ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
Σύναξη Παμμεγίστων Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου)
Ὁ κόσμος τῶν Ἀγγέλων
Ἂυλος καί ὑπερκόσμιος θά ἒπρεπε νά ἦταν ὁ λόγος μας καί
ὑπερφυσικός γιά νά ὑμνήσει ἐπάξια τίς ταξιαρχίες τῶν ἀϋλων πνευμάτων.
Κι ἐμείς, ὂχι μόνον δέν εἲμαστε ἂυλοι, ἀλλά συχνά οὖτε κἂν πνευματικοί.
Εἲμαστε ἂνθρωποι ὑλικοί, φίλοι τῆς ὓλης, ἡ ψυχή μας εἶναι συντονισμένη
στούς ἦχους τῆς γῆς καί στίς φωνές τοῦ κόσμου, γι' αὐτό καί ὁ λόγος γιά
τούς Ἀγγέλους μᾶς φαίνεται συχνά παράξενος, περίεργος, μυθικός.
Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, συνάνθρωποί μας πού ὂχι μόνο σκέπτονται
ἒτσι, ἀλλά ἀμφιβάλλουν γιά τήν ὓπαρξη τοῦ ἀγγελικοῦ κόσμου. Ὑπάρχουν
Ἂγγελοι καί δαίμονες, ἀγαθά καί πονηρά πνεύματα;
Τούς Ἀγγέλους, λοιπόν, γιορτάζουμε σήμερα καί συγκεκριμένα τή
Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ἀλλά, τί εἶναι αὐτή ἡ
Σύναξη; Σύναξη σημαίνει συγκέντρωση, ἀλλά στήν περίπτωσή μας μᾶλλον
σημαίνει σύνταξη ή ἀνασύνταξη τῶν στρατευμάτων τοῦ οὐρανοῦ,
στρατευμάτων πού δέχθηκαν μιά φοβερή κι ἐπικίνδυνη ἐπίθεση πού
προκάλεσε κλονισμό καί ἀπώλειες, ἀπό ἓναν ἰσχυρό καί ὓπουλο ἐχθρό, τόν
ἐγωισμό. Ὁ ἐγωισμός ἢταν ἐκείνος πού ἒπληξε τό πρῶτο τάγμα τοῦ
Ἐοσφῶρου, τό ὁποῖο νικήθηκε, γιατί πόθησε νά στήσει τό θρόνο του πάνω
ἀπό τό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Καί κατρακύλισε σέ μιά πτῶση τρομακτική, πού τό
μετέτρεψε ἀπό φῶς σέ σκοτάδι.
Κι ἐκείνη τή φοβερή ὢρα τοῦ ἀποδεκατισμοῦ τῶν οὐρανίων
δυνάμεων μιά τρομερή φωνή σταμάτησε τήν πτῶση. Ἦταν ἡ φωνή τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: "Πρόσχωμεν, στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου"1 Καί
στάθηκαν οἱ Ἂγγελοι, πρόσεξαν καί σταμάτησαν τό κατρακύλισμα κι
ἒμειναν σταθεροί στό ἒργο τους, ἂτρεπτοι, πλέον, στό ἀγαθό, ἀναμάρτητοι
ἀπό τό σημεῖο ἐκείνο καί μετά.
Τά δύο αὐτά παραγγέλματα τ' ἀκοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία.
Ἂγγελοι καί Ἀρχάγγελοι κυκλώνουν τήν ἁγία τράπεζα τήν ὢρα πού ὁ
Ἱερεύς τελεῖ τό κορυφαῖο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί προστάζει
"Πρόσχωμεν, στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου". Μέ φόβο καί δέος, μέ
πίστη καί κατάνυξη σταθεῖτε Χριστιανοί μπροστά στό Μυστήριο τῶν
Μυστηρίων.
Ἀλλά αὐτά τά προστάγματα πρέπει νά τά φέρνουμε στό νοῦ μας καί
στή καθημερινή μας ζωή, τότε πού ἓνας ἀόρατος, ἀλλά φοβερός πόλεμος
συντελεῖται γύρω μας, τότε πού ἡ ἁμαρτία πολιορκεῖ τήν ὓπαρξή μας καί
κινδυνεύουμε νά τσακιστοῦμε καί νά ξεφύγουμε ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.
Ἐκείνη τήν ὢρα ἡ φωνή τῶν Ἀγγέλων γίνεται πιό ἐπιτακτική: "Σταθείτε!
Μήν πέσετε, ὂρθιοι στίς ἐπάλξεις τῆς ψυχῆς, σταθεροί στήν πίστη!"
Αὐτό σημαίνει πώς δέν εἲμαστε μόνοι. Ὃταν μπροστά μας
ὂρθώνονται πανύψηλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς, ὃταν ἀνυπέρβλητα
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ἐμπόδια ἐνοχλοῦν κι έμποδίζουν τήν πορεία μας σ' αὐτό τόν κόσμο, ἓνας
Ἂγγελος στέκεται δίπλα μας, στόν καθένα μας καί μᾶς πιάνει τό χέρι,
προσπαθῶντας νά μᾶς συγκρατήσει, νά μᾶς προφυλάξει. Ὁ Εὐαγγελιστής
Λουκάς περιγράφοντας τή νύχτα τῆς ἀγωνίας στό ὂρος τῶν Ἐλαιῶν
σημειῶνει πώς ὢφθη αὐτῷ Ἂγγελος ἀπ' ούρανοῦ ἐνισχύων Αὐτόν2 Ἂν γιά
τόν ἳδιο τό Θεάνθρωπο ἡ παρουσία τοῦ Ἀγγέλου ἦταν τόσο καθοριστική
τίς στιγμές ἐκείνες, πόσο μᾶλλον γιά μᾶς τούς ἀδύναμους καί ὑλικούς
ἀνθρώπους!
Ἀλλά, ποιό εἶναι τό ἒργο τῶν Ἀγγέλων, ποιός ο ρόλος τους στή ζωή
τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς; Κατ' ἂνθρωπον σκεπτόμενοι, θά μπορούσαμε νά
ποῦμε πώς τό ἒργο τους εἶναι τριπλό.
Εἶναι ἒργο Δοξολογικό. Ἀκατάπαυστα ἀκούγεται τό τραγούδι τῶν
Ἀγγέλων γύρω ἀπό τό θρόνο τοῦ Θεοῦ. 'Ασύλληπτο τό μεγαλεῖο τῆς
προσευχητικῆς δοξολογίας πρός τόν τρισυπόστατο Θεό: "Ἃγιος, Ἃγιος,
Ἃγιος Κύριος Σαββαῶθ"3. Δέ ὑπᾶρχουν νότες κάι λόγια γιά ν' ἀποδώσουν
τή μουσική τῶν Ἀγγέλων, μιά μουσική πού ἀπολαμβάνουν οἱ Ἃγιοι, ὃσοι
ἂρχισαν νἀ μετέχουν στή δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τό ἒργο τους εἶναι Διακονικό. Διακονοῦν τό Θεό, διακονοῦν τό
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Νά μερικές ἀγγελικές
διακονίες: Ἂγγελος στόν Εὐαγγελισμό τῆς Παναγίας, Ἃγγελος στόν
μνήστορα Ἰωσήφ, Ἂγγελος στούς μάγους ἀπό τήν ἀνατολή, Ἂγγελος στούς
Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, Ἂγγελος στό ὂρος τῶν Ἐλαιῶν, Ἂγγελοι στή
λαμπροφόρο Ἀνάσταση, Ἂγγελοι στήν πρῶτη ἐπί γῆς παρουσία τοῦ Θεοῦ,
Ἂγγελοι θά Τόν συνοδεύουν καί στή Δευτέρα Παρουσία Του.
Τό ἒργο τους εἶναι ἒργο ἀγγελιοφόρου. Μεταφέρουν τά μηνύματα
τοῦ οὐρανοῦ, εἶναι οἱ ἀγγελιοφόρι τοῦ ἀοράτου κόσμου. Ἀλλά, μέσα ἀπό
τά μηνύματα πού μετέφεραν στή γῆ, στή διάρκεια τῶν αἰῶνων, τό
συγκλονιστικότερο καί ὠραιότερο ἦταν ἐκεῖνο τή νύχτα τῆς Γεννήσεως
στούς ταπεινούς καί ἀπλοϊκούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ:ιδού, εὐαγγελίζομαι
ὑμῖν χαράν μεγάλην... ὃτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ...!4
Σήμερα οἱ Ἂγγελοι γιορτάζουν. Κι ὂταν κάποιος γιορτάζει,
συνηθίζουμε νά τοῦ κάνουμε ἓνα δῶρο, γιά νά τοῦ δείξουμε τήν ἀγάπη μας.
Ἀλλά, τί δῶρο θά ταίριαζε νά κάνουμε στούς Ἀγγέλος, τί θά μποροῦσε νά
ἰκανοποιήσει μιά άυλη καί ὑπερκόσμια φύση; Τό μεγαλύτερο δῶρο γι'
αὐτούς εἶναι ἡ χαρά πού προέρχεται ἀπό τή μετάνοια καί τά δάκρυα τοῦ
ἁμαρτωλοῦ. Τότε χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ, ἐπί ενί
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι5. Αὐτό τό δῶρο ἀξίζει νά τούς κάνουμε. Ὂχι μόνο
τώρα πού γιορτάζουμε τή Σύναξή τους, ἀλλά καί σ' ὃλη τή διάρκεια τῆς
ζωῆς μας. ΑΜΗΝ!
Αρχιμ. Ε.Ο.

2

Λουκ. 22,43
Ο Επινίκιος Ύμνος εκ της Θείας Λειτουργίας
4
Λουκ. 2,10
5
Λουκ. 15,7
3

