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29 Ασγούζηοσ – 4 Σεπηεμβρίοσ                              Σάββαηο απόγεσμα 
 

10. Ο ΦΙΛΙΠΠΟ Χ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αιιά ζέιεηε ιάβεη δχλακηλ, φηαλ επέιζε ην Άγηνλ Πλεχκα εθ' 
πκάο, θαη ζέιεηε είζζαη εηο εκέ κάξηπξεο θαη ελ Ιεξνπζαιήκ θαη ελ πάζε ηε Ινπδαία θαη 
ακαξεία, θαη έσο εζράηνπ ηεο γεο.» Πξάμεηο 1/α’ 8. 
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Β‟ Κνξ. 4/δ‟ 18, Πξάμ. 
2/β‟ 44-47, 4/δ‟ 34-37, 6/ο‟ 1-7, Πξάμ. 8/ε‟ , 21/θα‟ 7-10. 
 
ηηο 40 κέξεο κεηαμχ ηεο ζηαχξσζεο θαη ηεο αλάιεςεο, ην βαζηθφ ελδηα-
θέξνλ ηνπ αλαζηεκέλνπ Υξηζηνχ ήηαλ ε παγθφζκηα απνζηνιή. ηελ Καη-
λή Γηαζήθε ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε δειψζεηο Σνπ ζρεηηθά κε ηελ 
Μεγάιε Απνζηνιή: Μαηζ. 28/θε‟ 18-20, Μάξθν 16/ηο‟ 15, Λνπθά 24/θδ‟ 
47-49, Ησάλ. 20/θ‟ 21, Πξάμ. 1/α‟ 5-8. Δλσκέλεο ζπληζηνχλ ηελ κεγαιχηε-
ξε απνζηνιή πνπ δφζεθε πνηέ ζε Υξηζηηαλνχο. Μεηαμχ ησλ εληνιψλ π-
πήξρε ε γεσγξαθηθή ζηξαηεγηθή ηεο απνζηνιήο, απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ – 
πνπ ήηαλ ε βάζε – ζηελ Ηνπδαία θαη ζηε ακάξεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα κέ-
ρξη ηα έζραηα ηεο γεο. Απηή ήηαλ κία εληνιή πνπ κε ζνβαξφηεηα επεδίσ-
μαλ λα εθπιεξψζνπλ. 
Απηή ηε γεσγξαθηθή ζηξαηεγηθή θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαη ν επαγγειηζηήο 
Φίιηππνο. χκθσλα κε ηηο Πξάμ. 8/ε‟ ην έξγν ηνπ επεθηάζεθε πέξα απφ 
ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζπλερψο δηεπξπλφηαλ. 
Πνηνο ήηαλ ν Φίιηππνο; Ση καο ιέεη ν Λφγνο ηνπ Θενχ γηα ηνλ ίδην θαη ην 
έξγν πνπ έθαλε ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθθιεζίαο; Ση κπνξνχκε λα δηδα-
ρζνχκε απφ ην ηεξαπνζηνιηθφ ηνπ έξγν; 
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Κσριακή 30 Ασγούζηοσ 
 

ΦΙΛΙΠΠΟ Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΖ 
Β’ Κορινθίοσς 4/δ’ 12 

 
θεθηείηε ηα ιφγηα ηνπ Παχινπ ζηε Β‟ Κνξ. 4/δ‟ 12, δεδνκέλνπ ηεο κειέ-
ηεο πνπ ζα έρνπκε γηα ηνλ επαγγειηζηή Φίιηππν, θάπνηνλ γηα ηνλ νπνίν 
δελ γλσξίδνπκε πνιιά. πσο ζα δνχκε, παξά ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο πνπ 
καο δίλνληαη γη‟ απηφλ, ν Φίιηππνο έθαλε ζπνπδαίν έξγν. Γλσξίδεηε άην-
κα πνπ έρνπλ θάλεη κεγάιν έξγν γηα ηνλ Θεφ αιιά πνηέ δελ αλαγλσξί-
ζηεθε ην έξγν ηνπο; Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ ηελ αξρή 
ηνπ Παχινπ, ηδηαίηεξα φηαλ ην έξγν πνπ θάλνπκε δελ ηξαβάεη ηελ πξνζν-
ρή; Γείηε επίζεο Α‟ Κνξ. 4/δ‟ 13. 
………………….…………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………. 
ηελ Καηλή Γηαζήθε ππάξρνπλ ηέζζεξα άηνκα κε ην φλνκα Φίιηππνο. Οη 
δχν εμ απηψλ απνθαινχληαλ θαη «Ζξψδεο» επεηδή ήηαλ κέιε ηεο νηθνγέ-
λεηαο ησλ Ζξσδηαλψλ, ε νπνία δηνηθνχζε κε ζθιεξφηεηα ην Ηζξαήι ηελ 
επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Οη άιινη δχν είραλ κεγάιν ξφιν ζηελ απν-
ζηνιή. Ο πξψηνο, ν Φίιηππνο απφ ηε Βεζζατδά, ήηαλ ν καζεηήο πνπ 
νδήγεζε ηνλ Ναζαλαήι ζηνλ Ηεζνχ (Ησάλ. 1/α‟ 43-46), ελψ αξγφηεξα, 
νδήγεζε ηνπο Έιιελεο ζηνλ Ηεζνχ (Ησάλ. 12/ηβ‟ 20,21). Ο δεχηεξνο Φί-
ιηππνο νλνκάζηεθε «επαγγειηζηήο», ζηηο Πξάμ. 21/θα‟ 8, γηα λα μερσξίδεη 
απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ καζεηή. Δκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ εθθιεζία 
ηεο Ηεξνπζαιήκ σο θάπνηνο πνπ δηαθνλνχζε ζηα ηξαπέδηα (Πξάμ. 6/ο‟ 2-
5), θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε επαγγειηζηήο θαη ηεξαπφζηνινο (Πξάμ. 8/ε‟ 12). 
Ζ ηεξαπνζηνιηθή ηνπ ππεξεζία, πνπ μεπεξλά ηα είθνζη ρξφληα θαη ζπ-
κπιεξψζεθε απφ ηηο ηέζζεξηο πξνθήηηζζεο θφξεο ηνπ, αλαθέξεηαη ζηηο 
Πξάμεηο. κσο ειάρηζηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη γηα ην 
παξειζφλ ηνπ. 
«Ο Φίιηππνο θήξπμε ην επαγγέιην ζηνπο ακαξείηεο, θαη ήηαλ απηφο πνπ 
βάπηηζε ηνλ Αηζίνπα επλνχρν. Γηα έλα δηάζηεκα ην έξγν ησλ δχν απηψλ 
εξγαηψλ (ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ Παχινπ) ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν. Ο δξη-
κχο δησγκφο πνπ εμαπέιπζε ν Παχινο θαη νη Φαξηζαίνη, έθεξε ηνλ δηα-
ζθνξπηζκφ ηεο εθθιεζίαο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη θαηέζηξεςε ην απνηειε-
ζκαηηθφ έξγν ησλ επηά δηαθφλσλ. Ζ θπγή απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ νδήγεζε 
ην, Φίιηππν λα αιιάμεη πεδίν δξάζεο κε απνηέιεζκα λα θάλεη ην έξγν γηα 
ην νπνίν ν Παχινο έδσζε ηε δσή ηνπ. Πνιχηηκεο ήηαλ νη ψξεο πνπ ν Φί-
ιηππνο θαη ν Παχινο πέξαζαλ ζε ζπλαλαζηξνθή ν έλαο ηνπ άιινπ. Αλα-
ηξηρηαζηηθέο ήηαλ νη αλακλήζεηο ηνπ θσηφο πνπ έιακςε απφ ηνλ Οπξαλφ 
ζην πξφζσπν ηνπ ηεθάλνπ θαζψο καξηπξνχζε, φηαλ ζηξάθεθε ζηνλ 
ανχι ηνλ δηψθηε, νδεγψληαο ηνλ αβνήζεην ζηα πφδηα ηνπ Ηεζνχ.» Δ. 
Υνπάηη, Sketches From the Life of Paul, ζ. 204. 
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Γεσηέρα 31 Ασγούζηοσ  
  

ΓΙΑΚΟΝΧΝΣΑ ΣΑ ΣΡΑΠΔΕΙΑ 
 

Γηαβάζηε Πξάμ. 2/β‟ 44-47, 4/δ‟ 34-37. Ση εηθφλα καο δίλεηαη γηα ηελ πξψ-
ηε εθθιεζία; 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
Γηα έλα δηάζηεκα ηα πξάγκαηα πήγαηλαλ θαιά γηα ηνπο πξψηνπο πηζηνχο. 
Δπεηδή φκσο φινη πέθηνπκε, εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο εληάζεηο. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 6/ο‟ 1-7. Ση πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ θαη πψο ηα αληηκε-
ηψπηζε ε εθθιεζία; 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
Ζ μαθληθή αλάπηπμε ηεο εθθιεζίαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ πξνθάιεζε θνηλσλη-
θή έληαζε. Ο Φίιηππνο καδί κε θάπνηνπο άιινπο, επηιέρζεθαλ λα αληηκε-
ησπίζνπλ ην πξφβιεκα. Μεηαμχ ησλ πηζηψλ ππήξραλ θαη ιηγφηεξν πξν-
λνκηνχρνη θαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη πνπ εμέθξαζαλ έληνλε δπζαξέ-
ζθεηα ζηνπο εγέηεο ηεο εθθιεζίαο γηα ηα θαζεκεξηλά γεχκαηα. Άξρηζαλ 
δηακαξηπξίεο γηα ηελ άληζε θαηαλνκή ηξνθήο ζηηο Διιελίδεο ρήξεο. Σν 
ζέκα ήηαλ ηδηαίηεξα επαίζζεην, θαη νη πξνθήηεο ζην παξειζφλ παξαθη-
λνχζαλ ηνλ ιαφ λα κε ιεζκνλεί ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά. 
Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο, νη 12 απφζηνινη καδί κε ηνπο πηζηνχο 
ζπγθεληξψζεθαλ θαη πξφηεηλαλ ηελ ρεηξνηνλία επηά αλδξψλ, πιήξεο 
Πλεχκαηνο Αγίνπ θαη ζνθίαο, γηα λα δηαθνλνχλ ζηα ηξαπέδηα ψζηε νη 12 
απφζηνινη λα εκκέλνπλ ζηελ «πξνζεπρή θαη ηε δηαθνλία ηνπ ιφγνπ» (δεί-
ηε Πξάμ. 6/ο‟ 3,4). Καη νη επηά άλδξεο είραλ ειιεληθά νλφκαηα, πηζαλφλ 
γηα λα έξζεη θαη ε ηζνξξνπία ζηνλ δηακεξηζκφ ηεο ηξνθήο θαη ζηηο παξα-
κειεκέλεο Διιελίδεο ρήξεο. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν Φίιηππνο. Απηή 
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Φίιηππνο αλαθέξεηαη ζηελ Αγία Γξαθή. Οη 
απφζηνινη ππνζηήξημαλ φηη ρξεηάδνληαλ επηπιένλ βνήζεηα ψζηε λα κελ 
θαηαπηάλνληαη απηνί κε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Σφληζαλ πσο ε θιήζε 
ηνπο ήηαλ λα αθνζησζνχλ ζην Λφγν ηνπ Θενχ θαη ζηελ πξνζεπρή. 
ΚΔΦΖ: Πνηα δεηήκαηα ζηελ ηνπηθή ζαο εθθιεζία πξνθαινχλ δηρφλνηεο θαη πψο κπν-
ξείηε λα αθήζεηε ηνλ Θεφ λα ζαο βνεζήζεη λα ηα ιχζεηε; 
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Τρίηη 1 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΖ ΑΜΑΡΔΙΑ 
 

Ο αχινο, έλαο κειινληηθφο ηεξαπφζηνινο, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 
ζην ιηζνβνιηζκφ ηνπ δηαθφλνπ ηέθαλνπ, ηνπ πξψηνπ κάξηπξα ησλ Υξη-
ζηηαλψλ. Χζηφζν, απηφο ν δησγκφο ζπλέβαιιε ζηελ επέθηαζε ηνπ επαγ-
γειίνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 1-6. Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ δησγκνχ ζηελ Ηε-
ξνπζαιήκ; 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
Ζ ακάξεηα ήηαλ ε πξψηε γεσγξαθηθή ζηάζε γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Οη 
ακαξείηεο πίζηεπαλ φηη ήηαλ απφγνλνη Ηζξαειηηψλ πνπ είραλ παξακείλεη 
φηαλ νη Ηζξαειίηεο εμνξίζηεθαλ απφ ηνπο Αζζχξηνπο ην 722 π.Υ. Οη Ηζ-
ξαειίηεο, σζηφζν, πίζηεπαλ φηη νη ακαξείηεο ήηαλ απφγνλνη εηδσινια-
ηξψλ πνπ νη Αζζχξηνη ηνπο επέβαιιαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Ηζξαήι. Οη 
ζρέζεηο κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη ακαξεηηψλ ηελ επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο 
ήηαλ ηεηακέλεο θαη κε μεζπάζκαηα βίαο. Χζηφζν, φπσο είδακε, ν Ηεζνχο 
είρε ήδε μεθηλήζεη ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν εθεί, φηαλ ζπλαληήζεθε κε ηε 
γπλαίθα ζην πεγάδη, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επαγγέιηζε ην ιαφ ηεο. 
Ζ θιήζε ηνπ Φηιίππνπ γηα δηαθνλία ζηα ηξαπέδηα κεηαηξάπεθε ζε θιήζε 
γηα ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ζηνπο ακαξείηεο. Παξφηη ζξεζθεπηηθφο θπγάο, 
εμαηηίαο ηνπ δησγκνχ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, δελ έραζε ην ρξφλν ηνπ. Γηαθήξπ-
με φηη ν Μεζζίαο πνπ αλακέλαλε, Ηνπδαίνη θαη ακαξείηεο, είρε έξζεη 
(Πξάμ. 8/ε‟ 5,12). 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 6-15. Πφζν επηηπρεκέλε ήηαλ ε δηαθνλία ηνπ Φηιίπ-
πνπ ζηε ακάξεηα; 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Ο Φίιηππνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Κχξην, ζηελ αξρή ηνπ ηεξαπνζην-
ιηθνχ έξγνπ, ζε μέλνπο αγξνχο. Ζ δήισζε ηεο ακαξείηηζζαο φηη «δελ 
ζπγθνηλσλνχζηλ νη Ηνπδαίνη κε ηνπο ακαξείηαο» (Ησάλ. 4/δ‟ 9) ήηαλ έλα 
ζέκα πνπ αλήθε ζην παξειζφλ. 
ΚΔΦΖ: Πνηεο πξνθαηαιήςεηο θαη κλεζηθαθίεο πνπ έρνπλ δειεηεξηάζεη ηε ςπρή ζαο 
πξέπεη λα γίλνπλ παξειζφλ; Γελ έθηαζε ν θαηξφο λα ηα αθήζεηε φια πίζσ; 
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Τεηάρηη 2 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΜΔ ΣΟΝ ΑΙΘΙΟΠΑ 
 
χκθσλα κε ηηο Πξάμ. 8/ε‟ 26-39, ε επφκελε θνξά πνπ βιέπνπκε ηνλ 
Φίιηππν είλαη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Αηζίνπα, ηνλ δηαρεηξηζηή 
«πάλησλ ησλ ζεζαπξψλ» ηεο Καλδάθεο, θέξλνληαο ηελ απνζηνιή έλα 
βήκα πην θνληά «ζηα έζραηα ηεο γεο» (Πξάμ. 1/α‟ 8). Ο Φίιηππνο ήηαλ ν 
ζχλδεζκνο ηεο απνζηνιήο πνπ έλσλε ηε ακάξεηα κε ηε Γάδα. Απφ ηε 
ακάξεηα, βφξεηα ηεο Ηεξνπζαιήκ, ν Φίιηππνο θιήζεθε λα πάεη ζηε Γάδα 
πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σν έξγν ηνπ ζηε ακάξεηα ήηαλ 
ζπιινγηθφ, ελψ ζηε Γάδα εζηίαδε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα κφλν άηνκν. 
ηε ακάξεηα, ν Φίιηππνο κπνξνχζε λα κηιήζεη γηα ηνλ Υξηζηφ ρξεζηκν-
πνηψληαο κφλν ηα πέληε πξψηα βηβιία ηνπ Μσπζή, κηαο θαη απηά κφλν 
απνδέρνληαλ νη ακαξείηεο. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχζε λα ρξε-
ζηκνπνηήζεη ην βηβιίν ηνπ πξνθήηε Ζζαΐα ζηα Διιεληθά. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 26-39 θαη ζηε ζπλέρεηα απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο: 
Πνηα πεξηθνπή ηνπ Ζζαΐα δηάβαδε εθείλε ηε ζηηγκή ν Αηζίνπαο (απφ ηνλ 
Ζζ. 53/λγ‟) θαη γηαηί απηή ήηαλ ε ηέιεηα επθαηξία γηα ηνλ Φίιηππν λα ηνλ 
επαγγειίζεη; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
..…………………………………………………………………………………... 
ε αληίζεζε κε ην έξγν ηνπ ζηε ακάξεηα, φπνπ ν Φίιηππνο έθαλε ζαχκα-
ηα (Πξάμ. 8/ε‟ 6), κε ηνλ Αηζίνπα ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα κειεηήζεη 
ηελ Αγία Γξαθή. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηφ γηα ηε δηαθνλία 
καο ζηνπο άιινπο; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Μφιηο ν Φίιηππνο εμήγεζε ζηνλ Αηζίνπα «ηα θαιά λέα ηνπ Ηεζνχ» θαη ηνλ 
βάπηηζε, ην Πλεχκα ηνπ Κχξηνπ ηνλ άξπαμε. Ο Φίιηππνο δελ είρε ηελ επ-
θαηξία λα κεηαδψζεη ηα πηζηεχσ θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ ζην λέν απηφλ 
πηζηφ. Ο Αηζίνπαο αθέζεθε λα δερζεί ηελ Υξηζηηαληθή πίζηε ζηα πιαίζηα 
ηεο Αθξηθαληθήο ηνπ θνπιηνχξαο, θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ Παιαηά Γηα-
ζήθε θαη ην Πλεχκα ηνπ Θενχ, ην νπνίν εξγαδφηαλ ήδε κέζα ηνπ, θαζψο 
ήδε ιάηξεπε ηνλ Κχξην θαη πίζηεπε ζηνλ Λφγν Σνπ. 
ΚΔΦΖ: Ο Φίιηππνο εμήγεζε ζηνλ Αηζίνπα ηα ζεκαληηθά εδάθηα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο 
γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Ιεζνχ. Γηαηί πξέπεη ν Ιεζνχο, ν ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζή Σνπ, λα 
απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ κελχκαηνο πνπ θέξλνπκε ζηνλ θφζκν; Πνηα ε αμία ηνπ κελχκα-
ηφο καο ρσξίο ηνλ Υξηζηφ; 
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Πέμπηη 3 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΦΙΛΙΠΠΟ Χ ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΖ, ΠΑΣΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΠΟΣΖ 
 

Ο Φίιηππνο ρεηξνηνλήζεθε γηα λα θάλεη ην έξγν ηνπ Κπξίνπ. Οη ζρνιηα-
ζηέο δηράδνληαη κε ην αλ ην φηη «Πλεχκα Κπξίνπ ήξπαζε ηνλ Φίιηππνλ» 
(Πξάμ. 8/ε‟ 39) ζεκαίλεη φηη ηνπ είπε λα πάεη ζηελ Άδσην (εδ. 40), ή εάλ 
κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν κεηαθέξζεθε εθεί. πσο θαη λα έρεη, ην ζεκα-
ληηθφ ζεκείν γηα εκάο είλαη φηη ν Φίιηππνο ήηαλ έλαο άλδξαο ππνηαγκέλνο 
ζην Άγην Πλεχκα, θαη γη‟ απηφ ν Θεφο κπφξεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη 
ψζηε λα θάλεη ζπνπδαίν έξγν γηα Δθείλνλ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 40. Ση δηαβάδνπκε γηα ηνλ Φίιηππν πνπ καο βνεζάεη 
λα θαηαιάβνπκε ην γηαηί νλνκάζηεθε «επαγγειηζηήο»; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
..………………………………………………………………………………...… 
Γηαβάζηε Πξάμ. 21/θα‟ 7-10. Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ηνλ Φίιηππν 
απφ απηά ηα ιίγα εδάθηα; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………...… 
..………………………………………………………………………………...… 
‟ απηήλ ηε θάζε ηεο ηζηνξίαο καζαίλνπκε φηη ν Φίιηππνο ήηαλ νηθνγε-
λεηάξρεο, κε ηέζζεξηο αλχπαληξεο θφξεο. Απφ ηφηε πνπ ζηακάηεζε λα 
είλαη δηάθνλνο θαη έγηλε επαγγειηζηήο, έπξεπε λα ηαμηδεχεη πνιχ. Γλσξί-
δνπκε γηα ην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ ζηε ακάξεηα, έπεηηα ζηε 
Γάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζ‟ φιεο ηηο πφιεηο ζε απφζηαζε 80 ρικ κεηαμχ Α-
δψηνπ θαη Καηζάξεηαο. Πνιχ πηζαλφλ λα έθαλε θαη άιια ηαμίδηα. πσο 
φινη νη ηεξαπφζηνινη, αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο θαη δησγκνχο. Πα-
ξφια απηά θξφληηδε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη κάιηζηα νη ηέζζεξηο θφξεο ηνπ 
είραλ ιάβεη απφ ην Άγην Πλεχκα ην ράξηζκα ηεο πξνθεηείαο. Ο Φίιηππνο 
είλαη κία καξηπξία γηα ην θαιφ παξάδεηγκα ησλ γνληψλ σο πξνο ηελ πί-
ζηε ηεο Υξηζηηαληθήο ηεξαπνζηνιηθήο νηθνγέλεηαο. 
ηελ πεξηθνπή δηαβάδνπκε φηη ν απφζηνινο Παχινο έκεηλε κε ηνλ Φίιηπ-
πν «εκέξαο πνιιάο» (εδ. 10). Πξηλ απφ εηθνζηπέληε ρξφληα, ν Παχινο, 
πνπ ηφηε ήηαλ γλσζηφο σο αχινο, ήηαλ αζπγθξάηεηνο δηψθηεο ησλ Υξη-
ζηηαλψλ (Πξάμ. 9/ζ‟ 1,2). Δμαηηίαο ηνπ δησγκνχ ηνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, νη 
πηζηνί αλάγθαζαλ ηνλ Φίιηππν λα θαηαθχγεη ζηε ακάξεηα (Πξάμ. 8/ε‟ 1-
5). Μεηά απφ ρξφληα, δηψθηεο θαη δησθφκελνο ζπλαληηνχληαη ζην ζπίηη ηνπ 
Φηιίππνπ. Ση ελδηαθέξνπζα ζπλάληεζε αδειθψλ θαη ζπλεξγαηψλ ελ Υξη-
ζηψ, ζηελ κεγάιε απνζηνιή γηα ηε δηάδνζε ηνπ επαγγειίνπ ζηνλ θφζκν! 
ΚΔΦΖ: Γηαηί ζην έξγν καο γηα ηνπο άιινπο δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ ζεκαληηθφηεξε 
ππνρξέσζή καο: ηελ νηθνγέλεηά καο; 
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Παραζκεσή 4 Σεπηεμβρίοσ                     Γύζη ηλίοσ: 19:51’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 88-95. 
 
«ηαλ ζθνξπίζζεθαλ κε ην δησγκφ, πήγαηλαλ παληνχ γεκάηνη ηεξαπν-
ζηνιηθφ δήιν. Αλαγλψξηδαλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ήμεξαλ φηη 
ζηα ρέξηα ηνπο θξαηνχζαλ ην ςσκί ηεο δσήο γηα έλα πεηλαζκέλν θφζκν 
θαη παξαθηλήζεθαλ απφ ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ λα κεηαδψζνπλ ην ςσκί 
απηφ ζε φινπο φζνπο ην ρξεηάδνληαλ… ηαλ ινηπφλ νη καζεηέο Σνπ δηψ-
ρζεθαλ απφ ηα Ηεξνζφιπκα, κεξηθνί βξήθαλ ζηε ακάξεηα αζθαιέο θα-
ηαθχγην. Οη ακαξείηεο δέρζεθαλ ηνπο αγγειηνθφξνπο απηνχο ηνπ επαγ-
γειίνπ, θαη νη Ηνπδαίνη πξνζήιπηνη ζπγθέληξσζαλ κία πνιχηηκε ζπγθνκη-
δή ςπρψλ, κεηαμχ εθείλσλ νη νπνίνη ζην παξειζφλ ήηαλ νη πην άζπνλδνη 
ερζξνί ηνπο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 90,91. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  πσο έρνπκε δεη ην επαγγέιην ζπάεη ηνπο θξαγκνχο κεηαμχ ησλ αλ-
ζξψπσλ. Απηφο ηνπιάρηζηνλ είλαη ν ζθνπφο, παξφηη νξηζκέλεο θνξέο 
απηφ δελ επηηπγράλεηαη. Γηαηί σο άλζξσπνη, αθφκε θαη σο Υξηζηηαλνί, πνπ 
μέξνπκε φηη φινη είκαζηε ίζνη ελψπηνλ ηνπ Θενχ, επηηξέπνπκε ηνπο θνη-
λσληθνχο θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο θξαγκνχο λα καο ρσξίδνπλ; Πψο κπνξεί 
ε εθθιεζία ησλ Αληβεληηζηψλ ηεο Δβδφκεο Ζκέξαο, σο παγθφζκην θίλε-
κα, λα απνζαξξχλεη ηέηνηνπ είδνπο πξνθαηαιήςεηο; 
2.  πσο είδακε, ν δησγκφο ηεο πξψηεο εθθιεζίαο αλάγθαζε ρξηζηηα-
λνχο λα ηξαπνχλ ζε θπγή, κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο δηάδνζεο ηνπ 
επαγγειίνπ – θάηη ην νπνίν δελ ζα ζπλέβαηλε εάλ δελ γηλφηαλ ν δησγκφο. 
Παξφηη ηειηθά βγήθε θάηη θαιφ κέζα απφ φιν απηφ, πξέπεη λα ζπκφκαζηε 
φηη ν ζξεζθεπηηθφο δησγκφο δελ είλαη πνηέ θαιφο, ζσζηφο, ή δηθαηνινγε-
κέλνο. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε καο πξνο φζνπο δηψθνληαη ιφγσ ηεο 
ζξεζθείαο ηνπο, αθφκε θη αλ δελ ζπκθσλνχκε κε ηα πηζηεχσ ηνπο; (Γείηε 
Λνπθά 6/ο‟ 31.) 


