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Giê-rê-mi đѬӥc
sinh ra trong mӛt gia
đình tôn giáo tңi xӫ
Giu-đa. Cha cөa ông,
Hinh-kia là thҩy tӁ
lӇ. Gia đình ông sӓng
ӡ vùng A-na-tӓt, cách
thành Giê-ru-sa-lêm
không xa. Có lҿ bӓ
mһ Giê-rê-mi nghƭ sau
này ông sҿ trӡ thành
mӛt thҩy tӁ nhѬng
Chúa đã sұm sҷn cho
ông nhiӃu dӳ đӍnh
khác.

Vào thӟi điӅm Giê-rê-mi
đѬӥc hң sinh, con dân
cөa Ĉӫc Chúa trӟi không
theo lӟi Ngài. Hҩu hӁt
con dân, tӭ nhà vua cho
đӁn dân dân thѬӟng thӟ
cúng nhӱng thҩn không
có thүt – thүm chí ngay
trong thánh điӉn cөa
Chúa.
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TiӁng gӏi cөa Chúa làm Giê-rê-mi sӥ hãi. Ông
òa khóc: “Ôi lңy Chúa! Thүt con chҵng biӁt nói
chi vì con chӋ là con trҽ.” Ông không phҥi mӛt
đӫa trҽ vì ông đã hai mѬѪi rӕi. NhѬng Giê-rê-mi
không cho rҳng ông có thӅ nói lӟi tiên tri tӭ
Chúa đӅ chӓng lңi
nhӱng điӃu ác đang
ӡ quanh ông.

Khi Giê-rê-mi
là mӛt thanh
niên, Chúa
đã phán vӝi
ông. Chúa bҥo
Giê-rê-mi: “Ta
đã biӁt con trѬӝc
khi con lӏt lòng mһ và Ta đã có kӁ
hoңch con sҿ nói lӟi tiên tri tӭ Ta.”
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Chúa trҧn an Giê-rê-mi: “Con đӭng
sӥ. Con chӋ đӁn nhӱng nѪi nào Ta
sai con đӁn,

Vì Ta hҳng ӡ cùng con đӅ giҥi cӫu
con.” Ngay sau đó, Chúa đã làm
mӛt điӃu vô cùng
đҹc biêt.

và sҿ nói mӏi
điӃu Ta truyӃn
cho con nói.
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Chúa ban cho Giê-rê-mi sӫc mңnh, sӳ can đҥm và
sӳ khôn ngoan. Giê-rê-mi đi rao giҥng mӛt cách
táo bңo; nhұc nhӡ dân chúng rҳng Ĉӫc Chúa Trӟi
yêu thѬѪng hӏ và muӓn cӫu giúp hӏ, nhѬng không
ai chӍu lұng nge ông, kӅ cҥ nhà vua.
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Chúa chңm tay
mình lên miӉng
Giê-rê-mi.
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Thүm chí nhiӃu thҩy tӁ lӇ rҧt giүn dӱ và đòi
ông phҥi tӭ bӑ công viӉc rao giҥng vӃ Chúa. Lúc
bҧy giӟ, có rҧt nhiӃu vӍ tiên tri giҥ cho rҳng
Giê-rê-mi đang lӭa gңt mӏi ngѬӟi.
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Khoҥng mӛt trăm năm trѬӝc đó, Giê-rê-mi đã
cҥnh báo cho mӏi ngѬӟi rҳng vѬѪng quӓc phía Bұc
Y-sѪ-ra-ên sҿ lìa bӑ Ĉӫc Chúa Trӟi. Kҽ thù cөa
hӏ là ngѬӟi A-si-ri đӁn chӁ ngӳ và chiӁm đoңt
vùng đҧt ҧy, đuӗi tҧt thҥy dân chúng Y-sѪ-ra-ên
đӁn nhӱng vùng đҧt xa xôi, hҽo lánh.
Và bây giӟ,
đӁn lѬӥt
ngѬӟi dân
Giu-đa,
vѬѪng quӓc
phía nam, hӏ
cǊng đã lìa
bӑ Chúa.
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Quân đӍch đã
sҷn sàng hành
quân. LiӉu
Chúa sҿ cho
phép con dân
mình bӍ chӁ
ngӳ và cǊng
bӍ đѬa đi
đày?

Dân chúng tin vào các thҩn tѬӥng cөa hӏ. LiӉu
các thҩn tѬӥng cөa hӏ có thӅ giҥi cӫu hӏ khӑi
bàn tay kҽ thù không? Không. ChӋ Chúa
mӝi có thӅ giҥi thoát cho hӏ. Dân
chúng rҧt căm ghét Giê-rê-mi, hӏ
lүp mѬu đӅ giӁt ông. NhѬng
Chúa đã ra tay bҥo
vӉ đҩy tӝ cөa Ngài.
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Giê-rê-mi đã cҥnh báo
vӝi nhà vua rҳng NgѬӟi
sҿ thua trүn khi đҧu
vӝi quân lính Ba-by-lon.
Nhà vua rҧt tӫc giүn
và quăng Giê-rê-mi vào
ngӧc. Dҭu cho đang ӡ
ngӧc, Giê-rê-mi vҭn
tiӁp tӧc rao giҥng và
tin tѬӡng nѪi CHÚA.

Cuӓi cùng, Chúa đã
phán điӃu gì đó mà
khiӁn Giê-rê-mi đau
buӕn. Chúa phán: “Ĉӭng
cҩu thay cho dân này.
Vì Ta sҿ không nghe
khi chúng kêu cҩu Ta
trong giӟ hoңn nңn.”

13

14

Sau khi đѬӥc thҥ ra,
Giê-rê-mi lңi tiӁp tӧc
thuyӁn giҥng đӓi vua
và dân chúng rҳng hӏ
nên quay vӃ vӝi Chúa và
đҹt niӃm tin nѪi Ngài.
Lҩn này, nhà vua giam
Giê-rê-mi vào
tҩng ngӧc sâu
tӓi đҩy bùn.

NhѬng Chúa lңi hiӉn diӉn trong trái tim nhà
vua. Do đó, nhà vua bí mүt giҥi thoát cho
Giê-rê-mi và hӑi ông rҳng Chúa muӓn nhà vua
làm nhӱng gì. Giê-rê-mi trҥ lӟi: “NgѬѪi
sҿ bӍ đi
đày, và
Chúa phán
ngѬѪi sҿ
sӓng.”
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Chúa phán các con dân
cөa Ngài phҥi bӍ đày
khoҥng bҥy mѬѪi năm,
rӕi sau đó Ngài sҿ
đѬa hӏ trӡ vӃ
vùng đҧt hӫa.

Quân lính Ba-bi-lon
nhanh chóng chiӁm đѬӥc
Giê-ru-sa-lêm và toàn
bӛ Giu-đa. Chúng đүp
phá các tѬӟng thành
và cung điӉn,
rӕi thiêu đӓt
mӏi thӫ.
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Giê-rê-mi, ngѬӟi đàn ông đҩy nѬӝc mұt
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Giê-rê-mi

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

