
 

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Ἀριθ. Πρωτ. 252/2021 

Ποιµαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος  
γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Παµεγίστων Ταξιαρχῶν. 

 
7 Νοεµβρίου 2021 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

 
«Τῆς φιλοξενίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους»   

(Πρὸς Ἑβραίους 13:1-2). 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Σήµερα, µὲ τὸ µεγάλο ἑσπερινὸ ξεκινοῦν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῆς 
συνάξεως τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων τάξεων τῶν παµεγίστων 
Ταξιαρχῶν, ἐπουρανίων δυνάµεων ἀσωµάτων. Ἂν καὶ ἡ αὐριανὴ δὲν εἶναι ἡ µοναδικὴ 
ἡµέρα ἀφιερωµένη στοὺς ἁγίους ἀγγέλους, ὅµως εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἑορτή τους, κατὰ τὴν 
ὁποία µνηµονεύονται καὶ οἱ ἐννέα τάξεις τῶν ἀσωµάτων, κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν 
ἀεροπαγίτη: Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάµεις, 
Χερουβὶµ καὶ Σεραφίµ.  

Οἱ ἄγγελοι ἐµφανίζονται παντοῦ καὶ ἀπρόσµενα, ὅπως µᾶς ὑπενθυµίζει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του: «εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύµατα εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόµενα». Ἰδιαίτερα παρουσιάζονται ὅταν εἶναι εὐπρόσδεκτοι ἀπὸ τοὺς 



 

 

πιστούς. Αὐτοὶ οἱ «λαθόντες ἄγγελοι» εἶναι οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι 
µεταφέρουν τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης του καὶ τῆς φανέρωσης τοῦ θελήµατός του στὶς 
καρδιές µας, σὰν µιὰ ἐσωτερικὴ ἀποκάλυψη ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, 
ἐνθυµούµενοι τὸ πολύτιµο καθίδρυµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, τὸν «Οἶκο εὐγηρίας τοῦ 
Ἁγίου Μιχαήλ» µὲ τοὺς τροφίµους του, ἀντιλαµβανόµαστε ὅτι οἱ ἡλικιωµένοι ἀδελφοί µας 
µὲ τὴ σοφία τους, γίνονται πραγµατικοὶ ἀγγελιοφόροι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν κόσµο. 

Ἀλλὰ µαζὶ µὲ αὐτούς, ἂς περιλάβουµε καὶ ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ ἡλικιωµένους  
ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές, εἰδικὰ αὐτοὺς ποὺ ἐγκαταβιώνουν σὲ οἴκους εὐγηρίας σὲ ὅλη τὴ 
χώρα. Εἶναι ἄγγελοι µὲ σηµαντικὴ ἐµπειρία ζωῆς καὶ πλήρεις σοφίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
πολλὰ ἔχουµε νὰ ὠφεληθοῦµε ἐὰν τοὺς προσφέρουµε φιλαδέλφεια, συντροφικότητα καὶ 
ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ µὴν ἔχουν ὅλοι ἀπὸ τοὺς ἡλικιωµένους ἀδελφοὺς τὴ δυνατότητα νὰ 
ἐγκαταβιώσουν στὸν οἶκο εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, ἀλλὰ ὅλους ἔχουµε τὴ δυνατότητα 
νὰ τοὺς ἐνσωµατώσουµε στὴ ζωὴ τῶν κοινοτήτων µας. Αὐτὴ τὴν ἡµέρα καὶ κάθε ἡµέρα, 
καθῶς ἐνθυµούµαστε αὐτὸ τὸ µοναδικὸ καθίδρυµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, ἂς µὴ 
ξεχνοῦµε αὐτὴ τὴ γενεὰ τῶν «λαθόντων ἀγγέλων», οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ θεµέλιο λίθο 
τῆς ἐκκλησίας µας στὴν Ἀµερική. 

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


