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VӍ lãnh đңo và thҫm phán cөa dân Y-sѪ-ra-ên,
Sa-mu-ên đã già. Ông ta cho hai con trai mình
xét xӯ dân Y-sѪ-ra-ên và thay ông phӧc vӧ Chúa.
NhѬng hai con trai
cөa Sa-mu-ên thì
xҧu xa. Hӏ mê
tiӃn và sӯ dӧng
quyӃn năng cөa
mình đӅ kiӁm
tiӃn bҧt chính.
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Dân Y-sѪ-ra-ên đau khӗ vì sӳ gian ác cөa hai
con trai ông. Thҫm phán không công bҳng. Dân
chúng phҥi trҥ tiӃn cho con trai cөa Sa-mu-ên
mәi khi nhӟ giúp đӣ.
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Các trѬӡng lão yêu cҩu “Hãy lүp cho chúng tôi
mӛt vua đӅ cai trӍ chúng tôi”. Hӏ không muӓn
hai con trai xҧu xa cөa Sa-mu-ên cai trӍ hӏ.
Hӏ muӓn có vua giӓng nhӱng nѬӝc xung quanh.

Phҥi có điӃu gì đó xҥy ra. Mӛt ngày nӏ, các
trѬӡng lão Y-sѪ-ra-ên tӧ tүp lңi cùng nhau và
yêu cҩu Sa-mu-ên giúp đӣ.

3

Sa-mu-ên
giүn dӱ.
Y-sa-rѪ-ên
đã có vua! Ĉӫc
Chúa Trӟi toàn
năng, Ĉӫc Chúa
Trӟi bҧt diӉt,
trӍ vì Y-sѪ-ra-ên.
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Ngài đã
tӭng giái
thoát cho dân
chúng khӑi cҥnh
nô lӉ ӡ xӫ Ai-cүp,
rңch biӅn đӑ đӅ
cho hӏ trӓn thoát.
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Lúc Sa-mu-ên cҩu nguyӉn, Ĉӫc Chúa Trӟi đáp,
“Chúng không gңt bӑ con đâu nhѬng chúng gңt bӑ
Ta, không cho Ta làm vua chúng nӱa.

KӁ đӁn Ngài ban
cho dân Y-sѪ-ra-ên
vùng đҧt màu mӣ.
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Chúa bҥo
Sa-mu-ên cҥnh
cáo ngѬӟi dân
rҳng vua trҩn
tӧc cөa hӏ sҿ
thu thuӁ hӏ;
lҧy thóc lúa
và huê lӥi tӭ
vѬӟn nho cөa
hӏ, bұt con
hӏ đi lính,
và bұt tӝ gái
làm viӉc cho
vua.

Chúng luôn thӟ lңy các tà thҩn. Cӫ nghe theo
lӟi chúng và lүp cho chúng mӛt vua”.

9
NhѬng dù sao
đi nӱa hӏ cǊng
muӓn có vua.

11
Anh ta tên
là Sau-lѪ.
Khi Sa-mu-ên
gҹp Sau-lѪ,
Ĉӫc Chúa
Trӟi phán
rҳng “NgѬӟi
này sҿ trӍ
vì dân Ta”.
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10
Chúa đѬa Sa-mu-ên
đӁn vӝi mӛt chàng
trai trҽ đһp
trai, rӧt rè và
rҧt cao-cao hѪn
ngѬӟi khác mӛt
cái đҩu.
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Vâng lӟi Chúa,
Sa-mu-ên xӫc dҩu
cho Sau-lѪ đӅ
thành vua cөa dân
Y-sѪ-ra-ên. Khi
Sa-mu-ên trình
diӉn Sau-lѪ vӝi
dân chúng, toàn
dân tung hô “Vua
vңn tuӁ!”.
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Mӛt kӁ hoңch đӛc ác! Tin tӫc vӃ lӟi hăm dӏa đã
đӁn tai vua Sau-lѪ. Vua cho binh lính sҷn sang
chiӁn đҧu.

Ngay lүp tӫc vua sau-lѪ bӍ thӯ thách. Dân
Am-môn rҧt ghét dân Y-sѪ-ra-ên, hӏ đã bao vây
thành Y-sѪ-ra-ên và dӏa móc mұt phҥi cөa tӭng
ngѬӟi mӛt.
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Khi hai bên
giao đҧu,
Sau-lѪ hөy
diӉt binh
lính Am-môn
và giҥi vây
thành. Vua
Sau-lѪ dâng
chiӁn thұng
lên Chúa
và nói “….
Hôm nay Ĉӫc
Chúa Trӟi đã
cӫu rәi dân
Y-sѪ-ra-ên!”
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Sau-lѪ biӁt rҳng Chúa muӓn anh ta chӟ cho đӁn
khi Sa-mu-ên đӁn dâng. NhѬng Sau-lѪ không theo
lӟi Chúa!
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16
Chúa đã ban cho Sau-lѪ chiӁn thұng vƭ đңi hôm
đó. NhѬng không phҥi lúc nào Sau-lѪ cǊng tôn
kính Chúa. Mӛt ngày nӏ, trѬӝc khi chiӁn đҧu vӝi
dân Phi-li-tin, Sau-lѪ
dâng Chúa vүt tӁ lӇ.
Sau-lѪ biӁt rҳng
đó là viӉc cөa
Sa-mu-ên.

18
Khi Sa-mu-ên đӁn, ông bҥo Sau-lѪ, “Vua cѬ
xӯ thүt dңi dӛt. Vua đã không giӱ mӉnh lӉnh
mà Chúa là Ĉӫc Chúa Trӟi vua đã truyӃn cho
vua. Bây giӟ ngôi vua sҿ không
bӃn”.
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Sau-lѪ có lҿ đã nghƭ rҳng đó
chӋ là mӛt lәi nhӑ. NhѬng
không vâng lӟi Chúa luôn
đáng sӥ.

Mӛt lҩn khác, Chúa
ban lӉnh cho Sau-lѪ
hөy diӉt dân đӛc
ác A-ma-léc.
NhѬng
Sau-lѪ
và binh
sƭ tha
mңng
cho vua
A-ga.

21
Hӏ cǊng giӱ lңi
nhӱng thӫ quý giá,
con chiên và bò.
Sau-lѪ nói
rҳng hӏ giӱ
lңi nhӱng
thӫ này đӅ
dâng tӁ lӇ
cho Chúa.

23
VӍ vua ngӓc ngӁch đһp trai
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên chѬѪng 8-16

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Sa-mu-ên bҥo Sau-lѪ,
“Vâng lӟi chұc chұn tӓt
hѪn dâng sinh tӁ. Vua
đã gңt bӑ lӟi Chúa, nên
Ngài cǊng gңt bӑ vua,
không cho cai trӍ dân
Y-sѪ-ra-ên nӱa”. Sau-lѪ
rҧt ăn năn vì tӛi lәi cөa
mình. NhѬng đã quá trӇ.
Phҩn còn lңi cөa cuӛc
đӟi Sau-lѪ cǊng không
hңnh phúc vì ông
không vâng theo
lӟi Chúa.

24
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.

