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TiӃng ViӋt

Vietnamese

Bҧy giӟ, dѬӟng nhѬ
không đө bò đӅ kéo
cày. Cҩn phҥi có thêm
mӛt con nӱa. NhѬng hoàn
cҥnh ҧy không đө sӫc
ngăn cҥn ngѬӟi nông dân
trҽ tên Ê-li-sê.

Anh ta cùng làm viӉc
vӝi đàn bò đӅ thӁ
chә cөa con bò bӍ
thiӁu. Ê-li-sê chұc
hҵn là ngѬӟi đàn ông
chăm chӋ, thông minh
và mңnh mҿ.
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ĈѬѪng khi Ê-li-sê
đang cày, mӛt tiên
tri cөa Chúa là Êli đӁn và gӏi ông
ta. Ông bӑ ruӛng
đҧt mà đi làm đҩy
tӝ Chúa.

Mӛt ngày nӏ,
Chúa đѬa Ê-li vӃ
trӟi trong mӛt
cѪn gió lӝn. Bҧy
giӟ, Ê-li-sê đã
là tiên tri cөa
Chúa đӓi vӝi dân
Y-sѪ-ra-ên.
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Mҹc dù Ê-li-sê rҧt
buӕn vì Ê-li đã vӃ
trӟi nhѬng anh ta cҩu
xin Chúa cho ông quyӃn
năng giӓng nhѬ Chúa đã
ban cho Ê-li.

Ê-li-sê nhҹt chiӁc áo
choàng cөa Ê-li rӕi đүp
nó vào mҹt nѬӝc nhѬ thҩy
ông đã làm. NѬӝc sông rҿ
ra hai bên! Giӟ Ê-li-sê
biӁt rҳng Chúa đang ӡ
cùng ông.
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Trong khi Ê-li-sê
đang đӁn thành
Bê-tên, mӛt bӏn
trҽ chӁ giӇu ông,
rӕi hét lên “Lên
đi, ông sói đҩu.”
Chúng không quan
tâm Ê-li-sê chính
là tôi tӝ Chúa.
Tai hoң đã үp đӁn
vӝi chúng. Hai con
gҧu cái tӭ trong
rӭng đi ra cҧu xé
bӓn mѬѪi hai cүu
trҽ đó.

Mӛt ngày kia,
Ê-li-sê gҹp
mӛt quҥ phӧ
đang nӥ tiӃn
mà không có
khҥ năng chi
trҥ. Chө nӥ
đӁn đòi bұt
hai con trai
cөa bà làm nô
lӉ đӅ trӭ nӥ.
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Ê-li-sê nói
vӝi bà:
“ChӍ hãy
đi, đӁn các
bà con xóm
giӃng mѬӥn
nhӱng bình
không...”
Chúa sұp
sӯa ban cho
ngѬӟi goá
phӧ này mӛt
điӃu tuyӉt
vӟi.

NgѬӟi quҥ phӧ này chӋ có mәi mӛt bình dҩu trong
nhà. NhѬng tӭ bình dҩu nhӑ xíu ҧy mà bà ta có
thӅ đong đҩy dҩu vào nhiӃu bình khác. Giҥ sӯ
nӁu lúc ҧy nhà bà ta có đѬӥc mҧy cái bӕn tұm,
thì bңn nghƭ Chúa có sҷn lòng đong đҩy dҩu
vào nhӱng bӕn tұm ҧy cho
bà ta không? NgѬӟi quҥ
phӧ bán nhӱng bình
dҩu này đӅ cӫu hai
đӫa con trai.
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Trong phòng có mӛt cái
giѬӟng, mӛt cái bàn,
mӛt cái ghӁ và mӛt
cái đèn bàn. Căn
phòng đó luôn
đѬӥc dành
cho Ê-li-sê.

Lңi có ngѬӟi phӧ nӱ
kia cùng chӕng mình
đã xây dӳng mӛt căn
phòng đҹc biӉt trong
ngôi nhà hӏ, vì vүy
Ê-li-sê có chә
trú chân mәi
khi đi ngang
qua nѪi đó.
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Ê-li-sê luôn trăn trӡ làm thӁ nào đӅ đáp lңi
lòng tӓt cөa đôi vӥ chӕng này. Khi ông nhүn ra
rҳng hӏ không thӅ có con, Ông đã nói vӝi bà vӥ
mӛt vài điӃu mà bà khó lòng tin đѬӥc. “CǊng vào
đӛ này sang năm, bà sҿ bӕng mӛt đӫa con trai,”
bҧy giӟ, điӃu nҩy
vӝi bà thүt khó
tin. NhѬng quҥ
đúng nhѬ lӟi
Ê-li-sê, mӛt
năm sau con
trai bà
ra đӟi.
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NhiӃu năm sau đó, đӫa con trai đang ӡ ngoài
đӕng cùng cha mình. Nó khóc oà lên và nói: “Con
nhӫc đҩu quá! Con nhӫc đҩu quá!” NgѬӟi ta bӁ nó
vӃ cho mһ nó, đӫa bé ngӕi trên đùi cөa mһ cho
đӁn trѬa thì chӁt. NgѬӟi mһ đҹt nó nҳm trên
giѬӟng nѪi Ê-li-sê thѬӟng ngө. Bңn nghƭ ai
có thӅ giúp đѬӥc
bà ҧy
đây?
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Bңn cho
lӭa tӫc
lên lҩu
Chúa đã

rҳng là Ê-li-sê? Chұc chұn rӕi! Bà cѬӣi
tӓc đi tìm ông. Ê-li-sê đӁn nhà bà, đi
mӛt mình và cҩu nguyӉn Ĉӫc Chúa Trӟi.
cӫu sӓng thҳng bé. Ê-li-sê gӏi bà đӁn
và nói rҳng: “Hãy
đem con bà đi.”
Bà ұc hҵn hңnh
phúc đӁn
nhѬӟng
nào!

Tңi vùng Si-ri-a gҩn
đó, có mӛt ngѬӟi tên
Na-a-man, là Tӗng TѬ
LӉnh quân đӛi. Ông
rҧt dǊng cҥm và mңnh
mҿ, nhѬng lңi mұc
chӫng bӍnh phung.
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Na-a-man lên đѬӟng đi gҹp vӍ tiên tri ҧy. Ông
mang theo bңc, vàng, và nhӱng bӛ quҩn áo đһp
đӅ làm quà tҹng.

Vӥ Na-a-man có mӛt
cô nô tǤ là ngѬӟi
Y-sѪ-ra-ên bӍ bұt
làm nô lӉ. Em gái
ҧy thѬa vӝi bà,
“Ôi phҥi chi ông
chө con Na-a-ma gҹp
đѬӥc ông tiên tri ӡ
Y-sѪ-ra-ên thì ông
ҧy sҿ chӱa cho ông
chө đѬӥc lành.”
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Mӛt tôi tӝ cөa
Ê-li-sê đӁn và
bҥo vӝi Na-a-man
rҳng, “Hãy đi,
đӁn Sông Giôđanh tұm bҥy
lҩn, da thӍt cөa
ngѬѪi sҿ lành và
đѬӥc sңch bӉnh.”
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Nghe xong,
Na-a-man nӗi
giүn. Chҵng
phҥi ông không
thӅ tұm ӡ các
con sông sңch
sҿ hѪn tңi
Si-ri-a quê
hѬѪng ông đѬӥc
sao? Rӕi ông
giүn dӱ bӑ vӃ.
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Thүt khá
may mұn
cho Na-a-man,
đҩy tӝ cөa ông
khuyên ông nên
nghe theo lӟi
chӋ bҥo cөa
Ê-li-sê. Vì
thӁ, Na-a-man
đi xuӓng và
ngâm mình dѬӝi
dòng sông
Giô-đanh
bҥy lҩn.
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Chúa vҭn dùng
ngѬӟi đҩy tӝ
Ê-li-sê thүm
chí sau khi
ông đã qua
đӟi. Ngày kia,
có mӛt ngѬӟi
đàn ông đѬӥc
chôn cҧt trong
cái hang nѪi
Ê-li-sê đã
đѬӥc chôn cҧt
trѬӝc đó.
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Ê-li-sê ngѬӟi đàn ông cөa nhӱng phép lң
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Vua II chѬѪng 2-13

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

Ngay sau đó,
bӉnh phung cөa
ông đѬӥc chӱa
lành. Tӭ đó trӡ
đi, Na-a-man chӋ
thӟ phѬӥng mәi
Ĉӫc Chúa Trӟi,
là Chúa cөa
Ê-li-sa, Ĉҧng
đã chӱa lành
bӉnh phung
cho ông.
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Khi xác chӁt
cөa ngѬӟi đàn
ông đӧng vào hài
cӓt cөa vӍ tiên
tri, ngѬӟi đàn
ông đó liӃn sӓng
lңi và đӫng dүy.
Quҥ vүy, Chúa đã
chӫng tӑ Năng
quyӃn kǤ diӉu
cөa Ngài qua
ngѬӟi tôi tӝ
trung thành
Ê-li-sê.
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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.

