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Chúa Giê-su 
và các môn đệ 
xuống thuyền 
thì một cơn bảo 
dữ nổi lên. Cơn 
bão biến biển 
Ga-li-lê thành  
cơn thịnh nộ. 
Cơn bão dữ có 
khả năng làm 
đắm tàu và 
chết đuối. 



Cơn bão đã làm các môn đệ khiếp sợ. Sóng ập 
vào thuyền đến nỗi thuyền bị ngập nước. Nhưng 
Chúa Giê-su dường như đang tựa gối mà ngủ, ngủ 
lúc đang có bão. Những môn đệ đã đánh thức Chúa 

Giê-su,
than khóc,
“Thầy ơi,
Thầy ơi,
chúng con
sắp chết
chìm!”



Chúa Giê-su bảo các môn đệ: “Sao các con lại 
sợ, hỡi những kẻ ít đức tin kia?” Và rồi Chúa 
Giê-su ra lệnh cho gió ngừng thổi …. Và … Chúa 
Giê-su ra lệnh cho sóng biển ngừng đập và lặng 
yên…. 



VÀ GIÓ LIỀN YÊN …. BIỂN LẶNG NHƯ TỜ.
Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: “Người này là 
ai mà gió và biển cũng vâng lời Ngài!”



Không lâu sau, Chúa Giê-su lại có 
một ngày bận rộn. Hơn 5000 người 
theo Ngài vào nơi đồng vắng. Nhờ 
quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa 

Giê-su đã cho cả đám đông ăn
chỉ bằng bữa trưa
của một đứa trẻ.

Bây giờ, trời
đang tối dần.

Chúa Giê-su
để họ về. 



Thậm chí những môn đệ cũng phải rời đi. Chúa 
Giê-su cho họ xuống thuyền và đi qua bờ bên kia 
của biển Ga-li-lê trước Ngài. 



Khi Ngài để mọi 
người rời đi, 
Chúa Giê-su lên 
núi một mình cầu 
nguyện. Tối đến, 
Ngài ở đó một 
mình.



Ngoài kia, các
môn đệ bị mắc
kẹt trong cơn
bão gió. Nhưng

họ không thể
vượt biển
được vì
bão, mặc
dù họ đã
chèo
nhiều
giờ
liền.



Các môn 
đệ không 
hề hay 
biết, 
nhưng một 
sự ngạc 
nhiên lớn 
đã đến 
với họ!



Khoảng giữa ba và 
sáu giờ vào buổi 
sáng sớm, giữa biển 
đầy gió, các môn đệ 
nhìn thấy điều gì 
đó mà làm họ sợ 
hãi. Họ la lên “Có 
ma!” Nhưng đó là 
Chúa Giê-su, là Đức 
Chúa Trời và là 
thầy của họ, đang 
đến với họ bằng 
cách ĐI TRÊN MẶT 
NƯỚC.



Chúa Giê-su bảo 
họ “Hãy an tâm! 
Chính Ta đây; 
Đừng sợ.” Phê-rơ 
thưa: “Lạy Chúa, 
nếu thật là Ngài, 
xin truyền cho 
con đi trên mặt 
nước đến cùng 
Ngài.” Chúa 
Giê-su đáp: “hãy 
đến đây.” Phê-rơ 
can đảm bước ra 
khỏi thuyền và đi 
trên mặt nước đến 
với Đức Giê-su.



Nhưng khi 
nhìn thấy 
gió xoáy, 
Phê-rơ sợ 
hãi và bắt 
đầu chìm 
xuống nước. 
Anh ta la 
lên: “Chúa 
ơi, cứu 
con!”



Ngay lập tức, Chúa Giê-su đưa 
tay nắm lấy Phê-rơ rồi bảo “Sao 
ít đức tin thế? Sao con nghi 
ngờ?” Khi Phê-rơ và Chúa Giê-su 
lên thuyền, gió ngừng thổi.



Kế đến các môn đệ 
trên thuyền quỳ lạy 
Chúa và thưa “Thầy 
thật là con Đức Chúa 
trời.”



Chúa Giê-su khiến bão dữ yên lặng

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Ma-thi-ơ chương 8, 14; Mác chương 4; 
Luc-ca chương 8

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



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
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