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И ето, Павел е отново на път. 

С него тръгнал друг негов 

приятел -Сила. След известно 

време те пристигнали в един 

град, където живеел човек, 

който отдавна вярвал в Иисуса 

и Го обичал. Наричал се 

Тимотей. „Ще ми помогнеш ли, 

когато проповядваме на 

хората за Иисуса?" - попитал 

го Павел. Тимотей с радост се 

съгласил.



Веднъж Павел, Сила и 

Тимотей стигнали брега на 

морето. Павел не знаел в коя 

страна да отиде и да 

проповядва Христовото 

учение. Той искал Бог да му 

покаже пътя. И през нощта, 

когато Павел легнал да спи, 

видял сън: един човек стоял 

на другия край на морето. 

Човекът махал на Павел с 

ръка и го викал при себе си.



Павел се събудил. Сега вече 

знаел, че трябва да отплава за 

далечна страна, която се 

намирала на другия морски 

бряг, и там да проповядва на 

хората за Бога. Като събудил 

Сила и Тимотей, Павел 

тръгнал да търси кораб, с 

който да преплава морето. 

Един капитан се съгласил да 

отпътуват.



След известно време Павел, 

заедно с приятелите си, 

доплавал до град Филипи, 

където живеели много 

римляни. Влязъл в града и 

започнал да разказва на 

хората за Иисуса. Няколко 

мъже и жени го слушали. Една 

от жените - Лидия - разбрала 

колко обича Иисус хората, а 

също и нея, и пожелала Той да 

й стане Спасител. Затова 

помолила Павел да я 

покръсти. Павел отишъл с 

Лидия при реката и там я 

покръстил. 



Но и във Филипи имало хора, 

които били много озлобени 

срещу Павел и Сила заради 

тяхната проповед за Иисуса. 

Затова хванали апостола и 

неговия приятел, отвели ги 

при римляните и ги обвинили 

в различни лоши деяния. 

Римляните повярвали, 

разсърдили се на свой ред на 

Павел и на Сила, смъкнали 

плащовете им и ги пребили, 

след което ги затворили в 

тъмница. Там един надзирател 

трябвало да следи какво 

правят. Но първо ги отвел в 

подземието и ги затворил в 

най-тъмната и мрачна килия.



Настъпила нощта, но Павел и 

Сила не заспивали. Гърбовете 

ги болели от жестокия побой. 

И все пак те не се отчаяли, а 

започнали да пеят псалми. 

Това са молитвени песни към 

Бога. Освен тях в тъмницата 

имало много други затворници 

и те също не разбирали как 

Павел и Сила могат да пеят в 

такова страшно място.

Но изведнъж тъмницата 

затреперала - започнало 

земетресение. Вратите се 

отворили, оковите на 

затворниците са разпаднали и 

всички те можели да излязат 

навън, ако поискат. 



Господ бил този, Който 

изпратил земетресението! Но 

хората така се изплашили, че 

не можели да мръднат от 

местата си.

Надзирателят дотичал от дома 

си в тъмницата, видял, че 

всички врати са отворени, и 

си помислил: „Всички 

затворници са избягали и 

римляните жестоко ще ме 

накажат. Какво да правя 

сега?" Той много се страхувал 

от наказание. Но в това време 

чул гласа на Павел: „Не се бой! 

Ние сме тук." Грабнал лампата 

тъмничарят и се втурнал 

надолу, към килията, в която 

били затворени Павел и Сила. 



Когато ги видял, той паднал на 

колене и казал: „Какво да правя?" 

Павел отговорил: „Повярвай в 

нашия Спасител Иисус Христос и 

ще се спасиш ти и целият ти дом!"

Тъмничарят извел Павел и Сила 

на свобода. Намазал раните им и 

ги превързал. Дълго разговаряли 

Павел и Сила с тъмничаря и 

неговото семейство за Иисуса. 

Слугите на тъмничаря също 

дошли, за да чуят апостола и 

неговия спътник. Всички те 

повярвали, че Иисус е нашият 

Спасител и че Той ще прости 

греховете им. Когато Павел 

покръстил всички, тъмничарят 

поканил него и Сила при себе си, 

вкъщи, и ги нахранил.



Той бил много щастлив, че 

може да се грижи за апостола 

и неговия приятел. Но още по-

щастлив бил, че е познал 

истината за Иисуса.

На следващия ден римляните 

узнали, че всичко, което са 

разпространявали гражданите 

за Павел и Сила, е лъжа, и 

пуснали апостола и неговия 

спътник свободно да си 

отидат. Павел и Сила отишли 

в дома на Лидия - жената, 

която толкова силно 

повярвала в Иисуса.



Но трябвало и да продължат 

пътя си. Затова след няколко 

дни те се простили с 

приятелите си и напуснали 

града, а Тимотей останал още 

известно време у новите им 

познати.
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