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Павлус билән Силас, 
Әйсаниң хизмәтчилири, 
зинданда еди.  Яқ, улар 
һеч яманлиқ қилмиди -
улар бир аялдин җин 
қоғлап чиқарди.  Улар 
Филипидики яшайдиған бутқа 
чоқундиғанларға һәқиқий Худа 
вә Униң Оғли Әйса Мәсиһниң 
қудритини 
көрсәтти. 
Шуңлашқа 
уларни тутқунға 
елип, зинданға 
ташлиди.



Сиз Павлус билән 
Силас аччиқлинип, 
ғәзәплинип 
кетидиғанлиғини 
күткән болғансиз.  



Һәқиқәтән, түн 
йеримиға йеқин, 
улар Худаға мәдһийә 
нахшилирини 
ейтип олтарди.  
Қалған зинданда 
олтарғанлар вә 
зиндан башчиси 
қулақ селип 
аңлавататти.



Туюқсизла нахша тохтап қалди.  Худа зинданни 
силкиш үчүн, йәрни тәврәтти.  Зинданниң пүтүн 
ишиклири ечилди.  Һәммә кишәнләр үзүлүп чүшти.  



Вайәй!  Зиндан 
башлиғи һәммә 
мәһбусларни қечип 
кәтти дәп ойлиди.  
Әгәр бири қечип 
кетидиған болса, у 
өлүм җазасиға дүч 
болатти.  Әпсус, 
байқуш зиндан 
башлиғи өзиниң 
қиличини суғирип 
алди.  Шундақ қилип, 
у өзини өлтүрүп, 
һәммини шундақ 
аяқлимақчи болди.  



Лекин Павлус униңға: 
“Җениңға зиян қилма, биз 
һәммимиз бар”, - деди.  
Зиндан башлиғи буни 
көрүп: “Тәхсир, қутқузулуш 
үчүн қандақ қилишим 
керәк?” - деди.   Шуңа 
улар: “Рәббимиз Әйсаға 
ишинишиң керәк, шундақ 
қилсаң, һәм өзәң, һәм 
аиләңдикиләрму 
қутқузулиду”, - деди.   
Бәхиткә яриша, зиндан 
башлиғи Рәббимиз 
Әйсаға 
ишәнди.  



Әтиси Павлус билән 
Силас көплигән 
шәһәрләргә берип, 
адәмләргә Әйса 
һәққидә ейтти.  
Бәзи адәмләр 
ишәнди, башқилири 
уларға зулумлиқ 
қилишқа тиришти.



Бирақ Худа 
Өзиниң 
хизмәтчилири 
билән болди.  Бир 
күни кәчтә Павлус 
бир нәччә саат 
бойи вәз қилди.  
Очуқ деризиниң 
алдида олтарған 
яш жигит ухлап 
қалди.  Немә 
болғанлиғини 
чүшәнгән 
болғансиз?



Яш жигитниң өлүп 
қалғанлиғини 
һәммиси билди.  
Бирақ Павлус 
төвәнгә чүшүп: “У 
тирик”, - дәп, уни 
қучақлиди.  Улар яш 
жигитни тирик елип 
кәлди, улар бәк 
хошал болди.



Павлус билән Силас Европида сәяһәт қилип 
жүргәндә, уларда көплигән вақиәләр болди.  
Павлус билән болған әң  чоң вақиә, у - кемидә 
болған вақиә еди.  Бу полаттин 
ясиған океан кемилири әмәс, 
боранлиқ һава 
райида оңайла 
сәнтүрүлүп 
кетидиған 
кемә еди.  



Павлус кемидә болди, сәвәви уни 
қайта тутқунға алған еди.  Әнди у, дуния 
пәйтәхтиси Римда падишаниң алдида туруш 
керәк еди.  Қаттиқ шамал кемини аста маңғизди.  
Пат арида боран чиқай дәп турған болса керәк.  
Бу, Павлус билән башқа тутқунлар, вә кемә 
хизмәтчилири үчүн қийин саяһәт болди.  



“Қериндашлар, мениңчә бу саяһәт 
хәтәрлик билән аяқлишиду”, - дәп 
агаһландурди Павлус.  Кемә 
башлиғи тиңшимиди.  Улар очуқ 
деңизгә чиқти.  Қаттиқ боранға 
дучар болғанда, улар кемини 
өрүлүп кетиштин 
сақлашқа үмүтлинип, 
уни ағамча билән 
бағлиди.  Әгәр кемә 
өрүлүп кәтсә, у 
һәммиси 
үчүн су 
йәрлиги 
болиду.  



Кемә қаттиқ чайқилдики, кемә башлиғи һәммисигә 
уни йениклитишкә ярдәм беришни буйриди.  
Үчинчи күни улар кемидики нәрсиләрни 
суға ташлиди.  Мүмкин 
бу ярдәм 
қилиду.  



Түндә периштә Павлусниң йенида туруп, барлиғи 
яхши болидиғанлиғини ейтти.  Павлус башқиларға: 
“Батур болуңлар, қериндашлар, сәвәви барлиғи 

маңа ейтилғандәк болиду дәп, Худаға 
ишинимән.  Бирақ биз бәлгүлүк бир
аралда қирғаққа йетишимиз керәк”,

- дегәндә, бу –
адәмләргә

тәсәлла 
болди.  



Бирнәччә күндин кейин Малта арилиға йеқин йәрдә 
кемә тохтап қалди.  У деңиз астидики қум догисиға 
урулуп сунуп қалди.  Кемә башлиғи, суда үзүшни 

билидиғанларниң суға сәкрәп қирғаққа
чиқишини буйриди.  Қалғанларниң
бәзилири тахтайларға, бәзилири
сунуқ яғачларға есиливелип,

сақ-саламәт қутқузулди.  



Малтада Худа Өзиниң 
күч-қудритини көрсәтти.  
Улар от йеқиш үчүн отун 
жиғип жүргәндә, Павлусни 
илан чеқивалди.  Адәмләр 
уни өлиду дәп ойлиди.  
Лекин иланниң чаққини 
униңға һеч қандақ 
зәхим қилмиди.



Шуңа адәмләр Павлусни худа 
екән дәп ойлиди.  Көплигән 
ағриқ адәмләр келип, Павлус 
улар үчүн дуа қилғанда, Худа 
уларни сақайтти.  



Ахири Павлус Римға кәлди.  Униң сот ишлири 
қарилиш үчүн икки жилдин ошуқ өтти.  Шу вақитниң 
ичидә Павлус иҗаригә өй елип, униңға кәлгән 
адәмләрни қобул қилди.  Павлус униңға кәлгәнләргә 
немә ейтқанлиғини биләмсиз?  Худа Падишалиғи 

тоғрисида!  Рәббимиз
Әйса тоғрисида! Павлус 
Римда, өзиниң қилған 
башқа саяһәтлиригә

ошхаш, Худаниң
Хизмәтчиси
болди.  



“Мән Худа йолида ахирғичә күрәш қилдим, йәни 
жүгрәш мусабиқисиниң пүтүн мәнзилини бесип 
болдум, ишәнчәмдә чиң туруп кәлдим”, - дәп Павлус 
Римда язди.  Муқаддәс китап бизгә униң һаяти 
қандақ аяқлашқанлиғини ейтмайду, лекин башқа 
язмиларда Нерон падишаниң буйруғи бойичә 
Павлусниң беши 
елинған дәп 
ейтилиду.  Павлус қандақ һаят кәчүргән 

болса, шундақла қайтиш болди: 
башқиларға Әйса Мәсиһ 
һәққидә ейтқан Худаниң 
садиқ хизмәтчиси.  



Павлусниң әҗайип сәяһәтлири

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Һәзрити Әйса әлчилириниң 
паалийәтлири 16, 27, 28

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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