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01 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Γιά ποιό λόγο γιορτάζουμε τίς γιορτές τής ’Εκκλησίας; Γιά ποιό λόγο
συμμετέχουμε στήν πνευματική ζωή του σώματος τοϋ Χριστοϋ; Ή άπάντηση δέν είναι αύτονόητη. Κι αύτό γιατί συνήθως λείπει άπό τά μάτια,
τόσο τοϋ σώματος όσο καί τής ψυχής, ή προοπτική τής πίστης στόν Χρι
στό, ώς Ε κείνο ν πού κατέβηκε άπό τόν ούρανό καί στή συνέχεια άνέβηκε ψηλά καί πήρε μαζί Του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στούς άνθρώπους, κατά τόν λόγο τοϋ άποστόλου Παύλου: «Άναβάς εις ύψος ήχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν καί έδωκε δόματα τοΐς άνθρώποις» (Έφεσ. 4,8).
Συνήθως πιστεύουμε σέ έναν Θεό ό όποιος είναι άνώτερη δύναμη, δη
μιουργός τοϋ κόσμου, μάς άκούει μαγικά καί δίνει λύσεις στά προβλήματά μας, κάποτε μάς τιμωρεί γιά τά σφάλματά μας καί πού μαζί του θά
μπορέσουμε νά έπικοινωνήσουμε μετά τήν έξοδό μας άπό αύτόν τόν
κόσμο.
Τό μυστήριο τής άγάπης
"Ομως γιά τήν Ε κκλησία μας ό Θεός μάς άγαπά τόσο ώστε νά γίνει
ένας άπό έμάς. Στίς γιορτές τής ’Εκκλησίας, άλλά καί κάθε Κυριακή, θυ
μόμαστε τήν κάθοδο τοϋ Χριστοϋ άπό τόν ούρανό στή γή. Ή λογική μας
δέν άντέχει νά προσεγγίσει τό μυστήριο, άν θελήσουμε νά σκεφτοΰμε
τίς διαστάσεις του. Μ ένουμε έκπληκτοι μπροστά στό μέγεθος τής άγά
πης, τής ταπείνωσης καί τής συγκατάβασης τοϋ Θεοΰ. Άπό τήν άλλη,
προσεγγίζουμε τό μυστήριο άν θυμηθοϋμε τά λόγια τοϋ Παύλου. Δέν
είναι μόνο ότι κατέβηκε στή γή καί έγινε άνθρωπος. Ανέβηκε στή συνέ
χεια στόν ούρανό καί μαζί του πήρε αιχμαλώτους. Πρώτα τόν θάνατο
καί τή ν άπελπισία. Στή συνέχεια, όλους τούς άνθρώπους πού δέχονται
νά αίχμαλω τισθοϋν άπό τήν άγάπη του. Ό λ ο υ ς έκείνους πού δέν θεω 
ρούν ότι ή ζωή το υ ς σταματά στόν παρόντα κόσμο καί χρόνο. Καί τήν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. δ' 7-13)
Γιά τήν οικοδομή τοΰ σώματος τοΰ Χριστοί)
Αδελφοί, ένί έκάστω ημών έδόθη ή χάρις κατά το μέτρον τής δωρεάς τοΰ
Χρίστου. Διό λέγει· «Άναβάς εις ύψος ήχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν καί
έδωκε δόματα τοΐς άνθρώποις». Τό δε «άνέβη» τί έστιν εί μή ότι και κατέβη πρώτον
εις τα κατώτερα μέρη τής γής; Ό καταβάς αυτός έστι και ό άναβάς ύπεράνω πάντων
τών ούρανών, ϊνα πληρώση τα πάντα. Και αύτός έδωκε τούς μέν άποστόλους, τούς
δέ προφήτας, τούς δε εύαγγελιστάς, τούς δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον κα
ταρτισμόν τών άγιων εις έργον διακονίας, είς οικοδομήν τοΰ σώματος τοΰ Χριστού,
μέχρι καταντήσωμεν οί πάντες είς τήν ένότητα τής πίστεως καί τής έπιγνώσεως τοΰ
Υίοΰ τοΰ Θεού, είς άνδρα τέλειον, είς μέτρον ηλικίας τοΰ πληρώματος τοΰ Χριστού.
ϊδια στιγμή μάς δίνει ώς δώρα «τήν ένότητα τής πίστεως καί τής έπιγνώσεώς του ώς Υίοΰ τοΰ Θεοϋ» (Έφεσ. 4,13), μέσα στό σώμα τοΰ Χριστοϋ,
στήν ’Εκκλησία. Γιατί ή Εκκλησία είναι τό σπουδαιότερο καί ώραιότερο
δώρο πού μάς άφησε ό Χριστός.
Ή ένότητα πού δίνει ό Χριστός
Καλούμαστε στό σώμα τοΰ Χριστού νά καταλαβαίνουμε καί νά ζοΰμε
τήν ένότητα πού μάς δίνει ή πίστη. Αύτό σημαίνει ότι, άν πιστεύουμε
στόν Χριστό, δέν κλεινόμαστε στόν έαυτό μας, στό «έγώ» μας, στίς
άνάγκες μας, οϋτε έγκλωβιζόμαστε στήν κακία τών άλλω ν άνθρώπων,
οϋτε καί στή δική μας έμπάθεια, άλλά άποφασίζουμε νά πορευόμαστε
μέ βάση τή βεβαιότητα πού μάς δίνει ή πίστη μας γιά τήν παρουσία καί
τήν άγάπη τοΰ Χριστού πρός τά πρόσωπά μας. Ό Χριστός μάς ένώνει.
Γιά τόν Χριστό βρισκόμαστε στήν Ε κκλησία. Γιά τόν Χριστό νικούμε τόν
παλαιό άνθρωπο πού ύπάρχει μέσα μας, άλλά καί δείχνουμε ύπομονή
καί συγχωρητικότητα στίς άδυναμίες τών άλλω ν άνθρώπων. Ό Χριστός
είναι τό μέτρο τής ζωής μας καί όχι οί άνθρωποι, οί όποιοι πολλές φορές
μάς άπογοητεύουν, όπως καί έμεΐς τούς άπογοητεύουμε. Χωρίς πίστη
δέν μπορεί νά ύπάρξει ένότητα. Καί άξίζει ή πίστη όποιαδήποτε θυσία,
όποιαδήποτε ύπέρβαση τοΰ πραγματικού ή νομιζόμενου «δίκιου μας»,
γιατί οϋτε έμεΐς είμαστε όπως μάς θέλουν οί άλλοι οϋτε έκεΐνοι όπως
τούς θέλουμε έμεΐς.
Ή ζωή τής Ε κκλησ ία ς ώς γιορτή
Τήν ίδια στιγμή, ή πίστη μάς δίνει τήν εύκαιρία νά γνωρίζουμε τό βά
θος τής άγάπης τοΰ Υίοΰ τοΰ Θεού γιά τά πρόσωπά μας. Ή πίστη είναι
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Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, εις τον καδένα από μάς έδόδηκε ή χάρις σύμφωνα πρός τό μέτρον τής δω
ρεάς τού Χριστού. Διά τούτο λέγει, Ό τα ν άνέβηκε εις τά ύψη έλαβε αιχμαλώτους καί
έδωκε δώρα εις τούς άνδρώπους. Τό δέ «άνέβηκε», τί σημαίνει παρά ότι καί κατέβηκε
πρώτα εις τά κατώτερα μέρη τής γής; Εκείνος πού κατέβηκε είναι αύτός πού καί άνέ
βηκε ύπεράνω όλων τών ουρανών, διά νά γεμίση τά πάντα. Καί τά δώρα του ήσαν:
μερικοί νά είναι άπόστολοι, άλλοι προφήται, άλλοι εύαγγελισταί, άλλοι ποιμένες καί
διδάσκαλοι, πρός τόν σκοπόν νά καταρτίσουν τούς αγίους, διά τό έργον υπηρεσίας,
διά την οικοδομήν τού σώματος τού Χριστού, μέχρις ότου φδάσωμεν όλοι εις την ενό
τητα τής πίστεως καί τής πλήρους γνώσεως τού Υιού τού Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις
τό μέτρον τού τελείου αναστήματος τού Χριστού.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης τών αειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εΰ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη,’Έκδ. Α Π Ο Σ ΤΟ Λ ΙΚ Η Σ ΔΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ)

αύτή πού μάς κάνει νά βλέπουμε στά πρόσωπα τών άλλων τόν Χριστό.
Ή πίστη εΐναι αύτή πού μάς κάνει νά σπουδάζουμε τίς άλήθειες τής
Ε κκλησίας. Νά γιορτάζουμε σε δύσκολες έποχές καί νά μήν άποκάμνουμε άπό τήν πίεση καί τό άγχος πού ό κόσμος καί οί μέριμνες συσ
σωρεύουν πάνω μας. Καί γ ι’ αύτό όλη ή ζωή τής ’Εκκλησίας είναι μία
άτέλειωτη γιορτή. Γιά νά μάς ύπενθυμίζει τή χαρά πού ή άγάπη τού Θε
ού μάς προσφέρει. Καί ότι κι έμεΐς μπορούμε νά κοπιάσουμε ώστε αύτή
ή άγάπη νά γίνει δική μας στάση ζωής. Γιά νά άναγνωρίζουμε τόν Χρι
στό ώς τό νόημα καί τόν σκοπό τής ζωής μας καί ώς ’Εκείνον πού θά μάς
αιχμαλω τίσει μέ τήν άγάπη του γιά νά μάς οδηγήσει στόν ούρανό.
Μάς έδωσε «δόματα», δώρα ό Χριστός. Είναι ό ναός, τό εύαγγέλιο
καί ή άγιότητα, μέσα άπό τά όποια μπορούμε νά ζήσουμε τήν πίστη ώς
γιορτή. Ό ναός, στόν όποιο γινόμαστε μέλη τής εύχαριστιακής σύνα
ξης, τής οικογένειας τού Θεού καί συναντούμε τόν Θεό καί τόν συνάν
θρωπο. Τό εύαγγέλιο, μέσα άπό τό όποιο μαθαίνουμε καί θυμόμαστε τί
θέλει ό Θεός άπό έμάς. Καί ή άγιότητα, πού μάς δείχνει τήν άλυσίδα
όλων όσοι προηγήθηκαν άπό έμάς στόν άγώνα τής πίστης καί πού πρε
σβεύουν γιά έμάς, ώστε νά μή νικηθούμε άπό τόν πόλεμο τού κόσμου
καί τού κοσμοκράτορος τού αίώνος τούτου, νά μή διαλέξουμε τήν όδό
τής άδιαφορίας ή τής άρνησης. Μέ τή βοήθεια αύτών τών «δομάτων»
μπορούμε νά γνωρίζουμε γιατί γιορτάζουμε, γιατί ή ’Εκκλησία θά παρα
μένει ό τρόπος έκεΐνος πού θά δίνει νόημα καί στήν ύπαρξη καί στόν
χρόνο μας.
π. Θ. Μ.
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Νέα έκδοση τής Αποστολικής Διακονίας

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τό πρωτότυπο κείμενο
κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου
μέ νεοελληνική άπόδοση του Καθηγ. Χρήστου Σπ. Βούλγαρη
(Α' έκδ., σχήμα 12x18, σελ. 1.360, μέ σκληρό ή μαλακό έξώφυλλο)

Ή φιλοτεχνημένη καί πολυτελής παρούσα έκδοση της Καινής Διαθήκης ύπό της
Αποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος περιέχει τό πρωτότυπο
κείμενο τής Κ.Δ. κατά τήν έκδοση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου (1904), τό
όποιο άπό τού έτους 1956 κυκλοφορείται συνεχώς σέ μικρό σχήμα ύπό τού
’Οργανισμού, καί τήν έκπονηθεΐσα γιά πρώτη φορά στή νεοελληνική γλώσσα
άπόδοση τού ίεροΰ κειμένου άπό τόν Έλλογ. ομότιμο Καθηγητή Θεολογίας
κ. Χρήστο Βούλγαρη.
Έπιπροσθέτως, προηγούνται τού κειμένου ή Εύλογία τής Α.Θ.Π. τού Οι
κουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ή ’Έγκριση τής Ίεράς Συνόδου τής
’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ό Πρόλογος τού Πανιερ. Μητροπολίτου Φαναριού
κ. Άγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντοΰ τής Αποστολικής Διακονίας, καί ή Εισα
γωγή τού άνωτέρω Καθηγητή-μεταφραστή. Ή έκδοση κοσμείται μέ γραμμικά
σχέδια καί ολοκληρώνεται μέ τό Ελωσσάριο τών σπουδαιότερων όρων,
Πίνακες άναγνωσμάτων καί Χάρτες.
Ο Μ ΙΛ ΙΑ ΤΗΣ «Φ Ω Ν Η Σ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ωρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τής
«Φ ω νής Κ υρίου», στόν Ί. Ν αό Α γίας Ε ιρήνης (όδ. Α ιόλου), Αθήνα.
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαΐο φύλλο ορθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Αποστολικής Διακονίας
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος». Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. ’Εκδότης - Διευθυντής· Μ ητροπολίτης
Φαναριού Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 2 ί 0.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύ πό των
ίερών ναώ ν διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τού Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
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