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Τὰ σχίσματα τῆς Ἐκκλησίας

Σ

«Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε
δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (Α΄ Κορ. 1,10)

τὴν Κόρινθο, ἀγαπητοί μου, τὴν πλούσια
καὶ μεγάλη αὐτὴ πόλι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, εἶχαν ἐργασθῆ πολλοὶ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου γιὰ τὴν ἵδρυσι, θεμελίωσι καὶ ἀνάπτυξι τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.
Ἐπιδίωξι τῶν κηρύκων τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἦταν νὰ πέσῃ παντοῦ ὁ σπόρος τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἱδρύωνται ἐκκλησίες πρῶτα - πρῶτα στὰ μεγάλα διοικητικὰ κέντρα τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία
κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ἐκείνη ἐποχὴ ἦταν ὑποταγμένη στοὺς ῾Ρωμαίους, διακρινόταν σὲ δύο
μεγάλα διαμερίσματα, τὴ Μακεδονία μὲ κέντρο τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Ἀχαΐα μὲ κέντρο
τὴν Κόρινθο. Ἦταν λοιπὸν φυσικὸ καὶ ἡ Κόρινθος νὰ ἑλκύσῃ τὴν προσοχὴ τῶν ἀποστόλων τῆς Ἐκκλησίας.
Πρῶτος ἐργάστηκε ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος καὶ φύτεψε τὸ δέντρο τῆς χριστιανικῆς πίστεως στὴν ἐπίσημη αὐτὴ πόλι
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ κλίμα τῆς Κορίνθου ἦταν ἔντονα εἰδωλολατρικὸ καὶ ἡ πίστι καὶ λατρεία τῶν εἰδώλων εἶχε ἐπηρεάσει βαθειὰ τὴ
ζωὴ καὶ τὰ ἤθη τῶν Κορινθίων. Ὁ ἀπόστολος
τοῦ Χριστοῦ χρειάστηκε νὰ μείνῃ ἐκεῖ ἐπὶ ἀρκετὸ διάστημα καὶ κατέβαλε πολλοὺς κόπους
γιὰ νὰ στερεωθῇ ἡ νεοφύτευτη πίστι στὶς
καρδιὲς τῶν Κορινθίων. Αὐτὰ μᾶς πληροφοροῦν τόσο τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων ὅσο καὶ οἱ δύο πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, ποὺ ὡς θεόπνευστα βιβλία τοῦ κανόνος τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀποτελοῦν καὶ ἀθάνατα γραπτὰ μνημεῖα τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ ἀποστόλου
Παύλου πρὸς τὴν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.
Μετὰ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὴν Κόρινθο ἐργάστηκαν καὶ ἄλλοι, ἐπίσημοι καὶ ἀνεπίσημοι, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι ἐργάτες τῆς

Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἦταν εὐχάριστο
γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, καὶ βέβαια γιὰ τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ κοπίαζαν στὸν ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου κανείς ἄλλος δὲν θὰ χάρηκε περισσότερο ἀπὸ τὸν πρωτεργάτη, τὸν ἀπόστολο Παῦλο· χαρά του ἦταν νὰ διαδίδεται μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα στόματα ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ ὁ σατανᾶς φθονεῖ τὸ καλὸ καὶ ἐπιδιώκει ὅλα νὰ τὰ ἐκμεταλλεύεται γιὰ τὸ δικό
του δόλιο σκοπό. Ἔτσι καὶ τὸ γεγονὸς αὐτό,
τὸ τόσο εὐχάριστο γιὰ τὴν ἁγία ψυχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, δὲν ἄργησε νὰ πάρῃ μία
ἀπροσδόκητη ἐξέλιξι καὶ νὰ ἐμφανίσῃ μία πολὺ δυσάρεστη ὄψι. Οἱ Χριστιανοὶ δηλαδὴ τῆς
Κορίνθου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐργασία τῶν διαφόρων κηρύκων τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὸν κύκλο
τῶν μαθητῶν ποὺ σχηματιζόταν φυσικὰ γύρω
ἀπ᾽ τὸν καθένα ἀπ᾽ αὐτούς, χωρίστηκαν μεταξύ τους, διαιρέθηκαν σὲ κόμματα καὶ σὲ κομματίδια, σὲ «σχίσματα» ὅπως λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος (Α΄ Κορ. 1,10). Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ κόμματα
αὐτὰ ἀναγνώριζε ὡς ἀρχηγό του ἕναν ἀπὸ
τοὺς διδασκάλους τοῦ εὐαγγελίου, ἐκαυχᾶτο
καὶ καμάρωνε γι᾿ αὐτόν, καὶ οἱ ὀπαδοί του διακρίνονταν ἀπέναντι τῶν ἄλλων Χριστιανῶν
καὶ φέρονταν σὰν ἀντίπαλοι.
Τὸ φαινόμενο ἦταν θλιβερό, θλιβερώτατο.
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου διασπάσθηκε· ἡ ὁμόνοια χάθηκε, ἡ ἀγάπη ψυχράνθηκε, ἡ ἀδελφοσύνη πληγώθηκε. Ἀντιζηλίες καὶ φθόνοι καὶ ἀνταγωνισμοὶ ἄρχισαν
ν᾿ ἀναπτύσσωνται σὰν καρκινώματα μέσα στὸν
καθαρὸ ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Γιατὶ καθένας ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου ἀκουγόταν νὰ λέῃ· «Ἐγὼ μέν εἰμι (=εἶμαι ὀπαδὸς
τοῦ) Παύλου, ἐγὼ δὲ (=εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ) Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ (=εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ) Κηφᾶ, ἐ-

γὼ δὲ (=εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ) Χριστοῦ» (ἔ.ἀ. 1,12). Ἔκαναν δηλαδὴ καὶ τὸ Χριστό, τὴν κεφαλὴ καὶ
τὸ κέντρο ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, σὰν ἕναν
ἀπ᾽ αὐτούς, σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κομματάρχες ποὺ διασποῦσαν τὴν ἑνότητά της.
Μπορεῖ κανεὶς τώρα νὰ φανταστῇ τί θὰ προξένησε αὐτὸ τὸ πλῆγμα στὸν ἱδρυτὴ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου, ποὺ δίδαξε, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔδωσε αὐτὸ τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή του γιὰ
ν᾽ ἀποκτήσῃ «τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ» – «περιεποιήσατο (δηλαδὴ τὴν ἀπέκτησε) διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28);
Ἡ διαίρεσις αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου λύπησε πολὺ τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
καὶ γι᾿ αὐτὸ κυρίως ἔγραψε τὴν Πρώτη (Α΄)
πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή, στὴν ὁποία μὲ
λόγια δυνατὰ χτύπησε τὸ κακό, καυτηρίασε
τὴν πληγὴ τῆς διαιρέσεως, ἡ ὁποία ἔτεινε νὰ
διαλύσῃ τὴν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.

***
Ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου, ἡ διαίρεσις
αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται μέσα στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὰν μία γάγγραινα. Τὰ
σχίσματα, τὰ ἐκκλησιαστικὰ κόμματα καὶ οἱ
θρησκευτικὲς φατρίες δὲν ἔλειψαν καὶ δὲν
ἐξουδετερώθηκαν. Καὶ νὰ γνωρίζουμε ὅτι καὶ
στὸ μέλλον δὲν θὰ ἐκλείψουν, ἐὰν δὲν τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία οἱ
δύο ἑπόμενοι κανόνες.
⃝ Ὁ πρῶτος κανόνας ἀφορᾷ στοὺς ἐργάτες
τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἱεροκήρυκες, εἴτε πνευματικοί, εἴτε κατηχηταί, εἴτε ὁπωσδήποτε ἀλλιῶς ὀνομάζονται αὐτοί. Καὶ ὁ κανόνας εἶνε·
νὰ κρύβουν ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ ἄτομό τους
μέσα στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ
μικρὴ - πολὺ μικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ ἄτομό τους. Νὰ
μὴ νομίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει μόνο γιὰ
τὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ ἄθλια συμφέροντά
τους, ἀλλὰ νὰ πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶνε
«Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή» (Α΄ Κορ. 3,9). Δὲν
εἶνε δικό τους κτῆμα ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν μέσα σ᾽ αὐτό, γιὰ νὰ τὸ κομματιάζουν καὶ νὰ λένε, Αὐτὸ ἐδῶ τὸ κομμάτι
εἶνε δικό μου, ἐκεῖνο τὸ ἄλλο εἶνε δικό σου…,
καὶ νὰ στήνουν τὰ συρματοπλέγματα τοῦ μίσους, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων νὰ μὴ μπορῇ ὁ ἕνας ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου νὰ εἰσχωρήσῃ
στὸ «οἰκόπεδο» τοῦ ἄλλου! Ἡ Ἐκκλησία εἶνε
μία, εἶνε μεγάλη, εἶνε ἀπέραντη, καὶ ὑπάρχει
θέσι γιὰ ὅλους τοὺς ἐργάτες, οἱ ὁποῖοι, ἀνάλογα μὲ τὰ χαρίσματα ποὺ τοὺς ἔχει δώσει ὁ
Θεός, καλοῦνται νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους σ᾽ αὐτήν.
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⃝ Ὁ δεύτερος τώρα κανόνας ἀφορᾷ στοὺς
πιστοὺς - τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὁ κανόνας αὐτὸς λέει· νὰ μὴ προσκολλῶνται στὰ πρόσωπα τῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τιμώντας τὸν κάθε ἐργάτη ἀνάλογα μὲ τὴν ἐργασία ποὺ προσφέρει μέσα στὸν θεῖο ἀμπελῶνα, νὰ ἔχουν τὴν καρδιά τους προσκολλημένη μόνο σὲ ἕνα πρόσωπο, στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Γιατὶ αὐτός, καὶ μόνο αὐτός, εἶνε ὁ Εὐεργέτης τους, ὁ Σωτήρας τους,
ὁ Λυτρωτής τους· οἱ ἄλλοι εἶνε ὑπηρέτες, εἶνε ἁπλᾶ ὄργανα τοῦ Θεοῦ ποὺ διακονοῦν
στὸν σκοπὸ τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ. Ἂν ὑπάρχῃ ἕνα πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο μποροῦν
καὶ πρέπει νὰ καυχῶνται, αὐτὸ εἶνε μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατὶ αὐτὸς «ἐγενήθη ἡμῖν
σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς
καὶ ἀπολύτρωσις»· λοιπόν, «ὁ καυχώμενος ἐν
Κυρίῳ καυχάσθω» (Α΄ Κορ. 1,30-31· πρβλ. Ἰερ. 9,23-24).

***
Ὤ, ἀγαπητοί μου, ἐὰν ἐτηροῦντο οἱ δύο
αὐτοὶ κανόνες! Ἄλλη θὰ ἦταν ἡ πνευματική
μας κατάστασις καὶ ζωή.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος, δὲν εἶχε μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό
του, ὅλα τὰ ἀπέδιδε στὸ Θεό, καὶ εἶνε χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος ποὺ ἐκφραζόταν καὶ ἔγραφε γιὰ τὸ ἔργο του· «Ἐγὼ ἐφύτευσα», λέει, «Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς ηὔξανεν·
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων,
ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων Θεός» Α΄ Κορ. 3,6-7). Ἐὰν καὶ οἱ σημερινοὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν τὸ φρόνημα τοῦ Παύλου, θυσίαζαν τὸ ἐγώ τους καὶ
ζητοῦσαν τὴ δόξα μόνο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, καμμία ἀντιζηλία καὶ ἰδιοτέλεια δὲν
θὰ εἶχε θέσι ἀνάμεσά τους, ἀλλὰ θὰ ὁμονοοῦσαν καὶ θὰ συνεργάζονταν ἀποδοτικά.
Κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἂν οἱ σημερινοὶ πιστοὶ εἶχαν καλλιεργηθῆ μὲ ἀληθινὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ τὰ κριτήριά τους ἦταν ὄχι σαρκικὰ ἀλλὰ πνευματικά, καὶ εἶχαν τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνουν τὸν δοῦλο ἀπὸ τὸν
Κύριο, τὸν νυμφαγωγὸ ἀπὸ τὸν Νυμφίο, τὴ
σκιὰ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, τὸ προσωρινὸ
ἀπὸ τὸ αἰώνιο, τότε ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία μας
θὰ ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀπὸ σχίσματα καὶ φατρίες καί, καθὼς θὰ ἦταν ὅλοι «κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμη», μὲ
τὴν ἴδια νοοτροπία καὶ τὸ ἴδιο φρόνημα (ἔ.ἀ. 1,10),
θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδράσῃ βαθύτερα καὶ ἀποτελεσματικώτερα στὴν κοινωνία καὶ ν᾿ ἀποδώσῃ περισσότερους καρποὺς πρὸς δόξαν
τοῦ Χριστοῦ.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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