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12 Σεπηεμβρίοσ – 18 Σεπηεμβρίοσ                          Σάββαηο απόγεσμα 
 

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 
 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ 
πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ επεθηεηλφκελνο, ηξέρσ πξνο ηνλ 
ζθνπφλ δηά ην βξαβείνλ ηεο άλσ θιήζεσο ηνπ Θενχ ελ Υξηζηψ Ιεζνχ.» Φηιηππεζίνπο 
3/γ’ 13,14. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Α‟ Κνξ. 1/α‟ 22-24, Α‟ 
Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 4/δ‟ 7, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 12-22, Πξάμ. 15/ηε‟ 38-41. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ηελ Ηνπδατθή 
ηζηνξία, θαζψο θαη ηε δσή θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ, ν Παχινο αλέ-
πηπμε ηε Υξηζηηαληθή έλλνηα ηεο ζσηεξίαο, εζηηάδνληαο ζηε δσή, ζην ζά-
λαην θαη ζηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. Λφγσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπ ππφβα-
ζξνπ ζηνλ Ηνπδατζκφ θαη ζηελ Διιελνξσκατθή θνηλσλία, ν Παχινο κπν-
ξνχζε λα εμπςψζεη ην επαγγέιην πέξα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πνιη-
ηηθνχ, ηειεηνπξγηθνχ θαη εζηθνχ λφκνπ ησλ Δβξαίσλ, θαη λα ην θάλεη πην 
πξνζηηφ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη 13 επηζηνιέο ηνπ Παχινπ ελίζρπζαλ 
ηελ πίζηε ησλ πηζηψλ. ‟ απηέο, αλαθέξζεθε ηφζν ζε δνγκαηηθά φζν θαη 
ζε πξαθηηθά ζέκαηα. πκβνχιεςε, ελζάξξπλε, θαη επέπιεμε, πάλσ ζε 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζσπηθή Υξηζηηαληθφηεηα, ηηο ζρέζεηο 
θαη ηε δσή ηεο εθθιεζίαο. Παξφια απηά ην βαζηθφ κήλπκα ησλ επηζηνιψλ 
ηνπ ήηαλ γηα ηνλ «Ηεζνχλ Υξηζηφλ, θαη ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ» (Α‟ Κνξ. 
2/β‟ 2). Σν έξγν ηνπ Παχινπ δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηηο επηζηνιέο. Δίλαη 
επίζεο γλσζηφο γηα ην ηεξαπνζηνιηθφ ηνπ έξγν θαη ηελ καξηπξία ηνπ επ-
αγγειίνπ απφ ηελ πξία έσο ηελ Ηηαιία, θαη πνιχ πηζαλφλ κέρξη θαη ηελ 
Ηζπαλία. Μέζα ζε κία δεθαεηία, ν Παχινο ίδξπζε εθθιεζίεο ζε ηέζζεξηο 
επαξρίεο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε ηελ απνζηνιή θαη ην κήλπκα ηνπ 
Παχινπ.
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Κπξηαθή 13 επηεκβξίνπ 
 

ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΙ ΙΟΤΓΑΙΟΙ 
 

Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 1/α‟ 22-24. Πψο απηά ηα εδάθηα κάο βνεζάλε λα θαηα-
ιάβνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζρε-
ηίδνληαη κε ηελ αιήζεηα; Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε πνπ ζα καο βνεζήζεη 
ζηε καξηπξία καο ζε δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ; 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………. 
Με ηελ Έμνδν απφ ηελ δνπιεία ηεο Αηγχπηνπ, ν Θεφο έδεημε κε ζαπκαζηφ 
ηξφπν ηελ πξφλνηά Σνπ γηα ην Ηζξαήι. Οη κεηέπεηηα γεληέο ησλ Ηνπδαίσλ 
πεξίκελαλ φηη θάζε αγγειηνθφξνο ηνπ Θενχ ζα έθαλε ζεκεία θαη ζαχκαηα. 
Οη Έιιελεο αληίζεηα, βάζε ηνπ θηινζνθηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο, απν-
δεηνχζαλ ινγηθή βάζε γηα ηελ πίζηε ηνπο, θάηη πνπ λα ηθαλνπνηνχζε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζνθίαο. Ο Παχινο δελ παξακέξηζε ηελ πνιη-
ηηζκηθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζέγγηδε, αιιά 
ηα ρξεζηκνπνίεζε σο έλα ζεκείν, γηα ηελ δηαθήξπμε ηνπ ζηαπξσκέλνπ 
Υξηζηνχ. Δθείλνη πνπ επηζπκνχζαλ λα δνπλ ζεκεία, ηα είδαλ ζηε δσή θαη 
ζηε δηαθνλία ηνπ Ηεζνχ θαη ηεο πξψηεο εθθιεζίαο. Δθείλνη πνπ απνδε-
ηνχζαλ ηελ ινγηθή δηάζηαζε, ηελ βξήθαλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 
Παχινπ γηα ην κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ. Καη νη δχν απηέο νκάδεο ησλ αλ-
ζξψπσλ είραλ ηελ αλάγθε λα γλσξίζνπλ ηνλ αλαζηεκέλν Υξηζηφ θαη «ηελ 
δχλακηλ ηεο αλαζηάζεσο απηνχ» (Φηιηπ. 3/γ‟ 10). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
ν Παχινο κεηέδηδε απηήλ ηελ γλψζε εμαξηηφηαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο 
ζηνπο νπνίνπο καξηπξνχζε. 
ηαλ ν Παχινο θήξπηηε ζε Ηνπδαίνπο, ζηήξηδε ηα θεξχγκαηά ηνπ ζηελ 
ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι, ζπλδένληαο ηνλ Υξηζηφ κε ηνλ Γαβίδ θαη δίλνληαο 
έκθαζε ζηηο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ κηινχζαλ γηα ηελ 
ζηαχξσζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ (Πξάμ. 13/ηγ‟ 16-41). Ξεθηλνχζε 
κε θάηη πνπ ηνπο ήηαλ γλψξηκν, θάηη ην νπνίν ζέβνληαλ θαη πίζηεπαλ, θαη 
έπεηηα πξνζπαζνχζε λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ Υξηζηφ. 
Γηα ηνπο Δζληθνχο, ην κήλπκα ηνπ Παχινπ πεξηιάκβαλε ηνλ Θεφ σο Γε-
κηνπξγφ, πληεξεηή θαη Κξηηή – ηελ είζνδν ηεο ακαξηίαο ζηνλ θφζκν – 
ηελ ζσηεξία δηά κέζνπ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ (Πξάμ. 14/ηδ‟ 15-17, 17/ηδ‟ 22-
31). Ο Παχινο έπξεπε λα μεθηλήζεη δηαθνξεηηθά κε ηνπο Δζληθνχο ζε 
ζρέζε κε ηνπο Ηνπδαίνπο (ή κε ηνπο Δζληθνχο πνπ είραλ ηελ Ηνπδατθή πί-
ζηε). Γη‟ απηνχο, ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ Ηεζνχ. 
ΚΔΦΖ: θεθηείηε φζνλ αθνξά ηελ δηθή ζαο πίζηε. Πνχ βαζίδεηαη; Πνηνχο ιφγνπο έρεηε 
γηα λα πηζηεχεηε; Πψο κπνξνχλ νη ιφγνη ζαο λα δηαθέξνπλ απφ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, 
θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνπκε απηέο ηηο δηαθνξέο; 
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Γεσηέρα 14 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΣΡΑΣΙΧΣΔ ΚΑΙ ΑΘΛΖΣΔ 
 

Χο ηθαλφο επηθνηλσληνιφγνο, ν Παχινο ρξεζηκνπνίεζε ζην ηεξαπνζηνιη-
θφ ηνπ έξγν θάηη ην νηθείν γηα λα εμεγήζεη θάηη ην άγλσζην. Υξεζηκνπνη-
νχζε εηθφλεο ηνπ Διιελνξσκατθνχ θφζκνπ γηα λα απεηθνλίζεη ηελ λέα 
δσή κε ηνλ Υξηζηφ. Υξεζηκνπνίεζε δχν ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξέο γηα ηηο 
δηδαζθαιίεο ηνπ: ηνπ αζιεηή κε ηα αγσλίζκαηά ηνπ, θαη ηνπ Ρσκαίνπ 
ζηξαηηψηε. Σελ επνρή ηνπ Παχινπ, φπσο θαη ζήκεξα, ν θφζκνο αγαπνχ-
ζε ηα αζιεηηθά επηηεχγκαηα. Οη αξραίνη Έιιελεο γλσζηνί γηα ηελ αγάπε 
ηνπο πξνο ηα αγσλίζκαηα, είραλ πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο αζιεηηθέο 
δηνξγαλψζεηο, ηχπνπ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Δι-
ιάδαο. Οη Ρσκαίνη πξνψζεζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο αζιεηηθνχο α-
γψλεο. Οη αγψλεο δξφκνπ ήηαλ νη πην δεκνθηιείο, θαη πεξηιάκβαλαλ έλαλ 
αγψλα κεηαμχ αλδξψλ πνπ ήηαλ πιήξσο εμνπιηζκέλνη κε ηελ ζηξαηησηη-
θή ηνπο παλνπιία. Ζ πάιε ήηαλ επίζεο έλα δεκνθηιέο αγψληζκα. Οη α-
ζιεηέο πξνπνλνχληαλ ζθιεξά, θαη νη ληθεηέο ακείβνληαλ πινπζηνπάξν-
ρα. Ζ εζληθφηεηα, ε θαηαγσγή, θαη ε θνηλσληθή ζέζε ήηαλ άλεπ ζεκαζίαο 
θαζψο ν ζηφρνο ήηαλ ε αληνρή θαη ε απφδνζε. 
Πνηα δηδάγκαηα παίξλνπκε γηα ηελ Υξηζηηαληθή δσή απφ ηηο παξαθάησ 
πεξηθνπέο; Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 24-27, Γαι. 5/ε‟ 7, Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 2/β‟ 5. 
…………………………………………………………………………………….. 
Οη Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο αληηθαηέζηεζαλ ηνπο πξνζσξηλνχο ζηξαηηψηεο 
κε κηζζνθφξνπο, νη νπνίνη θξνπξνχζαλ ηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία, έρν-
ληαο βειηηψζεη ηελ παλνπιία θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπο. Σελ επνρή ηνπ Παχ-
ινπ θαηαηάρζεθαλ ζηνλ Ρσκατθφ ζηξαηφ ζηξαηηψηεο δηαθφξσλ εζληθνηή-
ησλ, αλεμαξηήηνπ αλ ήηαλ Ρσκαίνη ππήθννη. ε αληάιιαγκα ησλ απνδν-
ρψλ πνπ ιάκβαλαλ γηα ηελ ππεξεζία ηνπο, νη ζηξαηηψηεο νξθίδνληαλ ηελ 
αθνζίσζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε απηνθξάηνξα, ν νπνίνο γηα πξνζσπηθνχο 
ιφγνπο κπνξνχζε λα ηνπο νδεγήζεη ζε κάρε. 
Γείηε ζηηο παξαθάησ πεξηθνπέο ηηο ζπγθξίζεηο ηνπ Παχινπ κεηαμχ ηεο 
δσήο ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηνπ ρξηζηηαλνχ. Β‟ Κνξ. 10/η‟ 4,5, Δθεζ. 6/ο‟ 10-
18, Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 2/β‟ 3,4. 
………..…………………………………………………………………………… 
ηελ ηειεπηαία – φπσο πηζηεχεηαη – επηζηνιή ηνπ, ν Παχινο εθαξκφδεη 
ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηνπ αζιεηή ζηε δηθή ηνπ ρξηζηηαληθή δσή: 
«Σνλ αγψλα ηνλ θαιφλ εγσλίζζελ, ηνλ δξφκνλ εηειείσζα, ηελ πίζηηλ δηε-
ηήξεζα» (Β‟ Σηκ. 4/δ‟ 7). 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξεί ε πίζηε λα γίλεη κάρε, θαη πψο αγψλαο; Πψο βηψζαηε απηέο ηηο 
κεηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθή ζαο Υξηζηηαληθή δσή; Πνηα κεηαθνξά πεξηγξάθεη θαιχηεξα 
ηε δηθή ζαο εκπεηξία, θαη γηαηί; 
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Τρίηη 15 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΠΑΤΛΟ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟ 
 

«Νφκνλ ινηπφλ θαηαξγνχκελ δηά ηεο πίζηεσο; κε γέλνηην, αιιά λφκνλ 
ζπληζηψκελ» (Ρσκ. 3/γ‟ 31). ε πνην λφκν αλαθέξεηαη εδψ ν Παχινο; 
…..………………………………………………………………………………… 
ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ, ε ιέμε «λφκνο» εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 130 θν-
ξέο θαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ πεξίπνπ 20 θνξέο. Ο Παχινο ήζειε 
λα βνεζήζεη ηνπο αθξναηέο θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
θνηλσληθνχ ηνπο επηπέδνπ, λα θαηαλνήζνπλ φηη ν «λφκνο» είρε δηάθνξεο 
έλλνηεο γηα ηνπο Ηνπδαίνπο. Νφκνη ησλ Γέθα Δληνιψλ επηβάιιεηαη λα ηε-
ξεζνχλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θάζε επνρήο. Τπάξρνπλ φκσο άι-
ινη λφκνη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ζηελ Ηνπδατθή θνηλσλία, πνπ ν Παχ-
ινο δελ ζεψξεζε σο ππνρξεσηηθνχο γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο. ηα γξαπηά 
ηνπ, ν απφζηνινο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «λφκν» αλαθεξφκελνο ζηνπο 
θαλφλεο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ζηνπο ηειεηνπξγηθνχο λφκνπο, 
ζηνπο λφκνπο πεξί πγείαο θαη θαζαξηζκνχ. Έγξαςε γηα φηαλ είκαζηε «π-
πφ ηνλ λφκνλ» (Ρσκ. 3/γ‟ 19) αιιά θαη φηαλ «απειιάρζεκελ απφ ηνπ 
λφκνπ» (Ρσκ. 7/δ‟ 6). Μίιεζε γηα ηνλ «λφκνλ ηεο ακαξηίαο» (Ρσκ. 7/δ‟ 
25) αιιά είπε θαη φηη ν «λφκνο είλαη άγηνο» (Ρσκ. 7/δ‟ 12). Αλαθέξζεθε 
ζην «λφκσ ηνπ Μσπζέσο» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 9) αιιά επίζεο θαη ζηνλ «λφκνλ 
ηνπ Θενχ» (Ρσκ. 7/δ‟ 25). ζν θαη αλ καο κπεξδεχνπλ απηέο νη θξάζεηο, 
γηα ηνπο Ηνπδαίνπο πνπ είραλ κεγαιψζεη ζηελ Δβξατθή θνηλσλία, είλαη 
μεθάζαξν ζε πνηνλ λφκν αλαθέξνληαη. 
Γηαβάζηε Ρσκ. 13/ηγ‟ 8-10, Ρσκ. 2/β‟ 21-24, Α‟ Κνξ. 7/δ‟ 19, Δθεζ. 4/δ‟ 
25,28, 5/ε‟ 3, 6/ο‟ 2. Πψο απηά ηα εδάθηα κάο βνεζάλε λα θαηαιάβνπκε 
φηη ν εζηθφο λφκνο ηνπ Θενχ, νη Γέθα Δληνιέο, δελ θαηαξγήζεθαλ ζηνλ 
ζηαπξφ; 
…..………………………………………………………………………………… 
Ο Παχινο θαηάιαβε ην φηη νη ηειεηνπξγηθνί λφκνη πνπ δείρλαλε πψο λα 
πιεζηάζεηο ηνλ Θεφ κέζσ ηνπ ηεξαηείνπ, ηνπ αγηαζηεξίνπ θαη ησλ ζπζηψλ, 
ήηαλ πνπ έπαςαλ λα ηζρχνπλ κεηά ηελ ζηαχξσζε. Δίραλ εθπιεξψζεη ηνλ 
ζθνπφ ηνπο, θαη δελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεηνη. (Απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη 
ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ λανχ.) 
Με ηνλ εζηθφ λφκν ησλ Γέθα Δληνιψλ, ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. 
ηηο επηζηνιέο ηνπ, ν Παχινο θάλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο Γέθα 
Δληνιέο θαη ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, Ηνπδαίσλ θαη 
Δζληθψλ, λα ηηο ηεξνχλ. Έρνληαο γξάςεη ελαληίνλ ηεο ακαξηίαο, ν Παχινο 
δελ ζα ππνηηκνχζε πνηέ ηνλ λφκν πνπ νξίδεη ηελ ακαξηία. Θα ήηαλ ζαλ 
θάπνηνο λα ζαο έιεγε κελ παξαβηάδεηε ην φξην ηαρχηεηαο, θαη ηελ ίδηα 
ζηηγκή ζαο έιεγε φηη νη πηλαθίδεο κε ηα φξηα ηαρχηεηαο δελ ηζρχνπλ. 
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Τεηάρηη 16 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ Ζ ΑΝΑΣΑΖ 
 

«Γηφηη απεθάζηζα λα κε εμεχξσ κεηαμχ ζαο άιιν ηη, εηκή Ηεζνχλ Υξηζηφλ, 
θαη ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ» (Α‟ Κνξ. 2/β‟ 2). 
Αλακθίβνια, ν ηαπξφο ηνπ Υξηζηνχ είρε ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε δσή θαη 
ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Παχινπ, ν νπνίνο θήξπμε γηα ηνλ ηαπξφ ζηα πιαί-
ζηα θαη άιισλ δηδαζθαιηψλ. Μία απφ απηέο, πηζαλφλ ε πην άκεζα ζπλδε-
δεκέλε κε ηνλ ηαπξφ, ήηαλ ε αλάζηαζε, ρσξίο ηελ νπνία ε ζηαπξηθή 
ζπζία ζα ήηαλ αλνχζηα. 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 12-22. Ση καο ιέλε απηά ηα εδάθηα πνπ δείρλνπλ 
πφζν ζεκαληηθά είλαη ν ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζε ηνπ Ηεζνχ, γηα ην επαγ-
γέιην; Γηαηί ε ζσζηή αληίιεςε γηα ηνλ ζάλαην, φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηά-
ζηαζε χπλνπ, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ εδαθίσλ; 
Δάλ νη πηζηνί λεθξνί είλαη ήδε ζηνλ νπξαλφ, ηφηε γηα πνην πξάγκα κηιάεη 
ν Παχινο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γπζηπρψο, ε πιεηνςεθία ησλ Υξηζηηαληθψλ παξαδφζεσλ, φπσο θαη νη 
εηδσινιαηξηθέο ζξεζθείεο, πηζηεχνπλ έληνλα ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. 
Δλάληηνο ζ‟ απηήλ ηελ δνμαζία, ν Παχινο ηφληζε επαλεηιεκκέλσο φηη: 
1. Μφλν ν Θεφο είλαη αζάλαηνο (Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 16) 
2. Ζ αζαλαζία είλαη δψξν ηνπ Θενχ πξνο ηνπο ζσζκέλνπο (Α‟ Θεζ.     
4/δ‟ 16) 
3. Ο ζάλαηνο είλαη κία θαηάζηαζε χπλνπ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ Υξη-
ζηνχ (Α‟ Θεζ. 4/δ‟ 13-15, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 6, 18,20). 
Ζ ιαηξεία ησ πεξηζζνηέξσλ ζξεζθεηψλ πεξηιακβάλεη ςεχηηθεο δηδαζθα-
ιίεο γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. ‟ απηέο ηηο εζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, 
πεξηιακβάλνληαη δηδαρέο φπσο ηεο κεηεκςχρσζεο, ηεο δέεζεο ζηνπο 
αγίνπο, ηεο επιάβεηαο ζηα πλεχκαηα ησλ πξνγφλσλ, ηεο αηψληαο θιεγφ-
κελεο θφιαζεο, πξφηππα ηεο Νέαο Δπνρήο (New Age) θαη νη αζηξνινγη-
θέο πξνβιέςεηο. Ζ νξζή θαηαλφεζε ηεο Βηβιηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ ζά-
λαην, καο πξνζηαηεχεη απφ απηέο ηηο ηξνκεξέο απάηεο. Σν ιππεξφ είλαη 
φηη εθείλνη πνπ δείρλνπλ ηελ πην ζζελαξή αληίζηαζε ζ‟ απηέο ηηο αιήζεηεο, 
είλαη νη Υξηζηηαλνί άιισλ δνγκάησλ.  
ΚΔΦΖ: Ο πηζηφο πνπ θιείλεη ηα κάηηα φηαλ πεζαίλεη, κεηά απφ κία ζθνηεηλή θαη ήζπρε 
ζηηγκή, ζα ηα αλνίμεη μαλά ζηελ Γεπηέξα Παξνπζία γηα λα δήζεη αηψληα. Ση καο δείρλεη ε 
θαηάζηαζε ησλ λεθξψλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ; 
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Πέμπηη 17 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΚΑΛΔ ΥΔΔΙ 
 

Ο Παχινο δνχιεπε ζθιεξά θαη ήηαλ κία έληνλε πξνζσπηθφηεηα. Απηνχ 
ηνπ είδνπο ηα άηνκα είλαη ζπλήζσο κνλαρηθά, αιιά έρνπλ πνιινχο ππν-
ζηεξηθηέο. Χζηφζν, ζηα ηαμίδηα ηνπ ππήξραλ δχν ή ηξία άηνκα πνπ ηνλ 
ζπλφδεπαλ. Σνπιάρηζηνλ νθηψ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνληαη 
νλνκαζηηθά (Πξάμ. 13/ηγ‟ 2, 15/ηε‟ 22, 37, 16/ηο‟ 1-3, 19/ηζ‟ 22, Κνι. 4/δ‟ 
7,10,11, Φηιεκ. 24). ‟ απηνχο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηνπο ραηξεηη-
ζκνχο ηνπ ζε 16 κε 24 Ρσκαίνπο, κε ηνπο γεληθνχο ραηξεηηζκνχο ηνπ ζηηο 
νηθνγέλεηεο. Ο απφζηνινο πίζηεπε ζην νκαδηθφ έξγν, ηδηαίηεξα φηαλ δεκη-
νπξγνχληαλ λέεο νκάδεο. Χζηφζν, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ δηαθσλνχζε κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 15/ηε‟ 38-41. Ση ζπλέβε, θαη ηη θαηαιαβαίλνπκε απφ απηφ 
γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, αθφκε θαη ησλ ζπνπδαίσλ εξγαηψλ ηνπ Κπξίνπ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
«‟ απηφ ην ζεκείν ν Μάξθνο θπξηεχζεθε απφ θφβν θαη απνζάξξπλζε θαη 
άξρηζε λα ηαιαληεχεηαη γηα έλα δηάζηεκα σο πξνο ηνλ αξρηθφ ζθνπφ πνπ 
είρε λα θαζηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζην έξγν ηνπ Κπξίνπ. Αζπλήζηζηνο ζηηο 
ηαιαηπσξίεο, απνθαξδηψζεθε απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζηεξήζεηο ηηο 
νδνηπνξίαο… Απηή ε εγθαηάιεηςε έθαλε ηνλ Παχιν λα θξίλεη ηνλ Μάξθν 
κε δπζκέλεηα κάιηζηα θαη κε απζηεξφηεηα γηα έλα δηάζηεκα. Αληίζεηα ν 
Βαξλάβαο ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ δηθαηνινγήζεη εμαηηίαο ηεο απεηξίαο 
ηνπ. Αγσληνχζε γηα λα κελ εγθαηαιείςεη ν Μάξθνο ηε δηαθνλία ηνπ επαγ-
γειίνπ γηαηί αλαγλψξηδε ζ‟ απηφλ πξνζφληα πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα 
γίλεη έλαο ρξήζηκνο εξγάηεο ηνπ Υξηζηνχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 147. 
Απφ ηελ αλαθνξά απηή ησλ Πξάμεσλ θαίλεηαη πσο ν Παχινο πξνζδν-
θνχζε απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα αληέμνπλ ζηηο ζιίςεηο θαη ζηα πξν-
βιήκαηα ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα ηνλ Παχιν, ε νκάδα ηνπ ήηαλ κία εθ-
θιεζία ζε κηθξνγξαθία. Σφληδε ηελ ζεκαζία λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγ-
κα, λα είλαη ην πξφηππν ηεο απνζηνιήο. Ζ επζπλεηδεζία θαη ε αγάπε πνπ 
είραλ ηα κέιε ηεο νκάδαο, έγηλε πξφηππν γηα ηηο εθθιεζίεο πνπ ζπλαζξνί-
δνληαλ ζε ζπίηηα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ επαγ-
γειηζηψλ θαη ηεξαπνζηφισλ. Φπζηθά, ηα πξάγκαηα δελ θπινχζαλ νκαιά, 
φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξθνπ. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Β’ Σηκ. 4/δ’ 11. Ση καο ιέεη απηφ ην εδάθην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
ζπγρψξεζε; Όινη θάλνπκε ιάζε. Πψο κπνξνχκε λα ζπγρσξέζνπκε εθείλνπο πνπ καο 
πιήγσζαλ; θεθηείηε φινπο εθείλνπο πνπ πιεγψζαηε εμαηηίαο ησλ δηθψλ ζαο ιαζψλ. 
Πψο πξνζπαζήζαηε λα απνθαηαζηήζεηε ηηο ζρέζεηο ζαο; Καη αλ δελ ην θάλαηε αθφκε, 
γηαηί δελ ην θάλεηε ηψξα; 
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Παραζκεσή 18 Σεπηεμβρίοσ                               Γύζη ηλίοσ: 19:29’ 
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Ο απφζηνινο Παχινο παξνκνηάδεηαη κε ην Φαηλφκελν ηεο Πεηαινχδαο 
ζηελ ζεσξία ηνπ ράνπο: ην «ηίλαγκα ησλ θηεξψλ ηεο πεηαινχδαο ζην έλα 
εκηζθαίξην κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαηγίδα ζην άιιν.» Σν έξγν ηνπ σο 
ζπγγξαθέαο θαη θήξπθαο βνήζεζε ζηελ αιιαγή ελφο κέξνπο ηνπ Ηνπδατ-
ζκνχ, ζηνπο Δζληθνχο, ζε έλαλ ζξεζθεπηηθφ θφζκν. Οη ηδέεο πνπ βιέ-
πνπκε ζηηο 13 επηζηνιέο ηνπ είραλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγθξηηηθά κε 
νπνηαδήπνηε άιιε αξραία Διιεληθή ινγνηερλία. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Ο Παχινο γιίησζε ηνλ δησγκφ ιφγσ πξνζθπγήο ηνπ ζηελ Αζήλα, ην 
δηαλνεηηθφ θέληξν ηνπ Διιελνξσκατθνχ θφζκνπ. Οη πφιεηο πξφζθεξαλ 
θαηαθχγην ζηνπο θπγάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο. 
Ο απφζηνινο δελ έραζε ρξφλν, θαη αθνχ παξαηήξεζε ηα ζξεζθεπηηθά 
κλεκεία ηεο πφιεο, κίιεζε ζηνπο Ηνπδαίνπο θαη θήξπμε ζηελ αγνξά. Γηα-
βάζηε Πξάμ. 17/ηδ‟ 16-31. Πψο πξνζέγγηζε ν Παχινο απηνχο ηνπο αλ-
ζξψπνπο θαη πψο απηφ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλάγθε λα 
πξνζαξκφζνπκε ην κήλπκά καο ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ; Πξν-
ζέμηε πσο ν Παχινο δελ αιινίσζε νχηε ζπκβίβαζε ηελ αιήζεηα γηα λα 
πξνζεγγίζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο λα πξνζεγ-
γίζνπκε ηνπο άιινπο, πψο κπνξνχκε λα βεβαησζνχκε φηη δελ ζα ζπκβη-
βάζνπκε ηα πηζηεχσ καο; 
2.  Γηαηί ε θαηάζηαζε ησλ λεθξψλ απνηειεί ηφζν ζεκαληηθή δηδαζθαιία; 
Απφ πνηα ιάζε θαη απάηεο κάο πξνζηαηεχεη απηή ε αιήζεηα; Απφ πνηα 
πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο ζαο κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεχζεη; 
3.  πδεηήζηε γηα ην ξφιν πνπ έρνπλ ηα ζεκεία ζηελ πίζηε θαη γηα ηνλ 
ξφιν πνπ έρνπλ ε αηηία θαη ε ινγηθή. Μνηξαζηείηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο ε-
κπεηξίεο ζαο γηα ην πψο πηζηέςαηε, θαη πψο ηα ζεκεία ή ε ινγηθή ζπλέ-
βαιιαλ ζηελ εκπεηξία ζαο. Δπίζεο, πνηνο ν ξφινο ηνπο ζηε δηαηήξεζε 
ηεο πίζηεο; 
4.  Ση γίλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία ζαο; Πνην 
είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν; Πνηα πηζηεχσ είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα; 
χκθσλα κε ηα πηζηεχσ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, ζθεθηείηε πξν-
ζεθηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηνπο πξνζεγγίζεηε. Με πνηνλ 
ηξφπν κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί ηνπο, ρσξίο λα ηνπο ζίμεηε; 


