
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ
Ο Ά γιος και Απόστολος Παύλος, 

γεννήθηκε λίγο προ Χριστού στην Ταρσό 
της Κιλικίας και ανήκε σε ιουδαϊκή 
οικογένεια. Η Ταρσός ήταν ελληνιστική 
πόλη, σπουδαίο εμπορικό κέντρο, αλλά 
και πόλη των γραμμάτων και της επιστή
μης. Ο Π. έλαβε το εβραϊκό όνομα Σαούλ, 
επειδή όμως ήταν, από τον πατέρα του και 
Ρωμαίος πολίτης, έλαβε και τό ρωμαϊκό 
όνομα Παύλος.

Εκπαιδεύθηκε με αυστηρό ιουδαϊκό 
τρόπο. Εσπούδασε στον περίφημο νομοδι
δάσκαλο της εποχής Παμαλιήλ, στα 
Ιεροσόλυμα. Εγνώριζε και την ελληνική 
γλώσσα, η οποία είχε γίνει πλέον παγκό
σμια, εξ αιτίας του έργου του Μ. Αλεξάν
δρου και των διαδόχων του. Η διάδοση 
αυτή της ελληνικής γλώσσας, εβοήθησε 
αργότερα και στη γρήγορη επιτυχία, του 
χριστιανικού κηρύγματος του. ' Εγινε ρα- 
ββίνος, αλλά έμαθε και το επάγγελμα του 
σκηνοποιού. Οι μέλλοντες διδάσκαλοι του 
νόμου, έπρεπε να γνωρίζουν και (χειρωνα
κτικό) επάγγελμα, επειδή η διδασκαλία 
τους στο λαό εγίνετο δωρεάν.

Ο Π. εξελίχθη σε φανατικό ζηλωτη της 
ιουδαϊκής παραδόσεως και σε διώκτη της 
τότε νεαρας χριστιανικής εκκλησίας. Κατά 
τον λιθοβολισμό του Πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου, εφύλαγε τα ρούχα των λιθοβο- 
λούντων. Περίπου το34 μ.Χ. πηγαίνει προς

τη Δαμασκό, γκι νu κί,ιταδιώξη την εκεί 
χριστιανική εκκλησία. Ό ταν όμως έφθασε 

<?πς πύλες της πόλεως, του απεκαλύφθη σε 
όραμα ο Χριστός και από τη στιγμή εκείνη, 
μετεβλήθη σε ένθερμο χριστιανό και 
έκτοτε αφιερώθηκε ολοκληρωτικά, στη 
διάδοση της χριστιανικής θρησκείας.

Τις πληροφορίες περί Παύλου, μας 
δίνουν κυρίως οι «Πράξεις των Αποστό
λων» και οι «Επιστολές» του.

Οι « Π ρ ά ξ ε ι ς  τ ω ν  Α π ο σ τ ό λ ω ν »  
—παρά τη γενική ονομασία Τους— αφορούν 
κυρίως στους δύο αγίους και κορυφαίους 
αποστόλους, Πέτρο και Παύλο. Συγγρα
φέας των Πράξεων είναι ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς, ο  οποίος και ακολούθησε τον Π. 
στη δεύτερη αποστολική του πορεία,
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πολλά tj.K it )t ot από τυνίδιυ ιυνΓΙ. και από 
αυτόπτες συνεργάτες του. Οι πράξεις των 
αποστόλων, έχόυν μεγάλη αξία για τη 
χριστιανική θρησκεία, γιατί εξιστορούν τη 
διάδοσή της, κατά την πρώτη εποχή, δηλ. 
την σπουδαιότερη και δυσκολώτερη.

Αξίζει να αναφερθή και ότι, οι πράξεις 
των αποστόλων, επειδή περιγράφουν και 
τις θαλάσσιες περιπέτειες του Π., διέσωσαν 
και πολλούς ναυτικούς όρους της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, όπως επίσης δίνουν 
αρκετά σαφή στοιχεία, περί των χειρισμών 
και των μέσων, της τότε ναυτικής τέχνης.

Σώζονται 13 « Επ  ι σ τ ο λ έ ς »  του Π., ήτοι 
προς Ρωμαίους, δύο προς Κορινθίους, 
Γαλάτας (η Γαλάτεια, περιοχή της Μ. 
Ασίας), Εφεσίους, Φιλιππησίους (Φίλιπποι, 
πόλη πλησίον της σημερινής Καβάλας), 
Κολασσαείς (Κολοσσαί ή Κολασσαί, πόλη 
στη νοτιοδυτική Φρυγία), δύο προς ©εσσα- 
λονικείς, δύο προς Τιμόθεον, Τίτον και 
προς Φιλήμονα.

Οι επιστολές αυτές εγράφησαν στην 
κοινή ελληνιστική γλώσσα και απευθύνον
ται σε εκκλησίες ή ομάδα εκκλησιών. 
Εξαίρεση αποτελεί η επιστολή προς Φιλή- 
μονα, η οποία αφορά σε ιδιωτική υπόθεση.

Οι επιστολές εξυπηρετούν ανάγκες 
διδασκαλίας, λύνουν διάφορα σοβαρά 
προβλήματα, τα οποία εδημιουργούντο 
στις εκκλησίες, αντιμετωπίζουν τις αιρέ
σεις κ.λπ.

Καίτοι οι επιστολές εγράφησαν κυρίως 
με αφορμή συγκεκριμένα θέματα' των 
εκκλησιών, προς τις οποίες απευθύνονται, 
εξεταζόμενες ως σύνολο, αποτελούν την 
πρώτη και τελειότερη ερμηνεία της χρι
στιανικής θρησκείας. Με αυτές διαγρά
φονται οι κύριες γραμμές της πίστεως, του 
δόγματος και της λατρείας.

Από τις επιστολές προκύπτει η μεγαλο- 
φυϊα του Παύλου. Είναι ταυτοχρόνως, 
νομομαθής, θεολόγος, ρήτωρ, βαθύς στο
χαστής, ψυχολόγος, οργανωτής, μυσπκι- 
στής, δραστήριος και ακατάβλητος, εύ
στροφος, διπλωμάτης, αλλά και μαχητικός 
αγωνιστής.

Οι Επιστολές του Π. είναι περισσότερο 
γνωστές (με την ονομασία «Απόστολος»), 
σε κάθε χριστιανό, από το ότι συνήθως 
περικοπές τους εκφωνούνται, από τον 
ιεροψάλτη, στη θεία λειτουργία και στις

λοιπές ακολουθίες, κυρίως πριν από την 
ανάγνωση του Ευαγγελίου.

Δ εν είναι δυνατόν να παραλειφθεί η 
επισήμανση, από τη σοφία των επιστολών 
—ακόμη και στις λίγες αυτές γραμμές, 
εντελώς ενδεικτικά— έστω δύο θεμάτων, 
τα οποία εκτός από τον θρησκευτικό 
χαρακτήρα, έχουν και σπουδαία κοινωνική 
αποστολή. Πρόκειται για την αγάπη και 
την εργασία.

Το 13ο κεφάλαιο της Α' προς Κορινθί- 
ους επιστολής, αποτελεί ύμνο της α γ ά 
π η ς  και παρουσιάζει σε συμπύκνωσης τη 
θεωρία του Χριστιανισμού, στο θέμα αυτό. 
Ομιλεί για τιςαρετέςοι οποίες προέρχονται 
από την αγάπη, όπως η μακροθυμία, 
χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη, ελπίδα, υπο
μονή, πίστη κ.λπ.

Σχετικές είναι και οι εντολές του Π. να 
υπομένουμε τα ελαττώματα και τις αδυνα
μίες του άλλου (Γαλ., κεφ. 6, εδ. 2) Kat, 

επιγραμματικά, να αγαπάμε τον πλησίον 
μας, όπως τον εαυτόν μας. Ρωμ. κεφ. 13, εδ. 
8 - 10.

Ως προς την ε ρ γ α σ ί α ,  ο Π. παραγγέ- 
λλει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξοικονομή 
με αυτήν όσα χρειάζεται για να ζήση και ότι 
εάν κάποιος δεν θέλη να εργάζεται, δεν 
πρέπει ούτε να τρώγη, αναφέρει δε ως 
παράδειγμα και τον εαυτόν του, ο οποίος 
εργαζότανε σκληρά (ως σκηνοποιός) για 
να μη επιβαρύνη κανένα. Β ' Θεσ., κεφ. 3, 
εδ. 8-12.

Ο Π. επραγματοποίησε 4 αποστολικές 
πορείες. Εισκέφθηκε Μ. Ασία, Συρία, 
Ελλάδα, Κύπρο, Ρώμη κ.λπ. Κατά τις 
πορείες του αυτές, για τη διάδοση της 
χριστιανικής θρησκείας, έπεσε σε ληστάς, 
εναυάγησε, εκακοποιήθη, εφυλακίσθη και 
γενικά εδοκίμασε όλους τους σχετικούς, 
για την εποχή, κινδύνους. .

Επισκέφθηκε και την Αθήνα. Με αφορμή 
την ύπαρξη στην Αθήνα και βωμού, 
αφιερωμένου στον άγνωστο θεό, εκήρυξε 
στους Αθηναίους τη Χριστιανική θρησκεία.

' Εμεινε ιστορική η ομιλία του, στον ’ Αρειο 
Πάγο, όπου και τελείται πλέον, κατά την 
ημέρα της εορτής του (29 Ιουν.), πανηγυρι
κός εσπερινός. Τότε επίστεψαν και ο 
ανακηρυχθείς μετέπειτα Ά γιος και πο
λιούχος των Αθηνών (εορτάζεται 3 Οκτ.) 
Διονύσιος Αεροπαγίτης, η Δάμαρις κ.α.

Ο Π. υπέστη μαρτυρικό θάνατο, στη 
Ρώμη, επί Νέρωνος, περίπου το 64 μ.Χ.

Ο Ά γιος  Παύλος είναι ο κατ’ εξοχήν 
απόστολος του Χριστού, εστερέωσε επάνω 
στα ερείπια του αρχαίου κόσμου τον 
Χριστιανισμό και τον διέδωσε στις διάφο
ρες χώρες. Ορθώς εχαρακτηρίσθη ως ο 
«Πρώτος μετά τον ’ Ενα», «παιδαγωγός της 
ανθρωπότητος», «Απόστολος των Εθνών», 
και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων 
ανδρών της Ιστορίας.

του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΜΠΑΚΗ


