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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



پولس و سیالس، خادمان عیسی،
نه، آنها هیچ . در زندان بودند

آنها. اشتباهی مرتکب نشده بودند
یک زن را از اسارت دیو، رها کرده 

که پرستیآنها به مردم بت. بودند
درت کردند، قدر فیلیپی زندگی می

خداي واقعی و پسر او عیسی را 
.نشان دادند
به همین
دلیل آنها را
دستگیرکرده شالق
.زدند و حبس کردند



ممکن است انتظار
داشته باشید که

پولس و سیالس 
اشند عصبانی و تلخ ب
.  اما اینطور نبود



در واقع، آنها نیمه شب
مشغول خواندن سرودها 

در ستایش و پرستش
همه زندانیان! خدا بودند

ها دیگر و زندانبان
صداي سرود و پرستش

.شنیدندآنها را می



دان لرزه فرستاد تا زنخدا یک زمین. ناگهان آواز قطع شد
همه درها باز شد و زنجیرهاي همه . را به لرزه درآورد

.گشوده شد



زندانبان مطمئن ! اوه اوه
ن که همه زندانیان در ایبود 

اگر . اندغوغا فرار کرده
د، کرحتی یک نفر فرار می

زندانبان با مرگ مجازات 
ان متأسفانه، زندانب. شدمی

ضعیف، شمشیر خود را 
بیرون آورد به قصد 

خودش را بکشد اینکه 
.ترسیداز مجازات میچون 



به خودت": اما پولس فریاد زد
جا آسیب نرسان زیرا همه ما این

ن را زندانبان وقتی ای".هستیم
آقایان، چه کاري": دید، گفت

باید انجام دهم تا نجات پیدا
وند به خدا": آنها گفتند"کنم؟

داشتهعیسی مسیح ایمان 
نجاتات و خانوادهتوباش، 

زندانبان با ".خواهید یافت
.ایمان آوردشادي 



روز بعد پولس و سیالس
اري که آزاد شدند، به بسی

از شهرهاي دیگر سفر 
ه کردند و در مورد عیسی ب

برخی از . مردم گفتند
مردم به مسیح ایمان 

آوردند ولی دیگران سعی
.  در آزار آنها داشتند



.خدا با خادمانش بوداما 
ها یک شب، پولس ساعت

مرد جوانی . موعظه کرد
که کنار پنجره باز 

.  ردنشسته بود خوابش ب
توانید حدس آیا می

اد؟ بزنید چه اتفاقی افت
بله، مرد جوان پایین 

.افتاد



همه مطمئن بودند که 
.  استمرد جوان مرده

او اما پولس پایین آمد و
را در آغوش گرفت و 

نده نترسید،  او ز": گفت
آنها از زنده ".است

بودن جوان، بسیار 
.خوشحال شدند



پولس و سیالس هنگام سفر به اروپا، ماجراهاي زیادي
اتفاق یکی از بزرگترین ماجراهاي پولس، هنگامی. داشتند

پیماي این یک کشتی اقیانوس. افتاد که او در کشتی بود
قایق بادبانینبود، بلکه پیشرفته 

هوايکه در بود 
راحتی بهبه طوفانی 

طرفطرف و آناین
.شدپرتاب می



پولس 
دوباره دستگیر 
شده و به عنوان 

تخت حاال او باید در روم، پای. زندانی در کشتی بود
بادهاي شدید. شدجهان، در برابر امپراطور حاضر می

ه رسید کبه نظر می. دادسرعت کشتی را کاهش می
ایر این سفر براي پولس و س. در پیش استطوفانی

.ند بودزندانیان و همچنین خدمه کشتی، بسیار ناخوشای



ن دانم که ایآقایان، می": پولس هشدار داد
".اي به پایان خواهد رسیدسفر با فاجعه

.  ندآنها به دریا رفت. کاپیتان گوش نداد
طوفانی عظیم رخ داد، آنهاوقتی 

کشتیرا به دور طنابهایی 
کهبستند به این امید 

پاشیدنمانع از هم 
اگر. شودکشتی 

،شکستمیکشتی 
بیناز همه 
.رفتندمی



ه همه طوفان متالطم بود که کاپیتان بکشتی آنقدر در 
م، روز سو. دستور داد تا در سبک سازي آن کمک کنند

،لوازم کشتی را به دریا انداختند شاید این کارآنها 
،براي نجات از غرق شدن
.مفید باشد



فت که اي کنارپولس ایستاد و به او گدر طول شب، فرشته
ه وقتی پولس این موضوع را ب. همه چیز درست خواهد شد

.دیگران گفت، آنها دلگرم شدند



دل قوي دارید، زیرا من معتقدم": گفتبه آنان پولس 
.  فتادخواهد ااتفاق به من گفته، خداوند همانطور که درست 

رسد که کشتی در جزیره خاصی مینظر به 
".استگل نشستهبه 



ت کم چند روز بعد، کشتی در نزدیکی جزیره مالت، در قسم
.  هاي زیر آب برخورد کرد و در هم شکستعمق، به سنگ

دستور کاپیتان به کسانی که شنا بلد بودند 
داد به دریا بپرند و خود را به خشکی 

بقیه نیز برخی روي الوارها و . برسانند
دیگر روي قطعات شکسته برخی 

.به سمت خشکی رفتندکشتی 



.  در مالت، خدا قدرت خود را نشان داد
در حالی که آنها براي آتش چوب جمع 

. کردند، یک مار پولس را گاز گرفتمی
اما. مردم فکر کردند او خواهد مرد

.ندنیش افعی هیچ آسیبی به او نرسا
پولسمردم فکر کردند که پس 

پولسبعد، . خدایان استاز 
،دعا کردبراي آنها 

بسیاري از بیماران
و خدا آمدند 

.را شفا دادآنها 



شید بیش از دو سال طول ک. روم رسیدسرانجام، پولس به 
ان، در آن زم. تا رسیدگی به پرونده دادگاه وي انجام شود

.  اش مردم را پذیرفتاي اجاره کرد و در خانهپولس خانه
دانید پولس در چه موردي آیا می

که به دیدارش با کسانی 
کرد؟ صحبت میآمدند می

خداوند ! خداپادشاهی 
پولس، ! عیسی مسیح

سفرهاي مانند تمام 
روم دیگرش، در 

را خدمت هم خدا 
.کردمی



جنگ نیکو را ": روم چنین نوشتپولس از 
مان ای، مسابقه را به پایان رسانده و ام جنگیده

د نمی گویکتاب مقدس به ما ".امرا حفظ کرده
که زندگی او چگونه به پایان رسید، 

گویند که سوابق دیگر میاما 
در امپراطورنرو به دستور پولس را 

پولس، خادم وفادار . روم گردن زدند
درگذشت که در مورد حالی ، در خدا

.گفتبه دیگران میعیسی مسیح 



سفرهاي شگفت انگیز پولُس

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

28، 27، 16اعمال رسوالن 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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