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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ 
 

«ΠΠΠΠροσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ…». Η σύσταση 
αυτή του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφεσιανής Εκκλη-
σίας εμπερικλείει ορισμένες από τις θεμελιώδεις αλήθειες που συ-
γκροτούν τον θεσμό της Εκκλησίας. Κατ’ αρχάς μας προσδιορίζει 
τον τρόπο ανάδειξης των εκκλησιαστικών ποιμένων, την πηγή προέ-
λευσης των ιερών λειτουργημάτων που υφίστανται μέσα στο σώμα 
της Εκκλησίας. Οι επίσκοποι, όσοι δηλαδή εποπτεύουν και διαποι-
μαίνουν –στη σημερινή γλώσσα θα λέγαμε, γενικά ο ιερός κλήρος– 
υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία όχι τυχαία, αλλά τοποθετημένοι 
στην αποστολή που έχουν και στο έργο που ασκούν από το Άγιο 
Πνεύμα. 

ΣΣΣΣυνηθίσαμε να βλέπουμε τους λειτουργούς της Εκκλησίας 
μας μ’ ένα μάτι πολύ πεζό και ανθρώπινο. Σαν μια κοινωνική τάξη ή 
υπαλληλική κατηγορία –μια από τις τόσες άλλες που υπάρχουν–, 
που είναι ταγμένη να ασκεί κάποια διοίκηση και να εξυπηρετεί ορι-
σμένες ανάγκες, τις θρησκευτικές. Ο αποστολικός λόγος αρνείται 
μια τέτοια θεώρηση. Οι κληρικοί δεν είναι υπάλληλοι που έλαβαν έ-
ναν κάποιο διορισμό. Ούτε καν αιρετοί θρησκευτικοί άρχοντες που 
μπορούμε να εκλέγουμε, όπως εκλέγουμε ένα δήμαρχο ή έναν κοι-
νοτάρχη. 

ΟΟΟΟι εκκλησιαστικοί ποιμένες –επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκο-
νοι– είναι φορείς ενός χαρίσματος, της ιερωσύνης, που λαμβάνουν 
κατά την ώρα της χειροτονίας τους από το Άγιο Πνεύμα. Αναδέχο-
νται την άσκηση ενός λειτουργήματος μέσα στο εκκλησιαστικό σώ-
μα όχι εξ ονόματος των πιστών, αλλά από τον ίδιο τον Θεό διά του 
μυστηρίου της ιερωσύνης χάρη του λαού του. Λαμβάνουν «χάριν 

καί ἀποστολήν» (Ρωμ. 1, 5)· ειδική χάρη και ιερή αποστολή. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ΄ 16 ---- 18, 18, 18, 18, 28  28  28  28 ---- 36 ) 36 ) 36 ) 36 )    

             ̓ ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅ-

πως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν 

αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μι-

λήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 

Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ πα-

ντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν 

τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 

Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς 

ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες 

λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρη-

γορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ 

δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ 

Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι 

ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ 

οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ 

ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας 

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυ-

ρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ 

ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.  
 

 

ΟΟΟΟ Παύλος στον ίδιο στίχο μάς λέει και ποια είναι αυτή η απο-
στολή: «ποιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ». Όπως οι ποιμένες των 
προβάτων ποιμαίνουν το ποίμνιό τους, έτσι και οι εκκλησιαστικοί 
ποιμένες ως αποστολή έχουν να διαποιμαίνουν το ποίμνιο των λογι-
κών προβάτων, δηλαδή τους χριστιανούς. 

ΟΟΟΟι λειτουργοί της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των αγίων Α-
ποστόλων. Συνεχίζουν το δικό τους έργο και αναλαμβάνουν τη δική 
τους αποστολή. Είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Μόνο 
ένας κανονικός ιερεύς της Εκκλησίας μπορεί να τελεί μυστήρια. Κα-
νένας άλλος· ας είναι και άγιος. Είναι ακόμη οδηγοί ψυχών και δι-
δάσκαλοι του λαού, που αγωνίζονται να οδηγήσουν τους αδελφούς 
τους κοντά στον Ιησού Χριστό, την πηγή της αληθινής ζωής. 

ΈΈΈΈνα τέτοιο έργο ασφαλώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο· πολύ τι-
μητικό, μα ταυτόχρονα πολύ λεπτό και υπεύθυνο. Γι’ αυτό και ο Α-
πόστολος εφιστά την προσοχή των πρεσβυτέρων της Εφέσου: «Προ-

σέχετε   ἑαυτοῖς   καί   παντί   τῷ   ποιμνίῳ…».  Γιατί   άραγε   προτάσσει   την 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνες τις ημέρες, ο Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσωμεν την Έφε-
σον διά να μη χρονοτριβήση εις την Ασίαν. Ήτο βιαστικός διά να βρίσκεται εις 
τα Ιεροσόλυμα, εάν του ήτο δυνατόν, την ημέραν της Πεντηκοστής. Από την Μί-
λητον έστειλε εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Ό-
ταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε, «Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ο-
λόκληρον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σάς ετοποθέτησε επι-
σκόπους, διά να ποιμαίνετε την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, την οποίαν απέ-
κτησε με το δικό του αίμα. Διότι ξέρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησίν μου θα 
μπουν μεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα φεισθούν το ποίμνιον, και από σας 
τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλήθειαν διά να 
παρασύρουν τους μαθητάς ώστε να ακολουθήσουν αυτούς. Διά τούτο να είσθε 
άγρυπνοι και να θυμάσθε ότι, επί τριετίαν νύχτα και ημέραν, δεν έπαυσα να νου-
θετώ τον καθένα από σας με δάκρυα. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον 
Θεόν και εις τον λόγον της χάριτός του, ο οποίος έχει την δύναμιν να αυξήση την 
οικοδομήν σας και να σας δώση κληρονομίαν μεταξύ όλων των αγιασμένων. Δεν 
επεθύμησα κανενός το χρήμα ή το χρυσάφι ή τον ρουχισμόν. Ξέρετε σεις οι ίδιοι 
ότι τας ανάγκας τας δικάς μου και των συντρόφων μου εξυπηρέτησαν τα χέρια 
μου αυτά. Σας έδειξα, με κάθε τρόπον, ότι έτσι με τον κόπον της εργασίας σας 
πρέπει να βοηθάτε τους αδυνάτους και να θυμάσθε τα λόγια του Κυρίου Ιησού 
που είπε αυτός ο ίδιος: “Είναι ευτυχέστερον να δίνη κανείς παρά να παίρνη”». 
Και όταν είπε αυτά, εγονάτισε με όλους και προσευχήθηκε. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Απ. Δ.)    

 

προσοχή των πρεσβυτέρων στον εαυτό τους; Μας απαντά ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ταῦτα λέγει, οὐκ ἐπειδή προτιμοτέρα ἡ 

ἡμετέρα σωτηρία τοῦ ποιμνίου, ἀλλ᾿ ἐπειδή, ὅταν ἑαυτοῖς προσέ-

χετε, τότε καί τό ποίμνιον κερδαίνει». Δηλαδή: «Τα λέει αυτά όχι 
επειδή είναι προτιμότερη η δική μας σωτηρία από τη σωτηρία του 
ποιμνίου, αλλά επειδή, όταν προσέχετε τον εαυτό σας, τότε ωφελεί-
ται και το ποίμνιο». 
 

ΕΕΕΕίναι μια πραγματικότητα· πολλά μάτια είναι στραμμένα ε-
πάνω στους κληρικούς. Άλλοι για να παραδειγματιστούν από τη ζωή 
τους και άλλοι, επισημαίνοντας τις ατέλειές τους, για να τους επικρί-
νουν. Χρειάζεται, λοιπόν, πολλή προσοχή στην προσωπική μας ζωή. 

 

ΜΜΜΜεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι ποιμένες της Εκκλη-
σίας και προς το ποίμνιο που τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Η ιερω-
σύνη είναι έργο τεράστιας ευθύνης· ευθύνης ενώπιον του ίδιου του 
Θεού.    Επομένως    απαιτείται    πολλή    προσοχή    στον    τρόπο    που    ιερα- 
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τεύουμε και ασκούμε την αποστολή μας. Να μη βλάψουμε κανέναν. 
Να μη σκανδαλίσουμε κάποιον αδελφό αστήρικτο στην πίστη. Να 
μην αμελήσουμε να πράξουμε ό,τι έχουμε χρέος να πράττουμε. Μ’ 
ένα λόγο –και πάλι λόγο του αποστόλου Παύλου–, ν’ αγρυπνούμε 
για τις ψυχές του ποιμνίου του Χριστού «ὡς λόγον ἀποδώσοντες» 
(Εβρ. 13, 17).   
Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, από το βιβλίο «ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΟΣ Α΄», σελ. 139 – 141, Έκδοση Α΄ 2002, Αποστολική Διακονία 

    

Πράξεις των �ποστόλων, κ� 18 Πράξεις των �ποστόλων, κ� 18 Πράξεις των �ποστόλων, κ� 18 Πράξεις των �ποστόλων, κ� 18 ---- 27 27 27 27    
 

Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε, «Ξέρετε πώς έζησα μαζί 
σας όλον τον χρόνον από την πρώτην ημέραν που επάτησα εις την Ασίαν, 
υπηρετών τον Κύριον με πάσαν ταπεινοφροσύνην και με πολλά δάκρυα 
και δοκιμασίας που μου συνέβησαν από τας συνωμοσίας των Ιουδαίων. 
Ξέρετε ότι δεν παρέλειψα να σας πω τίποτε από όσα ήσαν για το καλό 
σας, και να σας διδάξω δημοσία και εις τα σπίτια σας, κηρύττων εντό-
νως, και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνας, μετάνοιαν εις τον Θε-
όν και πίστιν εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Και τώρα, δεμένος από 
το Πνεύμα, πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβή 
εκεί, παρά μόνον ότι το Πνεύμα το Άγιον σε κάθε πόλιν με βεβαιώνει ότι 
με περιμένουν φυλακίσεις και θλίψεις. Αλλά δεν λογαριάζω τίποτε, ούτε 
θεωρώ την ζωήν μου πολύτιμη, αρκεί να τελειώσω τον δρόμον μου με 
χαράν και την υπηρεσίαν την οποίαν έλαβα από τον Κύριον Ιησούν, να 
κηρύξω το χαρμόσυνον άγγελμα της χάριτος του Θεού. Και τώρα εγώ 
ξέρω ότι δεν θα ιδήτε πλέον το πρόσωπόν μου όλοι εσείς, μεταξύ των ο-
ποίων έμεινα και εκήρυξα την βασιλείαν του Θεού. Διά τούτο σας βε-
βαιώ την σημερινήν ημέραν, ότι είμαι αθώος από το αίμα όλων σας. Διό-
τι δεν παρέλειψα να σας διακηρύξω ολόκληρον το σχέδιον του Θεού.» 

� 
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Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, Αγία Παρασκευή Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 (Ψυχοσάββατο), Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                                               & Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00π.μ.    
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Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, 6:30μ.μ. Εσπερινός & Παννυχίδα Κολλύβων. 
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