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Με το τζλοσ τθσ Αϋ περιοδείασ του αποςτ. Παφλου 
υπάρχουν δφο ομάδεσ χριςτιανϊν:

ΟΙ ΙΟΤΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΙΑΝΟΙ

• Είναι Iουδαίοι

• Ακολουκοφν τα ιουδαϊκά
ικθ και ζκιμα (περιτομι,
αργία Σαββάτου, ιουδαϊκζσ
νθςτείεσ και γιορτζσ,
αγνιςμοφσ και κακαριςμοφσ,
κυςίεσ ηϊων κ.ά.).

ΟΙ ΕΞ ΕΘΝΩΝ 
ΧΡΙΣΙΑΝΟΙ

• Είναι άλλθσ 
εκνικότθτασ

• Ήταν πρϊθν 
ειδωλολάτρεσ

• Είχαν τα δικά τουσ 
ικθ και ζκιμα (και 
όχι τα ιουδαϊκά).



Σο πρόβλθμα: Η ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ με τον Ιουδαϊςμό 

• Κάποιοι ιουδαιοχριςτιανοί (πολφ ςυντθρθτικοί
Ιουδαίοι απ’ τα Ιεροςόλυμα) απζφευγαν επιδεικτικά
τθν επαφι με χριςτιανοφσ πρϊθν ειδωλολάτρεσ.

• Τουσ κεωροφςαν «ακάκαρτουσ» και

• ζλεγαν ότι αυτοί (οι εξ εκνϊν χριςτιανοί), χωρίσ τθν
περιτομι, είναι κατϊτεροι από τουσ Ιουδαίουσ
χριςτιανοφσ, που είναι περιτμθμζνοι. Ζχουν
δευτερεφουςα κζςθ απ’ αυτοφσ.

• Ιςχυρίηονταν, πωσ οι εκνικοί πρζπει πρϊτα να
υποταχκοφν ςτο Νόμο του Μωυςι, και μετά κα
μποροφν να ςωκοφν με τθν αποδοχι του Ιθςοφ.



Η εντολι του Κυρίου:
ο ευαγγελιςμόσ 

όλων των εκνϊν.

“Πηγαίνετε να κάνετε
μαθητές μου όλα τα
έθνη, βαφτίζοντάς τους
στο όνομα του Πατρός
και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος και
διδάξτε τους να τηρούν
όλες τις εντολές που σας
έδωσα…”͍ϔϧϛ. 28, 19-20.

http://www.ocmm.org/dnn/


Η ΟΤΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ:
Η ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ με τον Ιουδαϊςμό.

• Οι ιουδαιοχριςτιανοί
βλζπουν τθν 
Εκκλθςία ςαν μια 
παραφυάδα-
κορφφωςθ του 
Ιουδαϊςμοφ

• και όχι ςαν κάτι 
ριηικά καινοφριο.

ΤΝΕΠΕΙΕ

αν επικρατοφςαν αυτζσ οι 
αντιλιψεισ:

• Νόκευςθ του χριςτιανιςμοφ

• Χάςιμο τθσ κακολικότθτάσ 
του και του πανανκρϊπινου 
χαρακτιρα του

• Τποβιβαςμόσ του ςε μια 
(κλειςτι) φυλετικι κρθςκεία.



Οι απόςτολοι Παφλοσ και Βαρνάβασ αντιδροφν:

ÁΥποςτθρίηουν ότι οι εκνικοί λάμβαναν τθ
ςωτθρία και τθ δωρεά του Αγίου Πνεφματοσ,
μόνο δια τθσ πίςτεωσ ςτον Ιθςοφ Χριςτό,
παραμζνοντασ εκνικοί.

ÁΠαφλοσ, Βαρνάβασ και μζλθ τθσ Εκκλθςίασ
Αντιοχείασ αποφαςίηουν να μεταβοφν ςτα
Ιεροςόλυμα για να λφςουν το πρόβλθμα και με
τουσ άλλουσ μακθτζσ.



φνοδοσ: ςυλλογικι λιψθ αποφάςεων 

Με τον όρο ςφνοδοσ ςτθν εκκλθςιαςτικι γλϊςςα
χαρακτθρίηεται μια τακτικι ι ζκτακτθ ςυνζλευςθ
εκκλθςιαςτικϊν αξιωματοφχων και κεολόγων
εμπειρογνωμόνων για τθν εξζταςθ δογματικϊν και
άλλων εκκλθςιαςτικϊν ηθτθμάτων.

Στθ Σφνοδο, το ανκρϊπινο ςτοιχείο τθσ
Εκκλθςίασ αποφαςίηει με τον φωτιςμό του
ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ.

«Όπου είναι ςυναγμζνοι δφο ι τρεισ ςτο όνομά
μου, εκεί είμαι κι Εγϊ ανάμεςά τουσ», (Ματκ. ιθϋ, 20).



Η ΑΠΟΣΟΛΙΚΗ ΤΝΟΔΟ 
τζλθ 48 αρχζσ 49 μ.Χ.

ΠΟΙΟΙ 
ΜΕΤΕΧΟΥΝ

Οι 
απόςτολοι

οι 
πρεςβφτεροι

(αντιπρόςωποι των πιςτϊν)

δθλ. όλθ 
θ Εκκλθςία
(Πράξ. 15, 22-23)



Πρϊτοσ πιρε το λόγο ο Πζτροσ

Τι υποςτιριξε;
ÁΟ Θεόσ δίνει το Άγιο Πνεφμα

ςτουσ εκνικοφσ και δεν κζλει
κάτι άλλο απ’ αυτοφσ εκτόσ
από τθν πίςτθ τουσ.

ÁΟ άνκρωποσ δεν ςϊηεται με
τισ τυπικζσ διατάξεισ του
Μωςαϊκοφ Νόμου, αλλά με
τθν πίςτθ και τθ Χάρθ του
Θεοφ.

http://www.ec-patr.org/mones/stavronikita/gr_eikonografia3.htm


Ζπειτα ο Παφλοσ και ο Βαρνάβασ

Τι υποςτιριξαν;

Σα ίδια, 
διθγοφμενοι τα 
καφματα που 
είδαν ςτθν 
περιοδεία τουσ.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2009_11_01_archive.html
http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2009/08/turkish-occupied-monastry-of-st.html


Ο Ιάκωβοσ (ο αδελφόκεοσ) ωσ Πρόεδροσ τθσ 
υνόδου διατφπωςε τθν τελικι απόφαςθ

·Όπωσ είπε ο προφιτθσ Ιωιλ
κάποτε όλα τα ζκνθ κα
λατρεφςουν τον Κφριο.

·Οι εκνικοί – Χριςτιανοί να
μθν υποχρεωκοφν να τθροφν
το Μωςαϊκό Νόμο.

·Να ςταλεί ςτθν Αντιόχεια μια
επιςτολι με τθν Απόφαςθ
τθσ Συνόδου.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dDlnBfc5mh4J:www.impantokratoros.gr/24C7D8C6.el.aspx+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Η ΑΠΟΦΑΗ
Οι χριςτιανοί
1. δεν οφείλουν να τθροφν τα ιουδαϊκά ζκιμα και ομοίωσ
2. οφείλουν να απζχουν από τθν ειδωλολατρία και τα ζκιμά τθσ.

«Οι απόςτολοι, οι πρεςβφτεροι και οι αδερφοί, χαιρετοφν τουσ αδερφοφσ
που προζρχονται από τουσ εκνικοφσ ςτθν Αντιόχεια, ςτθ Συρία και ςτθν
Κιλικία. Επειδι ακοφςαμε ότι μερικοί από μασ ιρκαν και ςασ τάραξαν με
τα λόγια τουσ και κλόνιςαν τισ ψυχζσ ςασ, χωρίσ να τουσ ζχουμε δϊςει
εντολι εμείσ, αποφαςίςαμε ομόφωνα να εκλζξουμε μερικοφσ άντρεσ και
να τουσ ςτείλουμε ς' εςάσ, μαηί με τουσ αγαπθτοφσ μασ Βαρνάβα και
Παφλο, που ζχουν αφιερϊςει τθ ηωι τουσ ςτο ζργο του Κυρίου μασ, του
Ιθςοφ Χριςτοφ. Στείλαμε, λοιπόν, τον Ιοφδα και το Σίλα, οι οποίοι κα ςασ
πουν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δθλαδι: ʰˉˇ˒ʰˋʾˋˍʹˁʶ˖ˌ
ˋ˖ˋˍˈʰˉˈ̱ ɯ̌ʴʽʃ̌˄ʶˏ˃ʰˁʰʽh̄ ˈ˃ʰˌ˄h˃ʹ̀ ʰˌʁ̄ ʽʲʱ˂ˇˎ˃ʶˁʰ˄ʷ˄ʰ
ˉˊˈˋʻʶˍˇʲʱˊˇˌΣʶˁˍˈˌʰˉˈhˎˍʱ̱hʰ˄ʰʴˁʰʾʰ: να απζχετε από τα
ειδωλόκυτα, το αίμα, το κρζασ από πνιγμζνα ηϊα και τθν πορνεία. Αν
φυλάγεςτε από αυτά, κα κάνετε το ςωςτό. Υγιαίνετε». Πράξ. 15, 23-29.
Αυτά τα τζςςερα πράγματα, είναι τα μόνα βάρθ, ςτα οποία
υποχρεοφνται οι εκνικοί να τθροφν το Νόμο!



· Η ΑΠΟΦΑΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΙΑΝΟΤ ΣΗ ΑΝΣΙΟΧΕΙΑ

· Οι δυο ομάδεσ Χριςτιανϊν (Εκνικοί και
Ιουδαίοι) μποροφςαν να παραμζνουν
διαφορετικοί μεν, αλλά ενωμζνοι.

Η απόφαςθ τθσ υνόδου μεταφζρεται ςτθν Αντιόχεια



Ο τρόποσ με τον οποίο λειτοφργθςε θ
Αποςτολικι φνοδοσ:

α. Συμμετείχαν όλα τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ.
β. Αποφάςιςαν όλοι μαηί.
γ. Δθμοκρατικόσ τρόποσ λειτουργίασ των

Συνόδων.
δ. Δεν ζμειναν προςκολλθμζνοι ςε Ιουδαϊκζσ

αντιλιψεισ.
ε. θμαντικό: «Αποφαςίςαμε όλοι εμείσ –

οδθγοφμενοι από το Άγιο Πνεφμα».

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΤΝΟΔΟΤ



φμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ υνόδου :

α. Η Εκκλθςία άφθςε κατά μζροσ τουσ Ιουδαϊκοφσ
κεςμοφσ.

β. Άνοιξε ο δρόμοσ για να γίνει ο Χριςτιανιςμόσ
πανανκρϊπινθ πίςτθ.

γ. Η Εκκλθςία ςτθρίηεται ςτθν ελευκερία.

δ. Όχι ςτθ δουλικι προςιλωςθ ςε διατάξεισ.



Ο «Αςπαςμόσ» των Αποςτόλων

Η ςτρογγυλι εικόνα (tondo) τθσ Ιεράσ Μονισ τθσ Πάτμου (15οσ αι.)
Η παράςταςθ αυτι αποτελεί ζνα ςφμβολο οικουμενικισ ειρινθσ και καταλλαγισ,
ςφμβολο πίςτεωσ και ενότθτασ τθσ Εκκλθςίασ

https://fouit.gr/2016/06/30/%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C/


Η αποςτολικι φνοδοσ 
ωσ πρότυπο των κατοπινϊν ςυνόδων

• Ο κεςμόσ των Συνόδων (ςυνοδικό ςφςτθμα) 
ζγινε ο εγγυθτισ τθσ διδαςκαλίασ και των 
αποφάςεων τθσ Εκκλθςίασ.

• Σε κάκε μεγάλο πρόβλθμα από εδϊ και ςτο 
εξισ θ λφςθ κα δίνεται με τισ Συνόδουσ

• Όπωσ και ςιμερα θ εκκλθςία ετοιμάηει μια 
Πανορκόδοξθ φνοδο για τθν αντιμετϊπιςθ 
ςφγχρονων προβλθμάτων.



ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ 2θ ΕΡΩΣΗΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ

Προςπακιςτε να αποκρυπτογραφιςετε τα χαρακτθριςτικά τθσ
Συνόδου και να διατυπϊςετε το μινυμά τθσ για τθ ςθμερινι
Εκκλθςία.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΚΗ ΤΝΟΔΟΤ:

Á Δθμοκρατικόσ τρόποσ λειτουργίασ τθσ Συνόδου
ÁΑποδζςμευςθ τθσ Εκκλθςίασ από τον Ιουδαϊκό τρόπο

ςκζψθσ
Á Η Εκκλθςία δεν είναι μια Ιουδαϊκι Θρθςκεία
Á Συνεργαςία των Πιςτϊν και του Αγίου Πνεφματοσ ςτθ

λιψθ αποφάςεων.



ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ «ΑΠΟΣΟΛΙΚΗ ΤΝΟΔΟΤ» ΗΜΕΡΑ

Μποροφν να ρυκμιςτοφν άριςτα οι ςχζςεισ των ανκρϊπων ςε
μια «πολυπολιτιςμικι κοινωνία»;
Ποια είναι θ κζςθ ενόσ Χριςτιανοφ ςτθ ςθμερινι κοινωνία μασ
που δεν αποτελείται μόνο από Χριςτιανοφσ ι μόνο από
Ζλλθνεσ ι μόνο από ανκρϊπουσ τθσ Εκκλθςίασ;
Το «Άνοιγμα τθσ Εκκλθςίασ προσ τουσ Εκνικοφσ» διδάςκει και
εμάσ ςιμερα:
1. Το Άγιο Πνεφμα δεν επιβάλλει ποτζ και πουκενά τθν

ομοιομορφία.
2. Το Άγιο Πνεφμα χαίρεται όταν τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ είναι

ενωμζνα.
3. Το Άγιο Πνεφμα ενϊνει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ςε μια

«ςυμφωνία» (όπωσ ςτθ μουςικι για τθ «ςυμφωνικι
ορχιςτρα» χρειάηονται πολλά είδθ μουςικϊν οργάνων και
πολλζσ «φωνζσ» ζτςι και ςτθν Εκκλθςία υπάρχει «κοινωνία
πολλϊν»).



Οι ɞɟɗɧŭɞɝɞɘŰɖɠȷűɟɘəɐɠ

εκδηλώνοσν ηην πίζηη και ηα

ζσναιζθήμαηά ηοσς ζηη

τριζηιανική λαηρεία. Δε διζηάζοσν

μάλιζηα να ɕɤɔɟŬűɑɕɞɡɜŰɞ

ɉɟɘůŰɧéɛŬɨɟɞ. ɇɞ ɑŭɘɞ

ζωγραθίζοσν əŬɘŰɖɜɄŬɜŬɔɑŬ,

ηη μεγάλη μηηέρα όλων μας,

όπως ηην αποκαλούν.

Γυρεφω ζναν ντόπιο ηωγράφο,
για να μου φτιάςει ζνα μαφρο Χριςτό.
Να μου ηωγραφίςει τον Κφριό μου και Πατζρα μου
μ’ ζναν όμορφο χιτϊνα
ςαν κι αυτόν που φοράει ο δικόσ μου γονιόσ.
Άκουςζ με, Χριςτζ μου και Πατζρα μου:
οι λευκοί ςε παράςτθςαν
ςαν ζναν ωραίο άντρα από τθ δικι τουσ φυλι,
οι κόκκινοι Ινδιάνοι ςε ηωγράφιςαν
ίδιο μαηί τουσ,
οι κίτρινοι ςου δάνειςαν το χρϊμα τουσ.
Θα αρνθκείσ τϊρα
να πάρεισ και το δικό μου χρϊμα,
το μαφρο;
Χριςτζ μου, αδερφζ μου και πατζρα μου,
πατζρα δικζ μου, πατζρα τθσ γθσ μου,
πατζρα τθσ μαφρθσ γθσ,
ζρχομαι απόψε το βράδυ να ςου πω το τραγοφδι αυτό:
Χριςτζ μου τθσ μαφρθσ γθσ
είςαι μαφροσ, είςαι ωραίοσ. 
(Aφρικανικι ποίθςθ 
από το περιοδικό «Πάντα τα Ζκνθ», τεφχοσ 3, 1982)

Ο μαφροσ Χριςτόσ

http://blogs.sch.gr/geapostoli/2013/03/18/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/thrisk_d/math/sel_86_94.pdf


ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ 4θ ΕΡΩΣΗΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ

Εδϊ και πολφ καιρό γίνονται προςπάκειεσ να ετοιμαςτεί μια Πανορκόδοξθ
Σφνοδοσ που κα αντιμετωπίςει προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ Ορκόδοξθσ
Εκκλθςίασ. Ποια, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κζματα κα ζπρεπε να τθν απαςχολιςουν;

1. Ο ρόλοσ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ
τθσ «πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ»

2. Ο «Πνευματικόσ Χαρακτιρασ» τθσ εκκλθςίασ – Να μθν
καταντιςει «κοςμικό ίδρυμα»

3. Ο ρόλοσ τθσ Εκκλθςίασ ωσ «οικουμενικισ κοινωνίασ» ενάντια
ςτον κίνδυνο «Παγκοςμιοποίθςθσ»

4. Ο ρόλοσ του «Καλοφ Κλθρικοφ» ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία
5. Ασ προτείνουμε και άλλα κζματα που μποροφν να

απαςχολιςουν μια «Πανορκόδοξθ Σφνοδο».




