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An-nê là mӛt ngѬӟi phӧ nӱ hiӃn lành, là vӥ cөa
Ên-ca-na, mӛt ngѬӟi đàn ông tӯ tӁ. Cҥ hai cùng
thӟ phѬӥng Chúa và tӯ tӁ vӝi ngѬӟi khác. NhѬng
An-nê vҭn thiӁu mӛt thӫ trong cuӛc đӟi mình. Bà
ta muӓn có mӛt đӫa con.
Àh, bà ta muӓn có mӛt
đӫa con Ѭ! Bà ta chӟ
đӥi, cҩu nguyӉn, rӕi
hi vӏng và rӕi chӟ
đӥi thêm nӱa. Bà
ta cǊng chҵng
có con!
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Hàng năm, An-nê đi thӟ
phѬӥng Chúa tңi mӛt ĈӃn
tңm. Năm nӏ bà giao Ѭӝc
vӝi Chúa rҳng nӁu Ngài
cho bà sinh mӛt đӫa bé
trai, bà sҿ dâng con
trai mình làm đҩy
tӝ Chúa trӏn đӟi.
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VӍ tӁ lӇ cao tuӗi
Hê-li nhìn thҧy
An-nê cҩu nguyӉn.
Ông ta nghƭ rҳng
An-nê đang say
rѬӥu bӡi lҿ môi
bà mҧp máy chӫ
miӉng bà không
nói nên lӟi.
Hê-li đã
quӡ trách
An-nê!

NhѬng An-nê kӅ
cho Hê-li nghe
rҳng bà cҩu xin
mӛt đӫa con và
lӟi giao Ѭӝc cөa
bà vӝi Chúa. Ông
Hê-li đáp: “Xin
chӍ yên tâm vӃ
nhà Và Cҩu xin
Ĉӫc Chúa trӟi ban
cho chӍ điӃu chӍ
cҩu xin Ngài”.
Lӟi nói cөa Hê-li
cho An-nê thêm
niӃm hi vӏng.
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Ngay lүp tӫc, niӃm vui đã chiӁm trӏn trái tim
An-nê. “Chúa vҭn còn nhӝ đӁn bà” và đã đáp lңi
lӟi cҩu nguyӉn cөa bà. An-nê và Ên-ca-na có mӛt
bé trai và đҹt tên là Sa-mu-ên (nghƭa là “Chúa
nghe thҧy lӟi cҩu nguyӉn”). NhѬng An-nê sҿ nhӝ
đӁn Ĉӫc Chúa Trӟi và lӟi giao Ѭӝc cөa bà vӝi
Ngài chӫ?

An-nê không đӁn
ĈӃn Thӟ tңm trong
mӛt năm. Trӟi! Bà
ta đã quên lӟi
giao Ѭӝc vӝi Ĉӫc
Chúa Trӟi rӕi sao?
Không đâu, An-nê
chӟ đӥi cho đӁn
khi Sa-mu-ên đө
lӝn đӁ có thӅ ӡ
lңi ĈӃn thӟ và phӧ
giúp Hê-li viӉc
Chúa. Rӕi bà ta
cǊng đѬa Sa-mu-ên
đӁn ĈӃn thӟ.
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Chúa ngӥi
khen lòng trung
thành cao quý
cөa An-nê. Sau
Sa-mu-ên, Chúa
ban cho bà thêm
ba ngѬӟi con
trai và hai
ngѬӟi con gái.
Hàng năm, An-nê
đӃu đӁn ĈӃn thӟ
đӅ thӟ phѬӥng
Chúa – và mang
theo mӛt áo
choàng mӝi
bà may cho
Sa-mu-ên.
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Sa-mu-ên
duy nhҧt
trai cөa
Phi-nê-a

không phҥi là ngѬӟi
giúp Hê-li. Hai con
Hê-li là Hóp-ni và
cǊng phӧ viӉc ӡ đó.
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NhѬng chúng không tôn kính
Chúa, chúng làm nhӱng điӃu
đӛc ác và quyӁt không thay đӗi
thүm chí ngay cҥ khi cha cөa
chúng Hê-li van nài chúng. Lҿ
ra Hê-li nên đuӗi chúng ra khӑi
ĈӃn nhѬng Hê-li
đã không
làm thӁ.
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Hê-li bҥo
Sa-mu-ên, NӁu
Ngài gӏi con,
con phҥi đáp
rҳng “Lңy Chúa,
xin phán dңy.
Tôi tӝ Ngài đang
nghe”. Và Chúa
đã gӏi Sa-mu-ên
mӛt lҩn nӱa, và
cho cүu ta mӛt
lӟi phán rҧt
quan trӏng.
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Lӟi cҥnh báo cөa Chúa đã thành
sӳ thүt. Suӓt chiӁn tranh vӝi
ngѬӟi Phi-li-tin, hai đӫa con
xҧu xa cөa Hê-li đã đѬa rѬѪng
giao Ѭӝc cөa Ĉӫc Chúa Trӟi ra
trѬӝc mҹt kҽ thù cөa binh
lính Y-sѪ-ra-ên. Kҽ thù
cѬӝp rѬѪng giao Ѭӝc rӕi
giӁt chӁt Hóp-ni và
Phê-ni-a cùng vӝi
nhiӃu ngѬӟi dân
Y-sѪ-ra-ên. Khi
Hê-li nghe đѬӥc
tin này, ông
té bүt ngӯa,
bӅ gáy và chӁt
vào ngày hôm đó.

Vào mӛt đêm,
Sa-mu-ên nghe
thҧy mӛt giӏng
nói đang gӏi anh
ta. Cүu bé nghƭ
rҳng Hê-li đang
gӏi mình. Cүu
bé đáp “Dң, con
đây”. Hê-li bҥo
“Ta không có gӏi
con”. ĈiӃu đó đã
xҥy ra ba lҩn.
Và rӕi Hê-li
biӁt rҳng Chúa
muӓn phán vӝi
Sa-mu-ên.
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Vào buӗi sáng, Hê-li gӏi Sa-mu-ên. Ông
ta hӑi “Ĉӫc Chúa trӟi đã phán dңy con nhӱng
gì?” Sa-mu-ên đã kӅ cho ông ta mӏi điӃu. Ĉó là
mӛt lӟi phán xҧu - Chúa sҿ hөy diӉt cҥ gia đình
Hê-li bӡi vì Hóp-ni và
Phi-nê-a tàn ác.
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RѬѪng giao Ѭӝc cөa Ĉӫc Chúa Trӟi đã mang rұc
rӓi đӁn vӝi ngѬӟi Phi-li-tin. Hӏ đҹt rѬѪng giao
Ѭӝc trong miӁu thӟ thҩn Ĉa-gôn, Chúa không có
thүt. Vào buӗi sáng, tѬӥng Ĉa-gôn té nҳm sҧp
xuӓng. Hӏ đӣ tѬӥng Ĉa-gôn lên nhѬng sáng hôm
sau, hӏ lңi thҧy tѬӥng té nҳm sҧp xuӓng trѬӝc.
Lҩn này tѬӥng Ĉa-gôn bӍ vӣ thành nhiӃu mҥnh.
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BӉnh tүt và cái
chӁt gieo rұc khұp
Phi-li-tin. Muӓn
biӁt xem liӉu có
phҥi Chúa đang
trӭng phңt hӏ, dân
Phi-li-tin cho hai
con bò kéo rѬѪng
qua biên giӝi.
NhѬng hӏ giӱ lңi
hai con bê con.
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Và rӕi Sa-mu-ên
đã trѬӡng thành,
ông nói chuyӉn
vӝi toàn dân
Y-sѪ-ra-ên. “NӁu
anh chӍ em thүt
lòng muӓn quay
vӃ vӝi Chúa …
Ngài sҿ giҥi cӫu
anh chӍ em khӑi
tay ngѬӟi
Phi-li-tin.”
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Sa-mu-ên, đҩy tӝ trai cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên chѬѪng 1-7

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

Hӏ nói vӝi nhau
rҳng “NӁu hai con
bò kéo rѬѪng vӃ
hѬӝng Y-sѪ-ra-ên
và đӅ hai con bò
con lңi, chúng ta
sҿ biӁt là Chúa đã
làm điӃu đó”. Và
hai con bò đi
thҵng mӛt đѬӟng!
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Toàn dân nghe theo
nhà tiên tri trung
thành cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi. Và bàn tay
cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
đã chӓng lңi dân
Phi-li-tin suӓt
giai đoңn Sa-mu-ên
trӍ vì.

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.

