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TiӃng ViӋt
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Ĉó là mӛt ngày
thүt buӕn bã đӓi
vӝi Ma-na-se. Vua
Ê-xê-chia, cha ông vӭa
mӝi qua đӟi. Ma-na-sê
lên ngôi, trӍ vì con
dân cөa Chúa ӡ xӫ
Giu-đa, khi chӋ
mӝi mѬӟi hai tuӗi.
Ma-na-se không nghƭ
là mình sҿ trӍ vì
đӁn tүn 55 năm.
Ma-na-se cҩn có sӳ
dҭn dұt cөa Chúa
đӅ trӡ thành mӛt
ông vua tӓt.

NhѬng Ma-na-sê đã gңt bӑ Ĉӫc Chúa
Trӟi và làm nhӱng điӃu ác. Ma-na-sê
dӳng lңi các bàn thӟ đӅ thӟ cúng
tà thҩn. Ông thүm chí còn tңc tѬӥng
tѬӥng và đҹt trong đӃn thӟ Ĉӫc Chúa
Trӟi! CHÚA tӭng phán qua lӟi cөa
Môi-se, rҳng “NgѬѪi chӝ
chңm khұc các hình
tѬӥng. NgѬѪi cǊng
chӝ quǤ lңy hay
thӟ phѬӥng
chúng.”
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Khi dân Ngài không nghe theo, Ngài sҿ
trӭng phңt hӏ. Ĉó là nhӱng gì xҥy ra đӓi vӝi
Ma-na-sê và dân Giu-đa do ông cai trӍ. Ĉӫc
Chúa trӟi cho quân cөa A-si-ri đӁn tҧn công.
Và Ma-na-sê bӍ đҭn sang Ba-bi-lon trong xiӃng
xích.

Ma-na-sê tin phù
thuӷ, chiêm tinh và
bói toán. Ông xúi
giӧc dân mình rӟi bӑ
Ĉӫc Chúa Trӟi. Thүm
chí Vua còn thiêu
các con trai cөa
mình làm tӁ lӇ
cho tà thҩn. Sӳ
nghӍch đңo cөa
Ma-na-sê đã
khiӁn Ĉӫc
Chúa Trӟi
nӗi giүn.
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Trong cѪn hoңn
nңn tңi Ba-bi-lon,
Ma-na-sê cҩu khҫn
Chúa, Ĉӫc Chúa
Trӟi mình. Ông
hң mình thүt thҧp
trѬӝc mҹt Ĉӫc Chúa
Trӟi cөa tӗ phӧ
ngѬӟi và cҩu
nguyӉn.
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Ông không còn cҩu
nguyӉn nhӱng tà
thҩn chӁt. NhѬng,
liӉu Ĉӫc Chúa
Trӟi hҳng sӓng sҿ
trҥ lӟi Ma-na-sê
sau tҧt cҥ nhӱng
tӛi lәi ghӝm
ghiӁc cөa ông?
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Ĉúng vүy! Ĉӫc Chúa Trӟi đã nghe lӟi
cҩu nguyӉn cөa nhà vua và đã mang ông
trӡ lңi Giê-ru-sa-lem, ban ngai vàng
lңi cho vua và là vua cai trӍ dân
chúng. Tӭ đó Ma-na-sê biӁt rҳng Chúa
là Ĉӫc Chúa Trӟi cөa ngѬӟi.

Ma-na-sê trӡ thành ngѬӟi mӝi trong Ĉҧng
Christ. Ông dӏn hӁt các hình tѬӥng và thҩn
ngoңi bang ra khӑi đӃn thӟ và vӫt đi.
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Ông sӯa sang lңi bàn thӟ cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
và dâng lên nhiӃu lӟi cҥm tң. Sau đó, ông
ra lӉnh cho dân chúng phҥi thӟ lңy Ĉӫc Chúa
Trӟi cөa Y-sѪ-ra-ên. Thүt là mӛt thay đӗi
lӝn vӝi Ma-na-sê!

Khi Ma-na-sê qua đӟi, con trai ông là A-môn
lên ngôi và quay trӡ lңi thӟ cúng tà thҩn.
NhѬng ông không biӁt hң mình trѬӝc Ĉӫc Chúa
Trӟi nhѬ ngѬӟi cha Ma-na-sê. Tӛi lәi cөa A-môn
ngày mӛt chӕng chҧt, và cuӓi cùng ông bӍ chính
quҩn thҩn cөa mình ám sát ngay tңi tѬ dinh.
Ông trӍ vì đѬӥc hai năm.
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Giô-si-a, vӍ vua tiӁp
theo lên ngôi khi mӝi chӋ
tám tuӗi. Ông trӍ vì 31
năm và là ngѬӟi biӁt vâng
phӧc trong mұt Ĉӫc Chúa
Trӟi. Ông phá bӑ tҧt cҥ
nhӱng sӳ thӟ phѬӥng sai
trái và tà thҩn. Giô-si-a
nghiӃn nát tҧt cҥ hình
tѬӥng thành bӧi.

Vua Giô-si-a anh minh còn dӏn dһp và tu sӯa lңi
đӃn thӟ Ĉӫc Chúa Trӟi. Trong đӓng rác rѬӡi, mӛt
thҩy tӁ lӇ đã tìm thҧy quyӅn kinh luүt cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi đѬӥc trao cho Môi-sê.
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Khi vua nghe thҧy
nhӱng lӟi đѬӥc chép
trong kinh luүt, ông
xé bӑ y phӧc cөa
mình. Giô-si-a biӁt
nhӱng điӃu gian ác
kinh khөng mà tӗ phӧ
ông đã bҧt tuân vӝi
Luүt pháp cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi.

Nӱ tiên tri Hun-đa nói vӝi
Giô-xi-a: “CHÚA, Ĉӫc Chúa Trӟi
cөa Y–sѪ–ra–ên, phán thӁ này:
‘Này, Ta sҿ đem mӏi sӳ nguyӃn
rөa đã chép trong sách giáng
xuӓng nѪi này vì hӏ đã
dám tӭ bӑ Ta.’” NhѬng
vì Giô-xi-a đã hң
mình và vâng lӉnh
Ĉӫc Chúa Trӟi,
nên điӃu này
sҿ không xҥy
ra cho đӁn
lúc ông chӁt.
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Ĉӫc Chúa Trӟi đã
giúp Giô-si-a dҭn
dұt dân NgѬӟi vӃ vӝi
Ĉӫc Chúa Trӟi. Mӛt
ngày nӏ, trong lúc
đang dҭn dұt quân
đӛi chiӁn đҧu,
Giô-si-a đã bӍ
quân xң tiӇn cөa
kҽ thù bұn trúng
và bӍ trӏng thѬѪng.

Các tôi tӝ đã dùng
xe chiӁn mã chӡ ông
vӃ Giê-ru-sa-lêm,
nѪi sau đó ông qua
đӟi. Tҧt cҥ mӏi
ngѬӟi đӃu thѬѪng
khóc và sáng tác
nhӱng bài ai ca vӃ
vӍ vua Giô-si-a.
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Không lâu sau,
các triӃu đңi
đӃu bӍ sӧp đӗ.
NhѬng mӛt ngày
nào đó, mӛt vӍ
vua sҿ xuҧt hiӉn
và trӍ vì Y-sѪra-ên. Tên Ngài
là VUA CӨA CÁC
VÌ VUA VÀ
CHÚA CӨA CÁC
CHÚA.
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Vua tӓt, Vua xҧu
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Sӯ ký 2, chѬѪng 33-36

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Khi Chúa Giê-su
Christ xuҧt
hiӉn, Ngài đã bӍ
loài ngѬӟi chӓi
bӑ và phҥi chӍu
đóng đinh trên
thүp tӳ. NhѬng
khi Chúa Jesus
trӡ lңi, Ngài
không chӋ là Vua
cөa Y-sѪ-ra-ên
mà là cөa toàn
nhân loңi.
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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.

