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Павло й Сила, Ісусові 
слуги, були у в’язниці.  
Ні, вони нічого не 
порушили – лише 
вигнали демона з 
жінки.  Вони показали 
ідолопоклонцям, що жили 
в Филипах, силу істиного 
Бога і Його 
Сина 
Ісуса.  За 
це їх було 
заарештовано, 
збичовано 
і ув’язнено.1 2



Всі знали, що 
юнак був мертвий.
Але Павло 
зійшов до нього,
обійняв і сказав: 
“Заспокойтесь, бо 
душа його в ньому”. 
Вони привели 
хлопця живого й 
дуже раділи.

Але Павло скрикнув: 
“Не чини собі жодного 
зла, бо всі ми ось тут.” 
Коли в’язничий 
побачив це, то запитав: 
“Добродії!  Що треба 
робити мені, щоб 
спастися?”  Вони 
відказали: “Віруй в 
Господа Ісуса, - і будеш 
спасений ти сам та 
твій дім.”  В’язничий 
з радістю увірував.

Раптом спів припинився.  Бог послав землетрус і 
потрусив в’язницю.  Всі двері повідчинялися.  З усіх 
поспадали ланцюги.

Звільнившись на 
наступний день, Павло й 
Сила подорожували до 
багатьох міст, розповідаючи 
людям про Ісуса.  Деякі 
люди вірували, інші 
намагались зашкодити їм.  
Та Бог був зі Своїми 
слугами.  Одного вечора 
Павло проповідував багато 
годин.  Один юнак, що

сидів біля відчиненого 
вікна, заснув.  Ви 
можете здогадатися, 
що сталося далі.

О, ні!  В’язничий був 
упевнений, що всі 
в’язні порозбігалися 
серед метушні.  Якби 
втік хоч один 
в’язень, сторож був 
би покараний 
смертю.  З сумом 
бідолаха витягнув 
меча.  Покінчити з 
собою та й не 
мучитись більше!

Ви б подумали, що 
Павло і Сила були 
розлючені й зажурені. 
Та вони такі не були. 
Натомість, опівночі 
вони сиділи і співали 
гімни, прославляючи 
Бога.  Інші в’язні й 
сторож чули їх.
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Кількома днями пізніше корабля пригнало близько до 
острова Меліта.  Він сів на каменисту мілину і 

розбився.  Тим, хто міг плавати, капітан 
наказав стрибати за борт першими, 

щоб дістатись до суші.  Решта також 
втятувалась, - хто на дошках, хто 

на уламках від корабля.

Корабель кидало так сильно, що капітан наказав 
всім полегшити його.  На третій день вони 
повикидали за борт корабельне знаряддя. 
Може, це допомогло б?

Павло був на кораблі через те, що його 
знову заарештували.  Тепер він був повинний 
з’явитися перед імператором у Римі, столиці світу.  
Сильні вітри затримували корабля.  Виглядало 
так, що попереду чекав шторм.  Це була тяжка 
подорож для Павла, інших в’язнів та команди.

Вночі ангол став біля Павла, сказавши йому, що все 
буде гаразд.  Всі інші підбодрилися, коли 

Павло сказав: “Тримайтесь на дусі, о 
мужі, бо я вірую Богові, що станеться 
так, як було мені сказано.  І ми мусимо 

наткнутись на 
острів якийсь”.

“О мужі!  Я бачу, що буде плавба з 
перешкодами та з великим 
ущербом”, - попередив Павло.  Але 
капітан не слухав.  Вони вийшли 
в море.  Коли їх вразив 
величезний шторм, 
вони обв’язали 
мотузами корабля, 
сподіваючись, що 
це не  дасть йому 
розвалитися.  
кби корабель 
розбився, 
він стався б водяною 
могилою для всіх.

Павло й Сила мали багато пригод, подорожуючи 
Європою.  Одна з найбільших пригод трапилась з 
Павлом, коли він був на кораблі.  То були не сучасні 
сталеві лайнери, а лише прості 
човни, які кидало 
в різні боки 
під час 
штормів.
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога,
Який створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті й бути покараному за твої гріхи. Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому у Небеса! Якщо 

ти віриш у Ісуса і попросиш Його простити твої гріхи,
Він це зробить! Він прийде й тепер житиме у тобі,

і ти завжди житимеш разом з Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий 
Ісусе, я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб 

померти за мої гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і 
одного дня пішов бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені 

слухатися Тебе і жити для Тебе як Твоя дитина.
Амінь.” Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Дивовижні подорожі Павла

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

розділах 16, 19, 27, та 28 
Дій Святих Апрстолів та в 4-му розділі Другого 

послання Павла до Тимофія

Нарешті, Павло прибув до Риму.  Забрало майже 
два роки, щоб його справа була почута на суді.
Протягом цього часу Павло найняв хату і приймав 
відвідувачів. Чи ви знаєте, про що казав Павло своїм 

відвідувачам? Про 
царство Боже!  Про

Господа Ісуса Христа!
Павло був Божим
слугою в Римі так

само, як і під час
кожної своєї

подорожі.
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Кінець!

“Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру 
зберіг”, - писав Павло з Риму.  Біблія не каже нам, 
як саме закінчилося його життя, але інші записи 
кажуть, що Павлу в Римі відсікли голову за наказом 
імператора Нерона.  Павло вмер так само, як і 
жив – вірним 
слугою Божим, 
розповідаючи 
іншим про 
Ісуса Христа.

На Меліті Бог проявив Свою 
силу.  Поки збирали хмиз для 
вогнища, Павла вкусила змія. 
Люди гадали, що він помре. 
Але змія не завдала Павлу 
жодної шкоди.  Тоді люди 
подумали, що Павло був 
богом.  Прийшло багато 
хворих, і Бог зцілив 
їх, коли Павло 
помолився над 
ними.
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