
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀ κού σαμε

σήμερα. ῾Ρητὸ σύντομο, τρεῖς λέξεις, ἀλ λὰ πό-
 ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ -
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔ χουν
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ τὸ ῥη τὸ αὐτὸ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος - ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ
δίνει ἀ  πάν  τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ -
 ρει τὸν καθένα μας, ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα· ἀ -πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ἐπάνω στὸ βαθυ-
στόχαστο αὐ  τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ τὸ ἑρ μηνεύ σω πρακτικά, καὶ πα-
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.

* * *Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο μέσα σὲ
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ, τὸ ἔπλυνε, τὸ
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ -
χισε νὰ τὸ δουλεύῃ. Τὸ πελέκη σε, τὸ λάξευσε,
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολή θηκε μα-
 ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ α δὲν γί-
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕ  ναν ὁλόκλη -
ρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλ λιτεχνι -
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἐ κεῖνο
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ γελος! Ἄγ γελος
βέβαια ὄχι ζωντανός, ὅπως αὐτοὶ ποὺ περικυ -
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστη -
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ ἄγγελος - ἄ -γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο ἔ  ξω ἀπὸ
ἕνα καθεδρικὸ ναὸ τῆς Δύσεως, καὶ ὅ  σοι μέχρι
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐ τὸ θαυμά-
ζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέ-
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο του βρέθη-
κε ἐκεῖ. Ὅλοι πίσω ἀ πὸ τὸ ἄγαλμα βλέπουν
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο -
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει πολλὰ ἀ γάλ-
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀ πὸ τὰ ἀγάλματα

βλέπουμε καὶ θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.

Ἐλᾶτε τώρα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς δείξω κά-
 ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε Φειδί -
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
Εἶνε ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. Τὰ ἄλ -
λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι ἂν εἶ νε, μένουν ἀ -
σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις» ποὺ λένε· μάτια ἔ -
χουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν μὰ δὲν ἀ κοῦ -
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια ἔ χουν
μὰ δὲν περπατοῦν (πρβλ. Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). Σᾶς δεί-
χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει αὐτιὰ κι ἀ κούει,
ἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κι νεῖ ται.
Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὅ πως κά-
τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ χνες ἔ γραφαν
τὸ ὄνομά τους, π.χ. «Φειδίας ἐποίει» ἢ «Πρα -
 ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμ ψυ  χο αὐ -
τὸ ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο χέρι ἀγ γέλου
ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά φει· «Θεοῦ ἐ -
σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἂν λοιπὸν μὲ πείσῃς, ὅτι τὸ ἄγαλ μα τοῦ Κολο-
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω σε στὸ χωρά-
φι, τότε θὰ πεισθῶ ὅτι καὶ τὸ ἔμψυχο ἄ γαλμα
- ὁ ἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε στὸν κόσμο.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπη -
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶ νε
μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε σύνθετος ἀπὸσῶμα φθαρτὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Αὐ -
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
Τὸ κάθε τὶ στὸν ὀργανισμό του κάνει τοὺς ἐ πι-
 στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε ἡ
τέ λεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε στὸ
χωράφι σὰν μανιτάρι; κάποιος τὴν κατασκεύ-
ασε. Τὰ αὐτιά μας ἔπειτα· νά τὸ τέλειο ῥαν τάρ.
Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει ἀκατάπαυ-
 στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες; σωλῆνες ἐλαστι-
κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ μεταφέρουν τὰ σή-
 ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
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βάθος ἀσύλληπτο»! Ὅλο ἀνθρώπινο σῶμα εἶνε
ἐργοστάσιο, τὸ τελειότερο ἐργοστά σιο, ποὺ τό
᾽χει ῥυθμίσει ὁ Δημιουργὸς καὶ ἐρ  γάζεται 50,
60, 70 χρόνια· θὰ ἔφτανε τὰ 100, ἂν ὁ ἄνθρω-
πος δὲν τὸ κατέστρεφε μὲ τὶς ἀσωτίες του.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Τὸ σῶμα μας εἶνε ὕλη,
ποὺ τὴν παίρνεις, τὴ ζυγίζεις, τὴν ἐξετάζεις.
Ἕνα σῶμα νεκρό, ἂν τὸ ἀναλύ σῃς στὸ χημεῖο,
εἶνε πολὺ φθηνὸ ὡς ὑλικά. Ἡ σύνθεσί του εἶ -
νε γνωστή· ἀποτελεῖται ἀπὸ νερὸ κα τὰ 70%,
λί πος ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἑπτὰ σαπούνια, ἄν -
θρακα ὅσο γιὰ νὰ γίνουν πολλὰ μολύβια, φώσ -
φορο ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἀρκετὰ κουτιὰ σπίρ-
 τα, σίδερο ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἕνα καρφί, μα-
γνήσιο ὅσο γιὰ μία δόσι καθαρτικοῦ, καὶ ἀ -
σβέστη ὅσο γιὰ νὰ ἀσπρίσῃς ἕνα δωμάτιο.
Αὐτὰ εἶνε τὰ συστατικά του. Μπορεῖς νὰ τ᾽ ἀ -
γοράσῃς μὲ τριακόσες δραχμές. Ἔλα ὅμως ἐ -
σὺ ὁ ἐπιστήμονας νὰ τὰ ἑνώσῃς αὐτά, νὰ τὰ
ζυμώσῃς καὶ νὰ βγάλῃς ἕναν ἄνθρωπο· δὲν
μπορεῖς. «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». 

Ἀλλ᾽ ἐὰν σῶμα εἶνε τόσο φθηνό, ἡ ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶνε στὸ σῶμα· εἶνε κάπου ἀλ -
λοῦ. Ξέρεις τί εἶνε τὸ σῶμα; Κατὰ τὸν Μέγα Ἀ -
θανάσιο καὶ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο τὸ σῶμα εἶ -
νε ἕνα κλουβί, ἀλλὰ μέσα σ᾽ αὐτὸ εἶνε ἕνα ἀη-δόνι ποὺ κελαϊδάει τὰ γλυκύτερα τραγούδια.
Μέσα στὸ σῶμα εἶνε ἕνας ἄγγελος ποὺ πετά-
ει ὑψηλότερα κι ἀπὸ τὸν πύραυλο, πέρα ἀπὸ
τὸν Ὠρίωνα, πέρα ἀπὸ τοὺς ἀστερισμούς, καὶ
ἐγγίζει τὴν ἁγία Τριάδα· «Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυ-
στικῶς εἰκονίζοντες…» (θ. Λειτ., χερουβ.).

Ποιό εἶνε τὸ ὕψος τοῦ ἀνθρώπου; ποιός εἶ -
νε αὐτὸς ὁ ἄγγελος ποὺ ἔχει μέσα του ὁ κα-
θέ νας, εἴ τε βασιλιᾶς εἶνε εἴτε ὁ πιὸ φτωχός,
εἴτε φιλό σοφος εἶνε εἴτε ἀγράμματος, εἴτε
λευκὸς εἶ νε εἴτε μαῦρος ἢ κίτρινος ἢ ἐρυθρό -
δερμος; ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ τὸ ἀθάνατο ἀηδό-
νι, ποὺ κελαϊδάει μέσα μας; Εἶνε ἡ ψυχή, ἡ ἀ -
θάνατη ψυχή. Αὐτὴ δίνει ἀξία ἀνυπολόγιστη
στὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ εἶνε ποὺ τὸν διακρίνει ἀ -
πὸ τὰ ζῷα. Αὐτή, μὲ τὴ συνείδησί της, μὲ τὸ
λο γικό της, μὲ τὴν ἐλευθερία της, τὴν διανό -
ησί της, τὴν πρόοδό της, τὶς φαντασίες, τὶς ὀ -
πτασίες, τὰ ὁράματα καὶ τὰ θαύματά της, ἀνε-
βάζει τὸν ἄνθρωπο σ᾽ ἕνα ὕψος μοναδικό.

Δυστυχῶς ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔμεινε
στὸ ὕψος ποὺ τὸν ὥρισε ὁ Θεός. Ἔπεσε. Κι ὅ -
 πως τὸ μάρμαρο ἐκεῖνο –γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸ
πρῶτο παράδειγμα–, τὸ λευκό, τὸ ἄσπρο, βγῆ -
κε μὲν καθαρὸ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ βουνοῦ
μὰ κατόπιν ἔπεσε μέσα στὴ λάσπη, κατὰ πα-
ρόμοιο τρόπο καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε μέσα σὲ
βοῦρκο. Καὶ τότε τί συνέβη;

Ἔχετε δεῖ γερανό; Σὲ κάποιο λιμάνι εἶδα ἕ -
να γερανό. Κάτω στὸ βάθος τῆς θάλασσας ἦ -
ταν βυθισμένο ἕνα πλοῖο, ποὺ τὸ εἶχαν βομ-
βαρ δίσει οἱ Γερμανοί. Τὸ πλοῖο δὲν φαινόταν.
Ἦρθε ὁ γερανός, ἅπλωσε βαθειὰ μέσα στὰ
νερὰ τὴν ἁρπάγη του, καὶ μὲ δύναμι ἀνέσυ-
ρε στὴν ἐπιφάνεια τὸ ναυάγιο. Ἔτσι ἤμασταν
κ᾽ ἐμεῖς, ναυάγια· ναυάγια ἠθικῆς, ναυάγια πί-
στε ως, ναυάγια διαφθορᾶς· εἴχαμε βυθιστῆ
στὰ βάθη τῆς χειρότερης διαφθορᾶς. Καὶ κα-
τέβηκε ὁ Θεός, ἅπλωσε τὰ χέρια του ὁ Χρι-
στός, τὰ ματωμένα του χέρια –εὐλογημένος
αὐτὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του–, καὶ σὰν γερανὸς
ἀνέσυρε τὸ ναυαγισμένο ἀνθρώπινο γένος
καὶ μᾶς ὕψωσε –«Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε»
(καταβ. Χριστουγ.)– στὸ ὕψος τοῦ προορισμοῦ μας.

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, διδάσκει ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία καὶ αὐτὴ μὲ συντομία εἶνε ἡ πρακτι -
κὴ ἑρμηνεία τοῦ ῥητοῦ «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα».
Εἴμαστε πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Δύο πλάσεις ἔχου-
 με· μία μέσα στὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ, ὅταν ὁ Θε ὸς
«ἐποίησε» τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοί-
 ω σίν» του (Γέν. 1,26), καὶ μία στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλε -
έμ, ὅταν ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα θεὸν
τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται» (δοξ. Εὐαγγ.). Τότε πῆρε τὸν
ἄνθρωπο, τὸ μάρμαρο αὐτό, τὴν φθαρμένη ὕ -
λη, καὶ τὴν ἀνέπλασε εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Μὴ λησμονεῖτε ποτέ
τὶς τρεῖς αὐτὲς λέξεις, ὅτι εἴμαστε δημιούργη  -
μα τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ προορισμός μας εἶ -
νε ὕψιστος καὶ ἡ ἀξία μας ἀνυπολόγιστη. Δὲν
πλασθήκαμε, ὄχι, γιὰ τὴ σφαῖρα τῆς γῆς· πλα-
σθήκαμε γιὰ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Ὅπως τὸ ψά-
 ρι, ἅμα τὸ βγάλῃς ἀπὸ τὴ θάλασσα, δὲν μπορεῖ
νὰ ζήσῃ, κι ἂν ἀκόμη τὸ ἀποθέσῃς πάνω σὲ
χρυσῆ ἄμμο, αὐτὸ σπαρταράει σὰν νὰ σοῦ λέ -
ῃ «Θάλασ σα θέλω, δὲν θέλω χρυσάφι», ἔτσι
κι ὁ ἄν θρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἔξω ἀπὸ τὸΘεό. Ὅσο ζῇ τὸ ψάρι ἔξω ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ
τὸ πουλὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ἀέρα, τόσο μπορεῖ κι ὁ
ἄν θρωπος νὰ ζήσῃ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.

«Θεοῦ ἐσμεν ποιήμα». Αὐτὰ διδάσκουμε.
Συμφωνοῦμε ὅλοι σ᾿ αὐτά; Σεῖς βέβαια συμ-
φωνεῖτε, γιατὶ πιστεύετε ὅτι μᾶς ἔ πλασε ὁ Θε -
ὸς γιὰ ἕνα μεγάλο προορισμό. Κά  ποιοι ἄλλοι ὅ -μως δὲν συμφωνοῦν, γιατὶ πιστεύουν ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸ χιμπαν τζῆ. Νὰ τοὺς
ἀπαντήσουμε, ὅτι ἐμεῖς δὲν ἀρ νούμεθα τὴν
θεία καταγωγή μας, ἀλλὰ λέμε σὲ κάθε ἄπι-
στο ὅτι, ἂν αὐτοὶ δέχωνται ὅτι εἶνε ἀπ᾽ τοὺς
χιμπαντζῆδες, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀπ᾽ τοὺς χι-
μπαντζῆδες, εἴμαστε Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι.
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