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Paulus dan Silas, pelayan Yesus, 
berada dalam penjara. Mereka tidak
melakukan apa-apa kesalahan
- mereka telah mengusir syaitan
daripada seorang wanita. Mereka
menunjukkan kepada orang 
yang menyembah berhala yang 
tinggal di Filipi kuasa Tuhanlah
yang benar dan Anak-Nya 
Yesus.  
Karena
itulah
mereka ditahan, 
dicambuk, dan dik-
unci dalam penjara. 



Kamu mungkin
menjangkakan Paulus 
dan Silas akan marah
dan pahit. Tetapi
mereka tidak. Malah, 
pada tengah malam
mereka duduk sambil
menyanyikan lagu
pujian kepada Tuhan! 
Semua banduan lain 
dan penjaga penjara
mendengar mereka.



Tiba-tiba, nyanyian terhenti.  Tuhan
menghantar GEMPA bumi untuk
menggegarkan penjara. Semua pintu dibuka. 
Rantai semua orang longgar dan terlepas.



Oh oh!  Penjaga penjara
pasti yakin semua banduan
telah melarikan diri dalam
kekecohan. Jika seorang pun 

melarikan diri, penjaga
penjara akan dihukum
mati. Malangnya, penjaga

penjara yang malang
itu mengeluarkan
pedangnya. Dia juga 
boleh membunuh
dirinya sendiri dan
menyelesaikannya.



Tetapi Paulus berseru, 
"Jangan celakakan
dirimu sendiri, kerana
kami semua ada di sini." 
Apabila kepala penjara
melihat hal itu, dia
berkata, "Tuan, apakah
yang harus aku lakukan
untuk diselamatkan?"



Maka mereka berkata, 
"Percayalah kepada
Tuhan Yesus Kristus, 
dan kamu akan
diselamatkan, kamu dan
seisi rumahmu." Dengan
gembira, penjaga
penjara itu percaya.



Apabila mereka
dibebaskan keesokan
harinya, Paulus dan
Silas mengembara ke
banyak kota lain, 
memberitahu orang 
ramai tentang Yesus. 
Sesetengah orang 
percaya, yang lain cuba
menyakiti mereka. 
Tetapi Allah bersama
hambaNya. 



Pada suatu malam, 
Paulus berkhutbah
selama berjam-jam. 
Seorang lelaki muda
yang duduk di tepi
tingkap yang terbuka
tertidur. Boleh kamu
teka apa yang bakal
berlaku.



Semua orang tahu
pemuda itu sudah
mati. Tetapi Paulus 
turun dan memeluk
dia sambil berkata, 
"Hidupnya ada di 
dalam dia." Mereka
membawa pemuda
itu hidup-hidup, dan
mereka sangat

gembira.



Paulus dan Silas mempunyai banyak pengembaraan
semasa mereka mengembara di Eropah. Salah satu
pengembaraan terbesar Paulus terjadi ketika dia
berada di atas kapal.  Ini bukan
kapal laut keluli, tetapi bot 
layar, mudah
dilambung dalam
cuaca ribut.



Paulus berada di atas kapal kerana dia telah
ditangkap lagi. Kini dia terpaksa menghadap
maharaja di Roma, ibu kota dunia. Angin kencang
memperlahankan kapal itu. Ia kelihatan seperti cuaca
ribut di hadapan. Ia adalah perjalanan yang sukar
untuk Paulus dan banduan lain, serta anak kapal.



"Saudara-saudaraku, aku merasakan
bahawa pelayaran ini akan berakhir
dengan malapetaka," Paulus 
memberi amaran.  Kapten tidak
mendengar.  Bertolak menuju
ke laut mereka pergi. 



Apabila angin ribut besar melanda
mereka, mereka mengikat tali di 
sekeliling kapal itu dengan harapan
agar kapal itu tidak pecah. Jika
kapal itu pecah, ia adalah kubur
berair untuk semua.



Kapal itu dilambung angin ribut sehingga kapten
mengarahkan semua orang membantu meringankan. 
Pada hari ketiga, mereka melemparkan
peralatan kapal ke laut. 
Mungkin itu akan
membantu.



Pada waktu malam, seorang malaikat berdiri di sisi
Paulus memberitahu dia segalanya akan berjalan
lancar.  Yang lain terdorong apabila Paulus berkata, 

"Teguhkanlah hatimu, kerana aku
percaya kepada Tuhan bahwa semua 
terjadi seperti yang difirmankan

kepadaku. Namun, 
kita mesti kandas
di pulau tertentu."



Beberapa hari kemudian, bot itu diombang-ambingkan
berhampiran pulau Malta.  Ia terhempas batu dan
pecah.  Kapten mengarahkan mereka yang boleh ber-

enang melompat ke laut terlebih dahu-
lu dan sampai ke darat. Selebihnya
juga selamat melarikan diri, beberapa

di atas papan dan sebahagian lagi
di atas serpihan kapal.



Di Malta, Tuhan menunjukkan
kuasa-Nya. Semasa mereka
mengumpulkan kayu untuk api, 
seekor ular berbisa menggigit
Paulus.  Orang ramai
menyangka dia akan mati. 



Tetapi gigitan ular beludak
itu tidak membahayakan. 
Kemudian orang ramai
menyangka Paulus adalah tuhan. 
Ramai orang sakit datang, 
dan Tuhan menyembuhkan
mereka selepas Paulus 
berdoa untuk mereka.



Akhirnya, Paulus sampai di Roma.  Ia mengambil masa 
lebih dua tahun untuk kes mahkamahnya dibicarakan.  
Pada masa itu, Paulus menyewa sebuah rumah dan
menerima pelawat.  Adakah anda tahu apa yang 

Paulus beritahu kepada
pelawatnya? Kerajaan
Tuhan! Tuhan Yesus
Kristus! Paulus adalah
hamba Tuhan di Roma, 

sama seperti
dalam semua
perjalanannya
yang lain.



"Aku telah bertempur dalam perjuangan yang baik, 
aku telah menamatkan perlumbaan, aku telah
memelihara iman," tulis Paulus dari Roma. Alkitab
tidak memberitahu kita bagaimana hidupnya
berakhir, tetapi rekod lain mengatakan bahawa
Paulus dipenggal di Roma 
atas perintah
Maharaja, 
Nero. 

Paul mati semasa dia hidup –
seorang hamba Tuhan yang 
setia, memberitahu orang lain 
tentang Yesus Kristus.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Perjalanan-Perjalanan Paulus yang Mengagumkan

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Kisah Para Rasul pasal 16, 27, 28



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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