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Ο Χριστός καλεί τοσς μαθητές Τοσ 

Ο Χξηζηόο ζηελ πνξεία Τνπ γηα λα 

γλσξίζνπλ νη άλζξσπνη ην δξόκν Τνπ δελ 

ήηαλ κόλνο 

 

Μαδί Τνπ είρε δηαιέμεη 12 ανθρώποσς, γηα 

λα Τνλ αθνινπζνύλ θαη λα γίλνπλ νη 

καζεηέο Τνπ 



Ο Χριστός καλεί τοσς μαθητές Τοσ 

 

 

 

 

Οη άγηνη 12 Απόζηνινη 

νη καζεηέο  

θαη ζύληξνθνη 

ηνπ Χξηζηνύ 
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 Πξώηα θάιεζε ηνλ 

Ανδρέα 

Τν επάγγεικά ηνπ 

κέρξη ηόηε ήηαλ 

ςαξάο  

Επεηδή ηνλ θάιεζε 

πξώην νλνκάζηεθε 

Πξσηόθιεηνο 

(θιήζεθε πξώηνο) 
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Ο αδεξθόο ηνπ 

Αλδξέα ήηαλ θη απηόο 

ςαξάο 

 

Θέιεζε λα 

ζπλαληήζεη ηνλ 

Χξηζηό 
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                                    Ο Χξηζηόο ρξεζηκνπνίεζε  ηε βάξθα  

                                    ηνπ Σίκσλα γηα λα κηιήζεη ζην ιαό.  

                                    Καηόπηλ κε ζαύκα ηνπ γέκηζε ηα  

                                    δίρηπα κε ςάξηα. Ο Σίκσλ ηόηε      

                                    έλνησζε πόζν κηθξόο ήηαλ κπξνζηά    

                                    ζηε ζεόηεηα ηνπ Κπξίνπ. Τόηε 
Εθείλνο ηνπ είπε: «Μη θοβάζαι, ακολοσθήζηε με και 
θα ζας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κη έηζη έγηλαλ 
καζεηέο ηνπ Κπξίνπ. Ο Σίμωνας πήξε ην όλνκα Πέηρος 

  



Ο Χριστός καλεί τοσς μαθητές Τοσ 

                     Τν ίδην πξάγκα έθαλαλ θαη ηα δύν    

                        αδέξθηα Ιωάννης (εηθόλα αξηζηεξά) 

                        θαη Ιάκωβος (εηθόλα δεμηά), πνπ   

                        ήηαλ θαη νη δύν  

                        ςαξάδεο. Τα άθεζαλ 

                        όια γηα λα αθνινπζή- 

  ζνπλ ην Χξηζηό θαη λα γίλνπλ καζε- 

  ηέο Τνπ 

 



Ο Χριστός καλεί τοσς μαθητές Τοσ 

                        Αξγόηεξα ήξζε ε ζεηξά ηνπ   

                           Φιλίπποσ (εηθόλα αξηζηεξά) 

                           θαη ηνπ Ναθαναήλ 

                           (εηθόλα δεμηά) 

                           πνπ ήηαλ θίινη 

                           κεηαμύ ηνπο 



Ο Χριστός καλεί τοσς μαθητές Τοσ 

                     

                     

 

                    Μηα άιιε θνξά ν Ιεζνύο θάιεζε κε  

                       κηα Τνπ θνπβέληα ηνλ ηειώλε Λεπΐ. 

                       Απηόο ηόηε παξάηεζε ηα πινύηε  

                       αθνινύζεζε ην Χξηζηό θαη  

                       νλνκάζηεθε Μαηθαίος 
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Οη ππόινηπνη καζεηέο ηνπ Χξηζηνύ είλαη νη εμήο:  

 

 

 

                              Απόζηνινο Θωμάς 
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                                 Απόζηνινο Ιάκωβος 

                                 ηοσ Αλθαίοσ 
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                                      Απόζηνινο    

                                      Θαδδαίος 
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                            Απόζηνινο Σίμων 

                            ο Κανανίηης 
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                          Ινύδαο ν πξνδόηεο 
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Έγηλαλ νη αρώξηζηνη ζύληξνθνί Τνπ, ηνλ 

εκπηζηεύηεθαλ θαη ηνλ αγάπεζαλ 

 

Καη ν Ιεζνύο ηνπο πξνεηνίκαδε γηα λα 

κεηαθέξνπλ ην θαηλνύξην κήλπκα ηεο 

Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζε όιν ηνλ θόζκν 

 


