
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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