
Ἂς ἀκούσῃ, λέει τὸ θαυμάσιο αὐτὸ μεγα-
λυνάριο τῆς σημερινῆς ἡμέρας, ἂς ἀκού -

σῃ ἡ Γῆ τὸ χαρμόσυνο μήνυμα. Ἂς χαρῇ καὶ
ἂς γιορτάσῃ. Ἂς βγάλῃ –σὰν τὴν πονεμένη
χήρα ποὺ φοράει τὰ μαῦρα–, ἂς βγάλῃ ἡ Γῆ
τὴν πένθιμη στολὴ τοῦ χειμῶνος καὶ ἂς φο-
ρέ σῃ τὴν ἀνοιξιάτικη στολὴ τοῦ θέρους. Ἂς
λειώσουν τὰ χιόνια ἐπάνω στὰ ψηλὰ βουνά,
ἂς τρέξουν γάργαρα τὰ νερά, ἂς ἀνθήσουν τὰ
δέντρα, ἂς πετάξουν τὰ πουλιά, ἂς κελαϊδή-
σουν τ᾽ ἀηδόνια. Ἄνοιξις, ἡμέρα λαμ πρή. «Εὐ -
αγγελίζου, Γῆ, χαρὰν μεγάλην». Ἂς χαρῇ ἡ Γῆ.

Μὰ ποιά Γῆ; Τί εἶνε ἡ Γῆ; Ἂν ρωτήσετε ἕ -
ναν ἀστρονόμο, θὰ σᾶς πῇ, ὅτι ἡ Γῆ αὐτὴ εἶνε
ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα ἀστέρια ποὺ στροβι-
λίζονται στὸ ἄπειρο. Εἶνε δηλαδὴ ἕνας κόκ-
κος ἄμμου, μιὰ σταγόνα, ἕνα τίποτα μέσ᾿ στὸ
σύμπαν. Καὶ ὅμως ἐπάνω σ᾿ αὐτὸ τὸ τίποτα
κατοικεῖ ὁ ἄνθρωπος. Σὲ κανένα ἄλλο ἀστέ-
ρι τοῦ κόσμου δὲν ὑπάρχει ζωή. Μόνο στὸ
ἀστέρι αὐτό ὥρισε ὁ Θεὸς νὰ εἶνε ἡ κατοικία
τοῦ ἀνθρώπου.

Τί πλεονέκτημα ἔχει ὁ ἄνθρωπος; Εἶνε ἕ -
νας μικρόκοσμος. Τί χάρισμα ἔχει ὁ ἄνθρω-
πος; Εἶνε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Τί ἔχει ὁ ἄνθρω-
πος; Ἔχει θεῖο προνόμιο. Εἶνε ἕνα μεγαλούρ -
γημα, ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας. Ἄφθαστο
τὸ μεγαλεῖο του. Εἶνε ἕνας μικρὸς Θεὸς ἐπὶ
τῆς Γῆς, ἄρχοντας τῆς φύσεως, κυρίαρχος
τοῦ κόσμου ποὺ τὸν περιβάλλει. Ἰδού τί ἔχει
ὁ ἄνθρωπος. Εἶνε ὁ κάτοικος τῆς Γῆς, ποὺ δί-
νει ἀξία στὴν κατοικία του, ἀξία ποὺ δὲν ἔχει
κανένα ἄλλο ἀστέρι τοῦ κόσμου. Ὅπως ἕνα
μικρὸ διαμάντι, ἕνας μικρὸς πολύτιμος λίθος
ἔχει ἀξία περισσότερο ἀπὸ ἕνα βουνὸ χαλί-
κια, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ἡ μικρὴ αὐτὴ
Γῆ, ἡ σκόνη μέσα στὸ ἄπειρο, ἔχει τεραστία
ἀξία, διότι αὐτὴ ὡρίστηκε ὡς κατοικία τοῦ
ἀνθρώπου.

Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔμεινε σταθερὸς
στὴν πορεία πρὸς τὸν προορισμό του. Ἔπε-
σε, ἁμάρτησε, ἐξώκειλε. Ἔπεσε ἠθικῶς, ἔπε-
σε κοινωνικῶς, ἔπεσε θρησκευτικῶς. Ἔπαψε
πιὰ νὰ λατρεύῃ τὸν Δημιουργό, καὶ ἄρχισε νὰ
λατρεύῃ τὰ δημιουργήματα. Οἱ ἄνθρωποι ἔ -
παψαν πιὰ νὰ εἶνε θεόφρονες, καὶ «ἐλάτρευ-
σαν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν Κτίσαντα». Ἔφτασε
ὁ ἄνθρωπος μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἔχῃ ὡς
Θεὸ τὰ πλέον εὐτελῆ ἀντικείμενα καὶ ζῷα·
θεὸς τῶν Περσῶν ἦταν τὰ ἀστέρια· θεὸς τῶν
Ἀσσυρίων ἦταν τὰ λιοντάρια· θεὸς τῶν Αἰγυ-
πτίων ἦταν ἡ γάτα· θεοὶ οἱ πέτρες καὶ οἱ βρά-
χοι, οἱ ποταμοὶ καὶ οἱ κεραυνοί, τὰ φίδια καὶ
οἱ ποντικοί, ἢ –ἀκόμη εὐτελέστερα– τὰ κρεμ-
μύδια καὶ τὰ πράσα! Ἀφάνταστη ἡ διαφθορά.
Κατέπεσε ὁ ἄνθρωπος. Καὶ στὸ χάος ποὺ
βρέ θηκε ὁ ἄνθρωπος καμμία δύναμι δὲν μπο-
ροῦσε νὰ τὸν σώσῃ. Οὔτε ἡ φιλοσοφία, μὲ τὶς
μεγάλες πτήσεις τῶν φιλοσόφων, οὔτε καμ-
μία ἄλλη ἀνθρώπινη δύναμι.

Θλῖψις καὶ ἀπελπισία βασίλευε στὸν κό-
σμο. Ἡ χαρὰ εἶχε κάνει φτερὰ ἀπὸ τὴ Γῆ.

Καὶ λοιπὸν τί συνέβη; Συνέβη τὸ γεγονὸς
ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Ἡ ἁγία Τριάς, ὁ Πα -
τὴρ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, συνεδριάζει
ὑ περάνω τῶν γαλαξιῶν. Ὤ μυστήριο! Θεω-
ροῦ με σπουδαῖο πρᾶγμα ἐὰν συνεδριάσουν
οἱ μεγάλοι καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες τῆς
μικρῆς μας Γῆς. Ἀλλὰ ὑπεράνω τῶν γαλαξιῶν
συνεδριάζει ἡ ἁγία Τριάς, ὁ Πατὴρ ὁ Υἱὸς καὶ
τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Ἀντικείμενο τῆς συνεδριά-
σεως; Ὁ ἄνθρωπος. Θέμα; Ἡ σωτηρία τοῦ ἀν -
θρώπου. Καὶ ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ ὕψη, ἀ πὸ τὶς ἁψῖ -
δες τοῦ οὐρανοῦ, ἀποφασίζει νὰ κα τέβῃ κά-
τω ἐδῶ στὸν κόκκο τῆς ἄμμου, στὴ σκόνη αὐ -
τή. Θαυμάζουν πολλοί, διότι ἀστροναῦτες
πά τησαν στὴ σελήνη. Ἐγὼ δὲν θαυμάζω αὐ -
τό. Αὐτὸ εἶνε ἕνα μικρὸ ἐπεισόδιο μέσα στὰ
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μεγάλα γεγονότα τοῦ κόσμου. Ἐγὼ θαυμάζω
τοῦτο· πῶς ἦρθε πάνω στὴ Γῆ ὁ Θεός, πῶς
πάτησε πάνω στὴ Γῆ, πῶς περπάτησε πάνω
στὴ Γῆ, πῶς ἔζησε μεταξύ μας καὶ βαπτίσθη-
κε στὸν Ἰορδάνη καὶ ὑπέστη τὰ μαρτύρια ποὺ
ὑπέστη. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱὸς ἀνθρώ-
που, Υἱὸς τῆς Παρθένου. Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγά-
λο ἄγγελμα ποὺ γεμίζει χαρὰ τὶς ψυχές. «Εὐ -
αγγελίζου, Γῆ, χαρὰν μεγάλην».

* * *
Οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι ὅμως ἔχουν ἀντιρρή-

σεις. Ποῦ νομίζεις ὅτι ζοῦμε; λένε, στὸ μεσαί -
ωνα, στὸν καιρὸ τῆς καταπτώσεως, τότε ποὺ
οἱ παπᾶδες ἔλεγαν ὅ,τι ἤθελαν καὶ τὰ ἄκουγε
ὁ λαός; Σήμερα προωδεύσαμε. Γιὰ μᾶς εἶνε
ἀ δύνατο καὶ ἀπίστευτο, ὅτι μπορεῖ ἀπὸ παρ-
θένο γυναῖκα νὰ γεννηθῇ ἄνθρωπος.

Δὲν τὸ πιστεύεις λοιπόν; Τὸ θεωρεῖς ἀδύ-
νατον; Ἔγιναν ὅμως ἄλλα, ἐξ ἴσου μυστηριώ-
δη ἐπάνω στὴ Γῆ· καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γί νων -
ται. Θεωρεῖς ἀπίστευτο τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς γεν-
νήθηκε ἀπὸ παρθένο. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει ἕνα ἄλλο
πιό ἀπίστευτο. Ποιό; Εἶνε γεγονὸς διαπιστω-
μένο, ἀναμφισβήτητο καὶ μαρτυρημένο ἐπι-
στημονικῶς, ὅτι κάποτε πάνω στὴ Γῆ δὲν ὑ -
πῆρ χε ἄνθρωπος ἀλλὰ ἀπὸ κάποιο σημεῖο καὶ
πέρα ἔκανε τὴν ἐμφάνισί του. Μετὰ τὰ θηρία,
μετὰ τοὺς πιθήκους, μετὰ τὰ φυτά, μετὰ τὰ
δέντρα κ.τ.λ., τότε ἐμφανίσθηκε ὁ ἄνθρωπος.
Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· Ὁ πρῶτος ἄν -
θρω πος πῶς παρουσιάστηκε; Χωρὶς μητέρα
καὶ χωρὶς πατέρα ἀσφαλῶς. Ποιό τώρα εἶνε
μεγαλύτερο, τὸ νὰ γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ
τὸ χῶμα καὶ τὴν ὕλη, ἢ τὸ νὰ γεννηθῇ ἀπὸ
παρ θένο μητέρα; Ἀσφαλῶς τὸ πρῶτο. Ἐκεῖ -
νος λοιπὸν ποὺ ἔκανε τὸ μέγιστο θαῦμα, μπο-
ροῦ σε ἀσφαλῶς νὰ κάνῃ καὶ τὸ μικρότερο
θαῦ μα, τὸ νὰ γεννηθῇ δηλαδὴ ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστὸς μόνο ἀπὸ παρθένο.

Μὴ ρωτᾷς τὸ «πῶς;». Τὸ «πῶς;» δὲν ἔχει
θέσι. Διότι κ᾿ ἐγὼ μπορῶ νὰ σοῦ παρουσιάσω
πολλὰ «πῶς;». Ὁ ὀφθαλμίατρος περιγράφει
ἁπλῶς τὸν ὀφθαλμό, δὲν ἐξηγεῖ ὅμως τὸ μυ-
στήριο τῆς ὁράσεως· καὶ ὁ ὠτορινολαρυγγο-
λόγος περιγράφει τὶς χορδὲς τοῦ λάρυγγος
καὶ τὰ ἀκουστικὰ τύμπανα, ἀλλὰ δὲν ἐξηγεῖ
τὸ μυστήριο τῆς ἀκοῆς. «Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ
θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου»! Τὸ αὐτὶ μυστήριο, τὸ
μάτι μυστήριο, ἡ καρδιὰ μυστήριο, τὰ νεφρὰ
μυστήριο. Τί λέω; ἕνα κύτταρο, τί λέω; μιὰ
φλέβα, τί λέω; μία τρίχα, ἕνα νεῦρο, καὶ τὰ
πιὸ μικρὰ κλείνουν μέσα τους μυστήριο. Ὁ
ἄν θρωπος, τὸ χορτάρι ποὺ φυτρώνει πάνω
στὸ βράχο, ἕνα ψαράκι ποὺ κολυμπάει μέσα

στοὺς βυθούς, ἕνα σκουλήκι ποὺ κινεῖται πά-
νω στὴ γῆ, ἕνα λουλούδι ποὺ φυτρώνει ἀπὸ
ἕ να σπόρο, μιὰ κάμπια ποὺ γίνεται χρυσαλί-
δα, ὅλα ἐγκλείουν ἕνα μυστήριο.

Ἐσὺ λὲς «πῶς γεννιέται ὁ Χρι στὸς ἀπὸ
παρθένο;». Ἐγὼ θὰ σοῦ παρουσιάσω ἕνα κα-
τά λογο μὲ χίλια «πῶς;» ποὺ μένουν ἀνεξήγη-
τα. Ἐὰν λοιπὸν ἀπαντήσῃς σ᾿ αὐτὰ τὰ «πῶς;»,
ποὺ ἀναφέρονται σὲ φυσικὰ πράγματα, ἐὰν
λύσῃς αὐτὰ τὰ «πῶς;», τότε νὰ ἔχῃς τὴν ἀξίω-
σι νὰ λύσῃς τὸ «πῶς;» τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τὸ
μεγάλο αὐτὸ καὶ μυστηριῶδες γεγονὸς τῆς
ἐνσαρκώσεως τοῦ Θείου Λόγου.

* * *
«Εὐαγγελίζου, Γῆ, χαρὰν μεγάλην». Σκου-

λήκια τῆς γῆς ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἂς ταπει-
νωθοῦμε μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο. Ὄχι μὲ ἀπό-
δειξι, ὄχι μὲ ὅρασι, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστι συλλαμ -
βάνεται τὸ μυστήριο. Ἂς ταπεινωθοῦμε, γιὰ
νὰ χαροῦμε. Ἂς χαροῦμε μαζὶ μὲ τὴν Παναγία
Παρθένο, ἂς χαροῦμε μαζὶ μὲ τὸν ἀρχάγγελο
Γαβριήλ, καὶ ἂς ποῦμε κ᾿ ἐμεῖς τὸν ὕμνο τῶν
ἀγγέλων. Καὶ ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, διότι δὲν
λησμόνησε τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀλλὰ κατέ-
βηκε στὴ Γῆ. Μὴν ἀπελπιζώμαστε. Καμμιά ἀ -
πελπισία. Ἀφοῦ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱὸς τῆς
Παρθένου, ἔχουμε σύμμαχο. Ἔχουμε Θεὸν
Μέγαν, ἔχουμε τὸν ἴδιο τὸν Κύριο μαζί μας.
Καὶ «εἰ ὁ Θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν» (πρβλ. Ῥωμ. 8,31), «οὐδείς
καθ᾿ ἡμῶν».

Ἀλλὰ πηγὴ τῆς χαρᾶς μας δὲν εἶνε μόνο τὸ
γεγονὸς αὐτό. Διπλῆ ἑορτὴ ἑορτάζουμε. Δύο
ἄγγελοι φτερουγίζουν σήμερα στοὺς αἰθέρες.
Ἕνας ἄγγελος φέρνει τὸ μήνυμα στὴν Παρ-
θέ νο, καὶ ἕνας ἄλλος ἄγγελος μὲ μορφὴ ῥα-
σο φόρου, τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, εὐ -
αγγελίζεται τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Οἱ
Ἕλληνες, ὕστερα ἀπὸ δουλεία τεσσάρων αἰ -
ώ νων, ἀνίστανται σὲ νέα ζωή! Μὲ τὸ σύνθημα
«ἐλευθερία ἢ θάνατος», μὲ τὸ σύνθημα «Κα-
λύ τερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ σαράν -
τα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή», μιὰ φούχτα
ἡρώων, μιὰ φούχτα μαρτύρων, ποὺ πίστευαν
στὸ Θεὸ καὶ στὴν πατρίδα, ἐκλόνισαν τὸ οἰκο-
δό μημα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ
μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία, τὴν ὁποία σήμε-
ρα χαιρόμεθα καὶ ἑορτάζουμε.

Ὡς Χριστιανοὶ ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό. Ὡς
Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες ἂς δοξάσουμε τὸν
Κύριο. Καὶ εἴθε νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν προ-
γό νων μας, ἀντάξιοι τῆς μεγάλης ἀγάπης, τὴν
ὁποία τρέφει καὶ ἔδειξε σ᾿ ἐμᾶς ὁ εὐλογητὸς
Κύριος· ἀμήν.
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