Pavlus'un Hayatı
5-35

İlk
yıllar doğuyor (Apo 21:39)
- Tarsus'ta
- ana babası Yahudi (Fil 3:5)
- ama aynı zaman Roma vatandaşı (Apo 22:28)
- büyürken klasik grek eğitimi görüyor
- ailesinden çadırcılık sanatını öğreniyor (Apo 18:2-3)

21-36

Yeruşalim'deki yıllar
- Yeruşalim'e yerleşip Gamaliel altında yüksek eğitim
görüyor (Apo 22:3)
- Ferisilere katılıyor (Apo 23:6, 26:4-5, Fil 3:5)
- Stefamus'un ölümüne tanık oluyor (Apo 7:58, 8:1)

36
36-39

Pavlus İsa ile karşılaşıyor (Apo 9)
Pavlus Şam'da
- sinagoglarda müjdeliyor (Apo 9:19-22)
- Arabistan'a gidiyor (Gal 1:17)
- Şam'a dönüyor
- Şam'dan kaçıyor (Apo 9:23-25; 2.Kor 11:32-33)
- ilk defa Yeruşalim'e ziyaret ediyor
- imana geldikten 3 yıl sonra (Apo 9:26-30)

39-43
39

40-43

Pavlus memleketinde müjdeliyor
- Antakya'dan Tarsus'a gidiyor (Apo 9:26-30; Gal 1:18)
- Yahudiye'deki topluluklar huzur içinde (Apo 9:31)
- Suriye ve Kilikya'da müjdeliyor (Gal 1:21)
- bu zaman içinde 2.Kor 11'de anlatılan zorluklar ve
baskıların çoğunu görüyor
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44-45

Pavlus Antakya'da
- Bar-Nabas, Saul'u Tarsus'tan alıp Antakya'ya götürüyor.
- orada bir yıl kalıyor (Apo 11:26)
- ikinci defa Yeruşalim'i ziyaret ediyor
- toplanan yardım parasını teslim ediyor (Apo 1:11-30)
- Antakya'ya dönüyor (Apo 12:2-5)

46-49

Birinci müjdeleme gezisi
- Bar-Nabas ile birlikte
- Kıbrıs (Apo 13:4-12)
- Pisidya Antakyası, Konya, Listra, Derbe (Apo 13:4-14:20)
- aynı yerlerden geçerek Antakya'ya geri dönüyorlar
- uzun zaman Antakya'da kalıyorlar

50

Apostollar konseyi
- Antakya'da sünnet konusunda fikir ayrılığı ve tartışmalar
oluyor (Apo 15:1-2)
- üçüncü defa Yeruşalim'i ziyaret ediyor
- Bar-Nabas'la - imana geldikten 14 yıl sonra (Gal 2:1)
- Yeruşalim'deki apostollar konseyine katılıyor (Apo 15)
- Pavlus ve Bar-Nabas Antakya'ya dönüyorlar
- yanlarına Yahuda ve Silas'ı da alıyorlar (Apo 15:32-35)

51-54

İkinci müjdeleme gezisi

51

- Silas ve Timoteyus'la birlikte
- Antakya - Suriye - Kilikiya - Derbe - Lİstra - Frigiya
- Galatya - Troas
- Luka müjdeleme ekibine katılıyor (Apo 16:10)

52

- Filipi - Selanik - Vereya - Atina - Korint (Apo 16:11-13)
- birbuçuk yıl Korint'te kalıyor (Apo 18:11)
- 1.Sel ve 2.Sel mektuplarını yazıyor
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53

- gemiyle Korint'ten Efes'e yolculuk (Apo 18:18-19)

54

- dördüncü defa Yeruşalim'i ziyaret ediyor
bayram zamanında (Apo 18:21-22)
- Antakya'ya dönüş

54-58

Üçüncü müjdeleme gezisi
- Antakya'dan yola çıkıyor
- Galatya ve Frigya'yı ziyaret ediyor

55-56

57

57-58

58

58-60

- Efes'e varıyor - orada 2 yıl 3 ay kalıyor
- sinagogdan çıkıp öğrencileri ayrı topluyor (Apo 19:8,10)
- Galatyalılar ve 1.Korintliler mektuplarını yazıyor
- Efes'teki kargaşalık (Apo 19:23-41)
- Efes'ten ayrılıp Makedonya'ya gidiyor (Apo 19:23; 20:1)
- 2.Korintliler mektubunu yazıyor
(2.Kor 1:8, 2:13-14, 7:5, 8:1, 9:1)
- İliriya'yı ziyaret ediyor (Rom 15:19)
- Korint'e gidip kışı orada geçiriyor (Rom 15:19; 1.Kor 16:6)
- Galatyalılar mektubunu yazıyor
(Rom 15:25-28, 16:21-23; Apo 20:4)
- Korint'ten ayrılıyor
- Makedonya'dan geçip Filipi'de gemiye biniyor
- Troas'ta vaaz veriyor (Apo 20:6-12)
- Miletus'ta Efes kilisesinin önderlerine konuşuyor
- Sur ve Sezariye kentlerini ziyaret ediyor (Apo 20, 21:1-14)
Davasını beklerken
- beşinci defa Yeruşalim'i ziyaret ediyor
Pentikost bayramından önce (Apo 21:15)
- tapınakta tutuklanıyor
- Sanhedrin'in önüne çağrılıyor
- Lisias onu Kayseriye'ye gönderiyor
- Kayseriye'de iki yıl tutuklu, davasın bekliyor
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60

- Feliks ve Festus tarafından sorgulanıyor
- Kral Agripa ve karısı Bernike'ye çağrıda bulunuyor
- davasını emperatora sevk ediyor
- gemiyle İtalya'ya yolculuk ediyor
- gemi batıyor, kışı Malta adasında geçiriyor (Apo 27)

61-64

Roma'daki yıllar

61-63

- ilk baharda Roma'ya varıyor
- iki yıl boyunca kiraladığı evde tutuklu kalıyor (Apo 28)
- Filimun, Koloseliler ve Efesliler mektuplarını yazıyor
- Filipililer mektubunu yazıyor

63
64-67
64
65-66

- davasını kazanıp serbest brakılıyor
- İbraniler mektubunu yazıyor yada yazdırıyor
Ap.İşl.'den sonraki yıllar
- Anadolu ve Yunanistan'a ziyaret (Filimun 1:22; Fil 2:24)
- İspanya'da müjdeliyor (?)

66

- Girit adasını ziyaret edip, Titus'u orada brakıyor
- Timoteyus'a kuraj veriyor, Efes'te kalsın

67

- 1.Timoteyus mektubunu yazıyor
- Titus mektubunu yazıyor
- kışı Nikopolis'te geçiriyor (Titus 3:12)
- Troas, Korint ve Miletus'u ziyaret ediyor (2.Tim 4:13, 20).

68

Pavlus'un ölümü
- yeniden tutuklanıp Roma'ya gönderiliyor
- yalnızlık içinde ve terk edilmiş
- bütün iş arkadaşlarından sadece Luka onun yanında kaldı
- 2.Timoteyus'u yazıyor (ölümünden az önce)
- Roma'da emperator Nero tarafıından şehit ediliyor
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