Kinh thánh cho trẻ em
Tặng phẩm

Sa-mu-ên,
đầy tớ trai
của Đức
Chúa Trời

An-nê là một người phụ nữ hiền lành, là vợ của
Ên-ca-na, một người đàn ông tử tế. Cả hai cùng
thờ phượng Chúa và tử tế với người khác. Nhưng
An-nê vẫn thiếu một thứ trong cuộc đời mình. Bà
ta muốn có một đứa con. Àh, bà ta muốn có một
đứa con ư! Bà ta chờ
đợi, cầu nguyện, rồi
hi vọng và rồi chờ
đợi thêm nữa. Bà
ta cũng chẳng
có con!
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Hàng năm, An-nê đi thờ
phượng Chúa tại một Đền
tạm. Năm nọ bà giao ước
với Chúa rằng nếu Ngài
cho bà sinh một đứa bé
trai, bà sẽ dâng con
trai mình làm đầy
tớ Chúa trọn đời.

Vị tế lễ cao tuổi
Hê-li nhìn thấy
An-nê cầu nguyện.
Ông ta nghĩ rằng
An-nê đang say
rượu bởi lẽ môi
bà mấp máy chứ
miệng bà không
nói nên lời.
Hê-li đã
quở trách
An-nê!

3

4

Nhưng An-nê kể
cho Hê-li nghe
rằng bà cầu xin
một đứa con và
lời giao ước của
bà với Chúa. Ông
Hê-li đáp: “Xin
chị yên tâm về
nhà Và Cầu xin
Đức Chúa trời ban
cho chị điều chị
cầu xin Ngài”.
Lời nói của Hê-li
cho An-nê thêm
niềm hi vọng.

Ngay lập tức, niềm vui đã chiếm trọn trái tim
An-nê. “Chúa vẫn còn nhớ đến bà” và đã đáp lại
lời cầu nguyện của bà. An-nê và Ên-ca-na có một
bé trai và đặt tên là Sa-mu-ên (nghĩa là “Chúa
nghe thấy lời cầu nguyện”). Nhưng An-nê sẽ nhớ
đến Đức Chúa Trời và lời giao ước của bà với
Ngài chứ?
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An-nê không đến
Đền Thờ tạm trong
một năm. Trời! Bà
ta đã quên lời
giao ước với Đức
Chúa Trời rồi sao?
Không đâu, An-nê
chờ đợi cho đến
khi Sa-mu-ên đủ
lớn đế có thể ở
lại Đền thờ và phụ
giúp Hê-li việc
Chúa. Rồi bà ta
cũng đưa Sa-mu-ên
đến Đền thờ.

Chúa ngợi
khen lòng trung
thành cao quý
của An-nê. Sau
Sa-mu-ên, Chúa
ban cho bà thêm
ba người con
trai và hai
người con gái.
Hàng năm, An-nê
đều đến Đền thờ
để thờ phượng
Chúa – và mang
theo một áo
choàng mới
bà may cho
Sa-mu-ên.
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Sa-mu-ên không phải là người duy
nhất giúp Hê-li. Hai con trai
của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a
cũng phụ việc ở đó. Nhưng chúng
không tôn kính Chúa, chúng làm
những điều độc ác và quyết không
thay đổi thậm chí
ngay cả khi cha
của chúng Hê-li
van nài chúng.
Lẽ ra Hê-li nên
đuổi chúng ra
khỏi Đền nhưng
Hê-li đã không
làm thế.

Vào một đêm,
Sa-mu-ên nghe
thấy một giọng
nói đang gọi anh
ta. Cậu bé nghĩ
rằng Hê-li đang
gọi mình. Cậu
bé đáp “Dạ, con
đây”. Hê-li bảo
“Ta không có gọi
con”. Điều đó đã
xảy ra ba lần.
Và rồi Hê-li
biết rằng Chúa
muốn phán với
Sa-mu-ên.
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Hê-li bảo
Sa-mu-ên, Nếu
Ngài gọi con,
con phải đáp
rằng “Lạy Chúa,
xin phán dạy.
Tôi tớ Ngài đang
nghe”. Và Chúa
đã gọi Sa-mu-ên
một lần nữa, và
cho cậu ta một
lời phán rất
quan trọng.
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Lời cảnh báo của Chúa đã thành
sự thật. Suốt chiến tranh với
người Phi-li-tin, hai đứa con
xấu xa của Hê-li đã đưa rương
giao ước của Đức Chúa Trời ra
trước mặt kẻ thù của binh
lính Y-sơ-ra-ên. Kẻ thù
cướp rương giao ước rồi
giết chết Hóp-ni và
Phê-ni-a cùng với
nhiều người dân
Y-sơ-ra-ên. Khi
Hê-li nghe được
tin này, ông
té bật ngửa,
bể gáy và chết
vào ngày hôm đó.
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Vào buổi sáng, Hê-li gọi Sa-mu-ên. Ông ta
hỏi “Đức Chúa trời đã phán dạy con những gì?”
Sa-mu-ên đã kể cho ông ta mọi điều. Đó là một
lời phán xấu - Chúa sẽ hủy diệt cả gia đình
Hê-li bởi vì Hóp-ni và Phi-nê-a tàn ác.
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Rương giao ước của Đức Chúa Trời đã mang rắc
rối đến với người Phi-li-tin. Họ đặt rương giao
ước trong miếu thờ thần Đa-gôn, Chúa không có
thật. Vào buổi sáng, tượng Đa-gôn té nằm sấp
xuống. Họ đỡ tượng Đa-gôn lên nhưng sáng hôm
sau, họ lại thấy tượng té nằm sấp xuống trước.
Lần này tượng Đa-gôn bị vỡ thành nhiều mảnh.
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Bệnh tật và cái chết
gieo rắc khắp Phi-litin. Muốn biết xem liệu
có phải Chúa đang trừng
phạt họ, dân Phi-li-tin
cho hai con bò kéo
rương qua biên giới.
Nhưng họ giữ lại hai
con bê con. Họ nói với
nhau rằng “Nếu hai con
bò kéo rương về hướng
Y-sơ-ra-ên và để hai
con bò con lại, chúng
ta sẽ biết là Chúa đã
làm điều đó”. Và hai
con bò đi thẳng một
đường!

Và rồi Sa-mu-ên đã
trưởng thành, ông
nói chuyện với toàn
dân Y-sơ-ra-ên. “Nếu
anh chị em thật lòng
muốn quay về với Chúa
… Ngài sẽ giải cứu anh
chị em khỏi tay người
Phi-li-tin.” Toàn dân
nghe theo nhà tiên tri
trung thành của Đức
Chúa Trời. Và bàn
tay của Đức Chúa
Trời đã chống lại
dân Phi-li-tin suốt
giai đoạn Sa-mu-ên
trị vì.
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Sa-mu-ên, đầy tớ trai của Đức Chúa Trời
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên chương 1-7

“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

19

17

60 18

