Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

Η διακονία των αγγέλων
διακονία των αγγέλων είναι
διττή: στον ουρανό να δοξολογούν το Θεό και στη γη να
μεταφέρουν τις εντολές του
Θεού στους ανθρώπους. Η λέξη «άγγελος» σημαίνει αγγελιαφόρος. Δε σταματούν μέρα και νύχτα να δοξολογούν το
Θεό λέγοντας: «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος
ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και
ο ερχόμενος» (Αποκ. δ’ 8). Κι ο απόστολος
Παύλος λέει πως είναι «λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν απο στελλόμενα διά
τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν»
(Εβρ. α’ 14).
Λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:
«Μερικά από αυτά τα νοερά πνεύματα
στέκονται μπροστά στο μεγάλο Θεό και
άλλα συνεργάζονται για τη συντήρηση
όλου του κόσμου». Και ο άγιος Ιωάννης
ο Δαμασκηνός αναφέρει: «Είναι δυνατοί,
έτοιμοι να εκπληρώσουν το θέλημα του
Θεού και, σαν λεπτά πνεύματα που είναι,
εμφανίζονται στη στιγμή οπουδήποτε,
όπου τους στέλνει ο Θεός».
Η πρώτη φορά που αναφέρεται άγγελος
στην Αγία Γραφή, ένα χερουβίμ, ήταν όταν
ο Αδάμ και η Εύα εξορίστηκαν από τον
κήπο της Εδέμ (τον επίγειο παράδεισο).
Τότε ο Θεός έβαλε τα χερουβίμ με τη φλόγινη ρομφαία «την στρεφομένην φυλάσσειν την όδόν του ξύλου της ζωής» (Γεν.
γ΄ 24).

Στη συνέχεια αναφέρουμε διάφορους
τρόπους με τους όποιους διακονούν οι άγγελοι:
α) Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους
αγγέλους κατά πρώτον ως αγγελιαφόρους
καλών ειδήσεων. Δύο φορές εμφανίστηκε
άγγελος στην Άγαρ, τη δούλα του Αβραάμ,
και την παρηγόρησε επειδή η κυρία της η
Σάρα της συμπεριφερόταν σκληρά: «ιδού,
συ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισμαήλ, ότι επήκουσε
κύριος τη ταπεινώσει σου» (Γεν. ιστ’ 11).
Ο Ισμαήλ έγινε ό γενάρχης των Ισμαηλιτών, των Αράβων, που ονομάζονται και
Αγαρηνοί.
Τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν στη δρυ
του Μαμβρή μ’ ένα μήνυμα στον άτεκνο
Αβραάμ πως θ’ αποκτήσει γιό, κάτι που
έγινε την επόμενη χρονιά (πρβλ. Γεν. ιη’
10). Έτσι γεννήθηκε ο Ισαάκ, ο γενάρχης
των Ιουδαίων.
Όταν ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να θυσιάσει το μονογενή του υιό, όπως του είχε
δώσει εντολή ο Θεός για να δοκιμάσει
την πίστη του, άγγελος κατέβηκε από τον
ουρανό και τον εμπόδισε από την πράξη της θυσίας. Είπε ο άγγελος: «νυν γαρ
έγνων ότι φοβή συ τον Θεόν» (Γέν. κβ’ 12).
Ο ίδιος ο Θεός όμως αργότερα έδωσε το
μονογενή Του Υιό, τον Κύριο Ιησού Χριστό,
«ως πρόβατον επί σφαγήν» για να μας σώ-

σει (πρβλ. Εφεσ. ε’ 2).
β) Οι άγγελοι σώζουν τους ανθρώπους
του Θεού. Στη διεφθαρμένη πόλη των Σοδόμων ζούσε ένας άνθρωπος του Θεού, ο
Λώτ. Όταν τα Σόδομα καταδικάστηκαν για
να καταστραφούν, ο Θεός έστειλε δύο
αγγέλους για να σώσουν το Λώτ και την
οικογένεια του (πρβλ. Γέν. ιθ’ 1 -22).
Κάποιος άγγελος έσωσε τον Ιακώβ από
την εκδίκηση του αδελφού του Ησαύ
(πρβλ. Γέν, λβ’ 1). Πριν από το θάνατό του
ο Ιακώβ μίλησε για τον άγγελο που τον
έσωσε: «ο άγγελος ο ρυόμενός με εκ πάντων των κακών» (Γεν. μη’ 16).
Ένας άγγελος έσωσε από θάνατο τους
τρεις παίδες στη Βαβυλώνα, στη μέση της
καιομένης καμίνου όπου τους είχαν ρίξει
επειδή αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα
είδωλα αντί για τον αληθινό Θεό (πρβλ.
Δαν. γ’ 12-30). Σε κάθε ακολουθία του
όρθρου οι ειρμοί έβδομος και όγδοος του
κανόνα μας θυμίζουν το καταπληκτικό
αυτό γεγονός.
Ένας άγγελος επίσης έσωσε το Δανιήλ
μέσα στο λάκκο των λεόντων όπου τον
έριξαν λόγω της δυνατής πίστης του στον
ένα Θεό. Τα λιοντάρια όμως συμπεριφέρθηκαν σαν αρνιά. Κι ο Δανιήλ είπε στον
ξαφνιασμένο βασιλιά Δαρείο: «ο Θεός
μου απέστειλε τον άγγελον αυτού, και
ενέφραξε τα στόματα των λεόντων, και
ουκ ελυμήναντό με, ότι κατέναντι αυτού
ευθύτης ευρέθη εμοί» (Δαν. στ’ 22).
γ) Οι άγγελοι είναι εκτελεστές των
εντολών του Θεού. Θ’ αναφέρουμε λίγα
μόνο περιστατικά:
Η πόλη των Σοδόμων επιδιδόταν στα
χειρότερα κακά (ομοφυλοφιλία, σοδομισμός). Ο Κύριος έστειλε δυό αγγέλους
για να σώσουν το μόνο δίκαιο άνθρωπο
στα Σόδομα: τον Λωτ. Εκείνοι πήγαν στον
Λωτ και τον πίεσαν να φύγει από την πόλη
αυτή, γιατί «ημείς απόλλυμεν τον τόπον

τούτον». Και κατέστρεψαν τα Σόδομα και
τα Γόμορρα με «θείον και πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού» (Γέν. ιθ’ 12-25).
Ο βασιλιάς Δαβίδ, αν κι ήταν μεγάλος
υμνητής του Θεού, αμάρτησε κάποτε
ενώπιον του Κυρίου του.
Ο Θεός έστειλε έναν άγγελο με γυμνό
ξίφος στο χέρι του «και έπεσον εξ Ισραήλ
εβδομήκοντα χιλιάδες ανδρών», ίσαμε
να μετανοήσει ο Δαβίδ και να ζητήσει το
έλεος του Θεού (Α’ Παραλ, κα’ 1-17).
Ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σενναχηρείμ
πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ με πολύ
ισχυρό στρατό. Τόσο αυτός όσο κι οι
στρατηγοί του βλασφήμησαν τον Κύριο
και Θεό και κάλεσαν το βασιλιά Εζεκία
και το λαό του να παραδοθούν. Ο Εζεκίας
όμως προσκύνησε το Θεό και προσευχήθηκε στο ναό και τότε «εξήλθεν άγγελος
Κυρίου και ανείλεν εκ της παρεμβολής
των Ασσυρίων εκατόν ογδοηκονταπέντε
χιλιάδας». Αυτά έγιναν τη νύχτα. Και «το
πρωί εύρον πάντα τα σώματα νεκρά» ( Ήσ.
λζ’ 36). Κι ο βασιλιάς Σενναχηρείμ γύρισε στη Νινευή, όπου τον σκότωσαν οι γιοί
του.
Ο ιερός Ψαλμωδός, που γνώριζε από
την ιστορία και από την προσωπική του
εμπειρία το ρόλο που παίζουν οι άγγελοι στη ζωή ενός άνθρωπου αλλά κι ενός
έθνους, λέει: «παρεμβάλει άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβούμενων αυτόν και ρύσεται αυτούς» (Ψαλμ. λγ’ 8). Και σ’ άλλο
σημείο αναφέρει: «ου προσελεύσεται
προς σε κακά και μάστιγξ ουκ εγγιεί εν τω
σκηνώματί σου. Ότι τοις αγγέλοις αυτού
εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε εν
πάσαις ταις οδοίς σου· επί χειρών αρούσι σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον
πόδα σου» (Ψαλμ. 90, 10-12).
«Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύι ποιούντες τον
λόγον αυτού του ακούσαι της φωνής των
λόγων αυτού» (Ψαλμ. ρβ’ )

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ντοστογιέφσκι
Το κρεμμύδι της γριάς
Ἀλλά ἡ σεβάσμια γερόντισσα θύράφει ὁ μεγάλος ρῶσσος
φιλόσοφος λογοτέχνης Θεό- μωσε ἐναντίον τους! Ἦταν κατάσταδωρος Ντοστογιέφσκι στό ση αὐτή; Νά κρεμαστεῖ ἡ ἀληταρία
βιβλίο-ἀριστούργημά του «Ἀδελφοί τοῦ κόσμου ἀπάνω της;
Καραμάζωφ».
Καί ἄρχισε νά τούς κλωτσάει μέ
Σέ ἕνα χωριό ζοῦσε μιά σεβάσμια ἀγανάκτηση.
γερόντισσα. Τήν ἐκτιμοῦσε ὅλος ὁ κό-Τί εἶναι ἐτοῦτο πάλι! Μέ τό δικό
σμος. Μά πιό πολύ ἐκτιμοῦσε ἡ ἴδια μου κρεμμύδι θέλουν νά σωθοῦν ὅλοι
τόν ἑαυτό της.
αὐτοί;

Μιά ἡμέρα, ἡ γερόντισσα αὐτή πέΚαί τό βλαστάρι τοῦ κρεμμυδιοῦ
θανε ὅπως ὅλοι. Ἔκλεισε τά μάτια κόπηκε. Καί ὅλοι αὐτοί, καί ἡ σεβάτης καί «κοιμήθηκε». Μά ὅταν σέ λίγο σμια γερόντισσα μαζί, ξανάπεσαν στό
ξύπνησε, στήν ἄλλη ζωή, διαπίστωσε αἰώνιο πῦρ.
(πρός μεγάλη ἀγανάκτησή της!), ὅτι
Καί τώρα μία ἐρώτηση-ἀπορία:
εἶχε βρεθεῖ σέ μιά μεγάλη λίμνη φωτιά. Καί βλέποντας κάποια στιγμή τόν
-Γιατί κόπηκε τό κρεμμύδι;
ἄγγελό της στήν ὄχθη, τοῦ φώναξε:
Ἀπάντηση:
-Κάποιο λάθος ἔγινε! Ἐγώ, πρόσω-Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Καί θέπο σεβαστό, δέν ἔπρεπε νά βρίσκομαι
λει
νά ἔχουμε ἀγάπη. Ὅμως· ἡ γερόἐδῶ!
ντισσα αὐτή δέν εἶχε ἀγάπη. Ἄν εἶχε
Ὁ ἄγγελος τήν συμπόνεσε. Καί ἀγάπη, θά ἔλεγε:
φιλοτιμήθηκε νά ψάξει νά βρεῖ ἐλα-Κάμε, Θεέ μου, μέ τήν εὐσπλαγφρυντικά, νά τήν βοηθήσει. Καί θυχνία
Σου, πιασμένοι ἀπό τοῦτο τό
μήθηκε, ὅτι κάποτε εἶχε δώσει σέ μιά
ζητιάνα ἕνα φρέσκο κρεμμύδι, πού κρεμμύδι, νά βγοῦμε ὅλοι ἀπό ἐδῶ.
ἔτυχε καί ὁ ἄγγελος τό εἶχε μαζί του. Νά μή μείνει ἄνθρωπος στήν κόλαση
Κρατώντας το λοιπόν ἀπό τά φύλλα κανένας.
τῆς τό ἔρριξε μπροστά της.
-Πιάσε το, νά σέ τραβήξω ἔξω. (Τῆς
εἶπε).

Ἐκείνη τό ἔπιασε. Καί ὁ ἄγγελος
ἄρχισε νά τήν τραβάει ἔξω ἀπό τήν
λίμνη-φωτιά. Καί βλέποντάς την νά
βγαίνει ἀπό τό πῦρ τῆς κόλασης ἁρπάχτηκαν ἀπό ἐπάνω της (ἀπό τά πόδια
της, ἀπό τά χέρια της, ἀπό τά ροῦχα
της), ἄλλοι πολλοί· μέ τήν ἐλπίδα νά
βγοῦν καί αὐτοί· νά σωθοῦν!
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία
Αγιασμός μετά τη Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Αγίου Γενναδίου Αρχ. Κωνσταντινουπόλεως

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού

Ανακομιδή λειψάνων
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου

Αγίου Δημητριανού Επισκόπου Κυθρέας

ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η σύναξις των Αρχιστρατήγων
Μιχαήλ και Γαβριήλ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αρσενίου Καππαδόκου
(Αγίου μεγαλομάρτυρος Μηνά και
Αγίων μαρτύρων Βίκτωρος και Βικεντίου:
εκ μεταθέσεως)
ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τετάρτη 8:30 μ.μ. Πέμπτη 1:00 π.μ.

Αγίου Προφήτου Αβδιού

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις Ιχθύος

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου Φιλήμονος
Οσίου Σωζομένου του Κυπρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Απόδοσις των εισοδίων της Θεοτόκου
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

Αγίου Αποστόλου Φιλίππου
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Αγίου Ιακώβου του Πέρσου

ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Στεφάνου του Ομολογητού

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων ομολογητών
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Γουρία Αβίβου και Σαμωνά
Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου
Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των
του Κυπρίου
Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
του Πρωτοκλήτου
Αγίου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ματθαίου

