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Vào một ngày nọ, bên trong ngôi đền của Đức 
Chúa Trời, có một thầy tế lễ cao tuổi tên là 
Xa-cha-ri đang thắp hương. Bên ngoài, mọi người 
đang cầu nguyện. Bất thình lình 
Xa-cha-ri run rẩy.



Một thiên sứ đã đến và nói “Đừng sợ hãi. Chúa 
đã đưa Ta đến đây. Vợ ngươi sẽ sinh một cậu con 

trai. Hãy đặt tên là Giăng.



Con trai đó sẽ được đầy dẫy Đức thánh linh kể 
từ lúc sinh ra. Con trai ngươi sẽ làm nhiều 

người trở lại cùng Chúa”.



“Hãy nói chuyện với chúng tôi, Xa-cha-ri”. 
Những người ở ngoài đền không hiểu được. Họ 

không biết rằng thiên sứ Giap-ri-ên
đã nói rằng Xa-cha-ri sẽ không thể

nói được cho đến lúc chào
dời của đứa bé bởi vì ông ta

tin vào sứ điệp từ Chúa. 
Ông ta nghĩ vợ ông ta 

thì quá già để có
thể sinh được
một đứa con.



Ở nhà, Xa-cha-ri viết ra tất 
cả những gì thiên sứ đã nói 
với ông. Ê-li-sa-bet, vợ ông 
ta thật tuyệt vời. Họ luôn 
cầu nguyện để có một đứa 
con. Điều đó có thể xảy 
ra bây giờ không?



Ngay lập tức, 
Ê-li-sa-bét 
biết rằng họ sẽ 
có một đứa con. 
Bà ta ngợi ca 
Chúa. Một ngày 
nọ, họ hàng của 
Ê-li-sa-bet, 
Ma-ri đến thăm. 
Ma-ri cũng mong 
đợi một đứa 
con.



Khi Ma-ri đến, 
Ê-li-sa-bet cảm 
nhận được sự 
nhảy nhót của 
đứa bé trong 
cơ thể mình. 
Ê-li-sa-bet đầy 
dẫy Đức thánh 
linh. Bà ta biết 
rằng con của 
Ma-ri sẽ là đấng 
cứu thế Giê-xu. 
Hai người đàn 
bà cùng nhau ca 
ngợi Chúa trong 
sự hân hoan.



Con của Ê-li-sa-bet chào đời như lời giao 
ước của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ khác 

nói rằng: “Hãy gọi đứa trẻ là
Xa-cha-ri, giống như cha của
nó”. Xa-cha-ri nhớ đến mệnh

lệnh của Đức Chúa Trời.
“Không, tên của đứa trẻ là
Giăng”. Khi Xa-cha-ri viết
ra những lời này thì giọng

nói của Ông ta cũng
trở lại. Và rồi Ông

ta ngợi khen
Đức Chúa

Trời.



Khi Giăng lớn lên, anh ta giống Ê-li, một người 
con tuyệt vời của   Đức Chúa Trời. Giăng nói 

với mọi người rằng có một
người Met-si-a sẽ đến để

ban phước cho họ. Những thủ
lĩnh người do thái rất ghét
Giăng bởi vì anh ta nói với

họ “Hãy hối lỗi đi, đừng gây
tội lỗi nữa”. Họ không muốn
nghe về những tội 
lỗi của mình.



Những người khác gọi Giăng là người làm phép 
báp-tem bởi vì Giăng đã dìm mọi người xuống 
nước để thể hiện họ đã hối lỗi. Một 
ngày nọ, Chúa Giê-xu đến để Giăng 
báp-tem. Giăng từ 
chối và nói rằng 
“Người nên làm 
phép báp-tem 
cho tôi”. Nhưng 
Chúa Giê-xu nói 
“Hãy làm như 
vậy đi” và 
Giăng đã 
làm lễ 
báp-tem 
cho Chúa 
Giê-Xu.



Ngay sau sự báp-tem 
của Giăng, Giăng 
nhìn thấy Đức Thánh 
Linh ngự trên Chúa 
Giê-xu trong hình 
hài của một con chim 
bồ câu. Đây là đấu 
hiệu của Đức Chúa 
Trời. Giăng biết rằng 
Chúa Giê-xu là con 
trai của Đức Chúa 
Trời. Giăng gọi Chúa 
Giê-xu là con chiên 
của Đức Chúa Trời 
người sẽ lấy đi tội 
lỗi của thế giới này. 



Giăng đã đưa nhiều 
người đến với Chúa. 
Nhưng Hê-rot, người 
ban hành những quy 
định tàn ác, đã bỏ 
tù Giăng. Giăng đã 
nói với Hê-rot: “Đó 
là tội lỗi của nhà 
ngươi khi sinh ra 
Hê-rô-di-a, không 
nên lấy vợ em 
mình”.



Hê-rot biết rằng 
điều đó là sự thật. 
Ông cũng biết Giăng 
là đầy tớ của Chúa, 
và người duy nhất 
có Đức Thánh Linh. 
Nhưng ông ta không 
muốn dừng tội lỗi 
của mình. Và Giăng 
cũng sẽ không ngừng 
việc rao giảng 
chống lại tội lỗi, 
cho dù Giăng phải 
ở trong tù. 



Hê-rot đã có một bữa tiệc sinh 
nhật hoành tráng vào ngày sinh 
nhật mình. Con gái Hê-ro-di-a đã 
vào nhảy cho ông ta xem. Hê-rot 
rất hài lòng. Ông ta hứa: “Nàng sẽ 
có bất cứ thứ gì nàng muốn, thậm 
chí là một nửa vương quốc 
của ta”.



Nàng ta tự hỏi: 
“Mình nên thỉnh 
cầu điều gì đây?”
Người mẹ độc ác 
Hê-rô-di-a rất 
căm ghét Giăng 
đã bảo cho nàng 
ta thỉnh cầu 
điều gì. Điều 
đó thật khủng 
khiếp. 



Nàng ta nói với Hê-rot: 
“Hãy cho tôi cái đầu của 
Giăng Báp-tít”. Ông ấy hối 
hận về lời giao ước của 
mình nhưng cớ lời thề mà 
không thể từ chối nàng. 
Hê-rot ra lệnh: “Hãy 
chém đầu Giăng và 
mang lại đây”. Quân 
lính của ông ta 
đã tuân lệnh. 



Buồn thay, những 
người bạn của 
Giăng đã chôn thi 
thể của người đầy 
tớ trung thành và 
dũng cảm của Chúa. 
Việc hầu Chúa của 
Giăng đã kết thúc. 
Có lẽ họ biết 
là Chúa Giê-xu 
có thể xoa diệu 
nỗi buồn này 
trong họ.



Một người con đến từ Đức Chúa Trời

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

Mác chương 6, Lu-ca chương 1, 3

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



Kết thúc
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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


