ 
δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ 
θὰ καθίσουν καὶ φυσικὰ οὔτε ποῦ 
οἱ ἄλλοι θὰ τοὺς τοποθετήσουν . 
∆ιαθέτουν τόση ἀξιοπρέπεια, τόση 
ἁπλότητα ποὺ µποροῦν νὰ χαίρω-
νται ὅλες τὶς θέσεις τὸ ἴδιο. ∆ιαθέ-
τουν τόσο ταπεινὸ φρόνηµα, ὥστε 
θεωροῦν ποταπὸ νὰ διεκδικήσουν 
τὴν … κενότητα. Ἀπεναντίας, οἱ ἄν-
θρωποι χωρὶς περιεχόµενο, οἱ ἄν-
θρωποι µὲ αἰσθήµατα µειονεκτικό-
τητος, µὲ στόχο «τὸ φαίνεσθαι», 
ἀνησυχοῦν, ἐνοχλοῦνται, φωνα-
σκοῦν, θίγονται, θυµώνουν ὅταν 
νοµίζουν πὼς παραγκωνίζονται. Ὅ-
ταν νοιώθουν πὼς ἡ ἀξία τους(!) δὲν 
ἐτιµήθη δεόντως. Καὶ εἶναι κρίµα, 
γιατί µονίµως αἰσθάνονται ἀδικηµέ-
νοι, µονίµως δηµιουργοῦν προβλή-
µατα στὸ περιβάλλον τους, µονίµως 
παραπονιοῦνται, γκρινιάζουν καί, 
βέβαια, οὔτε ἀγαπητοὶ εἶναι καί, 
φυσικά, γίνονται γελοῖοι, φαιδροί. 
Τί µεγαλεῖο ἡ ἁπλότης, τί γλυκύτη-
τα σκορπᾶ ἡ ταπεινοφροσύνη, τί 

ἠρεµία φέρνει τὸ ἦθος. Σοφή, λοι-
πόν, ἡ ἀπάντησις τοῦ φίλου της οἰ-
κοδέσποινας. «Ὅσοι ἔχουν σηµασία 
δὲν παρεξηγοῦνται καὶ ὅσοι παρε-
ξηγοῦνται δὲν ἔχουν σηµασία». Ἂς 
εἶναι ἕνας καθρέπτης λοιπόν, αὐτὸ 
τὸ κριτήριο γιὰ νὰ προσέχουµε τὴ 
συµπεριφορά µας. 
 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙ
ΚΥΡΙΟΥ 

 κατάστηµ
δες ραφτάδικο) ἀλλοδαποῦ, µᾶλλον 
Πακιστανοῦ, στὴν ὁδὸ Χαριλάου 
Τρικούπη τῶν Ἀθηνῶν, ὑπῆρχε µε-
χρι πρόσφατα ἀνακοίνωση ποὺ ἔ-
γραφε «Κλειστὸ τὴν Παρασκευή»! 
Ὁ Πακιστανὸς δὲν µᾶς ἔβαλε ἁπλῶς 
τὰ γυαλιά, µᾶς ἔριξε ἕνα ἠχηρὸ χα-
στούκι! Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ τοῦ 
φτωχοῦ (νόµιµου) µετανάστη, ὁ ὁ-
ποῖος σηµειωτέον, καθηµερινὰ προ-
σεύχεται µέσα στὸ µαγαζί του πίσω 
ἀπὸ ἕνα παραβὰν 5 φορὲς τὴν ἡµέ-
ρα, ὅπως τὸ ζητάει ἡ θρησκεία του, 
εἶναι ἕνας σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος 
ἔλεγχος στοὺς Ἕλληνες, ποὺ τόλµη-
σαν νὰ ἀσεβήσουν στὴν ἀργία τῆς 
Κυριακῆς . Τέτοια τόλµη, τέτοιο 
θράσος, τέτοια ἀσέβεια πρὸς τὸν 
Θεόν. Καὶ µάλιστα ἀπὸ ἕνα κράτος, 
τοῦ ὁποίου τὸ Σύνταγµα ἔχει τὴν 
προµετωπίδα «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Εἰς τὸ Ὄνοµα τῆς Ἁγί-
ας καὶ Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος». Ἕλληνες Βουλευτές, µὲ 
τὸν Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης Κωστῆ 
Χατζηδάκη ψήφισαν κατάργηση 
τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Οἱ βουλευτὲς 
αὐτοὶ ὕψωσαν τὸ ἀνάστηµά τους 
στὸν Παντοκράτορα καὶ Παντοδύ-
ναµο Θεό. Ὡστόσο ἐµεῖς τὴν κατά-
ργήσαµε γιατί; ∆ιότι µας σαγηνεύει 
ὁ µαµωνᾶς, ὁ «ἄρχων» τῆς πλουτο-
κρατίας! Κλείσαµε τὰ αὐτιά µας στὴ 
φωνὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἀνοίξαµε 
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ἔπρεπε νὰ τακτοποιήση γύρω ἀπὸ 
τὸ τραπέζι τοὺς προσκεκληµένους 
της, ἔτσι ποὺ ὁ καθένας νὰ καθήση 
σύµφωνα µὲ τὴν ἀξία του καὶ κανέ-
νας νὰ µὴν παρεξηγηθεῖ. Τότε ὁ συ-
νοµιλητὴς τῆς εἶπε: «Αὐτὸ καθόλου 
µὴ τὸ σκεφτόσαστε .  Βάλτε τοὺς 
ὅπως σᾶς βολεύει καλύτερα µιὰ ποὺ 
αὐτοὶ ποὺ ἔχουν σηµασία δὲν θὰ 
παρεξηγηθοῦν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ 
παρεξηγηθοῦν δὲν ἔχουν σηµασία». 
Πράγµατι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν 
βάθος, ποὺ ἔχουν ἐσωτερικὴ καλλι-
έργεια, ποὺ ἔχουν πνευµατικότητα, 
δὲν σκοντάφτουν, οὔτε ἐπιτρέπουν 
στὸν ἑαυτό τους νὰ δηµιουργοῦν 
προβλήµατα γιὰ πράγµατα ἄνευ ση-
µασίας. Οἱ ἄνθρωποι οἱ ταπεινοὶ 
δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ 
θὰ καθίσουν καὶ φυσικὰ οὔτε ποῦ 
οἱ ἄλλοι θὰ τοὺς τοποθετήσουν . 
∆ιαθέτουν τόση ἀξιοπρέπεια, τόση 
ἁπλότητα ποὺ µποροῦν νὰ χαίρω-
νται ὅλες τὶς θέσεις τὸ ἴδιο. ∆ιαθέ-
τουν τόσο ταπεινὸ φρόνηµα, ὥστε 
θεωροῦν ποταπὸ νὰ διεκδικήσουν 
τὴν … κενότητα. Ἀπεναντίας, οἱ ἄν-
θρωποι χωρὶς περιεχόµενο, οἱ ἄν-
θρωποι µὲ αἰσθήµατα µειονεκτικό-
τητος, µὲ στόχο «τὸ φαίνεσθαι», 
ἀνησυχοῦν, ἐνοχλοῦνται, φωνα-
σκοῦν, θίγονται, θυµώνουν ὅταν 
νοµίζουν πὼς παραγκωνίζονται. Ὅ-
ταν νοιώθουν πὼς ἡ ἀξία τους(!) δὲν 
ἐτιµήθη δεόντως. Καὶ εἶναι κρίµα, 
γιατί µονίµως αἰσθάνονται ἀδικηµέ-
νοι, µονίµως δηµιουργοῦν προβλή-
µατα στὸ περιβάλλον τους, µονίµως 
παραπονιοῦνται, γκρινιάζουν καί, 
βέβαια, οὔτε ἀγαπητοὶ εἶναι καί, 
φυσικά, γίνονται γελοῖοι, φαιδροί. 
Τί µεγαλεῖο ἡ ἁπλότης, τί γλυκύτη-
τα σκορπᾶ ἡ ταπεινοφροσύνη, τί 

ἠρεµία φέρνει τὸ ἦθος. Σοφή, λοι-
πόν, ἡ ἀπάντησις τοῦ φίλου της οἰ-
κοδέσποινας. «Ὅσοι ἔχουν σηµασία 
δὲν παρεξηγοῦνται καὶ ὅσοι παρε-
ξηγοῦνται δὲν ἔχουν σηµασία». Ἂς 
εἶναι ἕνας καθρέπτης λοιπόν, αὐτὸ 
τὸ κριτήριο γιὰ νὰ προσέχουµε τὴ 
συµπεριφορά µας. 
 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙ
ΚΥΡΙΟΥ 

 κατάστηµ
δες ραφτάδικο) ἀλλοδαποῦ, µᾶλλον 
Πακιστανοῦ, στὴν ὁδὸ Χαριλάου 
Τρικούπη τῶν Ἀθηνῶν, ὑπῆρχε µε-
χρι πρόσφατα ἀνακοίνωση ποὺ ἔ-
γραφε «Κλειστὸ τὴν Παρασκευή»! 
Ὁ Πακιστανὸς δὲν µᾶς ἔβαλε ἁπλῶς 
τὰ γυαλιά, µᾶς ἔριξε ἕνα ἠχηρὸ χα-
στούκι! Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ τοῦ 
φτωχοῦ (νόµιµου) µετανάστη, ὁ ὁ-
ποῖος σηµειωτέον, καθηµερινὰ προ-
σεύχεται µέσα στὸ µαγαζί του πίσω 
ἀπὸ ἕνα παραβὰν 5 φορὲς τὴν ἡµέ-
ρα, ὅπως τὸ ζητάει ἡ θρησκεία του, 
εἶναι ἕνας σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος 
ἔλεγχος στοὺς Ἕλληνες, ποὺ τόλµη-
σαν νὰ ἀσεβήσουν στὴν ἀργία τῆς 
Κυριακῆς . Τέτοια τόλµη, τέτοιο 
θράσος, τέτοια ἀσέβεια πρὸς τὸν 
Θεόν. Καὶ µάλιστα ἀπὸ ἕνα κράτος, 
τοῦ ὁποίου τὸ Σύνταγµα ἔχει τὴν 
προµετωπίδα «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Εἰς τὸ Ὄνοµα τῆς Ἁγί-
ας καὶ Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος». Ἕλληνες Βουλευτές, µὲ 
τὸν Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης Κωστῆ 
Χατζηδάκη ψήφισαν κατάργηση 
τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Οἱ βουλευτὲς 
αὐτοὶ ὕψωσαν τὸ ἀνάστηµά τους 
στὸν Παντοκράτορα καὶ Παντοδύ-
ναµο Θεό. Ὡστόσο ἐµεῖς τὴν κατά-
ργήσαµε γιατί; ∆ιότι µας σαγηνεύει 
ὁ µαµωνᾶς, ὁ «ἄρχων» τῆς πλουτο-
κρατίας! Κλείσαµε τὰ αὐτιά µας στὴ 
φωνὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἀνοίξαµε 
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διάπλατα στὴ φωνὴ τοῦ «διαρκοῦς 
ἀντιχρίστου», ὅπως τόσο ἐπιτυχηµέ-
να ὀνοµάζει τὸν µαµωνὰ ὁ ἅγιος της 
Ἑλληνικῆς µας λογοτεχνίας, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαµάντης στὸ ὑπέ-
ροχο διήγηµά του «Οἱ χαλασοχώρη-
δες», ὅπου γράφει: «Ἡ πλουτοκρα-
τία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ µόνιµος 
ἄρχων τοῦ κόσµου, ὁ διαρκὴς ἀντί-
χριστος». Ἐµεῖς ὅµως, οὐσιαστικὰ 

«κλέβουµε» τὸν 
Θεό, διότι σφε-

ζόµαστε τὰ 
δικαιώµατά Του. 
Ἀφοῦ ἡ Κυρια-
κὴ δὲν αι ἁ-

ῶς ἡµέρα ἀρ-
γίας, ἀναπαύσε-
ως ἀπὸ τὸν κόπο 
τῆ ς  ἐ ρ γασ ία ς  
τῶν ἕξι ἡµερῶν· 
εἶναι ἡµέρα δική 
Του. Ἡµέρα ἱε-

ρή :  Ἡ ἡµέρα ποὺ ἀναστήθηκε ὁ 
Κύριος. Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ τὴν Κυριακὴ πρέπει νὰ τὴν 
κρατᾶµε ἐκκλησιαζόµενοι. Ποτὲ τὴν 
Κυριακὴ δὲν ρέπει, οὔτε νὰ ἀγο-
|ράζουµε, οὔτε νὰ πουλᾶµε. Καὶ τὰ 
ψώνια µας ποτὲ νὰ µ ν τὰ κάνουµε 
τὴν Κυριακή. Ἔτσι δίνουµε παρά-
δειγµα ὅτι δὲν παρασυρώµεθα µὲ 
τὴν νέα τάξι πραγµάτων, ἀλλὰ τι-
µοῦµε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ Θεοῦ µας. 
 

Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
 

Ἕνας ἡλικιωµένος ξυλουργὸς κό-
ντευε νὰ βγεῖ στὴ 

τερι

 εἶν
πλ

π

ὴ

σύνταξη καὶ εἶπε 
σ  τὸ ἀφεντικό του τὰ σχέδιά του γιὰ
νὰ φύγει καὶ νὰ ζήσει πιὸ ξεκούρα-
στα µαζὶ µὲ τὴ γυναίκα του. Βέβαια 
δὲν θὰ συνέχιζε νὰ βγάζει τόσα λε-
φτά, ὅµως ἔπρεπε νὰ βγεῖ στὴν σύ-
νταξη. Ὁ ἐργολάβος του στεναχω-
ρήθηκε ποὺ θὰ ἔφευγε ἕνας τόσο 

καλὸς µάστορας καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν 
ξυλουργὸ ἂν θὰ µποροῦσε νὰ τοῦ 
χτίσει ἄλλο ἕνα σπίτι σὰν προσωπι-
κή του χάρη. Ὁ ξυλουργὸς εἶπε ναί, 
ὅµως ὅσο περνοῦσε ὁ καιρὸς δὲν 
ἦταν δύσκολο νὰ παρατηρήσει κά-
ποιος πὼς δὲν δούλευε µὲ ὅλη του 
τὴν καρδιά.  Χρησιµοποιοῦσε ὑλικὰ 
κατώτερης ποιότητας καὶ ἔκανε ἐπι-
πόλαιη δουλειά. Ἦταν ὁ χειρότερος 
τρόπος γιὰ νὰ τελειώσει µιὰ καριέ-
ρα γεµάτη ἀφοσίωση καὶ ἐπιτυχίες. 
Ὅταν ὁ ξυλουργὸς τελείωσε τὸ ἔρ-
γο ἦρθε ὁ ἐργολάβος γιὰ νὰ ἐπιθεω-
ρήσει τὸ σπίτι. Ὁ ἐργολάβος τότε, 
ἔδωσε τὸ κλειδὶ τοῦ σπιτιοῦ στὸν 
ξυλουργὸ καὶ τοῦ εἶπε: «Αὐτὸ τὸ 
σπίτι εἶναι δικό σου, ἕνα δῶρο ἀπὸ 
µένα γιὰ σένα». Ὁ ξυλουργὸς ἔµεινε 
ἄναυδος! Τί κρίµα! Ἂν ἤξερε πὼς 
ἔχτιζε τὸ δικό του σπίτι, θὰ τὸ εἶχε 
κάνει ἐντελῶς διαφορετικά: Τὸ ἴδιο 
συµβαίνει καὶ µέ µας. Χτίζουµε τὴ 
ζωή µας, µέρα µὲ τὴ µέρα µὴ κά-
νοντας τὸ καλύτερο σὲ αὐτὸ ποὺ 
κτίζουµε. Καὶ µετὰ µένουµε ἐµβρό-
ντητοι ὅταν ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι 
πρέπει νὰ κατοικήσουµε στὸ σπίτι 
ποὺ χτίσαµε. Ἂν µπορούσαµε νὰ τὸ 
κάνουµε ξανά, θὰ τὸ χτίζαµε ἐντε-
λῶς διαφορετικά. Νὰ ὅµως ποὺ δὲν 
µποροῦµε νὰ ἐπιστρέψουµε… Ἐσὺ 
εἶσαι ὁ ξυλουργὸς στὴ ζωή σου… 
Κάθε µέρα βάζεις µιὰ πρόκα. Οἱ 
προθέσεις καὶ οἱ ἐπιλογὲς ποὺ κά-
νεις σήµερα χτίζουν τὸ αὐριανὸ 
«σπίτι». Γι’ αὐτὸ νὰ χτίζεις µὲ σο-
φία! Ζήτησε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ γίνει 
Αὐτὸς ὁ ἐργολάβος στὴ ζωή σου! 
Αὐτὸς θὰ σοῦ δείξει πῶς νὰ φτιά-
ξεις ἕνα γερὸ θεµέλιο γιὰ νὰ χτίσεις 
τὸ σπιτικό της ζωῆς σου! Ἂν  βιά-
ζεσαι νὰ δεῖς τὸν κόσµο νὰ γίνεται 
καλύτερος, ἄρχισε ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
σου . Νὰ εἶσαι σίγουρος : Εἶναι ὁ 
συντοµότερος δρόµος. 

 

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ 
 

Καθὼς ὁ Κανάρης, µετὰ τὴν πυρπό-
ληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας, ἐ-
πέστρεφε νικητής, ἡ ∆ηµογεροντία 
τοῦ ἀπένειµε δάφνινο στεφάνι. Ὁ 
δοξασµένος πυρπολητὴς τὸ δέχτηκε 
µὲ συγκίνηση καὶ κατευθύνθηκε ἀ-
µέσως στὴν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ προ-
σκύνησε κάνοντας εὐλαβικὰ τὸ ση-
µεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ ἀπέθεσε τὸ 
στεφάνι του στὰ πόδια τῆς Θεοτό-
κου – ∆ικό σου εἶναι, Παναγία µου, 
ψιθύρησε ταπεινά, καὶ βγῆκε ἀπὸ 
τὸν Ναό. Μὲ τέτοια πίστη µεγα-
λούργησαν τότε, ἡ Πατρίδα µας καὶ 
οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἐλευθερίας της! 
 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ, 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ, 
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ! 

 

Ἕνα κοριτσάκι, πῆρε τὸν κουµπαρά 
του κι’ ἀδείασε τὸ περιεχόµενο. Πῆ-
ρε τὰ κέρµατα καὶ πῆγε στὸ φαρµα-
κεῖο τῆς γειτονιᾶς. Ὁ φαρµακοποιὸς 
ἐκείνη τὴ στιγµή, µιλοῦσε µὲ ἕνα κα-
λοντυµένο κύριο. Ἐκείνη, πῆρε ἕνα 
ἀπὸ τὰ κέρµατά της καὶ τὸ χτύπησε 
πάνω στὸ γραφεῖο του – Τί θέλεις; 
Τὴν ρωτᾶ κάπως ἐκνευρισµένος ἐ-
κεῖνος. – ∆ὲν βλέπεις ὅτι µιλῶ µὲ τὸν 
ἀδελφό µου; Ποὺ ἔχω χρόνια νὰ τὸν 
δῶ. Τότε ἡ µικρὴ τοῦ εἶπε: - Θέλω 
νὰ σᾶς µιλήσω γιὰ τὸν ἀδελφό µου, 
ποὺ εἶναι πολὺ ἄρρωστος, καὶ θέλω 
νὰ ἀγοράσω ἕνα θαῦµα! – Συγνώµη, 
τῆς ἀπάντησε αὐτός, ἀλλὰ δὲν που-
λᾶµε θαύµατα – Ξέρετε, εἶπε τὸ κο-
ριτσάκι, ὁ ἀδελφός µου ἔχει κάτι 
στὸ κεφάλι του, ποὺ µεγαλώνει, κι’ 
ὁ µπαµπάς µοῦ λέει, ὅτι µόνο ἕνα 
θαῦµα θὰ µᾶς σώσει. Λοιπόν, πόσο 
κάνει ἕνα θαῦµα γιὰ νὰ τὸ ἀγορά-
σω; Ἔχω χρήµατα. Ὁ ἀδελφὸς τοῦ 
φαρµακοποιοῦ, ποὺ παρακολουθοῦ-
σε µὲ ἐνδιαφέρον τὴν συζήτηση, ρώ-

τησε τὴν µικρὴ τί εἴδους θαῦµα χρει-
αζόταν ὁ ἀδελφός της – ∆ὲν ξέρω, 
τοῦ ἀπάντησε µὲ µάτια βουρκωµένα. 
Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι, ὅτι χρειάζε-
ται ἐγχείρηση καὶ ὁ µπαµπὰς δὲν ἔ-
χει τὰ χρήµατα. Γι’ αὐτὸ θέλω νὰ 
πληρώσω ἐγὼ µὲ τὰ δικά µου χρή-
µατα. Στὴν ἐρώτηση τοῦ καλοντυµέ-
νου κυρίου, πόσα λεπτὰ ἔχει. Ἡ µι-
κρὴ τοῦ ἀπάντησε «ἕνα δολάριο καὶ 
11 σέντς, κι’ ἂν χρειασθοῦν καὶ ἄλλα 
θὰ τὰ βρῶ». – Τί σύµπτωση, χαµογέ-
λασε ὁ καλοντυµένος κύ-ριος. Εἶναι 
τὸ ἀκριβὲς ἀντίτιµο γιὰ ἕνα θαῦµα, 
γιὰ ἕνα µικρὸ ἀδελφό. Πῆρε τὰ λε-
πτά, ἔπιασε τὴν µικρὴ ἀπὸ τὸ χερά-
κι καὶ τῆς εἶπε: «πᾶµε µαζὶ στὸ σπίτι 
σου γιὰ νὰ δῶ τὸν ἀδελφό σου καὶ 
τοὺς γονεῖς σου γιὰ νὰ γίνη τὸ θαῦ-
µα». Ὁ καλοντυµένος κύριος ἦταν ὁ 
Κάρτον Ἄρσµποργκ, ὁ γνωστὸς 
νευροχειρουργός. Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε 
µὲ ἐπιτυχία καὶ ὁ µικρὸς ἀδελφὸς 
ἐπέστρεψε στὸ σπίτι ὑγιής. Ἡ ἐγχεί-
ρηση ἦταν ἕνα ἀληθινὸ θαῦµα µὲ 
τὴν πίστη ἑνὸς µικροῦ παιδιοῦ. 

Ὁ Ἀλέξανδρος 
Παπαδιαµάντης 

 

ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ; 
 

«Κορόιδευε ἕνας ἄθεος ἕναν ἱεροκή-
ρυκα µία µέρα, λέγοντάς του: - Μᾶς 
µιλᾶτε κάθε τόσο γιὰ φορτίο ἁµαρ-
τιῶν καὶ τὰ παρόµοια. Πιστέψτε µε, 
ὅµως, ὅτι προσωπικὰ δὲν νοιώθω 
κανένα τέτοιο βάρος. Ἀλήθεια, πό-
σο ζυγίζει ἡ ἁµαρτία; Ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ πολὺ ψύχραιµα ἀπάντησε 
τότε: - ∆ὲν µοῦ λέτε, ἂν βάλετε πά-
νω σὲ ἕνα νεκρὸ µιὰ πέτρα ἑκατὸ 
κιλῶν, θὰ τὴ νοιώση; - Ὄχι, ἀπάντη-
σε ἀπορηµένος ὁ ἄθεος, γιατί εἶναι 
νεκρός. – Τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ µέ 
σας, κατέληξε ὁ ἱεροκήρυκας. Ἔξω 
ἀπὸ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι «νεκρὸς στὶς παραβάσεις καὶ 
τὰ παραπτώµατα» (Ἐφ.2,1). Γι’ αὐτὸ 
δὲν νοιώθετε τὸ βάρος τῆς ἁµαρτίας. 
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ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
(συνέχεια ἀπὸ τὴν 2η σελίδα) 

 

… φέρε τὸν ἐδῶ νὰ τὸν µαστιγώσου-
µε µὲ φραγγέλιο — καὶ ξέρεις τί ἐστὶ 
φραγγέλιο; Μαστίγιο στὰ ἄκρα τοῦ 
ὁποίου πρόσθεταν σφαιρίδια µολύ-
βδου ἢ σπασµένα κόκκαλα ἢ µυτε-
ρὰ καρφιά—, φέρε τὸν, λοιπόν, νὰ 
τὸν φραγγελώσουµε, νὰ τοῦ φορέ-
σουµε ἀκάνθινο στεφάνι, νὰ τὸν 
σταυρώσουµε, νὰ τοῦ δώσουµε χολὴ 
καὶ ξύδι, νὰ τὸν λογχίσουµε, νὰ τὸν 
βάλουµε στὸν τάφο, κι ἂν ἀναστη-
θῆ, τότε τὰ λέµε. 
—Παρά ταῦτα ὅλες οἱ µαρτυρίες, 
τὶς ὁποῖες ἐπικαλε-
σθήκατε, προέρχο-
νται ἀπὸ Μαθητὲς 
τοῦ  Χριστοῦ .  Ὑ -
πάρχει κάποια µαρ-
τυρία περὶ αὐτοῦ, 
ποὺ νὰ ὴν προέρ-
χεται ἀπὸ τὸν κύ-
κλο ῶν Μαθητῶν 
του; Ὑπάρχουν δη-
λαδὴ ἱστορικοί, πο
οῦν τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ; 
Ἂν ναί, τότε θὰ πιστέψω κι’ ἐγώ. 
 

—Ταλαίπωρο παιδί! ∆ὲν ξέρεις 

µ

τ

ὺ νὰ πιστοποι-

τί 
π

ζητᾶς! Ἂν ὑπῆρχαν τέτοιοι ἱστορι-
κοὶ ποὺ νὰ εἶχαν δεῖ τὸν Χριστὸ 
ἀναστηµένο, τότε ἀναγκαστικὰ θὰ 
πίστευαν στὴν Ἀνάστασή Του καὶ 
θὰ τὴν ἀνέφεραν πλέον ὡς πιστοί, 
ὁπότε καὶ πάλι θὰ ἀρνιόσουν τὴ 
µαρτυρία τους, ὅπως ἀκριβῶς ἀπορ-
ρίπτεις τὴ µαρτυρία τοῦ Πέτρου, 
τοῦ Ἰωάννου κ.λ.π. Πῶς εἶναι δυνα-
τὸν νὰ βεβαιώνη κάποιος τὴν Ἀνά-
στασι καὶ ταυτόχρονα νὰ µὴ γίνεται 
Χριστιανός; Μᾶς ζητᾶς «πέρδικα 
ψητὴ σὲ κέρινο σουβλὶ καὶ νὰ λα-
λῆ»! Ἔ, δὲν γίνεται! Σοῦ θυµίζω 

πάντως, ἐφ' ὅσον ζητᾶς ἱστορικούς, 
αὐτὸ τὸ ὁποῖο σοῦ ἀνέφερα καὶ 
προηγουµένως: ὅτι δηλαδὴ οἱ µόνοι 
πραγµατικοὶ ἱστορικοὶ εἶναι οἱ Ἀ-
πόστολοι. Παρ' ὅλα αὐτὰ ὅµως ἔ-
χουµε καὶ µαρτυρία τέτοια ὅπως τὴ 
θέλεις: ἀπὸ κάποιον δηλαδὴ ποὺ δὲν 
ἄνηκε στὸν κύκλο τῶν Μαθητῶν 
Του. Τοῦ Παύλου. Ὁ Παῦλος ὄχι 
µόνο δὲν ἦταν Μαθητὴς τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐδίωκε µετὰ µανίας 
τὴν Ἐκκλησία Του.
—Γι' αὐτὸν ὅµως λένε ὅτι ἔπαθε 
ἡλίαση καὶ ἐξ αἰτίας της εἶχε πα-
ραίσθηση. 
—Βρε παιδάκι µου, ἂν εἶχε παραί-
σθηση ὁ Παῦλος, αὐτὸ ποὺ θὰ ἀνε-
δύετο θὰ ἦταν τὸ ὑποσυνείδητό 

του. Καὶ στὸ ὑποσυ-
νείδητο τοῦ Παύλου 
θέσι ὑψηλὴ κατεῖ-
χαν οἱ Πατριάρχες 
καὶ  οἱ  Προφῆτες .  
Τὸν  Ἀβραὰµ καὶ  
τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν 
Μωυσῆ ἔπρεπε νὰ 
δὴ κι ’ ὄχι τὸν Ἰη-
σοῦ, τὸν ὁποῖο θεω-

ροῦσε λαοπλάνο καὶ ἀπατεώνα! 
Φαντάζεσαι καµµιὰ πιστὴ γριούλα 
στὸ ὄνειρό της ἢ στὸ αραλήρηµά 
της νὰ βλέπη τὸν Βούδα ἢ τὸν ∆ία; 
Τὸν Ἀϊ Νικόλα θὰ δὴ καὶ τὴν Ἁγία 
Βαρβάρα. ∆ιότι αὐτοὺς πιστεύει. 

Καὶ κάτι ἀκόµη. Στὸν Παΰ-
λο, ὅπως σηµειώνει ὁ Παπίνι, ὑπάρ-
χουν καὶ τὰ ἕξης θαυµαστά: Πρώ-
τον, τὸ αἰφνίδιο τῆς µεταστροφῆς. 
Κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὴν 
πίστη. ∆ὲν µεσολάβησε προπαρα-
σκευαστικὸ στάδιο. ∆εύτερον, τὸ 
ἰσχυρόν τῆς πίστεως. Χωρὶς ταλα-
ντεύσεις καὶ ἀµφιβολίες. Καὶ τρίτον, 
πίστη διὰ βίου. Πιστεύεις ὅτι αὐτὰ 
µπορεῖ νὰ λάβουν χώρα µετὰ ἀπὸ 
µία ἡλίαση; ∆ὲν ἐξηγοῦνται αὐτὰ µὲ 
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τέτοιους τρόπους. Ἂν µπορῆς, ἐξή-
γησέ τα. Ἂν δὲν µπορῆς, παραδέξου 
τὸ θαῦµα. Καὶ πρέπει νὰ ξέρης ὅτι ὁ 
Παῦλος µὲ τὰ δεδοµένα τῆς ἐποχῆς 
του ἦταν ἄνδρας ἐξόχως πεπαιδευ-
µένος. ∆ὲν ἦταν κανένα ἀνθρωπάκι 
νὰ µὴν ξέρη τί τοῦ γίνεται. 

Θὰ προσθέσω ὅµως καὶ κάτι 
ἐπιπλέον. Ἐµεῖς, παιδί µου, ζοῦµε 
σήµερα σὲ ἐξαιρετικὴ ἐποχή. Ζοῦµε 
τὸ θαῦµα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία Του ὅτι «καὶ πύλαι ἅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ 
18), οἱ ὀπαδοί Του ἀριθµοῦσαν µό-
νο µερικὲς δεκάδες πρόσωπα. Ἔ-
κτοτε πέρασαν δυὸ χιλιάδες περί-
που χρόνια. ∆ιαλύθηκαν αὐτοκρα-
τορίες, ξεχάσθηκαν φιλοσοφικὰ συ-
στήµατα, κατέρρευσαν κοσµοθεωρί-
ες, ἡ Ἐκκλησία ὅµως τοῦ Χριστοῦ 
παραµένει ἀκλόνητη παρὰ τοὺς 
συνεχεῖς καὶ φοβεροὺς διωγµοὺς 
ἐναντίον της. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα 
θαῦµα; 

Ἀρχ. Ἐπιφ. Θεοδωρόπουλου 
''Ὑποθῆκες ζωῆς'' 

 
 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Λόγω  πολλαπλασιασµοῦ  τοῦ  
κόστους  τῶν  ταχυδροµ ικῶν  
τελῶν ,  παρακαλοῦνται  ὅσοι  
παραλαµβάνουν  ταχυδροµικῶς
τὸ  Ενηµερωτικὸ  Φυλλάδιο  νὰ  
ἀποστέλλουν τὴ συνδροµή τους.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ  
 

ΤΗΝ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
 

ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  
 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΜΑΣ  
 

ΡΑΦΑΗΛ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  καὶ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
 

Τηλ .  ἐπικοινωνίας :  22940-61151. 
 

(ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) 

 

      
 (αρ. φυλλ. 57)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ           Μ ά ι ο ς  2 0 1 4  
       

Κ Α Τ Α Ρ Ρ Ι ΨΗ  Τ Ω Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ ΗΜΑ Τ Ω Ν   
Τ Ω Ν  Ε Χ Θ Ρ Ω Ν  Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  

 

Ὅπως πάντα, ἔτσι καὶ σ’ αὐτὲς τὶς 
Ἑορτὲς χύθηκε πολὺ µελάνι καὶ δη-
λητήριο κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Ἀναστάσεώς Του. Ὡς ἀπάντηση στὴ 
δυσφήµιση καὶ τὴ λασπολογία πα-
ραθέτουµε τὸν παρακάτω πολὺ δια-
φωτιστικὸ διάλογο, ὁ ὁποῖος προέρ-
χεται ἀπὸ συζήτηση τοῦ ἀειµνήστου 
γέροντα π. Ἐπιφάνι-
ου Θεοδωρόπουλου 
µὲ δυό-τρεῖς ἐπισκέ-
πτες στὸ σπίτι του, 
ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας 
εἶναι ἰδεολόγος κοµ-
µουνιστής… 
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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 6.30 µ.µ. 

 

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

 

Κάθε  ἡµέρα  ἀνοικτὰ   
 

     9.00 – 1.00 πρωὶ ἀνοικτὰ 
     1.00 – 5.00 Μεσηµέρι κλειστὰ 
     5.00 – 7.30 ἀπόγευµα ἀνοικτὰ 

 

 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ  ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κά θ ε  Κυ ρ ι α κ ὴ   
 

Ὄρθρος – Θεῖα Λειτουργία: 7.30 – 10.15 π.µ. 

Ὅλο τὸ οἰκο-
δόµηµα τοῦ Χριστια-
νισµοῦ  στηρίζεται
στὸ γεγονὸς ς Ἀ-
ναστάσεως .  Αὐτὸ  
δὲν τὸ λέω ἐγώ . Τὸ 
λέει  ὃ  Ἀπόστολος  
Παῦ ος: «Εἰ Χριστὸς 
οὐκ ἐγήγερτ ά-
ταια ἡ πίστις ἡµῶν» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 17). Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν 
ἀνέστη, τότε ὅλα καταρρέουν. Ὁ 
Χριστὸς ὅµως ἀνέστη, πράγµα τὸ 
ὁποῖο σηµαίνε  ὅτι εἶναι Κύριος της 
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἄρα Θεός. 
—Ἐσεῖς πάτερ τὰ εἴδατε ὅλα αὐτά; 
Πῶς τὰ πιστεύετε; 
—Ὄχι, ἐγὼ δὲν τὰ 

µως ἄλλοι, οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτοὶ στὴ 
συνέχεια τὰ γνωστοποίησαν καὶ µά-
λιστα προσυπέγραψαν τὴ µαρτυρία 
τους µὲ τὸ αἷµα τους. Κι ὅπως ὅλοι 
δέχονται, ἡ µαρτυρία τῆς ζωῆς εἶναι 
ἡ ὑψίστη µαρτυρία.  

Μὲ βάση ἕναν πολὺ ὡραῖο 
συλλογισµὸ τοῦ Πασκὰλ λέµε ὅτι µὲ 

τοὺς  Ἀποστόλους  
συνέβη α ἀπ

 
 τῆ

λ
αι, µ

ι

εἶδα. Τὰ εἶδαν ὅ-

Ἢ
τ

λ

 ἕν ὸ τὰ 
τρία:  ἀπατήθηκαν 
ἤ µᾶς ἐξαπά ησαν ἤ 
µᾶς εἶπαν τὴν ἀλή-
θεια. 
Ἂς  πάρουµε  τὴν  
πρώτη ἐκδοχή. ∆ὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀ-
πατήθηκαν οἱ Ἀπό-
στολοι ,  διότι  ὅσα  
ἀναφέρουν  δὲν τὰ 
ἔµαθαν ἀπὸ ἄλλους. 
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἤσαν 
αὐτόπτες καὶ αὐτή-
κοοι µάρτυρες ὅλων 
αὐτῶν .  Ἐξ ’   ἄλλου 

δὲν ἤσαν καθόλου φαντασιόπ η-
κτοι οὔτε εἶχαν καµµιὰ ψυχολογικὴ 
προδιάθεση γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ 
γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως. Ἀντιθέ-
τως ἤσαν τροµερὰ δύσπιστοι. Τὰ 
Εὐαγγέλια εἶναι πλήρως ἀποκαλυ-
πτικὰ αὐτῶν τῶν ψυχικῶν τους δια-
θέσεων: δυσπιστοῦσαν στὶς διαβε-

ὉΠανάγιος Τάφος τοῦ Κυρίου µας
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