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Pál és Silás, Isten szolgái 
börtönben voltak.  Nem,  
ők semmi rosszat nem 
tettek – kiűztek egy  
démont egy asszonyból.   
Ők megmutatták a  
bálványimádó philippibelieknek  
az igaz Isten és Fiának,  
Jézusnak a hatalmát.  
Ezért  
letartóz- 
tatták,  
megverték és  
tömlöcbe  
vetették őket. 



Azt 
gondolhatjátok, 
hogy Pál és 
Silás dühösek 
és keserűek 
voltak, de ők 
nem voltak 
azok. 



Valójában  
az éjszaka  
kellős közepén,  
a földön ülve  
dicshimnuszokat 
énekelgettek 
Istennek.   
Az összes  
többi fogoly  
a börtönőrrel  
együtt hallgatta. 



Az ének hirtelen félbeszakadt.  Isten földrengést 
küldött rájuk, ami megrázta a börtönt.  Az összes 
ajtaja kinyílt.  Az összes lánc lehullott a rabokról. 



Ó !  A börtönőr 
biztos volt abban, 
hogy a zűrzavarban 
minden fogoly 
megszökött.  Elég,  
ha csak egy is 
megszökik közülük 
és a börtönőrre 
halálbüntetés vár.  
Ijedtében előhúzta 
a kardját.  Úgy 
gondolta, jobban 
teszi, ha öngyilkos 
lesz. 



De Pál megszólította : 
"Ne tegyél magadban 
kárt, mert mi mindnyájan 
megvagyunk."  Amikor a 
börtönőr meggyőződött 
erről, megkérdezte :  
"Mit kell tennem,  
hogy megmeneküljek ?"   
"Higyj Krisztus Urunkban 
és megmenekülsz a 
családoddal együtt."   
A börtönőr örömmel  
lett hívő ember. 



Miután másnap 
szabadon 
engedték őket, 
Péter és Silás 
újabb városok 
felé vették 
útjukat, hogy 
másoknak is 
beszéljenek 
Jézusról.  
Egyesek hittek 
nekik, mások 
molesztálni 
kezdték őket. 



De Isten a 
szolgáival volt.  
Egyik éjszaka  
Pál négy órán 
keresztül 
prédikált.  Egy 
fiatalember a 
párkányon ülve 
elaludt és kiesett 
az ablakon.  
Képzelhetitek  
mi történt vele.  



Valamennyien azt hitték, 
 hogy a fiatalember meghalt. 

  De Pál odament hozzá, a 
 karjaiba vette és azt 
 mondta : "Visszatért 

 belé az élet."  Pál 
 visszahozta az életbe 

 a fiatalembert és 
 az ott lévők nagyon 
 megörültek ennek. 



Pál és Silás számos kalandon mentek keresztül,  
még Európában is utazgattak.  Pál egyik legnagyobb 
kalandja egy hajón történt.  A  
hajók akkor még nem voltak  
acélból, egyszerű  
vitorlás hajók  
voltak, amelyek  
a viharba  
kerülve ide-oda  
hánykolódtak. 



Pál éppen egy hajón tartózkodott, mert  
előzőleg újra letartóztatták.  A római császár  
előtt kellett megjelennie, aki akkor a világ ura  
volt.  Heves széllökések és vihar rázták meg a 
hajót.  Ez nagy megpróbáltatás volt mind Pál és a 
többi fogoly, mind a hajó személyzete számára.  



"Emberek, megjósolom, hogy ez  
az utazás szerencsétlenséggel 
fog végződni" – figyelmeztetett 
Pál.  De a kapitány nem 
hallgatott rá. 



Kénytelenek voltak a  
hajót keresztül-kasul átkötni  
kötelekkel, abban a reményben,  
hogy így nem törik össze.   
Különben a tenger lesz  
az utolsó nyughelye  
mindnyájunknak. 



A hajó annyira rázkódott, hogy a kapitány 
megparancsolta mindegyikőjüknek,  
hogy segítsenek könnyíteni a hajó  
súlyán.  A harmadik napon  
még hajós felszerelésektől  
 
 
és különféle  
poggyászoktól  
is megszabadultak.  



Az éjszaka folyamán egy angyal jelent meg Pálnak, 
mondván, minden szerencsésen fog végződni.  Pál a 

többieket is bátorította a szavaival : 
 "Nyugodjatok meg, én bizonyosságot 

 kaptam Istentől, minden úgy lesz, 
 ahogy ő mondta.  De 

 hajótörést fogunk 
 szenvedni egy 

 szigetnél." 



Pár nappal később a vitorlásuk hajótörést szenvedett 
Málta szigetének a közelében.  Összetört a sziklákon.  
A kapitány arra kérte az embereket, hogy akik tudnak 
                            úszni, vessék magukat a tengerbe 
                              és ússzanak ki a szárazföldre.  A  
                              többiek a hajódeszkákon és egyéb 
                                   roncsokon menekülhettek meg. 



Máltán Isten megmutatta a 
hatalmát.  Amikor egy tűzrakáshoz 
szedtek gallyat, Pált megmarta egy 
vipera.  Az emberek azt hitték, hogy 
bele fog halni.  De a vipera nem 
ártott neki.  Ekkor a nép azt 
gondolta, hogy Pál egy isten.   
Számos beteg érkezett, és  
Isten meggyógyította  
őket, mihelyst  
Pál imádkozott  
értük. 



Végül, Pál megérkezett Rómába.  Két évet kellett 
várnia, hogy a bíróság kihallgassa.  Ezalatt Pál egy 

házat bérelt és ott fogadta a látogatókat.  
Tudjátok, hogy miről beszélt a 

 látogatóinak ?  Isten 
 Országáról, Jézus 
 Krisztusról, mint a 

 korábbi utazásai 
 során is. 



"Én jó küzdelmet vívtam, befejeztem az utamat, 
megőriztem a hitemet" – írta Pál Rómából.  A Biblia 
nem szól arról, hogyan fejezte be életét, de más 
források szerint őt lefejezték Rómában, Néró 
császár parancsára.  Pál úgy halt meg,  
ahogy élt, Isten hű  
szolgájaként,  
Jézus  
Krisztusról  
beszélve  
másoknak. 



Pál viszontagságos utazásai 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Cselekedetek 16, 27, 28 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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