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Hӏ cho nhӱng ngѬӟi
đang thӟ lңy hình
tѬӥng tңi Phi-lip
thҧy quyӃn năng thүt
sӳ cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
và con trai Ngài –
Chúa Giê-su. Chính
vì thӁ mà hӏ bӍ bұt,
bӍ đánh, và
bӍ cùm.

Phao-lô và Si-la,
nhӱng đҩy tӝ Chúa,
đang bӍ giam trong
ngӧc. NhѬng hӏ
chҵng làm điӃu
gì sai trái ngoài
viӉc đuӗi quӷ ra
khӑi mӛt ngѬӟi
phӧ nӱ.
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Bҧt thình linh, tiӁng hát dӭng lңi. Chúa cho
cѪn đӛng đҧt làm rung chuyӅn nhà ngӧc. Tҧt cҥ
cӯa ngӧc đӃu mӡ ra. XiӃng xích các tù nhân đӃu
đѬӥc thao rӟi.

Bңn có lҿ cho rҳng
Phao-lô và Si-la
tӫc giүn và đau khӗ
nhѬng hӏ không nhѬ
thӁ. Trái lңi, vào
lúc nӯa đêm hӏ ngӕi
dүy hát thánh ca
tôn vinh Ĉӫc Chúa
Trӟi. Tҧt cҥ tù
nhân và giám ngӧc
đӃu nghe thҧy.
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Chao ôi!...Chao
ôi! giám ngӧc
tѬӡng rҳng các
tù nhân đã trӓn
hӁt trong cѪn
rung chuyӅn.
Thүm chí nӁu
mӛt tù nhân trӓn
thoát, giám ngӧc
sҿ bӍ xӯ tӯ.
Giám ngӧc đáng
thѬѪng rút kiӁm
ra trong buӕn
bã. Ông muӓn tӳ
sát đӅ vѬӥt qua
sӳ cӓ này.
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ĈѬӥc thҥ vào
ngày hôm sau,
Phao-lô và
Si-la đi đӁn
nhiӃu thành
khác rao giҥng
vӃ Chúa Giê-su
vӝi mӏi ngѬӟi.
Mӛt sӓ tin,
còn sӓ khác
thì cӓ hңi hӏ.
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NhѬng Phao-lô gӏi
lӝn: “Ĉӭng hөy mình,
vì tҧt cҥ chúng tôi
còn ӡ lңi đây.” Khi
giám ngӧc nhìn thҧy
hӏ và nói: “ThѬa các
ngài, tôi phҥi làm
chi đӅ đѬӥc cӫu rәi?”
Hӏ trҥ lӟi: “Hãy tin
Chúa Giê-su Christ
thì ông và gia đình
ông sҿ đѬӥc cӫu.”
Giám ngӧc tin
nhүn Chúa mӛt
cách vui mӭng.
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NhѬng Chúa luôn
ӡ cùng tôi tӝ
Ngài. Mӛt đêm
nӏ, Phao-lô đã
giҥng đңo nhiӃu
giӟ liӃn. Mӛt
thanh niên ngӕi
cңnh cӯa sӗ ngө
thiӁp đi. Bңn
có thӅ đoán
đѬӥc chuyӉn gì
đã xҥy ra.
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Ai nҧy đӃu nhүn thҧy
ngѬӟi thanh niên kia
đã chӁt. Phao-lô đi
xuӓng, ôm chҹt ngѬӟi
thanh niên đó và nói
rҳng, “Linh hӕn còn
ӡ trong ngѬӟi.” Mӏi
ngѬӟi đѬa ngѬӟi
thanh niên ҧy vӃ
nhà, thҧy còn
sӓng nên đѬӥc
an өi nhiӃu.

Phao-lô và Si-la đã trҥi qua nhiӃu cuӛc phiêu
lѬu khi hӏ đӁn Châu Âu. Và mӛt trong nhӱng cuӛc
phiêu lѬu đáng nhӝ nhҧt đã xҥy ra vӝi Phao-lô
khi ông đi trên trên thuyӃn.
Ĉó không phҥi là
nhӱng tàu vѬӥt
biӅn bҳng vӑ
thép, chӋ là
thuyӃn buӕm,
nên rҧt dӇ
bӍ hҧt tung bӡi
thӟi tiӁt mѬa bão.
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Phao-lô phҥi ӡ trên tàu vì ông lңi bӍ
bұt. Lҩn này, ông phҥi ӫng hҩu trѬӝc mҹt
hoàng đӁ ӡ Rô-ma, thө phө cөa thӁ giӝi.
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Gió mңnh khiӁn con tàu đi rҧt chүm.
Có vҽ nhѬ mѬa bão sұp үp đӁn. Ĉó là
mӛt chuyӁn đi nguy hiӅm cho Phao-lô,
các tù nhân và đoàn thuӷ thө.
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Khi bӍ mӛt cѪn bão lӝn đánh
phҥi, hӏ buӛc dây thӭng quanh
con tàu vӝi hy vӏng giӱ cho
tàu khӑi vӣ. NӁu tàu vӣ ra,
nó sҿ là ngôi mӛ sǊng
nѬӝc cho tҧt cҥ
mӏi ngѬӟi.

Phao-lô cҥnh báo hӏ:
“ThѬa các ông, tôi nhүn
thҧy chuyӁn hҥi trình
này sҿ kӁt thúc bҳng
mӛt thҥm hoң.” NhѬng
thuyӃn trѬӡng
không nghe
lӟi ông.
Hӏ nhӗ neo
ra đi.
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Con tàu bӍ bão dүp dӕi đӁn nәi thuyӃn trѬӡng
yêu cҩu tҧt cҥ mӏi ngѬӟi làm cho con tàu trӡ
nên nhһ hѪn. Vào ngày thӫ ba, hӏ quăng
dӧng cӧ xuӓng biӅn.
Có lҿ điӃu
đó sҿ
hiӉu
quҥ.

Trong đêm đó, mӛt thiên sӫ đӫng bên cңnh Phaolô và nói rҳng, mӏi thӫ sҿ tӓt đһp cҥ thôi.
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Mӛt sӓ ngѬӟi đѬӥc khích lӉ khi nghe Phao-lô bҥo
rҳng: “Hãy can đҥm lên các ông, vì tôi tin chұc
nѪi Ĉӫc Chúa Trӟi rҳn sӳ viӉc sҿ xҥy ra nhѬ lӟi
Ngài đã phán cùng tôi, nhѬng
chұc hҵn chúng ta sҿ bӍ mұc
cңn ӡ mӛt hòn
đҥo nào đó.”
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Vài ngày sau, con thuyӃn bӍ trôi dңt đӁn
gҩn đҥo Man-ta. Tàu bӍ va vào bãi đá ngҩm và vӣ
ra. ThuyӃn trѬӡng ra lӉnh cho nhӱng
ai biӁt bѪi thì nhҥy xuӓng nѬӝc
rӕi bѪi vào bӟ trѬӝc. Sӓ còn
lңi cǊng thoát hiӅm an toàn,
mӛt sӓ bám vào nhӱng tҧm
ván, còn sӓ khác bám vào
nhӱng mҥnh vӣ cөa tàu.
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Trên đҥo Man-ta, Ĉӫc Chúa
Trӟi đã thӅ hiӉn quyӃn
năng cөa Ngài. Trong lúc
mӏi ngѬӟi đang lѬӥm cөi
đӅ nhóm lӯa, mӛt con rұn
hӗ lӧc đã cұn Phao-lô.
Mӏi ngѬӟi đӃu cho rҳng
ông sҿ chӁt.

NhѬng miӁng cұn cөa con
rұn đӛc không gây hңi đӁn
ông. Sau đó, mӏi ngѬӟi
nghƭ ông là thҩn. NhiӃu
ngѬӟi ӓm đӁn, Chúa chӱa
lành cho hӏ sau khi đѬӥc
Phao-lô cҩu nguyӉn.
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Cuӓi
Phҥi
nghe
này,

cùng thì Phao-lô cǊng đӁn đѬӥc Rô-ma.
mҧt hѪn hai năm thì dân chúng mӝi đѬӥc
vӃ vӧ án cөa ông. Trong khoҥng thӟi gian
Phao-lô thuê mӛt căn nhà ӡ đây và đón tiӁp
khách viӁng thăm. Bңn
có biӁt Phao-lô
truyӃn giҥng
điӃu gì vӝi
nhӱng ngѬӟi
ghé thăm
không?
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Phao-lô đã viӁt tңi Rô-ma: “Tôi đã chiӁn đҧu
dǊng cҥm trong trүn mңc, đã hoàn tҧt cuӛc chңy
đua và giӱ vӱng đӫc tin.”
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Nhӱng chuyӁn du hành ngoңn
mӧc cөa Phao-lô
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Công vӧ các sӫ đӕ 16, 27, 28

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Ông giҥng vӃ vѬѪng quӓc cөa Ĉӫc Chúa Trӟi. VӃ
Chúa cӫu thӁ Giê-su Christ. Phao-lô là tôi tӝ
Chúa tңi Rô-ma, cǊng nhѬ tңi nhiӃu nѪi khác ông
đi qua.
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Kinh Thánh không cho chúng ta biӁt ông đã ra
qua đӟi nhѬ thӁ nào, nhѬng mӛt sӓ ghi chép kӅ
lңi rҳng, Phao-lô bӍ chém đҩu ӡ Rô-ma theo lӉnh
cөa hoàng đӁ Ne-ro. Lúc Phao-lô qua
đӟi cǊng nhѬ lúc
ông còn sӓng
– mӛt đҩy tӝ
Chúa trung
tín luôn
truyӃn dңy
vӃ Ĉӫc Chúa
Giê-su
Christ.
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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.

