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«Ὁρᾶτε µὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν µικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν
ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»
(κατὰ Ματθαῖον στ. 18, 10)

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 Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους
Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ
Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Κατὰ τὴ σηµερινὴ ἑορτὴ τῶν Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἡ
Ἐκκλησία µας ἀναφέρεται στὶς ἀγγελικὲς δυνάµεις ποὺ µᾶς περιβάλλουν. Εἶναι,
πράγµατι, ἀµέτρητος ὁ ἀριθµὸς τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων, ὅπως µᾶς ἔχει παραδοθεῖ
στὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ µόνο ὁ στίχος 11, κεφ. 5 ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως
«µυριάδες µυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων» µᾶς δίνει µιὰ ἰδέα γιὰ τὸν ἀµέτρητο
ἀριθµὸ τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων ποὺ ἔπλασε ὁ Θεός.
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς, σήµερα, φέρνουµε στὸ νοῦ τὸ ὑπέροχο
Ἀρχιεπισκοπικὸ Ἵδρυµα µὲ τὴν ὀνοµασία Οἶκος Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ,
παροµοιάζοντας µὲ ἀγγέλους τοὺς τροφίµους του, οἱ ὁποῖοι µειώθηκαν µὲν σὲ
ἀριθµὸ ἀλλὰ ὄχι ὅµως σὲ ἀξία. Ἀποτελοῦν µία ὁµάδα ἀγγελικῶν προσώπων, τῶν
ὁποίων ἡ εὔκαρπη διακονία στὶς κοινότητές µας παραµένει ζωντανὴ στὴ µνήµη µας.

Πράγµατι, τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀποτελοῦν τοὺς «µικροὺς τούτους», ὅπως εἶπε ὁ Κύριός
µας, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ἄγγελοι πάντοτε ἀναφέρονται στὸ Θεὸ προστατεύοντάς
τους. Τὰ χαµόγελά δὲ ὅλων αὐτῶν τῶν ἡλικιωµένων µελῶν τῆς Ἐκκλησίας, µᾶς
προσφέρουν µία µικρὴ γεύση ἀπὸ τὴ θεία χαρὰ καὶ δόξα.
Ὁ Οἶκος Εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ ἱδρύθηκε τὸ 1958, ἐπὶ ἀρχιεπισκοπίας τοῦ
ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς Μιχαήλ. Εἶναι πραγµατικὰ ἕνα πολὺ
σηµαντικὸ καὶ δυναµικὸ ἵδρυµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, τὸ ὁποῖο ἀξίζει καὶ
χρειάζεται τὴν ὑποστήριξή µας. Εὔχοµαι ἡ σηµερινὴ τιµὴ καὶ θαυµαστὴ παρουσία
τῶν παµµεγίστων Ταξιαρχῶν στὴ ζωή µας, νὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσµα γιὰ µία
θαυµαστὴ προσφορὰ ἀπὸ ὅλους, κατὰ τὴ δύναµη τοῦ καθενός, στοὺς «κατὰ σάρκα
ἀγγέλους», ποὺ συναποτελοῦν τὴν ἀγαπηµένη µας κοινότητα µὲ τὴν ὀνοµασία
«Οἶκος Ἁγίου Μιχαήλ».
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

