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Sau khi Giô-suê
qua đӟi, toàn
dân Y-sѪ-ra-ên
không nghe theo
lӟi Chúa và gңt
Ngài ra khӑi
đӟi sӓng hӏ.

Chúa cho dân
láng giӃng
Ma-đi-an đӓt
nhà cӯa và mùa
màng cөa dân
Y-sѪ-ra-ên. Dân
Y-sѪ-ra-ên phҥi
sӓng trong hang
đӛng.
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Mӛt con dân
Y-sѪ-ra-ên,
Ghi-đe-ôn ұt
hҵn đã trӕng
lúa nѪi bí
mүt. Ghi-dê-ôn
đang đүp lúa
nѪi bàn

Dân Ma-đi-an không
biӁt nѪi này nhѬng
Chúa biӁt! Chúa đã
sai Thiên sӫ đӁn
truyӃn lӟi phán
cho Ghi-đê-ôn.

ép rѬӥu
dѬӝi mӛt
cái cây to.
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Chúa muӓn Ghi-đê-ôn thiêu hөy hình ҥnh sai lӉch
vӃ Chúa cөa cha mình và làm mӛt bàn thӟ mӝi cho
Ĉӫc Chúa Trӟi. Dù Ghi-đê-ôn sӥ bӍ giӁt nhѬng
ông đã làm theo mӉnh lӉnh Chúa.

Chúa cǊng muӓn Ghi-đê-ôn lãnh đңo quân lính
Y-sѪ-ra-ên chӓng lңi dân Ma-đi-an tàn ác. NhѬng
Ghi-đê-ôn sӥ hãi. Ông ta đã xin phép lң đҹc
biӉt đӅ biӁt rҳng Chúa đã phán vӝi ông. Rӕi
ông đҹt mӛt tҧm lông chiên trên sân đүp lúa.
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Ghi-đê-ôn
cҩu nguyӉn “NӁu
nѬӝc chӋ đӏng trên tҧm lông
chiên mà thôi, còn đҧt xung quanh
đӃu khô ráo, thì con biӁt rҳng Ngài
sҿ dùng tay con đӅ giҥi thoát cho
dân Y-sѪ-ra-ên nhѬ lӟi Ngài phán”.
7

Sáng hôm sau, đҧt xung quanh khô,
nhѬng TҦM LÔNG CHIÊN ѫӜT ĈҬM.
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Ghi-đê-ôn vҭn nghi
ngӟ. Bây giӟ ông muӓn
Chúa cho sѬѪng làm
Ѭӝt đҧt còn tҧm lông
chiên thì khô.

Sáng hôm sau – đҧt
Ѭӝt đҭm còn TҦM LÔNG
CHIÊN THÌ KHÔ!
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Chúa không muӓn dân Y-sѪ-ra-ên tӳ phӧ rҳng
“Chính tay ta đã giҥi thoát lҧy ta”. ChӋ có
Chúa là đҧng cӫu thӁ cөa dân Y-sѪ-ra-ên.

Ghi-đê-ôn bұt đҩu mӛt đӛi binh khoҥng 32,000
ngѬӟi. Chúa đã giҥm xuӓng còn 300 ngѬӟi.
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BiӁt rҳng Ghi-đê-ôn vҭn còn sӥ, Chúa cho ông ta
nghe lұng mӛt ngѬӟi lính Ma-đi-an kӅ vӝi ngѬӟi
lính khác vӃ mӛt giҧc mѪ lң. Trong giҧc mѪ, mӛt
cái bánh làm trңi cөa ngѬӟi Ma-đi-an ngã nhào
và sӧp đӗ.
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Mӛt tên bҥo vӉ khác sӥ hãi. Anh
ta khóc than “Ĉây là .. gѬѪm cөa
Ghi-đê-ôn…”. Khi Ghi-đê-ôn nghe
vӃ giҧc mѪ và ý nghƭa cөa nó, ông
ta biӁt rҳng Chúa sҿ ban cho
ông chiӁn thұng.
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Ghi-đê-ôn lên kӁ
hoңch tҧn công mӛt
đêm. Ông ta đѬa cho
mәi ngѬӟi lính mӛt
chiӁc kèn và mӛt
bình không và mӛt
bó đuӓc bên trong.
Hӏ bao vây quân
lính Ma-đi-an.

Theo hiӉu lӉnh cөa Ghi-đê-ôn, binh linh thӗi
kèn, đүp vӣ bình trên tay và giѪ cao bó đuӓc.
Ӕn ào quá! Hәn loңn quá! Binh lính Ma-đi-an sӥ
hãi thӫc dүy và chңy trӓn.
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Sau chuyӁn thұng lӝn này, dân Y-sѪ-ra-ên cҩu
xin Ghi-đê-ôn cai trӍ hӏ. Ghi-đê-ôn đáp lӟi:
“Ta sҿ không cai trӍ các ngѬӟi … mà Ĉӫc Chúa
Trӟi sҿ cai
trӍ các
ngѬӟi”.
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Ĉӛi quân nhӑ bé cөa Ghi-đê-ôn
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Các quan xét chѬѪng 6-8

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Ghi-đê-ôn biӁt rҳng chӋ có Chúa mӝi có quyӃn
cai trӍ cuӛc sӓng con dân Ngài.
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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.

