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Η ΖΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΟΛΩΝ
Οη απόζηνινη κε ην έξγν, ηε δσή θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο ζπλερίδνπλ ηελ ππεξεζία
θαη ηελ δηαθνλία ηνπ Χξηζηνύ. Απηό είλαη ην ζέκα ηνπ ηεηάξηνπ θεθαιαίνπ ηεο Α´
πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιήο ηνπ απνζηόινπ Παύινπ. Αο αλαιύζνπκε ην λόεκά ηνπ θη
αο ην θάλνπκε πην θαηαλνεηό.
Ο Χξηζηόο ελζαξθώζεθε θαη γελλήζεθε ζέ ζηάβιν, απνγξάθεθε σο δνύινο ηνπ
Καίζαξνο, θπλεγήζεθε από ηνλ Ηξώδε, έγηλε κεηαλάζηεο σο λήπην θαη έδεζε ηξηάληα
ρξόληα ζαλ ππνηαθηηθόο ηνπ Ισζήθ θαη ηεο Μαξίαο. Μεηά ηελ βάπηηζή ηνπ, αλ θαη
δηήιζε ηνλ βίν ηνπ επεξγεηώληαο θαη δηδάζθνληαο ηνπο Δβξαίνπο, ζπθνθαληήζεθε
αιύπεηα θαη κε ζθνδξόηεηα από ην ηνπδατθό, εθθιεζηαζηηθό θαη πνιηηηθό
θαηεζηεκέλν. Λίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ έπιπλε ηα πόδηα ησλ καζεηώλ ηνπ, γηα λα δείμεη
πσο αξρίδεη ε ηεξνπξγία ηνπ, θαη ζηαπξώζεθε, γηα λα δείμεη πσο ηειεηώλεη απηή ε
ηεξνπξγία.
Ο Παύινο θήξπμε ην επαγγέιην ζηνπο Κνξίλζηνπο κε ην ιόγν ηνπ θαη κε ηε δσή
ηνπ. Σνπο είδε όηη έδηδαλ κεγάιε ζεκαζία ζηα εμσηεξηθά ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο· ζηελ γισζζνιαιηά, ζηα ζαύκαηα, ζηελ πξνθεηεία θαη ηα παξόκνηα. Καη
άξρηζαλ λα ππεξεθαλεύνληαη γη' απηά, ηόζν ζε πξνζσπηθό επίπεδν όζν θαη ζε εθθιεζηαζηηθό. Καπρώληαλ γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο εγέηεο ηνπο.
Δίραλ αηνκηθό θαη νκαδηθό εγσηζκό. Έηζη άξρηζε ε Δθθιεζία ηεο Κνξίλζνπ λα
ππνθέξεη από ζρίζκαηα. Ο Παύινο, πξνζπαζώληαο λα ηα απνηξέςεη, ηαπεηλώζεθε θαη
απέδσζε ηα ζρίζκαηα απηά ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζε άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Απνιιώ,
Κεθά), γηα λα κπνξέζεη λα ηα ζηειηηεύζεη θαη λα ηνπο δηνξζώζεη (πξβι. Α´ Κνξ.
1,12 θαη 4,6). Σνπο είπε όηη θη αλ έρνπλ θάπνην ράξηζκα ν Θεόο ηνπο ην έδσζε θαη
ζπλεπώο δελ πξέπεη λα θνπζθώλνπλ από εγσηζκό, νύηε γη' απηνύο νύηε γηα ηνπο αξρεγνύο ηνπο.
Ο Παύινο ζαλ δεύηεξν κέζν δηνξζώζεσο ησλ Κνξηλζίσλ ηνπο εμαπνιύεη κηα ιεπηή
εηξσλεία. Παξαιιειίδεη ηελ δσή ησλ απνζηόισλ κε ηε δσή ησλ Κνξηλζίσλ. Οη
απόζηνινη κνηάδνπλ κε ηνπο κειινζαλάηνπο κε ηνπο νπνίνπο θνζκνύζαλ ηνπο ζξηάκβνπο ηνπο νη Ρσκαίνη. Δλώ νη ζηξαηηώηεο αγέξσρνη θαη θακαξσηνί παξειαύλαλ επεπθεκνύκελνη ππό πάλησλ, νη ληθεκέλνη γηνπρατδόηαλ από ην πιήζνο, ην νπνίν αλππνκνλνύζε λα ηνπο δεη λα θνλεύνληαη, θαη πνξεπόηαλ ζην ζάλαην, εμεπηειηζκέλνη θαη
νλεηδηζκέλνη. Έηζη θαη νη απόζηνινη έγηλαλ ζέαηξν θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη
γηα ηνπο αγγέινπο. Γηόηη ε πάιε ησλ απνζηόισλ δελ είλαη κόλν κε ηνπο αλζξώπνπο
ηνπ αηαλά αιιά θαη κε ηνπο πνλεξνύο αγγέινπο. Δπίζεο, επεηδή νη αγώλεο ηνπ είλαη
γηα ηνλ Θεό, δειαδή ζπνπδαίνη θαη ζεκαληηθνί, παξαθνινπζνύληαη θαη από ηνπο αγγέινπο ηνπ Θενύ, νη νπνίνη πνηθηινηξόπσο ηνπο ζπκπαξίζηαληαη. Όπσο ζπκπαξαζηάζεθαλ ηνλ Χξηζηό, όηαλ πεηξαδόηαλ από ηνλ αηαλά ζηελ έξεκν (Μαηζ. 4,11) θαη
ζηνλ όξνο ησλ Διαηώλ, ζηε Γεζζεκαλή, όηαλ πεξλνύζε από ηε θξηθηή αγσλία ηνπ
επηθεηκέλνπ καξηπξίνπ ηνπ (Λνπθ. 22,43). Κη όκσο νη απόζηνινη, ελώ δνθηκάδνληαη
θαη' απηό ηνλ ηξόπν, πεηπραίλνπλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο λα λνπζεηνύλ ηνπο πηζηνύο,

λα ηνπο ραξίδνπλ ηελ ζνθία ηνπ Θενύ, θαη λα ηνπο δίλνπλ ην θνπξάγην λα
αληηκεησπίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο πεηξαζκνύο θαη ηελ ζειθηηθή ακαξηία.
Οη Κνξίλζηνη εκθαλίδνληαη κε ηα θακώκαηά ηνπο ζπλεηνί θαη έλδνμνη θαη ηηκεηέο
θαη θξηηέο ησλ πάλησλ. Δίλαη ρνξηάηνη, πινύζηνη ζε πλεπκαηηθνύο ζεζαπξνύο, ρσξίο
ηνλ Παύιν ηνλ δάζθαιό ηνπο έρνπλ θαηαθηήζεη κόλνη ηνπο ηελ βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. Αληίζεηα νη απόζηνινη ζηηο πεξηνδείεο ηνπο πεηλνύλ θαη δηςνύλ, ζηεξνύληαη
ελδπκάησλ, δέρνληαη εμεπηειηζηηθά θηππήκαηα θαη θαθνκεηαρεηξίζεηο, δελ έρνπλ
κόληκε δηακνλή θαη δηαξθώο πεξηπιαλώληαη εδώ θαη εθεί. Δξγάδνληαη κε ηα ίδηα ηνπο
ηα ρέξηα γηα λα δήζνπλ, ελώ είραλ ην δηθαίσκα λα ηξέθνληαη δσξεάλ ππό ησλ πηζηώλ.
Σνπο βξίδνπλ θη απηνί ηνπο επινγνύλ, ηνπο δηώθνπλ θη απηνί κε εξεκία ηνπο
ππνκέλνπλ. Έρνπλ θαηαληήζεη ηα ζθνππίδηα θαη νη απόθιεξνη ηνπ θόζκνπ.
Ο Παύινο βέβαηα δελ ηα γξάθεη απηά κε ζθιεξό θαη εηξσληθό ηξόπν απιώο γηα λα
ηνπο εμεπηειίζεη, αιιά ην θάλεη, γηαηί δελ είλαη απιά παηδαγσγόο ηνπο, αιιά πλεπκαηηθόο παηέξαο, πνπ ελδηαθέξεηαη λα αλαλήςνπλ θαη λα δνπλ ην ζσζηό. «Οπθ
εληξέπσλ πκάο γξάθσ ηαύηα, αιια σο ηέθλα κνπ αγαπεηά λνπζεηώ. Δάλ γαξ κπξίνπο
παηδαγσγνύο έρεηε ελ Χξηζηώ, αιι' νπ πνιινύο παηέξαο».
Με όια όζα αλαπηύζζεη ν Παύινο εδώ, αιιά θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ησλ επηζηνιώλ ηνπ, ηνλίδεη όηη ε κεγάιε δόμα ηνπ Χξηζηνύ θαη ησλ αγίσλ πνπ ηνλ αθνινπζνύλ δελ είλαη ηα ζαύκαηα, ηα νξάκαηα, νη πξνθεηείεο, νη ζεξαπείεο θαη ηα άιια εμσηεξηθά ραξίζκαηα ηνπ αγίνπ Πλεύκαηνο, αιιά ε θαθνπάζεηα, ην καξηύξην, ε πείλα, ε
δίςα, ε ηαπείλσζε, ε δηαθνλία, ην ιέληην, ν πνηθίινο θαη παληνεηδήο ράξηλ ηνπ Χξηζηνύ ζηαπξόο. ηνπο καθαξηζκνύο ηνπ Κπξίνπ απηά επαηλνύληαη θαη πξνηηκώληαη.
Αζρέησο αλ «Ινπδαίνη» παιαηόηεξα, αιιά θαη νη ρξηζηηαλνί ζήκεξα, «δεηνύλ ζαύκα
θαη Έιιελεο ζνθία» νη απόζηνινη θεξύηηνπλ «Χξηζηό ζηαπξσκέλν», πνπ γηα ηνπο
Ινπδαίνπο είλαη ζθάλδαιν θαη γηα ηνπο εζληθνύο κσξία (Α΄ Κνξ. 1,22-25), γηαηί γλσξίδνπλ θαη έρνπλ εκπεηξία, όηη ν ζηαπξόο είλαη ην κεγάιν ζαύκα, ε δόμα ηνπ Χξηζηνύ
θαη ε δύλακε. «Ήιζε ε ώξα ίλα δνμαζηεί ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ» (Ισ. 12,23)· είπε ν
Ιεζνύο ζηνπο καζεηέο ηνπ, όηαλ πιεζίαδε ν θαηξόο ηνπ ζηαπξηθνύ ηνπ πάζνπο. Καη,
όηαλ ν Ινύδαο εμήιζε από ην κπζηηθό δείπλν γηα λα θέξεη εηο πέξαο ην ζηρακεξό ηνπ
έξγν, ηόηε ν Ιεζνύο αλαθώλεζε· «ηώξα δνμάζηεθε ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ θαη ν Θεόο
δνμάζηεθε κέζα απ´ απηόλ» (Ισ. 13,31). Γόμα ζεσξεί ινηπόλ ην πάζνο θαη ηελ
πξνδνζία ηνπ καζεηνύ ηνπ! Καη όηαλ πάλσ ζηνλ ζηαπξό εγθαηαιεηκκέλνο θαη
εμνπζελσκέλνο είρε θαηαζηεί έξκαην ηεο θαθίαο θαη ηεο αραξηζηίαο ησλ αλζξώπσλ
θαη παξά ηαύηα δελ παξαπνλέζεθε, δελ εμνξγίζηεθε, δελ θαηαξάζηεθε, δελ ηηκώξεζε,
αιιά είπε «πάηεξ άθεο απηνίο· νπ γαξ νίδαζη ηη πνηνύζη», ηόηε ν εθ δεμηώλ ιεζηήο
είδε ηελ δόμα ηνπ Χξηζηνύ πάλσ ζηνλ Γνιγνζά, όπσο ηελ είδαλ πξνεγνπκέλσο νη
ηξεηο καζεηέο ζην Θαβώξ, θαη νκνιόγεζε ηελ Θεόηεηά ηνπ. Γηόηη κόλν ν Θεόο
κπνξεί λα δείμεη ηέηνηα αγάπε θαη όζνη απνθηνύλ ηε ράξε ηνπ.
Ο Θεόο αιιά θαη νη άγηνί ηνπ πνηέ δελ είλαη ηόζν δπλαηνί, όζν όηαλ είλαη ηέιεηα
αζζελείο. Πνηέ δελ είλαη ηόζν κεγαιόπξεπα δνμαζκέλνη, όζν όηαλ είλαη ηέιεηα ληθεκέλνη. «Όηαλ γαξ αζζελώ, ηόηε δπλαηόο εηκί» ιέγεη ν Παύινο (Β΄ Κνξ. 12,9). Καη ν
Κύξηνο δηαξθώο ππελζπκίδεη «ακήλ ακήλ ιέγσ πκίλ, εάλ κε ν θόθθνο ηνπ ζίηνπ πεζώλ εηο ηελ γελ απνζάλε, απηόο κόλνο κέλεη· εάλ δε απνζάλε, πνιύλ θαξπόλ θέξεη
(Ισ. 12,24).
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