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Сафарҳои Павлус 

1. Сафар (50 б.а.милод) 
Аъм.12,24-15,4 
Антиёхия > Салукия > Саломис > Пофас 
> Парҷа > Антиёхия > Иқуния > Лустра 
> Дарба > Лустра > Иқуния > Антиёхия 
> Парҷа > Атолия > Антиёхия 
 

2. Сафар (50-52 б.а.милод) 
Аъм.15,36-18,22 
Уршалим > Антиёхия > Дарба > Лустра 
> Трӯос > Ниёпӯлис > Филиппӣ > 
Амфипӯлис > Аполония > Таслӯникӣ > 
Бирия > Атино > Қӯринтус > Канхария > 
Эфсӯс > Қайсария > Уршалим 

3. Сафар (52-59 б.а.милод) 
 Аъм.18,23-21,19 
Антиёхия > Эфсӯс > „дар Юнон“ > Трӯос 
> Милитӯс > Кос > Рудс > Потра > Сӯр > 
Қайсария > Уршалим 
 
 

Сафар ба Рум (59-62 б.а.милод) 
Аъм.27-28 
Уршалим > Қайсария > Сидӯн > Миро > 
Бандари Нек > „тундбод“ > Малит > 
Саркузо > Риғюн > Пӯтюлӣ > Бозоргоҳи 
Опиюс > Се майхона > Рум 
 

Сафарҳои Расулон 
Сафари Петрус (то тақрибан 65 б.а.милод) 

- 
Ҳамаи навиштаҳои таърихи калисо 
мегӯянд, ки Петрус то Рум рафта дар 
он ҷо ба салиб кашида шуд. 
 
 

Сафари Андриёс (номаълум б.а.милод) 
- 
Аз рӯи навиштаҳо Андриёс аз Осиёи 
Хурд гузашта то Юнон рафт. Ривоятҳо 
мегӯянд, ки вай ба шимол то Русия 
рафт. Вай дар Потра дар наздикии 
Атино ба салиб кашида шуд.  

Сафари Яъқуб – Забдой 
(то тақрибан 44 б.а.милод) 

- 
Яъқуб шояд то Испания сафар кард. 
Лекин баъд вай дар Уршалим аз 
Ҳиродус бо шамшер кушта шуд 
(Аъм.12,2). 
 

Сафари Юҳанно (то тақрибан 98 б.а.милод) 
- 
Юҳанно аз Антиёхия гузашта ба Эфсӯс 
рафт. Баъде ки вай як вақти дароз дар 
Эфсӯс буд, вай ба ҷазираи Патмӯс ба 
асирӣ рафт, бар он вай ҳам вафот кард. 
 

Сафари Филиппус (то тақрибан 52 б.а.милод) 
- 
Бисёр ривоятҳо мегӯянд, ки Филиппус 
дар Ҳирапӯлис сангсор карда шуд. 
 
 
 

Сафари Барталмо (номаълум б.а.милод) 
- 
Навиштаҳои қадим нишон медиҳанд, 
ки Барталмо ба Форс ва ба Ҳиндустон 
сафар кард. 
 
 

Сафари Тумо (номаълум б.а.милод) 
- 
Аз рӯи навиштаҳои қадим Тумо аз 
Едеса ва Форс гузашта то Ҳиндустони 
ҷануб ба Музирис рафт. 
 
 

Сафари Матто (номаълум б.а.милод) 
- 
Эҳтимол Матто дуртар аз Антиёхия 
нарафт ва дар ҳамон ҷо як ҷамоатро 
роҳбарӣ кард. 
 
 

Сафари Яъқуб – Ҳалфой (номаълум б.а.милод) 
- 
Эҳтимол Яъқуб аз Эдеса гузашта то 
Ҳиндустони шимолӣ сафар кард. 
 

 
Сафари Яҳудо (номаълум б.а.милод) 

- 
Яҳудо аз Эдеса ва Бобил гузашта то 
шарқ рафт. 
 
 
 

Сафари Шимъӯн (номаълум б.а.милод) 
- 
Мегӯянд, ки Шимъӯн баъд аз хароб 
шудани Уршалим дар ҷазираҳои 
Британия мавиза кардааст. Мегӯянд, 
ки вай ҳам ба Миср ва Африқои 
шимолӣ, баъд ба Эдеса, Бобил, ба 
шарқ ва ҳам ба ҷойҳои шарқии баҳри 
Сиёҳ сафар кардааст. 

Ҷойи зист 
Ҷойи зисти Тимотиюс 

Тимотиюс дар Эфсӯс зиндагӣ кард 
(1Тим1,3). 
 
 

Ҷойи зисти Филемӯн 
Филемӯн дар Қӯласо зиндагӣ кард 
(Архипус ҳам дар нома ба Филемӯн – 
Флм1,2 ва ҳам дар нома ба Қӯлассиён 
– Қӯл4,17 номабар карда мешавад). 

Ҷойи зисти Титус 
Титус дар ҷазираи Крит зиндагӣ кард 
(1Тит1,5). 
 
 

Китобҳо ва мактубҳои АҶ 
Номаи Яҳқуб 

Ин нома байни солҳои 32-62 б.а.милод 
дар Уршалим аз Яъқуб додари Исо 
навишта шуд. 
 

Нома ба Ғалотиён 
Ин нома байни солҳои 32-62 б.а.милод 
дар Уршалим аз Яъқуб додари Исо 
навишта шуд. 
 

Инҷили Матто 
Ин китоб пеш аз соли 62 б.а.милод дар 
Антиёхия аз Матто навишта шуд. 
 
 

Номаи якум ба Таслӯникиён 
Ин нома дар соли 50 б.а.милод дар 
Қӯринтус аз Павлус навишта шуд. 
 
 

Номаи дуюм ба Таслӯникиён 
Ин нома дар соли 50 б.а.милод дар 
Қӯринтус аз Павлус навишта шуд. 
 
 

Номаи якум ба Қӯринтиён 
Ин нома дар соли 54 б.а.милод дар 
Эфсӯс аз Павлус навишта шуд. 
 
 

Номаи дуюм ба Қӯринтиён 
Ин нома тақрибан дар соли 55 
б.а.милод дар Мақдуния аз Павлус 
навишта шуд. 
 

Нома ба Румиён 
Ин нома тақрибан дар соли 57 
б.а.милод дар Қӯринтус аз Павлус 
навишта шуд. 
 

Инҷили Луқо 
Ин китоб пеш аз соли 62 б.а.милод ба 
Рум аз Луқо навишта шуд. 
 
 

Аъмоли Луқо 
Ин китоб дар соли 62 б.а.милод ба Рум 
аз Луқо навишта шуд. 
 
 

Нома ба Эфсӯсиён 
Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар 
Рум аз Павлус навишта шуд. 
 
 
 

 
Нома ба Филиппиён 

Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар 
Рум аз Павлус навишта шуд. 
 
 

Нома ба Қӯлассиён 
Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар 
Рум аз Павлус навишта шуд. 
 
 

Нома ба Филемӯн 
Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар 
Рум аз Павлус ба Филемӯн дар Қӯласо 
навишта шуд. 
 

Нома ба Ибриён 
Ин нома тақрибан дар соли 62 
б.а.милод эҳтимол дар Рум аз Павлус 
навишта шуд. 
 

Номаи якум аз Петрус 
Ин нома дар солҳои 63-64 б.а.милод 
дар Бобил аз Петрус ба Осиёи Хурд 
навишта шуд. 
 

Инҷили Марқӯс 
Ин китоб дар солҳои 64-67 б.а.милод 
дар Рум аз Марқус навишта шуд. 
 
 

Номаи якум ба Тимотиюс 
Ин нома тақрибан дар соли 65 
б.а.милод дар Мақдуния аз Павлус ба 
Тимотиюс дар Эфесус навишта шуд. 
 

Нома ба Титус 
Ин нома тақрибан дар соли 65 
б.а.милод дар Никӯпулис аз Павлус ба 
Титус дар Крит навишта шуд. 
 

Номаи дуюм ба Тимотиюс 
Ин нома дар солҳои 66-67 б.а.милод 
дар Рум аз Павлус ба Тимотиюс дар 
Эфсӯс навишта шуд. 
 

Номаи дуюм аз Петрус 
Ин нома тақрибан дар соли 67 
б.а.милод дар Рум аз Петрус ба 
«имондорон» навишта шуд. 
 

Нома аз Яҳудо 
Ин нома баъд аз соли 67 б.а.милод аз 
Яҳудо додари Исо ба «даъватшудагон» 
навишта шуд. 
 

Номаи якум аз Юҳанно 
Ин нома байни солҳои 90-100 
б.а.милод дар Эфсӯс аз Юҳанно ба 
«имондорон» навишта шуд. 
 

Номаи дуюм аз Юҳанно 
Ин нома байни солҳои 90-100 
б.а.милод дар Эфсӯс аз Юҳанно ба 
«зани интихобшуда ва фарзандони 
вай» навишта шуд. 

Номаи сеюм аз Юҳанно 
Ин нома байни солҳои 90-100 
б.а.милод дар Эфсӯс аз Юҳанно ба 
Ғоюс навишта шуд. 
 

Инҷили Юҳанно 
Ин китоб тақрибан дар соли 95 
б.а.милод дар Эфсӯс аз Юҳанно 
навишта шуд. 
 

Ваҳйи ИсоиМасеҳ ба воситаи Юҳанно 
Ин китоб тақрибан дар солҳои 94-95 
б.а.милод дар Патмӯс аз Юҳанно 
навишта шуд. 

Титус 


