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Vài Thông Tin  
Cho Cuộc Hành Trình

Mở đầu dưới đây cho biết vài thông tin về hành trình theo 
dấu chấn thánh Phaolô để khám phá con người thánh 

nhân, cũng như những cuộc hành trình ngài đã làm qua các quốc 
gia ngày nay mang tên: Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie), Syrie, Hy Lạp, Ý, 
v.v..., và những đảo tại Địa Trung Hải như Crète, Malte, Chypre,…

Nên đi lúc nào?
Các quốc gia vùng Địa Trung Hải có thể đến thăm viếng quanh 

năm. Thế nhưng, khí hậu ưu tiên hơn vào mùa Xuân và mùa Thu. 
Mùa hè rất nóng nhưng cũng có thể thăm viếng nhưng phải để ý: 
che nắng mặt trời, thăm viếng những nơi vào buổi sáng vì bấy giờ 
ánh sáng mặt trời còn nhẹ,…

Đi bằng cách nào?
Những hành trình du lịch theo dấu chân thánh Phaolô được 

các hãng du lịch tổ chức rất nhiều, vì thế có thể lựa chọn theo sở 
thích riêng. Có những hành trình chỉ đi trong nước Thổ Nhĩ Kỳ 
(Turquie) hay Hy Lạp. Những hành trình khác đi đến cả hai nước 
nói trên bằng cách thăm viếng những vị trí địa hình chính. Hành 
trình cách này có lợi vì coi như đi lại những nơi thánh Phaolô đã 
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làm trong cuộc Hành trình thứ ba. Ngoài ra, cũng có thể đi theo 
chuyến du hành bằng đường biển: cách này ít được đi đến nhiều 
vị trí địa hình, nhưng đến những hải cảng chính thánh Phaolô đã 
đi qua. Cuộc khám phá bằng thuyền rất thích hợp vì thánh Phaolô 
thường di chuyển trên Địa Trung Hải, và khi thuyền ghé bến cảng 
thường có những cuộc trình bày vị trí địa hình.

Đi trong khoảng bao lâu?
Những hành trình đề nghị thường kéo dài khoảng 10 ngày. 

Một thời gian khá đủ cho cuộc khám phá phần nào đó những vị trí 
địa hình của thánh Phaolô. Thật ra, thánh nhân đã đi qua hơn 50 
thành phố quan trọng trong đế quốc La Mã, và đi qua hơn hai mươi 
ngàn cây số bằng đường bộ và đường biển trong vòng 40 năm.

Biên niên cuộc đời thánh Phaolô

-5-10: Sinh tại thành Tácxô (thời hoàng đế Tibère (14-37)
37: Trên đường Đamát (thời hoàng đế Caligula (37-41)
39: Trốn thoát khỏi thành Đamát
43: Thánh Phaolô tại thành Antiôkhia  

 (43-44: thánh Giacôbê bị chặt đầu)
45-49: Hành trình truyền giáo lần thứ nhất
48-49: Công đồng tại Giêrusalem
      (năm 49 người Do Thái bị trục xuất khỏi thành Rôma)
50-52: Hành trình truyền giáo lần thứ hai
    Mùa đông 50 tới mùa hè 52 tại Côrintô
53-58: Hành trình truyền giáo lần thứ ba
54-57: 2 năm, 3 tháng tại thành Êphêxô
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Mùa Đông 57-58 tại thành Côrintô
Lễ Vượt Qua 58: thành Philípphê
Lễ Ngũ Tuần 58: bị bắt
58-60: bị tù ở thành Césarée
Tháng 10/60 đến tháng 4/61: Hành trình lần thứ tư
61-63: bị tù tại thành Rôma
67: (hoặc 64 ?): tử đạo tại thành Rôma


