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Chúa Giê-su
và các môn đӉ
xuӓng thuyӃn
thì mӛt cѪn bҥo
dӱ nӗi lên. CѪn
bão biӁn biӅn
Ga-li-lê thành
cѪn thӍnh nӛ.
CѪn bão dӱ có
khҥ năng làm
đұm tàu và
chӁt đuӓi.
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CѪn bão đã làm các môn đӉ khiӁp sӥ. Sóng үp
vào thuyӃn đӁn nәi thuyӃn bӍ ngүp nѬӝc. NhѬng
Chúa Giê-su dѬӟng nhѬ đang tӳa gӓi mà ngө, ngө
lúc đang
có bão.
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Nhӱng môn đӉ đã đánh thӫc Chúa Giê-su, than
khóc, “Thҩy Ѫi, Thҩy Ѫi, chúng con sұp chӁt
chìm!”

Chúa Giê-su bҥo các môn đӉ: “Sao các con lңi
sӥ, hӣi nhӱng kҽ ít đӫc tin kia?” Và rӕi Chúa
Giê-su ra lӉnh cho gió ngӭng thӗi …. Và … Chúa
Giê-su ra lӉnh cho sóng biӅn ngӭng đүp và lҹng
yên….
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Không lâu sau, Chúa
Giê-su lңi có mӛt
ngày bүn rӛn. HѪn
5000 ngѬӟi theo Ngài
vào nѪi đӕng vұng.

VÀ GIÓ LIӂN YÊN …. BIӄN LҸNG NHѫ TӞ. Các môn
đӉ ngңc nhiên bҥo nhau: “NgѬӟi này là ai mà
gió và biӅn cǊng vâng lӟi Ngài!”

5

6

Nhӟ quyӃn năng cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi, Chúa Giê-su đã
cho cҥ đám đông ăn chӋ bҳng
bӱa trѬa cөa mӛt đӫa trҽ.
Bây giӟ, trӟi đang tӓi dҩn.
Chúa Giê-su
đӅ hӏ vӃ.

Thүm chí nhӱng môn đӉ cǊng phҥi rӟi đi. Chúa
Giê-su cho hӏ xuӓng thuyӃn và đi qua bӟ bên kia
cөa biӅn Ga-li-lê trѬӝc Ngài.
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Khi Ngài đӅ
mӏi ngѬӟi
rӟi đi, Chúa
Giê-su lên
núi mӛt mình
cҩu nguyӉn.
Tӓi đӁn,
Ngài ӡ đó
mӛt mình.

Ngoài kia, các
môn đӉ bӍ mұc
kһt trong cѪn
bão gió. NhѬng
hӏ không thӅ
vѬӥt biӅn
đѬӥc vì
bão, mҹc
dù hӏ đã
chèo
nhiӃu
giӟ
liӃn.
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Các môn
đӉ không
hӃ hay
biӁt,
nhѬng mӛt
sӳ ngңc
nhiên lӝn
đã đӁn
vӝi hӏ!

Khoҥng giӱa
ba và sáu
giӟ vào buӗi
sáng sӝm,
giӱa biӅn
đҩy gió, các
môn đӉ nhìn
thҧy điӃu gì
đó mà làm hӏ
sӥ hãi. Hӏ
la lên “Có
ma!”
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NhѬng đó là
Chúa Giêsu, là Ĉӫc
Chúa Trӟi
và là thҩy
cөa hӏ,
đang đӁn
vӝi hӏ bҳng
cách ĈI
TRÊN MҸT
NѫӜC.
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Chúa Giê-su
bҥo hӏ “Hãy
an tâm! Chính
Ta đây; Ĉӭng
sӥ.” Phê-rѪ
thѬa: “Lңy
Chúa, nӁu
thүt là Ngài,
xin truyӃn
cho con đi
trên mҹt nѬӝc
đӁn cùng
Ngài.”
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Chúa Giê-su
đáp: “hãy
đӁn đây.”
Phê-rѪ can
đҥm bѬӝc ra
khӑi thuyӃn
và đi trên
mҹt nѬӝc
đӁn vӝi Ĉӫc
Giê-su.

NhѬng khi
nhìn thҧy
gió xoáy,
Phê-rѪ sӥ
hãi và bұt
đҩu chìm
xuӓng nѬӝc.
Anh ta la
lên: “Chúa
Ѫi, cӫu
con!”
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Ngay lүp tӫc, Chúa Giê-su đѬa
tay nұm lҧy Phê-rѪ rӕi bҥo “Sao
ít đӫc tin thӁ? Sao con nghi
ngӟ?” Khi Phê-rѪ và Chúa Giê-su
lên thuyӃn, gió ngӭng thӗi.
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Chúa Giê-su khiӁn bão dӱ yên lҹng
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ chѬѪng 8, 14; Mác chѬѪng 4;
Luc-ca chѬѪng 8

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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KӁ đӁn các môn đӉ
trên thuyӃn quǤ
lңy Chúa và thѬa
“Thҩy thүt là con
Ĉӫc Chúa trӟi.”
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

