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                                   Πρόλογος  

 

   ηνλ Παλάγαζν  Θεφ αλήθεη ε  δφμα, ε ηηκή, ε επραξηζηία θαη ε  πξνζθχλεζε θαη 

απφ κέξνπο κνπ  θαζψο σο δφζε αγαζή θαη  δψξεκα ηέιεηνλ άλσζελ θαηαβαίλνλ εθ 

ηνπ Παηξφο ησλ θψησλ, ήηαλ γηα κέλα ην άθνπζκα ηεο δνζείζεο ζην πξφζσπν κνπ 

ππνηξνθίαο απφ κέξνπο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ δηα ηνπ 

εβαζκηφηαηνπ Πνηκελάξρε ηεο θθ. Γακαζθελνχ, ηνλ νπνίν θαη  επραξηζηψ εθ 

θαξδίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζσ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Θενινγηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιεο Πάθνπ. 

   ηα πιαίζηα ινηπφλ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο, εθπνλείηαη 

ε παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Ζ ίδξπζε θαη δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαηά ηνπο 

Απνζηνιηθνχο ρξφλνπο» κε ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Κσζηάθε. 

Γελ πξφθεηηαη γηα κηα εθηελή θαη εμαληιεηηθή έξεπλα, φπσο ζα άξκνδε ζην ζέκα, 

αιιά ηνπιάρηζηνλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα εκπεξηζηαησκέλεο επηζηεκνληθά 

πξνζέγγηζεο ηνπ. 

   ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγν θαη ηα παηδηά κνπ πνπ 

ζπλδξάκνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζην εγρείξεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ, ηδηαηηέξσο δε ηνπο 

γνλείο κνπ γηα ηελ πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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                                        Εισαγωγή 

      Ζ έξεπλα θαη ε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο δειαδή ε ηζηνξία, είλαη ε 

εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο απνηειεί ην κφληκν 

ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία απφ ηελ κηα ηα πξνθαιεί  θαη 

απφ ηελ άιιε ηα ππεξβαίλεη. Ο ηζηνξηθφο θαιείηαη φρη απιψο λα εξεπλήζεη, λα 

θαηαγξάςεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα γεγνλφηα, αιιά θαη λα δηεξεπλήζεη ηα αίηηα θαη ηηο 

αθνξκέο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο εμειίμεηο. Ζ επηζηήκε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο 

ελψ ζπλδέεηαη κε ηελ παγθφζκηα ηζηνξία, αλαπηχζζεηαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, 

ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο κεζφδνπο έρεη σζηφζν έλα ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, έρεη έλα 

εηδηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ γίγλεζζαη. Καη απηφ γηαηί ε ίδηα 

Δθθιεζία  είλαη Θεία θαη αλζξψπηλε. Δίλαη έλα πλεπκαηηθφ κέγεζνο θαζψο παξέρεη 

ηνλ θσηηζκφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, αιιά θαη έλα ηζηνξηθφ κέγεζνο,  δηφηη ηδξχζεθε, 

δεη θαη πνξεχεηαη κέζα ζηνλ θφζκν. Μέζα ζε απηφλ εκθαλίζηεθαλ ηα πξφζσπα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο θαη δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Ο ξφινο 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο είλαη λα απνηππψλεη ηελ Αγηνπλεπκαηηθή εκπεηξία κέζα 

ζηνλ θφζκν κε ηελ  θαηαλφεζε, θαηαγξαθή, έθζεζε θαη κεηάδνζε ησλ ηζηνξηθψλ 

ζπκβάλησλ, ρσξίο ηελ σξαηνπνίεζε απηψλ. Να ππνβνεζεζεί ηνλ πηζηφ ζε κηα 

απζεληηθή ηζηνξηθή πνξεία κέζα ζηνλ θφζκν κε ζθνπφ ηελ ζσηεξία ηνπ. Ζ 

Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξηνγξαθία θαη έξεπλα, ηνλίδεη κελ φηη ε εκπεηξία ηεο εθθιεζίαο 

πεξηιακβάλεη  ηζηνξηθή κλήκε, ζεψξεζε ηνπ παξειζφληνο,  ν ρξφλνο φκσο  

παξακέλεη ΄΄ αθίλεηνο ΄΄ ιφγσ ηεο δχλακεο ηεο ράξηηνο ηνπ Ηδξπηή ηεο. πσο ν 

Υξηζηφο ζηελ εθθιεζία ππάξρεη σο παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ έηζη θαη ε εθθιεζία 

είλαη εληαία-θαζνιηθή-αηψληα, θαηαληθνχζα ην ρξφλν θαη αγηάδνπζα ηα κέιε ηεο. Ζ 

εκπεηξία ηεο εθθιεζίαο είλαη ε θαζνιηθή εκπεηξία ηνπ Θενχ δηα ηεο αξθψζεσο θαη 

ηεο Απνθαιχςεσο. Σν Άγην Πλεχκα δελ θαηέξρεηαη θάζε θνξά, παξακέλεη κφληκα 

απφ ηελ Πεληεθνζηή,   αλαθαηλίδσλ  θαη ελνπνηψλ ηελ εκπεηξία ηεο εθθιεζίαο.  

      Ζ Θεία Πξφλνηα  δελ είλαη κία εθ ηνπ καθξψζελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Θενχ αιιά ε 

πνξεία ηνπ Θενχ ζηελ ηζηνξία, ε αιεζηλή ζπλάληεζε κε ηνλ άλζξσπν κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ηζηνξίαο. Ζ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξηνγξαθία ινηπφλ απνηππψλεη απηέο ηηο 

ελέξγεηεο,  ΄΄ην άδεηαζκα΄΄ θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Θενχ ζηελ αζιηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ζε κηα γξακκή αθήγεζεο πνπ σζηφζν θαλέλα ζεκείν- ηεο γξακκήο απηήο- 

δελ κπνξεί λα ππάξρεη νχηε λα θαηαλνεζεί παξά κφλν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν, 

εληαγκέλν κέζα ζην φιν θαη ηελ ζπλνιηθή πνξεία, ηελ θαζνιηθή εκπεηξία ηεο 

Δθθιεζίαο. Άξα κπνξνχκε λα κάζνπκε κέζα απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο εθθιεζίαο, λα 

δνχκε κέζα ζηελ εθθιεζία κε ηελ επίγλσζε φηη θαζέλαο καο  απνηειεί κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο. Έηζη ππάξρεη ζπκθσλία κε ην παξειζφλ αιιά θαη ειεπζεξία απφ απηφ. 

Ζ ζεψξεζε ηνπ παξειζφληνο δελ είλαη ζηείξα θαη άθαξπε, ζηεγλή απνκλεκφλεπζε 

γεγνλφησλ θαη ρξνλνινγηψλ αιιά δίλεη έλα ΄΄ θιεηδί  γηα λα εηζέιζνπκε ζηελ Πφιε 

ηνπ Θενχ
1
.΄΄ Γελ κέλεη κφλν ζηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αιιά δίλεη θαη κηα 

εζραηνινγηθή πξννπηηθή. Δπεηδή ν Θεφο  σο αηψληνο πάεη ζην ρξνληθφ, γη’ απηφ ην 

                                                           
1
 Κων. Κωςτάκθσ Ειςαγωγι ςτθν εκκλθςιαςτικι ιςτορικι ζρευνα ςελ.127 
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ρξνληθφ έρεη πιένλ  πξφζβαζε  ζην αηψλην. Τπάξρεη αξκνληθή ζχλζεζε ηεο παξνχζαο 

θαη ηεο κέιινπζαο δσήο . Κάλνληαο ινηπφλ, ζσζηή θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ πεγψλ 

(αξραηνινγηθψλ,  εθθιεζηαζηηθψλ θαη  παηεξηθψλ  θεηκέλσλ, πξαθηηθψλ ησλ 

Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ , ιαηξεπηηθψλ θείκελσλ ,επηζηνιψλ θ.α.) ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ηζηνξίαο κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία νδεγνχκαζηε ζε έλα βαξπζήκαλην 

ζπκπέξαζκα: ηα πξφζσπα, ηα γεγνλφηα θαη ε πξνζθνξά ηεο εθθιεζίαο ζηελ 

πλεπκαηηθή ηζηνξία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ κεηακνξθψλνπλ ηελ γεληθφηεξε αλζξψπηλε 

ηζηνξία. Γελ γίλεηαη κφλν κηα ηνκή ζην ρξφλν, ζε πξν θαη κεηά Υξηζηφλ, αιιά ε 

εθθιεζία κεηαβάιεη θαη ηνλ ηξφπν ηεο δσήο θαη ηεο ζθέςεο  ηεο αλζξψπηλεο 

δεκηνπξγίαο . 

      Γλσξίδνληαο επνκέλσο  ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο ψζηε ΄΄ νη 

επφκελνη λα απνθχγνπλ θίλδπλνπ θαη δεκίαο
2
 ΄΄ θαη έρνληαο ππ’ φςηλ ηελ πξνηξνπή 

ηνπ Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ «Μελ παξαηξέρσκελ απιψο ηα εηξεκέλα, αιιά κεηά 

αθξηβείαο εμεηάδσκελ άπαληα θαη ηελ αηηίαλ ησλ ιεγνκέλσλ παληαρνχ ζθνπψκελ»
3
, 

κε ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλαδείμεσο ησλ γελνκέλσλ θαηά ηελ 

ίδξπζε θαη δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ηελ πεξίνδν ησλ απνζηνιηθψλ ρξφλσλ.              

Αξρηθψο, πξνζδηνξίδνπκε γεληθά ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηεο εθθιεζίαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη θαη ηνπο απνζηνιηθνχο ρξφλνπο ελψ ζηελ ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηελ 

ίδξπζε ηεο θαηά ηελ Παιαηά θαη ηελ  Καηλή Γηαζήθε. Μέζα απφ ηα επαγγέιηα θαη ηηο 

επηζηνιέο ηνπ Παχινπ δηαπηζηψλνπκε φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο είλαη ν ηδξπηήο ηεο θαη 

σο απνηεινχζα ε εθθιεζία έλα εληαίν ζψκα, ε θεθαιή ηεο, Μέιε δε απηήο, 

μεθηλψληαο απφ ηνπο  Γψδεθα Απνζηφινπο  θαη ηνπο δηαδφρνπο απηψλ, φινη νη 

βαπηηζκέλνη ρξηζηηαλνί κέρξη ζήκεξα. Δθηφο απφ ηελ ζεκειίσζε ηεο γίλεηαη επίζεο 

ιφγνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο, πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ 

ηελ ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο νιφθιεξεο. 

     ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο πεξηγξάθεηαη ε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ 

θαηά ηνπο απνζηνιηθνχο ρξφλνπο, μεθηλψληαο βέβαηα απφ ηελ εκέξα ηεο 

Πεληεθνζηήο θαη  ζπλερίδνληαο κε ηε δσή ηεο πξψηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο 

ζαθψο  λα παξαβιέπνληαη θαη  ηα πξψηα  πξνβιήκαηα ηεο. Ζ εθινγή ησλ επηά 

δηαθφλσλ θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πξψηνπ δησγκνχ ζηα Ηεξνζφιπκα , καο δίλνπλ  

αθνξκή γηα λα κειεηήζνπκε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ αλαθεξφκελνη 

θαη ζηελ Απνζηνιηθή χλνδν. εηξά παίξλνπλ νη πξνζσπηθφηεηεο  ησλ απνζηφισλ 

Παχινπ, Πέηξνπ θαη Ησάλλνπ πνπ κε ηελ δξάζε ηνπο, ηηο πεξηνδείεο θαη ηα παζήκαηα 

ηνπο,  πξαγκάησζαλ ην άλνηγκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ πξνο ηνλ εζληθφ θφζκν. 

     εκαληηθφηαηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, σο εθφξκεζε γηα απηήλ ηελ πεξηνξηζκέλε 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, 

απνηέιεζαλ ηφζν  ε Καηλή Γηαζήθε, ε δηδαρή ηνπ Αγίνπ Μαμίκνπ ηνπ Οκνινγεηνχ  

γηα ηελ εθθιεζία, φζν θαη νη εθθιεζηαζηηθέο ηζηνξίεο ησλ θθ. Βιαζίνπ Φεηδά  θαη  

Βαζηιείνπ ηεθαλίδε.     

                                                           
2
 Χρονικόν  Ιεράσ Μονισ Αγίασ Tριάδοσ Σηαγκαρόλων,  Κωνςταντίνοσ  Κωςτάκθσ,  Ειςαγωγι ςτθν 

εκκλθςιαςτικι ιςτορικι ζρευνα, ςελ.165 
3
 Ιωάννου Χρυςοςτόμου Εισ Ιωάννθν ΛΘ΄, 5, Ε.Π.Ε.13 ςελ.438 
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                    Α. Η ίδρυςη του Χριςτιανιςμού 

 

  1. Η έλλνηα ηνπ όξνπ εθθιεζία  

   Ζ ιέμε εθθιεζία έρεη ζπλερή ρξήζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ αξραηφηεηα.  

Δηπκνινγείηαη απφ ην ξήκα εθ-θαιψ. Δθθαιψ ζεκαίλεη πξνζθαιψ άηνκα εθ(απφ) ηνπ 

ζπλφινπ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο έθθιεζεο ν ζρεκαηηζκφο  

ζχλαμεο, ζπλέιεπζεο. Ζ ιέμε ινηπφλ εθθιεζία είλαη ζχλζεηε θαη δειψλεη ηελ 

«πξφζθιεζε» φισλ ησλ κειψλ γηα ζπγθέληξσζε ζηνλ ίδην ηφπν. ηελ αξραία Αζήλα 

ππήξρε ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, αληίζηνηρε κε ηελ παξηηαηηθή Απέιια, φπνπ νη 

πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαλ θαη έθαλαλ ζπλέιεπζε γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ 

πφιε.  

   Αξγφηεξα κε ηνλ φξν εθθιεζία πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ρξηζηηαλψλ. Ζ ιέμε 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα δηφηη εμέθξαδε κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν κηα βαζηθή αιήζεηα γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο: ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

Θεία Δπραξηζηία, κε ηελ Μεηάιεςε ηνπ ψκαηνο θαη ηνπ Αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ. Ο 

φξνο Δθθιεζία επνκέλσο, ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε δειψλεη ηελ ηδξπζείζα θνηλσλία 

απφ ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ηελ νπνία απνηεινχλ φινη νη πηζηεχνληεο ζην Υξηζηφ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζσηεξία. Με απηήλ ηελ έλλνηα Δθθιεζία είλαη ε Βαζη -

ιεία ηνπ Θενχ, πνπ ν Ηεζνχο Υξηζηφο ζεκειίσζε ζηε γε γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 

Θείαο Βνχιεζεο  θαη ζεκαίλεη Κνηλσλία αλζξψπσλ , νη νπνίνη κε ηελ πίζηε ηνπο 

ζηνλ Ηεζνχ απνηεινχλ κέιε ηεο. Απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ Ηεζνχ φηη ε ΄΄ Βαζηιεία ε εκνί 

νπθ έζηη εθ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ΄΄
4
, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εθθιεζία θπξίσο απνηειεί 

ηελ νπξάληα Βαζηιεία ηνπ Θενχ, φπνπ θαινχληαη λα κεηάζρνπλ φινη νη άλζξσπνη. 

Καηά ηελ δηδαζθαιία ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Παηέξσλ, ε θνηλσλία ησλ 

Πξσηνπιάζησλ, κέζα ζηνλ Παξάδεηζν κε ηνλ Σξηαδηθφ Θεφ θαη ηνπο αγγέινπο 

απνηειεί ηελ πξψηε εθθιεζία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο.  

   Ζ εθθιεζία ζχκθσλα κε ην Μάμηκν ηνλ Οκνινγεηή, απνηειεί ην κέζν γλσξηκίαο 

θαη ζπλεηδεηήο κεηνρήο ησλ ινγηθψλ φλησλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Γη’ απηφ θαη θαηά 

ην Μάμηκν ηαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία ν Θεφο ρηίδεη θαη ηελ εθθιεζία, πνπ 

απνηειεί θαη δηθή Σνπ εηθφλα. Ζ θηίζε δειαδή, λνεξή θαη νξαηή απνηειεί ηελ 

εθθιεζία, πνπ είλαη ε ζπλεθηηθή δχλακε ησλ πάλησλ. Ωο εηθφλα ηνπ Θενχ, ηδηφηεηέο 

ηεο είλαη ε ελφηεηα, ε ινγηθφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθφηεηα. Σν ζχκπαλ 

νιφθιεξν, αηζζεηφ θαη λνεηφ απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ κε νιφηεηα, φπνπ θαξδία ηνπ 

είλαη ε εθθιεζία, εμ αηηίαο ησλ ηδηνηήησλ απηψλ. Ο Μάμηκνο, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

εθθιεζία ρξεζηκνπνηεί  αξθεηνχο παξαιιειηζκνχο. Γελ απνηειεί γη’ απηφλ ε 

εθθιεζία θάηη ην ζηαηηθφ, ην ηαπηηζκέλν ή ην απνκνλσκέλν ζε θιεηζηά  

                                                           
4
 Κατά Ιωάννθν 18, 36 
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πεξηγξάκκαηα. Γη απηφ ε εθθιεζία κπνξεί λα είλαη εηθφλα ηφζν ηνπ Θενχ, φζν θαη 

ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ ή 

κφλν ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ εθθιεζία απνηειεί έλα κπζηήξην κέζα ζηε θπζηθή θαη 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ην νπνίν σο ζθνπφ έρεη λα επηηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

απνζηνιή. Αθελφο κελ ηε βαζκηαία εμαθάληζε ηνπ θαθνχ κέζα ζηνλ θφζκν θαη 

αθεηέξνπ ηελ ηειείσζε ησλ ινγηθψλ θαη λνεξψλ φλησλ. θνπφο δειαδή είλαη ε 

θνηλσλία ησλ φλησλ κε ηνλ Θεφ, δηα κέζνπ ηεο ζπκθηιίσζεο θαη  ζπλάληεζεο θηηζηήο 

δεκηνπξγίαο θαη  Θενχ-δεκηνπξγνχ
5
.   

 2. Η εθθιεζία θαηά ηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή Γηαζήθε                                                       

   ηελ Παιαηά Γηαζήθε ππάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο γηα ηε ζπλαγσγή θαη ηνλ 

πεξηνχζην ιαφ ηνπ Θενχ ηνλ Ηζξαήι. ε πνιιά ρσξία ε ιέμε ζπλαγσγή πεξηγξάθεη 

ηελ θνηλφηεηα ησλ εθιεθηψλ ηνπ Θενχ, πνπ θαιέζηεθαλ (εθθαιψ) θαη ζπλάρζεθαλ 

απφ ηνλ Θεφ. Έρνπκε επίζεο πεξηγξαθή ηνπ Νανχ πνπ έρηηζε ν νθφο νινκψληαο 

γηα λα ΄΄ γίλεηαη ε ιαηξεία ηνπ Θενχ ΄΄ 
6
. ηελ Καηλή Γηαζήθε ε έλλνηα ηνπ 

πεξηνχζηνπ ιανχ αιιάδεη, δηεπξχλεηαη. Ο Κχξηνο ιέεη ΄΄ θαη άιια πξφβαηα έρσ, α νπθ 

έζηηλ εθ ηεο απιήο ηαχηεο, θαθείλα κε δεη αγαγείλ θαη ηεο θσλήο κνπ αθνχζνπζη θαη 

γελήζεηαη κία πνίκλε, εηο πνηκήλ΄΄
7
. Ο λένο Ηζξαήι ηνπ Θενχ είλαη ε εθθιεζία ε 

νπνία μεθηλά κε ηελ εθινγή ησλ δψδεθα Απνζηφισλ θαη ζπλερίδεηαη έσο ηελ 

ζπληέιεηα ηνπ αηψλνο, απφ ηνπο δηαδφρνπο ησλ απνζηφισλ, ηνπο Δπηζθφπνπο θαη ην 

ιαφ. Γηαβάδνπκε ζην Δπαγγέιην: ΄΄Καη πξνζθαιεζάκελνο ηνπο δψδεθα καζεηάο 

απηνχ, έδσθελ απηνίο εμνπζίαλ θαηά πλεπκάησλ αθαξζάησλ ….Σνχηνπο ηνπο δψδεθα 

απέζηεηιελ ν Ηεζνχο παξαγγείιαο απηνίο .… πνξεχεζζε δε κάιινλ πξνο ηα πξφβαηα 

ηα απνισιφηα νίθνπ Ηζξαήι…. ιέγνληεο φηη ήγγηθελ ε Βαζηιεία ησλ νπξαλψλ…. 

αζζελνχληαο ζεξαπεχεηε, ιεπξνχο θαζαξίδεηε, λεθξνχο εγείξεηε…. δσξεάλ ειάβαηε, 

δσξεάλ δφηε ΄΄
8
. Βέβαηα απηφ ην έξγν ησλ Απνζηφισλ έκειιε λα θαξπνθνξήζεη κέζα 

απφ πνιιέο δπζθνιίεο θαη ν Ηεζνχο ηνπο πξνεηδνπνηεί πσο δελ ζα ήηαλ εχθνιν: ΄΄Ηδνχ 

εγψ απνζηέιισ πκάο σο πξφβαηα ελ κέζσ ιχθσλ…. Πξνζέρεηε απφ ησλ αλζξψπσλ, 

παξαδφζνπζη γαξ πκάο εηο ζπλέδξηα θαη ελ ζπλαγσγαίο απηψλ καζηηγψζνπζηλ 

πκάο…. επί εγεκφλαο θαη βαζηιείο αρζήζεζζε…. θαη έζεζε κηζνχκελνη ππφ πάλησλ 

δηα ην φλνκά κνπ
9
…. Ωζηφζν δε ζα έπξεπε λα θνβνχληαη ή λα αγσληνχλ γη’ απηφ  

γηαηί ν Κχξηνο ηνπο δηαβεβαηψλεη .…΄΄ φηαλ δε παξαδηδψζηλ πκάο, κε κεξηκλήζεηε 

πψο ή ηη ιαιήζεηε, φηη δνζήζεηαη γαξ πκίλ ελ εθείλε ηε ψξα ηη ιαιήζεηε ….Οπ γαξ 

πκείο έζηε νη ιαινχληεο, αιιά ην Πλεχκα ηνπ Παηξφο πκψλ ην ιαινχλ ελ πκίλ….κε 

θνβεζείηε απφ ησλ απνθηελφλησλ ην ζψκα…. πκψλ δε θαη αη ηξίρεο ηεο θεθαιήο 

πάζαη εξηζκεκέλαη εηζη΄΄
10

. Απφ φια απηά ζπκπεξαίλνπκε πσο ν ίδηνο ν Ηεζνχο είλαη 

                                                           
5
 ΘΗΕ, λιμμα Μάξιμοσ Ομολογθτισ, τ. 8οσ, ςελ. 614-623, Μαρτίνοσ, Ακινα 1964. PG 91, 

 Νίκοσ Ματςοφκασ Κόςμοσ, Κοινωνία, Άνκρωπο κατά το Μάξιμο Ομολογθτι Εκδ.Γρθγόρθσ  Ακινα 
1980.    
6
 Παραλειπομζνων Α΄ κεφ. 29 

7
 Κατά Ιωάννθν 10, 16 

8
 Κατά Ματκαίον 10, 1-8 

9
 Κατά Ματκαίον 10, 16-18, 21-22 

10
 Κατά Ματκαίον 10, 19-20, 28-30 
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απηφο πνπ ηδξχεη ηελ εθθιεζία Σνπ θαιψληαο Απνζηφινπο, νξίδεη ην έξγν ηνπο θαη 

πξνδηαγξάθεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπο  κέζα απφ αγψλεο θαη δπζθνιίεο φπσο ζα 

δνχκε θαη παξαθάησ. 

    Δθηφο φκσο απφ ηνλ ζηελφ θχθιν ησλ δψδεθα καζεηψλ ν Λνπθάο αλαθέξεη ζην 

Δπαγγέιηφ ηνπ φηη Σνλ ζπλαθνινπζεί θαη έλαο επξχηεξνο θχθινο άιισλ εβδνκήθνληα 

καζεηψλ…. ΄΄ Μεηά δε ηαχηα αλέδεημελ ν Κχξηνο θαη έηεξνπο εβδνκήθνληα θαη 

απέζηεηιελ απηνχο αλά δχν πξν πξνζψπνπ απηνχ εηο πάζαλ πφιηλ θαη ηφπνλ νπ 

έκειιελ απηφλ έξρεζζαη…. Έιεγε νπλ πξνο απηνχο ν κελ ζεξηζκφο πνιχο νη δε 

εξγάηαη νιίγνη, δεήζεηε νπλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ ζεξηζκνχ φπσο εθβάιε εξγάηαο εηο ηνλ 

ζεξηζκφλ απηνχ…. Τπάγεηε ηδνχ Δγψ απνζηέιισ πκάο…. θαη ιέγεηαη απηνίο ήγγηθελ 

εθ χκαο ε Βαζηιεία ηνπ Θενχ…. Τπέζηξεςαλ δε νη εβδνκήθνληα κεηά ραξάο 

ιέγνληεο…. Κχξηε θαη ηα δαηκφληα ππνηάζζεηαη εκίλ ελ ησ νλφκαηί ζνπ...΄΄
11

 

Τπήξραλ αθφκα, θαζψο ν Ηεζνχο δηψδεπε απφ πφιε ζε πφιε καδί κε ηνπο δψδεθα  ΄΄ 

θαη γπλαίθεο ηηλέο αη ήζαλ ηεζεξαπεπκέλαη απφ πλεπκάησλ πνλεξψλ θαη 

αζζελεηψλ…. Μαξία ε θαινπκέλε Μαγδαιελή…. Ησάλλα ηνπ Υνπδά…. νπζάλλα 

θαη έηεξαη πνιιαί αίηηλεο δηεθφλνπλ απηψ απφ ησλ ππαξρφλησλ απηψλ ….΄΄
12

 ηαλ 

δε ΄΄ ε Μήηεξ ηνπ Ηεζνχ θαη νη αδειθνί απηνχ΄΄  δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ 

εμαηηίαο ηνπ φρινπ θαη Σνπ αλήγγεηιαλ φηη έζηεθαλ έμσ θαη ήζειαλ λα ηνλ δνπλ, ν 

Ηεζνχο απνθξίζεθε ….΄΄ Μήηεξ κνπ θαη αδειθνί κνπ, νχηνη εηζί νη ηνλ ιφγνλ ηνπ 

Θενχ αθνχνληεο θαη πνηνχληεο απηφλ….΄΄
13

 ππνδεηθλχνληαο ηελ αμία θαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπο. Απφ ηα επαγγειηθά απηά ρσξία γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην έξγν 

ησλ Απνζηφισλ ζηεξίδεηαη θαη ππνβνεζάηαη θαη απφ άιινπο καζεηέο, αθφκα θαη απφ 

γπλαίθεο, θάηη πνπ γηα ηελ επνρή εθείλε ήηαλ αζπλήζηζην θαη αλαηξεπηηθφ. Έηζη ε 

έλλνηα ηεο «εθθιεζίαο» πνπ απνηεινχλ ν Ηεζνχο θαη νη καζεηέο ηνπ, δηεπξχλεηαη 

αθνχ πιένλ κέιε ηεο, κε νπζηαζηηθφ θαη δξαζηηθφ ξφιν γίλνληαη θαη άιινη. Αιιά θαη 

νη κεηέρνληεο ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ θαη ηεξνχληεο απηφλ, δελ ππνιείπνληαη ζε ηίπνηα 

ψζηε φρη κφλν λα ζεσξνχληαη κέιε ηεο εθθιεζίαο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα είλαη 

Μήηεξ θαη αδειθνί ηνπ Ηεζνχ. Έλα κε φινπο απηνχο γίλνληαη επηπιένλ θαη φζνη 

πηζηεχνπλ…. ΄΄ έδσθελ απηνίο εμνπζίαλ ηέθλα Θενχ γελέζζαη ηνηο πηζηεχνπζηλ εηο ην 

φλνκα απηνχ ΄΄
14

καο αλαθέξεη ν επαγγειηζηήο Ησάλλεο. Άξα πιένλ εθθιεζία 

απνηεινχλ πνιιά δηαθνξεηηθά κέιε πνπ ζπλέξρνληαη ΄΄ επί ησ απηψ ΄΄, επηζπκψληαο 

λα αθνχζνπλ ην ιφγν ηνπ Θενχ, φρη πεξηζηαζηαθά, αιιά γηα λα ηνλ ηεξήζνπλ. 

Γίλνληαη έλα ζψκα, αλ θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί, κε θεθαιή ην Υξηζηφ. 

  3.Η εθθιεζία ωο ζώκα Χξηζηνύ 

   Ζ ζπλείδεζε απηή ηεο ελφηεηαο ζε έλα «ζψκα» ζπλαληάηαη πνιιέο θνξέο  ηφζν 

ζηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ φζν θαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ. Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Παχιεηα δηδαζθαιία δηαβάδνπκε …΄΄ νχησο νη πνιινί ελ ζψκα εζκέλ ελ 

                                                           
11

 Κατά Λουκάν 10, 1-17 
12

 Κατά Λουκάν  8, 1-3 
13

 Κατά Λουκάν 8, 19-21 
14

 Κατά Ιωάννθν 1, 12 
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Υξηζηψ, ν δε θαζ εηο αιιήισλ κέιε ΄΄
15

,θαη ΄΄ νχηνο εζηίλ ε θεθαιή ηνπ ζψκαηνο, 

ηεο εθθιεζίαο΄΄
16

.  ηελ πξνο Κνξηλζίνπο καο ιέεη φηη φπσο ην ζψκα είλαη έλα θαη 

έρεη πνιιά κέιε, φια δε ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, αλ θαη πνιιά, είλαη έλα ζψκα έηζη θαη 

ν Υξηζηφο κε ηελ εθθιεζία, απνηεινχλ έλα ζψκα Πλεπκαηηθφ. Καη φηη ν Θεφο έβαιε 

ηα κέιε θάζε έλα ζην ζψκα φπσο ήζειε θαη απηά πνπ ηα ζεσξνχκε αζζελέζηεξα 

είλαη αλαγθαία θαη απηά ηα νπνία ζεσξνχληαη αηηκφηεξα ζε απηά πεξηζζφηεξε ηηκή 

έδσζε. Έηζη ζπλαξκνιφγεζε ν Θεφο ην ζψκα ψζηε λα κελ ππάξρεη δηάζπαζε αιιά ην 

έλα κέινο λα θξνληίδεη γηα ην άιιν. Καη εζείο ινηπφλ είζηε ΄΄ψκα Υξηζηνχ θαη κέιε 

εθ κέξνπο΄΄
17

 Ο Ηεζνχο σο θεθαιή απηνχ ηνπ ζψκαηνο ηεο εθθιεζίαο φρη κφλν ηελ 

΄΄νηθνδφκεζε΄΄ αιιά θαη ΄΄πεξηεπνηήζαην απηήλ δηα ηνπ ηδίνπ αίκαηνο΄΄
18

….΄΄Απηφο 

εζηί ζσηήξ ηνπ ζψκαηνο΄΄…θαη… ΄΄ ε εθθιεζία ππνηάζζεηαη ησ Υξηζηψ΄΄ ν νπνίνο 

΄΄εγάπεζε ηελ εθθιεζίαλ θαη εαπηφλ παξέδσθε ππέξ απηήο, ίλα απηήλ αγηάζε 

θαζαξίζαο ησ ινπηξψ ηνπ χδαηνο….ίλα παξαζηήζεη απηήλ έλδνμνλ κε έρνπζαλ 

ζπίινλ ή ξπηίδα ή ηη ησλ ηνηνχησλ, αιι’ίλα ε αγία θαη άκσκνο΄΄
19

\ 

    Απφ ηα πξψηα ινηπφλ ρξηζηηαληθά ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηνπ 

«ζψκαηνο» γηα ηελ εθθιεζία, ε νπνία παξαβάιιεηαη κε ζψκα ην νπνίν έρεη θεθαιή 

ην Υξηζηφ θαη κέιε φινπο ηνπο βαπηηζκέλνπο. Έθδειε σζηφζν θαζίζηαηαη απφ ηα 

παξαπάλσ ηφζν ε ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο φζν θαη ν ζθνπφο  ηεο. θνπφο ηνπ έξγνπ 

ηνπ Υξηζηνχ είλαη ε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ. Σν έξγν απηφ ζπλερίδεηαη κε ηελ ίδξπζε 

ηεο εθθιεζίαο, γηα ηελ νπνία θξφληηζε ν Ίδηνο. Ο ζθνπφο ηεο εθθιεζίαο επνκέλσο 

είλαη ε πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη ε έλσζε ηνπ θάζε βαπηηζκέλνπ κε ην Υξηζηφ. Ο 

Απφζηνινο Παχινο πξνηξέπεη …΄΄ζπνπδάδνλεο ηεξείλ ηελ ελφηεηα ηνπ Πλεχκαηνο 

ελ ησ ζπλδέζκσ ηεο εηξήλεο, ελ ζψκα θαη ελ Πλεχκα θαζψο θαη εθιήζεηε…εηο 

Κχξηνο, κία πίζηεο, ελ βάπηηζκα, εηο Θεφο θαη Παηήξ πάλησλ, ν επί πάλησλ θαη δηα 

πάλησλ, θαη ελ παζηλ εκίλ. ΄΄
20

. Δλψ παξαθάησ μεθαζαξίδεη πσο ν Θεφο έδσζε κέζα 

απφ πνηθίινπο ηξφπνπο θαη δηαθνξεηηθά ραξίζκαηα απνζηφινπο, πξνθήηεο, 

επαγγειηζηέο, πνηκέλεο, δηδαζθάινπο φινπο φκσο πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ, πξνο ηνλ 

θαηαξηηζκφ  ΄΄ησλ αγίσλ εηο έξγνλ δηαθνλίαο, εηο νηθνδνκήλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

Υξηζηνχ΄΄ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ΄΄εηο ηελ ελφηεηα ηεο πίζηεσο θαη ηεο επηγλψζεσο 

ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ΄΄ γηα λα κελ είκαζηε πιένλ λήπηνη ΄΄θιπδσληδφκελνη θαη 

πεξηθεξφκελνη παληί αλέκσ ηεο δηδαζθαιίαο αιιά απμήζσκελ εηο απηφλ ηα πάληα΄΄ ν 

νπνίνο ρνξεγψληαο ζηνλ θαζέλα θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ραξίζκαηα θαη ελεξγείαο 

πξαγκαηνπνηεί ηελ αχμεζε θαη πξνθνπή φινπ ην ζψκαηνο.
21

 Πξνο ηνπο επηζθφπνπο 

ζπζηήλεη λα πξνζέρνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ην πνίκλην ζην νπνίν ην Άγην Πλεχκα 

ηνπο έζεζε λα πνηκέλνπλ ηελ εθθιεζία ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ. Αιιά θαη ζηνπο 

ππνινίπνπο λα πείζνληαη θαη λα ππαθνχνπλ ηνπο εγεκφλαο δηφηη απηνί αγξππλνχλ 

ππέξ ησλ ςπρψλ ηνπο θαζψο ζα δψζνπλ ιφγν ελψπηνλ ηνπ Θενχ γηα ην έξγν ηνπο 

                                                           
15

 Προσ Ρωμαίουσ 12, 5 
16

 Προσ Κολαςςαείσ 1, 18 
17

 Προσ Κορινκίουσ Α’ 12, 12-27 
18

 Πράξεισ Αποςτόλων 10, 28 
19

 Προσ Εφεςίουσ 5, 23-27 
20

 Προσ Εφεςίουσ 5, 3-6 
21

 Προσ Εφεςίουσ 5, 11-16 



10 
 

απηφ. ηελ Καζνιηθή επηζηνιή ηνπ Ηνχδα δηαβάδνπκε…΄΄πεξί ηεο θνηλήο ζσηεξίαο, 

αλάγθε έζρνλ γξάςαη πκίλ παξαθαιψλ επαγσλίδεζζαη ηε άπαμ παξαδσζείζε ηνηο 

αγίνηο πίζηεη΄΄
22

. Απηή ε παξαδσζείζα πίζηε είλαη θαη ε αηηία ηεο ζσηεξίαο. Ο ίδηνο ν 

Κχξηνο επεζήκαλε ΄΄ηνχην εζηί ην ζέιεκα ηνπ πεκςαληφο κε, ηλα παο ν ζεσξψλ ηνλ 

Τηφλ θαη πηζηεχσλ εηο απηφλ έρεη δσήλ αηψληνλ θαη αλαζηήζσ απηφλ Δγψ ηε εζράηε 

εκέξα΄΄
23

. Ζ εθθιεζία επνκέλσο ζπλερίδεη λα παξαδίδεη δηα ησλ επηζθφπσλ θαη ηνπ 

θιήξνπ ηελ αξθσζείζα θαη Απνθαιπθζείζα αιήζεηα ηνπ Υξηζηνχ, λα αλαγελλά 

άλσζελ εμ χδαηνο θαη Πλεχκαηνο ψζηε  ΄΄ηδείλ ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενχ΄΄
24

. Δίλαη ν 

ίδηνο ν Υξηζηφο παξαηεηλφκελνο εηο ηνπο αηψλαο. 

    πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, νδεγνχκεζα ζηηο ζθέςεηο φηη ε εθθιεζία είλαη Θείν 

θαζίδξπκα επί ηεο γεο έρνληαο ηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ ηνλ Ηεζνχ Υξίζην θαη ηνπο 

Απνζηφινπο, νη νπνίνη κεηαβηβάδνπλ ηελ εμνπζία ζηνπο επηζθφπνπο. Σν ζψκα ηεο 

εθθιεζίαο λνείηαη ηεξαξρηθά σο θιήξνο θαη ιαφο, κέζα ζε ηζηνξηθά, δηνηθεηηθά θαη 

ζενινγηθά πεξηγξάκκαηα. Ωζηφζν ζε φια απηά δεζπφδνπλ δχν θπξίσο έλλνηεο: ηνπ 

θαζηδξχκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη απφςεηο σο πξνο ηελ έκθαζε θαη ηελ βαξχηεηα 

πνπ δίλνπλ ζηε κία ή ζηελ άιιε έλλνηα πνηθίινπλ. Πξνθαλψο δελ ζα ήηαλ ζσζηφ 

θαη’ επηινγή λα βάιεη θαλείο ζε πξνλνκηνχρν ζέζε κία απφ ηηο δχν. Ζ Δθθιεζηνινγία 

πνπ εμ’ άπαληνο ππάξρεη ζηελ παηεξηθή ζενινγία θαη ζην ζχκβνιν Νηθαίαο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο αθνινπζεί κία κεζνδνινγία πνπ πνπζελά δελ βιέπεη θαλείο 

νξηζκφ γηα ηελ εθθιεζία.
25

 Δμάιινπ ε δσή δελ νξίδεηαη, απιψο πεξηγξάθεηαη.
26

 Αλ 

πξνζέμεη θαλείο ηα βηβιηθά θείκελα, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ην ιαφ ηνπ Θενχ, γηα ηελ 

θνηλφηεηα ηνπ ιανχ, γηα ην ζψκα απηήο ηεο θνηλφηεηαο, θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα 

αληίζηνηρα παηεξηθά θείκελα θάζε είδνπο, αθφκα θαη ηα ιεηηνπξγηθά, ζα δηαπηζηψζεη 

φηη φιε ε απνθάιπςε ηνπ Θενχ σο αιήζεηαο θαη αγαζφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσλία ησλ ινγηθψλ θαη λνεξψλ φλησλ, ε νπνία απνηειεί ηελ εθθιεζία. Θα έιεγε 

θαλείο πσο ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ Δθθιεζία, απηήλ ηελ θνηλσλία ησλ φλησλ, θαηά 

ην πξφηππν ηεο αγαπεηηθήο  θνηλσλίαο ηνλ πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Ζ 

εθθιεζία επνκέλσο αξρίδεη κε ηε δεκηνπξγία, θαη έρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ, 

αηζζεηφ θαη ηζηνξηθφ ραξαθηήξα. Οιφθιεξε ε θηίζε δελ ζα ήηαλ ηίπνηε ή θαιχηεξα 

δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη θακία ζρέζε γλσξηκίαο θαη ζπλεηδεηήο κεηνρήο ζηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Θενχ, αλ δελ ππήξρε ε Δθθιεζία. Ο άλζξσπνο είλαη θαη’ εηθφλα θαη 

θαζ’ νκνίσζηλ δεκηνχξγεκα, γηαηί αλήθεη ζηελ Δθθιεζία πνπ θαη ε ίδηα είλαη θαη’ 

εηθφλα θαη θαζ’ νκνίσζηλ ηνπ Θενχ.
27

 Έηζη ε ινγηθή θηίζε, κε ηνλ ηξφπν απηφ 

κνλάρα, κπνξεί λα έρεη πξνζσπηθψο άξξεηε ζρέζε θαη λα θαηνξζψλεη ηελ 

πξαγκάησζε ηεο Θείαο ηειεηφηεηαο. Μφλν ε Δθθιεζία, σο ε ζπλνιηθή θνηλσλία ησλ 

φλησλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο Θείαο ηειεηφηεηαο. Δθηφο 

Δθθιεζίαο δελ ππάξρεη ζσηεξία. 

                                                           
22

 Ιοφδα 1, 3 
23

 Κατά Ιωάννθν 6, 40 
24

 Κατά Ιωάννθν 3, 3-5 
25

  Νίκοσ Ματςοφκασ,  Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β,  Δθδ. Πνπξλάξα Θεζζαινλίθε 1988 
26

 Georges Florovsky, Le corps du Christ vivant, ςτον τόμο La sainte eglise universelle Neuchatel Paris 
ςελ.10 
27

 Μάξιμοσ  Ομολογθτισ,  Μυςταγωγία PG 91, 664D 
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Β. Διάδοςη του Χριςτιανιςμού κατά τουσ                                             

Αποςτολικούσ   χρόνουσ  

 

  1.Η δηάδνζε ηνπ Χξηζηηαληζκνύ ζηελ Παιαηζηίλε   

   Ζ εθθιεζία πξνυπήξρε σο «πλεπκαηηθή»  ζηελ πξναηψληα βνπιή, ζνθία θαη 

πξφλνηα ηνπ Θενχ, ηειεηψζεθε δε ελ ρξφλσ κε ηελ ελαλζξψπηζε ηνπ Τηνχ, 

δσνγνλήζεθε φκσο κε ηελ απνζηνιή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαηά ηελ Πεληεθνζηή. 

Σφηε θαλεξψζεθε ζηνλ θφζκν θαη ηελ ηζηνξία ην ΄΄απνθεθξπκέλνλ απφ ησλ αηψλσλ 

ελ ησ Θεψ κέγα κπζηήξην
28

 ΄΄.  Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, φπσο 

εθζέζακε παξαπάλσ, ε ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο είλαη έξγν ηνπ Παηξφο δηα ηνπ Τηνχ ελ 

Αγίσ Πλεχκαηη. Ο Ηεζνχο Υξηζηφο επέιεμε ηνπο απνζηφινπο θαη ΄΄ θαη’ ηδίαλ 

εμεγείην απηνίο πάληα ΄΄ φζα ήηαλ αλαγθαία γηα λα εθπιεξψζνπλ ηελ αλαηεζείζαλ ζε 

απηνχο απνζηνιή ηνπ θεξχγκαηνο ηνπ επαγγειίνπ ζε φια ηα έζλε. ΄΄ Πνξεπζέληεο  

καζεηεχζαηε πάληα ηα έζλε, βαπηίδνληεο απηνχο, είο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ 

Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, δηδάζθνληεο απηνχο ηεξείλ πάληα φζα ελεηεηιάκελ 

πκίλ ΄΄.
29

 Ζ εληνιή ζπλδπάζζεθε κε ηε δηαβεβαίσζε αθ’ ελφο κελ φηη ν ίδηνο ζα 

παξακείλεη καδί ηνπο ΄΄ πάζαο ηαο εκέξαο έσο ηεο ζπληειείαο ηνπ αηψλνο ΄΄, 
30

αθ’ 

εηέξνπ δε φηη απηνί ζα ιάβνπλ ΄΄ δχλακηλ, επειζφληνο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ΄΄ επ’ 

απηνχο θαη ζα θαηαζηνχλ  ΄΄ κάξηπξεο …έσο έζραηνπ ηεο γεο ΄΄.
31

 .Ζ εληνιή ηνπ 

Κπξίνπ πξνο ηνπο απνζηφινπο λα δηδάζθνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνζδηφξηδε ηφζν ηελ 

απνζηνιηθή επζχλε γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο απζεληηθφηεηαο φζν θαη ηελ 

νηθνπκεληθή πξννπηηθή ηνπ απνζηνιηθνχ  θεξχγκαηνο.
32

  

    Έηζη ε  ελ ρξφλσ ζάξθσζε ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, ην πξφζσπν, ν βίνο , ην 

ζείν πάζνο , ε αλάζηαζε θαη ε αλάιεςε Σνπ εηζάγνπλ ζηελ ηζηνξηθή επνρή ηεο 

Δθθιεζίαο. Γελέζιηα φκσο εκέξα ηεο  Δθθιεζίαο ππήξμε ε Πεληεθνζηή, ε θάζνδνο 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, γηα ηελ νπνία ν ίδηνο  ν Κχξηνο είρε πξνεηνηκάζεη ηνπο  

καζεηάο λσξίηεξα  ιέγνληαο ΄΄  Ηδνχ εγψ απνζηέιισ ηελ επαγγειίαλ ηνπ Παηξφο κνπ 

εθ’ πκάο… θαζίζαηε ελ ηε πφιεη Ηεξνπζαιήκ έσο ελδχζεζζε δχλακελ εμ’ χςνπο  

΄΄
33

….΄΄ απφ Ηεξνζνιχκσλ κε ρσξίδεζζαη  αιιά  πεξηκέλεηλ  ηελ επαγγειίαλ ηνπ 

Παηξφο… πκείο δε βαπηηζζήζεζζε ελ Πλεχκαηη Αγίσ. ΄΄
34

Πξάγκαηη νη δψδεθα 

Απφζηνινη, έρνληαο αληηθαηαζηαζεί ν Ηνχδαο ν Ηζθαξηψηεο απφ ηνλ Μαηζία, έλαλ 

απφ ηνπο εβδνκήθνληα, αλέκελαλ  ζηα Ηεξνζφιπκα ΄΄ πξνζθαξηεξνχληεο ΄΄ άπαληεο 

                                                           
28

 Προσ Εφεςίουσ  3,9 
29

 Κατά Ματκαίον 28, 19-20 
30

 Κατά Ματκαίον 28, 20 
31

 Πράξεισ Αποςτόλων 1, 8 
32

 Βλάςιοσ Φειδάσ,  Εκκλθςιαςτικι ιςτορία Α’ , Ακιναι 1992,  ςελ.30-33 
33

 Κατά Λουκάν 24, 49 
34

 Πράξεισ Αποςτόλων 1, 4-5 
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νκνζπκαδφλ επί ησ απηψ, φηαλ μαθληθά έλαο ήρνο απφ  ηνλ νπξαλφ.. ΄΄ψζπεξ 

θεξνκέλεο πλνήο βηαίαο ΄΄ γέκηζε φιν ην ζπίηη ζην νπνίν θαζφηαλ θαη .. ΄΄ψθζεζαλ 

απηνίο δηακεξηδφκελαη γιψζζαη σζεί ππξφο ΄΄..πάλσ ζην θεθάιη ηνπ θάζε ελφο, ηφηε 

΄΄ επιήζζεζαλ άπαληεο Πλεχκαηνο Αγίνπ ΄΄  κε απνηέιεζκα λα κεηακνξθσζνχλ , λα 

πάξνπλ ζάξξνο, λα θσηηζηνχλ θαη λα αξρίζνπλ ΄΄ ιαιείλ εηέξαηο γιψζζαηο  θαζψο ην 

Πλεχκα εδίδνπ απηνίο απνθζέγγεζζαη ΄΄
35

. Με ηελ δχλακε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο νη 

απφζηνινη θαηέζηεζαλ νη απζεληηθνί θήξπθεο ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ. Σν 

πεξηερφκελν απηφ είρε θαη ε πξψηε νκηιία ηνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ κεηά ηελ 

Πεληεθνζηή. Βεβαίσο ην θήξπγκα ησλ Απνζηφισλ απνζθνπνχζε φρη κφλν ζηε απιή 

καξηπξία πεξί ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ, αιιά θαη ζηελ νηθείσζε ηνπ φινπ 

ιπηξσηηθνχ έξγνπ ηνπ Κπξίνπ απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ λέα 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ. Ο Απφζηνινο Πέηξνο ππέδεημε κε 

ζαθήλεηα ζε φζνπο δέρηεθαλ ην θήξπγκα ηνπ ΄΄ κεηαλνήζαηε θαη βαπηηζζήησ 

έθαζηνο πκψλ επί ησ νλφκαηη Ηεζνχ Υξηζηνχ εηο άθεζηλ ακαξηηψλ πκψλ θαη ιήςεζζε 

ηελ δσξεάλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ΄΄
36

 Σν γεγνλφο ηεο Πεληεθνζηήο θαη ε νκηιία ηνπ 

Απνζηφινπ Πέηξνπ είραλ σο ζπλέπεηα εθείλε ηε κέξα λα πηζηέςνπλ θαη λα 

βαπηηζηνχλ ηξείο ρηιηάδεο άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο, Πάξζνη, Μήδνη, 

Διακίηεο, θάηνηθνη ηεο Μεζνπνηακίαο, ηεο Καππαδνθίαο, ηνπ Πφληνπ, ηεο Αηγχπηνπ, 

Κξεηηθνί, Άξαβεο θαη άιινη,  θαζψο παξεπξίζθνληαλ  εθεί γηα ηελ εβξατθή ενξηή ηεο 

Πεληεθνζηήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ινηπφλ, ε Πεληεθνζηή θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε 

δσή θαη ζηελ ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ θφζκνπ νιφθιεξνπ.  

  2.Τν θήξπγκα ηωλ Απνζηόιωλ ζπλαληά δπζθνιίεο 

    Σα κέιε ηεο πξψηεο Δθθιεζίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηε κέξα ηεο Πεληεθνζηήο ζηα 

Ηεξνζφιπκα, έδεημαλ κε ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο φηη ε πίζηε ζην Υξηζηφ κπνξνχζε 

λα αιιάμεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ θνηλσλία. Γηαβάδνπκε ζηηο Πξάμεηο φηη ήηαλ φινη 

αθνζησκέλνη ζηε δηδαζθαιία ηνλ Απνζηφισλ ΄΄ πξνζθαξηεξνχληεο ηε δηδαρή΄΄, ζηελ 

κεηαμχ ηνπο ελφηεηα ζηε ΄΄ θιάζεη ηνπ άξηνπ ΄΄ δειαδή ηελ ηέιεζε ηεο Θείαο 

Δπραξηζηίαο θαη ζηελ πξνζεπρή
37

. Δίραλ φινη κία θαξδηά θαη κηα ςπρή. Ήηαλ ηφζε 

δπλαηή ε αγάπε κεηαμχ ηνπο ψζηε θαλείο δελ ζεσξνχζε φηη θάπνην απφ ηα ππάξρνληά 

ηνπ ήηαλ δηθφ ηνπ, δνχζαλ κε θνηλνρξεζία (θνηλή ρξήζε αγαζψλ). ζηε λα κελ 

ππάξρεη θαλείο αλάκεζά ηνπο πνπ λα ζηεξείηαη ηα αλαγθαία
38

. Κάζε κέξα καδεχνληαλ 

ζην λαφ ησλ Ηεξνζνιχκσλ γηα λα αθνχζνπλ ην θήξπγκα ησλ απνζηφισλ θαη γηα λα 

πξνζεπρεζνχλ. Κάζε βξάδπ ζπγθεληξψλνληαλ ζε ζπίηηα, έηξσγαλ κε απιφηεηα ην 

δείπλν ηνπο, ηηο γλσζηέο  «Αγάπεο»  θαη ηεινχζαλ ηε Θεία Δπραξηζηία … ΄΄ θιψληεο 

θαη’ νίθνλ άξηνλ κεηειάκβαλνλ ηξνθήο ελ αγαιιηάζεη θαξδίαο
39

 ΄΄. Ζ ράξε ηνπ Θενχ 

θαη ε έκπξαθηε κεηαμχ ηνπο αγάπε γηλφηαλ ε αθνξκή, ψζηε φιν θαη πεξηζζφηεξνη λα 

γίλνληαη κέιε απηήο ηεο λέαο θνηλσλίαο θαη έηζη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά ν αξηζκφο 

                                                           
35

 Πράξεισ  2, 1-4  
36

  Πράξεισ 2, 38 
37

  Πράξεισ 2, 42 
38

  Πράξεισ 4, 32-34 
39

 Πράξεισ  2,46 
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ησλ ρξηζηηαλψλ …. ΄΄ ν δε Κχξηνο πξνζεηίζεη ηνπο ζσδνκέλνπο θαζ’ εκέξαλ ηε 

Δθθιεζία΄΄.
40

   

    Ζ πξψηε ινηπφλ ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα, αλαπηχρζεθε ζην ζαθψο ηνπδατθφ 

πεξηβάιινλ ησλ Ηεξνζνιχκσλ, ην νπνίν σζηφζν ππήξμε ερζξηθφ ελαληίνλ ησλ 

ρξηζηηαλψλ. Σα πξψηα κέιε ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο άξρηζαλ ακέζσο λα 

κεηαθέξνπλ ζηνπο  ζπκπαηξηψηεο ηνπο ην κήλπκα ηνπ Υξηζηνχ. Απηφ φκσο δελ άξεζε 

νχηε ζηελ ηάμε ησλ Φαξηζαίσλ, νη νπνίνη επέκελαλ ζηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ 

κσζατθνχ λφκνπ θαη ηεο πξνθνξηθήο παξαδφζεψο ηνπ, αιιά νχηε βέβαηα ζηε 

ζπληεξεηηθή αξηζηνθξαηία ησλ αδδνπθαίσλ πνπ ην πεξί αλαζηάζεσο ηνπ Ηεζνχ 

θήξπγκα ησλ Απνζηφισλ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα αζπκπαζέο. Δμάιινπ νη Φαξηζαίνη 

ήηαλ απηνί πνπ είραλ θαηνξζψζεη, πξηλ απφ ιίγν θαηξφ,  λα παξαζχξνπλ ην ιαφ θαη 

ηνπο αδηάθνξνπο ή αλαπνθάζηζηνπο αδδνπθαίνπο ζηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ 

Ηεζνχ. Έηζη παξφιν πνπ ΄΄ δηα ησλ ρεηξψλ ησλ Απνζηφισλ εγίλεην ζεκεία θαη ηέξαηα 

ελ ησ ιαψ ΄΄ θαη… ΄΄θέξνληεο αζζελείο θαη νρινπκέλνπο ππφ πλεπκάησλ 

αθαζάξησλ… εζεξαπεχνλην άπαληεο ΄΄
41

, ν αξρηεξεχο θαη νη ζπλ απηψ θαζψο θαη ν 

δηνηθεηήο ηεο θξνπξάο ηνπ λανχ καδί κε ηνπο αδδνπθαίνπο απφ θζφλν έδσζαλ 

εληνιή λα ζπιιεθζνχλ ν Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο, λα θπιαθηζηνχλ θαη ηελ επφκελε 

κέξα λα νδεγεζνχλ ζην πλέδξην. πσο ν Κχξηνο ηνπο είρε πξνεηνηκάζεη ιέγνληαο 

΄΄… επηβαινχζη ηαο ρείξαο, εηο ζπλαγσγάο θαη θπιαθάο παξαδηδφληεο… έζεζζε 

κηζνχκελνη ππφ πάλησλ… αιιά…  ζξημ εθ ηεο ηεο θεθαιήο πκψλ νπ κε απφιπηαη 

΄΄
42

, έηζη κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν δηα  Αγγέινπ, νη Απφζηνινη  απειεπζεξψζεθαλ 

θαη ζπλέρηζαλ ην  έξγν ηνπο, ηνλίδνληαο  ΄΄ πεηζαξρείλ δεη Θεψ κάιινλ ή αλζξψπνηο 

΄΄
43

. Σν πλέδξην ζέιεζε λα ηνπο ζαλαηψζεη αιιά εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

λνκνδηδαζθάινπ Γακαιηήι…΄΄ κήπνηε θαη Θενκάρνη επξεζήηε΄΄
44

 αθνχ 

καζηηγψζεθαλ θαη απεηιήζεθαλ αθέζεθαλ γη’ απηή ηε θνξά ειεχζεξνη.  

    Σν έξγν, ινηπφλ,  ηνπ επαγγειηζκνχ ζηελ Παιαηζηίλε ην αλέιαβαλ νη Απφζηνινη 

θαη ηα πξψηα κέιε ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο ησλ Ηεξνζνιχκσλ, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε θαη’ απφιπηε πιεηνλφηεηα απφ ηνπδαηνρξηζηηαλνχο. Ωζηφζν εληφο ηεο 

αλαπηχρζεθε θαη κηα δπλακηθή ηάμε ειιεληζηψλ ρξηζηηαλψλ απφ ειιελίδνληεο 

ηνπδαίνπο ηεο Παιαηζηίλεο ή θαη απινχο πξνζήιπηνπο, πνιινχο Δζζαίνπο θαη 

ηνπδαίνπο ηεο δηαζπνξάο. Ζ απζηεξή ηήξεζε ηνπ κσζατθνχ λφκνπ, απφ ηνπο 

ηνπδαηνρξηζηηαλνχο, ζα δεκηνπξγνχζε νπσζδήπνηε πξνβιήκαηα ζην απνζηνιηθφ έξγν 

ηνπ επαγγειηζκνχ ησλ εζλψλ. Γη’ απηφ ελσξίο νη πξψηνη ειιεληζηέο ρξηζηηαληθνί 

επέκεηλαλ ζηε απνζχλδεζε απφ ην κσζατθφ λφκν θαη απφ ηελ ηνπδατθή  ηππνιαηξία. 

Δπηπιένλ, απφ κέξνπο ησλ ειιεληζηψλ έγηλαλ παξάπνλα φηη θαηά ηελ θαζεκεξηλή 

δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ παξακεινχληαλ νη ρήξεο ηνπο απφ ηνπο ηνπδαηνρξηζηηαλνχο 

θαη έηζη νη Απφζηνινη, αθνχ ζπγθέληξσζαλ φινπο ηνπο καζεηέο, ηνπο παξφηξπλαλ λα 

                                                           
40

  Πράξεισ  2, 47 
41

  Πράξεισ  5, 12 
42

  Κατά Λουκάν 21, 12-18 
43

  Πράξεισ  5, 29 
44

  Πράξεισ  5, 39 
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εθιέμνπλ εθηά άλδξεο ΄΄ πιήξεηο Πλεχκαηνο Αγίνπ θαη ζνθίαο ΄΄
45

, γηα λα 

αζρνιεζνχλ απηνί κε ηε δηαθνλία ησλ ηξαπεδψλ ηεο αγάπεο, ψζηε εθείλνη λα 

αθνζησζνχλ απεξίζπαζηνη ζην θήξπγκα. Πξάγκαηη ε Δθθιεζία εμέιεμε εθηά άλδξεο 

θαη νη Απφζηνινη αθνχ πξνζεπρήζεθαλ ΄΄ επέζεθαλ απηνίο ηαο ρείξαο ΄΄ ρνξεγψληαο 

ηνπο ην Άγην Πλεχκα. Απηνί νη εθηά νλνκάζηεθαλ Γηάθνλνη, γηαηί ην έξγν ηνπο ήηαλ 

ε αληδηνηειήο πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηελ Δθθιεζία. ινη είραλ ειιεληθά νλφκαηα 

(ηέθαλνο, Φίιηππνο, Πξφρνξνο, Νηθάλνξαο, Σίκσλαο, Παξκελάο θαη Νηθφιανο). Οη 

Γηάθνλνη αλέιαβαλ ηε ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί, γξήγνξα φκσο, 

επεηδή ε αλάγθε ήηαλ κεγάιε ζπλέδξακαλ ηνπο Απνζηφινπο ζην θήξπγκα ζε 

πεξηνρέο έμσ απφ ην ζηελφ πιαίζην ηεο Παιαηζηίλεο. Μάιηζηα, ν ειιεληζηήο 

δηάθνλνο ηέθαλνο εμαηηίαο ηεο δηδαρήο ηνπ θαηεγγέιζε σο εθθξαζηήο θαηά ηεο 

ηνπδατθήο ζξεζθείαο. Απνινγνχκελνο ελψπηνλ ηνπ ζπλεδξίνπ εμέθξαζε ηδέεο ηηο 

νπνίεο ζα εδέρνλην θαη άιινη ησλ ειιεληζηψλ ηνπδαίσλ. Έδεημε ηε δεπηεξεχνπζα θαη 

κηθξάλ ζεκαζία ηνπ ηνπδατθνχ Νανχ θαη δηεηχπσζε ηε κεγάιε ζξεζθεπηηθή αιήζεηα 

΄΄ Οπρ ν Όςηζηνο ελ ρεηξνπνηήηνηο θαηνηθεί ΄΄
46

. Οη ηδέεο ηνπ ηεθάλνπ πξνθάιεζαλ 

ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηνπ, ππφ ηνπ ηνπδατθνχ φρινπ θαη ηνλ δησγκφ ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαλψλ.
47

 Σα ηκάηηα, απηψλ πνπ ιηζνβνινχζαλ ηνλ ηέθαλν, ηα θχιαγε έλαο 

λεαλίαο νλφκαηη αχινο, ν κεηά ηαχηα Απφζηνινο Παχινο, πνπ επξφθεηην λα 

αλαπηχμεη αξγφηεξα απηέο ηηο ηδέεο θαζψο ζεσξνχζε φηη αλάγνληαη ζηνλ ίδην ηνλ 

Ηεζνχ Υξηζηφ ιέγνληνο ΄΄ έξρεηαη ψξα, φηε νχηε ελ ησ φξεη ηνχην, νχηε ελ 

Ηεξνπζαιήκ πξνζθπλήζεηε ησ Παηξί… Πλεχκα ν Θεφο ελ πλεχκαηη θαη αιεζεία δεη 

πξνζθπλείλ …νη αιεζηλνί πξνζθπλεηαί, πξνζθπλήζνπζη ησ Παηξί ελ πλεχκαηη θαη 

αιεζεία ΄΄
48

.  

    Έηζη, ε ηαρεία δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Παιαηζηίλε ήδε κέρξη ην 45κ.Υ 

πξέπεη λα ζπλδεζεί θπξίσο κε ην δησγκφ ησλ ειιεληζηψλ ρξηζηηαλψλ ησλ 

Ηεξνζνιχκσλ. Οη ειιεληζηέο ρξηζηηαλνί κεηά ην δησγκφ 37κ.Υ δηαζθνξπίζηεθαλ ζηελ 

Παιαηζηίλε, ζηε ακάξεηα, ζηε πξία, ζηε Φνηλίθε, ζηελ Κχπξν θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο, ζπλέρηζαλ δε ην έξγν ηνπ επαγγειηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο γηα ην κσζατθφ λφκν. Ο δηάθνλνο Φίιηππνο θήξπμε ζηε ακάξεηα θαη ην 

θήξπγκα ηνπ βξήθε κεγάιε απήρεζε κεηαμχ ησλ ακαξεηηψλ, νη νπνίνη δελ 

ζπκπαζνχζαλ ηελ θαζηεξσκέλε ζην Ναφ ηνπδατθή ιαηξεία, νχηε ην ηεξαηείν ησλ 

Ηεξνζνιχκσλ. Αιιά θαη  ην έξγν ηνπ επαγγειηζκνχ ζηε πξία ζπλδέεηαη κε 

ειιεληζηέο ρξηζηηαλνχο. Ζ κεηάβαζε ζηε Γακαζθφ ηνπ Φαξηζαίνπ ανχι 

απνζθνπνχζε αθξηβψο ζηε ζχιιεςε ησλ ρξηζηηαλψλ απηψλ. Κπξηφηεξν φκσο θέληξν  

ησλ ειιεληζηψλ ρξηζηηαλψλ θαηέζηε ε Αληηφρεηα, ε νπνία αλαδείρζεθε ην δεχηεξν 

κεηά ηα Ηεξνζφιπκα θέληξν ηεο ρξηζηηαληθήο ηεξαπνζηνιήο. Ζ εθθιεζία ηεο 

Αληηφρεηαο φπνπ δφζεθε γηα πξψηε θνξά ην φλνκα Υξηζηηαλνί ζε φινπο φζνπο είραλ 

βαπηηζηεί, έγηλε ην θέληξν ηεο φιεο ρξηζηηαληθήο ηεξαπνζηνιήο ζηα έζλε. Βέβαηα ε 

Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, αλαθέξνληαη θπξίσο κφλν ζην έξγν ηνπ επαγγειηζκνχ πξνο 

                                                           
45

  Πράξεισ  6, 3 
46

  Ηςαΐασ  66, 1 
47

  Βαςίλειοσ  τεφανίδθσ,   Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία, εκδ. ΑΣΗΡ, Ακιναι, ςελ. 29 
48

  Κατά Ιωάννθν 4, 23-24 
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ηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν θαη δελ πξνβάιινπλ ην έξγν  ηνπ επαγγειηζκνχ ζηνλ 

αλαηνιηθφ εηδσινιαηξηθφ θφζκν ηεο Τπεξηνξδαλίαο, ηεο Φνηλίθεο, ηεο Κνίιεο 

πξίαο θαη ηεο Αξαβίαο φπνπ κηινχζαλ ηελ αξακατθή γιψζζα. Σν απνζηνιηθφ φκσο 

θήξπγκα πξνο αλαηνιάο πξέπεη λα ζεσξεζεί αλαληίξξεην ήδε θαηά ηελ πξψηκε 

απνζηνιηθή επνρή.
49

  

  3.Η Απνζηνιηθή Σύλνδνο  

  Ο ιηζνβνιηζκφο ινηπφλ  ηνπ ηεθάλνπ
50

  θαη ν δησγκφο ησλ ειιεληζηψλ ρξηζηηαλψλ 

ησλ Ηεξνζνιχκσλ
51

 ππήξμε ε αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο απνζπλδέζεσο ηεο 

ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο απφ ηνλ ηνπδατθφ Ναφ θαη ηνπο ηχπνπο ηεο ηνπδατθήο ιαηξείαο. 

Σελ ηδέα ηεο ππνρξεσηηθήο ηεξήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κσζατθνχ λφκνπ δελ 

ζπκκεξίδνλην, νχηε βεβαίσο φινη νη απφζηνινη, νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ ην έξγν ηνπ 

ειιεληζηή δηαθφλνπ Φηιίππνπ ζηε ακάξεηα, πνπ είρε βαπηίζεη  ηνλ απεξίηκεην 

πξνζήιπην ζηνλ Ηνπδατζκφ αηζίνπα αμησκαηνχρν ηεο βαζίιηζζαο Καλδάθεο 
52

. 

Ωζηφζν, ε εηο ηνλ ρξηζηηαληζκφλ πξνζέιεπζηο απιψλ πξνζειχησλ ΄΄ θνβνπκέλσλ ΄΄ ή 

΄΄ ζεβνκέλσλ ηνλ Θεφλ΄΄, παξαδείγκαηη, ηνπ ελ Καηζαξεία ηεο Παιαηζηίλεο 

Κνξλειίνπ κεηά ησλ ζπγγελψλ θαη θίισλ
53

, πξνυθάιεζε ην πξψηνλ ζπνπδαίνλ 

δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ρξηζηηαληζκνχ θαη εζληζκνχ , αλ δειαδή νη εζληθνί πξέπεη λα 

γίλνπλ δεθηνί εηο ην ρξηζηηαληζκφ ή φρη. Ο ίδηνο , ν Απφζηνινο Πέηξνο , ν νπνίνο ηφηε 

δηέκελελ ελ Ηφππε, είρελ ελδνηαζκνχο, θαηά πφζνλ έπξεπε λα ππεξβεί ηα φξηα ηεο 

κέρξη ηεο επνρήο εθείλεο δηαδφζεσο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, φπσο θαίλεηαη εθ ηνπ πεξί 

θαζαξψλ θαη αθαζάξησλ δψσλ νξάκαηνο
54

, ην νπνίνλ ηειηθά θαηέξξηςε ηνπ 

ελδνηαζκνχο ηνπ σο πξνο ηελ νίθνπκεληθή πξννπηηθή ηνπ Δπαγγειίνπ 
55

. Οη 

ελδηαζκνί απηψλ ήξζεζαλ επηπιένλ θαη δηα ηνπ επηρεηξήκαηνο, φηη θαη επί ησλ 

πξνζειχησλ ηνχησλ εζληθψλ θαηήιζε ην άγηνλ Πλεχκα , σο εδείθλπε ην θαηλφκελνλ 

ηεο γισζζνιαιίαο. ΄΄ Ήθνπνλ γαξ απηψλ ιαινχλησλ γιψζζαηο θαη κεγαιπλφλησλ 

ηνλ Θεφλ ΄΄
56

,θάλνληαο πιένλ θνηλή ζπλείδεζε ησλ απνζηφισλ ην ζπκπέξαζκα, φηη 

΄΄θαη ηηο έζλεζηλ ν Θεφο ηελ κεηάλνηαλ εηο δσήλ έδσθε΄΄ .  

    Δλ ηνχηνηο, δελ είρε αθφκε ιπζεί επηζήκσο ην πξφβιεκα γηα ηνλ ηξφπν εηζφδνπ 

ησλ εζληθψλ ζηελ Δθθιεζία. Ζ παλίζρπξε ηνπδαηνρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ησλ 

Ηεξνζνιχκσλ ζεσξνχζε ππνρξεσηηθή ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κσζατθνχ 

λφκνπ θαη γηα ηνπο εμ  εζληθψλ ρξηζηηαλνχο. Οη ζρέζεηο δε ησλ εμ Ηνπδαίσλ θαη ησλ 

εμ εζληθψλ ρξηζηηαλψλ ήηαλ ζηελ Αληηφρεηα νμχηεξεο, θαζψο  νη αληίζηνηρεο 

θνηλφηεηεο δελ ηεινχζαλ εληαία επραξηζηηαθή ζχλαμε θαη νη ηνπδαηνρξηζηηαλνη 

δηαθήξπηηαλ πξνο ηνπο εμ εζλψλ ρξηζηηαλνχο ΄΄ φηη εάλ κε πεξηηκεζήηε ησ έζεη ηνπ 

                                                           
49

 Βλάςιοσ Φειδάσ ,  ο.π.π , ςελ.35-36 
50

 Πράξεισ  7, 57-60 
51

 Πράξεισ  8, 1 
52

 Πράξεισ  8, 27-38  
53

 Πράξεισ  10, 2 και 24  
54

 Πράξεισ  10, 9-16 
55

 Πράξεισ  10, 1-48 
56

 Πράξεισ  10, 44 
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Μσυζέσο, νπ δχλαζζε ζσζήλαη ΄΄
57

, γη’ απηφ θαη ζπγθιήζεθε ηειηθψο  ε Απνζηνιηθή 

χλνδνο  ην 49 κ.Υ. 

    ηελ Απνζηνιηθή ζχλνδν ζπκκεηείραλ νη απφζηνινη, φπσο επίζεο θαη νη 

πξεζβχηεξνη ηεο Δθθιεζίαο Ηεξνζνιχκσλ
58

. Ο Παχινο θαη ν Βαξλάβαο πέηπραλ 

ηειηθψο λα πείζνπλ ηνπ απνζηφινπο, φηη δελ ζα έπξεπε λα επηβιεζεί ν κσζατθφο 

λφκνο θαη ζηνπο εμ εζληθψλ ρξηζηηαλνχο. Ο Πέηξνο ππελζπκίδνληαο ηνλ ηξφπν 

εηζφδνπ ζην ρξηζηηαληζκφ ηνπ εζληθνχ Κνξλήιηνπ θαη ηεο νηθνγελείαο απηνχ δηα ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ, ππνζηήξημε φηη θαη ζηνπο εμ’ εζλψλ ρξηζηηαλνχο δφζεθε απφ ηνλ Θεφ 

΄΄ ην Πλεχκα ην Άγηνλ, θαζψο θαη εκίλ ΄΄
59

θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ΄΄επηζείλαη δπγφλ 

επί ηνλ ηξάρεινλ ησλ καζεηψλ, νλ νχηε νη παηέξεο εκψλ, νχηε εκείο ηζρχζακελ 

βαζηάζαη ΄΄ 
60

 .Σα δχν επηρεηξήκαηα ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ ππήξμαλ ζεκειηψδε, 

αθνχ απνδεηθλπφηαλ κε ην δεχηεξν κελ ην αλέθηθην ηεο πιήξνπο ηεξήζεσο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ κσζατθνχ λφκνπ θαη απφ απηνχο αθφκε ηνπο Ηνπδαίνπο, κε ην πξψην 

δε φηη γηα ηελ παξνρή ηεο ράξηηνο ηνπ Θενχ ζηνπο εμ εζλψλ πηζηνχο δελ ήηαλ 

αλαγθαία ε ηήξεζε ηνπ κσζατθνχ λφκνπ
61

. Ο Ηάθσβνο αθνινχζεζε κέζε νδφ. 

Γέρζεθε κελ ΄΄ κε παξελνριείλ ηνηο απφ ησλ εζλψλ επηζηξέθνπζηλ επί ηνλ Θεφλ΄΄ 
62

, 

απνθιείλνληαο έηζη ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ πεξηηνκή, αιιά ζπγρξφλσο πξνέηεηλε λα 

απέρνπλ νη εμ’ εζλψλ ρξηζηηαλνί ΄΄ ησλ αιηγεζκάησλ  ησλ εηδψισλ θαη ηεο πνξλείαο, 

ηνπ πληθηνχ θαη ηνπ αίκαηνο ΄΄
63

Έηζη, ε απφθαζε ηεο Απνζηνιηθήο ζπλφδνπ 

ζπλδχαζε θαη ηηο δχν ζέζεηο : ΄΄ έδεημαλ γαξ ησ Πλεχκαηη ησ αγίσ θαη εκίλ κεδέλ 

πιένλ επηηίζεζζαη πκίλ βάξνο πιελ ηνχησλ ησλ επάλαγθεο, απέρεζζαη εηδσινζχησλ 

θαη αίκαηνο θαη πληθηψλ θαη πνξλείαο΄΄ . Έπεηηα ππφ ηεο απνζηνιηθήο ζπλφδνπ 

εζηάιεζαλ εηο ηελ Αληηφρεηαλ απεζηαικέλνη, καδί κε ην Βαξλάβα θαη ηνλ Παχιν, ν 

Ηνχδαο θαη ν ίιαο, θνκίδνληεο επηζηνιήλ ελ ηε νπνία εμεηίζεην ε δνζείζα ιχζηο ηνπ 

δεηήκαηνο
64

 , δηαζσζείζαλ ακέζσο ππφ ησλ Πξάμεσλ ησλ απνζηφισλ
65

, εκκέζσο  δε 

ζηελ πξνο Γαιάηαο επηζηνιή
66

. Σα δχν φκσο θείκελα παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο. Ο κελ Απφζηνινο Παχινο ππνζηεξίδεη ζηελ πξνο Γαιάηαο επηζηνιή φηη ν 

κφλνο φξνο ν νπνίνο ηέζεθε γηα ηνπο εμ’ εζλψλ ρξηζηηαλνχο αλαθεξφηαλ ζηελ 

ππνρξέσζε ηνπο λα εληζρχνπλ ΄΄ κφλνλ ηνπο θησρνχο ΄΄. Καηά ηηο Πξάμεηο φκσο ε 

φξνη, νη νπνίνη ηέζεθαλ, είλαη πεξηζζφηεξνη (  ΄΄ απέρεζζαη εηδσινζχησλ θαη αίκαηνο 

θαη πληρηψλ θαη πνξλείαο ΄΄) .Σελ δηαθνξά απηή ησλ θεηκέλσλ επηδίσμε λα 

εξκελεχζεη o H.Lietzmann
67

. Τπνζηεξίδνληαο φηη ε αξρηθή απφθαζε ηεο 

Απνζηνιηθήο πλφδνπ πεξηνξίζηεθε αθ’ ελφο κελ ζηελ απαιιαγή ησλ εμ’ εζλψλ 

ρξηζηηαλψλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξηηνκή αθ’εηέξνπ δε ζηελ 

                                                           
57

 Πράξεισ  15, 1  
58

 Πράξεισ  15, 6- 22  
59

 Πράξεισ  15, 8  
60

 Πράξεισ  15, 10 
61

 Βλάςιοσ  Φειδάσ, ο.π.π. ,  ςελ.42 
62

 Πράξεισ 15, 19 
63

 Πράξεισ 15, 20  
64

 Βαςίλειοσ  τεφανίδθσ , ο.π.π. ,ςελ.32 
65

 Πράξεισ 15 ,23-29 
66

 Προσ Γαλάτασ 2, 9-10 
67

 Hans Lietzmann   KG., Ι, 1932, 107  



17 
 

επηβνιή ηεο ππνρξεψζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ηνπδαηνρξηζηηαληθήο 

θνηλφηεηαο ησλ Ηεξνζνιχκσλ. Δλ ηνχηνηο, ζηηο Πξάμεηο νη ηεζέληεο φξνη, ζεσξνχληαη 

φηη απνθαζίζηεθαλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Παχινπ θαη ηνπ Βαξλάβα θαη 

θνηλνπνηήζεθαλ ζε απηνχο κε επηζηνιή. Ο Λνπθάο ζπλδχαζε ηηο δχν απνθάζεηο ζε 

κία εληαία. Σελ ππφζεζε απηή δέρηεθε θαη ν Β. ηεθαλίδεο 
68

. Ωζηφζν ε πξνο 

Γαιάηαο επηζηνιή δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κία πεγή ε νπνία παξέρεη παξάιιειν 

θείκελν πξνο ην αληίζηνηρν θείκελν ησλ Πξάμεωλ . Πξάγκαηη ν Απφζηνινο Παχινο 

ζηελ πξνο Γαιάηαο επηζηνιή πεξηζηαηηθψο κφλν αλαθέξεηαη ζηελ νπζία ηεο 

απνθάζεσο ηεο Απνζηνιηθήο ζπλφδνπ γηα ηελ απαιιαγή ησλ εμ’ εζλψλ ρξηζηηαλψλ 

απφ ηελ πεξηηνκή, ρσξίο φκσο θαη λα παξαζέηεη θαηά ιέμε ην θείκελν ηεο απνθάζεσο 

ηεο πλφδνπ ην νπνίν δηαζψδνπλ νη Πξάμεηο. Άιισζηε, ν πνιεκηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

πξνο Γαιάηαο επηζηνιήο θαηά ησλ ηνπδατδφλησλ δηθαηνινγεί ηελ παξαζηψπεζε ησλ 

επηφηεξσλ δηαηάμεσλ απφ ηνλ κσζατθφ λφκν. Σφζν ινηπφλ ε πεξηζηαζηαθή αλαθνξά 

ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ νπζία ησλ απνθάζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο ζπλφδνπ, φζν 

θαη ν εηδηθφο ζθνπφο ηεο πξνο Γαιάηαο επηζηνιήο εμεγνχλ ηελ ζθφπηκε πξνθαλψο 

παξαζηψπεζε ζε απηή ησλ φξσλ ηεο ζπλφδνπ απφ ηνλ Απφζηνιν Παχιν θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ Βι. Φεηδά .
69

     

   πσο θαη αλ έρεη, ε ζεκαζία ηφζν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε, φζν θαη 

ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο πνπ έιαβε ε Απνζηνιηθή χλνδνο είλαη κεγάιε. ια ηα κέιε 

ηεο Δθθιεζίαο ζπκκεηείραλ θαη φινη καδί απνθάζηζαλ. Φαλεξψζεθε έηζη ν 

δεκνθξαηηθφο ηξφπνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηπιένλ, κνινλφηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κειψλ ήηαλ ηνπδατθήο θαηαγσγήο, δελ έκεηλαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηηο ηνπδατθέο ηνπο 

αληηιήςεηο. Ζ εθθιεζία, ρσξίο λα απαξλεζεί ηηο ηνπδατθέο ηεο θαηαβνιέο, 

ρεηξαθεηήζεθε απφ ηνπο ηνπδατθνχο ζεζκνχο θαη άλνημε ν δξφκνο γηα λα γίλεη ν 

Υξηζηηαληζκφο κηα παλαλζξψπηλε, νηθνπκεληθή πίζηε, ζηεξηγκέλε ζηελ ειεπζεξία 

θαη φρη ζηε δνπιηθή  πξνζήισζε ηππηθψλ θαη λεθξψλ εληνιψλ. Σν πην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ θαλεξψζεθε κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο πλφδνπ εθθξάδεηαη ζην 

θείκελν ηεο απφθαζεο ΄΄ έδεημε γαξ ησ Πλεχκαηη ησ Άγησ θαη εκίλ ΄΄, φπνπ 

δειψλεηαη φηη ε ηειηθή ζέζε δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ πηζηψλ κε 

ην Άγην Πλεχκα
70

. Έηζη ε απφθαζε ηεο Απνζηνιηθήο ζπλφδνπ απνηέιεζε ζξίακβν 

ηνπ πλεχκαηνο ειεπζεξίαο ζην έξγν ηνπ επαγγειηζκνχ, ην νπνίν δηαθήξπμε ν 

απφζηνινο Παχινο κε ην φιν απνζηνιηθφ ηνπ έξγν ζηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν. Ο 

ζεβαζκφο ησλ απνθάζεσλ ηεο απνηεινχζε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ησλ νηθνπκεληθψλ 

πξννπηηθψλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ.  

 4.Τν άλνηγκα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ πξνο ηνλ εζληθό θόζκν  

     Γηα ησλ απνθάζεσλ ηεο  Απνζηνιηθήο  πλφδνπ δηεπθνιχλζεθε πνιχ ε πεξαηηέξσ 

δηάδνζε  ηνπ ρξηζηηαληζκνχ  ζηνλ εζληθφ θφζκν. Σν νπνίν είλαη έξγνλ, θαηά θχξησλ 

ιφγν, ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. Ο ανχι γελλήζεθε ζηελ Σαξζφ ηεο Κηιηθίαο, απφ 

                                                           
68

 Βαςίλειοσ τεφανίδθσ, ο.π.π. , ςελ. 32-33 
69

 Βλάςιοσ  Φειδάσ, ο.π.π. ,  ςελ. 44 
70

 Θρθςκευτικά Γ΄ Γυμναςίου Θζματα από τθν Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ ,  Οργανιςμόσ Εκδόςεων 
Διδακτικών Βιβλίων ,  Ακιναι ςελ.30-31 
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Ηνπδαίνπο γνλείο, ην 5κε 15 κ.Υ. Ο παηέξαο ηνπ είρε απνθηήζεη ηε ξσκατθή 

ππεθνφηεηα, ηελ νπνία θιεξνλφκεζε ν γηνο ηνπ καδί κε ηα πξνλφκηα πνπ ηε 

ζπλφδεπαλ. Αλαηξάθεθε ζχκθσλα κε ηηο ηνπδατθέο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο θαη 

καζήηεπζε θνληά ζην θεκηζκέλν λνκνδηδάζθαιν Γακαιηήι, δηδάρζεθε φκσο θαη ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη  θηινζνθία. Ο ανχι έγηλε θαλαηηθφο δηψθηεο ησλ ρξηζηηαλψλ, 

απηφο, φπσο είδακε, ήηαλ ν λένο πνπ θχιαγε ηα ξνχρα φζσλ ιηζνβνινχζαλ ην 

ηέθαλν. Ρήκαδε ηελ εθθιεζία, έκπαηλε κε ηε βία ζηα ζπίηηα, έζεξλε έμσ άληξεο θαη 

γπλαίθεο θαη ηνπο έξηρλε ζηελ θπιαθή 
71

. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ απφ ηελ παηξνπαξάδνηε 

πίζηε ηνπ ζε κηα άιιε πνπ θαηαδίσθε κε καλία, είλαη απνηέιεζκα ηεο  πξνζσπηθήο 

ηνπ ΄΄ ζενθάλεηαο ΄΄. Ζ εκπεηξία ηνπ Θενχ , έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξάμεηο ηωλ 

Απνζηόιωλ
72

  δελ ηνλ αθήλεη αζπγθίλεην θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιήζε  Σνπ. ρη 

κφλν βαπηίδεηαη Υξηζηηαλφο αιιά αλαιακβάλεη έξγν ηεξαπνζηνιηθφ, γίλεηαη ν 

κεγαιχηεξνο θήξπθαο ηνπ Δπαγγειίνπ ζηνλ εζληθφ θφζκν. Ο Δπζέβηνο Καηζαξείαο 

αλαθέξεη γηα ηνλ Παχιν …΄΄ ηνηο εμ’ εζλψλ θεξχζζσλ ν Παχινο  ηνπο απφ 

Ηεξνπζαιήκ θαη θχθισ κέρξη ηνπ Ηιιπξηθνχ…. ηνπο εθ πεξηηνκήο ηνλ Υξηζηφλ 

επαγγειηδφκελνο ηνλ ηεο θαηλήο δηαζήθεο παξεδίδνπ ιφγνλ….. ΄΄
73

. 

     Καηά ηελ πξψηε  πεξηνδεία, καδί κε ηνλ Βαξλάβα  κεηέβεθαλ  ζηελ Κχπξν θαη 

ζηελ λφηηα Μ. Αζία . ηελ Κχπξν ίδξπζαλ άγλσζηεο θαη’ φλνκα ρξηζηηαληθέο 

θνηλφηεηεο αιιά ζηελ λφηηα Μ. Αζία ίδξπζαλ ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Πέξγεο 

ηεο Πακθπιίαο, ηεο Αληηφρεηαο ηεο Πηζηδίαο, ηνπ Ηθνλίνπ, ησλ Λίζηξσλ θαη ηεο 

Γέξβεο. Ο Απφζηνινο Παχινο καδί κε ηνλ ίια θαη έλαλ λεαξφ ρξηζηηαλφ, ηνλ 

Σηκφζεν, μεθίλεζαλ  απφ ηελ Αληηφρεηα γηα ηε δεχηεξε απνζηνιηθή πεξηνδεία θαη 

αξρηθά επηζθέθηεθαλ ηηο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο, ζηηο νπνίεο  είραλ ήδε θεξχμεη θαηά 

ηελ  πξψηε  πεξηνδεία. ηελ ζπλέρεηα ην Άγην Πλεχκα  ηνπο θαηεχζπλε πξνο ηελ 

Σξσάδα. Δθεί ν Απφζηνινο Παχινο είδε έλα φξακα :  έλαο Μαθεδφλαο ζηάζεθε 

κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ παξαθάιεζε ιέγνληαο  ΄΄ πέξαζε ζηελ Μαθεδνλία θαη βνήζεζε 

καο ΄΄.
74

  Απηή ε ζεία παξέκβαζε έγηλε ε αθνξκή ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ηεο Διιάδαο. 

Αθνχ νη Απφζηνινη κε πινίν πέξαζαλ ζηε ακνζξάθε θαη απφ εθεί ζηε Νεάπνιε, 

έθηαζαλ ζηνπο Φηιίππνπο φπνπ βαπηίζηεθε κηα γπλαίθα, νλφκαηη Λπδία, καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο, είλαη ε πξψηε επξσπαία ρξηζηηαλή. ηελ ζπλέρεηα πέξαζαλ απφ ηελ 

Ακθίπνιε, ηελ Απνιισλία, ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Βέξνηα .Δθεί παξέκεηλαλ ν 

Σηκφζενο θαη ν ίιαο ελψ ν Παχινο πηζαλφλ κε πινίν κεηέβεη ζηελ Αζήλα. ηαλ 

έθηαζε εθεί ν Απφζηνινο Παχινο βξήθε ζηελ αγνξά ηεο πφιεο έλα βσκφ κε ηελ 

επηγξαθή ΄΄ ηνλ Άγλσζην Θεφ ΄΄ . Υσξίο λα απνξξίςεη απηή ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ν 

Απφζηνινο αλέβεθε ζην βήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη κίιεζε ζηνπο Αζελαίνπο γηα 

ηνλ αιεζηλφ Θεφ, ηελ παξέκβαζε ηνπ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ηελ Αλάζηαζε 

ηνπ.
75

 Σν ηειεπηαίν ηδηαίηεξα ζεκείν ελφριεζε ηνπο Αζελαίνπο, φκσο παξά ηελ 

απφξξηςε ηνπ θεξχγκαηνο απφ ηελ πιεηνλφηεηα, κηα κηθξή νκάδα πίζηεςε αλάκεζα 
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75
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ηνπο ν Γηνλχζηνο ν Αξενπαγίηεο θαη ε Γάκαξηο θη έηζη ζρεκαηίζηεθε ε πξψηε 

ρξηζηηαληθή Δθθιεζία ζηελ Αζήλα. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Γηνλχζην Αεξνπαγίηε ν 

Δπζέβηνο αλαθέξεη….. ΄΄ ἐπὶ ηνχηνηο θαὶ ηὸλ Ἀξενπαγίηελ ἐθεῖλνλ, Γηνλχζηνο ὄλνκα 

αὐηῷ, ὃλ ἐλ ηαῖο Πξάμεζη κεηὰ ηὴλ ἐλ Ἀξείῳ πάγῳ πξὸο Ἀζελαίνπο Παχινπ 

δεκεγνξίαλ πξῶηνλ πηζηεῦζαη ἀλέγξαςελ ὁ Λνπθᾶο, ηῆο ἐλ Ἀζήλαηο ἐθθιεζίαο 

πξῶηνλ ἐπίζθνπνλ ΄΄.
76

  Δπφκελνο ζηαζκφο ήηαλ ε Κφξηλζνο, φπνπ ν Απφζηνινο 

Παχινο έκεηλε γηα ελάκηζε ρξφλν θαη έπεηηα κε πινίν επέζηξεςε ζηε πξία, 

ηειεηψλνληαο έηζη ηε δεχηεξε πεξηνδεία ηνπ. 

        Οη εθθιεζηέο πνπ νξγαλψλνληαλ απφ ηνλ Απφζηνιν Παχιν ζπλέρηδαλ ην έξγν 

ηνπ , δψληαο κέζα ζε θιίκα ελφηεηαο θαη αγάπεο, ρσξίο φκσο λα ιείπνπλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ν Απφζηνινο ηα κάζαηλε είηε απφ απεζηαικέλνπο είηε απφ 

γξάκκαηα ησλ εθθιεζηψλ. Κάπνηεο θνξέο επηζθέπηνληαλ μαλά ηηο εθθιεζίεο πνπ 

ίδξπζε, ελψ άιινηε ηνπο έζηειλε Δπηζηνιέο, κε ηηο νπνίεο απαληνχζε ζηα εξσηήκαηα 

θαη έδηλε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαλ. Με θέληξν ηελ Έθεζν, ν 

Απφζηνινο Παχινο πξαγκαηνπνίεζε ηελ Σξίηε πεξηνδεία ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ  

Μ. Αζία, ζηεξίδνληαο ηνπο πηζηνχο ησλ εθθιεζηψλ πνπ είρε ηδξχζεη. ηελ ζπλέρεηα 

επέζηξεςε ζηα Ηεξνζφιπκα. Δθεί ηα γεγνλφηα εμειίρζεθαλ ξαγδαία: νη Ηνπδαία 

απείιεζαλ ηε δσή ηνπ , νη Ρσκαίνη ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ ζε δίθε, ζηελ 

νπνία επηθαιέζηεθε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Ρσκαίνη 

ηνλ έζηεηιαλ ζηελ Ρψκε λα δηθαζηεί. Σν ηαμίδη πξνο ηε Ρψκε ήηαλ πεξηπεηεηψδεο,  ην 

πινίν ηνπ πέξαζε απφ ηελ Κξήηε  φπνπ δπλαηνί άλεκνη ην αλάγθαζαλ λα πξνζαξάμεη 

ζηελ πεξηνρή ησλ Καιψλ Ληκέλσλ ηνπ Ζξαθιείνπ. Έηζη δφζεθε ε αθνξκή λα 

γλσξίζνπλ ην Υξηζηφ θαη νη Κξεηηθνί. Αθνχ θαηέζηεζε εθεί επίζθνπν ηνλ Σίην, φπσο 

αλαθέξεη θαη ν Δπζέβηνο  ΄΄ ἱζηνξεῖηαη πξῶηνο ηελ ἐπηζθνπὴλ εἰιερέλαη, ὡο θαὶ Σίηνο 

ηῶλ ἐπὶ Κξήηεο εθθιεζηψλ ΄΄
77

 , ζπλέρηζε πξνο ην λεζί Μειίηε ( ηε ζεκεξηλή 

Μάιηα), φπνπ λαπάγεζε θαη έηζη ν Παχινο   θήξπμε θαη εθεί. ηαλ έθηαζαλ ζηε 

Ρψκε, νη ρξηζηηαλνί ηνλ ππνδέρζεθαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη αγάπε. ηελ Ρψκε  έκεηλε 

δέζκηνο επί δηεηία. ηη ν Παχινο καξηχξεζε ζηελ Ρψκε δηα απνθεθαιηζκνχ 

πηζηνπνηείηε ππφ πνιιψλ αμηφπηζησλ καξηπξηψλ ησλ νπνίσλ ε αξραηφηεξε είλαη ηνπ 

Ρψκεο Κιήκεληνο 
78

. Καηά ηνλ Δπζέβην Καηζαξείαο 
79

 ν Παχινο δελ καξηχξεζε θαηά 

ηα πξψηα δεζκά, αιιά αθνχ θπιαθίζηεθε γηα δχν ρξφληα αζσψζεθε απφ ηηο 

ξσκατθέο αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζηα επφκελα ρξφληα έθαλε κηα 

ηέηαξηε πεξηνδεία θεξχζζνληαο κέρξη ηελ Ηζπαλία. Σν 64 κΥ. θπιαθίζηεθε γηα 

δεχηεξε θνξά ζηελ Ρψκε θαη ηέζζεξα ρξφληα κεηά ππέζηε καξηπξηθφ ζάλαην θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ δησγκνχ ηνπ Νέξσλα.  

        Ο Παχινο ινηπφλ θαηά ηελ απνζηνιηθήλ ηνπ δξάζε εμέιεγε ηηο κεγαιχηεξεο θαη 

ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο, άξρηδε δε ην θήξπγκα πάληνηε ζηηο ζπλαγσγέο δηφηη δηαθαψο 

πνζνχζε λα θέξεη ηελ ζσηεξίαλ ζηνπο αδεξθνχο Ηζξαειίηεο θαη φηαλ εθείλνη θαηά ην 
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πιείζηνλ απέθξνπαλ ην ρξηζηηαληθφ θήξπγκα, ν Παχινο εζηξέθεην πξνο ηνπο 

εζληθνχο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ Παχινπ σο απνζηφινπ ησλ εζλψλ δελ ζεκαίλεη , φηη 

αλέιαβε δήζελ ηελ ππνρξέσζε λα θεξχηηεη κφλν ζηνπο εζληθνχο, αιιά δείρλεη ην 

πεδίνλ ηεο δξάζεο ηνπ, ην νπνίνλ εθείην έμσ ηεο Παιαηζηίλεο ζηηο ρψξεο ησλ 

εζληθψλ θαη ραξαθηεξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απηήο θαζψο 

πξνζειθχζζεθαλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θαηά ην πιείζηνλ εζληθνί. Γηα ηνπ Απνζηφινπ 

Παχινπ ν ρξηζηηαληζκφο δηαδφζεθε ζηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα ηνπ εζληθνχ θφζκνπ 

γηα απηφ δίθαηα ζεσξήζεθε «ν πξψηνο κεηά ηνλ Έλα»  γηα ην ηεξάζηην έξγν πνπ 

επηηέιεζε. Σελ δξάζε ηνπ απηή ιακβάλνλ ππφςε ν  Παχινο δηθαίσο είπε φηη ΄΄ 

πεξηζζφηεξσλ πάλησλ εθνπήαζα ΄΄
80

 . 

         Πεξί ηεο δηαδφζεσο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηνλ εζληθφ θφζκν απφ άιινπο 

απνζηφινπο έρνπκε ειάρηζηεο κφλν εηδήζεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ο 

Απφζηνινο Πέηξνο έδξαζε ζηελ Παιαηζηίλε,  εβξηζθφκελνο ζηελ Ηεξνπζαιήκ ΄΄ 

επνξέθζε εηο έηεξνλ ηφπνλ ΄΄
81

. Μέλεη άγλσζην αλ ζηελ πεξίπησζε απηή επνξέθζεη 

κφλν έμσ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ ή θαη έμσ απφ ηελ Παιαηζηίλε. Καηά ηελ παξάδνζε 

έγηλε ηδξπηήο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αληηνρείαο
82

 , αιιά ηνχην αληηθάζθεη 

κε ηηο πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ
83

  . Δπίζεο ην φηη ν Πέηξνο έδξαζε ζηνλ Πφλην, ζηελ 

Γαιαηία, ζηελ Βηζπλία , ζηελ Καππαδνθία θαη ζηελ Αζία
84

  είλαη ζπκπέξαζκα εθ ηεο 

πξψηεο επηζηνιήο ηνπ Πέηξνπ
85

 αιιά φρη αζθαιέο δηφηη ζα κπνξνχζε λα γξάςεη πξνο 

ηηο θνηλφηεηεο ησλ επαξρηψλ απηψλ ηεο Μ. Αζίαο ρσξίο λα έρεη δξάζεη ζε απηέο, 

εμάιινπ ζηελ Γαιαηία θαη Αζία έδξαζε ν Απφζηνινο Παχινο. Δπηπιένλ δελ είλαη 

αζθαιέο θαη ην γεγνλφο φηη ν Πέηξνο είρε βξεζεί ζηελ Κφξηλζν πξηλ γξάςεη ν 

Απφζηνινο Παχινο ηελ Α΄ πξνο  Κνξηλζίνπο επηζηνιή δηφηη ήηαλ δπλαηφλ λα 

ζρεκαηηζηεί εθεί κεξίο ηνπ Πέηξνπ ( Κεθά) θαη ρσξίο λα κεηαβεί απηνπξνζψπσο. 

Πάλησο δηήιζε εθ Κνξίλζνπ κεηά ηαχηα κεηαβαίλσλ εηο  Ρψκελ . Ζ κεηάβαζε ηνπ 

Πέηξνπ ζηελ Ρψκε πηζηνπνηείηαη  ππφ πνιιψλ καξηπξηψλ ησλ νπνίσλ ε αξραηφηεξε 

είλαη ηνπ Ρψκεο Κιήκεληνο.
86

 Ο Πέηξνο επνκέλσο έθηαζε ζηελ Ρψκε πεξί ηα ηέιε 

ηεο δηακνλήο εθεί ηνπ Παχινπ ή κεηά απφ απηήλ. Καηά ηνλ Μαθάξην  Μάγλε  ν 

Πέηξνο έθηαζε ζηελ Ρψκε ιίγν πξηλ ην δησγκφ ηνπ Νέξσλα ( 64κ.Υ ) θαη εθεί ππέζηε 

καξηπξηθφ ζάλαην….. ΄΄ κεδ’νιίγνπο κήλαο βνζθήζαο ηα πξφβαηα ν Πέηξνο 

εζηαχξσζζαη  ‘’
87

 . Ζ γλψκε φηη ν Πέηξνο επί 25 έηε δηεηέιεζε πξψηνο επίζθνπνο ηεο 

Ρψκεο πξνζθξνχεη εηο ηνλ αξραηφηεξν θαηάινγν ησλ Ρσκαίσλ επηζθφπσλ, ν νπνίνο 

εβξέζεη ππφ ηνπ Δηξελαίνπ 
88

,θαη σο πξψην επίζθνπν Ρψκεο αλαθέξεη ηνλ Λίλνλ  

(67-79 κΥ.)  
89

.   
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         Σέινο ν Απφζηνινο θαη Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο , ν αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ 

Κπξίνπ εξγάζηεθε γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ ηεο Μ. Αζίαο 

θαη ηελ εθεί δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Μεηεβεί ζηελ λήζν Πάηκν φπνπ έγξαςε ηελ 

Απνθάιπςε. Ωο ζθνπφ ηεο κεηαβάζεσο ε Απνθάιπςε αλαθέξεη ΄΄ δηα ηνλ ιφγνλ ηνπ 

Θενχ θαη ηελ καξηπξία ηνπ Ηεζνχ ΄΄
90

.  Ζ ιέμε « καξηπξία» παξεμεγεζείζα  ελλνήζεη  

σο καξηχξην θαη έηζη πξνέθπςε ε είδεζε φηη ν Ησάλλεο κεηέβεη ζηελ Πάηκν σο 

εμφξηζηνο,  ην νπνίν πξψηε θνξά αλαθέξεη ν Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο   
91

 . Γηα ηνλ 

Ησάλλε, επίζεο, ν Ηεζνχο Υξηζηφο είπε ζηνλ Πέηξν ΄΄ εάλ απηφλ ζέισ κέλελ έσο 

έξρνκαη, ηη πξνο ζε; ΄΄ 
92

 . Σν επαγγέιην  πιεξνθνξεί φηη απφ απηά ηα ιφγηα 

επηζηέπζεη  φηη  ν Ησάλλεο δελ ζα πεζάλεη, αιιά πέζαλε έηζη ην ίδην πάιη δίδεη 

εμήγεζε ΄΄ νπθ είπε ν Ηεζνχο φηη νπθ απνζλήζθεη, αιιά εάλ απηφλ ζέισ κέλεηλ έσο 

έξρνκαη, ηη πξνο ζε; ΄΄ 
93

.  Σν φηη ν Ησάλλεο κεηέβεη ζηελ Ρψκε, αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Σεξηπιιηαλφ, ηνλ  Απγνπζηίλν θαη ηνλ Ηεξψλπκν αιιά είλαη πνιχ ακθίβνιν. Σν 

ζίγνπξν  πάλησο είλαη φηη ν Απφζηνινο Ησάλλεο έδεζε κέρξη  ηα ρξφληα ηνπ  

Σξαταλνχ 
94

 πεξί ην 100 θαη αθξηβέζηεξα πέζαλε ην 101 κ.Υ
95

.  
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                                Επίλογος 

 

    Μέζα ινηπφλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, έηζη φπσο εμεηέζεζαλ ηα γελφκελα θαηά 

ηνπο πξψηνπο απνζηνιηθνχο ρξφλνπο, δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ηφζν ε ίδξπζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ φζν θαη ε δηάδνζε ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη έξγν κφλν 

αλζξψπηλν. Γελ πξφθεηηαη γηα κία ζξεζθεία, γηα ην θαηαζθεχαζκα δειαδή εθείλν ησλ 

αλζξψπσλ ην νπνίν, εμ’ αλάγθεο λα πηζηέςνπλ ζε θάηη ή εθ ηεο δηθήο ηνπο αδπλακίαο 

θαη ηνπ θφβνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ, ζενπνηψληαο νηηδήπνηε είλαη απξφζηην θαη 

αλεξκήλεπην. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ν ρξηζηηαληζκφο δελ είλαη ζξεζθεία, είλαη θάηη 

άιιν. Δίλαη Αιήζεηα , είλαη Απνθάιπςε , είλαη ν αξθσκέλνο Λφγνο ηνπ Θενχ. Δίλαη 

ν ίδηνο  ν  Ηεζνχο Υξηζηφο παξαηεηλφκελνο ζηνπο αηψλαο. 

    Ζ εθθιεζία, γηα ηελ ίδξπζε ηεο νπνίαο θξφληηζε ν ίδηνο ν Υξηζηφο δηα ηνπ ηδίνπ 

ηνπ αίκαηνο, απνηειεί έλα εληαίν ζψκα, κε κέιε ηεο φινπο ηνπο βαπηηζκέλνπο , απφ 

ηα βάζε ησλ αηψλσλ κέρξη ζήκεξα θαη απ’ φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο, δψληεο 

θαη θεθνηκεκέλνπο, ζηξαηεπνκέλνπο θαη ζξηακβεχζαληεο έηζη ψζηε λα είλαη θαηά ην 

ζχκβνιν ηεο Νηθαίαο-Κσλζηαληηλνππφιεσο: κία, αγία, θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή. 

Γελ κπνξεί  ινηπφλ, λα είλαη έξγν  αλζξψπηλν ε εθθιεζία, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο ίδηαο 

ηεο ζπζηάζεσο ηεο, αιιά θαη γηαηί απηφ ην ηεξάζηην έξγν, ε απνζηνιή  πνπ ηνπο 

αλέζεζε λα δηαδψζνπλ ηελ αιήζεηα, έηζη φπσο ηελ είδακε λα πξαγκαηψλεηαη κέζα 

απφ ηφζνπο αγψλεο, δησγκνχο θαη δπζθνιίεο, δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρηεί κφλν κε 

αλζξψπηλεο δπλάκεηο. 

    Αιιά θαη γηα έλαλ αθφκα ιφγν, ην έξγν πνπ έρεη λα επηηειέζεη ε εθθιεζία είλαη 

ίδην κε απηφ ηνπ ηδξπηή ηεο, ν αγηαζκφο ησλ κειψλ ηεο. ΄΄ Σφζν πνιχ αγάπεζε ν 

Θεφο ηνλ θφζκν, ψζηε ηνλ κνλνγελή ηνπ Τηφ έδσθε ίλα θαζέλαο πνπ πηζηεχεη εηο 

απηφλ λα κε ράλεηαη αιιά λα έρεη δσή αηψληα
96

…΄΄  καο  ιέεη ν Ησάλλεο ζην 

επαγγέιην ηνπ θαη ζπλερίδεη .…΄΄ Γελ έζηεηιε ν Θεφο ηνλ Τηφ ηνπ ζηνλ θφζκν γηα λα 

θξίλεη ηνλ θφζκν αιιά ίλα ζσζεί ν θφζκνο δηα απηνχ
97

 ΄΄. Ζ ζσηεξία ινηπφλ ηνπ 

θφζκνπ είλαη θαη ην έξγν ηεο εθθιεζίαο, ε πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη έλσζε ηνπ 

θάζε ελφο κε ην Θεφ  θαη φισλ καδί, ε ηειείσζε ησλ πάλησλ ΄΄  ίλα ψζηλ ελ
98

΄΄, αιιά 

θαη ηεο θηίζεο νιφθιεξεο, νιφθιεξεο ηεο δεκηνπξγίαο . Απηφ ινηπφλ, είλαη αδχλαηνλ 

γηα ηνπο αλζξψπνπο ,φρη φκσο θαη γηα ηε ζεία Βνχιεζε. 
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98
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