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Веднъж в Йерусалим Павел дошъл в храма, за да проповядва
на хората Христовото учение. Еврейските свещеници разбрали
това и се развикали: „Хора на Израил! Помогнете ни да хванем
този човек! Той се присмива на нашия народ и на нашия
храм!" Това било лъжа, но хората, намиращи се храма, не го
знаели и повярвали на свещениците. Хванали
Павел, с ненавист го изблъскали от храма и заключили
вратите.

Но и на улицата злите хора не оставили Павел на мира. Те
започнали да му се присмиват и да го бият. Искали дори да
убият апостола, но Господ му помогнал. Изведнъж хората
видели римски офицер, който вървял по улицата с войниците
си. Те престанали да бият Павел и се разстъпили, за да
направят път на римляните. Офицерът започнал да разпитва:
„Какво е станало? Защо биете този човек?" Хората един през
друг му отговаряли. Вдигнал се такъв шум, че римлянинът
нищо не можел да разбере. Той заповядал да оковат Павел във
вериги и да го отведат в казармата, за да разбере там какво е
станало.

Тълпата тръгнала след тях. Хората напирали срещу римляните
и блъскали Павел така, че апостолът почти не можел да върви.
Тогава римските войници вдигнали Павел на раменете си и го
понесли. Като приближили към казармата, те се изкачили
нагоре по една широка стълба, а тълпата изостанала назад.
Павел поискал разрешение от римския офицер да поговори с
хората и той му позволил.

Отгоре Павел се заел да разговаря с хората. Те млъкнали и
слушали внимателно неговия разказ: кой е той, как Иисус го
спасил в Дамаск. Той разказал как фарисеите убили Стефан и
че сам е видял това. „Иисус ми каза да ида при езичниците,
сред всички народи и да им благовестя за новото спасително
учение" -продължил Павел. В тълпата имало и еврейски
свещеници. Те много се ядосали на Павел: „Как смее той да
проповядва на езичниците за израилския Бог! Та Господ е Бог
само на евреите! Трябва да го убием за това!" И започнали да
хвърлят кал по Павел.

Офицерът казал на войниците си: „Отведете Павел в
казармата! Тогава тълпата ще се разпръсне." И наистина,
хората се повълнували още известно време, но после се
разотишли. Офицерът смятал, че за Павел е много опасно да
излиза в града. Той се страхувал, че еврейските свещеници
отново ще се опитат да го убият. Затова римлянинът държал
апостола в казармата, а през нощта, под охраната на много
войници, го отвел към друг град - Кесария, към двореца на
градския управител.

В този дворец също имало тъмница, където хвърлили Павел.
А Павел много съжалявал, че не може вече да проповядва на
хората за Иисуса, но се надявал, че Господ няма да го
изостави. На сутринта той помолил управителя да го изпрати
при императора в Рим, за да каже там, че е невинен.
След няколко дни Павел бил изпратен за Рим. По пътя Господ
го пазел, защото искал той да разкаже и в Рим за Иисуса
Христа.
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