
Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών 

Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως 

τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον 

αυτόματο και ανώδυνο τρόπο.  

Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας 

επιτεύχθηκαν με αγώνες και θυσίες.  

Κάθε αλλαγή του κόσμου απαιτεί απ’ αυτούς 

που την οραματίζονται αγώνες και θυσιαστικό 

φρόνημα. 



 Κήρυγμα και θαύματα 
στα Ιεροσόλυμα. 

 Θαρραλέα παραδοχή 
της πίστης στο 
Χριστό. 

 Αύξηση των πιστών. 
 

Η δράση των Αποστόλων 

http://8gym-perist.att.sch.gr/edu_material/ApostPavlos/paulus.htm


 Το Ιερατείο του Ναού και η Άρχουσα Τάξη (κυρίως οι 

Σαδδουκαίοι) ενοχλήθηκαν. 

 Έδωσαν εντολή να συλληφθεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης. 

Η αντίδραση  

της θρησκευτικής 

ηγεσίας 

Διωγμός: Η συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, καθώς και οι 
διώξεις ή και η εξόντωση ατόμων που πρεσβεύουν αντιλήψεις 
αντίθετες με την ιδεολογία και τις πεποιθήσεις των κρατούντων.  

http://www.panagiaodigitria.com/2012_01_01_archive.html


 «Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ 
εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ 
λαλεῖν» Πράξ. 4, 20.  
 

Εμείς δε μπορούμε να μη 
μιλάμε γι’ αυτά που 
είδαμε κι ακούσαμε.               

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης προ του Συνεδρίου 



Απολογία αποστόλων μπροστά στο Συνέδριο 

«ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
ἀπόστολοι εἶπον· πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ 
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» Πράξ. 5, 29  

Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό 
και όχι στους ανθρώπους (όταν, 
εννοείται, το θέλημα των 
ανθρώπων  έρχεται σε αντίθεση με 
το θέλημα του Θεού).  

 Φυλάκιση 
 Θαύμα αποφυλάκισης 
 Νέα σύλληψη 
 Ομολογία Πέτρου 
 Συνετή παρέμβαση Γαμαλιήλ 
 Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι 

αφού μαστιγώθηκαν. 

Μην πλησιάζετε τους ανθρώπους 

αυτούς και αφήστε τους, διότι αν οι 

ιδέες αυτών και τα έργα αυτών είναι 

ανθρώπινα, από μόνα τους θα 

ανατραπούν εάν όμως είναι από τον 

Θεό, τότε δεν μπορείτε να κάνετε 

τίποτε... (Πράξ. ε΄ 38-39). 

http://pinelopitisithakis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_31.html


 Γεμάτος πίστη και δύναμη έκανε μεγάλα και 
καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. 

 Συνδιαλέγεται με τους ομοεθνείς του. 

 Διαφωνεί με τη διάδοση του χριστιανισμού μόνο 
στους Ιουδαίους της Παλαιστίνης.  

 Για τους φανατικούς Ιουδαίους (Ιερατείο, 
Γραμματείς και Φαρισαίους), ο Θεός ήταν 
αποκλειστικά δικός τους, έπρεπε να λατρεύεται 
μόνο στο Ναό των Ιεροσολύμων και ο μωσαϊκός 
νόμος ήταν αιώνιος. 

 Για το Στέφανο όλα αυτά είναι πράγματα σεβαστά 
αλλά ξεπερασμένα πια από το Χριστό.  

 

Η δράση του διακόνου Στεφάνου 



• Οι απόψεις του Στεφάνου τον 
οδήγησαν στη σύλληψη και τη 
δίκη του από το Συνέδριο. 

• Στην απολογία του ο 
Στέφανος τόνισε τις 
ευεργεσίες του Θεού προς 
τους Ιουδαίους και την 
αχαριστία τους.  

• Επίσης άσκησε οξύτατη 
κριτική στους θρησκευτικούς 
άρχοντες των Ιουδαίων, οι 
οποίοι εξοργίστηκαν, τον 
οδήγησαν έξω από την πόλη 
όπου και τον λιθοβόλησαν. 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


«Καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ 
καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον 
ἀγγέλου» Πράξ. 6, 15.  

Ένας Ιουδαίος ο Σαούλ, διώκτης 

των χριστιανών κρατούσε τα 

ρούχα αυτών που πετροβολούσαν  

http://fdathanasiou.wordpress.com/page/221/
http://www.e-shop.gr/o-saoyl-paylos-stin-ellada-p-BKS.0360125


 Ο Πρωτομάρτυρας       

( = πρώτος μάρτυρας) 

Στέφανος 
Η Εκκλησία τον τιμά στις 27  Δεκεμβρίου  

 

 

Ήταν το τίμημα (=αντίτιμο), που 

έπρεπε να πληρώσει η Εκκλησία 

στα πρώτα βήματά της, για να 

απελευθερωθεί από τον ιουδαϊκό 

εθνικισμό και να γίνει η 

οικουμενική Εκκλησία. 

 

 



Η διασπορά που γίνεται σπορά 

 Ο διωγμός του 34-36 

αναγκάζει πολλούς 

χριστιανούς να 

φύγουν απ’ την 

Ιερουσαλήμ. 

 Αυτό όμως είχε σαν 

συνέπεια την 

παραπέρα διάδοση 

του χριστιανικού 

μηνύματος στην 

Ιουδαία και την 

Σαμάρεια. 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/117.jpg


Πρώτο άνοιγμα στους εθνικούς 

 Το κήρυγμα των Αποστόλων και των πιστών που 

έφυγαν από την Ιερουσαλήμ περιοριζόταν στους 

Ιουδαίους και Σαμαρείτες. 

 Ο διάκονος Φίλιππος, λαμβάνει εντολή από 

άγγελο του Κυρίου να βαπτίσει έναν αιθίοπα 

αξιωματούχο και 

 ο Πέτρος χρειάστηκε ειδική αποκάλυψη, για να 

ευαγγελίσει τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο. 



Το 

όραμα 

του 

Πέτρου 

 

 

 
Αμέσως 

μετά το 

Άγιο 

Πνεύμα 

είπε στον 

Πέτρο: 

«Τρεις 

άντρες σε 

ζητούν. 

Κατέβα 

και 

πήγαινε 

μαζί τους 

χωρίς 

δισταγμό, 

γιατί εγώ 

τους 

έστειλα» 

(Πράξ. 10,  

19-20). 

http://www.credobiblestudy.com/images/acts of apostles/Acts_10_19-20.Carolsfeld.PetersVision.jpg


Η βάπτιση (από τον απόστολο Πέτρο) 

του Ρωμαίου εκατόνταρχου Κορνηλίου 

«Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι  

 ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις,  

 αλλά δέχεται τον καθένα,  

 σ’  όποιον λαό κι αν ανήκει,  

 αρκεί να τον σέβεται και να ζει 
σύμφωνα με το θέλημά Του».  

Πράξ. 10, 34-35  



O Φίλιππος 

βαφτίζει τον 

Αιθίοπα 

αξιωματούχο 
Πράξ. 8,38 

Ο διάκονος Φίλιππος συνομιλεί με 

τον Αιθίοπα αξιωματούχο, ενώ 

παρακολουθεί ο άγγελος που 

οδήγησε τον Φίλιππο εκεί. Υπάρχει 
παράδοση, κατά την οποία ο Αιθίοπας 

αυτός ονομαζόταν Djan-Darada και 

γιορτάζεται ως μάρτυρας στις 27 

Αυγούστου. 

http://o-nekros.blogspot.gr/2014/04/6-8.html


Στην Αντιόχεια οι ελληνιστές 

για πρώτη φορά άρχισαν να 

κηρύττουν συστηματικά και 

προς τους εθνικούς, 

ανοίγοντας έτσι την πόρτα 

της πίστης και σ’ αυτούς.   

Εκεί για πρώτη φορά οι 

χριστιανοί πήραν το όνομα 

χριστιανοί.   

Αντιόχεια: νέο χριστιανικό κέντρο 

 Εθνικοί (στο κείμενο της Καινής Διαθήκης αποκαλούνται «Έθνη») 

ονομάζονται όλοι οι υπόλοιποι λαοί που δεν είναι Εβραίοι.  

http://tomaylee-sagradasescrituras.blogspot.gr/2010_11_12_archive.html


Οι διωγμοί συνεχίζονται 

• Ο Ηρώδης θανατώνει δια μαχαίρας τον Ιάκωβο και φυλακίζει  τον 
Πέτρο. 

• Η εκκλησία μαραζώνει στην Ιερουσαλήμ. 
• Μια Ιερουσαλήμ που θα καταστραφεί όμως πλήρως από τους 

Ρωμαίους το 70 μ. Χ. 
• O Ιουδαίος Σαούλ, διώκτης αρχικά του Χριστιανισμού, θα μεταφέρει 

το μήνυμα του Χριστού στα Έθνη. 

Ιάκωβος ο Ζεβεδαίου, 

ο πρώτος μάρτυρας 

μεταξύ των Αποστόλων 

Άγγελος ελευθερώνει 

τον απόστολο Πέτρο. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2omJ19PPTYoJ:eisagios.blogspot.com/2009/04/30.html+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://www.panagiaodigitria.com/2012_01_01_archive.html


Η καταστροφή του Ναού από τους Ρωμαίους (πίνακας του Francesco Hayez) 

http://talkofjesus.com/jerusalem-a-city-of-sacrifice/



