ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ν εξρνκόο ηνπ Λνεκβξίνπ, κε ζεξκνθξαζίεο, κάιηζηα, αξθεηά ρακειέο,
ζεκαίλεη ην πέξαζκα από ην Φζηλόπσξν ζην Χεηκώλα. Ζ επνρή απηή ζπλδέεηαη
κε ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζπνξάο ησλ επινγεκέλσλ θαξπώλ, ηηο
κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ θαη θνπαδηώλ από ηηο νξεηλέο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο,
ηηο εηνηκαζίεο γηα ην ιηνκάδσκα, ηελ επηζηξνθή θηελνηξόθσλ, λαπηηθώλ θ.ά.
ζηα ρσξηά ηνπο. Θαζώο νη λύρηεο καθξαίλνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, θάζε
βξάδπ ζπλάδνληαλ ζηα ζπίηηα θόζκνο πνιύο, γηα ηηο «απνζπεξίδεο», όπνπ
«έδηλαλ θη έπαηξλαλ»: αζηεία, ινγνπαίγληα, παξνηκίεο, ηξαγνύδηα θαη ρνξνί,
ζπλαηζζήκαηα θαη αηζζήκαηα. Γεζκνί δεκηνπξγνύληαλ, ήζε θαη έζηκα αηώλσλ
ζπλερίδνληαλ.
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θαιιηεξγνύληαλ βαζύηεξεο αλζξώπηλεο ζρέζεηο.
Θαζώο ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε Πύλαμε ησλ Αξραγγέισλ Κηραήι
θαη Γαβξηήι θη όισλ ησλ ανξάησλ δπλάκεσλ, είλαη επίθαηξν λα επηρεηξήζνπκε
κηα πξνζέγγηζε ζηνλ θόζκν ηνπο. Κηα, όρη θαη ηόζν εύθνιε, ππόζεζε
Ξηζηεύσ, όκσο, όηη επηβάιιεηαη, ειπίδνληαο λα κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε
κηα πιεξέζηεξε γλώζε κηαο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ, ελώ είλαη ηόζν θνληηλή κε
όινπο καο θαη αμηνζαύκαζηε, ζπγρξόλσο, όκσο, κπζηεξηώδεο, άγλσζηε ζε
πνιινύο, ίζσο, κάιηζηα, θαη επηθίλδπλε, ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο.
Ρη είλαη, ινηπόλ, νη άγγεινη; Ξόηε θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ; Ξνηα είλαη
ε απνζηνιή ηνπο; Ξνηεο νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αλζξώπνπο;
Αο μεθηλήζνπκε από ην Σύμβολο τηρ Πίστεωρ, ζην πξώην άξζξν ηνπ
νπνίνπ νκνινγνύκε ηελ πίζηε καο ζ’ έλα Θεό, «πνηεηήλ νπξαλνύ θαη
γεο, νξαηώλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ». Ζ αγία καο Δθθιεζία, σο
Θενΐδξπηνο νξγαληζκόο, ππάξρεη, αθξηβώο, γηα λα ελώλεη ηνλ νξαηό κε ηνλ
αόξαην θόζκν. Λα κεηακνξθώλεη δηαξθώο, ηνλ πιηθό, θζαξηό θαη πξόζθαηξν
θαη λα ηνλ νδεγεί πξνο ηνλ άπιν, πξνο ην Αηώλην θαη Ξλεπκαηηθό «Πύκπαλ».
Όινη νη επζεβείο ρξηζηηαλνί, ιίγν πνιύ, μέξνπλ πόζν ζεκαληηθό ξόιν
έρνπλ δηαδξακαηίζεη, αλέθαζελ, νη άγγεινη ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο, θαζώο νη
ζειίδεο ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη γεκάηεο από ζπγθινληζηηθέο δηεγήζεηο κε
εκθαλίζεηο ησλ αγγέισλ θαη δηαπνηηζκέλα από ηελ παξνπζία ηνπο, ηα θείκελα
ηεο Ιαηξείαο θαη ν αλεθηίκεηνο δσγξαθηθόο θαη πκλνινγηθόο πινύηνο.
Νη άγγεινη, ζύκθσλα κε ηελ νξζόδνμε Δθθιεζία, είλαη αόπατα,
ασώματα, αεικίνητα, αςτεξούσια, κτιστά όντα, κατά Χάπη τος
Θεού αθάνατα, πνπ, ηνλ αξηζκό θαη ηελ νπζία ηνπο, κνλάρα Δθείλνο γλσξίδεη.
Γεκηνπξγήζεθαλ από ην Θεό, γηα λα κεηέρνπλ ζηε καθαξηόηεηά Ρνπ. Ν
απόζηνινο Ξαύινο, πνπ, θαζώο γλσξίδνπκε, «αλέβεθε έσο ηξίηνπ νπξαλνύ»
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είλαη «ιεηηνπξγηθά πλεύκαηα εηο δηαθνλίαλ απνζηειιόκελα δηα ηνπο
κέιινληαο θιεξνλνκείλ ζσηεξίαλ» ( Δβξ.1,4).Γηα ην ρξόλν δεκηνπξγίαο
ηνπο δε γλσξίδνπκε παξά κόλν ηελ εμήο πιεξνθνξία ηνπ ίδηνπ ηνπ
Θπξίνπ: «Όηαλ έγηλαλ ηα άζηξα, κε ύκλεζαλ κε κεγάιε θσλή όινη νη
άγγεινί κνπ» (Ηώβ 38,6-7). Ππκπεξαίλνπκε, ινηπόλ, όηη, πξηλ γίλεη ν νξαηόο,
δεκηνπξγήζεθε ν θόζκνο ησλ αγγέισλ.
Αο πξνζέμνπκε κε πόζελ απιόηεηα κηιάεη γηα ηνπο αγγέινπο θαη πόζν
καο δηαθσηίδεη ν, εθ ησλ ηηκσκέλσλ, ηδηαηηέξσο, ζηελ Δλνξία καο, Άγηνο
Θνζκάο ν Αηησιόο ζηηο Γηδαρέο ηνπ.
«Παξαθηλνύκελνο ν Κύξηνο από ηελ επζπιαρλίαλ Τνπ έθακε πξώηνλ δέθα
ηάγκαηα Αγγέινπο. Οη Άγγεινη είλαη πλεύκαηα πύξηλα, άπια, θαζώο είλαη ε ςπρή
καο. Τν θάζε ηάγκα είλαη σο ηα άζηξα ηνπ νπξαλνύ…ην πξώηνλ ηάγκα από ηνπο
Αγγέινπο νπνύ πξνείπνκελ, έπεζελ εηο ππεξεθάλεηαλ θαη εδήηεζε λα δνμαζζή ίζα
κε ηνλ Θεόλ. Από εθεί νπνύ ήην άγγεινο θσηεηλόο θαη ιακπξόηαηνο, έγηλε
δηάβνινο ζθνηεηλόηαηνο, θαη πνιέκηνο ησλ αλζξώπσλ- θαη έρεη λα θαίεηαη πάληνηε
εηο ηελ θόιαζηλ. Καη όηαλ αθνύνκελ δηάβνινλ, απηόο είλαη νπνύ ήην πξώηνο
άγγεινο- απηόο είλαη νπνύ παξαθηλεί ηνπο αλζξώπνπο λα ππεξεθαλεύνληαη, λα
θνλεύνπλ, λα θιέπηνπλ…
Ωζάλ εμέπεζε ην πξώηνλ ηάγκα από ηελ αγγειηθήλ δόμαλ θαη έγηλαλ
δαίκνλεο, ηα άιια ελλέα ηάγκαηα εηαπεηλώζεζαλ θαη έπεζνλ θαη πξνζεθύλεζαλ
ηελ Παλαγίαλ Τξηάδα θαη εζηάζεζαλ είο ηνλ ηόπνλ ησλ λα ραίξνληαη πάληνηε».
Μεθπιιίδνληαο ηελ Αγία Γξαθή, ηνπο Βίνπο ησλ Αγίσλ θαη ηα θείκελα
ησλ Ξαηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο καο, εύθνια κπνξεί λα δηαπηζηώζεη θαλείο, όηη
ην έπγο των αγίων αγγέλων είλαη, λα δνμνινγνύλ αθαηάπαπζηα ηνλ
Ρξηαδηθό Θεό, λα κεηαθέξνπλ ηα κελύκαηά Ρνπ, λα ηνλ δηαθνλνύλ θαη λα
βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο.
«Ο Κύξηνο ζα δώζεη εληνιή ζηνπο αγγέινπο Τνπ γηα ζέλα, λα
ζε δηαθπιάμνπλ ζ’ όιεο ηηο ελέξγεηέο ζνπ», ιέεη ν Ψαικσδόο
(Ψαικ.90,11). Θαη ν Θύξηνο, όηαλ έιεγε πσο δελ πξέπεη νη κεγάινη λα
πεξηθξνλνύλ ηα κηθξά αδέιθηα Ρνπ, ηα παηδηά, καο δηαβεβαίσζε όηη, «νη
άγγεινί ηνπο ζηνπο νπξαλνύο βιέπνπλ πάληνηε ην πξόζσπν ηνπ
Παηέξα κνπ, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνύο» (Καηζ.18,10). Κνηάδνληαο θαηά
ην πλεπκαηηθό κέξνο ηεο ππνζηάζεώο καο κε θείλνπο , απνηεινύκε, καδί ηνπο
θαη κε όινπο ηνπο αγίνπο, κία νηθνγέλεηα: ηε ζεαλζξώπηλε θνηλσλία, ην Πώκα
ηνπ Χξηζηνύ. Πύκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ε΄ Νηθνπκεληθήο Ππλόδνπ θαη
ησλ αγίσλ Ξαηέξσλ, ηηκνύκε ηνπο αγγέινπο θαη επηθαινύκαζηε ηε βνήζεηά
ηνπο, ιαηξεύνληαο, σο γλσζηό, κόλν ηνλ Έλα θαη Ρξηαδηθό Θεό. Θη εθείλνη, σο
θίινη καο αιεζηλνί, θύιαθεο αόξαηνη, αθνίκεηνη θξνπξνί καο, καο αγαπνύλ θαη

καο πξνζηαηεύνπλ από θάζε θαθό, κα, πξνπαληόο, από ηηο επηζέζεηο θαη ηηο
παγίδεο ηνπ Γηαβόινπ. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα επηβεβαηώλεηαη από ηηο
ακέηξεηεο επεκβάζεηο ησλ αγγέισλ ζηε δσή ησλ αγσληδνκέλσλ ελαληίνλ ηνπ
Θαθνύ ρξηζηηαλώλ, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη. Πηηο πόιεηο ή ζηα ρσξηά, ζηηο
ζάιαζζεο ή ηηο εξήκνπο.
Ν Ξαληειήο Ξάζρνο, γξάθεη:
«Οη άγγεινη είλαη νη ζύληξνθνί καο ζηελ αγηόηεηα, όπσο νη
δαίκνλεο ζηελ ακαξησιόηεηα…Κιαίλε γηα ηηο ακαξηίεο θαη ηελ έπαξζή
καο…Εθείλν πνπ καο θάλεη λα πιεζηάδνκε πεξηζζόηεξν πξνο ηνπο
αγγέινπο είλαη ε ζσθξνζύλε, ε πξνζεπρή θαη ε ςαικσδία. Γη’ απηό θη
όηαλ ςάιινπκε ή πξνζεπρόκαζηε κε θαζαξή θαξδηά, αηζζαλόκαζηε κηα
θαηαλπθηηθή γαιήλε λα ζθεπάδεη ηελ ςπρή καο. Εθείλε ηελ ώξα-αλ ε
δηάζεζή καο είλαη γλήζηα γηα λα καο θσηίζεη ν Θεόο θαη λα καο
θπιάγεη ζην δξόκν Τνπ, θη αλ ε απόθαζή καο είλαη ζηαζεξή- ν
άγγειόο καο ζα ραίξεηαη…Οη άγγεινη καο θέξλνπλ ζηελ Εθθιεζία. Οη
δαίκνλεο καο απνκαθξύλνπλ. Καλείο δελ κπνξεί λα καο πεξηγξάςεη
πόζεο αιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηελ ςπρή καο, όηαλακούμε ηνλ
Εζπεξηλό, ηε Θεία Λεηηνπξγία, ή άιιεο αθνινπζίεο ηεο Εθθιεζίαο καο.
Μόλνλ νη άγγεινη βιέπνπλ ηηο αιινηώζεηο καο θαη ραίξνληαη, ελώ νη
δαίκνλεο θαηαηζρύλνληαη θη απνκαθξύλνληαη. Οη άγγεινη, κε ηε ράξε
πνπ έρνπλ ιάβεη από ην Θεό, ζα ζε θπιάμνπλ ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ,
θαη, πεξλώληαο ζε άθζνξν απ’ ηε κεγάιε δνθηκαζία ηνπ ζαλάηνπ, ζα
ζε βνεζήζνπλ λ’ απνρηήζεηο ηελ ηειεηόηεηα, καδί κε ηελ ςπρηθή
ζσηεξία ζνπ» («ΔΟΩΠ ΝΟΘΝΓΝΜΗΑΠ»,ζει. 475-479).
Ξώο λα κε ζαπκάζνκε, θίινη κνπ, ηελ αγάπε ηνπ Θενύ! Όκσο, πόζνη
άλζξσπνη απνδέρνληαη ηελ ύςηζηε ηηκή; Ξνιινί, αληί λα δερηνύλ ην ζέιεκά
Ρνπ, πξνηηκνύλ ηελ «απηνζσηεξία» ηνπο, ή, αθόκα ρεηξόηεξα, θαηαθεύγνπλ
ζε άιιεο, πνιύ επηθίλδπλεο «ιύζεηο». Θη ελώ ε Δθθιεζία καο δείρλεη ην
ζσζηό θαη θσηεηλό δξόκν, δπζηπρώο, θαη βαπηηζκέλνη ρξηζηηαλνί, ηνλ
απνξξίπηνπλ. Βπζηζκέλνη ζηελ άγλνηα, θαη ππό βάξνο ησλ πνιιώλ
πξνβιεκάησλ θαη ηνπ άγρνπο, γίλνληαη ζύκαηα αηόκσλ θαη θηλήζεσλ
ζθνηεηλώλ, απνμελσκέλσλ από ηελ Νξζόδνμε Ξίζηε. Γηαηί, έρνκε λα θάλνκε κε
κηα, απίζηεπηεο εθηάζεσο, εμσπξαγκαηηθή θαη αληηρξηζηηαληθή «αγγεινινγία»,
πνπ πξνσζείηαη κε «ζεκηλάξηα», από ηα κέζα ελεκεξώζεσο θαη από ην
Γηαδίθηπν, κε ηξόπνπο θαη πξαθηηθέο ηνπ Απνθξπθηζκνύ θαη ηεο παλζετζηηθήο
πξνπαγάλδαο ηεο Λέαο Δπνρήο. Πηελ νπζία, πξόθεηηαη γηα έλα κνληέξλν,
θεξδνθόξν εσζθνξηζκό, πνπ θαιύπηεηαη κε έλλνηεο θαη εηθόλεο «θιεκκέλεο»
από ην Χξηζηηαληζκό, ή, άιιεο ζξεζθείεο, θαη γιπθαλάιαηεο «αγαπνινγίεο». Θη
αλαξσηηόκαζηε, από πνύ, άξαγε, όινη απηνί νη απηόθιεηνη «δάζθαινη» θαη
«ζεξαπεπηέο» αληινύλ ην δηθαίσκα λα ζθεηεξίδνληαη ην ξόιν θαη ηελ
απνζηνιή ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνύ. Λα δηαζηξέθνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο,

πνπιώληαο, θπξηνιεθηηθά, ηα πξντόληα ηεο αξξσζηεκέλεο θαληαζίαο ηνπο ζε
αλππνςίαζηoπο θαη απειπηζκέλνπο ζπλαλζξώπνπο καο, νδεγώληαο θη
νδεγνύκελνη ζηα κνλνπάηηα ηνπ πλεπκαηηθνύ ζαλάηνπ.
Πην ζεκείν απηό, αο πξνζέμνπκε ηη ιέεη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο
Γέξνληεο ηεο επνρήο καο, ν καθαξηζηόο Πσθξόληνο:
«Ο θόζκνο ηεο αλζξώπηλεο θαληαζίαο είλαη θόζκνο ησλ
θαληαζκάησλ ηεο αιήζεηαο, θνηλόο ζ’ αλζξώπνπο θαη πεζκέλνπο
αγγέινπο. Γη’ απηό πνιιέο θνξέο ε θαληαζία γίλεηαη αγσγόο
δαηκνληθήο ελέξγεηαο.
Τόζν νη δαηκνληθέο εηθόλεο όζν θη απηέο πνπ επηλνεί ν ίδηνο ν άλζξσπνο
κπνξνύλ λα επηδξνύλ ζηνπο αλζξώπνπο, κεηαζρεκαηίδνληάο ηνπο ή
κεηακνξθώλνληαο ηνπο- πάλησο, έλα είλαη αλαπόθεπθην: θάζε εηθόλα, είηε
δεκηνπξγεκέλε από ηνλ άλζξσπν, είηε εκπλεπζκέλε από ηνπο δαίκνλεο, πνπ
γίλεηαη δεθηή από ηελ ςπρή, δηαζηξέθεη ηελ πλεπκαηηθή κνξθή ηνπ αλζξώπνπ, ηνπ
θηηζκέλνπ θαη’ εηθόλα θαη νκνίσζε Θενύ. Η θαληαζηηθή ελέξγεηα νδεγεί ζηελ
έζραηε εμέιημή ηεο ζε απηνζέσζε ηνπ θηίζκαηνο, δειαδή, ζηελ αλαγλώξηζε ζείαο
αξρήο ζηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ…Ο Κύξηνο όκσο απειεπζεξώλεη από ηελ
εμνπζία ησλ παζώλ θαη ηεο θαληαζίαο όζνπο κεηαλννύλ, θη όπνηνο Χξηζηηαλόο
απειεπζεξσζεί απ’ απηά, αςεθά ηε δύλακε ησλ θαληαζηηθώλ εηθόλσλ» (Ιερ.
Βλάτοσ, «Αναηολικά», ζελ. 371-372).
Πηηο θαηαζηάζεηο πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα, αιιά, θαη γηα ηελ
αληηκεηώπηζε πνιππνίθηισλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ, ε αλαδήηεζε παιηώλ
ειιεληθώλ εζώλ, ζπλεζεηώλ θαη ηξόπσλ δσήο, όζν πεξλά ν θαηξόο, ζα
πξνβάιιεη σο αλάγθε επηβίσζεο, θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη δηαηήξεζεο ηεο
εζληθήο καο ηαπηόηεηαο. Αλ, ησλ Διιήλσλ νη θνηλόηεηεο, κε ηνπο
«θπθινηεξείο» ρνξνύο, έρνπλ λα καο πνπλ πνιιά, νη γηνξηέο ησλ αγίσλ θαη
ησλ αγγέισλ καο δείρλνπλ ηνλ αιεζηλό δξόκν πξνο ηε έμνδν από ηηο
δπζθνιίεο ηεο δσήο, ηε ζσηεξία θαη ηε ζέσζε. Κόλν, πνπ πξέπεη λα
αγσληδόκαζηε δηαξθώο, πηζηεύνληαο ζηε βνήζεηά ηνπο.
Ν άγηνο ηνπ Θενύ Ξαηξνθνζκάο, αο γίλεη, μαλά ζύκβνπιόο καο:
«Πξέπεη θαη εκείο, αδειθνί κνπ…λα είκεζα εύζπιαρλνη, λα
θάκλσκελ ηνπο αδειθνύο καο λα επθξαίλσληαη, θαη ηόηε λα ιέγσκελ
ηνλ Θεόλ παηέξα…Εη δε θαη είκεζα άζπιαρλνη, ζθιεξνθάξδηνη θαη
θάκλσκελ ηνπο αδειθνύο καο λα θαξκαθεύληαη θαη βάλνκελ ηνλ
ζάλαηνλ εηο ηελ θαξδίαλ ησλ, δελ πξέπεη λα ιέγσκελ ηνλ Θεόλ καο
παηέξα, αιιά ηνλ δηάβνινλ, δηόηη ν δηάβνινο ζέιεη ηνπο αδειθνύο καο
λα θαξκαθεύνληαη, θαη όρη ν Θεόο.

…Πξέπεη θαη εκείο, αδειθνί κνπ, λα ζηνραδώκεζα ηη θαθόλ πξάγκα είλαη ε
ππεξεθάλεηα-εθξήκληζε ηνλ δηάβνινλ από ηελ αγγειηθήλ δόμαλ θαη έρεη λα θαίεηαη
εηο ηελ θόιαζηλ πάληνηε- θαη πσο ε ηαπείλσζηο εβάζηαμελ ηνπο Αγγέινπο εηο ηνλ
νπξαλόλ λα ραίξσληαη πάληνηε εηο εθείλελ ηελ δόμαλ ηεο Αγίαο Τξηάδνο…Ο
ρξηζηηαλόο ρξεηάδεηαη δύν πηέξπγαο δηα λα πεηάμε θαη λα ππάγε εηο ηνλ
παξάδεηζνλ, ηελ ηαπείλσζηλ θαη ηελ αγάπελ» (Γιδατές).
Θα ηειεηώζνπκε, παξαθαιώληαο ηνπο ζεόζηαιηνπο θίινπο καο:
«Τσλ πνιέκσλ ηαο ζηάζεηο, Άγγεινη, Αξράγγεινη, ζείαη Δπλάκεηο Θενύ θαη ηεο
Εθθιεζίαο, ηαο αηξέζεηο θαη πάληα ηα ζθάλδαια, ηαηο πκώλ ιύζαηε, πξνο Θεόλ αεί
πξεζβείαηο, θαη εκάο ελ εηξήλε θξνπξήζαηε»

Νίκος Σιγανός-θεολόγος

