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Εις την Εορτήν των Αγίων Αποστόλων
Κωνσταντίνου και Ελένης

η μνήμη των 21

Ma{ou

«Ουκ εyενόμην aπειθής τη ουρανiω οπτασία»
Ανδρέας Σοφοκλέους

Κυριολεκτικά συγκλονίζεται ο μέγας

κάποιον ίσως δισταγμόν προσηύχετο

Απόστολος Παύλος, όταν αναλογίζε

προς τον αληθινό Θεόν και επεκαλεί

ται ποίος ήτο προηγουμένως και ποί

το την βοήθειαν Του, όταν είδεν εκεί

ος κατέστη τώρα, μετά την οrπασiαν

νην την οuρανίαν οπτασίαν με το

της οδού της Δαμασκού, ότε υπέστη

σημείον του Σταυροu του Τιμίου, εν

μίαν ριζικήν αλλοίωσιν και έγινε πλέ

μέσω φωτολαμηών αστέρων και με

ον ο θερμότερος διαπρύσιος κήρυξ

την επιγραφήν ~ιfΝ τοuτω νίκα», ενε

της νέας θρησκείας του Ναζωραίου.

κολπώθη την θρησκείαν του Ναζω

Συγκλονίζεται και δεν διστάζει να το

ραίου και υπό το λάβαρον Εκείνου,

διακηρύττει όταν χρειασθεί που οφεί

εξεστράτευσε και εν!κησε και κατε

λετο αυτή η αλλαγή, και ενώπιον

τρόπωσε πανισχύροuς εχθρούς του.

βασιλέων

και

ενώπιον

του

λαού,

όπως ακούομεν και εις την σημερινήν

Αποστολικήν περικοπήν.

Εις την κλήσιν αυτήν, ο Κωνσταντί
νο(;

κάπως έτοιμος, διότι η ευσε

βής Αυγούστα,

του, του ενε

Και καλούμεθα και ημείς να ακολου

στάλαξεν εις την

θήσωμεν το παράδειγμα του, και να

εuσέβειαν και την αγάπην προς τον

ψυχήν του την

έχωμεν υπ' όψει μας πως και ημείς

χριστιανισμόν, και έτσι ό'rαν συνέβη

εις

αυτό το περιστατικόν

τος

ουρανίους

κΜσεις

προς

ουρανίου

σωτηρίαν όταν αύται μας παροuσιά·

οπτασίας ευρέθη προς τοίηο έτοιμος

ζονται,

να δώση καταφαηκήν aπάντησιν.

δεν

πρέπει

να

aπειθούμε

ουδέ να αντιλέγωμεν. Αλλά εις τας
τοιαύτας προσκλήσεις, η aπάντησις,
μας να είναι:

Κύριε, ο

σου ακούει».

Εις παρομοίαν περίπτωσιν και ο νεα

Αι ηροσεuχαί, φυσικό της ευσεβούς
μητρός του, εκτεvεlς :-ωι αδιάλειπτοι
ηρος

θα ανεπέμποντο και έτσι

ο υιός της Κωνσταντίνος, εις την

κατάλληλον στιγμήν της κλήσεως

ρός αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος όταν

«απέσεισε την πλάνην του πατρός

επρόκειτο να εκστρατεύση και με

toU>• και ενεκολπώθη την σώζουσαν
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θρησκείαν της μητρός του, όπως ολί

είναι άκαρποι» οπότε δεν έβλεπεν

γα χρόνια ενωρίτερα εκεί εις την

δια ποίον λόγον να διώκονται οι

Νlκομήδειαν τη Μ. Ασίας, αναφέρεται

άνθρωποι αυτοί και να υποβάλλωνται

το παράδειγμα του αγ. Παντελεήμο

εις τα φρικωδέστερα βασανιστήρια

νος που ενεκολπώθη τηνθρησκείαν

και μαρτύρια, μόνον και μόνον διότι

της μητρός του Ευβούλης της οποίας

είναι χριστιανοί.

όχι μόνον αι προσευχαί, αλλά και το
παράδειγμα τον επαραδειγμάτισε και
απέσεισε την ειδωλολατρικήν θρη~

σκείαν του πατρός του Ευστοργίου·
και ολίγον αργότερα εκεί εις την Ιτα

λία ναι προσευχαί και τα δάκρυα της
Μάνικας, δεν είναι αυτά που έσωσαν
τον Αυγουστίνον:

j

Και ω.φελήθη ο Κωνσταντίvος, από
αυτή την προσχώρησιν εις τον χρι
στιανισμόν. Εκτός που, απέλαβεν εν
ουρανοίς τον της νίκης στέφανον»,
κατέλιπεν εις την γην το όνομά του
και tην ζωήν του αειμνημόνευτον και
αξιομακάριστον και εις πάντας τους
αιώνας έχει την ευγνωμοσύνην του

Συνέτειναν και τα δύο ανωτέρω μνη

χριστιανισμού,

αντίθετα

προς

το

μονευθέντα γεγονότα, αι προσευχαί

κακόν όνομα που άφησαν προκάτο

αι επίμονοι της μακαρίας Αυγούστης

χοί του, οι Νέρωνες, οι Τραϊaνοί και

Ελένης και το παράδειγμα της, αλλά

οι Διοκλητιανοί και άλλοι.

και η ουράνιος οπτασία, η οποία του

ενεφανίσθη, αλλά και κάτι άλλο φαί
νεται συνέτεινε· ο νεαρός Κωνστα

ντίνος, ο υιός του βασιλικού ζεύγους
Κωνσταντίνου του Χλωρού. και της

Ελένης, ήτο αρκετά

έξυmrος και

είχεν ευθείαν και ώριμον κρίσιν να
αποφασίση ανεπηρέαστος μόνος του
και περί της ορθότητός της πίστεως
των χριστιανών· έβλεπε τους ανθρώ
πους αυτούς τους χρισηανοίίς, τους

οποίους και οι aυτοκράτορες και οι
πάντες εδίωκον, να αγαπούν τους
πάvτας

και

αυτούς

ακόμη

τους

εχθρού·ς των, τους οποίους και ευερ
γετούν ακόμη, τους έβλεπε να προϊ

στανται

καλών έργων» και να «μη

Και ωφέλησε τον χριστιανισμόν ο
Κωνσταντίνος μόλις μετά την νίκην

του κατά εχθρών ποικίλων

•

και την

οποίαν νίκην απέδωσεν εις τον Χρι

στόν

- οπόταν

κατέστη μονοκράτωρ

εις το απέραντο ρωμa·ίκόν ιφάτος,

εκήρυξεν ενεξιθρησκείαν εις το κρά
τος του, διέταξε γενικήν κατάπαυσιν
των διωγμών και έδειξε παντοιοτρό
πως την εύνοιάν του προς τους χρι

στιανούς· ενεθάρρυνε την μητέρα
του να μεταβή εις τους τόπους «ου

έστησαν οι πόδες. του Κυρίου>• και
την εφωδίασε με τα αναγκαίq χρήμα
τα και τα αναγκαία μέσα ώότε κατό
πιν επιπόνων προσπαθειών να ανεύ-
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νικάν βό:πτισμα εις την Νικομήδειαν,

ρη τον τίμιον Σταυρόν.
Η οποία μητέρα του κατά την επι
στροφήν της προς τα aυτοκρατορικά

ανάκτορα διήλθε και εκ της κι;πρου,
όπου και μέχρι σήμερον επιδείκνu

νται τα διάφορα αφιερώματα εις δια
φόρους τόπους τα οποία άφησε κατά
την διέλευσίν της. Από τα πρώτα χρό··
νια της αυτοκρατορίας του μετέφερε

την έδραν και τον αυτοκρατορικόν
θρόνον του εις το Βυζάντιον, το οποί
ον ο ίδιος ωνόμασε μετό: της νέας
πόλεως, την οποίαν

έκτισε Νέον

Ρώμην, την οποίαν ανέθεσεν εις την

κατό: άλλους δε εις την Ρώμην υπό
ηνος

ιερέως ονόματι Σιλβέστροu·

ολίγον αργότερον εκοιμήθη και ήνοι
ξε τους οφθαλμούς του εις την αιω

νίαν χαράν του ουρανού· το σεπτόν
λείψανόν του

ετάφη

εις τον υπ'

αuτοίJ ανεγερθέντα ι. ναόν των Απο
στόλων εις την Κωνσταντινούπολιν·
η λάρναξ η οποία περιείχε το πάνσε
πτον σώμα του υπήρξε τότε «βρύσις

ιαμάτων» κατά τον υμνωδόν της μνή
μης του (δοξασηκόν των αποστίχων
κατά τον εσπερινόν),

προστασία ν της Υπεραγίας Θεοτόκου

Εις τους ουρανούς και ο Κωνσταντί

και την οποίαν ο λαός προς τιμrΊν του

νος και η μακαρία Ελένη η μητέρα

ωνόμασε

Η

του απέλαβον τον της νίκης στέφα

οποία πόλις αποτελεί σήμερον την

νον και υπό της ιστορίας εκλr")θη ο

πόλιν των πόθων και ονείρων μας και

Κωνστανϊίνος μέγας ως και υπό της

εις την οποίαν πόλιν ανετπύχθη ο

εκκλησίας, η οποίο. εκκλησία τον τιμό:

υπερχιλιετής Βυζαντινός πολιτισμός,

επίσης

που

Κωνσταντινσύπολιν.

καθ' /ολοκληρίαν ωφείλετο

ισαπόστολον μετά της

η

μητέρας του και τους Θεωρεί αμφοτέ

κατίσχυσις αυτού του πολιτισμού εις

ρους ως θεοστέπτους βασιλείς. Εις

την χριστιανικήν θρησκείαν. Ο Κων

την

σταντίνος και όταν ο χρωτιανισμός

ουρανίας βασιλείας ενθυμούνται και

διεσαλεύθη υπό της αιρέσεως του

ημάς. Και δέονται και ημείς να γίνω

aπόλαυσιν

των

αγαθών

της

Αρειανισμού, συνεκάλεσε τω

325,

εις

μεν μέτοχοι αυτής της βασιλείας και

την

την Α·

θα γίνωμεν μέτοχοι εάν και ημείς,

οποία

δεν γιvώμεθα aπειθείς, αλλά πρόθυ

συνοδικώς κατεδίκασε τον αφεσιάρ

μοι ακόλουθοι των ουρανίων οπτα

χην τούτον ο οποίος υπήρξε

σιών

Ιούδας δια την χριστιανικήν πίστιν.

παρουσιάζονται και δι' ημάς ως κλή

Νίκαιαν

Οικοuμενικήν

της

Βιθυνίας

σύνοδον,

η

Εις την δύσιν της επιγείου ζωής του
ευρισκόμενος εδέχθη και το χριστια-

αι

οποίοι

διαφοροτρόπως

σεις ΘεοίJ δια την σωτηρίαν μας την
αληθινή ν.

