
Ἐδῶ καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου. Δυστυχῶς τὸ
ἐκκλησίασμα ἀραιώνει. Ὅσοι βρίσκεστε

στὸ ναὸ νικήσατε τὸ σατανᾶ. Γιατὶ ὅταν πρό-
κειται γιὰ κέντρα δι ασκεδάσεως ὁ δι άβολος
δίνει φτερά, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν ἐκ κλησία
φέρνει ὅλα τὰ ἐμπόδια. Σεῖς λοιπὸν νικήσατε.

Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ αὐτό· πρέπει νὰ βρίσκεστε
ἐδῶ καὶ πνευματικῶς, τὰ αὐτιά σας νά ̓ νε ἀ νοι-
 χτὰ καὶ ἡ διάνοιά σας προσεκτική, ὥστε τίπο τε
ἀπ᾽ ὅσα λέγονται στὴν ἐκκλησία νὰ μὴ χάνετε.

Ἐλάχιστοι προσέχουν δυστυχῶς· οἱ περισ-
σότεροι εἶνε ἀλλοῦ. Ἀπόδειξις· ἂν ρωτήσου-
με τί ἔψαλε σήμερα ὁ ψάλτης, τί εὐχὲς εἶπε ὁ
ἱερεύς, τί ἔλεγε σήμερα ὁ ἀπόστολος, πόσοι
θὰ εἶνε εἰς θέσιν ν᾽ ἀ παν τήσουν; Ὄχι ὅτι δὲν
ξέρουν γράμματα. Γράμματα ξέρουν σήμερα
οἱ ἄνθρωποι περισ σότερα ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ παπποῦ -
δες μας. Ἐκεῖνοι δὲν ἤξεραν νὰ βάλουν τὴν ὑ -
πογραφή τους, ἤξεραν ὅ μως τὸν Ἑξάψαλμο ἀπ᾽
ἔξω, ἐνῷ τώρα γραμματισμένοι καὶ ἐπιστή μο-
νες οὔτε τὸ «Πάτερ ἡμῶν» δὲν ξέρουν.

Θέλω νὰ ἐλ πίζω ὅτι ἐσεῖς προσέχετε. Δὲν θὰ
ἑρμηνεύσω οὔτε τροπάρια, οὔτε τὸ εὐαγγέλιο,
οὔτε τὶς εὐχὲς ποὺ ἀκούσαμε· μόνο ἕνα λόγο
ἀπὸ τὸν ἀπόστολο θέλω νὰ προσέξουμε. Ποιόν;

Ὁ ἀπόστολος σήμερα θαυμάζει ἕνα μεγα-
λούργημα καὶ λέει· «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μι-
μνήσκῃ αὐ τοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ
αὐ τόν;» (Ἑβρ. 2,6 = Ψαλμ. 8,5). «Τί ἐ στιν ἄνθρωπος», κα τὰ
τὸν ψαλμῳ δό, τί εἶ νε ἐπὶ τέλους αὐτὸς ὁ ἄν   -
θρωπος, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ τὸν θυμᾶται καὶ νὰ ἐν -
 διαφέρεται γι᾽ αὐτόν. Μένει ἔκ θαμβος ἐμ  πρὸς
στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀν θρώπου. Σύμφωνα λοιπὸν
μὲ τὰ λόγια αὐτά, κάθε ἄνθρωπος, καὶ ὁ πιὸ
ἄ σημος, ὅ ποιο χρῶμα καὶ ἂν ἔχῃ καὶ ὁ πουδή-
ποτε καὶ ἂν κατοικῇ, ἔχει μιὰ ἀνεκτίμη τη ἀξία.

* * *
Στὰ χρόνια βέβαια αὐτά, ἀγαπητοί μου, τῆς

ἀ πιστίας καὶ διαφθο ρᾶς, ποὺ πῆραν τὴ γομμο-

 λά στιχα νὰ σβήσουν τὴ λέξι «Θεός», ὑπάρχουν
πολλοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ὁ ἄν θρωπος φύτρω-
 σε ἔτσι, ὅ πως τὰ μανιτάρια στὴν κοπριά. Ἀλ -
λὰ πόσο πλανῶνται! Ἂν ἐξετάσῃς, θὰ δῇς ὅτι
ὁ ἄν θρωπος δὲν εἶνε ἕνα τυχαῖο δημιούργημα.
⃝ Ἡ στάσι του. Παρατηρῆστε τὰ ζῷα, ἀπὸ τὰ
μικρὰ ἕως τὰ με γάλα, ἀπὸ τὰ ἀτελέστερα ἕ ως
τὰ τελειότερα· θὰ δῆτε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔ χει
διαφορά· διαφέ ρει ὡς πρὸς τὸ σῶμα. Ἐνῷ τὰ
ζῷα περ πατοῦν μὲ τὰ τέσσερα, μόνο αὐ  τὸς
περπατάει ὄρθιος· ἐνῷ ὅλα ἔ χουν τὸ κεφάλι
στραμμένο κάτω, αὐ τὸς πλάστηκε ὄρθιος, νὰ
βλέπῃ τὸν οὐ ρανὸ καὶ νὰ θυμᾶται ὅτι ἡ προ-
έλευσί του εἶνε ἀπὸ ἐκεῖ, ὄχι ἀπὸ τὴ γῆ.
⃝ Ὁ νοῦς του. Ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἀκόμη ἐφω-
διασμένος μὲ δύο τέλεια ὄρ γανα, ποὺ ὅλοι οἱ
ἐ πιστήμονες νὰ μαζευτοῦν δὲν μποροῦν νὰ τὰ
φτειάξουν. Ποιά εἶν᾽ αὐτά; Τὸ ἕνα εἶνε ὁ νοῦς,
ὁ ἐγκέφαλός του. Καθήσατε ποτὲ νὰ σκεφθῆτε
τί θὰ πῇ νοῦς καὶ διάνοια; Αὐτὸς ὁ νοῦς βλέπει,
σκέπτεται, συλ λογίζεται, κρίνει, φαντάζεται,
συλλαμβάνει σχέ δια, λύνει προβλή ματα, κάνει
ἐφευρέσεις καὶ ἀνα καλύψεις. Χωρὶς τὸ νοῦ ὁ
ἄν θρω πος τί θὰ ἦταν; Ἀπὸ ἀπόψεως σωματι -
κῆς εἶνε ἀ σθενέστερος ἀπὸ τὰ ζῷα, μὲ τὸ νοῦ
ὅμως ποὺ τοῦ ἔ δωσε ὁ Θεός, ἐνῷ δὲν ἔχει
φτερά, νικάει τὸν ἀετὸ καὶ πετάει ψηλότερα·
ἐνῷ εἶνε ἀδύνατος, στήνει παγίδα, συλλαμβά-
 νει τὸ λιοντάρι, τὸ κλείνει σὲ κλουβὶ καὶ τὸ δα-
 μάζει· ἐνῷ δὲν ἔ χει βράγχια καὶ πτερύγια, κο-
λυμπάει σὰν δελφίνι, φτάνει στὰ πιὸ βαθειὰ
σημεῖα· ἐνῷ δὲν ἔχει δέρμα ὅπως ἡ ἀρκούδα,
κατορθώνει νὰ ζῇ καὶ στὸ Βόρειο Πόλο καὶ στὴ
διακεκαυμένη ζώνη, προσαρμόζεται παντοῦ.
⃝ Ἡ συνείδησίς του. Τὸ δεύτερο ὄργανο εἶνε
ἡ συνείδησις. Τί μυστήριο! ὅταν κάνῃς τὸ κα-
λό, νομίζεις ὅτι ἀκοῦς μέσα σου μουσι κὴ ἀγγέ-
λων καὶ χειροκροτήματα νὰ σοῦ λέ νε· Μπρά-
βο, φάνηκες ἄξιος. Ὅ ταν κά νῃς τὸ κακό, δὲν
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Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου
«Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς
ἀν θρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;» (Ἑβρ. 2,6=Ψαλμ. 8,5)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



πά᾽ νά ̓ σαι βασιλιᾶς καὶ μεγιστάνας· σκορπιοὶ
καὶ φίδια σὲ κεντᾶνε μέρα - νύχτα, δὲν ἡσυχά-
 ζεις. Ἔλα λοιπὸν νὰ ἐξηγήσῃς τὸ μυστήριο αὐ -
τὸ τῆς ψυ χῆς. Ἡ συνείδησις μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ
ἄν θρωπος ἔχει ἕνα μεγαλεῖο ἀπερίγραπτο, αὐ -
τὸ ποὺ ἔ ψαλε ὁ ψαλμῳδὸς καὶ ὁ ἀπόστολος λέ-
 γοντας «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐ -
τοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;».
⃝ Ἡ κατοικία του. Θαυμαστὸς εἶνε καὶ ὁ τόπος
ποὺ ὥρισε ὁ Θεὸς ὡς κατοικία τοῦ ἀνθρώπου.
Τὸν ἔ  φτεια ξε «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» του
(Γέν. 1,26-27), νὰ εἶνε ἕνας μικρὸς θεὸς ἐπάνω στὴν κτί-
 σι, καὶ δὲν τὸν ἔρριξε σ᾽ ἕνα πλανήτη ξερὸ ὅ -
πως ἡ σελήνη, ἀλλὰ ἐδῶ. Ἡ γῆ εἶνε βέβαια ἕ -
νας κόκκος ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν, ἀλλὰ ὁ
πλανήτης αὐτὸς εἶνε κατάλληλος γιὰ τὸν ἄνθρω-
 πο. Δὲν εἶνε γυμνός· ἔχει ποταμούς, λίμνες, δά-
 ση, ὑπέδαφος· ὅλος αὐτὸς ὁ πλοῦτος δόθηκε
γιὰ τὸν ἄν θρω πο, γιὰ τὴν εὐτυχία του. Τώρα βέ-
 βαια γίναμε δισεκατομμύρια καὶ πολλοὶ πε-
θαίνουν ἀπὸ πεῖνα. Δὲν φταίει ὅμως ὁ Θεὸς
γι᾽ αὐτό· φταίει ἡ κα κία καὶ ἡ πλε ονεξία τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐπιστήμονες μὲ κῦ ρος λένε, ὅτι
ὁ πλανήτης μας ἔχει πλοῦ το πού, ἐ ὰν τὸν ἐκ -
μεταλλευθοῦμε σωστά, μπορεῖ νὰ θρέ ψῃ τρι-
πλάσιο πλη θυσμό. Ἔτσι τὴν ἔχει φτειάξει ὁ
Θεὸς τὴ γῆ, γιὰ νὰ ζήσουν ὅλοι εὐτυχισμένοι.
⃝ Ἡ ἐνανθρώπησις καὶ ἡ ὅλη θεία οἰκονομία
γι᾽ αὐτόν. Ἀλλὰ ἀδελφοί μου, δὲν σᾶς εἶπα τί-
πο τα. Τὸ πιὸ σημαν τι κὸ ἀπ᾽ ὅλα εἶνε τὸ σχέδιο
ποὺ ἔκανε καὶ πρα γματοποίησε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ
σωτηρία μας. «Τί ἐστιν ἄνθρω πος ὅτι μιμνή-
σκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐ -
τόν;». Τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου κατα λαβαί-
νεις ἂν σκεφθῇς τὸ ἑξῆς. Ἂν μᾶς ποῦν ὅ τι ἕνας
βασιλιᾶς πῆγε στὴν καλύβα ἑνὸς φτω χοῦ, ἔ -
βγαλε τὴ βασιλικὴ στολὴ καὶ ἄρχισε νὰ σκου-
πίζῃ καὶ νὰ τὸν ὑπηρε τῇ, θὰ τὸ πιστέ ψουμε;
Καὶ ὅμως! Ὄχι ἁ πλὸς βασιλιᾶς, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ
Βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων κα τέβηκε, ὄχι ἀπὸ τὸν
Ἄρη ἀλλὰ πέρα ἀπ᾽ τὸν Ὠρίωνα, καὶ μᾶς ἐπι-
σκέφθηκε, ὅ πως θ᾽ ἀκούσουμε τὰ Χριστούγεν να·
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σω τὴρ ἡμῶν…»!
(ἐξαποστ. Χριστουγ.), μᾶς ἐπισκέ φθηκε «ἀνα τολὴ ἐξ ὕψους»
(Λουκ. 1,78), ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρα νῶν, ἐδῶ στὴν καλύ -
βα τῆς γῆς, στὸν κόκκο τῆς ἄμμου, γιὰ νὰ βρῇ
τὸν ἄν θρωπο καὶ νὰ τὸν σώσῃ. Γι᾽ αὐτὸν ἔκα-
νε τὴν Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτὸν ἔδωσε τὴ θεία χάρι,
τὸ βάπτισμα καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ μυστήρια, τὸ μέ-
 γα θαῦμα ὅτι τὸ ψωμὶ γίνεται σῶμα Χριστοῦ καὶ
τὸ κρασὶ αἷμα Χριστοῦ, γιὰ νὰ σωθῇ κάθε ψυχή!
⃝ Οἱ ἄγγελοι στὴν ὑπηρεσία του. Σήμερα ποὺ
ἑορτάζουμε τοὺς ἁγίους ἀρχαγγέλους, ἂς σκε-
 φθοῦμε κάτι ἀκόμη. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἱερεύς, ὅ -

σο ἁμαρτωλὸς κι ἂν εἶνε, τελεῖ τὴ θεία λει-
τουργία καὶ παρακαλεῖ τὸ Θεὸ νὰ ἔλθῃ Πνεῦ μα
ἅγιο, τὴν ὥρα ἐκείνη, ἂν εἴχαμε μάτια πνευ μα-
τικὰ σὰν τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, θὰ βλέπαμε
ὅτι τὸ θυσιαστήριο εἶνε γεμᾶτο ἀπὸ ἀγγέλους·
«καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγγέ-
λους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτα-
τε» (ἀπολυτίκ. ἁγ. Σπυρίδωνος). Τὴν ὥρα αὐτὴ δὲν παρίσταν -
ται μόνο ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἄγγελοι καὶ ἀρ -
χάγγελοι. Καὶ ὄχι μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία
ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε σημεῖο τῆς γῆς ὑπάρχουν ἄγ -
γελοι ποὺ μὲ τὶς φλογισμένες ῥομφαῖες τους
καταδιώκουν τὸν σατανᾶ. Ἂς σκεφθοῦμε τέ-
λος, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸν φύλακα ἄγ -
 γελό του, τὸν προστάτη καὶ ὑπερασπιστή του.

Ὅταν σκεφθοῦμε αὐτά, θαυμάζουμε καὶ λέ-
 με κ᾽ ἐμεῖς· «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ
αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;».

* * *
Κάποιοι, ἀδελφοί μου, θαυμάζουν ζωγραφι-

 κοὺς πίνακες ἢ ἀγάλματα ἢ τὸν Παρ θενῶνα.
Ἀλλὰ τί εἶνε ὅλ᾽ αὐτὰ μπροστὰ στὸν ἄνθρω-
πο! Αὐτὸς εἶνε Παρθενών, θεῖο ποίημα, δημι-
ούργημα «κατ᾽ εἰκόνα» Θεοῦ· τὸ καταλάβα-
με; Δυστυχῶς δὲν εὐγνωμονοῦμε τὸ Θεὸ ποὺ
μᾶς ἔκανε ἀνθρώπους, δὲν δίνουμε ἀξία στὸν
«ἄν θρωπο». Περιφρονοῦμε τὸν ἄνθρωπο καὶ
ἔ τσι ὑβρίζουμε τὸν Θεῖο Δημιουργό του.

Ἀντὶ νὰ εἴμαστε ἄνθρωποι, στὴν ἐποχή μας
καταντήσαμε ἐκεῖ ποὺ λέει κάπου ὁ ψαλμῳ -
δός· «Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, πα-
 ρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ
ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13). Κάποτε οἱ ἄνθρωποι
ζοῦσαν σὰν ἄγγελοι, τώρα ζοῦν σὰν τὰ κτήνη,
σὰν τοὺς χοίρους. Ὁ χοῖρος δὲν κοι τάζει τὸν
οὐρανό, παρὰ μόνο ὅταν τὸν γυρίσουν ἀνά-
σκελα στὸ σφαγεῖο. Ἔτσι εἶνε καὶ ὁ ἄνθρω-
πος. Ἔχει βυθισθῆ μέσ᾽ στὴν ἀκολασία καὶ τὴ
διαφθορὰ καὶ ἐκεῖ ζῇ. Ἀλλὰ θά ᾽ρθῃ ἡ ὥρα,
ποὺ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, τὸν ὁποῖο ἑορτά-
ζουμε σήμερα, θὰ μᾶς πάρῃ καὶ θὰ μᾶς «ἀνα-
ποδογυρίσῃ». Τότε, στὰ τέλη τῆς ζωῆς, θ᾽ ἀ -
νοίξουν τὰ μάτια μας, θὰ δοῦμε τὸν οὐρανὸ
καὶ θὰ ποῦμε· Ἀλλοίμονο! χάσαμε τὴ ζωή μας,
ζήσαμε ὄχι σὰν ἄνθρωποι ἀλλὰ σὰν κτήνη.

Εἴθε, ἀγαπητοί μου, σήμερα ποὺ ἑορτάζουν
οἱ ἀρχάγγελοι, οἱ προστάτες τῆς ἀνθρωπότη-
τος, νὰ καταλάβῃ ὁ καθένας μας τὴν ἄπειρη ἀ -
ξία του. Ἂς ἐγκύψουμε στὸ ῥητὸ «Τί ἐστιν ἄν -
θρωπος ὅ τι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;». Καὶ εἴθε ὅλοι νὰ
ζήσουμε «ἀ ξίως τῆς κλήσεώς» μας (Ἐφ. 4,1), ὥστε
νὰ φτάσουμε κάποτε στὸν οὐρανὸ κ᾽ ἐκεῖ νὰ
ψάλλουμε ἀπαύστως τὸ «ἀλληλούϊα»· ἀμήν. 
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