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Vào mӛt ngày nӏ, bên trong ngôi đӃn cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi, có mӛt thҩy tӁ lӇ cao tuӗi tên là
Xa-cha-ri đang thұp hѬѪng.
Bên ngoài, mӏi ngѬӟi
đang cҩu nguyӉn.
Bҧt thình lình
Xa-cha-ri
run rҫy.

Mӛt thiên sӫ đã đӁn và nói “Ĉӭng sӥ hãi. Chúa
đã đѬa Ta đӁn đây. Vӥ ngѬѪi sҿ sinh mӛt cүu
con trai. Hãy đҹt
tên là Giăng.
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Con trai đó sҿ đѬӥc đҩy dҭy Ĉӫc thánh linh kӅ
tӭ lúc sinh ra. Con trai ngѬѪi sҿ làm nhiӃu
ngѬӟi trӡ lңi
cùng Chúa”.

“Hãy nói chuyӉn
vӝi chúng tôi,
Xa-cha-ri”. Nhӱng
ngѬӟi ӡ ngoài đӃn
không hiӅu đѬӥc.
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Hӏ không biӁt rҳng thiên
sӫ Giap-ri-ên đã nói rҳng
Xa-cha-ri sҿ không thӅ nói
đѬӥc cho đӁn lúc chào dӟi
cөa đӫa bé bӡi vì ông ta
tin vào sӫ điӉp tӭ Chúa.
Ông ta nghƭ vӥ ông
ta thì quá già đӅ
có thӅ sinh đѬӥc
mӛt đӫa con.
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Ngay lүp tӫc,
Ê-li-sa-bét
biӁt rҳng hӏ sҿ
có mӛt đӫa con.
Bà ta ngӥi ca
Chúa. Mӛt ngày
nӏ, hӏ hàng cөa
Ê-li-sa-bet,
Ma-ri đӁn thăm.
Ma-ri cǊng mong
đӥi mӛt đӫa
con.
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Ӡ nhà, Xa-cha-ri viӁt ra tҧt
cҥ nhӱng gì thiên sӫ đã nói
vӝi ông. Ê-li-sa-bet, vӥ ông
ta thүt tuyӉt vӟi. Hӏ luôn
cҩu nguyӉn đӅ có mӛt đӫa
con. ĈiӃu đó có thӅ xҥy
ra bây giӟ không?
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Khi Ma-ri đӁn,
Ê-li-sa-bet cҥm
nhүn đѬӥc sӳ
nhҥy nhót cөa
đӫa bé trong
cѪ thӅ mình.
Ê-li-sa-bet đҩy
dҭy Ĉӫc thánh
linh. Bà ta biӁt
rҳng con cөa
Ma-ri sҿ là đҧng
cӫu thӁ Giê-xu.
Hai ngѬӟi đàn
bà cùng nhau ca
ngӥi Chúa trong
sӳ hân hoan.
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Con cөa Ê-li-sa-bet
chào đӟi nhѬ lӟi giao
Ѭӝc cөa Ĉӫc Chúa Trӟi.
Nhӱng thҩy tӁ lӇ khác
nói rҳng: “Hãy gӏi đӫa
trҽ là Xa-cha-ri, giӓng
nhѬ cha cөa nó”.
Xa-cha-ri nhӝ
đӁn mӉnh lӉnh
cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi.

“Không, tên cөa đӫa
trҽ là Giăng”. Khi
Xa-cha-ri viӁt ra
nhӱng lӟi này thì
giӏng nói cөa Ông ta
cǊng trӡ lңi. Và rӕi
Ông ta ngӥi khen Ĉӫc
Chúa Trӟi.
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Khi Giăng lӝn lên,
anh ta giӓng Ê-li,
mӛt ngѬӟi con tuyӉt
vӟi cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi. Giăng nói vӝi
mӏi ngѬӟi rҳng có mӛt
ngѬӟi Met-si-a sҿ đӁn
đӅ ban phѬӝc cho hӏ.

Nhӱng thө lƭnh ngѬӟi
do thái rҧt ghét
Giăng bӡi vì anh ta
nói vӝi hӏ “Hãy hӓi
lәi đi, đӭng gây tӛi
lәi nӱa”. Hӏ không
muӓn nghe vӃ nhӱng
tӛi lәi cөa mình.
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Giăng tӭ chӓi và nói rҳng “NgѬӟi nên
làm phép báp-tem cho tôi”. NhѬng
Chúa Giê-xu nói “Hãy làm nhѬ
vүy đi” và Giăng
đã làm lӇ
báp-tem
cho Chúa
Giê-Xu.

Nhӱng ngѬӟi khác gӏi Giăng
là ngѬӟi làm phép báp-tem
bӡi vì Giăng đã dìm mӏi
ngѬӟi xuӓng nѬӝc đӅ
thӅ hiӉn hӏ đã
hӓi lәi. Mӛt
ngày nӏ, Chúa
Giê-xu đӁn đӅ
Giăng báp-tem.
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Giăng biӁt
rҳng Chúa
Giê-xu là con
trai cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi.
Giăng gӏi
Chúa Giê-xu
là con chiên
cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi ngѬӟi sҿ
lҧy đi tӛi
lәi cөa thӁ
giӝi này.

Ngay sau sӳ
báp-tem cөa
Giăng, Giăng
nhìn thҧy Ĉӫc
Thánh Linh ngӳ
trên Chúa Giêxu trong hình
hài cөa mӛt
con chim bӕ
câu. Ĉây là
đҧu hiӉu cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi.

15
Giăng đã đѬa
nhiӃu ngѬӟi đӁn
vӝi Chúa. NhѬng
Hê-rot, ngѬӟi ban
hành nhӱng quy
đӍnh tàn ác, đã
bӑ tù Giăng.
Giăng đã nói vӝi
Hê-rot: “Ĉó là
tӛi lәi cөa nhà
ngѬѪi khi sinh ra
Hê-rô-di-a, không
nên lҧy vӥ em
mình”.
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Hê-rot đã có mӛt bӱa tiӉc sinh
nhүt hoành tráng vào ngày sinh
nhүt mình. Con gái Hê-ro-di-a
đã vào nhҥy cho ông ta xem.
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Hê-rot biӁt rҳng
điӃu đó là sӳ
thүt. Ông cǊng
biӁt Giăng là đҩy
tӝ cөa Chúa, và
ngѬӟi duy nhҧt có
Ĉӫc Thánh Linh.
NhѬng ông ta không
muӓn dӭng tӛi lәi
cөa mình. Và Giăng
cǊng sҿ không
ngӭng viӉc rao
giҥng chӓng lңi
tӛi lәi, cho dù
Giăng phҥi
ӡ trong tù.
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Hê-rot rҧt hài lòng. Ông ta
hӫa: “Nàng sҿ có bҧt cӫ thӫ
gì nàng muӓn, thүm chí là
mӛt nӯa vѬѪng quӓc cөa ta”.
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Nàng ta tӳ
hӑi: “Mình
nên thӋnh cҩu
điӃu gì đây?”
NgѬӟi mһ đӛc
ác Hê-rô-di-a
rҧt căm ghét
Giăng đã bҥo
cho nàng ta
thӋnh cҩu
điӃu gì. ĈiӃu
đó thүt khөng
khiӁp.

Nàng ta nói vӝi Hê-rot:
“Hãy cho tôi cái đҩu
cөa Giăng Báp-tít”.
Ông ҧy hӓi hүn vӃ
lӟi giao Ѭӝc cөa
mình nhѬng cӝ lӟi
thӃ mà không thӅ
tӭ chӓi nàng.

21
Buӕn thay, nhӱng ngѬӟi bңn
cөa Giăng đã chôn thi thӅ
cөa ngѬӟi đҩy tӝ trung
thành và dǊng cҥm
cөa Chúa. ViӉc hҩu
Chúa cөa Giăng
đã kӁt thúc.
Có lҿ hӏ biӁt
là Chúa Giê-xu
có thӅ xoa
diӉu nәi
buӕn này
trong hӏ.

Hê-rot ra lӉnh: “Hãy
chém đҩu Giăng và
mang lңi đây”. Quân
lính cөa ông ta
đã tuân lӉnh.
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Mӛt ngѬӟi con đӁn tӭ Ĉӫc Chúa Trӟi
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Mác chѬѪng 6, Lu-ca chѬѪng 1, 3

“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.

