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Ο ακούραζηος οδοιπόρος Παύλος 

κηρύηηει ζηην Ελλάδα 

Μεηά ηε βάπηηζή ηνπ ν Παύινο θάλεη 

ζθνπό ηεο δσήο ηνπ ηε δηάδνζε ηνπ 

Επαγγειίνπ 

Ταμηδεύεη ζηελ Κύπξν θαη ζε πόιεηο ηεο Μ. 

Αζίαο, όπνπ εμεγεί ζηνπο αλζξώπνπο ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Χξηζηνύ 

Μαδί πάληα νη ζπλεξγάηεο ηνπ… 
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Σηοσς Φιλίπποσς ηης Μακεδονίας… 

 

Έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο θήξπμαλ ζε 

κηα νκάδα γπλαηθώλ 

Μία από απηέο, ε Λπδία, βαθηίζηεθε καδί 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ρξηζηηαλή 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε πξώηε ρξηζηηαληθή 

Εθθιεζία ζηελ Επξώπε 
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                    ε Αγία Λπδία ε Φηιηππηζία 
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Θεζζαλονίκη και Βέροια… 

 

Με ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ δεη εθεί πνιιέο 
πεξηπέηεηεο θαη θηλδύλνπο, αιιά αξθεηνί 

άλζξσπνη πηζηεύνπλ ζην Χξηζηό θαη 
βαθηίδνληαη ζηηο δύν πόιεηο 

Επόκελνο ζηαζκόο ε Αζήλα, πόιε 
μαθνπζηή γηα ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκό 

ηεο 
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Αθήνα… 

 

Μεηά από ζπδεηήζεηο κε θηινζόθνπο, 
εθείλνη ηνλ θάιεζαλ λα κηιήζεη θάησ από 

ηελ Αθξόπνιε, ζηνλ Άξεην Πάγν 

Με αθνξκή θάπνην βσκό πνπ είδε 
αθηεξσκέλν «ζηνλ άγλσζην Θεό», ν 

Παύινο είπε ζηνπο Αζελαίνπο πσο γη΄ 
απηό ην Θεό είρε έξζεη λα κηιήζεη 
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Τν κόλν θαη αιεζηλό Θεό, πνπ 

«δεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν θαη ό,ηη ππάξρεη 

ζ΄ απηόλ» 

Τνπο ηόληζε πσο είλαη δηθά Τνπ παηδηά θαη 

δελ επηηξέπεηαη λα πηζηεύνπλ πσο ν Θεόο 

είλαη θάηη θηηαγκέλν από αζήκη, πέηξα ή 

ρξπζάθη 

Κη όηαλ έξζεη ε ώξα, απηόο πνπ 

αλαζηήζεθε από ηνπο λεθξνύο ζα θξίλεη 

όινπο κε δηθαηνζύλε 
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Λίγνη πίζηεςαλ ζην θήξπγκα ηνπ Παύινπ 

Αλάκεζά ηνπο ν αξενπαγίηεο δηθαζηήο 

Δηνλύζηνο, πνπ αξγόηεξα έγηλε επίζθνπνο 

θαη πνιηνύρνο Άγηνο ηεο Αζήλαο 
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Κόρινθος 

Σηελ Κόξηλζν θηινμελήζεθε ζην ζπίηη ελόο 

αληξόγπλνπ, ηνπ Αθύια θαη ηεο Πξίζθηιιαο 
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Εθεί δίδαμε ην ιαό κε ελζνπζηαζκό θαη 

πνιινί πίζηεςαλ ζην Χξηζηό 

Έιιελεο, ινηπόλ, νη πξώηνη Επξσπαίνη 

πνπ έγηλαλ ρξηζηηαλνί 

 

Ο κεγάινο Απόζηνινο επηζθέθζεθε ηνπο 

πξνγόλνπο καο θαη ηνπο δίδαμε ηελ 

αιεζηλή πίζηε 
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