
PHÉP LẠ: 2 EM BÉ TẠI AI CẬP BỊ CHÔN SỐNG 15 NGÀY VẪN CÒN SỐNG! 
 

AI BẰNG THIÊN CHÚA CHÚNG TA. HALELUIA.  
TẠ ƠN CHÚA.      

  
Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì 

chị này đọc Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với 
hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã 

lên tám.        

Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta 
đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết 

chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một thành 
viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người 

chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi 
dưới cát – VẪN CÒN SỐNG !     

 
Toàn quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ 

việc xảy ra, và kẻ sát nhân sẽ bị hành hình vào 
cuối tháng Bảy.       

 
Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm cách nào để có 

thể sống sót được và em đã trả lời : "Một người 
đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết 

thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi 

sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu 
dậy để mẹ cháu có thể cho em bú". Cô bé đã 

được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt phụ trách kênh tin tức trên 
Đài Truyền Hình Ai-Cập . Người này đã nói công khai trên truyền hình, "Đó chính là Đức 

Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế !"  
 

Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã thực hiện việc đó, các vết thương 
có nghĩa là Người thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ ràng là Người đang sống ! Đằng khác, 

cũng hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa 
trẻ không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự.  

 
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang phải trải qua một thời khắc khó khăn chưa biết xử trí ra 

sao về việc này, và việc phổ biến các phim ảnh "Chết Vì Đạo" cũng chẳng giúp được gì ! 
Ai-cập là một quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông và giáo dục tại vùng Trung 

Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện này sẽ được phổ biến rộng rãi. Đức Kitô vẫn 

đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Hãy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người.  
 

Đức Chúa phán, 'Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa". (Gr. 17) 
 
Nguồn: CBS 
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