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First Mission of St. Paul

لىرحلة بولس الرسول التبشيرية األو

Fr. Jacob Nadian

St. Bishoy Coptic Orthodox Church

Bible Study

ا ان  رن  اول ب  (:13أ عمال )وش 
وكان في انطاكية في الكنيسة هناك انبياء-1

........  الذي يدعى ......... و ........ ومعلمون 

الذي تربى......... القيرواني  و .............. و 

.........رئيس الربع و ............ مع 

نيجرسمعانبرنابا

مناينولوكيوس

شاولهيرودس
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ا ان  رن  اول ب  (:13أ عمال )وش 
الروحوبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال-2

.............................................القدس 

ووضعوا عليهما......... حينئذ و ........... -3

..............االيادي ثم 

صلوافصاموا

اطلقوهما

افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي

.دعوتهما اليه

صورة 

للقديسين 

بولس الرسول 

الرسولوبرنابا



3

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 

ولى ة  ألأ  ري  ي  ش  ب  الرحلة  الت 

م واستغرقت حوالي سنتين46كانت نحو سنة 
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برجة بمفيليةقبرصسلوكيةأنطاكية:محطات الرحلة

العودة إلى أنطاكية دربةلسترةأيقونيةأنطاكية بيسيدية

سالميس

فى قبرص

فهذان إذ ارسال -4

من الروح القدس 

ة انحدرا الى سلوكي

ومن هناك سافرا 

في البحر إلى 

.قبرص

ولما صارا في -5

سالميس، ناديا 

بكلمة هللا في 

مجامع اليهود وكان 

.معهما يوحنا خادما  
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بقايا ألحد 

مجامع اليهود

المنتشرة في
سالميس

سالميسبأسسها القديس بولس استفانوسكنيسة القديس 
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الميسبسكنيسة القديس برنابا الرسول رفيق بولس 

كنيسة 

القديس 

بولس 

الرسول 

األثرية 
بسالميس
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بسالميسكنيسة القديس بولس الرسول األثرية 

بافوس

فى بافوس

ولما اجتازا -6

الجزيرة الى بافوس

وجدا رجال  ساحرا  

ديا  نبيا  كذابا  يهو

...............اسمه 

كان مع الوالي-7

.....................

وهو رجل فهيم 

فهذا دعا برنابا 

وشاول والتمس ان 

.يسمع كلمة هللا

باريشوع

سرجيوس بولس
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فقاومهما عليم الساحر الن هكذا -8

ي عن يترجم اسمه طالبا  ان يفسد الوال

.االيمان

واما شاول الذي هو بولس ايضا  -9

فامتال من الروح القدس وشخص 

.اليه

وقال ايها الممتلئ كل غش وكل -10

ال خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر ا

.تزال تفسد سبل هللا المستقيمة

فاآلن هوذا يد الرب عليك -11

فتكون اعمى ال تبصر الشمس الى

ففي الحال سقط عليه ضباب. حين

ده وظلمة فجعل يدور ملتمسا  من يقو

.بيده

فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى-12

.آمن مندهشا  من تعليم الرب
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Excavations at Pisidian Antioch uncovered an inscription 

referring to “Lucius Sergius Paulus the younger,” thought 

to be the son of the Cyprus governor Sergius Paulus.

برصكنيسة القديس بولس الرسول بمدينة بافوس بق
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يةبمفيلبرجة 

ةفى برجة بمفيلي

ثم اقلع من-13

...........  بافوس 

ومن معه واتوا الى 

.برجة بمفيلية

........  واما 

ففارقهم ورجع الى

.اورشليم

بولس

يوحنا

صور توضح كثرة المستنقعات في برجة بمفيلية
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صور توضح كثرة المستنقعات في برجة بمفيلية

ديةبيسيانطاكية 

ةفى انطاكية بيسيدي

واما هم فجازوا -14

من برجة واتوا الى 

انطاكية بيسيدية 

ودخلوا المجمع يوم 

.السبت وجلسوا

وبعد قراءة -15

......  الناموس 

ارسل اليهم رؤساء 

ايها : المجمع قائلين

الرجال االخوة ان كانت 

عندكم كلمة وعظ 

.للشعب فقولوا

..........  فقام -16

واشار بيده وقال ايها 

الرجال االسرائيليون

والذين يتقون هللا 

.اسمعوا

اءواالنبي

بولس
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آثار من المجمع اليهودي

بيسيديةبأنطاكية 

والصورة لكرسي رئيس 

المجمع

والذي يقف أمامه 
الواعظ ليعظ

ةايقوني

فى ايقونية

ولكن اليهود -50

حركوا النساء 

ات المتعبدات الشريف

ووجوه المدينة 

واثاروا اضطهادا  

.................  على 

واخرجوهما من 

.تخومهم

اما هما فنفضا-51

غبار ارجلهما عليهم 

.واتيا الى ايقونية

........  واما -52

فكانوا يمتلئون من

الفرح والروح 

.القدس

ذالتالمي

ابولس وبرناب
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(14أعمال )ايقونية فى

و حدث في ايقونية -1

انهما دخال معا  الى مجمع 

اليهود وتكلما حتى آمن 

جمهور كثير من اليهود 

.واليونانيين

ولكن اليهود غير -2

المؤمنين غروا وافسدوا 

.نفوس األمم على االخوة

فأقاما زمانا  طويال  -3

يجاهران بالرب الذي كان 

ان يشهد لكلمة نعمته ويعطي

تجرى آيات وعجائب على 

.أيديهما

لسترة ودربة 

في لسترة ودربة

فانشق جمهور -4

هم المدينة فكان بعض

مع اليهود وبعضهم 

...........مع 

فلما حصل من -5

االمم واليهود مع 

رؤسائهم هجوم 

ليبغوا عليهما 

.ويرجموهما

شعرا به فهربا -6

ية الى مدينتي ليكاون

لسترة ودربة والى 

.الكورة المحيطة

وكانا هناك-7

نيبشرا...........

الرسولين
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لسترة ودربةفى

ة وكان يجلس في لستر-8

رجل عاجز الرجلين مقعد من

.بطن امه و لم يمش قط

هذا كان يسمع بولس -9

يتكلم فشخص اليه واذ رأى

.ليشفي......... ان له 

قال بصوت عظيم قم -10

ب على رجليك منتصبا فوث

.وصار يمشي

فالجموع لما رأوا ما -11

فعل بولس رفعوا صوتهم 

قائلين انليكأونيةبلغة 

تشبهوا بالناس ........ 

.ونزلوا الينا

ايمانا  

اآللهة

افكانوا يدعون برناب-12

.........وبولس ........ 

اذ كان هو المتقدم في 

.الكالم

فأتى كاهن زفس -13

الذي كان قدام المدينة 

واب بثيران واكاليل عند االب

مع الجموع وكان يريد ان 

.يذبح

فلما سمع الرسوالن-14

هما برنابا وبولس مزقا ثياب

نواندفعا الى الجمع صارخي

ل ايها الرجا: وقائلين-15
.لماذا تفعلون هذا

هرمسزفس
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نحن ايضا  بشر تحت آالم 

مثلكم نبشركم ان ترجعوا من

الى االله الحي ........... هذه 

الذي خلق السماء واالرض 

.والبحر وكل ما فيها

ة الذي في االجيال الماضي-16

ترك جميع االمم يسلكون في

.طرقهم

ال مع انه لم يترك نفسه ب-17

وهو يفعل خيرا  .......... 

يعطينا من السماء امطارا  

وازمنة مثمرة ويمأل قلوبنا 

.طعاما  وسرورا  

وقولهما هذا كفا الجموع -18

.بالجهد عن ان يذبحوا لهما

االباطيل

شاهد
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ثم أتى يهود من -19

عوا واقنوايقونيةانطاكية 

فرجموا بولس الجموع 

خارج المدينة وجروه

.ظانين انه قد مات

ولكن اذ احاط به -20

نة التالميذ قام ودخل المدي

ا وفي الغد خرج مع برناب

.الى دربة

ديةبيسيانطاكية 

ديةفي انطاكية بيسي

فبشرا في تلك-21

ين المدينة وتلمذا كثير

.........  ثم رجعا الى 

.وايقونية وانطاكية

يشددان انفس -22

التالميذ ويعظانهم ان

يثبتوا في االيمان

رة وانه بضيقات كثي

ينبغي ان ندخل 

.ملكوت هللا

وانتخبا لهم-23

في كل .......... 

كنيسة ثم صليا 

بأصوام واستودعاهم 

للرب الذي كانوا قد 

.امنوا به

ا  قسوس

ةلستر
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(ركيات)بيسيديةكنيسة القديس بطرس في انطاكية 
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The Church of  Hagia Sophia (Holy Wisdom)
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اتالية

العودة انطاكية سورية

ولما اجتازا في -24

بيسيدية اتيا الى 

وتكلما -25.  بمفيلية

بالكلمة في برجة ثم 

-26. نزال الى اتالية

ومن هناك سافرا في 

ث البحر الى انطاكية حي

ة كانا قد اسلما الى نعم

.هللا للعمل الذي اكماله

ولما حضرا -27

ا وجمعا الكنيسة، اخبر

ا بكل ما صنع هللا معهم

وانه فتح لألمم باب 

واقاما -28. االيمان

يل هناك زمانا  ليس بقل

.مع التالميذ

لينا اُعبْر إ

وأَعنّا
بركة القديس

بولس 
الرسول

تكون مع 
.جميعكم

.آمين
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هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي "
"  امم و ملوك و بني إسرائيلامام

(15: 9اعمال )


