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ة   الت  ة  الث  ري  ي  ش  ب  الرحلة  الت 

سنوات4م واستغرقت حوالي 54كانت نحو سنة 
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أورشليم
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وبعدما صرف 23

زماناً خرج واجتاز 

بالتتابع في كورة

غالطية وفريجية 

.ذيشدد جميع التالمي

أقبل إلى ثم 24

يهودي اسمه أفسس 

ابلوس اسكندري 

الجنس رجل فصيح

.مقتدر في الكتب

كان هذا خبيراً 25

في طريق الرب وكان

وهو حار بالروح 

يق ما يتكلم ويعلم بتدق

اً يختص بالرب عارف

.معمودية يوحنا فقط

أفسس

18أعمال 

غالطية
فريجية

أبلوس في أفسس

وابتدأ هذا يجاهر 26

فلما . المجمعفي 

كال وبريسكيال سمعه ا

اخذاه اليهما وشرحا 

ر له طريق الرب بأكث

.تدقيق

كان يريد ان وإذ 27

أخائية يجتاز الى 

إلى كتب االخوة 

ن التالميذ يحضونهم ا

فلما جاء . يقبلوه

مة ساعد كثيراً بالنع

.آمنواالذين كانوا قد 

د ألنه كان باشتدا28

يفحم اليهود جهراً 

مبيناً بالكتب أن 

.يسوع هو المسيح

18أعمال 



4

فحدث فيما كان1

ابلوس في 

كورنثوس، ان 

ز بولس بعدما اجتا

ية في النواحي العال

أفسس جاء الى 

.وجد تالميذفإذ 

هل : قال لهم2

قبلتم الروح 

القدس لما آمنتم؟ 

وال : قالوا له

سمعنا انه يوجد 

.الروح القدس

اذا فبم: فقال لهم3

:اعتمدتم؟ فقالوا

.بمعمودية يوحنا

19أعمال 

19أعمال  ان : فقال بولس4

ة يوحنا عمد بمعمودي

عب التوبة قائالً للش

ان يؤمنوا بالذي 

يأتي بعده، اي 

.بالمسيح يسوع

فلما سمعوا اعتمدوا

.باسم الرب يسوع

ولما وضع بولس 6

يديه عليهم، حل 

الروح القدس عليهم

فطفقوا يتكلمون 

.بلغات ويتنبأون

وكان جميع 7

الرجال نحو اثني 

.عشر
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مكدونية-5

ترواس-6

أفسس-4

فريجية-3
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• Untitled-1 copy.gif
غالطية-2

أفسس-4

فريجية-3

أنطاكية-1

(12-9: 19أعمال )مرض بولس الرسول -

(16-19:13أعمال )قصة أوالد سكاوا، رئيس كهنة يهودي -

(23-21: 19أعمال )المدينة حدوث شغب في -

Untitled-1 copy.gif
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وال يتقسون كان قوم ولما "

أمام يقنعون شاتمين الطريق 

وأفرز اعتزل عنهم ، الجمهور

كل يوم في محاجاً التالميذ 

.  تيرانسمدرسة انسان اسمه 

ع ذلك مدة سنتين حتى سموكان 

ين كلمة الرب يسوع جميع الساكن

.  ويونانيينفي اسيا من يهود 

لس هللا يصنع على يدي بووكان 

كان حتى . المعتادةقوات غير 

ر و مآزأجسده بمناديل يؤتى عن 

المرضى فتزول عنهم لى إ

األمراض وتخرج األرواح 

"منهمالشريرة 

(12-9: 19أعمال )

بشر الرسول يمكث بولس حيث بأفسستيرانسمدرسة 

سنتينلمدة 
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فشرع قوم من اليهود "

الطوافين المعزمين ان يسموا

رة على الذين بهم االرواح الشري

قسم ن: قائلينباسم الرب يسوع 

عليك بيسوع الذي يكرز به 

كاوالسسبعة بنين وكان . بولس

رجل يهودي رئيس كهنة الذين

ر الروح الشريفأجاب . هذافعلوا 

فأنا أعرفه يسوع أما : وقال

انتم فمنوأما اعلمه وبولس أنا 

ذي فوثب عليهم االنسان ال. انتم

هم وغلبكان فيه الروح الشرير 

عليهم حتى هربوا من وقوي 

"ومجرحينذلك البيت عراة 

(16-13: 19أعمال )

كثيرون من وكان "

الذين آمنوا يأتون 

مقرين ومخبرين 

.بأفعالهم

وكان كثيرون من الذين

،السحريستعملون 

يجمعون الكتب 

.الجميعمام أويحرقونها 

ثمانها أوحسبوا 

ً أفوجدوها خمسين  لفا

أعمال )" ؟من الفضة

19 :18-19)
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في ذلك الوقت وحدث "

ب هذا شغب ليس بقليل بسب

ه اسمانساناً الن . الطريق

صائغ صانعديمتريوس، 

، الرطاميسهياكل فضة 

اً مكسبكان يكسب الصناع 

فجمعهم . بقليلليس 

ل في مثل ذلك العموالفعلة 

أنتم الرجال وقال أيها 

سعتنا انما هيأن تعلمون 

"الصناعةمن هذه 

(25-23: 19أعمال )

نه تنظرون وتسمعون اوأنتم "

فقط بل منافسسليس من 

ل استماآسيا تقريباً جميع 

جمعاً كثيراً وازاغ بولس هذا 

يادي باألان التي تصنع : قائالً 

ا هذا فليس نصيبن. آلهةليست 

وحده في خطر من ان يحصل 

هيكل أيضاً في اهانة بل 

العظيمة ان اآللهة ارطاميس

سوف وان يحسب ال شيء 

تهدم عظمتها هي التي يعبدها

"آسيا والمسكونةجميع 

(27-26: 19أعمال )
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امتألوا غضباً سمعوا فلما "

مة يصرخون قائلين عظيوطفقوا 

.  االفسسيينارطاميسهي 

ً المدينة كلها فامتالت اضطرابا

هدالمشبنفس واحدة الى واندفعوا 

غايوسخاطفين معهم 

ي رفيقالمكدونيينوارسترخس

لس كان بوولما . بولس في السفر

دعه يريد ان يدخل بين الشعب لم ي

من وجوه اسيا واناس . التالميذ

كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون 

اليه ان ال يسلم نفسه الى 

"المشهد

(31-28: 19أعمال )

ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 
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ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 

ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 
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ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)أفسسصور لمسرح 

الجزء المتبقي من هيكل أرطاميس والذي ذكره 

ديمتريوس في أحداث االضطراب بأفسس
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بأفسسالذي هتفت له الجماهير أرطاميستمثال اآللهة 

الطريق الذي مشى عليه بولس الرسول متجهاً إلى 

(.اليونان)مكدونية

انتهى الشغب دعي بولس التالميذ وودعهم وبعدما "

( 1: 20أعمال " )مكدونيةوخرج ليذهب الى 
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سرداب بولس الرسول األثري بأفسس

وتظهر به بأفسسسرداب بولس الرسول األثري 

أيقونات للقديس بولس وتلميذته القديسة تكال
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تالميذهحيث التقى بولس الرسول مع ترواسميناء 

في فيناهم وواالفطير من فيلبي أيام نحن فسافرنا في البحر بعد وأما "

(6: 20أعمال " )أيامحيث صرفنا سبعة ترواسالى أيام خمسة 

غالطية-2

مكدونية-5

ترواس-6

أفسس-4

فريجية-3

أنطاكية-1

(12-7: 20أعمال )اقامة افتيخوس في ترواس 
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اول االسبوع اذ كان وفي "

زا التالميذ مجتمعين ليكسروا خب

مزمع ان وهو خاطبهم بولس 

الكالم الىوأطال يمضي في الغد 

مصابيح وكانت . الليلنصف 

كثيرة في العلية التي كانوا 

شاب اسمهوكان . فيهامجتمعين 

تثقالً مفي الطاقة جالساً افتيخوس

كان بولس وإذ بنوم عميق 

ه غلب عليطويالً، يخاطب خطابا 

إلى ة النوم فسقط من الطبقة الثالث

ً أسفل وحمل  بولسفنزل . ميتا

ال: واعتنقه قائالً عليه ووقع 

"تضطربوا الن نفسه فيه

(10-7: 20أعمال )

بترواسكنيسة القديس بولس األثرية 
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غالطية-2

مكدونية-5

ترواس-6

أفسس-4

فريجية-3

ميليتس-7أنطاكية-1

(38-17: 20أعمال )الوداعية في ميليتس بولس الرسول خطبة 

الخطبة الوداعية للقديس بولس 

(25-17: 20أعمال )الرسول 

افسسارسل الى ميليتسو من "

اءوا جفلما . الكنيسةقسوس واستدعى 

وم انتم تعلمون من اول ي: لهماليه قال 

. نالزماكيف كنت معكم كل آسيا دخلت 

كثيرةودموع الرب بكل تواضع اخدم 

كيف .اليهوداصابتني بمكايد وبتجارب 

تكم واخبرلم اؤخر شيئا من الفوائد اال 

اهداً ش. بيتكل جهراً وفي به وعلمتكم 

بالتوبة الى هللاواليونانيين لليهود 

. الذي بربنا يسوع المسيحوااليمان 

ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا واآلن 

.  بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك

ها انا اعلم انكم ال ترون وجهي واالن 

 ً ينكم الذين مررت ب، أنتم جميعاً أيضا

"بملكوت هللاكارزاً 
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الخطبة الوداعية للقديس بولس

(31-26: 20أعمال )الرسول 

اني بريءلذلك اشهدكم اليوم هذا "

ألني لم اؤخر أن . من دم الجميع

احترزوا. أخبركم بكل مشورة هللا

تي اذاً النفسكم ولجميع الرعية ال

ة أساقفأقامكم الروح القدس فيها 

ا لترعوا كنيسة هللا التي اقتناه

ألني اعلم هذا انه بعد ذهابي. بدمه

شفق ال تذئاب خاطفة سيدخل بينكم 

انتم سيقومومنكم. على الرعية

رجال يتكلمون بامور ملتوية 

لذلك .ليجتذبوا التالميذ وراءهم

ن اسهروا متذكرين اني ثالث سني

ر ليالً ونهاراً لم أفتر عن أن أنذ

"بدموع كل واحد

يرةميناء ميليتس حيث ودع المؤمنون بولس للمرة األخ
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يرةميناء ميليتس حيث ودع المؤمنون بولس للمرة األخ

المؤمنون يودعون بولس الرسول من ميناء ميليتس
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حجر أثري من ميليتس 

مكتوب عليه جزء من عظة 

.بولس الرسول الوداعية

غالطية-2

مكدونية-5

ترواس-6

أفسس-4

فريجية-3

ميليتس-7أنطاكية-1

بتولمايس-8
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لبس فيفي بيت بولس الرسول 

بي في بتولمايس والنالمبشر 

عن القبض أغابوس يتنبأ 

:عليه

أياماً نحن مقيمون وبينما "

ي انحدر من اليهودية نبكثيرة، 

إلينا فجاء . اسمه اغابوس

يديوربط منطقة بولس وأخذ 

له هذا يقو: ورجليه وقالنفسه 

الرجل الذي له . القدسالروح 

هكذا سيربطه المنطقة، هذه 

نه أورشليم ويسلمواليهود في 

"أيدي األممالى 

(11–10: 21أعمال )

غالطية-2

مكدونية-5

ترواس-6

أفسس-4

فريجية-3

ميليتس-7أنطاكية-1

بتولمايس-8

أورشليم-9
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بولس الرسول في أورشليم 

أمام الجموع

حينئذ اخذ بولس الرجال في"

معهم ودخل الهيكلوتطهر الغد 

ى مخبراً بكمال أيام التطهير ال

ان يقرب عن كل واحد منهم 

ولما قاربت األيام . القربان

السبعة ان تتم، رآه اليهود 

الذين من آسيا في الهيكل 

فأهاجوا كل الجمع والقوا عليه

"األيادي

(27-26: 21أعمال )

يا أيها الرجال : صارخين"

و هذا ه. اعينوااالسرائيليون 

الرجل الذي يعلم الجميع في

كل مكان ضداً للشعب 

والناموس وهذا الموضع، 

 ً إلى حتى أدخل يونانيين أيضا

الهيكل ودنس هذا الموضع 

ألنهم كانوا قد رأوا . المقدس

تروفيمسمعه في المدينة 

فكانوا يظنون اناالفسسي

"بولس ادخله الى الهيكل

(29-28: 21أعمال )
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فهاجت المدينة كلها "

وتراكض الشعب وامسكوا

بولس وجروه خارج 

وللوقت اغلقت . الهيكل

ون وبينما هم يطلب. االبواب

ان يقتلوه، نما خبر الى 

م امير الكتيبة ان اورشلي

ت فللوق. كلها قد اضطربت

أخذ عسكراً وقواد مئات 

فلما رأوا . وركض إليهم

األمير والعسكر، كفوا عن

"ضرب بولس

(32-30: 21أعمال )

جزيره كريت
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ن هناك اكثرهم ان يقلعوا مرأي استقر صالحاً للمشتى، المينا لم يكن موقعها وألن "

تنظر نحو تكريمينا في وهي عسى ان يمكنهم االقبال الى فينكس ليشتوا فيها أيضاً 

فلما نسمت ريح جنوب ظنوا انهم قد ملكوا مقصدهم. الجنوب والشمال الغربيين

(13-12: 27أعمال )" على اكثر قربكريتيتجاوزون وطفقوا فرفعوا المرساة 

سفينة القديس بولس

تصارع الرياح 

(أوروكليدون)

المتوسطفي البحر 

بعد قليل هاجت ولكن "

عليها ريح زوبعية يقال

فلما . اوروكليدونلها 

كنها يمولم خطفت السفينة 

سلمنا الريح، ان تقابل 

"نحملفصرنا 

(15-14: 27أعمال )
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ولما. قدرنا ان نملك القاربوبالجهد فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي "

يقعوا في كانوا خائفين انواذ رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة 

بعيدا عن شاطئ رملي متقلب يتكون فيها تيار من الماء يدفع السفن)السيرتس 

(17-16: 27أعمال " )يحملونكانوا وهكذا انزلوا القلوع ( سيرهاخط 

روما

جزيره كريت
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نت قد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كاوبعد "

واقبلنا ا ثم من هناك درن. ايامثالثة ومكثنا الى سراكوسا فنزلنا . الجزيرةشتت في 

.  وطيوليبيوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني الى وبعد الى ريغيون 

"  ميةروالى وهكذا أتينا حيث وجدنا اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعة ايام 

(14–11: 28أعمال )

رومية، الى ولما أتينا "

لى سلم قائد المئة االسرى ا

وأما . المعسكررئيس 

بولس فاذن له ان يقيم 

وحده مع العسكري الذي 

ثالثةوبعد . يحرسهكان 

ن ايام استدعى بولس الذي

فلما . اليهودكانوا وجوه 

أيها : لهمقال اجتمعوا، 

مع اني لم االخوة، الرجال 

أو ضد الشعبشيئاً افعل 

داً مقياسلمت اآلباء، عوائد 

من اورشليم الى ايدي 

"  الرومانيين

(17-16: 28أعمال )



26

وا لما فحصوا كانالذين "

يريدون ان يطلقوني 

النه لم تكن في علة 

لما ولكن . للموتواحدة 

قاوم اليهود اضطررت 

ان ارفع دعواي الى 

يئا قيصر ليس كان لي ش

. امتيالشتكي به على 

السبب طلبتكمفلهذا 

الني منألراكم وأكلمكم 

رجاء اسرائيل أجل 

"  موثق بهذه السلسلة

(20-18: 28أعمال )

ن فليكن معلوما عندكم ا"

خالص هللا قد ارسل الى

.  وهم سيسمعوناالمم 

مضى هذا، قال ولما 

مباحثة ولهم اليهود 

ام وأق. بينهمكثيرة فيما 

ن في بولس سنتين كاملتي

لنفسه أستاجره بيت 

يقبل جميع الذينوكان 

كارزاً . اليهيدخلون 

أمر ومعلماً ببملكوت هللا 

كل الرب يسوع المسيح ب

" مجاهرة بال مانع

(31-28: 28أعمال )
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سجن القديس بولس

بروما

سجن القديس بولس بروما
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ماسجن القديس بولس برو

موقع محاكمة القديس بولس الرسول أمام نيرون



29

موقع محاكمة القديس بولس الرسول أمام نيرون
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لينا اُعبْر إ

وأَعنّا
بركة القديس

بولس 
الرسول

ا معنتكون 
.  جميعا  
.آمين


