
(συνέχεια από την 1η σελίδα) 
… ὅλης της Οἰκουµένης. Ἡ ἱερὴ Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας µας, ἐνώπιον τῆς ὁποίας 
ὁ Ἀρχάγγελος ἔψαλε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸν ὕµνο, µετεφέρθη στὶς Καρυὲς καὶ 
τοποθετήθηκε στὸ Ἱερὸ Βῆµα τῆς Ἐκ-
κλησίας τοῦ Πρωτάτου καὶ ἀπὸ τότε ἡ 
εἰκόνα πῆρε τὸ ὄνοµα «Ἄξιον ἐστίν», 
ἐνῶ ἡ χαράδρα ποὺ βρίσκεται τὸ κελλί, 
ὀνοµάζεται «κοιλάδα τοῦ Ἄδειν», δη-
λαδὴ «κοιλάδα τοῦ ψάλλειν». 
ὀνοµάζεται «κοιλάδα τοῦ Ἄδειν», δη-
λαδὴ «κοιλάδα τοῦ ψάλλειν». 
  

Η  ΑΓΑΠΗ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΝΩΜΗ  Η  ΑΓΑΠΗ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΝΩΜΗ  
ΣΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΜΑΣ  

  

Εἶναι ἡ ἱστορία δυὸ φίλων ποὺ περπα-
τοῦν στὴν ἔρηµο. Κάποια στιγµὴ τσα-
κώθηκαν καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ ἔ-
δωσε ἕνα χαστούκι στὸν ἄλλο. Αὐτὸς ὁ 
τελευταῖος, πονεµένος, ἀλλὰ χωρὶς νὰ 
πεῖ τίποτα, ἔγραψε στὴν ἄµµο: «ΣΗΜΕ-
ΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ». Συνέχισαν νὰ περπα-
τοῦν µέχρι ποὺ βρῆκαν µιὰ ὄαση ὅπου 
ἀποφάσισαν νὰ κάνουν µπάνιο. Ἀλλά, 
αὐτὸς ποὺ εἶχε φάει τὸ χαστούκι παρα-
λίγο νὰ πνιγεῖ καὶ ὁ φίλος του τὸν ἔ-
σωσε. Ὅταν συνῆλθε ἔγραψε πάνω σὲ 
µιὰ πέτρα «ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ». 
Αὐτὸς ποὺ τὸν εἶχε χαστουκίσει καὶ 
στὴ συνέχειά του ἔσωσε τὴ ζωὴ τὸν ρώ-
τησε: «Ὅταν σὲ χτύπησα, ἔγραψες πά-
νω στὴν ἄµµο καὶ τώρα ἔγραψες πάνω 
στὴν πέτρα. Γιατί;». Ὁ ἄλλος φίλος ἀ-
πάντησε: «Ὅταν κάποιος µας πληγώνει, 

πρέπει νὰ τὸ γράφουµε στὴν ἄµµο ὅπου 
οἱ ἄνεµοι τῆς συγνώµης µποροῦν νὰ τὸ 
σβήσουν. Ἀλλά, ὅταν κάποιος κάνει 
καλὸ γιά µας, πρέπει νὰ τὸ χαράζουµε 
στὴν πέτρα, ὅπου κανένας ἄνεµος δὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ σβήσει». Μάθε καὶ σὺ, λοι-
πόν, νὰ γράφεις τὰ τραύµατά σου στὴν 
ἄµµο καὶ τὶς χαρές σου στὴν πέτρα.  
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ΤΟ  ΙΕΡΟΝ  ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ  ΤΟ  ΙΕΡΟΝ  ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ  
  

Ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος µας δι-
δάσκει τὸ ἱερὸν τρίπτυχον ποὺ πρέπει 
νὰ τηρεῖ κάθε βαπτισµένος Χριστιανὸς 
καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς 
λέγει «Αὐτὰ τὰ τρία ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀ-
πὸ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει βαπτισθεῖ: 
Πρώτον, πίστη ὀρθὴ ἀπὸ τὴν ψυχή του. 
∆εύτερον, τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ στόµα 
του. Καὶ τρίτον, τὴ σωφροσύνη ἀπὸ τὸ 
σῶµα του». Ἀληθινόν, ἱερὸν τρίπτυχον. 
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Σταυρός, ὁ φύλαξ 
πάσης της Οἰκου-
µένης, Σταυρὸς ἡ 
ὡραιότης τῆς Ἐκ-
κλησίας, Σταυρὸς 
Βασιλέων τὸ κρα-
ταίωµα, Σταυρὸς 
πιστῶν τὸ στή-
ριγµα. Σταυρός, 
Ἀγγέλων ἡ δόξα, 
καὶ δαιµόνων τὸ 
τραύµα. 
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κλησίας, Σταυρὸς 
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ταίωµα, Σταυρὸς 
πιστῶν τὸ στή-
ριγµα. Σταυρός, 
Ἀγγέλων ἡ δόξα, 
καὶ δαιµόνων τὸ 
τραύµα. 
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Α Ξ Ι Ο Ν  Ε Σ Τ Ι Ν  
 

Κοντὰ στὴ σκήτη τοῦ Πρωτάτου, ποὺ 
βρίσκεται στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄ-
ρους, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Παντοκράτορος, βρίσκεται µιὰ µεγάλη 
χαράδρα καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀρκετὰ 
κελλιὰ µοναχῶν. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά, ἀφιε-
ρωµένο στὴν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου, ἡ-
σύχαζε ἐνάρετος ἱεροµόναχος γέροντας, 
µαζὶ µὲ τὸν ὑποτακτικό του µοναχό. Ἕ-
να Σάββατο βράδυ, ὁ γέροντας ἔφυγε 
νὰ πάει στὴν σκήτη τοῦ 
Πρωτάτου γιὰ νὰ παρα-
κολουθήσει τὴν ἀγρυπνία 
ποὺ θὰ γινόταν ἐκεῖ ξη-
µερώνοντας Κυριακή. Ὁ 
µοναχὸς ἔµεινε µόνος καὶ 
ἦταν ἕτοιµος νὰ διαβάσει 
τὴν ἀκολουθία πρὸς τὴν 
Παναγία µας, «τὴν τιµιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶµ καὶ 
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδια-
φθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κούσαν, τὴν ὄντως Θεο-
τόκον Σὲ µεγαλύνοµεν…». 
Ἀκούει ὅµως ἕνα κτύπη-
µα στὴν πόρτα τοῦ κελ-
λιοῦ, ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν ἄλλο µο-
ναχό, ἄγνωστό του, ἀγγελόµορφο. Ἦ-
ταν πράγµατι ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀρ-
χάγγελος Γαβριήλ. Ὁ µοναχὸς δὲν τὸ κα-
τάλαβε. Μπαίνουν καὶ οἱ δυὸ στὸ κελλὶ 
καὶ ἀρχίζουν νὰ ψάλλουν «τὴν τιµιω-
τέραν τῶν Χερουβείµ…» παλαιὸ ὕµνο 
τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Ποιητοῦ. Ὅµως, 
ὁ ἄγνωστος καλόγερος – ὁ Ἀρχάγγελος 
Γαβριὴλ – ἀλλάζει τὴν ἀρχὴ τοῦ ὕµνου 

καὶ µὲ γλυκυτάτη φωνή, µὲ παναρµόνιο 
µέλος ψάλλει: «Ἄξιον ἐστὶν, ὡς ἀληθῶς, 
µακαρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀε-
ιµακάριστον καὶ παναµώµητον καὶ µη-
τέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν» καὶ στὴ συνέχεια 
ἐπισύναψε καὶ «τὴν τιµιωτέραν…» µέχρι 
τὸ τέλος. Ὁ ὑποτακτικὸς ξαφνιάστηκε, 
ἔµεινε ἄφωνος. Συνῆλθε γρήγορα καὶ 
τοῦ εἶπε, ἐµεῖς «τὴν τιµιωτέραν…» ψάλ-
λουµε. Τὸ «ἄξιον ἐστίν…» δὲν τὸ ἔχουµε 

ἀκούσει ποτέ. Γράψε τό, 
νὰ τὸ ψάλλω καὶ ἐγὼ καὶ 
ὁ γέροντας καὶ οἱ ἄλλοι 
µοναχοί. Ὁ Ἀρχάγγελος 
ζήτησε µιὰ πλάκα, ὁ µο-
ναχός του ἔφερε πλάκα 
ποὺ ξήλωσε ἀπὸ τὸ δά-
πεδο τοῦ κελλιοῦ καὶ ἐκεῖ 
ἐπάνω ἔγραψε µὲ τὸ δά-
κτυλό του τὸν Ὕµνο, µὲ 
γράµµατα ποὺ χαράχθη-
καν πολὺ βαθειὰ καὶ µὲ 
πολλὴ εὐκολία στὴν σκλη-
ρὴ πλάκα, σὰν νὰ γρά-
φτηκαν σὲ µαλακὸ πηλό. 
Ἔδωσε δὲ ἐντολὴ νὰ ψάλ-
λουν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ 

τὸν ὕµνο αὐτὸ καὶ ἀφοῦ του ἀπεκάλυ-
ψε ποιὸς εἶναι ἐξαφανίστηκε. Μόλις γύ-
ρισε ὁ γέροντας, πῆγαν µαζὶ στοὺς Γέ-
ροντες τῆς Κοινῆς Ἱερᾶς Σύναξης, οἱ 
ὁποῖοι ἀπέστειλαν τὴν ἀγγελοχάρακτη 
πλάκα στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη 
καὶ ἀπεφασίσθη ἔκτοτε ὁ ἀγγελικὸς αὐ-
τὸς ὕµνος νὰ ψάλλεται πρὸς τὴν Θεοτό-
κο  ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους  Χριστιανοὺς  

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: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα. 

 
 
 

ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. 

(συνέχεια στὴ σελίδα 4) 

Ἡ Εἰκόνα «Ἄξιον Ἐστίν»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

Π ΡΟΣΚΛΗΣ ΙΣ  
 

Σᾶς προσκαλοῦμε 

νὰ τιμήσετε 

Μὲ τὴν παρουσία σας 

Τὰ Θυρανοίξια 

Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  

Τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 

εἰς τὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, 

σύμφωνα μὲ τὸ παραπλεύρως 

Πρόγραμμα.  

 
Μέγας Ἑσπερινὸς ΩΡΑ 

6.00 μ.μ.  Ἀκολουθία Θυρανοιξίων 
Ἀρτοκλασία 
Χοροστατοῦντος τοῦ  
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Κηφισίας, Ἁμαρουσίου κ Ὠρωποῦ  
κ.κ. Κυρίλλου 

 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

 

3 2 

Ὄρθρος – Λειτουργία 
 
 

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ 
 

 

ΩΡΑ 
7.00 ‐ 10.00 π.μ.

 
ΩΡΑ 

6.00 μ.μ. 

Τηλ. ἐπικοινωνίας (22940)61151 
καὶ 6979835185 
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(συνέχεια από την 1η σελίδα) 
… ὅλης της Οἰκουµένης. Ἡ ἱερὴ Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας µας, ἐνώπιον τῆς ὁποίας 
ὁ Ἀρχάγγελος ἔψαλε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸν ὕµνο, µετεφέρθη στὶς Καρυὲς καὶ 
τοποθετήθηκε στὸ Ἱερὸ Βῆµα τῆς Ἐκ-
κλησίας τοῦ Πρωτάτου καὶ ἀπὸ τότε ἡ 
εἰκόνα πῆρε τὸ ὄνοµα «Ἄξιον ἐστίν», 
ἐνῶ ἡ χαράδρα ποὺ βρίσκεται τὸ κελλί, 
ὀνοµάζεται «κοιλάδα τοῦ Ἄδειν», δη-
λαδὴ «κοιλάδα τοῦ ψάλλειν». 
ὀνοµάζεται «κοιλάδα τοῦ Ἄδειν», δη-
λαδὴ «κοιλάδα τοῦ ψάλλειν». 
  

Η  ΑΓΑΠΗ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΝΩΜΗ  Η  ΑΓΑΠΗ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΝΩΜΗ  
ΣΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΜΑΣ  

  

Εἶναι ἡ ἱστορία δυὸ φίλων ποὺ περπα-
τοῦν στὴν ἔρηµο. Κάποια στιγµὴ τσα-
κώθηκαν καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ ἔ-
δωσε ἕνα χαστούκι στὸν ἄλλο. Αὐτὸς ὁ 
τελευταῖος, πονεµένος, ἀλλὰ χωρὶς νὰ 
πεῖ τίποτα, ἔγραψε στὴν ἄµµο: «ΣΗΜΕ-
ΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ». Συνέχισαν νὰ περπα-
τοῦν µέχρι ποὺ βρῆκαν µιὰ ὄαση ὅπου 
ἀποφάσισαν νὰ κάνουν µπάνιο. Ἀλλά, 
αὐτὸς ποὺ εἶχε φάει τὸ χαστούκι παρα-
λίγο νὰ πνιγεῖ καὶ ὁ φίλος του τὸν ἔ-
σωσε. Ὅταν συνῆλθε ἔγραψε πάνω σὲ 
µιὰ πέτρα «ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ». 
Αὐτὸς ποὺ τὸν εἶχε χαστουκίσει καὶ 
στὴ συνέχειά του ἔσωσε τὴ ζωὴ τὸν ρώ-
τησε: «Ὅταν σὲ χτύπησα, ἔγραψες πά-
νω στὴν ἄµµο καὶ τώρα ἔγραψες πάνω 
στὴν πέτρα. Γιατί;». Ὁ ἄλλος φίλος ἀ-
πάντησε: «Ὅταν κάποιος µας πληγώνει, 

πρέπει νὰ τὸ γράφουµε στὴν ἄµµο ὅπου 
οἱ ἄνεµοι τῆς συγνώµης µποροῦν νὰ τὸ 
σβήσουν. Ἀλλά, ὅταν κάποιος κάνει 
καλὸ γιά µας, πρέπει νὰ τὸ χαράζουµε 
στὴν πέτρα, ὅπου κανένας ἄνεµος δὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ σβήσει». Μάθε καὶ σὺ, λοι-
πόν, νὰ γράφεις τὰ τραύµατά σου στὴν 
ἄµµο καὶ τὶς χαρές σου στὴν πέτρα.  

Εἶναι ἡ ἱστορία δυὸ φίλων ποὺ περπα-
τοῦν στὴν ἔρηµο. Κάποια στιγµὴ τσα-
κώθηκαν καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ ἔ-
δωσε ἕνα χαστούκι στὸν ἄλλο. Αὐτὸς ὁ 
τελευταῖος, πονεµένος, ἀλλὰ χωρὶς νὰ 
πεῖ τίποτα, ἔγραψε στὴν ἄµµο: «ΣΗΜΕ-
ΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ». Συνέχισαν νὰ περπα-
τοῦν µέχρι ποὺ βρῆκαν µιὰ ὄαση ὅπου 
ἀποφάσισαν νὰ κάνουν µπάνιο. Ἀλλά, 
αὐτὸς ποὺ εἶχε φάει τὸ χαστούκι παρα-
λίγο νὰ πνιγεῖ καὶ ὁ φίλος του τὸν ἔ-
σωσε. Ὅταν συνῆλθε ἔγραψε πάνω σὲ 
µιὰ πέτρα «ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ». 
Αὐτὸς ποὺ τὸν εἶχε χαστουκίσει καὶ 
στὴ συνέχειά του ἔσωσε τὴ ζωὴ τὸν ρώ-
τησε: «Ὅταν σὲ χτύπησα, ἔγραψες πά-
νω στὴν ἄµµο καὶ τώρα ἔγραψες πάνω 
στὴν πέτρα. Γιατί;». Ὁ ἄλλος φίλος ἀ-
πάντησε: «Ὅταν κάποιος µας πληγώνει, 

πρέπει νὰ τὸ γράφουµε στὴν ἄµµο ὅπου 
οἱ ἄνεµοι τῆς συγνώµης µποροῦν νὰ τὸ 
σβήσουν. Ἀλλά, ὅταν κάποιος κάνει 
καλὸ γιά µας, πρέπει νὰ τὸ χαράζουµε 
στὴν πέτρα, ὅπου κανένας ἄνεµος δὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ σβήσει». Μάθε καὶ σὺ, λοι-
πόν, νὰ γράφεις τὰ τραύµατά σου στὴν 
ἄµµο καὶ τὶς χαρές σου στὴν πέτρα.  
  

ΤΟ  ΙΕΡΟΝ  ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ  ΤΟ  ΙΕΡΟΝ  ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ  
  

Ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος µας δι-
δάσκει τὸ ἱερὸν τρίπτυχον ποὺ πρέπει 
νὰ τηρεῖ κάθε βαπτισµένος Χριστιανὸς 
καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς 
λέγει «Αὐτὰ τὰ τρία ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀ-
πὸ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει βαπτισθεῖ: 
Πρώτον, πίστη ὀρθὴ ἀπὸ τὴν ψυχή του. 
∆εύτερον, τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ στόµα 
του. Καὶ τρίτον, τὴ σωφροσύνη ἀπὸ τὸ 
σῶµα του». Ἀληθινόν, ἱερὸν τρίπτυχον. 

Ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος µας δι-
δάσκει τὸ ἱερὸν τρίπτυχον ποὺ πρέπει 
νὰ τηρεῖ κάθε βαπτισµένος Χριστιανὸς 
καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς 
λέγει «Αὐτὰ τὰ τρία ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀ-
πὸ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει βαπτισθεῖ: 
Πρώτον, πίστη ὀρθὴ ἀπὸ τὴν ψυχή του. 
∆εύτερον, τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ στόµα 
του. Καὶ τρίτον, τὴ σωφροσύνη ἀπὸ τὸ 
σῶµα του». Ἀληθινόν, ἱερὸν τρίπτυχον. 
  

ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
(14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 

 
(14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 

 

Σταυρός, ὁ φύλαξ 
πάσης της Οἰκου-
µένης, Σταυρὸς ἡ 
ὡραιότης τῆς Ἐκ-
κλησίας, Σταυρὸς 
Βασιλέων τὸ κρα-
ταίωµα, Σταυρὸς 
πιστῶν τὸ στή-
ριγµα. Σταυρός, 
Ἀγγέλων ἡ δόξα, 
καὶ δαιµόνων τὸ 
τραύµα. 

Σταυρός, ὁ φύλαξ 
πάσης της Οἰκου-
µένης, Σταυρὸς ἡ 
ὡραιότης τῆς Ἐκ-
κλησίας, Σταυρὸς 
Βασιλέων τὸ κρα-
ταίωµα, Σταυρὸς 
πιστῶν τὸ στή-
ριγµα. Σταυρός, 
Ἀγγέλων ἡ δόξα, 
καὶ δαιµόνων τὸ 
τραύµα. 

      

 (αρ. φυλλ. 17) 
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Α Ξ Ι Ο Ν  Ε Σ Τ Ι Ν  
 

Κοντὰ στὴ σκήτη τοῦ Πρωτάτου, ποὺ 
βρίσκεται στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄ-
ρους, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Παντοκράτορος, βρίσκεται µιὰ µεγάλη 
χαράδρα καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀρκετὰ 
κελλιὰ µοναχῶν. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά, ἀφιε-
ρωµένο στὴν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου, ἡ-
σύχαζε ἐνάρετος ἱεροµόναχος γέροντας, 
µαζὶ µὲ τὸν ὑποτακτικό του µοναχό. Ἕ-
να Σάββατο βράδυ, ὁ γέροντας ἔφυγε 
νὰ πάει στὴν σκήτη τοῦ 
Πρωτάτου γιὰ νὰ παρα-
κολουθήσει τὴν ἀγρυπνία 
ποὺ θὰ γινόταν ἐκεῖ ξη-
µερώνοντας Κυριακή. Ὁ 
µοναχὸς ἔµεινε µόνος καὶ 
ἦταν ἕτοιµος νὰ διαβάσει 
τὴν ἀκολουθία πρὸς τὴν 
Παναγία µας, «τὴν τιµιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶµ καὶ 
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδια-
φθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κούσαν, τὴν ὄντως Θεο-
τόκον Σὲ µεγαλύνοµεν…». 
Ἀκούει ὅµως ἕνα κτύπη-
µα στὴν πόρτα τοῦ κελ-
λιοῦ, ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν ἄλλο µο-
ναχό, ἄγνωστό του, ἀγγελόµορφο. Ἦ-
ταν πράγµατι ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀρ-
χάγγελος Γαβριήλ. Ὁ µοναχὸς δὲν τὸ κα-
τάλαβε. Μπαίνουν καὶ οἱ δυὸ στὸ κελλὶ 
καὶ ἀρχίζουν νὰ ψάλλουν «τὴν τιµιω-
τέραν τῶν Χερουβείµ…» παλαιὸ ὕµνο 
τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Ποιητοῦ. Ὅµως, 
ὁ ἄγνωστος καλόγερος – ὁ Ἀρχάγγελος 
Γαβριὴλ – ἀλλάζει τὴν ἀρχὴ τοῦ ὕµνου 

καὶ µὲ γλυκυτάτη φωνή, µὲ παναρµόνιο 
µέλος ψάλλει: «Ἄξιον ἐστὶν, ὡς ἀληθῶς, 
µακαρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀε-
ιµακάριστον καὶ παναµώµητον καὶ µη-
τέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν» καὶ στὴ συνέχεια 
ἐπισύναψε καὶ «τὴν τιµιωτέραν…» µέχρι 
τὸ τέλος. Ὁ ὑποτακτικὸς ξαφνιάστηκε, 
ἔµεινε ἄφωνος. Συνῆλθε γρήγορα καὶ 
τοῦ εἶπε, ἐµεῖς «τὴν τιµιωτέραν…» ψάλ-
λουµε. Τὸ «ἄξιον ἐστίν…» δὲν τὸ ἔχουµε 

ἀκούσει ποτέ. Γράψε τό, 
νὰ τὸ ψάλλω καὶ ἐγὼ καὶ 
ὁ γέροντας καὶ οἱ ἄλλοι 
µοναχοί. Ὁ Ἀρχάγγελος 
ζήτησε µιὰ πλάκα, ὁ µο-
ναχός του ἔφερε πλάκα 
ποὺ ξήλωσε ἀπὸ τὸ δά-
πεδο τοῦ κελλιοῦ καὶ ἐκεῖ 
ἐπάνω ἔγραψε µὲ τὸ δά-
κτυλό του τὸν Ὕµνο, µὲ 
γράµµατα ποὺ χαράχθη-
καν πολὺ βαθειὰ καὶ µὲ 
πολλὴ εὐκολία στὴν σκλη-
ρὴ πλάκα, σὰν νὰ γρά-
φτηκαν σὲ µαλακὸ πηλό. 
Ἔδωσε δὲ ἐντολὴ νὰ ψάλ-
λουν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ 

τὸν ὕµνο αὐτὸ καὶ ἀφοῦ του ἀπεκάλυ-
ψε ποιὸς εἶναι ἐξαφανίστηκε. Μόλις γύ-
ρισε ὁ γέροντας, πῆγαν µαζὶ στοὺς Γέ-
ροντες τῆς Κοινῆς Ἱερᾶς Σύναξης, οἱ 
ὁποῖοι ἀπέστειλαν τὴν ἀγγελοχάρακτη 
πλάκα στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη 
καὶ ἀπεφασίσθη ἔκτοτε ὁ ἀγγελικὸς αὐ-
τὸς ὕµνος νὰ ψάλλεται πρὸς τὴν Θεοτό-
κο  ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους  Χριστιανοὺς  

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
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ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕ Ι Σ  
ΕΙΣ  ΤΟΝ   

ΑΓ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  
 

Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. 

(συνέχεια στὴ σελίδα 4) 

Ἡ Εἰκόνα «Ἄξιον Ἐστίν»
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