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22 Ασγούζηοσ – 28 Ασγούζηοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 
 

9. Ο ΠΔΣΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καη ν Πέηξνο είπε πξνο απηνχο· Μεηαλνήζαηε, θαη αο βαπηηζζή 
έθαζηνο πκψλ εηο ην φλνκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, θαη ζέιεηε ιάβεη ηελ 
δσξεάλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Γηφηη πξνο εζάο είλαη ε επαγγειία θαη πξνο ηα ηέθλα ζαο, 
θαη πξνο πάληαο ηνπο εηο καθξάλ, φζνπο αλ πξνζθαιέζε Κχξηνο ν Θεφο εκψλ.» Πξάμεηο 
2/β’ 38,39. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 2/β‟ 5-21, 10/η‟ 1-
8, 23-48, Ρσκ. 2/β‟ 14-16, Πξάμ. 10/η‟ 9-22, 11/ηα‟ 1-10, 15/ηε‟ 1-35. 
 
Ο Πέηξνο ήηαλ ν πξψηνο απφζηνινο πνπ δηαθήξπμε ην κήλπκα ηεο ζσ-
ηεξίαο ζηνπο Δζληθνχο. Δμαθνινπζνχζε λα έρεη κία εγεηηθή ζέζε ζηελ 
εθθιεζία γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, αθφκε θαη αθφηνπ ν 
Παχινο έγηλε ν θαη‟ εμνρήλ ηεξαπφζηνινο ησλ εζλψλ. Ο Πέηξνο καδί κε 
ηνλ Παχιν βνήζεζαλ ηελ πξψηε εθθιεζία θαη ηελ εγεζία ηεο, θπξίσο ηνπ 
Ηνπδαίνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο Μεγάιε Απνζηνιήο. 
Ο Πέηξνο εξγάζηεθε γηα κία ελσκέλε εθθιεζία, ελψλνληαο ηνπο πξνζή-
ιπηνπο Δζληθνχο – πνπ αγλννχζαλ ηα ζεκεία ηεο Ηνπδατθήο θνπιηνχξαο – 
κε ηνπο Ηνπδαίνπο πξνζήιπηνπο ησλ νπνίσλ νη ζπλήζεηεο ζεσξνχληαλ 
αδηακθηζβήηεηεο. πσο φινη νη πξσηνπφξνη ηεξαπφζηνινη, ν Πέηξνο έ-
πξεπε λα δηαρσξίζεη απφ ηηο ακεηάβιεηεο εληνιέο, ηηο εθαξκνγέο θαη ζπ-
λήζεηεο πνπ ήηαλ πνιηηηζκηθέο θαη δελ ήηαλ ζεκαληηθέο ζηε δσή ησλ πη-
ζηψλ, Ηνπδαίσλ ή Δζληθψλ. Γη‟ απηφ θαη ν Πέηξνο, ζην ζπκβνχιην ηεο Ηε-
ξνπζαιήκ, είπε γηα ηνπο Δζληθνχο: «θαη δελ έθακελ νπδεκίαλ δηάθξηζηλ 
κεηαμχ εκψλ θαη απηψλ, θαζαξίζαο ηαο θαξδίαο απηψλ δηά ηεο πίζηεσο» 
(Πξάμ. 15/ηε‟ 9) βνεζψληαο έηζη λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα πνπ απεηινχζε 
ηελ ελφηεηα ηεο πξψηεο εθθιεζίαο. 
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Κσριακή 23 Ασγούζηοσ 
 

Ο ΠΔΣΡΟ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
 

Σα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Ηεζνχ πξηλ ηελ αλάιεςή Σνπ είραλ ηεξαπνζηνιηθφ 
ραξαθηήξα: «Καη ζέιεηε είζζαη εηο εκέ κάξηπξεο θαη ελ Ηεξνπζαιήκ θαη ελ 
πάζε ηε Ηνπδαία θαη ακαξεία θαη έσο εζράηνπ ηεο γεο» (Πξάμ. 1/α‟ 8). 
Γηα κία αθφκε θνξά βιέπνπκε ηελ εληνιή γηα ηελ δηαθήξπμε ηνπ επαγγε-
ιίνπ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Πελήληα κέξεο αξγφηεξα απηή ε θιήζε άξρηζε 
λα εθηπιίζζεηαη, θαη ν Πέηξνο είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 2/β‟ 5-21. Πψο απηφ ην γεγνλφο δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ 
Θενχ λα δηαδνζεί ην επαγγέιην ζε φινλ ηνλ θφζκν, αιιά θαη ην ξφιν ησλ 
Ηνπδαίσλ ζηελ δηαθήξπμή ηνπ; 
…..………………………………………………………………………………… 
Ζ Μεγάιε Απνζηνιή βξήθε ηελ πξψηε ηεο εθπιήξσζε ηελ εκέξα ηεο 
Πεληεθνζηήο. Ζ επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο απνζθνπνχζε ζηνλ 
επαγγειηζκφ ηνπ θφζκνπ, θαη είρε ζπνπδαία απνηειέζκαηα ηελ εκέξα ηεο 
Πεληεθνζηήο. Απηφ σζηφζν, ήηαλ κία πξφγεπζε κφλν ησλ ζπνπδαίσλ 
απνηειεζκάησλ πνπ ζα έξρνληαλ ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Σν θή-
ξπγκα ηνπ Πέηξνπ εκπεξηείρε νξηζκέλα ζεκεία πνπ είλαη ζρεηηθά κέρξη 
θαη ζήκεξα: 
Πξψηνλ, φιεο νη πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη νη ππνζρέζεηο εθ-
πιεξψζεθαλ ζηνλ Υξηζηφ (Πξάμ. 2/β‟ 17-21), κία αιήζεηα πνπ θαλέξσζε 
ηα δπλακηθά έξγα θαη ζεκεία πνπ ζπλφδεπαλ ηε δηαθνλία Σνπ κέρξη ηνλ 
ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζή Σνπ (εδ. 22-24). 
Γεχηεξνλ, ν Ηεζνχο εμπςψλεηαη ζηα δεμηά ηνπ Θενχ θαη είλαη πιένλ ν 
Υξηζηφο (ν Μεζζίαο) θαη ν Κχξηνο φισλ (εδ. 33-36). ινη φζνη κεηαλννχλ, 
θαη βαπηίδνληαη ζην φλνκά Σνπ, ζα ιάβνπλ ζπγρψξεζε γηα ηηο ακαξηίεο 
ηνπο (εδ. 38,39). 
Δδψ βιέπνπκε ηνλ δξαζηήξην θαη απζφξκεην Πέηξν λα ππεξαζπίδεηαη 
ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Ηεζνχ. Ο Ηεζνχο ηνλ θάιεζε λα έρεη εγεηηθφ ξφιν ζηα 
πξψηα ρξφληα ηεο εθθιεζίαο. Παξφηη δελ ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλνο 
απφ ηηο εζληθέο πξνθαηαιήςεηο, θαη ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη 
πξνζαξκνζηηθφο ζηηο άιιεο θνηλσλίεο, ζε ζρέζε κε ηνλ απφζηνιν Παχιν 
(δείηε Γαι. 2/β‟ 11-14), ν Πέηξνο άλνημε ην δξφκν γηα ην επαγγέιην ζε πε-
ξίπνπ 15 έζλε, θαζψο θήξπμε ζηνπο Ηνπδαίνπο ηεο δηαζπνξάο ζηελ Ηε-
ξνπζαιήκ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζε κία ζεκαληηθή γέθπξα γηα 
λα θέξεη ηα θαιά λέα ζηνλ θφζκν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηεο επνρήο ηνπ. 
ΚΔΦΖ: Ση θαλεξψλεη ε ηζηνξία ηεο Πεληεθνζηήο γηα ηελ απφιπηε αλάγθε καο γηα Άγην 
Πλεχκα ζηε δσή καο; Ση επηινγέο κπνξνχκε λα θάλνπκε ψζηε λα είκαζηε πην αλνηθηνί 
ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο; 
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Γεσηέρα 24 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΑΦΤΠΝΙΖ ΣΟΤ ΚΟΡΝΖΛΙΟΤ: ΜΔΡΟ Α’ 
 

Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 1-8, 23-48. Ση δηδαζθφκαζηε απφ ηελ ηζηνξία απηνχ 
ηνπ Δζληθνχ γηα ηελ ζσηεξία θαη ηελ καξηπξία; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….………. 
Ζ αιιαγή ηνπ Κνξλήιηνπ, ελφο εηδσινιάηξε Ρσκαίνπ εθαηφληαξρνπ, έρεη 
νλνκαζηεί Πεληεθνζηή ησλ Δζληθψλ. Ζ ηζηνξία απηή ζηηο Πξάμεηο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή γηαηί αζρνιείηαη κε ην πην ακθηιεγφκελν ζέκα πνπ απα-
ζρνινχζε ηελ πξψηε εθθιεζία – κπνξεί έλαο Δζληθφο λα γίλεη Υξηζηηαλφο 
εάλ πξψηα δελ γίλεη Ηνπδαίνο; 
Ζ βάζε ηνπ Ρσκατθνχ ζηξαηνχ γηα φιε ηελ Ηνπδαία, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λνπ θαη ηεο Ηεξνπζαιήκ, ήηαλ ε Καηζάξεηα. Πνιχ πηζαλφλ ν Κνξλήιηνο λα 
είρε ππφ ηε δηαηαγή ηνπ 600 ζηξαηηψηεο πνπ ζπληζηνχζαλ ην ηάγκα ην 
ιεγφκελν Ηηαιηθφ. Σν φλνκά ηνπ ζπλδέεηαη κε κία ζεκαληηθή Ρσκατθή νη-
θνγέλεηα ζηξαηησηψλ, θαη κε πξφγνλν έλαλ δηνηθεηή πνπ λίθεζε ηνλ Αλλί-
βα, ηνλ ζηξαηεγφ ησλ Καξρεδνλίσλ πνπ γηα ρξφληα ήηαλ πνιέκηνο ηεο 
Ρψκεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν Κνξλήιηνο θνβφηαλ ηνλ Θεφ θαη καδί 
κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πξνζεχρνληαλ ζπρλά, ελψ ήηαλ γελλαηφδσξνο ζε 
φινπο φζνπο είραλ αλάγθε. Ο Θεφο άθνπζε ηηο πξνζεπρέο ηνπ θαη έζηεηιε 
έλαλ άγγειν κε έλα ηδηαίηεξν κήλπκα. 
«Παξαδερφκελνο ην Θεφ γηα Γεκηνπξγφ ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, ν Κνξ-
λήιηνο Σνλ ζέβνληαλ, αλαγλψξηδε ηελ εμνπζία Σνπ θαη δεηνχζε ηελ θαζν-
δήγεζή Σνπ γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο δσήο. Ήηαλ πηζηφο ζηνλ Κχξην ηφζν 
ζηα νηθνγελεηαθά φζν θαη ζηα επίζεκα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα. Δίρε 
νηθνδνκήζεη ζην ζπίηη ηνπ έλα βσκφ γηα λα πξνζθπλεί ην Θεφ. Γελ ηνι-
κνχζε λα εθηειέζεη ηα ζρέδηά ηνπ ή λα δηεθπεξαηψζεη ηηο επζχλεο ηνπ ρσ-
ξίο ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 114,115. 
Αμηνζεκείσηε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Κνξλήιηνπ φηαλ ζπλάληεζε ηνλ Πέ-
ηξν. Έπεζε λα ηνλ πξνζθπλήζεη, θάηη ην νπνίν ν Πέηξνο ζηακάηεζε. Απ-
ηφ πνπ βιέπνπκε είλαη φηη απηφο ν Δζληθφο αγαπνχζε ηνλ Θεφ θαη ήηαλ 
αθνζησκέλνο, αιιά είρε αθφκε πνιιά βαζηθά πξάγκαηα λα κάζεη. Χζηφ-
ζν, ε ζηηγκή γηα λα ηα κάζεη είρε θζάζεη.  
ΚΔΦΖ: Πνηα ζηνηρεία ηνπ Κνξλήιηνπ, παξά ηελ άγλνηά ηνπ, είλαη θαιφ λα αθνινπζή-
ζνπκε φινη ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή; 
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Τρίηη 25 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΑΦΤΠΝΙΖ ΣΟΤ ΚΟΡΝΖΛΙΟΤ: ΜΔΡΟ Β’ 
 

«Σφηε ν Πέηξνο αλνίμαο ην ζηφκα είπελ· Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ φηη δελ 
είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη, φζηηο θνβείηαη απηφλ 
θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη δεθηφο εηο απηφλ.» (Πξάμ. 10/η‟ 34,35). 
Μπνξεί απηά ηα ιφγηα λα κε θαίλνληαη ζε καο κεηαξξπζκηζηηθά, αιιά γηα 
εθείλνπο ν Πέηξνο έδσζε κία εθπιεθηηθή νκνινγία. Πξέπεη λα έρνπκε 
θαηά λνπ ην πνηνο ήηαλ ν Πέηξνο, απφ πνχ πξνήιζε θαη πνηα ήηαλ ηα 
δεηήκαηα κε ηα νπνία αγσληδφηαλ. (Γείηε Γαι. 2/β‟ 11-16.) Αλακθίβνια, ε 
εκπεηξία ηνπ κε ηνλ Κνξλήιην ηνλ βνήζεζε λα δεη αθφκε πην θαζαξά ηα 
ιάζε ηνπ θαη λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Θενχ 
γηα ην κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 33. Ση είπε ν Κνξλήιηνο ζηνλ Πέηξν πνπ έδεημε φηη, 
παξά ηελ άγλνηά ηνπ, αληηιήθζεθε πσο ην λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ηνλ 
Κχξην ζεκαίλεη λα Σνλ ππαθνχεη; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
Γηαβάζηε Πξάμ. 11/ηα‟ 14. Πψο απηφ ην εδάθην καο δείρλεη ηελ αλάγθε λα 
δηαδψζνπκε ην επαγγέιην αθφκε θαη ζε ζενζεβή άηνκα φπσο ν Κνξλήιη-
νο; 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
Πψο καο βνεζάεη ε πεξηθνπή ζηηο Ρσκ. 2/β‟ 14-16 λα θαηαλνήζνπκε ηη 
ζπλέβαηλε κε ηνλ Κνξλήιην; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
πσο είδακε, κπνξεί ν Κνξλήιηνο λα ήηαλ έλαο Δζληθφο «θνβνχκελνο 
ηνλ Θεφλ» (Πξάμ. 10/η‟ 2), σζηφζν είρε αθφκε πνιιά λα κάζεη (φπσο φινη 
καο). Χζηφζν, νη λεζηείεο, νη πξνζεπρέο θαη νη ειεεκνζχλεο ηνπ δείρλνπλ 
πφζν αλνηθηή ήηαλ ε θαξδηά ηνπ ζηνλ Κχξην, θαη έηζη ηνλ θαηάιιειν θαηξφ 
ν Θεφο εξγάζηεθε κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν ζηε δσή ηνπ. 
Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζ‟ απηήλ ηελ αλαθνξά πνπ αμίδεη λα ζπκφκαζηε, 
είλαη φηη ν άγγεινο πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ Κνξλήιην δελ ηνπ θήξπμε ην 
επαγγέιην, αιιά άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πέηξν, ν 
νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηνπ κίιεζε γηα ηνλ Ηεζνχ (δείηε Πξάμ. 10/η‟ 34-44). 
Δδψ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ρξεζηκνπνηεί ν Κχξηνο ηνπο αλ-
ζξψπνπο σο αγγειηνθφξνπο Σνπ ζηνλ θφζκν. 
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Τεηάρηη 26 Ασγούζηοσ 
 

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 
 

πσο είδακε, κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Κνξλήιην, ε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ Πέηξνπ σο πξνο ηνπο Δζληθνχο άιιαμε, θάηη πνπ νη άιινη Ηνπδαίνη 
πηζηνί δελ κπνξνχζαλ αθφκε λα αληηιεθζνχλ (δείηε Πξάμ. 10/η‟ 44,45). Ση 
ζπλέβε πνπ άιιαμε ηνλ Πέηξν; 
Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 9-22 θαη 11/ηα‟ 1-10. Ση καο ιέλε απηέο νη πεξηθνπέο 
γηα ην πφζν ιαλζαζκέλνο ήηαλ ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ Πέηξνπ, ψζηε ρξεη-
αδφηαλ θάηη ηφζν δξαζηηθφ γηα λα θαηαιάβεη; 
.…………………………………………………………………………………… 
Ζ πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ Κνξλήιηνπ θαη ν ξφινο ηνπ Πέηξνπ ζην ζέκα 
ηεο καξηπξίαο είραλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνζηνιή ηεο εθθιεζίαο, 
πνπ ν Θεφο επηθνηλψλεζε κε ππεξθπζηθφ ηξφπν κε ηνλ απφζηνιφ Σνπ. 
Σελ ψξα πνπ ν άγγεινο επηζθέθζεθε ηνλ Κνξλήιην, δφζεθε ζηνλ Πέηξν 
έλα φξακα. Ο Πέηξνο έκελε ζηελ Ηφππε, ζην ζπίηη ελφο βπξζνδέςε 
(Πξάμ. 9/ζ‟ 43, 10/η‟ 6, 32). Μία ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη ε βπξζν-
δεςία ήηαλ έλα απνθξνπζηηθφ επάγγεικα γηα ηνπο Ηνπδαίνπο επεηδή είρε 
λα θάλεη κε λεθξά ζψκαηα δψσλ, ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεζηκν-
πνηνχζαλ πεξηηηψκαηα. Οη βπξζνδέςεο δελ επηηξεπφηαλ λα κέλνπλ ζηηο 
πφιεηο, γη‟ απηφ θαη ν ίκσλ έκελε θνληά ζηε ζάιαζζα (Πξάμ. 10/η‟ 6). 
Σν γεγνλφο φηη ν Πέηξνο έκελε ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα δείρλεη φηη ν Πέηξνο 
είρε ήδε, πξηλ ην φξακά ηνπ, ζπλεηδεηνπνηήζεη νξηζκέλα ιάζε ζηνλ ηξφ-
πν ζθέςεο ηνπ πνπ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ην επαγγέιην. Σφζν ν Πέ-
ηξνο φζν θαη ν Κνξλήιηνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, έπξεπε λα αθήζνπλ ν-
ξηζκέλα πνιηηηζκηθά θνξηία. ινη νη άλζξσπνη, ζην φξακα ηνπ Πέηξνπ 
ζπκβνιηδφκελνη απφ «πάληα ηα ηεηξάπνδα ηεο γεο», είλαη παηδηά ηνπ 
Θενχ. Ζ θιήζε ηνπ Πέηξνπ γηα καξηπξία ζην ζπίηη ηνπ Κνξλήιηνπ, έδεηρλε 
πσο φινη νη άλζξσπνη γίλνληαη απνδεθηνί απφ ηνλ Θεφ, φρη φκσο θαη φ-
ιεο νη ζξεζθείεο. Ο Κνξλήιηνο ήηαλ ήδε ζενζεβνχκελνο, φπσο πνιινί 
άιινη ζηελ επνρή ηνπ. Χο ζηξαηησηηθφο ζίγνπξα είρε έξζεη ζε επαθή κε 
ηελ ιαηξεία ηνπ Μίζξα, θαη σο αμησκαηνχρνο ζα ζπκκεηείρε ζηε ιαηξεία 
ηνπ απηνθξάηνξα. ια απηά φκσο δελ εγθξίλνληαλ απφ ηνλ Θεφ. 
Καη γηα εκάο ζήκεξα ππάξρεη έλα κάζεκα, θπξίσο γηα φζνπο πξνζεγγί-
δνπλ αλζξψπνπο κε κε Υξηζηηαληθφ δφγκα, εμηζψλνληαο ην δφγκα ηνπο κε 
ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ κν-
λαδηθψλ Βηβιηθψλ αμηψζεσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξνχκε λα ζεβαζηνχκε εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε πίζηε είλαη ιαλζαζκέλε, 
ρσξίο φκσο λα δψζνπκε ηελ εληχπσζε φηη πξεζβεχνπκε απηά ηα πηζηεχσ; Πνχ βξίζθε-
ηαη ε δηαθνξά ζην λα ζέβνκαη ηνπο αλζξψπνπο ζε αληίζεζε κε ην λα ζέβνκαη ηα πη-
ζηεχσ ηνπο; 
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Πέμπηη 27 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΙΔΡΟΤΑΛΖΜ 
 
Ζ επηηπρία πνπ είρε ην έξγν ζηα έζλε έζεζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ 
πξψηε εθθιεζία φζνλ αθνξά ηνπο Δζληθνχο πνπ πίζηεπαλ ζηνλ Ηεζνχ, 
κία πίζηε πνπ ηνπο «εγθέληξηδε» ζηελ Βηβιηθή πίζηε (Ρσκ. 11/ηα‟ 17). 
Δληάζεηο εκθαλίδνληαη φηαλ άλζξσπνη απφ άιιεο ζξεζθείεο θαη πνιηηη-
ζκνχο ελψλνληαη ζε κία ήδε εδξαησκέλε θνηλφηεηα πηζηψλ. ‟ απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, νη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί, κε ηελ πςειή εθηίκεζε πνπ είραλ 
ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο ηειεηέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ππέζεζαλ φηη νη Δ-
ζληθνί ζα απνδέρνληαλ θαη ζα ππάθνπαλ ζ‟ απηνχο ηνπο λφκνπο θαη ηηο 
ηειεηέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ ηειεηή ηεο πεξηηνκήο, ην βαζηθφ 
ζεκείν εηζφδνπ γηα ηνπο άλδξεο ζηελ Ηνπδατθή θνηλφηεηα, ζχκβνιν ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ηνπδατζκνχ. Έπξεπε νη Δζληθνί 
πηζηνί λα θάλνπλ πεξηηνκή; Οξηζκέλνη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί ζηελ Ηνπδαία 
ην πίζηεπαλ αθξάδαληα θαη ην έδεηρλαλ θεξχηηνληαο φηη ήηαλ απαξαίηεην 
γηα ηε ζσηεξία ηνπο. 
Ση ζπλέβε ζην ζπκβνχιην ηεο Ηεξνπζαιήκ πνπ βνήζεζε λα δηεπζεηεζεί 
απηφ ην ζεκαληηθφ ζέκα; Πξάμ. 15/ηε‟ 1-35. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Παξφηη ην ζέκα ηεο πεξηηνκήο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε ην 
πκβνχιην ζηελ Ηεξνπζαιήκ, αλαθέξζεθαλ θαη ζε άιια πξάγκαηα ηα ν-
πνία ην επαγγέιην δελ απαηηνχζε απφ ηνπο πξνζήιπηνπο πηζηνχο. Ζ α-
πφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ (εδ. 23-29) παξείρε κία θνηλή βάζε φπνπ Ηνπ-
δαίνη θαη Δζληθνί Υξηζηηαλνί κπνξνχζαλ λα ζπλππάξρνπλ κέζα απφ ηελ 
ζπλαδέιθσζε. Οη Ηνπδατθέο βαζηθέο αμίεο παξέκεηλαλ αμηνζέβαζηεο, αι-
ιά νη Δζληθνί δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πεξηηέκλνληαη. Ζ απφθαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ήηαλ πξαθηηθή θαη ζενινγηθή. Έζεζε έλα πξφηππν ζηελ εθ-
θιεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαη πξνβιήκαηα πξνηνχ θέξνπλ 
ηε δηαίξεζε. Έκπεηξνη ηεξαπφζηνινη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 
εζηηάδνπλ ζηα βαζηθά Υξηζηηαληθά πηζηεχσ θαη λα κελ παξαζχξνληαη απφ 
δεηήκαηα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πίζηε. 
ΚΔΦΖ: Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ην ζπκβνχιην ηεο Ιεξνπζαιήκ πνπ ζα βνεζή-
ζεη ηελ εθθιεζία λα αληηκεησπίζεη επίκαρα δεηήκαηα; Ση έθαλαλ πνπ κπνξεί λα απνηε-
ιέζεη πξφηππν γηα εκάο; 
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Παραζκεσή 28 Ασγούζηοσ                              Γύζη ηλίοσ: 20:01’ 
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 164-175. 
«Ο Πέηξνο είπε γηα ηελ έθπιεμε πνπ έλησζε φηαλ, ελψ κηινχζε ζηνπο 
ζπγθεληξσκέλνπο ζην ζπίηη ηνπ Κνξλήιηνπ ηα ιφγηα ηεο αιήζεηαο, δηαπί-
ζησζε φηη ην Άγην Πλεχκα είρε επηπέζεη ζηνπο αθξναηέο ηνπ, Δζληθνχο 
εμίζνπ θαη Ηνπδαίνπο. Σν ίδην έλδνμν θσο πνπ έιακπε πάλσ ζηνπο πεξη-
ηκεκέλνπο Ηνπδαίνπο έιακπε επίζεο πάλσ ζηνπο απεξίηκεηνπο Δζλη-
θνχο. Απηή ήηαλ ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Θενχ φηη ν Πέηξνο δελ έπξεπε λα 
ζεσξεί άιινπο αλψηεξνπο θαη άιινπο θαηψηεξνπο. Δπεηδή ην αίκα ηνπ 
Υξηζηνχ ήηαλ ηθαλφ λα θαζαξίζεη απφ θάζε κνιπζκφ… Ζ νκηιία ηνπ Πέ-
ηξνπ πξνδηέζεζε ηα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο λα αθνχζνπλ κε ππνκνλή ηνλ 
Παχιν θαη ην Βαξλάβα νη νπνίνη δηεγήζεθαλ ηηο πείξεο πνπ ηνπο ζπλέβε-
ζαλ ελψ εξγάδνληαλ γηα ηνπο Δζληθνχο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 168,169. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Σν φξακα ηνπ Πέηξνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο σο έλδεημε φηη ν 
λφκνο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πεξί θαζαξψλ θαη αθαζάξησλ, δελ ηζρχεη. 
Σν λφεκα ηνπ νξάκαηνο εξκελεχζεθε μεθάζαξα απφ ηνλ ίδην ηνλ Πέηξν: 
«λα κε ιέγσ κεδέλα άλζξσπνλ βέβεινλ ή αθάζαξηνλ» (Πξάμ. 10/η‟ 28). 
Σν φξακα ινηπφλ δελ είρε λα θάλεη κε ηε δηαηξνθή αιιά κε ηελ απνδνρή 
ησλ άιισλ αλζξψπσλ σο παηδηά ηνπ Θενχ, αλεμαξηήηνπ εζληθφηεηαο, 
επαγγέικαηνο, ή ζξεζθείαο. Γηαηί φκσο νη άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ 
σο επηρείξεκα γηα ηελ δηαηξνθή; Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν πξνζε-
θηηθνί πξέπεη λα είκαζηε κε ην πψο εξκελεχνπκε ηελ Αγία Γξαθή; 
2.  Μείλεηε πεξηζζφηεξν ζηε Ρσκ. 2/β‟ 14-16. Πψο πξέπεη σο εθθιεζία 
λα ζρεηηζηνχκε κ‟ απηήλ ηελ ηδέα φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή; Δθφζνλ 
εθείλνη πνπ δελ έρνπλ γξαπηψο ην λφκν, ηνλ έρνπλ γεγξακκέλν «ελ ηαηο 
θαξδίαηο απηψλ», γηα πνην ιφγν πξέπεη εκείο λα ηνπο θεξχμνπκε; 
3.  ηε κειέηε ηεο Πέκπηεο αλαθεξζήθακε ζηε ζχλνδν ηεο Ηεξνπζαιήκ 
θαη ζην φηη απνηειεί πξφηππν γηα ηελ εθθιεζία ζήκεξα. Γηαβάζηε ηα εδά-
θηα ζρεηηθά κε ην ζπκβνχιην (Πξάμ. 15/ηε‟ 1-35). Πνηα πξάγκαηα απνηε-
ινχλ πξφηππν γηα ηελ εθθιεζία ζήκεξα; Γηα παξάδεηγκα, δείηε (1) πξν-
ζσπηθέο εκπεηξίεο ηεο καξηπξίαο, (2) ηνλ ξφιν ηνπ επαγγειίνπ, (3) ηνλ 
ξφιν ηεο Αγίαο Γξαθήο, (4) ην ξφιν ησλ απνζηνιψλ θαη (5) πψο νη άλ-
ζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ ζην ζπκβνχιην. 
 


