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 ΦΦΦΦαντάσου πως βλέπεις τους µαθητές κάποιου δάσκαλου, 
για τον οποίο εσύ δεν έχεις ακούσει ποτέ. Βλέπεις πως είναι ταπει-
νοί, αυτοσυγκεντρωµένοι, σοφοί, επιµελείς, υπάκουοι και γενικά 
τους στολίζει κάθε αρετή. Τι θα σκεφτείς τότε για το δάσκαλό τους; 
Σίγουρα θα υποθέσεις ό,τι καλλίτερο και υψηλότερο γι’ αυτόν. 
 ΦΦΦΦαντάσου πως παρατηρείς τους στρατιώτες κάποιου διοι-
κητή, το όνοµα του οποίου δεν άκουσες ποτέ. Βλέπεις πως είναι ε-
πιµελείς, γενναίοι, πειθαρχηµένοι, γεµάτοι µε αδελφική αγάπη και 
πνεύµα αυτοθυσίας. Τι θα σκεφτείς για το διοικητή τους; Οπωσδή-
ποτε θα πεις πως είναι άξιος, του αρµόζει ο µεγαλύτερος έπαινος. 
 ΣΣΣΣκέψου πως µπροστά σου έχεις ένα φρούτο που δεν το έ-
χεις ξαναδεί ούτε και το έχεις γευτεί ποτέ στη ζωή σου. Ένα φρού-
το που είναι πανέµορφο στην όψη, µε θαυµάσια γεύση και εξαίσιο 
άρωµα. Σίγουρα θα ρωτούσες τι είδους δέντρο παράγει τέτοιο 
καρπό και, αν το δέντρο αυτό σου ήταν άγνωστο, δεν είχες ξανα-
κούσει γι’ αυτό, θα πίστευες πως είναι το καλλίτερο δέντρο στον 
κόσµο και θα το εξυµνούσες ως τον ουρανό. 
 ´ΟΟΟΟταν βλέπεις λοιπόν καλούς µαθητές, συµπεραίνεις πως ο 
δάσκαλός τους είναι καλός. Όταν βλέπεις καλούς στρατιώτες, ε-
κτιµάς πως ο διοικητής τους είναι καλός. Κι όταν αντικρίζεις ένα 
όµορφο φρούτο, αποφαίνεσαι πως το δέντρο που το παράγει είναι 
καλό. 
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«῞ΕΕΕΕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται» 
(Λουκ. στ΄ 44). Το καλό δέντρο δε βγάζει κακούς καρπούς, όπως 
και το κακό δέντρο δεν µπορεί να βγάλει καλούς καρπούς. «Ἀπὸ 

τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀ-

πὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;» (Ματθ. ζ΄ 16). Ό-
χι! Ούτε από τ’ αγκάθια θα συνάξεις σταφύλια ούτε από τα τρι-
βόλια σύκα. Το καλό δέντρο παράγει καλό καρπό, το κακό δέντρο 
κακό. Αυτό είναι τόσο αυτονόητο, τόσο γνωστό σε όλους, ώστε 
δε χρειάζεται αποδείξεις. Ο Κύριος χρησιµοποίησε τέτοια παρα-
δείγµατα από τη φύση, για να διδάξει στους ανθρώπους τις προφα-
νείς πνευµατικές και ηθικές αλήθειες. Η φύση γενικά λειτουργεί 
ως η καλλίτερη εικόνα της πνευµατικής ζωής του ανθρώπου. 

 

ΦΦΦΦαντάσου για µια στιγµή πως δεν ξέρεις τίποτα για το Χρι-
στό· πως δεν έχεις ακούσει τίποτα γι’ Αυτόν· πως δε διάβασες ποτέ 
το ευαγγέλιό Του. Και φαντάσου έπειτα πως ζεις σ’ έναν τόπο, ό-
που µοναδικοί κάτοικοι είναι οι απόστολοί Του, οι άγιοι κι οι µάρ-
τυρες, άντρες και γυναίκες που ζουν θεάρεστα. Χωρίς να γνωρίζεις 
τίποτα για το Χριστό, θα Τον γνώριζες µέσω του λαού Του. Μέσα 
από τους µαθητές Του θα γνώριζες το µεγαλύτερο δάσκαλο που 
γνώρισε ο κόσµος. Από τους στρατιώτες και τους οπαδούς Του, 
θα µάθαινες για τον πιο ισχυρό και νικηφόρο ∆ιοικητή που περ-
πάτησε ποτέ στη γη. Από τον καρπό Του θα γνώριζες το γλυκύτερο 
και ωφελιµότερο δέντρο, το ∆έντρο της Ζωής, που ο καρπός του ξε-
περνάει σε γλυκύτητα τους καρπούς όλων των δέντρων του δη-
µιουργηµένου κόσµου. 

 
 

ΣΣΣΣήµερα η Εκκλησία µας γιορτάζει τη µνήµη µιας πολύ µι-
κρής οµάδας µαθητών και οπαδών Του. Σήµερα παρουσιάζει 
µπροστά σου µόνο τριακόσιους δεκαοκτώ γλυκείς, ευώδεις και α-
µάραντους καρπούς. Μια µικρή αλλά εκλεκτή οµάδα. Αυτοί είναι 
οι τριακόσιοι δεκαοκτώ άγιοι Πατέρες της Πρώτης Οικουµενικής 
Συνόδου, που συνήλθε στη Νίκαια το 325µ.Χ., την εποχή του αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, για την υπεράσπιση, απο-
σαφήνιση και βεβαίωση της Ορθόδοξης Πίστης. 
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ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξα-

σόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔ-

δωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας 

αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος 

ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀ-

πέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 

ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξα-

σόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ 

τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 

ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐ-

μοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν 

ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι 

τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλα-

βον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπί-

στευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ 

περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί 

εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξα-

σμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ 

κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον 

αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν κα-

θὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν 

αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου∙ οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ 

οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 

γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ 

ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην 

ἐν αὑτοῖς. 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, σήκωσε ο Ιησούς τα µάτια του στον ου-
ρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα· φανέρωσε τη δόξα του 
Υιού σου, ώστε κι ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Ε-
σύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους· έτσι κι 
αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εµπι-
στεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Ν’ αναγνωρίζουν οι 
άνθρωποι εσένα ως τον µόνο αληθινό Θεό, καθώς κι εκείνον που 
έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω 
στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που µου ανέθεσες να κάνω. 
Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ µε κοντά σ’ εσένα µε τη δόξα 
που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσµος. Εγώ σε έκανα γνω-
στό στους ανθρώπους που τους πήρες µέσα από τον κόσµο και 
µου τους εµπιστεύτηκες. Ανήκαν σ’ εσένα, κι εσύ τους έδωσες σ’ 
εµένα, κι έχουν δεχτεί τον λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα 
όσα µου έδωσες προέρχονται από σένα· γιατί τις διδαχές που µου 
έδωσες, εγώ τις έδωσα σ’ αυτούς, κι αυτοί τις δέχτηκαν και ανα-
γνώρισαν πως πραγµατικά από σένα προέρχοµαι, και πίστεψαν 
πως εσύ µε έστειλες στον κόσµο. Εγώ γι’ αυτούς παρακαλώ. ∆εν 
παρακαλώ για τον κόσµο αλλά γι’ αυτούς που µου έδωσες, γιατί 
ανήκουν σ’ εσένα. Κι όλα όσα είναι δικά µου είναι και δικά σου, 
και τα δικά σου είναι και δικά µου, και δι’ αυτών θα φανερωθεί η 
δόξα µου. Τώρα δεν είµαι πια µέσα στον κόσµο ενώ αυτοί µένουν 
µέσα στον κόσµο, κι εγώ έρχοµαι σ’ εσένα. Άγιε Πατέρα, διατή-
ρησέ τους στην πίστη µε τη δύναµη του ονόµατός σου που µου 
χάρισες, για να µείνουν ενωµένοι όπως εµείς. Όταν ήµουν µαζί 
τους στον κόσµο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη µε τη δύναµη 
του ονόµατός σου. Αυτούς που µου έδωσες τους φύλαξα, και κα-
νένας απ’ αυτούς δεν χάθηκε, παρά µόνο ο άνθρωπος της απώ-
λειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Τώρα όµως εγώ 
έρχοµαι σ’ εσένα, και τα λέω αυτά όσο είµαι ακόµα στον κόσµο, 
ώστε να έχουν τη δική µου τη χαρά µέσα τους σ’ όλη την πληρό-
τητά της». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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ΤΤΤΤην εποχή εκείνη στην Εκκλησία είχαν εµφανιστεί «λύκοι 

βαρεῖς» (Πράξ. κ΄ 29), που φορούσαν ρούχα όµοια µε των ποιµέ-
νων. Αυτοί είχαν έκλυτη ζωή και γι’ αυτό δεν µπορούσαν να 
βρουν µέσα τους τόπο για την αλήθεια του Χριστού. Έτσι έπεσαν 
κι οι ίδιοι, αλλά παρέσυραν και τους πιστούς σε πλάνες. Το Άγιο 
Πνεύµα λοιπόν σύναξε τους αγίους αυτούς του Θεού σε µια Σύνο-
δο, ώστε να φανούν οι αληθινοί διδάσκαλοι του Χριστού, σε αντί-
θεση µε τους πλανεµένους· να φανεί η δύναµη εκείνων που αγωνί-
ζονται για το Χριστό εναντίον εκείνων που Τον πολεµούν·  και να 
διακριθεί ο γλυκύς καρπός του καλού ∆έντρου, που είναι ο Χριστός, 
σε αντίθεση µε τους σάπιους και πικρούς καρπούς του δέντρου 
του πονηρού. Οι άγιοι Πατέρες έλαµψαν στη Νίκαια. Φωτίστηκαν 
από το Χριστό κι από το Άγιο Πνεύµα. Ήταν Χριστοφόροι άνθρω-
ποι, ο Χριστός ζούσε κι έλαµπε µέσα από τον καθένα τους. Ήταν 
ουρανοπολίτες µάλλον παρά πολίτες της γης, αγγελόµορφοι, έ-
µοιαζαν περισσότερο µε αγγέλους παρά µε ανθρώπους. Ήταν 
πραγµατικά «ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοική-

σω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω» (Β΄ Κορ. στ΄ 16).  
 

ΠΠΠΠιστεύω πως είναι αρκετό ν’ αναφερθώ σε τρεις µόνο απ’ 
αυτούς, εκείνους που σου είναι οι πιο γνωστοί, για να ’χεις µια ιδέ-
α πως ήταν κι οι υπόλοιποι τριακόσιοι δεκαπέντε. Κι αναφέροµαι 
στον άγιο Πατέρα Νικόλαο, στον άγιο Σπυρίδωνα και στον άγιο Α-
θανάσιο το Μέγα. Πολλοί από τους άγιους Πατέρες έφτασαν στη 
σύνοδο φέροντας στο σώµα τους τραύµατα που είχαν δεχτεί για 
χάρη του Χριστού. Ο άγιος Παφνούτιος, για παράδειγµα, είχε χά-
σει το ένα του µάτι όταν τον βασάνιζαν. Όλοι τους έλαµπαν από έ-
να εσωτερικό φως που προερχόταν από το Θεό, ένα φως όπου δια-
κρινόταν καθαρά η αλήθεια. Ως ακόλουθοι του Εσταυρωµένου δε 
λογάριαζαν τα βασανιστήρια. Η αφοβία τους στην υπεράσπιση 
της αλήθειας ήταν απεριόριστη. Με τη θεόσδοτη γνώση της αλή-
θειας που κατείχαν και την τόλµη τους στην υπεράσπισή της, οι 
άγιοι αυτοί Πατέρες αναίρεσαν και συνέτριψαν την αίρεση του Α-
ρείου και καθιέρωσαν το Σύµβολο της Πίστεως (Το Πιστεύω). 
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ΤΤΤΤο σηµερινό ευαγγέλιο δε µας µιλάει για τη Σύνοδο αυτή, 
αλλά για την τελευταία προσευχή του Κυρίου στον Πατέρα Του. 
Γιατί διαβάζουµε το ευαγγέλιο αυτό στη σηµερινή γιορτή; Επειδή 
δείχνει την επιρροή του στην Πρώτη Οικουµενική Σύνοδο. Η προ-
σευχή αυτή του Χριστού δεν αναφέρεται µόνο στους αποστόλους 
– αν και κατά κύριο λόγο αναφέρεται σ’ αυτούς – αλλά και σ’ ό-
λους εκείνους που πίστεψαν ή θα πιστέψουν στο Χριστό από τα λό-
για τους. Η προσευχή αυτή εποµένως ήταν και για τους άγιους 
Πατέρες της Πρώτης Οικουµενικής Συνόδου. Τήρησον αὐτοὺς, 
προσευχήθηκε ο Χριστός στον Πατέρα Του. Κι ο Πατέρας τούς 
τήρησε και τους προφύλαξε από τις πλάνες του Αρείου. Τους φώ-
τισε, τους ενέπνευσε και τους ενίσχυσε µε το Άγιο Πνεύµα για να 
υπερασπιστούν και να οµολογήσουν την ορθόδοξη πίστη. 

ΗΗΗΗ προσευχή αυτή όµως έγινε και για όλους εµάς που έχου-
µε βαφτιστεί στην αποστολική Εκκλησία και που µάθαµε από τους 
αποστόλους και τους διαδόχους τους το σωτήριο όνοµα του Χρι-
στού, του Σωτήρα µας. Αδελφοί µου! Σκεφθείτε πως ο Κύριος Ιη-
σούς λίγο πριν από το θάνατό Του, εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια, 
σκέφτηκε και σας, προσευχήθηκε στο Θεό για σας! Εύχοµαι η πα-
ντοδύναµη αυτή προσευχή να σας προστατεύει και να σας καθαρί-
ζει από κάθε αµαρτία, να σας γεµίζει χαρά και να ενώσει τις καρ-
διές και τις ψυχές σας! Είθε και µεις να δοξολογούµε ενωµένοι τον 
Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύµα, την οµοούσια και αδιαίρετη 
Τριάδα, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν!  

(από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, ‘Ἀναστάσεως Ἡμέρα’ Οµιλίες Γ΄) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 �∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ � 
∆ευτέρα 8 - Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή 
στην Παναγία της Τήνου. Ώρα αναχώρησης 6:30π.µ. της ∆ευτέρας της 
8ης Ιουλίου 2013 από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην 
τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινήσεις��, ξενοδοχείο � και πρωι-
νό�). Πρωί της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία στην Παναγία. Επι-
στροφή το βράδυ της Τρίτης της 9ης Ιουλίου 2013. �� 
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