


КАКО ЈЕ САВЛЕ ПОСТАО ПАВЛЕ?
 Апостол Павле звао се пре 

крштења Савле и био је 
Јеврејин који је прогонио 
хришћане. У Делима 
апостолским записано је да 
су они Јевреји који су 
каменовали првомученика 
Стефана оставили своје 
огртаче код ногу младића 
по имену Савле. 

 Тако стоји: “А Савле је 
пустошио Цркву, улазећи у 
куће и силом одвлачећи 
људе и жене и предаваше их 
у тамницу.”



НА ПУТУ ЗА ДАМАСК...
 Када је једнога дана кренуо за 

Дамаск (град у Сирији), Савле 
је понео посланице (писма) за 
синагоге у којима се каже да 
ако се и тамо пронађу 
хришћани да је наредба да се 
поведу у Јерусалим свезани.

 Међутим, на путу га изненада 
обасја светлост са неба и 
паднувши на земљу он чу 
речи: “Савле, Савле зашто ме 
гониш?”

 Савле тада преплашено пита 
“ко си ти, Господе?”, а Господ 
одговара: “Ја сам Исус којега ти 
гониш.”



КРШТЕЊЕ ПАВЛА
 Након тога, Савле је 

ослепео те су га слуге које су 
с њим путовали увели у 
Дамаск. “И бјеше три дана 
слијеп, и не једе, нити пи.”

 Господ му тада посла 
Ананију који рече:”Савле 
брате, Господ Исус, који ти 
се јави на путу којим си 
ишао, послао ме је да 
прогледаш и да се испуниш 
Духа Светога.”

 Тада Савле прогледа, крсти 
се и доби име Павле.



ПОСТАЈЕ ЈЕДАН ОД АПОСТОЛА...
 Одмах након крштења, Павле је 

већ у Дамаску почео да шири веру 
међу Јеврејима. Међу њима је то 
изазивало велики бес па су га 
желели убити, а са друге стране, 
хришћани су га се плашили јер су 
знали да их је до јуче гонио.

 Апостол Варава га тада поведе 
апостолима у Јерусалим и кад им 
исприча шта му се догодило, они 
га радо прихватише. Тако је Павле 
постао апостол иако није Христа 
пратио за време његовог 
земаљског живота, као што су то 
чинили 12 апостола.



МИСИОНАРСКА ПУТОВАЊА 
АПОСТОЛА ПАВЛА

 Иако је прво проповедао реч Божију међу својим
сународницима Јеврејима, Господ је Павла изабрао
да радосну вест о Њему прошири међу
незнабошцима – онима који нису знали за Бога или
су били многобожци – веровали у више
непостојећих, измишљених божанстава. Таквих
великих путовања Павле је имао укупно четири, а
на њима је прешао километре и километре пута, па
је и до Јадрана стигао. Погледајте како изгледа
карта тих путовања (љубичастом бојом означено је
прво, жутом друго, зеленом треће, а црвеном
четврто путовање).



КАРТА МИСИОНАРСКИХ 
ПУТОВАЊА АПОСТОЛА ПАВЛА



ШТА ЈЕ НАПИСАО?
 Апостол Павле је написао велики 

број посланица, писама које је 
слао хришћанима у градовима где 
је био и где су се они примили 
крштење после његове 
проповеди. Посланице најчешће 
за тему имају неко питање, 
недоумицу или спор који се међу 
тим хришћанима јавио, а Павле 
им на тај проблем одговара 
писмом. Ове посланице су данас 
део Новог Завета, читају се на 
свакој Литургији и има их укупно 
14. Највећи број посланица зове се 
по имену града којем су биле 
намењене и у ком су читане на 
Литургијама.

СПИСАК ПОСЛАНИЦА:
❖ Посланица Римљанима
❖ Прва посланица Коринћанима
❖ Друга посланица Коринћанима
❖ Посланица Галатима
❖ Посланица Ефесцима
❖ Посланица Колошанима
❖ Посланица Филипљанима
❖ Прва посланица Солуњанима
❖ Друга посланица Солуњанима
❖ Прва посланица Тимотеју
❖ Друга посланица Тимотеју
❖ Посланица Титу
❖ Посланица Филимону
❖ Посланица Јеврејима



КАКО ЈЕ СТРАДАО?
 Свети апостол Павле је, 

као и свети апостол 
Петар, страдао у Риму у 
време цара Нерона. 
Апостол Петар је разапет 
са главом окренутом на 
доле, а апостол Павле је 
посечен мачем. Обојицу 
прослављамо 12. јула на 
празник који зовемо 
Петровдан али је 
исправније рећи Петро-
павловдан.



ЗАНИМЉИВОСТИ...
Име “Павле” значи мали, 
омањи растом или мали у 
смислу смирен, онај који се не 
велича...

Један од четири вишедневна 
поста посвећен је светим 
апостолима Петру и Павлу и 
завршава се увек на њихов 
празник, 12. јула.

Место где је био сахрањен апостол 
Павле.

Црква Светих 
апостола Петра и 
Павла у Бањи 
Ковиљачи је нама 
најближа црква која 
је њима посвећена.


