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Οη πεξηνδείεο ηνπ Απ. Παύινπ ζηε Μ. Αζία 
θαη ηελ Ειιάδα θξάηεζαλ πνιιά ρξόληα, 

θεξύηηνληαο κε ελζνπζηαζκό ην Επαγγέιην 
ηνπ Χξηζηνύ 

Οη δπζθνιίεο ήηαλ κεγάιεο θαη πνιιέο 
θνξέο θηλδύλεςε αθόκε θαη ε δσή ηνπ 

ηα Ιεξνζόιπκα θάπνηα ζηηγκή ςεύηηθεο 
θαηεγνξίεο ερζξώλ ηνπ νδήγεζαλ ζηε 

θπιαθή   
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 ηε θπιαθή ηνπ 
παξνπζηάζηεθε ν 
Ιεζνύο ζε όξακα θαη 
ηνπ έδσζε ζάξξνο 

Από ηα Ιεξνζόιπκα 
ηνλ κεηέθεξαλ ζηηο 
θπιαθέο ηεο 
Καηζάξεηαο 

Ωο Ρσκαίνο πνιίηεο 
δήηεζε λα δηθαζηεί 
ζηε Ρώκε 
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 Σαμηδεύνληαο γηα ηελ 
Ιηαιία, κεγάιε 
ηξηθπκία παξέζπξε ην 
θαξάβη κε ηνλ Παύιν 
θαη ηνπο ζπληξόθνπο 
ηνπ ζηε λόηηα Κξήηε 

Από εθεί μεθίλεζαλ 
θαη πάιη, αιιά ε 
ζαιαζζνηαξαρή 
ζπλερίζηεθε γηα δύν 
εβδνκάδεο 
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Ο Παύινο όκσο δελ θνβόηαλ, γηαηί 
Άγγεινο Κπξίνπ ηνπ είρε πεη πσο θαλείο 

δελ ζα πάζαηλε θαθό 

 

Όηαλ λαπάγεζαλ ζ΄ έλα λεζί πνπ 
νλνκαδόηαλ Μειίηε, έκεηλαλ εθεί ηξεηο 

κήλεο θαη ν Παύινο θήξπμε ην Επαγγέιην 
ζηνπο θαηνίθνπο  
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Μεηά ηελ πεξηπέηεηα απηή έθηαζαλ ζηε 

Ρώκε, όπνπ θπιαθίζηεθε από ηνπο 

Ρσκαίνπο γηα δπν ρξόληα 

Μέζα ζηηο θπιαθέο ν Παύινο έγξαςε 

πνιιέο επηζηνιέο, γηα λα ζπκβνπιέςεη θαη 

λα ζηεξίμεη ηελ πίζηε ησλ αδύλακσλ 

ρξηζηηαλώλ 

ην ηέινο αζσώζεθε θαη απνθπιαθίζηεθε 
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Από ηε Ρώκε μεθίλεζε ε ηειεπηαία 

πεξηνδεία ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ κε 

επηζθέςεηο πξνο ηηο Εθθιεζίεο πνπ ίδξπζε 

ζηελ Ειιάδα θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

Μ. Αζίαο 

Ξαλαγύξηζε ζηε Ρώκε ζε επνρέο κεγάισλ 

δησγκώλ, πνπ θαζνδεγνύληαλ από ην 

Ρσκαίν απηνθξάηνξα Νέξσλα 
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Απηνθξάηνξαο Νέξσλαο, ν κεγάινο δηώθηεο 
ησλ ρξηζηηαλώλ 
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Ο Απόζηνινο Παύινο, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη 

απνθεθαιίζηεθε πξνζεπρόκελνο κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή 

 

Η κλήκε ηνπ ηηκάηαη καδί κε ηελ κλήκε ηνπ 

Απνζηόινπ Πέηξνπ, ζηηο 29 Ινπλίνπ 
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Η κλήκε ηνπο νξίζηεθε λα ηηκάηαη καδί 

γηαηί ζεσξείηαη από ηελ Εθθιεζία όηη ε 

δξάζε θαη ην έξγν ηνπο ζηεξίδεη νιόθιεξε 

ηελ Εθθιεζία 
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