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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



 بولس وسیال،
   لیسوع، خادمان

كانا في السجن، 
وھما لم یفعال شرا، 
 ولكن أخرجا روحا 

 شریرة                
 من                
 .  امرأة               



 ولقد أظھرا لسكان 
فیلبي، الذین یعبدون 

قوة هللا  األصنام،
 .  الحقیقي ویسوع ابنھ
 وبسبب ذلك قـُبض 

   علیھما،                
 وُجلدا                 
 .وُسجنا                



قد تتصور أن بولس 
وسیال كانا غاضبین 

ُمرة،  أو أن نفسیھما
ولكنھما كانا على 

 … العكس من ذلك،



اللیل  ففي نصف… 
 جلسا ورنما تسبیحات

 والمسجونون. �
اآلخرون  وحارس 

كانوا  السجن
 .یسمعونھما



وفجأة توقف الترنیم، فقد أرسل هللا زلزلة لیھز 
السجن، فانفتحت في الحال األبواب كلھا، 

 .وانفكت قیود الجمیع



 وحارس السجن كان واثقا أنھ 
 في ھذه الفوضى قد ھرب كل 

 المساجین، وھروب واحد 
 فقط من المساجین كان 

 كافیا ألن یُحكم على 
 حارس السجن 

 بالموت، ولألسف 
 استل حارس السجن 

 سیفھ، وأراد  المسكین      
 .أن یقتل نفسھ      



:  فناداه بولس قائال
ال تفعل بنفسك "

شیئا ردیا، ألن 
، ولما ."جمیعنا ھنا

یا : "رأى ذلك قال
 سیدي، ماذا ینبغي 

   أن أفعل لكي   
 ،"أخلص؟    



آمن بالرب : "فقاال
یسوع المسیح 

فتخلص أنت وأھل 
، فآمن حارس ."بیتك

فرح  السجن وھو
 .جدا



ولما أُطلق سراح بولس 
وسیال في الیوم التالي، 
راحا یبشرا بیسوع في 

األخرى، فآمن  المدن
اآلخر  البعض والبعض

حاول أن یؤذیھما، ولكن 
 .هللا كان مع خادمیھ



وفي أحد اللیالي وعظ 
.  بولس لساعات طویلة

وكان ھناك شابا جالسا 
 .  عند نافذة مفتوحة، ونام
  فتخیل أنت ماذا حدث؟



لقد علم الجمیع أن الشاب 
مات، ولكن بولس نزل 

 ال : "واعتنقھ قائال
 تضطربوا ألن نفسھ 

 ، وأتوا بالفتى "فیھ
 حیا، وتعزوا تعزیة 

 .كبیرة            



   بولس وسیال عاشا العدید من المغامرات في          
 رحالتھما عبر أوروبا، وواحدة من أكبر ھذه        

   المغامرات، كانت على ظھر                           
 سفینة، والسفن                                              

 لم تكن في                                                  
  ذلك الوقت                                                

 مثل عابرات                                               
 

 المحیطات                                                 
 … الیوم،                                                 



 مراكب  الحدید، ولكنھا كانت والمصنوعة من… 
 تتقاذفھا  شراعیة،                                        

 الریاح                                                       
 .العاصفة                                                   



  وكان بولس على ظھر السفینة، ألنھ قـُبض          
 علیھ مرة أخرى، وكان البد أن یقف أمام القیصر    
 في روما، عاصمة العالم في ذلك الوقت، وجاءت  

 …ریاح قویة واضطرت السفینة للتوقف،          



لقد كانت . وكانوا على أبواب عاصفة… 
شاقة لبولس ولبقیة المساجین  رحلة

 .وكذلك لمالحي السفینة



 أیھا : "وحذّرھم بولس قائال  
 أن ھذا السفر  الرجال، أنا أرى      

   ، لكن."عتید أن ینتھي بكارثة      
 مالّح السفینة لم                         

 ینصت إلیھ،                            
   واستمر في                            

 .اإلبحار                                 



 ولطمت  ولما جاءت عاصفة قویة    
 صاروا  األمواج السفینة،               
 حتى ال  یحزمونھا بحبال               

   تنفك من بعضھا                         
 البعض، فلو                               

 السفینة،  انكسرت                        
   یغرقون فسوف                           

   جمیعھم                                    
 في                                           

 .الماء                                       



 وكانت السفینة تتقاذفھا الریاح إلى ھنا وھناك، 
 المالّح أن یساعد كل شخص  ولذلك أمر            

  في تخفیف حمولة السفینة،                              
 الیوم الثالث      وفي                                     

   رموا أثاث                                                
 السفینة، فربما                                              

 
   یساعد ذلك                                                

 بعض                                                       
 .الشيء                                                    



وفي اللیل جاء مالك إلى بولس وقال لھ أن كل 
 شيء سیسیر على ما یرام، وتشجع 

 :  اآلخرون عندما قال لھم بولس
 أیھا  افرحوا"

 …الرجال، 



 ألني أومن با� أنھ یكون ھكذا … 
 كما قیل لي، ولكن ال بد أن 

 ."نقع على جزیرة



بعد أیام قلیلة دُفعت السفینة من الریاح إلى مقربة 
 من جزیرة مالطة، واصطدمت 

 السفینة بأرض صخریة في میاه 
 …ضحلة، فتكسرت إلى قطع، 



 وأمر مالّح السفینة القادرین على السباحة … 
 ان یرموا بأنفسھم أوال ویذھبوا إلى 

 والباقین بعضھم على ألواح  البر،
 .من السفینة وبعضھم على قطع



وفي مالطة أظھر هللا سلطانھ، 
فبینما كانوا یجمعون عیدانا 
 للنار، عضت أفعى بولس، 

 وظن الناس أنھ سیموت،      
 ولكن عضة األفعى لم          

 .تؤذ بولس                        



فظن الناس أنھ إلھ، وأتى 
كثیرون فشفاھم  مرضى

 .لھم بولس هللا بعدما صلى



وأخیرا وصل بولس إلى روما، ومضى أكثر من 
سنتین، حتى جاء دوره أمام المحكمة، وفي ھذه 

 الفترة، استأجر بولس 
 بیتا، واستقبل فیھ كل 

 .  من یرید زیارتھ
 فھل تعلم عما 

 كان یتحدث 
 بولس؟



كان یتحدث عن ملكوت هللا، وعن الرب یسوع 
 فقد كان بولس خادما للمسیح في روما . المسیح

 رحالتھ  وفي كل
 .األخرى



قد جاھدت الجھاد : " لقد كتب بولس في روما
 ،."الحسن، أكملت السعي، حفظت اإلیمان



ولم یخبرنا الكتاب المقدس عن نھایة حیاة بولس، 
ولكن بعض التقاریر تقول أن قیصر روما، نیرون، 

 ومات بولس كما عاش، خادما . أمر بقطع رأسھ
 �، یحدث  أمینا                                           

 عن  اآلخرین                                              
 یسوع                                                       

 .المسیح                                                    



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  رحالت بولس المدھشة

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

 28، 27، 20، 16: سفر أعمال الرسل
4:رسالة تیموثاوس الثانیة  



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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