
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πανή-
 γυρις μεγάλη. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή· ἑ ορτά-

 ζει ὄχι κάποιος ἅγιος ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χρι- στοῦ. Τί εἶνε ἡ Ἀνάληψις ποὺ ἑορτάζουμε; Θὰ
προσπαθήσω νὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἁπλᾶ λόγια.

* * *Κατοικοῦμε ἐδῶ πάνω στὴ Γῆ, ἀδελφοί μου,
ποὺ εἶ νε ἕ να ἀστέρι, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα
σώ ματα ποὺ κινοῦνται στὸ σύμπαν. Πολλὰ ἀπὸ
αὐτὰ εἶνε πο λὺ μεγαλύτερα· μὰ ἡ Γῆ, ποὺ εἶνε
τό σο μικρή –ὅ,τι εἶνε ἕνας κόκκος ἄμ μου μπρο-
 στὰ στὴν ἀ πέραντη θάλασσα, αὐτὸ εἶνε ἡ Γῆ
μπροστὰ στὸ σύμπαν–, διαφέρει ἀπ᾿ ὅλα τὰ
ἄλλα οὐράνια σώματα. Γιατί; Διότι φιλοξενεῖ
ζωντανὰ πλάσματα. Μάταια ψάχνουν νὰ δοῦν
ἂν ὑπάρχῃ ζωὴ στοὺς ἄλλους πλανῆ τες· μό-
νο ἐδῶ στὴ Γῆ ὑπάρχει ζωογόνος ἀτμο σφαιρι -
κὸς ἀ έρας, νεράκι, βλάστησι, ζῷα, δῶρα ἀν -
εκ τίμητα, συνθῆκες κατάλληλες γιὰ τὸ κορυ-
 φαῖο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο.Ὁ ἄνθρωπος κατοικοῦσε σὲ ἕνα ἐκλεκτὸ
κομμάτι τῆς Γῆς ποὺ ὠνομαζόταν Παράδεισος.
Στὸν Παράδεισο, ὅπου ζοῦ σε τὸ πρῶτο ζεῦγος
ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, δὲν ὑ πῆρχε ἀγκάθι στὸ ἔ -
δαφος, μικρόβιο στὸν ἀέρα, ἀσθένεια καὶ θά-
νατος. Ζοῦσε εὐτυχισμένα ὁ ἄνθρωπος. Ὅταν
ὅ μως ἁμάρτησε ἁπλώνοντας τὸ χέρι στὸν καρ-
πὸ ποὺ ἀπηγόρευσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ δοκιμάσῃ
τὴν ὑπακοή του, τότε μπῆκαν στὴν ἀνθρωπότη -
τα ὅλα τὰ κακά· θλίψεις, πίκρες, γῆρας, φθορά,
ἀσθένειες, θά νατος· τότε ἄρχισαν ν᾽ ἀνοίγων ται
τάφοι, τότε ὁ ἄν θρωπος ἔγινε δυστυχής· κι ὅσο
περνοῦ σε ὁ χρόνος, τόσο πιὸ δυστυχὴς γινόταν.

Ὁ ἄνθρωπος ἔμοιαζε μ᾽ ἕναν ὁδοιπόρο ποὺ
περπατώντας στὸ δρόμο γλίστρησε κ᾽ ἔπεσεσ᾿ ἕνα λάκκο βαθύ, σκοτεινό, γεμᾶτο φίδια καὶ
σκορπιούς. Ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ λάκκου φώναζε
«Βοήθεια!». Ἔρχονταν πολλοὶ ἀπὸ πάνω, κοί-
ταζαν, τὸν λυποῦνταν, ἀλλὰ κανείς δὲν μπό-
ρεσε νὰ ῥίξῃ σχοινὶ νὰ τὸν βγάλῃ ἔξω.

Ἕνας μόνο τὸ κατώρθωσε – τὸ λένε σή μερα
τὰ ἱερὰ γράμματα. Δὲν ἔρριξε αὐτὸς σχοινί,
ἀλ λὰ κατέβηκε ὁ ἴδιος κάτω, μέσα στὸ λάκκο,
πῆ ρε τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀνέβασε ἐ πάνω, ἀ -
πὸ τὸ βάθος τῆς ἀθλιότητος στὸ ὕψος τοῦ οὐ -
ρανοῦ· εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἦρθε ἀπὸ τὰ οὐράνια, χα μήλωσε καὶ κατέ-
βη  κε στὴ Γῆ σὰν ἀετός. Ἔγινε κάτοικος τῆς
Γῆς, ὅπως ἐμεῖς. Δὲν γεννή θηκε σὲ παλάτια,
ἀλ λὰ σὲ μιὰ σπηλιά, μὲ συντροφιὰ τὰ ζῷα, ἀ -
πὸ μιὰ Μάνα φτωχή. Ἔζησε πιὸ φτωχικὰ ἀπὸκάθε ἄλλον δουλεύοντας ὡς ξυλουργὸς νὰ
συντηρῇ τοὺς οἰκείους του καὶ ὑποτασσό με-
νος σ᾽ αὐτούς. Δικό του σπίτι δὲν εἶχε. Κάπο τε
τὸν ρώτησαν «Διδάσκαλε, ποῦ μένεις;» κι ἀ  πήν -
τησε «Ἐλᾶτε νὰ δῆτε» (Ἰω. 1,39). Κι ὅταν κάποιος ἔ -
δειξε διάθεσι νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ, αὐτὸς τὸν προ-
 ειδοποίησε· «Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔ  χουσι καὶ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφα  λὴν
κλίνῃ»· τὰ ζῷα καὶ τὰ πουλιὰ ἔ χουν φωλιές,
μὰ ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς δὲν ἔχει ποῦ νὰ γεί -
ρῃ τὸ κεφάλι (Λουκ. 9,58)· οὔτε κρεβάτι νὰ κοιμη θῇ εἶ -
χε· κρεβάτι του τέλος ἔγινε ὁ τίμιος σταυρός.

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἔγινε τριάντα χρονῶν, πῆ γε
στὸν Ἰορδάνη καὶ βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἰωάννη·
τότε φανερώθηκε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο καὶ ἀ κού-
 στηκε ὁ οὐράνιος Πα τὴρ νὰ βεβαιώνῃ, ὅτι αὐ -
τὸς εἶνε Υἱός του ὁ ἀγαπητός. Μετὰ ἀνή χθηκε
στὴν ἔρημο, ὅπου νίκησε τοὺς πειρασμοὺς τοῦ
διαβόλου νηστεύοντας σαράντα μέρες· ἔτσι
δίδαξε κ᾽ ἐμᾶς ὅτι πρέπει νὰ νηστεύουμε.

Κατόπιν ὁ Χριστὸς ἄρχισε νὰ κηρύτ τῃ, καὶ ἡ
πρώτη λέξι ποὺ εἶπε ἦταν «Μετανο εῖτε» (Ματθ. 4,17),
ἀλλάξτε κατεύθυνσι, κάντε στροφὴ ἑ κατὸν
ὀγδόντα μοιρῶν, ἀλλάξτε ζωὴ - διαγωγή, γιὰ
νὰ σωθῆτε. Τί ἄλλο δίδαξε ὁ Χριστός; Ὁ ἄν -
θρωπος, εἶπε, δὲν εἶνε μόνο σῶμα καὶ ὕ λη, εἶ -
νε καὶ πνεῦμα, ἔχει καὶ ψυχὴ ἀθάνατη. Δὲν θὰ
μείνουμε αἰώνια ἐδῶ στὴ Γῆ· μᾶς περιμένει ἕ -
νας ἄλλος ὄμορφος κόσμος. Δίδαξε, ὅτι εἴμα-
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στε ὅλοι ἀδέρφια καὶ μεταξύ μας πρέπει νά
᾽χουμε ἀγάπη, ἀδελφοσύνη, ἀλληλεγγύη.

Αὐτὰ εἶπε. Ποιός πίστεψε; Οἱ γραμματισμέ-
νοι, οἱ νομικοὶ καὶ οἱ φαρισαῖοι, ἔκλεισαν τὰ αὐ -
τιά τους· ὁ ἁπλὸς λαὸς τὸν ἀκολούθησε. Ὅ πως
γίνεται καὶ σήμερα· ποιοί μαζεύονται στὶς ἐκ -
κλησίες; οἱ μικροὶ καὶ ταπεινοί, αὐτοὶ κρατοῦν
τὴ θρησκεία. Τὸν ἀκολούθησαν λοιπὸν τὰ παι-
διά, οἱ φτωχὲς γυναῖκες, οἱ ψαρᾶδες, οἱ τσοπά -
νηδες, οἱ χωρικοί. Ὁ λαὸς αὐτὸς τὸν ἄκουσε
καὶ τὸν ἀκολούθησε μέχρι τὸ Γολγοθᾶ.

Ἐπὶ τρία χρόνια ὁ Χριστὸς γύρισε ἀπὸ πόλι
σὲ πόλι κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, κήρυξε, δίδαξε,
θεράπευσε, εὐεργέτησε, θαυ ματούργησε. Ἔτρε  -
ξε παντοῦ σὰν τὸν καλὸ τσο πᾶνο ζητών τας
τὸ χαμένο πρόβατο. Τέλος, ὅπως γνωρίζουμε,θυσιάστηκε γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου, σταυ-
 ρώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἑ βραίους, ἐτάφη τρεῖς ἡ μέρες,
καὶ τὴν τρί τη ἀναστήθηκε λαμπρὸς σὰν τὸν ἥλιο.

Καὶ σὰν σήμερα, τέτοια ἅγια μέρα, ἀνελή-φθη στοὺς οὐρανούς, ἄ νοιξε σὰν ἀετὸς τὶς
φτεροῦγες του καὶ πέταξε ψηλά, μακριά, πέ-
ρα ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τὸ ὑλικὸ σύμπαν, στὸν
κόσμο τὸν πνευματικό. Ἐκεῖ εἶνε ὁ Χριστός.

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἁγία του Ἀνάληψις ποὺ ἑορτά-
ζουμε σήμερα. * * *

Μὲ τὴν Ἀνάληψί του, ἀγαπητοί μου, ὁ Χρι-
στός, ποὺ εἶνε τὸ πρότυπό μας, προαναγγέλλει
ὅτι κ᾽ ἐμεῖς δὲν θὰ μείνου με αἰώνια ἐδῶ στὴ γῆ.
Ἐ κεῖ νος ἔμεινε τριαντατρία χρόνια· κ᾽ ἐμεῖς,
ἄλ λος ἐνωρίτερα - ἄλλος ἀργότερα, μιὰ μέρα
θὰ φύ γουμε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτόν. Ξενο δο χεῖο
εἶνε τούτη ἡ Γῆ. Μπορεῖς στὸ ξενοδο χεῖο, ποὺ
μένεις γιὰ μιὰ - δυὸ μέρες καὶ κατό πιν φεύ-
γεις, νὰ πῇς ὅτι τὸ δωμάτιο ποὺ κοιμή θηκες
εἶνε δικό σου; Ἔτσι καὶ γιὰ τὸ μέρος ποὺ μέ-
νεις κα θὼς καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴ Γῆ νὰ λές, ὅ -
πως ἔ λε γαν οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι, ὅτι εἶνε «Σήμε -
ρον ἐ μοῦ, αὔριον ἑτέρου, καὶ οὐδέποτέ τινος».
Φεύγουμε, δὲν θὰ μείνουμε ἐδῶ γιὰ πάντα.

Προσέξτε καὶ τὴν κατασκευή μας. Ἀπ᾿ ὅλα
τὰ ζωντανὰ πλάσματα μόνο ὁ ἄνθρωπος εἶνε
ὄρθιος, ὄχι τετράποδο, ἔχει ψηλὰ τὸ κεφά λι, κοι-
 τάζει τὸν οὐρανό. Γι᾿ αὐτὸ στὴν ἐκκλησία ἀκοῦ -
με «Ἄ νω σχῶμεν τὰς καρδίας» (θ. Λειτ.), ὅτι πρέπει
νά ̓ χουμε τὶς καρδιές μας στραμμένες στὸ Θεό.

Καὶ ὅμως ὁ κόσμος ἔχει τὰ μάτια του καρφω -μένα κάτω, στὶς ἡδονὲς καὶ διασκεδάσεις, στὸ
χρῆμα, στὸν κόσμο τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁ μαρτί -
ας. Οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ζῷα καὶ χειρότερα ἀπ᾽
τὰ ζῷα. Ἂν ῥίξετε ἕνα κόκκαλο σ᾽ ἕ να σκυλί,
ἐπειδὴ δὲν ἔχει γλῶσσα νὰ σᾶς πῇ εὐχαριστῶ,
κουνάει τὴν οὐρά του. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, χει-

ρότερος ἀπὸ τὸ σκύλο - ἀπὸ τὸ ζῷο, ἀντὶ νὰ
εὐχαριστῇ τὸ Θεὸ γιὰ τὰ τόσα δῶρα του, τὸν
ὑβρίζει ὁ ἀγνώμων καὶ ἀχάριστος! Στὸ σημεῖο
αὐτὸ γίνεται χειρότερος μποροῦμε νὰ ποῦμε
κι ἀπὸ τοὺς δαίμονες, γιατὶ οἱ δαίμονες ἀκοῦ -
νε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τρέμουν (βλ. Ἰακ. 2,19). 

Ξέρετε πῶς μοιάζει ὁ ἄνθρωπος; θέλετε νὰ
σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα; μοιάζει σὰν τὸν χοῖρο!
Δὲν εἶνε δική μου ἡ εἰκόνα, ἀνοῖξτε τὸ Εὐαγ-
γέ λιο νὰ δῆτε· δὲν τὸ λέω ἐγώ, ὁ Χριστὸς τὸ
λέει. Τί λέει· ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν μὲ ἀσέλ-
γεια τοὺς παρομοιάζει μὲ σκυλιὰ κ᾽ ἐκείνους
ποὺ κυλιοῦνται μέσα στὰ πάθη τοὺς παρομοι -
άζει μὲ χοίρους (βλ. Ματθ. 7,6). Εἶδες τὸ γουρούνι;
Ἔχει τὸ κεφάλι του συνεχῶς κάτω, στ᾽ ἀ ποφά-
για καὶ τὴ λάσπη. Δὲν ὑψώνει ποτέ τὸ κεφάλι
πρὸς τὰ πάνω. Ἀλλὰ μιὰ φορὰ στὴ ζωή του,
μιὰ φορὰ μόνο, τὸ γουρούνι ὑψώνει τὸ κεφά-
λι καὶ βλέπει τὸν οὐρανό. Πότε; Ὅ  ταν ὁ χα-
σά πης τὸ ἀναποδογυρίζει γιὰ νὰ τὸ σφάξῃ!
Ἔτσι κι ὁ κτηνώδης ἄνθρωπος, ὅταν ἔρθῃ ὁ
ἀρ χάγγελος μὲ τὸ γυμνὸ σπαθὶ νὰ πάρῃ τὴν ψυ-
 χή του, τότε πιὰ βλέπει ὅτι, πέρα ἀπὸ τὰ χρή-
 ματα καὶ τὰ κτήματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἡδονὲς καὶ
τὶς ματαιότητες αὐτῆς τῆς ζωῆς, ὑπάρχει κ᾽
ἕ  νας ἄλλος κόσμος ποὺ τὸν περιμένει. 

Ναί, ἀδέρφια μου, πιστέψτε το. Κλεῖστε τὰ
αὐτιά σας καὶ μὴν ἀκοῦτε ἄλλες φωνές, εἶνε
ψέματα. Καὶ ἂν ἐμεῖς σιωπήσουμε, ἔρχεται ἡ
ὥρα ποὺ ὅλοι θὰ σκύψουν καὶ θὰ προσκυνή- σουν τὸ Χριστό. Κι ἂν οἱ ἄνθρωποι ἀδειάσουν
τὶς ἐκκλησιὲς καὶ γίνουν ἄπιστοι καὶ ὑλισταὶ
καὶ ἐπικούρειοι, κι ἂν πάνω στὴ φλούδα τῆς
Γῆς δὲν μείνῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ πιστεύῃ στὸ
Χριστό, νὰ ξέρετε ὅτι καὶ οἱ πέτρες θὰ φωνά-
ξουν· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,10-11 καὶ θ. Λειτ.).Δὲν μπορεῖτε, ἄπιστοι, νὰ σβήσετε τὸν ἥλιο,
ἔστω κι ἂν μαζευτῆτε ὅλοι καὶ τὸν φτύνετε.
Εἶ δα κάποτε ἕναν στὴ Θεσσαλονίκη νὰ σκαρ-
φαλώνῃ σὰν γατὶ σ᾽ ἕνα τηλεγραφόξυλο, κι ἀ -
πὸ ᾽κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν ἥλιο! ἦταν τρελλὸς ὁ τα  -
λαίπωρος. Ὅπως λοιπὸν δὲν σβήνει ὁ ἥλιος ἀ -
 πὸ τὰ πτύσματα, ἔτσι δὲν θὰ σβήσῃ ὁ Χριστὸς
μὲ τὴν πολεμικὴ τῶν ἀθέων. Μένει «χθὲς καὶ
σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,8).

Ὅλα μιὰ μέρα θὰ σβήσουν, καὶ τὰ ποτάμια
καὶ οἱ λίμνες, καὶ τὰ ἄστρα θὰ πέσουν, καὶ τὰ
καθεστῶτα θ᾽ ἀνατραποῦν, τὰ πάντα θὰ γίνουν
ἄνω - κάτω. Ἕνας θὰ μείνῃ –πιστέψτε το–, ὁ Κύ- ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὅν, παῖδες Ἑλλή-
νων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄνδρες καὶ γυναῖ -
κες, σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑ ορ  -

τάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου με τὰ
τῆς ἁγίας μητρός του Ἑλένης. Τὸ θέμα μας λοι -
πὸν θὰ εἶνε αὐτὸς ποὺ ὠνομάστηκε ἀπὸ μὲν
τὴν ἱστορία μέγας ἀπὸ δὲ τὴν Ἐκκλησία ἰσαπό-
στολος. Θὰ προσπαθήσω μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
Κυρίου νὰ σκιαγραφήσω τὴ μεγάλη αὐτὴ φυσι -
 ογνωμία καὶ νὰ δώσω μιὰ ἀπάντησι στὸ ἐ ρώ-
τημα, γιατί ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀνεκήρυξε ἅγιο;

* * *Ποιά ἔννοια ἔχει ἡ λέξι «ἅγιος»; Κανείς μὰ
κανείς ἄνθρωπος, πλὴν τοῦ Θεανθρώπου, δὲν
γεννήθηκε ἅγιος. Ὅλοι γεννώμεθα ἁ μαρτωλοί.
«Ἐνἀνομίαιςσυνελήφθην,καὶἐνἁμαρτίαιςἐ-
κίσσησέμεἡμήτηρμου», λέει ὁ Δαυΐδ (Ψαλμ. 50,7).

Γιὰ νὰ γίνῃ κανεὶς ἅγιος χρειάζεται νὰ πα-
λέ ψῃ σκληρὰ καὶ ἰσοβίως μὲ τὸ μεγαλύτερο ἐ -
χθρό, ποὺ εἶ νε ὁ διεφθαρμέ νος ἑ αυτός μας,
«ὁπαλαιὸςἄνθρωπος» ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος (῾Ρωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9). Γιὰ τὸ σκο πὸ αὐτὸ δὲν
φτάνει ἡ δική του προσπάθεια, χρειάζεται καὶ ἡ
ὑπερφυσικὴ δύναμις ποὺ λέγεται «χάρις Χρι-στοῦ» (῾Ρωμ. 1,7. Α΄ Κορ. 1,3. Β΄ Κορ. 1,2. Γαλ. 1,3. Ἐφ. 1,2. Φιλιπ. 1,2. Κολ.1,2. Α΄ Τιμ. 1,2. Τίτ. 1,4).

Ἡ «χάρις», παίρνει κάρβουνα καὶ τὰ κάνει δια-
 μάντια, παίρνει τὸν ἁλήτη τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν
κάνει κύριο καὶ βασιλιᾶ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἐὰν
τὸ νὰ νικᾷ κανεὶς τὸν ἑαυτό του εἶνε ἡ μεγαλύ-
 τερη νίκη, ὅπως ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας, τότε
ὁ ἅγιος εἶνε ἥρωας καὶ ἡ ἁγιότης ἡρωισμός.Ἡ ἁγιότης εἶνε λουλούδι ποὺ ποτίζεται μὲ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀφ᾽ ὅτου ἔσταξαν οἱ
σταγόνες ἐκεῖνες στὸ Γολγοθᾶ δὲν παύει νὰ
φυτρώνῃ παντοῦ στὴ Γῆ, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ
πλάτη τοῦ πλανήτου, ἀπ᾽ τὶς καλύβες ὣς τὰ
παλάτια. Οἱ ἅγιοι, ὅπως εἶδε ὁ Ἰωάννης, προ-
έρχον ται ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἔθνη φυλὲς καὶ γλῶσσες
(βλ. Ἀπ. 5,9· 7,9· 14,6) καὶ ἀπ᾽ ὅλες κοινωνικὲς καταστά-
σεις καὶ τὰ ἐπαγγέλματα (ὑ πάρχουν ἅγιοι γε-
ωργοί, κηπουροί, βοσκοί, ψα ρᾶδες, ξυλουργοί,

ἐργάτες, ἀχθοφόροι, διδά σκαλοι, γιατροί, δι-
κηγόροι, στρατιῶτες, ἀξιωματικοί, βασιλιᾶ δες
ὅπως ὁ Κωσταντῖνος καὶ ἡ Ἑλένη).

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε τώρα, ἀδελφοί μου,
γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀνεκήρυξε τὸν Κωνσταν τῖ -
νο ἅγιο, πρέπει νὰ σκεφθοῦμε ποιά ἦταν ἡκα τάστασι πρὶν ἀπὸ αὐτόν.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ σταυρώθηκε ὁ Χριστός,
ἐ πὶ τριακόσα χρόνια, ἄσπρη μέρα δὲν εἶδε ἡ
Ἐκκλησία. Οἱ Χριστιανοὶ ἦταν ὑπὸ διωγμόν·
τὸ ἔγκλημά τους ἦταν ὅτι πίστευαν στὸ Χρι-
στό. Ὁ Χριστιανὸς δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ἔχῃ δι-
και ώ ματα, ἐλευθερία, περιουσία, τίποτα στὸν
κόσμο. Τὸν ἔπιαναν καὶ τὸν ὑπέβαλλαν σὲ μαρ-
 τύ ρια. Ἐμεῖς σήμερα εὔκολα λέμε «Εἶ μαι Χρι-
στι ανός», τότε αὐτὸ κόστιζε πολύ. Ὅποιος
διαβάσῃ τὸ βιβλίο Φαβιόλα, θὰ κλά ψῃ καὶ θὰ
πῇ, Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε τίποτα.

Χιλιάδες μαρτύρησαν. Τελευταῖος διώκτηςἦ ταν ὁ Διοκλητιανός. Καθὼς κουτσοπίνανε μὲ
τὸ Γαλέριο στὴν ταράτσα τοῦ ἀνακτόρου στὴ
Νικομήδεια, εἶδαν μιὰ ἐκκλησία Χριστιανῶν
καὶ πάνω στὸ κέφι καὶ τὴ μέθη ἄρχισαν νὰ δι α-
 φωνοῦν πῶς νὰ τὴν καταστρέψουν· «Μὲ τὴ
φωτιά» ἔλεγε ὁ ἕνας, «Μὲ τὸ τσε κούρι» ἔ λε-
γε ὁ ἄλλος. Ὦ ἀνόητοι διῶκτες ὅλων τῶν αἰ -
ώνων! κι ἂν γκρεμίσετε ὅλες τὶς ἐκκλησίες,
ὑπάρχει μιὰ ἐκκλησιὰ ποὺ δὲν καταστρέφε-
ται· εἶνε ἡ καρδιὰ ποὺ πιστεύει στὸ Θεό.Τέλος ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸν ἅγιο Κωνσταντῖ -νο. Ἦταν παιδὶ μιᾶς ἄσημης γυναίκας, τῆς Ἑ -
λένης. Ἀπὸ μικρὸς διακρίθηκε στὸ στρατιωτι κὸ
στάδιο, καὶ σιγὰ - σιγὰ ἔφθασε στοὺς ἀνώτε-
ρους βαθμοὺς τῆς ἱεραρχίας. Κοντὰ στὰ ἄλλα
πλεονεκτήματά του (εὐφυΐα, ῥωμαλεότη τα, στρα  -
τηγική), εἶχε καὶ μιὰ συμπάθεια στοὺς Χριστι -
ανοὺς ποὺ τὴν κληρονόμησε ἀπὸ τὴ μητέ ρα
του. Ἂν δὲν ἦταν ἡ ἁγία Ἑλένη, δὲν θὰ ὑ πῆρ -
χε ἅγιος Κωνσταντῖνος. Ὅλοι ὅμως οἱ ἄλλοι
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(στρατηγοί, ἀξιωματικοί, καίσαρες, βασιλεῖς,
συνάρχοντες) ἦταν ἀντίθετοι.

Ἦρθε σὲ σύγκρουσι μὲ τὴν εἰδωλολατρία
ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος. Πολέμησε τὸ εἰδωλο-
λατρικὸ κράτος σὲ δύο μάχες ἱστορικές.
� Τὴν πρώτη μάχη τὴν ἔδωσε ἔξω ἀπὸ τὴ Ῥώ-
μη. Ἐκεῖ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἦταν ὁ Μαξέν τιος
μὲ διακόσες χιλιάδες στρατό, κι ἀπὸ τὸ ἄλλο
ὁ Κωνσταντῖνος μὲ σαράντα μόνο χιλιάδες
στρατό. Καθὼς δίσταζε νὰ κάνῃ τὸν πόλεμο
καὶ ἦταν σκεπτικός, βλέπει στὸν οὐρανὸ –ἂς
μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους, καὶ
δι καίωμα δικό μας εἶνε νὰ πιστεύουμε–, βλέ-
πει μέσ᾿ στὸ μεσημέρι, λέει ὁ ἱστορικός, ἕνασταυρὸ ἀπὸ ἄστρα καὶ μὲ γράμματα ἑλληνικὰ«ἐν τούτῳ νίκα»! Δὲν ἤθελε τίποτ᾽ ἄλλο, κα-
τάλαβε· ἦταν «τηλεγράφημα» τοῦ οὐρανοῦ,
νὰ βαδίσῃ ἐναντίον τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἀμέ-
σως καίει τὶς παλιὲς σημαῖες καὶ ὑψώνει τὴν
πρώτη χριστιανικὴ σημαία, λάβαρο μὲ τὸ μο-
νόγραμμα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ κατόπιν –τί εἶνε ἡ
πίστι!– αὐτοὶ οἱ σαράντα χιλιάδες ἔδωσαν
σκληρὴ μάχη στὸν Τίβερι ποταμό, στὴ Μαλ-
βία γέφυρα. Ὁ Μαξέντιος ὀπισθοχωρεῖ, πέ-
φτει μέσα στὰ ὁρμητικὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ
καὶ βρίσκει τέλος οἰκτρὸ σὰν ἄλλος φαραώ.
Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Κωνσταντῖνος μὲ τὸν τίμιο
σταυρὸ μπαίνει νικητὴς στὴ ̔Ρώμη. Θέλετε ἡ -
μερομηνία; 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312 μ.Χ.!

Σᾶς λέει τίποτα αὐτὴ ἡ ἡμερομηνία; Ἐμένα
μὲ συγ κινεῖ πολύ· γιατὶ ὕστερα ἀπὸ 1600 χρό-
νια ἀκριβῶς, στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ἕ -
νας ἄλλος μικρὸς στρατὸς μιᾶς ἑνωμένης πα-
τρίδος, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς ἕνα βασιλιᾶ ποὺ ἄ -
κουγε κι αὐτὸς στὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος,
μπῆκε μέσα στὴν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶ -
νε σύμ πτωσις; Εἶνε δάκτυλος τῆς θείας προ-
νοίας! ὅπως εἶπε καὶ ὁ σεβάσμιος μητροπολί-
της Κυθήρων Μελέτιος (Γαλανόπουλος).

Ἐπανερχόμεθα. Μόλις μπῆκε στὴ ῾Ρώμη ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος, φωνάζει τὸ γραμματέα
του, συντάσσει καὶ ὑπογράφει διάταγμα· ἀπὸσήμερα παύει ὁ διωγμὸς τῶν Χριστιανῶν!
� Ὕστερα ἀπὸ λίγα χρόνια δίνει τὴ δεύτερημάχη, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀνδριανούπολι, καὶ νικάει
ἕ ναν ἄλλο ἐχθρό, τὸν Λικίνιο. Ἔτσι γίνεται ὁ
αὐτοκράτωρ - μονοκράτωρ ὁλοκλήρου πλέ ον
τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Ἰδοὺ ποιά μεγάλη ὑπηρεσία προσέφερε ὁ
Κωνσταντῖνος, καὶ αὐτὸ ἐξετίμησε ἡ Ἐκκλησία.

Ἔκανε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ
ἱστορία εἶπε, ὅτι εἶνε ἐκδήλωσις μεγαλοφυ -
ΐας· ἐγὼ δὲν λέω ὅτι εἶνε ἐκδήλωσις μεγαλο-
φυΐας, λέω ὅτι εἶνε ἔμπνευσις Θεοῦ. Ποιό εἶν᾽

αὐτό; Μέχρι τότε πρωτεύουσα τῆς Ῥωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ Ῥώμη. Ἡ Ῥώμη ὅμως,
μὲ τοὺς πατρικίους της, τοὺς συγκλητικούς της,
τοὺς βασιλιᾶδες της, τὰ παλάτια της, τὰ ἐγ κλή-
 ματά της, τὶς ἑταῖρες καὶ διεφθαρμένες γυναῖ -
κες της, τὴν εἰδωλολατρία καὶ τὴν ἀκολα σία της,
ἡ Ῥώμη ἀνέδιδε ἀποφορὰ κοπριᾶς τοῦ δια βό-
λου. Καὶ μέσα στὴν κοπριὰ αὐ τὴ ὁ Κωνσταντῖ -
νος δὲν δεχόταν νὰ μείνῃ περισσότερο. Ἀπο-φάσισε λοιπὸν νὰ μεταφέ ρῃ τὴν πρωτεύουσάτου ἀλλοῦ. Ξέρετε τί θὰ πῇ αὐτό, τί σημασία
ἔχει καὶ τί ἀλλαγὲς προκάλεσε; Σηκώθηκε καὶ
ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ῥώμη καὶ ζήτησε νὰ βρῇ τόπο
κατάλληλο σὲ ἄλλο μέρος. Ἔτσι διάλεξε τὴν
Ἑπτάλοφο στὸν Βόσπορο. Ἐκεῖ ἔχτισε τὴ νέα
πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας του, τῆς χρι-
 στιανικῆς αὐτοκρατορίας, τὴν Βασιλεύουσα,
ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ δικό του ὄνομα ὠνομάστηκε
κατόπιν Κωνσταντινούπολις.

* * *Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, καὶ πρὶν κλεί-
σω τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ὁμιλίας μου θέλω νὰ
δι ατυπώσω μία ἰδέα. Ἐὰν αὐτοὶ ποὺ κυβέρνη -
σαν καὶ κυβερνοῦν ἐπὶ δεκαετίες τώρα τὴν πα  -
τρίδα μας εἶχαν ὅραμα καὶ ἔμπνευσι ἀπὸ τὴ
μελέτη τῆς ἱστορίας, ἂν εἶχαν πρὸ παντὸς νοῦ
καὶ καρδιὰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὕστερα
ἀπὸ τὸ Δώδεκα (᾽12) καὶ τοὺς Βαλκανικοὺς πο-
λέ μους, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ Εἰκοσιδύο (᾽22) καὶ
τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή, θὰ ἔβλεπαν ὅτι
πρωτεύουσα τοῦ κράτους δὲν πρέπει νὰ εἶνε
πλέον ἡ Ἀθήνα, ἀλλὰ πρωτεύουσα πρέπει νὰγί νῃ ἡ Θεσσαλονίκη! Φαίνεται ὅτι ὁ Κεμάλ, ὁ
ὁ ποῖος μετὰ τὸ 1923 ἔκανε πρωτεύουσα τοῦ
Τουρκικοῦ κράτους τὴν Ἄγκυρα, εἶχε μυαλό.
Ἐπειδὴ οἱ ἱστορικοὶ σταθμοὶ ἀπαιτοῦν καὶ νέ-ες πρωτεύουσες, δὲν ἔπρεπε οἱ κυβερνῶν τες
τὸ ἔθνος μας νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν Βορρᾶ· πρω-
  τεύουσά μας σήμερα ἔπρεπε νὰ εἶνε ἡ Θεσ-
σα λονίκη, ὄχι ἡ Ἀθήνα. Ἡ Ἀθήνα, ἡ νέα Βαβυ -
λώνα, ἂς μείνῃ γιὰ τοὺς τουρίστες, νὰ ἔρχων -
ται καὶ νὰ θαυμάζουν τὰ ἀγάλματα τῆς Ἀκρο-
πόλεως. Ἂν οἱ κυβερνῆται μας ζοῦσαν στὴ
Θεσσαλονίκη, λίγα χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ σύνορα,
θὰ σκέπτονταν διαφορετικά. Στρογγυλοκάθι-
σαν στὴν Ἀθήνα καὶ …«γαῖαπυρὶμιχθήτω». Εἶ -
πα τὴν ἰδέα αὐτή, ποὺ τὴν αἰσθάνομαι βαθειά.
Ἀλλὰ δυστυχῶς μᾶς κυβερνᾷ τὸ πνεῦμα τῆς
κουκουβάγιας, ὄχι τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἕως ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, εἴδαμε πῶς ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος ἔγινε μονοκράτωρ. Κάποια
ἄλ λη φορά, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε
γιὰ νὰ δοῦμε καὶ πῶς κυβέρ νησε τὸ κράτος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Καβάλας τὴν Δευτέρα 21-5-1962. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-4-2018.
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Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς
νὰ φθάσουμε στὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Τριά-

δος. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ στὴν ἀγάπη
σας λίγα λόγια γύρω ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ ἀ -
σπαζόμεθα σήμερα. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει
παντοῦ στὰ προσκυνητάρια· ὅπου μάλιστα πα-
 νηγυρίζουν καὶ γίνεται λιτανεία, ἐκεῖ προη-
γεῖ ται καὶ τῆς ἱερᾶς πομπῆς· μὲ τὸν τρόπο
αὐ τὸν ὁ πιστὸς λαὸς ἐκδηλώνει τὰ συναισθή -
ματα τῆς πίστεώς του καὶ τιμᾷ τὴν ἑορτή. 

* * *Στοιχεῖο τῆς ὀρθοδόξου λατρείας σὲ κάθε
ἑορ τὴ εἶνε, νὰ τίθεται σὲ προσκύνησι ἡ εἰκό-να τοῦ τιμωμένου ἁγίου ἢ γεγονότος (π.χ. τοῦ
ἁ γίου Νικολάου, ἁγίου Σπυρίδωνος κ.λπ.. ἢ τῆς
Ἀναστάσεως, Πεντηκοστῆς κ.λπ.) Αὐτὸ εἶνε
γνώρισμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλησίας. Οἱ προ-
 τεστάντες δὲν ἔχουν εἰκόνες πλὴν τοῦ σταυ-
ροῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου· οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰε-
χωβᾶ δὲν θέλουν ν᾽ ἀκούσουν κἂν γιὰ εἰκόνες
– νεώτεροι εἰκονομάχοι· οἱ δὲ φράγκοι στοὺς
ναούς των ἀντὶ γιὰ εἰκόνες ἔχουν ἀγάλματα.

Ὅταν ἑορτάζῃ κάποιος ἅγιος, ὑπάρ χει εἰκό-
να του. Οἱ ἅγιοι δὲν ἦταν ἄγγελοι, ἀόρατοι· ἦ -
ταν σὰν κ᾽ ἐμᾶς, μὲ σῶμα, καὶ ἡ μορφή τους ὅ -
σο ζοῦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦ ταν ὁρατή· γιὰ ὡρι-
σμένους νεωτέρους μάλιστα σῴζονται καὶ φω-
τογραφίες τους· εἶνε ἑπομένως εὔκολο στὸν
ζωγρά φο, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὀρθοδόξου τεχνο-
τρο πί ας, νὰ ζωγρα φίσῃ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου.

Σήμερα ὅμως δὲν τιμᾶται κάποιος ἅγιος· τι -
μᾶ ται τὸ ὕ ψιστο καὶ ἀσύλληπτο μυστήριο τῆς
ἁ γίας Τρι άδος· Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦ -
μα, μία Θεότης! διακηρύσσει ἡ ἁγία μας Ἐκ -
κλη σία. Ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον σου!
Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· τοὺς ἀγίους τοὺς
ζωγραφίζουμε, ἀλλὰ τὴν ἁγία Τριάδα πῶς νὰ τὴζωγραφί σουμε; Ὁ μὲν Υἱὸς ἐνανθρώ πησε, ἔγι-
νε ὁρατός, καὶ ἔτσι τὸν ζωγραφίζουμε ἢ στὴ
Γέννησι ἢ στὴ Βάπτισι ἢ στὴ Μεταμόρφωσι ἢ

στὴν Σταύρωσί του. Κατὰ δὲ τὴν θεολογία τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, μεγάλου πα-
 τρὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖνος ποὺ δὲν θέλει νὰ
προσκυνήσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀρ νεῖ -
ται τὴν σάρκωσί του καὶ τὴν σωτηρία. Ὁ Χρι-
στὸς λοιπὸν ζωγραφίζεται, μὰ ὁ Πατήρ; πῶς νὰ
ζωγραφιστῇ; Κανείς δὲν τὸν ἔχει δεῖ· «Θεὸν
οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε», λέει ἡ Γραφή (Ἰω. 1,18). Οἱ
ἀρχαῖοι εἶπαν ὅτι, «ἐάν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς ἐγ -
χειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται», ὅ ποιος
τολμᾷ ν᾽ ἀντικρύσῃ κατάματα τὸν ἥλιο (ἕνα
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ), τυφλώνεται - χά νει τὸ
φῶς του (Ξενοφ., Ἀπομν. 4.3.14). Ποιός τώρα θὰ μποροῦ -
σε νὰ δῇ τὸν ἴδιο τὸ Θεό καὶ νὰ τὸν ζωγραφίσῃ;Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἐπίσης δὲν εἰκονίζεται.
Ἐμφανίσθηκε μὲν «ὡσεὶ (=σὰν) περιστερά» κα -
τὰ τὴ Βάπτισι (Ματθ. 3,16) καὶ «ὡσεὶ (=σὰν) γλῶσσαι
πυρός» κατὰ τὴν Πεντηκοστή (Πράξ. 2,3), ἀλλ᾽ αὐ -
τὰ εἶνε σύμβολα, δὲν ἦταν ἡ οὐσία. Γι᾽ αὐτὸ
εἶ νε παιδαριώδη, ἀνόητα καὶ βλάσφημα ὅσα
ἔγραψε σχετικὰ ὁ Καζαντζάκης· αὐτὸς χρησι -
μοποίησε τὸ λογοτεχνικό του τάλαντο γιὰ νὰ
στάξῃ στὶς ψυχὲς φαρμάκι ἀπιστίας. Ὄχι, κύ-
ριε Καζαντζάκη! τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο εἶνε ἀό-
ρατο, δὲν εἶνε περιστέρι ὅπως νόμισες.

Ὁρατὸς λοιπὸν ἔγινε μόνο ὁ Υἱός, ὁ Πατὴρ
καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο εἶνε ἀόρατοι. Ὑπάρχει
βέβαια μία γνωστὴ παράστασις ποὺ εἰκονίζει
τὸν μὲν Πατέρα ὡς γέροντα μὲ ἄσπρα μαλλιά,
τὸν Υἱὸ ὡς νέον ἄνδρα, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ γιο
ὡς περιστερά. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ δὲν λέμε ὅτι εἶνε
ἀ πόβλητη ἢ ὅτι συν ετέθη ἀπὸ ἀσεβῆ διάθεσι,
δὲν εἶνε ὅμως σύμφωνη μὲ τὴν ἀκρίβεια τῆς
ὀρ θοδόξου δογματι κῆς διδασκαλίας. Δὲν συ-
ναντᾶται ἐπίσης στὶς παραστάσεις εἴτε τῶν
κατα κομβῶν εἴτε τῶν χρόνων τῆς ἀκμῆς τῆς
βυζαν τι νῆς ἁγιογραφίας. Εἶνε νεώτερη.

Προτιμότερη παράστασις, ποὺ εἰκονίζει ὀρ -
 θότερα τὴν ἁγία Τριάδα καὶ συναντᾶται στὴν
ἐκκλησιαστι κὴ παράδοσι, εἶνε κάποια ἄλλη.
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Παρακαλῶ ἀπόψε στὸ σπίτι σας, ἀντὶ ἄλλων
ἐλαφρῶν ἀναγνωσμάτων, νὰ πάρετε στὰ χέρια
τὴν ἁγία Γραφή, τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καὶ ν᾽ ἀ -
νοίξε τε στὸ 18ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, τὸ ὁ -
ποῖο ἀρχίζει μὲ τὸ ῥητὸ ποὺ εἶπα στὴν ἀρχή·
«Ὤ φθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυῒ τῇ
Μαμβρῇ» (Γέν. 18,1). Τί λέει τὸ κεφάλαιο αὐτό;

Ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶνε
πρόσωπο μυθικό. Εἶνε μία ἐξέχουσα φυσιο-
γνωμία τοῦ Ἀνατολικοῦ κόσμου, ποὺ ἔζησε
2½ σχεδὸν χιλιάδες χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Στὰ
νε ώτερα χρόνια Ἄγγλοι ἀρχαιολόγοι ἔκαναν
ἀ νασκαφὲς στὴν πόλι Οὒρ τὴ γενέτειρα τοῦ
Ἀβραάμ, κοντὰ στὴ συμβολὴ τῶν ποτα μῶν Τί-
γρητος καὶ Εὐφράτου, καὶ ἐκεῖ σὲ ἐπιγρα φὲς
βρῆκαν τὸ ὄνομα τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τὰ ἴχνη τῆς
διαβάσεώς του. Ἀπὸ ᾽κεῖ ὁ Ἀβραάμ, ὑπακού-
οντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, μετακινήθη  κε
ἀρ χικὰ στὴ Χαρὰν καὶ τελικὰ στὴ γῆ Χαναάν.

Παρ᾽ ὅλα τὰ πλούτη του ὁ Ἀβραὰμ ζοῦσε
σὲ σκηνὲς καὶ μία μεγάλη ἀρετὴ ποὺ εἶχε ἦταν
ἡ φιλοξενία. Δὲν καθόταν νὰ φάῃ ψωμὶ ἐὰν στὸ
τραπέζι του δὲν εἶχε καὶ κάποιον ξένο. Καὶ
δὲν περίμενε νὰ τοῦ χτυπήσουν τὴ θύρα του.
Σὰν τὸν ψαρᾶ, ποὺ ῥίχνει τὸ δίχτυ νὰ πιάσῃ
ψάρια, καὶ σὰν τὸν κυνηγὸ ποὺ ἐνεδρεύει στὸ
δάσος γιὰ θηράματα, ἔτσι αὐτὸς ἔβγαινε στὰ
σταυροδρόμια ζητώντας μετα ξὺ τῶν περαστι -
κῶν νὰ βρῇ ξένους γιὰ νὰ τοὺς φιλοξενήσῃ.

Ἕνα μεσημέρι λοιπόν, καὶ ἐνῷ ὁ θερμὸς ἥ -
λιος τῆς Ἀνατολῆς ἔκαιγε τὶς πέτρες, ὁ Ἀ -
βρα ὰμ εἶχε βγῆ ἀπὸ τὴ σκηνὴ καὶ καθόταν κά-
τω ἀπὸ μιὰ βελανιδιά, τὴν «δρῦ τοῦ Μαμβρῆ».
Σηκώνοντας τότε τὰ μάτια του βλέπει μπρο-
στά του τρεῖς νέους ἄνδρες. Ἐκεῖνοι ἔκαναν
πὼς θέλουν νὰ προσπεράσουν, ἀλλὰ ὁ Ἀβρα -
ὰμ ἔτρεξε, ἔπεσε στὰ πόδια τους καὶ τοὺς λέ-
ει· Σᾶς παρακαλῶ, δεχθῆτε νὰ φιλοξενηθῆτε
στὸ φτωχικό μου. Οἱ τρεῖς ξένοι πείσθηκαν, δέ-
 χτηκαν τὴν πρόσκλησι κι ὁ Ἀβραὰμ τοὺς ὡδή-
γησε στὴ σκηνή του. Τρέχει ἀμέσως στὴ βρύση,
φέρνει νερὸ καὶ τοὺς πλένει τὰ πόδια κατὰ τὸ
ἔθιμο τῆς ἐποχῆς, νὰ δροσιστοῦν κάτω ἀπ᾽ τὸ
δέντρο. Διέταξε τὴ γυναῖ κα του τὴ Σάρρα νὰ
ἑ τοιμάσῃ τραπέζι, καὶ ὁ ἵδιος πῆγε στὰ βόδια
του, βρῆκε τὸ πιὸ τρυφερὸ μοσχάρι, τὸ ἔ σφα-
ξε καὶ τοὺς φιλοξένησε πλούσια.

Αὐτοὶ οἱ τρεῖς, ὡς ἀμοιβὴ γιὰ τὴ φιλοξενία,
εἶπαν στὸν Ἀβραάμ· Τοῦ χρόνου τέτοια μέρα
θὰ ξανάρθουμε, καὶ ἡ γυναίκα σου ποὺ μᾶς
περιποιεῖται θὰ γεννήσῃ ἀγόρι. Ἀκούγοντας
αὐτὸ ἡ Σάρα γέλασε μέσα της ἀμφιβάλλον -
τας ἂν αὐτὸ εἶνε πλέον δυνατὸν νὰ γίνῃ (αὐ -
τὴ ἦ ταν τότε 80 ἐτῶν καὶ ὁ Ἀβραὰμ περίπου

100). Ἀλλὰ ὁ Θεός, ὁ μέγας καὶ παντοδύνα-
μος, ποὺ κάνει τὸ βράχο νὰ τινάξῃ ῥόδα, ἔκα-
νε τὸ θαῦμα· ἡ Σάρα γέννησε ἀγόρι, τὸν Ἰσα-
άκ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἶχαν πεῖ οἱ τρεῖς νέοι.

Ἦταν νέοι; Ὄχι. Τί ἦταν; Ἄγγελοι. Τρεῖς!
Αὐ τοὶ ἦταν τὸ σύμβολο τοῦ μεγάλου μυστηρί -ου τῆς ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Νά λοιπὸν για-
τί ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς ἡ παράστασις τῆςφιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ ἔμεινε στὴν Ἐκκλη-
σία ὡς εἰκόνα τῆς ἁγίας Τριάδος.

* * *Ἂς μᾶς διδάξῃ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὁ Ἀ -
βραάμ. Τί ἔχει νὰ μᾶς πῇ; Πολλὰ πράγματα.� Νὰ εἴμαστε φιλόξενοι καὶ φιλόστοργοι, ὅ -
πως ἦταν ὁ Ἀβραάμ, καὶ νὰ δείχνουμε ἐμπρά-
κτως τὴν ἀγάπη μας σὲ κάθε ἄνθρωπο. � Νὰ εἴμαστε ἐπίσης γενναῖοι, ὅπως γενναῖος
στάθηκε ὁ Ἀβραάμ. Εἶχε κοντά του 318 ὑπηρέ -
τες, συνεργάτες στὰ ἔργα του. Καὶ μ᾽ αὐτούς,
μιὰ φούχτα ἀνδρῶν, σὰν ἄλλος Λεωνίδας, κα-
τατρόπωσε μιὰ στρατιὰ πέντε βασιλέων. Εἶχαν
αἰχμαλωτίσει τὸν ἀνιψιό του τὸ Λώτ καὶ τοὺς
κυνήγησε μ᾽ αὐτοὺς τοὺς λίγους μὰ ψυχωμέ-
νους ἀπὸ τὴν πίστι στὸ Θεό, καὶ ἐλευθέρωσε
τὸν ἀνιψιό του. Φαίνεται ἀ  πίστευτο; Ἡ πίστις
μετακινεῖ βουνά. Δῶστε μου ἕνα στρατιώτη ἢ
ἀξιωματικὸ ἢ ἄν δρα ποὺ νὰ πιστεύῃ βαθειὰ
στὸ Θεό, καὶ τότε «ἕνας θὰ καταδιώξῃ χιλίους
καὶ δύο θὰ μετακινήσουν μυριάδες»(Δευτ. 32,30· βλ. Ἰησ.
Ναυ. 23,10). Κ᾽ ἐμεῖς τὸ Δώδεκα (᾿12) μέχρι τὸ Εἰκο-
σιδύο (᾿22), ἂν καὶ λίγοι, καταδιώκαμε τοὺς ἐ -
χθροὺς μέχρι Σόφια καὶ Τσατάλτζα καὶ Ἄγκυ-
ρα. Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ νούμερα; Νικοῦν ἐκεῖ -
νοι ποὺ ἔχουν τὴν ἀπόφασι νὰ θυσιαστοῦν.� Διδασκόμαστε ἀκόμα νὰ μένουμε πιστοὶ
στὸ Θεό. Ἐμεῖς δὲν θυσιάζουμε τίποτα· γίνα-
με τόσο τσιγγούνηδες, ὥστε δὲν δίνουμε οὔ -
τε λίγες σταγόνες αἷμα γιὰ ἕναν ἀσθενῆ. Ἀλ -
λὰ ὁ Ἀβραὰμ –τί πίστι!– προσέφερε στὸ Θεὸ
τὸ μονά κριβο παιδί του· ἦταν ἕτοιμος νὰ τὸ
θυσιάσῃ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. � Ὁ Ἀβραὰμ μᾶς διδάσκει τέλος νὰ εἴμαστεταπεινοί. Ἀκοῦμε στὶς κηδεῖες ἀπὸ τὸν ψάλτη,
τὴν ὥρα ποὺ κυκλώνουμε τὸ φέρετρο προσ -
φιλοῦς νεκροῦ μας, ἐκεῖνο τὸν φιλοσοφι κώ-
τατο καὶ βαθυνούστατο λόγο ποὺ συνοψί ζει
τὴ ματαιότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς· «Ἐ μνή -
σθην τοῦ προφήτου βοῶντος, Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ
σποδός» (ἐξόδιος ἀκολ.· Γέν. 18,27). Ποιός εἶνε ὁ προφή-
 της; Ὁ Ἀβραάμ. Τί εἶπε ὁ Ἀβραάμ· «Ἐγώ εἰ μι
γῆ καὶ σποδός»· ἐγώ, Θεέ μου, μπροστὰ στὸ δι-
κό σου μεγαλεῖο εἶμαι στάχτη καὶ χῶ μα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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