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Đó là một ngày
thật buồn bã đối
với Ma-na-se. Vua
Ê-xê-chia, cha ông vừa
mới qua đời. Ma-na-sê
lên ngôi, trị vì con
dân của Chúa ở xứ
Giu-đa, khi chỉ
mới mười hai tuổi.
Ma-na-se không nghĩ
là mình sẽ trị vì
đến tận 55 năm.
Ma-na-se cần có sự
dẫn dắt của Chúa
để trở thành một
ông vua tốt.

Nhưng Ma-na-sê đã gạt bỏ Đức Chúa
Trời và làm những điều ác. Ma-na-sê
dựng lại các bàn thờ để thờ cúng
tà thần. Ông thậm chí còn tạc tượng
tượng và đặt trong đền thờ Đức Chúa
Trời! CHÚA từng phán qua lời của
Môi-se, rằng “Ngươi chớ
chạm khắc các hình
tượng. Ngươi cũng
chớ quỳ lạy hay
thờ phượng
chúng.”

Ma-na-sê tin phù
thuỷ, chiêm tinh và
bói toán. Ông xúi
giục dân mình rời bỏ
Đức Chúa Trời. Thậm
chí Vua còn thiêu các
con trai của mình làm
tế lễ cho tà thần.
Sự nghịch đạo của
Ma-na-sê đã khiến
Đức Chúa Trời
nổi giận.

Khi dân Ngài không nghe theo, Ngài sẽ
trừng phạt họ. Đó là những gì xảy ra đối với
Ma-na-sê và dân Giu-đa do ông cai trị. Đức Chúa
trời cho quân của A-si-ri đến tấn công. Và
Ma-na-sê bị đẫn sang Ba-bi-lon trong xiềng
xích.

Trong cơn hoạn nạn tại
Ba-bi-lon, Ma-na-sê cầu
khẩn Chúa, Đức Chúa Trời
mình. Ông hạ mình thật
thấp trước mặt Đức Chúa
Trời của tổ phụ người và
cầu nguyện. Ông không
còn cầu nguyện những tà
thần chết. Nhưng, liệu
Đức Chúa Trời hằng sống
sẽ trả lời Ma-na-sê sau
tất cả những tội lỗi
ghớm ghiếc của ông?

Đúng vậy! Đức Chúa Trời đã nghe lời
cầu nguyện của nhà vua và đã mang ông
trở lại Giê-ru-sa-lem, ban ngai vàng
lại cho vua và là vua cai trị dân
chúng. Từ đó Ma-na-sê biết rằng Chúa
là Đức Chúa Trời của người.

Ma-na-sê trở thành người mới trong Đấng
Christ. Ông dọn hết các hình tượng và thần
ngoại bang ra khỏi đền thờ và vứt đi. Ông
sửa sang lại bàn thờ của Đức Chúa Trời và
dâng lên nhiều lời cảm tạ. Sau đó, ông ra
lệnh cho dân chúng phải thờ lạy Đức Chúa
Trời của Y-sơ-ra-ên. Thật là một thay đổi
lớn với Ma-na-sê!

Khi Ma-na-sê qua đời, con trai ông là A-môn
lên ngôi và quay trở lại thờ cúng tà thần.
Nhưng ông không biết hạ mình trước Đức Chúa
Trời như người cha Ma-na-sê. Tội lỗi của A-môn
ngày một chồng chất, và cuối cùng ông bị chính
quần thần của mình ám sát ngay tại tư dinh.
Ông trị vì được hai năm.

Giô-si-a, vị vua tiếp
theo lên ngôi khi mới chỉ
tám tuổi. Ông trị vì 31
năm và là người biết vâng
phục trong mắt Đức Chúa
Trời. Ông phá bỏ tất cả
những sự thờ phượng sai
trái và tà thần. Giô-si-a
nghiền nát tất cả hình
tượng thành bụi.

Vua Giô-si-a anh minh còn dọn dẹp và tu sửa lại
đền thờ Đức Chúa Trời. Trong đống rác rưởi, một
thầy tế lễ đã tìm thấy quyển kinh luật của Đức
Chúa Trời được trao cho Môi-sê.

Khi vua nghe thấy
những lời được chép
trong kinh luật, ông
xé bỏ y phục của
mình. Giô-si-a biết
những điều gian ác
kinh khủng mà tổ phụ
ông đã bất tuân với
Luật pháp của Đức
Chúa Trời.

Nữ tiên tri Hun-đa nói với Giô-xi-a: “CHÚA, Đức
Chúa Trời của Y–sơ–ra–ên, phán thế này: ‘Này,
Ta sẽ đem mọi sự nguyền rủa đã chép trong sách
giáng xuống nơi này vì họ đã dám từ bỏ Ta.’”
Nhưng vì Giô-xi-a đã hạ mình và vâng
lệnh Đức Chúa Trời, nên điều này
sẽ không xảy ra cho đến
lúc ông chết.

Đức Chúa Trời đã giúp Giô-si-a dẫn dắt dân
Người về với Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, trong
lúc đang dẫn dắt quân đội chiến đấu, Giô-si-a
đã bị quân xạ tiễn của kẻ
thù bắn trúng và bị trọng
thương. Các tôi tớ đã
dùng xe chiến mã chở
ông về Giê-ru-sa-lêm,
nơi sau đó ông qua đời.
Tất cả mọi người đều
thương khóc và sáng
tác những bài ai ca
về vị vua Giô-si-a.

Không lâu sau, các triều
đại đều bị sụp đổ. Nhưng
một ngày nào đó, một vị
vua sẽ xuất hiện và trị vì
Y-sơ-ra-ên. Tên Ngài là
VUA CỦA CÁC VÌ VUA VÀ
CHÚA CỦA CÁC CHÚA. Khi
Chúa Giê-su Christ xuất
hiện, Ngài đã bị loài
người chối bỏ và phải
chịu đóng đinh trên
thập tự. Nhưng khi
Chúa Jesus trở lại,
Ngài không chỉ là Vua
của Y-sơ-ra-ên mà là
của toàn nhân loại.

Vua tốt, Vua xấu
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Sử ký 2, chương 33-36

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

