Ҳодисаҳои муҳим
Таваллуди Исо (2 п.а.милод)
Мат.1,18-25/Луқ.2,1-20
2 сол п.а.милод Масеҳ таваллуд шуд (соли
таваллудаш вақти тайёр кардани календар
нодуруст ҳисоб шуд).

Дар маъбад (11 б.а.милод)
Луқ.2,41-52
Вақте ки Исо 12 сола буд, вай дар иди
песоҳ бо волидонаш ба маъбад рафт
(Луқ.2,42).

Таъмиди Масеҳ (29 б.а.милод)
Мат.3,13-17/Марқ.1,911/Луқ.3,21-23
Вақте ки Исо 30 сола буд, хизматро бо
таъмидаш сар кард (Марқ.1,10).

Тӯй дар Канъон (~29 б.а.милод)
Юҳ.2,1-11
Исо дар як тӯй обро ба шароб табдил дод
(Юҳ.2,9).

Поккунии якуми маъбад (~30 б.а.милод)
Юҳ.2,13-25
Исо дар аввали хизматаш хонаи
падарашро пок кард (Юҳ.2,15).

Яҳё кушта мешавад (~31 б.а.милод)
Мат.14,1-12/Марқ.6,14-29/Луқ.9,7-9
Яҳёи Таъмиддиҳанда аз шоҳ Ҳиродус
кушта шуд (Мат.14,10).

Хӯрок барои 5000 (~31 б.а.милод)
Мат.14,13-21/Марқ.6,30-44/
Луқ.9,10-17/Юҳ.6,1-15
Исо бо 5 нон ва 2 моҳӣ 5000 мардонро бо
оилаҳояшон сер кард (Мат.14,19).

Мавизаи кӯҳӣ (~32 б.а.милод)
Мат.5-7
Исо дар болои як кӯҳ як мавизаи машҳур
дошт (Мат.5,1-2).

Даромад ба Уршалим (Яш, 6.4.32 б.а.милод)
Мат.21,1-11/Марқ.11,1-11/
Луқ.19,28-40/Юҳ.12,12-19
Исо дар рӯзи якшанбе пеш аз песоҳ дар
болои як хар ба Уршалим даромад
(Мат.21,10).

Поккунии дуюми маъбад (Дш, 7.4.32 б.а.милод)
Мат.21,12-17/Марқ.11,15-19/Луқ.19,45-48
Исо дар охири хизматаш хонаи падарашро
пок кард (Мат.21,12).

Баҳс бо фарисиён (Сш, 8.4.32 б.а.милод)
Мат.21,23-25,46/Марқ.11,27-13,37/
Луқ.20-21
Исо ба саволҳои фарисиён ҷавоб дод
(Мат.21,23).
Равған молидани Исо (Чш, 9.4.32 б.а.милод)
Мат.26,6-13/Марқ.14,3-9
Як зан сари Исоро бо равғани қиматбаҳо
молид (Мат.26,7).

Иди песоҳ (Пш, 10.4.32 б.а.милод)
Мат.26,17-30/Марқ.14,12-26/
Луқ.22,7-38/Юҳ.13-17
Исо бо шогирдонаш песоҳро қайд кард 
барраи песоҳ (Мат.26,20).
Ба салиб кашидани Исо (Ҷу, 11.4.32 б.а.милод)
Мат.27,32-56/Марқ.15,21-41/
Луқ.23,26-49/Юҳ.19,17-30
Исо дар нисфи рӯз мехкӯб шуд (Луқ.23,33).

Исо дар қабр (Ша, 12.4.32 б.а.милод)
Мат.27,57-66/Марқ.15,42-47/
Луқ.23,50-56/Юҳ.19,38-42
Дар рӯзи шанбе Исо як рӯзи пурра дар
қабр истод (Мат.27,60).

Бархестани Исо (Яш, 13.4.32 б.а.милод)
Мат.28,1-10/Марқ.16,1-14/
Луқ.24,1-43/Юҳ.20,1-29
Баъд аз се рӯз Исо аз мурдагон бархост
(Мат.28,9).

Болошавии Исо (23.5.32 б.а.милод)
Марқ.16,15-20/Луқ.24,50-53/Аъм.1,9-11
40 рӯз пас аз бархестани Исо ба осмон
боло шуд (Аъм.1,3).

Песоҳ (2.6.32 б.а.милод)
Аъм.2,1-4
50 рӯз пас аз бархестан Рӯҳулқудс мисли
забонҳои оташин бар шогирдон омад
(Аъм.2,3).

Сангсор кардани Истефанус (33 б.а.милод)
Аъм.6,8-7,60
Як сол баъд аз хизмати Исо Истефанусро
сангсор карданд (Аъм.7,58).

1. Сафари Павлус (50 б.а.милод)
Аъм.12,24-15,4
Павлус бо Барнаббо ба сафари якум рафт
(Аъм.12,25).

2. Сафари Павлус (50-52 б.а.милод)
Аъм.15,36-18,22
Павлус бо Сило ба сафари дуюм рафт
(Аъм.15,40).

3. Сафари Павлус (52-59 б.а.милод)
Аъм.18,23-21,19
Павлус ба сафари сеюм рафт (Аъм.18,23).

Сафар ба Рум аз Павлус (59-62 б.а.милод)
Аъм.27-28
Павлус дар асирӣ сафари чорумро сар
кард (Аъм.27,1).

Хароб шудани Уршалим (70 б.а.милод)
Аз таърих мо медонем чихел Уршалим аз
Рӯмиён вайрон карда шуд.

Масеҳият (>32 б.а.милод)
Ин хел масеҳият сар шуд.

Зиндагии расулон
Яҳудои Исқарютӣ (32 б.а.милод)
Мат.27,3-10/Аъм.1,17-20
Яҳудо худро, баъд аз фурухтани Масеҳ,
дор кашид (Мат.27,5).

Яъқуб – Забдой (~44 б.а.милод)
Аъм.12,1-2
Яъқуб аз Шоҳ Ҳиродус бо шамшер кушта
шуд (Аъм.12,2).

Матто (~ б.а.милод)
Матто аз рӯи таърих шояд бо оташ кушта
шуд.

Филиппус (~52 б.а.милод)
Филиппус аз рӯи таърих ҳашт сол баъд аз
Яъқуб дар Ҳирапӯлис сангсор шуд.

Шимъӯн (~ б.а.милод)
Мо аз таърих намедонем чихел ва кай
Шимъӯн кушта шуд.

Барталмо (~ б.а.милод)
Мо аз таърих намедонем чихел ва кай
Барталмо кушта шуд.

Тумо (~ б.а.милод)
Аз рӯи ривоятҳо Тумо дар Ҳиндустон аз
аскарон бо найза кушта шуд.

Яъқуб – додари Масеҳ (~62 б.а.милод)
Аз рӯи таърих Яъқубро, баъд аз суд
карданаш, сангсор карданд.

Петрус (~65 б.а.милод)
Таърихӣ маълум аст, ки Петрус сар ба поён
дар сирки румӣ аз Нерон ба салиб кашида
шуд.

Павлус (~66 б.а.милод)
Аз рӯи таърих Павлус бо фармони Нерон
кушта шуд.

Яъқуб – Ҳалфой (~ б.а.милод)
Мо аз таърих намедонем чихел ва кай
Яъқуб кушта шуд.

Яҳудо (~ б.а.милод)
Нишонаи Яҳудо як таёқ буд, барои он ки
вай аз рӯи ривоятҳо бо таёқ кушта шуд.

Андриёс (~ б.а.милод)
Андриёс аз рӯи таърих дар Юнон дар як
салиби Х-шакл мехкӯб шуд.

Асирии Юҳанно (~90 б.а.милод)
Тақрибан дар соли 90 Юҳанно ба ҷазираи
Патмус ронда шуд.

Марги Юҳанно (~98 б.а.милод)
Дар соли 98 Юҳанно, ҳамчун ягона расул,
марги табииро дид.

Китобҳо ва мактубҳои АҶ

 Сафарҳои расулон

