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Tình hình tңi Y-sѪ-ra-ên ngày càng tӕi tӉ hѪn.
Vua chúa nѪi đây đӃu hӁt thҥy căm ghét Ĉӫc Chúa
Trӟi. Mӛt bӓi cҥnh thүt là không ra gì! Sau
đó, con cháu hӏ cǊng căm ghét Ĉӫc Chúa Trӟi mà
thӟ phѬӥng các tà thҩn.

LiӉu có ai còn yêu mӁn Ngài nӱa chăng? May
thay, sӓ ít con dân vҭn còn trung tín vӝi Ngài.
Vào mӛt ngày, Chúa đã tӑ ra cho mӛt trong sӓ hӏ
là Ê-li-gia.
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Ĉó là nңn đói kém
kinh khөng! Chúa
không muӓn ngѬӟi
dân I-sѪ-ra-ên
cөa Ngài cӫ
tiӁp tӧc tӛi
ác cөa hӏ.

Ê-li-gia đӁn nói
vӝi vua A-hap:
“Vì Ĉӫc Chúa Trӟi
hҳng sӓng cөa
I-sѪ-ra-ên,
mà tuyên bӓ
rҳng trong
nhӱng năm tӝi,
sҿ không có
sѬѪng hoҹc mѬa
rѪi xuӓng đҧt,
trӭ phi tôi
tuyên bӓ lңi.”
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Sau
Ĉӫc
nѪi
mӛt

khi cҥnh báo trѬӝc cho nhà vua,
Chúa Trӟi đѬa Ê-li-gia đӁn mӛt
yên tƭnh. Ê-li-gia sӓng trong
cái khe và chӟ đӥi.

Tuy nhiên, sau mӛt thӟi gian, nѬӝc trong
khe khô cңn, bӡi vì trong xӫ không có
mѬa. Lӟi cөa CHÚA quҥ thүt linh nghiӉm.
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Ĉӫc Chúa Trӟi sai chim quң mang thӫc
ăn đӁn cho ông. Buӗi sáng và tӓi
chúng mang bánh và thӍt đӁn. Ông
uӓng nѬӝc trong khe ҧy.
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Khұp I-sѪ-ra-ên, nѪi đâu cǊng thiӁu nѬӝc.
Mùa màng thҧt bát. DӍch đói lan rӛng. ĈӁn
nәi, Ê-li-gia cǊng tӳ hӑi rҳng ông ta sҿ
thӁ nào nӁu đӁn nguӕn nѬӝc cǊng cңn hӁt.

6

8

Chúa phát vӝi
Ê-li-gia, “Hãy
đӫng dүy, đi đӁn
Xa-rê-phát và hãy
ӡ tңi đó. Này, Ta
đã truyӃn cho mӛt
goá phӧ kia nuôi
ngѬѪi”. Chúa đã
biӁt trѬӝc mӏi
nhu cҩu cөa con
cái Ngài.

NhѬng lҿ đó cách
cөa Ngài không
giӓng vӝi cách
thông thѬӟng
cөa thӁ gian.
Ê-li-gia khiêm
tӓn vâng phӧc
Ĉӫc Chúa Trӟi.
Khi ông đӁn
cӗng thành
Xa-rê-phát,
quҥ vүy, có mӛt
goá phӧ đang
lѬӥm cөi ӡ đó.
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Ông nói: “Xin bà vui
lòng lҧy bình đem mӛt
ít nѬӝc cho tôi. Xin
bà cǊng đem cho tôi
mӛt miӁng bánh nӱa.”
NhѬng bà đáp, “Tôi
không có bánh. Tôi
chӋ còn mӛt nұm bӛt
trong hǊ và mӛt
chút dҩu trong
vò.”

Ĉáng buӕn, ngѬӟi
đàn bà nói vӝi
nhà tiên tri là
khi nhӱng thӫ
đó hӁt, bà và
con trai mình
sҿ chӁt đói.

11
Sau đó, Ê-li-gia vӃ sӓng chung vӝi ngѬӟi goá
phӧ đó và con trai cөa bà. Ít lâu sau, mӛt tai
nңn đáng thѬѪng үp đӁn. Ĉӫa con trai cөa goá
phӧ chӁt.
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Ê-li-gia nói vӝi bà: “Bà đӭng sӥ. NhѬng trѬӝc
hӁt, hãy làm mӛt bánh nhӑ, đem đӁn cho tôi, rӕi
sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà, vì có
lӟi cөa CHÚA, Bӛt trong hǊ sҿ không vѪi và dҩu
trong vò sҿ không cңn, cho đӁn ngày CHÚA ban
mѬa xuӓng đҧt.” Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ làm phép lң.
Và đúng là nhѬ vүy. NgѬӟi đàn bà goá phӧ và con
trai có đө ăn trong nhiӃu ngày. Bӛt không vѪi
trong hǊ, dҩu cǊng không
cңn trong vò,
y nhѬ lӟi
cөa CHÚA
đã phán
bҥo.
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Ông bӁ đӫa trҽ lên lҩu và khóc, kêu cҩu CHÚA
thѬѪng xót: “Lңy CHÚA, Ĉӫc Chúa Trӟi cөa con,
xin NGÀI cho sinh khí đӫa trҽ nҩy trӡ lңi trong
thân xác nó.” Quҥ
là mӛt lӟi cҩu
xin không thӅ
xҥy ra đѬӥc.
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CHÚA nhүm lӟi kêu cҩu cөa
Ê-li-gia và sinh khí cөa đӫa
trҽ trӡ lңi thân xác nó, và
nó sӓng lңi. Ê-li-gia bӕng
đӫa trҽ đӁn trao cho mһ nó.
“Bây giӟ tôi biӁt rҳng nhӱng
lӟi CHÚA phán tӭ miӉng
ông thүt là linh
nghiӉm” ngѬӟi
đàn bà nói vӝi
Ê-li-gia.
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Ĉi gҹp A-hap? Bӡi vӥ cөa A-hap, Giê-xê-bên là
ngѬӟi đã giӁt hңi hѪn mӛt trăm tiên tri cөa
CHÚA.

Ba năm sau, CHÚA sai Ê-li-gia quay vӃ vӝi nhà
vua, nói rҳng “Ta sҿ cho mѬa xuӓng đҧt trӡ
lңi.”
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NhѬng Ê-li-gia vҭn không cãi lӉnh CHÚA, ông đi
và tìm gҹp vua A-hap.
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Khi A-háp chңm mҹt
Ê-li-gia, Ê-li-gia
đã thách thӫc nhà
vua cho triӉu tүp
toàn dân I-sѪ-ra-ên
và 850 nhà tiên tri
giҥ đӁn. Trên núi
Cңt-mên, Ê-li-gia
đӁn trѬӝc toàn dân
và nói: “NӁu CHÚA
là Ĉӫc Chúa Trӟi,
hãy theo Ngài.”
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Ê-li-gia đã chuҫn bӍ sҷn hai con bò đӅ làm
vүt tӁ lӇ. NhѬng không dùng lӯa đӅ thұp sáng.
Ê-li-gia nói: “Các ông hãy kêu cҩu danh thҩn
cөa các ông, còn tôi, tôi sҿ kêu cҩu danh CHÚA.
VӍ thҩn nào đáp lӟi bҳng lӯa, vӍ đó chính là
Ĉӫc Chúa Trӟi.” Toàn thӅ dân chúng đӃu đӕng ý:
“ĈӃ nghӍ rҧt hӱu lý!”
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Các tiên tri giҥ kêu cҩu
hӏ tӭ sáng đӁn tӓi. Rӕi,
và tӳ lҧy gѬѪm giáo rңch
nhѬng lӯa vҭn không xuҧt

danh các tà thҩn cөa
hӏ nhҥy khүp khiӇng,
mình đӁn chҥy máu,
hiӉn.

Sau đó, đӁn lѬӥt
Ê-li-gia, ông ngâm
cөi và vүt tӁ lӇ
vào nѬӝc, rӕi cҩu
nguyӉn rҳng: “Lңy
CHÚA, xin hãy nge
lӟi thành khҫn cөa
con, hôm nay xin
Ngài cho dân nҩy
biӁt rҳng Ngài
chính là Ĉӫc Chúa
Trӟi…” Bҧy giӟ
lӯa cөa CHÚA giáng
xuӓng, thiêu rӧi
cөi và cөa lӇ
thiêu.
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Sau đó, lӯa
bùng cháy
thiêu đӓt
tҧt cҥ các
bàn thӟ
bҳng đá.
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Khi toàn dân thҧy vүy, hӏ liӃn
khóc, “Lңy CHÚA, Chúa đúng là
Ĉӫc Chúa Trӟi!” Ê-li-gia nói
vӝi hӏ: “Hãy bұt tҧt cҥ các
tiên tri cөa Ba-anh, đӭng đӅ
thoát mӛt ai.”
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Sau đó, ngѬӟi đҩy tӝ
cөa CHÚA, đã đӁn nói
A-háp rҳng sұp có mӛt
cѪn mѬa. Ngay sau khi đó,
mӛt đám mây xuҧt hiӉn. LiӉu
sҿ có mӛt trүn mѬa sau hңn
hán ba năm khөng khiӁp này?

Ê-li-gia đã làm thay
viӉc mà đáng lҿ vua
A-hap phҥi làm tӭ lâu.
Ê-li-gia giӁt tҧt
thҥy chúng.
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Chҵng mҧy chӓc,
bҩu trӟi trӡ nên
tӓi sҩm, vӝi mây
đen và gió thӗi
đӅn, và mӛt trүn
mѬa lӝn đӗ xuӓng.
CHÚA đã đӗ mѬa
xuӓng. CHÚA muӓn
cho dân nҩy hiӅu
rҳng mӏi điӃu tӭ
Ê-li-gia phán đӃu
là sӳ thүt. Ngài
minh chӫng chӋ có
Ngài là Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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Sau đó, sӳ gì đã xҥy
đӁn vӝi Ê-li-gia? Mӛt
ngày, CHÚA sai mӛt xe
chiӁn mã bҳng lӯa đѬӥc
kéo bҳng các ngӳa
lӯa đӁn; ...
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NgѬӟi đàn ông thét ra lӯa
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Vua I chѬѪng 17-19; Vua II chѬѪng 2

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

Bңn có nghƭ liӉu vua
A-háp sҿ thӳc sӳ kính
sӥ Ĉӫc Chúa Trӟi và
ngѬӟi đҩy tӝ Ê-li-gia
cөa Ngài hay không?
Không! Giê-xê-bên còn
tìm cách giӁt Ê-li-gia,
nhѬng Ê-li-gia đã chңy
thoát. Cuӓi cùng, A-háp
bӍ mҧt mңng trong mӛt
cuӛc chiӁn và các đҩy
tӝ đã đҫy Giê-xê-bên
xuӓng tӭ mӛt tѬӟng
thành cao ngҧt trong
hoàng cung. Xác bà
tan nát dѬӝi
nhӱng tán đá.
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... và Ê-li-gia,
ngѬӟi con thét ra
lӯa cөa CHÚA đã
đѬӥc cҧt lên trӟi
trong mӛt
cѪn gió lӓc.
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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.

