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Bấy giờ, dường như không đủ bò để kéo cày. Cần
phải có thêm một con nữa. Nhưng hoàn cảnh ấy
không đủ sức ngăn  cản người nông dân trẻ tên
Ê-li-sê. Anh ta    cùng làm việc với đàn bò để

thế chỗ của con bò bị thiếu.                   
Ê-li-sê chắc hẳn là người

đàn ông chăm chỉ,thông
minh và mạnh mẽ.
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Lại có người phụ nữ kia cùng 
chồng mình đã xây dựng một căn
phòng đặc biệt trong ngôi nhà họ,
vì vậy Ê-li-sê có 
chỗ trú chân mỗi
khi đi ngang 
qua nơi đó. 
Trong phòng 
có một cái 
giường, một
cái bàn, một
cái ghế và
một cái đèn 
bàn. Căn phòng 
đó luôn được dành 
cho Ê-li-sê.

Một ngày kia, Ê-li-sê gặp một quả phụ đang nợ
tiền mà không có khả năng chi trả. Chủ nợ đến
đòi bắt hai con          trai của bà làm 
nô lệ để trừ nợ. Ê-li-sê 
nói với bà:                    “Chị hãy đi,
đến các bà                     con xóm giềng
mượn những                     bình không...” 
Chúa                           sắp sửa ban cho

người goá phụ
này một điều
tuyệt vời.

Mặc dù Ê-li-sê rất buồn vì 
Ê-li đã về trời nhưng anh ta 
cầu xin Chúa cho ông quyền
năng giống như Chúa đã ban 
cho Ê-li. Ê-li-sê nhặt chiếc

áo choàng của Ê-li rồi đập
nó vào mặt nước

như thầy ông đã
làm. Nước sông rẽ
ra hai bên! Giờ
Ê-li-sê biết rằng
Chúa đang ở cùng

ông.

Người quả phụ này chỉ có mỗi một bình dầu trong 
nhà. Nhưng từ bình dầu nhỏ xíu ấy mà bà ta có 
thể đong đầy dầu vào nhiều bình khác. Giả sử nếu
lúc ấy nhà bà ta có được mấy cái bồn tắm, thì 
bạn nghĩ Chúa có sẵn lòng đong đầy dầu
vào những bồn tắm ấy cho 
bà ta không? Người quả
phụ bán những bình 
dầu này để cứu hai 
đứa con trai.

Trong khi Ê-li-sê 
đang đến thành 
Bê-tên, một bọn
trẻ chế giễu ông, 
rồi hét lên “Lên 
đi, ông sói đầu.”
Chúng không quan 
tâm Ê-li-sê chính 
là tôi tớ Chúa.
Tai hoạ đã ập đến
với chúng. Hai 
con gấu cái từ
trong rừng đi ra 
cấu xé bốn mươi
hai cậu trẻ đó.

Đương khi Ê-li-sê đang 
cày, một tiên tri của
Chúa là Ê-li đến và gọi
ông ta. Ông bỏ ruộng đất
mà đi làm đầy tớ Chúa.
Một ngày nọ, Chúa đưa
Ê-li về trời trong một
cơn gió lớn. Bấy giờ,
Ê-li-sê đã là tiên tri 
của Chúa đối với dân 

Y-sơ-ra-ên.
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Na-a-man lên đường đi gặp vị tiên tri ấy. Ông 
mang theo bạc, vàng, và những bộ quần áo đẹp để
làm quà tặng.

Tại vùng Si-ri-a gần
đó, có một người tên 
Na-a-man, là Tổng Tư
Lệnh quân đội. Ông 
rất dũng cảm và mạnh
mẽ, nhưng lại mắc
chứng bịnh phung.

Nhiều năm sau đó, đứa con trai đang ở ngoài
đồng cùng cha mình. Nó khóc oà lên và nói: “Con 
nhức đầu quá! Con nhức đầu quá!” Người ta bế nó
về cho mẹ nó, đứa bé ngồi trên đùi của mẹ cho
đến trưa thì chết. Người mẹ đặt nó nằm trên 
giường nơi Ê-li-sê thường ngủ. Bạn nghĩ ai
có thể giúp được
bà ấy
đây?

Vợ Na-a-man có một
cô nô tỳ là người
Y-sơ-ra-ên bị bắt
làm nô lệ. Em gái 
ấy thưa với bà, 
“Ôi phải chi ông 
chủ con Na-a-ma gặp
được ông tiên tri ở
Y-sơ-ra-ên thì ông 
ấy sẽ chữa cho ông 
chủ được lành.” 

Bạn cho rằng là Ê-li-sê? Chắc chắn rồi! Bà cưỡi
lừa tức tốc đi tìm ông. Ê-li-sê đến nhà bà, đi 
lên lầu một mình và cầu nguyện Đức Chúa Trời.
Chúa đã cứu sống thằng bé. Ê-li-sê gọi bà đến
và nói rằng: “Hãy đem     con bà đi.” Bà ắc hẳn
hạnh phúc đến              nhường nào!

Ê-li-sê luôn trăn trở làm thế nào để đáp lại
lòng tốt của đôi vợ chồng này. Khi ông nhận ra 
rằng họ không thể có con, Ông đã nói với bà vợ
một vài điều mà bà khó lòng tin được. “Cũng vào 
độ này sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai,” 
bấy giờ, điều nầy
với bà thật khó 
tin. Nhưng quả
đúng như lời
Ê-li-sê, một
năm sau con 
trai bà 
ra đời.
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Ê-li-sê người đàn ông của những phép lạ

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Vua II chương 2-13

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Chúa vẫn dùng 
người đầy tớ
Ê-li-sê thậm
chí sau khi 
ông đã qua 
đời. Ngày kia, 
có một người
đàn ông được
chôn cất trong 
cái hang nơi
Ê-li-sê đã 
được chôn cất
trước đó.

Thật khá 
may mắn
cho Na-a-man, 
đầy tớ của ông 
khuyên ông nên 
nghe theo lời
chỉ bảo của
Ê-li-sê. Vì 
thế, Na-a-man
đi xuống và 
ngâm mình dưới
dòng sông 
Giô-đanh 
bảy lần.

Khi xác chết
của người đàn 
ông đụng vào hài 
cốt của vị tiên
tri, người đàn 
ông đó liền sống
lại và đứng dậy.
Quả vậy, Chúa đã 
chứng tỏ Năng
quyền kỳ diệu của
Ngài qua người
tôi tớ trung
thành
Ê-li-sê.

Ngay sau đó, 
bệnh phung của
ông được chữa
lành. Từ đó trở
đi, Na-a-man chỉ
thờ phượng mỗi
Đức Chúa Trời,
là Chúa của
Ê-li-sa, Đấng
đã chữa lành 
bệnh phung 
cho ông.

Một tôi tớ của
Ê-li-sê đến và bảo
với Na-a-man rằng,
“Hãy đi, đến Sông 
Giô-đanh tắm bảy
lần, da thịt của
ngươi sẽ lành và 
được sạch bệnh.”
Nghe xong, Na-a-man 
nổi giận. Chẳng phải
ông không thể tắm ở
các con sông sạch sẽ
hơn tại Si-ri-a quê 
hương ông được sao? 
Rồi ông giận dữ bỏ

về.
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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 3:1625 60

Kết thúc
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