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12 Tiểu Tiên Tri

Cựu Ước có tất cả 12 quyển sách Tiểu Tiên Tri

Thời Tiền Lưu Đày (9 Quyển) Thời Hậu Lưu Đày (3 Quyển)
Ô-sê A-ghê (Ha-gai theo bản phiên dịch mới)
Giô-ên Xa-cha-ri
A-mốt Ma-la-chi
Áp-đia
Giô-na
Mi-chê (Mi-ca theo bản phiên dịch mới)
Na-hum
Ha-ba-cúc
Sô-phô-ni

12 quyển Tiểu Tiên Tri này đã được gom lại thành một bộ sách bởi những người của Nhà Hội
Lớn thời Ê-xơ-ra. Nhiều người tin rằng 3 vị tiên tri cuối cùng A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-
chi là những thành viên của nhóm người này.

Trong vòng 100 năm sau khi quyển Ma-la-chi đã được biên soạ, người Do-thái đã gom lại 12
quyển sách tiên tri nhỏ để làm thành bộ sách Tiểu Tiên Tri, và đặt bộ sách tiên tri này song
song với 4 Quyển Đại Tiên Tri của Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên !

Trong 12 vị tiên tri – 9 người đã đảm trách thánh chức tiên tri trước “Thời Lưu Đày” và 3 vị
tiên tri cuối cùng thuộc về thời kỳ sau khi người Do-thái đã “hồi hương”.

Theo Lịch Sử thì có một số khác biệt trong thứ tự các quyển sách.
Thứ tự chúng ta có ngày hôm nay là theo thứ tự của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ cổ điển.

Trong các bản phiên dịch hiện đại 12 quyển sách này không được trình bày theo Thứ Tự
Niên Đại. Do đó việc chúng ta hiểu các quyển sách này theo đúng thứ tự cũng như trong
những bối cảnh nào chúng được nói và ghi chép là rất quan trọng.

Dựa trên niên đại, và căn cứ trên biến cố sự lưu đày của dân Do-thái ở A-sy-ri và Ba-by-lôn,
chúng ta thấy được rằng các quyển Tiểu Tiên Tri là một sự liên tục của các “Sứ Giả” được
Đức Chúa Trời dấy lên trong một thời kỳ đặc biệt, đánh dấu bởi sự Suy Tàn Thuộc Linh cũng
như sự Bội Đạo. Đó là điều đúng khi chúng ta nói về những tiên tri này như những công dân
trung thành và trung tín của Y-sơ-ra-ên chỉ đi tìm việc giúp cho những người đồng hương của
họ quay trở về với Chúa và tìm kiếm Ngài trong sự ăn năn. Họ đã dám nói lên Lời của Đức
Chúa Trời một cách thẳng thắng và đã đụng chạm đến tấm lòng và lương tâm của cả một
quốc gia.  Nhưng ý nghĩa sâu sắc hơn nữa là các tiên tri này đã được Đức Chúa Trời dấy lên
và được Ngài thần cảm để truyền tải một “Thông Điệp Cảnh Báo” trước khi sự Phán Xét
của Đức Chúa Trời sẽ đột ngột giáng xuống 2 Vương Quốc Hê-bơ-rơ khi các đế quốc ngoại
giáo sẽ đến chà đạp họ và bắt họ đi làm nô lệ.

Sau đây là thứ tự niên đại với các biến cố chỉ dẫn của 10 Chi Phái của Vương Quốc Miền Bắc
bị bắt đi Lưu Đày tại A-sy-ri, và Giu-đa của Vương Quốc Miền Nam bị bắt đi Lưu Đày tại
Ba-by-lôn.
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THỨ TỰ NIÊN ĐẠI bao gồm các Tiên Tri của CỰU ƯỚC

Các Tiên Tri của { Giô-na 862 - 830 Trước Công Nguyên
Y-sơ-ra-ên, { A-mốt 787 Trước Công Nguyên
Vương Quốc { Ô-sê 785 – 725 Trước Công Nguyên
miền Bắc { Áp-đia 887 Trước Công Nguyên

{ Giô-ên 800 Trước Công Nguyên
{ Ê-sai 760 - 698 TCN Y-sơ-ra-ên, VQ miền Bắc bị bắt đi

Các Tiên Tri của { Mi-chê 750 - 710 TCN lưu đày tại A-sy-ri 721 TCN.
Giu-đa, { Na-hum 713 Trước Công Nguyên
Vương Quốc { Ha-ba-cúc 626 Trước Công Nguyên
miền Nam { Sô-phô-ni 630 Trước Công Nguyên

{ Giê-rê-mi 629 - 588 Trước Công Nguyên
{ Ca Thương 587 TCN Đến đây Giu-đa, VQ miền Nam, bị bắt đi

lưu đày tại Ba-by-lôn

{ Ê-xê-chi-ên 595 - 574 Trước Công Nguyên
{ Daniel 607 - 534 Trước Công Nguyên

Các Tiên Tri của { A-ghê 536 - 520 TCN
Vào thời điểm này { Sô-phô-ni 520 – 518 TCN Giê-ru-sa-lem và Giu-đê.
“Số Nhỏ Còn Lại” { Ma-la-chi 397 Trước Công Nguyên
trở về quê hương sau thời gian bị Lưu Đày

12 Quyển Tiểu Tiên Tri được viết trong một khoảng thời gian 400 năm từ khi Y-sơ-ra-ên
sụp đổ dưới sự tấn công của A-sy-ri cho đến sự kết luận của Cựu Ước, 120 năm sau khi Số
Nhỏ Còn Lại trở về Giê-ru-sa-lem sau khi bị bắt đi lưu đày tại Ba-by-lôn.

Các quyển sách này được gọi là “Tiểu Tiên Tri” chủ yếu là vì các quyển sách này ngắn hơn
các quyển “Đại Tiên Tri”.

200 năm trước thời của Ô-sê 10 Chi Phái đã ly khai với chi phái Giu-đa và đã thiết lập một
vương quốc độc lập, và họ tôn thờ “Con Bê Vàng” là thần chính thức cho quốc gia của họ.
Vì thế Đức Chúa Trời đã gửi đến các tiên tri của Ngài, Ê-li, Ê-li-sê, Giô-na, A-mốt, và bây giờ
là Ô-sê !!


