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Σην απνζηνιηθό απηό αλάγλσζκα ν Παύινο παξνπζηάδεη ηα επηρεηξήκαηα
ηνπ όηη είλαη αιεζηλόο απόζηνινο θαη όρη λόζνο θαη θίβδεινο όπσο ηνλ
θαηεγνξνύζαλ νη ερζξνί ηνπ. Γηα ην ζέκα απηό ζα γξάςεη θαη άιια πνιιά ζηελ
Β´πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή ηνπ. Αο δνύκε όκσο ηη ιέγεη εδώ ζηελ Α´πξνο
Κνξηλζίνπο, θάλνληαο κηα πξώηε απνινγία γηα ηηο θαηεγνξίεο, πνπ είραλ ήδε
θζάζεη ζηελ Κόξηλζν.
Σηελ αξρή ηνπ ελάηνπ θεθαιαίνπ, πνπ δελ πεξηέρεηαη όιε ζην ζεκεξηλό
αλάγλσζκα ν Παύινο ιέγεη· «Οπθ εηκί απόζηνινο; Οπθ εηκί ειεύζεξνο; Οπρί
Ιεζνύλ Φξηζηόλ εώξαθα; Οπ ην έξγνλ κνπ πκείο εζηέ ελ Κπξίσ; Δη άιινηο νπθ
εηκί απόζηνινο, αιιά γε πκίλ εηκί· ε γαξ ζθξαγίο ηεο εκήο απνζηνιήο πκείο
εζηέ ελ Κπξίσ. Η εκή απνινγία ηεο εκέ ηνηο εκέ αλαθξίλνπζηλ αύηε εζηίλ».
Για να καηαλάβοσμε ηι εννοεί ο απόζηολος Παύλος με ασηά ποσ γράθει
ας δούμε πρώηα ηι ζημαίνει η έννοια απόζηολος.
Απόζηνινο ζεκαίλεη απηόλ πνπ απνζηέιιεηαη γηα έλα έξγν, γηα έλα ζθνπό,
γηα κηα απνζηνιή. Απόζηνινο ηνπ Θενύ είλαη εθείλνο πνπ ηνλ ζηέιλεη ν ίδηνο ν
Θεόο ζηνπο αλζξώπνπο, γηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, γηα λα εθηειέζεη ην
ζέιεκά ηνπ.
Απόζηνινο επίζεο είλαη ν πξεζβεπηήο ηνπ Θενύ. «Υπέξ Φξηζηνύ νπλ
πξεζβεύνκελ, σο ηνπ Θενύ παξαθαινύληνο δη' εκώλ» (Β´Κνξ. 5,20). Απηό
ζεκαίλεη όηη ν απόζηνινο δελ είλαη κόλν έλαο Θεόζηαιηνο αιιά θαη έλαο
εθπξόζσπνο ηνπ Θενύ, έλαο κηθξόο ζεόο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Απηό ην
λόεκα έρεη ην ςαικηθό ρσξίν «Δγώ είπα ζενί εζηέ θαη πηνί πςίζηνπ πάληεο»
(Χαικ. 81,6). Τελ εξκελεία απηνύ ηνπ ρσξίνπ καο ηελ δίδεη ν ίδηνο ν Φξηζηόο,
ν νπνίνο, όηαλ ζέιεζαλ λα ηνλ ιηζνβνιήζνπλ νη Ινπδαίνη γηαηί δηεθήξπμε όηη
είλαη Θεόο, ηνπο είπε· «Γελ είλαη γξακκέλν ζην λόκν ζαο ''Δγώ είπα, είζζε
ζενί''; Αθνύ εθείλνπο νλόκαζε ζενύο, πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλζεθε ν ιόγνο
ηνπ Θενύ θαη δελ κπνξνύκε λα αθπξώζνπκε ηελ Γξαθή θαη λα κε δερζνύκε
απηά πνπ ιέγεη, απηόλ πνπ ν παηέξαο μερώξηζε θαη απέζηεηιε ζηνλ θόζκν, εζείο
ιέηε όηη βιαζθεκεί ηνλ Θεό, δηόηη είπα όηη είκαη πηόο Θενύ» (Ισ. 10,31-36.);
Απόζηολοι ηοσ Θεού με γενική ζημαζία είναι όλοι όζοι διακονούν ηο
έργο ηοσ Θεού και ηης Εκκληζίας ηοσ. Με ειδική ζημαζία όμως είναι μόνο
οι δώδεκα μαθηηές ηοσ Κσρίοσ.

Δπεηδή ν Ινύδαο εμέπεζε ηνπ απνζηνιηθνύ αμηώκαηνο, πήξε ηε ζέζε ηνπ ν
Μαηζίαο, ν νπνίνο, γηα λα πάξεη απηή ηε ζέζε, έπξεπε λα έρεη ηα εμήο πξνζόληα
ζύκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνπλ νη Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ (1,21-22).
Έπξεπε λα είλαη έλαο από απηνύο πνπ ήηαλ καδί κε ηνλ Κύξην, από ηελ ζηηγκή
πνπ βαπηίζηεθε από ηνλ Ισάλλε σο ηελ εκέξα ηεο αλαιήςεώο ηνπ θαη έηζη λα
γίλεη κάξηπξαο ηεο αλαζηάζεώο ηνπ καδί κε ηνπο άιινπο απνζηόινπο. Με απιά
ιόγηα έπξεπε λα είλαη απηόπηεο θαη απηήθννο ηεο δσήο, ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
θαη κάιηζηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αλαζηάζεώο ηνπ.
ηοσς δώδεκα αποζηόλοσς προζεηέθηζαν αργόηερα και ο Ιάκωβος ο
αδελθόθεος και ο Παύλος.
Ο Παύινο κε απνθάιπςε ηνπ Θενύ, όπσο καο ιέγεη ζηελ πξνο Γαιάηαο
επηζηνιή ηνπ (1,11-12), έιαβε ην επαγγέιην πνπ άθνπζαλ θαη έδεζαλ νη άιινη
απόζηνινη θαη κάιηζηα είδε κε ηα κάηηα ηνπ θαη άθνπζε κε ηα απηηά ηνπ ηνλ
αλαζηεκέλν Ιεζνύ Φξηζηό. Ο Παύινο, όπσο ιέγεη ν άγηνο Φξπζόζηνκνο, είρε
ην πξνλόκην λα θάλεη επηζθέςεηο ζηνλ νπξαλό θαη λα κηιά κε ηνλ Θεό θαη'
ηδίαλ, αθνύ είρε ππεξβνιηθέο θαη πνιιέο απνθαιύςεηο ηνπ Φξηζηνύ (Β´Κνξ.
12,7). Έηζη ν Παύινο δελ δηέθεξε θαζόινπ από ηνπο δώδεθα απνζηόινπο.
θραγίς ηης εμής αποζηολής.
Η δεύηεξε απόδεημε όηη ν Παύινο είλαη γλήζηνο απόζηνινο είλαη ε ίδηα ε
Δθθιεζία ηεο Κνξίλζνπ πνπ ίδξπζε ν Παύινο. Δθθιεζίεο ηελ πξώηε επνρή
ίδξπαλ κόλν νη απόζηνινη. Κη απηό, γηαηί κόλνλ απηνί ρνξεγνύζαλ ην Άγην
Πλεύκα ζηνπο βαπηηζκέλνπο.
Όηαλ ν Φίιηππνο, πνπ ήηαλ από ηνπο επηά απνζηόινπο θαη όρη από ηνπο
δώδεθα, θήξπμε ζηελ Σακάξεηα ηνπο βάπηηζε κελ αιιά δελ ηνπο έρξηζε θαη έηζη
δελ πήξαλ Πλεύκα Άγην. Τν άγην ρξίζκα ην ηέιεζαλ νη απόζηνινη Πέηξνο θαη
Ισάλλεο, νη νπνίνη ήιζαλ ζηελ Σακάξεηα γη' απηό ηνλ ζθνπό. Έζεηαλ ηα ρέξηα
ηνπο πάλσ ζηνπο βαπηηζκέλνπο θαη ειάκβαλαλ απηνί ην Άγην Πλεύκα (Πξαμ.
14-17). Αξγόηεξα ε Δθθιεζία ζέζπηζε ην ρξίζκα λα ην ηεινύλ θαη νη ηεξείο,
ζπγρξόλσο κε ην βάπηηζκα, κε ην άγην κύξν, πνπ εηνηκάδνπλ νη επίζθνπνη. Τν
άγην κύξν ζήκεξα δίλεηαη, όηαλ ν ηεξεύο ζθξαγίδεη ην ζώκα ηνπ πηζηνύ, δειαδή
θάλεη ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ πάλσ ζην ζώκα κε εηδηθό ζθεύνο, πνπ έρεη
βακβάθη ζηελ άθξε ηνπ. Έηζη κπξώλεη κε ην άγηνλ έιαην, ην νπνίν ζύκθσλα κε
ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο ρνξεγεί ηα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.
Σηελ Κόξηλζν όκσο δελ πήγε θαλείο από ηνπο δώδεθα απνζηόινπο γηα λα
βάιεη ηελ απνζηνιηθή ζθξαγίδα, δηόηη ηελ έβαιε ν Παύινο, πνπ ήηαλ γλήζηνο
απόζηνινο, δηνξηζκέλνο από ηνλ ίδην ηνλ Κύξην θαη αλαγλσξηζκέλνο από ηελ
Δθθιεζία ησλ Ιεξνζνιύκσλ.
Η εμή απολογία.
Τξίηε απόδεημε, πνπ ν Παύινο νλνκάδεη απνινγία, όπσο ηελ δεύηεξε ηελ
νλόκαζε ζθξαγίδα, είλαη ε ίδηα ε δσή ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, πνπ ηελ
γλώξηζαλ νη Κνξίλζηνη. Από απηήλ θαίλεηαη όηη είλαη γλήζηνο απόζηνινο, όπσο
ην θαιό δέλδξν θαίλεηαη από ηνπο θαξπνύο ηνπ. Τελ όιε δηαγσγή ηνπ Παύινπ
ηελ δηαθξίλεη ε αθξίβεηα θαη ε ζπζία. Η δσή ηνπ είλαη εμ νινθιήξνπ δνζκέλε

ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη πξνζθέξεη ζπλερώο ηνλ εαπηό ηνπ σο ζπζία ζην έξγν
ηνπ Θενύ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ηνλ θαηεγνξήζεη γηα ηελ πην κηθξή παξάβαζε
εηο βάξνο ηνπ επαγγειίνπ. Όρη κόλν πνηέ δελ θαηαρξάζηεθε ηελ απνζηνιηθή
ηνπ εμνπζία γηα λα θαινπεξάζεη, λα θεξδίζεη ή λα θαηαδπλαζηεύζεη θάπνηνλ,
αιιά νύηε θαη ηα πην ζηνηρεηώδε θαη λόκηκα αγαζά, πνπ δηθαηνύληαλ θαη
απνιάκβαλαλ θαη νη άιινη απόζηνινη, ζέιεζε λα απνιαύζεη. Καη απηό ην έθαλε
γηα λα έρεη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθεί ην αμίσκα ηνπ γλεζίνπ θαη αιεζηλνύ
απνζηόινπ. Η δσή ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδείθλπε όηη όρη κόλν είλαη
αιεζηλόο απόζηνινο, αιιά ζηελ αξεηή θαη ηελ αγηόηεηα είλαη αλώηεξνο όισλ
ησλ γλεζίσλ απνζηόισλ.
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