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Giai-ru là thҩy tӁ lӇ do Thái, ngѬӟi thӟ phѬӥng
Chúa và giҥng dңy lӟi Chúa cho ngѬӟi khác. Mӛt
ngày nӏ, nәi buӕn ghê gӝm đã đӁn vӝi Gia-rai.
Con gái yêu quý cөa ông,
12 tuӗi, bӍ bӉnh. DѬӟng
nhѬ không ai có thӅ
giúp bé gái. Ĉó là
mӛt căn bӉnh trҩm
trӏng. Gia-rai biӁt
rҳng con gái ông
sҿ chӁt.

ChӋ có mӛt ngѬӟi có thӅ giúp đѬӥc con gái cөa
Gia-rai mà thôi. Gia-rai đi tìm Chúa Giê-su và
đѬa Ngài vӃ nhà mình. Gia-rai biӁt rҳng
nhӱng thҩy tӁ lӇ bңn ông sҿ không hài
lòng Chúa Giê-su. NhѬng Gia-rai
không quan tâm.

Ông ta phҥi cӫu
con gái mình
trѬӝc khi cô
bé chӁt.
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Gia-ra
đã tìm thҧy
Chúa Giê-su
giӱa đám
đông. Ông
ta quǤ xuӓng
nѪi chân
Chúa Giê-su
và khҫn cҩu
“Con gái nhӑ
tôi đang hҧp
hӓi. Xin
Thҩy đӁn đҹt
tay cӫu cho
nó sӓng”.

Chúa Giê-su đi
cùng Gia-rai.
NhѬng hӏ không
thӅ đi nhanh vì
đoàn ngѬӟi quá
đông. Mӛt ngѬӟi
đàn bà bӍ bӍnh 12
năm rӕi. Bà ta đã
chңy chӱa qua tay
nhiӃu thҩy thuӓc
(tӓn hӁt tiӃn)
nhѬng bӉnh không
dӫt. Ӕ, sao bà ta
lңi muӓn gҹp Chúa
Giê-su.
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Bà ta có thӅ là gì? NgѬӟi đàn
bà tӳ nhө: “NӁu tôi mà sӟ đѬӥc
áo cөa Ngài, thӁ nào cǊng lành
bӉnh”. Bà ta di chuyӅn gҩn đӁn
Chúa Giê-su rӕi giѪ
tay ra sӟ áo Ngài.

Phép lң! Phép lң! NgѬӟi phӧ
nӱ đѬӥc lành bӍnh. Ngay lүp
tӫc! Lành bӍnh hoàn toàn!
Bà ta biӁt đѬӥc mình đã
đѬӥc chӱa lành hoàn toàn.
NhѬng rӕi có mӛt giӏng nói
cҧt lên. Chúa Giê-su hӑi:
“Ai đã sӟ vào áo Ta?”. Ĉám
đông đã chңm vào Ngài.
NhѬng ngѬӟi phӧ nӱ đѬӥc
lành bӍnh biӁt là Ngài muӓn
bà ta kӅ cho Ngài nghe vӃ
phép lң. Trong sӥ hãi, bà
ta kӅ cho Chúa Giê-su nghe
toàn bӛ sӳ thүt.
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Ngay lúc đó, đҩy
tӝ nhà Gia-rai đӁn.
GѬѪng mҹt hӏ toát ra
mӛt câu chuyӉn buӕn
trѬӝc khi hӏ nói. Hӏ
nói vӝi Gia-rai “Con
gái chө qua đӟi rӕi”.
ChӁt! TrӇ rӕi. Có lҿ,
nӁu ngѬӟi phӧ nӱ
không trì hoãn mӏi
thӫ ….có lҿ, nӁu ….
ChӁt! Con gái nhӑ
yêu quý cөa Gia-rai
đã qua đӟi.

Khi Chú Giê-se
nghe đѬӥc, Ngài
đáp, “Ĉӭng sӥ; chӋ
tin mà thôi, con
bé sҿ sӓng lңi”.
Chұc chұn rҧt khó
đӅ Gia-rai thӳc
sӳ tin vào Chúa
Giê-su. Con gái
ông ta đã chӁt.
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Ӡ nhà, mӏi ngѬӟi đang
khóc thѬѪng cô bé. Chúa
Giê-su phán “Cháu không
chӁt đâu mà chӋ ngө
thôi”. NhiӃu ngѬӟi cѬӟi
nhңo Ngài. Hӏ biӁt
là con bé
đã chӁt.
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Cô bé đã
nghe đѬӥc mӉnh
lӉnh cөa Chúa
Giê-su! Linh
hӕn cô bé đã
quay vӃ và
cô bé dүy
ngay lүp
tӫc. Chúa
Giê-su đã
đem con
bé vӃ tӭ
cõi chӁt.

Chúa Giê-su bҥo mӏi ngѬӟi lui ra, cҩm tay
con bé và nói “con gái nhӑ bé, Ta truyӃn cho
con, hãy dүy”. Gia-ra cǊng ӡ đó. Vӥ ông ta cǊng
ӡ đó. Ba môn đӉ cөa
Ngài cǊng ӡ đó. Tҧt
cҥ hӏ đӃu nghe lӟi
Chúa Giê-su. Bé
gái nhӑ bé đã
chӁt rӕi cǊng
sҿ nghe phҥi
không?
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Ba mһ cөa cô bé kinh ngңc. Chúa Giê-su bҥo hӏ
cho cô bé ăn. Hӏ chұc rҧt hңnh phúc và biӁt Ѫn
Chúa Giê-su nhѬӟng nào. QuyӃn năng và tình yêu
tuyӉt vӟi cөa Chúa Giê-su đã đem con gái cөa hӏ
trӡ vӃ tӭ
cõi chӁt.
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Cô bé sӓng hai lҩn
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Mác chѬѪng 5, Lu-ca chѬѪng 8

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

