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Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
« Έπισκέψασθε ούν αδελφοί, άνδρας εξ υµών
µαρτυρουµένους επτά, πλήρεις Πνεύµατος Άγίου και σοφίας»
Οι αδικίες και ο «γογγυσµός» δεν απουσίαζαν από την Εκκλησία του Χριστού ακόµη και
κατά τους χρόνους των αποστόλων. Αυτό αποκαλύπτουν τα παράπονα των Ελληνιστών
«ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθηµερινή αι χήραι αυτών». Σʹ αυτή τη σύντοµη
φράση φαίνονται αφʹ ενός µεν η µέριµνα της Εκκλησίας γιʹ αυτούς πού είχαν ανάγκη
(όπως οι χήρες), αφʹ ετέρου δε οι ανθρώπινες µικρότητες, πού δεν απουσίαζαν από τους
ανθρώπους πού δραστηριοποιούντο µέσα στην Εκκλησία, κάτω από τη σκιά των
αποστόλων. Ο «παλαιός άνθρωπος» δε µεταµορφώνεται σε «νέο» δια µιας. Η διαδικασία
αυτής της αλλαγής είναι αργή και επίµονη. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα στην Εκκλησία δεν
υπάρχουν µόνον τέλειοι και απαθείς, αλλά µεγάλο πλήθος ατελών και εµπαθών. Γιʹ
αυτό µέσα στους κόλπους της συναντούµε πολύ συχνά εκδηλώσεις του «παλαιού
ανθρώπου», οι όποιες δεν πρέπει να µας σκανδαλίζουν και να µας απογοητεύουν.
Αντίθετα, πρέπει να µας ταπεινώνουν και να µας προσγειώνουν στην πραγµατικότητα
του ανθρώπου, πού, ενώ αγωνίζεται, δυσκολεύεται να προσαρµόσει αµέσως όλες τις
εκδηλώσεις της ζωής του στις εντολές του Χριστού. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούµε
κάποια σηµαντικά σηµεία από την αντίδραση των αποστόλων στα παράπονα των
Ελληνιστών.
Λύση και όχι επιτίµηση
Αυτό πού κάνει εντύπωση είναι ότι οι απόστολοι δεν επιτιµούν κανένα, δε δίνουν
συµβουλές για υποµονή σ’ αυτούς πού παραπονούνται, δεν κάνουν «κήρυγµα» σ’ αυτούς
πού κατηγορούνται ότι παραθεωρούν τις χήρες των Ελληνιστών. Καταλαβαίνουν ότι το
αναγκαίο στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι οι συµβουλές και οι επιτιµήσεις, αλλά ή
αντιµετώπιση ενός πρακτικού προβλήµατος, για το οποίο προτείνουν στο λαό µια λύση.
Ως υπεύθυνοι ποιµένες της Εκκλησίας µάλιστα, πριν προτείνουν τη λύση, κατά κάποιο
τρόπο απολογούνται, λέγοντας ότι δε θεωρούν σωστό να αφήσουν «τον λόγο του
Θεού»και να υπηρετούν οι ίδιοι σε τραπέζια. Δεν υποτιµούν αυτή τη διακονία, αλλά
έχουν επιφορτισθεί µε ένα υψηλότερο έργο, στο οποίο δεν πρέπει να δηµιουργήσουν
προσκόµµατα. Η «διακονία των τραπεζών» θα τους αποσπούσε από το κήρυγµα, για το
όποιο αυτοί έλαβαν το χάρισµα και την εντολή, σε ένα έργο το οποίο µπορούσαν να το
κάνουν πολύ καλά και κάποιοι άλλοι. Έτσι, µε έναν τρόπο ταυτόχρονα δηµοκρατικό και
Ιεραρχικό προχώρησαν στη διαίρεση των διακονιών. Πρότειναν στο λαό να επιλέξει επτά
άνδρες, στους οποίους ανέθεσαν την υπηρεσία των τραπεζών και αυτοί απερίσπαστοι
αφοσιώθηκαν στο κήρυγµα.
Δηµοκρατία και ιεραρχία
Οι απόστολοι πρότειναν. Ό λαός δέχθηκε την πρόταση τους και επέλεξε επτά άνδρες,
τους οποίους έφερε στους αποστόλους για να λάβουν από αυτούς το χάρισµα της
συγκεκριµένης διακονίας, µε την προσευχή και την επίθεση πάνω τους των χειρών τους.
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος λέει ότι θα µπορούσαν οι απόστολοι µόνοι τους,
εµπνεόµενοι από το Άγιο Πνεύµα, να επιλέξουν τους καλύτερους. Απέφυγαν όµως αυτή
τη χαρισµατική επιβολή των προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι δεν κατέφυγαν
στη µέθοδο της κληρώσεως, την οποία εφάρµοσαν στην περίπτωση της επιλογής του
Ματθία στη θέση του προδότη Ιούδα. Στηρίχθηκαν στη γνώµη του λαού. Ήταν ένα θέµα
πού δε σχετιζόταν µε την αποκάλυψη του Θεού, µε το κήρυγµα της σωτηρίας. Ήταν ένα

θέµα πού ερέθιζε τη φιλαυτία των Ελληνιστών γιʹ αυτό, σε οποιαδήποτε λύση δινόταν,
θα έπρεπε να είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι· δε θα έπρεπε, δηλαδή, να τους επιβληθεί
άνωθεν, για να µη βρίσκουν πάλι σʹ αυτούς τόπο τα παράπονα. Η φιλαυτία δηλαδή πού
εκφραζόταν µε τα παράπονα, οδήγησε τους αποστόλους σʹ αυτή τη δηµοκρατική λύση,
µέσα στο πλαίσιο βέβαια του ιεραρχικού πολιτεύµατος της Εκκλησίας.
Τα προσόντα των διακόνων
Η πρόταση για τη δηµοκρατική εκλογή των διακόνων, καθώς και η χειροτονία τους ήταν
έργο των αποστόλων. Αυτό σηµαίνει ότι και στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτούργησε
το ιεραρχικό πολίτευµα της Εκκλησίας. Ένα σηµαντικό στοιχείο της πρότασης των
αποστόλων, πού δείχνει ότι αυτοί ως θεόπτες, ελεύθεροι από ανθρώπινες γνώµες,
καθοδηγούσαν το λαό της Εκκλησίας, είναι ο καθορισµός των «προσόντων» πού έπρεπε
να έχουν οι διάκονοι. «Έπισκέψασθε ούν αδελφοί, άνδρας εξ υµών µαρτυρουµένους
επτά, πλήρεις Πνεύµατος Άγιου και σοφίας». Έπρεπε ο λαός να αναζητήσει άνδρες πού
να χαρακτηρίζονται από τρία στοιχεία. Πρώτο, να έχουν την «καλή µαρτυρία» των
αδελφών, να έχουν δηλαδή καλή φήµη. Δεύτερο, να είναι γεµάτοι από τη χάρη του Αγίου
Πνεύµατος. Και τρίτο, να έχουν σοφία, δηλαδή σύνεση, γνώση και εξυπνάδα, ώστε να
µπορούν να αντιµετωπίζουν µε ευστροφία όλα τα προβλήµατα της διακονίας τους µέσα
στο πνεύµα των εντολών του Χριστού. Κάθε υπεύθυνο εκκλησιαστικό έργο πρέπει να
γίνεται µέσα στο πλαίσιο του Ιεραρχικού πολιτεύµατος της Εκκλησίας από ανθρώπους
που συγκεντρώνουν τα τρία προσόντα των επτά διακόνων.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ς 1-7)
Επληθύνετο ό αριθµός των µαθητών Ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν
µαθητῶν ἐγένετο γογγυσµὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους͵ ὅτι παρεθεωροῦντο
ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθηµερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάµενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος
τῶν µαθητῶν εἶπαν͵ Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡµᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
διακονεῖν τραπέζαις· ἐπισκέψασθε δέ͵ ἀδελφοί͵ ἄνδρας ἐξ ὑµῶν µαρτυρουµένους ἑπτὰ
πλήρεις πνεύµατος καὶ σοφίας͵ οὓς καταστήσοµεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡµεῖς δὲ τῇ
προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον
παντὸς τοῦ πλήθους͵ καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον͵ ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ πνεύµατος
ἁγίου͵ καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίµωνα καὶ Παρµενᾶν καὶ
Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα͵ οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων͵ καὶ
προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν͵ καὶ
ἐπληθύνετο ὁ ἀριθµὸς τῶν µαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴµ σφόδρα͵ πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων
ὑπήκουον τῇ πίστει.
Μετάφραση της αποστολικής περικοπής
Κατά τις ηµέρες αυτές, όταν οι µαθητές αύξαναν σε αριθµό άρχισαν παράπονα των
Ελληνιστών (Εβραίων) κατά των εβραιοφώνων, διότι παραµελούνταν οι χήρες τους κατά
την καθηµερινή διανοµή τροφίµων. Τότε οι δώδεκα προσκάλεσαν όλο το σώµα των
µαθητών και είπαν: «Δεν είναι σωστό να αφήσουµε εµείς το λόγο του Θεού και να
κάνουµε διανοµές τροφίµων. Αναζητήστε λοιπόν, αδελφοί, επτά άνδρες µεταξύ σας
πού να χαίρουν καλής φήµης, πλήρεις από Άγιο Πνεύµα και σοφία, τους οποίους θα
τοποθετήσουµε στο έργο αυτό και εµείς θα αφοσιωθούµε στην προσευχή και στην
διακονία του κηρύγµατος». Αυτά πού είπαν, άρεσαν σʹ όλους και διάλεξαν το Στέφανο,
άνδρα γεµάτο πίστη και Πνεύµα Άγιο, και τον Φίλιππο, τον Πρόχορο, τον Νικάνορα, τον
Τίµωνα, τον Παρµενά και τον Νικόλαο, ο οποίος ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια.
Αυτούς έφεραν ενώπιον των αποστόλων οι οποίοι προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω

τους τα χέρια. Και ο λόγος του Θεού διαδιδόταν, ο αριθµός των µαθητών στην
Ιερουσαλήµ αύξανε πάρα πολύ και πολλοί από τούς ιερείς προσέρχονταν στην πίστη.

