ُ
پولس وأگرده به َانطاکیه
ُ ۱۸
ایماندارأن َامرأ خوداحافظی بوکوده و
س میأن ِبیسهَ .بزین
ٚ
پولس ایتأ مدت ُق ِرن ُت ٚ

نخریه میأن فأرسه ،چونکی
ْپریسکیل و آکیل َامرأ ٚجه دریا راه بوشو سوریه .اون ِک ْ

موی بتراشته ۱۹ .وختی ُ
پولس
سر
َ
خو َامرأ عهد َد َوستهبو به خودا نزدیکتر ببه ،خو ٚ

ترک کوده،
خو همسفرأنْ ،پریسکیل و آکیل َامرأ به َا ِف ُسس فأرسهییدی،
َ
اوشأن َ

اون َجا خوأهش
خودش بوشو کنیسه میأن کی
یهودیأن َامرأ گب بزنه ۲۰ .یهودیأن ٚ
ٚ
پولس قوبیل نوکوده۲۱ .
اوشأن ورجه ِبیسه ولی ُ
اوشأن
بوکودیدی ایتأ پیچه ویشتر
ٚ
ٚ

َامرأ خوداحافظی بوکوده ،بوگفته» :اگه خودا اراده ببه ،وأگردم َایم شیمی ورجه«.
ِ
ترک کوده ۲۲ .قیصریه کی فأرسهٚ ،جه کشتی
َبزین کشتی َی
س َ
َ
سوار بوسته و َاف ُس َ
ایماندارأن بیدینه و ٚجه اویه بوشو به َانطاکیه.
اورشلیم کلیسا
بیجیر َبمو ،بوشو
َ
ٚ

مناطق
سرتاسر َغلطیه و همه ٚی
 ۲۳چند روزی اویه ِبیسه و دوواره راه دکفته و
ٚ
ٚ

تقویت روحانی کودی.
ایماندارأن او منطقه َی
تومام
فریجیه َی دوارستی و
ٚ
ٚ
ٚ

 ۲۴او روزأن ،ایتأ یهودی مردای کی اسکندریه شین بو و ُ
آپولس نام دأشتی َبمو

ماهر سخنور بو و ٚجه خودا کلم خیلی دأنستیُ ۲۵ .
آپولس راه
به َا ِف ُسس .اون ایتأ
ٚ

هدایت َامرأ
القدس
و روشی کی ایتأ مسیحی وأ بدأنستهبی ،تعلیم بیدهبو و روح
ٚ
ٚ
گب زهییّ .
عیسای خوداوند تعلیم َدیی ،هر چند کی فقط ٚجه
مورد
دق ٚت َامرأ در
ٚ
ٚ

شجاعت َامرأ کنیسه میأن
مردومأنره بشارت
یحیی تعمید آگاهی دأشتی ۲۶ .اون
ٚ
ٚ

خوشأن خانه ببردید
اون
اون
ٚ
گبأن بیش َنوستیدَ ،
َ
َدیی ،ولی وختی ْپریسکیل و آکیل ٚ

اون یاد بدید.
تا خودا
کلم بهتر َ
َ

 ۲۷چون ُ
اون
آپولس تصمیم بیگیفته کی به َاخائیه سفر بوکونه،
ایماندارأن َا ِف ُسسَ ،
ٚ

اون َجا به
تشویق بوکودیدی و اوشأن
ایماندارأن او منطقه ره نامه بینیویشتیدی کی ٚ
ٚ

گرمی پذیرایی بوکونید .وختی ُ
آپولس اویه فأرسه ،اوشأنی َی کی به واسطه ٚی خودا

یهودیأن َامرأ
تأن ورجه،
ٚ
فیض ایمأن بأوردهبید خیلی کومک بوکوده ۲۸ ،چونکی همه ٚ

س َامرأ ثابت
رد کودی و
عقاید،
اوشأن
گفتگو کودی،
ٚ
کیتاب ّ
َ
دلیل قوی َامرأ َ
ٚ
مقد ٚ
ٚ
کودی کی عیسی ،هو مسیح ایسه.

