Павлус'ун Хаятъ
5-35

21-36

- Тарсус'та доуйор (Апо 21:39)
Илк
- анайъллар
бабасъ Йахуди (Фил 3:5)
- ама айнъ заман Рома ватандашъ (Апо 22:28)
- бюйюркен класик грек еитими гьорюйор
- аилесинден чадърджълък санатънъ ьоренийор
(Апо 18:2-3)
Йерушалим'деки йъллар
- Йерушалим'е йерлешип Гамалиел алтънда йюксек
еитим гьорюйор (Апо 22:3)
- Ферисилере катълъйор (Апо 23:6, 26:4-5, Фил 3:5)
- Стефамус'ун ьолюмюне танък олуйор (Апо 7:58, 8:1)

36
36-39

Павлус Иса иле каршълашъйор (Апо 9)
Павлус Шам'да
- синагогларда мюжделийор (Апо 9:19-22)
- Арабистан'а гидийор (Гал 1:17)
- Шам'а дьонюйор
- Шам'дан качъйор (Апо 9:23-25; 2.Кор 11:32-33)
- илк дефа Йерушалим'е зиярет едийор
- имана гелдиктен 3 йъл сонра (Апо 9:26-30)

39-43

Павлус мемлекетинде мюжделийор

39

- Антакя'дан Тарсус'а гидийор (Апо 9:26-30; Гал 1:18)
- Йахудийе'деки топлулуклар хузур ичинде (Апо 9:31)

40-43

- Сурийе ве Киликя'да мюжделийор (Гал 1:21)
- бу заман ичинде 2.Кор 11'де анлатълан зорлуклар ве
баскъларън чоуну гьорюйор
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44-45

Павлус Антакя'да
- Бар-Набас, Саул'у Тарсус'тан алъп Антакя'я гьотюрюйор.
- орада бир йъл калъйор (Апо 11:26)
- икинджи дефа Йерушалим'и зиярет едийор
- топланан ярдъм парасънъ теслим едийор (Апо 1:11-30)
- Антакя'я дьонюйор (Апо 12:2-5)

46-49

Биринджи мюжделеме гезиси
- Бар-Набас иле бирликте
- Къбръс (Апо 13:4-12)
- Писидя Антакясъ, Коня, Листра, Дербе (Апо 13:4-14:20)
- айнъ йерлерден гечерек Антакя'я гери дьонюйорлар
- узун заман Антакя'да калъйорлар

50

Апостоллар консейи
- Антакя'да сюннет конусунда фикир айрълъъ ве
тартъшмалар олуйор (Апо 15:1-2)
- ючюнджю дефа Йерушалим'и зиярет едийор
- Бар-Набас'ла - имана гелдиктен 14 йъл сонра (Гал 2:1)
- Йерушалим'деки апостоллар консейине катълъйор
(Апо 15)
- Павлус ве Бар-Набас Антакя'я дьонюйорлар
- янларъна Йахуда ве Силас'ъ да алъйорлар
(Апо 15:32-35)

51-54

Икинджи мюжделеме гезиси

51

- Силас ве Тимотейус'ла бирликте
- Антакя - Сурийе - Киликия - Дербе - ЛИстра - Фригия
- Галатя - Троас
- Лука мюжделеме екибине катълъйор (Апо 16:10)

52

- Филипи - Селаник - Верея - Атина - Коринт
(Апо 16:11-13)
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- бирбучук йъл Коринт'те калъйор (Апо 18:11)
- 1.Сел ве 2.Сел мектупларънъ язъйор
53

- гемийле Коринт'тен Ефес'е йолджулук (Апо 18:18-19)

54

- дьордюнджю дефа Йерушалим'и зиярет едийор
байрам заманънда (Апо 18:21-22)
- Антакя'я дьонюш

54-58

Ючюнджю мюжделеме гезиси
- Антакя'дан йола чъкъйор
- Галатя ве Фригя'йъ зиярет едийор

55-56

57

57-58

58

- Ефес'е варъйор - орада 2 йъл 3 ай калъйор
- синагогдан чъкъп ьоренджилери айръ топлуйор
(Апо 19:8,10)
- Галатялълар ве 1.Коринтлилер мектупларънъ язъйор
- Ефес'теки каргашалък (Апо 19:23-41)
- Ефес'тен айрълъп Македоня'я гидийор
(Апо 19:23; 20:1)
- 2.Коринтлилер мектубуну язъйор
(2.Кор 1:8, 2:13-14, 7:5, 8:1, 9:1)
- Илирия'йъ зиярет едийор (Ром 15:19)
- Коринт'е гидип къшъ орада гечирийор
(Ром 15:19; 1.Кор 16:6)
- Галатялълар мектубуну язъйор
(Ром 15:25-28, 16:21-23; Апо 20:4)
- Коринт'тен айрълъйор
- Македоня'дан гечип Филипи'де гемийе бинийор
- Троас'та вааз верийор (Апо 20:6-12)
- Милетус'та Ефес килисесинин ьондерлерине
конушуйор
- Сур ве Сезарийе кентлерини зиярет едийор
(Апо 20, 21:1-14)
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58-60

Давасънъ беклеркен
- бешинджи дефа Йерушалим'и зиярет едийор
Пентикост байрамъндан ьондже (Апо 21:15)
- тапънакта тутукланъйор
- Санхедрин'ин ьонюне чарълъйор
- Лисиас ону Кайсерийе'йе гьондерийор
- Кайсерийе'де ики йъл тутуклу, давасън беклийор

60

- Феликс ве Фестус тарафъндан соргуланъйор
- Крал Агрипа ве каръсъ Бернике'йе чаръда булунуйор
- давасънъ емператора севк едийор
- гемийле Италя'я йолджулук едийор
- геми батъйор, къшъ Малта адасънда гечирийор
(Апо 27)

61-64

Рома'даки йъллар

61-63

- илк бахарда Рома'я варъйор
- ики йъл бойунджа кираладъъ евде тутуклу калъйор
(Апо 28)
- Филимун, Колоселилер ве Ефеслилер мектупларънъ
язъйор
- Филипилилер мектубуну язъйор

63
64-67
64
65-66
66

- давасънъ казанъп сербест бракълъйор
- Ибранилер мектубуну язъйор яда яздъръйор
Ап.Ишл.'ден сонраки йъллар
- Анадолу ве Йунанистан'а зиярет
(Филимун 1:22; Фил 2:24)
- Испаня'да мюжделийор (?)
- Гирит адасънъ зиярет едип, Титус'у орада бракъйор
- Тимотейус'а кураж верийор, Ефес'те калсън
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67

- 1.Тимотейус мектубуну язъйор
- Титус мектубуну язъйор
- къшъ Никополис'те гечирийор (Титус 3:12)
- Троас, Коринт ве Милетус'у зиярет едийор (2.Тим 4:13)

68

Павлус'ун ьолюмю
- йениден тутукланъп Рома'я гьондерилийор
- ялнъзлък ичинде ве терк едилмиш
- бютюн иш аркадашларъндан садедже Лука онун
янънда калдъ
- 2.Тимотейус'у язъйор (ьолюмюнден аз ьондже)
- Рома'да емператор Неро тарафъъндан шехит едилийор
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