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5 Σεπηεμβρίοσ – 11 Σεπηεμβρίοσ                           Σάββαηο απόγεσμα 
 

11. Ο ΠΑΤΛΟ: ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ Ζ ΚΛΖΖ 
 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δίπε δε πξνο απηφλ ν Κχξηνο, Ύπαγε, δηφηη νχηνο είλαη ζθεχνο 
εθινγήο εηο εκέ, δηά λα βαζηάζε ην φλνκά κνπ ελψπηνλ εζλψλ θαη βαζηιέσλ, θαη ησλ 
πηψλ Ιζξαήι, επεηδή εγψ ζέισ δείμεη εηο απηφλ φζα πξέπεη λα πάζε ππέξ ηνπ νλφκαηφο 
κνπ.» Πξάμεηο 9/ζ’ 15,16. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 9/ζ‟ 1, Φηιηπ. 
3/γ‟ 6, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 10, Πξάμ. 9/ζ‟ 1-22, 26/θο‟ 18, Γαι. 2/β‟ 1-17. 
 
Έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα πξφζσπα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είλαη ν Παχινο, 
γλσζηφο θαη σο αχινο ηεο Σαξζνχ. Ο Παχινο ήηαλ γηα ηελ πξψηε Υξη-
ζηηαληθή εθθιεζία φηη ήηαλ θαη ν Μσπζήο γηα ηνλ ιαφ Ηζξαήι. Ζ δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ν Μσπζήο έβγαιε ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ απφ ηνπο Δζλη-
θνχο πξνθεηκέλνπ ν Ηζξαήι λα κπνξεί λα θάλεη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ελψ 
ν Παχινο κεηέδσζε ην Λφγν ηνπ Θενχ ζηνπο Δζληθνχο πξνθεηκέλνπ θαη 
νη Δζληθνί λα θάλνπλ ην ζέιεκά Σνπ.  
πγθξηηηθά κε φινπο ηνπο άιινπο Υξηζηηαλνχο ηνπ 1

νπ
 αηψλα, γηα ηνλ 

Παχιν γλσξίδνπκε ηα πεξηζζφηεξα. Σνλ ζπκφκαζηε ηδηαίηεξα γηα ηε κε-
γάιε ηνπ ζπλεηζθνξά ζηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ εζληθψλ. Σα ηεξαπνζηνιη-
θά ηνπ ηαμίδηα θαη ε καξηπξία ηνπ ζηα έζλε γχξσ απφ ηε Μεζφγεην, έζε-
ζαλ ζαπκάζηα παξαδείγκαηα γηα ηηο Υξηζηηαληθέο απνζηνιέο ησλ επφκε-
λσλ γελεψλ.  
Ο Παχινο μεξίδσζε ηα Βηβιηθά απφιπηα ηηο Ηνπδατθήο θνπιηνχξαο, εθεί 
φπνπ ν πνιηηηθφο, ν ηειεηνπξγηθφο, θαη ν εζηθφο λφκνο είραλ αλακηρζεί 
ηφζν πνιχ ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξνχζε λα γίλεη εχθνια δηαρσξηζκφο 
ησλ Ηνπδατθψλ παξαδφζεσλ απφ ην αηψλην κήλπκα ηνπ Θενχ γηα ηα έζλε. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα κειεηήζνπκε γηα ην δεχηεξν πην δεκνθηιέο πξφ-
ζσπν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο.
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Κπξηαθή 6 επηεκβξίνπ 
 

Ο ΑΟΤΛ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΡΟ 
 
Ο ανχι γελλήζεθε ζηελ Σαξζφ, κία ζεκαληηθή πφιε κεηαμχ πξίαο θαη 
δπηηθήο Αζίαο (Πξάμ. 22/θβ‟ 3). Ζ Σαξζφο ήηαλ έλα πνιππνιηηηζκηθφ θέ-
ληξν εκπνξίνπ θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη θαηνηθία γηα έλα δηάζηεκα ηνπ 
γλσζηνχ Ρσκαίνπ ξήηνξα θαη ζπγθιεηηθνχ Κηθέξσλ. Οη γνλείο ηνπ ανχι 
ήηαλ Ηνπδαίνη ηεο δηαζπνξάο (Ηνπδαίνη πνπ δελ έκελαλ ζην Ηζξαήι), απφ 
ηε θπιή Βεληακίλ. Σν Δβξατθφ ηνπ φλνκα ήηαλ ανχι, αιιά φηαλ μεθίλεζε 
ηελ απνζηνιή ηνπ ζηνπο εζληθνχο (Πξάμ. 13/ηγ‟ 9) πήξε ην φλνκα Παχ-
ινο. Δπίζεο, επεηδή ήηαλ Φαξηζαίνο (Φηιηπ. 3/γ‟ 5), πνιχ πηζαλφλ λα ή-
ηαλ παληξεκέλνο, αιιά δελ καο δίλεηαη θακία πιεξνθνξία γηα ηελ νηθνγέ-
λεηά ηνπ, εθηφο απφ ην φηη θάπνηα ζηηγκή αλαθέξνληαη ε αδεξθή θαη ν α-
ληςηφο ηνπ (Πξάμ. 23/θγ‟ 16). Ο ανχι ήηαλ θαη Ρσκαίνο πνιίηεο (Πξάμ. 
22/θβ‟ 25-28). Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα εθπαηδεχηεθε ζηε ζπλαγσγή ηεο 
Σαξζνχ κέρξη ηα δψδεθα ηνπ ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπαηδεχηεθε 
ζηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ηνλ γλσζηφ δηδάζθαιν Γακαιηήι (Πξάμ. 22/θβ‟ 3). 
πσο ζπλεζηδφηαλ, έκαζε κία ηέρλε – ηελ ηέρλε ηνπ ζθελνπνηνχ (Πξάμ. 
18/ηε‟ 3). 
Οη Φαξηζαίνη ήηαλ γλσζηνί γηα ηελ επηκνλή ηνπο φηη φινη νη λφκνη ηνπ 
Θενχ, ηφζν νη γξαπηνί φπσο θαίλνληαλ ζηα βηβιία ηνπ Μσπζή φζν θαη νη 
πξνθνξηθνί πνπ κεηαδίδνληαλ απφ γεληά ζε γεληά, ήηαλ ππνρξεσηηθνί γηα 
φινπο ηνπο Ηνπδαίνπο. Ο απζηεξφο παηξησηηζκφο ηνπο θαη ε ζρνιαζηηθή 
ππαθνή ηνπο ζηνπο Ηνπδατθνχο λφκνπο, ηνπο έθαλαλ ππνθξηηέο θαη επη-
θξηηέο. Ο Παχινο, σζηφζν, δελ έθξπςε πνηέ ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο θαη ν 
παηέξαο ηνπ ήηαλ Φαξηζαίνη (Πξάμ. 23/θγ‟ 6). Σν γεγνλφο φηη ήηαλ Φαξη-
ζαίνο βνήζεζε ζην έξγν ηνπ, ηφζν πξνο ηνπο Ηνπδαίνπο φζν θαη πξνο 
ηνπο εζληθνχο. Σνλ φπιηζε κε ηελ ιεπηνκεξή γλψζε ηεο Παιαηάο Γηαζή-
θεο, ηελ δηαζέζηκε Αγία Γξαθή γηα ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο. Δπίζεο, 
γλψξηδε πνιχ θαιά ηηο πξνζζήθεο ησλ γξακκαηέσλ ζηνπο λφκνπο ηεο 
Παιαηάο Γηαζήθεο. Γη‟ απηφ θαη ήηαλ ν πιένλ θαηάιιεινο απφζηνινο πνπ 
κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηηο αηψληεο Θετθέο αιήζεηεο απφ ηηο πξνζζήθεο γηα 
ηελ Ηνπδατθή θνπιηνχξα, πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο θαη κπνξνχζαλ λα 
αγλνεζνχλ απφ ηνπο Δζληθνχο πνπ ήξζαλ ζηελ πίζηε. πσο είδακε απηφ 
ην ζέκα απαζρφιεζε πνιχ ηελ πξψηε εθθιεζία. Καη ζήκεξα, φκσο, ν 
ξφινο ηεο θνπιηνχξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ εθθιεζία.  
ΚΔΦΖ: Πνηα απφ ηα Υξηζηηαληθά πηζηεχσ καο έξρνληαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηελ 
θνηλσλία; Πψο δηαρεηξίδεζηε απηήλ ηε δηακάρε ρσξίο λα ζπκβηβάζεηε εθείλν πνπ δελ 
πξέπεη πνηέ λα ζπκβηβαζηεί; 
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Γεσηέρα 7 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΑΤΛΟ, Ο ΑΝΓΡΑ 
 
Γηαβάζηε Πξάμ. 9/ζ‟ 1, Φηιηπ. 3/γ‟ 6,8, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 9,10, Α‟ Σηκ. 1/α‟ 16, 
Γαι. 1/α‟ 14 θαη Β‟ Κνξ. 11/ηα‟ 23-33. Ση καο ιέλε απηά ηα εδάθηα γηα ηνλ 
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παχινπ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Παχινο ήηαλ ζίγνπξα έλαο άλδξαο κε κεγάιν δήιν. Πξηλ αλαγελλεζεί, 
ν δήινο ηνπ εθδεισλφηαλ κε ην λα δηψθεη ηνπο πηζηνχο ηεο πξψηεο εθ-
θιεζίαο. Τπνζηήξημε ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηνπ ηέθαλνπ (Πξάμ. 7/δ‟ 58) θπ-
ιάθηδε Υξηζηηαλνχο (Πξάμ. 8/ε‟ 3), απνηεινχζε ζαλαηηθή απεηιή γηα ηνπο 
καζεηέο (Πξάμ. 9/ζ‟ 1), θαη νξγάλσζε έθνδν ζηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ βξί-
ζθνληαλ ζε άιιε ρψξα (Πξάμ. 9/ζ‟ 2, Γαι. 1/α‟ 13). 
Σελ ίδηα ζηηγκή, βιέπνπκε επίζεο πσο ν δήινο θαη ε ζέξκε ηνπ ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ γηα θαιφ, κηαο θαη αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζην θήξπγκα ηνπ επ-
αγγειίνπ παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο. Μφλν θάπνηνο νιν-
θιεξσηηθά αθνζησκέλνο ζ‟ απηφ πνπ πηζηεχεη ζα κπνξνχζε λα αληαπε-
μέιζεη. Καη παξφηη έραζε ηα πάληα γηα ηνλ Υξηζηφ, δελ ιππήζεθε γηαηί ηα 
ζεψξεζε «ζθχβαια», άρξεζηα ζαλ ηα ζθνππίδηα. Ο Παχινο θαηάιαβε ηη 
είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή θαη ηη φρη. Δπίζεο, ν Παχινο ήηαλ ηαπεηλφο. Γελ 
ρσξάεη ακθηβνιία πσο ιφγσ ηεο ελνρήο ηνπ γηα ην δησγκφ πνπ είρε εμα-
πνιχζεη ζηνπο Υξηζηηαλνχο, ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ αλάμην γη‟ απηήλ ηελ 
θιήζε. Καη επηπιένλ, σο θάπνηνο πνπ θήξπμε ηε δηθαηνζχλε ηνπ Υξηζηνχ 
σο ηε κνλαδηθή καο ειπίδα γηα ζσηεξία, ήμεξε πφζν ακαξησιφο ήηαλ 
απέλαληη ζηνλ Άγην Θεφ, θαη απηή ε γλψζε ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ δηαηε-
ξεί ηαπεηλφ, ππνηαγκέλν, θαη επγλψκνλ.  
«ηαλ κηα αθηίλα απφ ηε δφμα ηνπ Θενχ, κηα αλαιακπή απφ ηελ αγηφηεηα 
ηνπ Υξηζηνχ δηαπεξάζεη ηελ ςπρή, θέξλεη ζε νδπλεξή απνθάιπςε θάζε 
θειίδα κνιπζκνχ θαη παξνπζηάδεη γπκλέο ηηο παξακνξθψζεηο θαη ηηο ει-
ιείςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα. Απνθαιχπηεη ηηο αλφζηεο επηζπκίεο, 
ηελ άζηαηε θαξδηά, ηα ξππαξά ρείιε.» Δ. Υνπάηη, Β.Υ. ζ. 20,21. 
ΚΔΦΖ: Καλείο καο δελ έρεη αλνζία ζηελ ππεξεθάλεηα. Πψο κπνξεί ν ηαπξφο θαη ε 
ζεκαζία ηνπ λα καο ζεξαπεχζνπλ απφ απηήλ ηελ ακαξηία; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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Τρίηη 8 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΑΠΟ ΑΟΤΛ Δ ΠΑΤΛΟ 
 
Γηαβάζηε Πξάμ. 9/ζ‟ 1-22 ηελ ηζηνξία ηεο αιιαγήο ηνπ Παχινπ. Πψο απηή 
ηνπ ε εκπεηξία ζπλδέεηαη κε ηελ ηεξαπνζηνιηθή ηνπ θιήζε; Γείηε επίζεο 
Πξάμ. 26/θο‟ 16-18. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
Απφ ηελ αξρή ήηαλ μεθάζαξν πσο ν Κχξηνο ζθφπεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηνλ Παχιν γηα λα πξνζεγγίζεη εμίζνπ Ηνπδαίνπο θαη Δζληθνχο. Καλέλα 
άιιν γεγνλφο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Παχινπ γηα ηεξαπφζηνινο δελ ζπ-
γθξίλεηαη κε απηφ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα αλαθέξζεθε ζε απηή ηνπ ηελ 
εκπεηξία. «Αιιά ζεθψζεηη θαη ζηήζη επί ηνπο πφδαο ζνπ· επεηδή δηά ηνχ-
ην εθάλελ εηο ζε, δηά λα ζε θαηαζηήζσ ππεξέηελ θαη κάξηπξα θαη φζσλ 
είδεο, θαη πεξί φζσλ ζέισ θαλεξσζή εηο ζε» (Πξάμ. 26/θο‟ 16). Ο Παχινο 
δελ ζα κπνξνχζε λα θεξχμεη ή λα δηδάμεη γηα θάηη πνπ ν ίδηνο δελ γλψξη-
δε. Αληηζέησο, ζα δίδαζθε θαη ζα θήξπηηε κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θα ηε 
γλψζε ηνπ γηα ηνλ Κχξην, κέλνληαο πάληα ζε αξκνλία κε ηνλ Λφγν ηνπ 
Θενχ (Γείηε Ρσκ. 1/α‟ 1,2). 
Γηαβάζηε Πξάμ. 26/θο‟ 18. Πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα απφ ην έξγν ηνπ 
Παχινπ; 
………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
Δδψ βιέπνπκε πέληε απνηειέζκαηα ηνπ ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ: 
1. Να αλνηρζνχλ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα δνπλ 
πσο ν Θεφο θαη ν Ηεζνχο είλαη ππαξθηνί, παξφληεο, δξαζηήξηνη, ειθπζηη-
θνί. 
2. Να κεηαθηλεζνχλ απφ ην ζθνηάδη ζην θσο, απφ ηελ άγλνηα ζηε γλψζε 
– βαζηθφ ζέκα ηνπ επαγγειίνπ (δείηε Λνπθά 1/α‟ 78,79). 
3. Να ζηξαθνχλ απφ ηε δχλακε ηνπ αηαλά ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. 
4. Να ιάβνπλ ζπγρψξεζε γηα ηηο ακαξηίεο. Σν πξφβιεκα ηεο ακαξηίαο 
έρεη ιχζε. Απηφ είλαη ην βαζηθφ κήλπκα ησλ Υξηζηηαλψλ. 
5. Να ιάβνπλ κία ζέζε ζηνπο αγηαζκέλνπο, ζηελ εθθιεζία δειαδή ηνπ 
Θενχ, αλεμαξηήηνπ έζλνπο, γέλνπο ή θπιήο. 
ΚΔΦΖ: Αλ θάπνηνο ζαο ξσηνχζε: «Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζνπ κε ηνλ Ιεζνχ; Ση κπνξείο 
λα κνπ πεηο γηα Δθείλνλ;» Ση ζα ηνπ ιέγαηε; 
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Τεηάρηη 9 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΠΑΤΛΟ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

«Απφ Ηεξνπζαιήκ θαη θχθισ κέρξη ηεο Ηιιπξίαο εμεπιήξσζα ην θήξπγκα 
ηνπ επαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ» (Ρσκ. 15/ηε‟ 19). Πνην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
γηα ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν κπνξνχκε λα βξνχκε ζ‟ απηφ ην εδάθην; Γείηε 
επίζεο Α‟ Κνξ. 1/α‟ 23, 2/β‟ 2, Γαι. 6/ο‟ 14, Φηιηπ. 1/α‟ 15-18. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Έλα είλαη ζίγνπξν γηα φιεο ηηο ηεξαπνζηνιηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Παχινπ, 
φπνπ θη εάλ πήγαηλε, βαζηθφ ηνπ θήξπγκα ήηαλ ν εζηαπξσκέλνο Υξηζηφο. 
Έηζη, έκελε πηζηφο ζην θάιεζκα ηνπ Υξηζηνχ, λα θεξχμεη γηα ηνλ Ηεζνχ. 
Σν κήλπκα γηα ηηο απνζηνιέο ζήκεξα είλαη πξνθαλέο: φ,ηη θαη λα θεξχη-
ηνπκε ή λα δηδάζθνπκε (θαη σο εθθιεζία έρνπκε πνιιά λα κνηξαζηνχκε 
κε ηνλ θφζκν), ν εζηαπξσκέλνο Υξηζηφο πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν 
θάζε επαγγειηζηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ.  
Ο Παχινο, σζηφζν, δελ θήξπηηε απιψο γηα ηνλ Ηεζνχ θαη κεηά ζπλέρηδε 
ην ηαμίδη ηνπ. θνπφο ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη εθθιεζίεο, λα μεθηλήζεη 
Υξηζηηαληθέο νκάδεο παληνχ φπνπ κπνξνχζε. Σν έξγν ηνπ ήηαλ ε ίδξπζε 
εθθιεζηψλ. 
Τπάξρεη έλα αθφκε ζηνηρείν ζην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ηνπ Παχινπ. 
Γηαβάζηε Κνι. 1/α‟ 28. Ση κνηάδεη λα ιέεη εδψ ν Παχινο; Πξφθεηηαη γηα επ-
αγγειηζκφ ή γηα καζεηεία; 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Γηαβάδνληαο ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ βιέπνπκε φηη δελ έρνπλ επαγγειη-
ζηηθφ ραξαθηήξα, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα φηη απεπζχλνληαη ζε άηνκα 
εθηφο εθθιεζίαο. Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξεο επηζηνιέο ηνπ απεπζχλνληαη 
ζε εδξαησκέλεο εθθιεζηαζηηθέο θνηλφηεηεο. Με άιια ιφγηα, ζην έξγν ηνπ 
Παχινπ πεξηιακβάλνληαη ε πνηκαληνξηθή θξνληίδα, ε δηαπαηδαγψγεζε, 
θαη ε γαινπρία ησλ εθθιεζηψλ. 
Δπνκέλσο, βιέπνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξία θεληξηθά ζηνηρεία ζηελ ηεξαπν-
ζηνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παχινπ: δηαθεξχηηεη ηνλ Ηεζνχ, ηδξχεη εθθιε-
ζίεο, θαη γαινπρεί ηηο ήδε εδξαησκέλεο εθθιεζίεο. 
ΚΔΦΖ: Θπκεζείηε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ δψζαηε καξηπξία ζε θάπνηνλ γηα ηελ πίζηε 
ζαο. Δίρε ν Ιεζνχο ηελ θεληξηθή ζέζε ζ’ απηά πνπ είπαηε; Πψο κπνξείηε λα βεβαησζείηε 
φηη ν Ιεζνχο έρεη ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε καξηπξία ζαο; 
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ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΖΣΑ 
 

ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λφκηδαλ φηη ππήξραλ δχν θαηε-
γνξίεο αλζξψπσλ – ν ιαφο ηνπο θαη νη άιινη. Γηα ηνπο Έιιελεο, φζνη δελ 
ήηαλ Έιιελεο ζεσξνχληαλ «βάξβαξνη». Γηα ηνπο Ηνπδαίνπο, φζνη δελ ή-
ηαλ Ηνπδαίνη ήηαλ «Δζληθνί». 
πσο είδακε λσξίηεξα, ε επηηπρήο ηεξαπνζηνιή ζηνπο Δζληθνχο αλά-
γθαζε ηελ εθθιεζία θαη ηνπο ππεπζχλνπο ηεο λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζρέζε 
κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη Δζληθψλ. Σν βαζηθφ εξψηεκα ήηαλ θαηά πφζν έλαο 
Δζληθφο κπνξνχζε λα γίλεη Υξηζηηαλφο ρσξίο πξψηα λα γίλεη Ηνπδαίνο. 
Γηαβάζηε Γαι. 2/β‟ 1-17. Ση ζπλέβε, θαη πψο απηή ε αλαθνξά δείρλεη ηελ 
πξφθιεζε ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» ζηνλ επαγγειηζκφ θαη ηελ απν-
ζηνιή; 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
«ηαλ αξγφηεξα ν Πέηξνο επεζθέθζεθε ηελ Αληηφρεηα, θέξδηζε ηελ εκπη-
ζηνζχλε πνιιψλ κε ηε ζπλεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο Δζληθνχο 
πηζηνχο. Γηα έλα δηάζηεκα θέξνληαλ ζχκθσλα κε ην νπξαλφζηαιην θσο. 
Δίρε κέρξη ηφηε ππεξληθήζεη ηε θπζηθή ηνπ πξνθαηάιεςε λα ηξψεη ζην 
ίδην ηξαπέδη κε ηνπο Δζληθνχο. ηαλ φκσο κεξηθνί απφ ηνπο ζηαζψηεο ηνπ 
ηειεηνπξγηθνχ λφκνπ Δβξαίνη θαηέθζαζαλ απφ ηα Ηεξνζφιπκα, αζηφρα-
ζηα ν Πέηξνο άιιαμε ηε ζηάζε ηνπ έλαληη ησλ πξνζήιπησλ πξψελ εηδσ-
ινιαηξψλ… Απηή ε έλδεημε αδπλακίαο απφ κέξνπο εθείλσλ πνπ ππήξμαλ 
αμηνζέβαζηνη θαη αγαπεηνί αξρεγνί πξνμέλεζε κία πνιχ νδπλεξή εληχ-
πσζε ζην λνπ ησλ Δζληθψλ πηζηψλ. Ζ εθθιεζία θηλδχλεπε λα δηακειη-
ζζεί.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ.173. 
Ο Παχινο αληηκεηψπηζε ην δήηεκα κε ηνλ Πέηξν θαη ζηάζεθε ππέξ ηεο 
πνιππνιηηηζκηθήο εθθιεζίαο. Οη Δζληθνί πξνζήιπηνη δελ ρξεηάδνληαλ λα 
Ηνπδατζηνχλ γηα λα γίλνπλ Υξηζηηαλνί. Σν πεξίπινθν ηζηνξηθφ ηνπ Παχ-
ινπ, σο αθνζησκέλνπ Φαξηζαίνπ, καζεηή ηνπ Γακαιηήι, Ρσκαίνπ ππε-
θφνπ, δεισηή δηψθηε θαη ηειηθά απφζηνινπ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνλ θαζη-
ζηνχζε θαηάιιειν λα δηαρσξίζεη ηηο αλαιινίσηεο εληνιέο απφ ηνπο πξν-
ζσξηλνχο πνιηηηζκηθνχο θαη ηειεηνπξγηθνχο θαλφλεο.  
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξείηε λα δηαρσξίζεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πίζηεο απφ ηηο θα-
ζαξά θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, αθφκε θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο; 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
 
«Δηο πάληαο έγεηλα ηα πάληα, δηά λα ζψζσ παληί ηξφπσ ηηλάο. Κάκλσ δε 
ηνχην δηά ην επαγγέιηνλ, δηά λα γείλσ ζπγθνηλσλφο απηνχ» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 
22,23). 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 19-23. Πνιινί ζχγρξνλνη ζρνιηαζηέο ρξεζηκνπνη-
νχλ ηνλ φξν «contextualization» γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ν Παχινο. Απηφο ν φξνο νξίδεηαη σο «νη πξνζπάζεηεο λα 
κεηαδνζεί ην Δπαγγέιην κε ιφγν θαη έξγν, θαη λα εδξαησζεί ε εθθιεζία κε 
θαηαλνεηνχο ηξφπνπο ζηνπο αλζξψπνπο, παξνπζηάδνληαο ηνλ Υξηζηηα-
ληζκφ έηζη πνπ λα αγγίδνληαη νη βαζχηεξέο ηνπο αλάγθεο, επηηξέπνληάο 
ηνπο έηζη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Υξηζηφ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνπιηνχ-
ξα ηνπο.» Darrell L. Whiteman, “Contextualization: The Theory, the Gap, 
the Challenge,” International Bulletin of Missionary Research, ηνκ. 21 
(Ηαλνπάξηνο, 1997), ζ. 2. 
«Οη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί, αληηθξίδνληαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ην λαφ, 
επφκελν ήηαλ λα αθήλνπλ ηε ζθέςε ηνπο λα παιηλδξνκεί ζηα ηδηφκνξθα 
πξνλφκηα ησλ Δβξαίσλ ζαλ έζλνο. ηαλ είδαλ ηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία λα 
απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ηεξνηειεζηίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Ηνπδατζκνχ 
θαη αληηιήθζεθαλ φηη ε ραξαθηεξηζηηθή νζηφηεηα ηελ νπνία αλέθαζελ α-
πέδηδαλ ζηηο εβξατθέο ζπλήζεηεο έκειιε ζε ιίγν λα εμαθαληζζεί ελφςεη 
ηεο θαηλνχξγηαο πίζηεο, πνιινί αγαλάθηεζαλ θαηά ηνπ Παχινπ πνπ ηνλ 
ζεσξνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλν γηα ηελ αιιαγή απηή. Αθφκε θαη 
νη καζεηέο δελ ήηαλ φινη πξνεηνηκαζκέλνη λα δερζνχλ κε πξνζπκία ηελ 
απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Μεξηθνί ήηαλ δεισηέο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ λφ-
κνπ. Καη έβιεπαλ ηνλ Παχιν κε δπζκέλεηα, επεηδή πίζηεπαλ φηη είρε πνιχ 
ραιαξέο αξρέο ζην δήηεκα ηεο ηήξεζεο ηνπ ηνπδατθνχ λφκνπ.» Δ. Υνπάηη, 
Π.Α. ζ. 172. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 20. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηά ηα 
ιφγηα ψζηε λα πξνζαξκφζνπκε ηελ απνζηνιή καο αλάινγα κε ηελ θνη-
λσλία πνπ βξηζθφκαζηε, ή αθφκε θαη ην πψο λα θάλνπκε πξνζσπηθή 
δηαθνλία θαη καξηπξία; 
2.  Παξά ην ακαξησιφ παξειζφλ ηνπ, ν Θεφο ζπγρψξεζε ηνλ Παχιν θαη 
ηνλ ρξεζηκνπνίεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε 
λα ζπγρσξνχκε ηνλ εαπηφ καο γηα φ,ηη έρνπκε θάλεη θαη λα επηθαιεζηνχκε 
ηε δηθαηνζχλε ηνπ Υξηζηνχ, επηηξέπνληάο Σνπ ζπγρξφλσο λα καο ρξεζη-
κνπνηήζεη φπσο Δθείλνο θξίλεη θαιχηεξα; 


