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 Τατιανῆς μάρτυρος (226). Εὐθασίας, Μερτίου μαρτύρων.   
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!!!! αποστολική περικοπή της Κυριακής μετά τα Φώτα, παρμένη α-
πό την προς Εφεσίους επιστολή του Απ. Παύλου, αναφέρεται στα 
προσόντα ή μάλλον στα χαρίσματα των Χριστιανών που όχι μόνο 
δεν διαταράσσουν την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά και συντε-
λούν στη σταθεροποίησή της. 
 

����ς δούμε πρώτα την περικοπή σε μετάφραση: 
 

«Στον καθένα μας έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, 
σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Γι’ αυτό λέει η 
Γραφή: 
 

Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα 
στους ανθρώπους. 
 

Το ανέβηκε ψηλά όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προη-
γουμένως κατέβηκε εδώ κάτω στη γη; Αυτός που κατέβηκε είναι 
ο ίδιος που ανέβηκε πάνω απ’ όλους τους ουρανούς, για να γεμί-
σει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός, λοιπόν, σε άλλους έ-
δωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, σε άλ-
λους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του ποιμένα και δασκάλου, 
για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε 
να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι 
στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του 
Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που 
μέτρο της είναι ο Χριστός» (Εφεσ. 4, 7-13). 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7----13)13)13)13)    
    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς 

δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν 

αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐ-

στιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ 

καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 

ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς 

δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκά-

λους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰ-

κοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες 

εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. 
 
 

1. !!!! περικοπή αρχίζει με τη διαπίστωση ότι «στον καθένα 
μας έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα». Όλοι οι άνθρωποι έ-
χουν κάποιο χάρισμα, άλλοι μικρότερο και άλλοι μεγαλύτερο. Σε 
άλλους είναι φανερό, σε άλλους ίσως κρυμμένο. Άνθρωπος χωρίς 
χάρισμα, χωρίς έστω και μικρό τάλαντο, δεν υπάρχει. Πρέπει μό-
νο να το εντοπίσει, να το συνειδητοποιήσει για να το θέσει στην 
υπηρεσία του Σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Το 
πρώτο λοιπόν βήμα στην πορεία της τελειότητας με την οποία τε-
λειώνει το ανάγνωσμα είναι η αναζήτηση και αξιοποίηση του τα-
λάντου. Η μεμψιμοιρία και το παράπονο εκείνων που νομίζουν ό-
τι στερούνται χαρισμάτων, αν δεν έχει ψυχολογικά αίτια, είναι ο-
πωσδήποτε μια πρόφαση για αποφυγή της προσφοράς, μια φτηνή 
αιτιολόγηση της οκνηρίας. Ο άνθρωπος των ολίγων προσόντων – 
του ενός ταλάντου, για να θυμηθούμε τη γνωστή παραβολή του Ι-
ησού περί ταλάντων (Ματθ. 25, 14-30) – αντί να μεμψιμοιρεί ή να 
φθονεί τους άλλους, ας είναι μάλλον ευχαριστημένος με τη σκέψη 
ότι οι απαιτήσεις της κοινωνίας απ’ αυτόν θα είναι μικρότερες και 
η λογοδοσία του στον δωρητή των ταλάντων ελαφρότερη. 
 

2. """"ια δεύτερη παρατήρηση που βγαίνει από την περικοπή 
μας   είναι   η   αποστολή   των   χαρισμάτων.  Ό,τι  έχει  δοθεί  στον  κάθε 
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χριστιανό, στον κάθε άνθρωπο γενικότερα σαν δώρο της αγάπης 
του Θεού δεν έχει σκοπό την ψυχολογική ικανοποίηση και προβο-
λή του ατόμου, την επίδειξη δυνάμεως, την επιβολή του στους 
άλλους, αλλ’ αποβλέπει κυρίως στην εξυπηρέτηση των άλλων. 
Ειδικότερα τα αναφερόμενα στην περικοπή χαρίσματα αναφέρο-
νται στους αξιωματούχους της Εκκλησίας. 
 

ΩΩΩΩς πρώτους χαρισματούχους αναφέρει ο Απ. Παύλος τους 
«αποστόλους». Δεν πρόκειται μόνο περί των «δώδεκα», αλλά πε-
ρί των ιεραπόστολων εν γένει της πρώτης Εκκλησίας. Εν συνε-
χεία, αναφέρει τους «προφήτες» με τους οποίους εννοεί τους ε-
μπνευσμένους διδασκάλους της κοινότητας, έργο των οποίων ή-
ταν η οικοδομή, η παράκληση, η παραμυθία των αδελφών (Α΄ 
Κορ. 14, 3). Η Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων (τέλη του α΄ αιώ-
να) εφιστά την προσοχή των χριστιανών περί του πώς πρέπει να 
διακρίνουν τους αληθινούς προφήτες από τους ψευδείς: «Από τη 
συμπεριφορά του διακρίνεται ο ψευδοπροφήτης από τον προφή-
τη… κάθε προφήτης που διδάσκει την αλήθεια, εάν αυτά που δι-
δάσκει δεν τα εφαρμόζει είναι ψευδοπροφήτης… Κι όποιος σας 
πει, δώσε μου χρήματα ή ο,τιδήποτε άλλο, αυτόν δεν θα τον α-
κούσετε» (Διδαχή ΧΙ, 9-12). 
 

∆∆∆∆εν είναι πολύ ευδιάκριτη η διαφορά «προφητών» και 
«διδασκάλων». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακρίνει αυτούς ως ε-
ξής: «Ο μεν προφήτης ό,τι λέει το λέει εμπνευσμένος από το 
Πνεύμα, ο δε διδάσκαλος, μερικές φορές τα λέει από το δικό του 
το μυαλό… διά τούτο και τον αναφέρει μετά τον προφήτη. Του ε-
νός τα λόγια είναι χάρισμα, του άλλου και ανθρώπινος κόπος» 
(PG 61, 265). «Ευαγγελιστής» είναι ο ενισχύων τους πιστούς και 
κηρύττων στις ιδρυόμενες κοινότητες. Ο Φίλιππος ένας εκ των ε-
πτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας, χαρακτηρίζεται στις Πρά-
ξεις των Αποστόλων (21, 8) ως «ευαγγελιστής», τον δε Τιμόθεο 
παροτρύνει ο Παύλος να ποιήσει «έργον ευαγγελιστού» (Β΄ Τιμ. 
4, 5). Οι ευαγγελιστές ήταν, φαίνεται, περιοδεύοντες ιεροκήρυκες. 
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3. ΓΓΓΓενικώς μιλώντας γι’ αυτούς που έχουν κάποιο χάρισμα 
ή αξίωμα στην Εκκλησία επισημαίνουμε τον εξής κίνδυνο: Η ε-
ξουσία αποτελεί μεγάλο πειρασμό. Πολύ εύκολα συγχέονται οι 
προσωπικές φιλοδοξίες με τη διακονία των αδελφών. Με τον μαν-
δύα της προσφοράς υπηρεσιών καλύπτει κανείς μερικές φορές δι-
κές του υποσυνείδητες επιθυμίες. Η υπέρβαση αυτών των προσω-
πικών φιλοδοξιών, που μέχρις ενός σημείου είναι δικαιολογημέ-
νες και αναπόφευκτες στον άνθρωπο, είναι ένα αποφασιστικό βή-
μα στην ολοκλήρωση του υπευθύνου έργου διακονίας που έχει ε-
πωμισθεί ο αξιωματούχος λειτουργός της Εκκλησίας. 
 

4. ����ς προσθέσουμε μια τελευταία σκέψη. Εκείνο που ενερ-
γοποιεί και δραστηριοποιεί το χάρισμα είναι η αγάπη. Χωρίς αυ-
τήν σβήνει και απονεκρώνεται ακόμη και το σπουδαιότερο τάλα-
ντο. Μοιάζει ο ταλαντούχος τότε σαν «χαλκός ηχών ή κύμβαλον 
αλαλάζον» (Α΄ Κορ. 13, 1). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι στην κοινωνία, και στην Εκκλησία 
ειδικότερα, χάνονται χωρίς να προσφέρουν τις ικανότητές τους 
στους συνανθρώπους. Η αγάπη είναι τελικά εκείνη που αξιοποιεί 
το χάρισμα του καθενός, μικρό ή μεγάλο, για την οικοδομή του 
Σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. 

 

(Πηγή: https://orthodoxia.info) 
 

    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                     ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 (7:00 μ.μ.) προς Τρίτη 21 Ιανου-
αρίου 2020 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επ’ 
ευκαιρία της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας. 
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