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Tình hình tại Y-sơ-ra-ên ngày càng tồi tệ hơn.
Vua chúa nơi đây đều hết thảy căm ghét Đức Chúa
Trời. Một bối cảnh thật là không ra gì! Sau đó,
con cháu họ cũng căm ghét Đức Chúa Trời mà thờ
phượng các tà thần. Liệu có ai còn yêu mến Ngài
nữa chăng?

May thay, số ít con dân vẫn còn trung tín với
Ngài. Vào một ngày, Chúa đã tỏ ra cho một trong
số họ là Ê-li-gia.

Ê-li-gia đến nói
với vua A-hap: “Vì Đức
Chúa Trời hằng sống của
I-sơ-ra-ên, mà tuyên
bố rằng trong những
năm tới, sẽ không
có sương hoặc mưa
rơi xuống đất,
trừ phi tôi
tuyên bố lại.”
Đó là nạn đói kém
kinh khủng! Chúa
không muốn người
dân I-sơ-ra-ên
của Ngài cứ
tiếp tục tội
ác của họ.

Sau khi
cảnh báo
trước cho
nhà vua,
Đức Chúa
Trời đưa Ê-li-gia đến một nơi yên tĩnh.
Ê-li-gia sống trong một cái khe và chờ đợi.
Đức Chúa Trời sai chim quạ mang thức ăn đến
cho ông. Buổi sáng và tối chúng mang bánh
và thịt đến. Ông uống nước trong khe ấy.

Tuy nhiên,
sau một
thời gian,
nước trong
khe khô
cạn, bởi
vì trong
xứ không
có mưa.
Lời của
CHÚA quả
thật linh
nghiệm. Khắp I-sơ-ra-ên, nơi đâu cũng thiếu
nước. Mùa màng thất bát. Dịch đói lan rộng.
Đến nỗi, Ê-li-gia cũng tự hỏi rằng ông ta
sẽ thế nào nếu đến nguồn nước cũng cạn hết.

Chúa phát với
Ê-li-gia, “Hãy
đứng dậy, đi đến
Xa-rê-phát và hãy
ở tại đó. Này, Ta
đã truyền cho một
goá phụ kia nuôi
ngươi”. Chúa đã
biết trước mọi
nhu cầu của con
cái Ngài.

Nhưng lẽ đó
cách của Ngài
không giống với
cách thông thường
của thế gian.
Ê-li-gia khiêm
tốn vâng phục
Đức Chúa Trời.
Khi ông đến cổng
thành Xa-rê-phát,
quả vậy,
có một goá
phụ đang lượm
củi ở đó.

Ông nói: “Xin bà vui lòng
lấy bình đem một ít
nước cho tôi. Xin
bà cũng đem cho tôi
một miếng bánh nữa.”
Nhưng bà đáp, “Tôi
không có bánh. Tôi
chỉ còn một nắm bột
trong hũ và một
chút dầu trong
vò.”

Đáng buồn, người
đàn bà nói với nhà
tiên tri là khi
những thứ đó hết,
bà và con trai
mình sẽ chết đói.

Ê-li-gia nói với bà: “Bà đừng sợ. Nhưng trước
hết, hãy làm một bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi
sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà, vì có
lời của CHÚA, Bột trong hũ sẽ không vơi và dầu
trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày CHÚA ban
mưa xuống đất.” Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ.
Và đúng là như vậy. Người đàn bà goá phụ và con
trai có đủ ăn trong nhiều ngày. Bột không vơi
trong hũ, dầu cũng không
cạn trong vò,
y như lời
của CHÚA
đã phán
bảo.

Sau đó, Ê-li-gia về sống chung với người goá
phụ đó và con trai của bà. Ít lâu sau, một tai
nạn đáng thương ập đến. Đứa con trai của goá
phụ chết. Ông bế đứa trẻ
lên lầu và khóc, kêu
cầu CHÚA thương xót:
“Lạy CHÚA, Đức Chúa
Trời của con,
xin NGÀI cho
sinh khí đứa
trẻ nầy trở lại
trong thân xác
nó.” Quả là một
lời cầu xin
không thể xảy
ra được.

CHÚA nhậm lời kêu cầu của
Ê-li-gia và sinh khí của đứa
trẻ trở lại thân xác nó, và
nó sống lại. Ê-li-gia bồng
đứa trẻ đến trao cho mẹ nó.
“Bây giờ tôi biết rằng những
lời CHÚA phán từ miệng
ông thật là linh
nghiệm” người
đàn bà nói với
Ê-li-gia.

Ba năm sau, CHÚA sai Ê-li-gia quay về với nhà
vua, nói rằng “Ta sẽ cho mưa xuống đất trở
lại.”

Đi gặp A-hap? Bởi vợ của A-hap, Giê-xê-bên là
người đã giết hại hơn một trăm tiên tri của
CHÚA. Nhưng Ê-li-gia vẫn không cãi lệnh CHÚA,
ông đi và tìm gặp vua A-hap.

Khi A-háp chạm mặt
Ê-li-gia, Ê-li-gia
đã thách thức nhà
vua cho triệu tập
toàn dân I-sơ-ra-ên
và 850 nhà tiên tri
giả đến. Trên núi
Cạt-mên, Ê-li-gia
đến trước toàn dân
và nói: “Nếu CHÚA
là Đức Chúa Trời,
hãy theo Ngài.”

Ê-li-gia đã chuẩn bị sẵn hai con bò để làm
vật tế lễ. Nhưng không dùng lửa để thắp sáng.
Ê-li-gia nói: “Các ông hãy kêu cầu danh thần
của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh CHÚA.
Vị thần nào đáp lời bằng lửa, vị đó chính là Đức
Chúa Trời.” Toàn thể dân chúng đều đồng ý: “Đề
nghị rất hữu lý!”

Các tiên tri giả kêu cầu danh các tà thần của họ
từ sáng đến tối. Rồi, họ nhảy khập khiễng, và tự
lấy gươm giáo rạch mình đến chảy máu, nhưng lửa
vẫn không xuất hiện.

Sau đó, đến lượt
Ê-li-gia, ông ngâm
củi và vật tế lễ
vào nước, rồi cầu
nguyện rằng: “Lạy
CHÚA, xin hãy nge
lời thành khẩn của
con, hôm nay xin
Ngài cho dân nầy
biết rằng Ngài
chính là Đức Chúa
Trời…” Bấy giờ lửa
của CHÚA giáng
xuống, thiêu rụi
củi và của lễ
thiêu.

Sau đó, lửa
bùng cháy
thiêu đốt tất
cả các bàn
thờ bằng đá.

Khi toàn dân thấy vậy, họ liền
khóc, “Lạy CHÚA, Chúa đúng là Đức
Chúa Trời!” Ê-li-gia nói với họ:
“Hãy bắt tất cả các tiên tri của
Ba-anh, đừng để thoát một ai.”
Ê-li-gia đã làm thay việc mà đáng
lẽ vua A-hap phải làm từ lâu.
Ê-li-gia
giết tất
thảy
chúng.

Sau đó, người đầy tớ
của CHÚA, đã đến nói
A-háp rằng sắp có một
cơn mưa. Ngay sau khi đó,
một đám mây xuất hiện. Liệu
sẽ có một trận mưa sau hạn
hán ba năm khủng khiếp này?

Chẳng mấy chốc, bầu
trời trở nên tối
sầm, với mây đen
và gió thổi đển,
và một trận mưa
lớn đổ xuống. CHÚA
đã đổ mưa xuống.
CHÚA muốn cho dân
nầy hiểu rằng mọi
điều từ Ê-li-gia
phán đều là sự
thật. Ngài minh
chứng chỉ có Ngài
là Đức Chúa Trời.

Bạn có nghĩ liệu vua
A-háp sẽ thực sự kính
sợ Đức Chúa Trời và
người đầy tớ Ê-li-gia
của Ngài hay không?
Không! Giê-xê-bên còn
tìm cách giết Ê-li-gia,
nhưng Ê-li-gia đã chạy
thoát. Cuối cùng, A-háp
bị mất mạng trong một
cuộc chiến và các đầy
tớ đã đẩy Giê-xê-bên
xuống từ một tường
thành cao ngất trong
hoàng cung. Xác bà
tan nát dưới những
tán đá.

Sau đó, sự
gì đã xảy đến
với Ê-li-gia?
Một ngày, CHÚA
sai một xe chiến mã bằng
lửa được kéo bằng các ngựa
lửa đến; và Ê-li-gia, người
con thét ra lửa của CHÚA đã
được cất lên trời trong
một cơn gió lốc.

Người đàn ông thét ra lửa
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Vua I chương 17-19; Vua II chương 2

“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

