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Paulus ja Siilas,
Jeesuse teenistujad,
olid vangis. Ei, nad ei
teinud midagi valesti
- nad olid viskand
deemoni välja naisest.
Nad näitasid iidol
-teenistuste inimestele,
kes elasid
Filipias
tõelise
Jumala ja
Tema Poja
Jeesuse võimu.

Selle pärast neid
arreteeriti, ja
olid üles piitsatud
ja lukustatud.
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Järsku laulmine lõpes. Jumal saatis maavärina
mis raputas vangla. Kõik uksed olid avatud.
Igaühe ketid olid lahti tulnud.

Võite arvata et
Paulus ja Siilas olid
vihased ja kibedad.
Aga nad ei olnud.
Tegelikult keskööl
nad istusid lauldes
kiituseid Jumalale!
Kõik teised vangid
ja vangivalvurid
kuulsid neid.
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Oi - oi! Vangivalvur oli kindel
et kõik vangid olid jooksnud
ära möllis. Kui isegi üks oleks
põgenenud, vangivalvur oleks
karistatud surmaga.
Kahjuks kehv
vangivalvur
tõmbas välja
oma mõõga.
Ta võib samuti
ennast tappa ja
saada sellest üle.
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Aga Paulus hüüdis: "Ära
tee enesele mingit kahju,
sest me oleme kõik siin."
Kui vangivalvur nägi seda,
ta ütles: "Isandad, mida
ma pean tegema, et
pääseda?" Siis nad
ütlesid: "Usu Issandasse
Jeesusesse, siis pääsed,
sina ja su pere."
Rõõmsalt
vangivalvur
uskusgi.
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Vabastatud järgmisel
päeval, Paulus ja Siilas
reisisid paljude teiste
linnadeste, ja ütlesid
inimestele Jeesusest.
Mõned inimesed uskusid,
teised püüdsid neid
vigastada. Kuid Jumal oli
tema sulaste silmis. Üks
öö, Paulus rääkis mittu
tundi. Noormees istus
avatud akna juures ja jäi
magama. Võite
arvata, mis
juhtus.
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Kõik teadsid et
noormees oli surnud.
Aga Paulus läks alla ja
haaras teda, öeldes:
"Tema elu on temas."
Nad tõid noormehe
elusalt sisse, ja nad
olid väga õnnelikud.
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Paulusel ja Siilasel olid mitmeid seiklusi kui nad
sõitsid Euroopas. Üks Pauluse suurim seiklus
juhtus siis, kui ta oli laevas Need
ei olnud terasest ookeani
laevad, vaid
purjekad,
mis olid
kergesti
visatud ümber
tormise ilmaga.
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"Mehed, ma näen, et see reis lõpeb
katastroofiga," Paulus hoiatas.
Kapten aga ei kuulnud. Merele
nad siis läksid. Kui suur torm
tabas neid, nad sidusid
köisi ümber laeva
lootuses, et hoiaks
seda purustamast.
Kui laev oleks
murdnud, oleks
see olnud
vesine
haud
kõigile.

Paulus oli laeval, sest ta oli uuesti
arreteeritud. Nüüd ta pidi ilmuma keiseri
ette Roomas, maailma pealinnas. Tugev tuul
aeglustas laeva. See nägi välja nagu tormine
ilm oli tulemas. See oli tormine reis Paulusele
ja teiste vangitele, samuti meeskonnale.
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laev oli nii maru-visatud, et kapten korrastas kõike,
et aidata kergemaks teha laeva. Kolmandal
päeval, nad viskasid laeva
mastid üle parda.
Võibolla see
aitaks.
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öisel ajal ingel seisis Pauluse juures ja ütles talle
et asjad tulevad kõik korda. Teised olid julgustatud
kui Paulus ütles: "Olge julged, mehed,
sest ma usun Jumalat, et see on just
nagu seda öeldi mulle.
Kuid me peame
rannale ajama
saarele."
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Paar päeva hiljem, paat oli puhutud läheda
Malta saarele. Laev kukkus kivise madalikkule ja
lagunes. Kapten käskis neid, kes võib
ujuda et hüpata üle parda esimeselt
ja väljuda maale. Ülejäänud ka
pääsesid ohutult, mõned lauadel
ja mõned laeva tükidel.
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Siis inimesed arvasid et
Paulus oli jumal. Paljud
haiged inimesed tulid ja
Jumal tegi neid terveks
pärast kui Paulus
palvetas nende
eest.

Maltal, Jumal näitas oma
võimu. Kui nad kogunesid
puid tule jaoks, üks rästik
hammustas Paulust.
Inimesed arvasid, et
ta sureb. Aga rästiku
hammustus ei teinud
mingit kahju.
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Lõpuks Paulus saabus Roomase. Läks üle kahe aasta
ennemb kui tema kohtuasja oli ära kuulatud. Selle
aja jooksul, Paulus üüris maja ja võttis vastu külalisi.
Kas tead, mida Paulus ütles oma külastajatele?
Jumala riikist! Issand
Jeesus Kristusest!
Paulus oli Jumala
teener Roomas, just
nagu kõik tema
muud sõidud.
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"Ma olen võidelnud head võitlust, olen lõpetanud
jooksu, ma olen usu säilinud" Paulus kirjutas
Roomast. Piibel ei ütle meile, kuidas tema elu
lõppes, kuid muud dokumentid ütlevad et Pauluse
pea oli ära võetud Roomas keiser, Nero korraldusel.
Paul suri nagu ta
elas - ustav
Jumala
sulane,
ütles
teistele
Jeesusest
Kristusest.
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"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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