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أع 14-13
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البحر المتوسط

(آسيا الصغرى
وبالد اليونان)

الرحلة الثالثة

(افتقاد
للمؤمنين)
أع 21 -18

رومــا

مالطة

الرحلة الى
روما وتأسيس
الكنيسة هناك
أع 28-27

الرحلة التبشي يرة الثايتة
كانت نحو سنة 50م واستغرقت حوالي  3سنوات

محطات الرحلة :أنطاكية  سوريا وكيليكية  دربة ولسترة  فريجية
وغالطية  ترواس  فيلبى  تسالونيكى  بيرية  أثينا 
كورنثوس  كنخريا  أفسس  قيصرية  العودة الى أنطاكية
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 36ثم بعد أيام ،قال
بولس لبرنابا
لنرجع ونفتقد
اخوتنا في كل مدينة
نادينا فيها بكلمة
الرب كيف هم.
 37فأشار برنابا أن
يأخذا معهما أيضا
يوحنا الذي يدعى
مرقس.
 38واما بولس
فكان يستحسن ان
الذي فارقهما من
بمفيلية ولم يذهب
معهما للعمل ال
يأخذانه معهما.

 39فحصل بينهما
مشاجرة حتى
فارق احدهما
اآلخر .وبرنابا أخذ
مرقس وسافر في
البحر الى قبرص.
 40واما بولس
فاختار سيال
وخرج مستودعا
من االخوة الى
نعمة هللا.
 41فاجتاز في
سورية وكيليكية
يشدد الكنائس.
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أعمال 15

انطاكية

أعمال 15

كيليكية

 1ثم وصل الى دربة
ولسترة واذا تلميذ
كان هناك اسمه
تيموثاؤس ابن امرأة
يهودية مؤمنة ولكن
أباه يوناني.
 2وكان مشهودا له
من االخوة الذين في
لسترة وايقونية.
 3فأراد بولس أن
يخرج هذا معه فأخذه
وختنه من أجل اليهود
الذين في تلك االماكن
ألن الجميع كانوا
يعرفون أباه انه
يوناني.

صورة يونانية
للقديس
تيموثاؤس،
تلميذ بولس
الرسول
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أعمال 16

دربة ولسترة

 6وبعدما اجتازوا
في فريجية وكورة
غالطية ،منعهم
الروح القدس ان
يتكلموا بالكلمة
في آسيا.
 7فلما أتوا الى
ميسيا ،حاولوا ان
يذهبوا الى بيثينية
فلم يدعهم الروح.
 8فمروا على
ميسيا وانحدروا
الى ترواس.

أعمال 16
بيثينية

بر إلينا
ا ُ
ع ْ
وأَعنّا
5

ترواس

 9وظهرت لبولس رؤيا في
الليل رجل مكدوني قائم
يطلب اليه ويقول اعبر الى
مكدونية وأعنا.
 10فلما رأى الرؤيا للوقت
طلبنا ان نخرج الى مكدونية
متحققين ان الرب قد دعانا
لنبشرهم.
 11فاقلعنا من ترواس
وتوجهنا باالستقامة إلى
ساموثراكي وفي الغد الى
نيابوليس.

أعمال 16

أيقونة من كنيسة القديس بولس بترواس حيث رأى الحلم
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 12ومن هناك الى
فيلبي التي هي اول
مدينة من مقاطعة
مكدونية وهي
كولونية فاقمنا في
هذه المدينة أياما.
 13وفي يوم
السبت خرجنا الى
خارج المدينة عند
نهر حيث جرت
العادة ان تكون
صالة فجلسنا وكنا
نكلم النساء اللواتي
اجتمعن.

 14فكانت تسمع
امرأة اسمها ليديا
بياعة ارجوان من
مدينة ثياتيرا متعبدة
هلل ففتح الرب قلبها
لتصغي الى ما كان
يقوله بولس.
 15فلما اعتمدت هي
واهل بيتها طلبت قائلة
ان كنتم قد حكمتم اني
مؤمنة بالرب فادخلوا
بيتي وامكثوا فألزمتنا.
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أعمال 16

فيلبي

أعمال 16

نهر جاجيتاس

المكان الذي عمد فيه القديس بولس ليديا بائعة األرجوان
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المكان الذي عمد فيه القديس بولس ليديا بائعة األرجوان

Philippi (Greece)
St. Lydia Church built on her Baptismal Site
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أيقونات يونانية للقديسة ليديا

آثار كنيسة القديس بولس الرسول في فيلبي
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آثار كنيسة القديس بولس الرسول في فيلبي

 16وحدث بينما كنا
ذاهبين الى الصالة ان
جارية بها روح عرافة
استقبلتنا وكانت تكسب
مواليها مكسبا كثيرا
بعرافتها.
 17هذه اتبعت بولس
وايانا وصرخت قائلة
هؤالء الناس هم عبيد هللا
العلي الذين ينادون لكم
بطريق الخالص.
 18وكانت تفعل هذا أياما
كثيرة فضجر بولس
والتفت الى الروح وقال:
أنا آمرك باسم يسوع
المسيح ان تخرج منها
فخرج في تلك الساعة.
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أعمال 16

 19فلما رأى مواليها
انه قد خرج رجاء
مكسبهم امسكوا
بولس وسيال
وجروهما الى السوق
الى الحكام...
 22فقام الجمع معا
عليهما ومزق الوالة
ثيابهما وامروا ان
يضربا بالعصي.
 23فوضعوا عليهما
ضربات كثيرة
والقوهما في السجن
واوصوا حافظ السجن
ان يحرسهما بضبط.

سجن فيلبي
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أعمال 16

سجن فيلبي

سجن القديس بولس الرسول في فيلبي
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الزنزانة الداخلية حيث كان بولس وسيال مسجونين

 24وهو اذ اخذ وصية مثل
هذه القاهما في السجن الداخلي
وضبط ارجلهما في المقطرة.
 25ونحو نصف الليل كان
بولس وسيال يصليان ويسبحان
هللا والمسجونون يسمعونهما.
 26فحدث بغتة زلزلة عظيمة
حتى تزعزعت اساسات السجن
فانفتحت في الحال االبواب كلها
وانفكت قيود الجميع.
 27ولما استيقظ حافظ السجن
ورأى أبواب السجن مفتوحة
استل سيفه وكان مزمعا ان
يقتل نفسه ظانا ان المسجونين
قد هربوا.
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أعمال 16

 28فنادى بولس بصوت عظيم
قائال ال تفعل بنفسك شيئا رديا ألن
جميعنا ههنا.
 29فطلب ضوءا واندفع الى
داخل وخر لبولس وسيال وهو
مرتعد.
 30ثم اخرجهما وقال :يا سيدي
ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص.
 31فقاال :آمن بالرب يسوع
المسيح فتخلص انت واهل بيتك.
 32وكلماه وجميع من في بيته
بكلمة الرب.
 33فأخذهما في تلك الساعة من
الليل وغسلهما من الجراحات
واعتمد في الحال هو والذين له
اجمعون.

 34ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما
مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد
آمن باهلل.
 35ولما صار النهار ارسل الوالة
الجالدين قائلين اطلق ذينك الرجلين.
 36فاخبر حافظ السجن بولس بهذا
الكالم ان الوالة قد ارسلوا ان تطلقا
فاخرجا اآلن واذهبا بسالم.
 37فقال لهم بولس :ضربونا جهرا
غير مقضي علينا ونحن رجالن
رومانيان والقونا في السجن افاآلن
يطردوننا سرا .كال بل ليأتوا هم
انفسهم ويخرجونا.
 38فاخبر الجالدون الوالة بهذا
الكالم فاختشوا لما سمعوا انهما
رومانيان.
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أعمال 16

أعمال 16

بولس الرسول يظهر جنسيته الرومانية
للوالة

 1فاجتازا في
امفيبوليس
وابولونية وأتيا الى
تسالونيكي حيث
كان مجمع اليهود.
 2فدخل بولس
اليهم حسب عادته
وكان يحاجهم ثالثة
سبوت من الكتب.
 3موضحا ومبينا
انه كان ينبغي ان
المسيح يتألم ويقوم
من األموات وأن
هذا هو المسيح
يسوع الذي أنا
أنادي لكم به.

 4فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى
بولس وسيال ومن اليونانيين
المتعبدين جمهور كثير ومن
النساء المتقدمات عدد ليس
بقليل.
 5فغار اليهود غير المؤمنين
واتخذوا رجاال اشرارا من أهل
السوق و تجمعوا وسجسوا
المدينة وقاموا على بيت ياسون
طالبين ان يحضروهما الى
الشعب.
 6ولما لم يجدوهما جروا ياسون
واناسا من االخوة الى حكام
المدينة صارخين ان هؤالء الذين
فتنوا المسكونة حضروا الى ههنا
أيضا.
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أعمال 17
تسالونيكي

أعمال 17

 7وقد قبلهم ياسون وهؤالء كلهم
يعملون ضد احكام قيصر قائلين انه
يوجد ملك اخر يسوع.
 8فازعجوا الجمع وحكام المدينة اذ
سمعوا هذا.
 9فاخذوا كفالة من ياسون ومن
الباقين ثم اطلقوهم.
 10واما االخوة فللوقت ارسلوا
بولس وسيال ليال الى بيرية وهما
لما وصال مضيا الى مجمع اليهود.
 11وكان هؤالء اشرف من الذين
في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل
نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل
هذه االمور هكذا.
 12فآمن منهم كثيرون ومن النساء
اليونانيات الشريفات ومن الرجال
عدد ليس بقليل.

أعمال 17

أعمال 17
 13فلما علم اليهود
الذين من تسالونيكي
انه في بيرية أيضا
نادى بولس بكلمة هللا
جاءوا يهيجون
الجموع هناك أيضا.
 14فحينئذ أرسل
االخوة بولس للوقت
ليذهب كما الى البحر
واما سيال وتيموثاؤس
فبقيا هناك.
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المجمع اليهودي في بيريه

"اعبر الينا وأعنا"

بيت ياسون حيث كان يقيم الرسول بولس بتسالونيكي
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المسرح الروماني بتسالونيكي

Thessalonica Orthodox Church Courtyard
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Thessalonica Orthodox Church

آثار السراديب القديمة في تسالونيكي
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Thessaloniki Ancient Agora

منصة للقديس
بولس الرسول
عند مدخل المجمع
اليهودي في بيرية
بعدما صار كنيسة
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Roman Agora, Thessaloniki, Greece

Roman Ancient Agora
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 15والذين صاحبوا
بولس جاءوا به الى
اثينا ولما اخذوا
وصية الى سيال
وتيموثاؤس ان يأتيا
اليه بأسرع ما يمكن
مضوا.
 16وبينما بولس
ينتظرهما في اثينا
احتدت روحه فيه اذ
راى المدينة مملؤة
اصناما.
 17فكان يكلم في
المجمع اليهود
المتعبدين والذين
يصادفونه في السوق
كل يوم.

 18فقابله قوم من
الفالسفة االبيكوريين
والرواقيين وقال
بعض ترى ماذا يريد
هذا المهذار ان يقول
وبعض انه يظهر
مناديا بآلهة غريبة
ألنه كان يبشرهم
بيسوع والقيامة.
 19فأخذوه وذهبوا
به الى أريوس
باغوس قائلين :هل
يمكننا ان نعرف ما
هو هذا التعليم
الجديد الذي تتكلم
به.
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أعمال 17

اثينا

أعمال 17

لوحة أثرية بأريوس باغوس مدون عليها عظة
القديس بولس التي ألقاها هناك

 20ألنك تأتي الى مسامعنا
بأمور غريبة فنريد ان نعلم ما
عسى ان تكون هذه.
 21اما االثينويون اجمعون
والغرباء المستوطنون فال
يتفرغون لشيء آخر إال ألن
يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا.
 22فوقف بولس في وسط
أريوس باغوس وقال :أيها
الرجال االثينويون أراكم من كل
وجه كأنكم متدينون كثيرا.
 23ألنني بينما كنت اجتاز
وانظر الى معبوداتكم وجدت
أيضا مذبحا مكتوبا عليه إلله
مجهول فالذي تتقونه وأنتم
تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به.

أعمال 17

Areopagus Rock where St. Paul preached
Athens, Greece
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بولس الرسول يبشر في أريوس باغوس

أريوس باغوس حيث بشر بولس الرسول بأثينا
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 24اإلله الذي خلق العالم وكل ما فيه
هذا إذ هو رب السماء واالرض ال
يسكن في هياكل مصنوعة باأليادي.
 25وال يخدم بأيادي الناس كانه محتاج
الى شيء ،إذ هو يعطي الجميع حياة
ونفسا وكل شيء.
...
 32ولما سمعوا بالقيامة من األموات
كان البعض يستهزئون والبعض يقولون
سنسمع منك عن هذا أيضا.
 33وهكذا خرج بولس من وسطهم.
 34ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا
منهم ديونيسيوس األريوباغي وامرأة
اسمها دامرس وآخرون معهما.
صورة روسية للقديس ديونيسيوس
األريوباغي

القديس ديونيسيوس
األريوباغي
يسجل حادثة
كسوف الشمس
وقت صلب
رب المجد يسوع
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أعمال 17

 1وبعد هذا مضى
بولس من اثينا وجاء
الى كورنثوس.
 2فوجد يهوديا اسمه
اكيال بنطي الجنس
كان قد جاء حديثا من
ايطالية وبريسكال
امراته الن كلوديوس
كان قد امر ان يمضي
جميع اليهود من
رومية فجاء اليهما.
 3ولكونه من
صناعتهما اقام
عندهما وكان يعمل
النهما كانا في
صناعتهما خياميين.

أعمال 18

كورنثوس

القديسين أكيال وبريسكال
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)St. Aquila (Husband
And
)St. Priscilla (wife
)(Acts 18: 2

 4و كان يحاج في المجمع كل
سبت ويقنع يهودا و يونانيين.
 5ولما انحدر سيال وتيموثاؤس
من مكدونية كان بولس منحصرا
بالروح وهو يشهد لليهود
بالمسيح يسوع.
 6واذ كانوا يقاومون ويجدفون
نفض ثيابه وقال لهم دمكم على
رؤوسكم انا بريء ،من اآلن
اذهب الى األمم.
 7فانتقل من هناك وجاء الى بيت
رجل اسمه يوستس كان متعبدا
هلل وكان بيته مالصقا للمجمع.
 8وكريسبس رئيس المجمع آمن
بالرب مع جميع بيته وكثيرون
من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا
واعتمدوا.
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أعمال 18

المغطس األثري بكنيسة القديس بولس الرسول بكورنثوس

Roman fountain in Corinth
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 9فقال الرب لبولس برؤيا في الليل ال
تخف بل تكلم وال تسكت.
 10ألني انا معك وال يقع بك احد ليؤذيك
الن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة.
 11فأقام سنة وستة اشهر يعلم بينهم
بكلمة هللا.
 12ولما كان غاليون يتولى اخائية ،قام
اليهود بنفس واحدة على بولس واتوا به
الى كرسي الوالية.
 13قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا
هللا بخالف الناموس.
 14واذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه ،قال
غاليون لليهود :لو كان ظلما او خبثا رديا
ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم.
 15ولكن اذا كان مسألة عن كلمة واسماء
وناموسكم فتبصرون انتم ألني لست اشاء
ان اكون قاضيا لهذه االمور.
 16فطردهم من الكرسي.

بولس الرسول
أمام غاليون الوالي
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أعمال 18

بالط الوالي بكورنثوس حيث وقف بولس الرسول أمام غاليون

 -17فاخذ جميع
اليونانيين سوستانيس
رئيس المجمع
وضربوه قدام الكرسي
ولم يهم غاليون شيء
من ذلك.
 18واما بولس فلبث
أيضا أياما كثيرة ثم
ودع االخوة وسافر في
البحر الى سورية
ومعه بريسكال واكيال
بعدما حلق راسه في
كنخريا ألنه كان عليه
نذر.
 19فاقبل الى افسس
وتركهما هناك واما هو
فدخل المجمع وحاج
اليهود.
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أعمال 18

أفسس

 20واذ كانوا
يطلبون ان يمكث
عندهم زمانا اطول
لم يجب.
 21بل ودعهم قائال
ينبغي على كل حال
ان اعمل العيد
القادم في اورشليم
ولكن سأرجع اليكم
أيضا ان شاء هللا
فاقلع من افسس.
 22ولما نزل في
قيصرية صعد وسلم
على الكنيسة ثم
انحدر الى انطاكية.

أعمال 18

انطاكية

Entrance to the Cave of St. Paul at Ephesus
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Inside the Cave of Saint Paul in Ephesus

Tomb of St. Luke in Ephesus
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في أثناء هذه الرحلة؛
كتب رسالته األولى
والثانية إلى:
تـسـالونيكى

"هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي
امام امم و ملوك و بني إسرائيل"
(اعمال )15 :9
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