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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



بولس وسيال، خادمان          
ليسوع،  آانا في السجن،               
وهما لم يفعال شرا، ولكن            

        أخرجا روحا شريرة من     
ولقد أظهرا لسكان    . امرأة         

     فيلبي، الذين يعبدون األصنام،   
. ويسوع ابنه   قوة اهللا الحقيقي      

                           وبسبب 
ذلك قـُبض                             
عليهما،                            

.  وُجلدا وُسجنا                          



 قد تتصور أن بولس وسيال   
آانا غاضبين أو أن نفسيهما

  ُمرة، ولكنهما آانا على 
العكس من ذلك، ففي نصف 
 الليل جلسا ورنما تسبيحات      

والمسجونون  .    هللا
 اآلخرون  وحارس السجن         

.   آانوا يسمعونهما 



وفجأة توقف الترنيم، فقد أرسل اهللا زلزلة ليهز السجن،              
.فانفتحت في الحال األبواب آلها، وانفكت قيود الجميع      



وحارس السجن آان واثقا     
أنه في هذه الفوضى قد  

هرب آل المساجين،    
وهروب واحد فقط من   

المساجين آان آافيا ألن   
ُيحكم على حارس السجن      

بالموت، ولألسف استل     
حارس السجن المسكين        

.سيفه، وأراد أن يقتل نفسه     



ال تفعل  : " فناداه بولس قائال
بنفسك شيئا رديا، ألن جميعنا   

:  ، ولما رأى ذلك قال  ." هنا
يا سيدي، ماذا ينبغي أن   "

:  ، فقاال" أفعل لكي أخلص؟   
آمن بالرب يسوع المسيح     " 

، ." فتخلص أنت وأهل بيتك   
فآمن حارس السجن وهو     

.     فرح جدا 



ولما ُأطلق سراح بولس وسيال     
في اليوم التالي، راحا يبشرا        
بيسوع في المدن األخرى،       

فآمن البعض والبعض اآلخر      
حاول أن يؤذيهما، ولكن اهللا 

وفي أحد  . آان مع خادميه 
الليالي وعظ بولس لساعات      

وآان هناك شابا جالسا  . طويلة
. عند نافذة مفتوحة، ونام 
فتخيل أنت ماذا حدث؟   



لقد علم الجميع أن الشاب      
مات، ولكن بولس نزل  

ال تضطربوا  : " واعتنقه قائال
، وأتوا بالفتى    "ألن نفسه فيه 

.حيا، وتعزوا تعزية آبيرة  



بولس وسيال عاشا العديد من المغامرات في رحالتهما عبر       
أوروبا، وواحدة من أآبر هذه المغامرات، آانت على ظهر     

                              سفينة، والسفن لم تكن في ذلك الوقت     
                                    مثل عابرات المحيطات اليوم،    

ن                                                     والمصنوعة م  
 آانت                                                  الحديد، ولكنها    

                                                   مراآب شراعية،   
.عاصفة                                              تتقاذفها الرياح ال   



         وآان بولس على ظهر السفينة، ألنه قـُبض عليه مرة       
       أخرى، وآان البد أن يقف أمام القيصر في روما،        

عاصمة العالم في ذلك الوقت، وجاءت رياح قوية واضطرت    
لقد آانت رحلة    . السفينة للتوقف، وآانوا على أبواب عاصفة      

.     شاقة لبولس ولبقية المساجين وآذلك لمالحي السفينة       



أيها الرجال، أنا أرى      : "   وحّذرهم بولس قائال 
، لكن ."     أن هذا السفر عتيد أن ينتهي بكارثة     

       مّالح السفينة لم ينصت إليه، واستمر في       
ولما جاءت عاصفة قوية .             اإلبحار   

                          ولطمت األمواج السفينة،      
                          صاروا يحزمونها بحبال  
                           حتى ال تنفك من بعضها 

                            البعض، فلو انكسرت   
                                    السفينة، فسوف   
                                            يغرقون
                                             جميعهم
.                                            في الماء 



وآانت السفينة تتقاذفها الرياح إلى هنا وهناك، ولذلك أمر       
        المّالح أن يساعد آل شخص في تخفيف حمولة السفينة،        

                                     وفي اليوم الثالث رموا أثاث    
ذلك                                            السفينة، فربما يساعد    
. لشيء                                                             بعض ا 



وفي الليل جاء مالك إلى بولس وقال له أن آل شيء سيسير         
افرحوا  : " على ما يرام، وتشجع اآلخرون عندما قال لهم بولس     

 أيها الرجال، ألني أومن باهللا أنه يكون هكذا       
." آما قيل لي، ولكن ال بد أن نقع على جزيرة   



بعد أيام قليلة ُدفعت السفينة من الرياح إلى مقربة من جزيرة          
مالطة، واصطدمت السفينة بأرض صخرية في مياه ضحلة،       

فتكسرت إلى قطع، وأمر مّالح السفينة      
القادرين على السباحة ان يرموا بأنفسهم       
أوال ويذهبوا إلى البر، والباقين بعضهم       

على ألواح وبعضهم على قطع  
.من السفينة                  



وفي مالطة أظهر اهللا سلطانه، فبينما   
آانوا يجمعون عيدانا للنار، عضت  

أفعى بولس، وظن الناس أنه سيموت،     
.    ولكن عضة األفعى لم تؤذ بولس  

فظن الناس أنه إله، وأتى مرضى          
        آثيرون فشفاهم اهللا بعدما صلى 

.                       لهم بولس   



وأخيرا وصل بولس إلى روما، ومضى أآثر من سنتين، حتى       
جاء دوره أمام المحكمة، وفي هذه الفترة، استأجر بولس بيتا،           

فهل تعلم عما آان يتحدث  . واستقبل فيه آل من يريد زيارته   
بولس؟ آان يتحدث عن  
ملكوت اهللا، وعن الرب  

فقد آان . يسوع المسيح   
بولس خادما للمسيح في  
روما وفي آل رحالته   

. األخرى   



قد جاهدت الجهاد الحسن، أآملت       : " لقد آتب بولس في روما  
، ولم يخبرنا الكتاب المقدس عن نهاية     ."السعي، حفظت اإليمان    

حياة بولس، ولكن بعض التقارير تقول أن قيصر روما،    
ومات بولس آما عاش، خادما أمينا  . نيرون، أمر بقطع رأسه    

خرين                                                     هللا، يحدث اآل  
. مسيح                                                       عن يسوع ال  



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

رحالت بولس المدهشة       

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

28،  27،  20،  16:  سفر أعمال الرسل     
4: رسالة تيموثاوس الثانية     



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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بولس وسيال، خادمان          
ليسوع،  آانا في السجن،               
وهما لم يفعال شرا، ولكن            

        أخرجا روحا شريرة من     
ولقد أظهرا لسكان    . امرأة         

     فيلبي، الذين يعبدون األصنام،   
. ويسوع ابنه   قوة اهللا الحقيقي      

                           وبسبب 
ذلك قـُبض                             
عليهما،                            

.  وُجلدا وُسجنا                          



 قد تتصور أن بولس وسيال   
آانا غاضبين أو أن نفسيهما

  ُمرة، ولكنهما آانا على 
العكس من ذلك، ففي نصف 
 الليل جلسا ورنما تسبيحات      

والمسجونون  .    هللا
 اآلخرون  وحارس السجن         

.   آانوا يسمعونهما 



وفجأة توقف الترنيم، فقد أرسل اهللا زلزلة ليهز السجن،              
.فانفتحت في الحال األبواب آلها، وانفكت قيود الجميع      



وحارس السجن آان واثقا     
أنه في هذه الفوضى قد  

هرب آل المساجين،    
وهروب واحد فقط من   

المساجين آان آافيا ألن   
ُيحكم على حارس السجن      

بالموت، ولألسف استل     
حارس السجن المسكين        

.سيفه، وأراد أن يقتل نفسه     



ال تفعل  : " فناداه بولس قائال
بنفسك شيئا رديا، ألن جميعنا   

:  ، ولما رأى ذلك قال  ." هنا
يا سيدي، ماذا ينبغي أن   "

:  ، فقاال" أفعل لكي أخلص؟   
آمن بالرب يسوع المسيح     " 

، ." فتخلص أنت وأهل بيتك   
فآمن حارس السجن وهو     

.     فرح جدا 



ولما ُأطلق سراح بولس وسيال     
في اليوم التالي، راحا يبشرا        
بيسوع في المدن األخرى،       

فآمن البعض والبعض اآلخر      
حاول أن يؤذيهما، ولكن اهللا 

وفي أحد  . آان مع خادميه 
الليالي وعظ بولس لساعات      

وآان هناك شابا جالسا  . طويلة
. عند نافذة مفتوحة، ونام 
فتخيل أنت ماذا حدث؟   



لقد علم الجميع أن الشاب      
مات، ولكن بولس نزل  

ال تضطربوا  : " واعتنقه قائال
، وأتوا بالفتى    "ألن نفسه فيه 

.حيا، وتعزوا تعزية آبيرة  



بولس وسيال عاشا العديد من المغامرات في رحالتهما عبر       
أوروبا، وواحدة من أآبر هذه المغامرات، آانت على ظهر     

                              سفينة، والسفن لم تكن في ذلك الوقت     
                                    مثل عابرات المحيطات اليوم،    

ن                                                     والمصنوعة م  
 آانت                                                  الحديد، ولكنها    

                                                   مراآب شراعية،   
.عاصفة                                              تتقاذفها الرياح ال   



         وآان بولس على ظهر السفينة، ألنه قـُبض عليه مرة       
       أخرى، وآان البد أن يقف أمام القيصر في روما،        

عاصمة العالم في ذلك الوقت، وجاءت رياح قوية واضطرت    
لقد آانت رحلة    . السفينة للتوقف، وآانوا على أبواب عاصفة      

.     شاقة لبولس ولبقية المساجين وآذلك لمالحي السفينة       



أيها الرجال، أنا أرى      : "   وحّذرهم بولس قائال 
، لكن ."     أن هذا السفر عتيد أن ينتهي بكارثة     

       مّالح السفينة لم ينصت إليه، واستمر في       
ولما جاءت عاصفة قوية .             اإلبحار   

                          ولطمت األمواج السفينة،      
                          صاروا يحزمونها بحبال  
                           حتى ال تنفك من بعضها 

                            البعض، فلو انكسرت   
                                    السفينة، فسوف   
                                            يغرقون
                                             جميعهم
.                                            في الماء 



وآانت السفينة تتقاذفها الرياح إلى هنا وهناك، ولذلك أمر       
        المّالح أن يساعد آل شخص في تخفيف حمولة السفينة،        

                                     وفي اليوم الثالث رموا أثاث    
ذلك                                            السفينة، فربما يساعد    
. لشيء                                                             بعض ا 



وفي الليل جاء مالك إلى بولس وقال له أن آل شيء سيسير         
افرحوا  : " على ما يرام، وتشجع اآلخرون عندما قال لهم بولس     

 أيها الرجال، ألني أومن باهللا أنه يكون هكذا       
." آما قيل لي، ولكن ال بد أن نقع على جزيرة   



بعد أيام قليلة ُدفعت السفينة من الرياح إلى مقربة من جزيرة          
مالطة، واصطدمت السفينة بأرض صخرية في مياه ضحلة،       

فتكسرت إلى قطع، وأمر مّالح السفينة      
القادرين على السباحة ان يرموا بأنفسهم       
أوال ويذهبوا إلى البر، والباقين بعضهم       

على ألواح وبعضهم على قطع  
.من السفينة                  



وفي مالطة أظهر اهللا سلطانه، فبينما   
آانوا يجمعون عيدانا للنار، عضت  

أفعى بولس، وظن الناس أنه سيموت،     
.    ولكن عضة األفعى لم تؤذ بولس  

فظن الناس أنه إله، وأتى مرضى          
        آثيرون فشفاهم اهللا بعدما صلى 

.                       لهم بولس   



وأخيرا وصل بولس إلى روما، ومضى أآثر من سنتين، حتى       
جاء دوره أمام المحكمة، وفي هذه الفترة، استأجر بولس بيتا،           

فهل تعلم عما آان يتحدث  . واستقبل فيه آل من يريد زيارته   
بولس؟ آان يتحدث عن  
ملكوت اهللا، وعن الرب  

فقد آان . يسوع المسيح   
بولس خادما للمسيح في  
روما وفي آل رحالته   

. األخرى   



قد جاهدت الجهاد الحسن، أآملت       : " لقد آتب بولس في روما  
، ولم يخبرنا الكتاب المقدس عن نهاية     ."السعي، حفظت اإليمان    

حياة بولس، ولكن بعض التقارير تقول أن قيصر روما،    
ومات بولس آما عاش، خادما أمينا  . نيرون، أمر بقطع رأسه    

خرين                                                     هللا، يحدث اآل  
. مسيح                                                       عن يسوع ال  



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

رحالت بولس المدهشة       

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

28،  27،  20،  16:  سفر أعمال الرسل     
4: رسالة تيموثاوس الثانية     
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النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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