
Θ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚΘ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 
ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

http://slideplayer.gr/slide/2924299/


 Θ Αποςτολικι φνοδοσ ζδωςε τθ δφναμθ ςτον
Απόςτολο Παφλο να ςυνεχίςει το κιρυγμα του
Ευαγγελίου ςτον εκνικό κόςμο.

 Ο Ραφλοσ προτείνει ςτον Βαρνάβα να αρχίςουν τθ Βϋ
Αποςτολικι περιοδεία (τζλοσ 48 μ.Χ.) και να
επιςκεφκοφν ξανά τισ Εκκλθςίεσ που είχαν ιδρφςει
κατά τθν πρϊτθ περιοδεία τουσ και να ςτθρίξουν τουσ
πιςτοφσ των Εκκλθςιϊν αυτϊν.

 Ηωθρι διαφωνία «παροξυςμόσ» ανάμεςα ςτον
Βαρνάβα και τον Παφλο είχε ωσ αποτζλεςμα να
ςταματιςουν τθ ςυνεργαςία τουσ και να
ακολουκιςουν ξεχωριςτοφσ δρόμουσ.

Ο Παφλοσ ςχεδιάηει νζα περιοδεία



ίλασ 
Από τουσ εβδομι-
κοντα, εκλεκτό και
θγετικό ςτζλεχοσ
τθσ εκκλθςίασ των
Ιεροςολφμων.

Σιμόκεοσ
Ο πιο αγαπθτόσ μακθτισ
και ζνασ από τουσ πιο
ςτενοφσ ςυνεργάτεσ του
αποςτ. Παφλου από τα
Λφςτρα τθσ Λυκαονίασ .

Λουκάς 

υνόδευςε τον Παφλο ςτθ Μακεδονία
από τθν Σρωάδα και παρζμεινε ςτουσ
Φιλίππουσ πικανότατα μζχρι το τζλοσ τθσ
τρίτθσ αποςτολικισ πορείασ τοφ Παφλου.
Σζλοσ, ςυνόδευςε τον Παφλο από τθν
Καιςάρεια ςτθ Ρώμθ.

υνεργάτεσ 
του Παφλου 

ςτθ Βϋ  
περιοδεία

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://armenisths.blogspot.gr/2014/01/22.html
http://www.stamoulis.gr/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82-%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-12%CF%8716_p-377849.aspx


Επίςκεψθ για δεφτερθ φορά των πόλεων τθσ Μικράσ Αςίασ

Ο Ραφλοσ πιρε μαηί του τον Σίλα και περιόδευςε τθ Συρία και
Κιλικία, ο δε Βαρνάβασ απζπλευςε για τθν Κφπρο, ζχοντασ μαηί του
τον Μάρκο.



Με υπόδειξθ του Αγίου Πνεφματοσ παρζκαμψαν τθ Μυςία και
ζφταςαν ςτθν παραλιακι πόλθ Σρωάδα, τθν αρχαία Τροία.
Εκεί ςτθν Τρωάδα ο Θεόσ με όραμα κάλεςε τον Παφλο και τουσ
ςυνεργάτεσ του, να πάνε ςτθ Μακεδονία (Πράξ. 16, 6-9).

Η κεηάβαζε 

ζηελ 

Σξωάδα

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/120.jpg


Σρωάδα



«Γηαβάο εἰο Μαθεδνλίαλ βνήζεζνλ ἡκῖλ». Πξάμ. 16, 9
Φεθηδωηή παξάζηαζε κε ην όξακα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ ζηελ Σξωάδα

ΣΑΘΓΘ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ - ΑΜΟΘΡΑΚΗ

http://www.imalex.gr/92B4D521.el.aspx


Από τθ Μ. Αςία 
ςτθ αμοκράκθ

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/120.jpg


Φεθηδωηή παξάζηαζε ηνπ Παύινπ πνπ απνβηβάδεηαη ζηελ ακνζξάθε

http://www.imalex.gr/92B4D521.el.aspx


Φεθηδωηή παξάζηαζε κε ηνλ Παύιν λα δηδάζθεη ζηελ ακνζξάθε

http://www.imalex.gr/92B4D521.el.aspx


Φεθηδωηή παξάζηαζε κε ηνλ Απόζηνιν Παύιν λα θεύγεη από ηελ ακνζξάθε

http://www.imalex.gr/92B4D521.el.aspx


Νεάπολισ (Καβάλα). Η πόλθ ιδρφκθκε ςτα μζςα του 7ου π.Χ. αιώνα. Ήταν
ςθμαντικόσ ςτακμόσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ που ζνωνε τθν Ευρώπθ με τθν Αςία.
Σον 5ο μ.Χ. αιώνα θ πόλθ ονομάςτθκε Χριςτόπολισ και οι Οκωμανοί αργότερα
τθσ ζδωςαν το όνομα Καβάλα.

http://agiatriadamideas.blogspot.gr/2012/01/20.html


Πίζω από ηο ναό ηος Αγίος Νικολάος, ςπάπσει μνημείο με ςπολείμμαηα βάζηρ κίονα

ζηον οποίο ςπάπσει αποηύπωμα από ηο ππώηο πάηημα ηος απ. Παύλος ζηην

Μακεδονία.

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Images.htm


Ο Παφλοσ ςτουσ Φιλίππουσ
Τν βήκα ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο όπνπ κίιεζε ν απ. Παύινο (διακρίνονηαι 

οι ηρύπες για ηοποθέηηζη προζηαηεσηικών παζάλων και ζτοινιών)

http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_RiverMonument.jpg
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_bima.jpg
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_bima.jpg
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_bima.jpg
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_bima.jpg
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Philippi/Philippi_bima.jpg


Η Δγλαηία νδόο δίπια ζηε Ρσκατθή 

αγνξά. Γηαθξίλνληαη ραξαγκέλεο 

γξακκέο από ηηο ξόδεο ησλ θάξσλ.

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Philippi.htm


Η αγία (Ιζαπόζηολος) Λσδία η Φιλιππηζία

Ζμποροσ από τα
Κυάτειρα που πουλοφςε
πορφφρα, θ πρϊτθ
Ευρωπαία χριςτιανι
που κατθχικθκε και
βαπτίςτθκε ςτισ όχκεσ
του ποταμοφ Ηυγάκτθ,
ςτουσ Φιλίππουσ. Θ
μνιμθ τθσ τιμάται ςτισ
20 Μαΐου.

http://www.diakonima.gr/2011/05/20/h-a%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF/


Δξείπηα βαζηιηθήο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Φηιίππσλ

http://www.digital-camera.gr/photos/arxaioi_filippoi_ii.jpg


Μηα από ηηο γπλαίθεο, κε ην όλνκα Λπδία "σεβόμενη τον Θεό", πηζηεύεη θαη

βαπηίδεηαη ζην πνηάκη.

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Images.htm


Οη αξραίνη ρξηζηηαλνί βαπηίδνληαλ ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο θαη θπξίωο όπνπ

ππήξρε λεξό, δειαδή ζηα ύδαηα πνηακώλ, ιηκλώλ ή άιιωλ θπζηθώλ

δεμακελώλ.

Ο ζύγρξνλνο Ναόο - Βαπηηζηήξην ηεο Αγίαο Λπδίαο ζην Ζπγάθηε πνηακό,

δπηηθά ηωλ Αξραίωλ Φηιίππωλ, έξγν ηωλ αξρηηεθηόλωλ-κεραληθώλ Θω.

Κνπκαλνύδε & Υξ Μπάηζε (1974) πόινο έιμεωο ηωλ ρξηζηηαλώλ όινπ ηνπ

θόζκνπ, πξνζθύλεκα ηωλ απνγόλωλ ηωλ Φηιηππεζίωλ, ηεξόο ρώξνο

πξνζεπρήο θαη θαζαγηαζκέλνο από ηνπο Απνζηόινπο ηόπνο ιαηξείαο.

http://users.otenet.gr/~filippi/Baptist.html
http://users.otenet.gr/~filippi/Baptist.html


Σν ππαίζξην Βαπηηζηήξην

http://www.im-philippon.gr/07/07_a/07_a.htm
http://www.im-philippon.gr/07/07_a/07_a.htm


Ο Ναόο - Βαπηηζηήξην

http://www.im-philippon.gr/07/07_b/07_b.htm


Ο Ραφλοσ ςυλλαμβάνεται… και φυλακίηεται... καυμαςτι αποφυλάκιςθ



Θ φυλακι ςτουσ Φιλίππουσ όπου φυλακίςτθκε ο απ. Ραφλοσ, 
όταν κεράπευςε τθν παιδίςκθ που είχε μαντικό πνεφμα.

http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/24010794/%CE%9F %CE%91%CE%A0 %CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3 %CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3 %CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3


ηην Αμθίπολη



Σο "βήμα" ηοσ απ. Παύλοσ ζηην Απολλωνία



Ο απ. Παύλος ζηη Θεζζαλονίκη



 Θ πφρινθ διδαςκαλία των αποςτόλων Παφλου, ίλα
και Σιμόκεου για τον Λθςοφ Χριςτό ωσ Μεςςία που
ζπρεπε να ςταυρωκεί και να αναςτθκεί εκ νεκρϊν,
παρακίνθςε αρκετοφσ Ιουδαίουσ να πιςτζψουν.

 Αλλά και πολλοί προςιλυτοι Ζλλθνεσ, όπωσ και
γυναίκεσ που είχαν μεγάλθ επιρροι ςτθν κοινωνία,
αςπάςκθκαν τθ χριςτιανικι πίςτθ.

 Πμωσ οι Λουδαίοι που δεν πίςτεψαν ςτο κιρυγμα του
Ραφλου, προκάλεςαν αναταραχι ςτθν πόλθ και ο
Ραφλοσ με τουσ ςυνεργάτεσ του αναγκάςκθκαν να
φυγαδευτοφν τθ νφχτα και να καταφφγουν ςτθ Βζροια.

Γιωγμός από ηοσς Ιοσδαίοσς



Η Ρσκατθή αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο



Ο Παύλος ζηη Βέροια

Πιάθεο ηεο παιηάο νδνύ ζηηο νπνίεο 

πάηεζε ν απ. Παύινο

• Οι Ιουδαίοι τθσ Βζροιασ ιταν πιο 
καλοπροαίρετοι.

• Αποδζχκθκαν με μεγάλθ 
προκυμία το κιρυγμα για τον 
Λθςοφ Χριςτό.

• Ρολλοί Ιουδαίοι αςπάςκθκαν τθ 
χριςτιανικι πίςτθ, μεταξφ αυτϊν 
και ο ωςίπατροσ, όπωσ και 
γυναίκεσ τθσ ανϊτερθσ 
κοινωνικισ τάξεωσ. 

• Ιρκαν οι Λουδαίοι από 
Κεςςαλονίκθ και ξεςικωςαν τον 
όχλο εναντίον τουσ.

• Ο Παφλοσ φυγαδεφεται ςτθν 
Ακινα, ενϊ ο Σίλασ και ο 
Τιμόκεοσ παρζμειναν ςτθ Βζροια.

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Images.htm


Σο βήμα ζηη Βέροια

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Verea.htm


Αναχώρηση 

από 

τη Βέροια για 

την Αθήνα



Ο Παύλος ζηην Αθήνα

ηελ πόιε ηεο ζνθίαο θαη ησλ πνιιώλ αγαικάησλ

http://history-pages.blogspot.gr/2012/01/blog-post_12.html


Ο «Άγνωςτοσ Θεόσ» των Ακθναίων

“Ακθναίοι, βλζπω ότι ζχετε πολλι πίςτθ. Θ πόλθ ςασ είναι γεμάτθ ναοφσ και βωμοφσ. Μάλιςτα
βρικα ζνα βωμό αφιερωμζνο ςτον Άγνωςτο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον Κεό, που Τον λατρεφετε χωρίσ
να Τον γνωρίηετε, Αυτόν ιρκα να ςασ γνωρίςω. Είναι ο Δθμιουργόσ όλου του κόςμου και των
ανκρϊπων, ο Κφριοσ του ουρανοφ και τθσ γθσ που όμωσ δεν κατοικεί ςε ναοφσ χειροποίθτουσ.
Μζςα ς’ Αυτόν ηοφμε και κινοφμαςτε και υπάρχουμε. Είμαςτε δικι του γενιά. Αυτόσ ο Κεόσ μασ
καλεί ςε μετάνοια κι ζχει κακορίςει τθν θμζρα που κα κρίνει όλθ τθν οικουμζνθ με δικαιοςφνθ,
μζςω ενόσ Ανδρόσ που Τον ζχει ορίςει γι’ αυτό τον ςκοπό. Κι ζδωςε βζβαιθ απόδειξθ ςε όλουσ ότι
Αυτόσ κα είναι ο Κριτισ αναςταίνοντάσ τον από τουσ νεκροφσ”.

http://www.pemptousia.gr/2013/11/o-agnostos-theos-ton-athineon/
http://www.pemptousia.gr/2013/11/o-agnostos-theos-ton-athineon/


Ο λόφοσ του Αρείου Ράγου



Bρικα ζνα βωμό αφιερωμζνο ςτον Άγνωςτο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον Θεό, που Σον λατρεφετε χωρίσ να
Σον γνωρίηετε, Αυτόν ιρκα να ςασ γνωρίςω. Πραξ. 17,23.

http://labelnews.gr/%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BA/


Στάκθκε, λοιπόν, ο Ραφλοσ ςτθ μζςθ του Αρείου Ράγου και είπε: «Ακθναίοι! Σασ
βλζπω ευλαβζςτατουσ από κάκε άποψθ. Ρράγματι, ενϊ περιδιάβαηα τθν πόλθ ςασ και
ζβλεπα τουσ ιεροφσ ςασ τόπουσ, βρικα ανάμεςα ς' αυτοφσ κι ζναν βωμό, με τθν
επιγραφι "ςτον Άγνωςτο Θεό". Αυτόν, λοιπόν, που τον λατρεφετε χωρίσ να τον
γνωρίηετε, αυτόν εγϊ τϊρα ςασ τον κάνω γνωςτό. Είναι ο Θεόσ που δθμιοφργθςε τον
κόςμο και όλα όςα υπάρχουν ς' αυτόν. Ωσ Κφριοσ του ουρανοφ και τθσ γθσ, δεν
κατοικεί ςε χειροποίθτουσ ναοφσ, οφτε υπθρετείται από χζρια ανκρϊπινα ςαν να
είχε ανάγκθ από κάτι, αφοφ αυτόσ δίνει ςε όλα ηωι και πνοι και τα πάντα. Από ζναν
άνκρωπο ζκανε όλα τα ζκνθ των ανκρϊπων για να κατοικοφν πάνω ς' όλθ τθ γθ, και
όριςε πόςο χρόνο κα υπάρχουν και ςε ποια ςφνορα κα κατοικοφν. Κζλθςε να ηθτοφν
τον Κφριο και να προςπακοφν να τον βρουν ψθλαφϊντασ ςτο ςκοτάδι, αν και δεν είναι
μακριά από τον κακζνα μασ. Γιατί μζςα ς' αυτόν ηοφμε και κινοφμαςτε και
υπάρχουμε, όπωσ λζνε και μερικοί απ' τουσ δικοφσ ςασ ποιθτζσ: "Δικι του γενιά
είμαςτε". Αφοφ, λοιπόν, είμαςτε γενιά του Κεοφ, δε κα πρζπει να νομίηουμε ότι θ
κεότθτα είναι κάτι όμοιο με χρυςάφι ι αςιμι ι πζτρα, δθλαδι με γλυπτό ζργο τζχνθσ
ι τθσ φανταςίασ του ανκρϊπου. Ο Κεόσ παρζβλεψε τα χρόνια τθσ άγνοιασ˙ τϊρα όμωσ
απαιτεί απ' όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ςε κάκε τόπο να μετανοοφν, γιατί κακόριςε μια
μζρα που κα κρίνει τθν οικουμζνθ με δικαιοςφνθ, μζςω ενόσ ανδρόσ που τον όριςε γι'
αυτό. Κι ζδωςε βζβαιθ απόδειξθ ςε όλουσ, ότι αυτόσ κα είναι ο κριτισ, αναςταίνοντάσ
τον από τουσ νεκροφσ». (Πράξ. 17, 22-34)

Σο κήρσγμα ηοσ Παύλοσ ζηον Άρειο Πάγο



Ο απόζηολορ Παύλορ 

ζηο βήμα ηος Απείος 

Πάγος.

Σπύπορ Βαζιλείος, Ι.Ν. 

Αγίος Γιονςζίος, Αθήνα

http://www.egolpion.com/pavlos_silouanos.el.aspx


Οι τωικοί απζρριψαν τθ διδαςκαλία του περί Ανάςταςθσ

 Πταν ζγινε αναφορά ςτθν Ανάςταςθ, το κιρυγμα του
διακόπθκε (δεν πρόλαβε να αναφζρει το όνομα του Χριςτοφ).
Θ ανάςταςθ του ςϊματοσ ιταν κάτι που δε χωροφςε ςτο
μυαλό των Ακθναίων και για το οποίο δεν είχαν τθν
παραμικρι προετοιμαςία. Θ νφξθ ςτθν Ανάςταςθ (του
Χριςτοφ) προκάλεςε χλευαςτικζσ αντιδράςεισ ςτουσ ακροατζσ
του. Κατόπιν αποπζμφκθκε με τθν προοπτικι να τουσ τα
ξαναπεί μια άλλθ φορά, επειδι κεωροφςαν τα λόγια του ωσ
ςπερμολογίεσ, δθλαδι λόγια που τα μαηεφει κανείσ από εδϊ
και από εκεί και τα επαναλαμβάνει χωρίσ να τα καταλαβαίνει.

 Λίγοι μόνο πίςτεψαν και ςυγκινικθκαν από τθν ομιλία του
Ραφλου και οι οποίοι αποτζλεςαν τθν πρϊτθ Χριςτιανικι
Εκκλθςία των Ακθνϊν. Ανάμεςα τουσ διακρίνονταν ζνασ
επίςθμοσ Ακθναίοσ, ο Διονφςιοσ ο Αρεοπαγίτθσ και μια
γυναίκα θ Δάμαρισ.



ΓΙΟΝΤΙΟ ΑΡΔΟΠΑΓΙΣΗ

Αξρηθά ήηαλ εηδσινιάηξεο θαη κέινο ηεο Βνπιήο

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Τν θήξπγκα όκσο ηνπ

Απνζηόινπ Παύινπ άγγημε ηελ παηδεπκέλε θαη

επαίζζεηε ςπρή ηνπ θαη βαπηίζζεθε. Αξγόηεξα

δηαδέρζεθε ζηνλ επηζθνπηθό ζξόλν ησλ Αζελώλ

ηνλ επζεβή Ιεξόζεν. Δπηβξαβεύζεθε από ην Θεό

γηα ηε ρξηζηηαληθή ηνπ δξάζε κε ην ράξηζκα λα

επηηειεί ζαύκαηα.

Πεξηόδεπζε ζε πνιιά κέξε ηεο Γύζεο, όπνπ

θήξπμε ηνλ επαγγειηθό ιόγν θαη εξκήλεπζε ηηο

ηεξέο γξαθέο. Όηαλ έθζαζε ζην Παξίζη ζπλειήθζε

επί απηνθξάηνξα Γνκηηηαλνύ θαη απνθεθαιίζζεθε.

Μαδί ηνπ καξηύξεζαλ θαη δύν καζεηέο ηνπ, ν

Ρνπζηηθόο θαη ν Διεπζέξηνο. Ο εγεκόλαο ηεο

πεξηνρήο έδσζε εληνιή λα κε ζάςεη θαλείο ηα άγηα

ιείςαλα ησλ καξηύξσλ, όκσο θάπνηνη ρξηζηηαλνί

ηα θύιαμαλ θαη όηαλ δελ ππήξρε πιένλ θόβνο ηα

εληαθίαζαλ κε ηηκέο.

http://www.saint.gr/2579/saint.aspx


Γπλαίθα από επγελή νηθνγέλεηα θαη

κε πςειή θνηλσληθή ζέζε ή

Γάμαρις, είρε θαη αλάινγα

πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα. Αζθνύζε

ηελ ηεξή ηεο διακονία κε ακείσην

δήιν θαη παικό παληνύ, ιδιαίηερα

ανάμεζα ζηον γσναικείο κόζμο.

Μαζήηξηα ηνπ απ. Παύινπ ή

Γάκαξηο, κνρζνύζε θαζεκεξηλά,

κηρύηηονηας κε όπνην ηξόπν

κπνξνύζε ην επαγγέιην ηνπ

Χξηζηνύ. Δμάιινπ είλαη ζρεδόλ

βέβαην όηη θάζε θνξά πνύ ό κεγάινο

Απόζηνινο επηζθεπηόηαλ ηελ

Δθθιεζία ηεο Κνξίλζνπ, εθείλε

πήγαηλε ζε ζπλάληεζή ηνπ, γηα λα

γπξίδεη ζηελ Αζήλα πην δπλαηή θαη

πην θινγεξή ζηελ δηαθνλία ηεο.

ΓΑΜΑΡΘ

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2011/01/3.html


Ο Παφλοσ ςτθν Κόρινκο
Θ πόλθ του πλοφτου και του εμπορίου

• Ραραμονι για μεγάλο διάςτθμα.

• Γνωριμία με τουσ Ακφλα και Ρρίςκιλα.

• Μεγάλθ αποδοχι.

• Ξεπζραςμα των προβλθμάτων.



τθν Κόρινκο ιδρφκθκε μια από τισ μεγαλφτερεσ εκκλθςίεσ εκείνων των θμερϊν



«Εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι᾿ ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ·
μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς, διότι ἐγώ
εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί
σε, διότι λαὸς ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
ἐκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν
αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ». Πράξ. 18, 9-11.

http://acvila30.ro/2010/09/04/


Τν Βήκα ηνπ Γαιιίσλνο
Σηιρ Ππάξειρ αναθέπεηαι ένα επειζόδιο, καηά ηο οποίο ο Παύλορ παποςζιάζηηκε ζηον ανθύπαηο

Γαλλίωνα. Το ζηοισείο αςηό είναι ζημανηικό για ηην σπονολόγηζη ηος βίος ηος Παύλος, διόηι

βάζει μιαρ επιγπαθήρ, η οποία ανακαλύθθηκε ζηοςρ Γελθούρ, ο Γαλλίων ανέλαβε αςηό ηο

αξίωμα ηο 51 μ.Χ.

http://www.jesuslovesyou.gr/Biblical_Greece/GR/Images.htm
http://www.jesuslovesyou.gr/images/Biblical_Greece/Corinth/Bema.jpg


«Γαιιίωλνο δὲ ἀλζππαηεύνληνο ηῆο ᾿Αραΐαο θαηεπέζηεζαλ ὁκνζπκαδὸλ νἱ

᾿Θνπδαῖνη ηῷ Παύιῳ θαὶ ἤγαγνλ αὐηὸλ ἐπὶ ηὸ βῆκα, ιέγνληεο ὅηη παξὰ ηὸλ

λόκνλ νὗηνο ἀλαπείζεη ηνὺο ἀλζξώπνπο ζέβεζζαη ηὸλ Θεόλ» Ππάξ. 18. 12-13.



Σζλοσ περιοδείασ - Επιςτροφι ςτθ Μ. Αςία και από εκεί 
ςτα Ιεροςόλυμα  και υρία

http://web.aeath.gr/jaeath/images/courses/konias/17.pdf


Κιρυγμα – Σρόποσ προςζγγιςθσ – Ερϊτθςθ του βιβλίου
1. Ομάδα μακθτϊν να μελετιςει από τισ Πράξεισ των Αποςτόλων (15,36-18,19) τθ
δεφτερθ περιοδεία του Αποςτόλου Παφλου. Να παρουςιάςουν, ςτθ ςυνζχεια, ςτθν τάξθ
οι μακθτζσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο Απόςτολοσ προςζγγιηε τουσ εκνικοφσ και
τουσ Ιουδαίουσ κακϊσ και τισ αντιδράςεισ που προκαλοφνταν.

Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςε κάκε πόλθ που επιςκεπτόταν εφάρμοηε τθν εξισ τακτικι:
1. Ρρϊτα επιςκεπτόταν τθν εβραϊκι ςυναγωγι και ζπειτα κιρυττε ςτουσ Εκνικοφσ
2. Στουσ Εβραίουσ ζλεγε ότι ο Μεςςίασ που περιμζνουν ιρκε
3. Στουσ Εκνικοφσ ζλεγε ότι «ο Υιόσ του Κεοφ αναςτικθκε».

Στουσ Φιλίππουσ (Ρράξεισ ιςτ, 12-15) Ζξω απ τθ Συναγωγι
 Μίλθςε ςε γυναίκεσ (αςυνικιςτο για τουσ Εβραίουσ)
 Θ Λυδία (γυναίκα – επιχειρθματίασ) ζγινε θ Ρρϊτθ Ευρωπαία Χριςτιανι
Στθ Κεςςαλονίκθ (Ρράξεισ ιη, 1-10) Στθ Συναγωγι τρία ςυνεχόμενα Σάββατα
 Ερμινευςε τα προφθτικά λόγια ότι «ο Μεςςίασ ζπρεπε να πεκάνει και να αναςτθκεί»
 «Ο Μεςςίασ είναι ο Λθςοφσ»
 Ρίςτεψαν μόνο λίγοι Εβραίοι

Πμωσ όταν ο Ραφλοσ πιγε ςτθν Αγορά μίλθςε ςτουσ Μακεδόνεσ
 Θ ομιλία του ζγινε αμζςωσ κατανοθτι
 Θ οικογζνεια του Λάςονα φιλοξζνθςε τον Ραφλο, το Σίλα και τον Τιμόκεο
Στθ Βζροια (Ρράξεισ ιη, 11-13) Στθ Συναγωγι
 Οι ςυμπατριϊτεσ του δζχτθκαν το κιρυγμά του με μεγάλθ χαρά
Στθν Ακινα (Ρράξεισ ιη, 16-34) Στθ Συναγωγι
 Συηθτοφςε με Εβραίουσ
Πμωσ ςτθν Αγορά και ςτον Άρειο Ράγο Συηιτθςε με Στωικοφσ και Επικοφρειουσ
 Οι Ακθναίοι άκουςαν με προςοχι τθ διδαςκαλία του

 Οι Στωικοί απζρριψαν τθ διδαςκαλία του περί «Ανάςταςθσ» .



Σο κήρσγμα και η θρονηίδα ηοσ απ. Παύλοσ 

για ηις εκκληζίες ποσ ίδρσζε

• Ο απόςτολοσ Ραφλοσ απευκυνόταν
πρϊτα ςτουσ Ιουδαίουσ λζγοντάσ τουσ
πωσ ο Λθςοφσ ιταν ο Μεςςίασ που
περίμεναν

• Οι Ιουδαίοι αρνοφνται να δεχκοφν ότι ο
Ιθςοφσ ιταν ο Μεςςίασ.

• Ζπειτα μιλοφςε ςτουσ εκνικοφσ για το
Χριςτό και τθν Ανάςταςι Του.



• Μετά τθν απομάκρυνςθ του Αποςτόλου ςτισ
εκκλθςίεσ ςυχνά δθμιουργοφνταν
προβλιματα ι απορίεσ

• Ο απόςτολοσ Παφλοσ τα μάκαινε ι από
απεςταλμζνουσ των εκκλθςιϊν ι από
γράμματα των εκκλθςιϊν

• Ζτςι γράφτθκαν οι Επιςτολζσ για να
απαντιςουν ςτα ερωτιματα ι να λφςουν τα
προβλιματα

• Μζςα ςτισ επιςτολζσ φαίνεται το μεγάλο
ενδιαφζρον και θ αγάπθ του αποςτόλου για
τουσ χριςτιανοφσ.

Θ φροντίδα του αποςτ. Παφλου 
για τισ εκκλθςίεσ που ίδρυςε



"Ο Άγιορ Παύλορ ζςγγπάθει ηιρ επιζηολέρ ηος", 

Valentin de Boulogne ή Nicolas Tournier, πεπ. 1620, 

Blaffer Foundation Collection, Houston

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82


Ερϊτθςθ του βιβλίου 2. Να παρουςιάςετε ςτθν τάξθ ζνα διάγραμμα με τα κφρια
ςθμεία τθσ ομιλίασ του Αποςτόλου Ραφλου ςτον Άρειο Ράγο, ςτθν Ακινα. Ροιο,
κατά τθ γνϊμθ ςασ, ιταν το ςπουδαιότερο ςθμείο και γιατί;

 «Οι Ακθναίοι ςζβονται και τιμοφν το Θεό».
 «Ο Θεόσ είναι δθμιουργόσ των πάντων».
 «Ο Θεόσ βρίςκεται κοντά μασ και μζςα μασ».
 «Ο άνκρωποσ μπορεί να ψθλαφίςει το Θεό μζςα του και μζςα ςτθν ανκρϊπινθ 

ιςτορία».
 «Είμαςτε δικι του γενιά».

Σθ φράςθ αυτι τθν είχε πει ο Επιμενίδθσ και τθν επανζλαβαν οι Πυκαγόρειοι 
φιλόςοφοι.
Οι Ακθναίοι φιλόςοφοι εντυπωςιάςτθκαν: Ένασ Εβραίοσ μιλοφςε με λόγια αρχαίων 
φιλοςόφων.

 «Ο Θεόσ δεν ζχει ανάγκθ να κατοικεί ςε χειροποίθτουσ ναοφσ».
«Δεν είναι ανάγκθ να τον εικονίηουνε ςε χρυςά και ακριβά αγάλματα».

 «Ο Θεόσ μασ προςκαλεί ςε μετάνοια».
«Ο Θεόσ κάποτε κα κρίνει τθν αδικία και τθ μιηζρια ςτον κόςμο».

 «Ο Θεόσ εξουςιάηει και το κάνατο».
«Όπωσ ο Χριςτόσ αναςτικθκε ζτςι και οι άνκρωποι κα αναςτθκοφν κάποτε».




