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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 ,שאול וסילא
 המשרתים של 
היו בבית  , ישוע   

הם לא , לא.  הסוהר
 הם -עשו דבר רע

 גרשו שד 
 מנערה 

 .אחת 



 הם הראו לאנשים
 שעבדו אלילים 

 בפיליפי את כוחו 
 של האלוהים 
 האמיתי ובנו 

 .ישוע 
 בגלל   

 זה הם
 הולקו, נעצרו 

 .והושלכו לכלא 



 אתם כנראה
מצפים ששאול   

 וסילא יהיו
 כועסים 

 .ומרירים 
 .אבל הם לא   



בחצות  , למעשה
הלילה הם התפללו  
ושרו שירי הלל  

כל !  לאלוהים
 האסירים

 והסוהרים 
 .שמעו אותם 



רעידת  אלוהים שלח .  השירה הופסקה, פתאום
כל דלתות בית .  להרעיד את בית הסוהר אדמה

 .כל השרשראות נותקו.  הסוהר נפתחו



הסוהר היה בטוח  !  אה-אה
 שכל האסירים ברחו  

 אפילו אם .  במהומה
 הסוהר  , אחד ברח

 .  יענש ויומת
 הסוהר  , בצער

 המסכן שלף את  
 מוטב שיהרוג  .  חרבו

 את עצמו ויגמור  
 .עם הכול         



 ,אבל שאול קרא
אל תעשה שום רע " 

 כי כולנו,לעצמך
כאשר הסוהר  ."  פה 

, הוא אמר,ראה זאת
 מה עלי, רבותי"

 לעשות כדי 
 "?להיושע 



האמן  ", אז הם אמרו
 באדון ישוע ותיושע

 ."אתה ובני ביתך 
 ,מלא שמחה   

 .הסוהר האמין 



,  משוחררים למחרת
שאול וסילא נסעו  

לערים נוספים וספרו 
 .  לאנשים על ישוע

,  כמה אנשים האמינו
 אחרים נסו לפגוע  

 .בהם



אבל אלוהים היה עם  
, לילה אחד.  משרתיו

שאול בישר במשך  
 נער אחד .  שעות

שישב ליד חלון פתוח  
אתם יכולים  .  נרדם

 .לנחש מה קרה



כולם ידעו שהנער הצעיר  
חבק  , אבל שאול ירד.  מת

 ."  נפשו בו", אותו ואמר
 הם החזירו את הנער  

 וכולם  , הצעיר חי
 .שמחו מאוד



לשאול וסילא היו הרבה הרפתקאות בזמן  
 הרפתקאה.  שנסעו ברחבי אירופה

 גדולה אחת של שאול 
 קרתה בזמן 

 שהיה 
 .בסירה 



אלא  , לא היו אז סירות פלדה גדולות
 שבקלות רבה, סירות שיט

 נדחפו ונסחפו 
 במזג אויר 

 .סוער 



 שאול היה על הסירה מכיון שהוא נאסר
עכשיו היה עליו להופיע בפני הקיסר  .  שוב 

 .עיר הבירה של העולם, ברומא



נראה .  רוח חזקה האטה את הסירה
זה היה מסע  .  היה שסערה מתקרבת

קשה בשביל שאול והאסירים  
 .וכמו כן גם עבור הצוות, האחרים



אני רואה שלמסע צפוי  , אנשים"
 הזהיר" ,נזק עם אובדן רב

 רב החובל לא.  שאול 
 והם.  הקשיב 

 .יצאו לים 



כאשר סערה אדירה פגעה בהם  
 הם קשרו חבלים מסביב

לסירה וקיוו שהם ישמרו   
 שהסירה לא

 אם.  תשבר 
 ,הסירה תשבר 

 זה היה קבר 
 ימי עבור 

 .כולם 



-כך קשה בסערה שרב-הסירה הטלטלה כל
 ביום.  החובל ציווה להקל על הסירה

 הם השליכו, השלישי 
 את הציוד 

 .מהאוניה לים 
 .אולי זה יעזור   



מלאך ניצב ליד שאול ואמר לו  , במשך הלילה
 כולם  .  שהכול הסתיים בצורה טובה
 , התעודדו כאשר שאול אמר

 ,  ובכן חברים"
 !התעודדו



 אני בוטח באלוהים שכמו  
 אבל  .  שנאמר לי כן יהיה
 עלינו להסחף אל 

 ."איזה אי



 האוניה נשברה ליד  , כמה ימים לאחר מכן
 היא עלתה על שרטון  .  האי מלטה

 החובל ציוה על  -רב.  ונשברה
 אלו שיכלו לשחות לקפוץ  

 .למים ולשחות ליבשה



כמה  , השאר גם נמלטו בבטחה
על האוניה וכמה על חלקים  

 .מהסירה השבורה



הראה את  ' ה, על האי מלטה   
בזמן שהם אספו עצים  .  כוחו

נחש צפע  , בשביל להדליק אש
 .   נצמד אל ידו של שאול

 האנשים חשבו 
 .שהוא ימות 



אבל נשיכת הנחש לא גרמה  
אז שינו האנשים את  .  לדבר

.   דעתם וחשבו ששאול הוא אל
,  הרבה אנשים חולים באו

ואלוהים ריפא אותם אחרי  
 ששאול התפלל

 .עבורם 



הוא המתין למעלה  .  לבסוף שאול הגיע לרומא
במשך הזמן  .  משנתיים עד שמשפטו התנהל

 שאול שכר בית , הזה
 .  וקבל אורחים

 האם אתם יודעים  
 מה סיפר שאול  

 ?לאורחים שלו



שאול  !  על האדון ישוע!  על מלכות האלוהים
היה משרת אלוהים ברומא כמו שהיה בכל 

 שאר המסעות  
 .שלו



את המרוץ  , את המלחמה הטובה נלחמתי"
כתב שאול  " ,את האמונה שמרתי, השלמתי

 .מרומא



הכתובים לא אומרים לנו כיצד סיים שאול את  
אבל מקורות אחרים מספרים שראשו של  , חייו

 .  שאול הותז בעקבות פקודה של הקיסר נרו
 
 

 כמשרת   -שאול מת כפי שחי      
 נאמן של אלוהים ומבשר        
 .לכולם על ישוע המשיח      



 המסעות המופלאים של שאול 
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'כח', כז', מעשי השליחים טז
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
  ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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