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Giai-ru là thầy tế lễ do Thái, người thờ phượng
Chúa và giảng dạy lời Chúa cho người khác. Một
ngày nọ, nỗi buồn ghê gớm đã đến với Gia-rai.
Con gái yêu quý của ông,
12 tuổi, bị bệnh. Dường
như không ai có thể
giúp bé gái. Đó là
một căn bệnh trầm
trọng. Gia-rai biết
rằng con gái ông
sẽ chết.

Chỉ có một người có thể giúp được con
gái của Gia-rai mà thôi. Gia-rai đi tìm
Chúa Giê-su và đưa Ngài về nhà mình.
Gia-rai biết rằng những thầy tế lễ
bạn ông sẽ không hài lòng Chúa
Giê-su.

Nhưng Gia-rai
không quan tâm.
Ông ta phải cứu
con gái mình
trước khi cô
bé chết.

Gia-ra
đã tìm thấy
Chúa Giê-su
giữa đám
đông. Ông
ta quỳ xuống
nơi chân
Chúa Giê-su
và khẩn cầu
“Con gái nhỏ
tôi đang hấp
hối. Xin
Thầy đến đặt
tay cứu cho
nó sống”.

Chúa Giê-su đi cùng
Gia-rai. Nhưng họ không
thể đi nhanh vì đoàn
người quá đông. Một
người đàn bà bị bịnh 12
năm rồi. Bà ta đã chạy
chữa qua tay nhiều thầy
thuốc (tốn hết tiền)
nhưng bệnh không dứt.
Ồ, sao bà ta lại muốn
gặp Chúa Giê-su.

Bà ta có thể là gì? Người đàn bà
tự nhủ: “Nếu tôi mà sờ được áo của
Ngài, thế nào cũng lành bệnh”. Bà
ta di chuyển gần đến Chúa Giê-su
rồi giơ tay ra sờ áo Ngài.

Phép lạ! Phép lạ! Người
phụ nữ được lành bịnh.
Ngay lập tức! Lành bịnh
hoàn toàn! Bà ta biết
được mình đã được chữa
lành hoàn toàn. Nhưng rồi
có một giọng nói cất lên.
Chúa Giê-su hỏi: “Ai đã
sờ vào áo Ta?”. Đám đông
đã chạm vào Ngài. Nhưng
người phụ nữ được lành
bịnh biết là Ngài muốn
bà ta kể cho Ngài nghe
về phép lạ. Trong sợ hãi,
bà ta kể cho Chúa Giê-su
nghe toàn bộ sự thật.

Ngay lúc đó, đầy
tớ nhà Gia-rai đến.
Gương mặt họ toát ra
một câu chuyện buồn
trước khi họ nói. Họ
nói với Gia-rai “Con
gái chủ qua đời rồi”.
Chết! Trễ rồi. Có lẽ,
nếu người phụ nữ
không trì hoãn mọi
thứ ….có lẽ, nếu ….
Chết! Con gái nhỏ
yêu quý của Gia-rai
đã qua đời.

Khi Chú Giê-se
nghe được, Ngài
đáp, “Đừng sợ; chỉ
tin mà thôi, con
bé sẽ sống lại”.
Chắc chắn rất khó
để Gia-rai thực
sự tin vào Chúa
Giê-su. Con gái
ông ta đã chết.

Ở nhà, mọi người đang
khóc thương cô bé. Chúa
Giê-su phán “Cháu không
chết đâu mà chỉ ngủ
thôi”. Nhiều người cười
nhạo Ngài. Họ biết
là con bé
đã chết.

Chúa Giê-su bảo
mọi người lui ra,
cầm tay con bé và
nói “con gái nhỏ
bé, Ta truyền cho
con, hãy dậy”.

Gia-ra cũng ở đó.
Vợ ông ta cũng ở đó.
Ba môn đệ của Ngài
cũng ở đó. Tất cả họ
đều nghe lời Chúa
Giê-su. Bé gái nhỏ
bé đã chết rồi cũng
sẽ nghe phải không?

Cô bé đã
nghe được mệnh
lệnh của Chúa
Giê-su! Linh
hồn cô bé đã
quay về và
cô bé dậy
ngay lập
tức. Chúa
Giê-su đã
đem con
bé về từ
cõi chết.

Ba mẹ của cô bé kinh ngạc. Chúa Giê-su bảo họ
cho cô bé ăn. Họ chắc rất hạnh phúc và biết ơn
Chúa Giê-su nhường nào. Quyền năng và tình yêu
tuyệt vời của Chúa Giê-su đã đem con gái của họ
trở về từ cõi chết.

Cô bé sống hai lần
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Mác chương 5, Lu-ca chương 8

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

Kết thúc

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 3:16

