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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ πίστις εἶναι τό μέσον διά τοῦ ὁποίου προσεγγίζομεν
τόν Θεόν. Εἶναι τό διαστημόπλοιον διά τοῦ ὁποίου κατανικῶμεν τήν γηΐνην ἕλξιν τῶν ἁμαρτωλῶν μας παθῶν καί
μεταφερόμεθα εἰς τήν σφαῖραν τοῦ Ἀπείρου Θεοῦ.
Ἀλλά τί εἶναι πίστις; «Ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος (Ἑβρ. 11,1). Δηλ. ἡ πίστις εἶναι κάτι πού ξεπερνᾶ
τήν λογικήν. Ὅ,τι εἶναι ἀνεξήγητον διά τῶν φυσικῶν νόμων, ὅ,τι εἶναι ἀκατανόητον εἰς τήν ἀνθρωπίνην λογικήν,
ὅ,τι φαίνεται παράδοξον εἰς τήν ἀντίληψίν μας, προσεγγίζεται μόνον διά τῆς πίστεως. Μέ ἄλλας λέξεις ἡ πίστις
ἀρχίζει ἀπό ἐκεῖ, ὅπου ἐξαντλεῖται ἡ λογική.
Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἁπλῆν πίστιν,
εἰς τήν πίστιν τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων. Τοιαύτη ἦτο ἡ πί στις τοῦ Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος ποσῶς δέν ἀμφέβαλεν, ὅτι ὑπό
τήν φλεγομένην καί μή κατακαιομένην βάτον ἐκρύπτετο ὁ
Θεός. Τοιαύτη ἦτο καί ἡ πίστις τοῦ Νῶε, ὅστις ἄνευ
λογικῆς διευρύνσεως, ὑπήκουσεν εἰς τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ
καί ἐπεδόθη εἰς τήν κατασκευήν τῆς κιβωτοῦ ἐπί ὅλην
100ετίαν. Τοιαύτη ἦτο καί ἡ πίστις τῶν Μαθητῶν, οἱ
ὁποῖοι ἀφῆκαν καί πλοῖα καί δίκτυα καί τόν πατέρα καί
ἠκολούθησαν τόν Ἁπλοῦν κατά τήν ὄψιν Ἰησοῦν.
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Καί ὅπου ὑπάρχει αὐτή ἡ ἁπλοϊκή καί ἀπολυπραγμόνητος πίστις βραβεύεται ἀπό τόν Θεόν. Τά γεγονότα καί αἱ
ἀποκαλύψεις, αἱ ὁποῖαι συνέβησαν τά τελευταῖα χρόνια εἰς
τήν Θερμήν τῆς Μυτιλήνης, ἀποτελοῦν, σύν τοῖς ἄλλοις,
καί μίαν ἐπιβράβευσιν αὐτῆς τῆς πίστεως. Πολλοί ἄνθρω ποι, ἁπλοϊκοί καί ἀγράμματοι, ἠλεήθησαν ἀπό τόν Κύριον
νά ἰδοῦν ὁράματα καί ἐνύπνια, νά ἀκούσουν ὑπερκοσμίους
ψαλμῳδίας, νά ὁμιλήσουν μέ τούς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ.
Μεταξύ αὐτῶν ἰδιαιτέραν θέσιν κατέχει ἡ Αἰκατερίνη
Λύτρα, κάτοικος τοῦ χωρίου Πάμφιλα, ἡ ὁποία, ἀγράμμα τος οὗσα, ἐπελέγη ὑπό τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ραφαήλ διά νά χρησιμεύσῃ ὡς ὄργανον τοῦ Ἁγίου καί
δοχεῖον φοβερῶν ἀποκαλύψεων. Πρός τοῦτο πρωτίστως
μετεστράφη καί ἀνεκαινίσθη ὁ ψυχικός της κόσμος καί
ἔπειτα ἐδέχθη τάς ὑπερκοσμίους ἀποκαλύψεις.
Τό ἀνά χεῖρας βιβλίον, ἀγαπητέ ἀναγνῶστα, περιέχει μερικάς ἀπό τάς ἀποκαλύψεις τάς ὁποίας κατέγραψεν ἡ
Αἰκατερίνη, μερικά μηνύματα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καί
προσφέρεται διά νά μεταφέρῃ εἰς τό εὐσεβές τῆς Ἐκκλη σίας μας πλήρωμα αὐτά τά σωστικά μηνύματα πρός δόξαν
τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Ἐπαναπαυομένου Σωτῆρος
Χριστοῦ. Τό περιεχόμενόν του διηρέσαμεν, χάριν εὐκολίας,
εἰς τρία μέρη: Αʹ Ὁράματα, Βʹ Διδαχαί καί Γʹ Προσευχαί.
Τό πρῶτον μέρος περιέχει τάς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ πρός τήν Αἰκατερίνην. Αἱ διδαχαί ἀποτελοῦν ἕνα
εἶδος κατηχήσεων τοῦ Ἁγίου καί ἀποβλέπουν εἰς τήν ψυχι κήν καλλιέργειαν τῆς Αἰκατερίνης. Καί, τέλος, τό τρίτον
μέρος περιέχει προσευχάς καθ’ ὑπαγόρευσιν, ὁμοίως, τοῦ
Ἁγίου.
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Φίλε ἀναγνῶστα,
Ἡ λογική θά εἶναι πρόθυμος νά σοῦ γεννήσῃ ἀπορίας
καί ἐρωτήματα. Εἰς τάς γραμμάς πού ἀκολουθοῦν δέν θά
εὕρῃς ἀνθρωπίνην σοφίαν καί καλολογικήν τέχνην. Μόνον
σοφίαν Θεοῦ θά εὕρῃς. Ὁ τόπος συνεπῶς «ἐν ᾧ σύ ἕστηκας,
γῆ ἁγία ἐστί» (Ἔξοδ. 3,5). Λύσε καί σύ τόν ἱμάντα τῶν
ὑποδημάτων σου –ὅπερ ἐστίν ἀνθρωπίνη λογική– καί
ἀνυπόδητος ἀπό τά κριτήρια τοῖς «ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνοις σοφίας λόγοις» (Aʹ Κορινθ. 2,13), μέ γυμνήν τήν πίστιν
πρόσελθε.
Μόνον τότε θά δυνηθῇς νά συλλάβῃς τά «μηνύματα»
αὐτά, τά σωστικά τῆς καρδίας. Μόνον τότε θά ἐξέλθῃς περισσότερον ἀνδρεῖος κατά τήν πίστιν σου. Μόνον τότε θά
ὠφεληθῇ ἡ ψυχή σου.
Καί ἐπ’ αὐτοῦ, εἴθε ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ νά σέ
ἐπισκιάσῃ.
Ἀθῆναι, 25 Μαρτίου 1965
Ἀρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γ. ΛΕΝΗΣ (*)

(*)

Nῦν Mητροπολίτης Kαλαβρύτων καί Aἰγιαλείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὡς τυγχάνει γνωστόν, κατά τό ἔτος 1961 ἦλθον εἰς φῶς
δι’ ἀνασκαφῆς κατόπιν ὑπερφυῶν ἀποκαλύψεων, εἰς τήν
ἀγροτικήν περιφέρειαν τῆς Κοινότητος Θερμῆς τῆς Νήσου
Λέσβου καί συγκεκριμένως εἰς τήν θέσιν τήν γνωστήν ὑπό
τό ὄνομα «Καρυαί» ἤ «Καλόγηρος», οἱ τάφοι μετά τῶν
ἱερῶν λειψάνων τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ καί Νικολάου, τῆς παρθενομάρτυρος Εἰρήνης καί τῶν
σύν αὐτοῖς μαρτυρικῶς τελειωθέντων, Βασιλείου, προεστοῦ
τῆς Θερμῆς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Μαρίας καί τοῦ διδασκάλου
τῆς αὐτῆς Κοινότητος Θεοδώρου.
Πάντες οὗτοι ἐθανατώθησαν ὑπό τῶν Τούρκων κατόπιν
πολλῶν καί φρικτῶν βασάνων, ἀξιωθέντες τῆς τοῦ μαρτυ ρίου τιμῆς τήν 9ην Ἀπριλίου 1463, ἤτοι ἕξ μῆνας καί 23 ἡμέρας, ἀφ’ ἧς ἡ νῆσος ἡμῶν ὑπέκυψεν ὑπό τό πέλμα τοῦ βαρ βάρου καί ἀλλοθρήσκου κατακτητοῦ (Ἄλωσις Μυτιλήνης
17 Σεπτεμβρίου 1462).
Τά εὑρεθέντα κατά τρόπον θαυμαστόν ἱερά λείψανα καί
τά ἐπακολουθήσαντα εἰς τόν αὐτόν τόπον γεγονότα, ὡς
εἶναι ἡ εὕρεσις τοῦ ἱεροῦ Ἁγιάσματος καί ἡ εἰκών τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος, ὡς καί ἡ γενομένη βραδύτερον ἀποκάλυψις -ὑπό τε τοῦ ἁγίου Ραφαήλ, καί τῆς μοναχῆς Ὀλυμπίας (ὑποστάσης μαρτυρικόν θάνατον), τελευταίας Ἡγουμένης τῆς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ὑπαρχούσης κατά τούς Βυζαν10

τινούς χρόνους Γυναικείας Μονῆς- τῆς μέχρι τοῦδε ἀγνώστου ἱστορίας τῆς Ἱ. Μονῆς καί εἰς τάς δύο περιόδους
αὐτῆς, ἤτοι α) ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς (ΙΒʹ αἰών) μέχρι τῆς
ἐν ἔτει 1235 ἐπελθούσης καταστροφῆς αὐτῆς, συνεπείᾳ ἐπιδρομῆς πειρατῶν ἐκ Κρήτης καί β) ἀπό τῆς ἐπανιδρύσεως
αὐτῆς, ὡς ἀνδρώας, μετά παρέλευσιν 150 ἐτῶν ἀπό τῆς καταστροφῆς, ὑπό εὐσεβοῦς γυναικός Μελπομένης τό ὄνομα,
μέχρι τῆς 9ης Ἀπριλίου 1463, ὅτε ὑπέστησαν τόν μαρτυρικόν θάνατον ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως, καί τοῦ
ὑποδούλου Γένους οἱ ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ ἐπ’ ἀρετῇ καί
ἀσκήσει διαλάμψαντες ὅσιοι πατέρες Ραφαήλ καί Νικόλαος, πάντα ταῦτα κατέπληξαν ὄντως καί ἐκράτησαν ἐν βαθείᾳ συγκινήσει, οὐ μόνον τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς
Νήσου Λέσβου, ἀλλά καί τούς ἄλλους τούς ἀδιαφόρως ἤ
ψυχρῶς ἔχοντας περί τήν Πίστιν ἡμῶν.
Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἰδιαιτέρως συνέβαλεν εἰς τό νά χαλκευθῇ ἡ πίστις τῶν Χριστιανῶν, τῶν ἐγγύς τῆς Λέσβου καί
μακράν αὐτῆς εὑρισκομένων, εἰς τούς νεοφανεῖς Ἁγίους
εἶναι τέσσαρα πράγματα:
1) Ἡ διά τῆς σκαπάνης εὕρεσις (ἐπαλήθευσις) τῶν ἑκάστοτε καθ’ ὕπνους ἤ ἐν ὀπτασίᾳ καί ὁράματι ὑποδεικνυομένων ὑπό τοῦ Ἁγίου, πρός διαπίστωσιν τῆς ἱστορίας (Τάφοι:
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ προεστοῦ Βασιλείου, τῆς συζύγου
αὐτοῦ Μαρίας, τοῦ διδασκάλου Θεοδώρου, τοῦ πιθαρίου,
ἐντός τοῦ ὁποίου ἔκαυσαν τήν μικράν Εἰρήνην, τῆς σιαγόνος τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Ἁγιάσματος καί λοιπῶν).
2) Ἡ πλήρης ἐναρμόνισις πρός τά ἱστορικά γεγονότα τῆς
τότε ἐποχῆς πάντων τῶν ὑπό τοῦ Ἁγίου ἀφηγουμένων περιστατικῶν ἤ γεγονότων, ἅτινα ἔλαβον χώραν μετά τήν ἄφιξιν
αὐτοῦ εἰς τήν Λέσβον (1454) καί τά ὁποῖα ἀναφέρονται
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εἰς τήν ἐγκατάστασιν αὐτοῦ εἰς τήν Μονήν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου τῶν Καρυῶν, τήν σύλληψιν καί θανάτωσιν αὐτοῦ
καί τῶν λοιπῶν συμμαρτύρων του ὑπό τῶν Τούρκων.
3) Ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἡμέρας, καθ’ ἥν διεδραματίσθη τό
μαρτύριον. Ὁ Ἅγιος εἶπεν ὅτι ἐθανατώθησαν ὑπό τῶν
Τούρκων τήν νύκτα τῆς 9ης Ἀπριλίου 1463, «ξημέρωμα»
πρός τήν Τρίτην, ἥτις τότε συνέπεσε νά ἦτο ἡ Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, τήν ὁποίαν ὁ εὐσεβής λαός τοῦ χωρίου Θερμῆς
διετήρησεν ἔκτοτε, διά μέσου τῶν αἰώνων, ὡς μίαν ἐπέτειον
θρησκευτικήν διά τόν τόπον, χωρίς νά γνωρίζῃ τό περιεχόμενόν της. Ἡ γενομένη ἔρευνα πρός ἀνεύρεσιν τοῦ Πασχαλίου τοῦ ἔτους ἐκείνου 1463 ἀπέδειξε, πρός κατάπληξιν
πάντων, ὅτι πράγματι κατά τό ἔτος 1463 τό Ἅγιον Πάσχα
συνέπεσε τήν 8ην Ἀπριλίου καί ὅτι ἑπομένως τήν νύκτα τῆς
9ης Ἀπριλίου ἔλαβε χώραν ἡ σφαγή τῶν μαρτύρων.
4) Τά ἐπιτελεσθέντα εἰς τάς ἡμέρας ἡμῶν ἀναρίθμητα
θαύματα, ἅτινα ἀναφέρονται κυρίως εἰς ἰάσεις ἀσθενῶν,
ἐπικαλεσθέντων ἐν βαθείᾳ πίστει τήν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου
καί αἱ ὁποῖαι ἰάσεις ἔλαβον χώραν εἴτε εἰς τόν ἱερόν τόπον,
ὅπου οἱ τάφοι καί τά ἱερά λείψανα, εἴτε εἰς ἄλλα μέρη τῆς
Νήσου καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, εἴτε εἰς χώρας με μακρυσμένας, ὡς εἶναι αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι, ἡ Αὐστραλία, ἡ Μάλτα κ.λπ.
Ἡ καθιέρωσις τοῦ παλλεσβιακοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης
τῶν Ἁγίων κατά τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου ἑκάστου
ἔτους ἐπιβάλλεται διά τήν εὔκολον σύναξιν τῶν πιστῶν,
ἀλλά καί ἐκ τοῦ λόγου ὅτι ἡ 9η Ἀπριλίου, ἡμέρα τοῦ μαρτυ ρίου αὐτῶν, συμπίπτει συνήθως μέσα εἰς τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἐνίοτε δέ καί εἰς τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί
ὡς ἐκ τούτου δέν ἐνδείκνυται ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης κατά
τήν ἡμέραν ἐκείνην.
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Εἶναι προφανές ὅτι ἕνεκα τοῦ λόγου τούτου οἱ Χριστιανοί τῆς Κοινότητος Θερμῆς, ἀκολουθοῦντες παλαιάν παράδοσιν, μετέβαινον, οὐχί τήν 9ην Ἀπριλίου, ἀλλά τήν Τρίτην
τῆς Διακαινησίμου ἑκάστου ἔτους εἰς τήν ἱστορικήν καί
αἱματόβρεκτον αὐτήν θέσιν τῶν Καρυῶν τῆς Θερμῆς, ὅπου
σήμερον εὑρίσκεται τό ἐλαιόκτημα τοῦ Ἀγγέλου Ράλλη, διά
νά τελέσουν τήν Θείαν Λειτουργίαν ὑπό τήν σκιάν ἑνός μεγάλου πρίνου εἰς τά ἐρείπια τοῦ ἐκεῖ προϋπάρξαντος ἐκκλησιδίου τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, χωρίς οὐδείς ἐξ αὐτῶν
οὐδέν νά γνωρίζῃ ἐκ τῆς δραματικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου
ἐκείνου. Λέγεται μάλιστα, ὅτι οἱ Τοῦρκοι, οἱ κατέχοντες τό
ἐλαιόκτημα τοῦτο κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας,
ἐπέτρεπον εἰς τούς Χριστιανούς τοῦ χωρίου νά συγκεντρώνονται πρός τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνίοτε ὅμως
ἀπηγόρευον.
Ὡς ἱεράρχης τοῦ τόπου ἐθεώρησα καθῆκον μου νά ἀναφέρω πρός τε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, εἰς ὅ ὑπάγεται πνευματικῶς ἡ ταπεινή μου Ἐπισκοπή καί πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσα ἐξαίσια καί
θαυμαστά ἔλαβον χώραν ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν καί τά ὁποῖα
ἔμειναν «ἀποκεκρυμμένα ἀπὸ τῶν αἰώνων», δι’ οὕς λόγους
ἡ πρόνοια τοῦ Κυρίου γνωρίζει, καί ἠτησάμην τήν ἐπίσημον
ἀνακήρυξιν τῶν ὡς εἴρηται μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας καί
τοῦ Ἔθνους καί τήν καθιέρωσιν τῆς ἑορτῆς αὐτῶν κατά τήν
Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.
Καί, ὡς ἐπληροφορήθημεν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον παρέπεμψε τήν ὑπόθεσιν πρός μελέτην εἰς τήν Νομοκανονικήν Ἐπιτροπήν, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος εἰς τό σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, ἁρμόδιον νά ἀποφασίσῃ.
Ἀλλά οἱ Χριστιανοί τῆς Νήσου ἡμῶν τελοῦντες –ἂς ἐπι13

τραπῇ ἡ ἔκφρασις– ὑπό θρησκευτικόν παραλήρημα ὕστερα
ἀπό τά ἐξαίσια αὐτά γεγονότα, χωρίς νά ἀναμένουν τήν
ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας, ἔσπευσαν αὐθορμήτως, ὑπό τάς
εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ τόπου, νά τιμήσουν τούς νεοφανέντας Μάρτυρας, ὡς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας των. Καί
τί ἔπραξαν; Ἔδωκαν ἄφθονα χρήματα, ἔκτισαν μέ αὐτά τήν
κρύπτην τοῦ μέλλοντος νὰ ἀναγερθῇ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ,
ἐν εἴδει ἡμιϋπογείου Ναοῦ, μέσα εἰς τόν ὁποῖον στεγάζονται σεμνοπρεπῶς οἱ τάφοι καί τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων˙
προσέφερον πρός στολισμόν ὡραίας εἰκόνας, πολύτιμα
ἱερά σκεύη, βαρυτίμους κανδήλας, πολυφώτους πολυελαίους καί ἄλλα ἀντικείμενα τῆς θείας λατρείας˙ ἐστέγασαν τό
Ἁγίασμα δι’ ὑποβλητικῆς οἰκοδομῆς, ὑπό μορφήν Xριστιανικῆς κατακόμβης˙ ἐτίμησαν τήν εὑρεθεῖσαν Ἱεράν Εἰκόνα
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ˙ ἐθέσπισαν ὡραίας καί
ἐπιβλητικάς ἑορτάς καί πανηγύρεις καί ἤδη συνεχίζουν, μετά τοῦ αὐτοῦ ἐνθουσιασμοῦ, νά τελοῦν ἱεράς παννυχίδας ἐν
ἐκκλησίᾳ πολλῇ καί νά προσφέρουν ἱκανά ποσά διά τήν
ὁλοκλήρωσιν τοῦ Ναοῦ καί τήν ἀνέγερσιν τῶν πέριξ αὐτοῦ
κτισμάτων, ὅπου θά ἐγκατασταθῇ ἡ ἀδελφότης τῶν εὐσεβῶν
γυναικῶν τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
Εἰς πολλάς χιλιάδας ἀνέρχονται οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀκράτητον ἐνθουσιασμόν προσέρχονται εἰς τό ἱερόν τοῦτο
προσκύνημα διά νά προσευχηθοῦν καί νά ἐκδηλώσουν τήν
εὐγνωμοσύνην των πρός τούς πρώτους Μάρτυρας τῶν χρό νων τῆς δουλείας τῆς πατρίδος αὐτῶν καί πρός ἐνίσχυσιν τῆς
Θείας Χάριτος, τῇ μεσιτείᾳ τῶν Ἁγίων, πρός ἁγιασμόν αὐτῶν
καί ἴασιν τῶν ἐν ἀσθενείας κατακειμένων ἀδελφῶν των.
† Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (*)
(*)

† Ἰάκωβος Bʹ Kλεομβρότου (1907-1987).
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Μέρος Πρῶτον

Ὁράματα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΑΥΜΑ

Ἕνα πρωϊνό τοῦ Μαΐου τοῦ ἔτους 1960 ἦλθε
ξαφνικά εἰς τό σπίτι μου ἡ Μαρία Μπαλαμπάνη,
πού μένει σέ κάποιο κοντινό χωριό. Ἡ κατάπληξίς
μου ἦταν μεγάλη ὄχι μόνο διότι ἡ ἐπίσκεψίς της ἦτο
τελείως ἀπροσδόκητη, ἀφοῦ ἀπό πολλά χρόνια εἴχαμε νά συναντηθοῦμε, ἀλλά κυρίως διότι μέ ἀνησυχίαν μέ ρωτοῦσε διά τήν ὑγείαν τοῦ συζύγου μου Παναγιώτη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ Παναγιώτης ὑπέφερε ἀπό τό στομάχι του, ἀλλ’ αὐτό τό ἐγνώριζα ἐγώ
καί ἐλάχιστοι συγγενεῖς μου. Ὅταν δέ τῆς ἐξεδήλωσα
τήν ἀπορίαν μου, μοῦ διηγήθηκε τό ἀκόλουθον ὄνειρόν της:
«Ὠνειρεύθηκα ὅτι βρισκόμουν μέσα στά Πάμφιλα. Καί ἐνῷ ἤμουν εἰς τήν πλατεῖαν βλέπω νά ἔρχωνται πρός τό μέρος μου δύο παλληκάρια, μιά μικρή
κοπέλλα καί ἕνας καλόγερος. Στά χέρια τους κρατοῦσαν ἕνα κασελάκι μέ φάρμακα καί ἐπάνω σέ αὐτό
εἶχαν πολλά χαρτιά γραμμένα. Ὅταν μέ πλησίασαν
17

τούς ρώτησα τί θέλουν στό χωριό μας καί τί γράφουν
τά χαρτιά τους. Μοῦ ἀπάντησαν ὅτι: «Εἰς τά χαρτιά
μας εἶναι γραμμένα τά ὀνόματα αὐτῶν πού θά γιατρέψωμε». Προσέχοντας τώρα καλύτερα τό κασελάκι
μέ τά φάρμακα εἶπα: «Δέν δίνετε καί σέ μένα ἕνα
φάρμακο;» Καί ὁ καλόγερος μοῦ ἀπαντᾷ: «Ἐσύ δέν
εἶσαι γραμμένη, γιατί δέν ἔχεις τίποτα. Πές μας
ὅμως. Γνωρίζεις τόν Παναγιώτη τόν Λύτρα καί τόν
ἀδελφό του τόν Στρατῆ;». «Ναί», εἶπα καί ὁ καλόγερος συνέχισε: «Νά πᾶς στό σπίτι τοῦ Παναγιώτη καί
νά τοῦ πῇς νά ἀνέβῃ στίς Καρυές νά προσκυνήσῃ καί
θά γιατρευθῇ».
Ἐδῶ τελείωσε τήν ἀφήγηση τοῦ ὀνείρου της ἡ
Μαρία Μπαλαμπάνη. Δέν εἶχα ἀμφιβολία ὅτι ὁ καλόγερος καί οἱ ἄλλοι θά ἦσαν οἱ Ἅγιοι πού εἶχαν
ἀποκαλυφθῇ θαυματουργικῶς τόν τελευταῖον καιρόν στίς Καρυές τῆς Θερμῆς. Πέρασαν ὅμως μῆνες
ἀπό τότε καί δέν εἴχαμε κατορθώσει νά προσκυνήσωμε τούς Ἁγίους. Ἔτσι ἔφθασε ὁ Μάϊος τοῦ 1961
ὅταν κάποιο πρωΐ μέ τόν Παναγιώτη ξεκινήσαμε γιά
τίς Καρυές μέ σκοπό νά κάνωμε Λειτουργία στούς
Ἁγίους, νά τούς προσκυνήσωμε καί νά πάρωμε ἀπό
τό Ἁγίασμά Tων πού ὑπῆρχεν ἐκεῖ. Ὅταν φθάσαμε,
ὁ Παναγιώτης πῆγε πρός τό Ἁγίασμα καί ἐκεῖ ἔνοιωσε μιά ἀδικαιολόγητη δίψα. Καί σκύβοντας στό
18

Ἁγίασμα ἤπιε ἀρκετό. Ἔκτοτε τό στομάχι του ἔπαυσε νά τόν ἐνοχλῇ. Οἱ Ἅγιοι τόν εἶχαν θεραπεύσει.
Καί μέχρι σήμερα δέν ἔνοιωσε κανέναν πόνο καί
καμμίαν ἐνόχλησιν.
Ἀλλ’ ἐγώ παρά ταῦτα δέν εἶχα πεισθεῖ ὅτι θά
εἶχεν ἐντελῶς θεραπευθεῖ, παρά τίς διαβεβαιώσεις
τοῦ Παναγιώτη, καί διά τόν λόγον αὐτόν φύλαγα τά
χάπια πού ἔπαιρνε, καί κάποτε κάποτε τόν πίεζα νά
πάρῃ κανένα.
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H ΠΡΩΤΗ ΟΠΤΑΣΙΑ ΜΟΥ

Ἔτσι περνοῦσε ὁ καιρός καί εἶχε φθάσει ὁ Σεπτέμβριος τοῦ 1961. Μέναμε τότε στό ἀμπέλι μας. Ξαφνικά
ἕνα βράδυ, στίς 16 Σεπτεμβρίου τήν ὥρα πού ἑτοίμαζα
τό τραπέζι, βλέπω κάτω ἀπό τό παράθυρο τῆς κουζίνας δύο σκιές καί ἀκούω μετά ταῦτα ἕναν θόρυβο μέσα
στήν ντουλάπα. Γυρίζω καί βλέπω μιά πεταλοῦδα νά
περιφέρεται. Καί διερωτήθηκα: «Ἡ πεταλοῦδα ἄραγε
νά ἔκανε τόσο θόρυβο;». Ἀμέσως ἔνοιωσα κάποια δύναμη μέσα μου καί βλέπω μιά μεγάλη λάμψη μέσα στό δωμάτιο. Μέσα δέ ἀπό τή λάμψη ξεχώριζαν δύο σκιές, χωρίς νά μπορῶ νά ἐξακριβώσω ποῖοι ἦσαν. Μέσα στό
φόβο μου ἄρχισα νά φωνάζω τόν ἄνδρα μου. Καί τότε
ἄκουσα μιά φωνή νά μοῦ λέγῃ: «Σήκω νά βάλῃς στή θέση του τό εἰκόνισμά μου». (Μέσα στήν ντουλάπα εἶχα
προσωρινῶς μία χάρτινη εἰκόνα τῶν Ἁγίων). Ἡ φωνή
ἐξηκολούθησε: «Νά μή φοβᾶσαι διά τά παιδιά σου.
Ἐγώ ἐδῶ εἶμαι καί ἐδῶ κάθομαι. Τά χάπια πού ἔχεις
νά τά πετάξῃς πολύ μακρυά».
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Ἐγώ τότε, τρέμουσα ἀπό τόν φόβο μου, διερωτήθηκα μόνη μου πῶς νά ἔλεγα αὐτά πού μοῦ συνέβαιναν στή μάνα μου καί σκεπτόμουν: «Μήπως ἦταν κακή ὥρα;». Ἀλλ’ ἀκούω καί πάλι τήν φωνή νά μοῦ λέγῃ:
«Μήν ὀλιγοπιστῆς. Μήν ὀλιγοπιστῆς. Θά τό λές παντοῦ». Ἐγώ ἔκανα τόν σταυρό μου, ἄναψα θυμίαμα
καί ἀκούω καί πάλι: «Ὅλο λές νά τό γράψῃς στόν
Ἀποστόλη καί δέν τό κάνεις. Τί φοβήθηκες; Μή φτωχύνῃ; Ἐγώ θά πάω στόν Ἀποστόλη».1 Τότε ἐγώ σάν
νά πῆρα κάποιο θάρρος καί εἶπα: «Θέλω νά σέ δῶ
Ἅγιε Ραφαήλ». Καί ἐκεῖνος μοῦ ἀπαντᾷ: «Θά μέ
ἀκοῦς, ἀλλά δέν θά μέ βλέπεις. Στούς τρεῖς παπάδες
πού εἶδες στήν ἀγρυπνία, ὁ πρῶτος ἤμουνα ἐγώ.2 Καί
αὐτό πού σκέπτεσαι καί λέγεις “θέλω τοῦτο, θέλω
ἐκεῖνο” νά μήν τό λέγῃς. Ἀλλά ὅπως ἔχεις ἐσύ καί
τρώγεις, νά δίδῃς κάθε μέρα σέ ἕναν πτωχό νά τρώγῃ.
Τό ἀκοῦς;». Αυτό τό εἶπε πολλές φορές.
1. Ὁ Ἀποστόλης εἶναι παιδί μου ἐγκατεστημένο εἰς τό Γιοχά νεσμπουργκ τῆς Ν. Ἀφρικῆς. Ἀπό καιρό ἤθελα νά τοῦ γράψω γιά
τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ πατέρα του καί πάντοτε ἀμελοῦσα.
Μάλιστα θά τοῦ ἔγραφα νά ἔστελνε καί χρήματα διά τήν ἀνασκαφήν.
2. Πρό καιροῦ εἶχα παρακολουθήσει μιά ἀγρυπνία στήν ὁποία
λειτουργοῦσαν δύο ἱερεῖς. Ἀλλά ἐγώ γιά ἀρκετή ὥρα ἔβλεπα καί
τρίτον ἱερέα, ἕως ὅτου ξαφνικά τόν ἔχασα. Ἀντελήφθηκα ὅτι ἦταν
ὁ Ἅγιος, ἀλλά ἀπό ντροπή δέν εἶπα πουθενά τίποτα. Φοβόμουν
μήπως μέ κοροϊδεύσουν.
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Τήν στιγμή ἐκείνη μέσα στή λάμψη διέκρινα τόν
Ἅγιο Νικόλαο καί ἐν συνεχείᾳ ἔσβησε ἡ λάμψις, χάθηκε καί ἡ φωνή. Ἡ λάμψις ἐκείνη ἦταν τόσο μεγάλη
πού, ἐνῷ βρισκόμουν μέσα στό σπίτι μου, θαρροῦσες
πώς ἤμουν σέ κάποιο μέρος πολύ λαμπερό.
Αὐτό ἦταν τό πρῶτο μου ὅραμα καί ἡ πρώτη
γνωριμία μέ τόν Ἅγιο. Μέσα εἰς τήν ψυχή μου ἔνοι-

Ἡ εἴσοδος τῆς στοᾶς πρός τό Ἁγίασμα τῆς Παναγίας,
ὅπως ἦτο εὐθύς μετά τήν εὕρεσιν.
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ωθα ἀνέκφραστη χαρά καί ἀγαλλίαση, ἀλλά δέν εἶχα
τό θάρρος νά διηγηθῶ καί σέ ἄλλους τό ὅραμά μου.
Ὅπως δέν ἔλεγα καί γιά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ
Παναγιώτη. Καί τοῦτο, ὄχι διότι ἐγώ εἶχα ἀμφιβολίες, ἀλλά διότι δέν ἤμουν βεβαία ἄν θά μέ πίστευαν
οἱ ἄλλοι. Ἀλλά ὅσο ὁ καιρός περνοῦσε, δυνάμωναν
μέσα μου οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεώς μου γιά τήν σιωπή μου. Καί, ὑπό τό κράτος αὐτῶν τῶν τύψεων, ἀπεφάσισα νά κατανικήσω τούς δισταγμούς μου. Καί
τότε ἄρχισα νά λέγω παντοῦ τό θαῦμα καί τό ὅραμα.
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Η ΑΓΑΘΗ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ

Ἕνα βράδυ, περί τά μέσα τοῦ Ὀκτωβρίου 1961,
ἀνέβηκα στό δωμάτιο πού ἔχομε τά εἰκονίσματά μας
γιά νά ἀνάψω τό κανδήλι καί νά κάνω τήν προσευχή
μου. Τήν ὥρα πού προσευχόμουν βλέπω ξαφνικά ἕνα
λαμπερό φῶς νά καταυγάζῃ τά εἰκονίσματα καί συγχρόνως ἀκούω μιά φωνή νά λέγῃ: «Σέ ἐδιάλεξα ἀπό
πολλές οἰκογένειες». Ἐγώ μένοντας ἄφωνη ἀπό τόν
φόβο μου, σηκώθηκα καί κατέβηκα στήν τραπεζαρία
μας ὅπου βρισκόταν ὁ ἄνδρας μου. Ἐκεῖ ἄκουσα τήν
ἴδια φωνή νά μέ ἐπιπλήττῃ καί νά λέγῃ: «Δέν ἔπρεπε
νά κατεβῇς κάτω, ἀλλά νά ἀνέβῃ ὁ Παναγιώτης ἐπά νω».
Ἔπειτα ἀπό μίαν ἑβδομάδα, μιά Κυριακή πρωΐ,
λόγῳ ἀδιαθεσίας, δέν πῆγα στήν ἐκκλησία. Ἄναψα τό
κανδήλι, θυμίασα τό σπίτι καί ἔκανα τήν προσευχή
μου. Ξαφνικά τότε εἶδα νά λάμπῃ ὁλόκληρο τό σπίτι
μου ἀπό ἕνα περίεργο φῶς. Συγχρόνως ἔνοιωσα νά
κυριαρχῇ μέσα μου μιά πολύ μεγάλη χαρά, τόσο μεγά24

λη, πού ποτέ ἄλλοτε δέν τήν εἶχα αἰσθανθεῖ. Ὑπό τό
κράτος αὐτῶν τῶν αἰσθημάτων γονάτισα τότε μπροστά στό εἰκονοστάσι, ἄνοιξα τά χέρια μου σάν νά ἤθελα νά ἀγκαλιάσω ὅλον τόν κόσμο καί ἄρχισα νά προσεύχωμαι καί νά λέγω: «Ἅγιε Ραφαήλ, θεράπευσε τά
ἄρρωστα παιδάκια, βοήθησε ὅλον τόν κόσμο καί συγχώρησε καί ἐμέ τήν ἁμαρτωλή». Τότε βλέπω μιά μεγάλη λάμψη, σάν τήν λάμψη πού κάνει ὁ κεραυνός νά
περιλούῃ τό εἰκονοστάσι καί ἀκούω τήν φωνήν τοῦ
Ἁγίου νά λέγῃ: «Περίμενε μέχρις ὅτου ἔλθῃ ὁ Παναγιώτης». Ἐδείλιασα πρός στιγμήν, ἀλλά δέν διέκοψα
τήν προσευχήν μου. Συνέχισα νά προσεύχωμαι μέχρις
ὅτου ἦλθεν ὁ ἄνδρας μου ἀπό τήν ἐκκλησία. Μέ δάκρυα χαρᾶς τότε τοῦ διηγήθηκα, ὅ,τι εἶχε συμβεῖ.
Ἐκεῖνος ἔκπληκτος μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, μή λές τίποτα πουθενά, γιά νά μή μᾶς σχολιάζουν οἱ ἄπιστοι».
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Παναγιώτης μοῦ
πρότεινε νά πᾶμε στόν κινηματογράφο, κάτω στή
Μυτιλήνη. Ἐγώ ἔνοιωθα τήν ἐπιθυμία νά ἀρνηθῶ,
ἀλλά γιά νά μήν τόν δυσαρεστήσω δέχθηκα καί πήγαμε. Κατά περίεργον τρόπον ὅμως ὁ κινηματογράφος
δέν μοῦ προξένησε τήν χαράν, ὅπως ἄλλοτε, ἀλλά
μᾶλλον λύπη ἔνοιωθα μέσα μου. Καί ὅταν ἀργότερα
πήγαμε νά ἐπισκεφθοῦμε τήν ἀδελφήν μου Ἀγλαΐαν
τῆς τό ἐξωμολογήθηκα. Ἀλλά ἐκείνη χαμογελώντας
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μοῦ εἶπε: «Στά νεῦρα σου θά εἶσαι Αἰκατερίνη». Δέν
τῆς ἀπάντησα. Μέσα μου ἔνοιωθα νά γίνεται μιά
ἀλλαγή, πού οἱ ἄλλοι δέν εἶχαν τήν δύναμη νά τήν
ἐννοήσουν.
Ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες, τήν ὥρα πού ἔγραφα
γράμμα στό παιδί μου τόν Ἀποστόλη, που εἶναι στό
Γιοχάνεσμπουργκ, καί ἐξιστοροῦσα τό ὅ,τι μοῦ συνέβαινε μέ τόν Ἅγιο Ραφαήλ, ἄκουσα κτυπήματα
στήν πόρτα μας: «Παναγιώτη», εἶπα τότε στόν ἄνδρα
μου, «σέ παρακαλῶ, πήγαινε νά δῇς ποιός εἶναι». Ὁ
Παναγιώτης πράγματι πῆγε. Τήν ἴδια ὅμως στιγμή
ἐγώ ἔνοιωσα μιά δύναμη, σάν σεισμό, νά κουνάῃ τό
σπίτι μας καί συγχρόνως εἶδα σάν σκιές νά περνοῦν
ἀπό μπροστά μου καί νά φεύγουν ἑπτά παλληκάρια,
ἄκουγα δέ καθαρά καί τά βήματά των, τότε πού ἀπεμακρύνοντο ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας. Ὁ Παναγιώτης ἐν τῷ μεταξύ γύρισε, λέγοντας ὅτι δέν ἦταν
κανείς. Ὅταν δέ τοῦ εἶπα αὐτά πού εἶδα, «Αἰκατερίνη», μοῦ εἶπε, «τί λόγια εἶναι αὐτά πού λές; Μήν τά
πῇς πουθενά, διότι θά ποῦν ὅτι κάτι ἔπαθες». Ἡ παρατήρησίς του μέ λύπησε πάρα πολύ καί σκέφθηκα
νά μήν τοῦ πῶ ἄλλοτε τίποτε γιά νά μήν τόν στενοχωρῶ. Μάλιστα τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, ἄν κάποιος μέ ρωτοῦσε γιά τίς ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου καί ἦταν μπροστά ὁ Παναγιώτης, ἀπέφευγα νά ἀπαντῶ.
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Ἔπειτα ἀπό μερικές ἡμέρες, τελειώνοντας τίς
δουλειές μου, πῆρα τό πλεκτό μου καί κάθισα στή βεράντα. Δέν πέρασαν πέντε λεπτά καί καθώς ἤμουν
σκυμμένη στό πλεκτό μου, βλέπω νά περνοῦν ἀπό
μπροστά μου δύο μαῦρες σκιές, δηλαδή δύο καλόγεροι μέ μαῦρα ράσα. Συγκίνηση μέ κατέλαβε τότε καί
ἕνα μούδιασμα ἔνοιωσα σέ ὅλο μου τό σῶμα. Σάν
ναρκωμένη σηκώθηκα καί προχώρησα πρός τό σπίτι.
Καί τότε ἀκούω τήν ἴδια ὅπως πάντα φωνή τοῦ Ἁγίου νά μοῦ λέγῃ: «Πές στόν Παναγιώτη, πού πηγαίνει
στή Μυτιλήνη, νὰ σοῦ πάρῃ μιά λαμπάδα νά μοῦ
ἀνάψῃς». Ἀλλά ἐγώ ποῦ νά τολμήσω νά πῶ τίποτα
στόν Παναγιώτη. Ἀπό ἕνα γειτονικό μαγαζάκι ἀγόρασα δύο λαμπάδες καί πῆγα νά τίς ἀνάψω στό εἰκονοστάσι. Βλέποντας ὅμως τόν Παναγιώτη δίστασα
καί ἔμενα ἀναποφάσιστη. Καί ξαφνικά πάλι ἀκούω
τήν φωνή τοῦ Ἁγίου νά μοῦ λέγῃ: «Μήν ἀποφεύγῃς
τόν Παναγιώτη. Θά εἶναι μπροστά». Μέ δάκρυα τότε
στά μάτια εἶπα στόν Παναγιώτη ὅλα τά συμβάντα
καί τούς δισταγμούς μου. Ἐκεῖνος συνεκινήθη πολύ
καί μοῦ εἶπε: «Γιατί φοβᾶσαι νά μοῦ τά λές Αἰκατερίνη; Ἐφ’ ὅσον αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Ἁγίου, νά
μιλᾷς ἐλεύθερα». Ἔνοιωσα δέ τότε ἕνα ξαλάφρωμα
μεγάλο στήν καρδιά μου.
Τίς ἡμέρες πού ἐπηκολούθησαν προσευχόμουν
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πολύ καί ἔλεγα μάλιστα: «Ἅγιε Ραφαήλ, ἄς ἦταν νά
σέ ἔβλεπα καθαρά σάν ἄνθρωπο!». Μιά ἡμέρα, περί τά
μέσα Νοεμβρίου, εἶχα πάει στό κτῆμα μας. Ἐπιστρέφοντας στό σπίτι, τήν ὥρα πού ἔμπαινα στήν αὐλή,
χωρίς νά ἔχω τίποτα στόν νοῦ μου, βλέπω ἀνάμεσα
στά χρυσάνθεμα ἕναν ὡραῖον ἄνθρωπο μέ ἄμφια
χρώματος βυσσινί καί κάλυμμα στό κεφάλι. Κοιτάζοντας ἔκπληκτη μοῦ ἐφάνη πώς εἶχε τή μορφή τοῦ
πατέρα μου, ἀλλά εἶπα μέσα μου: «Ὁ πατέρας μέ
ἄμφια! Πῶς εἶναι δυνατόν;». Ὁ ἄγνωστος μέ κοίταξε
κατάματα, εἶδα τά ὡραῖα του μάτια καί ἀμέσως ἐξηφανίσθη σάν ἀέρας.
Τότε μόνον κατάλαβα ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ
καί μέ τή σκέψη αὐτή ἔνοιωσα τά πόδια μου νά τρέ μουν ἀπό συγκίνηση. Σέ ὅλους τούς γνωστούς εἶπα
τότε τό ὅραμά μου αὐτό, ὁ δέ ἄνδρας μου μοῦ εἶπε:
«Νά, πού ἔγινε καί ἡ ἐπιθυμία σου νά τόν δῇς».
Τήν ἴδια νύχτα, ἐνῷ εἶχα πέσει νά κοιμηθῶ, πρίν
μέ πάρῃ ὁ ὕπνος, εἶδα ξαφνικά μπροστά μου ἕναν
καλόγερο μέ μαῦρο ράσο, τοῦ ὁποίου τό κεφάλι ἦταν
κομμένο ἀπό τό στόμα καί ἐπάνω. «Παναγία μου»,
φώναξα τρομαγμένη καί ἀμέσως τόν ἔχασα ἀπό
μπροστά μου. Ἦταν ὁ Ἅγιος.
Οἱ ἡμέρες περνοῦσαν. Ἦταν 13 τοῦ Δεκεμβρίου
καί ἐγώ ἤμουν καθισμένη μόνη μου στόν καναπέ.
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Αἰφνιδίως ἔνοιωσα μία δύναμη νά μοῦ φέρνῃ ἕνα
μούδιασμα σέ ὅλο μου τό σῶμα καί μοῦ ἐφάνη ὅτι
ἔγινε βαρύ σάν ναρκωμένο. Δύο ἄνθρωποι, τότε, μέ
μαῦρα ράσα πέρασαν ξαφνικά ἀπό ἐμπρός μου καί
δύο δυνατά χέρια αἰσθάνθηκα νά μέ πιάνουν ἀπό
τούς ὤμους, ἐνῷ ἡ γνώριμη φωνή τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
μοῦ ἔλεγε: «Αἰκατερίνη, τρεῖς ἡμέρες θά εἶσαι σέ
νάρκη».
Πράγματι, ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη ἔνοιωσα τό
σῶμα μου νά γίνεται τόσο βαρύ, ὥστε δέν εἶχα δύναμη οὔτε νά κινηθῶ. Αἰσθανόμουν πώς βρισκόμουν
μέσα στό δωμάτιό μου, καταλάβαινα ποῖοι ἦσαν γύ ρω μου, ἀλλά συγχρόνως μοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἤμουν σέ
ἄλλους κόσμους. Σέ μιά στιγμή ἔνοιωσα ἐπάνω μου
πάλι τά χέρια τοῦ Ἁγίου καί τότε σάν κάτι νά ἔφυγε
ἀπό μέσα μου. Ἔπειτα ἔνοιωθα νά λάμπῃ κάτι μέσα
μου καί μέ τήν λάμψη του νά γεμίζῃ ὅλον τόν ἐσωτερικό μου κόσμο. Σημειωτέον ὅτι μέσα στήν νάρκη
μου ἔλεγα αὐτά πού αἰσθανόμουν καί τά ἄκουγαν
ὅλοι οἱ δικοί μου.
Ἐνῷ δέ ἤμουν στήν κατάσταση αὐτή ἄκουσα καί
πάλι τήν φωνή τοῦ Ἁγίου νά μοῦ λέγῃ: «Μήν μπαίνουν
πολλοί μέσα στό δωμάτιο. Λίγο ὁ Παναγιώτης καί λίγο ἡ μητέρα σου». Καί ἔπειτα: «Νά πῇς στήν Ἀγλαΐα
ὅτι στούς πιστούς νεῦρα καί καρδιές δέν ὑπάρχουν.
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Μήν ξεχνᾷ ὅτι στίς Καρυές ἐγώ τήν ἅρπαξα καί τήν
ἔρριξα μέσα στό Ἁγίασμα».3 Ἡ ἴδια φωνή συνέχισε:
«Ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λίγο δύσκολος γιά σᾶς,
ἀλλά μέ τήν ὑπομονή, τήν θέληση καί τήν ταπείνωση
θά προχωρήσετε».
Τήν ἑπομένην, 14 τοῦ μηνός, ἡμέρα Πέμπτη, μό λις ξύπνησα τό πρωΐ νόμισα ὅτι θά μποροῦσα νά σηκωθῶ καί νά ἀσχοληθῶ μέ τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ.
Μόλις ὅμως ἔκανα νά σηκωθῶ, ἔνοιωσα τόσην ἀδυναμία, ὥστε δέν μπόρεσα οὔτε νά κινηθῶ καθόλου.
Καί τότε ἄκουσα τήν φωνή τοῦ Ἁγίου νά μοῦ λέγῃ:
«Πέσε στό κρεββάτι σου καί τό Σάββατο θά σηκωθῇς.
Νά πῇς δέ στόν πατέρα σου ὅτι ἡ κόρη του δέν εἶναι
ἄρρωστη. Ἔχει τήν δύναμη τοῦ Κυρίου καί τό Σάββατο θά τήν ἰδῇ».
Πρέπει νά σημειωθῇ ἐδῶ ὅτι, ὅπως ἀργότερα μοῦ
εἶπαν, ὁ πατέρας μου ἦταν πολύ ἀνήσυχος γιά τήν
κατάστασή μου καί ἤθελε νά μέ πάῃ σέ γιατρούς.
Ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τῆς μεγάλης μου νάρκης ἡ
φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ μιλοῦσε κάθε τόσο, συχνά δέ
3. Τό καλοκαίρι ἡ ἀδελφή μου Αγλαΐα εἶχε πάει στίς Καρυές
μέ κάποια ἀμφιβολία μέσα της, ὅπως μᾶς εἶπε. Ἐνῷ δέ στεκόταν
ἐπάνω ἀπό τήν στοά τοῦ Ἁγιάσματος ξαφνικά ἔπεσε μέσα, ἀπό
ὕψος 7-8 μέτρων, σάν κάποιος νά τήν ἅρπαξε καί νά τήν ἔσπρωξε.
Δέν ἔπαθε ὅμως ἀπολύτως τίποτε μολονότι, ὅπως λέγει, ἔπεσε μέ
τό κεφάλι.
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ἔνοιωθα καί τήν παρουσία Του μέσα στό δωμάτιό
μου, τό ὁποῖον μάλιστα κατά διαστήματα φωτίζετο
ἀπό μιάν ὑπερφυσική λάμψη. Τήν λάμψη αὐτή ἔβλεπαν
καί ὁ ἄνδρας μου καί οἱ δικοί μου καί ὅσοι ἄλλοι
εὑρίσκοντο μέσα, ἀπό ἐνδιαφέρον γιά τήν κατάστασή
μου.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τῆς νάρκης μου ἄκουσα τόν
Ἅγιο νά μοῦ λέγῃ: «Μέχρι τά Χριστούγεννα θά μείνῃς νηστική. Θά κοινωνήσῃς δέ μέχρι τότε τρεῖς φορές». Ἔπειτα μοῦ διηγεῖτο τή ζωή του καί ἔλεγε:
«Ἁπό παιδί ἀγαποῦσα πολύ τίς σπουδές, ἀλλά δέν
μπόρεσα νά τίς συνεχίσω, γιατί οἰκονομικῶς δέν στεκόμουνα καλά. Ἔτσι πῆγα σέ μοναστήρι. Ἀπό τήν
καλή διαγωγή μου μέ χειροτόνησαν στήν ἀρχή διάκονο». Ἀργότερα μοῦ διηγεῖτο γιά τό μαρτύριό του:
«Ὅταν οἱ ἄπιστοι ἔφτασαν στό Mοναστήρι μας, τῶν
Καρυῶν, ὑπέφερα φρικτά βασανιστήρια. Μέ πυρω μένες λόγχες τρυποῦσαν τίς σάρκες μου, τά μάτια
μου, τό κορμί μου ὁλόκληρο. (Στό σημεῖο αὐτό ἔβλεπα τίς λόγχες αὐτές πού ἦσαν ἀγκαθωτές καί πυρακτωμένες ἀπό τήν φωτιά). Καί στά σκυλιά ἀκόμη μέ
πέταξαν, συνέχισε ὁ Ἅγιος. Καί ὅλα αὐτά τά πέρα σα χωρίς μητέρα, χωρίς πατέρα, χωρίς ἀδελφή, χωρίς ἀδελφό, παρά μόνον μέ τήν δύναμη τοῦ Κυρίου
καί γιά μιά μόνον στιγμή μέ τόν Νικόλαο. Ὁ τόπος
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αὐτός ὀνομάζεται Γολγοθᾶς. Θά θεραπεύσω, θά βοηθήσω, θά συγχωρήσω, θά ἀγαπήσω. Θά γίνῃ ἐδῶ παγκόσμιο προσκύνημα. Ὅταν θά κτίσετε τό Mοναστήρι
μου θέλω νά κάμετε κελλιά γιά νά δεκαπεντίζῃ ὁ κόσμος».
Ἐγώ ἐν τῷ μεταξύ, ἄν καί βρισκόμουν μέσα στό
δωμάτιό μου, ἔβλεπα ἐν τούτοις τόν τόπο τῶν Καρυῶν. Μοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἤμουν ἐκεῖ καί ἔβλεπα μπροστά μου τόν Ἅγιο Ραφαήλ, ὁλοζώντανο, μέ ὁλόχρυσα
ἄμφια, μέ δύο ἐπιγονάτια, ὑψηλόν καί ὡραῖον ἄνδρα,
καί μοῦ μιλοῦσε βαδίζοντας μέ ἀργά βήματα ἀπό τό
μνῆμα του πρός ἕνα σημεῖο πιό κάτω ἀπό τό ἁγίασμα. Ἐκεῖ σταμάτησε καί δείχνοντάς μου μέ τό χέρι
του τό σημεῖο εἶπε: «Ἐδῶ μέ ἔσφαξαν». Ἡ φωνή του
καί οἱ κινήσεις του εἶναι ἀκόμη μέσα στό μυαλό μου.»
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Ἦταν πρωΐ καί
σκεπτόμουν: «Αὔριο, κατά τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τελειώνει ἡ νάρκη μου. Θά σηκωθῶ καί θά πά ρω τήν πρώτη Θεία Κοινωνία. Θά λειτουργήσω στίς
Καρυές καί ἐκεῖ θά κοινωνήσω. Ἄχ, νά εἶχα καί μιά
μεγάλη λαμπάδα νά τήν ἄναβα στόν Ἅγιο. Ἄραγε θά
πάῃ κανείς σήμερα στή Μυτιλήνη νά τοῦ παραγγείλω
νά μοῦ πάρῃ;». Μόλις ἔκανα στό μυαλό μου αὐτή τή
σκέψη, ἀκούω τήν φωνή τοῦ Ἁγίου νά λέγῃ: «Ἡ
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Ἀσπασία τοῦ Μαρκῆ». Συγκινήθηκα τότε πάρα πο λύ, ἀλλά στό δωμάτιο ἤμουν μόνη τήν στιγμήν ἐκείνη
καί δέν μποροῦσα οὔτε νά φωνάξω, οὔτε λόγῳ τῆς
νάρκης μου, νά περπατήσω γιά νά εἰδοποιήσω κανέναν. Ἀλλ’ ὦ, τοῦ θαύματος! Ἀκούω σέ λίγο τή μητέρα μου νά συζητῇ στήν αὐλή μέ τή γειτόνισσά μας,
τήν Ἀσπασία τοῦ Μαρκῆ καί νά τῆς λέγῃ: «Στή Μυτιλήνη πηγαίνεις Ἀσπασία; Στάσου νά σοῦ δώσω νά
μᾶς πάρῃς μιά μεγάλη λαμπάδα».
Ἐδάκρυσα τότε ἀπό ἀπερίγραπτη συγκίνηση που
ἔνοιωσα, διότι ὁ Ἅγιος, φωτίζοντας τή μητέρα μου,
εἶχε φροντίσει τόσον θαυμαστά γιά νά μοῦ ἱκανοποιήσῃ τήν ἐπιθυμία, ἀφοῦ ἐγώ δέν εἶχα πεῖ τίποτε ἀπο λύτως στή μητέρα μου. Κατά τό μεσημέρι ὁ Ἅγιος μοῦ
εἶπε: «Σήκω στό κρεββάτι σου, γονάτισε, εἶναι ὥρα
προσευχῆς. Διάβασε τίς παρακλήσεις τῆς Παναγίας
καί ὅ,τι ἄλλο ξεύρεις». Πράγματι μέ σχετική τότε
εὐκολία ἀνασηκώθηκα στό κρεββάτι μου καί γονατιστή ἔκανα τήν προσευχή μου.
Ὅταν τελείωσα ἔνοιωσα καί πάλι τό σῶμα μου
νά γίνεται βαρύ, ἀτονισμένο, πραγματικά ναρκωμέ νο. Σέ ἄλλη στιγμή, ὁ Ἅγιος μοῦ εἶπε: «Αὔριο θά
ἔλθῃς νά κοινωνήσῃς. Νά φορέσῃς ἀμόλυντα ροῦχα
καί τά χέρια σου νά τά κρατήσῃς ἀμόλυντα». Καί
κατά τό ἀπόγευμα πάλι: «Σήκω, εἶναι ὥρα νά ἑτοι33

μασθῇς γιά αὔριο». Σηκώθηκα, νοιώθοντας τώρα τό
σῶμα μου ἀνάλαφρο, ἔκανα τήν ἑτοιμασία μου γιά
τήν Θεία Κοινωνία καί ἔπεσα πάλι στό κρεββάτι μου,
ὁπότε ἐκ νέου βυθίσθηκα στήν πρώτη μου νάρκη.
Ξαφνικά ἀκούω τήν φωνή τοῦ Ἁγίου: «Τά χέρια σου
νά τα κρατήσῃς ψηλά μέχρις ὅτου ἔλθῃς νά κοινωνήσῃς». Ἐσήκωσα τότε τά χέρια μου σέ στάση
δεήσεως καί τά ἔνοιωσα ἀκίνητα. Ἀργότερα κάτι
ἀνεξήγητοι πόνοι ἄρχισαν νά βασανίζουν τό σῶμα
μου, ἀλλά μέ τήν δύναμη τοῦ Κυρίου πέρασε ἡ νύχτα.
Σάββατον 16 Δεκεμβρίου. Ξύπνησα ἀνάλαφρη
καί ἐντελῶς καλά. Δόξασα τόν Κύριο καί τούς Ἁγίους, μοῦ φόρεσαν ὁλοκάθαρα ροῦχα (γιατί μόνη μου
δέν μποροῦσα νά ντυθῶ, ἐφ’ ὅσον τά χέρια μου τά
ἔνοιωθα ἄκαμπτα ἀπ’ τούς ἀγκῶνες ὥς τά δάκτυλα,
ὅπως ἦταν ὑψωμένα), μοῦ ἔβαλαν καί τή λαμπάδα
ἀνάμεσά τους καί πήγαμε μαζί μέ τόν ἄνδρα μου
στίς Καρυές ὅπου ἐλειτούργη ὁ πατήρ Εὐθύμιος.
Ἐκεῖ πῆρα τήν πρώτη Θεία Κοινωνία καί ἀμέσως
κινήθηκαν τά χέρια μου. Ἔμενε νά κοινωνήσω δύο
ἀκόμη φορές μέχρι τά Χριστούγεννα, ὅπως μέ εἶχε
διατάξει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Ἡ ἡμέρα μου πέρασε ἥσυχη. Αἰσθανόμουν πολύ καλά τόν ἑαυτό μου, ἀλλά
σύμφωνα πάντα μέ τήν ἐντολή τοῦ Ἁγίου, δέν θέλη 34

σα νά φάγω τίποτα ἐκτός ἀπό τό πρωϊνό ἀντίδωρο.
Πάντως οὔτε καί πεῖνα ἔνοιωθα. Νόμιζα ὅτι ἤμουνα
χορτάτη, ἐνῷ οἱ δικοί μου ἔκπληκτοι μέ κοίταζαν καί
σταυροκοπιόντουσαν, διότι γνώριζαν πολύ καλά πώς
ἤμουν τελείως νηστική.
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. Ἡ ἡμέρα πέρασε ἥσυχη.
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου. Ἀρχίζει ἀπό σήμερα ἡ
ἑβδομάς τῶν Χριστουγέννων. Σηκώθηκα χαρούμενη
καί δυνατή ἀπό τό κρεββάτι μου καί ἑτοιμάσθηκα νά
κατεβῶ στή Μυτιλήνη, γιά νά κάνω πρόβα σέ ἕνα
καινούργιο παλτό που ἔρραβα. Πηγαίνοντας πρός
τήν πόρτα, εἶδα μέ ἔκπληξη ὅτι δέν ἄνοιγε. Ὅσο καί
ἄν προσπάθησα, ἐστάθη ἀδύνατο νά τήν ἀνοίξω.
Ἀντελήφθηκα τότε ὅτι κάποιο θαῦμα τοῦ Ἁγίου θά
ἦταν καί πῆγα νά θυμιάσω τά εἰκονίσματα καί νά
προσευχηθῶ. Τήν ὥρα που προσευχόμουν ἄκουσα
τήν φωνή τοῦ Ἁγίου: «Πήγαινε στή Μυτιλήνη, πάρε
ἕνα ξύλινο σταυρουδάκι καί μιά μαύρη κορδέλλα.
Πήγαινε γιά μιά ὥρα μόνον. Μήν ἀργήσῃς».
Ἡ πόρτα τώρα ἄνοιξε μέ τήν ἴδια ὅπως πάντα
εὐκολία καί πῆγα στή Μυτιλήνη. Πῆρα τό σταυρου δάκι καί τήν κορδέλλα καί ἐπέστρεψα γρήγορα στό
σπίτι. Ἔκανα καί τήν πρόβα μου, χωρίς ὅμως νά
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νοιώθω καμμιά χαρά καί χωρίς νά θελήσω νά κοιτάξω οὔτε στόν καθρέφτη, πρός μεγάλην ἔκπληξη τῆς
μοδίστρας μου, ἡ ὁποία γνώριζε πόσο πρόσεχα τά
φορέματά μου, ὥστε νά εἶναι πάντοτε καλορραμμέ να καί κομψά. Δέν τῆς ἔδωσα βεβαίως ἐξήγηση γιά
τήν τωρινή μου στάση, ἀλλά ἐγώ ἔνοιωθα μέσα μου
μιά ἀλλαγή. Ἔβλεπα ὅτι εἶχα γίνει ἄλλος ἄνθρωπος.
Τά λοῦσα καί τά στολίδια πού λάτρευα ἕως χθές, σήμερα μοῦ προξενοῦσαν ἀηδίαν.
Ὅταν ἔφτασα στό σπίτι, κάρφωσα μέ μιά παρα μάνα τό σταυρουδάκι γιά φυλακτό ἐπάνω μου καί
κατ’ εὐθεῖαν πῆγα νά προσευχηθῶ. «Ἅγιε Ραφαήλ»,
εἶπα μέ βουρκωμένα μάτια, «ἔγινε τό θέλημά σου».
Μά ἀμέσως ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ ἀπαντᾶ: «Ὄχι.
Μέ τήν κορδέλλα, στόν λαιμό σου νά τό κρεμάσῃς».
Διέκοψα τότε τήν προσευχή μου κλαίοντας συνεχῶς
ἀπό συγκίνηση καί χαρά. Πέρασα τό σταυρουδάκι
στήν μαύρη κορδέλλα, τό κρέμασα στον λαιμό μου
καί σφίγγοντάς το μέ ἀγάπη ἀνέκφραστη στό στῆθος
μου, γονάτισα καί πάλι μπροστά στό εἰκονοστάσι
συνεχίζοντας τήν προσευχή μου. Βρισκόμουν πλέον
σέ ἔκσταση, ὅταν ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ μοῦ
εἶπε: «Αὐτό εἶναι τό πρῶτο δῶρο σου. Θά τό φορῇς
νά πηγαίνῃς ὅπου θέλεις, χωρίς νά φοβᾶσαι κανέναν. Μέ τόν Παναγιώτη θά ζήσετε σάν ἀδέλφια. Ὁ
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Ἀποστόλης παραμέλησε τό γράμμα σου. Δέν πειράζει. Θά τό διαβάσῃ στήν ἐφημερίδα καί θά στείλῃ
πρῶτος τόν ὀβολόν του γιά τό κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ μου. Πές στόν Παναγιώτη νά πάῃ στόν Καψιμάλλη καί νά τοῦ εἴπῃ νά δώσῃ τά δένδρα ἀβίαστα
καί ἀθόρυβα καί τόν ὀβολόν του γιά τό κτίσιμο τοῦ
Μοναστηριοῦ. Πές στήν Μυρσίνη Μουράκου νά εἴπῃ
στόν Κώστα Βοστάνη, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς του, νά
δώσῃ τόν ὀβολόν του γιά τό κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ. Πές ἀκόμη καί στήν Ροδοθέα Κουσουνιᾶ αὐτό
πού ἔκανε γιά τήν Ἁγίαν Βαρβάρα νά κάμῃ καί γιά
τό Μοναστήρι μου καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι
στό σπίτι της.4 Πές καί στήν Χρυσομάλλη Bουρνάζου
νά δώσῃ τόν ὀβολόν της γιά τό κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ, εἰς μνήμην τοῦ παιδιοῦ της. Ἡ ψυχή τοῦ
παιδιοῦ της εὑρίσκεται στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ.
Αὐτά πού σοῦ λέγω θά γραφοῦν σέ ὅλες τίς ἐφημερί δες καί θά στείλουν τόν ὀβολόν τους γιά τό κτίσιμο
τοῦ Μοναστηριοῦ. Θά κηρυχθοῦν καί σέ ὅλες τίς
4. Ἡ Ροδοθέα Κουσουνιᾶ, ὅπως ὕστερα πληροφορήθηκα, εἶχε
κάνει μυστικόν ἔρανον στήν Ἀμερική καί ἔκανε μιά ὡραία μαρμάρινη σκάλα στόν Nαό τῆς Ἁγ. Βαρβάρας. Ὅσο γιά τόν Καψιμάλλη
εἶναι ἕνας πλουσιώτατος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δέν ἐπιτρέπει νά περάσῃ μέσα ἀπό τό κτῆμα του ὁ δρόμος πρός τό Μοναστήρι, πού
ἐχάραξεν ὁ μηχανικός, γιά νά μήν τοῦ ξερριζώσουν 5 δένδρα, γιά τά
ὁποῖα μάλιστα ζητᾶ ὑπερβολικήν ἀποζημίωσιν.
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ἐκκλησίες. Πές, τέλος, στόν πατέρα Κωνσταντῖνο αὐτά
πού σοῦ λέγω νά τά μεταφέρῃ στόν Μητροπολίτη
καί ἐκεῖνος ξεύρει πῶς θά τά συντάξῃ. Καί σύ πήγαινε στόν Μητροπολίτη πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα καί
πές αὐτά πού σοῦ λέγω».
Σταμάτησεν ἡ φωνή καί ἐγώ γονατισμένη ἀκόμη
ἔμενα βυθισμένη στήν ἔκσταση πού βρισκόμουν.
Ὅταν σηκώθηκα ἔνοιωθα μεγάλη διαύγεια στό μυαλό μου καί θυμόμουν μέ κάθε λεπτομέρεια τά λόγια
τοῦ Ἁγίου. Ὅταν ήλθεν ὁ Παναγιώτης καί ἡ ἀδελφή
μου, τούς τά διηγήθηκα ὅλα λεπτομερῶς καί οἱ τρεῖς
μαζί κλάψαμε ὥρα πολλή ἀπό τήν συγκίνηση. Τό βράδυ ἔλεγα στή μητέρα μου καί στήν ἀδελφή μου ὅτι
ἀπόψε πρέπει νά κάνωμε μεγάλη προσευχή. Ἡ δέ
ἀδελφή μου αὐθόρμητα διετύπωσε τήν εὐχή: «Ὦ! Ἄς
ἦταν δυνατόν νά ἄκουγα καί ἐγώ, Αἰκατερίνη, τήν
φωνή τοῦ Ἁγίου τήν ὥρα πού σοῦ μιλεῖ».
Ἀνεβήκαμε ἐπάνω, κάναμε τήν προσευχή μας
καί κατεβήκαμε τή σκάλα, ὁπόταν ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου
μᾶς σταμάτησε: «Νά γυρίσετε πίσω καί νά ψάλετε
τούς “Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας”. Αὐτό σοῦ τό
ἔδωσα, διότι τό ζήτησεν ἡ ἀδελφή σου». Πράγματι
πλημμυρισμένες ἀπό τήν συγκίνηση γυρίσαμε πίσω
καί ψάλαμε τούς Xαιρετισμούς. Ἀπορροφημένη δέ
ἐγώ καθώς ἤμουν στήν προσευχή, ἄκουσα καί πάλι
38

τήν φωνή τοῦ Ἁγίου: «Πάρε τό μπουκαλάκι μέ τό
Ἁγίασμα καί ράντισε τήν μητέρα σου, τήν ἀδελφή
σου, τό σπίτι σου καί ὅ,τι ἔχεις δικό σου. Ἀπόψε χαρά Κυρίου εἶναι στό σπίτι σας». Σηκώθηκα πράγματι
ἀμίλητη καί ράντισα τό σπίτι μας. Ὅταν ἄνοιξα νά
ραντίσω καί τή βεράντα, ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε:
«Τά 7 παλληκάρια πού εἶδες εἴμεθα ἐμεῖς» (ἐννοοῦσε
τούς λοιπούς πού μαρτύρησαν μαζί του).
Μετά ἀπό λίγο ὅταν ἦλθε ὁ ἄνδρας μου μέ ρώτησε ἔκπληκτος: «Πῶς ἔχεις ὅλο τό σπίτι ἀνοικτό καί
φωτισμένο;»
«Ἀπόψε χαρά Κυρίου στό σπίτι μας», ἀπήντησα
καί ράντισα καί κεῖνον.
Ἐν τῷ μεταξύ τό φαναράκι, μέσα στό ὁποῖον εἶχα
τό κανδήλι τῶν Ἁγίων, ἄρχισε νά τρέχῃ νερό ἀπό τό
τζάμι του. Δέν ἦσαν οἱ συνηθισμένες σταγόνες πού
προκαλεῖ ἡ θερμότητα, τό κοινῶς λεγόμενον ἵδρωμα.
Ὄχι, τό τζάμι ξεχείλιζε ἀπό νερό. Ἐμεῖς τό σκουπίζαμε μέ βαμβάκι καί κεῖνο πάλι γέμιζε ἀπό νερό. Τό περίεργο αὐτό φαινόμενο μᾶς δημιούργησε ἰδιαίτερη
αἴσθηση, χωρίς νά μποροῦμε καί νά τό ἐξηγήσωμε μέ
κανέναν φυσικό νόμο.
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου. Τήν ὥρα τῆς πρωϊνῆς
μου προσευχῆς ἄκουσα τήν φωνήν τοῦ Ἁγίου: «Σή39

μερα εἶσαι νύμφη Κυρίου. Αὐτό εἶναι τό δεύτερό
σου δῶρο. Ὡς μητέρα, ὄχι ὡς καλογριά. Ξεύρεις τί
θά πῇ “νύμφη Κυρίου”; Σημαίνει μιά καλή Xριστιανή,
πού νά ἀγαπᾷ τούς συνανθρώπους της, νά βοηθᾷ
τούς πτωχούς καί νά εἶναι ταπεινή σφόδρα».
Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, ἡ ἀδελφή μου μοῦ εἶπε: «Τί περίεργον αὐτό τό
κανδήλι νά τρέχῃ νερό».
«Θαῦμα θά εἶναι», τῆς ἀπάντησα. Ἀλλά πρίν
προλάβω νά τελειώσω ἠκούσθη ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου:
«Μήν ὀλιγοπιστῆτε! Μήν ὀλιγοπιστῆτε! Μήν ὀλιγοπιστῆτε! Αὐτά εἶναι τά δάκρυά μου ἀπό τό μαρτύριό
μου».
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. Κατά τά ξημερώματα
καθώς ἤμουν βυθισμένη, χωρίς νά κοιμᾶμαι, ἄκουσα
τήν φωνή τοῦ Ἁγίου: «Τί προσευχή θά λέγῃς; “ Εἰς
τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ”. “ Ἅγιος ὁ Θεός ”. “ Παναγία Τριάς ”.
“Δόξα Πατρί ”. “Πάτερ ἡμῶν”. “Τήν ἄχραντον εἰκό να Σου ”. “ Σταυρός ὁ φύλαξ ”. “ Πιστεύω ”. Καί ὅ,τι
ἄλλο ξεύρεις».
Δέν μπόρεσα ἀπό τότε νά κλείσω μάτι ἕως τό
πρωΐ. Ἀργότερα εἶδα σέ ὅραμα τόν Ἅγιο Ραφαήλ νά
στέκεται στολισμένος μέ ὁλόχρυσα ἄμφια καί νά
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κρατᾷ στό χέρι Του μιά κούπα πού εἶχα στό ντουλάπι μου, σάν νά ἔκανε Ἁγιασμό. Τότε αὐθόρμητα ἐγὼ
ἄρχισα νά ψάλλω τό «Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου»
καί ἔπειτα, βυθισμένη στήν ὀπτασία, ρώτησα: «Ἅγιε
Ραφαήλ νά κάνω ἕνα Εὐχέλαιο;». «Καί ρωτᾷς;», μοῦ
ἀπάντησε. «Σέ αὐτήν τήν κούπα», συνέχισε, «θά κάμετε Ἁγιασμό. Θά τήν βάλῃς ἔξω στό τραπεζάκι σου καί
ὅποιος ἔρχεται γιά πρώτη φορά θά ραντίζεται, θά
ἀσπάζεται τήν εἰκόνα μου, θά φιλῇ τό σταυρουδάκι
σου καί θά δίδῃ τόν ὀβολόν του γιά τό κτίσιμο τοῦ
Μοναστηριοῦ μου. Θά δίδῃ ὅ,τι δύναται. Καί σύ θά
γράφῃς, μέ τήν ἡμερομηνίαν, ὅ,τι προσφέρει ὁ κάθε
Χριστιανός καί θά τά φέρῃς τότε πού θά κτίζεται τό
Μοναστήρι μου. Ἡ ὑπόθεσις θά εἶναι μακροχρόνια.
Ἦλθα σέ σένα, διότι εἶσαι εὔπορη, καί ὅλος ὁ κόσμος
θά τό πιστεύσῃ καί θά δώσῃ πρόθυμα τόν ὀβολόν
του γιά τό κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ».
Τό πρωΐ τῆς ἰδίας ἡμέρας φωνάξαμε τόν πατέρα
Κωνσταντῖνο καί ἔκαμε Ἁγιασμό στήν ἰδία ἐκείνη
κούπα, πού ὥρισεν ὁ Ἅγιος.
Τό ἀπόγευμα περί τήν 3ην μ.μ. ἤμουν καθισμένη
στόν καναπέ. Καί ξαφνικά ἄκουσα τήν φωνή τοῦ
Ἁγίου νά μοῦ λέγῃ: «Σέ λίγη νάρκη ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ
πατήρ Κωνσταντῖνος». Ἔγειρα πράγματι στόν καναπέ καί βυθίσθηκα σέ νάρκη. Καί τότε εἶδα τόν Ἅγιο
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Ραφαήλ σέ ὀπτασία νά κρατᾷ στό χέρι του ἕνα λευκό
λαμπερό στεφάνι καί νά τό θέτῃ στό κεφάλι μου λέγοντας: «Αὐτό εἶναι τό τρίτο δῶρο σου. Τό φωτοστέφανο. Ὡς μητέρα, ὄχι ὡς καλογριά. Ξεύρεις τί
εἶναι τό φωτοστέφανο αὐτό; Τό μανδήλι πού θά
δέσῃς στό κεφάλι. Ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος ἔρχεται.
Ἑτοιμάσου». Τό ὑπέροχο αὐτό ὅραμα χάθηκε ἀπό τά
μάτια μου καί ἐγώ αἰσθανόμουν ἀκόμη τόν ἑαυτό μου
βυθισμένον, πραγματικά ναρκωμένον. Ἦταν ἀδύνατον νά σηκωθῶ. Σιγά-σιγά ὅμως συνῆλθα, σηκώθηκα
καί στίς 5.30΄μ.μ. ἦλθεν ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος καί
ἔκανε τό Εὐχέλαιο. Κατά δέ τήν ὥρα τοῦ Μυστηρίου
παρουσιάσθη ἕνα λαμπερό φῶς, τό ὁποῖον εἶδαν καί
ὁ ἱερεύς καί ἡ θεία μου πού ἦταν στό δωμάτιο.
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου. Ξημερώματα. Βρισκό μουν ἀκόμη στό κρεββάτι ὅταν ἄκουσα τήν φωνή τοῦ
Ἁγίου νά λέγῃ: «Πές στόν πατέρα Κωνσταντῖνο:
“Ἐδέχθη μέ χαρά τά λόγια μου, διά τοῦτο θά ἔχῃ τήν
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ”».
Τό πρωΐ πῆγα στήν ἐκκλησία, πῆρα τή δεύτερη
Θεία Κοινωνία καί γύρισα στό σπίτι μου. Ἔξω ἀπό τό
σπίτι, καθώς ὁ δρόμος εἶναι πολύ περαστικός, συνήντη σα πολλές γυναῖκες πού ἔφευγαν γιά τίς ἐλιές. Ὅταν
φίλησαν τό σταυρουδάκι μου, ὅλες εἶπαν: «Μιά ὡραία
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Ἡ Αἰκατερίνη Λύτρα μέ τήν νέαν σεμνήν περιβολήν της,
μετά τήν ψυχικήν ἀνακαίνισίν της.
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εὐωδία ἔρχεται, Αἰκατερίνη». Ὁ σύζυγός μου τήν ἀπέδωσε στό λιβάνι. Μόλις μπήκαμε στό σπίτι ἡ φωνή τοῦ
Ἁγίου, σιγανή ἀλλά ὁλοκάθαρη, μοῦ ψιθύρισε: «Πές
στόν Παναγιώτη, ὅτι ἡ εὐωδία εἶναι δική μου». Ἔπειτα
ἀπό λίγο ἀνέβηκα νά θυμιάσω τό εἰκονοστάσι καί νά
προσευχηθῶ. Ἡ προσευχή εἶχε γίνει πλέον ἡ χαρά τῆς
ζωῆς μου, τό πᾶν δι’ ἐμέ. Μόνον ὅταν γονάτιζα ἐμπρός
ἀπό τίς εἰκόνες καί ἄφηνα τήν σκέψη μου νά προσηλωθῇ ὁλοκληρωτικά στόν Θεόν, τήν Παναγία καί τούς
Ἁγίους, μόνον τότε ἔνοιωθα τόν ἑαυτόν μου ἀπέραντα
ευτυχισμένον. Μόνον τότε ἔνοιωθα ὅτι ζοῦσα, καί ὅτι
ἡ ζωή ἔχει ἀξία καί νόημα μόνον ὅταν κανείς ἀκολουθῇ
τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, τόν δρόμο πού χαρίζει τήν ἀληθινή χαρά. Γι’ αὐτό καί ἀπέραντη ἔνοιωθα τήν εὐγνωμοσύνη πρός τόν Ἅγιον Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος θαυματουργικῶς μέ ἔφερε στόν δρόμο αὐτόν τῆς χάριτος, τόν δρό μο πού μόνον ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν νοιώθουν τήν
ἀνέκφραστη, ἀλλά καί ἀσύγκριτη ὀμορφιά του. Ὦ! Πό σον ἀνεξερεύνητες, ἀλήθεια, εἶναι οἱ βουλές τοῦ Κυρί ου! Μέσα σέ μιά τέτοια ἀτμόσφαιρα, ὅταν ὅλο μου τό
εἶναι εἶχεν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν προσευχήν, ἄκουσα
καί πάλι τήν φωνήν τοῦ Ἁγίου: «Ἑτοίμασε τό σπίτι
σου. Θά ἔλθῃ πολύς κόσμος. Θά σοῦ ἔρχωνται γράμμα τα ἀπό τό ἐξωτερικό καί θά στέλλουν τόν ὀβολόν τους
γιά τό κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ».
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Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Καί πάλι βρισκόμουν στό κρεββάτι μισοκοιμισμένη, ὅταν ἄκουσα τήν
φωνή τοῦ Ἁγίου: «Αἰκατερίνη τό μανδήλι τό ἔβαλες
στό κεφάλι. Τώρα τί φόρεμα θά φορέσῃς; Ὁ πατήρ
Κωνσταντῖνος θά σέ ὁδηγήσῃ σχετικῶς. Τά χρώματα τά ὁποῖα θά φορῇς θά εἶναι μαῦρο, καφέ καί
θαλασσί». Πράγματι ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος μοῦ
ὑπέδειξε νά φορέσω τό ἔνδυμα τῆς Μοναχῆς.
Ἐν τῷ μεταξύ, κοιτάζοντας σήμερα τό κανδήλι,
προσέξαμε ὅλοι ὅτι τό νερό πού συνεχῶς ἔσταζε ἀπό
τά τζάμια στό φαναράκι εἶχε παύσει ἐντελῶς νά
τρέχῃ. Στήν σημερινή πρωϊνή προσευχή μου ἔψαλα
γονατιστή τίς προσευχές πού μοῦ εἶχεν ὑποδείξει ὁ
Ἅγιος καί ὅ,τι ἄλλο ἤξευρα. Ἀπορροφημένη δέ ἀπό
τήν προσευχή ἦλθα σέ ἔκσταση καί ξαφνικά ἡ φωνή
τοῦ Ἁγίου –ἡ τόσο γνώριμη καί προσφιλής δι’ ἐμέ
πλέον φωνή– μοῦ ἔλεγε: «Σήμερα τά δάκρυά μου τελείωσαν, διότι ἀρχίζει ἡμέρα χαρᾶς, ἡ Γέννησις τοῦ
Χριστοῦ. Τώρα θά κλάψῃς ἐσύ. Θά πονέσῃς, θά
ἱδρώσῃς, θά κουρασθῇς. Κλάψε, κλάψε, κλάψε, διότι
ἀποχωρίζεσαι τόν ἄνδρα σου, τήν μητέρα σου, τά
ἀδέλφια σου, τά πάντα… Στήν προσευχή σου θά
λέγῃς: “Τήν δέησίν μου δέξαι τήν πενιχράν, καί κλαυθμόν μήν παρίδῃς” κ.λπ. Φόρεσε τά ἀμόλυντα ροῦχα
σου καί τά ἄλλα νά τά μοιράσῃς στούς πτωχούς».
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Ἀκούοντας αὐτά μοῦ ἦλθε μία ἀσυγκράτητη συγκίνησις καί ἄρχισα νά κλαίω, ὅσον ποτέ ἄλλοτε καί νά
πονῶ, σάν νά ἔβγαινε ἡ ψυχή μου. Ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου
ἐξηκολούθησε: «Ταπείνωση σφόδρα, Αἰκατερίνη. Προ σέξετε Xριστιανοί, μή μείνετε ἔξω τοῦ νυμφῶνος. Φυ λάξου ἀπό τούς πονηρούς καί κακούς ἀνθρώπους».
Ὁ Ἅγιος μιλοῦσε καί ἐγώ ἐσπάραζα ἀπό τό
κλάμα. Νόμιζα ὅτι ἤμουν στά τελευταῖα μου. Ἀφοῦ
ἔκλαψα ἐπί ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα, ἔνοιωσα
ἔπειτα μιά ἀνακούφιση καί μία ἀπερίγραπτη πνευματική ἀγαλλίαση καί χαρά. Καί τήν στιγμή ἐκείνη σέ
ἔκσταση ὡραματίσθηκα τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στή
Θεία Μεταμόρφωση καί ἡ φωνή τοῦ Κυρίου, σάν νά
προήρχετο ἀπό ἄλλους κόσμους, μοῦ εἶπε: «Πέσε
ὑπτία, σάν τούς μαθητάς Μου. Αὔριον ἔρχεσαι πρός
Με». Ἄς σημειωθῇ ὅτι τήν ἴδια ἀμέσως ἡμέρα μοῦ
ἑτοίμασαν τό ἔνδυμα τῆς Μοναχῆς, ὅπως μοῦ ὑπέδειξεν ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος.
Σάββατον 23 Δεκεμβρίου. Τό πρωΐ ξύπνησα ἀπό
μιά λάμψη καί ἄκουσα τήν φωνή τοῦ Ἁγίου νά λέγῃ:
«Μήν ἐγγίσῃς τά παλιά σου ροῦχα». Γύρισα τότε καί
εἶδα στήν ντουλάπα τά ὡραῖα, μοντέρνα φορέματά
μου καί τά λαμπρά μου κοσμήματα. Καί τί περίερ γον! Δέν ἔνοιωσα καμμιά λύπη ἐπειδή θά τά ἐγκατέ 46

λειπα. Ἀντιθέτως ταλάνισα τόν ἑαυτόν μου γιά τήν
πλάνη στήν ὁποία βρισκόμουν τόσα καί τόσα χρόνια.
Φόρεσα ἔπειτα μέ χαρά τό νέο σεμνό μου φόρεμα καί
πῆγα νά κοινωνήσω τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Σήμερα ἦταν ἡ τρίτη Θεία Κοινωνία καί ἔκλεινε ὁ κύκλος, τόν ὁποῖον ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μοῦ εἶχεν ὁρίσει.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν πῆγα μαζί μέ τόν
Παναγιώτη στήν Ἱερά Μητρόπολη καί διηγήθηκα
στόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ.κ. Ἰάκωβον, τά ὅσα εἰς ἐμέ συνέβαιναν.
Ἀπό τήν ἡμέρα αὐτήν πολλοί εὐσεβεῖς Xριστιανοί ἄρχισαν νά ἔρχωνται στό σπίτι μου, ἀκοῦν μέ
συγκίνηση τά περί τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ καί δίδουν τόν
ὀβολόν τους γιά τό κτίσιμο τῆς Μονῆς. Ἔκτοτε πάλι
λαμβάνω πολλές ἐπιστολές ἀπό ὅλην τήν Ἑλλάδα καί
ἀπό τό ἐξωτερικόν, ὅπως ἀπό τήν Ἀμερική, Αὐστρα λία, Καναδᾶ κ.ἄ. Ὅλοι ζητοῦν λεπτομέρειες γιά τίς
ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου καί ὑπόσχονται ὅτι θά στείλουν χρήματα γιά τήν ἀνασύσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἔτσι τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ἐπαληθεύθησαν.
Τό φῶς πολλές φορές λάμπει στό δωμάτιο, πού
ἔχω τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων καί τό ἔχουν δεῖ πάρα πολλοί. Μάλιστα πολλοί πού ἀμφέβαλλαν, ἐπίστευσαν.
Ἐξεπλάγησαν δέ οἱ ὀλιγόπιστοι, βλέποντας τήν νέαν
μου ζωήν καί ἀπεστομώθησαν, διότι ἀρχικῶς εἶχαν
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τήν γνώμην ὅτι ἤμουν ἄρρωστη καί νευρασθενής καί
ὅτι ὑπό τήν ἐπήρειαν τῆς ἀσθενείας ἔλεγα τά ὅσα ἀνωτέρω ἐξετέθησαν.
Δώδεκα ἐν συνόλῳ ἡμέρες ἔμεινα τελείως νηστική, τρώγοντας καθημερινῶς μόνον ἕνα ἀντίδωρον καί
παρά ταῦτα οὔτε ποτέ ἐπείνασα, οὔτε κατάπτωσιν
ἔνοιωσα. Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ὁ Ἅγιος
μοῦ ἐπέτρεψε γιά πρώτη φορά νά φάγω λίγο. Ἀπό τότε δέ ἄρχισα τήν κανονικήν ἐν Χριστῷ νέαν ζωήν μου
καί αἰσθάνομαι ἀπόλυτα εὐτυχισμένη.
Παρέλειψα νά πῶ ὅτι κατά τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, ἐνῷ βρισκόμουν στήν ἐκκλησία, στήν
ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ἄκουσα τήν φωνήν τοῦ
Ἁγίου νά λέγῃ: «Αἰκατερίνη, ἐδέχθης μέ χαρά τά λόγια μου. Ὅ,τι ζητήσῃς θά σοῦ τό δώσω. Τά παιδιά
σου θά τά φέρω κοντά σου». Τό ἕνα παιδί μου σήμερα βρίσκεται εἰς τό Γιοχάνεσμπουργκ καί τό ἄλλο
εἶναι στρατιώτης.
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ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τά ὅσα ἀνωτέρω ἐξετέθησαν ἀφοροῦν τήν ταπεινήν μου ψυχήν καί δείχνουν τίς θαυμαστές ἐπιδράσεις τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ραφαήλ, μέ τίς ὁποῖες ἀνεκαινίσθη καί μετεμορφώθη ὁ ἐσωτερικός μου κόσμος, ὥστε νά καταστῶ ἐγώ ἡ ἁμαρτωλή ὄργανον στήν ὑπηρεσίαν τοῦ
Ἁγίου καί τῶν ἀποκαλύψεών Του. Γι’ αὐτό κατά τό
πρῶτον αὐτό στάδιον οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ὑπῆρξαν πυκνές καί σχεδόν συνεχεῖς μάλιστα
δέ κατά τίς 12 ἡμέρες τοῦ καθαρμοῦ μου.
Ἔκτοτε οἱ ἐμφανίσεις, οἱ ὀπτασίες καί οἱ ἀποκα λύψεις συνεχίζονται ἀκόμη, ἀλλά ὄχι βέβαια τόσο
πυκνές. Εἰς ὅσα ἀκολουθοῦν θά δῇ ὁ ἀγαπητός ἀνα γνώστης αὐτές πλέον τίς, μετά τήν κάθαρσή μου, ἐμφα νίσεις καί ἀποκαλύψεις, ὥστε ἀπό κοινοῦ νά δοξάσωμεν τό Ἅγιον καί Ὑπερύμνητον Ὄνομα τοῦ Κυρίου καί νά εὐλαβηθοῦμεν τόν νεοφανέντα Μεγαλο μάρτυρα Ραφαήλ καί τούς σύν Αὐτῷ ἀθλήσαντας.
Ἦταν ἀπόγευμα τῆς 23ης Μαρτίου 1962, ἡμέρα
Παρασκευή. Στήν Ἐκκλησία ἐψάλλετο ἡ Βʹ στάσις
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τῶν «Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας». Προσευχόμουν
μέσα στό δωμάτιο τῆς οἰκίας μου ὅπου ἔχομε τήν
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. Ἐκεῖ δίπλα στό εἰκονοστάσι
ὑπάρχει πάντοτε ἕνα δοχεῖο πλαστικό, πού περιέχει
ἁγίασμα ἀπό τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου. Τήν ὥρα πού
προσευχόμουν εἶδα σάν νά ἄνοιξε ὅλο τό ἐπάνω μέρος τοῦ δοχείου καί ἀπό ἐκεῖ βγῆκαν δύο γυναῖκες
σέ φυσικό μέγεθος καί στάθηκαν ἐμπρός μου. Ἡ μία
φοροῦσε θαλασσιά, ἦταν ὑψηλή καί λεπτή στό σῶμα
καί στά χαρακτηριστικά. Τό ὄνομά της ἦταν Πελαγία, ὅπως προσεπάθησε νά μοῦ πῇ. Ἡ ἄλλη ἦταν
καλόγρια. Ἦταν ἡ Παναγία. Ἀμέσως ἐγώ ρώτησα:
«Ποιά Παναγία εἶσαι;» (δηλ. ἡ Γλυκοφιλοῦσα, ἤ τῆς
Τήνου κ.λπ.). Καί Ἐκείνη μοῦ ἀπαντᾶ:
«Μία εἶναι ἡ Παναγία, ἕνας ὁ Χριστός, ἕνας ὁ
Θεός. Πρόσεξε, Αἰκατερίνη, οἱ ἁμαρτίες σου ἀφέθησαν. Πρόσεχε τώρα. Ἔργα καλά, νηστεία καί προσευχή. Φυλάξου ἀπό πονηρούς καί κακούς ἀνθρώπους. Στήν προσευχή σου νά λέγῃς: “Ἐλέησόν με ὁ
Θεός. Ἐλέησόν με ὁ Θεός. Ἐλέησόν με ὁ Θεός.” Τό
ὄνειρο5 θά τό δῇ ἡ Μαρία τοῦ Δούκα. Τό τάμα σου
θά τό κάνῃς τό 1965».6
5. Δέν μοῦ ἐξήγησε ποιό ὄνειρο.
6. Ἀπό τότε πού ὁ ἄνδρας μου ἔπασχε ἀπό τό στομάχι του,
εἶχα τάμα στήν Παναγία νά δεκαπεντίσω στήν Τῆνο.
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Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες τήν 27ην Μαρτίου 1962,
κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἦλθα σέ ἔκσταση. Μοῦ
ἐφάνη ὅτι βρέθηκα στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπό τό Ἁγίασμα. Ἐκεῖ μέσα σέ
ἕναν κύκλο μεγάλο, σέ μέγεθος ἁλωνιοῦ, πού ἦταν
μάλιστα πολύ λαμπερός καί φωτεινός, ἐστέκοντο
ὄρθιοι ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος, καί
φοροῦσαν τά ἐκκλησιαστικά των ἄμφια. Ὁ μέν
Ἅγιος Ραφαήλ ἐκράτει χρυσῆ σκαπάνη, ὁ δέ Ἅγιος
Νικόλαος χρυσό φτυάρι, ἀπ’ ἔξω δέ ἀπό τόν φωτεινό κύκλο καθόντουσαν νωχελῶς ξαπλωμένοι διάφοροι ἐργάτες. Δείχνοντας λοιπόν ὁ Ἅγιος αὐτούς τούς
ἐργάτες μοῦ ἔλεγε: «Ἀπό τήν ἀπιστία τους θά μέ
καταντήσουν ἐργάτην. Ὁ καιρός ἔφθασε. Τί περιμένετε; Τί περιμένετε;» Καί μέ τά λόγια αὐτά ἄρχισε
νά σκάβῃ μέ τήν σκαπάνη πού εἶχε στά χέρια του.
Βλέπουσα δέ ἐγώ τόν Ἅγιον νά σκάβῃ ἄρχισα νά
κλαίω καί μέ δάκρυα νά τόν παρακαλῶ νά μή σκάβῃ
Ἐκεῖνος, ἀλλά νά πῇ εἰς ἐμέ τί πρέπει νά πράξω.
Μοῦ εἶπε δέ: «Τό ἔργον πού ἀνέλαβες Αἰκατερίνη
εἶναι ἅγιο». Ξαφνικά τότε ἐχάθη ἡ σκαπάνη ἀπό τά
χέρια Του, κρατοῦσε δέ τώρα ἕνα στενόμακρο κουτί
καί, πλησιάζοντάς με, μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, αὐτό
εἶναι δικό σου. Αὔριο θά σοῦ πῶ». Ἐγώ τό πῆρα καί
Τόν εὐχαρίστησα.
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Τήν ἑπομένην 28 Μαρτίου 1962 ἡμέραν Τετάρτην, ἤμουνα στόν Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί παρακολουθοῦσα τήν Προηγιασμένη. Ἐκεῖ ἔνοιωσα τήν
φωνή τοῦ Ἁγίου νά λέῃ: «Πές στόν Παναγιώτη καί
στόν πατέρα Κωνσταντῖνο νά πᾶνε τήν Παρασκευή
στόν Μητροπολίτην καί νά συζητήσουν γιά τό ἔργον
(τό κτίσιμο δηλαδή τοῦ Μοναστηριοῦ). Τό ἔργον θά
ἀρχίσῃ μέ γοργόν ρυθμόν. Πρόσεξε Αἰκατερίνη, ὅ,τι
σοῦ λέγω νά τό πῇς διότι ἀλλοιῶς θά μείνῃς ἄφωνη.
Ὁ Ἀποστόλης θά βάλῃ πρῶτος τόν ὀβολόν του γιά τό
κτίσιμο τοῦ Μοναστηριοῦ, κατόπιν οἱ τέσσαρες πού
σοῦ ὑπέδειξα7 καί τέλος νά γίνῃ ὁ γενικός ἔρανος».
Ὕστερα πάλι ἀπό λίγες ἡμέρες, τήν 10ην Ἀπριλίου
1962 κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ὡραματίσθηκα τόν
Ἅγιο, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε: «Τά βιβλία ἔρχονται. Τρέξατε ὅλοι μαζί νά σηκώσετε τήν Ἑλληνική σημαία στό
Μοναστήρι μου. Αἰκατερίνη, ὅλες οἱ μητέρες κλαῖνε
γιά τά παιδιά τους. Καί ἡ δική μου μητέρα ἔκλαψε γιά
τό μονάκριβό της παιδί, τόν Ραφαήλ, πού ἔφυγε πολύ
μικρός ἀπό κοντά της. Τώρα ὅμως πού βρίσκεται
στούς οὐρανούς ἀγάλλεται γιά τόν υἱόν της. Αἰκατε ρίνη, κάθε Τετάρτη νά κάνῃς ἀγρυπνία γιά μένα. Ἀπό
τώρα θά ἀρχίσουν τά ἀξιοθαύμαστα».
7. Ὅρα ὄπισθεν σ. 32.
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Τήν 18ην Ἀπριλίου 1962 ὡραματίσθηκα ὅτι ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ καί ὁ διάκονος Νικόλαος εὑρίσκοντο
στό Μοναστήρι τῶν Καρυῶν καί περιποιοῦντο τό
ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ. Ἡ ἀμφίεσίς των ἦταν καλογερική, εἰς τό κεφάλι δέ ἔφεραν ὁμοίως καλογερικό
σκοῦφο, χρώματος σκοῦρο καφέ. Ἐν συνεχείᾳ εἶδα
τόν Ἅγιο Ραφαήλ, τόν Νικόλαον καί τήν μικρή Εἰρήνη στό μέσον τοῦ Ναοῦ νά στέκωνται περιτριγυρισμένοι ἀπό πλῆθος βιβλίων. Δέν ἤξευρα ποῦ νά ἀποδώσω αὐτή τήν εἰκόνα. Ἐξήγησα ὅμως αὐτήν ὅταν
μετ’ ὀλίγον ἐλήφθησαν τά πρῶτα βιβλιαράκια8 πού
ἔφεραν στίς πρῶτες σελίδες τήν ἴδια ἀκριβῶς εἰκόνα
τῶν Ἁγίων, ὅπως τήν ὡραματίσθηκα. Μετά ταῦτα ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, τήν ὥρα πού
θά σκάβουν θά βρεθῇ ἕνα κουτί, λίγο παληό, καί θά
παραδοθῇ σέ σένα». «Πῶς θά πῶ ὅτι εἶναι δικό μου,
γιά νά μοῦ τό δώσουν;», τόλμησα καί εἶπα. Καί τότε
μέ συνεκλόνισε μία δύναμις, τόσον ὥστε ὅλο μου τό
σῶμα μούδιασε. Καί ὁ Ἅγιος εἶπε: «Ὅποιος θελήσῃ
νά τό ἐγγίσῃ, θά τιμωρηθῇ αὐστηρῶς».
24 Ἀπριλίου 1962. Μ. Τρίτη. Εἴχαμε ἀνέβει
8. Πρόκειται περί τοῦ βιβλίου «Η ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΘΑΥΜΑΣΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ» τῆς Αἰκατερίνης Λύτρα. Ἐπιμελείᾳ Φωτίου Ν.
Κόντογλου. Ἐκδ. Οἶκος «Ἀστήρ». Ἀθῆναι 1962.
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στίς Καρυές μέ τήν πρεσβυτέρα τοῦ πατέρα Κωνσταντίνου καί ἄλλες γνωστές γυναῖκες γιά νά προσευχηθοῦμε. Ἐνῷ ἤμουν ἐκεῖ γονατισμένη σέ προσευχή
εἶδα τήν Ἁγία Εἰρήνη, μιά μικρή ξανθιά κόρη μέ καταγάλανα μάτια, νά μέ πιάνῃ ἀπό τήν μέση καί νά μοῦ
λέγῃ: «Θεία Αἰκατερίνη, σέ ἀγαπῶ σάν τή μητέρα μου.
Κοντά μου πῆρα καί τό παιδί σου (τότε παρουσιάσθη
ἐμπρός μου ἕνα μικρό ἀγγελουδάκι, στήν μορφή τοῦ
ὁποίου ἀνεγνώρισα τό κοριτσάκι μου πού πρό πολλῶν ἐτῶν εἶχε πεθάνει σέ ἡλικία 9 μηνῶν). Θυμίασε,
μοῦ εἶπε ἡ Ἁγία Εἰρήνη, τρεῖς φορές τό κασελάκι μου
καί τρεῖς φορές γύρω τήν Ἐκκλησία». Κλαίουσα δέ
ἀπό τήν συγκίνησή μου, ὅταν συνῆλθα, διηγήθηκα
στήν πρεσβυτέρα καί στίς ἄλλες ὅλα ὅσα εἶδα.
27 Ἀπριλίου 1962. Μ. Παρασκευή. Ὅταν τό
πρωΐ ἐπέστρεψα ἀπό τήν Ἐκκλησία καί προσευχό μουν μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, Ἐκεῖνος
μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, εἶσαι εὐλογημένη ἀπό τόν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἀπό τήν ὥρα πού σοῦ εἶπε:
“Πέσε ὑπτία σάν τούς Μαθητάς Μου. Αὔριον
ἔρχεσαι πρός Με”. Θέλεις καί ἐπιθυμεῖς Αἰκατερίνη
νά ἔλθῃς εἰς τούς Οὐρανούς; Δέν εἶναι ὅμως καιρός
ἀκόμη. Ἡ ζωή σου θά εἶναι μακροχρόνια. Σέ διάλε ξα νέα γιά νά ἐργασθῇς καί στό σπίτι σου καί σέ
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Μένα. Θέλω τό Μοναστήρι μου νά κτισθῇ μεγαλοπρεπῶς.
Μ. Παρασκευή βράδυ. Ἤμουν στόν Ναό τῆς
Ἁγ. Βαρβάρας. Τήν ὥρα πού ἐψάλλοντο τά ἐγκώμια
ἄκουσα πάλι τήν φωνήν τοῦ Ἁγίου νά λέγῃ: «Αἰκατερίνη, αὐτό τό βιβλίο πού διάβασες εἶναι ἀληθινό. Τήν
Μεγάλην ἐκείνην Πέμπτην τοῦ ἔτους 1463 ἔκανα τήν
τελευταία μου Λειτουργία. Ἀπό ἐκείνην τήν ὥρα βρέθηκα στά χέρια τῶν ἀπίστων. Αἰκατερίνη, τό μυαλό
σου καί ἡ σκέψις σου εἶμαι ἐγώ». Ἡ Ἀκολουθία τελείωσε. Ὅταν δὲ ἔφθασα στό σπίτι εἶδα τό ἀκόλουθο
ὅραμα:
Μοῦ ἐφαίνετο ὅτι βρέθηκα στό Μοναστήρι τῶν
Καρυῶν τῆς τότε ἐποχῆς. Ἦταν περιτριγυρισμένο μέ
ὑψηλά τείχη, ἀπό ἔξω δέ καί γύρω στά τείχη εἶχαν
σκαρφαλώσει μερικοί ἀγριάνθρωποι, Τοῦρκοι Τσέτηδες (δηλ. ἀντάρτες), ὑψηλόσωμοι, μέ σαρίκια στό κε φάλι τους, μέ σταυρωτά φυσίγγια στό στῆθος, ζωσμένοι δέ μέ γιαταγάνια καί διάφορα μαχαίρια, τῶν
ὁποίων οἱ λαβές ἐξεῖχαν πολύ πάνω ἀπό τά ζωνάρια
τους καί τέλος μέ κοντά σαλβάρια (= πανταλόνια)
καί τουσλούκια (δηλ. γκέττες) στά πόδια. Συγχρόνως
στρέφουσα τό βλέμμα μου στήν παραλία τῆς Θερμῆς
εἶδα νά εἶναι γεμάτη ἀπό πλοιάρια ἀποβατικά, ἀπό τά
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ὁποῖα ἔβγαιναν πολλοί Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι συντασσόμενοι κατά τετράδες βάδιζαν πρός τό χωριό Θερμή.
Ἐντός ὀλίγου σχετικῶς χρόνου τό βουνό τῶν
Καρυῶν γέμισε ἀπό τόν στρατόν αὐτόν, ὁ ὁποῖος μέ
φωνές καί ἰαχές πλησίαζε στό Μοναστήρι. Μόλις
ἔφθασαν ἐκεῖ κατέλαβαν χωρίς ἀντίσταση τό Μονα στήρι καί στάθηκαν στό προαύλιο. Ἡ πρώτη τους
ἐνέργεια ἦταν ὅτι κατέβασαν τό Ἑλληνικό λάβαρο,
τό ὁποῖο κυμάτιζε ψηλά, τό ἔσχισαν καί τό ἔκαναν
κομμάτια. Ἀκολούθως ὥρμησαν μέσα στήν ἐκκλησία
καί ἄρχισαν καί ἐκεῖ τήν καταστροφή. Τίποτα δέν
ἄφησαν ὄρθιο.
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ στεκόταν μπροστά ἀπό τήν
Ὡραία Πύλη ἀτάραχος καί ἤρεμος, μέ βλέμμα βουρκωμένο καί στραμμένο ψηλά. Ὁ διάκονος Νικόλαος
παρέστεκε πλησίον του ἐξ ἴσου ἤρεμος καί ἀτάραχος.
Οἱ Τοῦρκοι τότε ὀργισθέντες ἀπό τήν ἀπάθειάν των,
ἅρπαξαν τόν Ἅγιον Ραφαήλ ἀπό τά μαλλιά, τόν
ἔρριξαν κάτω καί ἄρχισαν νά τόν κτυποῦν μέ λύσσα
καί νά τόν βασανίζουν, ἕως ὅτου στό τέλος τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσσα. Ἄλλοι βασάνιζαν, ἐκ παραλλήλου,
τόν διάκονον Νικόλαον. Καί στό τέλος ἔβαλαν φωτιά
στό Μοναστήρι καί χάθηκαν ὅλοι μέσα στίς φλόγες.
Τήν στιγμήν ἐκείνη ἄκουσα μιά φωνή, πού δέν
μποροῦσα νά ἀντιληφθῶ ἀπό ποῦ προερχόταν, καί
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ἔλεγε: «Ἀκίνδυνε, Ἀκίνδυνε, Ἀκίνδυνε!». Καί συγχρόνως εἶδα κάποιον νά φεύγῃ τρομαγμένος πρός
τόν λόφον, πού βρίσκεται δυτικά καί ἐπάνω ἀπό τό
Μοναστήρι, καί νά χάνεται τρυπώνοντας σέ μιά σπηλιά. Ἀπ’ ἐκεῖ κάθε λίγο πρόβαλλε στό ἄνοιγμα τῆς
σπηλιᾶς, ἔβλεπε μέ ἀπελπισία τό καιόμενο Μοναστήρι, ἐφαίνετο σάν νά ἤθελε νά τρέξῃ ἕως ἐκεῖ μήπως
καί περισώσῃ κάτι, ἀλλά τελικά δέν ἀπεφάσιζε καί
κρυβόταν πάλι στή σπηλιά.
Ὅταν συνῆλθα ἀπό τήν ὀπτασία ἤμουν τόσο ταραγμένη ἀπό τό φρικτό θέαμα, ὥστε συνεχῶς ἔκλαιγα.
28 Ἀπριλίου 1962. Μ. Σάββατον. Γενικά πέρασα
ἤρεμα.
29 Ἀπριλίου 1962. Κυριακή τοῦ Πάσχα. Ἤμουν
στήν Ἐκκλησία, ὅταν καί πάλιν ὡραματίσθηκα τό
Μοναστήρι τελείως κατεστραμμένο. Εἶχε μεταβληθεῖ
ὅλο σέ ἕναν σωρό ἀπό στάκτες, ἐνῷ ἀπό τά ἐρείπια
ἔβγαινε ἀκόμη καπνός.
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν γύρισα στό σπίτι μας βυθίσθηκα σέ θερμή προσευχή. Καί
τότε ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, θά
σοῦ δείξω τά βασανιστήριά μου γιά νά τά διηγῆσαι
στόν κόσμο μέ περισσότερο θάρρος. Ἡ ἱστορία μου
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θά γραφῇ ἀπό τό δικό σου στόμα σέ καινούργιο
βιβλίο». Σημειωτέον ὅτι ἀπό τά μάτια τοῦ Ἁγίου ἔτρεχαν δάκρυα, σάν ἐκεῖνα πού ἔτρεχαν ἀπό τό φαναράκι τῆς κανδήλας μου κατά τήν περίοδο τῶν Χριστου γέννων. Ὁ Ἅγιος συνέχισε:
«Ἡ Παναγία θά βρεθῇ. Θέλει προσευχή. Θά προσευχηθῆτε καί θά κουρασθῆτε. Οἱ εἰκόνες τῆς Μύρτας βρέθηκαν μέσα στά ἐρείπια τοῦ Μοναστηριοῦ
ἀπό μία ἡλικιωμένη γυναίκα τῆς παλαιᾶς εποχῆς».9
30 Ἀπριλίου 1962. Παρακολουθοῦσα τήν Θεία
Λειτουργία στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν
Παμφίλων. Ἐκεῖ κάποια στιγμή ἄκουσα πάλι τήν
9. Ὑπάρχει παράδοσις ὅτι μέσα στά ἐρείπια τοῦ Μοναστηριοῦ βρέθηκαν δύο εἰκόνες ἀπό μιά ἡλικιωμένη γυναίκα τῆς ἐποχῆς
καί ἀπό γενεά σέ γενεά ἔφθασαν στά χέρια τῆς Μύρτας Ἀμανίτου.
Ἡ Μύρτα Ἀμανίτου, κάτοικος Θερμῆς, ἔχει πράγματι ὑπό τήν κατοχήν της δύο πολύ παληές εἰκόνες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μέν μία εἶναι
μισοκαμμένη, ὥστε νά μήν μπορῇ κανείς νά διακρίνῃ σέ ποιόν
Ἅγιον ἀνήκει, ἡ δέ ἄλλη ὄχι μόνον εἶναι ἄδηλον τί παριστάνει,
ἀλλά εἶναι καί στό μέσον κομμένη. Μετά τίς ἀποκαλύψεις καί τίς
ἀνασκαφές πού ἔγιναν στίς Καρυές ἡ Μύρτα μιά μέρα μοῦ εἶπε
ὅτι πιστεύει πώς οἱ εἰκόνες της πρέπει νά συνδέωνται μέ τό πυρποληθέν Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ καί μέ παρεκάλεσε νά ζη τήσω ἀπό τόν Ἅγιον νά μᾶς φανερώσῃ κάτι σχετικό μέ τίς εἰκόνες. Ἐδῶ λοιπόν ὁ Ἅγιος βεβαιώνει ὅτι πράγματι οἱ εἰκόνες βρέθηκαν στό Μοναστήρι τῶν Καρυῶν καί ἀπό χέρι σέ χέρι ἔφθασαν
σήμερα στή Μύρτα.
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φωνήν τοῦ Ἁγίου: «Αἰκατερίνη, δέν θά σοῦ ἐπέτρεπα
νά βγῇς σήμερα ἀπό τό σπίτι σου, ἀλλά γιά τήν χάρη
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σέ ἄφησα νά ἔλθῃς στήν ἐκκλησία. Διότι ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἕνας πολυβασανισμένος Μάρτυς. Αἰκατερίνη, σήμερα δέν ἔχω τά μάτια
μου γιά νά κλάψω. Κλαίει ἡ καρδιά μου». Ἐν τῷ μεταξύ βλέπω τόν Ἅγιον Ραφαήλ, γονατιστό, χωρίς
μάτια νά βρίσκεται στό μέσον τοῦ Nαοῦ καί μέ ὑψω μένα τά χέρια νά προσεύχεται.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἶδα τήν συνέχεια
τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου. Εἶδα τόν Ἅγιον Ραφαήλ,
πληγωμένον καί καταματωμένον, νά τόν σύρουν οἱ
Τοῦρκοι στή γῆ καί νά τόν τραβοῦν ἀπό τά μαλλιά.
Ἐκ παραλλήλου, εἶδα νά ἔχουν δέσει τόν Ἅγιον Νικόλαον στόν κορμόν ἑνός πλατάνου καί νά τόν μαστιγώνουν βάναυσα. Σέ μιά στιγμή μάλιστα, ἔγειρε
ἐπί τέλους τήν κεφαλήν του καί παρέδωσε τήν ἁγίαν
ψυχήν του. Ἐξ ἄλλου, τήν μικρήν παρθένον Εἰρήνη
τήν κρατοῦσε ἕνας Τοῦρκος ἀπό τά μαλλιά καί τήν
στριφογύριζε στόν ἀέρα. Μετά ἀπό λίγο τῆς ἔκοψαν
τό ἕνα της χέρι καί τό παιδάκι ἔκλαιγε σπαρακτικά.
Στόν Ἅγιον Ραφαήλ ἔκαμαν καί ἄλλα φρικια στικά βασανιστήρια. Στό τέλος, ὅταν ἦταν σχεδόν
ἀναίσθητος, τόν ξάπλωσαν κάτω, ἔβαλαν τό κεφάλι
του πάνω σέ μιά τετράγωνη εἰκόνα καί, ἀφοῦ μέ ἕνα
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πριόνι τόν πριόνισαν λίγο, ὕστερα μέ ἕνα παράξενο
τσεκούρι κτύπησαν τρεῖς φορές πάνω ἀπό τό στόμα
Του καί τότε ἀπεχωρίσθη ἡ ἁγία κεφαλή του ἀπό τό
πολυβασανισμένο μαρτυρικό σῶμα του. Τό σῶμα τότε ἄρχισε νά σπαρταράῃ, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι καθόντουσαν ὁλόγυρα καί γελοῦσαν μέ τό θέαμα. Τότε ὁ
Ἅγιος μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, ἐπειδή ἡ ψυχή σου λυ πήθηκε πολύ δέν θά σοῦ δείξω ἄλλα βασανιστήρια».
«Ὅλα αὐτά», εἶπεν ὁ Ἅγιος, «ἔγιναν ἀπό τήν Μεγάλη Πέμπτη ἕως τήν νύκτα τῆς Λαμπροδευτέρας,
ξημέρωμα πρός τήν Λαμπροτρίτην, ἤτοι στίς 9 Ἀπριλίου 1463.»

Ἄποψις τῆς τοποθεσίας τῶν Καρυῶν τῆς Θερμῆς.
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Η ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ

Ἦταν ἡ 21η Μαΐου 1962. Ἀπό τό πρωΐ, ὅταν
σηκώθηκα, εἶχα μεγάλη χαρά. Κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς μου ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε: «Σήμερα θά
μείνῃς ἄφωνη». Παρά ταῦτα, ἐγώ ἑτοιμάσθηκα καί
πῆγα στήν ἐκκλησία. Ἦταν ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Μποροῦσα ἀκόμη νά μιλῶ.
Περί τό μέσον τῆς Θείας Λειτουργίας μία ἐξωτερική
δύναμις συνετάραξε ὅλο μου τό σῶμα καί συγχρόνως
ἡ χαρά πλημμύριζε τήν ψυχήν μου. Τότε ἡ φωνή τοῦ
Ἁγίου εἶπε: «Νά μήν ἀνησυχήσῃς. Θά μείνῃς ἐπί τρεῖς
ἡμέρες ἄφωνη καί τήν τρίτη ἡμέρα θά μιλήσῃς. Θά
λειτουργήσετε τότε στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου μου.
Θα γίνῃ μεγάλη Λειτουργία. Θά εἰδοποιήσετε νά ἔλθῃ
ὅλος ὁ κόσμος. Ἡ φωνή σου θά ἐπανέλθῃ τήν ὥρα
πού θά κοινωνήσῃς. Τότε θά πῇς τρεῖς φορές τό
“Χριστός Ἀνέστη”, ἔπειτα τό “Τήν Ἄχραντον Εἰκόνα
Σου”, ἀκολούθως τό “Θεοτόκε Παρθένε” καί τέλος
τό “Ἐν Λέσβῳ ἀθλήσαντες”.»
61

Πράγματι ἀπό ἐκείνην τήν ὥρα ἔχασα τήν φωνήν
μου καί ὅ,τι ἤθελα νά πῶ τό ἔγραφα στό χαρτί. Ὁ Παναγιώτης πολύ ἀνησύχησε, μολονότι τοῦ εἶχα δηλώσει
σαφῶς ὅτι θά ἀποκατασταθῇ ἡ φωνή μου τήν Τετάρτη.
Κατά τό παρελθόν μοῦ εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος ὅτι, ἐάν δέν
ἀρχίσουν μέ γοργό ρυθμό τό χτίσιμο τῆς ἐκκλησίας, θά
ἔμενα ἄφωνη. Ἐγώ, γιά νά κάμω τό χρέος μου, τό εἶπα
ὅπου ἔπρεπε. Κανείς ὅμως δέν εἶχε πιστέψει στά λόγια
μου. Ἦλθεν ὅμως τώρα ἡ ἀφωνία μου νά τονώσῃ τήν
πίστη καί νά ἀρχίσῃ τό ἔργον. Ἀπό τήν ἴδια ἀμέσως
στιγμή τό γεγονός τῆς ἀφωνίας μου διεδόθη ἀστραπιαίως παντοῦ καί πολλοί ἄρχισαν νά συρρέουν στό
σπίτι μου, γιά νά πιστοποιήσουν τό γεγονός.
Τήν ἑπομένην, 22αν Μαΐου, εἰδοποιήσαμε τόν
Σεβ/τον Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος
καί ἔστειλε στό σπίτι μας τόν Πρωτοσύγκελλό του γιά
νά ἐξετάσῃ καί νά ἀναφέρῃ σχετικά. Αὐτός ὅταν ἦλθε
μοῦ ὑπέβαλε διάφορες ἐρωτήσεις, πῶς δηλαδή ἔμεινα
ἄφωνη καί γιά ποιόν σκοπό. Ἐγώ ἀπήντησα γραπτῶς
πώς ὅ,τι συνέβη ἔχει σκοπό νά ὠθήσῃ τούς ἁρμοδίους
νά ἀρχίσουν μέ γοργό ρυθμό τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ
Μοναστηριοῦ. Σάν πρώτη δέ ἐνέργεια ἐζήτησα νά
ἀνοίξουν τόν δρόμο ἀπό τήν Θερμή μέχρι τίς Καρυές.
Μετά ταῦτα κατά τίς 9 τό βράδυ ἔδωσα γραπτῶς
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στόν σύζυγό μου Παναγιώτη τήν ἀκόλουθη παραγγελία: «Νά εἰδοποιηθῇ ὁ Μητροπολίτης, ὅτι αὔριον ἡμέρα Τετάρτην 23ην Μαΐου πρέπει νά παρίσταται στήν
Θεία Λειτουργία γιά νά διαπιστώσῃ ὅτι εἶμαι ἄφωνη».
Πράγματι ὁ Παναγιώτης τήν ἴδια στιγμή πῆρε στό
τηλέφωνο τόν Σεβασμιώτατο καί τοῦ διεβίβασε τήν
παραγγελία. Ἐκεῖνος ὅμως τοῦ ἀπήντησεν ὅτι δυσκολεύεται νά παρευρεθῇ, διότι τήν ἡμέρα ἐκείνη εἶχε φιλοξενουμένους δύο Μητροπολίτας ἤτοι τόν Ρόδου
κ.κ. Σπυρίδωνα καί τόν Καρπάθου κ.κ. Ἀπόστολον.
Ὁ Παναγιώτης ἀπήντησεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον ὅτι
εἶχε χρέος νά τοῦ διαβιβάσῃ τήν ἐντολήν τοῦ Ἁγίου.
Ἄφησε δὲ τόν Μητροπολίτην νά πράξῃ κατά τήν κρίσιν του.
Τό πρωΐ τῆς 23ης Μαΐου πήγαμε στίς Καρυές καί
ἐκεῖ συναντήσαμε τόν πατέρα Εὐθύμιο. Ἡ Θεία Λειτουργία ἔγινε στό ὕπαιθρο καί ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τόν
τάφο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Περί τά μέσα τῆς Λειτουργίας κατέφθασεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μέ
τούς δύο ἄλλους Ἀρχιερεῖς. Αὐτοί ἦλθαν κοντά μας
καί ρωτοῦσαν τόν Παναγιώτη πῶς συνέβη ἡ ἀφωνία
μου καί ἐκεῖνος τούς διηγήθηκε ὅλα τά διατρέξαντα.
Ἡ Λειτουργία εἶχε ἀρκετά προχωρήσει. Λίγο πρίν
μεταλάβω ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε: «Πήγαινε στόν
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τάφο μου, στούς τάφους τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς
Ἁγίας Εἰρήνης καί στό Ἁγίασμα. Ἐν συνεχείᾳ θά
κάμῃς τρεῖς μετάνοιες στήν μητέρα σου καί στόν πατέρα σου καί θά φιλήσῃς τό χέρι τοῦ Παναγιώτη καί τῶν
τριῶν Μητροπολιτῶν». Αὐτό καί ἔγινε. Ἀκολούθως
πλησίασα γιά νά λάβω τήν Θεία Κοινωνία, ἐκεῖ δέ κατά σύστασιν τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης ἔμεινα
γονατιστή. Τήν στιγμή ἐκείνη, στρέφουσα τά μάτια μου
πρός τόν οὐρανόν εἶδα νά σχίζεται ὁ οὐρανός καί ἀπό
τό μέσον τοῦ σχίσματος νά κατεβαίνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός περιστοιχούμενος δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τούς Ἁγίους Του μέ φωτοστέφανο. Κράτησα
τήν συγκίνησίν μου, ἔλαβα τήν Θεία Κοινωνία καί
ὅταν ὁ ἱερεύς ἀπέσυρε τό χέρι του μέ τήν λαβίδα ἐπανῆλθε ἡ φωνή μου καί ἀμέσως ἄρχισα νά ψάλλω τό
«Χριστός Ἀνέστη» καί τά ἄλλα τροπάρια. Ὕστερα
ὡμίλησαν πρός τό πλῆθος τῶν πιστῶν καί οἱ τρεῖς
Μητροπολῖται. Ὁ κόσμος ὅλος ἄκουσε μέ προσοχή τά
ὡραῖα καί διδακτικά κηρύγματα τῶν Σεβασμιωτάτων
Ἀρχιερέων.
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ΑΛΛΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Κάποιο βράδυ εἴχαμε ἀγρυπνία στόν τόπο τοῦ
μαρτυρίου τῶν Ἁγίων, ἐπάνω στίς Καρυές. Ἀπό τήν
ἐκκλησία πού εἶναι ἐκεῖ, εἴχαμε πάρει τίς εἰκόνες τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, καί τίς
εἴχαμε τοποθετήσει ἐπάνω στόν τάφο τοῦ Ἁγίου. Εἴμεθα ἐκεῖ 12 γυναῖκες ἀπό τά Πάμφιλα καί 5 ἀπό τήν
Θερμή. Τήν ὥρα πού προσευχόμεθα εἴδαμε μιά μεγάλη
λάμψη καί ἀκούσαμε τρεῖς κτύπους στήν εἰκόνα. Μέ
τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου ὄχι μόνον δέν φοβηθήκαμε,
ἀλλά ἀντιθέτως πολλή χαρά ἐλάβαμε ἀπό τό θαῦμα
αὐτό. Ἀργότερα ὁ Ἅγιος μοῦ εἶπεν: «Ἐγώ ἤμουν, ὦ
τέκνον μου, πού κτύπησα τήν εἰκόνα. Τό ἔπραξα γιά
νά δυναμώσῃ ἡ πίστις σας στόν Χριστό μας».
Ἄλλοτε βρισκόμουν στό δωμάτιό μου καί ἔκανα
τήν προσευχή μου. Σέ μιά στιγμή ἄκουσα κτύπους
στήν πόρτα μας καί ἀμέσως ἔπεσα σέ ἔκσταση. Τότε
εἶδα μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μου τόν Κύριον Ἡμῶν Ἰη σοῦν Χριστόν νά εὐλογῇ τό σπίτι μας καί ἀμέσως
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ἔλαμψε τό δωμάτιον τῆς τραπεζαρίας. Ἐκεῖ εἶδα νά
γίνεται μία ἀναπαράστασις τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου
καί, παρ’ ὅλην τήν ἀναξιότητά μου, ἄκουσα τήν φωνήν τοῦ Κυρίου νά λέγῃ: «Σοῦ ἔστειλα τούς Ἁγίους
Mου γιά νά σέ φωτίσουν καί νά σοῦ δώσουν χαρά μέσα στήν ψυχήν σου. Σοῦ ἔδειξα τόν Μυστικό Δεῖπνο,
γιά νά τόν προσφέρῃς στούς πτωχούς. Νά πάρῃς πολλά πτωχά παιδιά καί νά στρώσῃς τραπέζι νά φάγουν.
Αὐτό πρέπει πάντοτε νά γίνεται, διότι ὅ,τι προσφέρετε στούς πτωχούς, εἶναι σάν νά τό προσφέρετε εἰς
Ἐμέ. Νά δίδῃς στούς πάσχοντας καί νά ἔχῃς τήν εὐλο γία Μου».
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ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Πολλὲς φορὲς ὁ Ἅγιος μοῦ ὡμίλησε σέ ποιητικόν
ὕφος. Στήν συνέχεια καταχωρῶ μερικές ποιητικές
ἀποκαλύψεις, ἀλλ’ ὁ εὐσεβής ἀναγνώστης ἄς μή σταθῇ
τόσο πολύ στό γράμμα καί στήν ποιητική τέχνη, ὅσο
στό πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων. Ἡ ἀμάθειά μου γίνεται αἰτία, ὥστε νά μήν ἀποδίδω ὀρθῶς ὅσα ὀρθά καί
τέλεια ὁ Ἅγιος μοῦ λέγει. Ἄλλωστε θά δῇ ὁ ἀναγνώ στης παρακάτω τόν Ἅγιον νά μοῦ λέγῃ ὅτι: «Aὐτά τά
λόγια ἐσύ πού λές δέν τἄξερες παιδί μου, ἀλλά Θεία
Δύναμις φώτισε τήν ψυχήν σου».
Κάποτε στό κείμενο φαίνεται ὅτι ὁμιλῶ ἐγώ πρός
τόν Ἅγιον σέ ποιητικό ὕφος καί μοῦ ἀπαντᾶ καί
Ἐκεῖνος. Πρέπει νά σημειωθῇ ὅτι καί ὅσα φαίνονται
ὅτι εἶναι δικά μου λόγια, εἶναι καθ’ ὑπαγόρευσιν τοῦ
Ἁγίου.
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Ἰανουάριος 1962

Τό Μοναστήρι θά κτισθῇ μέ θέλημα Κυρίου,
γιατί ἐμαρτυρήσαμε γιά θέλημα Ἐκείνου.
Χτίστε το Μοναστήρι μου, σηκώστε τή σημαία
νά δοξασθῇ ὁ Ἑλληνισμός σάν τό Εἴκοσι-ἕνα.
Μή δειλιάσῃς τέκνον μου, μίλα μέ τήν καρδιά σου
χαρά Κυρίου βρίσκεται μέσα στά σωθικά σου.
Ἐγώ θά σ’ ἔχω, κόρη μου, μέσα εἰς τήν καρδιά μου
νά προσπαθῇς γιά τό καλό, νά λές γιά τό ὄνομά μου.
Ἐγώ, Αἰκατερίνη, θά τρέξω εἰς τά ξένα
νά βοηθήσω τούς πιστούς νά γράψουνε γιά μένα.
Μήν ἀμφιβάλλῃς, τέκνον μου, γιά τά δικά μου
λόγια
εἶναι γραμμένα, κόρη μου, μέ τῆς καρδιᾶς τό αἷμα.
Ἀγαπητοί μου, Χριστιανοί, δῶστε τόν ὀβολό σας
γιά νά χτιστῇ ἡ Ἁγία Μονή στόν λόφο τῶν
Καρυῶν μας.
Δέν εἶναι μόνο τά λεπτά, ἀγαπητά παιδιά μου,
θέλει δουλειά, πολλή δουλειά, νά γίνῃ ἡ
Ἐκκλησιά μου.
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Σάν μπῇ ὁ λίθος, τέκνα μου, πολύ θά τό χαροῦμε,
γιατί θά γίνῃ ἡ Ἐκκλησιά καί θά λειτουργηθοῦμε.
Σάν θά γίνῃ ἡ Ἐκκλησιά μας θἄρχεσθε ὅλοι ἐκεῖ
καί θά βρίσκετε ἀγάπη στήν καρδιά καί στήν ψυχή.

Φεβρουάριος 1962

Τέλειωσε, Αἰκατερίνη, γρήγορα τή δουλειά σου
γιατί ἔχω λόγια νά σοῦ πῶ νά γράψῃς στά
χαρτιά σου.
Ἀγάπην καί ταπείνωσιν καί καθαράν καρδίαν
πρέπει νἄχει ὁ Χριστιανός μέσα στήν κοινωνίαν.
Αὐτά τά λόγια ἐσύ πού λές, δέν τἄξερες παιδί μου,
ἀλλά Θεία Δύναμις φώτισε τήν ψυχήν σου.
Ποιός ἔχει τό δικαίωμα, ποιός ἔχει τέτοιο θάρρος,
νά λέγῃ τό τροπάριο καί νά τό γράφῃ ἄλλος;
Μόνο ἐμεῖς τήν ἔχουμε αὐτή τήν ἐξουσία
ἀπό τόν Ἰησοῦν μας τόν Χριστόν πού εἶναι
στήν Βασιλεία.
Ἐκεῖνος μᾶς τά δίδαξε τά ὄμορφα Του λόγια
μᾶς ἔκανε τέκνα Θεοῦ, μᾶς πῆγε στά Οὐράνια.
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Θαρθῇ καιρός, ὦ τέκνον μου, νά γράφῃς συνταγμένα
ὅσα ἀκοῦς μέ τοῦ Θεοῦ τή δύναμη ἀπό Ἐμένα.
Θά σέ φωτίσῃ ὁ Θεός πολύ μέσ’ στό κεφάλι,
νά συγκρατῇς τούς λόγους μου, νά μήν ἔχῃς τήν ζάλη.
Τώρα πού εἶναι, κόρη μου, ὁ εἰκοστός αἰώνας
θά γίνουν θαύματα πολλά σάν τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ μας.
Πολλά θ’ ἀκούσῃς, τέκνον μου, ἀπ’ τό δικό μου
στόμα
γιατί ἦταν θέλημα Θεοῦ νά βρίσκεσαι κοντά μας.
Δέ θά μπορέσω νά σου πῶ τά ὅσα ἔχω ἀκούσει
πού λέν’ οἱ ἄπιστοι γιά μέ καί τήν δική μας πίστη.
Θαρροῦν πώς δέν ξεύρω ἐγώ γιά ποιούς σκοπούς
μιλοῦνε.
Εἶμαι σέ ὅλων τίς καρδιές κι ἄς μήν παραπονιοῦνται.
Πῶς νά μέ δοῦν τά μάτια τους, πού εἶναι πλανημένα
στά ὑλικά, στά ἄπιστα, καί ὄχι εἰς ἐμένα;
Μή σέ ρωτοῦν, ὦ τέκνον μου, πῶς βλέπεις τό
ὅραμά σου,
εἶναι ἀόρατη φωνή πού μπαίνει στήν καρδιά σου.
Μάθε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μέσ’ στήν καρδιά σου
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γιά νά τά λές, ὦ τέκνον μου, στ’ ἀγαπητά
παιδιά μου.
Σκόρπισε τά βιβλία σου μέσα στόν κόσμον ὅλον
γιά νά διαβάσουν οἱ πιστοί νά στείλουν τόν
ὀβολόν τους.
Μή λαχταρᾶτε, Xριστιανοί, πλούτη σ’ αὐτόν
τόν κόσμο,
φυλάξτε τήν ἁγνή ψυχή σάν ρόδο μυροβόλο.
Ἔργα καλά νά κάνετε, τέκνα, εἰς τήν ζωήν σας
νά λάμψῃ τό ἀνέσπερο τό φῶς μέσ’ στήν ψυχήν σας.

29 Ἀπριλίου 1962

Ὁ Ἅγιος μοῦ λέγει:
«Ρουβήμ τόν ἔλεγαν, τέκνον μου, αὐτόν πού εὑ ρῆκα ὅταν ἦλθα εἰς τό Μοναστήρι. Ἦταν ἐτῶν ἑξῆντα
πέντε. Τόν πατέρα του τόν ἔλεγαν Γρηγόριο. Ἦταν
κι ἐκεῖνος, κόρη μου, πολύ δασκαλεμένος, ἀπό πατέ ρα Xριστιανό καί καλοαναθρεμμένος. Ἠθέλησε νά
ἔλθῃ στό Μοναστήρι νά σώσῃ τήν ψυχήν του, γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη. Τή μάνα του τήν ἔλεγαν Κατίνα.
Ἦταν ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀπό τό Μοσχονήσι.
Καί ὁ Ἀκίνδυνος, πού εἶναι καί ἐκεῖνος Μάρ 71

τυς, δέν βάσταξε ὁ ἄμοιρος καί ἔφυγε στήν σπηλιά.
Ἔφυγε μέσα ἀπ’ τήν φωτιά χωρίς νά τό θέλῃ, καί
κοίταζεν ὁ ἄμοιρος γιά νά γυρίσῃ πίσω».

30 Ἀπριλίου 1962

«Ἐδῶ εἶναι κι ὁ Νικόλαος, τ’ ἀγαπητό παιδί μου
πού δέθηκε στόν πλάτανο, γιά τοῦ Χριστοῦ
τόν λόγον.
Δέν ἄνθεξε ὁ ἄμοιρος στά τόσα βάσανά του,
ἔγειρε τό κεφάλι του καί βγῆκεν ἡ ψυχή του.
Ἦταν καλό παιδί κι ἀπό μεγάλο σόϊ,
ἀλλά ἦλθε ὁ κακόμοιρος καί βρῆκε τόν
θάνατόν του.
Ἀπό τούς Τούρκους, κόρη μου, πολύ ἐμαστιγώθη
μέ ἄγριο μαστίγωμα μέσα εἰς τά πλευρά του
γι’ αὐτό δέν ἄνθεξε πολύ εἰς τό μαρτύριόν του».

2 Μαΐου 1962

Τήν ὥρα πού προσευχόμουν, εἶδα μία λάμψη στό
δωμάτιό μου καί ἄκουσα τήν φωνή τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ
νά μοῦ λέγῃ: «Αἰκατερίνη πάρε χαρτί καί μολύβι νά
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Τό ἱερόν λείψανον τοῦ Διακόνου Ἁγίου Νικολάου,
ὅπως εὑρέθη καθ’ ὑπόδειξίν Του.
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γράψῃς αὐτά πού θα σοῦ πῶ». Ἀμέσως πῆρα χαρτί καί
μολύβι καί ἄρχισα νά γράφω τά παρακάτω, ἀλλ’ ὅταν
ἔγραφε τό ἀνάξιό μου χέρι δέν μποροῦσα νά καταλάβω τί ἀκριβῶς ἔγραφα. Ἀμέσως τότε ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου
μοῦ λέγει: «Μή σκέπτεσαι τήν ὥρα πού γράφεις. Δέν
ξεύρεις τί θά βάλῃς. Εἶναι λόγια Χριστοῦ, δέν ξεύρεις
νά τά συντάξῃς». Καί ἐνῶ ἔλεγε αὐτά ὁ Ἅγιος, τό χέρι
μου ἔτρεχε γράφοντας. Ἀπό αὐτήν τήν εὐλογημένη
ἡμέρα, τήν 2αν Μαΐου, ἔχει γράψει ἡ ἀμαθής μου σκέψις αὐτό τό ἐξαιρετικό κείμενο τοῦ παρόντος βιβλίου,
τό ὁποῖον ἔχω γράψει καί ζήσει μέ ἀκούραστη θέληση,
μέ ἀγάπη καί ὑπομονή διάχυτη, ἀντιπαρερχόμενη διά
τῆς προσευχῆς καί τῆς βοηθείας τοῦ Ἁγίου, τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, πού ποικιλοτρόπως προσπαθοῦν νά πληγώσουν τήν ἀθάνατη ψυχή μου.
Ἐκ τῆς Ἰθάκης γεννηθείς, ἐκ τῆς μητρός Ἑλένης
ἀπό πατέρα ξυλουργό, Χριστιανό μεγάλο
φτωχό παιδί γεννήθηκα, πατέρα δέν ἐγνώρισα
στά σπάργανα μέ ἄφησε.
Εἶσαι τοῦ κόσμου στόλισμα μέσα στήν Ἐκκλησία.
Χαρά σκορπίζεις Ἅγιε, χαρά καί εὐωδία.
Φύλαγε, Παναγία μου, τ’ ἀγαπητά παιδιά σου
δῶσε χαρά εἰς τήν ψυχήν νά βρίσκωνται κοντά σου.
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Ἐν Λέσβῳ ποτέ ἀθλήσαντες καί ἀγωνιζομένοι
Νικόλαος καί Ραφαήλ καί ἡ μικρά Εἰρήνη
ἐπέρασαν μαρτύριο φρικτό σάν τοῦ Χριστοῦ μας
καί ἔγινε λαμπροστέφανο καί μπῆκε στήν
ψυχή μας.
Δόξασε Παναγία μου, Πατέρα, Υἱόν καί Πνεῦμα,
τόν Ραφαήλ τόν Μοναχό, Διάκονο Νικόλα,
Εἰρήνη τήν ἁγνή ψυχή, μητρός Μαρίας τέκνον
πού σκόρπισαν χαρά καί φῶς στόν τόπο τῶν
θαυμάτων.
Θά γίνουν θαύματα πολλά, γιά νά πιστεύουν ὅλοι
νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό πού εἶναι στήν
Οἰκουμένη.
Προσκύνα, κόσμε, τόν Θεόν, Χριστόν τόν
Ἰησοῦν μας
καί παρακάλει μέ καρδιά τά θεῖα μεγαλεῖα.
Ποῦ νά βρεθῇ τέτοια χαρά μέσα στόν κόσμον ὅλον
τοῦ Ραφαήλ τά λείψανα Νικολάου καί Εἰρήνης,
Μαρίας καί Ἀκίνδυνου, Δασκάλου καί Προέδρου
τῆς Ὀλυμπίας τῆς Μοναχῆς, τοῦ πάτερ
Κωνσταντίνου.
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Καρδιές σας πολυάσχολες φύγανε μακρυά μας
καί δέν πιστεύουν στόν Θεό μηδέ στά λείψανά μας.
Θά γιατρευθοῦν πολλές καρδιές μέ τ’ ἅγια
λείψανά μας,
ὅταν θά προσκυνήσουνε μέ δάκρυα στά μάτια.

Ἰούνιος 1962

«Πρέπει νά σου πῶ, γιά τόν Θεόδωρό μας. Ἦταν
καί ἐκεῖνος εὐσεβής καί καλός διδάσκαλός μας καί
μαρτύρησε γιά τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ὅταν ἦλθαν
μέσα στήν Μονή, νά εὕρουν καταφύγιο, δέν ἤξευραν
τί θά εὕρισκαν μπροστά τους. Κάτι ἄγριοι ἄνθρωποι,
πού στά χέρια τους κρατοῦσαν τά σπαθιά τους,
ὅλους τούς ἐβασάνισαν μέσα στόν Γολγοθᾶ μας. Τούς
ἅρπαξαν, τούς ἔσφαξαν, τούς ἔκαμαν κομμάτια.
Γράψε καί γιά τόν Προεστό, παιδί μου Αἰκατερί νη, νά μάθῃς τά μαρτύρια πού πέρασε καί ἐκεῖνος.
Ὅταν ἄκουσαν πώς ἔρχονται οἱ Τοῦρκοι, ἔτρεξαν
στό Μοναστήρι μου νά εὕρουν καταφύγιο. Δέν μπόρεσαν οἱ ἄμοιροι νά σώσουν τήν ζωήν τους καί βρῆ καν καί αὐτοί τόν θάνατον».
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Ἰούνιος 1962

Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἀποκαλύπτει:
«Τή μάνα μου τήν ἔλεγαν Μαρία, θεία Αἰκατερίνη. Μᾶς ἔχασε ἡ ἄμοιρη μέσ’ ἀπ’ τήν ἀγκαλιά της
καί πόνεσεν ἡ δύστυχη γιά τά μικρά παιδιά της, πού
τά ἐπῆραν οἱ ἄπιστοι, τά σκότωσαν μπροστά της».

29 Αὐγούστου 1962
(Ξημέρωμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου).

Καθώς ἤμουν μισοκοιμισμένη ἔνοιωσα σάν νά
γινόταν ἕνας θόρυβος δυνατός καί ξύπνησα ξαφνικά.
Καί τότε εἶδα, ἡ ἀνάξια δούλη τοῦ Κυρίου, τήν
ἀκόλουθη ὀπτασία:
Βρέθηκα στόν Ἰορδάνη ποταμό. Στήν ὄχθη τοῦ
ποταμοῦ ἐστέκετο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ
τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, ἐπάνω δέ ἀπό
τόν Κύριον πετοῦσε μιά λευκή περιστερά. Σέ λίγο
εἶδα τό ποτάμι νά στρίβῃ τά νερά του, κατά τό «ὁ
Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω» καί εὐθύς ἐχάθηκεν
ὁ Κύριος ἀπό τά μάτια μου, ἔμεινε δέ ὁ Ἅγιος Ἰωάν νης καί μοῦ εἶπε:
«Χαράν καί ἀγαλλίασιν ἔχεις μέσ’ στήν καρδιά σου,
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ἔλα, Αἰκατερίνη, ἔλα στήν ἐκκλησιά μου.
Ἑπτά χρόνια πᾶνε, τέκνον μου, πού ἔχεις νά
λειτουργήσῃς
γιατί τό ἔκαμες αὐτό καί μ’ ἔχεις λησμονήσει;».
Πράγματι, εἶχα τάξει νά λειτουργήσω στήν ἐκκλη σία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στούς Πύρ γους τῆς Θερμῆς καί εἶχαν περάσει ἑπτά χρόνια
ἀκριβῶς.

3 Σεπτεμβρίου 1962

Εὑρέθηκα σέ ἔκσταση στόν τόπο τῶν Καρυῶν,
κοντά στήν βρύση πού εἶναι στόν δρόμο πρός τούς
Ἁγίους. Ἐκεῖ ἄκουσα τήν φωνήν τοῦ Ἁγίου νά λέγῃ:
«Τούς μυροβόλους θησαυρούς, τῆς μυρωμένης
γῆς μας
πού ἔδωσε τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ μας
δέν τούς φοβοῦνται οἱ ἄμοιροι τούς ἱερούς μας
τόπους.
Πέντε αἰῶνες πέρασαν μέσα στήν μυρωμένη γῆ μας
καί ξεπετάχτηκα, κόρη μου, νά σώσω τήν
ψυχήν σας.
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Ὁ Ἰησοῦς μας ὁ Χριστός μέ ἔφερε κοντά σας
νά θερμανθῇ ἡ πίστις σας καί νά σωθῇ ἡ ψυχή σας.
Ἄνοιξαν ὅλη τήν γῆ, εὑρῆκαν τά λείψανά μας
δέν μᾶς προσέχουν, κόρη μου, εἰς τόν Γολγοθᾶ μας.
Γράψε σ’ ὅλον τόν ντουνιᾶ καί στεῖλε τά βιβλία
γιά νά σοῦ στείλουν τά λεπτά νά γίνῃ ἡ Ἐκκλησία.
Μόνο μ’ αὐτό τό πρόγραμμα θά ’ρθοῦνε τά λεπτά
μου
νά γίνῃ ἡ ἐκκλησία μου καί νά χαρῇ ἡ καρδιά μου.
Ἐγώ θά πάω, κόρη μου, μαζί μέ τά γραπτά σου,
δέν θά τά ἀφήσω μοναχά γιά χάριν ἰδικήν σου,
γιατί τά γράφεις μέ χαρά καί μέ μεγάλο θάρρος,
γιά νά στηθῇ ἡ ἐκκλησιά καί πιά νά ἡσυχάσω.
Ὅλα τ’ ἄνθη τοῦ βουνοῦ καί τοῦ Μαγιοῦ τά κρίνα
πρέπει νά στολίζουνε τοῦ Ραφαήλ τό μνῆμα.
Ἄνθη καί τριαντάφυλλα πρέπει ἐσύ νά ραίνῃς
τοῦ Ραφαήλ τά λείψανα καί τῆς μικρᾶς Εἰρήνης,
τοῦ Νικολάου, κόρη μου, μαζί καί τῶν Μαρτύρων,
πρέπει ν’ ἀνάβετε κεριά εἰς ὅλων τῶν Μαρτύρων.
Τά μυροβόλα λείψανα, πού εἶναι στήν Ἐκκλησία
νά προσκυνᾶτε, Xριστιανοί, νά φύγῃ ἡ ἀπιστία.
Πρέπει τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὅλοι νά Τόν ὑμνοῦμεν
γιατί μᾶς χάρισε ζωή ἁγνή, νά Τόν εὐχαριστοῦμεν.
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21 Δεκεμβρίου 1962

Ἦταν ἡ ὥρα 3 περίπου τό ἀπόγευμα καί καθόμουν στό δωμάτιο πού ἔχω τούς Ἁγίους. Εἶδα μιά
λάμψη καί μοῦ φάνηκε ὅτι ἄνοιξε ὁ οὐρανός καί κατέβαιναν δύο κοριτσάκια μέ μακρυά φουστάνια. Θά
ἦσαν ἡλικίας 12-13 ἐτῶν καί τό ἕνα ἐλέγετο Εἰρήνη,
τό ἄλλο δέ Μαρία. Στά χέρια των κρατοῦσαν ἀπό
μία ὀρτανσία. Ἡ Ἁγία Εἰρήνη μοῦ εἶπε:
«Θεία Αἰκατερίνη μου, ἦλθα ἀπό τήν Αὐστραλία
καί σοῦ ἔφερα πολλά λεπτά γιά τήν ἐκκλησία. Ὅλος
ὁ κόσμος, θεία μου, καί μένα μέ λυπᾶται διότι μέ ἔκα-

Τό βέλος δεικνύει τό πιθάρι ἐντός τοῦ ὁποίου ἐκάη ζωντανή
ἡ μικρά κόρη Ἁγία Εἰρήνη.
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ψαν ζωντανή μέσα εἰς τό πιθάρι. Μή σέ φοβίζει, θεία
μου, τίποτα στήν ζωή σου, διότι ἔγινες τέκνον τοῦ
Θεοῦ καί ἔσωσες τήν ψυχήν σου. Τώρα καί ἐγώ στό
πλευρό σου στέκω μέ τήν ψυχήν μου τήν ἁγνή, γιά τό
καλό σου στέκω. Τό ἄνθος τοῦτο πού κρατῶ στό χέρι,
εἶναι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σάν κάμετε τήν εἰκόνα
μου, νά ἔχῃ τό ἄνθος τοῦτο πού κρατῶ, καί φωτοστέφανο στό κεφάλι. Τό ἄνθος αὐτό εἶναι γιά τίς ἁγνές
ψυχές».

16 Ἰουλίου 1963

Τό ἀπόγευμα πῆγα στόν Ἑσπερινό, στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Ὅταν ἐπέστρεψα στό σπίτι
ὡραματίσθηκα τόν Ἅγιον Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος μοῦ
εἶπε: «Θά σοῦ δείξω τόν παρθενικόν χορόν». Καί
ἀμέσως εἶδα, ἡ ἀνάξια, ἑπτά Ἁγίες οἱ ὁποῖες φοροῦσαν κάθε μία τήν στολὴ της καί σάρπα στό κεφάλι. Ἦταν σέ στάση κυκλική καί μέ τό δεξί τους χέρι
ἔκαναν τόν σταυρό τους ἀργά καί μέ σκυμμένο τό
κεφάλι. Ἡ πρώτη ἦταν ἡ Ἁγία Μαρίνα, πού στίς 17
Ἰουλίου ἑορτάζει. Οἱ ἄλλες ἦσαν ἡ Ἁγία Μαρκέλλα,
ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἡ Ἁγία Θέ κλα, ἡ Ἁγία Θεοκτίστη. Ἐγώ ἤμουν ἀπορροφημένη
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ἀπό αὐτό τό ὡραῖο ὅραμα καί κάποτε ρώτησα: «Ποῦ
εἶναι ἡ Ἁγία Bαρβάρα;». Καί τότε μοῦ ἀπήντησαν:
«Εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ἐμᾶς».
Ὅταν τό ὅραμα τελείωσε, ὁ Ἅγιος μοῦ ἐξήγησε
γιά ποιόν σκοπό μοῦ ἔδειξε αὐτό. Γιά νά μάθω δηλαδή πῶς πρέπει νά προσεύχωμαι καί ὅτι ἡ σάρπα πού
φοροῦσαν συμβολίζει τήν μεγάλη ταπείνωση.
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

13 Ὀκτωβρίου 1963

Βρισκόμουν στήν Ἀθήνα, διότι νοσηλευόταν σέ
μιά κλινική ὁ σύζυγός μου. Τήν 13ην Ὀκτωβρίου
πῆγα στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στόν Χολαργό. Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔκαμα παράκληση γιά τήν θεραπεία τοῦ
Παναγιώτη.
Ἀκολούθως διηγήθηκα στίς ἀδελφές τῆς Μονῆς
τά σχετικά μέ τόν Ἅγιο Ραφαήλ. Περί τά μέσα τῆς
ἀφηγήσεώς μου ὡραματίσθηκα τόν Κύριον μέ τό
ἀκάνθινο στεφάνι νά στέκεται στό μέσον τοῦ Ναοῦ
τῆς Μονῆς. Ἐκ δεξιῶν Tου στεκόταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, φορώντας ἐπανωκαλύμαυχο, καί ἐξ ἀριστερῶν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ μοῦ εἶπε: «Ἦτο θέλημα Θεοῦ, Αἰκατερίνη, νά
ἔλθῃς μέσα στήν Ἱερά Μονή, γιά νά εὕρουν τήν γαλή νη. Θά δώσουμε στά τέκνα μας ὅ,τι ποθεῖ ἡ καρδιά
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τους, διότι εἶναι εὔσπλαχνα παιδιά καί ὅλα μέ ἀγά πη. Ἐγώ, Αἰκατερίνη, τήν ὥρα τῆς Λειτουργίας ἤμουν
κοντά σου. Δέν μέ ἀντελήφθης κόρη μου. Δέν μέ
πρόσεξες, παιδί μου. Ἦλθα καί στήν παράκληση.
Στεκόμουν στό πλευρό σου. Γιά ὅλα τά τέκνα τοῦ
Θεοῦ, κόρη μου, προσευχόσουν».
Περί τό μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας βρισκόμουν
στήν οἰκία τοῦ Θεοδώρου Πάτση. Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, ὅπως ὁ Ἰωάννης ἦταν ἀγαπητός μαθητής καί ὑπήκουεν στήν διδασκαλίαν Mου,
ἔτσι καί ὁ Ραφαήλ εἶναι ἀγαπητός Mου μαθητής,
διότι ἐπέρασε μαρτυρικόν θάνατο ἀπό τούς βαρβάρους, χωρίς τήν παραμικρήν ἀγανάκτησιν. Καί γι’
αὐτὸν τόν λόγο σοῦ τούς ἐπαρουσίασα μαζί, καί γιά
νά σοῦ δείξω ἀκόμη, ὅτι τά ἀγαπητά τέκνα τοῦ Θεοῦ
εἶναι πάντα πλησίον Μου. Ἔγινες καί σύ μαθήτρια.
Πρέπει, ὅπως σκέπτεσαι τώρα, νά εἶσαι πάντοτε.
Προχώρει στήν διδασκαλίαν, πού σέ διδάσκει ὁ
Ἅγιος Ραφαήλ».

24 Ὀκτωβρίου 1963

Στήν οἰκία τοῦ Θεοδώρου Πάτση, ὅπου ἔμενα ὡς
φιλοξενούμενη, ὅλο τό διάστημα τῆς νοσηλείας τοῦ
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ἀνδρός μου, ὡραματίσθηκα τήν μικρή κόρη, τήν
Ἁγίαν Εἰρήνη, ἡ ὁποία μοῦ εἶπε: «Θεία Αἰκατερίνη,
ἦλθα ἀπό τόν θεῖο Παναγιώτη καί τώρα φεύγω στά
ἄρρωστα παιδάκια». Καί ἐνῷ ἡ Ἁγία μοῦ ἔλεγε αὐτά,
ἐγώ βρέθηκαν ξαφνικά σέ ἕνα μέρος μέ ἀραιά σπίτια,
μέ δένδρα καί μέ δρόμους. Τά σπίτια ἦσαν θάλαμοι
καί στά κρεββάτια ἦταν ξαπλωμένα ἄρρωστα παιδάκια.10 Ἐκεῖ δέ, εἶδα τήν Ἁγία Εἰρήνη νά περνᾷ καί νά
χαϊδεύῃ ἕνα ἕνα τά παιδάκια. Ἔπειτα γονατισμένη
μέ σταυρωτὰ τά χέρια Της ἔκανε πρός τόν Θεόν τήν
ἀκόλουθη προσευχή:
«Χριστούλη μου καί Πατέρα, χάρισε εἰς τά θλιμμένα αὐτά παιδιά ὑγεία, γιά να χαροῦν μιά μέρα.
Ὑγεία εἰς τά πόδια καί εἰς τά χέρια δῶσε τα, Χριστέ
μου.
Χριστούλη σάν φωνάζουμε, ἀνοίγει ἡ καρδιά μας.
Λυπήσου εὔσπλαχνε Χριστέ, χάρισε τήν ὑγείαν.
Καί σύ, ὦ! Παναγία μου, Μῆτερ Ἁγνή, σπλαχνίσου.
Μεσίτευσε στόν γυιόκα σου νά δώσῃ τήν εὐχήν Του.
Σκόρπισε στά παιδάκια αὐτά, τήν πίστη στήν
ψυχήν τους
10. Ἀπό τήν περιγραφήν πού ἔκαμα μετά ταῦτα, μέ ἐπληροφόρησαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά τό Νοσοκομεῖο Π.Ι.Κ.Π.Α. τῆς Βούλας.
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μέ τοῦ Θεοῦ τήν θέληση νά ζήσουν τήν ζωήν τους.
Εἶναι ἀθῶα, Κύριε˙ λυπήσου καί εὐσπλαχνίσου.
Ἐσύ πού ξεύρεις νά ἀγαπᾷς, τά τέκνα Σου λυπήσου.
Σάν περιστέρια στέκονται λευκά σάν τή Στολή Σου,
Ἐσύ τούς ἔδωσες πνοή, Χριστούλη μου λυπήσου.
Ὅταν θά πᾶμε στόν Γολγοθᾶ, στόν λόφο τῶν
Καρυῶν μας
νά λειτουργήσῃ ὁ παπᾶς γιά χάρη τῶν παιδιῶν μας.
Θεία Αἰκατερίνη, τώρα βρισκόμεθα κοντά στά
πονεμένα. Ἐγώ πολύ σέ προστατεύω. Θέλω νά σέ ἔχω
δίπλα μου, σάν μάνα μου σέ νοιώθω. Τήν ὄμορφή
σου τή ζωή, θεία, νά τήν προσέχῃς, διότι ἦταν θέλημα
Θεοῦ νά γράφῃς, νά μαθαίνῃς.
Θεία μου, λυπᾶται ἡ ψυχή, κλαίει, πονεῖ, δακρύ ζει, ὅταν βρίσκεται μακρυά ἀπό τόν Θεόν. Προσέξετε
Xριστιανοί, κοιτάξτε τήν ψυχήν σας νά μήν τήν πάρει
ὁ πονηρός».

25 Ὀκτωβρίου 1963
(Οἰκία Θ. Πάτση)

Ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ ὑπαγορεύει:
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«Ἁγία Εἰρήνη, μεσίτευσε εἰς τόν Ἰησοῦν μας
τόν Χριστόν, νά βρίσκωμε γαλήνη.
Ἀστέρας εἶσαι τ’ οὐρανοῦ καί τῶν Καρυῶν καμάρι,
ἐκάηκες ὁλοζώντανη μέσα εἰς τό πιθάρι.
Ἁγνό μπουμπούκι τριανταφυλλιᾶς ἔγινες
δοξασμένη
Εἰρήνη, κόρη τοῦ Προεστοῦ, πολυβασανισμένη,
πού στάθηκες σάν ἥρωας ἐμπρός εἰς τούς
βαρβάρους,
γιά τήν Πατρίδα, τόν Χριστό, μέ ὅλο σου
τό θάρρος».

31 Ὀκτωβρίου 1963

Εἶδα τό ἀκόλουθο ὄνειρο: Βρέθηκα στήν Κλινική,
ὅπου ἐνοσηλεύετο ὁ Παναγιώτης. Ἤμουν καθισμένη
δίπλα στό κρεββάτι του. Ἐπάνω ἀπό τόν ἄρρωστο
ἄνδρα μου ἦταν σκυμμένος ἕνας νέος, ἐξαιρετικά
ὡραῖος, καί φοροῦσε κάτι πού ἔμοιαζε σάν ναυτική
μπέρτα, ἐνῶ ἀπέναντί του στεκόταν μιά μαυροφορε μένη γυναίκα.
Τήν ἑπομένην, 1 Νοεμβρίου, ὡραματίσθηκα καί
εἶδα ὅτι βρισκόμουν σέ ἕνα πολύ ἀνοικτό καί λαμπε87

ρό μέρος, ὅπου ξαφνικά παρουσιάσθηκαν ἐμπρός
μου δύο νέοι μέ ἀσυνήθιστα χαρακτηριστικά. Τόν
ἕνα τόν ἀνεγνώρισα. Ἦταν ὁ νέος πού εἶχα δεῖ στό
ὄνειρό μου χθές καί ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε: «Εἶμαι ὁ Κοσμᾶς καί ἀπ’ ἐδῶ ὁ Δαμιανός». Τότε ἐγώ, κλαίουσα
ἀπό συγκίνηση, ἄρχισα νά ψάλλω τό «Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυματουργοί».
Σέ λίγο τούς βλέπω καί πάλιν, ἀλλ’ αὐτή τή φορά
νά συνοδεύωνται ἀπό τήν Παναγία. Τούς παρηκολούθησα νά ἐπισκέπτωνται διαφόρους ἀσθενεῖς,
βαστάζοντας κάτι στά χέρια. Τέλος, ὅταν ἀπεμακρύνοντο, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐγύρισε καί μοῦ εἶπε: «Λέγε
πάντοτε τό ἀπολυτίκιό μου».
Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, κατά τήν ὥρα τοῦ
Ἀποδείπνου, ἄκουσα μιά φωνή νά λέγῃ: «Ὁ Ἅγιος
Ραφαήλ μεσίτευσε στόν Χριστόν γιά τόν Παναγιώτη
καί ὁ Κύριος ἔδωσε τήν ἐντολή στούς Ἁγίους Ἀναρ γύρους νά τόν ἐπισκεφθοῦν καί νά τόν θεραπεύσουν.
Διψᾶ, κόρη, ἡ ψυχή σου γιά τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ;
Μάθε ὅτι ἡ δίψα αὐτή τῆς ψυχῆς δωρίζεται ἀπό τόν
ἴδιον τόν Θεόν. Γνώριζε πώς ἤσουν ἁμαρτωλή, ἀλλ’
ἦταν θέλημα Θεοῦ καί συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες σου.
Μέ τά μάτια τοῦ σώματος δέν μπορεῖς νά δῇς.
Τῆς ψυχῆς ὅμως τά μάτια γίνονται πολύ λαμπερά καί
μᾶς βλέπουν, διότι τήν ψυχήν δέν τήν κυκλώνει ἡ
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ἁμαρτία. Καί στήν ὅραση τῆς ψυχῆς ὀφείλονται τά
ὁράματά σου. Μέ τοῦ Θεοῦ τήν δύναμη πολλά θά
ἀξιωθοῦν νά δοῦν τά μάτια τῆς ψυχῆς σου. Ἐμεῖς οἱ
Ἅγιοι δέν γνωρίζουμε πότε θά συμβῇ ὁ ὁραματισμός.
Νά διαβάσετε τούς “Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας”,
πού ἦταν μαζί μέ τούς Ἁγίους Ἀναργύρους. Ἡ νύκτα
εἶναι κατάλληλη γιά προσευχή. Αὐτά εἶναι ἀνεξιχνίαστα
μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Νά εὑρίσκεσθε πάντοτε σέ διαρκῆ
προσευχή, διότι οἱ ἄνθρωποι στή ζωή ἁμαρτάνουν.
Τά γραπτά αὐτά πρέπει νά φυλαχθοῦν σάν ἱερά
κειμήλια, διότι θά διαβασθοῦν ἀπό γενεά σέ γενεά.
Δέν πρέπει νά τρομάζῃς στό ὅραμά σου. Πρέπει
σιγά-σιγά νά τό συνηθίσῃς. Λέγοντας τό “Πιστεύω”
δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά φοβᾶσαι. Μιά ἡμέρα νά
διαβάσῃς τό “Πιστεύω”, νά τό ἐξηγήσῃς καί νά προσπαθήσῃς νά νοιώσῃς μέ τόν δικό σου τρόπο τήν σημασίαν του.
Ὅλα θά σοῦ τά διδάξω ἐγώ μέ τόν ἰδικόν μου
τρόπον. Στούς ἱερούς μας τόπους, χρόνια πολλά ἐδί δαξα τόν διάκονον Νικόλαον, ἀλλά δέν ἐπρολάβαμε.
Μᾶς ἐπῆραν τήν ζωήν μας. Γι’ αὐτό καί ἔβαλα
πρόγραμμα εἰς σέ. Νομίζω πώς εἶμαι στήν ζωή καί δίδω
τήν σπουδήν αὐτή. Πρέπει αὐτά νά τά διαβάζῃς. Καί
οἱ φιλόσοφοι, ὦ κόρη μου, καί ἐκεῖνοι ἐδιδάχθησαν
καί ἔγραψαν τά βιβλία, πού διαβάζετε σήμερα».
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Μέρος Δεύτερον

Διδαχαί

ΔΙΔΑΧΑΙ

10 Ἰανουαρίου 1963

«Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ἐστίν ἡ δόξα καί ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχουν αἱ πύλαι τοῦ Παραδείσου.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχει ἡ καθέδρα τοῦ Βασιλέως
Θεοῦ καί τῆς Παναγίας.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχουν τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων,
Χερουβείμ καί Σεραφείμ.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχουν τά ἑξαπτέρυγα τῶν Ἀγγέλων
καί τῶν Ἀρχαγγέλων.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχει ἡ οὐρανία χαρά.
Ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ὑπάρχει ὁ Βασιλεύς τῆς γῆς καί τῶν
ἀνθρώπων.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῆς ἀγάπης.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς.
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Χαῖρε ὁ Βασιλεύς πάντων τῶν Ἁγίων.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῶν βυθῶν τῆς θαλάσσης καί τῶν
περάτων τῆς γῆς.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῆς ψυχῆς ἡμῶν.
Χαῖρε ὁ Βασιλεύς τῶν πάντων.
Χαῖρε ὁ παράδεισος τῆς ἀναγεννήσεως.
Χαῖρε ἡ κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε ἡ ἀναγέννησις τῶν ἀνθρώπων.
Τί εἶναι ἡ “ἀναγέννησις”; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκεται δέσμιος στήν ἁμαρτία καί ἔχει σάν ἐμπόδιο
τήν λύπην καί δέν ἠμπορεῖ νά συγκεντρώσῃ τήν σκέψη του, τότε σημαίνει ὅτι προχωρεῖ χωρίς τήν “ἀναγέννησιν” τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὑ ρίσκεται μακρυά Του.
Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος “ἔλθῃ εἰς ἑαυτόν” καί
αἰσθανθῇ ὅτι ἡ ψυχή του εὑρίσκεται μακρυά ἀπό τόν
Θεόν καί νοιώσῃ τό θανάσιμον σφάλμα του καί μέ
δάκρυα μετάνοιας παρακαλέσῃ τόν Ἐπουράνιον Πατέρα μας νά τόν συγχωρήσῃ καί νά τόν ἐπαναφέρῃ
στήν αἰωνία χαρά τοῦ Χριστοῦ μας, τότε γίνεται ἡ
ἀναγέννησις τῆς ψυχῆς».
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31 Μαΐου 1963

Ἤμουν στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Κατά
τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ἔπεσε τό μάτι μου σέ
μιά χελιδονοφωλιά πού ἦταν σέ κάποια γωνία τοῦ
Ναοῦ. Ἐκεῖ πρόσεξα τή μεγάλη στοργή, μέ τήν ὁποί αν φύλαγαν οἱ γονεῖς τά παιδιά των.
Σέ λίγο ἄκουσα τήν φωνήν τοῦ Ἁγίου νά μοῦ λέῃ:
«Οἱ γονεῖς πρέπει νά παραδειγματίζωνται ἀπό τά
πουλιά αὐτά, πού δέν εἶναι ἱκανά οὔτε νά σπείρουν,
οὔτε νά θερίσουν καί ἀπό τό πῶς προσέχουν, ὅταν
κτίζουν τήν φωλιά τους.
Πρέπει νά ὑπάρχῃ μεγάλη προσοχή τῶν γονέων
πρός τά παιδιά. Πρέπει δηλαδή οἱ γονεῖς νά προσέχουν
τά παιδιά των ἀπό τήν βρεφικήν των ἡλικίαν, διότι
ἔρχονται στόν κόσμο ἁγνά καί πρέπει νά φυτέψουν μέσα στόν κόλπο τῆς ψυχῆς των τήν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά ἀνατείλῃ ἀργότερα
πλουσία ἡ συγκομιδή τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου. Νά
βλαστήσουν δηλαδή καί νά εὐδοκιμήσουν οἱ ψυχές τῶν
παιδιῶν βλάστησιν χρήσιμον καί νά εὐωδιάσουν.
Εὐωδίες εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἐγκράτεια καί
ἡ ὑπομονή. Νά κάνουν ρίζες, κλαδιά καί ἀνθούς καί
νά καρποφορήσουν μέ ταπείνωσιν τά ἔργα τῆς ἀρετῆς.
Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τό πῶς τά πουλιά προσέ95

χουν τή φωλιά τους καί μέ πόσην καρτερικήν ἀγάπην
καί ὑπομονήν περιμένουν νά ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος καί νά
λάμψῃ τό φῶς, γιά νά πετάξουν στόν αἰθέρα, νά γίνουν γονεῖς καί νά ζήσουν τήν οἰκογενειακή χαράν
τῆς μητρότητος. Ἡ κάθε μητέρα, στήν ὁποία ἀνήκει ἡ
μεγαλύτερη φροντίδα γιά τήν ἀνατροφήν τῶν παιδιῶν, πρέπει νά παραδειγματίζεται ἀπό τήν ταπείνωσιν τῆς Ἀχράντου Παρθένου Μαριάμ, πού εἶναι τό
ὑπόδειγμα τῶν γυναικῶν».
15 Ὀκτωβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις, οἰκία Θ. Πάτση).

«Ὁ Χριστός, κόρη, ἐγεννήθη γιά μᾶς στή φάτνη
καί ἐκρεμάσθη στόν Σταυρό, γιά τά ἰδικά μας πάθη.
Ζήσετε ὅλοι μέ ἀγάπη στήν ψυχήν καί προσκυνεῖτε,
κόρη, τόν Χριστόν καί τήν Παναγίαν Μητέρα Του,
γιά νά σωθῆτε.
Ὅταν ἔχῃς χαρά μέσα στήν ψυχήν σου, πρέπει
θερμά δάκρυα νά τρέχουν ἀπό τά μάτια σου, νά Τόν
παρακαλῇς νά λάμπῃ καί νά ἀκτινοβολῇ στόν θρόνο
ὅπου κάθεται. Στήν προσευχή σου τήν θερμή νά λέγῃς
πάντα: “Bοήθα με Χριστέ μου”. Σάν θά ξανάρθω, κό ρη μου, πολλά θά σέ διδάξω. Γράφε μέ ἀγάπη στήν
καρδιά τά λόγια μου μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.
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Προχώρει στόν δρόμο σου. Τίποτα δὲν πρέπει νά σέ πικραίνῃ. Τοῦ Θεοῦ ἦτο θέλημα, Ἐκεῖνος θά σέ διδάξῃ».
18 Ὀκτωβρίου 1963
(Βράδυ, στήν κλινική).

«Τί σέ ἐρωτᾷ ὁ Παναγιώτης; Πῶς μέ εἶδες; Ἐμεῖς
εἴμεθα πνεῦμα ἄϋλον. Δέν εἴμεθα οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε
σκιά. Μόνον σέ ὄνειρο μᾶς βλέπουν ὡς ἀνθρώπους.
Μέ τοῦ Χριστοῦ τό ὄνομα πρέπει νά ζοῦμε ὅλοι,
νά γίνεται, κόρη, ἡ ψυχή ἁγνή σάν περιβόλι. Τό περιβόλι τοῦ οὐρανοῦ, πού λάμπει στόν αἰθέρα, στήν
Παναγιά καί στόν Χριστό, στόν εὔσπλαχνο Πατέρα,
Οὐράνιε Πατέρα μας, τοῦ σύμπαντος τοῦ κόσμου, σέ
Σένα βρίσκομε λιμάνι.
“Λιμάνι” ὀνομάζομεν, τέκνον μου, τήν ἀγάπην πού
ξεφυτρώνει στήν ψυχή καί λάμπει σάν διαμάντι».
20 Ὀκτωβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις, οἰκία Θ. Πάτση).

«Μέσα εἰς τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν
δυό φωλιές. Ἡ μία εἶναι τῆς ἀγάπης καί ἡ ἄλλη τοῦ
κακοῦ. Γιά νά νικήσῃ ἡ ἀγάπη πρέπει ἡ σκέψις μας
νά προσαρμόζεται στούς δρόμους τῆς ἀρετῆς, διότι
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τό κακό καιροφυλακτεῖ μέ ἀνυπομονησίαν, μήπως
ξεγελάσῃ καί ξερριζώσῃ τήν ἀγάπη ἀπό τήν φωλιά
της καί ἐξουδετερώσῃ αὐτήν, ὥστε νά τρέξῃ ἡ σκέψις
μας στό κακό. Καί τοῦτο προσπαθεῖ, γιά νά βυθίσωμεν τήν ἀθάνατη ψυχή μας στόν ρύπον τῆς ἁμαρτίας.
Διά τόν λόγο αὐτόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί
μεγάλη δραστηριότης, ὡς πρός τήν ἐξάσκηση τῆς
ἀγάπης, ὡς πρός τήν φωλιά πού φωλιάζει ἡ ἀγάπη.
Αὐτά πρέπει νά σᾶς γίνουν παραδείγματα ζωντανά,
γιά νά ἠμπορῆτε νά ἀκολουθῆτε τήν φωνήν τοῦ Θεοῦ.
Πρέπει νά μείνουν μέσα στήν σκέψη σου, νά τά εγκολπώσῃς μέσα στόν νοῦ σου, διότι ἡ ζωή εἶναι θάλασσα
μέ φουρτοῦνες ἀναπάντεχες, τίς ὁποῖες πρέπει νά
ἀντιμετωπίζῃς χωρίς δισταγμό.
Πῶς θά μιλήσῃς γιά τήν ἀγάπη; Πρέπει νά εὑρίσκῃς τό θάρρος μόνη σου, διαβάζοντας αὐτά πού ζεῖς
καί γράφεις ἀπό οὐράνια δύναμη, διότι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀσθενές πλάσμα. Ὅταν ὁ Θεός σέ προστατεύῃ,
μπορεῖς ἐλεύθερα νά προχωρήσῃς καί νά μιλήσῃς γιά
τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς.
Αἰκατερίνη, ὅλοι οἱ κήρυκες τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι, εἶχαν μόρφωσιν, πού
τήν ἀπέκτησαν μέ τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ θέληση καί μέ ὑπομονή ἐνίκησαν τήν ἀχαλί νωτη δραστηριότητα τῆς σαρκός, τήν ὁποίαν καθαράν
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καί ἐξαγνισμένην ἔθεσαν στήν προσταγή τοῦ Θεοῦ.
Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς ζωῆς μας. Ὅλα εἶναι
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν θέλωμε νά εἴμεθα πλησίον Του, πρέπει νά ἐκτελοῦμε τήν προσταγήν
Του τήν ἀγαθήν».

21 Ὀκτωβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις, οἰκία Θ. Πάτση).

«Ὅταν ὁ Θεός ἐκάλεσε τοὺς Μαθητάς, τούς παρεχώρησε τό πρῶτο στάδιο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
γιά νά τούς ὁδηγήσῃ στόν δρόμο τῆς ἀληθείας. Ἔπειτα ὅμως, γιά νά δῇ κατά πόσον θά ἐπορεύοντο στήν
ζωή πού τούς ἐχάραξε, τούς ἐδοκίμασε.
Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον πρέπει νά προσέχουν πάντοτε οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τά
πνευματικά μας τέκνα, πού ἔταξαν τήν θέλησίν τους
στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά ἔλθῃ ἡ ὥρα πού καί αὐτοί θά
λάβουν τό δεύτερο στάδιο, πού εἶναι καί τό δύσκολο.
Πρέπει νά δοκιμασθοῦμε πρῶτα στήν ταπείνωσιν, τήν
ὑπομονήν, τήν ἐγκράτειαν τῆς γλώσσης καί τήν θλίψιν.
Ὑπάρχουν μερικές δυσκολίες ἀπό διάφορα ἀνεξιχνίαστα καί ἀνυπολόγιστα ἐμπόδια. Διά τοῦτο, κατά πρῶτον, ἡ ἀρχή θά κουράσῃ λίγο τόν ἀγωνιστήν
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ἐκεῖνον, πού περιμένει ταχεῖαν καί τελείαν ὕψωσιν
ἀπό τόν Κύριον.
Προχώρει ὅμως, ἐσύ τέκνον μου, καί μή σκέπτεσαι καθόλου. Εἶναι θέλημα Θεοῦ καί ἔχεις δύναμιν
ἀπό τόν οὐρανόν. Ἄλλος φρουρεῖ τήν σκέψιν σου
καί τήν θέλησίν σου καί χαρίζει ὑπομονήν μέσα στήν
ζωήν σου».

29 Ὀκτωβρίου 1963

«Αἰκατερίνη, στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν
δύο σκέψεις καί δύο δρόμοι. Ὁ ἕνας τοῦ καλοῦ καί ὁ
ἄλλος τοῦ πονηροῦ. Γιά νά μπορέσωμε νά ἀκολουθήσωμε τόν καλόν δρόμον, πρέπει νά μήν ἀφήσωμεν νά
ἐπισκιάσῃ τήν σκέψιν μας ἡ μοχθηρία, ἡ ἀπιστία, ἡ
ἀνυπομονησία, καί νά μήν ἀκολουθήσωμε τόν κακόν
δρόμον, καθιστάμενοι ὄργανα τοῦ πονηροῦ, ἀλλά νά
ἀφήσωμε τήν σκέψιν μας νά τήν κυκλώνουν τά
ἄφθαρτα στελέχη τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τά ὁποία χαρίζουν τήν γαλήνην στήν ψυχήν».

30 Ὀκτωβρίου 1963

«Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει βαθειά τήν πίστη μέσα
100

του καί προσηλώνεται στόν καλό δρόμο καί προσπαθεῖ νά καλλιτερεύσῃ τήν ψυχικήν του κατάσταση
καί νά προσαρμόζῃ τήν σκέψη του στό ἀγαθόν, εἶναι
εὐτυχισμένος.
Διά τοῦτο, ἡ εὐτυχία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου
συνίσταται εἰς τήν πίστιν πρός τόν Θεόν καί εἰς τήν
πρᾶξιν τήν καλήν, ἡ ὁποία γίνεται μέ ἀγάπην. Πρέπει
συνεπῶς νά καλλιεργοῦμε τό ἔδαφος. Ἔδαφος ἐννοῶ
τήν πίστιν στόν Θεό καί τήν καλήν πρᾶξιν, ὅπως καλλιεργοῦμε τήν γῆν καί, διά τῆς καλλιεργείας, θέλομε
νά μᾶς δώσῃ ἐκείνη τόν πλούσιον καί ευλογημένον
καρπόν της, γιά τήν συντήρησιν τοῦ φθαρτοῦ σώματός μας. Αὐτό εἶναι ἕνα παράδειγμα, πώς χωρίς τήν
καλήν καλλιέργειαν, δέν μποροῦμε νά ἀπολαύσωμε
τά ἀγαθά. Αὐτά δέ, πρέπει νά μᾶς παραδειγματίζουν,
γιά νά πλησιάζωμε τόν Θεόν.
Μιά φορά, στήν παλαιάν ἐποχή, ὑπῆρχαν δύο
ἄνθρωποι, εὐσεβεῖς λεγόμενοι, καί ἠθέλησαν νά κά μουν μίαν πρᾶξιν ἀγαθήν. Μέ αὐτήν τήν σκέψιν
ἐνήργησαν, δέν ἐξεκίνησαν ὅμως ταπεινά καί προσεκτικά, γιά νά ἐπιτύχῃ ἡ ἐργασία τήν ὁποίαν ἐσκέφθησαν, ἀλλά μπῆκε μέσα στό βάθος τοῦ κόλπου τῆς
ψυχῆς των ἡ σκέψις, ὅτι κάνοντας μιά καλή πράξη θά
δοξασθοῦν. Κάνοντας δέ αὐτήν τήν πράξη τήν ἐλάχιστη, μέ ἐλατήρια ἐγωϊστικά, αὐτή σάν καπνός διελύ 101

θη. Γι’ αὐτό νά τούς ἔχετε σάν παράδειγμα καί νά μελετᾶτε τάς “Πράξεις τῶν Αποστόλων”.1
Πρᾶξις καλή – Θεοῦ εὐχή.
Πρᾶξις ἀγαθή καί ταπεινή – εὐλογία.
Πρᾶξις μέ ἀγάπη θεϊκή – ἀγαλλίασις Θεοῦ,
εὐχή καί εἰρήνη στήν ψυχή.
Θεοῦ προστασία – χαρά καί ὑγεία.
Ἀγάπη ἁγνή – δύναμις Θεοῦ καί στοργή.
31 Ὀκτωβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις, οἰκία Θεοδ. Πάτση).

Τό βράδυ διαβάζαμε τό Ἀπόδειπνο. Ὅταν εἴχαμε
φθάσει στήν εὐχή «ὁ ἐν παντί καιρῷ…» ὁ Ἅγιος μᾶς
διέκοψε, λέγοντας:
«Ὅταν βρίσκεσθε σέ προσευχή μέσα στήν κάμαρά σας
φτεροκοπᾶνε Ἄγγελοι καί χαίρεται ἡ καρδιά σας.
Ἄγγελοι ἀπό τόν Οὐρανό, ἀπό τήν Βασιλεία,
πού σᾶς φυλάγουν, τέκνα μου, ἀπό τήν ἁμαρτία.
Οἱ Ἄγγελοι γιατρεύουνε ὅλα τά πονεμένα
τούς δίνουν πίστη στήν ψυχή πού εἶναι λυπημένα.
1. Ἐννοεῖ ἐνταῦθα ὁ Ἅγιος τόν Ἀνανίαν καί τήν Σαπφείραν,
περί τῶν ὁποίων ἰδέ Πράξ. εʹ, 1-11.
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Ἐδῶ μέσα πού κάθεστε ρίχνομε εὐλογία,
νά κάνετε τήν προσευχή νά φεύγῃ ἡ ἁμαρτία».
5 Νοεμβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις, οἰκία Θεοδ. Πάτση).

Εἴκοσι περίπου ἄτομα εἶχαν συγκεντρωθεῖ στήν
οἰκία Πάτση γιά νά τούς διηγηθῶ τόν βίον καί τίς
ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Κατά τήν ὥραν τῆς
ἀφηγήσεώς μου, ξαφνικά σέ μιά στιγμή, μιά λάμψις
περιέλουσε τό δωμάτιο. Τήν λάμψιν αὐτήν ἀντελήφθησαν καί πολλοί ἀπό τούς παρισταμένους. Σέ λί γο ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου μοῦ εἶπε: «Αἰκατερίνη, γνωρίζεις γιά ποιό λόγο σᾶς ἔρριξα τήν λάμψη μου; Γιά νά
σᾶς θερμάνω τήν πίστη σας, διότι ὑπῆρξε στιγμή πού
ἐδοκιμάσθη ἐξ ἀμυδρᾶς ἀμφιβολίας. Προχωρεῖστε
ὅλοι σας, παιδιά, μέ ἀκλόνητη τήν πίστη. Προσευχηθῆτε στόν Θεόν νά σᾶς χαρίσῃ εἰρήνην, πού τόσον
τήν λαχταροῦν καί τήν ζητοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί,
γιά τήν ψυχήν τους τήν ἁγνή.
Χριστιανός γεννήθηκες, Χριστιανός νά πεθάνῃς.
Μήν τούς ἀκοῦτε τούς πονηρούς, πού ἔχουνε τήν πλάνην. Θέλουν νά σᾶς πλανέψουν, νά πᾶτε μακρυά μας.
Δέν ἔχουν πίστιν σταθερή, δὲν νοιώθει ἡ ψυχή τους τήν
δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, πού τούς χάρισε τήν πνοήν τους.
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Πνοή εἶναι ἡ ψυχή, ἀθάνατος ὑπάρχει. Μόνον τό
πνεῦμα τό πονηρόν, αὐτό τήν θανατώνει.
Ὅταν προσέξῃ ὁ Χριστιανός, γιατρεύει τήν ψυχή
του καί δέν τήν ἀφήνει νά χαθῇ. Ὅταν χαθῇ ἡ ψυχή,
κλαίει, πονεῖ, δακρύζει καί λέγει: “Δέν μέ προσέξατε”.
Διά τοῦτο μήν ἀφήνετε τήν ψυχήν σας νά πλανηθῇ
στήν ὕλη, στά φθαρτά τοῦ κόσμου. Δέν ἔχει καμμίαν
ἀξίαν ἡ ζωή, ἄν δέν προσέξωμε τήν ψυχήν. Διά τοῦτο
μήν πλανᾶσθε, τέκνα μου, καί χάσετε τήν ψυχὴ σας.
Διαβάστε προσεκτικά τά Εὐαγγέλιά μας, διότι αὐτά
ἐγράφησαν μέ τοῦ Θεοῦ τήν δόξαν καί τήν Χάριν, νά
τά διαβάζουν οἱ πιστοί, νά λάμπῃ ἡ ζωή τους».

8 Νοεμβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις)

«Τά ὁράματα ἐμφανίζονται ἐνώπιον τῶν Χριστιανῶν γιά νά ἐνδυναμώσουν τήν πίστιν των καί νά
καθαρίσουν τήν ἀδράνειαν τῆς ψυχῆς των. Διά τοῦτο,
πολλά τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀπό τίς ὁραματικές μας ἐμφανίσεις, καθαρίζουν τόν ρύπον τῆς ψυχῆς των.
Αἰκατερίνη, ἡ ποίησις εἶναι οὐράνιον χάρισμα,
διότι καί ὁ Χριστός ἐδίδαξε σάν νά ἀπήγγελλε ὕμνους
καί μέ τοῦτο ἤθελε νά θερμάνῃ τούς ἀνθρώπους. Μή
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σχολιάσετε τήν ποίηση, διότι μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος δίδεται».
10 Νοεμβρίου 1963

«Μέσα στήν καρδιά μας ἄς φωλιάσῃ ἡ θερμή ἀγάπη καί ἄς ξεφυτρώσῃ ἡ σταθερή πίστις πρός τόν Θεόν
καί ἄς γίνουν πουλιά ἀθῶα νά κελαϊδοῦν τά θεῖα
ἐμβατήρια γιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας. Πρός
τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νά ἐγκολπωθοῦμε τήν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀνάγκη
νά μᾶς ἐκλύσουν οἱ ἀθάνατοι λόγοι Του, πού ἀνακουφίζουν τήν ψυχήν καί τήν στολίζουν, σάν τό χρυσάφι
πού περιβάλλει τά ἀντικείμενα καί τά προφυλάσσει
καί τά στολίζει. Ἄς προσέχωμεν λοιπόν ἀδελφοί,
ὥστε στήν καρδιά μας νά φωλιάζῃ ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή,
πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον.
Ἄν σᾶς τυλίγουν οἱ θεόπνευστοι καί χρυσοί λόγοι
τοῦ Εὐαγγελίου, θά φύγουν οἱ πόνοι σας καί σάν καπνός θά διαλυθοῦν στόν αἰθέρα καί θά σᾶς περιβάλῃ
ἡ θεῖα στοργή τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας.
Κάποτε, μία μητέρα εἶχε στήν καρδιά της μιά θλίψη καί πάντα μονολογοῦσε καί μέ παράπονο ἔλεγε:
“Ὤ, Θεέ μου, τί νά κάμω γιά νά ἀνακουφισθῶ ἀπό
τήν θλίψη, πού μέ βασανίζει στίς ἡμέρες τῆς ζωῆς
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μου; Αἰσθάνομαι κάτι σάν νά ζητῶ, χωρίς νά μπορῶ
νά τό ἐκφρασθῶ”. Μιά ἡμέρα ὅμως στήν προσευχή
της, ἐζήτησε τήν προστασίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀμέσως
ἔνοιωσε ἀληθινή χαρά νά τήν κυριεύῃ αὐθόρμητα
καί εὑρέθη σέ τόπους γεμάτους ἀγάπη.
Γι’ αὐτό πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά μή χάνῃ τό θάρρος του, ὅ,τι καί ἄν τοῦ συμβῇ στήν ζωή του, ἀλλά
νά ζητῇ τήν προστασίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀμέσως θά τήν
ἔχῃ καί θά εὑρίσκῃ τήν χαράν.
Ἄνθη προβάλλουν στήν ζωή,
στοῦ Χριστιανοῦ τό βῆμα,
πού προσκυνάει τόν Σταυρό
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.
Ἔχει κλαδιά ὁ ἄνθρωπος
μέ φύλλα καί λουλούδια,
πού ἄν δέν καλλιεργηθοῦν
γίνονται ἁμαρτίες.
Μέ ἀρετήν καί φρόνησιν
καί ἀγάπη στήν καρδιά σας,
θά γίνουν ρόδα εὔοσμα
γιά τήν ἁγνή ψυχὴ σας.
Τά ἄνθη εἶναι οἱ πράξεις, οἱ ἅγιες, πού θά εὑρεθοῦν στήν ψυχή, νά τήν ἀνακουφίσουν».
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15 Νοεμβρίου 1963
(Ἐν Ἀθήναις).

«Πρέπει νά γίνουν πολλές ὁμιλίες ἐπάνω στήν διδασκαλία γιά τήν φωλιά. Νά τήν μελετήσετε προσεκτικά καί νά ἐμβαθύνετε στό νόημά της. Στήν κάθε
της λέξη περιέχεται ὁλόκληρη διδασκαλία».

26 Νοεμβρίου 1963

Ὅταν ἔρχεται ἡ ἑορτή κάθε Ἁγίου ἤ Ἁγίας, οἱ
Xριστιανοί πρέπει νά προσεύχωνται περισσότερον
θερμά, μέ κατάνυξιν καί ἀγάπην, καί νά παρακαλοῦν τούς Ἁγίους νά μεσιτεύουν πρός τόν Κύριον
γιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς τους. Ἡ κάθε ἑορτή Ἁγίου εἶναι γιά τούς Xριστιανούς μία σοβαρή ὑπενθύμισις τῶν δεινῶν μαρτυρίων πού ὑπέστησαν οἱ Ἅγιοι,
γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἐδοξάσθησαν ἀπό τόν
Θεόν καί μέ δόξαν ἔλαβον μέρος στήν Βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν.
Ἄς τούς τιμᾶμε λοιπόν καί ἄς ἐπικαλούμεθα τήν
βοήθειάν των, γιά νά μᾶς ἐνισχύσουν στήν προσευχήν
μας καί ἄς εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἡ προσευχή μας τότε θά
εἰσακουσθῇ ἀπό τόν Θεόν. Ἄς τιμᾶμε τήν μνήμην των
καί ἄς παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους νά εἶναι πάντοτε
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συμπαραστάται καί ἄγρυπνοι φρουροί στήν ζωήν
μας. Ἀκόμη δέ περισσότερον νά ζητᾶμε τήν βοήθειάν
των στίς ὧρες πού μᾶς καταπιέζει ἡ θλῖψις καί μᾶς
πλήττει ἡ συμφορά».

Διδαχή περί τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ.

«Ὅλοι πρέπει νά πηγαίνωμε στήν ἐκκλησία μέ
καθαρή καρδιά καί μέ σεμνήν ἐμφάνιση, διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι Οἶκος τοῦ Θεοῦ.
Οἶκος Θεοῦ ἐστίν ὁ Θεός.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ ἀγάπη.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ ἀλληλεγγύη.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ ἀλήθεια.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ προσαρμογή τῆς σκέψεως εἰς τό καλόν.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ ὑπομονή τῆς καρδίας.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ἐστίν ἡ ὤθησις τῆς ψυχῆς πρός
τήν ἀγάπην.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχει ἡ ταπείνωσις τῆς
ψυχῆς.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχει ἡ στοργή τῆς ψυχῆς.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχει ἡ στοργή τοῦ Θεοῦ.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχουν οἱ Ἄγγελοι.
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Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχει ἡ Ἄφθαρτος καί
Ἄσπιλος Παρθένος.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχουν τά ἐπουράνια
ἀγαθά.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχουν οὐράνια χαρίσματα.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου ὑπάρχουν ἀνοικταί αἱ πύλαι
τοῦ Παραδείσου, ὅταν ἔχωμεν ἀγάπην καί φόβον
Θεοῦ εἰς τήν ψυχήν.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ὦ ψυχή, εὐφραίνου.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ὦ ψυχή, χαῖρε τό ἀμάραντον ρόδον (ἀμάραντον ρόδον εἶναι ἡ καρδιά τοῦ Παραδείσου).
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ὦ ψυχή, εὑρὲ χαράν αἰωνίαν.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ὦ ψυχή, χαῖρε τήν εὐσπλαχνίαν
τοῦ Θεοῦ.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ὦ ψυχή, ἀγάλλου ἐν μέσῳ προσευχῆς.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, οὐχ ὑπάρχει φιλοσοφία ἀνθρωπίνη.
Ἐν Οἴκῳ Κυρίου, ἀγαλλίασις καί ἀγάπη ψυχῆς
ὑπάρχει.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου, σπείρεται ὁ σπόρος τοῦ
καλοῦ.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου, χάριν λαμβάνει ἡ ψυχή.
Ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου θέλω σωθῆναι».
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Εἰς τό: «Καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις μου».
«Πνεῦμα εὐθές: Ἐννοούμεν τό ἄκακο, τό χαρμό συνο, τό ἀληθινό, τό ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καί ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἔχῃ μέσα του τὸ πνεῦμα τό εὐθές, ἔχει τήν
ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Διά τοῦτο, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νά φροντίζῃ γιά νά εἰσέλθῃ μέσα στήν ψυχήν του
αὐτό τό πνεῦμα τό εὐθές.
Πνεῦμα εὔσπλαχνον: Εἶναι ἡ ψυχή πού γνωρίζει
νά ἀγαπᾷ, νά συμπάσχῃ, νά βοηθᾷ, νά παρηγορῇ, νά
συμμερίζεται τόν βαθύ πόνον τοῦ πάσχοντος ἀδελφοῦ.
Εἶναι ἡ ψυχή πού ἐργάζεται γιά τήν ἐξάπλωσιν τοῦ
Εὐαγγελίου, μέ κίνητρον τήν ἀγάπην πρός τόν ἁμαρτωλόν. Πρέπει νά λυπούμεθα μέσα ἀπό τήν ψυχήν μας
γιά τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μακράν τοῦ Θεοῦ.
Πνεῦμα ἄκακον: Εἶναι ἡ ψυχή, πού δέν ἔχει κα κίαν μέσα της. Ἡ κακία εἶναι γνώρισμα τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος μέ κακίαν ἐπιζητεῖ νά ἀποσπάσῃ τόν
ἄνθρωπον ἀπό τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τήν ἀγκά λην τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται συνεπῶς μεγάλη προσοχή
καί πολλή προσπάθεια, γιά νά βασιλεύσῃ στήν ψυχήν μας αὐτό τό ἄκακον καί καθαρόν πνεῦμα.
Πνεῦμα ἀκούραστον: Ἀκούραστον πνεῦμα ἔχομεν, ὅταν βαδίζωμεν στήν παροῦσαν ζωήν χωρίς νά
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κουραζώμεθα ἀπό τάς δυσκολίας καί τάς δοκιμασίας,
καί χωρίς νά παραπονούμεθα γιά τήν ταλαιπωρίαν
πού καθημερινῶς ὑφιστάμεθα. Πρέπει νά βαδίζωμεν
μέ ὑπομονήν καί νά διατηροῦμε μέσα μας ἀτμόσφαιρα γαλήνης.
Ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου: Δηλαδή,
θρόνιασε μέσα στά ἔγκατα τῆς ψυχῆς μου τό πνεῦμα
Σου τό ἀγαθόν, ἀπό τό ὁποῖον τόσην ἀνάγκην ἔχει ἡ
ψυχή μου».
Διδαχή ἐκ τῶν σπαρτῶν.

«Γιά τήν κάθε πάθηση τῶν σπαρτῶν καί τῶν φυτῶν ὑπάρχει πάντοτε τό κατάλληλο φάρμακο, ἐμεῖς
δέ τρέχομε πάντοτε γιά νά τό εὕρωμε καί νά τό ἀγοράσωμεν προκειμένου νά ἀπαλλάξωμε τό φυτόν ἀπό
τήν ἀσθένειάν του καί νά σώσωμεν τόν καρπόν γιά
τήν τροφήν τῆς ζωῆς μας.
Εἴδατε πόσον τρέχει ὁ ἄνθρωπος καί πόσες φροντίδες καταβάλλει, ὅταν θέλῃ νά γλυτώσῃ τό φυτόν
καί νά κερδίσῃ τήν καρποφορίαν; Γιά τήν ψυχήν του
ὅμως, πόσες φροντίδες καταβάλλει γιά νά τήν σώσῃ;
Ποῖα φάρμακα χρησιμοποιεῖ γιά νά τήν προφυλάξῃ
ἀπό τά μικρόβια τῆς ἁμαρτίας, πού τήν ἀπειλοῦν καί
τήν προσβάλλουν;
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Καί ὅμως τά φάρμακα μᾶς τά ὑπέδειξεν ὁ Κύριος:
Εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ θερμή προσευχή καί ἡ ταπείνωσις.
Καί πρέπει νά τά χρησιμοποιοῦμε πάντα, ζητοῦντες
συγχρόνως καί τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διά τῆς
ὁποίας καί μόνον μπορεῖ νά ἀναγεννηθῇ ἡ ψυχή μας
καί νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τά μικρόβια τῆς ἁμαρτίας.
Διάλογος τῆς ψυχῆς πρός τό σῶμα.

«Ὅταν ἡ ψυχή ἐγκαταλείπῃ πλέον τό φθαρτό
σῶμα καί βαδίζῃ μέ γοργό βῆμα πρός τήν αἰωνιότητα, ἐάν διαισθάνεται ὅτι θά καταδικασθῇ ἀπό τόν
Δίκαιον Κριτήν, τότε πονεῖ καί θρηνεῖ καί κλαίει καί
ἀπευθυνόμενη, μέ πικρό παράπονο, πρός τό ἄπνουν
σῶμα λέγει: “Γιατί, ὦ ἄνθρωπε, ἐδημιούργησες ἕναν
φαῦλο κύκλο γύρω σου, κύκλο πολλῶν καί ἀναρίθμητων ἁμαρτιῶν καί μέ ἔρριξες ἔτσι στόν Ἄδη;
Γιατί μέ παραμέλησες τόσο καί δέν ἔχω τό σθένος, τό
θάρρος καί τήν δύναμη νά παρουσιασθῶ ἐνώπιον
τοῦ μεγάλου μου Κριτοῦ; Γιατί δέν ἐπρόβλεψες καί
διατί δέν ἐφρόντισες νά εὑρεθῇς ἐντός τοῦ νυμφῶνος τοῦ Χριστοῦ μέ ἀναμμένην τήν λαμπάδα, καθώς
ἔπραξαν οἱ προνοητικές Παρθένες, ἀλλά εὑρέθης
ἔξω τοῦ νυμφῶνος καί πλέεις μέσα στό ζοφερό σκο τάδι; Γιατί δέν ἐφρόντισες νά ἀποβάλῃς τήν μοχθη 112

ρίαν πρός τούς ἀδελφούς σου καί τόν ἐγωϊσμόν,
ἀλλά ἄφηνες τά πάθη αὐτά νά σοῦ κατατρώγουν τήν
ψυχήν; Γιατί ἐσυκοφάντησαν τά χείλη σου ἀθώους
ἀνθρώπους; Γιατί τά χείλη σου ὤμοσαν ὅρκον ψευδῆ,
ἐν ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελίου; Γιατί, τέλος, ἐδημιούργησες, ὦ ἄνθρωπε, ἀδιαπέραστα τείχη καί ἐμπόδια δι’
ἐμέ καί δέν ἐμερίμνησες, ὦ ἄφρον, γιά τήν μετά τόν
θάνατον ἀνάπαυσίν μου;”».
Εἰς τό: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης
προσέλθετε».
«Κατ’ ἀρχήν, κατά λέξιν ἐξηγούμενον, μᾶς λέγει:
“Προσέλθετε πιστοί μέ τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, μέ πίστιν
καί μέ ἀγάπην”.
Ἐπ’ αὐτοῦ ὅμως ὑπάρχουν πολλές ἔννοιες καί εἰς
αὐτό ἀποδίδονται πολλές σημασίες.
Α. Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος νά προσέλθωμε μετά φό βου Θεοῦ. Ἐλᾶτε, μᾶς λέγει, κοντά Μου, ἀφοῦ ἐνδυθῆτε μέ τό ἔνδυμα τῆς ἀγάπης. Ἡ δέ ἀγάπη εἶναι
ὅπλον ἀήττητον, ὅπλον ἄφοβον, ὅπλον ἀγαθόν, ὅπλον
ἀείφωτον, ὅπλον δυναμικόν, ὅπλον ἀλάνθαστον,
ὅπλον εὐεργετικόν, ὅπλον ἄνευ βλάβης.
Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ συνδέεται μέ τήν πίστιν. Πιστεύω στόν Θεόν καί Tόν φοβοῦμαι καί ὁμολογῶ ὅτι
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ἕνας εἶναι ὁ Θεός. Ὁ Ἀναμάρτητος, ὁ Πολυέλεος, ὁ
Πολυεύσπλαχνος.
Ὁ Θεός λοιπόν μᾶς καλεῖ κοντά Του, μᾶς φωνάζει στό τέλος τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί μᾶς λέγει:
“Ἔρχεσθε πάντα κοντά Μου μέ εὐλάβειαν καί μέ πίστιν καί ἐνδυθῆτε τήν ἀγάπην Μου, ἡ ὁποία μόνη
αὐτή βλαστάνει καί ἀνθίζει στήν ζωήν σας”.
Β. Δευτέρα σημασία τῆς φράσης “Μετά φόβου
Θεοῦ” εἶναι ὁ φόβος τοῦ πονηροῦ. Ὁ πονηρός εἶναι
πάντοτε πολυμήχανος καί πανοῦργος. Ρίχνοντας τά
πονηρά του βέλη μᾶς ἑλκύει σάν μαγνήτης καί μᾶς
αἰχμαλωτίζει καί τότε δέν ἔχομε τήν δύναμιν νά ἀφήσωμεν τήν σκέψιν μας νά πλανηθῇ στούς ὁρίζοντας
τοῦ ἀγαθοῦ. Ἡ ψυχή τότε μπερδεύεται στά δίκτυα
τοῦ Πονηροῦ καί τῆς ἁμαρτίας, τῶν ὁποίων οἱ κόμποι εἶναι στερεοί σάν ἀτσαλένιοι. Ἀλλοίμονο στήν
ψυχήν πού θά ἐμπλακῇ σέ αὐτά. Διά τοῦτο πρέπει νά
φοβούμεθα τόν Ππονηρόν.
Γ. Ὑπάρχει ὅμως καί τρίτη σημασία: “Προσέλθετε”,
μᾶς λέγει, “μετά φόβου Θεοῦ, φοβούμενοι καί ἀποδιώ κοντες τήν ἁμαρτίαν, τήν πλεονεξίαν, τήν ἁρπαγήν,
τήν ἀνυπομονησίαν, τήν ἀπρεπῆ φαντασίαν”.
Ὁ τρόπος πού θά ἠμπορέσωμὲ νά καταταγοῦμε
στόν ἀγαθό καί εὐλογημένο φόβο τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι
δέν πρέπει νά ἀφήνωμε νά μᾶς κυκλώνῃ ἡ ἁμαρτία,
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διότι τά βέλη τῆς ἁμαρτίας εἶναι φαρμακερά καί κινοῦνται κατ’ εὐθεῖαν γραμμήν πάντοτε. Ἡ ἁμαρτία
εἶναι γλυκειά, εἶναι εὐχάριστη, εἶναι εὔθυμη, διότι
εἶναι ζυμωμένη μέ τήν ὕλην τοῦ Πονηροῦ. Γιά νά ἀποφύγωμε δέ τήν ζύμην αὐτή τοῦ Πονηροῦ πρέπει νά
ἀναλογισθοῦμε τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, τόν ἀγαπητόν,
τόν ἀγαθόν, τόν ἀκούραστον φόβον τοῦ Θεοῦ, καί νά
στρέψωμε τόν λογισμόν μας στήν εὐθεῖαν γραμμήν
πού ἐχάραξεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ σημερινός δρόμος πού ἀκολουθοῦν οἱ διάφορες κοινωνίες εἶναι ἐστραμμένος πρός τήν ἁμαρτίαν.
Αἰτία δέ τούτου εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτισμοῦ
–τοῦ κακῶς ἐννοούμενου πολιτισμοῦ– στόν ὁποῖον
ποικιλοτρόπως φροντίζουν διάφοροι ἰθύνοντες τάς
τύχας τοῦ κόσμου νά μυήσουν τήν ἀνθρωπότητα.
Ἄλλη πάλι αἰτία εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τοῦ Σοσιαλιστικοῦ πολιτισμοῦ, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου προσπαθοῦν μέ τήν σκέψιν των νά δημιουργήσουν νέον τρό πον ζωῆς καί νά ἐξαγάγουν συμπεράσματα, τά ὁποῖα
νομίζουν ὅτι θά εἶναι περισσότερον ἀποτελεσματικά
γιά τήν ὁμαλήν ζωήν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀπό ἐκεῖνα
πού ἐθέσπισεν ὁ Κύριος, παραβλέποντες ἐν ταὐτῷ
τόν ἀληθινόν Σοσιαλισμόν, δηλαδή τῆς βασιλείας
τοῦ Χριστοῦ τῆς ἐν οὐρανοῖς».

115

«Διδαχή περί Ἀγάπης»

«Ἀγάπη ἐστίν ὁ Θεός.
Ἀγάπη ἐστίν ὁ Χριστός.
Ἀγάπη ἐστίν τό Ἅγιον Πνεῦμα.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ Παναγία.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ ταπείνωσις.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ ὑπομονή.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ καλή πρᾶξις.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσης καί τῆς
σαρκός.
Ἀγάπη ἐστίν ἡ ἀλληλεγγύη.
Πρέπει νά ἀγαπᾶμε μέ καθαρή καρδιά. Πρέπει
νά εἴμεθα ταπεινοί γιά νά ἀγαπᾶμε τόν πλησίον μας.
Πρέπει νά εἴμεθα ὡπλισμένοι μέ ὑπομονήν, γιά νά
ἀγαπᾶμε κάθε συνάνθρωπόν μας.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεί.
Ἡ ἀγάπη εὐλογεῖ.
Ἡ ἀγάπη ζεῖ.
Ἡ ἀγάπη συντελεῖ.
Ἡ ἀγάπη λύει τά δεσμά τοῦ πονηροῦ.
Ἡ ἀγάπη σπείρει τόν σπόρον τοῦ δικαίου ἀδελφοῦ.
Ἡ ἀγάπη συγχωρεῖ.
Ἡ ἀγάπη αποδιώκει τό κακόν.
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Ἡ ἀγάπη ἐπιβάλλει στήν σκέψη νά ἀποδιώξῃ τόν
πονηρόν.
Ἡ ἀγάπη ἀναγεννᾶ.
Ἀγάπην ζητεῖτε.

Πρέπει νά ἀφήνωμεν τήν σκέψη μας νά τρέφεται
ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί τοῦ: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας».
«Ἡ ἁγία αὐτή φράσις μᾶς φανερώνει τήν παντοδυναμίαν τοῦ Θεοῦ. Τό πᾶν ὁ Θεός ἐποίησε, τά πάντα
ὁ Θεός ἐτεχνούργησε, καί τά ὁρατά καί τά ἀόρατα,
καί τά γήϊνα καί τά ἐπουράνια, καί τά ὑλικά καί τά
ἄϋλα, καί τά φυσικά καί τά μεταφυσικά. Ὅ,τι ἔκαμε
ὁ Μεγάλος Θεός, τό ἔκαμε μέ προσοχὴν καί μελέτην,
διότι ξεχωρίζει τό καλό καί τό κακό. Καί μέ τόν τρό πον αὐτόν τόν ἀκούραστον, μέ τήν θείαν αὐτήν ταξινόμησιν ἐδημιούργησεν αὐτό πού ὀνομάζομεν ἄπειρον, τό σύμπαν. Διά τοῦ ὅρου “σύμπαν” ἐννοοῦμε
ὅ,τι ὑπάρχει ἐν γενικότητι. Ὄχι δηλαδή μόνον ὅ,τι
βλέπομεν στήν γῆ καί στόν οὐρανό, ἀλλά καί ὅ,τι δέν
μποροῦμε νά δοῦμε μέ τά ἀνθρώπινά μας μάτια.
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Ὅλα λοιπόν αὐτά ὁ Κύριος τά “ἐποίησεν ἐν σοφίᾳ”. Ὅλα ἔγιναν σοφά καί ἀλάνθαστα καί γιά τούτου
πρέπει νά θεωρῆται –καί εἶναι πραγματικά– εὐτυχι σμένος ὁ Xριστιανός ἐκεῖνος πού παρακολουθεῖ, μελετᾶ καί ἐμβαθύνει στήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι εὐτυχισμένος, λέγω, καί στήν προσωρινήν του
αὐτή ζωή καί μετά θάνατον. Ναί, καί μετά θάνατον θά
εἶναι εὐτυχισμένος, διότι ἡ ψυχή δέν χάνεται, δέν
εἶναι φθαρτή ὅπως εἶναι τό σῶμα, ἀλλά ἐξακολουθεῖ
νά ζῇ καί νά ὑπάρχῃ καί μετά θάνατον. Διά τοῦ θανάτου, ἁπλῶς ἀποχωρίζεται ἀπό τό φθαρτό σῶμα. Νά
γιατί συνεπῶς πρέπει νά ξεκινᾶμε σέ κάθε βῆμα τῆς
ζωῆς μας μέ βάση τήν μελέτην τοῦ Εὐαγγελίου.
Προσεύχου, λοιπόν, καί δόξαζε τόν Θεόν, ὦ Χριστιανέ, καί γνώριζε ὅτι μέ τήν προσευχήν μεταρσιώνεται ἡ ψυχή σου πρός τόν Θεόν καί ἐπικοινωνεῖ μαζί
Του. Σάν ξεκινήσῃς τό πρωΐ κάνε τήν προσευχήν σου,
δύο λόγια ἅγια νά πῇς νά σώσῃς τήν ψυχήν σου».
Περί ὑπακοῆς στόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

«Γιά νά προχωρήσῃ ὁ ἄνθρωπος στόν δρόμο τοῦ
Χριστοῦ, ἐκτός ἀπό τά βασικά ἐφόδια πού πρέπει νά
ἔχῃ, ἀπαιτεῖται καί ἡ ὑπακοή.
Ἡ ὑπακοή ἔχει πολλές μορφές.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. Ἰάκωβος ἐν μέσῳ τοῦ Παναγιώτου
καί τῆς Αἰκατερίνης Λύτρα, εἰς τήν οἰκίαν των.

Ὑπακοή εἶναι νά ὑπακούῃ ὁ ἄνθρωπος καί νά
πείθεται στούς ἀνωτέρους του. Νά σέβεται τούς μεγαλυτέρους του. Νά ἐκτελῇ κατά γράμμα τίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ καί νά μήν παραβιάζῃ τά ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι θά εἶναι σφάλμα θανάσιμο, ἐάν κανείς
θελήσῃ νά τά κρίνῃ μέ βάση τήν ἰδικήν του ἱκανότητα καί νά νομίζῃ ὅτι μπορεῖ νά κινῆται σέ δικό του
πλαίσιο, διότι δῆθεν εἶναι αὐτεξούσιος. Ὁ Xριστιανός πού θέλει νά δείχνῃ ὑπακοήν στόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, θά διαβάζῃ πάντα καί θά μελετᾷ μέ προσοχήν,
λέξη πρός λέξη, τόν νόμον τοῦ Εὐαγγελίου, θά προσπαθῇ νά τόν κατανοῇ πλήρως καί θά ἐνδιατρίβῃ περισσότερον σέ ἐκεῖνες τίς λέξεις πού ὑπάρχει οὐσία».
Διδαχή περί τοῦ Ζακχαίου.

«Ὁ Ζακχαῖος μέ τήν θερμή του πίστη μπόρεσε νά
ἀποτινάξῃ ἀπό τήν ἁγνή ψυχή του τά δεσμά τοῦ πονηροῦ καί νά τήν ἐπαναφέρῃ στήν ἀναγέννηση. Καί
τήν πίστη του τήν ἔδειξε, ὅταν ἀνῆλθε ἐπάνω στήν συκιά. Ἀνέβηκε δέ ἐκεῖ, γιατί ἐπίστευε ὅτι θά ἐθεραπεύετο ἡ ψυχή του, ὅταν θά ἔβλεπε τόν Κύριον ἡμῶν Ἰη σοῦν Χριστόν.
Ἀλλά καί ἡ στάσις τοῦ Κυρίου πρός τόν Ζακχαῖον, ἄς εἶναι δίδαγμα διά τούς Xριστιανούς. Διά
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τῆς στάσεώς Του ὁ Κύριος ἔδειξεν ὅτι πρέπει νά
ἀγκαλιάσωμεν μέ τήν ἀγάπην μας τούς ἁμαρτωλούς
καί ὄχι νά τούς ἀποφεύγωμεν. Νά ζητᾶμε τήν δύναμη
τοῦ Θεοῦ γιά νά τούς ἐπαναφέρωμε στήν ἀναγέννηση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅσον ἀφορᾷ στό κήρυγμα2 πού ἀνεφέρετο σήμερα στούς ἁμαρτωλούς, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν μιλοῦσε κατ’ αὐτόν τόν τρόπον. Δέν ἐπιτρέπεται οἱ θεολόγοι νά ἀναλύουν τά θεῖα λόγια κατ’ αὐτόν τόν
τρόπο, ἀλλά νά τά μελετοῦν καί νά ἀναγεννοῦν (διά
τοῦ κηρύγματός των) τούς Xριστιανούς. Δέν εἶναι
ὀρθόν νά ἀποφαίνωνται κατά τόν τρόπον τοῦ πρωϊνοῦ ἱεροκήρυκος: “Δέν ὑπάρχει δικαιολογητικό, νά
μήν τούς πλησιάζωμε καί νά εἴμεθα μακρυά ἀπό
αὐτούς (δηλαδή τούς ἁμαρτωλούς)”. Πρέπει πάντοτε
νά ἀναλύωμε τίς λέξεις τοῦ θείου λόγου καί νά ἀνακαλύπτωμεν τήν οὐσίαν.
Νά πλησιάζωμεν λοιπόν μέ ἀγάπην τούς ἁμαρτωλούς. Καί ὅταν δέν κατορθώσωμε τελικῶς νά τούς
ἐπαναφέρωμεν κοντά καί ὁλοκληρωτικά στόν δρόμο
τοῦ Θεοῦ, ἄς μήν παύσωμε ὅμως καί τότε νά προσευ χώμεθα γι’ αὐτούς. Ἴσως ἡ θερμή μας προσευχή εἰ2. Ἐδῶ σχολιάζει ὁ Ἅγιος ἕνα κήρυγμα πού ἄκουσα κάποιο
πρωΐ στήν Ἐκκλησία. Σ’ αὐτό ὁ ἱεροκῆρυξ ἔλεγε πώς δέν πρέπει
νά ἔχωμε καμμιά σχέση μέ τούς ἁμαρτωλούς.
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σακουσθῇ ἀπό τόν Εὔσπλαχνον Θεόν καί τούς χαρί σῃ τήν ἀναγέννησιν τῆς ψυχῆς των».
31 Δεκεμβρίου 1964

Κατά τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Ἅγιος μοῦ παρέδωσε τήν κάτωθι διδαχή περί τοῦ χρόνου:
«Μέ τό τέλος κάθε χρόνου ὁ ἄνθρωπος φθάνει
πιό κοντά στό τέρμα τῆς ζωῆς του. Ἀλλά ἐπειδή δέν
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κατανοήσῃ πόσο σύντομα
φεύγει ὁ χρόνος, γιά τοῦτο καί προχωρεῖ ἀσκόπως
στήν ζωήν του. Δέν σκέπτεται τί ἔκαμε μέσα σέ ὁλόκληρο τόν χρόνο, πού ἐπέρασε, γιά τήν ψυχή του.
Ποίους δρόμους ἐπέρασε; Ποία ἀνακούφισις ἐπλημ μύρισε τά μύχια βάθη τῆς ἁγνῆς ψυχῆς του; Ποίαν
εὐδαιμονίαν ἐχάρισε στό πέρασμα τοῦ χρόνου; Σέ
ποῖον πάσχοντα ἔγινε φιλόστοργος στόν μεγάλο πό νο του; Ποίαν ἀγάπην ἔδειξε πρός ἀλλήλους; Πόσες
ἐπίπονες καί ἐπίμονες λέξεις εἶπαν τά χείλη του, γιά
νά καλλιεργήσῃ μιά ψυχή πού εὑρίσκεται μακριά
ἀπό τόν Θεόν; Ποίαν εὐδαιμονίαν ἐχάρισε καί ποίαν
ἀγάπην, ταπείνωσιν, ὑπομονήν καί ἀλληλεγγύην
στόν πάσχοντα ἀδελφόν του; Ποίαν ἀξιόλογον
πρᾶξιν ἔκαμε στόν συνάνθρωπόν του πρός ὠφέλειαν
τῆς ψυχῆς του; Ποίαν καλλιέργειαν ἔκαμε στόν
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ἀδελφόν του, γιά νά ἀποτρέψῃ τήν σκέψιν του ἀπό
τό πονηρόν; Ποίαν εὐτυχίαν ἐχάρισε, μέ τά λόγια
του, κατά τήν ὥρα τῆς δυστυχίας καί τῆς συκοφαντίας τοῦ πλησίον του; Ποίους ἐκ τῶν λόγων τοῦ
Εὐαγγελίου ἐφήρμοσε στόν ἑαυτόν του καί πρός
τούς ἄλλους; Ποίαν εὐαγγελικήν περικοπήν ἐνεκολπώθη στήν σκέψιν του, γιά τήν ψυχικήν του ὠφέλειαν; Ποίαν ἐνοχλητικήν ἐνέργειαν τοῦ Πονηροῦ κατετρόπωσε; Ποίαν ἐξόρμησιν ἔκαμε πρός ἐξόντωσιν
τοῦ κακοῦ; Ποίαν κακήν του συνήθειαν ἔρριξε στό
βάθος τῆς θαλάσσης; Ποίαν πονηράν ἀνωμαλίαν τῆς
σαρκός ἔθεσεν στήν προσταγήν τῆς νεκρώσεως; Ποίαν ἀπερισκεψίαν του διώρθωσε, στρέφοντας τό
βλέμμα του στό καλό; Ποίαν ἐφαρμογήν δικαίου
ἐφήρμοσε;
Ἐξέτασε λοιπόν τόν ἑαυτόν σου καί προχώρησε
πρός τόν νέον χρόνον καί στόλισέ τον μέ ἀγάπη, μέ
ταπείνωσιν, μέ στοργήν καί ἐλπίδα, γιά τήν ἀναγέν νησιν τῆς ψυχῆς σου, μέ τήν φωνήν τοῦ Εὐαγγελίου
καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Μέ φόβον καί πίστιν
πρός τόν Οὐράνιον Πατέρα μας προχώρει καί σπεῖρε
τόν σπόρο στό ὁμαλόν ἔδαφος. Ἐργάσου τό τάλαντον τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου,
γιά νά κυλίσῃ ὁ νέος χρόνος μέ τήν εὐλογίαν τοῦ
Θεοῦ».
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Μέρος Τρίτον

Προσευχαί

Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΩΤΗ

«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Πάνσοφος καί ὁ Ἀγαθός,
δυνάμωσε στήν ψυχήν μας τήν ἀγάπην πρός τόν
πλησίον καί δῶσε μας τήν εὔσπλαχνη καρδιά Σου,
γιά νά πλησιάζωμε τόν πάσχοντα ἀδελφό μας στό
κρεββάτι τοῦ πόνου, νά τόν βοηθοῦμε μέ πόνο στήν
καρδιά καί νά τοῦ δίδωμε κουράγιο στήν ζωήν, τήν
τόσο γεμάτη ἀπό πόνους.
Χάρισέ μας τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί λάμπρυνε τήν ψυχήν μας μέ τήν πίστη καί τήν ἀφοσίωση πρός
Σέ. Χάρισε στό κρεββάτι τοῦ πόνου τήν ἀνακούφιση
καί τήν ἐλπίδα καί τήν στοργήν Σου τήν εὔσπλαχνη.
Χάρισέ μας, Θεέ τοῦ ἐλέους, τήν δύναμη νά γίνωμεν εὐεργέται στόν συνάνθρωπόν μας καί νά εἴμεθα
ἀκοίμητοι φρουροί τοῦ Εὐαγγελίου Σου. Βοήθησέ
μας, Οὐράνιε Πατέρα, νά γίνωμε ταπεινόφρονες στόν
δρόμο τῆς ζωῆς μας. Νά κηρύττωμε μέ πίστιν τόν λόγον τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ναζωραίου, πού ἦλθε στόν
κόσμον καί ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ, καί ἔπαθε γιά μᾶς
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τούς ἀνθρώπους, καί μᾶς ἔδειξεν τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς καί τῆς ἀγάπης. Νά γίνωμε ὀλιγοχόρταγοι
στήν πρόσκαιρη ζωή μας καί νά στρέψωμε τό βλέμμα
τῆς ψυχῆς μας στήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Νά
ἐγκολπωθοῦμε τήν διδασκαλίαν τοῦ ἀγαπητοῦ μας
Ναζωραίου, νά γίνῃ ἡ σκέψη μας ἀγαθή καί νά μετανοήσωμεν. Νά γίνωμεν ὀπαδοί τοῦ Χριστοῦ μας καί
τοῦ Εὐαγγελίου Του καί νά νοιώσωμε στήν ψυχήν
μας τήν οὐράνια χαρά καί ἀγαλλίασιν.
Νά γίνωμε εὐεργέτες στόν πλησίον μας καί νά
αἰσθανθοῦμε τήν ἀνάγκην τοῦ ἀδελφοῦ μας, κατά
τήν ὥραν τῆς λύπης καί τῆς συμφορᾶς του.
Βοήθησέ μας ἀκόμη, Θεέ τῆς Στοργῆς, νά γίνωμε
ταπεινοί καί ἐγκρατεῖς στήν σάρκα μας καί νά
νοιώσῃ ἡ ψυχή μας τήν χαρά τῆς δόξης τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μόνον οἱ ταπεινοί καί οἱ
ἐγκρατεῖς τήν αἰσθάνονται. Νά γίνῃ ἡ ζωή μας πιό
καθαρή στίς πράξεις τῆς βιοπάλης καί νά στολίζωμε
τόν δρόμο τῆς ζωῆς μας μέ τήν φωνήν τοῦ Εὐαγγελί ου, πού λέγει: “Ὅταν ἔχωμε δύο ὑποκάμισα νά δίνωμε τό ἕνα στόν ἀδελφόν μας πού εἶναι γυμνός καί δέν
ἔχει ποῦ νά στρέψῃ τό βλέμμα του”. Νά γίνῃ, Κύριε,
ἀκόμη ἡ ζωή μας ἀνάλαφρη σάν τοῦ πουλιοῦ τά
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φτερά, καί νά μᾶς πάρῃ ὁ ἀέρας τῆς ἀγάπης καί τῆς
εὐσπλαχνίας στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς.
Διῶξε, Κύριε, τά πάθη ἀπό τήν ψυχήν μας, πού
τήν σκλαβώνουν καί τήν κάμνουν νά ὑποφέρῃ, καί
νά εὑρίσκεται μακράν Σου καί ἐνδυνάμωσέ την μέ τά
θέλγητρά Σου τά ἀγαθά καί ἀναγέννησέ την, Κύριε,
τήν ψυχήν μας, ὥστε κοντά Σου πάντα νά ἀναπνέῃ».
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ ζωή τοῦ κόσμου, ἡ
χαρά τῆς ἁμαρτωλῆς ψυχῆς μας, φύλαξέ μας καί
συγχώρεσέ μας τά τόσα ἁμαρτήματα. Σπλαχνίσου
μας καί φύλαξέ μας ἀπό τήν παγίδα τοῦ ἐχθροῦ πού
μᾶς τριγυρίζει νύκτα καί ἡμέρα, καί βοήθησέ μας νά
ἀκολουθήσωμε τόν ἰδικόν Σου δρόμον.
Ναί, Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ ἀνεξάντλητη
πηγή τοῦ ἐλέους, φώτισέ μας τήν ψυχήν, νά τηροῦμε
τίς ἐντολές τοῦ Πατρός Σου καί νά πράττωμε τόν
ἰδικόν Σου λόγον σέ ὅλην μας τή ζωή˙ νά καθαρίζωμε τήν σκέψη μας καί τήν πολύμοχθη σάρκα μας ἀπό
τίς πονηρές τῶν δαιμόνων πράξεις καί νά εὑρίσκωμε
τήν χαράν καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀληθινῆς πατρίδος
μας, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ὅπου ὑπάρχει ἡ
γαλήνη καί ἡ χαρά.
Πάντοτε, Κύριε, θά προσκυνῶ τά θεῖα Σου μεγαλεῖα, διότι εἶσαι τέκνον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγίας Μα 130

ρίας, πού μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ συνελήφθης στήν
κοιλίαν της νά σώσῃς τήν ψυχήν μας ἀπό τήν ἁμαρτίαν.
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, χαρά τοῦ κόσμου καί ἐλπίδα
τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ στερέωμα, σῶσε μας ἀπό τήν
ἁμαρτία
καί δῶσε βάλσαμον εἰς τάς καρδίας
νά μήν πράττωμεν τάς κακάς μας συνηθείας.
Παρακάλεσε τόν Πατέρα Σου, νά χαρίσῃ στήν
καρδιά μας
τό ἀνεξάντλητον τοῦ Παραδείσου φῶς, νά φέγγῃ στήν
ζωή μας.
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,
κλίνε τήν καρδίαν μας εἰς τό θέλημα τοῦ Πατρός Σου
νά μήν ἁμαρτάνωμε καί πέσωμε στά δίκτυα τῶν
ἐχθρῶν Σου.
Δῶσε μας τήν δύναμη νά φυλάττωμε τάς ἐντολάς Σου
καί νά εἴμεθα ὀπαδοί Σου εἰς τά κηρύγματά Σου.
Χριστέ μας Πολυεύσπλαχνε, Οἰκτίρμον καί Εὐεργέτα,
τῆς Ἐκκλησίας ὁ Φρουρός, Xριστιανῶν τό Στέμμα,
σκόρπισε τό ἅγιόν Σου φῶς μέσα εἰς τήν ζωή μας
νά ἔχωμε ταπείνωση βαθειά μέσ’ στήν ψυχή μας.
Ἔγινες ἄνθρωπος στή γῆ καί ἔσπειρες τόν λόγον Σου
καί ἐγιάτρευες τά τέκνα Σου, γιά νά Σέ ἀκολουθήσουν.
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Ἀκούσαμε κηρύγματα, Εὐαγγέλια καί Ἀποστόλους
καί εὑρήκαμε δρόμον ἀνοικτό μέ πίστη καί μέ πόθους.
Ὦ Ὕψιστέ μας Ἰησοῦ, Φύλακα καί Προστάτη,
βοήθησέ μας Κύριε νά ἔχωμεν ἀγάπη.
Ἄνοιξε τόν Παράδεισον, Γλυκύτατε Χριστέ μου,
λυπήσου τήν ἁγνή ψυχή, στεῖλε τόν Ἄγγελόν Σου.
Ὦ Ὕψιστέ μας Ἰησοῦ, Οἰκτίρμον καί Εὐεργέτα,
τοῦ Παραδείσου τό κλειδί, π’ ἀνοίγεις τίς καρδιές μας.
Ἔχεις καρδιά ἀστείρευτη, βάλσαμο καί ἀγάπη,
συγχώρεσέ μας, Κύριε, ἀπό τά πολλά μας πάθη,
πού μᾶς σκλαβώνουν τήν ψυχήν, τήν κατακομματιάζουν,
καί ἔχει ὅλο βάσανα, διότι εἶναι μακρυά Σου.
Θεός, Χριστός καί Παναγιά, γίνεται μία λέξη,
νά προσκυνᾷ ὁ Χριστιανός νά εὑρίσκῃ τήν γαλήνη.
Ἀγαπητέ μου Ἰησοῦ, πού ἦλθες εἰς τήν ζωήν μου,
σῶσε μου τό ἀθῶο κρῖνο, πού εἶναι ἡ ψυχή μου.
Σέ ἔχω ἄρμα ἔμψυχο βαθειά μέσ’ στήν καρδιά μου
διότι δέν ἤμουν ἄξια νά ἔλθω στά βήματά Σου.
Τό ὄνομά Σου, Κύριε, πάντα θά τό δοξάζω,
θά προσκυνῶ καί θά φιλῶ τό Αἷμα τῆς καρδιᾶς Σου,
πού ἔχυσες πάνω στόν Σταυρό, ἐκεῖ στόν Γολγοθᾶ Σου.
Δέν πείραξες τά τέκνα Σου, διά νά Σέ σταυρώσουν,
ἀλλά Ἐσύ ἐδικάστηκες γιά μᾶς, γιατί μᾶς ἐλυπόσουν.
Γλυκύτατέ μας Ἰησοῦ, κλειδί τοῦ Παραδείσου,
πού ἐδίδασκες διδάγματα καί ἀγάπη στόν πλησίον,
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ἀστείρευτέ μας Θησαυρέ, Πηγή τῆς οἰκουμένης,
χαρά, ἐλπίδα, ὑπομονή, Σέ ἔχουν οἱ λυπημένοι.
Ὅταν πονᾷ ὁ Χριστιανός, τρέχει, καί ποῦ νά πάῃ;
Μόνον κοντά εἰς τόν Χριστόν βρίσκει χαρᾶς λιμάνι.
Λιμάνι δίχως κύματα, δίχως τήν ἁμαρτία,
πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός μέσα στήν Ἐκκλησία.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΡΙΤΗ

Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με καί βοήθησέ με,
καί γίνου συμπαραστάτης μου στόν δρόμο τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἀρετῆς. Κύριε, ἐλέησέ με καί βοήθησέ με, καί γίνου
συμπαραστάτης μου καί βοηθός μου στήν διδασκαλίαν Σου.
Κύριε, ἐλέησέ με καί βοήθησέ με νά γίνω εὔσπλαχνος καί
νά εἶμαι ἀκούραστος στήν διδασκαλίαν Σου τήν ἁγίαν.
Κύριε, ἐλέησέ με καί θεράπευσέ μου τά τραύματα τῆς
ψυχῆς μου.
Κύριε, ἐλέησέ με καί διαφύλαξέ με ἀπό τήν παγίδα τοῦ
ἐχθροῦ.
Κύριε, ἐλέησέ με νά γίνω ἀκόλουθός Σου, μέ μόνο σύν τροφο καί παρηγοριά τά ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου.
Κύριε, ἐλέησέ με νά γίνω εὔσπλαχνος καί συμπαραστάτης
στούς πάσχοντας ἀδελφούς μας.
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Κύριε, ἐλέησέ με καί σῶσε τήν ζωήν μου ἀπό τήν ἁμαρτίαν,
καί καθάρισε τήν σκέψιν μου ἀπό τίς πονηρές διαθέσεις.
Κύριε, ἐλέησέ με καί διάνοιξε τούς πνευματικούς μου
ὀφθαλμούς, γιά νά θαυμάζω τήν ἁγιωτάτην
καί ἀνεξάντλητον παντοδυναμίαν Σου.
Κύριε, ἐλέησέ με καί καθοδήγησέ με γιά νά ἀκολουθῶ
τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, ὁδήγησέ με γιά νά ἀποβάλω
τόν παλιό ἐσωτερικό μου ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθῶ
τήν πανοπλίαν τοῦ καλοῦ Xριστιανοῦ.
Κύριε, ἐλέησέ με καί κραταίωσέ με ἐν τῇ ἀγάπῃ καί τῇ
ἐγκρατείᾳ, καί ἀπόβαλε ἀπό ἐμέ τό πονηρόν πού μέ κατατρέχει καί θανατώνει τήν ψυχήν μου.
Κύριε, ἐλέησέ με καί σκόρπισε μέσα στήν ψυχήν μου
τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Θεϊκῆς Σου ἀγάπης.
Κύριε, ἐλέησέ με καί ὅπλισέ με μέ ὑπομονήν καί μέ
καρτερίαν.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

H ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘ.

ΠΡΩΤ. 3016
ΔΙΕΚΠ. 665

Ἀθήνησι, 8 Αὐγούστου 1963

Πρός
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μυτιλήνης
κ. Ἰάκωβον.
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Διεξελθόντες τήν ὑφ’ ὑμῶν ὑποβληθεῖσαν Ἀκολουθίαν
τοῦ Ὄρθρου μετά τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων
ἐνδόξων νεοφανῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ καί Νικολάου
καί τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν μαρτυρησάντων τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 1463 εἰς τάς Καρυάς τῆς Θερμῆς, τῆς
ὑμετέρας Ἐπαρχίας, Συνοδικῇ ἐξουσιοδοτήσει γνωρίζομεν
ὑμῖν, ὅτι ἐγκρίνομεν ταύτην, καθόσον οὐδέν περιέχεται ἐν
αὐτῇ ἀπᾷδον πρός τό Δόγμα καί τάς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, συγχαίρομεν δέ τήν ὑμετέ ραν Σεβασμιότητα, εὐχόμενοι τά ἔτη ὑμῶν πολλά πρός δό ξαν Χριστοῦ καί τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ἐπί τούτοις κατασπαζόμενοι τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.
† Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Πρόεδρος.
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Εἰς τούς Ἁγίους Ὁσιομάρτυρας Ραφαήλ καί
Νικόλαον καί Εἰρήνην τήν Παρθενομάρτυρα.
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου.

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, τό «Κύριε εἰσάκουσον»,
μεθ’ ὅ τό «Θεός Κύριος», ὡς συνήθως, καί τό ἑξῆς:
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τῇ τῶν Μαρτύρων θαυμαστῇ προστασίᾳ τῶν ἐν
Θερμῇ ἡμῖν ἀρτίως φανέντων, ἀπό ψυχῆς προσπέσωμεν κραυγάζοντες˙ Ραφαήλ μακάριε, καί Νικόλαε
θεῖε, καί Εἰρήνη πάνσεμνε, πάσης ρύσασθε βλάβης,
καί ἀναγκῶν καί πάσης ἀπειλῆς, τούς τῇ πρεσβείᾳ
ὑμῶν καταφεύγοντας.
Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν, Θεοτοκίον.

Οὐ σιωπήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τάς δυναστείας
σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι˙ εἰ μή γάρ σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; Tίς δέ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Oὐκ
ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ˙ σούς γάρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.
137

Εἶτα ο Ν΄, καί ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς.
«Σκέπη ἡμῶν ἐστέ Ἀθλοφόροι. Γερασίμου».
ᾨδή α΄, Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγράν διόδευσας.

Συνόντες

Μαρτύρων θείοις χοροῖς, Ραφαήλ
παμμάκαρ, καί Νικόλαε, ἱερέ, ἅμα σύν Εἰρήνῃ δυσωπεῖτε, πολυειδῶν ἡμᾶς ρύεσθαι θλίψεων.

Κευθμώνων ὡς ὤφθη ἀπό τῆς γῆς, τό θεῖον σου
σκῆνος, ἁγιάζει τούς εὐσεβεῖς˙ ἀλλ’ ὦ Ραφαήλ θαυματοφόρε, ἁγιασμόν ἡμῖν δίδου καί λύτρωσιν.

Ἐφάνησαν ἄνθη ὡς νοητά, ὑμῶν τά ὀστέα, ὧν ἡ
χάρις ἡ μυστική, Νικόλαε ἅμα καί Εἰρήνη, τήν δυσωδίαν διώκει τῶν θλίψεων.
Θεοτοκίον.

Πηγή εὐσπλαχνίας τῆς θεϊκῆς, βλῦσόν μοι Παρθένε, σωτηρίας τόν γλυκασμόν, καί λῦσον πικρίαν τῆς
ψυχῆς μου, ἥν τῶν παθῶν μου τό πλῆθος ἐνέσταξε.
ᾨδή γ΄. Οὐρανίας ἁψίδος.

Ἡ πλουσία σου χάρις, παρά Θεοῦ Ἅγιε, πᾶσι
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θαυμαστῶς ἐνεργοῦσα, νέμει τά κρείττονα˙ διό τοῖς
σπεύδουσιν, ὦ Ραφαήλ τῇ σῇ σκέπῃ, δίδου τά ἰάματα, ψυχῆς καί σώματος.

Ἠθληκότες νομίμως, ὑπέρ Χριστοῦ Μάρτυρες,
πάσης ἀνομίας καί βλάβης, τοῦ πολεμήτορος, ἡμᾶς
λυτρώσασθε, σύν Νικολάῳ Εἰρήνη, ταῖς πρός τόν
Οἰκτίρμονα, ὑμῶν δεήσεσι.

Μυστηρίων ἐνθέων, ὡς ἀληθῶς ἔκβασις, γέγονεν
ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἀποκάλυψις, ὦ Ραφαήλ ἱερέ,
σύν Νικολάῳ Εἰρήνη˙ ὅθεν ἡμῖν νείματε, φόβον τόν
ἔνθεον.
Θεοτοκίον.

Ὡς περίδοξος θρόνος, καί φωταυγές σκήνωμα,
τοῦ παμβασιλέως τῆς δόξης καί Παντοκράτορος,
Κόρη Πανάμωμε, σκεῦος φωτός ἁγνοῦ βίου, τήν ψυχήν μου ποίησον, ὡς ἄν σωθήσωμαι.

Διάσωσον, ὦ Ραφαήλ καί Νικόλαε καί Εἰρήνη,
τούς ἐν πίστει ὑμῖν προστρέχοντας Ἅγιοι, ἀπό παντοίων κινδύνων καί νοσημάτων.
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Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ…
Αἴτησις καί τό Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή.

Προστάται ἡμῶν, ἀρτίως ἀνεδείχθητε, καί πᾶσιν
πιστοῖς, φαινόμενοι παρέχετε, παραδόξοις ὄψεσι, τά
αἰτήματα Ἅγιοι πάντοτε˙ διά τοῦτο ὑμνοῦμεν ὑμᾶς,
σοφέ Ραφαήλ τε καί Νικόλαε.
ᾨδή δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.

Νοσημάτων ἀπάλλαξον, πάτερ Ραφαήλ καί πάσης κακώσεως, ἀοράτῳ ἐπισκέψει σου, τούς τό σόν
φωνοῦντας μέγα ὄνομα.

Ἐκλυτρούμενοι φάνητε, τῆς τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ
ἐπιθέσεως, ὦ Εἰρήνη καί Νικόλαε, τούς εἰλικρινῶς
ὑμῖν προστρέχοντας.

Σωτηρίαν αἰτήσασθε, τήν κατά ψυχήν καί σῶμα
τοῖς σπεύδουσι, Ραφαήλ τε καί Νικόλαε, καί Εἰρήνην
πᾶσιν ὑμῖν Ἅγιοι.
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Θεοτοκίον.

Τῆς ψυχῆς μου τά τραύματα, ἴασαι Παρθένε τῇ
σῇ χρηστότητι, καί ὑγείαν τήν κατ’ ἄμφω μοι, καί
πταιμάτων αἴτει τήν συγχώρησιν.
ᾨδή ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.

Εἶδον σέ πολλοί, καί χαρᾶς πολλῆς ἐπλήσθησαν˙
χαροποίησον οὖν Πάτερ καί ἡμῶν, τήν ζωήν λελυπημένην πικραῖς θλίψεσι.

Ἄκουσον ἡμῶν, τῆς φωνῆς θεῖε Νικόλαε, καί
παράσχου, ὦ Εἰρήνη θαυμαστή, τῇ ζωῇ ἡμῶν εἰρήνην
ἀστασίαστον.

Θεῖοι Ἀθληταί, Ραφαήλ τε καί Νικόλαε, καί Εἰρήνη τῶν Λεσβίων ἡ χαρά, λυπηρῶν ἡμῶν λυτροῦσθε
περιστάσεων.
Θεοτοκίον.

Λύτρωσαι

ἡμᾶς Θεοτόκε, Ἀειπάρθενε μανιώδους τοῦ ἐχθροῦ ἐπιφορᾶς, καθ’ ἡμῶν ἀεί ὡς λέοντος
σφαδάζοντος.
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ᾨδή στ΄. Τήν δέησιν.

Ὁράσεσι,

καί πολλαῖς θεωρίαις, τοῖς πιστοῖς
ἐμφανιζόμενος μάκαρ, τῶν κεκρυμμένων τήν γνῶσιν
ἐκφαίνεις, ἀλλά καί νῦν μυστικῶς ἐπιφάνηθι, Ὁσιομάρτυς Ραφαήλ, καί παράσχου ἡμῖν τά αἰτήματα.

Φανέντες, ὡς ἐξ ἀδύτων τῷ κόσμῳ, ὑπό γῆν χρόνοις πολλοῖς κεκρυμμένοι, τῆς τοῦ Θεοῦ εὐσπλαχνίας
τόν πλοῦτον, πρεσβευτικῶς τοῖς ἀνθρώποις παρέχετε, Νικόλαε, μάρτυς στερρέ, καί Εἰρήνη σεμνή καλλιπάρθενε.

Οἱ νέοι, τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρες, οἱ ἀθλήσει
ἀριστεύσαντες πάλαι, ὁ Ραφαήλ ὁ σοφός θεηγόρος
καί σύν Εἰρήνῃ ὁ θεῖος Νικόλαος, ἐπιστασίαις ταῖς
ὑμῶν, τῶν ἐν βίῳ δεινῶν ἡμᾶς ρύσασθε.
Θεοτοκίον.

Ρυσθῆναί με, τῶν παθῶν τῆς κακίας, καί ἁπάσης
τῆς ἐχθροῦ κακουργίας, τῇ σῇ εὐδόκησον, Κόρη, πρεσβείᾳ, πρός τόν Υἱόν καί Θεόν σου καί Κύριον, καί
δίδου μοι ὡς ἀγαθή, μετανοίας σωτήριον δάκρυον.
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Διάσωσον, ὦ Ραφαήλ καί Νικόλαε καί Εἰρήνη,
τούς ἐν πίστει ἡμῖν προστρέχοντας Ἅγιοι, ἀπό παντοίων κινδύνων καί νοσημάτων.
Ἄχραντε ἡ διά λόγου…
Αἴτησις καί Κοντάκιον.
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.

Ὡς ἀντιλήπτορες πάντως θερμότατοι, ὦ Ραφαήλ
καί θεόφρον Νικόλαε, ἀεί βοηθεῖτε τοῖς πάσχουσι,
καί τῶν παθῶν τάς ὀδύνας κουφίζετε, ὑμῶν ταχιναῖς
ἀντιλήψεσι.
Προκείμενον.
Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ...
Εὐαγγέλιον κατά Λουκᾶν.

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς˙ Προσέχετε ἀπό τῶν ἀνθρώπων˙ ἐπιβαλοῦσι γάρ ἐφ’ ὑμᾶς
τάς χεῖρας αὐτῶν, καί διώξουσι, παραδιδόντες εἰς
συναγωγάς καί φυλακάς, ἀγομένους ἐπί βασιλεῖς καί
ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. Ἀποβήσεται δέ
ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Θέσθε οὖν εἰς τάς καρδίας ὑμῶν,
μή προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι˙ ἐγώ γάρ δώσω ὑμῖν
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στόμα καί σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν, οὐδέ
ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε δέ καί ὑπό γονέων, καί ἀδελφῶν, καί συγγενῶν,
καί φίλων˙ καί θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν˙ καί ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό ὄνομά μου˙ καί θρίξ ἐκ
τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μή ἀπόληται. Ἐν τῇ ὑπομονῇ
ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν.
Δόξα. Ταῖς τῶν Ἀθλοφόρων…
καί νῦν˙ ταῖς τῆς Θεοτόκου…
Προσόμιον.
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός
κατά τό μέγα ἔλεός Σου…

Ἄστρα ὡς νεόφωτα, τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐκ τῆς Λέσβου λάμψαντες, πάντας καταυγάζετε
ἐν τοῖς θαύμασι, Ραφαήλ μέγιστε, σύν τῷ Νικολάῳ
καί Εἰρήνη καλλιπάρθενε, καί διαλύετε, τήν τῶν
παθημάτων σκοτόμαιναν, πιστοῖς ἐπιφαινόμενοι,
πλήρεις συμπαθείας καί χάριτος˙ ὅθεν ἐκβοῶμεν: Ἐν
πάσῃ τῇ ζωῇ ὑμῶν σοφοί, μή διαλίπητε σκέποντες,
πάσης περιστάσεως.
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Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν Σου…
ᾨδή ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Οἱ τήν σύν κατιδόντες, Ραφαήλ θεοφόρε θέαν
οὐράνιον, ἐδέξαντο ἐκ ταύτης, φῶς θείας εὐφροσύνης˙ δός κἀμοί οὖν μακάριε, τῆς βοηθείας τῆς σῆς, τάς
σωτηρίους δόσεις.

Ἰατρεύειν

τά πάθη, τῶν ψυχῶν καί σωμάτων
ἡμῶν μή παύσησθε, Νικόλαε τρισμάκαρ, καί πάνσεμνε Εἰρήνη, καί διδόναι ἑκάστοτε, ἀπαλλαγήν τῶν
δεινῶν, καί ἀναγκῶν τήν λύσιν.

Γνωρισθέντες τῷ κόσμῳ ὡς γνωστοί τῷ Κυρίῳ
πάλαι τυγχάνοντες, λαμπρῶς θαυματουργείτε, προφθάνοντες ταχέως Ραφαήλ καί Νικόλαε, τούς προσιόντας θερμῶς, ὑμῶν τῇ προστασίᾳ.
Θεοτοκίον.

Ἐξ

ἀχράντου γαστρός σου, προελθών ὁ τῶν
ὅλων Θεός καί Κύριος, μορφῇ τῇ ἀνθρωπίνῃ, προστάτιν σέ δεικνύει, παντός κόσμου Πανάμωμε˙ ὅθεν
ἐκ πάσης ἡμᾶς, ἀπάλλαξον ἀνάγκης.
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ᾨδή η΄. Τόν Βασιλέα.

Ρῶσιν

παράσχου, καί τήν κατ’ ἄμφω ὑγείαν,
τοῖς προστρέχουσι τοῖς θείοις σου λειψάνοις, Ραφαήλ, παμμάκαρ, καί σέ ὑμνολογοῦσι.

Ἄλυπον βίον, ἐν ἀληθεῖ εὐπραγίᾳ, καταξίωσον
ἡμᾶς πιστῶς ἀνύειν, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, Νικόλαε θεόφρον.

Σθένος μοι δίδου, ἐν ταῖς τοῦ βίου ἀνάγκαις,
καί παράκλησιν ἐν πάσαις ἀθυμίαις, ὦ δυάς ἁγία,
νεοφανῶν Μαρτύρων.
Θεοτοκίον.

Ἴασαι Κόρη, τήν θλιβομένην ψυχήν μου, καί θεράπευσον τοῦ σώματος τό ἄλγος, τῇ συμπαθεστάτῃ
προνοίᾳ σου Παρθένε.
ᾨδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Μεγάλων

χαρισμάτων, κατηξιωμένος, παρά
Χριστοῦ Ραφαήλ ἱερώτατε, μέγας προστάτης ἐδείχθης ἡμῶν καί στήριγμα.
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Οἱ Μάρτυρες Κυρίου, οἱ δεδοξασμένοι, σύν Νικολάῳ Εἰρήνη θεόνυμφε, τῆς τῶν παθῶν ἀδοξίας
ἡμᾶς λυτρώσασθε.

Ὑψόθεν ἀοράτως, σκέπετε ἀπαύστως, ὦ Ραφαήλ
ἱερέ καί Νικόλαε, σύν τῇ Εἰρήνῃ τούς πίστει ὑμᾶς γεραίροντας.
Θεοτοκίον.

Ὑμνοῦμεν

σου τήν χάριν, Κεχαριτωμένη˙ ὅτι
ἡμᾶς διασώζεις ἑκάστοτε, καί ἀσφαλῶς κατευθύνεις
πρός θεῖον θέλημα.
Τό Ἄξιον ἐστί, καί τά Μεγαλυνάρια.

Χαίροις τῆς Ἰθάκης θεῖος βλαστός, Ραφαήλ τρισ μάκαρ, καί τῆς Λέσβου ὁ ἀρωγός˙ χαίροις Διακόνων,
Νικόλαε, λαμπρότης, χαῖρε σεμνή Εἰρήνη, Χριστοῦ
ὀσφράδιον.

Πάλαι ἐναθλήσαντες καρτερῶς, καί ἄρτι γνωσθέντες, ἐν τῇ Λέσβῳ περιφανῶς, λάμπετε ἐν κόσμῳ
θαυμάτων ἐνεργείαις, εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου, Ἅγιοι
Μάρτυρες.
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Δόξῃ λαμπρυνόμενοι θεϊκῇ, ὁράσεσι πλείσταις,
ἐκκαλύπτετε τοῖς πιστοῖς, ἀγνώστων πραγμάτων, σαφέστατα τήν γνῶσιν, ὡς θεῖοι τοῦ Σωτῆρος, Ὁσιομάρτυρες.

Χαίρετε τῆς Λέσβου κλέος καινόν, Θερμῆς πολιοῦχοι, καί τοῦ λόφου τῶν Καρυῶν, Ραφαήλ παμμάκαρ, ὁμοῦ σύν Νικολάῳ, καί τῇ σεμνῇ Εἰρήνῃ,
πυρσοί θεόφωτοι.

Χαίρει κεκτημένη ὡς θησαυρούς, πλουτίζοντας
πάντας, ἰαμάτων ταῖς δωρεαῖς, Ραφαήλ θεόφρον, σύν
θείῳ Νικολάῳ, ἡ Λέσβος τά πανέντιμα ὑμῶν λείψανα.

Πάντας τούς προστρέχοντας εὐλαβῶς, ὑμῶν τῇ
πρεσβείᾳ πάσης ρύσασθε συμφορᾶς, Ραφαήλ, Εἰρήνη, ὁμοῦ σύν Νικολάῳ , τήν τῶν πταισμάτων λύσιν,
ἡμῖν αἰτούμενοι.
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων…
Τό Τρισάγιον, τά συνήθη τροπάρια, ἐκτενής καί
ἀπόλυσις, μεθ’ ἥν ψάλλομεν τό ἑξῆς:
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Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Πάντας τούς ἐν πίστει ἀκλινεῖ, τοῖς ὑμῶν ἁγίοις
λειψάνοις, φοιτῶντας Ἅγιοι, καί πρός τήν ἀντίληψιν,
τήν ὀξυτάτην ὑμῶν, ἀφορῶντας ἑκάστοτε, Ραφαήλ
τρισμάκαρ, καί θεῖε Νικόλαε, θαυματουργοί θαυμαστοί, πάσης ἐπηρείας καί βλάβης, λύπης καί πικρῶν
νοσημάτων, ρύσασθε ὑμῶν τῇ θείᾳ χάριτι.
Καί τά λοιπά, ὡς συνήθως.
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