ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὅταν ὁ λόγος ἀφορᾶ στοὺς παμμεγίστους Ταξιάρχες, τὸν
Μιχαὴλ καὶ τὸν Γαβριήλ, ἡ ἀνθρώπινη λαλιὰ ἀποδεικνύεται
λιγοστή. Δὲν θὰ ἦταν ἄνευ νοήματος, ἐπιπλέον, νὰ προηγηθεῖ
καὶ ἕνας λόγος περὶ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων ἢ ταγμάτων,
καθόσον τὰ δυὸ αὐτὰ πρόσωπα ἐντάσσονται στὴ χορεία τῶν
ἀγγέλων. Ἂς μείνουμε ὅμως σὲ αὐτοὺς τοὺς δυὸ πρωτοστάτες
τῶν ἀγγέλων καὶ ἂς προσπαθήσουμε νὰ μιλήσουμε γι’ αὐτοὺς
ὄχι μὲ λόγια τῆς δικῆς μας διάνοιας, ἀλλὰ βασιζόμενοι σὲ
κείμενα

ἁγίων

ἀνδρῶν,

ποὺ

τελικὸ

ὑπόβαθρο

ἔχουν

τὴν

ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, τὶς θεοφάνειες ποὺ εἶναι θησαυρισμένες
στὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης.
Ὅταν

μιλοῦμε

μὲ

λόγια

ἐπαινετικὰ

γιὰ

ἀνθρώπους,

κατανοοῦνε ὅλοι πὼς μὲ τοῦτον τὸν τρόπο τοὺς ἀποδίδονται
τιμὲς καὶ τὸ ὄνομά τους δοξάζεται ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους. Στοὺς δυὸ ἐν λόγῳ Ταξιάρχες δὲν ἰσχύει μιὰ τέτοια
ἀνθρώπινη ἀρχή, διότι ἡ δική μας πρὸς αὐτοὺς εὐφημία δὲν
τοὺς κομίζει δόξα ἀλλά, ἀπεναντίας, εὐφραίνει τὸν συναγμένο
λαό. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει γιατί πολὺ ἁπλὰ ἐκεῖνοι δοξάζονται
καὶ λαμπρύνονται ἀπὸ τὴν ἀρχίφωτο Τριάδα καὶ ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς,
βεβαιώνοντας ἔτσι τὴν ἀρχὴ ποὺ λέει ὅτι τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ
κρείτονος εὐλογεῖται.
Ἐμεῖς, ἀναγνωρίζοντας στὰ πρόσωπα τῶν πρωτοστατῶν
τοῦ δικούς μας προστάτες, κινοῦμε τὸν λόγο πρὸς μία διττὴ
κατεύθυνση.
εὐεργετήματα
ἐπιχειρήσουμε

Ἀφενὸς
τῶν
τὴν

θὰ

φέρουμε

δυὸ
ἐξήγηση

στὴ

ἀρχαγγέλων,
τῶν

θύμησή

μας

ἀφετέρου

παράδοξων

ἔργων

τὰ
θὰ
ποὺ

ἐργάστηκαν πρὸς ὄφελος τῶν ἀνθρώπων 1. Κατ' αὐτὸν τὸν
τρόπο γινόμαστε εὐγνώμονες, μνήμονες τῶν ἔργων τους καὶ
ταυτόχρονα ἀναρριπίζουμε τὸν θεῖο ζῆλο στὶς φιλόθεες ψυχὲς
καὶ τὶς ἐξάπτουμε τὸν θεῖο ἔρωτα.

Αὐτή ἡ δεύτερη ἐπιχείρηση ἀποκλείεται ἀπό τήν παροῦσα ὁμιλία καί θά εὐοδοθεῖ σέ
ἄλλη λόγῳ χρονικῆς ἔκτασης.
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Οἱ δυὸ αὐτοὶ ἀντιλήπτορες τῶν ἀνθρώπων ἐνεργοῦν
πολλὰ ποὺ περιληπτικὰ θὰ ἐντάσσονταν σὲ δυὸ κινήσεις: Ἀπὸ
τὴ μία, διαπορθμεύουν τὶς θεῖες χορηγίες καὶ τὰ μηνύματα τῆς
τριαδικῆς

μονοκρατορίας

πρὸς

ἐμᾶς

καὶ,

ἀπὸ

τὴν

ἄλλη,

διακομίζουν τὶς ἱκεσίες καὶ εὐχαριστίες μας πρὸς τὸν Θεὸ.
Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ διφυῆ κίνηση ἀναφαίνονται μυσταγωγοί,
ἐκφάντορες καὶ προστάτες.
Στὸ ἐγχείρημα αὐτὸ τῆς κατὰ δύναμιν εὐφημίας τῶν δυὸ
φιλανθρωποτάτων κηδεμόνων τοῦ γένους μας ἡ διήγηση θὰ
βασιστεῖ στὰ θεία λόγια, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα καὶ
φθάνοντας μέχρι τὰ πιὸ πρόσφατα γεγονότα, ποὺ καὶ οἱ
θεοφόροι δάσκαλοί μας παραδίδουν ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς μαρτυρεῖτε
ἐξ ἰδίας ἀντίληψης.

Α. ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Ὁ

Θεὸς

κόσμησε

τὴν

ὁρατὴ

κτίση

μὲ

τὴν

ἀνάθεση

τῆς

ἐπιστασίας της στὰ διάφορα ἀγγελικὰ τάγματα καὶ τοὺς
ἀρχηγούς τους. Ὁ ἔξαρχος ἑνὸς τέτοιου τάγματος, ὁ Ἑωσφόρος
«τὴν περιχθόνιον λῆξιν εἰς ἀρχὴν ἐλάμβανε, καὶ τὸν πρόσγειον
ἀέρα

εἰς

φυσηθείς

ἐξουσίαν
αἴγλη...καὶ

ἐνεχειρίζετο».
τῷ

Δυστυχῶς,

αὐτεξούσιῳ

κακῶς

«τῇ

οἰκείᾳ

χρησάμενος.,.

ἐμωράνθη παρευθύς, καὶ ἠχρείωται. 2» Αὐτὴ ἡ νοερὰ κίνηση τοῦ
Ἑωσφόρου τὸν κατέστησε παραυτίκα ἔκπτωτο τῆς θείας χάρης.
Ἀναφορὲς

τῆς

πτώσης

του

βρίσκουμε

στὸν

Ἠσαΐα 3,

τὸν

Ἰεζεκιὴλ 4 ἀλλὰ καὶ στὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας 5. Ἐξουσίαζε τὴν
περιοχὴ μεταξὺ γῆς καὶ ἀέρος πρὸ τῆς πτώσης του καὶ γιὰ
τοῦτον τὸν λόγο, μετὰ τὴν πτώση του, δυνάστευε τόσο πολύ
τούς ἀνθρώπους. Ἐπίσης, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ ἀπόστολος
Παῦλος μιλάει γιὰ τὸν «ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος 6», καὶ
γιὰ τὰ ἐναέρια τελώνια ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μακαρίου Χρυσοκεφάλου, Λόγοι Πανηγυρικοί, Λόγος Γ΄, σ. 130.
Ἠσ. 14,12-14
4 Ἐζ. 28,2
5 Λκ. 10,18
6 Ἐφ. 2,2
2
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Μπροστὰ στὸν σάλο ποὺ δημιούργησε ἡ πτώση
Ἑωσφόρου,

Ὁ

ἀρχάγγελος

Μιχαὴλ

φώναξε

τὸ

τοῦ

περίφημο

«πρόσχωμεν», ποὺ σημαίνει ἂς προσέξουμε τοὺς ἑαυτούς μας,
γιὰ νὰ μὴν πάθουμε ὅ,τι ἔπαθε ὁ Ἑωσφόρος καὶ τὸ τάγμα του.
Οἱ ἀγγελικὲς ἀγελαρχίες, ἐρχόμενες σὲ συναίσθηση, ὕμνησαν
τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ὁδηγήθηκαν στὴν ἀμετάπτωτο καλλοποιὸ
μονὴ καὶ ἵδρυση. Σήμερα, σὲ ἀνάμνηση καὶ μίμηση ἐκείνης τῆς
ἀγγελικῆς

σύναξης,

πραγματοποιοῦμε

τὴ

γιορτὴ

τῶν

ἀρχαγγέλων, τιμώντας κατεξοχὴν τοὺς Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ, οἱ
ὁποῖοι ἔκτοτε ὄχι μόνο μεταφέρουν τὶς δεήσεις μας στὸν Θεὸ
καὶ τὸν ἱκετεύουν γιὰ τὴ σωτηρία μας ἀλλὰ ἀντιπαρατάσσονται καὶ «φοβερῶς ἀνθίστανται» πρὸς τὸν Βελίαρ 7 γλιτώνοντάς
μας ἀπὸ μεγάλες συμφορές. Ὅπου ἐπισκιάζει ἡ χάρη τῶν
ἀρχαγγέλων ἀπὸ ἐκεῖ διώκεται κακὴν κακῶς ὁ διάβολος καὶ τὰ
στίφη τῶν δαιμόνων.

Β. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΑ
Π&ΚΔ: 1. Ὅλων τῶν πιστῶν ἀνθρώπων μετὰ τὴν πτώση τῶν
πρωτοπλάστων.
2. Προετοίμαζε τὴ «μετάθεση» τοῦ Ἐνώχ. Συνέπραττε μὲ τὸν
Νῶε στὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Βοηθοῦσε τὸν
Ἀβραὰμ στὶς δυσχέρειες ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν ξενιτειά. Ἀπὸ
τὴ μία ἐξέταζε τὸν Φαραὼ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀπειλοῦσε τὸν
Ἀβιμέλεχ. Ἔσωζε τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακὼβ ἀπὸ τὰ δεινάΣόφιζε τὸν Ἰωσὴφ στὴν ἑρμηνεία τῶν ἐνυπνίων καὶ τοῦ
συμπαραστέκονταν σὲ ὅλη του τὴν πορεία ἀπὸ τὴ δουλεία ἕως
τὴν ἀνάδειξή του.
3. Ἦταν συνέκδημος τοῦ Μωυσῆ στὴν 40ετή ἐξορία του καὶ τὸν
προπαρασκεύαζε «πρὸς δημαγωγίαν καὶ νομογραφίαν»· Αὐτὸς
τὸν μύησε στὰ θεία μετὰ τὸ ὅραμα τῆς φλεγόμενης καὶ μὴ
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Μέ πολλά ὀνόματα ἀποδίδεται ὁ ἀνήμερος καί ἀκοίμητος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ
διάβολος. «καί ὄφιν αὐτόν ἀποκαλοῦσι σκολιόν΄καί δράκοντα βύθιον ὀνομάζουσι, καί
κύνα λυσσητήν, καί λύκον ἀρπάζοντα, καί λέοντα ὠρυόμενον, καί μονόκερων
μαινόμενον΄χοῖρον ἐκ δρυμοῦ λυμαινόμενον΄ καί μονιόν ἄγριον ἀφειδῶς
κατανεμόμενον΄ πάρδαλίν τε μισάνθρωπον, καί ἀσπίδα, καί βασιλίσκον, καί σκορπίον,
καί εἴ τι τούτων χαλεπώτερον» σελ. 132. Καί στόν Ἰώβ σκιαγραφεῖται μιά τρομακτική
εἰκόνα τοῦ διαβόλου.

καιόμενης βάτου καὶ τὸν παίδευσε ἀναλόγως· Τὸν ἀπειλεῖ καὶ
τὸν φοβερίζει, γιὰ νὰ ὑπερβεῖ τὴ δειλία του νὰ ἀντιμετωπίσει
τὸν Φαραὼ ἐπιστρέφοντας στὴν Αἴγυπτο. Συνεργὸς τοῦ Μωυσῆ
στὰ σημεῖα τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς ἐξόδου χρημάτισε ὁ Μιχαήλ 8
καὶ πάλι. Τὸ ἴδιο πρόσωπο συστρατεύεται μὲ τὸν Ἰησοῦ τοῦ
Ναυῆ στὴ μάχη του ἐνάντια στοὺς Μαδιανῆτες ὡς ἄλκιμος
στρατιώτης.
4. Αὐτὸς συνάντησε τὸν προφήτη Βαλαὰμ καὶ τὸν ἀπείλησε.
Αὐτὸς συνομίλησε μὲ τὴν ὄνο τοῦ ψευδοπροφήτη.
5. Συνομιλεῖ μὲ τὸν Σατανᾶ γιὰ τὴν τύχη τοῦ σώματος τοῦ
Μωυσῆ, τὸ ὁποῖο καὶ ἔκρυψε σὲ ἀφανῆ τόπο, διατηρώντας τό
ἀδιάφθορο

γιὰ

νὰ

φανερωθεῖ

μαζὶ

μὲ

τὸν

Ἠλία

στὴ

Μεταμόρφωση στὸ Ὅρος Θαβώρ.
6. Ἀναδεικνύεται σύμμαχος τῶν Κριτῶν καὶ τῶν καθεξῆς
Ἱερέων, ἀλλά καί τοῦ Δαβὶδ ὅταν τὸν καθιστὰ ἄμαχο ρύστη τοῦ
γένους τῶν Ἑβραίων. Αὐτὸς ὑπερασπίζεται τὴν Ἱερουσαλὴμ
ἀπέναντι στὴν ἐπιδρομὴ τοῦ Σενναχηρεὶμ καὶ σφάζει μυριάδες
ἐχθρούς κατὰ τὴ νύκτα. Αὐτὸς διαφυλάττει τὸν Δανιὴλ στὸν
λάκκο τῶν λεόντων. Οἱ λέοντες μιμοῦνται τὴν ἡμερότητα τῶν
προβάτων. Αὐτὸς ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μετέφερε τὸν Ἀββακοὺμ
ἀπὸ τὴν Ἰουδαία στὴ Βαβυλώνα. Αὐτὸς διαφύλαξε τοὺς τρεῖς
Παῖδες ἐκ τοῦ πυρὸς τῆς καμίνου. Αὐτὸς ἐπιφαίνεται στὸν
προφήτη Ζαχαρία.
7. Αὐτός συνταράσσει τὸ νερὸ τῆς Προβατικῆς κολυμπύθρας.
8.

Αὐτός δίνει χτύπημα θανατηφόρο στὸν Ἡρώδη καὶ τὸν

κάνει σκωληκόβρωτο.
9.

Μέ δική του παρέμβαση ἀλλάζει τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ

ἐν Χώναις τῆς Μ. Ἀσίας.
Γ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ
Π&ΚΔ: 1. Μετέφερε τὸν Ἰεζεκιὴλ ἀπὸ τὴ Βαβυλώνα στὴν
Ἱερουσαλὴμ, γιὰ νὰ τοῦ δείξει τὴν ἀσέβεια τοῦ λαοῦ καὶ τὴν
ἐπερχόμενη καταστροφή.

Ἡ σχέση αὐτή τοῦ ἀρχαγγέλου μέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ φανερώνεται καί μέ τήν
προσωνυμία του «ἄρχων τοῦ Ἰουδαίων λαοῦ». Ἀλλά καί στή δεύτερη παρουσία τοῦ
Κυρίου, στήν ἐπισυναγωγή τῶν ἐκλεκτῶν, θά προεξάρχει ὁ Μιχαήλ.
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2.

Αὐτὸς παρουσιάζεται μαζὶ μὲ τὸν Μιχαὴλ στὸν προφήτη

Δανιὴλ καὶ τοῦ διασαφίζει τὰ ἀπόρρητα τῶν μελλόντων, ποὺ
ἀφοροῦν στὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία καὶ τῶν ἐσχάτων, ποὺ
ἀφοροῦν στὸ τέλος τῆς Ἱστορίας.
3.

Αὐτὸς διαμηνύει στοὺς θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὴ

γέννηση τῆς θεόπαιδος Μαρίας.
4. Αὐτὸς διακομίζει τὴν τροφὴ στὴν Παναγία ἐνόσω ζοῦσε στὰ
Ἅγια τῶν Ἁγίων.
5. Ὁ Γαβριήλ εὐαγγελίζεται στὸν Ζαχαρία τὴν γέννηση τοῦ
Προδρόμου καὶ τὸν ἐπιτιμᾶ γιὰ τὴν ἀπιστία του.
6. Αὐτὸς μεταφέρει στὴν παρθένο Μαρία τὸ ἄγγελμα τοῦ
ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο.
7.

Ὁ ἴδιος διερμηνεύει, ἐμφανιζόμενος κατ' ὄναρ, στὸν

Ἰωσὴφ

τὴ

σύλληψη

τοῦ

παιδιοῦ

ἀπὸ

τὸ

Ἅγιο

Πνεῦμα.

Εὐαγγελίζεται τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου στοὺς ποιμένες.
Ὑποδεικνύει στὸν Ἰωσὴφ ἀρχικά τή φυγὴ στὴν καὶ ἔπειτα τὴν
ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο.
8.

Αὐτὸν

βλέπουν

οἱ

μυροφόρες

νὰ

κάθεται

πάνω

στὸν

ἀποκυλισθέντα λῖθο τοῦ μνημείου ποὺ φυλαγόταν τὸ σῶμα τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Διήγηση Μάρκου καὶ Ματθαίου).
Στὸν Λουκᾶ καὶ Ἰωάννη καταγράφεται διαφορετικὴ ὀπτασία
καὶ μὲ τοὺς δυὸ Ἀρχαγγέλους.
9.

Στὴν

Ἀνάληψη

τοῦ

Κυρίου

καὶ

οἱ

δυὸ

Ἀρχιστράτηγοι

προτρέπουν τοὺς Ἀποστόλους στὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου.
10.

Αὐτὸς

ἐμφανίζεται

στὸν

διάκονο

Φίλιππο

καὶ

τὸν

ἀποστέλλει στὸν Αἰθίοπα.
11. Αὐτὸς παραδίδει τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας στὸν εἰδωλολάτρη
Κορνήλιο.
12. Αὐτὸς διέλυσε τὰ δεσμὰ τοῦ Πέτρου καὶ ἄνοιξε τὴ φυλακή.

Ἡ π αρ α π ά ν ω ὁ μ ι λί α ἀ π οτ ε λεῖ κ α τ ὰ β άσ η π αρ ά φ ρ ασ η κ α ί συ ντ ο μ ο γ ρ αφ ι κή
κ α τα γ ρ α φή

τῆς

ὁμ ι λί ας

τοῦ

Μα κ α ρί ου

Χρυ σ ο κε φ ά λου

Φι λ α δέ λ φε ια ς, ἔ κ δ. Ρ ηγ ό π ου λ ου , Θ έσ/ νί κ η 1 9 8 9 .

π. Ἀθανάσιος Α. Χύτας

Ἀ ρχ ιε πισ κ ό π ου

