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Lâu lұm rӕi, vào thӟi Vua Sau-lѪ cөa xӫ
Y-sѪ-ra-ên, cүu bé tên Ĉa-vít giúp các
anh em mình chăn bҩy cho cha.

Mҹc dҩu cүu bé nhӑ tuӗi nhҧt nhѬng lңi là cүu
bé khӑe mңnh và dǊng cҥm, yêu kính và tin Chúa.
Cүu ta sӓng ӡ thành BӁt-lê-hem.
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Mӛt lҩn, mӛt con sѬ tӯ
tҧn công bҩy vӕ lҧy con
chiên con làm mӕi. Cүu
bé Ĉa-vít trҽ tuӗi tҧn
công lңi con sѬ tӯ. giүt
con chiên ra khӑi, cүu
túm lҧy râu nó và giӁt
nó. Ĉa-vít biӁt rҳng
Chúa đã giúp cүu ta.
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Chúa bҥo Sa-mu-ên: “Con tiӁp
tӧc đau buӕn vӃ Sau-lѪ cho
đӁn chӭng nào? Ta sai con đӁn
gҹp Y-sai …. vì Ta đã chӏn
cho Ta mӛt trong nhӱng con
trai cөa ngѬӟi đӅ làm vua”.
Y-sai là cha Ĉa-vít.
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Khi Sa-mu-ên đӁn, Y-sai
cho bҥy đӫa con trai
mình đӁn trình diӉn
Sa-mu-ên. Và Sa-mu-ên
nói vӝi Y-sai, “Ĉӫc
Chúa Trӟi không chӏn
ai trong nhӱng ngѬӟi
này”. NgѬӟi duy nhҧt
còn lңi là đӫa con nhӑ
nhҧt Ĉa-vít. Cүu bé
đang chăn chiên ngoài
đӕng. Hӏ đѬa Ĉa-vít
đӁn. Và Ĉӫc Chúa Trӟi
phán “Ĉây đúng là
ngѬӟi Ta chӏn. Con
xӫc dҩu cho nó
làm vua”.
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Nhà tiên tri cөa
Ĉӫc CHúa Trӟi Samu-ên vҭn buӕn vì
vua Sau-lѪ không
theo lӟi Chúa.
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Mҹc dù Sa-mu-ên biӁt
rҳng vua Sau-lѪ có
thӅ giӁt ông vì chӏn
vua khác nhѬng nhà
tiên tri đã tuân lӟi
Ĉӫc Chúa Trӟi.
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Trong cung điӉn vua Sau-lѪ, Thҩn linh cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi đã rӟi khӑi Sau-lѪ và vua bӍ
quҧy nhiӇu. Ĉҩy tӝ vua cho rҳng nhңc hay có lҿ
làm tinh thҩn Sau-lѪ ӗn
đӍnh. Mӛt trong nhӱng
đҩy tӝ biӁt mӛt chàng
trai trҽ chѪi đàn hңc
hay. Bңn có thӅ
đoán đѬӥc đó
là ai không?
Ĉúng rӕi
Ĉa-vít.
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Sau khi Ĉa-vít trӡ vӃ nhà, Sau-lѪ có trүn đánh
lӝn vӝi ngѬӟi Phi-li-tin. Các anh cөa Ĉa-vít
đӃu theo vua Sau-lѪ ra trүn. Y-sai sai Ĉa-vít
mang thӫc ăn đӁn trai quân cho các anh mình và
thăm hӑi xem hӏ thӁ nào.

Nhңc cөa Ĉa-vít làm dӍu
Sau-lѪ và làm vua suy nghƭ
chân thүt. Sau-lѪ yêu cҩu
Y-sai cho Ĉa-vít ӡ lңi phӧc
vӧ NgѬӟi. Khi Sau-lѪ bӍ sӳ
sӥ hãi hoҹc sӳ ngã lòng quҧy
nhiӇu, Ĉa-vít lңi đem đàn
hңc ra gãy. Vua đѬӥc
giҥi khuây.
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Gô-li-át mӛt gã khӗng lӕ Phi-li-tin to lӝn làm
toàn quân Y-sѪ-ra-ên hoҥng sӥ.

Gô-li-át hét lӝn: “Hãy chӏn
mӛt ngѬӟi xuӓng đây đҧu vӝi
ta”. “NӁu ngѬӟi ҧy thұng đѬӥc
ta và giӁt ta, chúng ta sҿ
làm tôi mӏi cho các ngѬӟi”.
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Khi nhìn thҧy gã khӗng
lӕ, toàn dân Y-sѪ-ra-ên
chңy trӓn và khiӁp vía
kinh hӕn.
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Rӕi Ĉa-vít thѬa cùng Sau-lѪ,
“ThѬa bӉ hң, xin đӭng ai ngã
lòng vì tên Phi-li-tin đó.
Tôi tӝ cөa bӉ hң sҿ ra đi
chiӁn đҧu vӝi nó”. Sau-lѪ
muӓn Ĉa-vít mҹc áo giáp
và cҩm gѬѪm. Thay vào
đó, Ĉa-vít lҧy ná
và chӏn 5 hòn
cuӛi tӭ dòng
suӓi.
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Gô-li-át cѬӟi nhңo khi thҧy Ĉa-vit thүm chí
không mҹc áo giáp. Gã khӗng lӕ quát tháo “Ta
sҿ cho chim trӟi và thú rӭng ăn thӍt ngѬѪi”.
Ĉa-vít đáp “Ta đӁn vӝi
ngѬѪi nhân danh Chúa
toàn năng”. “Chính
ngày này, Chúa sҿ
nӛp ngѬѪi vào tay
ta….vì Chúa có
toàn quyӃn trên
chiӁn trүn”.

Rӕi Ĉa-vít tiӁn
thҵng đӁn chә
Gô-li-át. Vӭa
lúc cүu ta chңy,
cүu bé dùng ná
bұn viên sӑi vào
ngay chính giӱa
trán Gô-li-át.
Gô-li-át ngã
xuӓng.
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Ĉa-vít nhanh chóng rút gѬѪm cөa
Gô-li-át và chҹt đҩu nó. Khi dân
Phi-li-tin nhìn thҧy Gô-li-át
chӁt, hӏ bӑ chңy thӧc mңng.
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Vua Sau-lѪ không còn
nhӝ đây là Ĉa-vít ngѬӟi
đã gãy đàn hңc cho vua
khuây khӑa. Vua cho Ĉavít trông coi binh lính
– và rӕi ông ghen tӍ
vӝi Ĉa-vít khi thҧy dân
chúng ngӥi khen chiӁn
thұng cөa Ĉa-vít.
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Sau-lѪ nghƭ thҩm
“Bây giӟ chӋ còn
thiӁu cho nó ngôi
nѬӝc mà thôi?” Vì
vүy Sau-lѪ đӅ mұt
đӁn Ĉa-vít tӭ đó
vӃ sau.
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Tinh thҩn Vua Sau-lѪ bӍ quҧy nhiӇu trӡ lңi.
Vì thӁ Ĉai-vít chѪi đàn đӅ ông ta giҥi khuây.
Sau-lѪ phóng giáo Ĉa-vít ba lҩn.
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NhѬng Ĉa-vít đӃu tránh đѬӥc. Sau-lѪ sӥ Ĉa-vít,
vì ông biӁt Ĉӫc Chúa Trӟi đang ӡ cùng Ĉa-vít
và đã lìa khӑi mình.
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Ĉa-vít phҥi chңy trӓn khӑi Sau-lѪ. TrѬӝc khi
Ĉa-vít bӑ trӓn, Ĉa-vít và Giô-na-than đã lүp
giao Ѭӝc vӝi nhau. Hӏ hӫa vӝi nhau sҿ luôn luôn
giúp đӣ nhau.
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Ĉa-vít – cүu bé chăn chiên
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên chѬѪng 16-20

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

NhѬng con trai vua Sau-lѪ, Giô-na-than
yêu mӁn Ĉa-vít nhѬ anh em mình. Anh ta
cho Ĉa-vít hay “Cha tôi đang tìm giӁt
anh”. Do vүy Ĉa-vít đã thoát đѬӥc. Vӥ
Ĉa-vít đҹt mӛt ngѬӟi nӛm trên giѬӟng,
và thòng Ĉa-vít xuӓng nѪi cӯa
sӗ vào lúc nӯa đêm. Khi ngѬӟi
cөa Sau-lѪ đӁn vào sáng hôm
sau, Ĉa-vít đã
trӓn thoát.
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Hai ngѬӟi bңn tңm biӉt trong buӕn bҥ. Ĉa-vít
bұt đҩu lên đѬӟng tìm nѪi ӡ mӝi, nѪi mà Ĉa-vít
có thӅ sӓng mà không lo sӥ lính cөa Sau-lѪ tìm
giӁt ông.
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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.

