
Γ΄ και Δ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ  

http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/3_periodia.JPG


Αρχή της τρίτης περιοδείας - Ο Παύλος στη Γαλατία & στη Φρυγία 
(Πράξεις 18,18-23)   

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/121.jpg


Φιλαδέλφεια σήμερα 

http://www.eternalcog.org/ecgbooks/efe/5.html


Λαοδίκεια σήμερα 

http://www.eternalcog.org/ecgbooks/efe/5.html


Η Έφεσος έγινε το κέντρο, απ' όπου θα μπορούσε ο Παύλος να 
κηρύξει πιο εύκολα το ευαγγέλιο στα διάφορα μέρη της Μικράς 
Ασίας και της Ελλάδας.  

Παρέμεινε στην Έφεσο τρία ολόκληρα χρόνια. 

Εκεί εργάζονταν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα 

Συνάντησε μεγάλες αντιδράσεις από Εβραίους και ειδωλολάτρες, 
των οποίων θίγονταν τα συμφέροντα. 

Βάπτισε πρώην οπαδούς του Ιωάννη του Προδρόμου που 
αγνοούσαν το Άγιο Πνεύμα. 

Έκανε επίσης πολλά θαύματα. 

Κάποιος Δημήτριος, πωλητής ειδωλίων της θεάς Άρτεμης, 
παρέσυρε το λαό εναντίον των Χριστιανών. Τελικά όμως με την 
ειρηνευτική επέμβαση του Γραμματέα της Πόλεως, ο λαός 
ηρέμησε και οι Χριστιανοί αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Ο Παύλος στην Έφεσο (Πράξεις Κεφ. 19) 



«… κινδυνεύει… ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμης… την οποία σέβεται όλη η επαρχία 
της Ασίας και η οικουμένη». Πράξ. 19, 27. 

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2015/04/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85


Ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Εφέσου, όπου και ο τάφος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού της αγάπης. 

http://el-vima.blogspot.com/2015/09/blog-post_26.html


Ο Παύλος πάλι στην Ελλάδα (Πράξ. 20,1-6) 

 Από την Έφεσο πήγε στην 
Τρωάδα και μετά στους 
Φιλίππους. Εκεί συνάντησε 
με μεγάλη χαρά τους 
αγαπημένους του 
Χριστιανούς και τους 
συνεργάτες του Τιμόθεο, 
Λουκά κι Αρίσταρχο και 
Τίτο. 

 Μετά επισκέφτηκε τη 
Θεσσαλονίκη και τη 
Βέροια. 

 Στη συνέχεια έφυγε για την 
Κόρινθο, όπου έμεινε τρεις 
μήνες. 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/121.jpg


 Επιστροφή στην Έφεσο και 
επανεπίσκεψη για τρίτη φορά 
της Μακεδονίας και νότιας 
Ελλάδας.  

 Τον συνοδεύουν ο Σώπατρος από 
τη Βέροια, ο Αρίσταρχος και ο 
Σεκούνδος από τη Θεσσαλονίκη, 
ο Γάϊος από τη Δέρβη, ο Τυχικός 
και ο Τρόφιμος από την Ασία και 
ο Τιμόθεος από τα Λύστρα.  

 Επιστρέφοντας από τη 
Μακεδονία έμειναν λίγες μέρες 
στους Φιλίππους και στη 
συνέχεια πήγαν στην Τρωάδα. 
Εκεί ο Παύλος ανέστησε κάποιον 
Εύτυχο, ο οποίος έπεσε από το 
τρίτο πάτωμα και σκοτώθηκε. 

Το ταξίδι της επιστροφής (Πράξεις 21,1-16) 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/121.jpg
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Με πλοίο αποπλεύσανε για την Άσσο, από κει πήγαν στη Μυτιλήνη, 
στη Χίο και στη Σάμο.  

 Κατόπιν έφτασαν στη Μίλητο όπου έμειναν για λίγες μέρες.  
 Εκεί ο Παύλος κάλεσε να έρθουν κοντά του οι πρεσβύτεροι της 

Εκκλησίας της Εφέσου. Αφού τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές για το 
έργο τους, τους αποχαιρέτησε με συγκίνηση. 

 Ξανά με πλοίο πέρασαν από την Κω, τη Ρόδο και από κει στα Πάταρα.  
Με άλλο πλοίο πήγαν απέναντι στη Φοινίκη και αράξανε στην Τύρο για 

λίγες μέρες. Από κει πήγαν στην Πτολεμαΐδα και από κει στην 
Καισάρεια της Παλαιστίνης το 56 μΧ., όπου τον φιλοξένησε ο διάκονος 
Φίλιππος. 

 Εκεί κάποιος Άγαβος, Ιουδαίος προφήτης, του φανέρωσε ότι στα 
Ιεροσόλυμα τον περίμεναν μεγάλες δοκιμασίες.  

Ο Παύλος όμως, παρά τις παρακλήσεις των συνοδών του και των 
άλλων χριστιανών, έμεινε αμετάπειστος και αποφάσισε  να πάει στα 
Ιεροσόλυμα. 

Το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα (Πράξεις 21,1-16) 



http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/121.jpg


Η σύλληψη στα Ιεροσόλυμα και η 
φυλάκιση στην Καισάρεια (Πράξεις 21,27-22,29) 

• Σύλληψη Παύλου στην Ιερουσαλήμ(57μ.Χ.) 

• Δίκη μπροστά στο Μέγα Συνέδριο και απειλή 
θανάτωσης 

• Επέμβαση των Ρωμαίων και μεταφορά του για 
δίκη στην Καισάρεια 

• Δίκη από τον Φήλικα και φυλάκιση δύο ετών 

• Νέα δίκη από το Φήστο και το βασιλιά Αγρίππα 

• Παραπομπή σε αυτοκρατορικό δικαστήριο 
   στη Ρώμη (επειδή  ήταν Ρωμαίος πολίτης). 



Αναπαράσταση της 

διάσωσης του 

Αποστόλου Παύλου 

από τον ισραηλιτικό 

όχλο 

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


Η σύλληψη του Παύλου 



Η φυλάκιση του Παύλου 



Η δίκη του Παύλου από το Φήστο  



Πρώτη φυλάκιση του απ. Παύλου στη Ρώμη 

 Από την Καισάρεια ο απ. Παύλος 
μεταφέρθηκε δέσμιος δια θαλάσσης στη 
Ρώμη. 

 Δύο συνοδοί (ο Λουκάς και ο Αρίσταρχος). 
 Σιδώνα – Μύρα Λυκίας – Κνίδος – Καλοί 

Λιμένες της Κρήτης. 
 Το ναυάγιο στη Μελίτη (Μάλτα). 
 Συρακούσες – Ρήγιο – Ποτίολοι. 
 Ρώμη – Φυλακισμένος σε σπίτι μέχρι να 

δικασθεί.  



Το περιπετειώδες ταξίδι του Παύλου στη 
Ρώμη (59-61  μ.Χ.)  





 Ναυαγούν.  

 Έχιδνα τσιμπάει τον Παύλο, χωρίς να 
πάθει τίποτα.  

 Ο δήμαρχος Πόπλιος τον καλεί στο 
σπίτι του.  

 Εκεί θα θεραπεύσει τον πατέρα του 
Πόπλιου και άλλους ασθενείς.  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
στη Μάλτα ή στην Κεφαλονιά 









 Με «ελαφρά δεσμά» 
πέρασε δυο χρόνια στη 
Ρώμη.  

 Το αυτοκρατορικό 
δικαστήριο καθυστέρησε 
πολύ ν' ασχοληθεί μαζί του. 

 Ο Θεός ανάδειξε το 
δεσμωτήριο του Παύλου 
στη Ρώμη σε άμβωνα του 
Ευαγγελίου.  

 Εκεί θα γράψει τις 
επιστολές της Καινής 
Διαθήκης. 

 Απελευθερώνεται.  

Ο Παύλος στη Ρώμη 

http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/3_periodia.JPG


Ο Άγιος Παύλος 

συγγράφει τις 

επιστολές του 



Η Ρώμη στην εποχή του Παύλου 





ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 61-64 μ.Χ. 

 Μετά την αποφυλάκισή του ο Παύλος και οι 
συνεργάτες του περιόδευσαν στο νότιο τμήμα 
της Ισπανίας, καθώς και στο νότιο τμήμα της 
Γαλατίας (Γαλλίας) και μετά επέστρεψαν στη 
Ρώμη.  

 Μετά επισκέφθηκε και πάλι πολλές από τις 
αγαπημένες του Εκκλησίες (Κρήτη, Μίλητο, 
Έφεσο, Τρωάδα, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, 
Βέροια). Κατόπιν επισκέφθηκε την Νικόπολη 
της Ηπείρου και έφτασε μέχρι το Ιλλυρικό. 
Μετά από πολλές κακουχίες κατέληξε πάλι στη 
Ρώμη το 64 μ.Χ. 



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


Ο Παύλος κήρυξε το Χριστιανισμό στην Κρήτη μαζί με το συνεργάτη του Τίτο 

http://www.imga.gr/apostolos_pavlos.htm


Τον Τίτο άφησε ο Παύλος  επίσκοπο Κρήτης,  

για να συμπληρώσει και να συνεχίσει το έργο του. 

http://www.imga.gr/apostolos_pavlos.htm


http://saridakispaintings.wordpress.com/keimena-nikoy-%CF%88%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B7/


Στην Έφεσο ο Παύλος άφησε τον Τιμόθεο, για 
να προστατεύσει τους πιστούς από 
ετεροδιδασκαλίες.  
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τιμόθεος 
μαρτύρησε επί Δομιτιανού ή Νέρωνα 
"τυπτόμενος με ρόπαλα από τον 
ειδωλολατρικό όχλο», επειδή σε κάποια 
γιορτή της Εφέσιας Aρτέμιδας, “Καταγώγιον 
ονομαζομένην” κατέκρινε τα όργια των 
εορταστών. 

http://www.saint.gr/1150/saint.aspx


“ Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς 

Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι’’. (Επιστολή προς Τίτον 3,12). 

Αρχαία Νικόπολις 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


Βασιλική Α (Δουμετίου).Κατασκευή στεγάστρων προστασίας ψηφιδωτών  

http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=0DQiSsx3nOy0q9sJ


Τα ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Δουμετίου 

http://www.epirus.org/?tag=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


 Ο Παύλος στη Ρώμη συναντήθηκε με τον απ. Πέτρο. 

 Το 64 μ.Χ. ο Νέρωνας κήρυξε διωγμό κατά των Χριστιανών  

 Ο Παύλος συλλαμβάνεται και φυλακίζεται ξανά 

 Από τη φυλακή έγραψε τη Β' προς Τιμόθεον επιστολή, η οποία 
αποτελεί το κύκνειο άσμα του. 

 Ύστερα από δυο δίκες καταδικάστηκε σε θάνατο και 
αποκεφαλίστηκε. 

 Με τον τρόπο αυτό, έληξε η πολυτάραχη αποστολική πορεία του 
αποστόλου των εθνών, μιας κατά γενική ομολογία, από τις 
μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της Εκκλησίας.  

Το τέλος  
του απ. Παύλου 

67-68  μ. Χ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD


Ο Άγιος Παύλος 

στη φυλακή 

Rembrandt, 1627, 

Staatsgalerie, Stuttgart, 

Γερμανία 

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


Ο μαρτυρικός θάνατος του Παύλου 
 

«… Τον ἐξετέλεσαν μὲ ξίφος κοντὰ 
στὴν περιοχὴ τοῦ Λικινίου, παρὰ τὴν 
Ὀστία ὁδό, σὲ τόπο ὀνομαζόμενο 
Σωτήριο Νερό, ποὺ σήμερα εἶναι 
γνωστὸς ὡς Μονὴ τῶν Τριῶν Πηγῶν. 
Ἐκεῖ κοντὰ καὶ τὸν ἐνταφίασαν». 

(Μέγας Συναξαριστής) 

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/4017/sxsaintinfo.aspx
http://orthodoxathemata.blogspot.gr/2013_06_01_archive.html


"Domine Quo Vadis?" by Giovanni Odazzi Η σταύρωση του Πέτρου 

Ο απόστολος Πέτρος μαρτύρησε στη Ρώμη, το έτος 64 ή κατά άλλους το 67 μ.Χ. στον 
Ιππόδρομο του Νέρωνα. Στο σημείο που μαρτύρησε στήθηκε μικρός ευκτήριος οίκος, ένα 
«μαρτύριο», όπως συνήθιζαν να κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί, τελώντας θείες Λειτουργίες 
πάνω στα μαρτυρικά σώματα και αίματα όσων πέθαιναν για τον Χριστό.  

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_386599/Giovanni-Odazzi/Domine-Quo-Vadis
http://orthodoxathemata.blogspot.gr/2013_06_01_archive.html


Η σημασία του έργου του αποστόλου Παύλου 

 Ύστερα από το Χριστό την πρώτη θέση στην Εκκλησία κατέχει ο απ. Παύλος. Είναι ο 
μεγαλύτερος σε δράση Απόστολος του Χριστού. Καμιά άλλη προσωπικότητα δεν 
άσκησε και δεν ασκεί τόση βαθιά επίδραση στη ζωή του λαού του θεού και γενικά του 
κόσμου, όση ο απ. Παύλος. Γιατί αυτός, ξεπερνώντας τα σύνορα του ιουδαϊκού 
εθνικισμού, μας αποκάλυψε τη χριστιανική Εκκλησία ως τη νέα και μοναδική 
δυνατότητα ζωής όλου του κόσμου. Έτσι συναντιέται με την Ελλάδα και γνωρίζεται ως ο 
Απόστολος της Ελλάδας και της οικουμένης. 

 Ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί για το Ευαγγέλιό του την ελληνική γλώσσα. Κάνει τον 
Ελληνισμό γέφυρα για την πορεία του Χριστιανισμού προς τα έθνη, όργανο στα 
σχέδια του Θεού για το λαό Του. Με το κήρυγμα του Αποστόλου η Ελλάδα έγινε η 
πρώτη χρονικά χριστιανική χώρα της Ευρώπης. Η ομιλία του στην Αθήνα, οι 
ιεραποστολικές του εξορμήσεις στον ελλαδικό χώρο, οι επιστολές του στις ελληνικές 
χριστιανικές Εκκλησίες, αποτέλεσαν αποφασιστικά γεγονότα για την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό.  

 Η σημασία όμως του έργου του απ. Παύλου είναι παγκόσμια. Γιατί αυτός, κήρυκας της 
οικουμενικότητας του Ευαγγελίου και πρωτεργάτης της παγκοσμιότητας της Εκκλησίας 
του Χριστού, αποκάλυψε ένα νέο όραμα για τον κόσμο. Και το αποκάλυψε ακριβώς τη 
στιγμή της απογνώσεως του αρχαίου κόσμου, που τώρα βρίσκει την ενότητα και το 
νόημά του στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ως έργο του Χριστού είναι η καινούργια 
πραγματικότητα ζωής του κόσμου, η δυνατότητα ενός νέου ανθρωπισμού, η ελπίδα 
και το μέλλον της ανθρωπότητας. 



Απόστολος Παύλος: Ο πρώτος μετά τον Ένα;  

“First after the One"  

Σε δεκάδες ελληνικά βιβλία με θεολογικό ή επετειακό χαρακτήρα, 

αφορώντα στον Απόστολο Παύλο και τα περί αυτού, ο όρος "πρώτος 

μετά τον Ένα" χρησιμοποιείται πληθωρικά. Πουθενά όμως δεν 

αναφέρεται η πηγή προέλευσης αυτού του χαρακτηρισμού. 

Εμπνευστής της φράσης αυτής είναι ο Gustav Adolf Deissmann 

(1866-1937), γερμανός προτεστάντης θεολόγος, καθηγητής του 

Πανεπιστημίου του Χαϊδελβέργης και εν συνεχεία του Βερολίνου, 

ειδικευμένος στην γλώσσα της Αγίας Γραφής. Το έργο του που περιέχει 

(και, όπως φάνηκε στην συνέχεια, καθιέρωσε) την επίμαχη φράση 

τιτλοφορείται "St. Paul: A Study in Social and Religious History ". 

Αν ο Απόστολος Παύλος είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος μετά τον 

Ιησού Χριστό για εμάς τους ορθοδόξους τότε ποιά είναι η θέση της 

Παναγίας μας, της "μετά Θεόν Θεού " και της εχούσης τα "δευτερεῖα 

τῆς Τριάδος", ή του Τιμίου Προδρόμου, του "μείζονος ἐν γεννητοῖς 

γυναικῶν " (Ματθ. ια', 11);  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Saint_Paul_in_Holy_Stavronikita_Monastery.jpg
http://nmnovice.blogspot.gr/2009/07/blog-post.html
http://nmnovice.blogspot.gr/2009/07/blog-post.html
http://nmnovice.blogspot.gr/2009/07/blog-post.html


«Μόχθησα πολύ∙ με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα 

φυλακίστηκα πολλές φορές, και πολλές φορές έφτασα στα πρόθυρα 

του θανάτου. Πέντε φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 

τριάντα εννιά μαστιγώματα, τρεις φορές με τιμώρησαν με 

ραβδισμούς, μία φορά με λιθοβόλησαν, τρεις φορές ναυάγησα, ένα 

μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές 

οδοιπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, 

κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους 

Εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, 

κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που 

υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, 

ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου 

έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα vά φορέσω. 

Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου 

και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενεί και 

δεν ασθενώ κι εγώ;». (Β΄ Κορ. 11, 23-29). 

Αμέτρητες ταλαιπωρίες για την Εκκλησία  
και το Ευαγγέλιο του Χριστού 



«Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον 
τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν 
ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 
ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ 
δίκαιος κριτής».  B΄ Τιμ. 4, 7-8. 
 
Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο 
ως το τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με 
περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που μ’ 
αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την 
ημέρα, ο δίκαιος κριτής. 

Το κύκνειο άσμα του Παύλου 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

5-15 μ.Χ. Γέννηση του Απόστολου ΠαύλουΓέννηση του Αποστόλου Παύλου  

34 μ.Χ. Όραμα της Δαμασκού  

34-36 μ.Χ. Διαμονή στην Αραβία  

36-37 μ.Χ. Πρώτο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα  

37-42 μ.Χ Διαμονή στην Ταρσό  

45-48 μ.Χ. Πρώτη περιοδεία (Κύπρος, Ν.Α. Μικρά Ασία)  

48-49 μ.Χ. Αποστολική Σύνοδος  

49-52 μ.Χ. Δεύτερη περιοδεία (Μ. Ασία, Ελλάδα) 

52-56 μ.Χ. 
Τρίτη περιοδεία (με κέντρο την Έφεσο, στη Μ. Ασία και στην 
Ελλάδα) 

57 μ.Χ. Σύλληψη του Παύλου στα Ιεροσόλυμα  

57-59 μ.Χ. Φυλάκιση στην Καισάρεια της Παλαιστίνης  

59-61 μ.Χ. Πρώτη φυλάκιση στη Ρώμη  

62-64 μ.Χ. Τέταρτη περιοδεία (Ισπανία, Μ. Ασία, Ελλάδα)  

64-68 μ.Χ. Δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη και μαρτύριο  



Απολυτίκιο 
Ἐθνῶν σε κήρυκα καὶ φωστῆρα τρισμέγιστον, 
Ἀθηναίων διδάσκαλον, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, 
εὐφροσύνως γεραίρομεν· τοὺς ἀγῶνας τιμῶμεν καὶ τὰς 
βασάνους διὰ Χριστόν, τὸ σεπτόν σου μαρτύριον. Ἅγιε 
Παῦλε Ἀπόστολε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 
Μετάφραση 
Με ευφροσύνη (μεγάλη ψυχική ευχαρίστηση) σε χαιρετούμε, 
εσένα, τον κήρυκα των εθνών και το τρισμέγιστο αστέρι, το 
δάσκαλο των Αθηναίων και το καύχημα της οικουμένης. 
Τιμάμε τους αγώνες σου για τον Χριστό και τα βάσανα που 
πέρασες για να διαδώσεις το Ευαγγέλιο, το άγιό σου 
μαρτύριο. Άγιε Παύλε, Απόστολε, μεσίτευσε στο Χριστό και 
Θεό μας για να σώσει τις ψυχές μας. 


