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Phao-lô và Si-la, những
đầy tớ Chúa, đang bị
giam trong ngục. Nhưng
họ chẳng làm điều gì
sai trái ngoài việc
đuổi quỷ ra khỏi một
người phụ nữ. Họ cho
những người đang thờ
lạy hình tượng tại Phi-lip
thấy quyền năng thật sự của
Đức Chúa
Trời và
con trai
Ngài –
Chúa Giê-su.
Chính vì thế
mà họ bị bắt, bị
đánh, và bị cùm.

Bạn có lẽ cho rằng
Phao-lô và Si-la
tức giận và đau khổ
nhưng họ không như
thế. Trái lại, vào
lúc nửa đêm họ ngồi
dậy hát thánh ca
tôn vinh Đức Chúa
Trời. Tất cả tù
nhân và giám ngục
đều nghe thấy.

Bất thình linh, tiếng hát dừng lại. Chúa cho
cơn động đất làm rung chuyển nhà ngục. Tất cả
cửa ngục đều mở ra. Xiềng xích các tù nhân đều
được thao rời.

Chao ôi!...Chao
ôi! giám ngục
tưởng rằng các
tù nhân đã trốn
hết trong cơn
rung chuyển.
Thậm chí nếu
một tù nhân trốn
thoát, giám ngục
sẽ bị xử tử.
Giám ngục đáng
thương rút kiếm
ra trong buồn
bã. Ông muốn tự
sát để vượt qua
sự cố này.

Nhưng Phao-lô gọi
lớn: “Đừng hủy mình,
vì tất cả chúng tôi
còn ở lại đây.” Khi
giám ngục nhìn thấy
họ và nói: “Thưa các
ngài, tôi phải làm
chi để được cứu rỗi?”
Họ trả lời: “Hãy tin
Chúa Giê-su Christ
thì ông và gia đình
ông sẽ được cứu.”
Giám ngục tin
nhận Chúa một
cách vui mừng.

Được thả vào ngày hôm
sau, Phao-lô và Si-la
đi đến nhiều thành
khác rao giảng về
Chúa Giê-su với mọi
người. Một số tin,
còn số khác thì cố
hại họ. Nhưng Chúa
luôn ở cùng tôi tớ
Ngài. Một đêm nọ,
Phao-lô đã giảng đạo
nhiều giờ liền. Một
thanh niên ngồi cạnh
cửa sổ ngủ thiếp đi.
Bạn có thể đoán
được chuyện gì
đã xảy ra.

Ai nấy đều nhận thấy
người thanh niên kia
đã chết. Phao-lô đi
xuống, ôm chặt người
thanh niên đó và nói
rằng, “Linh hồn còn
ở trong người.” Mọi
người đưa người
thanh niên ấy về
nhà, thấy còn sống
nên được an ủi
nhiều.

Phao-lô và Si-la đã trải qua nhiều cuộc phiêu
lưu khi họ đến Châu Âu. Và một trong những cuộc
phiêu lưu đáng nhớ nhất đã xảy ra với Phao-lô
khi ông đi trên trên thuyền.
Đó không phải là
những tàu vượt
biển bằng vỏ
thép, chỉ là
thuyền buồm,
nên rất dễ
bị hất tung bởi
thời tiết mưa bão.

Phao-lô phải ở trên tàu vì ông lại bị
bắt. Lần này, ông phải ứng hầu trước mặt
hoàng đế ở Rô-ma, thủ phủ của thế giới. Gió
mạnh khiến con tàu đi rất chậm. Có vẻ như mưa
bão sắp ập đến. Đó là một chuyến đi nguy hiểm
cho Phao-lô, các tù nhân và đoàn thuỷ thủ.

Phao-lô cảnh báo họ: “Thưa các ông,
tôi nhận thấy chuyến hải trình này
sẽ kết thúc bằng một thảm hoạ.”
Nhưng thuyền trưởng không nghe
lời ông. Họ nhổ neo ra đi.
Khi bị một cơn bão lớn đánh
phải, họ buộc dây
thừng quanh con
tàu với hy vọng
giữ cho tàu khỏi
vỡ. Nếu tàu vỡ
ra, nó sẽ
là ngôi mộ
sũng nước
cho tất
cả mọi
người.

Con tàu
yêu cầu
nên nhẹ
dụng cụ
điều đó

bị bão dập dồi đến nỗi thuyền trưởng
tất cả mọi người làm cho con tàu trở
hơn. Vào ngày thứ ba, họ quăng
xuống biển. Có lẽ
sẽ hiệu quả.

Trong đêm đó, một thiên sứ đứng bên cạnh Phao-lô
và nói rằng, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Một số
người được khích lệ khi nghe Phao-lô bảo rằng:
“Hãy can đảm lên các ông, vì tôi tin
chắc nơi Đức Chúa Trời rằn sự việc
sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán cùng
tôi, nhưng chắc
hẳn chúng ta sẽ
bị mắc cạn
ở một hòn
đảo nào
đó.”

Vài ngày sau, con thuyền bị trôi dạt đến gần
đảo Man-ta. Tàu bị va vào bãi đá ngầm và vỡ
ra. Thuyền trưởng ra lệnh cho những
ai biết bơi thì nhảy xuống nước
rồi bơi vào bờ trước. Số còn
lại cũng thoát hiểm an toàn,
một số bám vào những tấm
ván, còn số khác bám vào
những mảnh vỡ của tàu.

Trên đảo Man-ta, Đức Chúa Trời
đã thể hiện quyền năng của Ngài.
Trong lúc mọi người đang lượm
củi để nhóm lửa, một con rắn hổ
lục đã cắn Phao-lô. Mọi người
đều cho rằng ông sẽ chết.
Nhưng miếng cắn của con rắn
độc không gây hại đến ông.
Sau đó, mọi người nghĩ ông
là thần. Nhiều người
ốm đến, Chúa
chữa lành cho
họ sau khi được
Phao-lô cầu nguyện.

Cuối cùng thì Phao-lô cũng đến được Rô-ma.
Phải mất hơn hai năm thì dân chúng mới được
nghe về vụ án của ông. Trong khoảng thời gian
này, Phao-lô thuê một căn nhà ở đây và đón tiếp
khách viếng thăm. Bạn có biết Phao-lô truyền
giảng điều gì với những
người ghé thăm không?
Ông giảng về vương
quốc của Đức Chúa
Trời. Về Chúa cứu
thế Giê-su Christ.
Phao-lô là tôi tớ
Chúa tại Rô-ma,
cũng như tại
nhiều nơi khác
ông đi qua.

Phao-lô đã viết tại Rô-ma: “Tôi đã chiến đấu
dũng cảm trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy
đua và giữ vững đức tin.” Kinh Thánh không cho
chúng ta biết ông đã ra qua đời như thế nào,
nhưng một số ghi chép kể lại rằng, Phao-lô bị
chém đầu ở Rô-ma theo lệnh của hoàng đế Ne-ro.
Lúc Phao-lô qua
đời cũng như lúc
ông còn sống
– một đầy tớ
Chúa trung
tín luôn
truyền dạy
về Đức Chúa
Giê-su
Christ.

Những chuyến du hành ngoạn
mục của Phao-lô
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Công vụ các sứ đồ 16, 27, 28

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

