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Θρησκευτικά: Ενότητα Γ΄: Κεφ. 16 ο : Παύλος: Από διώκτης Απόστολος
Πράξεις των Αποστόλων: Κεφάλαιο 9 ο .

Κάντε κλικ εδώ για να λύσετε το σταυρόλεξο.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σενάριο: Δρομπόνης Σωτήριος

ΠΡΟΣΩΠΑ: Αφηγητές Α΄, Β΄ και Γ΄, Ιησούς, Σαούλ, Σημ, Σαμουήλ, Εδμάν, Ιακώβ,
Γαβριήλ, Δαβίδ

Αφηγητής Α΄: Ήταν φανατικός Ιουδαίος ο Σαούλ. Απέκτησε μεγάλη μόρφωση και δίδασκε
στους συμπατριώτες του το Νόμο του Θεού. Δε γνώριζε όμως το Χριστό. Γι? αυτό κι όταν
συναντούσε χριστιανούς ή άκουγε να μιλούν γι? αυτούς, γινόταν άλλος άνθρωπος. Τους
κυνηγούσε με πάθος, έπαιρνε μέρος σε συλλήψεις και τους οδηγούσε στη φυλακή. Πίστευε
πως έτσι υπερασπιζόταν την πίστη των πατέρων του. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε πως
κάποιοι χριστιανοί είχαν καταφύγει από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη Δαμασκό της Συρίας για
να γλιτώσουν, ξεκινάει με μια ομάδα ανθρώπων, για να τους συλλάβει.

Σαούλ: Είμαστε έτοιμοι. Ας ξεκινήσουμε για τη Δαμασκό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι εκεί
βρίσκονται πολλοί χριστιανοί.
Σημ: Κι αν τους βρούμε, με ποιο δικαίωμα θα τους πιάσουμε; Εμείς δεν είμαστε
στρατιώτες, δεν έχουμε εξουσία να συλλαμβάνουμε πολίτες.
Σαούλ: Μην ανησυχείτε. Πήρα από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές που μας δίνουν την
εξουσία να συλλάβουμε χριστιανούς και να τους βάλουμε στη φυλακή. Αυτή τη φορά δεν
πρόκειται να γλιτώσουν.
Σαμουήλ: Πρέπει να σταματήσουν να κηρύττουν τον Ιησού, το Ναζωραίο. Οι αρχιερείς τον
σταύρωσαν κι αυτοί λένε ότι αναστήθηκε εκ νεκρών και ζει.
Εδμάν: Πρέπει να σταματήσουν πια αυτά τα παραμύθια. Ο Ιησούς πέθανε πάνω στο
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σταυρό. Τον έβαλαν στον τάφο. Ό,τι κι αν ήταν πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει πια.
Σαούλ: Εμπρός λοιπόν, πάμε για τη Δαμασκό. Μη χάνουμε καιρό με περιττά λόγια.
Όλοι: Ναι, πάμε για τη Δαμασκό.

Αφηγητής Β΄: Ξεκίνησαν. Καθώς όμως πλησίαζαν στη Δαμασκό συνέβη στον Σαούλ κάτι
καταπληκτικό. Άστραψε γύρω του λαμπρό, ουράνιο φως, πιο δυνατό κι από το φως του
ήλιου. Από την εκθαμβωτική λάμψη έπεσε κατά γης. Και τότε άκουσε μια φωνή να του λέει:

Ιησούς: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;
Σαούλ : Ποιος είσαι, Κύριε;
Ιησούς : Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο συ καταδιώκεις. (Δεν ξέρεις ότι, όταν καταδιώκεις
αυτούς που με ακολουθούν και πιστεύουν σε μένα, είναι σαν να καταδιώκεις εμένα τον ίδιο;)
Αλλά σήκω και πήγαινε στην πόλη. Εκεί θα σου φανερωθεί τι πρέπει να κάνεις.
Ιακώβ: Ακούστε! Τι βουή είναι αυτή; Σαν κάποιος να μιλάει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις
λέξεις.
Γαβριήλ: Σαούλ. Σαούλ, τι έπαθες;
Σαούλ: Είδα τον Ιησού, το Ναζωραίο μέσα σ? ένα λαμπρό, ουράνιο φως. Μου μίλησε και
του μίλησα. Είναι ζωντανός. Είναι ο Θεός. Μα? δε σας βλέπω. Δε βλέπω τίποτα.
Τυφλώθηκα. Σας παρακαλώ πηγαίνετέ με στην πόλη. Εκεί θα μου φανερωθεί τι πρέπει να
κάνω.
Δαβίδ: Πιάσε με από το χέρι. Θα σε οδηγήσω στη Δαμασκό. Ο Ιησούς ζει και σου μίλησε?

Αφηγητής Α΄: Τρεις ημέρες έμεινε βυθισμένος στο σκοτάδι ο Σαούλ, κάνοντας προσευχή
και σκεπτόμενος την παλιά του ζωή και όσα του είχαν συμβεί.

Αφηγητής Β΄: Στη Δαμασκό ζούσε ένας πιστός χριστιανός, μαθητής των Αποστόλων, ο
Ανανίας. Αυτός υπακούοντας σε εντολή του Θεού κατευθύνθηκε στο μέρος που βρισκόταν ο
Σαούλ. Του μίλησε με πολλή αγάπη και του αποκάλυψε πως ο Κύριος τον έστειλε, για να
τον θεραπεύσει και για να του μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Μετά έβαλε το χέρι του στο
κεφάλι του Σαούλ και προσευχήθηκε. Ο Σαούλ ξαναβρήκε την όραση του! Άρχισε και πάλι να
βλέπει τον κόσμο, αλλά με διαφορετικά μάτια. Τα μάτια της αγάπης, της πίστης και της
ελπίδας στον Ιησού. Βαφτίστηκε από τον Ανανία και ονομάστηκε
Παύλος.

Αφηγητής Γ΄: Από εκείνη τη στιγμή είχε γίνει ο πιο θερμός χριστιανός. Ήταν έτοιμος να
ακολουθήσει τον καινούριο δρόμο που του έδειχνε το σχέδιο του Θεού. Το δρόμο που θα τον
έκανε Απόστολο του αληθινού Θεού και
«πρώτο μετά τον Έναν», δηλαδή
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πρώτο μετά το Χριστό.
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