Η ΜΕΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΟΤΛ
 Η πρόνοια του Θεοφ κζλθςε
να καλζςει ςτο αποςτολικό
ζργο και ζνα πρόςωπο που δεν
ςυγκαταλεγόταν ςτουσ 12
Αποςτόλουσ,
οφτε
ιταν
ανάμεςα ςτθν ομιγυρθ των
Μακθτϊν κατά τθν θμζρα τθσ
Πεντθκοςτισ,
 ζνα φανατικό Εβραίο, ζνα
φανατικό
φαριςαίο,
ζνα
διϊκτθ
τθσ
Αποςτολικισ
Εκκλθςίασ, τον άγιο απόςτολο
ΠΑΤΛΟ, τον πρϊθν αοφλ.

Γζννθςθ – καταγωγι του αοφλ
 Γεννικθκε ςτθν Σαρςό τθσ
Κιλικίασ,

 από γονείσ Ιουδαίουσ
 τθσ φυλισ Βενιαμίν .

 Ο πατζρασ του είχε αποκτιςει
τθ ρωμαϊκι υπθκοότθτα, τθν
οποία κλθρονόμθςε ο γιοσ
του μαηί με ειδικά δικαιϊματα
και
αςυλίεσ
που
τθ
ςυνόδευαν και
 ίςωσ ιταν Φαριςαίοσ ωσ προσ
τισ κρθςκευτικζσ προτιμιςεισ.

Ήταν ςφγχρονοσ του Χριςτοφ
Η γζννθςθ του τοποκετείται μεταξφ του 5 και 15 μ.Χ. Στθν
Ιερουςαλιμ πρζπει να ιρκε γφρω ςτο 30 και δεν είναι
βζβαιο αν γνϊριςε το Χριςτό κατ' άνκρωπο.

Σο όνομά του
 Το όνομα αφλοσ αποτελεί
εξελλθνιςμζνθ μορφι
 του εβραϊκοφ ονόματοσ αοφλ,
που
ςθμαίνει
«αυτόσ
που
ερωτικθκε», ι «αυτόσ που
ηθτικθκε», ο ηθτοφμενοσ και κατ’
ακολουκίαν ο εκλεκτόσ.
 Κατά τθ γνωςτι ςυνικεια των
Ιουδαίων τθσ διαςποράσ να
φζρουν εκτόσ από το εβραϊκό και
ζνα ομόθχο ελλθνικό ι ρωμαϊκό
όνομα,
ςτισ
επιςτολζσ
ο
απόςτολοσ ονομάηει τον εαυτό του
Παφλο (paulus=μικρόσ, ταπεινόσ).

Η μόρφωςθ του αοφλ

• Η Ταρζός ήηαν ζημανηικό κένηρο ελληνικής παιδείας.
• Εκεί έμαθε ηην ελληνική γλώζζα και διδάτθηκε
γενικόηερα ηην ελληνική ζκέυη και ηον ηρόπο ζφής,
ζηοιτεία ποσ επέδραζαν θεηικά ζηην διαμόρθωζη ηης
προζωπικόηηηάς ηοσ.

Μακθτισ του Γαμαλιιλ

 Σπούδαζε ζηην Ιεροσζαλήμ ηο Μωζαϊκό
Νόμο κονηά ζηο νομοδιδάζκαλο Γαμαλιήλ
 Διακρινόηαν για ηην ετθρόηηηά ηοσ προς ηοσς
Χριζηιανούς.

Ο Σαούλ, διώκηης και ζσνεργός (δια ηης ψήθου ηου)
ζε θόνο πολλών μαθηηών ηοσ Χριζηού
Ο ίδιος ομολογεί ότι εντρύφησε παραπάνω από όλους τους συμφοιτητές
του στις πατρικές παραδόσεις παρά τους πόδας του μετριοπαθούς
Φαρισαίου Γαμαλιήλ. "Ασφαλώς ακούσατε για τη διαγωγή μου όσο ανήκα στην
ιουδαϊκή θρησκεία, πως κατεδίωκα με πάθος την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα
να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους
συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις
(Γαλ. 1,13-14)" .

Παρότι ανήκε στη μετριοπαθή σχολή του Χιλέλ, κατόπιν ως ραβίνος
επέδειξε
σκληροπυρηνική
συμπεριφορά
που
θεωρούνταν
χαρακτηριστική της Σχολής του παλαιστίνιου Σαμμάι, μιμούμενος τους
ζηλωτές Φινεές και Ηλία αλλά και τους Μακκαβαίους οι οποίοι
φόνευαν όσους ομοεθνείς τους πρόδιδαν τα πάτρια.
Το μίσος του Παύλου εναντίον των ομοεθνών του χριστιανών πήγαζε,
αφ' ενός μεν από τον μέχρι φανατισμού ζήλο του υπέρ της ιουδαϊκής
θρησκείας (Φιλιπ. 3:5-6, Πράξ. 26:4 εξ., Γαλ. 1:13 εξ.) αφ' ετέρου δε από
την αγάπη του προς το ιουδαϊκό έθνος, το οποίο είχε επιλεγεί από τον
Θεό να επιτέλεσει σπουδαίο έργο στην ιστορία της Θείας Οικονομίας.
Περιτμήθηκα βρέφος οκτώ ημερών˙ γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν˙
Εβραίος γέννημα θρέμμα˙ ως προς την εξήγηση του Νόμου ανήκα στους Φαρισαίους˙
με ζήλο κατεδίωκα την εκκλησία κι ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του
Νόμου (Φιλιπ. 3,5-6).

Ο Σαοφλ επικροτοφςε τθ
κανάτωςθ του Στεφάνου...
Ο Σαοφλ ριμαηε τθν
εκκλθςία. Ζμπαινε με τθ
βία ςτα ςπίτια, ζςερνε ζξω
άντρεσ και γυναίκεσ και
τουσ ζριχνε ςτθ φυλακι
(Πράξ. 8,1-3).

Κρατοφςε τα ροφχα όςων τον λικοβολοφςαν

«… ἀγνοῶν ἐποίθςα ἐν ἀπιςτίᾳ»,
Α΄ Τιμ. 1,13

«ό,τι ζκανα το ζκανα από
άγνοια»
(και από αγάπθ προσ τισ
ιουδαϊκζσ παραδόςεισ).

Σφμφωνα με τον Λουκά, «ζχοντασ
απειλθτικζσ και φονικζσ διακζςεισ για
τουσ μακθτζσ του Κυρίου» (Πρ. 9, 1),
επζδραμε ςτθ Δαμαςκό κατόπιν αδείασ του Αρχιερζα (μάλλον του
Καϊάφα, που πρωταγωνίςτθςε και ςτο Πάκοσ του Ιθςοφ).

• Στο δρόμο προσ τθ
Δαμαςκό ςυμβαίνει το
γεγονόσ
τθσ
μεταςτροφισ
του
Σαοφλ.
• Ασ διαβάςουμε πωσ το
διθγείται ο ίδιοσ:

Σο γεγονόσ τθσ μεταςτροφισ
Σθν πίςτθ των χριςτιανϊν τθν καταδίωξα μζχρι κανάτου, ςυλλαμβάνοντασ και κλείνοντασ
ςτισ φυλακζσ άντρεσ και γυναίκεσ, όπωσ μπορεί να μαρτυριςει κι ο Αρχιερζασ και oλo το Μζγα
Συνζδριο. Απ' αυτοφσ πιρα ακόμα και ςυςτατικζσ επιςτολζσ προσ τουσ αδερφοφσ μασ τουσ
Ιουδαίουσ ςτθ Δαμαςκό, και πιγαινα για να φζρω δεμζνουσ ςτθν Ιερουςαλιμ τουσ εκεί
χριςτιανοφσ για να τιμωρθκοφν.
Κακϊσ όμωσ πιγαινα και πλθςίαηα ςτθ Δαμαςκό, ξαφνικά κατά το μεςθμζρι άςτραψε γφρω
μου ζνα δυνατά φωσ από τον ουρανό. Ζπεςα ςτθ γθ κι άκουςα μια φωνι να μου λζει:
"αοφλ, αοφλ, γιατί με καταδιϊκεισ; Εγϊ απάντθςα: "ποιοσ είςαι, Κφριε: Η φωνι μου είπε:
"Εγϊ είμαι ο Ιθςοφσ ο Ναηωραίοσ, που εςφ τον καταδιϊκεισ". Όςοι ιταν μαηί μου είδαν το
φωσ και φοβικθκαν δεν άκουςαν όμωσ τθ φωνι εκείνου που μιλοφςε. Τότε εγϊ είπα: "τι να
κάνω, Κφριε; Κι αυτόσ μου απάντθςε: "ικω και πιγαινε ςτθ Δαμαςκό. Εκεί κα μάκεισ όλα
όςα ςου ζχει ορίςει ο Θεόσ να κάνεισ". Κακϊσ δεν ζβλεπα από τθ λαμπρότθτα του φωτόσ
εκείνου, μ' ζπιαςαν από το χζρι αυτοί που ιταν μαηί μου και με οδιγθςαν ςτθ Δαμαςκό.
Εκεί ηοφςε κάποιοσ Ανανίασ, άνκρωποσ που ακολουκοφςε πιςτά όςα λζει ο Μωςαϊκόσ νόμοσ,
και τον τιμοφςαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικοφςαν ςτθ Δαμαςκό. Αυτόσ ιρκε να με
ςυναντιςει, ςτάκθκε μπροςτά μου και μου είπε: " Σαοφλ, αδερφζ μου, πάρε πάλι το φωσ
ςου". Κι εγϊ τθν ίδια εκείνθ ςτιγμι βρικα το φωσ μου και τον κοίταξα. O Ανανΐασ μου είπε: "Ο
Θεόσ των προγόνων μασ ςε διάλεξε να γνωρίςεισ το κζλθμα του, να δεισ Eκείνον που το
εκπλιρωςε και ν' ακοφςεισ τθ φωνι από το ίδιο Σου το ςτόμα. Γιατί εςφ κα γίνεισ μάρτυράσ
του, και κα μαρτυριςεισ ς’ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ αυτά που είδεσ και άκουςεσ: Και τϊρα, τι
κακυςτερείσ; Σικω και βαφτίςου και ομολόγθςε ότι αυτόσ είναι ο Κφριοσ, για να κακαριςτείσ
από τισ αμαρτίεσ ςου ". Πράξ. 22, 4-16.

Περιλάμφκθκε από το άκτιςτο Φωσ του Χριςτοφ. Ο Σαοφλ τυφλϊνεται.

Διάλογορ μεταξύ Σαούλ και Ιησού Χπιστού

‒ αοὺλ αούλ, τί με
διώκεισ; ςκλθρόν ςοι
πρὸσ κέντρα λακτίηειν.
‒ Σίσ εἶ, Κύριε;
‒ Ἐγώ εἰμι ᾿Ιθςοῦσ ὃν
ςὺ διώκεισ.
‒ Σί ποιιςω Κφριε;

Σικω όμωσ και ςτάςου ςτα πόδια ςου. Γι’ αυτό ςου φανερϊκθκα: για
να ςε πάρω ςτθν υπθρεςία μου και να ςε καταςτιςω μάρτυρα γι’
αυτά που είδεσ και γι’ αυτά που κα ςου δείξω ακόμθ, (Πρ. 26, 16).

Ο αναςτθμζνοσ Κφριοσ τον κακιςτά απόςτολο με τθν
εντολι να κθρφξει το ευαγγζλιο ςτουσ εκνικοφσ
Στθ Δαμαςκό τον επιςκζφτθκε κάποιοσ μακθτισ ονόματι Ανανίασ,
ο οποίοσ παρά τισ επιφυλάξεισ που είχε για τον Παφλο, λόγω τθσ
φιμθσ του ωσ διϊκτου των Χριςτιανϊν, και υπακοφοντασ ςτθν
εντολι του Κυρίου:
«Πιγαινε, γιατί αυτόν διάλεξα για να τον χρθςιμοποιιςω ωσ
όργανο που κα με κάνει γνωςτό ςτα ζκνθ και ςτουσ άρχοντζσ
τουσ, και ςτον ιςραθλιτικό λαό. Κι εγϊ κα του δείξω πόςα πρζπει
να πάκει για χάρθ του ονόματόσ μου».
Αμζςωσ κακάριςαν τα μάτια του, ξαναβρικε το φϊσ, ςθκϊκθκε,
βαφτίςκθκε και, αφοφ ζφαγε, ενδυναμϊκθκε. Εκεί δζχτθκε τθν
κατιχθςθ τθσ διδαςκαλίασ του Χριςτοφ και αςφαλϊσ ανακεϊρθςε
κακ’ ολοκλθρίαν τθ φαριςαϊκι ερμθνεία τθσ Παλαιάσ Διακικθσ
και τθν όλθ ςυγκρότθςι του (Πράξ. 9, 10-18).

Ο αοφλ ξαναβρίςκει το φωσ του
Ο Αναςτάσ Κφριοσ παραχωρεί να χάςει
ο Παφλοσ προςωρινά το φωσ των
οφκαλμϊν του, για να μπορζςει
ταπεινοφμενοσ να μάκει να βλζπει τα
πράγματα μζςα από το Φωσ του
Χριςτοφ και όχι από άλλα «φϊτα».

Κατθχείται και βαπτίηεται από
τον απόςτολο Ανανία, ϊςτε να
«μακαίνει να βλζπει».
Από κει και μετά, θ ηωι του
Παφλου υφίςταται μεταςτροφι
ςε
τζτοιο
βακμό,
ϊςτε
κακίςταται ο ίδιοσ διαπρφςιοσ
κιρυκασ τθσ μετανοίασ και του
Ευαγγελίου.

Μεταςτροφι :
Αλλαγι γνϊμθσ, αντίλθψθσ, ςτάςθσ.
Νζοσ άνκρωποσ. Με νζα καρδιά. Με νζα φρονιματα. Με νζεσ ςκζψεισ. Με νζουσ
ςτόχουσ ςτθ ηωι του.
Οι παλιζσ ςκζψεισ, οι παλιζσ ςυνικειεσ και ζξεισ, τα παλιά αιςκιματα και οι
παλιζσ πράξεισ ανικουν πια ςτο παρελκόν.

Ο Ανανίασ ενθμερϊνει τουσ χριςτιανοφσ τθσ Δαμαςκοφ

Η θυγάδευζη ηου
Παύλου
από ηη Δαμαζκό

