
CHÚA CHỜ CON 

“Trước vua, không có vua nào đã trở lại với Đức Chúa hết lòng, hết dạ và hết sức 

mình, theo đúng Luật Mô-sê, như vua; và sau vua, cũng chẳng thấy xuất hiện vua 
nào được như vua” (2 V 23:25). 

Đó là câu Kinh Thánh nói về vua Giô-si-gia, người lên 

ngôi cai trị Israel khi mới 8 tuổi, trị vì 31 năm (640-

609, trước công nguyên). Lúc 26 tuổi, nhà vua ra lệnh 
tu sửa Đền Thờ Thiên Chúa. Khi tu sửa, người ta phát 

hiện Sách Luật. Khi Giô-si-gia nghe đọc những lời trong 
sách đó, ông nhận ra ngay đó là lời của Thiên Chúa. 

Ông cũng biết rằng tổ tiên của ông đã “không vâng theo 
sách này”. 

Lúc đó, tư tế Khin-ki-gia-hu đến gặp nữ ngôn sứ Khun-

đa và bà nói những lời này: 

“Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: 

“Hãy nói với người đã cử các ngươi đến gặp Ta: Đức 
Chúa phán thế này: Ta sắp giáng hoạ xuống nơi đó, 

xuống dân cư ở nơi đó, đúng như mọi lời ghi chép trong 
sách vua Giu-đa đã đọc. Vì chúng đã bỏ Ta và đã đốt 

hương kính các thần khác để trêu giận Ta bằng mọi việc 
tay chúng làm, nên Ta đã bừng bừng nổi giận chống lại 

nơi này, và cơn giận đó sẽ khôn nguôi. Các ông hãy nói thế này với vua Giu-đa đã sai 
các ông đi thỉnh ý Đức Chúa: Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: những 

lời mà ngươi đã nghe. Vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Đức Chúa, khi nghe 
những gì Ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, những kẻ sẽ trở thành kinh tởm và 

đáng nguyền rủa; vì ngươi đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan Ta, thì Ta, Ta cũng 

đã nghe, sấm ngôn của Đức Chúa. Bởi thế, này Ta sẽ cho ngươi sum họp với tổ tiên 
ngươi, ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi. Mắt ngươi sẽ không thấy gì 

về tất cả tai họa Ta sắp giáng xuống nơi này” (2 V 22:15-20). 

Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng Thiên Chúa là tiêu chuẩn của sự thánh thiện, và cũng 
nói rõ ràng rằng khi con cái của Ngài vâng lời, Ngài sẽ ban tràn đầy ân sủng và lòng 

thương xót. 

Dù lịch sử gia đình bạn thế nào, nguồn gốc ra sao, hoặc bạn đã làm gì trong quá khứ, 

Thiên Chúa vẫn muốn tha thứ và phục hồi cương vị của bạn. Ngài đã sai Con Một của Ngài 
đến làm nhịp cầu để nối khoảng cách giữa sự thánh thiện của Ngài và tội lỗi của bạn. Ngay 

trong giông tố của cuộc đời, Ngài cũng không bỏ mặc bạn. Hãy xoay hướng về phía Ngài 
với tất cả lòng chân thành, trọn vẹn linh hồn và khả năng của bạn. Ngài vẫn đang chờ bạn 

đấy! 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng con, xin cảm tạ Ngài cho con nhận biết 
Ngài. Xin cảm tạ Ngài tha thứ, phục hồi và ban cho con chính Mình Máu Ngài làm 

thần lương nuôi dưỡng chúng con hằng ngày. Amen. 

 


