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CHÚA KÊU GỌI DÂN SỰ TRỞ VỀ CÙNG NGÀI 
Kinh thánh: Giô-ên 2:12-17 

Câu gốc: Giô-ên 2:12a Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng Ta.  

1. Mệnh lệnh của Chúa cho dân sự Ngài: Chỉ có một cách duy nhứt để thoát khỏi sự hủy diệt 

• Hãy hết lòng trở về cùng Ta: Giô-ên 2: 12a  Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết 

lòng trở về cùng Ta. → (Giê-rê-mi 2:32 Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, 

nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày 

không tính ra được. → Ô-sê 13:6 Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê 

rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên Ta.) 

2. Thái độ khi trở lại với Chúa: Hạ mình, khiêm nhường trước mặt Chúa. 

Giô-ên 2:12b kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. 13 Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các 

ngươi. → (Thi-thiên 51:17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức 

Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.) 

• Hãy trở lại và nhận biết Đức Chúa Trời mình: 2:13b Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý 

về sự tai vạ. 14 Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau 

mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hay sao?  

o Vua Ni-ni-ve nhận biết: Giô-na 3:9 Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây 

lại và đổi ý, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?  

3. Hãy thổi kèn và kêu gọi một hội đồng kiêng ăn trọng thể: Giô-ên 2:15 Hãy thổi kèn trong 

Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể!  

• Hãy kêu gọi mọi lứa tuổi cùng tham dự:  Giô-ên 2:16 Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội 

chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ và những đứa 

đang bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi 

chốn động phòng!  

o Sự đáp ứng của dân thành Ni-ni-ve về sự trở lại với Chúa:  Giô-na 3:4 Giô-na 

khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày 

nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! 5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự 

kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất 

nhỏ. 6 Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn 

bao gai và ngồi trong tro. 7 Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là 

lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không 

luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng 

không uống nước; 8 nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá 

ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung 

dữ của tay mình. 

4. Chúa dạy cho các thầy tế lễ cầu nguyện: Giô-ên 2:17 Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc 

Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin 

hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để 

người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu! → (Giô-na 

3:10 Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức 

Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.) 

5. Cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta hết lòng trở lại với Ngài và được Chúa 

thương xót ban ơn. 
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