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Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

 

Σην πξνεγνύκελν κάζεκα κηιήζακε γηα 

ηελ κεηαζηξνθή ηνπ Αηζίνπα ζε ρξηζηηαλό 

ζε κηα αλαπάληερή ζηηγκή 

 

Έλαλ Ινπδαίν, ηνλ Σανύι, ν Θεόο ηνλ 

έθαλε Απόζηνιό Τνπ κε εληππσζηαθό 

ηξόπν, ζε έλα αζπλήζηζην πεξηζηαηηθό 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

 

Ο Σανύι ήηαλ 

θαλαηηθόο Ινπδαίνο 

 

Απέθηεζε κεγάιε 

κόξθσζε θαη δίδαζθε 

ζηνπο ζπκπαηξηώηεο 

ηνπ ην Νόκν ηνπ Θενύ 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

Όηαλ όκσο 
ζπλαληνύζε 
ρξηζηηαλνύο γηλόηαλ 
άιινο άλζξσπνο 

Τνπο θπλεγνύζε κε 
πάζνο, έπαηξλε κέξνο 
ζε ζπιιήςεηο θαη ηνπο 
νδεγνύζε ζηε θπιαθή 

Πίζηεπε πσο έηζη 
ππεξαζπηδόηαλ ηελ 
πίζηε ησλ παηέξσλ  



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

Μόιηο πιεξνθνξήζεθε πσο θάπνηνη 

ρξηζηηαλνί είραλ θαηαθύγεη από ηα 

Ιεξνζόιπκα ζηελ πόιε ηεο Γακαζθνύ ηεο 

Σπξίαο γηα λα γιπηώζνπλ, μεθηλάεη κε κηα 

νκάδα αλζξώπσλ, γηα λα ηνπο ζπιιάβεη 

Πιεζηάδνληαο όκσο ηα ηείρε ηεο 

Γακαζθνύ, άζηξαςε γύξσ ηνπ θσο 

ιακπξό από ηνλ νπξαλό 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

 - «Σαούλ, Σαούλ, γιαηί 

με καηαδιώκεις;» 

- «Ποιος είζαι Κύριε;» 

- «Εγώ είμαι ο Ιηζούς, 

ηον οποίο ζσ 

καηαδιώκεις. Πήγαινε 

ζηην πόλη κι εκεί θα 

ζοσ θανερωθεί ηι 

πρέπει να κάνεις». 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

Όηαλ ν Σανύι θαηάθεξε λα ζεθσζεί, 

θαηάιαβε πσο είρε ράζεη ην θσο ηνπ 

Οη ζπλνδνί ηνπ έθπιεθηνη, νδεγώληαο ηνλ 

από ην ρέξη κπήθαλ ζηε Γακαζθό 

Τξεηο εκέξεο έκεηλε βπζηζκέλνο ζην 

ζθνηάδη, θάλνληαο πξνζεπρή θαη 

ζθεπηόκελνο ηελ παιηά ηνπ δσή θαη όζα 

ηνπ είραλ ζπκβεί 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

                          Σηε Γακαζθό δνύζε έλαο πηζηόο   

                              ρξηζηηαλόο, καζεηήο ησλ   

                              Απνζηόισλ, ν Αλαλίαο.  

                             Υπαθνύνληαο ζην ζέιεκα ηνπ  

                             Θενύ, βξήθε ηνλ Σανύι, ηνπ  

                             κίιεζε κε αγάπε γηα ηνλ Ιεζνύ,  

                             ηνλ ζεξάπεπζε βάδνληαο ην ρέξη  

                             ηνπ πάλσ ζην θεθάιη ηνπ Σανύι  

                             θη έηζη μαλαβξήθε ην θσο ηνπ 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

 

 

Ύζηεξα ν Σανύι 

δέρηεθε ην Άγην 

Βάπηηζκα από ηνλ 

Αλαλία θαη πήξε ην 

όλνκα Παύινο 



Παύλος: από διώκηης Απόζηολος 

Ήηαλ πηα έηνηκνο λα 

αθνινπζήζεη ηνλ 

θαηλνύξην δξόκν πνπ 

ηνπ έδεηρλε ην ζρέδην 

ηνπ Θενύ 

 

Τν δξόκν πνπ ζα ηνλ 

έθαλε Απόζηνιν ηνπ 

αιεζηλνύ Θενύ 


