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ُ
همراهأن
خوشأن
س رسول و لوقا
ٚ
ٚ
پول ٚ
راه دریا شیدی روم
َامرأ ٚجه ٚ
 ۱وختی قرار بر َان بوبوسته کی َامأن ٚجه دریا بیشیم ایتالیاُ ،
پولس

اون نام
و چند نفر ٚجه
زندانیأن دیگرم بأورده بید و ایتأ افسری کی ٚ
ٚ

گارد قیصر بو ۲ .کشتی َی کی ٚجه منطقه ٚی
لشکر
یولیوس بو بیسپردیدی کی ٚجه
ٚ
ٚ
بندرأن آسیایی دوارستی تا فأرسیم ایتالیا.
سوار بوستیم کی ٚجه
َادرامیتینوس بو،
ٚ
َ

*
سفر میأن َامی َامرأ بو.
شهر َتسالونیکی َا ٚ
آریستارخوس مقدونی ٚجه ٚ
ٚ

شهر صیدون .افسر یولیوسُ ،
س محبت بوکوده ،اجازه
 ۳فردا ٚ
پول َ
روز ره ،فأرسهییم ٚ

شهر دورونی دأشتی بیدینهٚ ۴ .جه اویه کشتی
بده کی بشه خو دوستأنی َی کی هو ٚ
َامرأ راه دکفتیم تا به
باد مخالف اینقده زیاد بو کی
طرف َامی مقصد بیشیم .ولی ٚ
ٚ

شومال قبرس
خارج کودهَ .ه ٚن وستی مجبور بوبوستیم ٚجه
کشتی َی ٚجه خو مسیر
ٚ
َ

دریایأن
کومک َامرأ حرکت بوکونیمٚ ۵ .جه
باد
ٚ
ٚ
کی َامی کشتیره »بادپناه« بو ،هو ٚ

ایالت لیکیه
بندر میرا بیجیر َبموییم ،کی
ٚ
ٚ
ایالت کیلیکیه و پامفیلیه دوارستیم تا ٚ
میأن نَ هه.

۶
کودن دوبو ،ایتأ کشتی مصری پیدا کونه
مر تا مقصد همراهی َ
هو افسری کی َا َ

سوار او کشتی بوکوده ۷ .روزأن یواش یواش
مر
ٚ
کی ایتالیا طرف شوئون دوبو و َا َ
*ُ ۲:۲۷
س ایتأ ٚجه همبندأن
پول ٚ

باد مخالف
پیش شوییمی تا سختی َامرأ فأرسهییم
شهر بندری ٚی ْکنیدوس .چون ٚ
ٚ
بندر سالمونی
َامون دوبوٚ ،جه کناره ٚی بادپناه به
ٚ
طرف جزیره ٚی ْک ِرت و ٚجه او راه از ٚ

۸
»بندر
رد بوستیم و به مکانی کی
کنار جزیره ٚی ْک ِرت َ
ٚ
دوارستیم .سختی َامرأ ٚجه ٚ

شهر لسائیه بو.
نیکی« نام دأشتی ،فأرسهییم ،کی نزدیکی ٚی ٚ

آخر روزأن بو و فصلی کی بادهای
وخت زیادی ٚجه دس بدهبیم.
َ ۹هطویی
ٚ
ٚ
پاییز ٚ

سخت کودیَ .هه وختأن ،او موقعی بو
دریانوردی خیلی
کار
َ
شدیدی دأشتی و ٚ
َ
تومام بوستهبوُ .
پولس وأگردسته ،اوشأنی َی کی
ایام روزه ٚی کفاره ٚی یهودیأنم
َ
کی ٚ
شأن به مقصد فأرسأنید هشدار بده کی مواظب بیبید  ۱۰و بوگفته:
خوأستیدی َا َ

»آقایأنَ ،هطو اگه پیش بیشیمَ ،امی سفر پور خطر به ،هم کشتی اسیب دینه و هم
افسر رومی،
تأن جانم به خطر دکفه ۱۱ .ولی
کشتی بار ٚجه بین شه و َامی همه ٚ
ٚ

گبأن ۱۲ .چون
پولس
گبأن ویشتر قوبیل دأشتی تا
کشتی ناخدا و صاب کشتی ٚی
َ
َ
ٚ

ایسن مناسب نبو ،اوشأن بهتر بدأنستیدی کی ٚجه اویه بیشید
زمستان َا ٚ
بندر میأنی َ
بندر فینیکس و بتأنید زمستان اویه ِبیسید .فینیکس ایتأ بندر بو،
کی فأرسهیید به ٚ

جنوب غربی قرار دأشتی.
شومال غربی و
ت کنار ،کی رو به
جزیره ٚی ْک ِر ٚ
ٚ
ٚ

