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The Preaching of St. Paul

كرازة بولس الرسول

(من سفر أعمال الرسل)

Fr. Jacob Nadian

St. Bishoy Coptic Orthodox Church

Bible Study

:  أهم األحداث

.  شاول وانضمامه للكنيسةاهتداء -

.األولى إلى آسيا الصغرىالرحلة -

.الثانية إلى آسيا وبالد اليونانالرحلة -

.الثالثة افتقاد للمؤمنينالرحلة -

.إلى روميةالرحلة -
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ن قد أقمتك نوراً لألمم لتكو: ألن هكذا أوصانا الرب"

فلما سمع األمم ذلك. أنت خالصاً إلى أقصى األرض

ن وآمن جميع الذي. كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب

(48-47: 13أعمال " )كانوا ُمعينين للحياة األبدية

لروحية من الغيرة امملوءاً هللا خادماً نشيطاً فقد أختار 
ل إلى لكى يصل ببشارة اإلنجي–على خالص النفوس–

.الرسولبولس معلمنا األرض، أال وهو أقصى 

أمام أمم وملوك هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي "

(15: 9اعمال " )إسرائيلوبني 

:وقد كان للقديس بولس الرسول اسمان

مسئول أو االسم العبري، الذي يعني : شاول-

.مطلوب

.صغيراالسم الروماني، الذي يعني : بولس-

ة وكان من سبط بنيامين ولكنه ُولد في مدين-

.كيليكيةفي مقاطعة طرسوس
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:وتتلمذشاول الناموس اليهودي درس -

(3: 22اعمال " )غماالئيلعند رجلي "

اول شفنشأ معلماً للناموس، غماالئيلوكان-

.لناموس آبائهُمتشدداً 

شاول في اضطهاد المؤمنين فكان وبدأ -

.إستفانوسموافقاً لرجم 

ثم أخذ رسائل من رؤساء الكهنة ليأتي -

.من دمشقبالمسيحيين 

وفي الطريق إلى دمشق ظهر له الرب في رؤيا 

:وقال له
(4: 9أعمال " )؟تضطهدنىلماذا شاولشاول "
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دخل شاول وفتغيّر -

إلى دمشق وهناك 

نيا حنايد على تعّمد 

.الرسول

بولس وخدم -

الرسول أوالً فى 

أورشليمثم دمـشق 

طرسوس ثم ثم 

.أنطاكية

:صعبةبداية 

ول بداية خدمته  تعرض بولس الرسفى 

:لصعوبات كثيرة منها

.ميذتلالتالميذ، غير مصدقين انه خوف -

.ضدهاليهود والمكائد مقاومة -
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خرج معلمنا بولس للكرازة في

ة   رت  ي  ش  ب  لاث  رحلاث  ت  أسس رى،كي  ث 

...فيها الكنائس

إلى جانب رحلته إلى روما 

.عاصمة اإلمبراطورية

آسيا الصغرى

طالبحر المتوس

رومــا
نبالد اليونا

أورشليم

البحر األسود

مالطةقبرص

الرحلة الى 
روما وتأسيس
الكنيسة هناك

28-27أع 

ةالرحلة الثالث
افتقاد )

(للمؤمنين
21-18أع 

ةالرحلة الثاني
الصغرىآسيا)

(وبالد اليونان

18-15أع 

الرحلة األولى
جزيرة قبرص )

(آسيا الصغرى

14-13أع 
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و  ة  الأ  رت  ي  ش  ب  لىالرحلة  الت 
م 46كانت نحو سنة 

نواستغرقت حوالي سنتي

ا بدأت خدمة بولس الرسول بين األمم عندم

اول وشبرناباأفرزوا لي "قال الروح القدس 

(2: 13اعمال " )للعمل الذي دعوتهما إليه

:الرحلةمحطات 

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

يةبيسيدأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 

ة والعودة إلى أنطاكي

ي  الرحلة   ش  ب  ة  الت  ولىرت  الأ 

الكرازيةالقافلة كانت -
وبرنابابولس من مكونة 

.ومرقس

انطلقت من أنطاكية -

.سورية

:الرحلةمحطات 

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

ةبيسيديأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 
والعودة إلى أنطاكية
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ي  الرحلة   ش  ب  ة  الت  ولىرت  الأ 

:قبرصفي جزيرة 
بولسسرجيوسآمن الوالي 

حينما رأى بولس الرسول 

يشوع الساحر بار يضرب
.بالعمى

محطات الرحلة

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

ةبيسيديأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 
والعودة إلى أنطاكية

ي  الرحلة   ش  ب  ة  الت  ولىرت  الأ 

:بمفيليةفي برجة 

فارقهم ومن هناك 

.الرسولمارمرقـس

:الرحلةمحطات 

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

ةبيسيديأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 
والعودة إلى أنطاكية
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ي  الرحلة   ش  ب  ة  الت  ولىرت  الأ 

:في لـســترة

بطن مقعد من شفاء -

.أمه

.هناك رجموا بولس-

:الرحلةمحطات 

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

ةبيسيديأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 
والعودة إلى أنطاكية

ي  الرحلة   ش  ب  ة  الت  ولىرت  الأ 

:العودةطريق في 

.يشددان الكنائسكانا 

:الرحلةمحطات 

أنطاكية + 

سلوكية+ 

قبرص+ 

بمفيليةبرجة + 

ةبيسيديأنطاكية + 

أيقونية+ 

لسترة+ 

دربة+ 
والعودة إلى أنطاكية
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(م50حوالي )أورشليم مجمع 

الكنيسة بإرشاد الروح القدس اجتمعت 

ع التي تنادي بخضو( بدعة التهود)لمناقشة 

ط المؤمنين من االمم للممارسات اليهودية كشر

:طلبوالدخول االيمان؛ ولكن الرسل 

بل . ممعلى الراجعين إلى هللا من األيُثقّل أال "

ام نجاسات األصنأن يمتنعوا عن يرسل إليهم 

"والزنا والمخنوق والدم
(20–19: 15أعمال )

ة  الث   رت  ي  ش  ب  ة  الرحلة  الت  ت  ات 
م 50كانت نحو سنة 

سنوات3واستغرقت حوالي 

كون تتالكرازيةالقافلة كانت 
.وسيالمن بولس 

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية
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ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 

.غرىالمؤمنين في كنائس آسيا الصبدأت بافتقاد 

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 

ازة للكرلبولسدعوة هللا كانت :ترواسفي 

في بالد اليونان حيث في رؤيا؛ رأى رجل

:مكدوني يقول له

(9: 16أعمال " )وأعنامكدونيةإلي أعبر "

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية
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لينا اُعبْر إ

وأَعنّا

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 

:في فيلبي

اً وأيضليديا بائعة االرجوان هناك آمنت 

.سجان فيلبي

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية
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ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 
:في أثينا

فآمن باغوسبولس في أريوس وعظ 

اسمها وامرأة األريوباغىديونيسيوس

.دامرس

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 

:في كورنثوس

.الوبريسكأكيال تقابل مع هناك 

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية
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ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  الث 

:أفسسفي 
.في المجمع اليهوديبشر 

:الرحلةمحطات 

أنطاكية+ 

ةوكيليكيسورية + 

دربة ولسترة+ 

وغالطيةفريجية+ 

ترواس+ 

فيلبي+ 

تسالونيكى+ 

بيرية+ 

أثينا+ 

كورنثوس + 

كنخريا+ 

أفسس+ 

قيصرية + 

والعودة الى أنطاكية

رت  الرحلة   ي  ش  ب  ة  الت  ت  ات  ة  الث 

أثناء هذه الرحلة؛   في 

كتب رسالته األولى 

.كيتسالوني: والثانية إلى
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ة   الت  ة  الث  رت  ي  ش  ب  الرحلة  الت 
سنوات4م واستغرقت حوالي 54كانت نحو سنة 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  الت  الث 

الكنيسة في بزيارة بدأت 

.وفيريجيةغالطيةمقاطعات 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 
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ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  الت  الث 

:أفسسفي 
درسة في مهناك نحو سنتين يعلّم قضى 

اً أيض. ؛ وصنع معجزات كثيرةتيرانس

.بالسحرآمن الذين كانوا يعملون 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  الت  الث 

:أفسسفي 

هياكلثورة صانعي وهذا أدى لحدوث 

.دينةفي الماألوثان بقيادة ديمتريوس 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 
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ة  الرحلة   الت  ة  الث  رت  ي  ش  ب  الت 

:ترواسفي 

.من الموتأفتيخوسالشاب أقام 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 

ة  الرحلة   الت  ة  الث  رت  ي  ش  ب  الت 

(:20أعمال )ميليتسفي 

.أفسسلقسوس الوداعيالخطاب 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 
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ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  الت  الث 
ول الرسأغابوسهناك تنبأ :في قيصرية

.في أورشليمالقبض على بولس عن 

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 

ة  الرحلة   رت  ي  ش  ب  ة  الت  الت  الث 

:في أورشليم

ين أخبر الكنيسة بعمل هللا بهناك 
.األمم وقبولهم االيمان

:محطات الرحلة

أنطاكية+ 

غالطية+ 

وفريجية

أفسس+ 

مكدونية+ 

ترواس+ 

ميليتس+ 

قبرص+ 

صور+ 

بتولمايس+ 

قيصرية+ 

أورشليم+ 
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ة  الرحلة   الت  ة  الث  رت  ي  ش  ب  الت 

له رسائالرحلة؛ كتب أثناء هذه في 

:إلى

واألولى والثانيةوغالطيةرومية 

.لكورنثوس

ليم القبض عليه في أورش

(23-21أعمال )

الهيكل؛ هجم اليهود في 

على بولس الرسول 

وقبضوا عليه وتمت 

المجمع محاكمته أمام 

ج هو يحتاليهودي وفيما 

رئيس أمر أمامهم؛ 

.هعلى فمبضربه الكهنة 
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ليم القبض عليه في أورش

(23-21أعمال )

اآلالم وسط هذه في 

يظهر الرب له ليشجعه 

:ويؤكد له

كمابولس ألنك ثق يا "

شهدت بما لي في 

ن هكذا ينبغي أأورشليم، 

تشهد لي  في رومية 

 ً (11: 23أعمال )" أيضا

في قيصرية أمام 

الوالة

(26-23اعمال )

ترحيل بولسيتم 

ى الرسول مأسوراً ف

السالسل ويقضي 

نحو سنتين في 
.سجن قيصرية
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في قيصرية أمام الوالة

(26-23أعمال )

أثناء هذه الفترة؛في -

سفيلكأمام وقف ليحتج 

فستوسالوالي وأمام 

أغريباسأمامثم الوالي، 

.الملك

نهاية األمر يرفعوفي -
.دعواه إلى قيصر

روماالرحلة إلى 

-27أعمال )

28)

يذهب بولس 

مأسوراً في 

طويلة إلىرحلة 
. روما
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الرحلة إلى روما 

(28-27اعمال )

وسط البحر؛ في 

نة  تنكسر به السفي

وتجنح بهم إلى 

جزيرة مالطة 

وهناك ينقذه الرب 
.األفعىمن 

الرحلة إلى روما 

(28-27اعمال )

ي أيضاً يصلوهناك 

والد من أجل 

ُمقدم بوبيلوس
.الجزيرة
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(28-27اعمال )الرحلة إلى روما 
بيت، ويبشر في سنتينوصوله روما؛ يقيم نحو وعند 

ك وهنا. هناكباسم السيد المسيح ويؤسس الكنيسة 

.ولوسىوكوفليمونوأفـسـسيكتب رسائله إلى فيلبي 

الكرازةامتداد 

يتم اطالق 

سراحه، فيخرج

خدمتهليكمل 

إلىالتي تصل 
.أسبانيا
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األخيرالسجن 

نيرون علىيقبض 

بولس الرسول مرة 

ويحاكمه -أخرى

بتهمة حرق روما 

بالموتعليه ويحكم 

ة سنبالسيف وذلك 
.م67

في أثناء سجنه األخير كتب

يث حرسالته الثانية إلى تيموثاوس 

:يقول له

حشن  "
هاد ال اهدث  الج  د ح  عى  ،ق 

ت  ،ا كملت  الس ظ 
حف 

مان   ر، الأي  ل الي  ع لى  اكلث 
د وض  رًا ق  ي   2)"وا خ 

او ست  موث  (8, 4:7ي 


