Kinh thánh cho trҽ em
Tҹng phҫm

Vua
Ĉa-vít
(Phҩn I)

Tác giҥ: Edward Hughes

NgѬӟi dӍch: Tâm Tӓng

NgѬӟi Chú thích: Lazarus

NgѬӟi sұp xӁp: Ruth Klassen

TruyӋn 20 trong sӕ 60 truyӋn

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

Ĉa-vít trҽ đang chңy trӓn. Vua Sau-lѪ muӓn giӁt
anh ta. Ĉa-vít sӓng trong đӕng vұng, trong mӛt
cái hang lӝn cùng vӝi 400 ngѬӟi theo.
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Có lúc, lính cөa vua Sau-lѪ dѬӟng nhѬ tìm thҧy
hӏ nhѬng Ĉa-vít tiӁp tӧc đi chuyӅn đӁn chә
khác.
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Ĉô-ê đҩy tӝ vua Sau-lѪ tâu rҳng các thҧy tӁ lӇ
đã giúp Ĉa-vít trӓn thoát. Sau-lѪ đã ra lӉnh
giӁt hӏ. NhѬng chӋ có Ĉô-ê sҷn lòng làm điӃu
đó! Ông ta tàn nhҭn dùng gѬѪm giӁt chӁt tám lăm
vӍ tӁ lӇ và gia đình cөa hӏ.
Thүt đӛc ác.

Mӛt ngày nӏ,
Sau-lѪ đang săn
tìm Ĉa-vít và
bѬӝc vào mӛt cái
hang nѪi Ĉa-vít
và nhӱng ngѬӟi
theo anh ta đang
lҭn trӓn. Sau-lѪ
chӋ có mӛt mình!
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Khi Sau-lѪ đi,
Ĉa-vít đã gӏi
NgѬӟi. “Ӡ
trong hang,
Tôi đã cұt
vңt áo cөa
cha,

Trong hang,
Ĉa-vít có
thӅ giӁt
chӁt
Sau-lѪ
dӇ dàng.

Thay vì
lӑi đӁn
tѪi cөa
dao găm

thӁ, anh ta len
gҩn và cұt vңt áo
Sau-lѪ bҳng con
sұc nhӏn.
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Sau-lѪ nói NgѬӟi ăn năn vì đã tìm cách giӁt
hңi Ĉa-vít. NhѬng ngay lүp tӫc, cѪn giүn lңi
nӗi lên và ông ta tүp trung binh lính khoҥng
ba ngàn ngѬӟi đӅ giӁt Ĉa-vít. Mӛt buӗi tӓi,
trong lúc quân lính ngө, Ĉa-vít và A-bi-sai,
mӛt trong nhӱng ngѬӟi lính cөa mình, lҽn vào
doanh trңi cөa vua nѪi Sau-lѪ đang nҳm ngө.

và đã không giӁt cha, thì
nhân đó mà biӁt và nhүn
rҳng nѪi tôi chҵng có sӳ
ác, hay phҥn nghӍch….”
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A-bi-sai thì thҩm
“Hôm nay, Ĉӫc Chúa
Trӟi đã nӛp kҽ thù
vào tay cүu”. “Bây
giӟ xin cho cháu
dùng cây giáo cөa
nó ghim cho nó mӛt
nhát xuӓng đҧt,
không cҩn đӁn nhát
thӫ hai”.
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Ĉa-vít không tán thành.
Ĉa-vít lҧy cây giáo và
bình nѬӝc cөa vua rӕi ra
đi. Ĉa-vít băng qua đӕi bên
kia, Ĉa-vít la lӝn cho đӁn
khi Sau-lѪ nghe thҧy. Mӛt
lҩn nӱa, Sau-lѪ nhүn biӁt
rҳng Ĉa-vít có thӅ đã giӁt
ông ta nhѬng Ĉa-vít không
làm vүy. NhѬng Ĉa-vít biӁt
rҳng anh ta không thӅ tin
lӟi Sau-lѪ thêm nӱa.

Cùng thӟi điӅm đó
Sa-mu-ên qua đӟi. Ông
là tiên tri mà Chúa
phán sӫc dҩu cho Sau-lѪ
đҩu tiên, và kӁ đӁn là
Ĉa-vít thành vua cөa
dân Y-sѪ-ra-ên. Khi dân
Phi-li-tin tҧn công dân
Y-sѪ-ra-ên, Sau-lѪ đã
làm điӃu tӕi tӉ mà
Chúa không cho phép.
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Ông ra lӉnh cho mӛt phӧ nӱ gӏi hӕn Sa-mu-ên tӭ
cõi chӁt. Tӓi hôm đó, Sau-lѪ nhүn đѬӥc mӛt lӟi
phán.

“…Ĉӫc Chúa TRӟi đã lìa bӑ vua và
trӡ thành kҽ thù cөa vua….Chúa lҧy
ngôi nѬӝc khӑi tay vua và giao cho
Ĉa-vít, ngѬӟi láng giӃng cөa vua.
Ngày mai vua và các con vua sҿ ӡ
vӝi tôi. Chúa sҿ giao trңi quân
Y-sѪ-ra-ên vào tay quân Phi-li-tin”.
Khi Sau-lѪ nghe đѬӥc điӃu đó, ông
hoҥng sӥ ngã xuӓng đҧt.

12

11
Quân Phi-li-tin chӓng lңi
quân Y-sѪ-ra-ên, và nhiӃu
binh lính Y-sѪ-ra-ên bӑ
trӓn. Quân Phi-li-tin
giӁt chӁt các
con trai cөa
Sau-lѪ, bao gӕm
cҥ Giô-na-than,
ngѬӟi bңn tӓt
cөa Ĉa-vít.

Vua sau-lѪ bӍ trӏng
thѬѪng do trúng cung
tên. Và vua bҥo
ngѬӟi vác binh khí
cho mình, “Hãy rút
gѬѪm ngѬѪi ra đâm
ta chӁt đi, kҽo bӏn
không cұt bì kia
đӁn đâm ta chӁt và
sӋ nhӧc ta”. NhѬng
ngѬӟi vác binh khí
tӭ chӓi vì quá sӥ.
Do vүy, Sau-lѪ liӃn
rút gѬѪm ra và lao
mình vào mǊi gѬѪm.
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Tìm thҧy xác cөa
Sau-lѪ và các con
vua, quân Phi-li-tin
treo xác trên thành
Y-sѪ-ra-ên chiӁm
đѬӥc. Các dǊng sƭ
Y-sѪ-ra-ên gӣ xác
vua, đem vӃ hӑa táng
rӕi lҧy cӓt chôn tңi
Y-sѪ-ra-ên.
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Mҹc dù Sau-lѪ tìm cách
giӁt Ĉa-vít nhѬng Ĉa-vít
vҭn tôn kính Sau-lѪ nhѬ
mӛt ngѬӟi Chúa đã xӫc
dҩu cho đӁn cùng.
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Vua Ĉa-vít (Phҩn I)
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Phҩn 1: Sa-mu-ên chѬѪng 24-31
Phҩn 2: Sa-mu-ên chѬѪng 1-2

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

Khi Da-vít nghe
đѬӥc hung tin,
ông than khóc vua
Sau-lѪ, Giô-na-than
– con trai vua và
con dân cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi và kiêng
ăn cho đӁn chiӃu.
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Bây giӟ Chúa tôn kính
Ĉa-vít, cho anh ta
làm vua thay vӍ trí
cөa Sau-lѪ.

18
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.

