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Paavali ja Silas,  
Jeesuksen palvelijat,  
olivat vankilassa.  
He eivät edes  
olleet tehneet mitään 
pahaa – he olivat  
ajaneet  
eräästä  
naisesta  
pahan hengen.  
 



He näyttivät  
Filippissä asuville 
epäjumalan  
palvojille Jumalan  
ja Hänen Poikansa 
todellisen voiman. 



Sen vuoksi  
heidät pidätettiin,  
ruoskittiin ja  
pantiin lukkojen  
taakse.  



Voisi kuvitella,  
että Paavali ja 
Silas olisivat 
vihaisia ja 
katkeria.  
Mutta näin  
ei ollut. 



He istuivat  
puolelta öin 
laulamassa 
ylistyslauluja 
Jumalalle! 



Kaikki muut  
vangit ja  
vankilan  
päällikkö  
kuulivat sen.  



Yhtäkkiä laulu loppui.  Jumala lähetti 
maanjäristyksen ravistelemaan 
vankilaa.  Kaikki ovet avautuivat.  
Kaikkien kahleet irtosivat.  



Voi ei!  Vartija oli 
 varma, että kaikki 

vangit olivat 
 paenneet siinä 

mylläkässä. 
  Jos yksikin 

 olisi paennut, 
 vartijaa olisi 

 rangaistu 
                 kuolemalla. 



Murheellisena hän 
 veti miekkansa 

 esiin.  Hän voisi 
yhtälailla 
 surmata 

 itse 
 itsensä.  



Mutta Paavali  
huusi hänelle, “Älä 
vahingoita itseäsi,  
me olemme kaikki 
täällä.” Kun vartija 
sen näki, hän sanoi, 
“Herrat, mitä  
minun on  
tehtävä, että 
pelastuisin?” 



Niin he sanoivat, 
“Usko Herraan 
Jeesukseen 
Kristukseen,  
niin sinä pelastut,  
sinä ja koko sinun 
perhekuntasi.”  
Iloisin mielin  
vartija uskoi.  



Vapauduttuaan 
seuraavana 
päivänä Paavali ja 
Silas matkustivat 
moniin muihin 
kaupunkeihin 
kertomaan 
ihmisille 
     Jeesuksesta. 



Jotkut 
uskoivat, 
jotkut taas 
halusivat 
vahingoittaa 
heitä.  Mutta 
Jumala oli 
palvelijoidensa 
kanssa.  



Eräänä yönä 
Paavali saarnasi 
tuntikausia. 
Avoimen ikkunan 
ääressä istunut 
nuori mies 
nukahti.  Voit 
arvata, mitä    
   tapahtui.  



  Kaikki tiesivät, että nuori mies oli   
  kuollut.           Mutta Paavali meni 

 miehen luo, kietoi 
 kätensä hänen 

 ympärilleen 
 ja sanoi, 

 “Elämä on vielä 
                                     hänessä.” 



He toivat miehen 
sisään elävänä, 

 ja kaikki olivat 
 hyvin iloisia.  



Paavalilla ja Silaksella oli monenlaisia 
seikkailuja kun he matkustivat 
Euroopassa.  Yksi  
Paavalin  
suurimpia  
seikkailuja  
tapahtui  
laivalla. 



Laivat eivät silloin olleet teräksisiä 
valtamerilaivoja, vaan purjelaivoja,  
joita myrskyt  
helposti  
heittelivät.  



Paavali oli laivalla, koska  
hänet oli taas pidätetty. 



Nyt hänen piti mennä keisarin  
eteen Roomaan, sen ajan maailman 
pääkaupunkiin.  Voimakkaat tuulet 
hidastivat laivan kulkua. 



Näytti siltä, kuin edessä olisi  
myrsky.  Se oli rankka matka  
niin Paavalille kuin muillekin  
vangeille ja miehistölle.  



“Miehet, minä tiedän  
että tästä matkasta  
tulee tuhoisa,” Paavali 
varoitti.   
Kapteeni ei  
kuunnellut.   
He lähtivät  
merelle.  



Kun heitä kohtasi suuri  
myrsky, he kietoivat  
köysiä laivan ympärille  
siinä toivossa,  
että ne  
pitäisivät  
laivan  
koossa.  



Jos laiva hajoaisi,  
he kaikki  
hukkuisivat.  



Myrsky heitteli laivaa niin, että 
kapteeni määräsi kaikki keventämään 
lastia.  Kolmantena  
päivänä he  
heittivät  
laivan lastin  
mereen.  
 
Ehkä se  
auttaisi.  



Yöllä enkeli seisoi Paavalin vieressä 
ja sanoi, että asiat kyllä selviäisivät.     
                             Muitakin rohkaisi, 

 kun Paavali 
 sanoi, … 



… “Pysykää rohkeina, miehet, minä 
luotan Jumalaan ja uskon, että käy 

niin kuin minulle on sanottu. 
  Jollekin saarelle me vielä 

ajaudumme.”  



Muutamaa päivää myöhemmin laiva 
ajautui Maltan saaren lähelle.  Se  
                   törmäsi kallioiseen  
                    matalikkoon ja rikkoutui. 



Kapteeni käski uimataitoisia hyppää-
mään ensin mereen ja uimaan rantaan.  
                Muutkin pelastuivat, jotkut     
                 lankkujen varassa, jotkut  
                            laivan kappaleilla.  



Maltalla Jumala näytti 
voimansa.  Kun he 
kokosivat nuotiopuita, 
käärme puri Paavalia.  
Ihmiset odottivat 
hänen  
kuolevan. 



Mutta käärmeen  
purema ei  
vahingoittanut häntä 
lainkaan.  Silloin  
ihmiset ajattelivat,  
että Paavali  
oli jumala. 



Monet sairaat tulivat,  
ja Jumala paransi  
heidät Paavalin  
rukouksen  
kautta.  



Lopulta Paavali saapui Roomaan.  
Kesti yli kaksi vuotta ennen kuin 

hänen asiansa tuli oikeuden eteen.  
Sinä aikana 

 Paavali asui 
 vuokratalossa 

 ja otti 
 vastaan 

 vieraita. 



Tiedätkö, mistä Paavali puhui 
vierailleen?  Jumalan valtakunnasta!  

Jeesuksesta Kristuksesta!  Paavali 
 oli Roomassa 

 Jumalan 
 palvelija, aivan 

 niin kuin 
 muillakin 

 matkoillaan.  



“Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen 
juossut perille ja säilyttänyt uskoni,” 
Paavali kirjoitti Roomasta.  



Raamattu ei kerro meille, miten 
Paavalin elämä päättyi, mutta muista 
lähteistä tiedämme, että Paavali sai 
surmansa Roomassa  
keisari  
Neron  
käskystä. 



Paavali kuoli niin kuin oli elänytkin - 
uskollisena Jumalan palvelijana, 
kertoen muille Jeesuksesta 
Kristuksesta.  



Paavalin Ihmeelliset Matkat 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Apt.16, 27, 28, 2 Tim.4  

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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