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Ὁ ἀπόσ τολος Παῦλος

ΜΑΘΗΜΑ οΜΑΘΗΜΑ 2ο

Πρξ 9,1-30

Στό ξεκίνημα μποροῦμε νά θυμηθοῦμε τό τραγούδι «Συν τροφιά
μέ τόν Χριστό» ἀπό τή συλλογή χριστιανικῶν τραγουδιῶν «Πνευ-
ματικές Ὠδές Β΄», ἔκδ. «Χριστιανική Ἐλπίς» 32010, σ. 287, πού
μάθαμε τήν προηγούμενη χρονιά στό Μάθημα γιά τούς Δώδεκα
Ἀπο στό λους.

Γνωρίζετε, παιδιά, ἐκτός ἀπό τούς Δώδεκα Ἀποστόλους κά ποιον
ἄλλο μεγάλο ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ; Τόν ἀπόστολο Παῦλο. Ξέρετε
μήπως τί ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρίν γνωρίσει τόν Χριστό; Φο-
βερός διώκτης τῶν χριστιανῶν! Ἔμπαινε μέσα στά σπίτια τῶν χρι-
στιανῶν, ἅρπαζε ἄνδρες καί γυναῖκες, καί τούς ἔσερνε στή φυλακή.
Σκορποῦσε παντοῦ τόν φόβο καί τόν τρόμο. Τούς κυνηγοῦσε ὄχι
μόνο στά Ἰεροσόλυμα ἀλλά καί σέ ἄλλες πόλεις. Εἶχε βάλει σκοπό
του νά τούς σύρει ὅλους δεμένους στά Ἰεροσόλυμα, νά μήν ἀφήσει
ἐλεύθερο κανέναν χριστιανό. 

Γιατί τόσο μίσος; Τί κακό τοῦ ἔκανε ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές
Του; Ὁ Παῦλος ἦταν ἕνας ἁγνός Ἰουδαῖος. Ἀγαποῦσε πολύ τόν
Θεό, μελετοῦσε τήν Παλαιά Διαθήκη καί τηροῦσε μέ ἀκρίβεια τόν
νόμο της. Ὅταν ὅμως ἄκουσε γιά τόν Ἰησοῦ, νόμισε πώς μιά και-
νούργια θρησκεία ἐμφανίστηκε πού παραπλανοῦσε τούς Ἰουδαίους



ἀπό τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό. Γι᾿ αὐτό ἔγινε «πῦρ καί μανία»!
Γι᾿ αὐτό ἤθελε νά πάψει ν᾿ ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καί ζη-
τοῦσε νά ἐξοντώσει ὅλους τούς ὀπαδούς Του. 

Ἐπειδή ὅμως ὅλα τά ἔκανε ἀπό ζῆλο γιά τόν ἀληθινό Θεό καί
ἀπό ἄγνοια, ὁ Θεός δέν τόν ἄφησε νά ζήσει γιά πολύ μές στό σκο-
τάδι τῆς πλάνης. Ἄνοιξε τά μάτια τῆς ψυχῆς του μ᾿ ἕναν τρόπο πολύ
θαυμαστό.

Πήγαινε ὁ Παῦλος στή Δαμασκό τῆς Συρίας, γιά νά συλλάβει
καί ἐκεῖ τούς χριστιανούς. Στόν δρόμο, καθώς πλησίαζε στήν πόλη,
ξαφνικά ἕνα φῶς ἀπό τόν οὐρανό ἄστραψε γύρω του. Ἔπεσε κάτω
θαμπωμένος. Κι ἔτσι πεσμένος, ἀκούει μία φωνή νά τοῦ λέει: «Σα -
ούλ, Σαούλ, γιατί μέ καταδιώκεις;». («Σαούλ» ἦταν τό ἑβραϊκό του
ὄνομα, ἐνῶ «Παῦλος» τό ρωμαϊκό). Ποιός εἶναι αὐτός πού τοῦ μιλᾶ;
Ἀπό ποῦ ἔρχεται ἡ φωνή αὐτή; 

- Ποιός εἶσαι, κύριε; ρωτᾶ ξαφνιασμένος ὁ Παῦλος. 
- Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς πού ἐσύ καταδιώκεις, συνεχίζει νά μιλᾶ ὁ

Ἄγνωστος. Σήκω, λοιπόν, πήγαινε στή Δαμασκό καί ἐκεῖ θά μάθεις
τί πρέπει νά κάνεις.

Οἱ ἄνδρες πού τόν συνόδευαν ἔμειναν ἐμβρόντητοι! Ἄκουγαν
φωνή, ὅμως δέν ἔβλεπαν κανέναν! Ὅταν ὁ Παῦλος σηκώθηκε, τά
μάτια του ἦταν ἀνοιχτά, ἀλλά δέν μποροῦσε νά δεῖ. Οἱ συνοδοί του
τόν κρατοῦσαν ἀπό τό χέρι, ὥσπου νά φθάσουν στή Δαμασκό. Ἐκεῖ
ἔμεινε τρεῖς μέρες καί τρεῖς νύχτες χωρίς νά βλέπει. Κι οὔτε ἔφαγε
οὔτε ἤπιε τίποτε. 

Στή Δαμασκό ὑπῆρχε ἕνας εὐσεβής χριστιανός, ὁ Ἀνανίας.
Αὐτός, λοιπόν, παίρνει ἐντολή ἀπό τόν Χριστό νά πάει νά συναντήσει
τόν Παῦλο καί νά τόν θεραπεύσει. Ὁ Ἀνανίας στήν ἀρχή δίστα σε: 

- Κύριε, εἶπε, ἔχω ἀκούσει ἀπό πολλούς γι᾿ αὐτόν τόν ἄνδρα.
Πόσα ὑπέφεραν ἐξαιτίας του οἱ χριστιανοί στά Ἰεροσόλυμα! Κι ἐδῶ
ἦρθε μέ τήν ἐξουσία νά ὁδηγήσει δεμένους στά Ἰεροσόλυμα ὅλους
ὅσοι Σέ πιστεύουν. 
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- Πήγαινε, Ἀνανία, τοῦ ἀπάντησε ὁ Κύριος, γιατί τόν διάλεξα
γιά νά κηρύξει τό εὐαγγέλιό μου καί στούς εἰδωλολάτρες.

Πῆγε, πραγματικά, ὁ Ἀνανίας στό σπίτι ὅπου βρισκόταν ὁ Παῦ -
λος. Ἔβαλε πάνω του τά χέρια του καί τοῦ εἶπε: «Σαούλ ἀδερφέ, ὁ
Κύριος, ὁ Ἰησοῦς πού σοῦ φανερώθηκε στόν δρόμο, Αὐτός μ᾿ ἔστει -
λε σέ σένα, γιά νά βρεῖς καί πάλι τό φῶς σου καί νά πάρεις Πνεῦμα
Ἅγιο». Τότε σάν νά ἔπεσαν λέπια ἀπό τά μάτια τοῦ Παύλου! Ἄρ -
χισε νά βλέπει! Καί τό σπουδαιότερο, ἔβλεπε πιά ξεκάθαρα μέ τά
μάτια τῆς ψυχῆς του ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Βαπτί -
σ τηκε, λοιπόν, χριστιανός κι ἔγινε φλογερός ἀπόστολος τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ἄρχισε ἀμέσως νά κηρύττει. Στίς συναγωγές, ὅπου μαζεύονταν
οἱ Ἰουδαῖοι γιά νά μελετοῦν τήν Παλαιά Διαθήκη, ἐξηγοῦσε μέ
ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας γιά τόν
ὁποῖο μιλοῦσαν οἱ προφῆτες. Καί βεβαίωνε ὅτι αὐτός ὁ Ἰησοῦς εἶ -
ναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. 

Ὅλοι ὅσοι τόν ἄκουγαν ξαφνιάζονταν. «Αὐτός δέν εἶναι ὁ φο -
βερός διώκτης τῶν χριστιανῶν;» ἀναρωτιόντουσαν. Οἱ φανατικοί
Ἰουδαῖοι μάλιστα κατέστρωσαν ἕνα ὕπουλο σχέδιο γιά νά τόν ἐξον-
τώσουν. Ἔβαλαν δικούς τους ἀνθρώπους νά φρουροῦν μέρα νύχτα
τίς πύλες τῆς Δαμασκοῦ, καί περίμεναν πότε θά περάσει ἀπό κεῖ γιά
νά τόν σκοτώσουν! 

Οἱ χριστιανοί ἔμαθαν τό σχέδιό τους. Γι᾿ αὐτό, νύχτα κατέβασαν
κρυφά τόν Παῦλο ἀπό τό τεῖχος τῆς πόλης μέσα σ᾿ ἕνα μεγάλο
καλάθι! Ἔτσι ἔφυγε ὁ ἀπόστολος ἀπό τή Δαμασκό καί ἐπέστρεψε
στά Ἰεροσόλυμα. 

Ἀλλά καί ἐκεῖ οἱ φανατικοί Ἰουδαῖοι ζητοῦν πάλι νά τόν θανα-
τώσουν. Οἱ χριστιανοί τότε τόν φυγαδεύουν στήν πατρίδα του, τήν
Ταρσό.

Μετά ἀπ᾿ ὅλες αὐτές τίς περιπέτειες, τί ἔκανε ἄραγε ὁ ἀπόστολος
Παῦλος; Μήπως φοβήθηκε; Μήπως μαζεύτηκε δειλά δειλά σέ μιά
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γωνιά καί σώπασε; Ὄχι! Καμαρῶστε τόν φλογερό ἀπόστολο τοῦ
Χριστοῦ, πῶς ρίχνεται μέ ὁρμή στό ἱεραποστολικό ἔργο!

Ἀπό τόπο σέ τόπο, ἀπό πόλη σέ πόλη, μιλᾶ παντοῦ γιά τόν Χρι-
στό καί τήν ἀνάστασή Του. Καί σκεφτεῖτε ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή δέν
ὑπῆρχαν τά σύγχρονα μεταφορικά μέσα. Διανύει ἀτέλειωτα χιλιό-
μετρα μέ τά πόδια! Περπατᾶ σέ χωματόδρομους, σέ βουνά, σέ πα-
ραλιακούς δρόμους. Δέν λογαριάζει τόν κόπο οὔτε τούς κινδύνους
πού ἀπειλοῦσαν τή ζωή του. Στά Λύστρα τῆς Ἀσίας τόν λιθοβολοῦν
καί τόν ἀφήνουν σχεδόν νεκρό. Μόλις τόν σήκωσαν οἱ χριστιανοί,
πρίν ἀκόμη κλείσουν οἱ πληγές του, αὐτός συνεχίζει τό ἱεραποστο-
λικό του ἔργο! Τίποτε δέν μποροῦσε νά τόν συγκρατήσει. Ἕνας
πόθος, μία μόνο ἐπιθυμία φλόγιζε τήν καρδιά του: νά κηρύξει τό
εὐαγγέλιο σέ ὅλο τόν κόσμο! Καί πραγματικά, κατόρθωσε νά τό
κηρύξει ὄχι μόνο στήν Παλαισ τίνη καί σέ διάφορες πόλεις τῆς
Ἀσίας, ἀλλά διέσχισε θάλασσες, ἔφθασε στήν Κύπρο καί στήν Ἑλ -
λάδα μας, ἀκόμη καί στή Ρώμη, τήν πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς αὐ -
τοκρατορίας∙ δηλαδή, σέ ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο. 

Ἐδῶ στήν πατρίδα μας σέ ποιές πόλεις κήρυξε; (Δείχνουμε τόν
ἀντίστοιχο χάρτη, βλ. ἐποπτικό ὑλικό). Στούς Φιλίπ πους (τή σημε-
ρινή Καβάλα), στή Θεσσαλονίκη, στή Βέροια, στήν Ἀθήνα, στήν
Κόρινθο. Εἶναι ὁ ἀπόστολος τῆς Ἑλλάδας! Πρῶτος αὐτός ἔφερε
τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου καί διέλυσε τά σκοτάδια τῆς εἰδωλολατρίας.
Στό θαυμαστό αὐτό ἔργο του εἶχε πολύτιμους συνεργάτες τόν μα-
θητή του Τιμόθεο, τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ, τόν Σίλα καί ἄλλους.

Καί καθώς περιόδευε ὅλο τόν κόσμο, ἔγραφε καί ἐπιστολές-
γράμματα πρός τούς χριστιανούς τῶν πόλεων ἀπ᾿ ὅπου εἶχε περάσει
ἤ καί σέ μαθητές του, γιά νά συμβουλεύει, νά λύνει προβλήματα, ν᾿
ἀπαντᾶ σέ ἀπορίες. 14 Ἐπιστολές του ἔχουμε μέσα στήν Καινή Δια-
θήκη, γραμμένες ὅλες μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀνά-
μεσα σ᾿ αὐτές εἶναι ἡ Ἐπιστολή πρός τούς Φιλιππησίους, δύο Ἐ -
πιστολές πρός τούς Θεσσαλονικεῖς καί δύο πρός τούς Κορινθί ους.



Ἱεραποστολή

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔδωσε ὅλη τή ζωή του σ᾿ ἕναν μεγάλο
σκοπό: νά κηρύξει παντοῦ τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅπου βρι -
σκόταν, ἦταν τό σ τόμα τοῦ Χριστοῦ.

Καί στίς μέρες μας ὁ Θεός ψάχνει κάποια παιδιά -ὄχι μόνο με-
γάλους- γιά νά τούς ἀναθέσει μία τέτοια ἱερή ἀποστολή: νά γίνουν
τό δικό Του στόμα, νά μεταφέρουν τά λόγια Του, τήν ἀλήθεια Του,
τό φῶς Του σ᾿ ἐκείνους πού δέν Τόν γνωρίζουν.

Ὑπάρχουν στό σχολεῖο σας παιδιά πού ἐλάχιστα ξέρουν γιά τόν
Χριστό καί τό εὐαγγέλιό Του. Ὑπάρχουν στή γειτονιά σας, ἴσως καί
στήν οἰκογένειά σας, ἀνάμεσα στούς συγγενεῖς σας, πρόσωπα πού
δέν πηγαίνουν στήν ἐκκλησία, δέν διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή, δέν
κάνουν ἴσως τήν προσευχή τους. Ποιός θά τούς μιλήσει γιά τόν
Χριστό; Ποιός θά τούς δείξει τόν σωστό δρόμο;

Ὁ Θεός ψάχνει. Θά βρεῖ καί σήμερα παιδιά πού νά Τόν ἀγα -
ποῦν, γιά νά κάνουν ἱεραποσ τολή;

✓ Νά καλέσουν κι ἄλλα παιδιά στό Κατηχητικό.
✓ Νά ὁδηγήσουν μικρούς καί μεγάλους τήν Κυριακή στόν ναό.
✓ Νά συμβουλέψουν μέ λόγια Χριστοῦ.
✓ Νά προτρέψουν κι ἄλλους νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή. 
✓ Νά συστήσουν ἕνα χριστιανικό περιοδικό, νά χαρίσουν ἕνα

χριστιανικό βιβλίο.
Νά μήν ἡσυχάζουν ἄν δέν ὁδηγήσουν μία ψυχή κοντά σ τόν

Χριστό! Τά παιδιά πού ἀγαποῦν τόν Χριστό τό ζητοῦν σ τήν προσ -
ευχή τους: «Χριστέ μου, Σέ παρακαλῶ, βοήθησέ με νά ὁδηγήσω κι
ἐγώ μιά ψυχή κοντά Σου!».

Δέν ὑπάρχει, παιδιά, μεγαλύτερη εὐεργεσία ἀπό τήν ἱεραπο -
στολή. Ἔλεγε κάποιος πρώην εἰδωλολάτρης πού βαπτίστηκε χρι-
στιανός: «Ὅταν ἀξιωθῶ νά πάω στόν παράδεισο, θά τρέξω πρῶτα
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νά προσκυνήσω τόν Χριστό πού μ᾿ ἔσωσε μέ τή θυσία Του ἐπάνω
στόν Σταυρό. Κι ἀμέσως μετά, θά τρέξω νά φιλήσω τό χέρι τοῦ ἱερα-
ποστόλου πού μοῦ μίλησε γιά τόν Χριστό. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος
εὐεργέτης μου, ἀφοῦ αὐτός μοῦ γνώρισε τόν σωτήρα μου Χριστό!». 

Φανταστεῖτε, παιδιά, ν᾿ ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε σέ
κάποιους αὐτή τή μεγάλη εὐεργεσία: νά τούς συστήσουμε τόν Χρι-
στό! Ὑπάρχει, στ᾿ ἀλήθεια, μεγαλύτερη εὐτυχία;

Παῦλε, ἀπόστολε Χρισ τοῦ,
ἐσύ πού σκόρπισες τόν λόγο Του παντοῦ,

τό ἅγιο μήνυμά Του κι ἐγώ
βόηθα παντοῦ νά διαλαλῶ!

ΕΠΟΠΤ ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Εἰκόνες ἀποστόλου Παύλου.
2. Χάρτης μέ τίς πόλεις τῆς Ἑλλάδας πού ἐπισκέφτηκε

ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
3. Ἀπολυτίκιο καί ἄλλα τροπάρια σέ ἀρχεῖο κειμένου-

ἤχου.
4. Κρυπτόλεξο.
5. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.


