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� ΣΣΣΣύναξις ττττῶν ����ρχιστρατήγων ΜΜΜΜιχαὴλ κκκκαὶ ΓΓΓΓαβριὴλ κκκκαὶ ττττῶν  

     λλλλοιπῶν ����σωμάτων δδδδυνάμεων.   
 

 

Και κατώτεροι και ανώτεροι 
 

Λίγο κατώτεροι από τους αγγέλουςΛίγο κατώτεροι από τους αγγέλουςΛίγο κατώτεροι από τους αγγέλουςΛίγο κατώτεροι από τους αγγέλους    
    

ΟΟΟΟι άγγελοι είναι το εύκολο. Οι άνθρωποι είναι το δύσκολο. Ο 
Θεός, που έκανε το δύσκολο, που δημιούργησε τον άνθρωπο σύνθε-
το, από ύλη και πνεύμα, δεν μπορούσε να κάνη και το εύκολο, να 
δημιουργήση τους αγγέλους, που είναι απλά όντα, μόνο πνευματικά; 

ΚΚΚΚαι ως προς τη σωτηρία, το δύσκολο είναι να σωθή ο άνθρωπος.  
Οι άγγελοι είναι καθαροί, διότι δεν µπορούν πλέον ν’ αµαρτήσουν. 
Οι άγιοι γίνονται καθαροί, όταν πιστεύσουν στη σωτηρία του 

Θεού, που ξεπλένει «�ν τ  α!µατι το" �ρν#ου» (Αποκ. ζ΄ 14) τις αμαρτίες τους.  
• Τι είναι ευκολώτερο; 
Να βρης ένα διαμάντι στο βούρκο και να το καθαρίσης, ή να 

διατηρήσης άθικτο ένα διαμάντι, που δεν το έχασες καθόλου;  
Ο Θεός παίρνει τον άνθρωπο από το βούρκο, τον καθαρίζει, 

τον αγιάζει και τον καθιστά μέτοχο της βασιλείας Του. 
ΤΤΤΤι είναι ο άνθρωπος; Κορυφαία αξία. Ο λόγος του Θεού τον 

συγκρίνει: 
• Με τα ζώα και τον βρίσκει απείρως ανώτερο. 
• Με όλη τη γη, με όλα τα άστρα, με όλο το σύμπαν, και τον 

βρίσκει απείρως αξιώτερο και τιμιώτερο. «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον, 

ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;» 
(Μάρκ. η΄ 36). 

• Με τους αγγέλους και αποκαλύπτει τη μοναδική του αξία, 
αφού είναι λίγο κατώτερος από τις ουράνιες δυνάμεις. «Τί ἐστιν ἄν-

θρωπος ὅτι μιμνῄσκει αὐτοῦ, ἤ υἱός ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐ-

τόν; Ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καί τιμῇ ἐ-

στεφάνωσας αὐτόν» (Εβρ. β΄ 6-7. Ψαλμ. η΄ 5-6). 
• ΛΛΛΛίγο κατώτερος από τους αγγέλους ο άνθρωπος, ως προς 

την  αξία.  Οι  άγγελοι   δεν   έχουν  βαρύτητα  προς  τα  κάτω.  Εμείς  υπο- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 41 (Λουκ. η΄ 41 (Λουκ. η΄ 41 (Λουκ. η΄ 41 –––– 56) 56) 56) 56)    

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, 

καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς Συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας 

τοῦ Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· ὅτι θυγάτηρ 

μονογενὴς ἦν αὐτῷ, ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑ-

πάγειν αὐτόν, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος 

ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις, ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον, οὐκ ἴσχυ-

σεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρα-

σπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐ-

τῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶ-

πεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀπο-

θλίβουσι, καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού 

τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι 

οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο 

αὐτοῦ, ἀπήγγειλεν αὐτῷ, ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παρα-

χρῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου 

εἰς εἰρήνην. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, 

λέγων αὐτῷ· Ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν Διδάσκαλον. Ὁ 

δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ 

σωθήσεται. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα, εἰ μὴ 

Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μη-

τέρα. Ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ 

ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 

Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε, 

λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη πα-

ραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐ-

τῆς. Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς, μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

κείμεθα στο νόμο της βαρύτητας! Η δύναμις της αμαρτίας τραβάει 
προς τα κάτω.  

Το διαστημόπλοιο, όταν υπερβαίνει την ατμόσφαιρα της γης, 
βρίσκεται έξω από το νόμο της βαρύτητας. Οι αστροναύτες δεν πα-
τούν, αλλά πετούν· αιωρούνται.  

Αυτό το πιστεύουμε, γιατί το έχουμε δει στην τηλεόρασι. Έ-
τσι πιστεύουμε, ότι και οι άγγελοι, ως πνευματικά όντα, βρίσκονται 
έξω από την έλξι της αμαρτίας.  

• ΜΜΜΜοιάζουμε με τους αγγέλους. Έχουμε ελευθερία. Είμαστε 
πνευματικές    υπάρξεις.   Έχουμε    φτερουγίσματα   ψυχής,   αναβάσεις   του 
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νου, ανατάσεις της καρδιάς.  
Άγγελοι και άγιοιΆγγελοι και άγιοιΆγγελοι και άγιοιΆγγελοι και άγιοι    

    

 ΟΟΟΟι άγγελοι είναι κατώτεροι από το Θεάνθρωπο. Ο Χριστός 
είναι απείρως ανώτερός τους· είναι ο Δημιουργός τους. Οι άγγελοι 
είναι κτίσματα, ο Χριστός ο Άκτιστος Θεός, ο Δημιουργικός Λόγος. 

• ΥΥΥΥπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι άγγελοι θαυμάζουν αν-
θρώπους. 
 Το να ανεβή αετός με τα φτερά του στην κορυφή βουνού, εί-
ναι ασφαλώς θαυμάσιο. Μα πιο θαυμάσιο είναι το ν’ ανεβή ένας 
«κουτσός» άνθρωπος στην ίδια κορυφή! 

• Για τους αγγέλους είναι φυσικό το να βρίσκωνται στην κο-
ρυφή της αγιότητας. Τα φτερά τους δεν είναι πληγωμένα. Το υπερ-
φυσικό είναι ν’ ανεβαίνουν στην κορυφή της αρετής άνθρωποι, αδύ-
ναμοι, πτωτικοί. Τέτοιοι άνθρωποι ονομάζονται επίγειοι άγγελοι και ουρά-
νιοι άνθρωποι. 

• ΟΟΟΟι άγγελοι, καίτοι ανώτεροι κατά φύσιν, διακονούν τους 
ανθρώπους. Γίνονται τα μεγάφωνα του ουρανού, για να μεταδοθή η 
φωνή του Θεού.  

Κάποιος αστροναύτης ξέσπασε σε δοξολογία του Θεού: 
«Βλέπει κανείς την ύπαρξι του Δημιουργού από δω πάνω», είπε. 

Αν ένας άνθρωπος, από τα ύψη του φυσικού ουρανού μίλησε 
για τον Θεό, πολύ περισσότερο οι άγγελοι, μεταξύ ουρανού και γης, 
υµνούν τον Θεό, αλλά και εξαγγέλλουν στους ανθρώπους τις βουλές Του. 

Άγγελοι και ΘεάνθρωποςΆγγελοι και ΘεάνθρωποςΆγγελοι και ΘεάνθρωποςΆγγελοι και Θεάνθρωπος    
    

• ΟΟΟΟ Χριστός, ως Θεός Λόγος, θέλησε να γίνη αυτό, που δεν 
μπορούν να γίνουν οι άγγελοι. Αγγελάνθρωπο δεν έχουμε. Θεάνθρω-
πο όμως έχουμε. Δεν μας έσωσε άγγελος. «Οὐκ ἄνθρωπος, οὐκ ἄγ-

γελος, ἀλλ᾿ αὐτός ὁ Κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς».  
• ΓΓΓΓενόμενος άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, φάνηκε σαν 

να γίνεται «βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους» (Εβρ. β΄ 9). Βλέπουμε τον 
Χριστό… «ἠλαττωμένον»! 

Σαν να έχη «ἐλάττωμα», που δεν το έχουν οι άγγελοι! Πώς; 
Δεν πεθαίνουν οι άγγελοι. Σταυρώθηκε όμως ο Θεάνθρωπος. 

Σημειώνει ο Παύλος: «0λαττωµ1νον βλ1ποµεν 2ησο"ν διά τό π4θηµα το" θαν4-

του δ6ξ7 καί τιµ8 �στεφανωµ1νον» (Εβρ. β΄ 9). 
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ΦΦΦΦυσικά δεν είναι κατώτερος! Ο Χριστός πέθανε, όχι διότι 
Του άρμοζε ο θάνατος, αλλά διότι έπρεπε να πεθάνη. Έπρεπε να πά-
θη για τη δική μας σωτηρία. 

Ο καλός γιατρός, κατασκευάζοντας καινούργιο φάρμακο, 
πρώτος αυτός το δοκιμάζει. Έτσι πείθεται και ο ασθενής και το λαμ-
βάνει ευχαρίστως.  

Οι άνθρωποι, εξηγεί ο ιερός Χρυσόστομος, όλοι φοβούνται 
το θάνατο. Για να μας δείξη, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν πρέπει 

να φοβώµαστε πλέον το θάνατο, γεύτηκε ο ίδιος το θάνατο. Άλλωστε ο δικός 
Του θάνατος είναι το φάρµακο για τη δική µας αθανασία (Ε.Π.Ε. 24,298). 

• ΟΟΟΟι άγγελοι είναι κατώτεροι του Θεανθρώπου Χριστού. Αρ-
χές και εξουσίες, αρχιστράτηγοι και αρχάγγελοι είναι πολλοί. Αρχη-
γός όμως είναι ένας, ο Ιησούς. «Cπρεπε τόν �ρχηγόν τEς σωτηρ#ας διά παθη-
µ4των τελειFσαι» (Εβρ. β΄ 10). 

• ΆΆΆΆγγελοι ανυπότακτοι πλέον δεν υπάρχουν. Όλοι βρίσκονται 
σε μόνιμη κατάστασι υπακοής. Λειτουργούν με υπακοή το μυστήριο 
της δικής μας σωτηρίας. Σαν να φωνάζουν στους ατίθασους: 

− Άνθρωποι! Μέχρι πότε θα συνεχίζετε την παρακοή σας στον 
Χριστό; Μέχρι πότε ο εγωισμός σας θα υψώνη το νανώδες ανάστημά 
του μπροστά στον Χριστό, που είναι ο Μέγας και Υψηλός Κύριος, ο 
αιώνιος Θεός, η ελπίδα του κόσμου; 
Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, από το περιοδικό «Ιωάννης ο Βαπτιστής», τεύχος 584, 
Νοέμβριος 2013, σελ. 165 - 166 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλοΜαρκοπούλοΜαρκοπούλοΜαρκοπούλουυυυ 7:00π.μ. 
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.μ. 
2)                   ֠   Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο  ֠ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νοεµβρίου - 24 ∆ε-
κεµβρίου 2015 θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον Ιερό μας Ναό Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία ως εξής: 
Καθημερινές: 7:00 - 9:00π.µ. 
Σάββατα και Καθημερινές με εορταζόμενο άγιο/αγία: 7:00 - 9:30π.µ. 
Κυριακές: 7:00 - 10:00π.µ. 
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