
GIỚI THIỆU SÁCH A-MỐT 
 
I. TÊN SÁCH 
 

A. Sách được đặt theo tên của vị tiên tri. 
 
B. Tên A-mốt có thể có nghĩa là: 

1. Một gánh nặng (BDB 770, KB 846) 
2. Mang gánh nặng (BDB 770, KB 846) 
3. Nâng đỡ (có thể có nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã mang vác” [KB 847]. Nó có thể là 

một hình thức rút gọn của chữ Amasiah, có nghĩa là “Đức Giê-hô-va lắng nghe”, xem 
II Sử ký 17:16). 

4. Theo một truyền thống của Do Thái Giáo cho rằng nó là một biệt danh mà những 
người chống đối sứ điệp của ông đã gán ghép cho ông với ngụ ý rằng ông nói không 
rõ hoặc là ông cà lăm. 

 
C. Đây là lần xuất hiện duy nhất của tên này trong Cựu Ước. Tên của cha Ê-sai cũng là A-

mốt (xem Ê-sai 1:1) nhưng đánh vần cách khác. Có một A-mốt được đề cập trong gia phổ 
ở Lu-ca 3:25, nhưng không còn có chi tiết nào về ông được biết thêm nữa. 

 
II. CÔNG NHẬN KINH ĐIỂN 
 

A. Cuốn sách này thuộc về một phần được gọi là Các Tiên Tri sau trong Kinh Thánh Hê-bơ-
rơ. 

 
B. Nó là một trong mười hai Tiểu Tiên Tri (tức là những sách tiên tri ngắn). 
 
C. Thứ tự của mười hai Tiểu Tiên Tri đã được các học giả liên kết theo thứ tự thời gian. Tuy 

nhiên, có một số vấn đề với quan điểm này: 
1. Sáu sách đầu tiên thì khác nhau giữa bản MT và bản LXX 

MT     LXX 
Ô-suê     Ô-suê 
Giô-ên    A-mốt 
A-mốt     Mi-chê 
Áp-đia    Giô-ên 
Giô-na    Áp-đia 
Mi-chê    Giô-na 

2. Bằng chứng nội tại đặt A-mốt trước Ô-sê theo thứ tự thời gian. 
3. Thời điểm của sách Giô-ên gây rất nhiều tranh cãi. Tôi liệt kê ông trong số tiên tri 

sớm sau thời kỳ lưu đày cùng với Áp-đia. 
 
III. THỂ LOẠI VĂN CHƯƠNG 
 

A. Đây là sách đầu tiên trong những sách tiên tri và định hình thể loại văn chương cho tất cả 
các sách tiên tri về sau. 



B. Sách nầy là thể loại văn chương tiên tri trong tiếng Do Thái cổ điển. Nó còn là kiểu mẫu 
cho hình ảnh và thơ ca trong tiếng Hê-bơ-rơ. Xem Chủ Đề Đặc Biệt: Thơ Ca Hê-bơ-rơ 
trong 1:2. 

 
C. Những tác phẩm của A-mốt được thu thập thành một cuốn sách riêng biệt và khởi đầu 

cho một hình thức văn học tuyệt vời được biết đến như là các tiên tri về sau (từ Ê-sai đến  
Ma-la-chi). 

A-mốt sử dụng các bài ai ca truy điệu người chết trong tang lễ để truyền đạt cảm 
xúc về sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời. Hình thức, tiêu chuẩn cùng với nội dung 
mạnh mẽ dẫn đưa đến sứ điệp phán xét. 

 
D. Sau đây là một vài trích dẫn tiêu biểu: 

1. Một bản tóm tắt đầy đủ về các tiên tri trong giai đoạn này có trong sách giải kinh The 
Expositor s Bible Commentary, quyển thứ 7, sách A-mốt. 

“Tuy nhiên, thế kỷ thứ tám cũng đồng thời chứng kiến sự nổi lên của một trong 
những phong trào đạo đức có uy lực mạnh mẽ nhất mà thế giới được biết đến là các 
sách tiên tri. Những con người này, từ nhiều hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt cùng chia 
sẻ chung một sự tin quyết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Họ có nhiều cách hành 
văn khác nhau, nhưng tất cả đều đã viết với thẩm quyền của Đấng Toàn Năng. Họ lên 
án tội lỗi của người đương thời và cùng nhìn xa vào tương lai khi họ nói về sự giải 
cứu cho cả người Do Thái và Dân Ngoại” (trang 269). 

2. Kyle M. Yates trong quyển Studies in Amos viết 
“A-mốt không bao giờ là một tác giả có thể bị đánh giá thấp. Cho dù một ai đó có 

đồng ý với quan điểm của ông hay không thì ảnh hưởng từ thông điệp của vị tiên tri 
này vẫn kéo dài. Hai mươi bảy thế kỷ đã trôi qua vẫn không làm cho ảnh hưởng đó 
mất đi sự sắc bén. Bất kỳ người nào nhìn sâu vào đặc tính từ con người của Chúa này, 
và nghiên cứu nghiêm túc sứ điệp tiên tri, đều sẽ không thể là vẫn như cũ. Ông không 
thể vô trách nhiệm chấp nhận những bất công của xã hội thời đó cũng như không thể 
bỏ qua sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với tất cả các con cái của Ngài” (trang 1). 

3. Theo Laetsch, trong quyển The Minor Prophets viết 
“A-mốt, Ô-sê, Ê-sai, Mi-chê, bốn ngôi sao lớn trong chòm sao tiên tri Cựu Ước. 

Họ là những con người thật sự cao trọng của Đức Chúa Trời và họ hoài công cố gắng 
để ngăn chặn cơn lũ của sự gian ác nhấn chìm dân sự của Đức Chúa Trời, cũng như 
sự tàn lụi không thể tránh khỏi của họ. Chưa bao giờ Luật Pháp thánh khiết của Đức 
Chúa Trời được công bố với mức độ thành khẩn và mạnh mẽ như khi được các tiên tri 
này rao giảng. Họ không phân biệt giàu hay nghèo, trẻ hay già, tên phản nghịch lớn lối 
hay kẻ giả hình miệng lưỡi. Và cũng không có một giai đoạn nào khác trong thời Cựu 
Ước mà Phúc Âm lại được tiên báo bằng ngôn ngữ rõ ràng và ngọt ngào hơn những vị 
tiên tri này đã truyền phán trong sự linh cảm của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với tất cả 
nỗ lực trung tín của họ cũng như mọi lời khuyên nài nhiệt thành với đồng bào mình, 
họ cũng không thể ngăn lại cơn lũ phán xét của Đức Chúa Trời dâng tràn và đùa đi 
một dân tộc rất được quý trọng nhưng lại vô cùng gian ác và vô ơn. Tuy nhiên họ vẫn 
tiếp tục trong sự kêu gọi của mình về sự ăn năn và cứu rỗi cho một thế hệ cứng lòng, 
dù thấy kết quả không nhiều nhưng họ vẫn trung tín trong sự kêu gọi cao trọng của 
mình. Sứ điệp của họ vẫn thích hợp cho ngày hôm nay cũng như lúc cách đây hơn 



2.500 năm. Nó là Lời của Đức Chúa Trời vững bền muôn đời!” (trang 136) 
 
IV. QUYỀN TÁC GIẢ 
 

A. Truyền thống của Do Thái Giáo đã luôn luôn khẳng định tác giả là A-mốt tại Thê-cô-a. 
 

B. Thân thế: 
1. Ông là một người Giu-đê ở vùng Thê-cô-a (được biết đến với những người thông thái 

xuất thân từ trong vùng, xem II Sa-mu-ên 14). Vùng này ở khoảng năm dặm hướng 
đông nam của Bết-lê-hem, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất trong vùng (khoảng 2.700 
bộ) (xem The International Standard Bible Encyclopaedia quyển 1, trang 120). 

2. Ông không phải là một vị tiên tri cũng không thuộc về một gia đình hay là hội đoàn 
tiên tri (xem 7:14). Lúc ban đầu, những tiên tri sống với nhau trong cộng đồng. Sau 
đó một số sống trong cung điện. 

3. Ông dường như một người chăn đàn chiên nhỏ (nghĩa theo tiếng Ả Rập) (BDB 667, 
KB 719-720, xem 1:1, có thể là một người chăn cừu, người bán cừu, hoặc là chủ bầy 
cừu [xem II Các vua 3:4]). Một thuật ngữ khác và phổ biến dùng cho các người chăn 
cừu (BDB 133) được sử dụng cho ông trong 7:14. 

4. Ông là (1) người chủ vườn cây ăn quả (2) hoặc là người trồng tỉa những cây vả rừng 
(xem 7:14). Điều này có thể có liên quan đến việc di chuyển hàng năm giữa những địa 
điểm khác nhau. Những cây này được gọi là những cây vả rừng. Trái giống như trái 
vả. Mỗi trái vả phải được xỏ riêng để chín tới. Đây là một nông sản rất quan trọng đối 
với người dân ở miền Cận Đông. Đa-vít thậm chí đã bổ nhiệm một người giám sát 
đặc biệt cho những nông sản này (xem I Sử ký 27:28). Một số lời tiên tri của A-mốt 
có xuất xứ từ bối cảnh nông nghiệp của ông. 
a. 1:2 

(1) động vật hoang dã, 3:3-8; 5:19 
(2) đồng cỏ cằn cỗi. 
(3) hạn hán. 

b. 2:13, xe thồ chở nặng. 
c. 4:6-9 

(1) thiếu bánh, câu 6 
(2) không có mưa cho mùa màng, câu 7 
(3) không có nước để uống, câu 8 
(4) gió khô, câu 9 
(5) nấm mốc, câu 9 
(6) sâu bọ, câu 9 

d. 5:16-17 
(1) những người nông dân ta thán, câu 16 
(2) những vườn nho không kết quả, câu 17 

e. 7:1-6 
(1) cào cào, câu 1-2 
(2) lửa, câu 4 

f. 8:1-2, trái cây mùa hè 
g. 9:13-15, ngày của sự thịnh vượng nông nghiệp ám chỉ sự hiện diện và chúc phước 



của Đức Giê-hô-va (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). 
5. Truyền thống Do Thái nói rằng ông là một thương gia thành công. Điều này khá khác 

biệt với quan điểm chung ngày hôm nay cho rằng ông là một nông dân nghèo miền 
quê. Tuy nhiên từ những vần thơ tuyệt mỹ cũng như sự tinh tường về văn học của ông 
mà có lẽ truyền thống Do Thái là chính xác. Từ II Sa-mu-ên 14:02ff mà chúng ta biết 
rằng Thê-cô-a được biết đến vì những người dân khôn ngoan trong vùng đó. Ông là vị 
tiên tri đầu tiên có sứ điệp được ghi lại trong một cuốn sách riêng biệt. Lưu ý đến các 
đại từ ngôi thứ nhất số ít trong 5:1; 7:1-9; 8:1 và 9:1. 

6. Ông rao giảng cho vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc. Chúng ta biết chắc chắn rằng Bê-
tên là một địa điểm rao giảng, nhưng có lẽ cũng có nhiều địa điểm giảng dạy khác. 

 
C. Các vấn đề về quyền tác giả nảy sinh là bởi vì: 

1. Cuốn sách ngụ ý ông là một người nông dân nghèo. 
2. Phong cách và lời thơ lại thật xuất sắc, ngụ ý một người có học vấn. 
3. Những bài giảng của ông được cho rằng chỉ để nói mà thôi, nhưng chúng lại rất có 

cấu trúc hẳn hoi và cân đối, do đó ngụ ý chúng là những văn bản được sao chép. 
4. Nhiều học giả cho rằng A-mốt đã được giúp đở về việc biên tập hoặc sao chép. Một 

bằng chứng “có thể” có một người ghi chép là trong 7:10-17 dùng ngôi thứ ba, trong 
khi 7:1-9; 8:1-2; 9:01 dùng ngôi thứ nhất (xem The Expositor's Bible Commentary, 
quyển 7, trang 271). 

5. Giống như nhiều sách Cựu Ước, chúng ta ở thời hiện đại không biết những sách này 
trong Kinh Thánh được hình thành hoặc cấu tạo như thế nào. Tuy nhiên, tác giả trên 
hết vẫn là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nội dung của chúng mới là quan trọng. 
Chúng là lời từ Đức Chúa Trời cho mọi lứa tuổi và văn hóa, đặc biệt là những người 
giàu có và quyền lực. 

 
V. THỜI ĐIỂM 
 

A. Tương đối dễ dàng để xác định thời điểm của sách tiên tri này là vào khoảng năm 750 TC 
hoặc thêm hoặc bớt mười năm. 

 
B. Câu đầu tiên của A-mốt dài nhất và có thể định niên đại chính xác nhất trong bất kỳ sách 

nào trong Cựu Ước. 
1. Ô-xia trị vì trong khoảng 783-742 TC (Bright) 
2. Giê-rô-bô-am II trị vì trong khoảng 786-746 TC (Bright) 
3. Trận động đất cũng là một dấu mốc giúp xác định thời điểm của cuốn sách (xem 1:1; 

8:8; 9:1,5; Xa-cha-ri 14:5). Josephus liên hệ sự kiện này với II Sử ký 26:16-21 khi Ô-
xia dâng sinh tế. Những nghiên cứu khảo cổ tại Hazor cho rằng vào khoảng năm 760 
TC (Yadin, 1964). 

 
C. Trong 5:8 và 8:9 có đề cập đến một kỳ nhật thực. Chi tiết này có thể là cùng một chi tiết 

được đề cập trong các văn bản A-si-ry xảy ra vào ngày 15 tháng 6, năm 763 TC (hồ sơ 
lưu trử của A-si-ry). Tuy nhiên, cũng có một nhật thực toàn phần vào ngày 9 tháng 2, năm 
784 TC. 

 



D. A-mốt đối mặt với A-ma-xia, vị chủ tế tại Bê-tên dưới triều đại của Giê-rô-bô-am II, cũng 
giúp định thời điểm của cuốn sách này (xem 7:10-17). 

 
VI. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 
 

A. Các tài liệu tương tự trong Kinh Thánh được tìm thấy trong: 
1. II Các vua 14:3-17:6 
2. II Sử ký 25-28 
3. Ô-sê 
4. Ê-sai 
5. Mi-chê 

 
B. Bản tóm tắt đơn giản nhất về tình trạng thờ hình tượng trong dân sự của Đức Chúa Trời 

có thể thấy trong Ô-sê. 
1. 2:16, sẽ không còn gọi Ta là: Baali (Chủ tôi). 
2. 4:12-13, “…các con gái phạm tội tà dâm…” 
3. 4:17, “Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó” 
4. 13:2, “để mặc kẻ dâng của lễ hôn bò con” 

 
C. Hoàn cảnh xã hội 

1. Đó là một giai đoạn của sự thịnh vượng kinh tế và bành trướng về quân sự cho cả Y-
sơ-ra-ên và Giu-đa. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp 
giàu có. Các tầng lớp nghèo và trung lưu đã bị bóc lột và lợi dụng. Hình như người ta 
thờ thêm loại thần tượng “đồng tiền và cây súng” (giàu có và hùng cường). 

2. Sự ổn định xã hội và sự giàu có của cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa có liên quan đến một số 
nguyên nhân: 
a. Triều đại thịnh vượng và kéo dài của Giê-rô-bô-am II (786-746 TC) ở miền bắc và 

Ô-xia (783-742 TC) ở miền nam. 
b. Sự suy yếu tạm thời của Ai Cập và Lưỡng Hà. 
c. A-si-ry đánh bại Sy-ri bởi Adad-Nirari III trong năm 805 TC. 
d. Không có các cuộc xung đột giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 
e. Việc đánh thuế và khai thác các con đường thương mại từ Bắc vào Nam phải đi 

qua vùng đất Pa-léc-tin làm cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, thậm chí đến 
mức thừa mứa cho tầng lớp giàu có. 

3. Ostraca of Samaria (những bảng đất nung tìm thấy tại Sa-ma-ri), được xác định vào 
khoảng triều đại của Giê-rô-bô-am II dường như ám chỉ đến một tổ chức hành chính 
giống như của triều đại Sa-lô-môn. Điều này dường như để khẳng định khoảng cách 
lớn giữa tầng lớp có tài sản và tầng lớp nghèo hèn. 

4. Sự gian dối của những người giàu được A-mốt mô tả rõ ràng và ông được gọi là vị 
tiên tri cho sự công bằng xã hội. Những sự hối lộ trong việc xét xử cùng với việc cân 
đong gian dối trong khi mua bán là hai ví dụ rõ ràng về sự lạm dụng rất phổ biến, 
dường như trong cả hai nước Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 

 
D. Hoàn cảnh tôn giáo 

1. Đó là một thời gian của nhiều hoạt động tôn giáo bề ngoài nhưng rất ít đức tin chân 



thật. Các dị giáo thờ sự sinh sản của xứ Ca-na-an đã được hợp nhất thành tôn giáo của 
Y-sơ-ra-ên. Dân chúng là những người thờ hình tượng nhưng họ gọi nó là một thứ tôn 
giáo thuộc về Đức Giê-hô-va. Xu hướng liên minh chính trị của dân sự Đức Chúa 
Trời với nước khác khiến họ vướng vào các tập tục và sự thờ lạy ngoại giáo. 

2. Sự thờ hình tượng của Y-sơ-ra-ên được kể tường tận trong II Các vua 17:7-18. 
a. Câu 8, họ tuân theo các tập tục thờ lạy của của các dân tộc Ca-na-an. 

(1) sự thờ lạy thần sinh sản 
(a) những nơi cao, câu 9,10,11 
(b) những trụ thờ (Baal), câu 10,16 
(c) Asherim, câu 16, đây là những biểu tượng bằng gỗ của vợ thần Baal. 

Chúng có thể là những cây cọc cong hoặc là những cây sống. 
(2) bói toán, câu 17, điều này được thảo luận chi tiết trong Lê-vi Ký 19-20 và 

Phục truyền Luật lệ Ký 18. 
b. Câu 16, họ tiếp tục thờ phượng hai con bò con vàng tượng trưng cho Đức Giê-hô-

va, được Giê-rô-bô-am I dựng lên ở Đan và Bê-tên (I Các vua 12:28-29). 
c. Câu 16, họ thờ lạy các vị thần sao của Ba-by-lôn: mặt trời, mặt trăng, sao, và 

chòm sao. 
d. Câu 18, họ tôn thờ Mô-lóc là thần lửa sinh sản của dân Phê-ni-xi (xem Lê-vi Ký 

18:21; 20:2-5). 
3. Đạo thờ thần Baal (xem quyển Archaeology and the Religion of Israel của W. F. 

Albright, trang 82ff). 
a. Nguồn tài liệu tốt nhất cho chúng ta là “Baal Epic of Ugarit.” 

(1) Mô tả Baal như là một thần của vụ mùa chết đi, sống lại. Vị thần này đã bị 
thần Mot đánh bại và bị giam giữ nơi địa ngục. Tất cả sự sống trên trái đất 
ngừng lại. Nhưng với sự giúp đỡ của các nữ thần, Baal vùng dậy và đánh bại 
thần Mot mỗi mùa xuân. Baal là một vị thần sinh sản đã được thờ phụng bằng 
cách bắt chước theo ma thuật. 

(2) Vị thần này còn được biết đến là Hadad. 
b. El là vị thần đứng đầu trong đền đa thần của dân Ca-na-an, nhưng Baal được 

nhiều người biết đến nên Baal giành lấy vị trí này. 
c. Y-sơ-ra-ên đã bị ảnh hưởng đạo thờ Baal của người Ty-rơ là do Giê-sa-bên, con 

gái của vua Ty-rơ. Bà ta đã được Ôm-ri chọn cho con trai mình là A-háp. 
d. Trong Y-sơ-ra-ên, Baal được thờ tại những nơi cao. Thần này được biểu tượng 

bằng một hòn đá được nâng cao. Vợ của Baal là Asherah, được biểu tượng bởi 
một cây cọc có chạm trổ đại diện cho cây sự sống. 

4. Có một số nguồn gốc và cách thờ hình tượng được đề cập: 
a. Những con bò con vàng tại Bê-tên và Đan được Giê-rô-bô-am I dựng lên để thờ 

lạy Đức Giê-hô-va 
b. Sự thờ lạy các nam và nữ thần sinh sản của dân Ty-rơ tại các nơi cao. 
c. Nhu cầu thờ hình tượng trong các liên minh chính trị vào thời đó. 

 
E. Hoàn cảnh chính trị ở miền Bắc. 

1. Giê-rô-bô-am II là vị vua hùng mạnh cuối cùng tại Y-sơ-ra-ên. Ông là vị vua thứ tư 
trong dòng dõi của Giê-hu và người cuối cùng được tiên báo sẽ được trị vì (xem II 
Các vua 10:30). Ông đã có một triều đại chính trị lâu dài và thành công (786-746 TC). 



2. Sau cái chết của Giê-rô-bô-am II có sáu vị vua trong khoảng thời gian hai mươi lăm 
năm. 
a. Xa-cha-ri (II Các vua. 15:8-12). Ông đã bị ám sát chỉ sau sáu tháng. 
b. Sa-lum (II Các vua. 15:13-15). Ông đã bị ám sát chỉ sau một tháng. 
c. Mê-na-hem (II Các vua 15:16-22). Ông trị vì mười năm, nhưng phải dâng triều 

cống nặng nề cho vua Phun (Iglath-Pileser III). 
d. Phê-ca-hia (II Các vua II 15:23-26). Ông trị vì hai năm và bị ám sát. 
e. Phê-ca (II Các vua 15:27-31). Ông trị vì năm năm và bị ám sát. Ông để mất một 

số thành phố vào tay A-sy-ri. 
f. Ô-sê (II Các vua 15:03; 17:1-6). Ông trị vì chín năm và bị A-sy-ri lưu đày năm 

722 sau khi Sa-ma-ri thất thủ. 
3. Giới thiệu tóm tắt các cuộc xâm lược của A-si-ry và Ba-by-lôn trong thế kỷ thứ tám 

đã ảnh hưởng đến xứ Pa-léc-tin. 
a. Bốn vị tiên tri trong thế kỷ thứ tám đã hoạt động trong thời kỳ trỗi dậy của đế chế 

A-si-ry trong vùng Tigris-Euphrates. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng đất nước độc ác 
này để phán xét dân sự của Ngài, đặc biệt là Y-sơ-ra-ên. Có một việc đặc biệt xảy 
ra là một liên minh chính trị và quân sự hình thành trong vùng Giô-đanh được gọi 
là Liên minh Syro-Ephramatic (735 TC). Sy-ri và Y-sơ-ra-ên đã cố gắng để ép 
buộc Giu-đa tham gia để cùng chống lại A-si-ry. Trái lại, A-cha vua của Giu-đa lại 
gửi thư đến A-sy-ri yêu cầu giúp đỡ. Vị vua đầu tiên của đế chế A-si-ri hùng 
mạnh, Tiglath-Pileser III (745-727 TC) phải đối phó thách thức quân sự này và 
xâm lược Sy-ri. Sau đó, Ô-sê tại Y-sơ-ra-ên (732-722 TC) là vị vua bù nhìn cho 
A-sy-ri lại nổi loạn, và cầu viện Ai Cập. Shalmaneser V (727-722 TC) đã xâm 
lược Y-sơ-ra-ên một lần nữa. Vị vua này chết trước khi Y-sơ-ra-ên bị chinh phục, 
nhưng người kế nghiệp ông là Sargon II (722-705 TC), chiếm Sa-ma-ri thủ đô của 
Y-sơ-ra-ên vào năm 722 TC. A-si-ry bắt lưu đày hơn 27.000 người Y-sơ-ra-ên 
trong lần này cũng như Tiglath-Pileser đã lưu đày hàng ngàn người trước đó vào 
năm 732 TC. 

b. Sau cái chết của A-cha (735-715 TC) một liên minh quân sự khác được thành lập 
bởi các quốc gia trong vùng Giô-đanh và Ai Cập chống lại A-si-ry (714-711 TC). 
Nó được biết đến là Cuộc Nổi Dậy Ashdod. Nhiều thành phố xứ Giu-đê đã bị phá 
hủy khi A-si-ry xâm chiếm một lần nữa. Ban đầu Ê-xê-chia hậu thuẫn cho liên 
minh này, nhưng sau đó ông rút khỏi sự ủng hộ. 

c. Tuy nhiên, một lần nữa có một liên minh khác đã cố gắng tận dụng sự qua đời của 
của vị vua A-si-ry hùng mạnh Sargon II năm 705 TC, cùng với nhiều nơi khác nổi 
loạn trong khắp cả đế quốc A-sy-ri. Ê-xê-chia đã hoàn toàn tham dự vào cuộc nổi 
loạn này. Với sự thách thức này, Sennacherib (705-681 TC) đã xâm chiếm Pa-léc-
tin vào năm 701 TC và đóng trại gần thành phố Giê-ru-sa-lem (II Các vua 18-19; 
Ê-sai 36-39), nhưng đội quân của ông đã bị Đức Chúa Trời tiêu diệt một cách kỳ 
diệu. Có một số câu hỏi đặt ra trong vòng các học giả như là Sennacherib đến xâm 
chiếm Pa-léc-tin bao nhiêu lần (ví dụ, John Bright cho rằng có một cuộc xâm lược 
năm 701 TC và có thể có một cuộc xâm lược khác vào năm 688 TC, xem trang 
270). Ê-xê-chia được thoát khỏi sự xâm chiếm của A-si-ry, nhưng ông hãnh diện 
phô trương các kho báu của Giu-đa cho phái đoàn Ba-by-lôn thấy mà Ê-sai đã tiên 
báo sự sụp đổ của Giu-đa vào tay Ba-by-lôn (39:1-8). Giê-ru-sa-lem thất thủ trước 



Nê-bu-cát-nết-sa vào năm 587-586 TC 
d. Ê-sai cũng tiên báo sự khôi phục dân sự của Đức Chúa Trời dưới triều đại Cyrus 

II, vua Mê-đi-Ba Tư (41:2-4; 44:28; 45:1; 56:11). Thành Ni-ni-ve thất thủ vào 
năm 612 TC vào tay Ba-by-lôn, nhưng thành phố Ba-by-lôn thất thủ vào năm 539 
TC trước quân đội của Cyrus. Năm 538 TC Cyrus đã ban hành một chiếu chỉ cho 
tất cả mọi dân tộc bị lưu đày, có cả người Do thái có thể trở về quê hương. Thậm 
chí ông còn cung cấp tiền từ ngân quỹ của mình cho việc xây dựng lại các ngôi 
đền của các quốc gia. 

 
VII. CÁC ĐƠN VỊ (PHÂN ĐOẠN) VĂN HỌC 
 

A. Những cáo trạng chống lại các nước: 1:1-2:3 (có thể là cho đến 2:16) 
1. Sy-ri (Đa-mách), 1:3-5 
2. Phi-lít-tin (Ga-xa), 1:6-8 
3. Phê-ni-xi (Ty-rơ), 1:9-10 
4. Ê-đôm, 1:11-12 
5. Am-môn, 1:13-15 
6. Mô-áp, 2:1-3 

 
B. Những cáo trạng đặc biệt đối với dân sự của Đức Chúa Trời: 2:4-6:14 

1. Giu-đa, 2:4-5 
2. Y-sơ-ra-ên, 2:6-6:14 (bối cảnh của sự phán xét trên Y-sơ-ra-ên cho đến 6:14) 

 
C. Những khải tượng về sự phán xét, 7:1-9:10 

1. Cào cào, 7:1-3. 
2. Lửa, 7:4-6. 
3. Dây chuẩn mực (dây dọi), 7:7-17 
4. Trái cây mùa hè, 8:1-14  
5. Sự phá hủy đền thờ, 9:1-10 

 
D. Niềm hy vọng thuộc về Đấng Mết-si-a, 9:11-15 

Một số học giả đã cho rằng đây không phải là một cấu trúc theo trình tự thời gian, nhưng 
là một cấu trúc theo lập luận, văn học (ví dụ: sự phán xét – sự phục hồi). A-mốt đã rao 
giảng trong một khoảng thời gian ngắn. Nội dung sứ điệp là của A-mốt, nhưng cấu trúc 
trình bày có thể là từ một người biên tập ghi lại từ những những lời tiên tri của ông. 

 
VIII. CÁC LẼ THẬT CHÍNH YẾU 
 

A. A-mốt nối kết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời với sự vi phạm giao ước Môi-se của dân 
Y-sơ-ra-ên (và các nước lân bang). Chúng ta cần nhận ra mối liên hệ giữa trách nhiệm tập 
thể trong Cựu Ước với đức tin cá nhân. Chúng ta có một nan đề xã hội tội lỗi giống như 
Y-sơ-ra-ên, tuy nhiên trong tâm trí của chúng ta thường tồn tại hai tiêu chuẩn: 
1. Đức tin và đời sống cá nhân của chúng ta. 
2. Đời sống công cộng, xã hội của chúng ta 

Y-sơ-ra-ên chắc hẳn đã phải vui mừng khi A-mốt công bố sự đoán xét của Đức Giê-



hô-va trên những nước lân bang cũng là kẻ thù truyền thống của họ. Quốc gia của họ là 
một phần trong vương quốc của Đa-vít và Sa-lô-môn và họ chắc phải biết một điều gì đó 
về giao ước Môi-se và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 

Tất nhiên người Y-sơ-ra-ên rất vui mừng khi A-mốt mang sự phán xét Đức Chúa Trời 
đến trên nước Giu-đa là đối thủ của họ. Tuy nhiên, sự biểu lộ cảm xúc này nhanh chóng 
dừng lại khi A-mốt với cách thức dữ dội hơn quay sang những tội lỗi của các chi phái 
phía bắc. 

 
B. Sự tể trị của Đức Chúa Trời trên khắp cả trái đất là nền tảng cho sự phán xét của Đức 

Giê-hô-va đối với những quốc gia bên ngoài Giao ước của Y-sơ-ra-ên. Đây là cơ sở của 
sự hiểu biết của Y-sơ-ra-ên về thuyết độc thần (xem Encyclopedia Judaica, quyển 2, 
trang 889). 

Có một số đoạn kinh văn liên quan đến sự sáng tạo và kiểm soát trên thiên nhiên của 
Đức Giê-hô-va (xem 4:13; 5:8-9; 8:8; 9:5-6). Những đoạn kinh văn này hình thành nên 
những thánh ca ca ngợi. Cuốn sách này xem thiên nhiên như một sự mặc khải của Đức 
Chúa Trời (tức là: động đất, nhật thực, và ám chỉ đến Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). 

 
C. A-mốt 2:9-12. Sự phán xét của Đức Chúa Trời chống lại dân Y-sơ-ra-ên phải được nhìn 

thấy theo sự bày tỏ những việc làm đầy ân huệ của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Sự tuyển 
chọn và giao ước của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên sắp đặt cho sự phán xét nghiêm 
khắc của Ngài. Cần phải nhớ rằng người được ban cho nhiều, sẽ bị đòi lại nhiều (xem Lu-
ca 12:48). 

 
D. Chương 5 liên kết chặc chẻ đức tin với cuộc sống. A-mốt lên án người giàu có bóc lột 

người nghèo. 
 

E. Y-sơ-ra-ên đã tin tưởng cách sai lầm dựa vào: 
1. Tôn giáo của mình, 4:4-5; 5:21-23 
2. Sự thịnh vượng kinh tế của mình, 6:01 ff. 
3. Sức mạnh quân sự của mình, 2:14-16; 6:01b, 13 

 
F. Ngay cả giữa sự vô tín của Y-sơ-ra-ên vẫn còn có hy vọng vào giao ước của Đức Chúa 

Trời, vào Đấng Mết-si-a, 9:8b-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A-MỐT ĐOẠN 1 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

  Sự phán xét của Chúa trên 
những nước lân bang của Y-sơ-
ra-ên (1:1-2:5) 

 

Giới thiệu Chú thích đầu thư  Tựa đề 

1:1-2 1:1 1:1-2 1:1 

 Bản cáo trạng đối với những 
dân tộc xung quanh, dân Y-sơ-
ra-ên và dân Giu-đa (1:2-2:16) 

 Giới thiệu 

 1:2  1:2 

Sự phán xét 
trên các nước 

  Sự phán xét trên những quốc gia xung 
quanh và trên chính Y-sơ-ra-ên 

(1:3-2:3)   (1:3-2:16) 

  Sy-ri Đa-mách 

1:3-5 1:3-5 1:3-5 1:3-5 

  Phi-li-tin Ga-xa và Phi-li-tin 

1:6-8 1:6-8 1:6-8 1:6-8 

  Ty-rơ Ty-rơ và Phê-ni-xi 

1:9-10 1:9-10 1:9-10 1:9-10 

  Ê-đôm Ê-đôm 

1:11-12 1:11-12 1:11-12 1:11-12 

  Am-môn Am-môn 

1:13-15 1:13-15 1:13-14 1:13-14 

 

                                                 
 Mặc dù không được linh cảm, việc phân đoạn và câu là chìa khóa để hiểu và theo dõi ý tưởng 
nguyên thủy của tác giả. Mỗi bản dịch hiện đại đều có phần phân đoạn và tóm tắt đoạn. Mỗi đoạn 
có một chủ đề, một lẽ thật, một ý tưởng trọng tâm. Mỗi bản dịch có cách chia đoạn đặc biệt riêng 
của nó để cô đọng lại các chủ đề này. Khi đọc một bản văn, hãy tự hỏi chính mình bản dịch nào 
giúp bạn nắm được chủ đề qua lối chia đoạn và câu của nó. 
 Ở mỗi đoạn, chúng ta phải đọc Kinh thánh trước và tìm cách xác định các chủ đề (phân 
đoạn) của nó, sau đó so sánh sự hiểu biết này với các bản dịch hiện đại. Chỉ khi nào chúng ta 
hiểu được ý định của tác giả nguyên thủy bằng cách theo dõi lý luận và cách trình bày của họ, thì 
chúng ta mới thật sự hiểu được Kinh thánh. Chỉ có tác giả nguyên thủy được linh cảm- người đọc 
không có quyền thay đổi hay bổ sung vào sứ điệp. Tuy nhiên, những người đọc Kinh thánh có 
trách nhiệm áp dụng những lẽ thật được linh cảm này vào cuộc sống hằng ngày của họ.  
 Lưu ý rằng tất cả các thuật ngữ và những chữ viết tắt đều được giải thích rõ ràng 
trong Phụ lục một, hai, và ba. 



CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 

 
4. Vân vân… 

 
NHỮNG KIẾN GIẢI SẤU SẮC VỀ BỐI CẢNH 
 

A. Chương một và hai hình thành nên một đơn vị văn học bàn luận về tội lỗi của Y-sơ-ra-ên 
(xem 2:6-16). Hai câu đầu tiên có thể là chủ đề của toàn bộ cuốn sách. Mối liên hệ đặc 
biệt của Y-sơ-ra-ên (mười bộ tộc phía Bắc) với Đức Giê-hô-va cũng là nguyên nhân duy 
nhất khiến họ mắc tội nổi loạn (xem Lu-ca 12:48). Họ là Dân sự Giao Ước và họ có trách 
nhiệm theo Giao Ước. 

 
B. A-mốt bắt đầu bài giảng của ông với sự phán xét trên những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. 

1. Tất cả các quốc gia xung quanh . 
a. Dân ngoại. 
b. Những người có liên hệ với dân Do Thái (Ê-đôm từ Ê-sau; Am-môn, Mô-áp từ 

Lót) 
2. Những người bà con, dân Giu-đa. 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 

BẢN NASB 1:1-2 
1 Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô -a, là lời đã được soi dẫn cho người về 
Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, 
vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất. 2 Người nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gầm 
thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ 
chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo. 



1:1 “A-mốt” Các ý nghĩa của tên hiếm thấy này xem phần Giới Thiệu, I., B. 
 
 “người trong bọn chăn” Thuật ngữ này chỉ xuất hiện thêm một lần nữa trong Cựu Ước, 
“người chủ chiên” dùng cho Mê-sa, vua của Mô-áp (xem II Các vua 3:4). Nghề nghiệp của ông 
cũng có thể liên quan đến gia súc (BDB 133, xem 7:14). Đây là một thuật ngữ khác thường (BDB 
667, KB 719-720) và có thể ám chỉ đến các quyền sở hữu về một loại chiên nhỏ đặc biệt (BDB 
838, xem 7:15). Theo một truyền thống Do Thái thì A-mốt (1) là một doanh nhân thành đạt 
(người gây giống cừu, xem The Jewish Study Bible, trang 1177) hoặc (2) ông là một người chăn 
nghèo và là một người làm công lưu động trong nghề nông. 

Các phụ âm Hê-bơ-rơ với gốc mqd (KB 719-720) có nhiều ý nghĩa. 
1. chích, đâm thủng. 
2. làm sạch, tỏa sáng (trong tiếng Ả Rập có nghĩa là phóng thích hoặc là giải cứu). 
3. một loại cừu không tốt. 
4. tiền (Talmud, một đồng xu nhỏ) 
5. lốm đốm (xem Sáng thế Ký 30:32) 
6. người chăn, người gây giống cừu. 
7. danh hiệu cho một chức vị cao cấp (Ugaritic) 

Bối cảnh là tối quan trọng. Chỉ có bối cảnh xác định ý nghĩa của từ. Những chữ có chung gốc chỉ 
hữu ích khi từ đó là rất hiếm. Trong A-mốt có nhiều từ dùng để mô tả nghề nghiệp của ông trước 
khi ông được Chúa kêu gọi. 

1. nqd, 1:1 
2. bqr, 7:14 
3. s’n, 7:15 

 
 “Thê-cô-a” Tên gọi này (BDB 1075) có nghĩa là dựng lều (xem Sáng thế Ký 31:25; Giê-rê-mi 
6:3) hoặc là thổi kèn (xem Ê-xê-chi-ên 7:14). Thê-cô-a là một thành phố trong sa mạc Giu-đê, 
nhìn xuống nơi đồng vắng Giu-đê. Nó cách khoảng năm dặm về phía nam của Bết-lê-hem. 
Không khỏi ngạc nhiên khi nhiều người lãnh đạo của Đức Chúa Trời xuất thân từ đời sống mục 
đồng. 
 
 “là lời đã được soi dẫn cho” Chữ này có nghĩa là thấy (BDB 302, KB 301, dạng HOÀN 
THÀNH Qal (Qal PERFECT)). Nó thường xuyên được sử dụng cho một khải tượng xuất thần 
(xem Dân-số Ký 24:4,16; Ê-sai 1:1; 2:1,13; Ê-xê-chi-ên 12:27; 13:16; Mi-chê 1:1; Ha-ba-cúc 
1:1). Nó trở thành một trong ba chữ được sử dụng để chỉ một vị tiên tri (tiên kiến, như trong A-
mốt 7:12; II Sa-mu-ên 24:11; II Các vua 17:13, I Sử ký 21:9; 29:29; II Sử ký 9:29, 12:15, 19:2; 
29:25,29; 33:19; 35:15; Ê-sai 29:10,25; 30:10). 

Thực tế là câu 1 đề cập đến “lời” và “hiện thấy” có thể ám chỉ đến hai thể loại hình thành 
nên những lời tiên tri của các câu 1-6 và 7-9. Điều này là có thể, nhưng không chắc chắn. 
 
 “đang đời Ô-xia, vua Giu-đa” Ông là một vị vua tốt cai trị Giu-đa khoảng 783-742 TC (xem 
Phụ Lục phần bảng giả định thời điểm). Việc tất cả các vua của Giu-đa được đề cập cho thấy xu 
hướng thần học của các tiên tri là hướng về Giê-ru-sa-lem. Các tiên tri luôn luôn lên án việc chia 
đôi các chi phái năm 922 TC (xem I Các vua 12:16-20; II Sử ký 10). 
 
 “đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên” Điểm này đề cập đến Giê-rô-



bô-am II (BDB 914), người trị vì trên mười chi phái phía Bắc khoảng 786-746 TC (có rất nhiều 
ngày tháng hơi khác nhau, xem Phụ lục). Ông là một vị vua rất thành công và có năng lực. Trong 
giai đoạn này cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên được hưởng sự thịnh vượng lớn bởi vì A-si-ry đã đánh bại 
kẻ thù truyền thống của họ về phía bắc là Sy-ri. Ngoài ra, A-si-ry và Ai Cập đã không chủ trương 
mở rộng bờ cõi trong thời gian này (xem phần Giới thiệu, VI). 
 
 “hai năm trước cơn động đất” Chắc hẳn phải có một trận động đất rất mạnh vì nó được đề 
cập đến nhiều năm sau trong Xa-cha-ri 14:5. Nó có thể là ám chỉ trong 8:8 và 9:1. Josephus 
(trong Antiq. 9.225) cho chúng ta biết nó có liên quan tới tội lỗi tự dâng của lễ của Ô-xia (xem II 
Sử ký 26:16-21). Đây là (1) một sự tường thuật về lịch sử nhằm cố gắng thiết lập một cách chính 
xác ngày tháng cho lời tiên tri của A-mốt (A-mốt 1:1 là nỗ lực lớn nhất về việc xác định niên đại 
trong mọi cuốn sách của Cựu Ước) hoặc (2) là một cách để nhấn mạnh chủ đề phán xét từ Đức 
Giê-hô-va trong sứ điệp của A-mốt. 
 
1:2 Câu này bắt đầu phần thơ đầu tiên trong A-mốt. Nó cũng là lời tóm tắt của cả sách. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: THƠ CA HÊ-BƠ-RƠ  
 
I. GIỚI THIỆU 

A. Thể loại văn học nầy chiếm một phần ba của Cựu Ước. Nó đặc biệt phổ biến trong 
phần Các Tiên Tri (tất cả đều có phần thơ ca trừ A-ghê và Ma-la-chi) và trong phần 
Các Sách Văn Thơ của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ. 

B. Nó rất khác với thơ tiếng Anh. Thơ trong tiếng Anh phát triển từ thi ca tiếng Hy 
Lạp và La-tinh chủ yếu dựa trên âm điệu. Thi ca Hê-bơ-rơ có nhiều điểm chung với 
thi ca của các dân tộc vùng Ca-na-an. Nó chủ yếu dựa vào tư tưởng nền tảng trong 
những dòng thơ song song, cân đối. 

C. Phát hiện khảo cổ học ở phía bắc của Israel tại Ugarit (Ras Shamra) đã giúp các học 
giả hiểu biết văn thơ Cựu Ước. Loại thơ ở thế kỷ 15 TC này đã có liên hệ văn 
chương rõ ràng với thơ văn Kinh Thánh. 

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THƠ CA 
A. Nó rất súc tích. 
B. Nó cố gắng thể hiện chân lý, cảm xúc, hoặc kinh nghiệm qua hình ảnh. 
C. Chủ yếu của thơ là viết, chứ không phải là bằng lời nói. Nó được sắp xếp để có cấu 

trúc hẳn hoi. Cấu trúc này được thể hiện trong 
1. những dòng cân đối (thể song đối) 
2. những cách dùng chữ. 
3. dùng chữ đồng âm. 

III. CẤU TRÚC (xem Introduction to the Old Testament, của R. K. Harrison trang 965-
975) 
A. Giám mục Robert Lowth trong cuốn sách của ông Lectures on the Sacred Poetry of 

the Hebrews (1753) là người đầu tiên xác định thơ ca trong Kinh thánh như là 
những dòng tư tưởng cân đối. Hầu hết các bản dịch tiếng Anh hiện đại được sắp 
xếp để trình bày những dòng thơ. 
1. đồng nghĩa - những câu thơ bày tỏ cùng một tư tưởng trong các từ khác nhau: 



 

a. Thi Thiên 3:1; 49:1; 83:14; 103:13 
b. Châm ngôn 19:5; 20:1 
c. Ê-sai 1:3,10 
d. A-mốt 5:24; 8:10 

2. phép đối lập - những dòng thơ diễn tả những tư tưởng ngược lại bằng sự tương 
phản hoặc nêu rõ sự tích cực và tiêu cực: 
a. Thi Thiên 1:6; 90:6 
b. Châm ngôn 1:29; 10:1,12; 15:1; 19:4 

3. phép tổng hợp - hai hoặc ba dòng tiếp theo khai triển tư tưởng - Thi Thiên 1:1-
2; 19:7-9; 29:1-2 

4. chiasmic - một dạng thơ thể hiện sứ điệp theo một tiến trình hạ xuống thấp và 
tiến lên cao. Điểm chính yếu ở ngay giữa trình tự. 

B. Charles A. Briggs trong cuốn sách của ông General Introduction to the Study of 
Holy Scripture (1899) phát triển giai đoạn tiếp theo của phân tích trong văn thơ Hê-
bơ-rơ: 
1. biểu tượng - một mệnh đề theo nghĩa đen và mệnh đề thứ hai có nghĩa bóng Thi 

Thiên 42:1; 103:3 
2. thay đổi hoặc là theo bậc thang - các mệnh đề bày tỏ lẽ thật theo cách tăng dần, 

Thi Thiên 19:7-14; 29:1-2; 103:20-22 
3. hướng nội - một loạt các mệnh đề, thông thường phải có ít nhất là bốn, được 

liên kết bằng cấu trúc bên trong theo kiểu dòng 1-4 và 2-3 - Thi Thiên 30:8-10a. 
C. G. B. Gray trong cuốn sách của ông The Forms of Hebrew Poetry (1915) phát triển 

thêm khái niệm về các mệnh đề cân bằng. 
1. hoàn toàn cân đối – vị trí của mỗi từ trong câu một được lặp lại hoặc được cân 

bằng cùng vị trí bởi một từ trong câu hai - Thi Thiên 83:14 và Ê-sai 1:3 
2. cân đối không hoàn toàn khi mà các mệnh đề không cùng độ dài - Thi thiên 

59:16; 75:6 
D. Ngày nay có thêm chấp nhận nữa về kiểu cấu trúc văn chương trong tiếng Do Thái 

được gọi là chiasm, nó thường biểu thị bởi một số dòng thơ tương tự (a, b, b, a) (a, 
b, c, b, a) tạo thành hình dạng một đồng hồ cát, thông thường dòng thơ chính giữa 
được nhấn mạnh.  

E. Loại hình thơ ca dựa theo âm thanh có trong thi ca tổng quát, nhưng không xuất 
hiện thường xuyên trong thơ ca phương đông. 
1. dựa trên bảng chữ cái (thể thơ theo chữ đầu của bài thơ, xem Thi thiên 

9,34,37,119; Châm ngôn 31:10 ff; Ca thương 1-4) 
2. dựa trên phụ âm (phép điệp âm, xem Thi thiên 6:8; 27:7; 122:6; Ê-sai 1:18-26) 
3. dựa trên nguyên âm (phép trùng âm, xem Sáng thế Ký 49:17; Xuất Ê-díp-tô Ký 

14:14; Ê-xe-chi-ên 27:27) 
4. dựa trên việc lặp lại các từ có âm thanh giống nhau nhưng khác nghĩa 

(paronomasia). 
5. dựa vào những chữ là tên đồ vật mà khi phát âm, thì có tiếng giống như âm 

thanh món đồ vật đó tạo ra (onomatopoeia) 
6. có phần mở đầu và kết thúc đặc biệt (gộp chung) 



 
 
 “Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét” Chữ “gầm thét” (BDB 980, KB 1367, dạng KHÔNG HOÀN 
THÀNH Qal (Qal IMPERFECT)) cũng được sử dụng cho tiếng nói của Chúa như sấm sét, Gióp 

F. Có một vài thể loại thơ ca trong Cựu Ước. Một số liên hệ theo chủ đề còn một số 
liên hệ theo hình thức: 
1. bài hát đề tặng riêng - Dân số Ký 21:17-18 
2. các bài hát lao động - (có ám chỉ đến nhưng không được ghi lại trong Các quan 

xét 9:27); Ê-sai 16:10; Giê-rê-mi 25:30, 48:33 
3. thể loại ballads - Dân số Ký 21:27-30; Ê-sai 23:16 
4. những bài hát lúc say - tiêu cực, Ê-sai 5:11-13; A-mốt 6:4-7 và tích cực, Ê-sai 

22:13 
5. những bài thơ tình - Nhã ca, câu đố trong đám cưới - Các quan xét 14:10-18, bài 

hát đám cưới - Thi thiên 45 
6. ai ca, bài hát truy điệu người chết - (có ám chỉ đến nhưng không được ghi lại 

trong II Sa-mu-ên 1:17 và II Sử ký 35:25); II Sa-mu-ên 3:33; Thi thiên 27, 28; 
Giê-rê-mi 9:17-22; Ca thương; Ê-xê-chi-ên 19:1-14; 26:17-18; Na-hum 3:15-19 

7. bài hát chiến tranh - Sáng thế Ký 4:23-24; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-18,20; Dân số 
Ký 10:35-36; 21:14-15; Giô-suê 10:13; Các quan xét 5:1-31; 11:34; I Sa-mu-ên 
18:6; II Sa-mu-ên 1:18; Ê-sai 47:1-15; 37:21 

8. những lời chúc phước đặc biệt của người lãnh đạo - Sáng thế Ký 49; Dân số Ký 
6:24-26; Phục truyền Luật lệ Ký 32; II Sa-mu-ên 23:1-7 

9. những bản văn ma thuật - Balaam, Dân số Ký 24:3-9 
10. những bài thơ thiêng liêng - Thi thiên 
11. những bài thơ theo chữ đầu dòng - Thi Thiên 9,34,37,119; Châm ngôn 31:10ff 

và Ca thương 1-4 
12. những lời rủa sả - Dân số Ký 21:22-30 
13. những bài thơ chế nhạo - Ê-sai 14:1-22; 47:1-15; Ê-xê-chi-ên 28:1-23 
14. một tập những bài thơ chiến tranh (Jashar) - Dân số Ký 21:14-15; Giô-suê 

10:12-13; II Sa-mu-ên 1:18 
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA THƠ TIẾNG HÊ-BƠ-RƠ 

A. Tìm những lẽ thật chính trong khổ thơ (xem như là một phân đoạn trong văn xuôi.) 
Bản Kinh thánh RSV là bản dịch đầu tiên xác định thơ theo từng khổ thơ. So sánh 
các bản dịch hiện đại để tìm những điểm hữu ích.  

B. Nhận dạng các cách nói tượng hình và diễn tả nó bằng văn xuôi. Hãy nhớ rằng thể 
loại văn học này rất súc tích, nhiều phần được để trống để tự người đọc điền vào 

C. Những bài thơ dài hướng về nghi vấn phải được liên kết với bối cảnh văn chương 
(thường là cả sách) cũng như hoàn cảnh lịch sử của chúng . 

D. Các quan xét đoạn 4 & 5 rất là hữu ích để xem xét việc thơ văn diễn tả lịch sử như 
thế nào. Các quan xét đoạn 4 là văn xuôi còn đoạn 5 lại là thơ của cùng những sự 
việc đó (cũng so sánh Xuất Ê-díp-tô 14 & 15). 

E. Cố gắng xác định thể loại song đối, cho dù đó là đồng nghĩa, trái ngược, hoặc tổng 
hợp. Điều này là rất quan trọng.



37:3-5 và Giê-rê-mi 25:30. Điều này dường như để chỉ sự phán xét của Chúa (xem 3:8) căn cứ 
vào tội lỗi của Y-sơ-ra-ên vì họ có sự hiểu biết về giao ước với Đức Giê-hô-va (các quốc gia 
được đề cập đều đã từng thuộc về vương quốc của Đa-vít và Sa-lô-môn, do đó đều có sự hiểu 
biết về Đức Giê-hô-va). Điều này tương tự với Giô-ên 3:16. 

Tiếng gầm thét là lúc đỉnh điểm khi sư tử giết con mồi, đó là thời điểm của sự phán xét. 
Nó có thể liên quan đến sự giải cứu như trong Giô-ên 3:16; Ô-sê 11:10, nhưng theo văn mạch 
này là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Người Chăn (Thi thiên 23) đã trở thành kẻ tấn công hùng 
hổ. Thật là một sự đảo ngược vai trò bởi tội lỗi gây ra ! 

Đối với Chúa (Đức Giê-hô-va) xem Chủ Đề Đặc Biệt: Tên của thần linh sau đây. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: TÊN CỦA THẦN LINH  
A. El. 

1. Ý nghĩa ban đầu của thuật ngữ chung cho các vị thần trong thời cổ đại là không rõ 
ràng, mặc dù nhiều học giả tin rằng nguồn gốc nó xuất phát từ dân tộc A-cát 
(Akkadian), có nghĩa là mạnh hoặc có quyền lực  (xem Sáng thế Ký 17:01; Dân số Ký 
23:19; Phục truyền Luật lệ ký 7: 21; Thi thiên 50:1). 

2. El là thần tối cao trong đền đa thần của dân Ca-na-an (theo các bản văn Ras Shamra) 
3. Trong Kinh Thánh, El không được kết hợp cách thông thường với những chữ khác. 

Những kết hợp sau đây là một cách để mô tả Đức Chúa Trời: 
a. El-Elyon (Đức Chúa Trời Chí Cao), Sáng thế Ký 14:18-22; Phục truyền Luật lệ 

Ký 32:8; Ê-sai 14:14 
b. El-Roi (Đức Chúa Trời xem thấy hay là Đức Chúa Trời tự bày tỏ chính Ngài), 

Sáng thế Ký 16:13 
c. El-Shaddai (Đức Chúa Trời toàn năng hoặc là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót 

hay Đức Chúa Trời của các núi), Sáng thế Ký 17:01, 35:11, 43:14, 49:25; Xuất Ê-
díp-tô Ký 6:3 

d. El-Olam (Đức Chúa Trời vĩnh hằng), Sáng thế Ký 21:33. Thuật ngữ này là sự liên 
kết thần học với lời hứa của Đức Chúa Trời cho Đa-vít, II Sa-mu-ên 7:13,16 

e. El-Berit (Đức Chúa Trời của giao ước), Các quan xét 9:46 
4. El là tương đương với. 

a. Đức Giê-hô-va trong Thi thiên 85:8; Ê-sai 42:5 
b. Elohim trong Sáng thế Ký 46:3; Gióp 5:8, “Ta là El, Elohim của cha các ngươi.” 
c. Shaddai trong Sáng thế Ký 49:25 
d. “ghen tương” trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14; Phục truyền Luật lệ Ký 4:24; 5:9; 

6:15 
e. “thương xót” trong Phục truyền Luật lệ Ký 4:31; Nê-hê-mi 9:31; “thành tín” trong 

Phục truyền Luật lệ Ký 7:9; 32:4 
f. “vĩ đại và đáng sợ” trong Phục truyền Luật lệ Ký 7:21; 10:17; Nê-hê-mi 1:5; 9:32; 

Đa-ni-ên 9:4 
g. “hiểu biết” trong I Sa-mu-ên 2:3 
h. “nơi trú ẩn vững bền của tôi” II Sa-mu-ên 22:33 
i. “Đấng báo thù cho tôi” trong II Sa-mu-ên 22:48 
j. “Đấng Thánh” trong Ê-sai 5:16 
k. “quyền năng” trong Ê-sai 10:21 
l. “sự giải cứu của tôi” trong Ê-sai 12:2 



 

m. “vĩ đại và mạnh mẽ” trong Giê-rê-mi 32:18 
n. “Đấng báo trả” trong Giê-rê-mi 51:56 

5. Một sự kết hợp của tất cả các danh hiệu chính của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước có 
trong Giô-suê 22:22 (El, Elohim, YHWH, được lặp đi lặp lại) 

B. Elyon 
1. Ý nghĩa cơ bản của nó là cao, được tôn cao, hoặc nâng lên (xem Sáng thế Ký 40:17, I 

Các vua 9:8; II Các vua 18:17; Nê-hê-mi 3:25; Giê-rê-mi 20:2; 36:10; Thi thiên 
18:13). 

2. Nó được sử dụng theo ý nghĩa song song với nhiều tên hay danh hiệu khác của Đức 
Chúa Trời. 
a. Elohim - Thi thiên 47:1-2; 73:11; 107:11 
b. YHWH - Sáng thế Ký 14:22; II Sa-mu-ên 22:14 
c. El-Shaddai - Thi thiên 91:1,9 
d. El - Dân số Ký 24:16 
e. Elah - được sử dụng thường xuyên trong Đa-ni-ên 2-6 và Ê-xơ-ra 4-7, kết hợp với 

Illair (là tiếng A-ram chỉ Đức Chúa Trời cao cả) trong Đa-ni-ên 3:26; 4:2; 5:18,21 
3. Nó thường được sử dụng bởi các dân tộc không phải là người Do thái. 

a. Mên-chi-xê-đéc, Sáng thế Ký 14:18-22 
b. Ba-la-am, Dân số Ký 24:16 
c. Môi-se khi nói về các quốc gia trong Phục truyền Luật lệ Ký 32:8 
d. Phúc âm của Lu-ca trong Tân Ước được viết cho dân ngoại cũng sử dụng chữ Hy 

Lạp tương đương là Hupsistos (xem 1:32,35,76; 6:35; 8:28; Công vụ Các sứ đồ 
7:48; 16:17) 

C. Elohim (số nhiều), Eloah (số ít), được sử dụng chủ yếu trong thơ. 
1. Thuật ngữ này không được tìm thấy bên ngoài Cựu Ước. 
2. Chữ này có thể chỉ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hoặc các vị thần của các quốc gia 

khác (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12; 20:3). Gia đình của Áp-ra-ham là những người 
thờ đa thần (xem Giô-suê 24:2). 

3. Chữ elohim cũng được sử dụng cho các hữu thể thần linh khác (các thiên sứ, ma quỷ) 
như trong Phục truyền Luật lệ Ký 32:8 (bản LXX); Thi thiên 8:5; Gióp 1:6; 38:7. Nó 
có thể ám chỉ đến các thẩm phán của con người (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 21:6; Thi 
thiên 82:6). 

4. Trong Kinh Thánh, nó là danh hiệu, tên gọi đầu tiên của thần linh (xem Sáng thế Ký 
1:1). Nó được sử dụng riêng theo ý nghĩa này cho đến Sáng thế Ký 2:4, từ đây nó 
được kết hợp với tên gọi Đức Giê-hô-va. Về cơ bản (theo phương diện thần học) chữ 
này đề cập đến Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Đấng bảo tồn, và Đấng cung cấp cho 
tất cả sự sống trên hành tinh này (xem Thi thiên 104).  

Chữ này đồng nghĩa với El (xem Phục truyền Luật lệ Ký 32:15-19). Chữ này cũng 
có thể tương đương với Đức Giê-hô-va trong Thi thiên 14 (elohim), hoàn toàn giống y 
như YHWH trong Thi thiên 53, ngoại trừ có sự thay đổi về tên thần linh. 

5. Mặc dù ở số nhiều và được sử dụng cho các vị thần khác nhưng thuật ngữ này thường 
dùng để chỉ về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Thông thường nó có động từ ở số ít để 
ám chỉ về tính độc thần. 

6. Thuật ngữ này có trong ngôn ngữ của những dân tộc không phải là Do thái như là tên 



 

gọi của thần linh. 
a. Mên-chi-xê-đéc, Sáng thế Ký 14:18-22 
b. Ba-la-am, Dân số Ký 24:2 
c. Môi-se khi nói về các quốc gia trong Phục truyền Luật lệ Ký 32:8 

7. Thật kỳ lạ khi danh xưng thông thường của Đức Chúa Trời độc thần của Y-sơ-ra-ên 
lại ở số nhiều! Có một số giả thuyết mặc dù không chắc chắn: 
a. Tiếng Hê-bơ-rơ có nhiều từ số nhiều thường được dùng để nhấn mạnh. Có một 

tính năng ngữ pháp trong tiếng Hê-bơ-rơ về sau được gọi là dạng số nhiều của uy 
quyền, nó liên quan chặt chẻ với điều này vì số nhiều được sử dụng để cường điệu 
(làm cho quan trọng hơn) một khái niệm. 

b. Điều này có thể ám chỉ đến hội đồng các thiên sứ đang diện kiến Chúa trên thiên 
đàng và chờ đợi thi thành ý chỉ của Ngài (xem I Các vua 22:19-23; Gióp 1:6; Thi 
thiên 82:1; 89:5,7). 

c. Nó cũng có thể phản ảnh sự mặc khải của Tân Ước về một Đức Chúa Trời trong 
ba thân vị. Trong Sáng thế Ký 1:1, Đức Chúa Trời sáng tạo, Sáng thế Ký 1:2 Đức 
Thánh Linh trưởng dưỡng, và từ Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu là đại diện của Đức 
Chúa Trời trong sự sáng tạo (xem Giăng 1:3,10; Rô-ma 11:36; I Cô-rinh-tô 8:6; 
Cô-lô-se 1:15; Hê-bơ-rơ 1:2; 2:10). 

D. YHWH (Đức Giê-hô-va) 
1. Danh hiệu này bày tỏ Thần tính như: Đức Chúa Trời lập giao ước, Đức Chúa Trời là 

Đấng cứu rỗi, Đấng cứu chuộc. Con người vi phạm giao ước, nhưng Đức Chúa Trời 
vẫn trung tín với lời phán, lời hứa, giao ước của Ngài (xem Thi thiên 103). 

Tên gọi này lần đầu tiên được đề cập khi kết hợp với Elohim trong Sáng thế Ký 
2:4. Không có hai sự kiện sáng tạo trong Sáng thế Ký 1-2, nhưng có hai sự nhấn 
mạnh: (1) Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ (vật chất) và (2) Đức Chúa Trời là 
Đấng sáng tạo con người. Sáng thế Ký 2:4 bắt đầu sự mặc khải đặc biệt về đặc ân 
trong địa vị và mục đích của nhân loại, cũng như các vấn đề của tội lỗi và sự nổi loạn 
liên quan đến địa vị đặc biệt này. 

2. Trong Sáng thế Ký 4:26 nói đến việc con người bắt đầu kêu cầu danh của Chúa 
(YHWH). Tuy nhiên, Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3 ngụ ý rằng dân sự giao ước lúc đầu (các 
Tổ phụ và gia đình của họ) chỉ biết Đức Chúa Trời như là El-Shaddai. Tên YHWH 
chỉ được giải thích một lần trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-16, đặc biệt trong câu 14. 
Tuy nhiên, các tác phẩm của Môi-se thường giải thích ý nghĩa của các chữ bằng các 
cách dùng chữ phổ biến, chứ không từ từ nguyên (xem Sáng thế Ký 17:5, 27:36, 
29:13-35). Đã có một số giả thuyết về ý nghĩa của tên này (lấy từ IDB, quyển 2, trang 
409-11). 
a. từ một từ gốc Ả Rập, để chỉ tình yêu nồng nhiệt. 
b. từ một từ gốc tiếng Ả Rập có nghĩa là thổi (YHWH như là cơn bão của Đức Chúa 

Trời) 
c. từ một từ gốc tiếng Ugaritic (của dân Ca-na-an) có nghĩa là nói, nói chuyện. 
d. dựa theo một bia khắc trong tiếng Phê-nê-xi (Phoenician), dạng một ĐỘNG TÍNH 

TỪ NGUYÊN NHÂN, có nghĩa là Đấng bảo tồn, hay là Đấng thiết lập. 
e. từ chữ Hê-bơ-rơ Qal chỉ một Đấng hiện hữu hay là một Đấng hiện diện tại đây, lúc 

nầy (trong tương lai Đấng đó sẽ vẫn hiện hữu) 



 
 “Si-ôn...Giê-ru-sa-lem” Hai tên này là đồng nghĩa có liên hệ song đối với nhau, (xem Chủ đề 
Đặc biệt: Thơ ca Hê-bơ-rơ trong 1:2). Người Do Thái hình dung cách biểu tượng về Chúa ngự 
giữa hai cánh của Chê-ru-bim trên Hòm Giao Ước trong nơi Chí Thánh của đền thờ trên núi Mô-
ri-a tại Giê-ru-sa-lem (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22).  

Giê-ru-sa-lem được xây dựng trên bảy ngọn đồi. 
1. Núi Si-ôn là ngọn đồi mà trên đó có các thành của dân Giê-bu-sít, không bị chiếm 

đóng cho đến thời của Đa-vít (xem Giô-suê 15:63; II Sa-mu-ên 5:6-10). 
2. Núi Mô-ri-a là ngọn đồi mà trên đó đền thờ được xây dựng (xem Sáng thế Ký 22:2, I 

f. từ chữ Hê-bơ-rơ Hiphil chỉ Đấng tạo ra mọi hiện hữu (mọi thứ có mặt trong thế 
giới). 

g. từ nghĩa gốc trong tiếng Hê-bơ-rơ là sống (ví dụ, Sáng thế Ký 3:20), có nghĩa là 
Đấng duy nhất có sự sống và sống mãi mãi. 

h. từ bối cảnh của Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-16, một cách dùng chữ ở dạng CHƯA 
HOÀN THÀNH được dùng theo nghĩa HOÀN THÀNH, “Ta đã từng là ai, ta sẽ 
tiếp tục là Đấng đó” hoặc “Ta luôn luôn là Đấng nào, ta sẽ tiếp tục là Đấng đó” 
(xem A Survey of Syntax in the Old Testament của J. Wash Watts, trang 67).  

Tên đầy đủ Đức Giê-hô-va (YHWH) thường được thể hiện bằng chữ viết tắt hoặc 
dạng nguyên mẫu. 

(1) Yah (e.g., Hallelu - yah) 
(2) Yahu (tên, ví dụ như, Ê-sai) 
(3) Yo (tên, ví dụ như, Giô-ên) 

3. Tên giao ước này trở nên rất thánh (tetragrammaton) trong Do Thái giáo sau nầy đến 
nổi người Do Thái không dám nói đến tên đó để không vi phạm mạng lệnh trong 
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7; Phục truyền Luật lệ Ký 5:11; 6:13. Vì vậy họ thay thế bằng 
những chữ Hê-bơ-rơ khác như sở hữu chủ, người chủ, chồng, chúa là adon hoặc 
adonai (chúa tôi). Khi họ đọc đến chữ YHWH trong Cựu Ước thì họ phát âm chữ 
Chúa. Đây là lý do tại sao chữ YHWH được viết thành chữ “Lord” trong các bản dịch 
tiếng Anh. 

4. Giống như chữ El, chữ YHWH thường được kết hợp với các từ khác để nhấn mạnh 
một số đặc tính của Đức Chúa Trời Giao Ước của Y-sơ-ra-ên. Trong khi có thể có 
nhiều sự kết hợp từ ngữ, sau đây chỉ là một số tượng trưng: 
a. YHWH - Yireh (YHWH sẽ cung cấp), Sáng thế Ký 22:14 
b. YHWH - Rophekha (YHWH là Đấng chữa lành), Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26 
c. YHWH - Nissi (YHWH là cờ xí của tôi), Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15 
d. YHWH - Meqaddishkem (YHWH là Đấng khiến nên thánh), Xuất Ê-díp-tô Ký 

31:13 
e. YHWH - Shalom (YHWH là Bình An), Jdgs. 06:24 
f. YHWH - Sabbaoth (YHWH vạn quân), I Sa-mu-ên 1:3,11; 4:4; 15:2; thường xuất 

hiện trong các sách Tiên tri) 
g. YHWH - Roi (YHWH là Đấng chăn giữ tôi), Thi thiên 23:1 
h. YHWH - Sidqenu (YHWH là Sự công bình của tôi), Giê-rê-mi 23:6 
i. YHWH - Shammah (YHWH ở nơi đó), Ê-xê-chi-ên 48:35 



Sử ký 21:1-22; II Sử ký 3:1). 
Việc đề cập đến Giê-ru-sa-lem là nơi mà từ đó Đức Chúa Trời “gầm thét” là một cách 

khôn khéo để bác bỏ những con bò con vàng mà Giê-rô-bô-am I đã thiết lập (tại Bê-tên và Đan) 
trong nước Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ của Giu-đa (xem 9:11) chứ không phải 
trong đền thờ của Y-sơ-ra-ên (xem 4:4; 5:5; 8:14)! 

Ý nghĩa nguyên thủy của cả Si-ôn (BDB 851) và Giê-ru-sa-lem (BDB 436) là không rõ 
ràng. 
 
 “đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo” Sự phán xét của 
Đức Chúa Trời trên tội lỗi của con người ảnh hưởng đến thiên nhiên (xem Sáng thế Ký 3; Phục 
truyền Luật lệ Ký 27-28; Rô-ma 8:18-25; các ấn và bát thạnh nộ trong Khải Huyền). Đức Chúa 
Trời sử dụng thiên nhiên để khiến nhân loại chú ý (ví dụ, câu 1c; 4:6-13; Thi thiên 19:1-6). 
 
 “Cạt-mên” Cạt-mên là một dãy núi ở miền bắc Y-sơ-ra-ên chạy về hướng biển Địa Trung 
Hải. Tên của nó có nghĩa là vườn nho của Chúa (BDB 501). Nó là tục ngữ được dùng có ý chỉ 
những cây cỏ tươi tốt tại nơi này (BDB 502). 

 
1:3-2:3 Đây là một đơn vị văn học phục vụ cho một chủ đích thần học. 

1. Đức Giê-hô-va (YHWH) là Đức Chúa Trời của cả trái đất. 
2. Tất cả những người phạm tội phải đối diện với cơn thịnh nộ của Ngài. 
3. Dân sự của Ngài đã phạm tội và càng nghiêm trọng hơn nữa vì họ là dân sự giao ước 

(xem Lu-ca 12:48). 
Đoạn văn này phải được đọc hoặc lắng nghe với niềm hân hoan giống như Y-sơ-ra-ên sẵn 

sàng hoan nghênh sự phán quyết của Chúa trên các quốc gia láng giềng và cả Giu-đa nữa, đúng 
vậy! (xem 2:4-5). Nhưng thật bất ngờ và đầy ngạc nhiên vì A-mốt chuyển qua thái độ dữ dội (cực 
điểm) đối với tội lỗi của Y-rơ-ra-ên (xem 2:6-6:14). Sự thịnh vượng của họ, sức mạnh quân sự, 
cùng với sự mở rộng đất đai không phải là một dấu hiệu ban phước của Chúa (xem Phục truyền 
Luật lệ Ký 27-29). A-mốt, người giữ vững Giao ước Môi-se đòi hỏi phải có sự tự suy xét. Ngày 
của Chúa sẽ không phải là một phước lành, nhưng một sự rủa sả (xem 5:18-20)! 
 
1:3 “Đức Giê-hô-va phán như vầy” Đây là khuôn mẫu của lời tiên tri, theo cách này nó cho 
thấy sứ điệp không phải là ý kiến cá nhân của nhà tiên tri, nhưng chính là lời của Chúa. Không rõ 
có bao nhiêu phần trong sứ điệp (các từ vựng cụ thể, hình thức văn học) là từ nhà tiên tri. Không 
thể biết rõ về tâm trạng hay cách thức được linh cảm dù rằng có thể có các sự khác biệt, nhưng lẽ 
thật quan trọng: nó là một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Mặc dù được trình bày trong một ngôn ngữ, 
hoàn cảnh lịch sử và văn hóa nhất định, nhưng sứ điệp này có liên quan đến tất cả các nền văn 
hóa và thời đại. Trong phương diện giải kinh, mỗi đoạn có một ý nghĩa mà tác giả nguyên thủy 

BẢN NASB 1:3-5 
 3 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên 
ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-
át. 4 Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát. 5 Ta 
sẽ bẻ gãy then của Đa-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng 
khỏi nhà Ê-đen; còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Đức Giê-hô-va phán 
vậy. 



được linh cảm trình bày nhưng có nhiều ứng dụng hoặc là ý nghĩa quan trọng liên quan đến các 
người đọc hoặc nghe tùy theo từng hoàn cảnh lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, sự áp dụng phải trực 
tiếp liên hệ với sứ điệp hay là chủ đích của tác giả nguyên thủy. 

Cụm từ trong bối cảnh này công bố sự phán xét của Đức Giê-hô-va trên các quốc gia và 
các dân tộc (xem Giê-rê-mi 47:2; 48:1; Ê-xê-chi-ên 25:3; 30:2; A-mốt 1:3; 2:1). 
 
 “Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần” Đây là một cụm từ tiêu chuẩn giới 
thiệu trong A-mốt (xem 1:3,6,9,11,13; 2:1,4,6). Nó cũng được tìm thấy trong các nền văn học 
Cận Đông khác. Nó có nghĩa là họ đã phạm tội hết lần này đến lần khác. 

Thuật ngữ “bốn” được sử dụng thường xuyên trong thế giới Cận Đông cổ đại. 
1. bốn giai đoạn của mặt trăng. 
2. bốn mùa trong năm (NIDOTTE, quyển 1, trang 495) 
Trong Cựu Ước nó tượng trưng: 
1. hướng theo la bàn (chỉ người hướng mặt về phía đông) 
2. hướng gió (ví dụ, Đa-ni-ên 7:2; 8:8) 
3. các góc của trái đất (ví dụ, Ê-sai 11:12) 

Do những điều này mà dẫn đến ý nghĩa ám chỉ sự trọn vẹn hoặc là đầy đủ. Ngoài ra các con số ba 
và bốn cộng lại thì bằng bảy, đó là một cách khác trong Cựu Ước để diễn tả sự trọn vẹn. Tội lỗi 
của những quốc gia này đã đầy đủ. 

Thuật ngữ phạm tội (BDB 833) là một trong vài chữ tiếng Hê-bơ-rơ được sử dụng để mô 
tả tội lỗi và sự nổi loạn. Trong A-mốt thuật ngữ này mang một ý nghĩa về tội lỗi của cả xã hội 
(xem NIDOTTE, quyển 3, trang 708). Các quốc gia phản loạn bằng cách tấn công những nước 
láng giềng và họ hàng. Những hành động của họ cho thấy rằng họ không biết Đức Giê-hô-va. 
Những quốc gia này là một phần của đế chế Đa-vít và đã được cho biết về Đức Giê-hô-va. Các 
quốc gia sẽ là một phần trong sự phục hồi của vương quốc Đa-vít (xem 9:11-15)! 

Các nhà tiên tri thường nói về sự phán xét của Đức Giê-hô-va trên các quốc gia (xem Ê-
sai 13-23; Giê-rê-mi 46-51; Ê-xê-chi-ên 25-32). Quốc gia Sy-ri còn được biết đến với tên A-ram 
với Đa-mách là thủ đô. Thủ đô đại diện cho cả quốc gia. 
 
 
NASB, NRSV  “Ta sẽ không hủy bỏ hình phạt của nó.” 
NKJV    “Ta sẽ không quay lưng lại hình phạt của nó.” 
TEV    “Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.” 
NJB    “Ta đã quyết định án phạt và sẽ không thay đổi.” 

Các ĐỘNG TỪ PHỦ QUYẾT (BDB 996, KB 1427, Hiphil dạng KHÔNG HOÀN 
THÀNH (Hiphil IMPERFECT)) là động từ thường gặp trong các lời tiên tri mô tả sự ăn năn. 
Trong văn mạch này động từ liên quan với Chúa (chủ từ). Những từ vựng có sẳn mà chúng ta 
dùng để mô tả Chúa đều có liên quan với con người. Đức Chúa Trời là Thần Linh vĩnh hằng. 
Chúng ta sử dụng các từ ngữ của con người để mô tả Chúa (anthropomorphisms), nhưng Ngài là 
vượt trổi hơn khả năng mô tả của chúng ta. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: SỰ ĂN NĂN TRONG CỰU ƯỚC 
 

Khái niệm này rất quan trọng nhưng khó định nghĩa. Hầu hết trong chúng ta đều có một 
định nghĩa xuất phát từ giáo phái của mình. Tuy nhiên, thường là một định nghĩa thần học bị 



 
1:3 “chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át”. “Chúng nó” chổ nầy để chỉ 

áp đặt theo một vài chữ Hê-bơ-rơ hoặc là Hy-lạp trong Tân Ước mà không nói rõ ràng về 
định nghĩa đó. Các thuật ngữ tiếng Hê-bơ-rơ chủ yếu là hai chữ: 

1. nhm (BDB 636, KB 688) 
2. swb (BDB 996, KB 1427) 

Chữ thứ nhất “nhm” dường như nguyên thủy có ý nghĩa là hít một hơi (thở) sâu, nó lại 
thường được sử dụng theo một vài ý nghĩa như: 

1. nghỉ ngơi hoặc là an ủi (ví dụ Sáng thế Ký 5:29, 24:67, 27:42, 37:35, 38:12, 50:12; 
thường được dùng trong các tên gọi, xem II Các vua 15:14, I Sử ký 4:19; Nê-hê-mi 
1:1, 7:7, Na-hum 1:1) 

2. đau lòng (ví dụ, Sáng thế Ký 6:6,7) 
3. đổi ý (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô 13:17; 32:12,14; Dân số Ký 23:19) 
4. sự thương xót (ví dụ, Phục truyền Luật lệ Ký 32:36) 
Nên lưu ý là tất cả những điều này đều liên quan đến cảm xúc sâu đậm. Đây là ý then 

chốt: cảm xúc sâu đậm dẫn đến hành động. Sự thay đổi hành động này là thường hướng đến 
người khác, mà cũng còn là hướng về Chúa. Chính sự thay đổi thái độ và hành động này đối 
với Chúa truyền tải vào thuật ngữ có ý nghĩa thần học quan trọng. Nhưng phải áp dụng thận 
trọng chổ nầy. Đức Chúa Trời được nói là ăn năn (xem Sáng thế Ký 6:6,7; Xuất Ê-díp-tô 
32:14; Các quan xét 2:18, I Sa-mu-ên 15:11,35; Thi thiên 106:45) nhưng điều này không 
phải từ sự phiền muộn vì tội lỗi hay sai phạm, nhưng là một cách diễn đạt văn học về sự 
thương xót và quan tâm của Đức Chúa Trời (xem Dân số Ký 23:19; I Sa-mu-ên 15:29; Thi 
thiên 110:4; Giê-rê-mi 4:27-28; Ê-xê-chi-ên 24:14). Hình phạt của tội lỗi và sự phản loạn sẽ 
được tha nếu người tội nhân thật sự xoay khỏi tội lỗi của mình và hướng mình đến Chúa. 
Nghĩa của thuật ngữ này có phạm vi rộng. Bối cảnh rất là quan trọng trong việc xác định ý 
nghĩa của nó.  

Thuật ngữ thứ hai, swb, có nghĩa là xoay (xoay khỏi, quay về, quay qua). Nếu thật 
sự có hai điều kiện của giao ước là sự hối cải và đức tin (ví dụ, Ma-thi-ơ 3:2; 4:17; Mác 
1:4,15; 2:17; Lu-ca 3:3,8; 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3), thì chữ nhm đề cập đến cảm xúc mãnh 
liệt của một người thừa nhận tội lỗi của mình xoay bỏ khỏi nó, trong khi đó chữ swb sẽ ám 
chỉ đến sự xoay khỏi tội lỗi và hướng về Chúa (một ví dụ của hai hành động thuộc linh này 
là trong A-mốt 4:6-11, các ngươi không trở lại với Ta [năm lần] và trong A-mốt 5:4,6,14, 
tìm kiếm Ta... tìm kiếm Chúa... tìm kiếm sự thiện lành chứ không phải gian ác). 

Ví dụ tuyệt vời đầu tiên về sức mạnh của sự ăn năn là tội lỗi của Đa-vít với Bát-sê-
ba (xem II Sa-mu-ên 12; Thi thiên 32, 51). Có những hậu quả truyền lại trên Đa-vít, gia 
đình ông, và Y-sơ-ra-ên, nhưng Đa-vít đã được phục hồi lại trong mối tương giao với Chúa. 
Thậm chí đến vua Ma-na-se gian ác còn có thể ăn năn và được tha thứ (xem II Sử ký 33:12-
13). 

Cả hai thuật ngữ này được sử dụng song song trong Thi thiên 90:13. Phải có một sự 
thừa nhận tội lỗi và có chủ đích cá nhân xoay khỏi nó, cũng như sự khao khát tìm kiếm 
Chúa và sự công bình của Ngài (xem Ê-sai 1:16-20). Sự ăn năn có một khía cạnh nhận thức, 
một khía cạnh cá nhân, và một khía cạnh đạo đức. Cả ba đều phải có để bắt đầu lại một mối 
liên hệ mới với Chúa và để duy trì mối quan hệ mới đó. Những cảm xúc sâu sa của sự hối 
lỗi quay sang lòng tôn kính trung thành vì Chúa và cho Chúa. 



người Sy-ri. ĐỘNG TỪ (BDB 190, KB 218, dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN MẪU Qal (Qal  
INFINITIVE CONSTRUCT)) đề cập đến một quy trình nông nghiệp tách hạt khỏi vỏ trấu (xem 
Phục truyền Luật lệ Ký 25:4). Nó có thể được dùng theo nghĩa bóng như trong II Các vua 13:7; 
Ê-sai 21:10; Giê-rê-mi 50:11; và Ô-sê 10:11 bày tỏ. Nó được dùng chỉ sự phán xét của Đức Chúa 
Trời (ví dụ, Mi-chê 4:13 và Ha-ba-cúc 3:12). 

Ở đây nó cũng có thể được dùng theo nghĩa bóng, nhưng bởi vì cách dịch II Sa-mu-ên 
12:31 trong bản Septuagint mà nó có thể là theo nghĩa đen. Cho dù là nghĩa bóng hay là theo 
nghĩa đen, nó nói lên sự ngược đãi của người Sy-ri đối với dân Y-sơ-ra-ên (có thể liên quan đến 
II Các vua 13:1-9). 
 
 “Ga-la-át” Tên này (BDB 166) dùng để chỉ khu vực phía Bắc ở bên kia sông Giô-đanh giữa 
Ạt-nôn và rạch Gia-bốch đã được ban cho các con của Gia-cốp là Ru-bên và Gát. Các sự tàn bạo 
của người Sy-ri (A-ram) có thể liên quan đến II Các vua 8:28-29 hoặc 10:32-33. 
 
1:4 “Ta sẽ sai lửa” ĐỘNG TỪ (BDB 1018 , KB 1511) ở dạng Piel HOÀN THÀNH và tương tự 
như tiêu hủy, phá vỡ, và cắt bỏ. Chúa sẽ phá hủy các thành lũy và triều đại của nhà Ha-xa-ên (Sy-
ri, A-ram). Lửa là một biểu tượng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời trên sự gian ác (ví dụ, Ê-
sai 30:27; Giê-rê-mi 21:14; Ê-xê-chi-ên 20:47-48; Sô-phô-ni 1:18; 3:8; Ma-la-chi 4:1). Xem chủ 
đề đặc biệt: Lửa trong 7:4. 
 
 “Ha-xa-ên” Đây là người cướp ngôi vua Sy-ri (BDB 303, xem II Các vua 8:7-15). Ông trị vì 
vào khoảng 842-796 TC (?). Ông là một đối thủ quân sự hùng mạnh đối đầu với sự bành trướng 
về phía tây của A-si-ry. Sy-ri đã nhiều lần bị xâm chiếm nhưng Đa-mách không bị chiếm giữ 
(vào năm 841, 837, và có thể là vào năm 836 TC). 

Một khi áp lực từ A-si-ry giảm bớt, Ha-xa-ên tấn công quốc gia láng giềng phía nam của 
mình là: 

1. vùng bên kia sông Giô-đanh, II Các vua 10:32-33 
2. Phi-li-tin, II Các vua 12:17 
3. Giu-đa, II Các vua 12:17-18 

 
 “đền đài” Thuật ngữ này (BDB 74) được dịch nhiều cách khác nhau: 

1. đồn lũy. 
2. trạm gác của cung điện hay đền thờ. 
3. pháo đài. 

Chữ b’rh, vay mượn từ trong tiếng Akkadian được sử dụng như một chữ tương đương trong văn 
chương sau thời kỳ lưu đày (xem chữ các pháo đài trong II Sử ký 17:12; 27:4 và ngôi đền trong I 
Sử ký 29:1; Nê-hê-mi 2:8). 
 
 “Bên-Ha-đát” Tên này (BDB 122 , xem II Các vua 13:3,24-25) là con trai của Ha-xa-ên (797-
775 TC (?)). Có lẽ cha ông đã đặt cho ông tên này (trong lịch sử là Ben Hadad III) bởi vì nó đã 
trở thành tên gọi chung (danh hiệu của vương triều) của nhiều vị vua Sy-ri, giống như Pha-ra-ôn 
ở Ai Cập hoặc Sê-sa ở Rô-ma. 

Cũng có thể là nó nói lên việc thờ thần bão, Hadad (Ba al hoặc Rimmon, xem II Các vua 
5:18). Trong trường hợp này nó bị kết án về sự thờ hình tượng. 
 



1:5 “then cửa của Đa-mách” Trong nghĩa đen cụm từ này đề cập đến khóa trên cổng chính là 
một thanh gỗ lớn (hoặc đôi khi là một thanh kim loại, xem I Các vua 4:13), được đặt theo chiều 
ngang trên hai cánh cửa gỗ. Theo nghĩa bóng nó đề cập đến sự tàn phá đất nước Sy-ri và bắt họ 
lưu đày (A-ram) (xem bản TEV). 
 
NASB, NKJV, 

NJB   “các cư dân” 
NRSV, TEV   “các cư dân” 
NIV    “vua” 
NET    “người cai trị” 
JB    “người trên ngôi” 

Đây là dạng ĐỘNG TÍNH TỪ CHỦ ĐỘNG SỐ ÍT GIỐNG ĐỰC Qal (Qal ACTIVE 
PARTICIPLE MASCULINE SINGULAR) (BDB 442, KB 444). Rõ ràng có một sự song song 
giữa các thuật ngữ này và: 

1. 5c, người nắm giữ vương trượng. 
2. 8b, người nắm giữ vương trượng. 

Bản Kinh Thánh Rotherham's Emphasized Bible có phần phụ chú “người được ngồi” có nghĩa là 
cai trị (trang 873). 
 
 “trũng A-ven” Chữ Aven (BDB 19) có thể có ý nghĩa. 

1. bối rối. 
2. phiền muộn. 
3. gian ác. 
4. thờ hình tượng. 

Nó được sử dụng theo nhiều cách trong các sách A-mốt đến Ô-sê. 
1. một nơi thờ hình tượng (tại đây) 
2. ám chỉ về Bê-tên bằng một cách dùng chữ trong tiếng Do Thái (xem Ô-se 4:15; 5:8; 

10:5,8) 
3. cách ám chỉ về sự gian ác (xem Ô-sê 6:8, 10:8, 12:11) 
4. không còn gì (thờ thần tượng là việc phù phiếm, vô ích, xem A-mốt 5:5). 

Ở đây nó đề cập đến một nơi nào đó trong xứ Sy-ri. Bộ giải kinh Expositor's Bible Commentary, 
quyển 7, trang 284, chú thích rằng từ này là một cách dùng chữ Hê-bơ-rơ cho thành Baalbek, còn 
được gọi là Heliopolis trong thời Hy Lạp. McComiskey cũng khẳng định rằng vì sự liên hệ giữa 
Sy-ri và Ai Cập mà thành phố này có thể lấy một tên của một thành phố Ai Cập, là thành On 
(xem bản Bảy mươi). 

Vị trí địa lý không được xác định rõ, nhưng nhiều người tin rằng nó ám chỉ đến thung 
lũng Bukaa (xem bản Bảy mươi). 
 
 “kẻ cầm cây trượng” Lúc ban đầu, thuật ngữ “cây quyền trượng” (BDB 986) ám chỉ đến một 
khí cụ chiến tranh bằng gỗ. Những người lãnh đạo là những người đã giỏi chiến đấu. Cái vũ khí 
bằng gỗ của họ trở thành một biểu tượng của uy quyền, cai trị hay quyền lực. Nó được sử dụng 
cho các vị vua của các quốc gia ngoại giáo trong Ê-sai 14:5; A-mốt 1:5,8; Xa-cha-ri 10:11, nhưng 
được dùng cho quyền năng của Chúa trong Ê-sai 10:05 và quyền năng của Đấng Mết-si-a trong 
Ê-sai 11:4. 
 



 “nhà Ê-đen” Tên này có nghĩa là nhà của niềm vui (dạng SỞ HỮU CÁCH BDB 108 và 112). 
Không biết rõ vị trí địa lý của nó, nhưng có thể là một vương quốc phía bắc (1) của A-ram trên 
bờ của sông Euphrates (trong triều đại của Shalmaneser Assurnasirpal II và Shalmaneser III) 
hoặc là (2) Baalbek tại thung lũng Bukaa (dưới triều đại của Tiglath-Pileser III). 
 
 “còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù” Chúng ta biết được điều này từ 9:7 rằng 
đây là quê hương của họ, họ sẽ bị lưu đày đến nơi họ bắt đầu ra đi (BDB 885, xem II Các vua 
16:9). Tuy nhiên, không rõ địa điểm của nơi này (xem Ê-sai 22:6). Hầu hết xác nhận nó như là 
một địa điểm trong xứ Elam. 

 
1:6 “Ga-xa” Thành phố này (BDB 738) được nhắc tới như là một cách nói đến cả quốc gia Phi-
li-tin. Họ là dân vùng biển của quần đảo trong biển Aegean đã cố gắng để xâm lược Ai Cập, 
nhưng bị đánh bại và phải định cư trên bờ biển tây nam của xứ Pa-léc-tin khoảng năm 1.200 TC.  
Họ mang theo với họ công nghệ thời kỳ đồ sắt và thiết lập sự kiểm soát trên một vùng đất duyên 
hải rộng lớn. Trong các câu 6-8 có bốn trong số năm thành bang lớn của họ được đề cập: Ách-
đốt, Ách-ca-lôn, Éc-rôn, và Ga-xa. 
 
 “vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù” Có vẻ như hậu duệ của Ê-sau đã tích cực 
tham dự vào việc mua bán nô lệ Do Thái bị người Phi-li-tin bắt. Toàn bộ các cộng đồng (hoặc là 
các cộng đồng trong hiệp ước) bị bắt và bị bán (xem Giô-ên 3:3-8). 
 
 “Ê-đôm” Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn đều là bà con của người Do Thái. Họ sống trong 
vùng phía nam của sông Giô-đanh. 
 
1:7 “kẻ cầm cây trượng” Trong quyển Joel and Amos của David Allan Hubbard (trong bộ giải 
kinh Tyndale Old Testament Commentaries, trang 133 và 136), làm rõ sự chính xác về lịch sử mà 
A-mốt đang đề cập: 

1. Các thành phố của người Phi-li-tin là những thành bang hoàng gia và bao quanh nó là 
nhiều thành phố khác được cai trị bởi những người giữ cây vương trượng của vị vua 
thành-bang đó (câu 7) 

2. các dân Am-môn có một vị vua cùng với các quan lại (xem câu 15; Ô-sê 7:3,5,7,16; 8:4) 
 
1:8 “phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết” Các dân Phi-li-tin (BDB 814) là một kẻ thù 
truyền thống của dân Giu-đa từ thời Giô-suê đến thời Đa-vít. Cả quốc gia và dân tộc của họ sẽ bị 
hoàn toàn tiêu diệt. 
 

BẢN NASB 1:6-8 
 6 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta 
không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho 
Ê-đôm. 7 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. 
8 Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta 
nghịch cùng Éc-rôn; và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết, Chúa Giê-hô-va phán 
vậy. 



 “Chúa Giê-hô-va” Trong nghĩa đen đây là chữ Adon YHWH. Bởi vì cả hai đều là dịch Chúa, 
khi chúng xuất hiện cùng nhau YHWH được phiên dịch là ĐỨC CHÚA TRỜI viết toàn bằng chữ 
in. Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 

 
1:9 “Ty-rơ” Chữ này (BDB 862) đề cập đến đất nước Phê-nê-xi có lẽ đã được thành lập từ 
chủng tộc dân Ca-na-an và các sắc dân vùng biển (biển Aegean). Đất nước này trở thành nơi phát 
sinh sự thờ lạy thần sinh sản Ba-anh và A-sê-ra và lan tràn trong mười chi phái phía Bắc do ảnh 
hưởng của Giê-sa-bên (xem I Các vua 16:31-33; 18:19,21). 

BẢN NASB 1:9-10 
 9 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta 
không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ 
đến sự giao ước anh em. 10 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt 
những đền đài nó. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: SỰ THỜ THẦN SINH SẢN TRONG VÙNG CẬN ĐỘNG CỔ 
ĐẠI 
I. Lý do của nguồn gốc 

A. Con người cổ đại khởi đầu là săn bắn-hái lượm, nhưng cuộc sống từ du canh du cư 
tiến tới định cư đã tạo ra nhu cầu về cây trồng và gia súc. 

B. Các dân cư trong vùng Cận Đông thời cổ đại không thể tự bảo vệ trước sức mạnh thiên 
nhiên . 

C. Khi các nền văn minh phát triển xung quanh các nguồn nước ngọt thì họ phải lệ thuộc 
vào chu kỳ đều đặn của các mùa. Các sức mạnh thiên nhiên trở thành các vị thần cần 
phải cầu khẩn và chế ngự. 

II. Ở đâu và Tại sao 
A. Các tôn giáo thờ việc sinh sản phát triển ở: 

1. Ai-cập (sông Nile) 
2. Mê-sô-bô-ta-mi (sông Tigris và Euphrates) 
3. Ca-na-an (sông Giô-đanh) 

B. Có một sự giống nhau căn bản giữa các tôn giáo thờ thần sinh sản, mùa màng trong 
vùng Cận Đông cổ đại. 

C. Các mùa và thời tiết thường thay đổi và không thể đoán trước đã tạo điều kiện để phát 
triển những huyền thoại. Những huyền thoại nầy dùng sự tương tự giữa con người và 
thần linh như là nền tảng cho sự sống trong cõi linh thiêng cũng như trên đất. 

III. Thờ Ai và thờ như thế nào. 
A. Thờ Ai? (các vị nam thần và nữ thần) 

1. Ai Cập. 
a. Isis (nữ thần) 
b. Osiris (nam thần) 

2. Mê-sô-pô-ta-mi 
a. Ishtar / Inanna (nữ thần) 
b. Tammuz / Dumuzi (nam thần) 



 
 “vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm” Homer đề cập đến việc buôn bán nô lệ của Ty-
rơ trong tác phẩm Odyssey của ông 4:288 ff; 15:473ff. 
 
 “chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em” Chi tiết này đề cập đến một số kiểu hiệp ước, có 
thể là những tiền lệ đã  được áp dụng trước khi có hiệp ước được thực hiện với Sa-lô-môn (xem 
II Sa-mu-ên 5:11; I Các vua 5:1-18; 9:11-14). Điều này cũng có thể là hành vi trái tự nhiên của 
một người khi bán người hàng xóm của mình làm nô lệ. Tất cả các tội lỗi được đề cập trong phần 
này liên quan đến sự vô nhân đạo của con người đối với đồng loại. 
 
1:10 “Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.” Ty-rơ 
(thủ đô của Phê-ni-xi) là một pháo đài trên một hòn đảo gần như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên 
trong chuyến hành quân của Alexander Đại đế ngang qua xứ Pa-léc-tin năm 332 TC, thành phố 
đã sụp đổ sau một cuộc bao vây kéo dài bảy tháng khi quân địch xây được một cầu nối từ tàn tích 
của phần thành phố trên đất liền đã bị phá hủy. Chúng ta biết được từ các tài liệu lịch sử có 6.000 
người bị giết, 2.000 bị đóng đinh hoặc đóng xiên cọc và 30.000 người bị bán làm nô lệ. 
 

3. Ca-na-an. 
a. Ba-anh (nam thần) 
b. Asherah, Astarte, Anath (nữ thần) 

B. Mỗi cặp được thần thoại hóa theo những cách tương tự. 
1. một thần chết đi. 
2. thần kia phục hồi. 
3. hình thức chung của các thần chết đi và sống lại là mô phỏng các chu kỳ trong 

thiên nhiên. 
C. Ma thuật xem sự kết hợp tính dục của con người (cũng như hôn nhân của các vị 

thần) như một cách để bảo đảm khả năng sinh sản của cây trồng, gia súc, và con 
người. 

IV. Người Y-sơ-ra-ên. 
A. Dân sự của Đức Giê-hô-va đã được cảnh báo (ví dụ, Lê-vi Ký và Phục truyền Luật 

lệ Ký) tránh xa các tôn giáo thờ sinh sản (đặc biệt là của dân Ca-na-an). 
B. Việc thờ phượng này rất phổ biến bởi vì những mê tín dị đoan của con người cộng 

thêm với sự thúc đẩy của hành vi tính dục. 
C. Sự thờ hình tượng liên quan đến việc tìm các phước lành của đời sống qua các cách 

cúng bái và lễ nghi thay cho một đức tin cá nhân và sự tin cậy vào Đức Giê-hô-va. 
V. Tài liệu tham khảo thêm 

A. W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel. 
B. J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. 
C. James G. Frazer. 

1. Adonis, Attis, Osiris. 
2. Folklore in the Old Testament. 
3. The Worship of Nature. 

D. C. H. Gordon, Before the Bible. 
E. S. N. Kramer, Mythologies of the Ancient World. 



 
1:11 “Ê-đôm” Chữ này (BDB 10) đề cập đến những bà con gần của dân Do thái từ Ê-sau, Sáng 
thế Ký 25:19-26; 36:1-19. Dân Ê-đôm và dân Do thái luôn luôn kình chống nhau. Ê-đôm trở 
thành một biểu tượng của sự liên kết gia đình và các giao ước bị phá vở. Dân tộc nầy thường bị 
lên án trong các lời tiên tri (xem Ê-sai 34:5-17; 63:1-6; Giê-rê-mi 49:7-22; Ca thương 4:21-22; 
Ê-xê-chi-ên 25:12-14; 35:1-15; Ma-la-chi 1:2-4). 

Petra là thủ đô của nước này (xem Thi thiên 137:7; Ê-xê-chi-ên 25:12-14; Áp-đia 10-15; 
Ma-la-chi 1:2-4). Nó nằm ở phía đông của Giu-đa trong trong vùng Jordanie hiện nay. 
 
 
NASB    “lòng thương xót” 
NKJV, NRSV, NJB  “thương hại” 
TEV    “lòng nhân từ” 

Thuật ngữ này (BDB 933) cũng có thể ám chỉ đến nhóm người tham gia trong hiệp ước 
(tức là đồng minh, xem phần ghi chú trong bản Kinh Thánh NIV và NET). 
 
 “cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời” Hai dòng thơ này là song 
đối. “Sự giận dữ của Ngài” là để ám chỉ đến sự giận dữ đã định liên tục trên dân Ê-đôm vì họ 
nghịch lại dân Do thái (xem bản NEB). Sự phán xét của Chúa lại xảy đến vì tội thù nghịch chống 
lại những người mà trong trường hợp này là bà con với họ. 
 
1:12 “Thê-man” Đây (BDB 412) là một tỉnh phía bắc của Ê-đôm (xem Giê-rê-mi 49:7,20; Áp-
đia 9) có thủ phủ là Bốt-ra. 
 
 “Bốt-ra” Chữ này (BDB 131) nhắc đến một trong những thành phố lớn phía bắc của Ê-đôm 
tại một ốc đảo lớn trên Quốc lộ Nhà vua (con đường thương mại ở bên kia sông Giô-đanh khởi đi 
từ phía bắc vịnh Aqaba tới Sy-ri). Đó là một thành phố lớn cổ xưa (xem Sáng thế Ký 36:33, I Sử 
ký 1:44). 

 
1:13 “Am-môn” Đây (BDB 769) cũng là dòng dõi của Lót và bà con với dân Do thái (xem Sáng 
thế Ký 19:30-38). Người Do Thái đã không đối đầu với họ trên hành trình vào đất hứa vì họ là bà 

BẢN NASB 1:11-12 
11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta 
không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng 
thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời. 12 Ta sẽ sai 
lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra. 

BẢN NASB 1:13-15 
13 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn 
lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đờn bà chửa của Ga-
la-át đặng mở rộng bờ cõi mình.  14 Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu 
nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giã trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc 
trong ngày bão táp. 15 Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, 
Đức Giê-hô-va phán vậy. 



con (xem Phục truyền Luật lệ Ký 2:19). Am-môn nằm trong khu vực bên kia sông Giô-đanh giữa 
Ạc-nôn và rạch Gia-bốc. 
 
 “vì chúng nó đã mổ bụng đờn bà chửa của Ga-la-át” Ga-la-át (BDB 166) nằm ở khu vực 
phía Bắc của sông Giô-đanh. Không có dẫn chứng lịch sử cho hành động đặc biệt này, nhưng 
cách làm này thì đã được biết đến nhiều (xem II Các vua 8:12; 15:16; Ô-sê 13:16). Dầu vậy thì sự 
phán xét của Đức Chúa Trời vẫn đến trên mọi quốc gia bởi sự tàn bạo trong các cuộc chiến mà 
họ gây ra. 
 
 “đặng mở rộng bờ cõi mình” Việc tàn sát những phụ nữ và trẻ em vô tội này không liên 
quan đến thánh chiến giống như trường hợp dân Do thái tấn công vào Giê-ri-cô (xem Giô-suê 6), 
nhưng chỉ đơn giản bị thúc đẩy bởi lòng tham lam muốn chiếm thêm lãnh thổ. 
 
1:14 “Ráp-ba” Chữ này có nghĩa là lớn, vĩ đại (BDB 913). Danh hiệu này được dùng cho một 
thành phố của dân Am-môn, nằm ở thượng nguồn của rạch Gia-bốc (xem Phục truyền Luật lệ Ký 
3:11; II Sa-mu-ên 12:26; 17:27). 
 
NASB, NJB   “tiếng la chiến trận” 
NKJV, NRSV, 

TEV   “la” 
Thuật ngữ này (BDB 929) có một ý nghĩa rộng  

1. cất tiếng la. 
a. để tấn công. 
b. vì đắc thắng. 
c. để thờ phượng. 
d. để phá huỷ. 

2. tạo âm thanh lớn 
Thường thì tiếng la trong trận đánh đi liền với tiếng kèn thổi, như trong Giô-suê 6:5,10,16,20. 
Mỗi dân tộc có cách reo hò riêng trong chiến trận (xem 2:2; I Sa-mu-ên 17:20,52, cũng tham 
khảo thêm Roland deVaux, Ancient Israel, quyển 1, trang 9,254). Tiếng reo hò của dân Do thái 
liên kết với Đức Giê-hô-va (xem Các quan xét 7:20-21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 2 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

Sự phán xét trên các nước 
(1:3-2:3) 

Bản cáo trạng những dân tộc 
xung quanh; dân Y-sơ-ra-ên 
và Giu-đa (1:2-2:16) 

Sự phán xét của Đức Chúa Trời 
trên những nước lân bang của Y-
sơ-ra-ên (1:1-2:5) 

Sự phán xét những quốc gia 
xung quanh và trên Y-sơ-
ra-ên (1:3-2:16) 

  Mô-áp Mô-áp 

2:1-3 2:1-3 2:1-3 2:1-3 

Sự phán xét trên Giu-đa  Giu-đa Giu-đa 

2:4-5 2:4-5 2:4-5 2:4-5 

Sự phán xét trên Y-sơ-ra-
ên 

 Sự phán xét của Chúa trên Y-sơ-
ra-ên 

Y-sơ-ra-ên 

2:6-8 2:6-8 2:6-8 2:6-8 

2:9-12 2:9-11 2:9-3:2 2:9-11 

 2:12  2:12-16 

2:13-16 2:13-16   

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 

 
4. Vân vân… 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 
 



 
2:1 Kiểu thức văn chương loại  phán xét của chương một tiếp tục qua chương hai (xem 1:3). 
 
 “Mô-áp” Đây cũng là dòng dõi của Lót và bà con với Y-sơ-ra-ên (xem Sáng thế Ký 19:30-
38). Đất nước này nằm ở khu vực bên kia (phía Đông) sông Giô-đanh phía bắc của Ê-đôm giữa 
Ạc-nôn và sông Giê-rét. 
 
 “vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi” Những hành động này: 1) mở cửa 
mộ; 2) di dời hài cốt ; 3) đốt hài cốt; 4) trộn chúng để làm vữa [cho các tòa nhà] hay hồ tô tường 
[làm trắng các bức tường]) được xem như là cách để nhục mạ và ảnh hưởng xấu đến nơi hay là 
chỗ an nghĩ của một người trong đời sau. Sự xâm phạm có chủ đích vào những điều được xem là 
thiêng liêng và cấm kỵ theo phương diện văn hóa cho thấy mức độ của sự thù địch. Điều này 
không ám chỉ đến hỏa táng như một cách để xử lý xác chết, nhưng là một cách sỉ nhục người đã 
chết. Tuy nhiên, nó cho tôi một cơ hội để phân tích mối quan tâm hiện thời về việc hỏa táng. 

Hỏa táng là một cách thức kinh tởm đối với tất cả mọi người ở vùng Cận Đông. Nó chỉ 
được đề cập đến trong Kinh Thánh khi có liên quan đến những trọng tội (xem Sáng thế Ký 28:24; 
Lê-vi Ký 20:14; 21:9; Giô-suê 7:15,25). Dường như vì sự hận thù mà Mô-áp thiêu đốt xương của 
vua Ê-đôm và trộn chúng với vữa để xây dựng các tòa nhà hoặc với vôi để sơn trắng tường nhà 
(theo Targums). Vôi sống (BDB 966, xem Ê-sai 33:12) là một thành phần của vữa và hồ tô 
tường. 

Có thể hành động này có nghĩa bóng để chỉ sự tiêu hủy hoàn toàn (theo bản Vulgate). Rất 
khó để giải thích động từ có cách sử dụng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều này rất đúng đối 
với những dòng thơ tại đây cũng như trong cả sách A-mốt. 

BẢN NASB 2:1-3 
1 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta 
không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi. 2 Ta 
sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ chết trong 
sự ồn ào, giữa tiếng kêu, khi tiếng kèn thổi. 3 Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó, và giết hết 
thảy các quan trưởng nó với nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: HỎA TÁNG 
I. Cựu ước 

A. Hỏa táng là một trong bốn cách để thi hành hình phạt nặng trong Lê-vi Ký (xem 
20:14; 21:9, các ví dụ, Sáng thế Ký 28:24 và Giô-suê 7:15,25). 

B. Những người thân thiện với Sau-lơ đã cướp xác ông cùng với ba người con trai của 
ông từ Phi-li-tin rồi đốt chúng trước khi chôn trong vùng đất của chi phái Bên-gia-
min (xem I Sa-mu-ên 31:12-13, chi tiết này đã bị lược bỏ trong phân đoạn tương 
đương I Sử ký 10:12). 

Có một số bàn cãi giữa các học giả về cách đọc chữ đốt với chữ xức dầu. Dường 
như trong phần bản văn này cho thấy sự hỏa táng có ý nghĩa tích cực duy nhất trong 
cả Cựu Ước (xem Encyclopedia Judaica, quyển 5, trang 1074). Nó cũng có thể ám 
chỉ đến đốt các hương liệu (xem II Sử ký 16:14; 21:19; Giê-rê-mi 34:5). 

C. Sau nầy có một vị tiên tri người Giu-đê tiên đoán việc đốt các thầy tế tại Bê-tên ngay 



 
2:2 “Ta sẽ sai lửa” Cụm từ này đề cập đến. 

1. Sự phán xét của Đức Giê-hô-va. 
2. Việc đốt cháy các thành phố (theo nghĩa đen). 

Nó là một cụm từ lặp lại trong A-mốt 1:4,7,10,12,14; 2:2,5 và Ô-sê 8:14. Lửa được sai đi thường 
được xem như là một tác nhân thanh tẩy và là một biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa! Xem 
Chủ đề đặc biệt: Lửa trong 7:4. 
 
 “đền đài” Xem ghi chú trong 1:4. 
 
 “Kê-ri-giốt” Đây là tên của một vùng hoặc của một thành phố. Bản Kinh Thánh NEB, dựa 
theo bản LXX, dịch chữ này là những thị trấn (do MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (DEFINITIVE 

trên bàn thờ sinh tế (xem I Các vua 13:2). 
D. Vấn đề hỏa táng đôi khi bị liên kết sai lạc với cách dùng nghĩa bóng trong Cựu Ước 

khi lửa được dùng để chỉ sự phán xét (xem Ê-sai 30:33). Nghĩa bóng của hỏa thiêu 
(như giàn thiêu) được sử dụng làm nổi bật sự phán xét trong đời sau. 

E. Tất cả các nước Cận Đông cổ đại áp dụng tập tục chôn cất (xem Roland deVaux, 
Ancient Israel, quyển 1, trang 57). Hỏa táng bị xem là một sự sỉ nhục (xem A-mốt 
2:1). 

II. HY LẠP VÀ RÔ-MA 
A. Cả hai nền văn minh này đều thực hiện việc hỏa táng. 

1. Hy Lạp làm thường xuyên (Sophocles, Electra, 1136-1139) 
2. Đối với Rô-ma thì tùy theo việc lựa chọn khác nhau chớ không phổ biến (Cicero, 

Deleg 2,22,56) 
B. Các nền văn hóa của vùng Địa Trung Hải đã có một thái độ đối với hỏa táng khác 

hơn so với các nền văn hóa Cận Đông cổ đại. Tacitus kể lại rằng người Do Thái chôn, 
không thiêu (His. 5.5) 

III. DO THÁI GIÁO THEO CÁC RA-BI 
A. Từ rất sớm hầu hết các tu sĩ Do thái giáo khẳng định rằng chôn cất là đúng theo mạng 

lệnh trong Phục truyền Luật lệ Ký 21:23. 
B. Hỏa táng bị cấm trong Talmud (Sanh. 7:2,24 b) và Mishna (Abodiah Zarah 1.3). 
C. Do Thái giáo hiện đại cho phép người đã đem hỏa táng được đặt trong nghĩa trang 

của người Do Thái (xem Encyclopedia Judaica, quyển 5, trang 1074). 
IV. TÂN ƯỚC 

Không có thảo luận hay đề cập gì đến chủ đề này trong Tân Ước. Thân thể vật chất 
được xem như là một nơi trú ẩn tạm thời (xem II Cô-rinh-tô 5). Một hình thức nào đó của 
thân thể cũ sẽ hội hiệp với các tín hữu khi Chúa Giê-xu trở lại, nhưng không có các giải 
thích chi tiết (xem I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Rất đơn giản, vì điều này không phải là việc 
quan trọng cho đức tin và lối sống của các Cơ đốc nhân. Giống như người Do Thái của 
Cựu Ước, những tín hữu trong Tân Ước khẳng định về một sự sống lại của thân thể. Có 
hình dạng thân thể vào lúc tận thế, nhưng không được giải bày rõ như thế nào hay tại sao 
như vậy. Di hài của tín hữu như thế nào và ở đâu cũng không ảnh hưởng đến sự sum họp 
của họ với Chúa Giê-xu. Đức tin trong Đấng Christ mới điều quyết định, chứ không phải 
là di hài người chết. 



ARTICLE), xem Giê-rê-mi 48:41), nhưng bản hiệu đính từ bản NEB là bản REB, giữ danh từ 
riêng trong bản dịch (nghĩa là các cung điện của Kerioth). Thành phố này cũng được đề cập trong 
Giê-rê-mi 48:24,41. Thành phố này (có thể là Kir, xem Ê-sai 15:1) có một ngôi đền lớn cho 
Chemosh là thần sinh sản của dân Mô-áp (xem The Mesha Stone L.12; I Các vua 11:33). 
 
 “giữa tiếng kêu” Xem ghi chú trong 1:14. Tiếng reo hò cùng với tiếng kèn thường được dùng 
như là các hiệu lệnh trong trận chiến. Cụm từ này trong một số bối cảnh đề cập đến tiếng hỗn 
loạn và sự sợ hãi trong trận chiến. 
 
 “tiếng kèn thổi” Những cây kèn được dùng để chỉ huy quân lính trên trận địa. Xem ghi chú 
trong 1:14. 
 
2:3 “quan xét” Chữ này được sử dụng trong ý nghĩa chỉ một vị vua. Nhà vua đã hành động như 
thẩm phán (xem Mi-chê 5:2), như là đại diện của Chúa (xem Sáng thế Ký 18:25; Các quan xét 
11:27; Thi thiên 50:6; 75:7; 94:2; Ê-sai 33:22). Cụm từ tương đương “tất cả các hoàng tử”, đề 
cập đến hoàng gia. Cả nước Mô-áp sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn (xem Ma-la-chi 1:2-5). 

 
2:4 “Giu-đa” Các cáo trạng chống nghịch với Giu-đa thuộc về thần học (chối bỏ giao ước với 
Đức Giê-hô-va, là luật pháp Môi-se) chứ không thuộc về phương diện xã hội. Những cáo trạng 
này sẽ bị Giu-đa chối bỏ, nhưng có vẻ như những tội lỗi Y-sơ-ra-ên phạm với Đức Giê-hô-va 
cũng là những tội lỗi của Giu-đa (xem Giê-rê-mi 3:6-10; Ê-xê-chi-ên 23:1-49). 
 
 “vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va” Động từ “khước từ” (BDB 549, KB 540, 
dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN MẪU Qal (Qal INFINITIVE CONSTRUCT)) được sử dụng 
theo hai ý nghĩa dường như đối nghịch nhau: 

1. Từ bỏ hoặc từ chối một ai đó hay là một điều gì đó (ở đây là luật pháp của Chúa) 
2. Chúa không bằng lòng để từ bỏ dân sự của Ngài. Họ từ bỏ Ngài, từ bỏ tiên tri, sự thờ 

phượng và giao ước của Ngài. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước chỉ trừng phạt 
họ, nhưng không hoàn toàn từ bỏ họ. 

Nghịch lý này được thấy rõ trong một loạt các đoạn văn từ Giê-rê-mi 6:30; 7:29; 14:19 và 
31:37. Trong A-mốt (xem 2:4; 5:21) và Ô-sê (xem 4:6 [hai lần]; 9:17) Đức Giê-hô-va từ bỏ một 
thế hệ dân sự Ngài bởi vì họ có ý định từ bỏ Chúa và luật pháp của Chúa (xem Ô-sê 4:6; 8:1,12)! 
Tất cả các con cháu của Y-sơ-ra-ên không bao giờ xứng đáng với Đức Chúa Trời, ngoại trừ 
những người thực hiện đức tin, sự ăn năn, và sự vâng lời. 
 
 “những sự giả dối…làm lầm lạc chúng nó” Chữ “sự dối trá” này (BDB 469) có nghĩa là nói 
dối, không đúng với sự thật, hoặc điều dối trá. NIDOTTE (quyển 2, trang 619) mô tả chữ này rõ 
ràng, nó nhấn mạnh ý nghĩa vào một hành động hoặc một chữ sai, một lời nói dối, bởi vì theo 

BẢN NASB 2:4-5 
4 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta 
không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không 
vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng 
nó. 5 Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem. 



cách nào đó nó xúc phạm thánh đức, lời phán, mạng lệnh của Chúa được chính Ngài bày tỏ qua 
các tiên tri hay là tạo vật của Ngài. Thi thiên 40:5 và bản NIV diễn tả khái niệm này. Sự giả dối 
ám chỉ đến sự giảng dạy sai lạc và sự thờ phượng những thần tượng hư không (xem Ha-ba-cúc 
2:18). Khái niệm này cũng được mang vào Tân Ước.Trong I Giăng, sự giả dối ám chỉ đến sự 
không tin nơi Đức Chúa Giê-xu, là tội lỗi lớn nhất và nghịch lại tính chất giao ước. 
 
 “mà tổ phụ chúng nó đã theo” Đây là cách dùng thành ngữ để khẳng định rằng thế hệ này, 
cũng như các thế hệ trước đó miệt mài trong việc tôn thờ các vị thần sinh sản của Ca-na-an (tức 
là, Ba-anh và A-sê-ra/Át-tạt-tê). 
 
2:5 Điều này ám chỉ đến sự lưu đày ở Ba-by-lôn sẽ đến trên Giu-đa trong những ngày sắp tới (tức 
là, 586-539 TC). 

 
2:6 “Y-sơ-ra-ên” A-mốt thu hút sự chú ý của khán giả theo cách: Trước tiên công bố sự đoán 
xét chống lại những kẻ thù xung quanh, tiếp theo là tuyên bố sự phán xét người anh em của Y-
sơ-ra-ên (Giu-đa), nhưng bây giờ ông khiến họ bị sốc bằng cách chuyển sự phán xét của Đức 
Chúa Trời đến trên họ. 
 
 “vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc” Do có liên hệ đến chế độ nô lệ của Ê-đôm, 
các dân Phi-li-tin (xem 1:6), và Phê-ni-xi (xem 1:9) nên việc này có lẽ là một ám chỉ đến việc họ 
bán người đồng hương làm nô-lệ. Chữ “bán” (BDB 569, KB 581, ở dạng SỞ HỮU CÁCH 
NGUYÊN MẪU Qal (Qal INFINITIVE CONSTRUCT)) được sử dụng trong hai nghĩa: (1) 
người bị bắt cóc để bán làm nô lệ hoặc (2) để tự bán mình cho chủ nợ trong một khoảng thời 
gian. Chắc chắn đây là sự ám chỉ chống lại những người giàu có, những người ngược đãi những 
người nghèo hay những người bị xã hội ruồng bỏ (xem 14:31; 17:5). 

Chữ người công bình được sử dụng ở đây tương đương với người nghèo khó (câu 6), 
người bị xã hội ruồng bỏ (câu 7), và người thấp hèn (câu 7). Vì vậy, trong bối cảnh này (và cần 
nhớ ngữ cảnh xác định ý nghĩa của thuật ngữ) thì chữ này không có hướng về thần học, nhưng là 
hướng vào xã hội. Người công bình có liên quan với Đức Giê-hô-va và luật pháp của Ngài và do 
đó đối xử với những người có phần trong giao ước của họ một cách thích hợp. Sự công bình 
trong A-mốt có khía cạnh chiều dọc và chiều ngang. Trong Ô-sê thuật ngữ này theo chiều hướng 
về ý nghĩa tôn giáo hơn (khía cạnh thần học hay là chiều dọc) (xem Ô-sê 2:19; 10:12; 14:9). 
Trong bối cảnh đó, nó thường liên quan chữ hesed (nghĩa là sự thành tín trong giao ước). 

Bởi vì bối cảnh này có tính cách luật pháp, xét xử nên thuật ngữ này có lẽ ám chỉ đến một 
bị cáo bị xét xử nhưng lại không có khả năng hối lộ quan tòa. 
 

BẢN NASB 2:6-8 
6 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Y-sơ-ra-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên 
ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ 
nghèo lấy một đôi dép. 7 Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó, 
và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy 
làm cho ô danh thánh ta. 8 Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo xống đã nhận 
làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó. 



 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: SỰ CÔNG BÌNH 
“Sự công bình” là một chủ đề hết sức quan trọng mà mỗi người học Kinh thánh phải đích 
thân nghiên cứu sâu rộng khái niệm này.  
Trong Cựu ước bản tính của Đức Chúa Trời được mô tả là “công minh” hay “công bình.” 
Từ ngữ từ tiếng Mê-sô-bô-ta-mi này bắt nguồn từ một cây sậy dọc theo sông được dùng như 
một công cụ trong xây dựng để định đường thẳng theo chiều ngang của các bức tường hoặc 
các hàng rào. Chúa dùng từ ngữ này để chỉ cách hình bóng về bản tính của Ngài. Ngài là cây 
thước thẳng mà tất cả mọi sự đều phải căn cứ vào đó để đo. Khái niệm này khẳng định sự 
công bình của Đức Chúa Trời cũng như quyền đoán xét của Ngài. 
Con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26-27; 5:1, 3; 
9:6). Con người được dựng nên để thông công với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi tạo vật chỉ 
như là cảnh nền cho mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời. Ngài muốn tạo vật 
cao trọng nhất của Ngài là con người biết Ngài, yêu mến Ngài, phục vụ Ngài và trở nên 
giống như Ngài! Sự trung thành của con người đã được thử nghiệm (Sáng thế ký 3) và cặp 
vợ chồng đầu tiên đã thất bại tại cuộc thử nghiệm này. Kết quả là mối liên hệ giữa Đức Chúa 
Trời và con người đã bị gián đoạn (Sáng 3; Rô-ma 5:12-21).  
Đức Chúa Trời hứa sẽ hàn gắn và phục hồi lại mối liên hệ này (Sáng 3:15). Ngài thực hiện 
điều này bằng chính ý định của Ngài và qua chính Con của Ngài. Con người không thể phục 
hồi lại sự rạn nứt này (Rô-ma 1:18-3:20). 
Sau sự sa ngã của loài người, thì bước đầu tiên mà Đức Chúa Trời hướng đến sự phục hồi 
mối liên hệ là khái niệm giao ước dựa trên sự mời gọi của Ngài và sự đáp ứng bằng sự ăn 
năn, tin cậy, và vâng lời của con người. Bởi sự sa ngã, con người không có khả năng làm 
được điều đúng (Rô-ma 3:21-31; Ga-la-ti 3). Chính Chúa đã phải đích thân khởi xướng việc 
phục hồi những con người vốn đã không giữ được giao ước. Ngài làm điều này bằng cách: 

1. Tuyên bố con người tội lỗi là công bình qua công tác của Đấng Christ (sự công bình 
theo pháp lý) 

2. Ban tặng không sự công bình cho con người qua công tác của Đấng Christ (sự công 
bình được ban cho) 

3. Ban Đức Thánh Linh ngự vào con người để tạo nên sự công bình (công bình về mặt 
đạo đức) nơi con người. 

4. Phục hồi mối liên hệ ở vườn Ê-đen bằng cách phục hồi ảnh tượng của Đức Chúa 
Trời trong những tín nhân (Sáng-thế-ký 1:26-27) (sự công bình trong mối liên hệ). 

Tuy vậy, Chúa đòi hỏi một sự đáp ứng theo giao ước. Chúa ban (cho không) và cung cấp, 
nhưng con người phải đáp ứng và liên tục đáp ứng qua:  

1. Sự ăn năn  
2. Đức tin  
3. Lối sống vâng phục  
4. Sự bền đỗ 

Vì vậy, sự công bình là một hành động hỗ tương trong giao ước giữa Chúa và tạo vật cao 
quý nhất của Ngài. Nó dựa vào bản tính của Đức Chúa Trời, công tác cứu chuộc của Đấng 
Christ, và sự vùa giúp của Đức Thánh Linh, mà mỗi cá nhân phải đích thân và liên tục đáp 
ứng lại một cách thích đáng. Khái niệm này được gọi là “xưng công bình bằng đức tin.” 
Khái niệm này được bày tỏ trong các sách Phúc âm, nhưng những chữ này không có trong 
các sách Phúc âm. Phao lô là người đầu tiên định nghĩa từ ngữ này và sử dụng tiếng Hy lạp 



 

“sự công bình” trong nhiều dạng khác nhau hơn 100 lần.  
Phao lô, vốn là một Ra-bi Do thái, sử dụng chữ Hy lạp dikaiosune theo ý nghĩa của chữ Hê-
bơ-rơ SDQ lấy từ bản Bảy Mươi, chứ không phải từ văn chương Hy lạp. Trong các tác phẩm 
Hy lạp, chữ này chỉ một ai đó làm theo mong đợi của các Thần thánh hay của xã hội. Trong ý 
nghĩa tiếng Hê-bơ-rơ nó luôn được dùng trong các từ ngữ thuộc về giao ước. Đức Giê-hô-va 
là một Đức Chúa Trời công bình và thánh thiện. Ngài muốn dân của Ngài bày tỏ các đức tính 
của Ngài. Những con người được mua chuộc là những tạo vật mới. Sự mới mẻ này phải có 
kết quả là một cách sống thánh thiện (khía cạnh của sự xưng công bình mà Công giáo La-mã 
chú trọng). Vì Y-sơ-ra-ên theo chế độ thần quyền nên không có ấn định ranh giới rõ ràng 
giữa thế tục (các tiêu chuẩn xã hội) và thánh khiết  (ý chỉ Đức Chúa Trời). Tiếng Hê-bơ-rơ và 
tiếng Hy-lạp diễn đạt được sự phân biệt nầy trong tiếng Anh thì phân định là “công minh” 
(justice) (liên hệ đến xã hội) và “công bình” (righteousness) (liên hệ đến tôn giáo). 
Phúc âm (Tin lành) của Chúa Jêsus là: Con người sa ngã đã được phục hồi mối tương giao 
với Đức Chúa Trời. Quan điểm có vẻ nghịch lý của Phao lô là: Qua Đấng Christ, Đức Chúa 
Trời tha bổng cho người có tội. Điều này được hoàn tất qua tình yêu thương, sự thương xót, 
và ân điển của Đức Chúa Trời; qua đời sống của Đức Chúa Con, sự chết và sống lại của 
Ngài; và sự thuyết phục, đưa dẫn con người đến với Phúc âm của Đức Thánh Linh. Sự xưng 
công bình là một hành động ban cho như không của Đức Chúa Trời, nhưng nó phải đem lại 
sự tin kính (lập trường của Augustine bao gồm quan điểm của những nhà Cải chánh chú 
trọng vào sự ban cho nhưng không và sự nhấn mạnh vào một đời sống yêu thương và trung 
tín được thay đổi của Công giáo La-mã). Đối với người Cải chánh, từ ngữ “sự công bình của 
Đức Chúa Trời” là một SỞ HỮU CÁCH KHÁCH QUAN (OBJECTIVE GENITIVE) (tức là 
hành động làm cho con người tội lỗi được Chúa chấp nhận [sự nên thánh theo địa vị]), trong 
khi đối với người Công giáo nó là một SỞ HỮU CÁCH CHỦ QUAN (SUBJECTIVE 
GENITIVE), tức là nói đến tiến trình trở nên càng giống Chúa hơn (sự nên thánh theo kinh 
nghiệm tiệm tiến). Trong thực tế, nó là cả hai . 
Theo tôi, cả Kinh thánh từ Sáng thế ký 4 đến Khải huyền 20, ký thuật về việc Đức Chúa Trời 
phục hồi lại mối liên hệ tại Ê-đen. Kinh thánh bắt đầu bằng mối tương giao giữa Đức Chúa 
Trời và con người trên đất này (Sáng thế ký 1-2) và kết thúc cũng với bối cảnh đó (Khải 
huyền 21-22). Ảnh tượng và mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi! 
 Để dẫn chứng tài liệu về đề tài mới vừa đề cập, xin lưu ý đến những phân đoạn Kinh 
thánh Tân ước được chọn lọc sau đây minh họa nhóm từ tiếng Hy lạp. 

1. Đức Chúa Trời công bình (thường cặp theo Đức Chúa Trời là Quan án) 
a. Rô-ma 3:26 
b. II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6 
c. II Ti-mô-thê 4:8 
d. Khải huyền 16:5 

2. Đức Chúa Jêsus công bình 
a. Công-vụ 3:14; 7:52; 22:14 (danh hiệu Mết-si-a) 
b. Ma-thi-ơ 27:19 
c. I Giăng 2:1, 29; 3:7 

3. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cho tạo vật của Ngài là công bình 
a. Lê-vi-ký 19:2 
b. Ma-thi-ơ 5:48 (5:17-20) 



 

4. Cách Chúa cung ứng và chu cấp sự công bình 
a. Rô-ma 3:21-31 
b. Rô-ma 4 
c. Rô-ma 5:6-11 
d. Ga-la-ti 3:6-14 
e. Được Chúa ban cho 

i. Rô-ma 3:24; 6:23 
ii. I Cô-rinh-tô 1:30 

iii. Ê-phê-sô 2:8-9 
f. Nhận bởi đức tin 

i. Rô-ma 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30;10:4,6,10 
ii. I Cô-rinh-tô 5:21 

g. Qua công tác của Đức Chúa Con 
i. Rô-ma 5:21-31 

ii. II Cô-rinh-tô 5:21 
iii. Phi-líp 2:6-11 

5. Ý chỉ của Chúa là những người theo Ngài phải trở nên công bình 
a. Ma-thi-ơ 5:3-48; 7:24-27 
b. Rô-ma 2:13; 5:1-5; 6:1-23 
c. II Cô-rinh-tô 6:14 
d. I Ti-mô-thê 6:11 
e. II Ti-mô-thê 2:22; 3:16 
f. I Giăng 3:7 
g. I Phi-e-rơ 2:24 

6. Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian bằng sự công bình 
a. Công-vụ 17:31 
b. II Ti-mô-thê 4:8 

Sự công bình là đặc tính của Đức Chúa Trời, ban cho nhưng không cho con người tội lỗi 
qua Đấng Christ. Nó là: 

1. Một sắc lệnh (pháp lệnh) 
2. Một quà tặng từ Đức Chúa Trời 
3. Một hành động của Đấng Christ 

Nhưng nó cũng là một tiến trình trở nên công bình, một điều phải được theo đuổi cách mãnh 
liệt và đều đặn; nó sẽ đi đến tột đỉnh ở lần đến thứ hai của Chúa. Mối tương giao với Chúa 
được phục hồi ở sự cứu rỗi, nhưng cứ phát triển càng hơn cho đến khi mặt gặp mặt với 
Chúa nơi Thiên đàng hoặc khi qua đời! 
Đây là một trích dẫn tốt từ tự điển Dictionary of Paul and His Letters của nhà xuất bản IVP: 
“Đi xa hơn Luther, Calvin nhấn mạnh đến phương diện tương giao của sự công bình Đức 
Chúa Trời. Quan điểm của Luther về sự công bình Đức Chúa Trời dường như chứa đựng 
phương diện tha bổng. Calvin nhấn mạnh đến bản chất kỳ diệu của sự tương thông hay 
truyền đạt sự công bình Đức Chúa Trời cho chúng ta” (trang 834). 
Đối với tôi, mối tương giao của một tín nhân đối với Đức Chúa Trời có ba phương diện: 

1. Tin lành là một con người (Đông Giáo hội và trọng điểm của Calvin) 



 
 “bán kẻ nghèo lấy một đôi dép” Cụm từ này có thể được giải nghĩa theo nghĩa đen là (1) 
người ta dùng một vật kém giá trị mà mua và bán được thứ tốt (xem 8:6), hoặc (2) một loại thủ 
tục tòa án (giống như trao đổi giày, xem Ru-tơ 4:7, tham khảo quyển Ancient Israel của Roland 
deVaux, quyển 1, trang 169) lại cung cấp tính cách hợp pháp cho việc người giàu bắt người 
nghèo làm nô lệ đầy tai tiếng. 

Bộ NIDOTTE, quyển 1, trang 228, có một phát biểu quan trọng liên quan đến khái niệm 
xã hội về người túng thiếu, người nghèo, và sự nghèo khổ. 

“Trong khi tư tưởng phương Tây nhấn mạnh đến khía cạnh kinh tế của sự đói 
nghèo thì vùng Cận Đông thời cổ đại hiểu đói nghèo trong bối cảnh của xấu hổ và danh 
dự. Vì vậy, sở hữu đất đai, quyền lực, ổn định kinh tế, và các địa vị xã hội làm cho một 
người trở thành giàu có và khi thiếu các yếu tố này sẽ làm cho một người trở thành nghèo 
hèn.” 

 
2:7 
NASB, NKJV  “thèm muốn” 
NRSV, TEV   “chà đạp lên” 
NJB    “nghiền nát” 

Có nhiều thảo luận về cách dịch của thuật ngữ này (BDB 983, KB 1375, dạng ĐỘNG 
TÍNH TỪ CHỦ ĐỘNG Qal (Qal ACTIVE PARTICIPLE)) trong câu 7: (1) bản NASB và NKJV 
ngụ ý rằng người giàu ghen tị, tức tối (nghĩa là, hớp hơi trong KB 1375 hay là thèm muốn trong 
BDB 983 I, ví dụ như, Gióp 7:2; Thi thiên 119:131; Truyền đạo 1:5) một chút bụi mà người 
nghèo rải trên đầu khi họ than khóc (phép thậm xưng) hoặc (2) bản NRSV, dựa theo bản Bảy 
mươi, và bản Vulgate dịch thuật ngữ này là chà đạp lên (BDB 983 II, ví dụ như, 8:4; Thi thiên 
56:2; Ê-xê-chi-ên 36:3), mà dường như ngụ ý đến cách người giàu hạ nhục và thống trị người 
nghèo. Trong bối cảnh này, người công chính, người nghèo, người cô thế, và người hèn mọn 
không ám chỉ đến người nghèo lâu nay, nhưng là những nông dân, thương gia thuộc tầng lớp 
trung lưu vừa mới bị bóc lột. Họ đã bị ép buộc phải vay tiền và từ đó bị mất vùng đất theo chi 
phái của họ, mất thu nhập, mất niềm tự hào, và vị trí xã hội. Để tham khảo một thảo luận đầy đủ 
về người giàu và người nghèo trong Cựu Ước nên xem quyển Ancient Israel của Roland deVaux, 
quyển 1, trang 72-74. Bởi có việc sử dụng thuật ngữ trong 8:4 vì vậy chọn cách dịch thứ hai có 
vẻ như thích hợp nhất. 
 
 
NASB  “bẻ cong đường của người hèn mọn” 
NKJV  “làm sai lạc đường của người khiêm nhường” 

2. Tin lành là lẽ thật (trọng điểm của Luther và Augustine) 
3. Tin lành là một đời sống được thay đổi (trọng điểm của Công giáo) 

Tất cả những điều này đều đúng và phải được cân nhắc chung với nhau để có được một Cơ 
đốc giáo lành mạnh, đúng đắn, và đúng Kinh thánh. Nếu một ai đó nhấn mạnh quá mức hay 
chê bai tất cả, thì sẽ có vấn đề. 
Chúng ta phải mời Chúa Jêsus vào lòng! 
Chúng ta phải tin Tin lành! 
Chúng ta phải theo đuổi sự trở nên giống với Đấng Christ! 



NRSV  “xua đuổi người bị nạn” 
TEV  “đẩy người nghèo ra đường” 
NJB  “lấn ép các quyền lợi của người bị áp bức về một phía” 

Động từ trong câu này (BDB 639, KB692, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil 
IMPERFECT)) được sử dụng nhiều lần trong A-mốt. 

1. Trong 2:7 và 5:12 chữ này đề cập đến việc lạm dụng các hệ thống pháp luật bằng cách 
người giàu hối lộ các thẩm phán (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 23:6; Phục truyền Luất lệ 
Ký 16:19, 24:17, 27:19, I Sa-mu-ên 8:3; Châm-ngôn 17:23; Ê-sai 10:2; Ca thương 
3:35). 

2. Trong 2:8 nó đề cập đến các người giàu ngã mình nằm dài trên các quần áo của những 
người nghèo là của cầm để vay nợ mà họ lấy được. 

Ý nghĩa cơ bản của thuật ngữ này là căng ra, hay làm lan ra. Trong ví dụ đầu tiên ở trên 
thì các thẩm phán đưa tay ra nhận hối lộ. Trong ví dụ thứ hai, quần áo của người nghèo được trải 
rộng ra để người giàu có thể ngồi lên hoặc nằm lên trên, chi tiết này có thể ám chỉ đến sự hành 
dâm trong lúc thờ cúng của ngoại giáo. 
 
 “Con và cha cùng đến chung một đứa gái” Thuật ngữ “cô gái” (BDB 655) ở đây không phải 
là chữ thông thường chỉ gái hành dâm lúc thờ cúng của ngoại giáo, mặc dù nó có thể ám chỉ đến 
điều đó (xem Phục truyền Luật lệ Ký 23:18; về bối cảnh lịch sử xem Ô-sê 4:12-14). Nó cũng có 
thể ám chỉ đến việc bán một cô gái trẻ nghèo để rồi sau đó cô bị bắt làm hầu thiếp cho tất cả mọi 
người đàn ông trong gia đình (xem TEV). Điều này sẽ vi phạm (1) Lê vi Ký 18:8, 20:11; Phục 
truyền Luật lệ Ký 22:30, 27:20 và (2) Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7-11. Bối cảnh ở đây là sự lạm dụng 
người nghèo và cô thế, do đó ý nghĩa thứ hai thích hợp nhất. 

Cũng đã có nhiều giải thích khác. Và cũng không một ai có thể biết rõ ràng về bản chất 
của những sự vi phạm này, nhưng ý nghĩa của bối cảnh chung thì rất rõ ràng. Con người dù là 
dân sự của giao ước cũng vẫn phạm tội và vi phạm pháp luật của Chúa. Đức Chúa Trời không 
xem nhẹ tội lỗi và kẻ phạm tội, đặc biệt là những người lẽ ra là phải biết Ngài (Giu-đa và Y-sơ-
ra-ên). Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo đúng theo mức độ sự soi sáng (và năng lực) mà 
chúng ta có. 
 
 “như vậy làm cho ô danh thánh ta” Những việc làm được phô trương trong các đền miễu 
(những con bò con vàng của Giê-rô-bô-am II) tại Bê-tên và Đan (xem câu 8). Ở bề ngoài thì 
chúng được xem như là hợp pháp, về mặt tôn giáo thì chúng được tán đồng, nhưng tất cả mọi 
người biết những gì đã xảy ra! 

Động từ này (BDB 320 III, KB 319, dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN MẪU Piel (Piel 
INFINITIVE CONSTRUCT)) được sử dụng theo một vài ý nghĩa trong dạng Piel: 

1. ô uế tình dục, Lê vi Ký 19:29; 21:9,15 
2. ô uế theo phương diện nghi lễ, Lê vi Ký 19:8; 21:12,23; 22:9,15 
3. làm ô uế danh Chúa, Lê vi Ký 18:21, 19:12, 20:3, 21:6; 22:2,32; Giê-rê-mi 34:16; Ê-xê-

chi-ên 20:39; 36:20-23; A-mốt 2:7 
Các việc làm theo ngoại giáo của dân Do thái làm ô uế, xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời 

mà họ thờ phượng và hầu việc. Họ trắng trợn xem thường luật pháp Môi-se vì lợi ích và lạc thú 
cá nhân. 

Rõ ràng là A-mốt (giống như tất cả các tiên tri) phán xét những việc làm theo luật pháp Môi-
se. 



1. 2:4 sử dụng thuật ngữ “luật pháp của Chúa và các điều luật của Ngài” để ám chỉ đến 
luật pháp Môi-se. 

2. 2:7 liên hệ đến Lê-vi Ký 18:8,15; 20:11-12 
3. 2:8 liên quan đến Phục truyền Luật lệ Ký 24:12-13 
4. 2:9-11 liên hệ đến Sáng thế Ký 15:12-21 
5. 2:11-12 liên quan đến Dân số Ký 6 

 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: SỰ THÁNH KHIẾT 
I. Cách dùng trong Cựu ước  

A. Nguồn gốc của chữ này (kadosh) không rõ lắm, có thể là thuộc ngôn ngữ Ca-
na-an. Có thể một phần của gốc từ này (kd) có nghĩa là “chia ra.” Đây là nguồn 
gốc của định nghĩa phổ thông “được biệt riêng ra (từ văn hóa Ca-na-an, Phục 
truyền 7:6; 14:2, 21; 26:19) để Chúa sử dụng” 

B. Nó liên hệ đến sự tôn thờ các sự vật, nơi chốn, thời điểm, và con người. Nó 
không được sử dụng trong Sáng-thế-ký, nhưng trở nên phổ biến trong Xuất Ê-
díp-tô ký, Lê-vi-ký, và Dân-số-ký. 

C. Trong các sách tiên tri (đặc biệt là Ê-sai và Ô-sê), khía cạnh cá nhân trình bày 
trước đó, nhưng không được nhấn mạnh, đã được đưa ra phía trước. Nó trở 
thành cách mô tả bản chất của Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:3). Đức Chúa Trời 
thánh khiết. Danh hiệu thánh khiết đại diện cho bản chất của Ngài. Dân của 
Ngài, những người sẽ bày tỏ bản tính của Ngài cho một thế giới đang cần Ngài, 
là một dân thánh (nếu họ vâng theo giao ước trong đức tin). 

D. Lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời không thể tách rời khỏi quan 
điểm thần học về sự giao ước, công bình, và các bản tính quan trọng. Tại đây 
có sự giằng co trong Đức Chúa Trời đối với con người bất khiết, sa ngã và 
chống nghịch. Có một bài viết thú vị về mối liên hệ giữa một Đức Chúa Trời 
“đầy thương xót” và một Đức Chúa Trời “thánh khiết” của Robert B. 
Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, trang 112-113.  

II. Cách dùng trong Tân ước 
A. Các trước giả trong Tân ước là những tư tưởng gia Hê-bơ-rơ (ngoại trừ Lu-ca), 

nhưng bị ảnh hưởng bởi lối văn thông dụng của Hy-lạp Koine (bản LXX). 
Chính bản dịch Hy-lạp của Cựu ước chi phối từ ngữ của họ, chứ không phải 
văn chương cổ điển, tư tưởng hay tôn giáo Hy-lạp.  

B. Chúa Jêsus thánh khiết vì Ngài từ Đức Chúa Trời, giống Đức Chúa Trời, và là 
Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:35; 4:34; Công-vụ 3:14; 4:27,30). Ngài là Đấng công 
bình và thánh khiết (Công-vụ 3:14; 22:14). Chúa Jêsus thánh khiết vì Ngài 
không có tội (Giăng 8:46; II Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:15; 7:26; I Phi-e-rơ 
1:19; 2:22; I Giăng 3:5). 

C. Bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết, con cái Ngài cũng phải thánh khiết (Lê-vi-
ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Ma-thi-ơ 5:48; I Phi-e-rơ 1:16). Bởi vì Chúa Jêsus 
thánh khiết, những người theo Ngài cũng phải thánh khiết (Rô-ma 8:28-29; II 
Cô-rinh-tô 3:18; Ga-la-ti 4:19; Ê-phê-sô 1:4; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:13; 4:3; I Phi-e-
rơ 1:15). Cơ đốc nhân được cứu để phục vụ giống Đấng Christ. 



2:8 “Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo xống đã nhận làm của tin” Các người 
giàu đã lấy và giữ (mặc dù bị cấm trong Xuất Ê-díp-tô Ký 22:26-27; Phục truyền Luật lệ Ký 
24:12-13) những áo khoát ngoài của người nghèo như của thế chấp cho các món vay nợ (xem 
Ancient Israel của Roland deVaux, quyển 1, trang 171, xem Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7,26-28; Lê-vi 
Ký 25:39-40; Phục truyền Luật lệ Ký 24:10-13,17; Châm ngôn20:16; 27:13). Điều này có thể 
liên quan đến hình thức hành dâm của ngoại giáo được đề cập đến trong câu 7 hoặc bữa tiệc thờ 
cúng của ngoại giáo liên kết với sự thờ phượng các vị thần sinh sản. 

Cụm từ “mỗi bàn thờ” cho thấy bản chất sùng bái thờ lạy nam thần Ba-anh và nữ thần A-
sê-ra, là các vị thần sinh sản của địa phương mà trong mọi cộng đồng đều có bàn thờ. Đức Giê-
hô-va chỉ có một bàn thờ chính thức (tức là, núi Mô-ri-a). Giê-rô-bô-am I đã thành lập hai địa 
điểm khác tại Bê-tên và Đan để ngăn chặn dân sự của mình (tức là mười chi phái phía Bắc) trở về 
Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ. 
 
 “và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó” Có thể có hai cách giải thích: 
(1) Trong các trung tâm thờ lạy ngoại giáo tại Đan và Bê-tên người giàu đang trở nên say đắm 
trên lợi tức bất hợp pháp mà họ bòn rút được từ những người nghèo hoặc (2) Các loại thuế đền 
thờ đang được sử dụng đưa đến say sưa và hành vi tình dục. 

Một số bản dịch dịch chữ Elohim là các vị thần của họ hay thần của họ (NJB, NAB, 
NIV), nhưng văn mạch lại ám chỉ đến Đức Giê-hô-va (bản NASB, NRSV, TEV, JPSOA, NET). 
Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 

 
2:9-12 Đây là một phần tái hiện lại lịch sử của những việc làm đầy ân sủng của Đức Chúa Trời 
và cũng đồng thời chuẩn bị cho sự phán xét trên Y-sơ-ra-ên. Dân sự của Chúa vi phạm giao ước 
của Ngài không phải là điều gì mới lạ, nhưng cứ luôn tái diễn (xem Nê-hê-mi 9; Công vụ Các sứ 
đồ 7). 
 
2:9 “chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó” Đây là thuật ngữ “thánh 
chiến” ám chỉ đến Đức Giê-hô-va đánh trận cho dân sự của Ngài (lưu ý ĐẠI TỪ SỐ ÍT NGÔI 
THỨ NHẤT (FIRST PERSON SINGULAR PRONOUN) trong các câu 9,10,13). Chiến thắng 
thuộc về Ngài (ví dụ, ong lỗ, Xuất Ê-díp-tô Ký 23:28; Phục truyền Luật lệ Ký 7:20; Giô-suê 

BẢN NASB 2:9-16 
9 Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó, là thứ người cao 
bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó 
ở dưới. 10 Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, và dắt các ngươi trong đồng 
vắng trải bốn mươi năm, hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản 
nghiệp. 11 Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi, và dấy mấy người 
Na-xi-rê lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Y-sơ-
ra-ên, chẳng phải vậy sao? 12 Nhưng các ngươi đã cho các người Na-xi-rê uống rượu, và 
cấm các kẻ tiên tri rằng: Chớ nói tiên tri! 13 Nầy, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các 
ngươi cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép. 14 Người lẹ làng sẽ không thể trốn 
được; người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu 
được mạng sống mình. 15 Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chơn lẹ làng 
sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ không thể cứu mình; 16 và kẻ bạo gan trong 
những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 



24:12; mưa đá, Giăng 10:11). 

 
 “là thứ người cao bằng cây bách” Chi tiết này có thể đơn giản nói theo nghĩa bóng để chỉ 
quyền lực (BDB 147) bằng cách sử dụng hình ảnh cây cối (cây tùng có thể phát triển lên đến 
chiều cao khoảng 100 bộ) hoặc có thể theo nghĩa đen nói đến chiều cao của một số người A-mô-
rít như Og ở vùng Bashan và Anakim của vùng Hếp-rôn (xem Dân số Ký 13: 28, 33; Phục truyền 
Luật lệ Ký 1:28; 9:2; Giô-suê 11:21-22). 
 
 “Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới.” Đây là một thành ngữ hay tục 
ngữ nói lên sự tiêu diệt hoàn toàn, tại đây nó được dùng để chỉ người A-mô-rít. Câu 9-10 ám chỉ 
đến sự kiện ra khỏi xứ Ai-cập và sự chinh phục Đất Hứa. 
 
2:10 “Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô” Sự giải cứu đã được tiên báo cho Áp-
ra-ham (xem Sáng thế Ký 15:12-21). Đây là mối liên hệ giao ước đặc biệt với con cháu của các 
Tổ phụ được xác nhận bởi các quốc gia trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19-20. Nhưng nói chung họ đã 
ngoảnh mặt đi và chối bỏ giao ước của Đức Giê-hô-va (xem Ô-sê 13:4-6). Y-sơ-ra-ên phải chịu 
nhiều trách nhiệm hơn vì đã được nhận nhiều sự soi sáng tâm linh (xem Lu-ca 12:48). 
 
 “dắt các ngươi trong đồng vắng trải bốn mươi năm” Điều này nhắc lại thời kỳ lang thang 
trong đồng vắng. Số bốn mươi là một con số được làm tròn trong Cựu Ước. Ở đây nó nói đến 
hành trình 38 năm đi từ Kadesh-Barnea đến Đất Hứa (bằng con đường ngang qua vùng sông Giô-
đanh). 
 
 “hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp” Điều này đề cập đến lời 
hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham trong Sáng thế Ký 15:12-21. Lưu ý chữ A-mô-rít 
ám chỉ đến tất cả dân Ca-na-an trong câu 16 và một trong số nhiều dân tộc bản địa trong câu 21. 
Xem chú thích trong câu 9. 
 
2:11-12 “Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi…mấy người Na-xi-rê” 
Việc Chúa lựa chọn đặc biệt các nhà lãnh đạo thuộc linh này bày tỏ sự chăm sóc đặc biệt của 
Ngài cho Y-sơ-ra-ên. Nhưng Y-sơ-ra-ên đã xui khiến những người này (và có thể có cả phụ nữ 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: DÂN A-MÔ-RÍT 
Chữ A-mô-rít được sử dụng theo ba nghĩa: 

1. Một trong những bộ tộc bản địa trong vùng Ca-na-an (ví dụ, Sáng thế Ký 10:16; 
15:18-21; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:17; Giô-suê 24:11; E-xơ-ra 9:1; Nê-hê-mi 9:8 [các bộ 
tộc du mục theo bản văn tiếng Akkadian]) 

2. Một tên chung cho những người ở về phía tây của vùng Mê-sô-bô-ta-mi (xem câu 10; 
Sáng thế Ký 15:16; Các quan xét 6:10; II Các vua 21:11; Ê-xê-chi-ên 16:3, cũng như 
theo các văn bản của người A-sy-ri và Ba-by-lon) 

3. Những dân cư sống trên cao nguyên, trái lại người Ca-na-an chỉ sống tại các vùng đất 
thấp (xem Phục truyền Luật lệ Ký1:7,19,20; 3:2) 

4. Cả hai chữ người Ca-na-an và người A-mô-rít đều được dùng cho tất cả các dân tộc 
bản địa của xứ Pa-léc-tin, Ca-na-an. 



nữa, xem Dân số Ký 6:2) phạm tội (xem câu 12). Họ là những món quà của Đức Chúa Trời, 
nhưng dân sự của Ngài đã làm hư hoại ân tứ của họ. 

Những người Na-xi-rê được mô tả trong Dân số Ký đoạn 6. Họ có thể là nam hay nữ 
(xem câu 2). Có một vài nguyên tắc đặc biệt để duy trì sự kêu gọi của họ: 

1. không được ăn bất kỳ sản phẩm nào từ cây nho, câu 3-4 
2. không được cắt tóc của mình, câu 5 
3. không được đụng đến xác chết (tức là không được dự đám tang của những người thân), 

câu 6-7 
Lời hứa nguyện đặc biệt này (tạm thời [ví dụ, Dân số Ký 6:13-20; Công vụ Các sứ đồ 18:18; 

21:23] hay là trọn đời [Các quan xét 13: 7; I Sa-mu-ên 1:1; Lu-ca 7:33]) là một cách dành cho 
những người không phải là thầy tế lễ hoặc người Lê-vi dâng hiến chính mình cho Đức Giê-hô-va 
theo một ý nghĩa đặc biệt. Nó cũng là việc rất có ý nghĩa khi mà một nền văn hóa trọng nam giới 
như dân Y-sơ-ra-ên cổ đại lại cho phép có những người nữ Na-xi-rê (cũng như các nữ tiên tri). 

Để có được một phân tích ngắn và đầy đủ nên xem quyển Ancient Israel của Roland deVaux, 
quyển 2, trang 466-467. 
 
2:11 “…chẳng phải vậy sao?” Đức Chúa Trời thách thức họ nhằm khẳng định những lời lên án 
của Ngài là đáng tin cậy. Nhưng đây cũng chỉ là một sứ điệp riêng tư, buồn bã từ Đúc Chúa Trời 
của họ. Cụm từ các con trai của Y-sơ-ra-ên có sự ám chỉ đến giao ước Áp-ra-ham. Chúa vẫn yêu 
thương và quan tâm đến dân sự của Ngài (dân sự của Ngài thì lẽ ra phải phản ảnh đức tính của 
Ngài!). 
 
 “Đức Giê-hô-va phán” Đây là một cụm từ đặc biệt chỉ sự bày tỏ của Đức Chúa Trời (xem 
2:11, 16; 3:10,13,15; 4:1,5-6, 8-11; 6:6, 14; 9:7-8,12,13). 
 
2:13 Có hai cách để hiểu câu này. 

1. Nó đề cập đến Đức Giê-hô-va bị đè nặng (như là một xe thồ quá tải) bởi tội lỗi của dân sự 
Ngài (từ chữ gốc trong tiếng Ả Rập, xem Ê-sai 43:24; và các bản dịch NASB, NKJV, 
NET, NIV, REB). 

2. Nó đề cập đến Đức Giê-hô-va ép xuống (tức là, xét xử) dân sự của Ngài (từ chữ gốc trong 
tiếng Ả Rập, xem Ê-sai 28:27-28; và các bản dịch NRSV, TEV, NJB, JPSOA). 

Sự khác biệt liên quan đến gốc mà động từ xuất phát (BDB 734, KB 802, Hiphil dạng HOÀN 
THÀNH và Hiphil KHÔNG HOÀN THÀNH). Trong trường hợp này hoàn toàn không thể khẳng 
định chắc chắn. 

Trong quyển A Translator's Handbook on the Book of Amos của UBS gợi ý một cách dịch 
theo ý thứ hai: Dân Y-sơ-ra-ên rên rĩ dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời như một xe thồ quá 
tải, trang 55-56. 
 
2:14-16 Điều này mô tả sự rút lui trong hoảng loạn của quân đội Y-sơ-ra-ên trước quân A-sy-ri. 
Đức Giê-hô-va đã ở với họ khi ra khỏi xứ Ai-cập và trong cuộc chinh phục Đất Hứa, nhưng giờ 
đây sự hiện diện của Ngài là để phán xét chứ không phải giải cứu. Ngài khiến lòng của những 
chiến sĩ bạo dạn nhất của Y-sơ-ra-ên đầy sợ hãi và rối loạn. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn 
của thánh chiến (Chúa đánh trận cho dân sự của Ngài). 
 
2:16 “kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn” Chi tiết này ám chỉ việc lột 



bỏ tất cả những áo giáp cùng với những đồ mặc không cần thiết để những người lính có thể thoát 
chạy nhanh hơn. 
 
 “trong ngày đó” Cụm từ “trong ngày đó’ là một cách để các nhà tiên tri trong thế kỷ thứ tám 
nói đến sự thăm viếng (hiện diện) của Chúa trong cả sự phán xét lẫn phục hồi. 
 

Ô-sê  A-mốt  Mi-chê 
Tích cực Tiêu cực  Tích cực Tiêu cực  Tích cực Tiêu cực 
1:11 1:5   1:14(2)   2:4 
 2:3   2:16   3:6 
2:15    3:14  4:6  
2:16    3:18(2)   5:10 
2:21    3:20   7:4 
 5:9   6:3  7:11(2)  
 7:5   8:3  7:12  
 9:5   8:9(2)    
 10:14   8:10    
   9:11 8:13    
 
Đây là khuôn mẫu điển hình của các tiên tri. Đức Chúa Trời sẽ hành động chống lại tội lỗi đúng 
lúc, nhưng Ngài cũng ban cho một thời điểm cho sự ăn năn và tha thứ đối với những người thay 
đổi tấm lòng và việc làm của họ. Mục đích cứu chuộc và phục hồi của Chúa sẽ được hoàn thành. 
Đức Chúa Trời sẽ có một dân sự phản ảnh đức tính của Ngài. Mục đích của sự sáng tạo (mối 
tương giao giữa Chúa và nhân loại) sẽ được hoàn tất trọn vẹn. 
 
 
NASB    “Chúa phán” 
NKJV, NRSV  “Chúa phán” 
TEV    “Chúa đã phán”  
NJB    “Đức Giê-hô-va tuyên bố” 

Phân đoạn ngữ văn này (1:3-2:16) lặp đi lặp lại chữ “nói” (BDB 55, KB 65, Qal dạng 
HOÀN THÀNH), cho thấy rằng những sự đoán phạt này là đến từ Đức Giê-hô-va, chứ không 
phải từ A-mốt. 
 

Mở đầu  Kết luận 
1:3  1:5 
1:6  1:8 
1:9   
1:11   
1:13  1:15 
2:1  2:3 
2:4   
2:6   

 
Một thể song đối (BDB 610 và 217 dạng SỞ HỮU CÁCH) trong 2:11 và 2:16 (ví dụ, 



3:13, 4:3; 6:8,14; 8:3,9,11). A-mốt tin rằng chính Đức Giê-hô-va đã phán một sứ điệp rõ ràng 
cho ông và ông đã truyền nó lại một cách trung thực. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 3 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

Thẩm quyền trong sứ 
điệp của nhà tiên tri 

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và sự 
trừng phạt của Đức Chúa Trời 
(3:1-6-14) 

Sự phán xét của Đức 
Chúa Trời trên Y-sơ-
ra-ên (2:6-3:2) 

Y-sơ-ra-ên bị cảnh báo và đe dọa 
(3:1-6:14) 

 Đặc quyền của việc được lựa 
chọn tạo nên trách nhiệm lớn hơn 

 Sự chọn lựa và trừng phạt 

3:1-8 3:1-2  3:1-2 

  Công việc của tiên tri Việc kêu gọi làm tiên tri không 
thể bị ngăn cản 

 3:3-8 3:3-8 3:3-6 

   3:7-8 

Sự trừng phạt tội lỗi của 
Y-sơ-ra-ên (3:9-4:5) 

 Sự sụp đổ của Sa-ma-
ri 

Sa-ma-ri bị diệt vong vì sự bại 
hoại của nó 

3:9-10 3:9-11 3:9-10 3:9-11 

  3:10-11  

3:11-15    

 3:12-15 3:12-4:3 3:12 

   Đập phá Bê-tên và nhà cửa xa hoa 

   3:13-15 

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 

 



4. Vân vân… 
 
NHỮNG KIẾN GIẢI SẤU SẮC VỀ BỐI CẢNH 
 

A. Dân Y-sơ-ra-ên chắc hẳn phải mạnh mẽ đồng ý lời lên án của A-mốt trong các chương 1-
2, nhưng bị bất ngờ vì cáo trạng của ông tiếp tục lan rộng đến xã hội của họ, 2:6-6:14, 
hoặc cũng có thể 2:6-9:6. 

 
B. Bối cảnh văn học cho chương này là Nghi lễ Tái Lập Giao Ước trong Phục truyền Luật lệ 

Ký 27-29. Điều này có thể thấy rõ trong cấu trúc của 4:6-11. Chổ nầy có năm lời rủa sả 
đến trên Y-sơ-ra-ên mỗi khi cụm từ “vậy mà các ngươi vẫn không trở lại cùng ta” được 
sử dụng trong 4:6, 8, 9, 10 và 11. 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 
3:1-15 Lưu ý cấu trúc của chương ba. 

1. A-mốt đề cập đến quốc gia Y-sơ-ra-ên trong câu 1 
2. Đức Giê-hô-va nói với đất nước này trong câu 2 
3. A-mốt nêu lên những câu hỏi để thuyết phục rồi dẫn đến kết luận, câu 3-8 
4. Đức Giê-hô-va phán, câu 9-10, 11-15 
Trong quyển A Translator s Handbook on the Book of Amos của UBS cho rằng 3:1-2 là một 

câu tóm tắt kết luận chương 1-2 (trang 55). Tuy nhiên, không có bản dịch tiếng Anh hiện đại nào 
dùng cấu trúc này. 
 
3:1 “Nghe” Đây là ĐỘNG TỪ Shema trong tiếng Hê-bơ-rơ (BDB 1033, KB 1570, dạng MỆNH 
LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE)) có nghĩa là nghe để thi hành (ví dụ, Phục truyền Luật lệ Ký 5:1, 
6:4, 9:1). Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời luôn luôn gắn liền với vâng lời (xem câu 1,13; 4:1; 5:1; 
8:4). Giao ước gồm có những quyền lợi và những ràng buộc. 
 
 “là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng” A-

BẢN NASB 3:1-8 
1 Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng 

các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. 2 Ta đã 
biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các 
ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. 3 Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng 
đi chung được sao? 4 Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? 
Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của 
hang nó sao? 5 Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới 
giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới há có dựt lên khỏi đất? 6 Kèn thổi 
trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu 
mà Đức Giê-hô-va chẳng làm? 7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà 
Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. 8 Khi sư tử 
gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên 
tri? 



mốt đã chuẩn bị cho sự tố cáo dân Y-sơ-ra-ên này bằng cách lên án trước tiên những quốc gia lân 
bang có luôn cả Giu-đa. 
 
 
NASB   “các con trai của Y-sơ-ra-ên” 
NKJV   “Ôi các con cái Y-sơ-ra-ên” 
NRSV   “Ôi dân Y-sơ-ra-ên” 
TEV   “cả nước” 
NJB   “những người Y-sơ-ra-ên” 

Chủ đích của cụm từ này không được rõ ràng. Theo một nghĩa thì nó đề cập đến tất cả các chi 
phái của Y-sơ-ra-ên, nhưng trong một ý nghĩa khác thì nó nói đến mười chi phái phía bắc đã tách 
ra dưới thời của Giê-rô-bô-am I năm 922 TC. Câu 2 rõ ràng bao gồm tất cả hậu duệ của Gia-cốp. 
 
 “nghịch cùng cả họ hàng” Lý do khiến người phương Tây hiện đại hiểu sai Cựu Ước là vì 
Cựu Ước chú trọng vào tính cộng đồng, tập thể, trong khi hầu hết người phương Tây chú trọng 
vào các quyền cá nhân. Những người cổ đại sống hoặc chết chung với nhau. Họ sống vì lợi ích 
chung của đoàn thể. 

Thật khó để những người thời hiện đại thấu hiểu ý nghĩa tập thể, cộng đồng này. Nó liên quan 
đến tội lỗi và sự sai phạm của cả tập thể, nhưng lại không liên quan sự công bình của cộng đồng. 
Sự công bình là một việc cá nhân của đức tin, sự ăn năn, vâng lời, và thờ phượng. Sự phán xét 
của Chúa trên dân sự Ngài tác động đến cả người phạm tội lẫn người không vi phạm. 

Nếu khái niệm này được áp dụng cho thời nay thì bắt buộc phải hiểu theo nghĩa: con người 
chịu trách nhiệm về mối quan hệ cá nhân của họ với Chúa nhưng cũng phải chia sẻ phần nào về 
tội lỗi chung của xã hội họ. Tội lỗi gồm cả sự vi phạm và sự sơ sót. Nó cũng ngụ ý có những sự 
đoán phạt tạm thời cho cả quốc gia được sắp dặt (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29) để khiến tội 
nhân quay trở lại cùng Chúa. 
 
 “mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô” Động từ tại đây (BDB 748, KB 828) là dạng HOÀN 
THÀNH Hiphil (Hiphil PERFECT). Trải nghiệm ra khỏi Ai cập là biến cố đầu tiên của dân tộc 
Do Thái (xem 2:10; 9:7). Đức Chúa Trời là thành tín, nhưng đáp lại điều nầy là sự bất trung liên 
tục của hậu duệ các Tổ phụ (cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, tức là toàn bộ gia đình, xem Nê-hê-mi 9; 
Công vụ Các sứ đồ 7). 
 
3:2 “Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất” Điều này nhấn mạnh 
vào sự lựa chọn duy nhất của Đức Chúa Trời với con cháu của Áp-ra-ham cho một chức vụ đặc 
biệt (xem Sáng thế Ký 12:1-3; 18:18; Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Phục truyền Luật lệ Ký 7:6-8; 
14:02; Ô-sê 2:20) gồm có sự truyền giáo cho mọi dân tộc. Nếu tất cả con người được dựng nên 
theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế Ký 1:26-27) và nếu Sáng thế Ký 3:15 là một lời hứa 
cứu chuộc thì sự kêu gọi của Áp-ra-ham là một sự kêu gọi để mang tất cả con người trở lại với 
Chúa (xem Sáng thế Ký 12:3). 

Thuật ngữ được chọn có nghĩa đen là được biết (BDB 393, KB 390, dạng HOÀN THÀNH 
Qal (Qal PERFECT)) và có hàm ý về một mối liên hệ cá nhân (ví dụ, Sáng thế Ký 4:1; 29:5; 
Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8; Phục truyền Luật lệ Ký 11:28, I Các vua 8:39; Thi thiên 139:4; Ô-sê 5:3). 
Chính sự quen biết mật thiết với Chúa và Lời Ngài (Phục truyền Luật lệ Ký 34:10) càng cho thấy 
tội lỗi của họ quá ghê tởm. Đức Giê-hô-va đã chọn họ để làm một kênh truyền dẫn về sự hiểu 



biết, ơn phước và sự cứu rỗi đến cho tất cả con cháu của A-đam. Nhưng thay vì Y-sơ-ra-ên biết 
tận dụng việc họ được kêu gọi đặc biệt, mối liên hệ, sự hiểu biết để tạo ảnh hưởng lên các quốc 
gia khác thì họ lại để các quốc gia khác ảnh hưởng mình. 
 
 “vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi” Chữ dùng để chỉ gian ác 
(tội lỗi) này (BDB 730) chỉ được sử dụng ở đây trong sách A-mốt, nhưng nó được sử dụng 
thường xuyên trong Ô-sê (xem 4:8; 5:5; 7:1; 8:13; 9:7,9; 10:10; 12:8; 13:12; 14:1,2) và hai lần 
trong Mi-chê (xem 7:18,19). Nó có nghĩa là việc làm gian ác, phạm tội, hay là sự trừng phạt tội 
lỗi. Trong chương một và hai là một chữ tội lỗi khác được sử dụng (chữ sự vi phạm BDB 833), 
trong đó tập trung vào bản chất sa ngã của con người. Trong chương ba thì hậu quả của tội ác 
(hình phạt của sự gian ác) được nhấn mạnh. Ân điển là cho không, nhưng nó mang trách nhiệm 
lớn. Người Do Thái đã được chọn, nhưng không phải để được nuông chiều và hưởng đặc quyền 
đặc lợi nhưng là để làm người phục vụ và thầy tế lễ cho cả thế giới (ví dụ, Sáng thế Ký 12:03; 
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4-6; Giăng 3:16, I Giăng 2:2; 4:14). Các hậu quả của giao ước trong Phục 
truyền Luật lệ Ký 27-29 là điều có thật xảy đến. Sự lựa chọn của Chúa và những hậu quả từ sự 
lựa chọn của chúng ta đều là hai quan điểm đúng trong thần học. Để theo đúng Kinh thánh, 
chúng ta phải xác nhận cả hai chứ không thể chỉ chọn một. 

Động từ trong câu này (BDB 823, KB 955, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Qal (Qal 
IMPERFECT)) có nghĩa là trừng phạt (xem Ô-sê 1:4, 2:15, 08:13, 9:9) hoặc thăm viếng. Có thể 
người Y-sơ-ra-ên trông chờ Đức Giê-hô-va sẽ đến thăm viếng họ với những ơn phước theo giao 
ước, nhưng ngược lại Ngài đến để trừng phạt họ vì họ trắng trợn vi phạm giao ước (xem 5:18-
20). Vi phạm giao ước chỉ đem lại những lời rủa sả nặng nề (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). 

Nên phải nhớ rằng gia đình có lẽ là thí dụ tốt nhất để giúp con người hiểu được Đức Chúa 
Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời giống như người cha khiến Ngài không cho phép tội lỗi hủy 
diệt hoàn toàn mối liên hệ của Ngài với những đứa con xa cách Ngài. Kỷ luật (tức là sự phán xét) 
cũng là một hành động của tình yêu và lòng nhân từ. Mục tiêu không bao giờ là sự an ổn hay là 
sung túc trong giai đoạn ngắn, nhưng là mối liên hệ lâu dài và thân mật. 
 
3:3-8 Những câu này cho thấy không có điều gì vô cớ xảy ra, nhưng có một kế hoạch, một ý định 
với những hệ quả theo sau. Mạch văn liên kết điều này với mối liên hệ theo giao ước của Chúa 
với Y-sơ-ra-ên hay là lời phán của Chúa qua những tiên tri. Một loạt những câu hỏi này cho thấy 
có mối liên hệ nhân quả. Giao ước của Chúa đối với dân Y-sơ-ra-ên cũng như thế (xem Phục 
truyền Luật lệ Ký 27-29). 
 
3:3 “đồng ý” Chữ Hê-bơ-rơ này (BDB 416, KB 419, ở dạng HOÀN THÀNH Niphal (Niphal 
PERFECT)) có ý nghĩa chính là một cuộc hẹn được xếp đặt trước (ví dụ, Giô-suê 11:5; Nê-hê-mi 
6:10; Gióp 2:11). Có người thắc mắc trong mạch văn này hai người đại diện có phải là cho (1) 
Chúa và các đấng tiên tri (xem câu 7), (2) Chúa và Y-sơ-ra-ên (xem câu 2, nếu như vậy thì thuật 
ngữ này mang ẩn ý đối đầu, tham khảo NIDOTTE , quyển 2, trang 484); hay là (3) một câu tục 
ngữ phổ biến từ cuộc sống hàng ngày. 
 
3:5 Để tham khảo một thảo luận thú vị về các loại bẫy thú nên xem quyển Manners and Customs 
of the Bible của James M. Freeman, trang 228. 
 
3:6 “Kèn thổi trong thành” Việc này tương tự như một loại tín hiệu cảnh báo hiện nay (xem Ê-



xê-chi-ên 33:2-5). 
 
 “thì dân sự há chẳng sợ sao?” Động từ này (BDB 353, KB 350, dạng KHÔNG HOÀN 
THÀNH Qal (Qal IMPERFECT)) có nghĩa là run rẫy trong sợ hãi. Nó được sử dụng trong một số 
ngữ cảnh khác nhau. 

1. Sự hiện diện của Đức Giê-hô-va (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16,18) 
2. Đức Giê-hô-va đến trong sự phán xét (ví dụ, Ê-sai 10:29, 19:16, 32:11, 41:5) 
3. Tin tức xấu tác động đến con người (ví dụ như, Sáng thế Ký 27:33, 42:28, I Các vua 1:49) 

Trong A-mốt ý nghĩa thứ 3 phù hợp nhất với bối cảnh, nhưng ý nghĩa thứ nhất và thứ hai chắc 
chắn cũng có trong suy nghĩ. 
 
 “Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?” Đây là 
một ví dụ về những hậu quả trong giao ước (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29) có thể thấy trong 
4:6-11. Cựu Ước khẳng định sự tể trị hoàn toàn của Chúa trên tất cả mọi biến cố (nguyên nhân 
của mọi sự trong vũ trụ, ví dụ, II Sử ký 20:6; Truyền đạo 7:14; Ê-sai 14:24-27; 43:13; 45:7; 
54:16; Giê-rê-mi 18:11; Ca thương 3:33-38). Có một bàn luận cặn kẽ đề tài Đức Chúa Trời và tội 
ác trong quyển Hard Sayings of the Bible, trang 305-306. 
 
3:7-8 Đây là những câu vô cùng quan trọng vì nó nhấn mạnh sự cảnh báo trước của Chúa cho 
con dân Ngài qua các tiên tri. Dân sự chịu trách nhiệm vì họ biết ý chỉ và lời của Chúa (xem 
4:13), nhưng họ vẫn từ chối (xem 2:12; Ô-sê 11:1-4). 

Khái niệm về sự tiên báo trong lời tiên tri là cách có sức thuyết phục nhất để cho con người 
hiện đại thấy sự độc đáo và linh cảm của Kinh Thánh. Không có cuốn sách tôn giáo nào khác trên 
thế giới có sự tiên báo qua lời tiên tri. Có nhiều loại lời tiên tri khác nhau, chẳng hạn như ứng 
nghiệm nhiều lần, theo thể loại hình thức, tận thế, nhưng ở đây tôi đang nói về lời tiên báo lịch sử 
trực tiếp, cụ thể như trong Mi-chê 5:2. Tiên báo trong lời tiên tri là một tặng phẩm của Chúa cho 
dân sự Ngài để xác quyết với họ quyền kiểm soát của Ngài trên mọi sự (quốc tế, quốc gia và cá 
nhân). Đây là một bằng chứng mạnh mẽ cho mẫu người hiện đại chú trọng chứng cớ trong việc 
tìm kiếm một Đấng để tin cậy. 

Lời tiên tri cho thấy rằng Chúa đã khởi đầu cho diễn tiến của không gian và thời gian rồi Ngài 
cũng sẽ làm cho nó chấm dứt vào một lúc thích hợp. Đối với những người có niềm tin trong thời 
Cựu Ước thì sự khởi đầu và kết thúc gắn kết với nhau không thể tách rời (sự khác biệt giữa quan 
điểm xem dòng thời gian theo đường thẳng trái với quan điểm xem thời gian theo chu kỳ lặp lại). 
 
3:8a Đây là lẽ thật vượt trội của toàn bộ loạt câu hỏi này. Nó đề cập đến sự khởi đầu của lời tiên 
tri (xem 1:2). Đức Chúa Trời tích cực can dự (can thiệp) vào các công việc của con người. Ngài 
đã chọn Y-sơ-ra-ên cho một mục đích (hiểu biết và cứu chuộc), nhưng họ đã phá rối mục đích 
của Ngài. Do đó, sự phán xét là việc làm do lòng nhân từ của Ngài với mục đích  phục hồi họ lại 
theo chủ đích thuần khiết của giao ước (xem 9:7-15). 

Câu hỏi về thần học của A-mốt là ai sẽ bị đoán xét? 
1. Tất cả Y-sơ-ra-ên (xem 9:8) 
2. Những tội nhân trong Y-sơ-ra-ên (xem 9:10) 
3. Cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (xem 3:1) 

Nhà của Đa-vít sẽ được khôi phục (xem 9:11), ngụ ý rằng mục đích của giao ước vẫn được duy 
trì. 



3:8b Đây là sự thấu hiểu riêng tư của A-mốt. Cụm từ nổi tiếng này mô tả mọi cảm xúc của con 
người khi họ được Chúa gọi để nói chuyện với Ngài. Ê-sai đã la lên, “Khốn nạn cho tôi, xong đời 
tôi rồi” (xem 6:5). Giê-rê-mi gọi nó như là lửa đốt trong xương của ông (xem 20:9). 

 
3:9 Có một loạt các MỆNH LỆNH trong câu này. 

1. công bố (BDB 1033, KB 1570), dạng MỆNH LỆNH Hiphil 
2. nói (BDB 55, KB 65), dạng MỆNH LỆNH Qal  
3. nhóm họp (BDB 62 ,KB 74), dạng MỆNH LỆNH Niphal 
4. thấy (BDB 906, KB 1157), dạng MỆNH LỆNH Qal 

Các quốc gia ngoại giáo (Phi-li-tin, Ai Cập) được gọi đến để làm nhân chứng và phán xét tội lỗi 
của Y-sơ-ra-ên (tức là Sa-ma-ri thủ đô của nó). Các tội lỗi này là tỏ tường trước Chúa và con 
người. 
 
 “Ách-đốt” “Ách-đốt” là chữ tìm thấy trong các bản văn Masoretic, Targums (tiếng A-ram) và 
Vulgate (tiếng La-tin) (xem các bản dịch NASB, NRSV, REB, NIV). Nó là một trong năm thành-
bang của Phi-li-tin. Nó nói đến toàn bộ quốc gia Phi-li-tin. Các bản Bảy mươi, RSV, và NJB có 
thêm chữ “A-sy-ri”, vì (người dịch) các bản này cho rằng điều nầy tạo ra sự tương đồng lịch sử 
với Ai-cập (ví dụ, Ô-sê 7:11) cũng được đề cập trong câu 9. 

Ách-đốt và Ai Cập được đề cập như là hai nhân chứng được Chúa gọi để làm chứng tội lỗi 
của Sa-ma-ri và sau đó để xác nhận lời tuyên cáo của Chúa nghịch với dân sự của Ngài (xem 
Phục truyền Luật lệ Ký 19:15). Chúng ta thấy điều này rõ ràng ở trong câu 13 là một sự kiện cáo 
theo luật giao ước. 
 
 “các núi của Sa-ma-ri” Cụm từ số ít này được sử dụng trong 4:6 và 6:1. Địa điểm nầy là thủ 
đô của mười chi phái phía Bắc kể từ triều đại của Ôm-ri. Có thể chổ nầy được dùng theo nghĩa 
bóng để nói đến đời sống chính trị của đất nước, trong khi Bê-tên 3:14 đề cập đến đời sống tâm 
linh.  

Nó cũng có thể là người Phi-li-tin và Ai Cập đang được mời tụ tập trên các núi của Y-sơ-ra-
ên để xem sự phán xét tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên đã cướp bóc (nước khác) rồi tích trữ, 
giờ đây nó sẽ bị cướp theo cùng một cách giống như vậy (xem 2:6-8; 3:10b). 
 
 “nhiều sự rối loạn lớn lao” Thuật ngữ này (BDB 223) được sử dụng trong Phục truyền Luật 
lệ Ký 7:23 để chỉ sự hỗn loạn mà Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên các kẻ thù của dân sự Ngài (ví dụ, 
Xuất Ê-díp-tô Ký 23:27). Tuy nhiên, trong những đoạn Kinh Thánh nói về sự rủa sả và phước 
lành (Phục truyền Luật lệ Ký 27-29) thuật ngữ này là một trong những lời rủa sả mà Đức Giê-hô-
va sẽ giáng trên dân sự không vâng phục của Ngài (xem 28:20). 
 

BẢN NASB 3:9-10 
9 Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của đất Ê-díp-tô, 

và nói rằng: Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Sa-ma-ri; hãy xem nhiều sự rối 
loạn lớn lao ở đó, và những sự bạo ngược giữa nó. 10 Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó 
không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp giựt ở trong các 
đền đài mình. 



3:10 “Chúng nó không biết làm sự ngay thẳng” Chữ “đúng” theo nghĩa đen có nghĩa là thẳng. 
Đây là cách dùng nghĩa bóng của cây sậy làm thước đo trong tiếng Hê-bơ-rơ. Đây là một công cụ 
trong xây dựng của vùng Mê-sô-bô-ta-mi được dùng để đo các bức tường hoặc hàng rào. Nó 
được dùng theo nghĩa bóng để chỉ mỹ đức của Chúa. Vì vậy, tất cả các từ chỉ về tội lỗi có nghĩa 
sự sai lệch khỏi tiêu chuẩn này. Xem Chủ Đề Đặc Biệt: Sự Công Bình trong 2:6. Thảm kịch 
trong phần kinh văn này là dân sự của giao ước không biết (tức là sự nhận biết gần gũi, xem Sáng 
thế Ký 4:1; không có mối liên hệ cá nhân) những trách nhiệm trong giao ước của Đức Chúa Trời 
(xem Ô-sê 4:6)! 

 
3:11 “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy” Đây là cụm từ điển hình biểu thị cho sự mặc 
khải (ví dụ, 3:11,12) được sử dụng thường xuyên trong chương 1 và 2. Cũng cần chú ý rằng 
những phân đoạn kết thúc với cụm từ “Chúa phán” (xem 3:13,15) là theo khuôn mẫu của 
2:11,16. 

Cụm từ “Chúa Giê-hô-va” nói đến hai chữ chỉ thần linh trong tiếng Hê-bơ-rơ: (1) Adon và 
(2) YHWH. Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
 “Một kẻ thù” Điểm này đề cập đến quốc gia A-sy-ri (không bao giờ được kể tên trong A-mốt, 
nhưng được nhắc đến nhiều lần trong Ô-sê [7:11, 8:9, 9:3, 10:6, 11:11]) đã đánh chiếm mười chi 
phái phía Bắc vào năm 722 TC (xem 6:7,14). Sa-ma-ri là thủ đô của Y-sơ-ra-ên thất thủ sau một 
thời gian dài bị bao vây (xem câu 11d). 
 
 “cất mất sức mạnh ngươi” Thuật ngữ Hê-bơ-rơ này (BDB 74) có thể ám chỉ đến (1) sức 
mạnh thể chất hoặc (2) một pháo đài chắc chắn (các đồn lũy). 
 
 
NASB  “các đồn lũy của ngươi sẽ bị cướp phá” 
NKJV  “các cung điện của ngươi sẽ bị cướp” 
NRSV  “điểm đồn lũy của ngươi sẽ bị cướp” 
TEV  “cướp bóc các lâu đài của chúng” 
NJB  “những cung điện của ngươi sẽ bị cướp phá” 

Để biết thêm thông tin về các đồn lũy xin xem ghi chú trong 1:4. 
Động từ sẽ bị cướp phá (BDB 102, KB 117, dạng HOÀN THÀNH Niphal (Niphal 

PERFECT)) đề cập đến chiến lợi phẩm của một kẻ thù bị đánh bại được phân phối cho các binh 

BẢN NASB 3:11-15 
11 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất nầy; nó 

cất mất sức mạnh ngươi, và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá. 12 Đức Giê-hô-va phán 
như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì 
những con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm 
của Đa-mách, cũng sẽ được cứu cách như vậy. 13 Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn 
quân phán rằng: Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. 14 Đến ngày mà ta 
sẽ thăm phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên; 
những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. 15 Bấy giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông 
và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức 
Giê-hô-va phán vậy. 



sĩ thắng trận. Những chiến lợi phẩm này bao gồm con người, gia súc, quần áo, đồ vật có giá trị, v. 
v, tất cả các tài sản của dân bị chinh phục.  

Chú ý rằng ở trong câu 10 chính những người Do thái chất chứa của hung dữ và cướp giựt ở 
trong các đồn lũy của họ. Bây giờ các chiến lợi phẩm họ thu được cách bất chính sẽ bị cất đi khỏi 
họ. Họ gặt những gì họ gieo. Đây là một nguyên tắc Kinh Thánh (xem Gióp 34:11; Thi thiên 
28:4; 62:12; Châm ngôn 24:12; Truyền đạo 12:14; Giê-rê-mi 17:10; 32:19; Ma-thi-ơ 16:27; 
25:31-46; Rô-ma 2:6; 14:12; I Cô-rinh-tô 3:8; II Cô-rinh-tô 5:10; Ga-la-ti 6:7; II Ti-mô-thê 4:14, 
I Phi-e-rơ 1:17; Khải huyền 2:23, 20:12, 22:12). 
 
3:12 câu này có thể đứng riêng một mình. Bản dịch NRSV đặt nó trong phần văn xuôi trong khi 
tất cả các câu xung quanh lại là thơ. Bản REB và NJB đặt nó thành một khổ thơ văn riêng biệt. 

Câu châm biếm này ám chỉ đến sự tiêu diệt gần như hoàn toàn mười chi phái phía Bắc (Y-sơ-
ra-ên). Cả một quốc gia chỉ có một nhóm nhỏ người bị thương được chừa lại (xem 5:15; 9:8). 
Mặt khác, điều này có thể là một ám chỉ đến Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1-13. Nếu đúng như vậy, thì 
đây không phải để áp dụng cho sự trở về của phần dân sự còn lại, nhưng có ý nói về sự tận diệt 
hoàn toàn. Có đề cập đến một người chăn thì có ý muốn nói lên nghĩa thứ 1. 

Đây chỉ là sự suy đoán của tôi, nhưng thật thú vị là chữ chỉ về cái chân (BDB 502) cũng được 
sử dụng cho các tín đồ cúi xuống thờ lạy trước một vị thần. Có thể có trường hợp hiểu theo hai 
nghĩa liên quan đến sự thờ hình tượng (những con bò con bằng vàng) của Y-sơ-ra-ên trong danh 
của Đức Giê-hô-va. 

Hình thức nghĩa đôi này cũng được mở rộng thêm trong cặp từ “giựt lấy...đã giựt” (BDB 664, 
KB 717, chữ thứ nhất là dạng HOÀN THÀNH Niphal (Niphal PERFECT) còn chữ thứ hai là 
dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil IMPERFECT)). Thuật ngữ này thường được sử 
dụng theo ý nghĩa chỉ sự giải cứu (ví dụ, Mi-chê 4:10). Do đó, ẩn ý của sự cứu rỗi tại đây được 
dùng theo cách châm biếm để chỉ sự phán xét của Y-sơ-ra-ên. Chính những cách chơi chữ và thể 
song đối này làm cho sách A-mốt trở thành những vần thơ mạnh mẽ. 
 
 “trên thảm” Đây là một cụm từ tiếng Hê-bơ-rơ rất khó dịch. Có một số giả thuyết. 

1. Các văn bản Masoretic có thêm cụm từ “ở Đa-mách” dựa theo các bản LXX, Peshitta, và 
sau đó được tiếp tục trong các bản dịch KJV và NIV. Các phụ âm trong tiếng Hê-bơ-rơ 
của cụm từ “ở Đa-mách” cũng có thể được phát âm như “một phần của chân”. 

2. Nó có thể ám chỉ đến một loại vải đặc biệt nhập khẩu từ Đa-mách, được các bản ASV và 
NASB dịch là “lụa và gối trên giường”. 

3. “Một phần của giường” (xem bản dịch RSV, NRSV) cũng như cách dịch tương tự của 
bản NEB “một phần của chân giường” dựa theo Rashi và Kimchi là các nhà giải kinh 
người Do Thái thời Trung cổ. 

Rõ ràng rằng điều này đề cập đến một món đồ nội thất rất quý phái (để minh họa cho sự sang 
trọng của Sa-ma-ri, xem bản TEV và NIDOTTE, quyển 2, trang 495, mục số 5) mà bây giờ chỉ 
còn là một mãnh vỡ vô dụng. 

Dường như sự so sánh là nếu một phần nhỏ của con cừu được giải thoát khỏi con sư tử được 
dùng như là một bằng cớ hợp lý để trình lại cho chủ bầy cừu thể nào thì một phần nhỏ của Y-sơ-
ra-ên cũng sẽ còn lại như thể ấy. Sự phán xét của Chúa là một bằng chứng hợp pháp cho tính xác 
thực trong lời phán của Ngài (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). Lời phán của Đức Chúa Trời 
về sự cứu rỗi cũng như về sự bội nghịch giao ước cùng với hậu quả khốc liệt của nó đều là đáng 
tin cậy. 



3:13 “Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp” Những động từ này (BDB 1033 và 
729) đều ở dạng MỆNH LỆNH. Cụm từ này tương đương với 3:9. Đây là thuật ngữ tiêu biểu 
trong việc kiện tụng. Hai quốc gia ngoại đạo Phi-li-tin (Ách-đốt) và Ai Cập (câu 9) sẽ chứng kiến 
sự phán xét dân sự của Chúa như là hai nhân chứng đúng theo qui định (xem Phục truyền Luật lệ 
Ký 17:6; 19:15). 

Lại có một câu hỏi ở đây: “Nhà của Gia-cốp” chỉ về ai? Liệu nó có nghĩa là (1) chỉ mười chi 
phái phía Bắc hay (2) tất cả các hậu duệ của Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên và Giu-đa)? 

Giống như ở trong câu 12 A-mốt sử dụng một từ có nhiều nghĩa. “Làm chứng” (BDB 729, 
KB 795, Hiphil dạng MỆNH LỆNH (Hiphil IMPERATIVE)) có thể có nghĩa là: (theo 
NIDOTTE, quyển 3, trang 335-336): 

1. “cảnh báo”, “xác nhận sự bảo đảm” (xem Sáng thế Ký 43:3; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:29; I 
Các vua 2:42; Nê-hê-mi 13:15,21) 

2. “ra lệnh”, “ngăn cấm”, liên kết với giao ước của Đức Giê-hô-va (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 
19:23; Phục truyền Luật lệ Ký 32:46) 

3. ở đây nó dùng để chỉ hai người làm chứng chống lại Y-sơ-ra-ên (xem I Các vua 21:10,13; 
II Sử ký 24:19). Qua A-mốt, Đức Giê-hô-va cáo buộc Y-sơ-ra-ên vi phạm giao ước (cả xã 
hội và tôn giáo). 

Một lần nữa, chính cách dùng từ ngẫu hứng (bất chợt) này làm cho thơ của A-mốt mạnh mẽ (đầy 
năng lực).  
 
 “Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân” Đây là nơi duy nhất trong Cựu Ước mà ba 
danh hiệu chính của Chúa đi chung với nhau. 

1. chữ “Chúa” - từ chữ Adon 
2. chữ “Đức Giê-hô-va” là danh hiệu giao ước của Chúa 
3. chữ “Đức Chúa Trời” dịch từ chữ Elohim là danh hiệu thông thường chỉ về Chúa 
4. chữ “vạn quân” - chỉ Đấng đứng đầu của các đạo binh trên trời hay người lãnh đạo của 

tòa án trên trời (xem 3:13; 5:14-16; 6:8, 14). 
Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
3:14 “đến ngày” Điều này đề cập đến Ngày Phán Xét. Xem chú thích đầy đủ trong 2:16. 
 
 “các bàn thờ của Bê-tên” Bê-tên là địa điểm thờ con bò con vàng do Giê-rô-bô-am I dựng 
lên ở phía nam (xem I Các vua 12:26-33). Nó cách Giê-ru-sa-lem khoảng 10 dặm về phía bắc và 
là một địa điểm linh thiêng từ xa xưa đối với đất nước Hê-bơ-rơ vì có liên hệ đến Gia-cốp (xem 
Sáng thế Ký 28:10-22). 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: CÁC HỆ THỐNG TẾ LỄ TRONG VÙNG CẬN ĐÔNG CỔ ĐẠI 
(Những ghi chú là một phần từ tập sách Lược khảo Cựu Ước của tôi) 
 
I. Các luật lệ về lễ nghi ở vùng Mê-sô-bô-ta-mi 

A. Cốt yếu của việc tế lễ là một bữa ăn dâng lên cho thần linh. Bàn thờ là một cái bàn 
dành cho thần mà bữa ăn đã được đặt lên trên. Bên cạnh bàn thờ là lư hương dùng để 
thu hút sự chú ý của các vị thần. Không có ám chỉ nào trong nghi lễ liên quan đến 
máu. Người mang gươm cắt cổ họng của con thú. Thức ăn được chia sẻ giữa các vị 



 

thần, vị vua cũng là chủ tế và những người tham dự. Người dâng của lễ không nhận 
điều gì. 

B. Không có tế lễ để đền tội. 
C. Bệnh tật hoặc sự đau đớn là do các vị thần sự trừng phạt. Con thú được đem đến và 

bị giết; điều này như là một sự thế chổ cho người dâng hiến. 
D. Nghi lễ của dân Y-sơ-ra-ên thì khác biệt và độc nhất. Nó dường như có nguồn gốc từ 

việc một người dâng lại cho Chúa một phần công sức lao động làm ra thực phẩm cần 
thiết của mình (xem Sáng thế Ký 4:1-4; 8:20-22). 

II. Các tập tục nghi lễ trong xứ Ca-na-an (rất giống với dân Y-sơ-ra-ên) 
A. Các nguồn tài liệu 

1. Các chi tiết được thuật lại trong Kinh Thánh 
2. Văn chương của dân Phê-ni-xi 
3. Các bảng đất nung Ras Shamra trong tiếng Ugarit liên quan đến các vị thần và 

thần thoại của dân Ca-na-an từ khoảng năm 1400 TC 
B. Các tế lễ của dân Y-sơ-ra-ên và Ca-na-an rất giống nhau. Tuy nhiên, máu của con vật 

hiến tế trong các tế lễ của dân Ca-na-an không được cho là quan trọng. 
III. Các tập tục nghi lễ ở Ai Cập 

A. Có việc dâng tế lễ nhưng không được chú trọng. 
B. Tế lễ không quan trọng bằng thái độ của người dâng tế lễ. 
C. Tế lễ được dâng lên để ngăn chặn cơn thịnh nộ của các vị thần. 
D. Người dâng tế lễ mong được giải thoát hay tha thứ. 

IV. Hệ thống nghi thức tế lễ của dân Y-sơ-ra-ên . Những tế lễ của dân Y-sơ-ra-ên giống với 
cách thức của dân Ca-na-an mặc dù không hề có liên hệ gì với chúng. 
A. Các cụm từ mô tả 

1. Tế lễ là một biểu hiện tự phát từ nhu cầu con người đối với Chúa. 
2. Luật Cựu Ước lập ra quy định về sự tế lễ nhưng nó không phải khởi đầu cho việc 

tế lễ (xem Sáng thế Ký 7:8; 8:20). 
3. Tế lễ là một sự dâng hiến (gia cầm hoặc là hoa quả). 
4. Nó phải là một của dâng toàn vẹn hoặc là đã được chia cắt ra từng phần trên bàn 

thờ trong sự tôn kính Chúa. 
5. Bàn thờ là nơi dâng sinh tế và là biểu tượng cho sự hiện diện của Thần. 
6. Tế lễ là một hành động thờ phượng bày tỏ ra bên ngoài (một lời cầu nguyện được 

bày tỏ ra). 
7. Định nghĩa của sự tế lễ là sự cầu nguyện bằng hành động hoặc là sự cầu nguyện 

bằng nghi lễ. Ý nghĩa của nghi lễ và thành kiến văn hóa của chúng ta chống lại 
nghi lễ được trình bày trong sách giải kinh Dân số Ký (trong bộ giải kinh 
Tyndale) của Gordon J. Wenham trang 25-39. Cả Lê-vi Ký và Dân số Ký đều có 
số lượng lớn tư liệu thuộc loại này chứng tỏ tầm quan trọng của chúng đối với 
Môi-se và Y-sơ-ra-ên. 

B. Tế lễ liên quan đến: 
1. Những của lễ dâng cho Chúa 

a. Liên quan đến việc thừa nhận rằng tất cả trái đất đều là thuộc về Chúa 
b. Tất cả những gì mà một người có đều là nhận từ Chúa 



 

c. Do đó, rất là phải lẽ khi con người dâng của lễ cho Chúa 
d. Nó là một của lễ dâng lên hay vật dâng hiến thuộc loại đặc biệt. Nó là một 

điều gì đó mà con người cần để duy trì sự tồn tại của chính mình. Nó có ý 
nghĩa cao hơn là việc dâng một cái gì, nó là một điều gì đó mà con người cần. 
Nó là dâng một phần của chính mình cho Chúa. 

e. Bởi việc thiêu của lễ thì nó không thể đòi lại 
f. Một của lễ thiêu trở nên vô hình và đi lên nơi ngự của Chúa 
g. Những bàn thờ lúc ban đầu được dựng lên ở những nơi Chúa hiện ra. Các bàn 

thờ được coi như là một nơi thánh, do đó của lễ được đem đến đó. 
2. Bày tỏ sự hiến dâng trọn đời người cho Chúa. 

a. Của lễ thiêu là một trong ba của lễ dâng tự nguyện. 
b. Cả con sinh được thiêu để bày tỏ với Đức Chúa Trời tấm lòng tôn kính sâu 

đậm của chúng ta. 
c. Đây là một của lễ dâng rất có ý nghĩa cho Chúa. 

3. Thông công với Chúa 
a. Khía cạnh thông công trong của lễ 
b. Có một ví dụ tiêu biểu: của lễ cầu an là biểu tượng cho Chúa và con người ở 

trong sự thông công 
c. Của lễ được dâng để đạt được hoặc là tái lập mối thông công này 

4. Sự chuộc tội 
a. Khi con người phạm tội thì họ phải cầu xin Chúa phục hồi lại mối liên hệ 

(giao ước) mà con người đã làm gảy đổ. 
b. Không có bữa ăn thông công kèm theo của lễ chuộc tội bởi vì mối quan hệ đã 

bị phá vỡ 
c. Tầm quan trọng của máu: 

(1) được đặt trên bàn thờ dùng để cho người 
(2) được rảy chổ tấm màn che cho thầy tế lễ 
(3) được rảy lên nắp thi ân cho thầy tế lễ thượng phẩm và cả quốc gia (Lê vi 

Ký 16) 
d. Có hai loại của lễ chuộc tội. Loại của lễ thứ hai được gọi là của lễ chuộc sự 

mắc lỗi và vi phạm. Trong đó người vi phạm bồi hoàn lại cho người đồng 
hương Y-sơ-ra-ên đồ vật hay con vật bị tổn hại hoặc bị lấy đi cùng với con 
sinh để dâng tế lễ. 

e. Không có dâng tế lễ dành cho tội có chủ tâm từ trước hay cố ý, 4:1, 22, 27; 
5:15-18; 22:14 

V. Cách thức tế lễ trong Lê vi Ký cho những của lễ khác nhau 
A. Lê vi Ký đoạn 1 

1. Cách thức dẫn nhập “Chúa phán với Môi-se”, 1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1,19; 7:22, 28 
a. Từ trong bầy hoặc đàn 
b. “Khi nào” trong câu 2, cho thấy rằng điều này không phải là bắt buộc nhưng 

tự nguyện 
2. Của lễ thiêu, câu 3-17 (6:8-13) 

a. Bàn thờ 
(1) Bàn thờ bằng đồng cũng được gọi là bàn thờ của lễ thiêu đặt tại cửa đền 



 

tạm, còn được gọi là bàn thờ bằng gỗ si-tim bọc bằng đồng (xem Xuất Ê-
díp-tô Ký 27) 

(2) Điểm này phân biệt nó với bàn thờ lư hương (bàn thờ bằng vàng) trong 
Nơi Thánh (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 30) 

(3) Than từ bàn thờ bằng đồng được đem đến bàn thờ lư hương 
(4) Bàn thờ bằng đồng được đặt chính giữa lối vào Đền Tạm 
(5) Bàn thờ có những sừng là phần thánh nhất của bàn thờ. Máu này xức lên 

cho các sừng (xem Xuất Ê-díp-tô 30:10). 
(6) Những cái sừng có thể là cho: 

(a) Biểu tượng cho bàn tay dâng lên của lễ 
(b) Biểu tượng của sức mạnh hay quyền lực vượt trội (Phục truyền Luật lệ 

Ký 33:17; II Sa-me-ên 22:3) 
(c) Về sau, bất cứ ai nắm lấy các sừng của bàn thờ được an toàn cho đến 

khi trường hợp của họ được quyết định bởi tòa án (I Các vua 1:50-51; 
2:28) 

b. Của lễ 
(1) Một con bò không tì vết được đề cập trước tiên bởi vì tầm quan trọng và 

giá trị của nó, câu 3 
(2) Dê hoặc cừu đực, câu 10 
(3) Chim cu đất hoặc là bồ câu non, câu 14 (điều khoản dành cho người 

nghèo) 
c. Nơi dâng của lễ thiêu là tại của Hội Mạc 
d. Đặt tay lên - chỉ cho bò, chứ không cho dê, cừu hay chim, câu 4 

(1) Chính người dâng thực hiện (chứ không phải thầy tế lễ) 
(2) Nhiều người cho rằng đó là một hành động tượng trưng của việc chuyển 

giao tội lỗi 
(3) Một số tin rằng nó có nghĩa là: 

(a) Con sinh nầy là thuộc về một người riêng biệt (người dâng tế lễ) 
(b) Sự tế lễ được tiến hành với tên của người dâng  
(c) Kết quả của sự tế lễ này dành cho người đặt tay trên con sinh 

e. Giết và mổ con sinh 
(1) Con bò – được dâng “trước mặt Chúa” do người dâng. Người dâng tế lễ 

phải giết, lột da, và xẻ thịt con sinh. Vai trò của thầy tế lễ (trừ trường hợp 
của tế lễ chung của dân sự) chỉ bắt đầu khi người dâng tế lễ đem con sinh 
đến bàn thờ. 

(2) Cừu hoặc dê, câu 11 - “ở về phía bắc của bàn thờ trước mặt Chúa.” Điều 
này được ấn định để dành riêng cho những con thú nhỏ hơn. 

(3) Chim - thầy tế lễ giết và dâng của tế lễ này. Người dâng hiến phải rứt bỏ 
bầu diều của con chim. 

f. Cách xử lý máu 
(1) Các con sinh 

(a) Thầy tế lễ đổ máu lên bàn thờ, và vẩy máu quanh bàn thờ. 
(b) Sự sống của các con sinh là ở trong máu (xem Sáng thế Ký 9:4; Lê vi 

Ký 17:11). Sự sống đã thuộc về Chúa, do đó máu không được hiện 



 

diện trong bất cứ phần của lễ nào của con người. 
(c) Máu của con chim được đổ bên cạnh bàn thờ không thiêu trong lửa. 

g. Xử lý xác con sinh 
(1) Bò, câu 6 

(a) Người dâng của lễ lột da con sinh. Thầy tế lễ có thể giữ lại bộ da (xem 
7:8) 

(b) Người dâng của lễ xẻ thịt thành từng miếng 
(c) Thầy tế lễ đặt của lễ trên bàn thờ sắp xếp như khi nó còn sống 
(d) Các chân và bộ lòng được rửa với nước trong chậu rửa. 
(e) Thầy tế lễ thiêu của con sinh trên bàn thờ 

3. Những dịp tiện dâng Của Lễ Thiêu 
a. Lễ Đền Tạm, Lễ Lều Trại 
b. Lễ Chuộc Tội 
c. Lễ Các Tuần, Lễ Hoa Quả Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần 
d. Lễ Thổi Kèn 
e. Lễ Dâng Bó Lúa (Lê vi Ký 23) 
f. Lễ Bánh Không Men, Lễ Vượt Qua 
g. Ngày đầu mỗi tháng, mùa trăng mới 
h. Ngày Sa-bát 

4. Ý nghĩa từ của lễ thiêu 
a. Một món quà dâng lên Chúa 
b. Được xem là loại của lễ có giá trị nhất 
c. Nó có vẻ như để giải quyết khái niệm tội lỗi thông thường hoặc là sự tạ ơn 
d. Là cách diễn tả hoàn hảo nhất về ý niệm tế lễ 
e. Tượng trưng cho sự dâng hiến đời sống của một người 
f. Bày tỏ cho sự dâng hiến hoàn toàn đời sống của một cá nhân cho sự phục vụ 

Đức Chúa Trời 
g. Thứ tự giá trị của lễ dâng 

(1) bò 
(2) cừu - dê 
(3) các loài chim 

h. Điều này cho thấy bất cứ ai có ý thức về nhu cầu tâm linh đều có thể đến với 
Chúa. Chúa có cung ứng cho tất cả mọi người. 

5. Hướng dẫn đặc biệt cho thầy tế lễ, 6:8-12 
a. Của lễ thiêu giữ trọn đêm trên đống lửa nơi bàn thờ 
b. Lửa được giữ cháy liên tục bên dưới của lễ thiêu 
c. Những hướng dẫn liên quan đến trang phục của thầy tế lễ 
d. Những hướng dẫn liên quan đến việc đổ tro 

B. Lê vi Ký 2:1-16 (6:14-23) 
1. Giới thiệu 

a. Chương này liên hệ đến của lễ chay 
b. Của lễ chay đến từ nghĩa gốc là quà tặng. Nó trở thành một thuật ngữ cho của 

lễ là thực vật chứ không phải động vật. 



 

c. Của lễ chay có sau thời kỳ lưu đày như là một của lễ bổ sung cho của lễ thiêu 
và của lễ cầu an. Các thầy Ra-bi nói rằng những người rất nghèo có thể chỉ 
dâng của lễ này mà thôi. 

d. Giao ước bằng muối cũng được đề cập trong Dân số Ký 18:19 và II Sử ký 
13:5. Muối là đối nghịch lại với men. Nó được sử dụng như là một biểu 
tượng cho giao ước của Chúa bởi vì nó đã không hư hoại và tồn tại lâu dài. 

2. Của lễ chay liên hệ với việc dâng công sức lao động của một người lên cho Chúa. 
a. Nó là một của lễ dâng lên Chúa từ thức ăn hàng ngày của dân sự. 
b. Nó thường là của lễ bổ sung đi với của lễ thiêu và của lễ cầu an (đặc biệt là 

trong thời kỳ sau lưu đày). 
c. Đồ vật dâng tế lễ là phần ban cho của Đức Chúa Trời dành cho thầy tế lễ. Chỉ 

một phần nhỏ được thiêu như là sự kỷ niệm. 
d. Chữ “kỷ niệm” chỉ về phần được dâng lên, hoặc là chỉ về cả con sinh được 

dâng lên cho Chúa. 
e. Khái niệm Tiệc Thánh trong Tân Ước như là một sự kỷ niệm diễn đạt ý niệm 

này của Cựu Ước. 
f. Sự khác biệt giữa các chữ “thánh” và “chí thánh” là: 

(1) Của lễ thánh - Thầy tế lễ và gia đình có thể ăn của lễ này trong bất cứ nơi 
nào sạch 

(2) Của lễ chí thánh - Chỉ dành cho các thầy tế lễ ăn trong Hội Mạc 
3. Các loại của lễ 

a. Bột chưa nướng (đối với người giàu), 2:1-3 
b. Những ổ hoặc là lát bánh nướng, 2:4-11 
c. Hạt bắp hoặc lúa mì còn xanh (cho người nghèo), 2:12-16 

(1) Bột chưa nướng là của lễ quý trọng nhất. Nó là thứ bột lúa mì tốt nhất. 
(2) Bánh nướng  

(a) Dầu là một nguyên liệu 
(b) Được nướng trong lò, câu 4. 
(c) Trên vỉ nướng bằng sắt, câu 5. 
(d) Trong một bếp nung bằng sành, câu 7. 

(3) Những hạt bắp hoặc lúa mì còn xanh 
(a) Cần phải rang 
(b) Nghiền thành hạt thô. 
(c) Bày biện như một bữa ăn tiếp đãi khách. 

4. Các nguyên liệu 
a. Bột mịn tương ứng với một con sinh không tì vết 
b. Dầu là một biểu tượng của sự thịnh vượng và do đó là một biểu tượng cho sự 

hiện diện của Chúa 
(1) Được sử dụng cho thực phẩm, của lễ, thuốc, và xức dầu 
(2) Có thể việc sử dụng dầu để thay thế cho việc dâng hiến dầu 

c. Nhũ hương từ Ấn Độ hoặc xứ Ả-rập 
(1) Được xem như một đồ vật tinh khiết có mùi rất thơm 
(2) Tượng trưng cho lời cầu nguyện và ngợi khen 



 

d. Muối 
(1) Ban cho sự sống cũng như bảo tồn sự sống 
(2) Có thể có ý nghĩa về thông công trong bữa ăn hơn là việc bảo tồn 

e. Các nguyên liệu bị cấm 
(1) Men bị loại bỏ, câu 11 

(a) Có thể do việc lên men 
(b) Men liên hệ với sự hư hoại 
(c) Có thể được dâng với hoa quả đầu mùa cho thầy tế lễ 

(2) Mật ong bị loại bỏ 
(a) Mật ngọt là từ trái cây chứ không phải từ loài ong 
(b) Có thể vì nó được sử dụng trong các nghi lễ của dân Ca-na-an 

5. Nghi thức dâng hiến 
a. Của lễ được đem đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ thi hành toàn bộ nghi lễ 

(2:2, 9, 16). 
b. Một phần của lễ sẽ được thầy tế lễ ăn trong đền thờ. Nó là của lễ chí thánh. 

6. Ý nghĩa quan trọng 
a. Dâng tặng phải từ người thấp hèn lên Đấng cao trọng. 
b. Thiêu một phần của lễ bày tỏ sự dâng hiến một phần công sức của một người 

lên cho Chúa 
c. Ý nghĩa bề ngoài 

(1) Của lễ thiêu - Sự dâng hiến cả đời sống của một người 
(2) Của lễ làm thức ăn - Sự hiến tặng công khó lao động hằng ngày của một 

người 
7. Hướng dẫn đặc biệt về của lễ chay, 6:14-23 

a. Dâng lên trước bàn thờ 
b. Bởi công khó lao động dâng của lễ lên cho Chúa, nhưng trong thực tế thì nó 

chu cấp cho thầy tế lễ 
C. Lê vi Ký 3:1-17 (7:13-34), Của lễ Cầu (Bình) An 

1. Giới thiệu 
a. Tại sao? 

(1) Của lễ thông công 
(2) Tế lễ theo giao ước 
(3) Của lễ chung 
(4) Của tế lễ cho lúc kết thúc 

b. Nó thể hiện lòng biết ơn Chúa vì sự thông công với Chúa, gia đình và bạn bè. 
c. Đó là thường là việc làm cuối cùng trong một loạt các sự dâng hiến mà trong 

đó hòa giải đã được tái lập. 
d. Của lễ thiêu bày tỏ cái giá của việc vâng phục, trong khi đó của lễ cầu an bày 

tỏ niềm vui và hạnh phúc trong mối tương giao với Chúa. 
e. Của lễ có thể là con đực hoặc con cái, nhưng đều phải không có tì vết 
f. Sự đa dạng của sinh tế 

(1) Từ bầy đàn gia súc; con đực hoặc cái 
(2) Sự phân biệt giữa cừu và dê là vì có mỡ ở phần đuôi của con cừu 



 

(a) Bầy cừu - đực hoặc cái 
(b) Bầy dê - đực hoặc cái 

2. Nghi thức 
a. Trình của lễ 

(1) Đặt tay trên của lễ 
(2) Giết nó tại cửa Hội Mạc 
(3) Của lễ là một loại y như là của lễ thiêu 
(4) Vẩy máu xung quanh bàn thờ 
(5) Thiêu những phần được chọn trên bàn thờ cho Chúa 

(a) Mỡ (mỡ ở đuôi cừu) tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng 
(b) Thận, thùy của gan biểu tượng cho nơi của ý chí và cảm xúc 
(c) Các phần mỡ được đặt trên của lễ thiêu của người dâng hoặc là trên 

con chiên dâng của lễ thiêu vào buổi sáng 
b. Của lễ Tạ Ơn bao gồm (7:11-14) 

(1) Bánh nướng không men trộn với dầu 
(2) Bánh tráng không men thoa dầu 
(3) Bột mịn trộn với dầu 

3. Phần của thầy tế lễ, 7:28-34 
a. Ức thuộc về thầy tế lễ như là một của lễ được đưa qua đưa lại 
b. Việc đưa qua đưa lại liên quan đến việc đặt của lễ trên tay người dâng rồi trên 

tay thầy tế lễ. Nó bày tỏ của lễ được người dâng dâng lên cho Chúa, và sau đó 
thầy tế lễ tiếp nhận lại. 

c. Đùi phải thuộc về thầy tế lễ cử hành nghi thức hiến tế 
d. Của lễ dâng lên được dâng lên cho Chúa và thầy tế lễ tiếp nhận lại. 

4. Phần của người dâng, 7:15-18 
a. Một của lễ Tạ Ơn phải được ăn trong ngày dâng hiến, câu 15 
b. Một việc hứa nguyện (votive) hoặc của lễ tình nguyện phải được ăn trong 

ngày hoặc là ngày hôm sau, câu 16 
c. Đây là phần duy nhất không dâng cho Chúa hay là dâng lên Chúa rồi trao lại 

cho thầy tế lễ 
d. Hiểu theo cách biểu tượng là Chúa ăn chung của lễ này với người dâng, gia 

đình và bạn hữu của người dâng  
e. Của lễ này nhấn mạnh vào mối quan hệ tương giao đã được phục hồi 

D. Lê vi Ký 4:1-5:13 CỦA LỄ CHUỘC TỘI (6:24-30) 
1. Giới thiệu 

a. Đây là của lễ đầu tiên mà trong đó sự chuộc tội là yếu tố chính. 
b. Của lễ này tái lập lại giao ước giữa con người với Đức Chúa Trời. Nó phục 

hồi lại sự tương giao. 
c. Của lễ này bao gồm: 

(1) Những tội không biết 
(2) Những tội phạm vô tình 
(3) Những tội loại đam mê 
(4) Những tội vì sơ ý 



 

(5) Nó không chuộc những tội phạm cách cố ý trong thái độ kiêu căng chống 
nghịch lại với Chúa. Không có của lễ cho tội phạm cách cố ý đã tính toán 
trước, (xem Dân số Ký 15:27-31). 

2. Ý nghĩa 
a. Của lễ này đền bù lại (chuộc lại) cho việc phạm tội và sự trừng phạt tội lỗi. 
b. Điều này liên quan đến ân điển từ Đức Chúa Trời và đức tin từ phía con 

người. 
c. Không có của lễ nào đạt được một điều gì đó mà chỉ bằng nghi thức tế lễ. 

Phải do đức tin của người dâng tế lễ ở phía sau hành động dâng tế lễ. 
d. Tuy nhiên, của lễ có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là sự biểu lộ của người dâng hiến. 

Nó còn làm điều gì đó cho người dâng. Nó tái lập mối quan hệ với Chúa. 
e. Nghi lễ là một phương tiện đền bù được Đức Chúa Trời ban cho, chứ không 

phải là một sự thay thế cho đức tin cá nhân. 
f. Đức Chúa Trời ghét bất kỳ hành động tôn giáo nào mà không có đức tin đi 

kèm theo Ê-sai 1:10-20; A-mốt 5:21-24; Mi-chê 6:6-8. 
3. Nghi lễ 

a. Đối với thầy tế lễ cả, câu 3-12 
(1) Thầy tế lễ cả - Thầy tế lễ được xức dầu 

(a) Phạm tội khi dẫn dắt dân sự sai trật 
(b) Phạm tội trong bản tính cá nhân 
(c) Thầy tế lễ cả được xem là đại diện tâm linh cho cả cộng đồng. Nếu 

ông phạm tội thì tất cả cùng phạm tội chung với ông. Đây là cách hiểu 
hữu hình (cụ thể) của người Do Thái (xem Giô-suê 7; Rô-ma 5:12ff). 

(2) Nghi thức tiến hành 
(a) Thầy tế lễ cả dẫn một con bò tơ không tì vết đến bàn thờ  
(b) Ông đặt tay trên đầu nó 
(c) Thầy tế lễ cả giết con bò 
(d) Thầy tế lễ cả vẩy máu trước màn che 7 lần 

i. Việc làm này thanh tẩy Đền Tạm 
ii. Tượng trưng cho việc mở đường đến với Chúa 
iii. Máu được thoa lên sừng của bàn thờ dâng hương 
iv. Máu còn lại được đổ ra tại chân của bàn thờ của lễ thiêu 

(e) Ông đặt tất cả mỡ trên bàn thờ để thiêu 
(f) Tất cả phần còn lại của con sinh sẽ được đem ra ngoài trại quân đến 

một nơi tinh sạch (câu 12), là chổ để đổ tro bàn thờ. Tại đó phần còn 
lại của con sinh bị thiêu. 

b. Đối với quốc gia, câu 13-21 
(1) Họ đã phạm tội khi mạng lệnh của pháp luật không được đáp ứng, câu 13-

21. 
(2) Nghi thức tiến hành 

(a) Các trưởng lão dẫn đến bàn thờ một con bò tơ không tì vết. 
(b) Các trưởng lão đặt tay trên đầu con bò 
(c) Các trưởng lão giết con bò 



 

(d) Thầy tế lễ cả vẩy máu trước màn che 7 lần 
i. Việc làm này thanh tẩy Đền Tạm 
ii. Tượng trưng cho việc mở đường đến với Chúa 
iii. Máu được thoa lên sừng của bàn thờ dâng hương 
iv. Phần còn lại được đổ ra tại chân của bàn thờ của lễ thiêu 

(e) Tất cả được dâng trên bàn thờ 
(f) Tất cả phần còn lại của con sinh sẽ được đem ra ngoài trại quân đến 

một nơi tinh sạch (câu 12), là chổ để đổ tro bàn thờ. Tại đó đó phần 
còn lại của con sinh bị thiêu. 

c. Đối với người lãnh đạo, câu 22-26 
(1) Người lãnh đạo (cai trị) câu 22-26 

(a) Quan trưởng của chi phái 
(b) Người chịu trách nhiệm trong cộng đồng 
(c) Trưởng lão 

(2) Nghi thức tiến hành 
(a) Người lãnh đạo dẫn đến một con dê đực (già, lông bờm xờm) đến bàn 

thờ. 
(b) Người lãnh đạo đặt tay trên đầu nó 
(c) Người lãnh đạo giết con dê 
(d) Thầy tế lễ cả bôi máu lên các sừng của bàn thờ của lễ thiêu. Phần máu 

còn lại đổ tại chân của bàn thờ. 
(e) Tất cả mỡ thiêu trên bàn thờ. 
(f) Các thầy tế lễ ăn phần thịt còn lại. 

d. Đối với cá nhân, câu 27-35 
(1) Đối với cá nhân:  Khi một người biết mình đã phạm tội thì người đó dâng 

của lễ này 
(2) Nghi thức tiến hành 

(a) Cá nhân dẫn đến một con dê cái hoặc một con chiên cái. 
(b) Người đó đặt tay trên đầu nó. 
(c) Người đó giết con sinh. 
(d) Thầy tế lễ bôi máu lên sừng của bàn thờ. Máu còn lại đổ ra tại chân 

của bàn thờ. 
(e) Tất cả mỡ đặt trên bàn thờ và thiêu. 
(f) Các thầy tế lễ ăn phần thịt còn lại. 

e. Những trường hợp đặc biệt liên quan đến của lễ chuộc tội, 5:1-13 (Những 
trường hợp này dường như liên hệ với tội cố ý phạm đối với người dự phần 
trong giao ước) 
(1) Nếu một nhân chứng không trình diện và làm chứng (không cung cấp 

thông tin), 5:1 
(2) Chạm đến động vật ô uế, 5:2 
(3) Chạm đến người ô uế, 5:3 
(4) Phát biểu thiếu suy nghĩ với lời thề, 5:4 
(5) Của lễ cho những tội trên: 



 

(a) Dê cái hay cừu cái 
(b) Hai con chim bồ câu 
(c) 1/10 ê-pha bột mịn 

f. Nghi thức của lễ chuộc tội, 6:24-30 
(1) Thầy tế lễ có thể ăn những phần còn lại. 
(2) Nếu có máu dính trên quần áo thì phải giặt quần áo. 
(3) Nếu máu dính trên đồ sành thì phải đập vỡ món đồ đó. 
(4) Nếu máu dính trên đồ bằng đồng thì phải rửa. 
(5) Nếu máu của lễ thiêu đã được đem vào Đền thánh thì thịt phải thiêu và 

thầy tế lễ không được ăn. 
g. Tầm quan trọng của tế lễ chuộc tội 

(1) Không có việc dâng của lễ cho tội lỗi có suy tính từ trước (chủ tâm) mà 
chỉ dành cho tội phạm vô ý hoặc không biết, 5:15, 18. 

(2) Sự tha thứ liên quan đến: 
(a) Bên phía của con người là đức tin 
(b) Đức Chúa Trời là lòng nhân từ. 

E. Lê vi Ký 5:14-19 CỦA LỄ CHUỘC SỰ MẮC LỖI HAY VI PHẠM ĐIỀU RĂN. 
1. Giới thiệu 

a. Trong khi của lễ chuộc tội giải quyết về tội đã phạm, thì của lễ chuộc sự mắc 
lỗi phải giải quyết sự thiệt hại đã gây ra cho người có tham dự vào giao ước 
cùng với mức đền bù có thể được. 

b. Của lễ chuộc tội và của lễ vi phạm điều răn rất giống nhau. 
c. Những quyền lợi của cá nhân được bày tỏ trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-

tô Ký 20; Phục truyền luật lệ Ký 5). 
(1) Gia đình 
(2) Gia tăng của cải 
(3) Đời sống 

d. Của lễ này nhấn mạnh đến thiệt hại đã gây ra cho người anh em mình khi 
mình phạm tội cùng với sự bồi thường đúng theo giá trị thiệt hại và cộng 
thêm 1/5 của giá trị thiệt hại. 

2. Những tội lỗi cần phải có của lễ 
a. Chống nghịch Chúa hay là những điều thuộc về Ngài 

(1) Hoa quả đầu mùa 
(2) Con đầu lòng, 14-16 
(3) Phần mười 
(4) Của lễ dâng không đúng cách 
(5) Những của lễ kém giá trị 

b. “Nếu có một người nào phạm tội và làm một trong các điều mà Đức Giê-hô-
va ra lệnh không được phép làm, mặc dù không tự biết thì người đó vẫn mắc 
lỗi và mang lấy tội mình” 

F. Các của lễ thời cổ đại được dâng để: 
1. Làm nguôi cơn giận của thần 
2. Nuôi (dâng thức ăn cho) vị thần 



 
 “những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt” Chi tiết này ám chỉ đến phần nhô ra ở các góc của bàn 
thờ. Những sừng có thể giải bày theo ý:(1) các sừng của súc vật như là một biểu tượng cho quyền 
lực (ví dụ, Giê-rê-mi 48:25; Đa-ni-nê 8:7; Xa-cha-ri 1:18-20) hoặc (2) một cách tượng trưng cho 
của tế lễ được dâng lên Chúa. Một phần máu của con sinh được bôi trên những sừng này (xem 
Xuất Ê-díp-tô Ký 29:12; Lê-vi Ký 8:15). Nghi thức tế lễ này cho thấy tội lỗi phải trả giá bằng 
mạng sống. Máu tượng trưng cho sự sống (xem Lê-vi Ký 17:11,14). Vì vậy các sừng là phần 
thánh nhất của bàn thờ tế lễ. Do đó cụm từ này có thể có nghĩa là (1) của lễ của họ không hiệu 
nghiệm hoặc (2) bởi vì những sừng này còn có chức năng như là nơi trú ẩn (ám chỉ đến Xuất Ê-
díp-tô Ký 21:14; và cụ thể là trong I Các vua 1:50; 2:28) nên hiện giờ không còn có chỗ an toàn 
nữa. 
 
3:15 “nhà mùa đông…nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi…những nhà lớn” Những cụm 
từ này đề cập đến (1) những nơi trú ngụ của những kẻ giàu đam mê lạc thú (ví dụ, hai cung điện 
của A-háp, xem I Các vua 21:1,18; bản NJB dịch là nhiều biệt thự) hoặc (2) những ngôi nhà hai 
tầng, tầng dưới được sử dụng trong mùa đông và tầng trên cho mùa hè (bản TEC dịch là mỗi ngôi 
nhà lớn). Nhiều hình chạm khắc trên ngà voi này (các họa tiết, xem I Các vua 10:18, 22:39) là 
các vị thần của người A-si-ry hay là của người Ai Cập. Y-sơ-ra-ên đã tự đánh mất chính mình 
trong sự tôn thờ (1) chủ nghĩa vật chất (2) và hình tượng. 
 
 “những nhà lớn sẽ bị hủy diệt” Bản Bảy mươi dịch “và nhiều nhà khác cũng vậy”. Chữ Hê-
bơ-rơ (BDB 912 I) có thể có nghĩa là (1) lớn hoặc (2) nhiều. Cụm từ này có vẻ là một câu tổng 
kết chứ không có ý chỉ một loại nhà ở nào khác. 
 
 “Đức Giê-hô-va phán vậy” Xem ghi chú trong câu 11. Trong suốt phần này của A-mốt thẩm 
quyền thiêng liêng của sứ điệp đã được chứng nhận bằng cụm từ này hoặc là các cụm từ tương tự 
(xem 3:1,5,6,8,910,11,12,13,15; 2:1,3,4,6,16; 4:3,5,6,8,10,11; 5:17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Liên lạc với một vị thần 
4. Ca ngợi một vị thần 
5. Nuôi dưỡng ý thức về sự tha thứ hoặc hoà giải 



A-MỐT ĐOẠN 4 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

Sự trừng phạt tội lỗi của Y-sơ-ra-ên 
(3:9-4:5) 

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và sự 
trừng phạt của Đức Chúa Trời 
(3:1-6:14) 

Sự sụp đổ của Sa-ma-
ri (3:9-4:3) 

Y-sơ-ra-ên bị cảnh cáo và 
đe dọa (3:1-6:14) 

 Sự xa xỉ thái quá và lòng mộ 
đạo vô ích của Y-sơ-ra-ên 

3:12-4:3 Chống nghịch lại những 
người phụ nữ tại Sa-ma-ri 

4:1-3 4:1-3  4:1-3 

  Y-sơ-ra-ên thất bại 
trong việc học biết 

Sự tự lừa dối, ngoan cố và 
trừng phạt của Y-sơ-ra-ên 

4:4-5 4:4-5 4:4-5 4:4-5 

Y-sơ-ra-ên không chấp nhận sự sửa 
phạt 

   

4:6-11 4:6 4:6-8 4:6 

 4:7-8  4:7-8 

 4:9 4:9 4:9 

 4:10 4:10 4:10 

 4:11 4:11-12 4:11 

4:12-13 4:12  4:12 

   Lời chúc tụng 

  4:13 4:13 

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 



 
4. Vân vân… 

 

NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ VÀ CỤM TỪ 

 
4:1-13 Lưu ý cấu trúc của chương này. 

1. A-mốt đề cập đến những người phụ nữ giàu có của Y-sơ-ra-ên (tất cả các thành phần bóc 
lột trong xã hội Y-sơ-ra-ên), câu 1-3 

2. Sự trả lời cách châm biếm của Đức Giê-hô-va về lòng mộ đạo của họ, câu 4-5 
3. Đức Giê-hô-va đem đến sự rủa sả theo giao ước trong Phục truyền Luật lệ Ký 27-29, 

nhưng họ vẫn không hối cải câu 6-11 
4. Lời đe dọa về việc thăm phạt riêng của Đức Giê-hô-va, câu 12 
5. Lời của A-mốt ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa, vì vậy Ngài xứng đáng là Đấng 

phán xét, câu 13 
Tóm lược ngắn gọn này cho thấy cái khó khăn khi phải phân tích sứ điệp ở dạng thơ ca của 

một vị tiên tri. Rất khó để nói khi nào vị tiên tri phát biểu lời bình luận của ông và khi nào thì 
ông trích dẫn sứ điệp mà Đức Giê-hô-va truyền phán. Sự mặc khải ảnh hưởng mạnh mẽ đến nổi 
khiến những lời của vị tiên tri hòa trộn vào những lời trực tiếp từ Đức Giê-hô-va. Tóm lược sứ 
điệp không quan trọng bằng cứ để nguyên cả sứ điệp tác động lên tâm trí (ý thức) của người đọc. 
 
4:1 “hãy nghe” Động từ này (BDB 1033, KB 1570) là dạng MỆNH LỆNH Qal (xem ghi chú 
trong 3:1). ĐỘNG TỪ cũng được dụng trong 5:1). Cách thức lời tiên tri này được thấy nhiều lần 
trong A-mốt (ví dụ, 3:1, 4:1; 5:1). Đây là sứ điệp của Chúa cho dân sự của Ngài. Vi phạm giao 
ước dẫn đến sự phán xét theo cách trong giao ước(xem Phục truyền luật lệ Ký 27-29). 
 
 “những bò cái của Ba-san” Đây là sự diễn tả theo cách dân dã của A-mốt để chỉ các quý bà 
sang trọng là những người lợi dụng người nghèo để họ có được sự xa hoa. Ba-san là một khu vực 
phía tây bắc của biển Ga-li-lê, khoảng từ các ngọn núi Hẹt-môn đến sông Gia-mút. Nó được nổi 
tiếng nhờ có các gia súc béo tốt (được ví sánh với các bà vợ của những người giàu có). Điều này 
có thể không phải là một nhận định tiêu cực, nhưng là một cách ví dụ để chỉ những gia súc được 
chăm nom, chiều chuộng, cho ăn dư thừa. Được nuông chiều quá mức lại càng muốn lấy cho 
được tiền thu nhập của người nghèo (BDB 195). Mặt khác, nó có thể ám chỉ đến những gia súc 
được vỗ béo, sẵn sàng để làm thịt. A-mốt dùng nhiều hình ảnh miền thôn quê làm ví dụ từ kinh 
nghiệm cá nhân của mình đã từng là một người chăn cừu. 

Ngoài ra còn có thể có một ý khác: những điều này liên quan đến những gái hành dâm trong 

BẢN NASB 4:1-13  
1 Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo 
nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng 
uống! 2 Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ 
đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ 
bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. 3 Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi 
thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy. 



lúc thờ phượng của ngoại giáo 
1. Không được gọi là vợ 
2. Được cho biết là ở trên núi Sa-ma-ri (có thể ám chỉ đến bàn thờ được lập tại Bê-tên) 
3. Họ không gọi những người đàn ông của mình là chồng, nhưng là chủ (câu 1c) 
4. Những con bò được coi là vị thần sinh sản và sức mạnh ở Ai Cập và trong Y-sơ-ra-ên ở 

giai đoạn đầu (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32). Chúng cũng trở thành biểu tượng cho Ba-anh 
(những con bê vàng của Giê-rô-bô-am I tại Đan và Bê-tên). 

5. Các hành vi thờ phượng có tính dục của ngoại giáo có thể được ám chỉ trong 2:7-8. Bởi 
sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà Ngài thề, nên có thể ám chỉ đến 2:7d. 

 
 “ở trên núi của Sa-ma-ri” Điểm này đề cập đến kinh thành của Y-sơ-ra-ên được xây dựng 
vững chắc, mà Ôm-ri đã xây trên một chóp núi bằng phẳng. Nó có những vách đá dựng đứng và 
chỉ có một lối vào. 
 
 “hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn” Hai ĐỘNG TÍNH TỪ Qal (Qal 
PARTICIPLES) (BDB 798, KB 897 và BDB 954, KB 1285) này cùng đi song song và mô tả các 
hành động của người phụ nữ giàu có. Đức Giê-hô-va hoàn toàn khác biệt (so với các văn bản luật 
lệ cổ đại ở vùng Cận Đông) vì quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của những người này (đặc biệt 
là trong sách Phục truyền Luật lệ Ký, những đứa trẻ mồ côi và các bà góa...những người khách 
kiều ngụ, xem 10:18, 14:29, 16:11 ; 24:14,17,19; 26:12,13; 27:19). Nên điều này cũng là một sự 
ám chỉ về Giao ước Môi-se. Các tiên tri đã không tạo ra hoặc giới thiệu một hệ thống đạo đức 
mới, nhưng nhấn mạnh lại các đòi hỏi của giao ước Môi-se (xem Giê-rê-mi 7:6) với các phước 
lành và sự rủa sả (tức là, Phục truyền Luật lệ Ký 27-29)! 
 
 “nói cùng chúa chúng nó rằng” Đây không phải là chữ thông thường để chỉ người chồng. 
Nó là một dạng từ cổ hiếm gặp có nghĩa là “chủ” (BDB 10), ở đây được sử dụng trong ý nghĩa là 
“chồng” (ví dụ, Sáng thế Ký 18:12; Các quan xét 19:26-27). Chổ này được diễn tả theo ý mỉa 
mai, các ông “chủ” đang bị ra lệnh. 
 
 “Hãy đem đến, chúng ta cùng uống” Cụm từ này có hai động từ mệnh lệnh (BDB 97, KB 
112, dạng MỆNH LỆNH Hiphal và BDB 1059, KB 1667, dạng KHÍCH LỆ Qal). Những phụ nữ 
này đã dầm mình trong xa xỉ đến mức bị nghiện rượu và tham lam cũng là thói quen trong cách 
sống hằng ngày. Tôn chỉ của họ là: “thỏa mãn càng nhiều càng tốt bằng bất cứ mọi giá” 
 
4:2 “Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng” Động từ tại đây (BDB 989, 
KB 1396) là dạng HOÀN THÀNH Niphal. Đây là một lời tuyên bố nghiêm túc và rất hiếm thấy, 
có nói đến việc Chúa chỉ chính mình mà thề (xem 6:08; Thi Thiên 89:35). Đức Giê-hô-va là Đức 
Chúa Trời có phẩm chất đạo đức. Ngài đòi hỏi sự yêu thương và mối liên hệ đúng đắn không chỉ 
với Ngài mà còn đối với những người có dự phần trong giao ước. Đức tin đúng đắn theo Kinh 
Thánh phải có cả chiều dọc với Chúa và chiều ngang với những người khác. 
 
 “những ngày sẽ đến” Chổ này nói đến ngày phán xét. Xem chú thích đầy đủ trong 2:16. 
Nó có ý nói đến (1) “trong ngày đó”, 2:16, 8:3, 9, 13; 9:11 và (2) “ngày của Chúa” trong 5:18 và 
20. Đây là chủ đề chung cho các tiên tri sau này. Dân Y-sơ-ra-ên xem sự thăm viếng của Đức 
Giê-hô-va như là một ngày ban phước lành của Chúa, nhưng A-mốt lại giải bày nó chỉ là ngày 



của cơn thịnh nộ và đoán phạt. 
 
 
NASB    “thịt dính móc câu...lưỡi câu cá” 
NKJV    “móc câu…lưỡi câu” 
NRSV    “móc…lưỡi câu” 
TEV    “móc…một con cá dính vào lưỡi câu” 
NJB, Young’s Lit.  “móc câu…lưỡi câu” 
JPSOA   “trong giỏ…trong giỏ cá” 

Chữ đầu tiên (BDB 856 I, KB 1036) để chỉ “móc câu” chỉ tìm thấy ở đây trong suốt cả Cựu 
Ước. Nó có vẻ liên quan đến từ gốc trong tiếng Hê-bơ-rơ chỉ “cái gai”, “mũi nhọn” hoặc “mũi 
giáo.” Dường như những người phụ nữ mê tham này cùng với con cái họ sẽ bị những binh lính 
A-sy-ri xỏ một móc câu vào môi dưới và họ sẽ bị lôi ra khỏi thành, bị trần truồng và đi theo một 
hàng, người này tiếp theo người kia giống như một đoàn gia súc chưa được thuần hóa (theo bản 
LXX). 

Chữ thứ hai (BDB 186, KB 215) có liên quan đến một số loại ngư cụ. Bởi vì đây là thể song 
đối nên “móc câu” có lẽ là thích hợp nhất. Giê-rê-mi (xem 16:16) dùng hình ảnh đánh bắt cá theo 
nghĩa bóng để chỉ sự phán xét. Vấn đề được đặt ra cho câu này là theo nghĩa bóng hay là nghĩa 
đen? Quân A-sy-ri đã sử dụng vòng khoen hoặc móc câu móc vào môi dưới để buộc những người 
đi đày lại với nhau khi giải họ đi là cách để hăm dọa (xem II Sử ký 33:11 về dân A-sy-ri và Ha-
ba-cúc 1:15 về dân Ba-by-lôn). 

Bản Kinh Thánh REB dịch cả hai chữ này theo cách khác. Chữ đầu tiên được dịch là thuẫn, 
tương tự như cách dịch của các phiên bản cổ. 

1. LXX - vũ khí 
2. Peshitta - vũ khí 
Chữ thứ hai được dịch là rổ cá (xem bản Kinh Thánh NET). Bản LXX dùng chữ các chảo 

đang sôi. Bởi vì các từ gốc Hê-bơ-rơ rất hiếm, không rõ nghĩa. Các từ cùng gốc, tương tự lại 
được sử dụng theo cách gán nghĩa để cho phù hợp với bối cảnh của lịch sử và câu văn. Điểm 
chính trong sự lưu đày là tàn bạo và nhục nhã. 

Đối với tôi, vì bối cảnh đề cập đến “những con bò cái Ba-san” và A-mốt xuất thân từ thôn 
quê nên các từ ngữ có lẽ liên quan đến chăn nuôi gia súc. Có thể là A-mốt thay đổi ý nghĩa các ẩn 
dụ. Bởi vì các từ ngữ Hê-bơ-rơ thì không được nhiều nên cây trượng và cây gậy để điều khiển và 
dẫn gia súc có vẻ là thích hợp nhất. 
 
 “dân sót lại của các ngươi” Chữ “sót lại” (BDB 31) có thể ám chỉ đến 

1. mỗi một người còn sót lại (xem 1:8; 8:10; 9:1) 
2. một phần nhỏ còn lại 
3. con cháu hoặc dòng dõi 

Bối cảnh này ám chỉ đến nghĩa 1. 
 
4:3 “đi thẳng trước mặt” Cụm từ “thẳng” này là một phép ẩn dụ chỉ sự phá hủy hoàn toàn các 
bức tường bảo vệ thành phố. Dân chúng bị xiềng chung với nhau và bị lưu đày đến một địa điểm 
xa về phía đông. 
 
 



NASB   “ném vào Ha-môn” 
NKJV   “ném vào Ha-môn” 
NRSV   “quăng vào Ha-môn” 
TEV   “ném ra” (chữ bị lược bỏ) 
NJB   “lùa đi về hướng Hẹt-môn” 
NAB   “quăng vào vũng bùn” 
JPSOA  “ném vào đống rác” 
REB   “ném trên một đống phân” 

Động từ này (BDB 1020, KB 1527, dạng HOÀN THÀNH Hiphil) thông thường có nghĩa nói 
đến việc Chúa quăng một tội nhân ra khỏi sự hiện diện của Ngài (xem II Các vua 17:20, 24:20, 
Thi Thiên 51:11; 71:9; 102:10; Giê-rê-mi 7:15). Tuy nhiên cách dùng của nó cho một lời hứa tích 
cực của giao ước được thấy trong II Các vua 13:23. Mặc dù mạch văn trực tiếp của A-mốt nói 
đến việc bị lưu đày bởi người A-sy-ri, nhưng chính từ ngữ này còn có hàm ý về cơn thịnh nộ của 
thần linh. A-sy-ri lưu đày Y-sơ-ra-ên vì tội lỗi của họ và vì sự phán xét của Đức Giê-hô-va chứ 
không phải do sự hùng cường của A-sy-ri. 

Đã có một số quan điểm về ý nghĩa, cách dùng từ của cụm từ này. 
1. Nó là một tên địa điểm không rõ vị trí. Bản Kinh Thánh LXX gọi nó là núi Rimmon 

hoặc là núi Romman. 
2. Đó là một lỗi chính tả của chữ núi Hẹt-môn (xem bản NJB và quyển Translator's 

Handbook của UBS, trang 234) do đó nó đi song song với cụm từ sau đó “xa hơn Đa-
mách” 5:27, có nghĩa là trên đường lưu đày trong xứ A-sy-ri. 

3. Bản JPSOA và REB có sửa lỗi bản văn tiếng Hê-bơ-rơ bằng một chữ giống như chữ 
“đống phân” trong tiếng Hê-bơ-rơ (BDB 199) (xem Ê-sai 25:10), mà trong bối cảnh này 
chỉ nơi vứt bỏ các xác chết (khi đó các móc dùng để lôi các xác chết đi). Các bản dịch 
này chuyển ngữ là “và quăng trên các đống rác.” 

4. Một bản Targum trong tiếng A-ram và một số bản dịch tiếng Sy-ri sau đó dịch là “xa hơn 
những núi trong xứ Ạc-mê-ni” thì cũng tương tự với 5:27. 

5. Có thể chia bản văn tiếng Hê-bơ-rơ theo cách khác và dịch “đuổi đi những núi của sự áp 
bức” (xem NIV STUDY BIBLE, phần phụ chú trang 1352). 

 
 “Đức Giê-hô-va phán vậy” Cụm từ này được lặp lại thường xuyên (1:5,8,15; 2:3,11,16; 
3:10,13,14; 4:3,5,6,8,10,11 và 5:17) cho thấy uy quyền, quyền năng và uy tín đằng sau các lời 
tuyên bố này là của ai. 

 
4:4 “đi đến” Đây là một MỆNH LỆNH Qal (BDB 97, KB 112). Câu 4 và 5 có một loạt các 
mệnh lệnh (3 MỆNH LỆNH Qal, 3 MỆNH LỆNH Hiphil).  
 
 “Bê-tên...Ghinh-ganh” Đây là các trung tâm thờ phượng ngoại giáo có từ rất sớm (Bê-tên, 
Sáng thế Ký 12:8; 28:10-22 và Ghinh-ganh, Giô-suê 4). Chúng là các địa điểm thờ lạy phổ biến 

BẢN NASB 4:4-5  
4 Hãy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm! Mỗi buổi 
sáng hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi! 5 
Hãy đốt của lễ thù ân có men; hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ 
biết; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 



trong thế kỷ thứ tám trước Chúa (xem Ô-sê 4:15; 9:15 và 12:11). Câu 4 và 5 rất là mỉa mai (xem 
5:5-6). 

Có thể các câu châm biếm mỉa mai của Đức Giê-hô-va trong các câu 4-5 là do 
1. Dân Y-sơ-ra-ên yêu thích lễ nghi thờ phượng hình thức bề ngoài nhưng lại có lối sống tội 

lỗi. 
2. Họ bị lên án qua các lời tiên tri, bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn Giê-ru-sa-lem là nơi thờ 

phượng chính (ví dụ, Phục truyền Luật lệ Ký 12:5,11,13,14,18,26; 14:23,24,25; 
16:2,6,7,16). 

Trong bối cảnh tại đây thì nghĩa 1 là thích hợp nhất. Thật khó để xác định địa điểm Ghinh-
ganh nào đang được ám chỉ tại đây. Có thể có bốn địa điểm Ghinh-ganh khác nhau (chữ Ghinh-
ganh có nghĩa là vòng tròn các hòn đá, xem The Anchor Bible Dictionary, tập 2, trang 1022-
1023). Quyển Hard Sayings of the Bible khẳng định rằng địa điểm này gần Bê-tên (Anchor 
Dictionary #2), không phải là địa điểm được đề cập trong Giô-suê đoạn 4 (trang 330). 
 
 “Mỗi buổi sáng hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các 
ngươi” Có ba giả thuyết về câu này: (1) Nó cho thấy lòng mộ đạo thái quá của họ, (2) nó cho 
thấy thờ lạy thông thường của khách hành hương khi họ đến các nơi thờ phượng này (nghĩa là 
một ngày đến, dâng của lễ ngày thứ hai, và dâng thuế phần mười vào ngày thứ ba, xem bản 
REB); hoặc (3) các phần mười đề cập đến thuế phần mười vào năm thứ ba giúp cho người nghèo 
trong vùng (một ám chỉ đến các giao ước Môi-se, xem Phục truyền Luật lệ Ký 14:28, 26:12, 
“những ngày” là ám chỉ đến “những năm”). 
 
4:5 “Hãy đốt của lễ thù ân có men” Có hai giả thuyết liên quan đến cụm từ này: (1) men bị 
cấm, và từ đó cho thấy sự sai lạc của họ (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 23:18, 34:15; Lê-vi Ký 2: 11; 
6:17) hoặc (2) nó có thể hiểu là bánh dâng hiến (xem bản Kinh Thánh NRSV, TEV) là điều 
không yêu cầu, nhưng được dùng bày tỏ sự tôn thờ quá mức. Lê-vi Ký 7:13 cho phép có men 
trong của lễ thông công. Nó không phải luôn luôn tượng trưng cho điều ác. 
 
 “hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ biết” Các động từ tại đây là một 
MỆNH LỆNH Qal (BDB 894, KB 1128) và một MỆNH LỆNH Hiphil (BDB 1033, KB 1570). 
Những hành động thờ phượng của họ là những sự phô trương nơi công cộng để bày tỏ lòng mộ 
đạo (xem Ma-thi-ơ 6:2). 
 
 “hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi ưa thích điều đó” Các lễ nghi hấp dẫn nầy được lặp đi 
lặp lại đã trở thành bản chất của niềm tin họ, chứ không phải là sự công bằng xã hội có nền tảng 
từ đức tin cá nhân của họ vào Đức Giê-hô-va. Họ muốn phô trương cho nhau lòng mộ đạo của 
mình. Một niềm tin đã cắt đứt khỏi nếp sống hằng ngày. 
 
 “Chúa Giê-hô-va phán vậy” Xem ghi chú trong 3:1. 

BẢN NASB 4:6-13 
6 Còn như ta, ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm 
cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy các ngươi cũng 
không trở lại cùng ta! 7 Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng 
trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã 



 
 
4:6-11 Những câu nầy mô tả một loạt các thiên tai (sự rủa sả) sẽ xảy đến trên Y-sơ-ra-ên bởi vì 
họ từ bỏ giao ước của Đức Chúa Trời (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). Những sự phán xét 
của Chúa bao gồm: 

1. Không có thức ăn, câu 6 (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:16-17) 
2. Không có mưa, câu 7-8 (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:23-24) 
3. Gió nóng, câu 9 
4. Khô héo, câu 9 (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:22) 
5. Côn trùng, câu 9 (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:21,38-39) 
6. Bệnh dịch, câu 10 
7. Chiến tranh, câu 10 (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:22,49-52) 

 
4:6 Hai dòng đầu tiên của thơ theo thể song đối. Răng sạch không phải là việc liên quan đến nha 
khoa, nhưng là kết quả của việc không có thực phẩm để ăn 

Đại từ “Ta” được nhấn mạnh. Chính Đức Giê-hô-va đem đến (BDB 678, KB 733, dạng 
HOÀN THÀNH Qal) những sự rủa sả này theo giao ước (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). 
 
 “ta đã làm” Chữ “Ta” được nhấn mạnh. Chúa đã đem các thiên tai này đến để đưa dân sự 
Ngài trở  lại với giao ước. 
 
 “Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta” Mục đích của các thiên tai này là để giải 
cứu (xem câu 6,8,9,19,11) chứ không phải trừng phạt. Cốt lõi của sự hối cải (ăn năn) gồm có sự 
thay đổi của tâm trí (theo tiếng Hy Lạp) và tiếp theo là sự thay đổi của hành động (theo tiếng Hê-
bơ-rơ, ví dụ Giê-rê-mi 3:22-4:2). Xem Chủ Đề Đặc Biệt: Sự Ăn Năn trong 1:3. 
 
4:7 “Ta cũng đã không xuống mưa” Hai dòng đầu tiên đề cập đến những cơn mưa cuối mùa 

được mưa, còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo. 8 Dường ấy, người trong 
hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khát. 
Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 9 Ta đã dùng gió nóng 
và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-li-ve của các 
ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va 
phán vậy. 10 Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô. Ta đã 
dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã 
bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các 
ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 11 Ta đã lật đổ 
giữa các ngươi, như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đã 
như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Giê-hô-va phán 
vậy. 12 Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi 
ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. 13 Thật, ấy là 
Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng 
riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh 
Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. 



ngay trước khi các loại trái cây “chín” trong tháng ba và tháng tư. Mùa màng tốt tươi là do Đức 
Giê-hô-va làm, chứ không phải Ba-anh. 
 Dòng 3-6 là một cách xác định thần học về sự điều khiển của Chúa trên thiên nhiên (xem câu 
8). Ngài có thể sai khiến những sự rủa sả (xem Lê-vi Ký 26:19; Phục truyền Luật lệ Ký 28:12,23-
24) đến trên các thành phố hoặc địa phương nhất định. Điều này tương tự như các tai vạ trên xứ 
Ai Cập. Chín tai vạ đầu tiên xảy đến trên đất Ai Cập, nhưng không xảy ra trong Gô-sen là nơi 
người Do Thái sinh sống. 
 
4:8 Câu này tiếp tục sự nhấn mạnh của câu 7. Thành phố được nhân cách hóa thành những người 
đang tìm kiếm nước, nhưng chúng không thể tìm thấy đủ để duy trì sự sống. 

Thuật ngữ “lảo đảo” (BDB 631, KB 681, dạng HOÀN THÀNH Qal) theo nghĩa rộng để chỉ 
sự lảo đảo hoặc lang thang như là hậu quả từ sự phán xét của Chúa (xem 8:12; Sáng thế Ký 
4:12,14; Dân số Ký 32:13; Giê-rê-mi 14:10; Ca-thương 4:15). 
 
 “Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta” Đây là sự lặp lại lời kêu gọi ăn năn (xem 
câu 6,8,9,10,11). 

Lưu ý đến sự nhấn mạnh cá nhân: họ phải trở về với Chúa, Đức Chúa Trời của họ. Ngài đã 
lập một giao ước đặc biệt với họ (xem câu 2). Phần của họ là lòng tôn kính và sự vâng lời. Mục 
đích của sự sáng tạo là để cho sự thông công. Chúa muốn mỗi một cá nhân giống như Ngài (xem 
Sáng thế Ký 1:26-27) để có một mối thông công với Ngài. Mối liên hệ, thông công này phải phù 
hợp với bản tính và mỹ đức (đặc tính) của Chúa. Sự gãy đổ của sự thông công thân mật này là cốt 
yếu của sự sa ngã (xem Sáng thế Ký 3) và mục tiêu của sự cứu chuộc (sự khôi phục lại hình ảnh 
Chúa đã bị hư hoại trong sự nổi loạn của con người). 
 
4:9 
NASB    “gió nóng” 
NKJV, NRSV, 

NJB   “tàn lụi” 
TEV    “gió nóng” 

BDB (995) định nghĩa chữ này là bệnh khô đen trên lá cây trồng và trưng dẫn Phục truyền 
Luật lệ Ký 28:22, I Các vua 8:37; II Sử ký 6:28 và A-ghê 2:17 đề làm ví dụ. Tuy nhiên, quyển 
Lexicon của Holladay (361) định nghĩa nó là “cháy xém lá cây” và cũng dùng các ví dụ tương tự. 
Các bản dịch NASB và TEV hiểu chữ này như là đề cập đến những cơn gió nóng sa mạc được 
gọi là Sirocco (ví dụ, Sáng thế Ký 41:6,23,27). 
 
 “sâu lúa” Chữ này (BDB 439) được ghép nối với các từ ở trên trong tất cả các ví dụ. BDB 
dịch nó là héo úa. Thuật ngữ này cũng có nghĩa là vẻ nhợt nhạt (xem Giê-rê-mi 30:6). Đây không 
phải là nấm mốc gây ra bởi có quá nhiều độ ẩm, nhưng là các loại bột màu trắng gây ra do thiếu 
độ ẩm. 
 
 “sâu bướm” Sự phá hoại của côn trùng (tức là, cào cào [BDB 160], xem Giô-ên 1:4; 2:25) 
như là một sự phán xét của Đức Giê-hô-va do có sự vi phạm giao ước có thể được thấy trong 
Phục truyền Luật lệ Ký 28:38-40,42. Sự phá hoại có thể là (1) chính là các con cào cào hoặc (2) 
ấu trùng của chúng. 
 



4:10 “Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô” Chữ “tai vạ” 
(BDB 184) được dùng cho:  

1. Một trong những tai vạ trên xứ Ai Cập trong Xuất Ê-díp-tô Ký 9:3,15 
2. Một sự đe dọa phán xét của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài trong Xuất Ê-díp-tô Ký 

5:3; Lê-vi Ký 26:23-25; Dân số Ký 14:12; Phục truyền Luật lệ Ký 28:21. 
Điều thú vị là các phụ âm chữ “tai vạ” trong tiếng Hê-bơ-rơ giống với phụ âm của chữ “Lời 

Chúa”. Có thể có chủ ý chơi chữ. Người Do Thái bỏ qua (không quan tâm) lời Chúa và từ đó gặt 
lấy những tại vạ của Ngài. Một khi trở về với Chúa và lời của Ngài thì sẽ được phục hồi đầy đủ 
và càng thêm dư dật bội phần. 
 
 “những ngựa của các ngươi đã bị đem đi” Chổ này đề cập đến công cụ của quân sự, nhưng 
nó có thể được hiểu theo hai cách: (1) họ nghĩ đến chiến thắng và bắt giữ được những ngựa và xe 
nên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Đức Chúa Trời lấy đi tất cả (bản dịch NEB) hoặc (2) kẻ thù bắt 
giữ ngựa của họ và bỏ họ lại mà chẳng còn sức mạnh quân sự (xem bản dịch NRSV, TEV, NJB). 
Hầu hết các bản dịch tiếng Anh sử dụng cách dịch thứ 2. 
 
 “mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi” Điều này đề cập đến các xác chết của những 
người thanh niên Y-sơ-ra-ên, những người đã chết trong chiến trận nhưng không được chôn (xem 
Ê-sai 34:3). Sáng thế Ký 
 
 “bay lên lỗ mũi các ngươi” Chi tiết này có thể là một sự mô tả dễ hiểu về những xác chết 
thối rữa hoặc có thể nó là một ám chỉ khác đến các giao ước Môi-se. Một hình ảnh được dùng 
theo nghĩa bóng là: YHWH tiếp nhận mùi thơm từ của lễ dâng lên (xem Sáng thế Ký 8:21, Xuất 
Ê-díp-tô Ký 29:18,25,41;và nhiều lần trong Lê-vi Ký và Dân số Ký). Cũng có một ví dụ về cách 
dùng theo ý tiêu cực là trong Xuất Ê-díp-tô Ký 5:21. 
 
4:11 “Ta đã lật đổ giữa các ngươi, như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ” 
Động từ tại đây (BDB 245, KB 253, dạng HOÀN THÀNH Qal) được dùng để chỉ sự phán xét 
của Chúa trong hiện tại (xem Sáng thế Ký 19:25; II Các vua 21:13; Giê-rê-mi 20:16) cũng như 
lúc tận thế (xem A-ghê 2:21-22). Chổ này nói đến sự hủy diệt hoàn toàn hai thành phố theo cách 
tự nhiên hoặc siêu nhiên. Khi mô tả Y-sơ-ra-ên giống như những thành phố vô đạo đức này trong 
vùng đồng bằng sẽ xúc phạm và gây sốc cho dân tộc của giao ước. Nó cũng là một ám chỉ nữa 
đến Phục truyền Luật lệ Ký 27-29 (xem 29:23). 
 
 “và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa” Theo mạch văn thì cách dịch của bản TEV 
có vẻ chính xác khi thấy điều này như một sứ điệp bổ sung gửi đến số ít người sống sót sau sự 
phán xét “nảy lửa” của Chúa (xem Xa-cha-ri 3:2). Dù đã có xảy đến tất cả những sự rủa sả nầy 
theo giao ước (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29.) nhưng họ vẫn không trở lại (ăn năn) với 
Chúa. Qua những tai vạ, Chúa đã cố gắng nhiều lần đến gần họ, nhưng họ vẫn không trở lại với 
Ngài. Giờ đây hoàn toàn chỉ còn lại sự phán xét. Câu này cũng giống như câu 3:12 nói đến sự 
hủy diệt hoàn toàn. Chỉ trong 9:8-15 là có một hy vọng cho tương lai. 
 
 “cái que” Từ gốc (BDB 15) có ý nghĩa nguyên thủy là bị uốn cong hoặc là cong quẹo. Nó 
được sử dụng cho một que để khêu lửa (xem Ê-sai 7:4; Xa-cha-ri 3:2). 
 



 “Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Giê-hô-va phán vậy” Xem ghi chú trong 4:6. 
 
4:12 “Hỡi Y-sơ-ra-ên…nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi” Động từ tại 
đây (BDB 465, KB 464) là một dạng MỆNH LỆNH Niphal kèm theo SỞ HỮU CÁCH 
NGUYÊN THỂ Qal. Nó thường được sử dụng cho sự chuẩn bị tâm linh để gặp Chúa (x. I Sa-mu-
ên 7:3; II Sử ký 12:14; 27:6; Ê-xơ-ra 7:10). Cuộc gặp này đáng lẽ là tích cực (xem Xuất Ê-díp-tô 
Ký 19:11-17), nhưng tội lỗi của họ đã biến sự thăm viếng của Chúa thành sự phán xét theo giao 
ước (xem 5:18-20). 

Cũng nên lưu ý đến một cách hiểu khác về câu này mà theo đó chữ Elohim được cho là 
không phải đề cập đến danh hiệu giao ước của Đức Giê-hô-va hay là hiểu Elohim trong Sáng thế 
Ký đoạn 1 như là tên của Đức Chúa Trời Sáng Tạo, nhưng là nói đến các thần linh (các thần sinh 
sản giả dối) của Y-sơ-ra-ên (xem 5:26; 8:14; cũng như I Các vua 12:28). Chữ Elohim không 
được sử dụng để chỉ về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trong A-mốt và chỉ có danh hiệu kết hợp 
Chúa Giê-hô-va (xem Sáng thế Ký 2:4) được sử dụng. Trong quyển Joel and Amos (Tyndale Old 
Testament Commentaries) của David Allan Hubbard trang 162 có đề cập đến một cách dịch khác 
có thể được mà không thay đổi các phụ âm tiếng Hê-bơ-rơ (tức là: chuẩn bị để kêu các vị thần 
của ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên, tham khảo G.W. Ramsey, JBL, 89, trang 187-191). 

Nếu vậy thì các lời ngợi khen (doxology) của câu 13 là trái ngược với những tuyên bố của 
các vị thần giả dối mà Y-sơ-ra-ên đang thờ lạy trong danh của Đức Giê-hô-va (xem các đối tượng 
của ngoại giáo trong câu 1-3, cùng với 5:26; 8:14, và sách Ô-suê). 
 
4:13 Câu này có vẻ là lời thơ để thờ phượng, ngợi khen, hoặc bài thánh ca rất xưa về Chúa là 
Đấng Tạo Hóa, và cũng là Đấng Phán xét. A-mốt đã có một số bài chúc tụng ca ngợi hùng hồn 
(xem 5:8; 9:5-6). 
 
 “làm nên” Động từ này (BDB 427, KB 428, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Qal) được dùng theo ý 
niệm về một người thợ gốm nắn đất sét (ví dụ, Sáng thế Ký 2:7,19; Ê-sai 29:19; 45:15; Giê-rê-mi 
33:2). 
 
 “núi” Những ngọn núi là một biểu tượng của sức mạnh và bền vững. 
 
 “dựng nên” Động từ này (BDB 135, KB 153, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Qal) tương đương với 
động từ “làm nên”. Động từ này chỉ được sử dụng riêng cho công tác sáng tạo của Đức Chúa 
Trời. Ý nghĩa cơ bản của nó là làm cho có được hình thể hoặc cắt gọt cho ra hình dạng. 
 
 “gió” Chữ Hê-bơ-rơ này (BDB 924) có thể có nghĩa là gió, hơi thở, hoặc tâm linh. Mạch văn 
tại đây nói đến sự tương phản giữa lãnh vực vật chất và tâm linh (núi đối lập với tâm linh). 
 
 “Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình” “Ý nghĩ của Ngài” trong tiếng 
Hê-bơ-rơ là số ít, nó liên quan đến ý chỉ của Chúa. Điều này dường như ám chỉ đến: 

1. Mối liên hệ theo giao ước đặc biệt của Chúa với các tổ phụ và con cháu của họ (xem 3:2) 
2. Chúa mong ước giao tiếp với loài người là tạo vật cao trọng nhất của Ngài (xem Sáng thế 

Ký 1:26,27; 12:3). 
3. Có thể đại từ sở hữu ở đây để dùng cho loài người (ý tưởng của người ta). Một số bản văn 

Cựu Ước nói Chúa biết ý tưởng của loài người (ví dụ, Gióp 34:21-23; Thi Thiên 94:11; [I 



Sử ký 3:20]; Giê-rê-mi 11:20; 17:10). 
Ngay cả khi loài người nổi loạn, sa ngã có thể biết không thấu đáo về Chúa, nhưng cũng vừa đủ 
để có mối liên hệ. Tội lỗi phá hủy lòng khao khát về Chúa (tức là sự độc lập của con người). 
Chúa không chỉ là Đấng sáng tạo nhưng Ngài còn là người bạn và người đồng hành. 
 
 “đổi ban mai ra tối tăm” Chi tiết này có thể được hiểu theo nhiều cách: 

1. Một ám chỉ nữa đến Sáng thế Ký 1-2 (tức là (1) Chúa như là Đấng sáng tạo [xem LXX] 
hoặc (2) diễn tiến có thứ tự của thiên nhiên, xem 5:9) 

2. Có liên quan theo mạch văn với câu thơ trước đó nên nó đề cập đến sự mặc khải của 
Chúa. Lẽ thật tâm linh không phải là một khám phá của con người, nhưng là sự mặc khải 
của Chúa. 

3. Một cách để khẳng định sự phán xét của Chúa trên Y-sơ-ra-ên (xem 5:8,20; Giê-rê-mi 
13:16; Giô-ên 2:2) 

4. Nó là câu song đối với 5:8 (một lời chúc tụng khác cho Đức Giê-hô-va như là Đấng sáng 
tạo) nên nó chỉ đến quyền năng Chúa trên tạo vật của Ngài. 

 
 “bước đi trên những chỗ cao trên đất” Chi tiết này cũng có thể là một sự liên kết với sách 
Phục truyền Luật lệ Ký (giao ước Môi-se, xem Phục truyền Luật lệ Ký 32:13). Đây là hình ảnh 
theo cách ẩn dụ để khẳng định Chúa là Đấng sáng tạo (xem Gióp 9:8). Trong Ê-sai 58:4 và Ha-
ba-cúc 3:19 thì nó là cách thức để nói đến phước hạnh của Chúa dành cho dân sự của Ngài. 

Chữ bamah này liên hệ với việc thờ phượng Ba-anh (xem 2:7-8) trên đỉnh các ngọn đồi (ví 
dụ Ô-sê 4:13; tham khảo quyển Ancient Israel, tập 1, trang 284-288 của Roland deVaux). Đây có 
thể là một cách khác để từ chối thờ phượng các vị thần sinh sản của dân Ca-na-an và khẳng định 
sự chăm sóc và chu cấp của Đức Giê-hô-va. 
 
 “Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân” Chổ này tương tự như 3:13. A-mốt đã 
nói đến Đức Chúa Trời sáng tạo, làm cho đầy dẫy, và phán xét dựa theo giao ước. Bây giờ ông 
nói cụ thể và rõ ràng ai thật sự là Thần: chính là Đức Giê-hô-va của Y-sơ-ra-ên (xem 5:8b). Xem 
chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Những câu hỏi sau đây giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn về những vấn đề chính trong phần 

này. Những câu hỏi này nhằm gợi sự suy nghĩ chứ không có tính dứt khoát. 
 

1. A-mốt 3:2-8 nhấn mạnh điều gì? 
2. Tại sao các vị tiên đả phá việc thờ hình tượng tại Bê-tên và Ghinh-ganh? 
3. Tại sao sự mộ đạo bị lên án trong A-mốt 4:4-5? 
4. Mục đích của Chúa đem những tai vạ đến trên dân sự của Ngài là gì? 

 



 
 

A-MỐT ĐOẠN 5 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

 Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và sự phán xét của 
Đức Chúa Trời (3:1-6:14) 

 Y-sơ-ra-ên bị cảnh cáo và đe 
dọa (3:1-6:14) 

Sự than khóc cho Y-sơ-
ra-ên 

Sự kinh hoàng và kết cuộc của sự phán 
xét thích đáng cho Y-sơ-ra-ên (5:1-6:14) 

Lời kêu gọi ăn năn Sự than khóc cho Y-sơ-ra-ên 

5:1-3 5:1-2 5:1-2 5:1-2 

 5:3 5:3 5:3 

Lời kêu gọi ăn năn   Không thể có sự giải cứu 
trong khi không chịu ăn năn 

5:4-9 5:4-5 5:4-5 5:4-7 

 5:6-7 5:6-7 Lời chúc tụng 

 5:8-9 5:8-9 5:8-9 

   Những sự đe dọa 

5:10-13 5:10-13 5:10-13 5:10-13 

   Lời khuyến khích 

5:14-15 5:14-15 5:14-15 5:14-15 

Ngày của Chúa   Sự phán xét đang chờ đợi 

5:16-17 5:16-17 5:16-17 5:16-17 

   Ngày của Đức Giê-hô-va 

5:18-20 5:18-20 5:18-20 5:18-20 

   Chống lại sự hình thức trong 
tôn giáo 

5:21-24 5:21-24 5:21-24 5:21-27 

5:25-27 5:25-27 5:25-27  

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 



để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

1. Phân đoạn 1 
 

2. Phân đoạn 2 
 

3. Phân đoạn 3 
 

4. Vân vân… 
 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 
5:1 “Nghe” Xem ghi chú trong 3:1. 
 
 “bài ca thương” Đây là một thể thơ ca đặc biệt được tìm thấy trong câu 2-6 và 16-17. Chữ 
này trong tiếng Hê-bơ-rơ (BDB 884) đề cập đến một loại thơ đặc biệt có tiết tấu, nhịp điệu 3-2, 
3-2 (ví dụ: II Sa-mu-ên 1:19-27; 3:33-34). Nó được sử dụng khá rộng rãi trong sách Ca-thương. 
Hình thức này tạo đặc trưng cho lời ai ca, bài hát trong tang lễ (xem câu 16-17, 18-20). Những 
bài hát này là một phần phải có trong nghi thức tang lễ. 
 
 “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên” Chữ “nhà” (BDB 108) được sử dụng trong ý nghĩa của gia đình, hậu 
duệ (xem 1:4,5; 7:9). Cụm từ “nhà của Y-sơ-ra-ên” được A-mốt sử dụng nhiều lần (xem 
5:1,3,4,25; 6:1,14; 7:10,16; 9:9) để chỉ mười chi phái phía Bắc tách ra khỏi Giu-đa vào năm 922 
TC trong triều đại của Rê-hô-bô-am. Những bộ tộc này đã lấy tên người cha của các chi phái Hê-
bơ-rơ là Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) làm tên chung cho họ. 

Cụm từ nhà của Gia-cốp được sử dụng hai lần trong A-mốt (xem 3:13; 9:8). Thật khó để 
biết A-mốt chỉ nói đến mười chi phái phía Bắc hay là ông đang đề cập đến tất cả các hậu duệ của 
Gia-cốp, Y-sơ-ra-ên. 
 
5:2 “đã ngã xuống” Cụm từ này (BDB 656, KB 709, dạng HOÀN THÀNH Qal (Qal 
PERFECT)) là thể loại HOÀN THÀNH theo cách tiên tri nhằm mô tả cái gì đó sẽ xảy ra trong 
tương lai như thể nó đã xảy ra rồi. Thuật ngữ này được sử dụng  để chỉ sự chết trong trận chiến 
(ví dụ, Giê-rê-mi 9:22; 46:12; Ca-thương 2:21; Ô-sê 7:7). 
 
 “sẽ không dậy nữa” Có hai động từ: (1) không còn nữa (BDB 414, KB 418 là dạng KHÔNG 
HOÀN THÀNH Hiphil) và (2) dấy lên (BDB 877, KB 1086, dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN 
THỂ Qal (Qal INFINITIVE CONSTRUCT)). Sự phán xét của Đức Giê-hô-va trên tôn giáo “tạp 
nhạp” của Y-sơ-ra-ên là sự phán xét toàn bộ, trọn vẹn, một lần đủ cả (xem 7:9). 

BẢN NASB 5:1-3 
1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2 Gái 
đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, 
mà không ai đỡ dậy. 3 Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, 
chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong 
nhà Y-sơ-ra-ên sót lại. 



Tuy nhiên động từ này lại được sử dụng trong 9:11 (hai lần) để hứa hẹn về sự phục hồi 
dòng dõi hoàng tộc của Giu-đa (nhà tạm đổ nát của Đa-vít). Vì vậy mà có vấn đề thần học là: 

1. Sứ điệp của Đức Chúa Trời được trình bày trong những sự thật có tính đối nghịch nhau 
như trắng với đen (các nghịch lý biện chứng) 

2. chương 9 chỉ đề cập đến Giu-đa chứ không đề cập đến Y-sơ-ra-ên. 
 
 “Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên” Cụm từ này là tương đương với “nhà Y-sơ-ra-ên.” Chúa đã 
chăm sóc và dành sự bảo vệ đặc biệt cho họ, giống như một con gái chưa lập gia đình hoặc cô 
dâu sắp cưới (xem Giê-rê-mi 18:13; 31:4,21). Điều này cho thấy hình ảnh của ẩn dụ hôn nhân mà 
Chúa như là chồng và dân sự giao ước của Ngài là vợ (ví dụ, Ê-sai 54:5; Ô-suê 2:19; Ê-phê-sô 
5:22-33). Các giáo sĩ Do Thái sau nầy xem thời kỳ lang thang trong đồng vắng như là tuần trăng 
mật (xem Giê-rê-mi 2:2-3; Ô-suê 2:16). Nhưng trong bối cảnh lúc này là sự hãm hiếp và sự chết 
chóc của Y-sơ-ra-ên do sự xâm lược của A-sy-ri gây ra. 
 
 “nó đã bị ném bỏ trên đất nó” Động từ tại đây (BDB 643, KB 695) có nghĩa là bị bỏ rơi, 
phó mặc để bị cướp bóc. Đất hứa giờ đây trở thành nơi của sự phán xét. 

Có một bài viết rất thú vị trong bộ NIDOTTE (quyển 1, trang 522-524) theo phương diện 
thần học về đất đai như là món quà của Đức Giê-hô-va cho các con cháu của Áp-ra-ham (xem 
Sáng thế Ký 12:3). Nhiều điều trong luật pháp Môi-se được dựa trên khái niệm này. Đây là lý do 
tại sao lừa gạt những người anh em có phần trong giao ước để lấy sản nghiệp của gia đình, chi 
phái là xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Sự quan tâm của Chúa đối với đất đai có thể được thấy qua 
các quy định về năm Sa-bát và năm Hân Hỉ. Những người giàu có chiếm đoạt đất đã hoàn toàn 
coi thường hoặc cố tình bác bỏ nguyên tắc cơ bản thần học về quyền sở hữu của Đức Giê-hô-va 
cùng với sự phân chia Đất Hứa của Ngài. 
 
 “mà không ai đỡ dậy” Động từ ở đây cũng là động từ (BDB 877, KB 1086) đã được sử dụng 
trước đó trong câu. Chổ này nó là một ĐỘNG TÍNH TỪ Hiphil. Có vẻ giống như một sự châm 
biếm để ám chỉ đến sự bất lực của các vị thần của dân Ca-na-an (mà Y-sơ-ra-ên thờ lạy) trong 
việc giải cứu họ khỏi sự phán xét của Đức Giê-hô-va (xem 5:6). Các vị thần bất lực, không hiện 
hữu của người Ca-na-an bị chế nhạo. 
 
5:3 Đây là một trong những sự rủa sả theo giao ước (hàng ngàn [BDB 48] và hàng trăm [BDB 
547] là những đơn vị của quân đội, xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:62). Sự nhấn mạnh trong câu 
này không phải là trên phần còn lại trở về (xem Ê-sai 6:13), nhưng về sự tàn phá tột cùng do 
quân đội sẽ xảy ra. Quốc gia Y-sơ-ra-ên sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. 

 
5:4 “Hãy tìm kiếm ta” Động từ tiếng Hê-bơ-rơ tại đây (BDB 205, KB 233) là dạng MỆNH 

BẢN NASB 5:4-7 
4 Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ 
sống! 5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì 
Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. 6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, 
thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên 
trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được. 7 Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra 
ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất! 



LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE) (xem câu 6,14-15). Nghĩa rộng của cụm từ tiếng Hê-bơ-rơ “tìm 
kiếm” liên hệ đến việc đi đến một nơi tôn nghiêm, tuy nhiên theo ngữ cảnh của câu 5 đòi hỏi 
chúng ta phải tìm kiếm Chúa một cách cá nhân, cũng như tập thể (xem Phục truyền Luật lệ Ký 
4:29-30; 30:1-3,10) chứ không chỉ trong các nghi lễ tôn giáo. Thái độ, động cơ, và nếp sống đức 
tin của chúng ta là chính yếu. Về cơ bản đây là một lời kêu gọi ăn năn cho những người biết Đức 
Giê-hô-va (theo phương diện giao ước). Mối thông công với Đức Giê-hô-va đòi hỏi phải có một 
đời sống đạo đức. 

Trong câu 4 A-mốt nói: “tìm kiếm Chúa”. Cùng một động từ này cũng được tìm thấy 
trong câu 14 “tìm điều lành và đừng tìm điều dữ”. Ba điểm này dường như đi song song. Đức 
Giê-hô-va được nói đến là thiện lành nhiều lần (ví dụ, Thi Thiên 86:5; 100:5, 106:1, 107:1; 
118:1,29). Vì vậy, tìm kiếm Ta và tìm kiếm điều lành có thể là ám chỉ đến Đức Giê-hô-va (chú ý 
dòng thứ hai của câu 14). Cũng theo cách biểu tượng này có thể tìm thấy trong Ô-sê 8:2-3. 

Thuật ngữ “tìm kiếm” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nhiều ý nghĩa: 
1. Tìm hiểu 
2. Tìm kiếm thần linh trong lời cầu nguyện và thờ phượng 
3. Nghiên cứu để thấu hiểu (để biết tấm lòng) 
4. Yêu cầu hoặc đòi hỏi 

Theo mạch văn này thì nghĩa thứ 2 là thích hợp nhất (xem Phục truyền Luật lệ Ký 4:29; Ô-sê 
10:12; Ê-sai 9:13; 31:1; 55:6; 65:10). 
 
 
NASB    “để các ngươi có thể sống” 
NKJV, NRSV  “sống” 
TEV    “và các ngươi sẽ sống” 
NJB    “và các ngươi sẽ tồn tại” 

Bản NKJV và NRSV dịch theo nghĩa đen. Động từ tại đây (BDB 310, KB 309) là dạng 
MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE) đi song song với “tìm kiếm.” Ý nghĩa theo cách dùng 
MỆNH LỆNH được thấy trong các bản dịch NASB, TEV, và NJB. Sự tồn tại của Y-sơ-ra-ên như 
một quốc gia theo giao ước mới là điều chính yếu. Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ. Nếu họ quay 
lại với Ngài, Ngài sẽ tha thứ, phục hồi, và bảo vệ họ (theo ý nghĩa từ chữ Thánh Chiến). 

Tuôn trào ra từ lòng thương xót này là một lời van nài từ tấm lòng Chúa, vì Ngài không 
muốn tiêu diệt dân sự giao ước của Ngài (xem Ô-sê 11:8-11). 
 
5:5 “Bê-tên…Ghinh-ganh…Bê-e-Sê-ba” Đây là các trung tâm thờ phượng ở địa phương. Hai 
địa điểm đầu tiên ở trong Y-sơ-ra-ên còn địa điểm thứ ba ở trong xứ Giu-đa ở miền Nam (xem II 
Các vua 23:8; Sáng thế Ký 21:14, 31; 26:25,33; 46:1). 
 
 “Bê-e-Sê-ba” Đây là một địa điểm thiêng liêng từ xưa có liên quan với các Tổ phụ (Áp-ra-
ham, Sáng thế Ký 21:33, Y-sác, Sáng thế Ký 26:23-25; Gia-cốp, Sáng thế Ký 28:10; 46:1-7) nằm 
ở miền nam Giu-đa. 
 
 “Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày” A-mốt là một nhà thơ tài hoa. Ở đây, ông sử dụng một phép đồng 
âm giữa chữ “Ghinh-ganh” và chữ “đi lưu đày” (BDB 162, KB 191, là các dạng NGUYÊN THỂ 
Qal và dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Qal của cùng một chữ). Thơ ca trong tiếng Hê-bơ-rơ có 
đặc điểm là dùng thể song đối trong tư tưởng, dùng từ nhiều nghĩa, và dùng các đồng âm. 



 
 “Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát” Chi tiết này có vẻ là một sự tương phản giữa tên Bê-tên 
(có nghĩa là nhà của Chúa) và cái chổ mà nó đã trở nên (nhà thờ thần tượng, xem Ô-sê 4:15; 5:8; 
10:5,8). Một trong những ý nghĩa của chữ “khổ nạn, rối loạn” (BDB 19) có thể là sự thờ hình 
tượng (nghĩa là, “hư vô” theo Ê-sai 41:29; 66:3). 
 
5:6 “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống” Ý này là song song với câu 4. 
 
 “Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt” Chi tiết này có thể là một ám chỉ đến sách Phục 
truyền Luật lệ Ký (xem 4:24). Lửa là hình ảnh ẩn dụ cho quyền năng thanh tẩy của Đức Chúa 
Trời hay nói cách khác chính là sự thánh khiết của Ngài. Xem Chủ đề đặc biệt: Lửa trong 7:4. 
 
 “nhà Giô-sép” Y-sơ-ra-ên được gọi là nhà của Giô-sép là việc khác thường (xem 6:6). Nó 
thường được gọi là nhà của Gia-cốp (hoặc nhà của Y-sơ-ra-ên, ví dụ trong câu 1). Tuy nhiên, Ép-
ra-im và Ma-na-se là hai con của Giô-sép lại chiếm giữ diện tích đất đai lớn nhất và cũng là các 
chi phái đông dân nhất của vương quốc phía Bắc. 
 
5:7 “Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu” Tại đây sự công bình tương đương với sự ngay 
thẳng. Hai thuật ngữ thường xuất hiện cùng nhau trong bối cảnh tương tự trong Cựu Ước (xem II 
Sa-mu-ên 8:15; I Các vua 10:9; I Sử ký 18:14; II Sử ký 9:8; Thi thiên 99:4; Ê-sai 1:21, 5:7, 9:7, 
28:17; 32:1,16; 33:5; 59:14; Giê-rê-mi 4:2; 9:24; 22:3,15; 23:05; 33:15; Ê-xê-chi-ên 
18:5,19,21,27; 33:14,16,19; 45:9; A-mốt 5:7,24). Đây không phải là sự xưng công bình bởi đức 
tin (được kể là công chính theo Giao ước mới) nhưng là các đòi hỏi theo Cựu Ước, Đức Giê-hô-
va muốn một dân sự bày tỏ đầy đủ đức tính của Ngài (xem Ma-thi-ơ 5:19-20,48). Tuy nhiên, 
nhân loại sa ngã trong tội lỗi kể cả dân sự của giao ước cũng không thể sống để bày tỏ sự thánh 
thiện của Chúa. 

Tại đây khi Y-sơ-ra-ên là chủ ngữ thì dạng ĐỘNG TÍNH TỪ (BDB 245, KB 253, ĐỘNG 
TÍNH TỪ Qal) được dùng theo nghĩa tiêu cực (xem 5:7; 6:12; Giê-rê-mi 2:21). A-mốt nhắc đến 
Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị lật đổ trong 4:11 cũng dùng chữ có cùng một gốc nhưng với chủ ngữ là 
Đức Giê-hô-va. 

“Ngải cứu” (BDB 542) ám chỉ đến bất kỳ loại thực vật nào có vị đắng (xem quyển Fauna 
and Flora of the Bible của UBS trang 198). Người giàu đã ngăn cản công lý. Hệ thống pháp luật 
là một điều cay đắng cho người nghèo chứ không còn là nơi bảo vệ an toàn (xem câu 12; 6:12). 
Đây có thể là một ám chỉ đến thờ thần tượng trong Phục truyền Luật lệ Ký (xem 29:18; Giê-rê-mi 
9:14; 23:15). Các từ cùng gốc trong tiếng Ả Rập có nghĩa là lời rủa sả. 
 
 
NASB   “bỏ sự công bình xuống đất” 
NKJV   “đặt sự công chính xuống đất”  
NRSV   “mang sự công bình xuống đất” 
TEV   “lừa người dân khỏi quyền của họ” 
NJB   “ném sự ngay thẳng xuống đất” 

Ý tưởng ở đây là ném xuống (ném bỏ) (BDB 245, KB 253, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Qal 
(Qal PARTICIPLE)) theo ý để chà đạp dưới chân (xem Ê-sai 28:2-3). Các quan xét cũng giống 
như các vị vua phải trình diện trước Đức Giê-hô-va.  



Ở đây cần để ý đến sự công bình và sự ngay thẳng được đặt song song (xem câu 24; 
6:12). Có một phương diện thực hành đạo đức cho đức tin theo Kinh Thánh. 

 
5:8-9 Đây là một vần thơ chúc tụng Chúa là Đấng Tạo Hóa, và cũng là Đấng Phán Xét. Có ba lời 
thơ chúc tụng loại này trong A-mốt (xem 4:4; 5:8-9; 9:5-6). 
 
5:8 “sao Rua” Chữ này có nghĩa đen là “đống” hoặc “bầy, đàn” (BDB 465, xem Gióp 9:9, 
38:31). Đây là một trong những chùm sao sáng nhất (Hesiod gọi đây là bảy chị em) trong chòm 
sao Kim Ngưu. Trong quyển Translator's Handbook của UBS, trang 105, 242, cho biết rằng ở 
vùng Pa-lét-tin khi vị trí của ngôi sao này nằm dưới đường chân trời thì báo hiệu cho mùa đông. 
Chi tiết này khiến cho những dòng thơ không những ám chỉ đến Đức Chúa Trời như là Đấng Tạo 
Hóa mà còn là Đấng Cai Trị đang điều khiển trật tự thiên nhiên. 
 
 “sao Cày” Chữ này có nghĩa đen là điên khùng (ngu dại) (BDB 493) trong ý hiếu chiến. Nó 
được sử dụng để chỉ một kẻ nổi loạn. Người xưa đồng nhất (coi như) chòm sao này với Nim-rốt 
(các chiến binh, xem Sáng thế Ký 10:8-9). Nó có thể được thấy rõ vào mùa hè. Đức Chúa Trời 
điều khiển các mùa (trật tự và quy luật của thế giới tự nhiên). Hiển nhiên sự sáng tạo và điều 
khiển của Đức Chúa Trời trên các ngôi sao (xem Sáng thế Ký 1:14-19) là một tuyên bố thần học 
cần thiết đối chọi lại với việc tôn thờ các tinh tú (xem câu 26). 
 
 “đổi bóng tối tăm ra ban mai” Theo văn mạch, chổ này nói về sự kiểm soát của Đức Chúa 
Trời trên các thiên thể (xem Thi thiên 19:24). Cụm từ này có thể có ý tưởng song đối với 4:13c. 
 
 “gọi nước biển” Có một số quan điểm về ý nghĩa của cụm từ này: (1) nó đề cập đến ranh giới 
của các đại dương (xem Sáng thế Ký 1:9-10), (2) nó đề cập đến Chúa, chứ không phải Ba-anh, 
như là nguồn làm ra mưa (như một phước lành để hỗ trợ sự tăng trưởng (cây cỏ), hoặc (3) nó có 
thể là một ám chỉ đến lũ lụt (một hình thức về sự phán xét, xem Sáng thế Ký 6). Chúa điều khiển 
nước trong sự sáng tạo giống như Ngài đã làm với các vì sao. Nước là điều duy nhất trong Sáng 
thế Ký 1 không được nói đến rằng bởi lời phán của Đức Chúa Trời mà nó được hiện hữu (xem 
Sáng thế Ký 1:2). 
 
 “danh Ngài là Giê-hô-va” Tên trong tiếng Hê-bơ-rơ rất là quan trọng trong việc mô tả tính 
cách của một cá nhân. Danh hiệu Giê-hô-va của Đức Chúa Trời là từ Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 xuất 
phát từ động từ “thì, là” trong tiếng Hê-bơ-rơ. Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
5:9 
NASB   “Ngài là Đấng lòe sáng ra” 
NKJV   “Ngài làm mưa” 

BẢN NASB 5:8-9 
 8 Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, 
đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-
hô-va. 9 Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến 
trên đồn lũy. 



NRSV   “tuôn trào ra”  
TEV, NJB  “đem đến” 

Ý nghĩa của chữ Hê-bơ-rơ này (BDB 114, KB 132, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Hiphil) còn 
trong nghi vấn. Cách nó sử dụng trong sách Gióp và Thi thiên ngụ ý một sự vui tươi hoặc vui 
mừng (ý nghĩa của từ gốc Ả Rập). Tuy nhiên, ý nghĩa đó không hề phù hợp với A-mốt, trừ khi A-
mốt đang nói cách mỉa mai rằng Đức Giê-hô-va cười nhạo trên sự sụp đổ của đất nước Y-sơ-ra-
ên thờ hình tượng cùng với những pháo đài quân sự của nó. Bản NASB dịch theo nghĩa có thể có 
của dạng ngữ pháp Hiphil, “hãy để một cái gì đó bùng lên” (xem NIDOTTE, tập 1, trang 660). 
 
 “kẻ mạnh” Điểm này có thể ám chỉ đến sức mạnh kinh tế và chính trị (xem các câu 10-13; 
2:14). Những kẻ đối nghịch với “người nghèo’ cũng chính là những người lợi dụng họ. Tuy 
nhiên, bởi vì chữ này ở vị trí song đối với pháo đài nên nó có thể ám chỉ đến quân đội Y-sơ-ra-
ên. 

 
5:10 “Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành” Những người này (các thẩm phán trung 
thực, các nhân chứng) đã cố gắng đứng lên để bảo vệ người nghèo nhưng bất lực (từ này đề cập 
cụ thể đến ai thì không chắc chắn, có thể là một số người biện hộ), họ đã bị tấn công dữ dội bởi 
giới lãnh đạo đương thời (xem Ê-sai 59:14-15). Đây là một ám chỉ đến phần các phước lành và 
rủa sả trong sách Phục truyền Luật lệ Ký (Phục truyền Luật lệ Ký 27:25). 

Các cửa thành là nơi thi hành công lý ở vùng Cận Đông cổ đại (xem Phục truyền Luật lệ 
Ký 25:1-3; Ru-tơ 4:1-12). Đó là nơi các trưởng lão trong các cộng đồng ngồi (xem Phục truyền 
Luật lệ Ký 19:12; 21:3,8,19; 22:15; 25:7-8). Những trưởng lão này được A-mốt nhắc đến. 
 
 “gớm ghiếc” Chữ này (BDB 1073, KB 1765, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Piel) là một 
động từ mạnh, thường dùng để chỉ thái độ của Đức Chúa Trời cự tuyệt sự thờ thần tượng. Nó 
tương đương với ghét trong văn mạch tại đây. 
 
 
NASB   “chính trực” 
NKJV   “ngay thẳng”  
NRSV, NJB  “sự thật” 
TEV   “toàn bộ sự thật” 

Ý nghĩa cơ bản của chữ này (BDB 1071) là để được chính xác hoặc là thẳng. Nghĩa bóng 
về sự ngay thẳng đạo đức này có nguồn gốc từ một chữ dùng chỉ cây cọ. Lưu ý cách sử dụng của 
nó: 

BẢN NASB 5:10-13 
10 Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng. 11 Vì 
các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá 
vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng 
những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. 12 Vì ta biết tội ác các ngươi 
nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người 
công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. 
13 Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn 
nạn. 



1. Nô-ê, Sáng thế Ký 6:9 
2. Áp-ra-ham, Sáng thế Ký 17:1 
3. Của lễ bình an, Lê-vi Ký 22:21 
4. Những người Y-sơ-ra-ên tin kính, Phục truyền Luật lệ Ký 18:13; Châm ngôn 2:7, 10:9 
5. Đức Chúa Trời, Phục truyền Luật lệ Ký 32:4; II Sa-mu-ên 22:31,33; Thi thiên 18:30,32 
6. Gióp, Gióp 1:1,8; 2:3 
7. Lời của Đức Chúa Trời, Thi thiên 19:7 

 
5:11a-b Hai dòng thơ đầu tiên của câu này ghi lại một số sự ngược đãi người nghèo: 

1. Giá cho thuê quá nặng (lấy từ ý nghĩa từ gốc trong tiếng Akkadian) hoặc dẫm lên (lấy từ ý 
nghĩa trong từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ chà đạp [BDB 143, KB 165, dạng SỞ HỮU CÁCH 
NGUYÊN MẪU Poel (Poel INFINITIVE CONSTRUCT), tham khảo các bản dịch 
NKJV, NRSV, NJB). 

2. Một loại thuế trên thực phẩm 
3. Hối lộ tại các cửa thành (xem câu 12) 

Chữ người nghèo (xem ghi ý trong 2:7) có thể ám chỉ đến những người nông dân (xem ghi chú 
trong NIDOTTE, tập 1, trang 951). 
 
5:11c-e Đây cũng là lời rủa sả do có vi phạm giao ước Môi-se (xem Phục truyền Luật lệ Ký 
28:30,39). Người giàu đã xây dựng nhà cửa sang trọng (bằng đá đẽo gọt bằng phẳng) bằng cách 
bóc lột người nghèo (xem câu 11-12). Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không để cho họ sống bằng 
những món lợi kiếm được từ sự gian ác (xem Mi-chê 6:15). Đây là một ám chỉ đến sự lưu đày 
qua A-sy-ri. 
 
5:12 Câu này, giống như câu 10-11, liệt kê các tội lỗi của tầng lớp giàu có đối với người nghèo 
(có thể là những nông dân có ít đất ruộng) và tầng lớp những người bị thua thiệt. Đây lại chính là 
những người mà Đức Chúa Trời nhân đức quan tâm bởi vì tình trạng dễ bị tổn thương và không 
được giúp đỡ của họ (xem Phục truyền Luật lệ Ký 10:18; 14:29, 16:11, 24:17-22, 26:12-13, 
27:19). Đây cũng là nhấn mạnh đến Phục truyền Luật lệ Ký. Các tiên tri luôn luôn nhìn về Giao 
ước Môi-se. 

Chữ được dịch là hối lộ (BDB 497, xem Xuất Ê-díp-tô Ký 23:8; Phục truyền Luật lệ Ký 
16:19; 27:25; I Sa-mu-ên 12:3; Châm ngôn 6:35) cũng là chữ được dùng để mô tả sự bao phủ và 
chuộc tội của Đức Chúa Trời. Thuật ngữ thần học quan trọng này được sử dụng tại đây rút từ ý 
nghĩa che tay, che mắt của một ai đó. Nó là cách dùng gây sốc của một thuật ngữ thần học sâu 
nhiệm. 
 
5:13 Đây là một câu rất khó vì nó có vẻ đi ngược lại tất cả những gì mà vị tiên tri ủng hộ và hành 
động. Điều này một lần nữa có thể cách chơi chữ trên các nghĩa của ĐỘNG TÍNH TỪ “người 
thận trọng” (BDB 968, KB 1328, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Hiphil (Hiphil PARTICIPLE)). 
Dạng Hiphil có thể có nghĩa 

1. nhìn vào (để khiến một người khôn ngoan, xem Sáng thế Ký 3:6) 
2. chú ý đến (ví dụ, Phục truyền Luật lệ Ký 32:29) 
3. có sự thông hiểu (ví dụ, Đa-ni-ên 1:4; 9:25) 
4. ban cho sự thông sáng, dạy dỗ (ví dụ, Đa-ni-ên 9:22; 11:33,35) 
5. hành động thận trọng (ví dụ, A-mốt 5:13) 



6. thịnh vượng (ví dụ, Ê-sai 52:13; Giê-rê-mi 10:21) 
7. khiến trở nên thịnh vượng (ví dụ, Phục truyền Luật lệ Ký 29:9) 

Một ví dụ điển hình về việc làm cách nào mà thuật ngữ này có thể có nghĩa 5, 6 hoặc 7, nên xem 
Giê-rê-mi 23:5. Nếu được dùng theo như vầy thì có thể chổ nầy là một ám chỉ nữa đến Phục 
truyền Luật lệ Ký 29:9. Họ đã được nói trở nên thịnh vượng do sự chúc phước của Chúa (xem 
Phục truyền Luật lệ Ký 27-29), nhưng họ trở nên thịnh vượng vì đã vi phạm Giao ước Môi-se 
qua cách họ đối xử với những người yếu thế trong xã hội. 

Theo quyển Handbook của UBS, trang 106-109 cũng có thể xem điểm mấu chốt trong cấu 
trúc liên hệ với hai nhận vật được đề cập trong câu 10. 

1. “họ ghét…họ gớm ghiếc”, nhóm người này được đề cập trong câu 11-12 
2. “người quở trách…người nói với sự chánh trực” những người này đã được đề cập trong 

câu 13 

 
5:14 “Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ” Lưu ý đến sự tương phản sâu sắc do vị tiên tri 
diễn tả (xem câu 15). Có một sự lựa chọn mà quyết định có những hệ quả đời đời. Chữ tìm kiếm 
là một dạng MỆNH LỆNH (BDB 205, KB 233, dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE). 
Nên để ý đến sự liên quan của dạng MỆNH LỆNH này với những dạng MỆNH LỆNH trong câu 
4 & 6 nhấn mạnh đến lối sống đạo đức. Cần phải nhớ rằng đức tin theo Kinh Thánh có hai trọng 
điểm: mối quan hệ cá nhân và việc làm của tình thương (xem Ê-phê-sô 2:8-10 và I Giăng 3:23). 
A-mốt khuyên nhủ Y-sơ-ra-ên tìm kiếm điều lành. Ê-sai sử dụng cùng một động từ để khuyên 
nhủ dân sự của Đức Chúa Trời tìm kiếm sự công bình (xem Ê-sai 1:17). Chúng ta phải quan tâm, 
cố gắng, tìm kiếm điều gì? Câu trả lời cho chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta phục vụ ai, 
điều gì. 
 
 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi” Đây là lời hứa lớn nhất mà Chúa 
thực hiện (xem Thi thiên 23). Danh hiệu Chúa Đức Chúa Trời Vạn Quân có hai ý nghĩa liên hệ 
trong Cựu Ước: (1) Đức Giê-hô-va là chỉ huy của đạo quân thiên binh và (2) Đức Giê-hô-va là 
Đấng điều khiển các thiên thể đại diện cho các quyền lực thiên thần (các thần tượng của người 
Ba-by-lôn). Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
 “như các ngươi nói vậy” A-mốt có thể ám chỉ đến: 

1. Sự giảng dạy thông thường của các thầy tế lễ, người Lê-vi 
2. Nghi thức thờ phượng hoặc Thi thiên thường được sử dụng 
3. Lời tuyên bố lập đi lập lại: Y-sơ-ra-ên là dân sự được chọn và có giao ước (xem Xuất Ê-

díp-tô 19:5-6; Phục truyền Luật lệ Ký 7:6; 14:2) 
 
5:15 “Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành” Đây là ba 
MỆNH LỆNH trong tiếng Hê-bơ-rơ: 

1. Ghét (BDB 971, KB 1338, dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE)) 

BẢN NASB 5:14-15 
  14 Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. 15 Hãy ghét điều dữ 
mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép! 



2. Yêu thương (BDB 12, KB 17, dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE)) 
3. Thiết lập (BDB 426, KB 427, dạng MỆNH LỆNH Hiphil (Hiphil IMPERATIVE)) 

Những điều này nói đến giao ước Môi-se. Cần chú ý điều này: Theo A-mốt thì không có sự phân 
biệt giữa thế tục và thánh, giữa tấm lòng và bàn tay (xem Mi-chê 6:8). Dân sự của Chúa phải thể 
hiện đức tính của Đức Chúa Trời qua đời sống.  

Chữ “thiết lập” có nghĩa rộng để chỉ một hành động cụ thể có chủ đích (ví dụ, Ô-sê 2:3). 
Người trung tín với Chúa phải xác định trong tấm lòng và tâm trí của mình rằng công lý, ngay 
thẳng, và chính trực sẽ thắng thế trong khi thi hành quyền hạn của họ. 
 
 “Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-
sép” Nhà tiên tri đang nói đến một niềm hy vọng giới hạn (ví dụ, có lẽ BDB 19) cho một số ít 
người Do Thái sẽ hối cải và sống bày tỏ ra đức tin của họ ( tìm kiếm Ta, câu 4; tìm kiếm Chúa, 
câu 6).  

 
5:16 “Vậy nên” Điểm này liên quan đến câu 10-13. Nó không liên quan đến các lời khuyên ăn 
năn lặp đi lặp lại, bắt đầu từ câu 4-6 (từ chính yếu tại đây là tìm kiếm). 
 
 “Trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc…Hỡi ôi! Hỡi ôi!” Vị tiên tri đã bắt đầu bài 
ai ca tang lễ trong 5:1và giờ đây sự phán xét đã đến và tất cả mọi người than khóc. Quảng trường 
có thể có nghĩa tương đương với cửa thành hoặc chợ. Ngay cả chữ những con đường (BDB 299) 
cũng có thể có nghĩa là quảng trường hoặc chợ (ví dụ, I Các vua 20:34). 
 
 “kẻ cày ruộng” Tôi tin rằng người chữ “người cày ruộng” là ám chỉ đến người nghèo. Nó 
không phải là những người nghèo như trong các nền văn hóa phương Tây hiện đại, nhưng là các 
nông dân trồng trọt trên mảnh đất nhỏ của tổ tiên để lại (do Đức Giê-hô-va ban cho), chính họ là 
những người bị bóc lột. Những quy định trong luật Môi-se về năm Sa-bát và năm Hân Hỉ đã bị 
bỏ qua và đất bị chiếm đoạt vĩnh viễn. 
 
 “những kẻ giỏi than van” Người Cận Đông tỏ ra xúc động nhiều trong các nghi thức than 
khóc. Có những người được huấn luyện sẵn sàng để hỗ trợ cho quá trình đau thương này (khóc 
mướn) (xem II Sử ký 35:25; Giê-rê-mi 9:17). Xem quyển Manners and Customs of the Bible của 
James M. Freeman, trang 283-284. 
 
5:17 “vì ta sẽ qua giữa ngươi” Cụm từ này đã được sử dụng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12 để 
chỉ Thiên sứ gây chết chóc đi qua nước Ai Cập để phán xét trong đêm lễ Vượt Qua. Sự hiện đến 
của Chúa có thể là phước lành cũng có thể là sự phán xét (xem câu 18). Y-sơ-ra-ên đã xem nó 
chắc chắn phải là một phước lành, nhưng A-mốt tiết lộ rằng nó sẽ là sự phán xét. Thật là một sự 

BẢN NASB 5:16-17 
16 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi 
phố chợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! 
Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu 
khóc. 17 Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-
va phán vậy 



BẢN NASB 5:21-24 
21 Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng 
thể của các ngươi đâu. 22 Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, 
ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. 
23 Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng 
đờn cầm của các ngươi. 24 Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự 
công bình như sông lớn cuồn cuộn. 

đảo ngược mỉa mai bi thảm (xem câu 18-20 ). Tất cả con người được tạo dựng theo hình ảnh của 
Chúa đều cảm nhận họ có nhu cầu hướng đến Ngài (xem câu 14b). Ngài muốn ở với chúng ta, 
nhưng hành động của chúng ta chỉ đem đến sự phán xét, chứ không phải là sự thông công. 

 
5:18 “Khốn thay” Chữ này có nghĩa đen là lời than khốn khổ (BDB 222). Đây là một tán thán từ 
chỉ sự đau buồn và than khóc về người quá cố (xem câu 16; Giê-rê-mi 22:18; 34:5). 
 
 “các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va” ĐỘNG TỪ này (BDB 16, KB 20, 
dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Hiphil (Hiphil PARTICIPLE)) có nghĩa là thèm muốn cho chính mình. 
Những người này nghĩ rằng sự hiện đến của Chúa (tức là ngày của Chúa) sẽ mang lại phước lành 
và giải thoát bởi vì họ là dân sự của giao ước (xem 3:2). Nhưng bởi vì chính lý do này mà sự 
phán xét sẽ đến. Bởi vì sự mù lòa trong tấm lòng của họ mà Chúa đã đến với họ như là Thẩm 
phán (xem 3:14; 5:18; 8:3,9,11,13) chứ không phải Đấng Giải Cứu (xem 9:11,13). Tôn giáo của 
họ dẫn đến kết quả là một sự rủa sả (xem Phục truyền Luật lệ Ký 27-29). 

A-mốt là một trong những sách tiên tri đầu tiên và cũng là lần đầu tiên nơi đây đã dùng 
cụm từ “ngày của Chúa” (xem ghi chú trong 2:16). Nó có thể dùng theo nghĩa bóng của những 
“ngày trong lúc Thánh Chiến” (xem, Giô-suê và Các quan xét). Trong những ngày đó Đức Giê-
hô-va luôn luôn hiện diện, lo liệu và bảo vệ cho dân sự giao ước của Ngài, trong lúc chiến đấu  
Ngài bày tỏ rõ ràng những cách kỳ diệu để giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi hiểm nguy. Tuy 
nhiên, Y-sơ-ra-ên đã vi phạm nặng nề giao ước đến nỗi mà đặc quyền của họ đổi ra sự từ bỏ và 
sự phán xét dành cho họ (xem Giô-ên 2). 
 
 “Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng” Chổ này vẫn còn sự tương phản trong 
những chữ được dùng ở đây. (xem 4:13c; 5:8c,20). 
 
5:19 Hoàn toàn không có nơi để chạy trốn khỏi sự phán xét của Chúa. 
 
5:20 Thật là một sự trớ trêu. Thật là một bi kịch. 
 
 “tối tăm, không sáng láng” Chữ sự sáng (BDB 618) có thể là một ám chỉ đến vinh quang của 
Chúa. 

BẢN NASB 5:18-20 
 18 Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông 
mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. 
19 Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa 
tay trên vách, bị rắn cắn nhằm. 20 Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không 
sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao? 



5:21-24 Những câu này cho thấy Chúa từ chối hệ thống tế lễ được ban ra trong Lê-vi Ký 1-7? Có 
nhiều đoạn văn mạnh mẽ trong các sách Tiên Tri cho thấy sự không hài lòng của Chúa đối với 
cách thi hành hệ thống tế lễ của dân sự Ngài (xem Ê-sai 1:11-17; Giê-rê-mi 6:20; 7:21-23; Ô-sê 
6:6; A-mốt 5:21-27; Mi-chê 6:8). Hệ thống tế lễ là cách thức của Đức Giê-hô-va giải quyết tội lỗi 
của con người để thiết lập và duy trì mối liên hệ cá nhân, yêu thương, tin cậy với tạo vật cao quý 
của Ngài. Tuy nhiên, Y-sơ-ra-ên đã không những biến nó thành nghi lễ và hình thức, nhưng còn 
kết hợp nó với những thói tục của ngoại giáo. Đức Giê-hô-va mong muốn sự tương giao, thông 
công. Đức Giê-hô-va muốn một dân sự phản ảnh mỹ đức của Ngài. Đức Giê-hô-va muốn tiếp cận 
đến cả mọi người qua sự làm chứng của một nhóm người được chọn (xem Sáng thế Ký 12:3; 
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6). 
 
5:21 “Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội 
trọng thể của các ngươi đâu.” Đây là những từ ngữ mạnh mẽ. Họ rất sùng đạo nhưng thái độ và 
tâm hồn của họ xa cách Chúa. Sự mộ đạo của họ là điều ghê tởm đối với Chúa (xem Ê-sai 
29:13). Hai động từ đầu tiên, “ta ghét” (BDB 971, KB 1338) và “ta từ chối” (BDB 549, KB 540) 
là những dạng HOÀN THÀNH Qal (Qal PERFECT) nói lên một thái độ dứt khoát, hoàn toàn. 

Chữ “các lễ hội” (BDB 290) thường được sử dụng để nói đến ba lễ chính hàng năm (xem 
Xuất Ê-díp-tô Ký 23:15-16; Lê-vi Ký 23). Đây là những kỳ lễ bắt buộc đối với tất cả nam giới. 

Chữ “vui thích” (BDB 926, KB 1280, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH (Hiphil 
IMPERFECT)) nghĩa đen là có mùi thơm, ám chỉ đến cụm từ hương thơm nhẹ nhàng trong luật 
pháp Môi-se, có nghĩa sự chấp nhận của Đức Giê-hô-va về của tế lễ (xem Sáng thế Ký 8:21; 
Xuất Ê-díp-tô Ký 29:18,25; Lê-vi Ký 26:31; I Sa-mu-ên 26:19). 
 
5:22 Sự mộ đạo mà không có mối quan hệ (với Chúa) là một điều ghê tởm (xem Ê-sai 1:10-20; 
Giê-rê-mi 7). Đức Giê-hô-va không từ bỏ hệ thống của lễ, nhưng Ngài từ chối cách sử dụng nó 
không phù hợp (chỉ có nghi lễ mà không có đức tin ăn năn, chỉ có hình thức mà không có thái độ 
thích hợp). 
 
 “ta chẳng đoái xem” “Đoái xem” (BDB 613, KB 661, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hiphil 
(Hiphil IMPERFECT)) được dùng theo nghĩa chấp nhận hoặc công nhận. 
 
 “những con thú mập” Chữ này (BDB 597) ám chỉ đến sự chăm sóc đặc biệt trong lúc nuôi 
những con thú còn nhỏ rồi sẽ lớn lên để dâng tế lễ. 
 
5:23 “Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta” Chữ này (BDB 693, KB 747) 
là dạng MỆNH LỆNH GIỐNG ĐỰC SỐ ÍT Hiphil (Hiphil IMPERATIVE MASCULINE 
SINGULAR)). Ngay cả với âm nhạc thánh, tuyệt diệu mà không có động cơ đúng thì là một trò 
hề, đạo đức giả, và là sự ghê tởm đối với Chúa. Chúa mong muốn cơ động thật, chứ không phải 
chỉ là hình thức. 

Câu này không cho thấy các chi phái phía bắc dung nạp các hình thức thờ phượng (âm 
nhạc được phát triển bởi các hội đoàn tiên tri, xem I Sa-mu-ên 10:5) của đền thờ ở Giê-ru-sa-lem 
(được phát triển bởi Đa-vít, xem II Sa-mu-ên 6:5,15). Các nhà lãnh đạo (Giê-rê-bô-am I) muốn 
các bàn thờ phía bắc (tại Đan và Bê-tên) bắt chước y hệt các chi tiết thờ phượng để dân thường sẽ 
không nhận thấy có sự khác biệt. 

Thật đáng ngạc nhiên là động từ ở đây số ít. Có thể câu 23 nầy A-mốt đang nói với thầy tế 



lễ cả tại Bê-tên. 
 
 
NASB, NRSV, 

TEV, NIV  “đàn hạc” 
NKJV, NET   “đàn dây” 

NJB   “đàn lia” 
REV, JPSOA  “đàn luýt” 

Nhiều bản dịch Anh ngữ cho thấy con người hiện nay không biết loại nhạc cụ có dây nào 
được đề cập tại đây. Lưu ý đến một số các loại nhạc cụ khác cũng thường được thêm vào để sử 
dụng (xem II Sa-mu-ên 6:5 và Thi thiên 92:3). Có thể là các hình ảnh trên các bức tường của 
người A-sy-ri miêu tả nhạc cụ này gồm có những dây với một thùng đàn để tạo âm thanh giống 
như đàn công-trơ-bát của chúng ta thời nay. Xem quyển Manners and Customs of the Bible của 
James M. Freeman, trang 221-222. 
 
5:24 Đây là một trong những câu thơ nổi tiếng nhất trong sách A-mốt. Chúa muốn dân sự của 
Ngài chú tâm vào “Ngài là ai” mỗi ngày chứ không phải chỉ vào những ngày lễ thờ phượng. Đức 
tin chân thật bày tỏ ra chúng ta là ai (thuộc loại người nào) chứ không phải điều gì chúng ta làm. 
Nhưng chúng ta là thuộc loại người nào sẽ được thấy rõ trong những việc chúng ta làm, cách 
chúng ta làm, và tại sao chúng ta làm điều đó (xem Ma-thi-ơ 7). 

Công bình và sự ngay thẳng (chánh trực) thường đi song song giống như trong câu 7. 
Trong bối cảnh này, chúng đề cập đến sự vâng phục của con người theo giao ước Môi-se được 
biểu lộ qua cách sống có mối quan hệ đúng đắn giữa Chúa (Đấng được thờ phượng) và người thờ 
phượng. Động từ “chảy xuống” (BDB 146, KB 193) là một MỆNH LỆNH dạng Niphal (Niphal 
JUSSIVE) nói lên ý khẩn thiết, cấp bách.  
 
 “sông lớn cuồn cuộn” Chữ này (BDB 450) dùng để chỉ một dòng nước không bao giờ khô 
cạn (tức là không theo mùa). Nó được dùng theo nghĩa bóng để chỉ một đời sống có đức tin hành 
động (xem Giê-rê-mi 22:3; Ê-xê-chi-ên 45:9; Mi-chê 6:8). 

 
5:25 Đây là một câu rất khó để giải nghĩa. Nó có thể là một câu hỏi (tiếp tục từ câu 25) hoặc là 
một câu xác nhận (liên kết nó với câu 27, xem bản dịch TEV). Đã có hai cách giải thích: (1) A-
mốt đang khẳng định rằng các con cháu của Y-sơ-ra-ên đã không dâng sinh tế trong đồng vắng 
(xem Giê-rê-mi 7:21-22 và bản dịch NJB) hoặc (2) mặc dù họ có dâng sinh tế theo cách thức bị 
giới hạn (bản dịch JB) và đối tượng họ dâng tế lễ không phải là Đức Giê-hô-va, nhưng là các vị 
thần của người A-sy-ri dẫn họ đi lưu đày (cách mỉa mai). 
 
5:26 Có nhiều thảo luận về các yếu tố thời gian của câu này. Có phải câu này nói đến bốn mươi 

BẢN NASB 5:25-27 
25 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong 
bốn mươi năm nơi đồng vắng sao? 26 Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua 
mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm 
cho mình. 27 Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, 
Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. 



năm lang thang trong đồng vắng theo câu 25 hay là nó nói đến sự lang thang trong tương lai từ 
khi bị lưu đày do người A-sy-ri? Bởi vì các thần tượng được đề cập là Thần sao của người A-sy-
ri nên câu này dường như là đề cập đến thời gian sống lưu đày trong hiện tại hoặc tương lai. 
Trong khi đó thì câu 25 dùng để chỉ đến giai đoạn lang thang trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ 
Ai Cập.  

Vẫn còn khả năng khác là Y-sơ-ra-ên đã đưa hệ thống tế lễ lên tột cùng nhưng trong thực 
tế thì nhiều năm sau khi họ rời khỏi xứ Ai Cập họ đã không thể thực hiện sự tế lễ bởi vì không có 
đền tạm. Trong những năm đó sự tin cậy cá nhân vào sự chăm sóc, sự hiện diện, và cung cấp của 
Chúa là trọng tâm của đức tin họ, chứ không phải là của lễ. Điều này không làm giảm giá trị hệ 
thống hiến tế. Chắc chắn nó là ý muốn của Chúa, nhưng hướng đến chính Chúa mới là chủ đích, 
chứ không phải là các nghi lễ và sự thờ phượng. Động cơ và thái độ là điều chính yếu. 

Đây chỉ là một ghi chú về trích dẫn A-mốt 5:25-27 của Ê-tiên trong sách Công vụ 7:42-
43. Hầu hết người Do Thái trong thế kỷ đầu tiên sau Chúa sử dụng bản dịch Cựu Ước Septuagint. 
Ở một số chỗ, nó dựa theo một bản văn khác hơn bản văn Masoretic. Đây là một vấn đề. Tuy 
nhiên, Cả hai truyền thống bản văn này đều có xuất hiện trong bộ Các Cuộn Biển Chết. Không có 
câu nào trong những câu này ảnh hưởng đến lẽ thật hay sự đáng tin cậy của giáo lý hay là việc áp 
dụng giáo lý. Chúng ta phải quả quyết rằng Cơ Đốc Giáo không phải tồn tại hay là sụp đổ là tùy 
thuộc vào sự khác biệt giữa bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hê-bơ-rơ với các phiên bản cổ của 
nó hay là tùy thuộc vào sự khác biệt giữa các bản chép tay Tân Ước. Xem một thảo luận về điều 
này trong quyển Encyclopedia of Bible Difficulties của Gleason Archer, trang 381-382. 
 
 “Sikkuth vua mình” Bản LXX có thêm cụm từ “lều của”, tuy nhiên thuật ngữ này được tìm 
thấy trong các bản văn tiếng A-sy-ri để chỉ đến một thần chiến tranh tên là A-dar-Melek-Saturn 
(hay là Ninurta trong tiếng Ugaritic). Nên lưu ý: một vị thần được gọi là vua cho thấy theo bối 
cảnh văn hóa nầy có ý nói Đức Giê-hô-va là vua. 
 
 
NASB   “Kiyyun” 
NKJV   “Chiun” 
NRSV, TEV, 

NJB  “Kaiwan” 
NIV, REB  “bệ” 

Ở đây cũng đề cập đến một thần sao của người A-sy-ri và được xác định là sao Thổ (BDB 
475). Bản dịch NASB phản ánh cách đánh vần trong tiếng Hê-bơ-rơ. Cách này là một sự phối 
hợp của các phụ âm của tên của thần sao, nhưng các nguyên âm của chữ “gớm ghiếc” trong tiếng 
Hê-bơ-rơ (BDB 1055). Đây là một cách thông thường của các nhà chép kinh Hê-bơ-rơ để chế 
giễu tên của các thần, các vua, và các quốc gia (ví dụ, Sikkuth). Cách đánh vần chữ Kaiwan là từ 
tiếng người A-cát hoặc tiếng Ả Rập. 

Việc dịch chữ này là “cái bệ” giả định rằng chữ này xuất phát từ gốc là kwn, có nghĩa là 
để vững vàng. 
 
5:27 “ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách” Chi tiết này đề cập 
đến sự lưu đày do người A-sy-ri, xảy ra vào năm 722 TC sau một cuộc bao vây Sa-ma-ri kéo dài 
ba năm (tham khảo có thể là 4:3; và Ô-sê 9:3; 10:6; 11:5). Điều này lại là một ám chỉ đến phần 
các phước lành và rủa sả trong Phục truyền Luật lệ Ký 27-29. 



 
 “Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân” Một trong những tên 
cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đức Giê-hô-va Vạn Quân hay là Đức Giê-hô-va Sabaoth 
(xem I Sa-mu-ên 1:3). Trong đoạn văn này danh hiệu Đức Giê-hô-va được thay thế bằng chữ Ê-
lô-him.  Danh hiệu ở đây được kết nối với Chúa như là Đấng điều khiển đạo thiên binh (theo ý 
văn tại đây là, các ngôi sao). Đức Giê-hô-va mới là niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên, chớ không phải 
là thần sao (như các thần sao của người A-sy-ri).  

Việc thờ phượng của các nguồn sáng trên trời bị lên án trong nhiều đoạn kinh văn (xem 
Phục truyền Luật lệ Ký 4:19; 8:02; 17:2-5; II Các vua 23:4-5,11; Giê-rê-mi 8:2; 19:13; 32:29; 
Xa-cha-ri 1:5). Cựu Ước khẳng định nhiều lần rằng Chúa đã dựng nên và điều khiển các nguồn 
sáng trên trời (xem Sáng thế Ký 1:14-19; Thi thiên 19:1-6; Nê-hê-mi 9:6). Chính trong sự kết nối 
với các đoạn kinh văn này mà danh hiệu “Đức Chúa Trời vạn quân” là một sự lên án sự thờ thần 
tượng (thờ các thần, các thiên thần, các linh của các nguồn sáng trên trời, xem Phục truyền Luật 
lệ Ký 32:8 trong bản LXX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 6 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

 Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và sự phán 
xét của Đức Chúa Trời (3:1-6:14) 

 Y-sơ-ra-ên đã bị cảnh cáo và ngăm 
đe (3:2-6:14) 

Cảnh báo cho Si-ôn và 
Sa-ma-ri 

 Sự tàn phá Y-sơ-ra-
ên 

Chống lại thái độ hưởng thụ và 
cảm nhận sai trật về bình an của họ 

6:1-2 6:1-3 6:1-7 6:1-7 

6:3-7    

 6:4-7  Sự  phán xét: tai vạ, động đất, bị 
xâm lược 

6:8-11 6:8 6:8 6:8-11 

 6:9-10 6:9-10  

 6:11-14 6:11-12  

6:12-14   6:12-14 

  6:13  

  6:14  

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 

 
4. Vân vân… 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 
 



 
6:1 “Khốn” Cách phát âm của từ này nghe giống như bày tỏ cảm giác bực tức hay là đau buồn. 
Chữ này (BDB 222) là đặc trưng của sách Ca thương (xem 5:24). Các sách tiên tri thường sử 
dụng hình thức văn học (theo nhịp 3-2) của một bài ai ca trong tang lễ để bày tỏ sự phản đối của 
Chúa và sự phán xét sắp tới của Ngài. Thuật ngữ này được lặp lại thường xuyên trong Ê-sai (xem 
theo nghĩa tiêu cực trong 1:4,24; 5:8,11,18,20,21,22; 10:1, 17:12, 18:1, 28:1; 29:1 ,15; 30:1; 
31:1; 33:1; 45:9,10; trung tín trong 10:5; và tích cực trong 55:1) và Giê-rê-mi (xem 22:13,18; 
23:1, 30:7; 34:5; 47:6; 48:1; 50:27). 

TÁN THÁN TỪ (INTERJECTION) này được nối tiếp bởi một loạt các ĐỘNG TÍNH TỪ 
(PARTICIPLES) đều chứa đựng “nỗi đau đớn” trong mỗi ĐỘNG TÍNH TỪ (các câu 1-7).  
 
 “những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn” Trong mệnh đề này không có động từ. Cụm từ này được sử 
dụng như là một danh từ (SUBSTANTIVE). Nó có nghĩa theo cách dùng của tiên tri để chỉ sự 
không suy nghĩ, phóng đảng, ngạo mạn (BDB 983, xem Ê-sai 32:9,11; Xa-cha-ri 1:15; và Thi 
thiên 123:4). Vấn đề không phải bởi vì sự tiêu khiển, của cải và địa vị trong xã hội của họ, nhưng 
vì họ tin cậy vào những điều này thay vì tin cậy vào Chúa. 

Nhóm này được mô tả bằng nhiều cách trong các câu tiếp theo: 
1. Những người cảm thấy an toàn, câu 1b 
2. Người làm cho ngày hoạn nạn xa ra, câu 3 
3. Những người nằm trên giường bằng ngà, câu 4 
4. Những người bày vẽ ra những bài hát vu vơ (vô nghĩa), câu 5 
5. Những người uống rượu từ các chén dùng để tế lễ, câu 6 

Tất cả những cụm từ có MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (DEFINITE ARTICLE) kèm theo với một ĐỘNG 
TÍNH TỪ (PARTICIPLE). 
 
 “tại Si-ôn” Chi tiết này dường như đi song song với ý “trên núi của Sa-ma-ri” (thủ đô của 
mười chi phái phía Bắc). Tuy nhiên, Si-ôn lại là một trong bảy ngọn đồi của Giê-ru-sa-lem. Do 
đó, điều này có thể có nghĩa là: 

1. Toàn bộ dân sự giao ước, 3:1, 6:8 
2. Cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đều tội lỗi và phạm tội  
3. Một thể song đối trong văn chương, nhưng không có ý định để phân biệt 

 
 “những kẻ sang trọng (ưu tú)” Chữ này là nghĩa đen người được thấu suốt (BDB 666; KB 
718, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Qal (Qal PARTICIPLE)). Nghĩa gốc tiếng Ả Rập là người xem xét 
kỹ lưỡng (các nhà lãnh đạo). Chữ này dường như ám chỉ đến (1) các nhà lãnh đạo trước đây của 
người Y-sơ-ra-ên đã cố gắng tạo các thỏa thuận an ninh để bảo vệ chính họ khỏi sự phán xét của 
Chúa (cuộc lưu đày bởi người A-sy-ri) hoặc (2) các nhà lãnh đạo giàu có chỉ suy tưởng về chính 
mình (xem câu 13; bản Kinh Thánh NET; bộ giải kinh Tyndale). 

BẢN NASB 6:1-3 
1 Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn, và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên 
núi Sa-ma-ri! Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ 
mà nhà Y-sơ-ra-ên về cùng! 2 Vậy hãy qua Ca-ne, và hãy xem; hãy đi từ đó đến thành 
Ha-mát lớn, đoạn xuống thành Gát của người Phi-li-tin. những thành ấy há tốt hơn 
những nước nầy sao? Bờ cõi chúng nó há lớn hơn bờ cõi các ngươi sao? 3 Các ngươi làm 
cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại! 



 
6:2 Tùy thuộc vào cách giải thích câu 1, câu này có thể là: 

1. Những lời của A-mốt nói về giới lãnh đạo kiêu ngạo của dân sự giao ước (Giu-đa và 
Y-sơ-ra-ên) tương tự như 9:7. Tuy nhiên, điều này liên quan đến một số sự sửa lỗi 
trong bản văn (xem quyển Handbook của UBS, mục số #31, trang 289). 

2. Các nhà lãnh đạo có ý kiến với người dân (xem bản Kinh Thánh NET, bộ giải kinh 
Tyndale). 

 
 “Ca-ne” Đây là một thành phố pháo đài trong xứ Sy-ri (xem Ê-sai 10:6), bị phá hủy bởi 
Tiglath-Pileser III trong năm 738 TC. Nó trở thành một câu tục ngữ cho sự lưu đày sắp đến của 
Y-sơ-ra-ên. Đó cũng là từ lúc này Ma-na-hem, vua của Y-sơ-ra-ên bắt đầu dâng triều cống cho 
A-sy-ri. 
 
 “Ha-mát” Trong quyển The Anchor Bible Dictionary, quyển 3, trang 33, có một nhận định 
súc tích. 

“Một thành phố ở Sy-ri mà phần lãnh địa phía nam thường trở thành một phần 
cho phần biên giới “lý tưởng” hướng bắc của Y-sơ-ra-ên (xem I Các vua 8:65; I Sử ký 
13:5). Thành phố là mục tiêu cho các cuộc chinh phục của quân A-sy-ri (Ê-sai 36:19), và 
một số cư dân của nó bị đi đày và định cư trong Y-sơ-ra-ên (II Các vua 17:24).” 

Nó nằm khoảng 150 dặm về phía bắc của thành phố Đan trên sông Orantes. 
 
 “Gát” Dân Phi-li-tin thành lập năm thành-bang ở phía tây nam của xứ Giu-đa trong vùng 
đồng bằng ven biển. Bốn trong số những thành phố được đề cập trước đó trong A-mốt 1:6-8 (Ga-
xa, Ách-đốt, Ách-kê-lôn, và Éc-rôn). Gát cũng được đề cập trong Mi-chê 1:10. Sau nầy nó bị phá 
hủy bởi dân A-sy-ri. 
 
6:3 Các nhà lãnh đạo giàu có đã cố gắng “trì hoãn” (BDB 622, KB 672, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ 
Piel (Piel PARTICIPLE), động từ này chỉ xuất hiện ở đây theo hình thức này và hai lần khác 
trong Cựu Ước, xem Ê-sai 66:5) ngày Đức Chúa Trời thăm viếng bằng cách (1) dùng bói toán 
hoặc (2) chẳng để ý đến (xem bản Kinh Thánh TEV) những hệ quả theo giao ước trong Phục 
truyền Luật lệ Ký 27-29. Điều trớ trêu là chính hành động của họ càng đem ngày phán xét đến 
sớm hơn. 
 
 “ngôi bạo ngược” Chi tiết này có thể ám chỉ đến (1) các nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên hoặc (2) 
cuộc xâm lược sắp đến của A-sy-ri. “Ngôi” được hiểu theo nghĩa bóng để chỉ sự cai trị. 

 
 

BẢN NASB 6:4-7 
 4 Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế dài mình; ăn những chiên 
con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. 5 Thật, các ngươi hát bài bậy 
bạ họa theo đờn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua Đa-vít. 6 Các 
ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quí xức cho thơm mình, mà không 
lo đến tai nạn của Giô-sép! 7 Vậy nên chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhứt trong 
những kẻ bị bắt, và bấy giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy! 



6:4-6 Đoạn này mô tả các tiệc tùng linh đình say sưa của những kẻ giàu đắm mình trong lạc thú. 
 
6:4 “duỗi dài” Thuật ngữ này (BDB 710, KB 756) được sử dụng lại trong câu 7. Nó mang một ý 
nghĩa tiêu cực. Nó có nghĩa tương đương với “ngả dài” (BDB 1011, KB 1486), có thể là một 
cách ăn (nằm mà ăn) dị thường vào thời kỳ này ở xứ Pa-léc-tin. Nếu đúng vậy thì cả hai đều nói 
đến những hành động mới mẻ, ngoại lai, không có trong truyền thống (các ảnh hưởng của ngoại 
giáo trên các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên). 
 
6:5 “các ngươi hát bài bậy bạ họa theo đờn cầm…như vua Đa-vít” Đây là một ám chỉ đến 
nền tảng âm nhạc từ Đa-vít. 

1. Chính Đa-vít đã 
a. Chơi nhạc cho Sau-lơ, I Sa-mu-ên 16:16,23; 18:10; 19:9 
b. Bổ nhiệm những người Lê-vi hát xướng, I Sử ký 6:31, 15:1-16:43; 25:1-31; II Sử ký 

29:25-30 
2. Những tác phẩm âm nhạc của Đa-vít: 

a. II Sa-mu-ên 22 
b. Phần lớn của hai sách Thi thiên đầu tiên (xem 72:72) 

(1). Bản văn MT cho rằng Đa-vít sáng tác 73 Thi thiên 
(2). Bản dịch LXX cho rằng Đa-vít sáng tác 84 Thi thiên 
(3). Bản dịch Vulgate cho rằng Đa-vít sáng tác 53 Thi thiên 

c. Được gọi là tác giả sáng tác những Thi thiên ngọt ngào nhất của Y-sơ-ra-ên (xem II 
Sa-mu-ên 23:1) 

ĐỘNG TỪ “sáng tác nhạc tại chổ” này (BDB 827, KB 967, dạng ĐỘNG TÍNH TỪ Qal 
(Qal PARTICIPLE)) không rõ nghĩa. Nó chỉ xuất hiện ở đây trong Cựu Ước. Trong tiếng Hê-bơ-
rơ về sau này nó có nghĩa là bẻ rời ra hoặc tách ra (ví dụ, trái cây rơi xuống khỏi cây hay bụi cây). 
Cách dịch theo ý “sáng tác” hay “ứng tác” là dựa theo từ gốc trong tiếng Ả-rập. 

Có thể theo văn mạch tại đây thì “những tay ăn chơi” này đang làm cho những thứ sau 
đây trở nên phàm tục là: 

1. Những giai điệu, vần thơ của Đa-vít 
2. Các nhạc cụ dùng trong đền thờ 

 
6:6 
NASB    “chén tế lễ” 
NKJV, NRSV  “chén” 
TEV, NJB   “bởi chén đầy” 

Chi tiết này mô tả sự say sưa của họ (“chén, không phải ly”; bản REB dịch, “các ngươi 
uống chén rượu đầy”) hơn là nói đến việc sử dụng những đồ dùng thánh (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 
24:6-8; Dân số Ký 7:13) cách trái lẽ (xem Đa-ni-ên 5:2). Một số người xem đây là hành động ma 
thuật dựa theo Ê-sai 65:11. 



 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: CÁI NHÌN CỦA KINH THÁNH ĐỐI VỚI RƯỢU (CHẤT CÓ 
MEN) VÀ SỰ SAY RƯỢU (SỰ NGHIỆN NGẬP) 

I. Các từ ngữ trong Kinh thánh 
A. Cựu ước 

1. Yayin- Đây là từ ngữ tổng quát chỉ rượu, được dùng 141 lần. Từ nguyên của chữ 
này không rõ bởi vì nó không phải xuất phát từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ. Nó có nghĩa 
là các loại trái cây lên men, thường là nho. Các đoạn Kinh thánh điển hình gồm 
có Sáng thế ký 9:21; Xuất Ê-díp-tô ký 29:40; Dân số ký 15:5, 10. 

2. Tirosh- Đây là “rượu mới.” Bởi vì điều kiện khí hậu ở vùng Cận đông, quá trình 
lên men có thể xảy ra sớm nhất là 6 giờ đồng hồ sau khi ép lấy nước trái cây. Từ 
này chỉ rượu đang trong giai đoạn lên men. Các đoạn Kinh thánh điển hình gồm 
có Phục truyền luật lệ ký 12:17; 18:4; Ê-sai 62:8-9; Ô-sê 4:11 

3. Asis- Đây rõ ràng là các thức uống có cồn (Giô-ên 1:5; Ê-sai 49:26). 
4. Sekar- Chữ này có nghĩa “đồ uống mạnh.” Có gốc từ tiếng Hê-bơ-rơ là “say” hay 

“người say.” Nó được cho thêm vào một thứ gì khác để làm cho say hơn. Nó 
tương đương với từ yayin (Châm-ngôn 20:1; 31:6; Ê-sai 28:7). 

B. Tân ước 
1. Oinos- trong tiếng Hy-lạp tương đương với chữ yayin. 
2. Neos oinos (rượu mới)- trong tiếng Hy-lạp tương đương với chữ tirosh (Mác 

2:22) 
3. Gleuchos vinos (rượu ngọt, asis)- rượu trong thời kỳ đầu của giai đoạn lên men 

(Công vụ 2:13). 
II. Các cách dùng trong Kinh thánh 

A. Cựu ước: 
1. Rượu là một món quà từ Chúa (Sáng thế ký 27:28; Thi-thiên 104:14-15; Truyền 

đạo 9:7; Ô-sê 2:8-9; Giô-ên 2:19,24; A-mốt 9:13; Xa-cha-ri 10:7). 
2. Rượu là một phần trong của dâng tế lễ (Xuất Ê-díp-tô ký 29:40; Lê-vi-ký 23:13; 

Dân số ký 15:7,10; 28:14; Phục truyền luật lệ ký 14:26; Các quan xét 9:13). 
3. Rượu được dùng như thuốc (II Sa-mu-ên 16:2; Châm-ngôn 31:6-7). 
4. Rượu có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng (Nô-ê- trong Sáng thế ký 9:21; 

Lót- trong Sáng thế ký 19:33, 35; Sam-sôn- trong Các quan xét 16:19; Na-banh- 
trong I Sa-mu-ên 25:36; U-ri- II Sa-mu-ên 11:13; Am-môn- II Sa-mu-ên 13:28; 
Ê-la- I Các Vua 16:9; Bên-ha-đát- I Các Vua 20:12; Những người cầm quyền- A-
mốt 6:6; và Những người phụ nữ- A-mốt 4). 

5. Rượu có thể bị lạm dụng (Châm-ngôn 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Ê-sai 5:11, 22; 
19:14; 28:7-8; Ô-sê 4:11). 

6. Rượu bị cấm đối với một vài nhóm người (Thầy tế lễ đang làm nhiệm vụ, Lê-vi-
ký 10:9; Ê-xê-chi-ên 44:21; Na-xi-rê, Dân số ký 6; và những người cai trị, Châm-
ngôn 31:4-5; Ê-sai 56:11-12; Ô-sê 7:5). 

7. Rượu được dùng trong bối cảnh ngày cuối cùng (A-mốt 9:13; Giô-ên 3:18; Xa-
cha-ri 9:17). 



 

B. Thời kỳ giữa Cựu Ước và Tân Ước (Interbiblical) 
1. Rượu dùng có chừng mực rất có ích lợi (sách Ecclesiasticus 31:27-30) 
2. Các thầy ra-bi nói rằng, “Rượu là thứ thuốc tốt nhất, chỗ nào thiếu rượu thì mới 

cần đến thuốc.” (BB 58b). 
C. Tân ước: 

1. Chúa Jêsus biến một khối lượng lớn nước thành rượu (Giăng 2:1-11). 
2. Chúa Jêsus uống rượu (Ma-thi-ơ 11:18-19; Lu-ca 7:33-34; 22:17 và tiếp sau). 
3. Phi-e-rơ bị cho là say ‘rượu mới” trong ngày lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:13). 
4. Rượu được dùng làm thuốc (Mác 15:23; Lu-ca 10:34; I Ti-mô-thê 5:23). 
5. Người lãnh đạo không được lạm dụng rượu. Điều này không có nghĩa là hoàn 

toàn kiêng cữ rượu (I Ti-mô-thê 3:3, 8; Tít 1:7; 2:3; I Phi-e-rơ 4:3). 
6. Rượu dùng trong bối cảnh ngày cuối cùng (Ma-thi-ơ 22:1 và tiếp sau; Khải 

huyền 19:9). 
7. Say rượu đáng bị quở trách (Ma-thi-ơ 24:49; Lu-ca 11:45; 21:34; I Cô-rinh-tô 

5:11-13; 6:10; Ga-la-ti 5:21; I Phi-e-rơ 4:3; Rô-ma 13:13-14). 
III. Các kiến giải thần học: 

A. Sự căng thẳng biện chứng: 
1. Rượu là một món quà Chúa ban 
2. Sự say rượu là một vấn đề nghiêm trọng 
3. Người tin Chúa ở trong một số nền văn hóa phải tự giới hạn sự tự do của mình vì 

Phúc âm (Ma-thi-ơ 15:1-20; Mác 7:1-23; I Cô-rinh-tô 8-10; Rô-ma 14:1-15; 13). 
B. Khuynh hướng đi ra khỏi giới hạn cho phép: 

1. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi điều tốt lành (tạo vật “rất tốt lành,” Sáng 
thế ký 1:31). 

2. Con người sa ngã đã lạm dụng những điều Chúa ban cho bằng cách vượt khỏi 
giới hạn cho phép. 

C. Sự lạm dụng do chính chúng ta, chứ không phải do đồ vật. Không có điều gì là ác, là 
xấu trong các tạo vật hữu hình này (Mác 7:18-23; Rô-ma 14:14,20; I Cô-rinh-tô 
10:25-26; I Ti-mô-thê 4:4; Tít 1:15). 

IV. Văn hóa Do thái thế kỷ thứ nhất và sự lên men rượu: 
A. Sự lên men xảy ra rất sớm, khoảng 6 giờ sau khi nho được ép ra, đặc biệt là trong 

loại khí hậu nóng và điều kiện vệ sinh thấp 
B. Truyền thống Do thái nói rằng khi một miếng bọt nhỏ xuất hiện trên bề mặt (dấu 

hiệu lên men), nó phải dành một phần mười để dâng (sách Ma aseroth 1:7). Nó được 
gọi là ‘rượu mới” hay là “rượu ngọt.” 

C. Sự lên men mạnh mẽ nhất hoàn tất sau một tuần. 
D. Quá trình lên men lần thứ hai mất khoảng 40 ngày. Đến lúc này, nó được xem là 

“rượu đúng tuổi” và có thể được đem dâng trên bàn thờ (sách Edhuyyoth 6:1). 
E. Rượu để ở nơi khuất (rượu lâu năm) được kể là rượu tốt, nhưng phải lọc thật kỹ 

trước khi dùng. 
F. Rượu được xem là đến đúng tuổi sau khoảng một năm để lên men. Thời gian cất giữ 

rượu lâu nhất là 3 năm. Nó gọi là “rượu cũ” và phải pha với nước. 
G. Chỉ trong vòng 100 năm trở lại đây, quá trình lên men bị kéo dài do ở trong môi 

trường tiệt trùng và các hóa chất phụ gia. Thời xưa không thể làm ngưng quá trình 



 
 “dùng dầu rất quí xức cho thơm mình” Xức dầu trên mặt và cánh tay là một dấu hiệu của 
sự vui mừng. Những hành động của họ trái ngược với dòng thơ tiếp theo. Lẽ ra họ phải đau buồn 
về sự điêu tàn trên đất nước của họ. 
 
 “tai nạn của Giô-sép” Giô-sép kết hôn một người Ai Cập. Họ có hai đứa con mà sau đó được 
Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên) nhận làm con (xem Sáng thế Ký 48:8-22). Mặc dù dòng dõi Mết-si-a đến từ 
dòng dõi của Giu-đa, Giô-sép được nhận phần gia sản thừa kế gấp đôi của người con trưởng. Hai 
con trai của Giô-sép trở thành hai chi phái lớn nhất, Ép-ra-im và Ma-na-se. Họ là thành phần của 
mười chi phái phía bắc đã tách ra khỏi con trai của Sô-lô-môn (Rê-hô-bô-am) vào năm 922 TC 
và thiết lập một quốc gia mới dưới triều đại Giê-rô-bô-am I. Quốc gia mới này được biết đến với 
một số danh hiệu: 

1. Y-sơ-ra-ên (tên mới của Gia-cốp) 
2. Sa-ma-ri (thủ đô) 
3. Ép-ra-im (chi phái lớn nhất) 

 
6:7 Chi tiết này đề cập đến sự phán xét của Chúa trên những người chỉ quan tâm cho mình, 
nhưng xưng nhận là biết Đức Chúa Trời. Sự phán xét dành cho họ là sự đảo lộn hoàn toàn lối 
sống của họ. Đứng đầu trong sự xa xỉ và ăn chơi thì cũng bị lưu đày trước tiên. 
 
 “tiếng reo vui” Chữ này (BDB 931, KB 634) được thấy chỉ có hai lần trong Cựu Ước (ở đây 
và trong Giê-rê-mi 16:5). Bản văn Giê-rê-mi (và một bản văn tiếng Ugaritic) liên kết chữ này với 
một bữa tiệc say sưa cho người chết. Nếu đúng vậy, thì sự châm biếm trong lời tuyên bố của A-
mốt thật rõ ràng. 
 

lên men tự nhiên.  
V. Lời kết: 

A. Nên cẩn thận để kinh nghiệm của bạn, quan điểm thần học và sự giải thích Kinh 
thánh của bạn không hạ giá Chúa Giê-xu và văn hóa Do thái hoặc văn hóa Cơ đốc. 
Rõ ràng họ không phải là những người hoàn toàn kiêng cữ rượu. 

B. Tôi không ủng hộ cho việc dùng rượu để xã giao. Tuy nhiên, nhiều người đã phóng 
đại thái quá quan diểm Kinh thánh về đề tài này và đòi hỏi có sự công bình ở đẳng 
cấp cao hơn mà chỉ dựa vào các thiên kiến của hệ phái và văn hóa. 

C. Đối với tôi, Rô-ma 14:1-15:13 và I Cô-rinh-tô 8-10 đã giúp cho việc thấu hiểu và 
hướng dẫn dựa trên tình yêu thương và sự tôn trọng các anh em cùng niềm tin và sự 
truyền bá Phúc âm trong mọi nền văn hóa, chứ không phải nhấn mạnh đến tự do cá 
nhân hay là công kích với tinh thần phán xét. Nếu Kinh thánh là nguồn tài liệu duy 
nhất để hướng dẫn niềm tin và thực hành, thì có lẽ chúng ta phải suy nghĩ lại vấn đề 
này. 

D. Nếu chúng ta cố áp đặt sự kiêng cữ rượu hoàn toàn là ý chỉ của Chúa, thì chúng ta 
đã có ý nói gì về chính Chúa Giê-xu, cũng như các văn hóa ngày nay thường dùng 
rượu (ví dụ như Âu châu, Y-sơ-ra-ên, Ác-hen-ti-na)? 



 
6:6-11 Trong quyển Handbook for Translators của UBS, trang 131, chỉ ra một chi tiết hay đó là 
những câu này song song 5:21-24. Sự phán xét của Chúa đi theo sự thịnh nộ của Ngài (xem câu 
8; 5:24). 
 
6:8 Chúa Giê-hô-va chỉ chính mình mà thề.  Xem ghi chú trong 4:2. Động từ “thề” (BDB 989, 
KB 1396) được sử dụng vài lần trong A-mốt nói đến Đức Giê-hô-va thề. 

1. bởi sự thánh khiết của Ngài, 4:2 
2. bởi chính Ngài, 6:8 
3. bởi sự tự cao của Gia-cốp, 8:7 (ý mỉa mai, châm biếm, hay hối tiếc) 

 
 “Đức Chúa Trời vạn quân” Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. Việc lập lại 
một lần nữa danh hiệu Đức Giê-hô-va làm cho điều này trở thành lời tuyên bố mạnh mẽ. 
 
  “Ta gớm ghiếc sự kiêu ngạo của Gia-cốp” ĐỘNG TỪ này (BDB 1060 II, KB 1672, dạng 
ĐỘNG TÍNH TỪ Piel (Piel PARTICIPLE)) hiếm thấy (chỉ có ở đây trong Cựu Ước) nhưng diễn 
tả sự từ chối mạnh mẽ (tham khảo tất cả các bản dịch). Bản BDB dịch rằng “đã ghê tởm”, bản 
KB dịch “làm cho thành kinh tởm, trở nên phàm tục.” Nó tương đương với ghét (BDB 971, KB 
1338, xem 5:21). 

Chữ “kiêu ngạo” (BDB 144) có nghĩa là sự tâng bốc, ra vẻ oai vệ, hoặc là nổi bật. Nó 
được sử dụng trong một ý nghĩa tích cực đối với Y-sơ-ra-ên trong Thi thiên 47:4. Trong bối cảnh 
này nó liên hệ đến câu 4-6. Xem châm biếm tương tự trong 8:7. Sự kiêu hãnh không đúng đắn 
của Y-sơ-ra-ên nhận lãnh sự phán xét của Chúa (xem Ô-sê 5:5; 7:10)! 
 
6:9-10 Đây là dạng văn xuôi chứ không phải thơ. 
 
6:9 “mười người” Con số này là rất quan trọng đối với người Do Thái vì nó là số lượng tối thiểu 
cần thiết cho việc thờ phượng và các sự kiện xã hội khác, có thể ngay cả những nhóm lính (tiểu 
đội). Bởi do dùng số mười nên lời phán xét này có thể liên quan đến 5:3. 
 
6:10 Câu này dường như để mô tả cuộc bao vây Sa-ma-ri, thủ đô của Y-sơ-ra-ên. Sẽ có rất nhiều 
người chết và các bệnh dịch lan tràn đến nỗi các xác chết phải được thiêu đốt vội vàng (xem 8:3). 
 
 “Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết” Có nhiều thắc mắc về cụm từ này. 

1. Đây là hai người hay là một người? 

BẢN NASB 6:8-11 
  8 Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Chúa Giê-hô-va đã chỉ mình 
mà thề rằng: Ta gớm ghiếc sự kiêu ngạo của Gia-cốp, và ghét cung đền nó; vậy nên ta sẽ 
phó thành nầy cùng những vật chứa ở trong. 9 Nếu trong một nhà còn lại mười người, 
thì chúng nó cũng sẽ chết hết. 10 Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất 
người lên để đem xương ra khỏi nhà; người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: Còn có ai ở 
với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai hết! Bấy giờ người bà con nói rằng: Hãy 
im đi! chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va! 11 Vì, Đức Giê-hô-va truyền lịnh, nầy, nhà lớn sẽ 
bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. 



2. Chữ này có nghĩa gì khi bản NASB dịch là “người chôn cất” (undertaker) (BDB 976) 
nhưng lại có nghĩa đen “người đốt”? 

Đối với câu hỏi số 1 cụm từ dùng để chỉ hai người khác nhau, họ nói với nhau trong phần 
còn lại của câu (như vậy không có người sống sót trong gia đình). 
Đối với câu hỏi số 2 đã có nhiều giả thuyết: 

1. Là người đốt xác người chết 
2. Uớp hoặc xức cho xác chết với các loại hương liệu 
3. Người đốt hương cho người chết 
4. Người dâng tế lễ thay cho người chết 
5. Một thuật ngữ tương đương với chữ người bà con gần. Chữ đầu tiên có nghĩa là một 

người họ hàng gần bên mẹ và chữ thứ hai là người họ hàng gần bên cha. 
Đối với tôi quan điểm 1 và 5 có vẻ thích hợp nhất. 

Nhưng quan điểm 4 có thể được liên kết đến các bữa tiệc cho người chết ở câu 6. 
 
 “Hãy im đi! chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va!” Đây là một sự xác định thần học cho thấy 
Ai (Đấng nào) để cho cuộc xâm lược này xảy ra. Hệ quả của sự phán xét tạo nên một sự tôn kính 
cho Đức Giê-hô-va mà từ lâu không còn thấy trong Y-sơ-ra-ên. Cụm từ “giữ im lặng” (BDB 245, 
là một tán thán từ trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew INTERJECTION)) được sử dụng trong các ngữ 
cảnh chỉ sự hiện diện của Đức Giê-hô-va (xem Ha-ba-cúc 2:20; Sô-phô-ni 1:7; Xa-cha-ri 2:13) 
cũng như sự phán xét của Ngài (xem 8:3). 
 
6:11 Đây là điểm kết thúc của các câu 8-11. Sự phán xét (do một nước ngoài là A-sy-ri) sẽ đến 
trên mọi kẻ lớn và nhỏ (tất cả dân sự). Sẽ không một ai thoát khỏi. (xem 5:18-20). 
 
 “sẽ bị ngã xuống mà đổ nát…sẽ bị tan ra từng mảnh” Ý nghĩa của chữ đầu tiên (KB 1249) 
không rõ ràng: 

1. Sử dụng các giọt mưa (Nhã ca 5:2) 
2. Cắt nhỏ thực phẩm 
3. Đập vỡ hoặc nghiền 

Chữ thứ hai (KB 149) có nghĩa là phá vỡ (xem Thi thiên 141:7) như một bức tường (xem Ê-sai 
22:09). Dạng ĐỘNG TỪ (Piel) ngụ ý xé thành nhiều mảnh. David Allan Hubbard trong quyển 
Joel and Amos thuộc bộ Tyndale OT Commentaries, quả quyết rằng hai thuật ngữ này thích hợp 
với một trận động đất hơn là một cuộc xâm lược. Ông cũng liệt kê các nơi khác trong A-mốt mà 
ông cho rằng ý nghĩa văn bản phù hợp với một trận động đất (xem 1:1; 2:13; 8:8; 9:1-6), xem 
trang 198. 

 
 

BẢN NASB 6:12-14 
 12 Người ta há cho ngựa chạy trên vầng đá sao! Người ta há đem bò cày tại đó? Nhưng 
các ngươi đã đổi sự chánh trực làm cay đắng, và đổi trái công bình ra ngải cứu. 13 Các 
ngươi ưa thích sự hư không, và nói rằng: Há chẳng phải nhờ sức mạnh chúng ta mà 
chúng ta đã được sừng sao? 14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: Nầy, hỡi nhà 
Y-sơ-ra-ên, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi, từ lối 
vào Ha-mát cho đến khe A-ra-ba. 



6:12 Hai câu hỏi đầu tiên là hơi khó hiểu trong tiếng Hê-bơ-rơ, nhưng rõ ràng chúng nói đến 
hành vi không bình thường. Tất cả những câu hỏi có tính thuyết phục này mong đợi một câu trả 
lời phủ định. Cũng dị thường (kỳ quặt) cho dân sự của Chúa khi đổi công lý thành chất độc! 
 
 “há cho ngựa chạy trên vầng đá sao” “Đá” (BDB 700) đề cập đến những tảng đá lớn hoặc 
có thể để ngựa chạy lên vách đá. Câu trả lời rõ ràng là không. 
 
 “há đem bò cày tại đó?” Có thể thay đổi các nguyên âm của bản văn MT để đọc thành “cày 
trong biển” (xem bản dịch NRSV, TEV, NJB). Việc này thực hiện bằng cách tách phần hậu tố 
(phần đuôi) ở số nhiều của chữ “các con bò” thành một chữ riêng biệt có nghĩa là “biển.” Cách 
dịch này thích hợp với mạch văn hơn. Như trong câu 12a, nó được hiểu là một hành động không 
thể. Tất cả bốn câu hỏi mong đợi một câu trả lời phủ định. 
 
 “chánh trực…trái công bình” Xem ghi chú trong 5:12. 
 
6:13 “Các ngươi ưa thích” Cụm từ tiếng Hê-bơ-rơ này có nghĩa kiêu ngạo và hãnh diện về hai 
chiến thắng quân sự. Y-sơ-ra-ên đã hãnh diện và tự tin nơi quân đội của mình, nhưng Đức Chúa 
Trời sẽ tiêu diệt Y-sơ-ra-ên bằng một sức mạnh quân sự lớn hơn (xem câu 14, các người A-sy-ri). 
Những người A-sy-ri sẽ đến từ hướng bắc tương tự như hai thành phố này đã đề cập. 
 
 “Lodebar” Đây là một thành phố ở phía đông của sông Giô-đanh trong vùng Ga-la-át. Chữ 
này (BDB 520) có nghĩa là không có gì. 
 
 “Há chẳng phải nhờ sức mạnh mà chúng ta đã chiếm được Karnaim sao?” Dường như 
đây là một thành phố khác trong vùng sông Giô-đanh. Từ này (BDB 902) có nghĩa là một cặp 
sừng, biểu thị sức mạnh của nó. Các thành phố này đã bị Giê-rô-bô-am II chiếm giữ (782-753 
TC). 

Ý nghĩa thần học của cụm từ này là Y-sơ-ra-ên bằng sức mạnh quân sự của riêng mình đã 
chiếm giữ thành phố này, do đó đi ngược lại khái niệm của cuộc thánh chiến. Quyền năng và sức 
mạnh của Đức Giê-hô-va (ví dụ, Xuất Ê-díp-tô Ký 13:3,14,16) mới có thể làm cho dân sự của 
Ngài giành chiến thắng trong trận chiến. Tuyên bố này là một dấu hiệu nữa cho thấy sự không 
hiểu biết giao ước và sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên. 
 
6:14 “ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi” Chi tiết này đề cập đến A-sy-ri. 
 
 “từ lối vào Ha-mát cho đến khe A-ra-ba” Đây là ranh giới đã có từ xưa của vùng đất hứa 
(xem Dân-số Ký 34:7-8; Giô-suê 13:5; Các quan xét 3:3; I Các vua 8:65; II Các vua 14:25). Giu-
đa cũng sẽ bị ảnh hưởng. 
 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  



 
Những câu hỏi sau đây giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn về những vấn đề chính trong phần 

này. Những câu hỏi này nhằm gợi sự suy nghĩ chứ không có tính dứt khoát. 
 

1. Tại sao Chúa từ chối những của lễ của các chi phái phía Bắc? 
2. Tại sao hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh? (các câu 8-9) 
3. Tại sao phân đoạn A-mốt 5:25-26 lại khó giải thích? 
4. A-mốt lên án sự giàu có và hệ thống tế lễ hay là một điều gì khác? Đó là điều gì? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 7 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

Khải tượng về châu 
chấu 

Năm khải tượng về sự phán xét của Chúa 
và lời tiên tri về sự phục hồi (7:1-9:15) 

Khải tượng về 
châu chấu 

Các khải tượng (7:1-9:10) 

   Khải tượng đầu tiên: Châu chấu 

7:1-3 7:1-3 7:1-3 7:1-3 

Những khải tượng 
về lửa 

 Khải tượng về lửa Khải tượng thứ hai: cơn hạn hán 

7:4-6 7:4-6 7:4-6 7:4-6 

Những khải tượng 
về dây chuẩn mực 

 Khải tượng về dây 
chuẩn mực 

Khải tượng thứ ba: dây chuẩn 
mực (dây dọi của thợ hồ) 

7:7-9 7:7-9 7:7-9 7:7-9 

Sự phàn nàn của A-
ma-xia 

A-mốt và A-ma-xia A-mốt và A-ma-
xia 

A-ma-xia thách thức thẩm quyền 
tiên tri của A-mốt 

7:10-13 7:10-17 7:10-11 7:10-17 

  7:12-13  

7:14-17  7:14-17  

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 

 
4. Vân vân… 

 
 



NHỮNG KIẾN GIẢI SẤU SẮC VỀ BỐI CẢNH 
 
A. Chương 7-9 tạo thành đơn vị văn học cuối cùng. Sách A-mốt có thể được chia thành ba phần: 

(1) Sự phán xét chống lại các quốc gia; (2) sự phán xét chống lại Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, và (3) 
các khải tượng của A-mốt. 
1. Các khải tượng của A-mốt có thể lập dàn ý như sau: 

a. Chương 7, ba khải tượng 
b. Chương 8, một khải tượng 
c. Chương 9, một khải tượng. 

2. Những khải tượng về sự phán xét 
a. Châu chấu, 7:1-3 
b. Lửa (có thể là nạn đói, xem 4:6-8; 8:11-13), 7:4-6 
c. Dây chuẩn mực (dây dọi của thợ hồ) (có thể chỉ các công sự yếu kém), 7:7-9 
d. Trái cây mùa hè, 8:1-3 
e. Động đất, 9:1-2 (cũng có thể 8:7-10) 

3. Cũng có thể những khải tượng này là cách thức Chúa kêu gọi A-mốt xuất thân là người 
chăn chiên để trở thành nhà tiên tri. Nhà tiên tri kêu gọi lòng nhân từ (khải tượng 1 & 2), 
nhưng thực tế có sự nổi loạn, thờ thần tượng, và không ăn năn nên bắt buộc phải có sự 
phán xét. Y-sơ-ra-ên cần phải được phán dạy để họ biết rằng không phải Đức Giê-hô-va 
thiếu lòng thương xót hay là yếu đuối, nhưng chính vì tội lỗi của họ đã đem những điều 
này đến trên họ (cũng là một cảnh báo cho Giu-đa). 

B. A-mốt 7:10-17 thật đặc biệt bởi vì:  
1. Nó cung cấp thông tin tiểu sử về A-mốt (nhiều khải tượng liên quan đến nông nghiệp) 
2. Nó được viết ở ngôi thứ ba trong khi các phần khác của cuốn sách được viết ở ngôi thứ 

nhất 
 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 
7:1 “Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy” Phần giới thiệu này cho thấy sự liên 
kết của những khải tượng (xem 7:1,4,7; 8:1, nhưng không có trong 9:1-10). 
 
 “Ngài làm nên” Những khải tượng và sự phán xét này đến từ Chúa (BDB 427, KB 428, dạng 
ĐỘNG TÍNH TỪ Qal, SỐ ÍT, GIỐNG ĐỰC (Qal PARTICIPLE, MASCULINE SINGULAR)). 
 
 “cào cào” Loại tai vạ này được nói đến trong Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12ff. Nó là một sự rủa sả 
được đề cập cụ thể trong Phục truyền Luật lệ Ký 28:38-42, nếu dân sự của Đức Chúa Trời không 
vâng giữ mạng lệnh của Ngài. Có hơn mười hai chữ khác nhau trong tiếng Hê-bơ-rơ dịch là cào 
cào, cho thấy nỗi sợ hãi và thường xảy ra của loại tai vạ này. Không rõ những từ này đề cập đến 

BẢN NASB 7:1-3 
1 Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào 
trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2 Khi cào cào đã 
cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! 
Gia-cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là nhỏ. 3 Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. 
Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. 



nhiều loại châu chấu hay là những giai đoạn tăng trưởng khác nhau của chúng (xem Giô-ên 1:4; 
2:25). 
 
 “trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại” Cụm từ này có nghĩa đen là “sự tăng trưởng cuối mùa” (BDB 
545). Không rõ là nó ám chỉ đến cỏ hay là ngũ cốc. Cũng không rõ là nó nói đến chu kỳ tăng 
trưởng thứ hai hay là việc gieo giống lại. Việc này chắc hẳn xảy ra sau tháng tư. Mưa cuối mùa 
cần phải có để hạt giống nảy mầm. Nếu năm nay bị thất mùa thì sẽ không có vụ mùa nào cho đến 
năm sau. 
 
 “sau các kỳ cắt cỏ của vua” Cụm từ này có nghĩa đen là xén lông cừu (BDB 159). Cụm từ 
này không có ý để dạy rằng nhà vua được nhận phần lông cừu được xén đầu tiên như là loại thuế 
đất. Phần dành riêng cho nhà vua này chỉ được nói đến một lần tại đây trong Cựu Ước. Câu này 
được hiểu như là cách thức để xác định ngày cho sự kiện này vào mùa xuân. 
 
7:2 “chấm dứt” Động từ này (BDB 477, KB 476, dạng HOÀN THÀNH Piel (Piel PERFECT)) 
có nghĩa là “hoàn thành hoặc là phá hủy” (NIDOTTE, quyển 2, trang 641). Ở đây nó mang cả hai 
nghĩa. 
 
 “ta nói rằng” Các tiên tri thường là những người trung gian (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32:11; 
Giê-rê-mi 15:1; 18:20; Ê-xê-chi-ên 9:8; Đa-ni-nê 9:15-19), mặc dù họ thường đại diện cho Chúa 
để truyền phán với dân sự của giao ước. 
 
 “Chúa Giê-hô-va” Đây là chữ ghép Adon với Giê-hô-va (xem Giê-rê-mi 14:7,20,21; Ê-xê-
chi-ên 9:8; 11:13). Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 
 
 “cầu xin Ngài hãy tha thứ” Cụm từ này (BDB 669, KB 757) là dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal 
IMPERATIVE). Từ này luôn được sử dụng chỉ sự tha thứ của Chúa cho con người (xem quyển 
Synonyms of the Old Testament của Robert B. Girdlestone, trang 135-136). 

A-mốt, vị tiên tri của công bằng xã hội giờ đây đã trở thành người cổ vũ cho lòng thương 
xót. Tính chất dữ dội trong sứ điệp phán xét giờ đây được giảm bớt ở chổ hậu quả của phán xét. 

Đáng chú ý là chính A-mốt xin Chúa tha thứ. Có người thắc mắc điều này có nghĩa là (1) 
bỏ qua sự phán xét, (2) tha thứ cho tội lỗi của họ để không cần thiết phải có sự phán xét nữa. A-
mốt nêu lên sự thỉnh cầu này trong hai khải tượng đầu tiên. Tuy nhiên tại đây A-mốt có ý thỉnh 
cầu để Đức Giê-hô-va chấp thuận theo nghĩa 1 (thứ nhất). Khi khải tượng thứ ba và thứ tư đến thì 
không có sự thương xót, bởi vì đã không có sự ăn năn. Thời gian trì hoãn đã không ích gì cho 
việc đổi mới tâm linh, nhưng lại làm cho nổi loạn thêm. Sự kiên nhẫn và lòng thương xót đã đổi 
ra cơn thịnh nộ (xem 7:8,9; 8:7,10,11)! 
 
7:2,5 “Gia-cốp…vì nó là nhỏ” Chú ý đến sự kêu nài của vị tiên tri là vì “nhu cầu” của quốc gia 
chứ không phải vì mối liên hệ giao ước của họ. Chúa đã hứa rằng dòng dõi của Áp-ra-ham sẽ như 
(1) sao trên trời (xem Sáng thế Ký 15:5); (2) cát nơi bờ biển (xem Sáng thế Ký 22:17), và (3) bụi 
trên đất (xem Sáng thế Ký 13:16), nhưng giờ đây số người quá ít. 
 
7:3 
NASB, TEV   Chúa thay đổi ý định của Ngài về việc này 



NKJV, NRSV, 
NJB   Chúa đổi ý về việc này  
Gốc của chữ này từ tiếng Ả Rập có nghĩa là thở nặng (đau lòng) (BDB 636, KB 688, dạng 

HOÀN THÀNH Niphal (Niphal PERFECT)). Đây là cách sử dụng theo cách thức của con người 
để diễn tả ý chính (nghĩa bóng). Gốc của từ này thể hiện tình cảm sâu đậm (cảm thấy nặng nề 
trong lòng) (xem quyển Synonyms of the Old Testament của Robert B. Girdlestone, trang 87-88). 
Chữ này cũng ở trong tên của tiên tri Na-hum. Chúa thường được nói đến trong Kinh Thánh là 
Ngài thay đổi ý định hoặc động lòng thương xót (xem câu 6; Sáng thế Ký 18:22-32; Dân số Ký 
14:11-20; Giô-suê 7:6-13; II Các vua 22:19-20; Thi Thiên 106:45; Giê-rê-mi 18:1-16; 
26:3,13,19; Giô-na 3:10). Chúa cảm động bởi (1) những lời cầu nguyện của chúng ta và (2) đức 
tính thương xót, yêu thương của Ngài (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7; Các quan xét 2:18; Ô-sê 11:8-
9; Giô-ên 2:13-14; A-mốt 5:15). Tuy nhiên, không nên hiểu điều này theo nghĩa là bản tính của 
Chúa là do dự hoặc có ý định không dứt khoát. Ý định không thay đổi (xem Dân số Ký 23:19, 1 
Sa-mu-ên 15:29; Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 13:8; Gia-cơ 1:17). 

 
7:4 
NASB    tranh chấp 
NKJV    xung đột 
NRSV (chú thích)  sự phân xử 
TEV    chuẩn bị để trừng phạt 
NJB    triệu tập 

Thuật ngữ này (BDB 936) trong bối cảnh tại đây đề cập đến một vụ kiện pháp lý chống 
lại Y-sơ-ra-ên (xem Ô-sê 4:1; 12:2; Mi-chê 6:1-2). 
 
 “lấy lửa” Lửa thường được sử dụng như là một biểu tượng của sự phán xét (xem 2:5). Trong 
bối cảnh nông nghiệp tại đây, lửa có thể ám chỉ đến sức nóng thiêu đốt của mặt trời hoặc là các 
cây trồng đang bị châu chấu ăn trụi lá. Nếu đúng vậy, vực sâu lớn có thể là một ám chỉ đến nguồn 
nước có sẵn (như suối, sông, mưa, vv, xem 1:2; 4:6-8). 

BẢN NASB 7:4-6 
 4 Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà 
chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. 5 Bấy giờ ta nói rằng: Hỡi 
Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi! Gia-cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là 
nhỏ. 6 Đức Giê-hô-va bèn ăn năn việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ 
không xảy đến. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: LỬA  
 
Lửa có hàm ý cả tích cực và tiêu cực trong Kinh thánh. 

A. Tích cực 
1. Sưởi ấm (xem Ê-sai 44:15; Giăng 18:18) 
2. Soi sáng (xem Ê-sai 50:11; Ma-thi-ơ 25:1-13) 
3. Nấu nướng (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 12:8; Ê-sai 44:15-16; Giăng 21:9) 
4. Thanh tẩy (xem Dân-số Ký 31:22-23; Châm-ngôn 17:3; Ê-sai 1:25; 6:6-8; Giê-rê-



 
 “các vực lớn” Chi tiết này đề cập đến các nguồn nước ngầm dưới đất của các con sông (xem 
Sáng thế Ký 1:2; 7:11, 49:15; Thi thiên 36:6; Ê-sai 51:10). Đây là một thuật ngữ trong thần thoại 
từ các quốc gia được biết đến sớm nhất thuộc vùng Mê-sô-pô-ta-mi là Sumer và Ba-ly-lôn, 
nhưng trong Cựu Ước nó đã bị tước bỏ hoàn toàn ý nghĩa thần thoại . 

Theo mạch văn này nó đề cập đến việc Chúa cho phép những kẻ xâm lược nước ngoài 
đến để tiêu diệt Y-sơ-ra-ên. 
 
7:5 “hãy thôi đi” Chữ này (BDB 292, KB 292) là dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE). 
Tuy nhiên, nên chú ý lần này vị tiên tri đã không van nài cho sự tha thứ, nhưng cho chấm dứt sự 
phán xét. Đức Giê-hô-va giàu lòng xót thương, nhưng sự kiên nhẫn của Ngài đến lúc chấm dứt. 
(xem v. 8; 8:1). 
 

 
 

BẢN NASB 7:7-9 
 7 Ngài bèn cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy 
mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, 
ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây 
chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa. 9 Các nơi cao của Y-
sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng 
gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am. 

mi 6:29; Ma-la-chi 3:2-3) 
5. Thánh khiết (xem Sáng-thế Ký 15:17; Xuất Ê-díp-tô Ký  3:2; 19:18; Ê-xê-chi-ên 

1:27; Hê-bơ-rơ 12:29) 
6. Sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời (xem Xuất Ê-díp-tô Ký  12:21; Dân-số Ký 

14:14; I Các Vua 18:24) 
7. Sự thêm sức của Đức Chúa Trời (xem Công-vụ 2:3) 
8. Sự bảo vệ (xem Xa-cha-ri 2:5) 

B. Tiêu cực 
1. Thiêu đốt (xem Giô-suê 6:24; 8:8; 11:11; Ma-thi-ơ 22:7) 
2. Hủy diệt (xem Sáng-thế Ký 19:24; Lê-vi Ký 10:1-2) 
3. Tức giận (xem Dân-số Ký 21:28; Ê-sai 10:16; Xa-cha-ri 12:6) 
4. Sự trừng phạt (xem Sáng-thế Ký 38:24; Lê-vi Ký 20:14; 21:9; Giô-suê 7:15) 
5. Dấu lạ giả trong thời tận thế (xem Khải-huyền 13:13) 

C. Cơn giận của Đức Chúa Trời chống nghịch tội lỗi được bày tỏ qua những nghĩa 
bóng về lửa  
1. Cơn giận của Ngài thiêu đốt (xem Ô-sê 8:5; Sô-phô-ni 3:8) 
2. Ngải đổ ra lửa (xem Na-hum 1:6) 
3. Lửa đời đời (xem Giê-rê-mi 15:14; 17:4) 
4. Sự phán xét tận thế (xem Ma-thi-ơ 3:10; 13:40; Giăng 15:6; II Tê-sa-lô-ni-ca 

1:7; II Phi-e-rơ 3:7-10; Khải-huyền 8:7; 13:13; 16:8) 
D. Cũng giống như những hình bóng khác được dùng trong Kinh thánh (như men, sư tử 

v.v) lửa có thể là sự chúc phước hay là nguyền rủa tùy thuộc vào văn mạch. 



7:6 Xem ghi chú trong 7:3. 
 
7:7 “Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực” Chi tiết này có vẻ như ám chỉ đến một 
bức tường làm bằng những tảng đá rời rạc lấy từ trong đồng ruộng. Theo thời gian những tảng đá 
này dịch chuyển vị trí của chúng và trở nên không còn vững chắc và an toàn. 
 
 “dây chuẩn mực” Đây là cách sử dụng duy nhất của thuật ngữ này trong Cựu Ước (BDB 59, 
KB 71). Nó là một công cụ xây dựng (sợi dây với quả cân bằng kim loại ở cuối đầu dây) được sử 
dụng để xem (thử) lại chiều thẳng đứng của những tòa nhà hoặc bức tường. Ở đây nó được sử 
dụng theo nghĩa bóng để ám chỉ sự phán xét, bởi vì nhân loại đã đi lệch khỏi các tiêu chuẩn của 
Chúa (xem II Các vua 21:13; Ê-sai 28:17; 34:11; Ca-thương 2:8). 

Mặc dù hầu hết các bản dịch tiếng Anh chấp nhận “dây chuẩn mực” như là ý nghĩa dựa 
theo ngữ cảnh, nhưng cách dịch khác là “thiếc” vay mượn từ chữ có gốc tiếng Akkadian vẫn có 
thể chấp nhận được. Nếu vậy thì hình ảnh tại đây sẽ là một bức tường bằng thiếc được dùng theo 
nghĩa bóng là sự bảo vệ bên ngoài (một bức tường bằng thiếc là một thứ kim loại yếu). Có một 
vài tiên tri đã sử dụng hình ảnh kim loại (xem Giê-rê-mi 15:20; Ê-xê-chi-ên 4:3). 

Cho dù nó là gì, thì đây là một khải tượng về sự phán xét. Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng họ được 
an ninh về mặt quân sự, chính thống trong phương diện tâm linh, nhưng thật ra thì không phải 
như vậy. 
 
7:8 “ta sẽ không còn đi qua nó nữa” Theo nghĩa đen là Ta sẽ không bao giờ (BDB 414, KB 
418, dạng Hiphil KHÔNG HOÀN THÀNH (Hiphil IMPERFECT)) đi ngang qua họ một lần nữa 
(BDB 716, KB 778, dạng NGUYÊN MẪU Qal (Qal INFINITIVE)). A-mốt nhận ra được nguyên 
nhân sâu xa trong sự nổi loạn của Y-sơ-ra-ên và ngưng cầu thay cho họ. 
 
7:9 “những nơi cao…những đền thờ” Những nơi cao (BDB 119) ám chỉ đến những nơi thờ 
thần sinh sản của địa phương (sẽ bị bỏ hoang, BDB 1030, KB 1053, dạng HOÀN THÀNH 
(Niphal PERFECT)) Trong khi chữ “các nơi linh thiêng” (BDB 874) ám chỉ đến các đền thờ 
quốc gia (sẽ bị bỏ hoang, BDB 351, KB 349, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Qal (Qal 
IMPERFECT)) tại các thành phố Đan và Bê-tên, do Giê-rô-bô-am I khởi xướng (922 TC). 
 
 “nhà Giê-rô-bô-am” Chi tiết này đề cập đến Giê-rô-bô-am I, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy 
của mười chi phái phía Bắc năm 922 TC chống lại Rê-hô-bô-am, con trai của Sô-lô-môn, về vấn 
đề lao dịch và thuế. Vấn đề thực sự là sự áp bức của nhà vua đòi hỏi dân sự phải phục dịch, xây 
dựng cung điện phương Đông sang trọng cho mình (xem I Các vua 11). 
 
 “gươm” Thanh kiếm (chỉ về chiến tranh) thì được đặt song hành với tai vạ nghiêm trọng của 
bầy châu chấu trong câu 1 và lửa thiêu đốt của câu 4. 
 



 
 
7:10-17 Đây là tường thuật về một cuộc gặp gỡ giữa vị tiên tri là người phát ngôn của Chúa với 
người lãnh đạo của đền thờ tại Bê-tên được chia thành nhiều sự phán xét dựa theo bối cảnh: 

1. Cào cào, 7:1-3 
2. Lửa hay nạn đói, 7:4-6 (xem 8:11-13) 
3. Dây chuẩn mực, 7:7-17 
4. Trái cây mùa hè, 8:1-3 
5. Động đất, 9:1-2 (có thể 8:7-10) 

 
7:10 “A-ma-xia, thầy tế lễ” Đây là vị chủ tế (theo bản Targums) của đền thờ quốc gia thờ bò 
con vàng tại Bê-tên. Ở đây chúng ta thấy sự tiến thoái lưỡng nan của dân sự khi phải đối mặt với 
hai người xưng là đại diện của Chúa. Vị chủ tế và vị tiên tri cả hai đều xưng mình truyền phán 
cho Chúa, cả hai đều xưng được nhận thẩm quyền từ Ngài. 
 
 “Giê-rô-bô-am” Chi tiết này đề cập đến Giê-rô-bô-am II (xem 1:1), vị vua hiện thời của Y-
sơ-ra-ên. Việc xác định chính xác năm nào cho triều đại của vị vua này có khác biệt nhau tùy 
theo học giả: 

1. John Bright, 786-746 TC 
2. Young, 783-743 TC 
3. Harrison, 782/81-753 TC 
Có một số vấn đề liên quan với việc định niên đại cho các sự kiện trong Cựu Ước: 
1. Sự liên kết rõ ràng duy nhất giữa lịch sử đời thường và Cựu Ước là trận chiến 

Charchemish năm 605 TC 
2. Triều đại của các vị vua chồng lấn lên nhau (cùng cai trị đồng thời) 
3. Cách người Ba-by-lôn và người Pa-léc-tin xác định triều đại các vị vua của họ khác 

nhau (tính hoặc là không tính năm cai trị đầu tiên (không được trọn năm). 
 
 “A-mốt tập lập nghịch cùng vua” A-ma-xia cáo buộc A-mốt tội phản quốc (chữ “mưu 
toan”, BDB 905, KB 1153, dạng HOÀN THÀNH Qal (Qal PERFECT), những ví dụ về việc sử 
dụng thuật ngữ này xem II Sa-mu-ên 15:12; II Các vua 11:14; 15:15). Các vua trong vùng Cận 
Đông thường để ý đến những lời phán của các tiên tri, được hâm mộ trong dân chúng và họ sợ 
những dự báo tiêu cực. 
 
 “đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó” A-mốt đang nói đến Bê-tên. Tất cả những phương 
hướng theo địa lý trong sách đều bắt đầu từ vị trí của Bê-tên. Tuy nhiên, câu này ám chỉ rằng A-
mốt nói nhiều địa điểm ở phía bắc, chứ không phải chỉ tại Bê-tên. 

BẢN NASB 7:10-13 
 10 Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-
ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi 
lời của nó. 11 Thật vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-
ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình! 12 A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ 
tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. 
13 Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà 
vua. 



Động từ “chịu đựng” (BDB 465, KB 463, dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN MẪU Hiphil 
(Hiphil INFINITIVE CONSTRUCT)) được dùng để chỉ chịu đựng cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-
va (xem Giô-ên 2:11; Giê-rê-mi 10:10). Người Do Thái đang lắng nghe A-mốt. 
 
7:11 “A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm” Chi tiết này đề cập đến Giê-rô-bô-am 
II. A-ma-xia trích dẫn A-mốt hơi sai biệt, nhưng thật ra đó là nội dung trong sứ điệp của ông. 
 
 “Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình” Đây là sự công bố phán xét 
khủng khiếp. Đất Hứa không còn được Đức Giê-hô-va che chở. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nó 
đang bị chính Đức Giê-hô-va đánh phá. Y-sơ-ra-ên đã tán đồng việc chiếm lấy đất đai đã được 
chia cho những nông dân (bởi những người giàu, có quyền và thế lực) và bây giờ Đức Giê-hô-va 
thu hồi lại lời hứa của Ngài.  

Việc bị lưu đày của Y-sơ-ra-ên được A-mốt đề cập nhiều lần (xem 4:2-3; 5:5,27; 6:7; 
7:17; 9:4,14). 
 
7:12 “đi khỏi đây” Cả hai đều thuộc dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal IMPERATIVE) (chữ “đi” là 
BDB 229, KB 246; chữ “chạy trốn” là BDB 137, KB 156). Sau đó có một MỆNH LỆNH Qal 
(Qal IMPERATIVE) thứ ba trong câu này là chữ “ăn” (BDB 37, KB 46). A-ma-xia muốn A-mốt 
ra khỏi đền thờ, thành phố và đất nước. 
 
 “kẻ tiên kiến” A-ma-xia gọi là A-mốt là một nhà tiên kiến có thể do việc công bố công khai 
những khải tượng của ông. Đó là một từ đồng nghĩa với tiên tri. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: CÁC CHỮ HÊ-BƠ-RƠ KHÁC NHAU CÓ NGHĨA TIÊN TRI 
 
Các thuật ngữ Kinh Thánh 
1. ro’eh = tiên kiến (BDB 906), I Sa-mu-ên 9:9. Sự trích dẫn này cho thấy việc chuyển đổi 

sang chữ Nabi , có nghĩa là vị tiên tri và xuất phát do từ gốc có nghĩa là “gọi”. Ro’eh là từ 
chữ “nhìn xem” thông thường trong tiếng Hê-bơ-rơ. Người này hiểu phương cách và kế 
hoạch của Đức Chúa Trời và được tham vấn để tìm biết ý Ngài về những việc quan trọng. 

2. hozeh = tiên kiến (BDB 302), II Sa-mu-ên 24:11; A-mốt 7:12. Về cơ bản nó là một từ 
đồng nghĩa của chữ ro’eh. Nó xuất phát từ một chữ hiếm thấy trong tiếng Hê-bơ-rơ và có 
nghĩa là “thấy trong khải tượng.” Dạng ĐỘNG TÍNH TỪ được sử dụng thường xuyên 
nhất để chỉ các vị tiên tri. 

3. Nabi = tiên tri (BDB 611), cùng nguồn gốc của động từ nabu trong tiếng Akkadian = “gọi” 
và chữ naba’a trong tiếng Ả Rập = “thông báo”. Đây là thuật ngữ thông dụng nhất trong 
Cựu Ước để chỉ rõ một vị tiên tri. Nó được sử dụng trên 300 lần. Không rõ chính xác từ 
nguyên , nhưng trong thì hiện tại thì nghĩa “gọi” dường như lựa chọn thích hợp nhất. Để 
có thể hiểu đúng phải theo cái hình thức (cách) mà Đức Giê-hô-va diễn tả là nhờ A-rôn để 
Môi-se trao đổi (nói chuyện) với Pha-ra-ôn (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-16; 7:1; Phục 
truyền Luật lệ Ký 5:5). Tiên tri là người thay mặt cho Chúa để truyền phán với dân sự 
Ngài (xem A-mốt 3:8; Giê-rê-mi 1:7,17; Ê-xê-chi-ên 3:4). 



 
 
 “trốn trong đất Giu-đa” Có thể A-ma-xia đã cáo buộc A-mốt là người nước ngoài can thiệp 
vào nội tình Y-sơ-ra-ên hoặc là đã có thành kiến chống lại Y-sơ-ra-ên. 
 
 “tại đó ăn bánh và nói tiên tri” Có vẻ như, một số tiên tri đã được hỗ trợ bởi nhà nước, trong 
khi những người khác sống bằng sự đóng góp tùy ý của những người nghe họ rao giảng. A-ma-
xia đã tố cáo A-mốt rao giảng vì đồng tiền. A-mốt dường như trả lời trong câu 14 rằng ông đã có 
một nguồn thu nhập. 
 
7:13 “vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà của vua” Rõ ràng tại đây A-ma-xia đang 
trình bày sự thật nhưng thật trớ trêu khi ông quả quyết rằng đây không phải là đền thờ của Chúa 
nhưng là nhà của vua. Dĩ nhiên chổ này nói đến một trong các đền thờ quốc gia được thành lập 
bởi Giê-rô-bô-am I đã trở thành địa điểm cho quốc giáo chính thức của mười chi phái phía Bắc. 
Về sau nó trở nên bại hoại bởi A-háp và Giê-sa-bên (xem I Các vua 18-21) trong việc thờ cúng 
các vị thần sinh sản của Ca-na-an. 

 
7:14 “Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri” A-mốt khẳng định 
rằng sự kêu gọi của Chúa để truyền phán không phải là một nghề nghiệp (xem câu 15), cần phải 
bổ sung thêm một động từ vào câu này (khi dịch trực tiếp từ nguyên ngữ). Thì hiện tại phù hợp 
với mạch văn này, nhưng không thích hợp với câu 15. Nó có thể dịch tôi “đã” không phải là một 
vị tiên tri, có ý nói nhưng “hiện tại” tôi là một tiên tri. 

Lời tuyên bố này của A-mốt dường như để đưa ra sự khác biệt giữa tiên tri với con trai 
của một tiên tri. Nếu vậy, sự phân biệt sẽ là giữa một người được kêu gọi truyền phán cho Chúa 
như là một cá nhân, khác biệt với một người được Chúa kêu gọi để làm một thành viên của đoàn 
tiên tri (Sa-mu-ên, I Sa-mu-ên 10:5,6,10; 19:20; I Các vua 20:35; II Các vua 2:3-7; 4:38, 6:1). 
Trong trường hợp thứ hai, chữ con liên hệ đến một thành viên thuộc đoàn tiên tri, chứ không phải 
thuộc về gia đình. 

4. Tất cả ba thuật ngữ này được sử dụng cho chức vụ tiên tri trong I Sử ký 29:29; Sa-mu-ên 
– Ro’eh; Na-than - Nabi; và Gát - Hozeh. 

5. Cụm từ ish ha – Elohim (người của Chúa) có nghĩa rộng hơn cũng chỉ về người phát 
ngôn cho Chúa. Nó được dùng 76 lần trong Cựu Ước có nghĩa là vị tiên tri. 

6. Chữ tiên tri trong Tân Ước có nguồn gốc từ trong tiếng Hy Lạp. Nó gồm có chữ (1) pro, 
có nghĩa là “trước” hoặc là “dành cho” và (2) phemi, có nghĩa là nói. 

BẢN NASB 7:14-17 
14 A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con 
đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. 15 Đức Giê-hô-va đã 
bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân 
Y-sơ-ra-ên ta. 16 Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: ngươi nói rằng chớ nói tiên tri 
nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. 17 Cho nên Đức 
Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi 
sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô 
uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. 



 
 “nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng” Xem ghi chú đầy đủ trong phần 
Giới thiệu. Mạch văn này cũng là cách để cho thấy sự giàu có hay nghề nghiệp của A-mốt. Ông 
không cần phải nói tiên tri để kiếm ăn. 
 
7:15 “Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy” Động từ này (BDB 542, KB 534, dạng 
KHÔNG HOÀN THÀNH (Qal IMPERFECT)) có một ý nghĩa thần học rõ ràng để chỉ về hành 
động và quyền tối thượng trong việc lựa chọn của Chúa (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 6:7; Phục truyền 
Luật lệ Ký 4:20,34; II Sa-mu-ên 7:8; I Các vua 11:37; Giê-rê-mi 43:10). Chúa đã gọi A-mốt để 
thay mặt Chúa truyền phán. 

Đây là cách dùng từ “người chăn chiên”, được dùng theo nghĩa bóng để chỉ (1) chính 
Chúa; (2) các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, và (3) bằng cách ngụ ý, chỉ đến quốc gia. Trọn cả Y-sơ-
ra-ên và Giu-đa là chiên của Chúa. 
 
 “Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta” Có một số dạng MỆNH LỆNH trong văn mạch 
này. 

1. Đi (BDB 229, KB 246), dạng MỆNH LỆNH Qal  
2. Nói tiên tri, BDB 612, KB 659, dạng MỆNH LỆNH Niphal 
3. Nghe, câu 16, BDB 1033, KB 1570, dạng MỆNH LỆNH Qal 

 
 “dân Y-sơ-ra-ên ta” Đây là một cụm từ theo giao ước (xem 7:8,15; 8:2) sử dụng tên mới của 
Gia-cốp (xem Sáng thế Ký 32:28). 
 
7:16 Tại đây A-mốt mô tả đặc điểm của lời nói của A-ma-xia là đối nghịch với lời phán của Đức 
Giê-hô-va. 
 
 “chống lại nhà Y-sác” Cụm từ này chỉ được dùng một lần duy nhất trong Cựu Ước. Nó có 
thể tương đương với nhà của Gia-cốp (xem 3:13) hoặc nhà của Y-sơ-ra-ên (xem 5:1,3,4,25; 6:1). 
Đây là sự chỉ trích chê bai của A-ma-xia về sự rao giảng của A-mốt ở miền bắc. 
 
7:17 A-mốt nói rằng vợ của vị trưởng tế này sẽ bị cưỡng hiếp công khai (và trở thành một gái 
mại dâm), con sẽ bị giết, tài sản sẽ bị phân chia cho những người khác, và ông sẽ bị lưu đày suốt 
đời trong xứ A-sy-ri. Ông sẽ là gương điển hình về những việc sẽ xảy ra với tất cả các nhà lãnh 
đạo của Y-sơ-ra-ên. 

Theo đúng nghĩa thì sự phán xét trên A-ma-xia có nghĩa là ông cũng như dòng dõi của 
ông sẽ không được làm thầy tế lễ nữa. 

1. Vợ ông sẽ không còn xứng hợp để kết hôn với một thầy tế lễ (xem Phục truyền Luật 
lệ Ký 22:23-24). 

2. Ông không có con nối dõi. 
3. Ông chết trong đất ngoại bang nên không thể truyền lại chức vụ tế lễ của mình. 

(Xem quyển Joel and Amos trong bộ giải kinh Tyndale Old Testament của David A. Hubbard, 
trang 217). 
 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
 



Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Những câu hỏi sau đây giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn về những vấn đề chính trong phần 

này. Những câu hỏi này nhằm gợi sự suy nghĩ chứ không có tính dứt khoát. 
 

1. Đức Chúa Trời có thay đổi ý định của Ngài không? (Nếu có) Như thế nào? 
2. Sự ăn năn có liên quan như thế nào đến sự tha thứ? 
3. Làm thế nào để bạn biết ai (tiên tri, thầy tế lễ hay nhà hiền triết) thực sự truyền phán 

cho Chúa? 
4. Sự phán xét của Chúa là tạm thời hay là đời đời? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 8 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

 Năm khải tượng về sự phán xét của Chúa 
và lời tiên tri về sự phục hồi (7:1-9:15) 

 Những khải tượng (7:1-9:10) 

Khải tượng về trái 
cây mùa hè 

Khải tượng thứ tư Khải tượng về giỏ trái 
cây 

Khải tượng thứ tư: giỏ trái cây 
chín 

8:1-3 8:1-3 8:1-2a 8:1-3 

  8:2b-3  

 Bản cáo trạng dành cho Y-sơ-ra-ên Sự sụp đổ của Y-sơ-ra-
ên 

Chống lại những kẻ lừa đảo và 
bóc lột 

8:4-10 8:4-6 8:4-6 8:4-7 

 8:7-8 8:7-10  

   8:8 

   Tiên báo về sự sửa phạt: sự tối 
tăm và than khóc 

 8:9-10  8:9-10 

   Đói khát và khô hạn Lời Chúa 

8:11-14 8:11-12 8:11-14 8:11-12 

   Sự tiên báo về sự sửa phạt 

 8:13-14  8:13-14 

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
1. Phân đoạn 1 

 
2. Phân đoạn 2 

 
3. Phân đoạn 3 



 
4. Vân vân… 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 
8:1 “Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy” Cụm từ này được sử dụng để giới thiệu 
ba khải tượng đầu tiên trong đoạn 7. Bởi vì sự sử dụng thường xuyên của cụm từ này cho thấy 
những khải tượng này liên quan với nhau (xem 7:1,4,7; 8:1). 
 
 “một giỏ trái cây mùa hè” Có sự chơi chữ trong bản văn tiếng Hê-bơ-rơ giữa từ “trái cây” và 
chữ “chấm dứt” (tham khảo Đa-ni-ên 8:17,19; 11:40; 12:4,6) trong câu 2. Hai từ này có thể đã 
được phát âm giống nhau (xem NIDOTTE, quyển 3, trang 920). Trái cây mùa hè (BDB 884) là 
trái cây cuối mùa dễ bị “quá chín” rất nhanh vì nhiệt độ nên thích hợp cho nghĩa bóng để chỉ sự 
bại hoại tâm linh của đất nước Y-sơ-ra-ên. Họ đã quá xứng đáng cho sự phán xét. 
 
8:2 “Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta” Động từ này (BDB 97, KB 112, dạng 
HOÀN THÀNH (Qal PERFECT)) có nghĩa là giao ước giữa Đức Giê-hô-va và con cháu của Áp-
ra-ham sẽ bị bãi bỏ đối với các chi phái phía Bắc. 

Nỗi đau của Đức Giê-hô-va có thể được cảm nhận trong cụm từ giao ước, “Dân Y-sơ-ra-
ên của ta” (xem Ô-sê 11:1-4,8), nhưng giao ước sẽ không hoàn toàn bị bãi bỏ. Vẫn còn có hy 
vọng (xem 9:7-15; Ô-sê 11:9-11). 

Để cho giao ước vẫn được còn tiếp tục sẽ là độc ác. Sự phán xét của Đức Giê-hô-va dù 
đau đớn nhưng lại là một hành động bởi tình yêu với một triển vọng thực sự cho sự phục hồi. 
 
 “ta sẽ không vượt qua nó nữa” Cụm từ này càng nhấn mạnh thêm. Nó có nghĩa đen là “Ta 
sẽ không bao giờ (BDB 414, KB 418, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil 
IMPERFECT)) đi qua họ một lần nữa” (BDB 716, KB 778, dạng SỞ HỮU CÁCH NGUYÊN 
MẪU Qal (Qal INFINITIVE CONSTRUCT)). 

Giao ước đã bị phá vỡ (xem 7:8). Dân sự Chúa đã từ bỏ Ngài bằng cách gia nhập vào sự 
thờ lạy những thần sinh sản của các dân tộc trong xứ Ca-na-an. Trong Sáng thế Ký 15:16 dân A-
mô-rít trong vùng đất hứa đã bị từ bỏ vì họ có lối sống không tôn thờ Chúa. Bây giờ chính dân sự 
của Đức Chúa Trời cũng đang bị loại bỏ bởi vì lối sống không tôn thờ Chúa giống như dân đó. 
Sự kiên nhẫn của Chúa đến lúc chấm dứt giống như trong Giê-rê-mi 15:5-9 và Ê-xê-chi-ên 7:2-9. 
 
8:3 “những bài hát trong cung đền” Chữ những bài hát (BDB 1010) ở dạng SỐ NHIỀU 
GIỐNG CÁI (FEMININE PLURAL), có thể diễn tả cách mỉa mai là các nữ ca sĩ trong cung điện 
sẽ trở thành những người khóc mướn. Nhưng, có rất nhiều xác chết mà âm thanh duy nhất là sự 
im lặng. (tham khảo một bình luận ngắn gọn về những nghi thức than khóc trong quyển Ancient 

BẢN NASB 8:1-3 
1 Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy: Nầy, có một giỏ trái mùa hạ. 2 Bấy giờ 
Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-
va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không vượt 
qua nó nữa. 3 Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa 
Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi. 



Israel của Roland deVaux, tập 1, trang 56-61.) 
Có thể có hai cách dịch: (1) cung điện (TEV, NJB, xem 6:5) hoặc (2) đền thờ (NKJV, 

NRSV, NET, NIV, xem 5:23). Bởi vì câu 10 (xem 5:23) nên lựa chọn cách dịch  thứ 2 có vẻ 
thích hợp nhất. 
 
 “sẽ là tiếng khóc than” Động từ này (BDB 410, KB 413, dạng HOÀN THÀNH Hiphil 
(Hiphil PERFECT)) xuất hiện nhiều lần trong những phân đoạn Giê-rê-mi trình bày về sự phán 
xét trên những quốc gia lân cận (xem Giê-rê-mi 47:2; 48:20,31,39; 49:3; 51:8). Ông dường như 
theo cách sử dụng của Ê-sai (xem Ê-sai 13:6; 14:31; 15:2,3; 16:7[hai lần]; 23:1,6,14). Một cách 
dịch chính xác lời thét lên về cái chết và sự hủy diệt này là “than khóc,” “rên rỉ,” “gào thét.” 

Các tiểu tiên tri trong thế kỷ thứ tám sử dụng nó nhiều lần khi liên quan với sự phán xét 
sắp đến của Đức Giê-hô-va. 

1. Ô-sê 7:14 
2. Giô-ên 1:5,11,13 
3. A-mốt 8:3 
4. Mi-chê 1:8 

 
 “trong ngày đó” Cụm từ này được quy định dùng theo nghĩa bóng chỉ sự phán xét được các 
tiên tri thế kỷ thứ tám sử dụng thường xuyên. Đức Giê-hô-va sẽ đến viếng thăm dân sự của Ngài 
để chúc phước (xem A-mốt 9:11,13) hoặc để rủa sả (xem A-mốt 1:14, 2:16, 3:14, 4:2; 5:8,18,20; 
6:3; 8:3,9,10,11,13). Xem ghi chú đầy đủ trong 2:16. 
 
 “người ta làm thinh quăng ra” Chi tiết này đề cập đến cách thức chôn cất bất thường (không 
có người khóc mướn hay than khóc gì cả) bởi vì đang chiến tranh và bị bao vây. Cụm từ này liên 
hệ đến 6:10 (cùng sử dụng một tán thán từ (INTERJECTION), BDB 245, im lặng). 

 
8:4 “Nghe” Đây là chữ Shema trong tiếng Hê-bơ-rơ (BDB 1033, KB 1570, dạng MỆNH LỆNH 
Qal (Qal IMPERATIVE)). Có nghĩa là nghe để thi hành. Nó là chữ chính yếu trong lời cầu 
nguyện quan trọng trong Phục truyền Luật lệ Ký 6:4-6 (xem A-mốt 3:1,13; 4:1; 5:1). 
 
 Câu 4 đề cập đến việc trấn lột (chà đạp hoặc đè bẹp BDB 983, KB 1375, dạng ĐỘNG TÍNH 
TỪ (Qal PARTICIPLE)) người nghèo (người túng thiếu tương đương với người hèn hạ trong xứ 
và người bị bỏ rơi...túng thiếu, xem câu 6) bởi những người giàu có và có quyền thế chính trị 
(xem 2:7; 5:11,12). 
 
8:5 Các người giàu có, có quyền hành và thế lực không thể chờ đợi các hội họp tôn giáo (kỳ trăng 
mới, xem Dân số Ký 28:11; II Các vua 4:23 và ngày Sa-bát, xem Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13-17) qua 
đi để họ có thể âm mưu thực hiện những kế hoạch bất hợp pháp của họ, sai trật, và bất công đối 

BẢN NASB 8:4-6 
4 Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong 
đất, hãy nghe điều nầy. 5 Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có 
thể bán lúa miến, và ngày sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha, thêm 
nặng siếc-lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt; 6 đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn 
nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì? 



với người nghèo: (1) làm ra loại thúng đong lúa nhỏ hơn, (2) tăng trọng lượng quả cân (siếc-lơ), 
(3) sử dụng cân dối trá ; và (4) bán vỏ của lúa mì (những hạt lúa rơi xuống bụi bẩn, BDB 655, 
hoặc những hạt lúa lép rơi khỏi cái sàng, xem 9:9) chung với lúa mì. Tất cả những điều này ám 
chỉ đến việc lừa gạt người nghèo khi họ mua thực phẩm (xem Lê-vi Ký 19:35-36; Phục truyền 
Luật lệ Ký 25:13-16; Châm ngôn 20:10). 

Động từ bán (BDB 991, KB 1404) và mở (BDB 834, KB 986) đều là dạng CỔ VŨ, 
KHÍCH LỆ (COHORTATIVE). Sự tham muốn bóc lột của những thương gia này rất mạnh mẽ 
đến nỗi những hành động đó điều khiển tấm lòng của họ. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: ĐO TRỌNG LƯỢNG VÀ DUNG TÍCH Ở VÙNG CẬN ĐÔNG 
 

Việc đong đo (lường) trong thương mại rất quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp 
cổ xưa. Kinh Thánh kêu gọi người Do Thái ngay thẳng trong các giao dịch của họ với nhau 
(xem Lê vi Ký 19:35-36; Phục truyền Luật lệ Ký 25:13-16; Châm ngôn 11:1; 16:11, 20:1). 
Vấn đề thực sự không chỉ là sự trung thực, nhưng còn do các đơn vị và hệ thống được sử dụng 
tại xứ Pa-léc-tin không được tiêu chuẩn hóa. Có vẻ như có hai bộ quả cân: một loại nhẹ, một 
loại nặng cho mỗi trường hợp tính trọng lượng (xem quyển The Interpreter's Dictionary of the 
Bible, quyển 4, trang 831). Ngoài ra, hệ thống thập phân (cơ số 10) của Ai Cập đã được kết 
hợp với hệ lục phân (cơ số 6) của vùng Mê-sô-bô-ta-mi. 

Nhiều đơn vị về kích thước và số lượng được dựa theo các bộ phận cơ thể con người, 
tải trọng của súc vật, và các đồ chứa ngũ cốc của nông dân, không có một thứ nào được tiêu 
chuẩn hóa. Do đó, các bảng đối chiếu giá trị được dùng để ước tính và dự đoán. Cách dễ nhất 
để biết được việc đo lường là dựa trên một biểu đồ có liên quan giữa các đơn vị. 
 
I. Các từ ngữ thuộc dung tích thường được sử dụng 

A. Các đơn vị đo lường cho loại khô  
1. Hô-me (BDB 330, có thể là sức chở của một con lừa, BDB 331), xem Lê-vi Ký 

27:16; Ô-sê 3:2 
2. Letekh (hoặc lethech, BDB 547), xem Ô-sê 3:2 (một hô-me rưởi). 
3. Ê-pha (BDB 35), xem Xuất Ê-díp-tô Ký 16:36; Lê-vi Ký 19:36; Ê-xê-chi-ên 45:10-

11,13,24 
4. Se'ah (bản tiếng Việt dịch là “đấu”) (BDB 684), xem Sáng thế Ký 18:6, I Sa-mu-ên 

25:18, I Các vua 18:32 
5. Ô-me (BDB 771 II, có thể là một bó: [một hàng cây ngũ cốc đã ngã], BDB 771 I), 

xem Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16,22,36; Lê-vi Ký 23:10-15 
6. Issaron (BDB 798, một phần mười), xem Xuất Ê-díp-tô Ký 29:40; Lê-vi Ký 14:21 
7. Qav (bản tiếng Việt dịch là “một gốc tư ô”) (hoặc kab, BDB 866), xem II Các vua 

6:25 
B. Các đơn vị đo lường chất lỏng 

1. Cô-rơ (BDB 499), xem I Các vua 5:2,25; Ê-xê-chi-ên 45:14 
2. Bát (BDB 330, bằng với một Ô-me), xem II Sử ký 2:10; Ê-xê-chi-ên 45:10-11,14 
3. Hin (BDB 228), xem Xuất Ê-díp-tô Ký 29:40; Lê-vi Ký 19:36; Ê-xê-chi-ên 45:24 
4. Lót (BDB 528), xem Lê-vi Ký 14:10,12,15,21,24 



 

C. Biểu đồ (lấy từ quyển Ancient Israel của Roland deVaux, tập 1, trang 201 và quyển 
Encyclopedia Judaica, tập 16, trang 379). 
Hô-me (khô) = cô-rơ (chất lỏng) 1          
Ê-pha (khô) = bát (chất lỏng)         10     1         
Se'ah (khô)                                     30     3    1 
Hin (chất lỏng)                                60     6    2    1 
Ô-me / issaron (khô)                       100   10   -    -    1 
Qav / kab (khô)                               180   18  6    3    -   1 
Lót (chất lỏng)                                 720   72  24  12  -   4   1 
 
(1 hô-me = 10 ê-pha = 30 se’ah = 60 hin = 100 ô-me = 180 qav = 720 lót). 
 

II. Những đơn vị trọng lượng được sử dụng thường xuyên nhất 
A. Ba đơn vị trọng lượng thông dụng nhất là ta-lâng, siếc-lơ, và ghê-ra. 

1. Đơn vị trọng lượng lớn nhất trong Cựu Ước là ta-lâng. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 
38:25-26 mà chúng ta biết rằng một ta-lâng tương đương với 3.000 siếc-lơ (trọng 
lượng làm tròn số, BDB 503). 

2. Chữ siếc-lơ (BDB 1053, trọng lượng) được sử dụng rất thường xuyên đến nỗi nó 
được thừa nhận mà không được kể ra trong bản văn. Có một số giá trị của siếc-lơ 
được nêu trong Cựu Ước. 
a. Tiêu chuẩn thương mại (xem Sáng thế Ký 23:16 trong bản NASB) 
b. Siếc-lơ của đền thờ (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13 bản NASB) 
c. Theo cân của nhà vua (II Sa-mu-ên 14:26 bản NASB), còn gọi là cân của 

hoàng gia trong bản giấy cói Elephantine Papyri. 
3. Ghê-ra (BDB 176 II) có giá trị 1/20 của siếc-lơ (xem Xuất Ê-díp-tô 30:13). 

Những tỷ lệ này khác biệt giữa Mê-sô-bô-ta-mi và Ai Cập. Y-sơ-ra-ên dựa theo 
cách định giá thông dụng nhất trong xứ Ca-na-an (Ugarit). 

4. Mi-na (BDB 584) có giá trị là 50 hoặc 60 siếc-lơ. Đơn vị này được tìm thấy trong 
các sách phần sau của Cựu Ước (xem Ê-xê-chi-ên 45:12; Ê-xơ-ra 2:69; Nê-hê-mi 
7:70-71). Ê-xê-chi-ên sử dụng tỷ lệ 60-1, trong khi trong xứ Ca-na-an sử dụng tỷ 
lệ 50-1. 

5. Beka (BDB 132, nửa siếc-lơ, xem Sáng thế Ký 24:22) được sử dụng chỉ có hai 
lần trong Cựu Ước (xem Sáng thế Ký 24:22; Xuất Ê-díp-tô Ký 38:26) và có giá 
trị nửa siếc-lơ. Tên của nó có nghĩa là phân chia. 

B. Biểu đồ 
1. Dựa theo Xuất Ê-díp-tô Ký 
Ta-lâng       1 
Mi-na         60           1 
Siếc lơ        3.000      50       1  
Beka           6.000 *   100     1 
(Ghê-ra cũng là 6.000 theo Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13; Lê-vi Ký 27:25; Dân số Ký 3:47; 
18:16; Ê-xê-chi-ên 45:12). 
 



 
 “trăng mới” Chi tiết này đề cập đến phong tục cổ xưa giữ ngày lễ tôn giáo vào ngày đầu 
tháng (xem Dân số Ký 28:11; II Các vua 4:23). Nên nhớ là những người Do Thái sử dụng âm 
lịch. 
 
 “cân dối giả” Dạng SỞ HỮU CÁCH này (BDB 24, 941) cho thấy sự không ngay thẳng và dối 
trá của các doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là đối với người nghèo (xem Mi-chê 6:10-11). 
Đức Chúa Trời ghét sự dối trá này (xem Châm-ngôn 11:1). Không bao giờ có việc “đây chỉ là 
chuyện làm ăn” nên chẳng liên quan gì với Đức Chúa Trời hay là dân sự của Ngài. Sự bóc lột bày 
tỏ một tấm lòng ích kỷ, tham lam, và sa đọa. 
 
8:6 Câu này đưa ra ví dụ vì sao mà những người nghèo không thể mua thức ăn nên buộc phải bán 
mình hoặc gia đình của họ làm nô lệ chỉ vì một số tiền nhỏ nhoi (một đôi dép, xem 2:6). 

Những thương gia giàu có xấu xa đến nỗi bán ngũ cốc trộn với trấu, đất, sỏi, v.v. . . 
Với lợi nhuận có được từ những việc mua bán gian lận này mà họ càng mua thêm nhiều nô lệ. Vì 
vậy, chính người nghèo phải trả giá cho việc bóc lột người nghèo. 

 
8:7 “Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề” Trong A-mốt, Đức Giê-
hô-va thề nhiều lần như một cách để chứng minh rằng những lời của Ngài là xác thật: 

1. Chúa đã thề bởi sự thánh khiết của Ngài, 4:2 
2. Chúa đã thề bởi chính Ngài, 6:8 
3. Chúa đã thề bởi sự tự hào của Gia-cốp, 8:7 
Cụm từ này có thể có vài nghĩa: (1) Sự vinh quang của Chúa trên dòng dõi của Gia-cốp 

(xem I Sa-mu-ên 15:29). Bản TEV dịch là “Chúa, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã thề”; (2) vì 
không có chổ khác mà Đức Chúa Trời thề bởi một người nào khác, điều này có thể có nghĩa, 

(1 ta-lâng = 60 mi-na = 3000 siếc-lơ = 6000 beka). 
2. Dựa theo Ê-xê-chi-ên 
Ta-lâng   1 
Mi-na     60             1 
Siếc-lơ    3.600        60          1 
Beka       7.200        120        2       1 
Ghê-ra    72.000      1.200     20     10     1 
(1 ta-lâng = 60 mi-na = 3.600 siếc-lơ = 7.200 beka = 72.000 ghê-ra). 

BẢN NASB 8:7-10 
7 Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề nầy: Ta chắc sẽ chẳng hề 
quên những việc làm của chúng nó! 8 Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân 
cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như Sông cái, nó sẽ lung lay và 
lún xuống như Sông của Ê-díp-tô vậy. 9 Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, 
ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. 
10 Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca 
thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất nầy 
trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay. 



“Chúa, mà Y-sơ-ra-ên tự hào, đã thề” (quyển Handbook của UBS, trang 165), hoặc (3) dân sự 
của Gia-cốp đã trở nên luôn luôn độc ác và Chúa có thể thề bởi tình trạng không thay đổi của họ 
(xem 6:8). 
 
 “Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó” Đây là một lời tuyên bố rất 
mạnh mẽ. 

1. ĐỘNG TÍNH TỪ GIẢ ĐỊNH (HYPOTHETICAL PARTICLE), (אט) 
2. Dạng ĐỘNG TỪ KHÔNG HOÀN THÀNH Qal (Qal IMPERFECT VERB) “quên” 

(BDB 1013, KB 1489) 
3. DANH TỪ “vĩnh viễn,” “liên tục” (BDB 664) 

Những thương gia bóc lột này sẽ phải trả lời về những tội ác chống lại cả anh chị em của giao 
ước và giao ước của Chúa. 
 
8:8 Đây là một câu hỏi dẫn đến sự trả lời xác nhận. Câu này dường như sử dụng hình ảnh của (1) 
một trận động đất đã đề cập trong 1:1 hay (2) sự phá hủy do lũ lụt hàng năm của sông Nile ở Ai 
Cập (xem 9:5; Giê-rê-mi 46:7-8). Bởi vì ĐỘNG TỪ này (BDB 176, KB 204, dạng HOÀN 
THÀNH Niphal (Niphal PERFECT)) được dùng để mô tả Giô-na bị đưa đi ra khỏi sự hiện diện 
của Đức Giê-hô-va (xem Giô-na 2:4), nên nó có thể có nghĩa bóng để chỉ sự lưu đày khỏi đất hứa 
(xem 9:1-4,5). Cũng chữ này được dùng để chỉ Đức Giê-hô-va đuổi các dân Ca-na-an ra khỏi đất 
hứa, nhưng giờ đây thì Y-sơ-ra-ên đang vị đuổi đi bởi vì tội lỗi và sự thờ hình tượng của họ. 
 
8:9 Câu này đã được hiểu theo nhiều cách: (1) ngôn ngữ về tận thế như trong Ê-sai 13:10; Giô-ên 
2:2; 3:15; Mi-chê 3:6; (2) ám chỉ đến các tai vạ trong xứ Ai Cập là những điểm chính yếu của sự 
rủa sả trong Phục truyền Luật lệ Ký 27-29; hoặc (3) diễn tả theo nghĩa đen về sự nhật thực (xem 
5:18-20). 

Theo một nghĩa nào đó thì sự hỗn loạn cả vũ trụ của công trình sáng tạo đang tiếp tục xảy 
ra. Bối cảnh hoàn hảo dành cho sự thông công giữa Đức Giê-hô-va với với nhân loại đã một lần 
nữa bị phá hoại. Thiên nhiên được biết là đang ở trong sự hỗn loạn (xem Rô-ma 8:19-22). 

Điều trớ trêu là nước có thể là sự hủy diệt (tức là, lũ lụt) hoặc là một biểu tượng cho sự 
chúc phước của Chúa (xem 5:24). Nhân loại sẽ kinh nghiệm được điều này hoặc là điều kia. Có 
một cuộc thảo luận lý thú về chữ “biển” xem NIDOTTE, quyển 2, trang 461-466. 
 
 “khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày” ĐỘNG TỪ này (BDB 364, KB 361, dạng HOÀN 
THÀNH (Hiphil PERFECT)) dùng để chỉ hành động của Chúa. Nó có thể nhắc đến tai vạ tối tăm 
trong xứ Ai Cập (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-22; Thi thiên 105:28). Ở đây nó dùng để chỉ Chúa 
đem bóng tối đến, cả theo nghĩa đen (xem 5:8) và nghĩa bóng (xem các câu 11-12). Sự sáng của 
Y-sơ-ra-ên chỉ là tối tăm (xem Giê-rê-mi 13:16). 
 
8:10 Đây là một loạt các nghi thức than khóc (các bài hát tang lễ, đồ tang, sự cạo đầu) về sự phán 
xét của Chúa đối với sự thờ phượng của Y-sơ-ra-ên. Sự thờ phượng của họ sẽ đổi thành sự than 
khóc đắng cay, giống như cái chết của con một (xem Giê-rê-mi 6:26; Xa-cha-ri 12:10). 
 
 “mọi đầu đều sói” Bởi vì Y-sơ-ra-ên có gắn kết với những việc thờ thần sinh sản của dân Ca-
na-an nên chữ này có thể ám chỉ đến “cạo” (tóc, râu) (xem Mô-áp, Ê-sai 15:2; Giê-rê-mi 48:37; 
Phi-li-tin, Giê-rê-mi 47:5; và Phi-nê-xi, Ê-xê-chi-ên 27:31), tất cả đều có ý nói đến sự thờ lạy 



ngoại giáo (xem Lê-vi Ký 21:5). 
Nhưng nó cũng có thể ám chỉ đến sự bứt tóc trên đầu như là một dấu hiệu của sự than 

khóc (xem Mi-chê 1:16; Ê-xê-chi-ên 7:18). 
 
 “một ngày cay đắng” Chữ này (BDB 600) được dùng cho sự đau buồn về cái chết (xem 5:16-
17). Họ đang trông chờ điều ngược lại (xem 5:18-20). Đây là một cách úp mở để nói về ngày đó, 
ngày của Chúa. Xem ghi chú trong 2:16. 

 
8:11 Có thể chổ nầy trong Cựu Ước đã khởi nguồn cho một phần trong bài giảng các phước lành 
của Chúa Giê-xu (xem Ma-thi-ơ 5:6) và cũng có thể liên quan đến Ma-thi-ơ 4:4, nơi đây Chúa 
Giê-xu trích dẫn Phục truyền Luật lệ Ký 8:3. Y-sơ-ra-ên đã nghĩ rằng họ có tất cả những gì họ 
cần, nhưng thật ra điều mà thực sự tất cả chúng ta cần là sự tương giao với Chúa. 
 
8:12 Chi tiết này cho thấy sự tìm kiếm Chúa cuốn cuồng nhưng vô ích. Đây thật là cách dùng ẩn 
dụ để gây sốc. Đức Chúa Trời bởi tình yêu đã tìm kiếm con người, nhưng sẽ đến một ngày họ sẽ 
không thể tìm thấy Ngài. Con người được tạo dựng cần phải có mối thông công với Chúa (xem 
Sáng thế Ký 1:26-27). Địa ngục là loại bỏ mọi khả năng được ở (hiện hữu, sống) với Ngài. 
 
 “từ biển nầy đến biển khác” Đối với một người ở xứ Pa-léc-tin thì điều này có ý nói từ Địa 
Trung Hải đến Biển Chết. Trên thực tế nó không phải là rất xa, nhưng có nghĩa là từ đầu này đến 
đầu kia của đất nước. 
 
8:13 Ngay cả những người trai trẻ và mạnh mẽ cũng không thể tìm được Chúa. Kẻ trai trẻ kiệt 
sức là một hình ảnh ẩn dụ để chỉ sự đoán xét của Đức Giê-hô-va (xem Ê-sai 51:20). 
 
8:14 “tội lỗi của Sa-ma-ri” Chi tiết này nói đến các bò con vàng (xem I Các vua 12:28; Ô-sê 
8:5-6; 10:5) được dựng lên tại các thành phố Đan và Bê-tên bởi Giê-rô-bô-am I (922 TC). Chúng 
có mục đích cạnh tranh với đền thờ Giê-ru-sa-lem là nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vì cớ 
những đền thờ này mà tất cả các vị vua của các chi phái phía bắc đều bị các tiên tri lên án. 

Có thể có một cách hiểu khác về bản văn này dựa theo bản văn Masoretic. Nó có cụm từ, 
Ashima của Sa-ma-ri (xem II Các vua 17:30). Nếu đúng vậy, thì điều này sẽ nói đến nữ thần sinh 
sản của Ca-na-an. Cho dù dẫn chứng nào là chính xác thì nó vẫn phản ảnh sự thờ phượng sai bậy 
của mười chi phái phía Bắc là Y-sơ-ra-ên. 
 

BẢN NASB 8:11-14 
 11 Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong 
đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của 
Đức Giê-hô-va. 12 Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương 
bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm 
được. 13 Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì 
khát. 14 Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề rằng: Hỡi Đan, thật như thần 
ngươi sống! Thật như đường của Bê-e-Sê-ba sống! Hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống, 
và không dậy được nữa. 



 “Thật như đường của Bê-e-Sê-ba sống” Đây là một đề cập khác thường. Bê-ê-shê-ba là một 
thành phố nằm ở miền nam Giu-đa. Nó đã được nói đến trước đó trong 5:5. Có thể là cuộc hành 
trình hoặc con đường này có những hiệp hội thờ thần tượng. Có thể chữ “đường” là đặc ngữ theo 
nghĩa đường lối (cách thức) giảng dạy hay lễ nghi. Chính xác như thế nào hay điều gì có liên hệ 
với sự thờ thần tượng này thì không rõ. 

Cũng có thể nó nhấn mạnh vào vị trí địa lý để cho cái gì được đề cập ở đây (ví dụ như từ 
Đan đến Bê-ê-sê-ba, xem Các quan xét 20:1; I Sa-mu-ên 3:20) cùng đi song song với câu 12. 
Dân sự giao ước này đã phạm tội thờ thần tượng trong cả đất hứa, nhưng giờ đây họ lại cuốn 
cuồng tìm kiếm Đức Giê-hô-va khắp nơi trong cả nước, nhưng họ sẽ không tìm thấy Ngài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-MỐT ĐOẠN 9 
 

CÁC CÁCH CHIA ĐOẠN THEO CÁC BẢN DỊCH HIỆN ĐẠI 
 

NKJV NRSV TEV NJB 

 Năm khải tượng về sự phán xét 
của Chúa và lời tiên tri về sự 
phục hồi (7:1-9:15) 

 Những khải tượng (7:1-
9:10) 

Sự tàn phá Y-sơ-ra-ên Khải tượng thứ năm Sự phán xét của Chúa Khải tượng thứ năm: Sự 
sụp đổ của đền thờ 

9:1-4 9:1-4 9:1-4 9:1-4 

 Lời tụng ngợi thứ ba  Lời chúc tụng 

9:5-6 9:5-6 9:5-6 9:5-6 

 Y-sơ-ra-ên không có đặc quyền 
về phương diện đạo đức 

 Những tội nhân sẽ hư mất 

9:7-10 9:7-8 9:7-8 9:7-10 

 9:9-10 9:9-10  

Y-sơ-ra-ên sẽ được phục 
hồi 

Lời tiên tri về sự phục hồi triều 
đại Đa-vít 

Sự phục hồi trong tương lai 
của Y-sơ-ra-ên 

Những phương diện của sự 
phục hồi cùng với sự sung 
túc vùng nông thôn 

9:11-12 9:11-12 9:11-12 9:11-15 

 Lời tiên trị về thời đại vàng son 
sẽ đến 

  

9:13-15 9:13-15 9:13-15  

 
CHU KỲ ĐỌC LẦN THỨ BA (xem trang vii) 

THEO DÕI Ý ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN THỦY THEO TỪNG PHÂN ĐOẠN 
 

Đây là tập hướng dẫn giải kinh, có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tự làm công việc giải 
kinh. Mỗi người chúng ta phải bước đi trong sự soi sáng mình có được. Chính bạn, cuốn Kinh 
thánh, và Đức Thánh Linh đóng vai trò ưu tiên trong việc giải nghĩa. Bạn không nên giao trọn 
điều này cho nhà giải kinh.  

 
Đọc hết đoạn này trong một lần đọc. Xác định các chủ đề. Đối chiếu cách chia đoạn theo chủ 

đề của bạn với các bản dịch hiện đại. Cách chia đoạn không được linh cảm nhưng nó là chìa khóa 
để theo dõi ý tưởng của tác giả nguyên thủy, vốn là trọng tâm của việc giải nghĩa. Mỗi phân đoạn 
đều có một và chỉ một chủ đề. 

 
5. Phân đoạn 1 

 
6. Phân đoạn 2 

 
7. Phân đoạn 3 



 
8. Vân vân… 

 
NGHIÊN CỨU TỪ NGỮ 

 
9:1 Chi tiết này đề cập đến sự hủy phá một địa điểm thờ phượng linh thiêng (bàn thờ), gây ra bởi 
trận động đất (xem 1:1; 8:7-10; 9:1,9). Người Do Thái tin tưởng nơi mối quan hệ giao ước của họ 
với Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ bởi sự thờ phượng tôn giáo hỗn tạp của họ 
(xem 5:21-24; 8:10). 
 
 “đánh các đầu cột” Động từ này (BDB 645, KB 697) là dạng MỆNH LỆNH Qal (Qal 
IMPERATIVE). Câu này có hai MỆNH LỆNH và một thì KHÔNG HOÀN THÀNH Qal (Qal 
IMPERFECT) được sử dụng như một ƯỚC MUỐN (JUSSIVE) (tức là, trận động đất BDB 950, 
KB 1271). 

Chữ “đầu cột” (BDB 499) ám chỉ đến đỉnh đầu được chạm trổ trang trí của hàng trụ đỡ. 
 
 “các ngạch cửa” Ngạch cửa (BDB 706) đề cập đến các khung cửa đền thờ (xem Ê-sai 6:4). 
 
 “đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó” Đây là ám chỉ đến sự hủy diệt các kẻ thờ phượng 
(ngoại giáo) bởi các hiện tượng siêu nhiên, tương tự như Sam-sôn phá hủy đền thờ của dân Phi-
li-tin trong Các Quan Xét 16:23-30. Ở đây cách thức dường như là một trận động đất có sự linh 
ứng về thời gian và địa điểm. 
 
 Ba dòng cuối của câu 1 khẳng định rằng không có người Do Thái nào sẽ hoàn toàn thoát khỏi 
sự phán xét của Đức Chúa Trời (xem câu 2-3). Nó tương tự như ý nghĩa trong 5:19. 

Thể loại văn chương tiên tri được đặc trưng bởi những phân đoạn của sự phán xét được 
đặt bên cạnh những phân đoạn của sự cứu rỗi. Chương này là một ví dụ điển hình. 

1. câu 1-10, sự phán xét 
2. câu 11-15, sự cứu rỗi 

Cả hai đều đúng, nhưng có những điều kiện/trường hợp tùy theo lòng thương xót của Đức Chúa 
Trời cũng như đức tin/sự ăn năn của con người. Sẽ có một phần còn lại của người Do Thái tồn tại 
để hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời! 
 

BẢN NASB 9:1-4 
1 Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu cho những 
ngạch cửa bị rúng động; hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó! Kẻ nào sót lại trong 
chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm, không một người nào trốn được, không một người 
nào lánh khỏi. 2 Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu 
chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. 3 Dầu chúng nó ẩn 
mình nơi chót núi Cạt-mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh 
khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó. 4 Ví bằng chúng nó đi 
làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. 
Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa, chẳng phải để làm phước cho. 



9:2-3 Những câu này miêu tả sự vô ích của việc cố gắng thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa 
Trời (xem Gióp 34:22; Giê-rê-mi 23:24; Ê-sai 29:15). Các phép ẩn dụ được sử dụng tương tự 
như trong Thi thiên 139:8, 9-12 (cũng tham khảo Châm ngôn 15:11). 
 
9:2 “Dầu chúng nó đào đến âm phủ” “Âm phủ” (Sheol) (BDB 982, trong Ê-sai 5:14; 14:9; 
28:15,18; 38:10) ám chỉ đến nơi giữ người chết. Nó được mô tả như là trong lòng đất (phải “đào 
đến”). Điều này tương tự như khi người ta cố gắng trốn trong các hang động trong Ê-sai 2:10,19-
21; Lu-ca 23:30; và Khải huyền 6:15-16. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: NGƯỜI CHẾT Ở ĐÂU? 

I. Cựu Ước 
A. Cả nhân loại đến She’ol (không rõ từ nguyên), là một cách đề cập đến cái chết hay là 

phần mộ thường xuất hiện trong thể loại văn chương khôn ngoan và sách Ê-sai. Theo 
Cựu Ước, nó là sự hiện hữu không cảm xúc, mờ ảo nhưng có nhận thức (xem Gióp 
10:21-22; 38:17; Thi-thiên 107:10,14). 

B. Đặc tính của She’ol  
1. liên hệ với sự phán xét (bằng lửa) của Đức Chúa Trời, Phục-truyền Luật-lệ Ký 

32:22 
2. gắn liền với hình phạt trước Ngày Đoán Xét, Thi-thiên 18:4-5 
3. liên kết với chữ Abaddon (sự huỷ diệt), nhưng cũng mở rộng chỉ về Đức Chúa 

Trời, xem Gióp 26:6; Thi-thiên 139:8; A-mốt 9:2 
4. liên hệ với khái niệm “hố” (mồ mả), Thi-thiên 16:10; Ê-sai 14:15; Ê-xê-chi-ên 

31:15-17 
5. kẻ ác xuống thẳng đến She’ol đang khi còn sống, Dân-số Ký 16:30,33; Thi-thiên 

55:15 
6. thường được mô tả như là một con thú có mõm lớn, Dân-số Ký 16:30; Ê-sai 5:14; 

14:9; Ha-ba-cúc 2:5 
7. người ở nơi đó gọi là Shades, Ê-sai 14:9-11 

II. Tân Ước 
A. Chữ She’ol trong tiếng Do thái được dịch sang tiếng Hy lạp là Hades (thế giới vô hình) 
B. Đặc tính của Hades  

1. đề cập đến cái chết, Ma-thi-ơ 16:18 
2. liên kết với sự chết, Khải-huyền 1:18; 6:8; 20:13-14 
3. thường trình bày tương tự như nơi của sự hình phạt đời đời (Gehenna), Ma-thi-ơ 

11:23 (trích dẫn Cựu Ước); Lu-ca 10:15; 16:23-24 
4. thường trình bày tương tự như phần mộ, Lu-ca 16:23 

C. Sự phân biệt khả dĩ theo các tu sĩ Do-Thái-Giáo  
1. Nơi dành cho người công chính gọi là thiên đàng (thật ra là một tên gọi khác chỉ 

thiên đàng, xem II Cô-rinh-tô 12:4; Khải-huyền 2:7), Lu-ca 23:43 
2. Phần dành cho người độc ác gọi là Tartarus, II Phi-e-rơ 2:4, là nơi giam giữ những 

ác thần (xem Sáng-thế Ký 6; I Hê-nóc) 
D. Gehenna        

1. Phản ảnh cụm từ trong Cựu Ước “thung lũng của các con trai Hinnom,” (phía nam 



 

của Giê-ru-sa-lem). Đó là nơi các trẻ em bị cúng tế cho thần lửa của người 
Phoenician, Molech (xem II Các Vua 16:3; 21:6; II Sử ký 28:3; 33:6), tập tục này 
bị nghiêm cấm trong Lê-vi Ký 18:21; 20:2-5 

2. Giê-rê-mi đổi địa điểm này từ nơi thờ phượng ngoại giáo thành nơi cho sự phán 
xét của Đức Giê-hô-va (xem Giê-rê-mi 7:32; 19:6-7). Nó trở thành nơi của sự 
phán xét đời đời trong I Hê-nóc 90:26-27 và Sib. 1:103. 

3. Người Do thái trong thời của Đức Chúa Giê-xu kinh hãi bởi tập tục dâng hiến trẻ 
em để thờ phượng thần ngoại bang của tổ phụ họ đã biến nơi đây thành bãi rác cho 
Giê-ru-sa-lem. Nhiều hình ảnh ẩn dụ về sự phán xét đời đời của Đức Chúa Giê-xu 
xuất phát từ bãi rác này (lửa, khói, sâu bọ, mùi hôi, xem Mác 9:44,46). Chữ 
Gehenna chỉ được dùng bởi Đức Chúa Giê-xu (ngoại trừ trong Gia-cơ 3:6). 

4. Cách sử dụng chữ Gehenna của Đức Chúa Giê-xu  
a. lửa, Ma-thi-ơ 5:22; 18:9; Mác 9:43 
b. vĩnh viễn, Mác 9:48 (Ma-thi-ơ 25:46) 
c. nơi huỷ diệt (cả linh hồn và thể xác), Ma-thi-ơ 10:28 
d. tương đương với She’ol, Ma-thi-ơ 5:29-30; 18:9 
e. đặc tính của kẻ ác là “con địa ngục” Ma-thi-ơ 23:15 
f. kết án, Ma-thi-ơ 23:33; Lu-ca 12:5 
g. khái niệm Gehenna tương đương với sự chết thứ hai (xem Khải-huyền 2:11; 

20:6,14) hoặc là hồ lửa (xem Ma-thi-ơ 13:42,50; Khải-huyền 19:20; 20:10,14-
15; 21:8). Có thể rằng hồ lửa là nơi giam giữ đời đời cho con người (theo chữ 
She’ol) và các ác thần (theo chữ Tartarus, II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6 hay là địa 
ngục, xem Lu-ca 8:31; Khải-huyền 9:1-10; 20:1,3). 

h. Nơi này không dành cho con người nhưng cho Sa-tan và những quỷ sứ của nó, 
Ma-thi-ơ 25:41 

E. Bởi sự chồng chéo ý nghĩa của ba chữ She’ol, Hades, và Gehenna có lẽ  
1. trong nguyên thủy cả nhân loại sẽ đến She’ol/Hades 
2. trải nghiệm của họ nơi đó (tốt hay xấu) càng tăng thêm sau ngày phán xét, nhưng 

chỗ dành cho kẻ ác vẫn là một (đây là lý do bản Kinh thánh KJV dịch chữ hades 
(phần mộ) giống như chữ gehenna (địa ngục). 

3. chỉ trong bản văn Tân Ước mới nhắc đến sự đau đớn trước ngày phán xét trong 
Lu-ca 16:19-31 (câu chuyện La-xa-rơ và người giàu có). She’ol được mô tả là nơi 
của sự hình phạt ngay hiện tại (xem Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:22; Thi-thiên 18:1-
5). Tuy nhiên, chúng ta không thể xây dựng giáo lý chỉ dựa vào câu chuyện này. 

III. Nơi ở trung chuyển giữa cái chết và sự phục sinh  
A. Tân Ước không dạy về “sự bất diệt của linh hồn”, là một trong vài quan điểm cổ xưa 

về đời sau.  
1. linh hồn con người đã hiện hữu trước đời sống thể chất của họ  
2. linh hồn con người tồn tại trước và sau cái chết thuộc thể  
3. thông thường thân thể bị xem như ngục tù giam giữ linh hồn và cái chết được xem 

như là sự phóng thích linh hồn trở về trạng thái trước đó.  
B. Tân Ước gợi ý cách gián tiếp về giai đoạn lìa khỏi thân xác giữa cái chết và sự phục 

sinh  



 

 “dầu chúng nó trèo lên trên trời” Đây là nơi chốn đối nghịch về không gian với Sheol. 
Ngôn ngữ của những câu này (câu 1-4) gợi nhớ lại Thi thiên 139:8. Không có nơi nào trốn khỏi 
Đức Chúa Trời! 

Trong câu này “trời” có thể ám chỉ đến khoảng không bên trên trái đất (xem Sáng thế Ký 
1:1,14-19,20) chứ không phải là “ngai của Đức Chúa Trời” (mặc dù trong Ê-sai 14:12-14 dường 
như kết hợp các khái niệm tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ ba của người Do Thái). 
 
9:3 “nơi chót núi Cạt-mên” Đây có thể là một phép ẩn dụ kép: (1) địa điểm này có thảm thực 

1. Đức Chúa Giê-xu nói về sự phân chia giữa thân xác và linh hồn, Ma-thi-ơ 10:28 
2. Áp-ra-ham có thể có thân thể hiện thời, Mác 12:26-27; Lu-ca 16:23 
3. Môi-se and Ê-li có thân thể trong Sự Hóa Hình, Ma-thi-ơ 17 
4. Phao-lô quả quyết rằng trong sự đến lần thứ hai, các linh hồn ở với Đấng Christ 

sẽ được nhận lấy một thân thể mới trước nhất, II Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 
5. Phao-lô khẳng định rằng những tín hữu sẽ nhận lãnh thân thể thiêng liêng mới 

trong Ngày Phục Sinh, I Cô-rinh-tô 15:23,52 
6. Phao-lô khẳng định rằng những tín hữu sẽ không đến Hades, nhưng khi chết ở 

với Đức Chúa Giê-xu, II Cô-rinh-tô 5:6,8; Phi-líp 1:23. Đức Chúa Giê-xu đã đắc 
thắng sự chết và đem những người công chính lên thiên đàng với Ngài, I Phi-e-
rơ 3:18-22. 

IV. Thiên đàng  
A. Chữ này được sử dụng trong Kinh thánh với ba ý nghĩa. 

1. khoảng không phía trên trái đất, Sáng-thế Ký 1:1,8; Ê-sai 42:5; 45:18 
2. các tầng trời, Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:14; Thi-thiên 148:4; 

Hê-bơ-rơ 4:14; 7:26 
3. ngôi của Đức Chúa Trời, Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:14; I Các Vua 8:27; Thi-

thiên 148:4; Ê-phê-sô 4:10; Hê-bơ-rơ 9:24 (tầng trời thứ ba, II Cô-rinh-tô 12:2) 
B. Kinh thánh không tiết lộ nhiều đời sau. Có lẽ bởi vì nhân loại đã sa ngã không thể 

nào hay không có khả năng để hiểu (xem I Cô-rinh-tô 2:9). 
C. Thiên đàng là khái niệm cả về nơi chốn (xem Giăng 14:2-3) và là thân vị (xem II 

Cô-rinh-tô 5:6,8). Thiên đàng có thể là Vườn Ê-đên được phục hồi (Sáng-thế Ký 1-
2; Khải-huyền 21-22). Trái đất sẽ được tẩy sạch và phục hồi (xem Công-vụ 3:21; 
Rô-ma 8:21; II Phi-e-rơ 3:10). Hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:26-27) 
đã được khôi phục trong Đấng Christ. Giờ đây, mối tương giao gần gũi trong vườn 
Ê-đên có thể tái lập. 

Tuy nhiên, đây có thể là hình ảnh ẩn dụ (thiên đàng như là thành phố lớn theo 
hình khối vĩ đại theo Khải-huyền 21:9-27). I Cô-rinh-tô 15 mô tả sự khác biệt giữa 
hình thể vật chất và thể chất tâm linh giống như là so sánh giữa hột giống với cây 
lớn đã trưởng thành. Một lần nữa I Cô-rinh-tô 2:9 (một trích dẫn từ Ê-sai 64:4 và 
65:17) là nguồn hy vọng và lời hứa to lớn. Tôi biết rằng khi chúng ta xem thấy Ngài 
thì chúng ta được giống như Ngài (xem I Giăng 3:2). 

V. Những nguồn tài liệu hữu ích  
A. William Hendriksen, The Bilbe On the Life Hereafter 
B. Maurice Rawlings, Beyond Death’s Door 



vật rất dày (BDB 502 II) với nhiều hang động, hoặc (2) theo truyền thống đây là một địa điểm thờ 
tự (xem I Các vua 18). 
 
 “dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển” Đây rõ ràng là ẩn dụ chỉ những cố gắng của 
con người tội lỗi trốn tránh khỏi Đức Chúa Trời (xem Gióp 34:21-22; Thi thiên 139:9-12; Giê-rê-
mi 16:16-17). 

Người Do Thái là một dân tộc sa mạc. Họ đã sợ những vùng nước sâu, rộng lớn. Nơi 
chốn cuối cùng mà họ nghĩ đến để ẩn náu là vực sâu! 
 
 “ta cũng sẽ rắn cắn chúng nó tại đó” Đây là một ám chỉ đến các quái vật biển thần thoại, 
Lê-vi-a-than (xem Gióp 3:8; 41:1 Thi thiên 74:13-14; 104:26; Ê-sai 27:1) còn gọi là Ra-háp (xem 
Gióp 9:13; 26:12; Thi thiên 89:10; Ê-sai 51:9). Lưu ý Chúa truyền lệnh (BDB 845, KB 1010, 
dạng KHÔNG HOÀN THÀNH (Piel IMPERFECT)) cho con quái vật. 
 
9:4 Đây là một câu gây sốc. Cơn giận và sự phán xét của Chúa sẽ theo đuổi họ ngay cả trong sự 
lưu đày. Họ sẽ bị lùa đi như gia súc vào một quốc gia ngoại quốc, nhưng thậm chí ở nơi đó cái 
chết cũng sẽ chờ đợi họ! Đức Chúa Trời sẽ không bày tỏ lòng thương xót (xem Ô-sê 1:6; 2:4) bởi 
vì họ không còn là dân sự giao ước của Ngài (xem Ô-sê 1:9; 2:23). Câu này phản ánh những hậu 
quả từ việc vi phạm giao ước của Chúa (xem Lê-vi Ký 26, đặc biệt là câu 33). 
 
 “ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho” Đây hoàn 
toàn là sự đối lập với những lời hứa theo giao ước! Cùng một phép ẩn dụ và thuật ngữ này xuất 
hiện nhiều lần trong Giê-rê-mi (xem 21:10; 39:16; 44:11,27). Nó phản ánh phần rủa sả và chúc 
phước của Lê-vi Ký 26 và đặc biệt là Phục truyền Luật lệ Ký 27-29. 

Chú ý rằng Chúa có thẩm quyền ra lệnh cho những hành động xảy ra bên ngoài vùng đất 
hứa trong các quốc gia được cho là ở dưới sự kiểm soát bởi các vị thần khác. Các vị thần khác thì 
bất lực nhưng phải tuân theo. Chúng (các vị thần ngoại giáo) không có thật và không thể làm 
dừng lại cơn giận của Đức Giê-hô-va! 

 
9:5-6 Đây là bài cuối trong số ba bài tụng ngợi, thánh ca, bài thơ ca ngợi Đức Giê-hô-va như là 
Đấng Sáng Tạo (xem 4:13 và 5:8-9). 
 
9:5 Điểm này có thể là một ám chỉ đến trận động đất, 1:1; 8:8-9; 9:1 (nghĩa là, đất trở nên giống 
như sông Nile, dâng cao và hạ thấp). 
 
 “Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân” Danh hiệu này có trong 3:13; 4:13; 5:14,16,27; 6:8,14. 
Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2 và ghi chú vắn tắt trong 5:14. 
9:6 Đây là những ẩn dụ về sự sáng tạo khó dịch. Chúng nói về Đức Chúa Trời như là Đấng sáng 

BẢN NASB 9:5-6 
5 Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy 
dân cư nó khóc than; trọn cả đất dậy lên như Sông cái và lún xuống như Sông của Ê-
díp-tô. 6 Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các từng trời, đã lập vòng khung Ngài 
trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. 



tạo trời đất (xem Sáng thế Ký 1, Thi thiên 104). Ngài là Đấng điều khiển các thiên thể trên trời 
cùng với mọi nguồn nước (cả nước mặn và nước ngọt) tức là, mọi hình thức sức mạnh trong 
thiên nhiên. 

Tại đây có thể dịch là “kho mái vòm” (BDB 8) có nghĩa chỉ nhà kho. Nếu dịch như vậy 
thì câu 6a ám chỉ đến nơi ngự của Chúa còn câu 6b dùng để chỉ nơi ở của con người, cả hai đều 
được tạo ra bởi Đức Giê-hô-va (xem câu 5a, 6d). 
 
 “Danh Ngài là Đức Giê-hô-va” Xem chủ đề đặc biệt: Tên của thần linh trong 1:2. 

 
9:7-8 Quyển A Translator's Handbook on the Book of Amos của UBS có một điểm quan sát lý 
thú về mối liên hệ giữa câu 7 và 8. Câu 7 trình bày rất nhấn mạnh rằng Y-sơ-ra-ên không phải 
đặc biệt, độc đáo, hoặc đặc quyền, nhưng câu 8 lại cho thấy sự chăm sóc đặc biệt theo giao ước 
của Chúa cho dân tộc này (xem trang 181). Sự đối nghịch này cũng tồn tại trong Tân Ước. 

 

BẢN NASB 9:7-10 
 7 Đức Giê-hô-va có phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, ta há chẳng coi các ngươi như con cái 
của Ê-thi-ô-bi sao? Ta há chẳng từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Phi-li-
tin khỏi Cáp-tô, và người Sy-ri khỏi Ki-rơ, hay sao? 8 Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để 
trên nước có tội nầy, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất; nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà 
Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. 9 Vì nầy, ta sẽ truyền lịnh, và sẽ rải tan nhà Y-sơ-ra-
ên ra giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàng, mà không có một hột nào rơi 
xuống đất. 10 Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng: Hoạn 
nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, thì chúng nó sẽ chết bởi 
gươm. 

CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT: NHỮNG SỰ ĐỐI NGHỊCH (Trích từ phần Giới Thiệu Trọng 
Yếu trong Quyển 12, Tập Giải Kinh Sách Khải Huyền của tôi) 
 
SỰ ĐỐI NGHỊCH ĐẦU TIÊN (Các khái niệm chủng tộc, quốc gia, và địa lý của Cựu Ước 
so với tất cả các tín hữu trên thế giới) 

Các tiên tri Cựu ước tiên báo một sự phục hồi vương quốc Do thái ở xứ Pa-lét-tin có 
trung tâm là Giê-ru-sa-lem, nơi mà mọi nước trên đất họp lại để tôn vinh và phục vụ một nhân 
vật cầm quyền từ ngôi Đa-vít, nhưng Chúa Giê-su cũng như các sứ đồ trong Tân ước không 
bao giờ tập trung vào ý định này. Có phải Cựu ước cũng được thần cảm (Ma-thi-ơ 5:17-19)? 
Có phải các tác giả Tân ước đã bỏ qua những sự kiện quan trọng trong thời kỳ cuối cùng? 

Các nguồn thông tin về thời kỳ cuối cùng của thế giới gồm có: 
1. Các tiên tri Cựu Ước (Ê-sai, Mi-chê, Ma-la-chi) 
2. Các tác giả thể loại văn chương tận thế trong Cựu Ước (xem Ê-xê-chi-ên 37-39; 

Đa-ni-ên 7-12; Xa-cha-ri) 
3. Các tác giả Do thái thể loại văn chương tận thế thời kỳ giữa hai giao ước 

(intertestament), không được kinh điển (non-canonical) như là sách I Hê-nóc được 



 

nhắc đến trong sách Giu-đe 
4. Chính Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 24; Mác 13; Lu-ca 21) 
5. Các thư tín của Phao-lô (xem I Cô-rinh-tô 15; II Cô-rinh-tô 5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4-

5; II Tê-sa-lô-ni-ca 2) 
6. Các sách của Giăng (sách I Giăng và Khải huyền) 

Có phải tất cả các tài liệu này đều dạy về thời kỳ cuối cùng (các sự kiện liên quan, mốc thời 
gian, các nhân vật)? Nếu không, tại sao không? Có phải tất cả đều được linh cảm (ngoại trừ 
các sách viết ở thời kỳ giữa hai giao ước của người Do thái)? 

Thánh Linh bày tỏ lẽ thật cho các tác giả Cựu ước bằng các từ ngữ và thể loại mà họ 
có thể hiểu được. Tuy vậy, qua sự mặc khải liên tiến, Thánh Linh đã mở rộng các khái niệm 
lai thế học trong Cựu ước trong một mức độ phổ quát hơn (mà trong Ê-phê-sô 2:11-3:13 gọi 
là “sự huyền nhiệm trong Đấng Christ”). Sau đây là các ví dụ có liên quan: 

1. Thành Giê-ru-sa-lem trong Cựu Ước được dùng làm biểu tượng cho dân sự của 
Đức Chúa Trời (thành Si-ôn) nhưng được phóng chiếu vào trong Tân Ước như 
một thuật ngữ chỉ việc Đức Chúa Trời đón nhận tất cả những người ăn năn, tin 
nhận Ngài (thành Giê-ru-sa-lem mới trong Khải huyền 20-22). Sự mở rộng thần 
học từ một cái thành thuộc vật chất, theo nghĩa đen trở nên một dân của Đức 
Chúa Trời (gồm cả người ngoại và những tín hữu Do Thái) ám chỉ lời hứa của 
Đức Chúa Trời muốn cứu nhân loại sa ngã trong Sáng thế ký 3:15, ngay cả trước 
khi có một người Do thái hay một thành đô nào của người Do thái. Ngay đến sự 
kêu gọi Áp-ra-ham cũng bao gồm dân ngoại trong đó (Sáng thế ký 12:3). 

2. Trong Cựu ước, các kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời là các nước lân bang Cận 
đông, nhưng trong Tân ước, nó được mở rộng ra để chỉ tất cả những người vô tín, 
chống cự Đức Chúa Trời, và bị Sa-tan xui khiến. Cuộc chiến đã chuyển từ một sự 
xung đột trong khu vực theo địa lý đến một sự xung đột mang tầm vóc vũ trụ 
(xem sách Cô-lô-se). 

3. Lời hứa về một vùng đất, là điều gắn chặt trong Cựu ước (lời hứa cho Các tổ phụ 
trong Sáng thế Ký 12:7; 13:15; 15:7-15; 17:8) giờ đây đã trở thành lời hứa cho cả 
trái đất. Giê-ru-sa-lem mới trở thành một trái đất được tái tạo, không phải chỉ là 
vùng Cận đông hay riêng cho vùng Cận đông (Khải huyền 20-22). 

4. Một số ví dụ khác về khái niệm tiên tri trong Cựu Ước được mở rộng là (1) dòng 
dõi của Áp-ra-ham giờ đây được cắt bì trong tâm linh (xem Rô-ma 2:28-29); (2) 
dân sự giao ước hiện nay bao gồm cả dân ngoại (xem Ô-sê 1:10; 2:23, trích dẫn 
trong Rô-ma 9:24-26; cũng như Lê-vi Ký 26:12; Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45, trích 
dẫn trong II Cô-rinh-tô 6:16-18 và Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5; Phục truyền Luật lệ 
Ký 14:2, trích dẫn trong Tít 2:14); (3) đền thờ bây giờ là Chúa Giê-su và qua 
Ngài hội thánh địa phương (xem I Cô-rinh-tô 3:16) hoặc cá nhân tín hữu (xem I 
Cô-rinh-tô 6:19) và (4) ngay cả Y-sơ-ra-ên và các cụm từ Cựu Ước mô tả các đặc 
tính của nó giờ đây cũng để chỉ toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời (Y-sơ-ra-ên, 
xem Rô-ma 9:6; Ga-la-ti 6:16; vương quốc của thầy tế lễ xem I Phi-e-rơ 2:5, 9-
10; Khải huyền 1:6). 

Mô hình tiên tri đã được ứng nghiệm, mở rộng và giờ đây bao gồm nhiều 
hơn. Chúa Giê-su và các sứ đồ viết Kinh thánh không trình bày thời kỳ cuối cùng 
như cách các tiên tri Cựu ước đã làm (xem sách của Martin Wyngaarden, The 



 

Future of the Kingdom in Prophecy and Fulfillment). Khi tìm cách giải nghĩa mô 
hình Cựu ước theo nghĩa đen hay khép nó vào một tiêu chuẩn, một số nhà giải 
kinh hiện đại đã làm méo mó sách Khải huyền, khiến nó trở nên một quyển sách 
rất Do thái và gượng ép ý nghĩa trong một số câu nói mơ hồ, phân tán của Phao-lô 
và Chúa Jêsus. Các tác giả Tân ước không phủ nhận các tiên tri Cựu ước, nhưng 
cho thấy hàm ý phổ quát cuối cùng của nó. Không có một hệ thống sắp xếp hợp lý 
về quan điểm tận thế của Chúa Giê-su và Phao-lô. Chủ đích chính của cả hai hoặc 
là cứu rỗi hay là mục vụ. 

Tuy nhiên, ngay cả trong Tân Ước vẫn có sự đối nghịch. Không có sự hệ 
thống hóa rõ ràng về những sự kiện lai thế. Trong nhiều cách đáng ngạc nhiên 
Khải huyền sử dụng những ám chỉ từ Cựu Ước thay vì những lời dạy của Chúa 
Giê-su bày tỏ về sự tận thế (xem Ma-thi-ơ 24; Mác 13)! Nó theo một thể loại văn 
học bắt đầu từ Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, và Xa-cha-ri, nhưng phát triển trong thời kỳ 
giữa hai giao ước (thể loại văn học khải thị của người Do Thái). Điều này có thể 
là cách của Giăng để liên kết Giao Ước cũ và mới. Nó cho thấy khuôn mẫu lâu 
đời giữa sự nổi loạn của con người và công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 
Nhưng cần phải lưu ý rằng mặc dù Khải huyền sử dụng ngôn ngữ, nhân vật và sự 
kiện từ Cựu Ước, nhưng nó giải thích lại theo khung cảnh là đế quốc Rô-ma trong 
thế kỷ thứ nhất. 

 
SỰ ĐỐI NGHỊCH THỨ HAI (thuyết độc thần với một tuyển dân) 

Sự nhấn mạnh trong kinh thánh là trên một Đức Chúa Trời thần linh, có thân vị là 
đấng sáng tạo và cứu chuộc (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 8:10; Ê-sai 44:24; 45:5-7,14,18,21-22; 
46:9; Giê-rê-mi 10:6-7). Sự độc đáo của Cựu Ước trong thời điểm của nó là thuyết độc thần. 
Tất cả các quốc gia lân cận đều là đa thần. Tính độc nhất của Đức Chúa Trời là tâm điểm của 
sự mặc khải trong Cựu Ước (xem Phục truyền Luật lệ Ký 6:4). Sự sáng tạo là một giai đoạn 
với mục đích hình thành sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, được dựng nên 
theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời (xem Sáng thế Ký 1:26-27). Tuy nhiên, con người nổi 
loạn, phạm tội chống lại tình thương, chủ đích và quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời (xem 
Sáng thế Ký 3). Tình thương và chủ đích của Đức Chúa Trời dành cho con người thật mạnh 
mẽ và vững bền khiến Ngài hứa cứu chuộc con người sa ngã (xem Sáng thế Ký 3:15).  

Sự căng thẳng nảy sinh khi Chúa chọn để sử dụng một người, một gia đình, một quốc 
gia để tiếp cận với phần còn lại của nhân loại. Việc Chúa chọn lựa Áp-ra-ham và dân Do 
Thái như một vương quốc của các thầy tế lễ (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4-6) tạo nên sự kiêu 
ngạo, thay vì sự phục vụ, loại trừ thay vì tiếp nhận. Sự kêu gọi Áp-ra-ham của Chúa có cả 
chủ định chúc phước cho cả nhân loại (xem Sáng thế Ký 12:3). Cần phải nhớ và nhấn mạnh 
rằng sự chọn lựa trong Cựu Ước là cho sự phục vụ chứ không phải cho sự cứu rỗi. Tất cả dân 
Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ được xứng đáng trước Chúa, không bao giờ được cứu chỉ dựa vào 
quyền thừa kế của mình (xem Giăng 8:31-59; Ma-thi-ơ 3:9), nhưng bởi đức tin cá nhân và sự 
vâng lời (xem Sáng thế Ký 15:6, được trích dẫn trong Rô-ma 4). Y-sơ-ra-ên đã để vuột mất 
sứ mạng của mình, biến sự ủy nhiệm thành đặc quyền, sự phục vụ thành một địa vị đặc biệt! 
Đức Chúa Trời đã chọn một người để lựa chọn tất cả mọi người! 
 
SỰ ĐỐI NGHỊCH THỨ BA (giao ước thông thường với giao ước không điều kiện) 



 

Có một sự căng thẳng thần học hay nghịch lý giữa giao ước có điều kiện và giao ước 
không điều kiện. Điều chắc chắn đúng đó là chương trình và chủ đích cứu rỗi của Đức Chúa 
Trời là vô điều kiện (xem Sáng thế Ký 15:12-21). Tuy nhiên, phản ứng của con người đã 
được uỷ quyền luôn luôn có điều kiện!  

Khuôn mẫu “nếu...thì” xuất hiện trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Đức Chúa Trời là 
thành tín, nhân loại là thất tín. Sự đối nghịch này đã gây ra nhiều nhầm lẫn. Các nhà giải kinh 
có xu hướng chỉ tập trung vào một phương diện của sự đối nghịch này, sự thành tín của Đức 
Chúa Trời hay cố gắng của con người, hoặc quyền tể trị của Chúa hay ý chí tự do của con 
người. Cả hai phương diện đều là cần thiết và dựa từ Kinh Thánh. 

Điều này liên quan đến thuyết lai thế, về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước 
với Y-sơ-ra-ên. Nếu Chúa đã hứa thì điều đó là chắc chắn, đúng không? Chúa thì chắc chắn 
thi hành lời hứa của Ngài; vì có liên quan đến danh của Ngài (xem Ê-xê-chi-ên 36:22-38). 
Các giao ước có điều kiện và vô điều kiện được đáp ứng trong Đấng Christ (xem Ê-sai 53), 
chứ không phải trong Y-sơ-ra-ên. Sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở chỗ sự cứu 
chuộc là cho tất cả những người sẽ ăn năn và tin cậy, chứ không phải cha/mẹ của bạn là ai! 
Đấng Christ, chứ không phải Y-sơ-ra-ên, là chìa khóa cho tất cả các giao ước và những lời 
hứa của Chúa. Nếu có một dấu mở ngoặc về phương diện thần học trong Kinh Thánh, thì đó 
không phải là Giáo Hội, nhưng là Y-sơ-ra-ên (xem Công vụ 7 và Ga-la-ti 3). 

Sứ vụ công bố phúc âm khắp toàn cầu đã truyền lại cho Hội Thánh (xem Ma-thi-ơ 
28:19-20; Lu-ca 24:47; Công vụ 1:8). Nhưng nó vẫn là một giao ước có điều kiện! Điều này 
không có nghĩa là Chúa đã hoàn toàn từ bỏ người Do Thái (xem Rô-ma 9-11). Có thể có một 
vị trí và mục đích cho cho dân Y-sơ-ra-ên tin đạo lúc tận thế (xem Xa-cha-ri 12:10). 
 
SỰ ĐỐI NGHỊCH THỨ TƯ (khuôn mẫu văn học vùng Cận Đông và khuôn mẫu văn học 
Tây Phương) 

Thể loại là một yếu tố quan trọng trong việc giải thích chính xác Kinh Thánh. Hội 
thánh được hình thành trong một môi trường văn hóa phương Tây (Hy Lạp). Văn học Đông 
phương thì có nhiều tính biểu tượng, ẩn dụ, và tượng trưng hơn so với mô hình văn học, văn 
hóa hiện đại Tây phương. Nó tập trung vào con người, những cuộc gặp gỡ, và sự kiện hơn là 
gợi ý những sự thật có tính xã hội. Các Cơ đốc Nhân thường sai phạm khi sử dụng lịch sử và 
các mô hình văn học của họ để giải thích các lời tiên tri trong Kinh Thánh (cả Cựu Ước và 
Tân Ước). Mỗi một thế hệ và thực thể vùng (theo phương diện địa lý) đã sử dụng văn hóa, 
lịch sử của nó, và sự suy đoán theo nghĩa đen để giải nghĩa Khải Huyền. Tất cả đều đã sai 
lầm. Thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng văn hóa phương Tây hiện đại là trọng tâm của lời tiên tri 
trong Kinh Thánh! 

Thể loại trong nguyên tác mà tác giả được linh cảm chọn để viết là một quy ước văn 
học với người đọc. Sách Khải Huyền không phải là câu chuyện lịch sử. Nó là sự kết hợp của 
các lá thư (chương 1-3), lời tiên tri, và chủ yếu là thể loại văn chương khải thị. Thật là sai khi 
khiến cho Kinh Thánh nói nhiều hơn hay ít hơn những gì tác giả ban đầu dự định. Sự kiêu 
ngạo và chủ nghĩa giáo điều của các nhà giải kinh càng không thích hợp cho một cuốn sách 
như sách Khải Huyền. 

Hội thánh chưa bao giờ đồng ý về một giải nghĩa hợp lý. Mối quan tâm của tôi là để 
lắng nghe và đối diện với toàn bộ Kinh Thánh, không phải một số phần được chọn lọc. Lối 
suy nghĩ Đông phương của Kinh Thánh trình bày sự thật trong những cặp đôi đầy đối nghịch. 



 

Xu hướng (suy nghĩ theo Tây phương) của chúng ta hướng về gợi ý sự thật không phải là 
không hợp lệ, nhưng là không quân bằng! Tôi nghĩ rằng có thể loại bỏ ít nhất là một số bế tắc 
trong việc giải nghĩa Khải Huyền bằng cách ghi nhận sự thay đổi chủ đích của các thế hệ tín 
hữu kế tiếp nhau. Thật là hiển nhiên đối với hầu hết các nhà giải kinh rằng sách Khải Huyền 
phải được giải thích theo sự bày tỏ trong thời điểm và thể loại riêng của nó. Tiếp cận sách 
Khải Huyền theo phương diên lịch sử cần phải lý giải những gì độc giả đầu tiên hiểu và có 
thể hiểu. Trong nhiều phương diện, các nhà giải kinh hiện đại đã bị đánh mất ý nghĩa của 
nhiều biểu tượng trong cuốn sách. Sự thúc đẩy chính ban đầu của sách Khải Huyền là để 
khích lệ các tín hữu bị bắt bớ. Nó cho thấy sự kiểm soát của Đức Chúa Trời trên lịch sử (cũng 
như đối với các vị tiên tri Cựu Ước), nó khẳng định rằng lịch sử đang hướng tới một thời 
điểm chung kết của sự phán xét hay là sự ban phước lành (cũng giống như các vị tiên tri Cựu 
Ước). Nó khẳng định bằng những thuật ngữ của thể loại văn chương khải thị của người Do 
thái trong thế kỷ đầu tiên về tình yêu thương,sự hiện diện, quyền lực, và sự tể trị của Đức 
Chúa Trời. 

Nó giữ chức năng (theo phương diện thần học) này đối với mọi thế hệ tín hữu. Nó mô 
tả sự tranh chiến trong vũ trụ giữa thiện và ác. Dù cho nhiều chi tiết trong thế kỷ đầu tiên có 
thể đã bị thất lạc đối với chúng ta, nhưng các lẽ thật quyền năng, an ủi thì vẫn còn. Khi các 
nhà giải kinh phương tây hiện đại cố gắng ép buộc các chi tiết của sách Khải Huyền thích hợp 
với lịch sử đương đại của mình, thì khuôn mẫu cho những giải thích sai lầm lại tiếp tục! 

Vẫn có thể là các chi tiết của sách sẽ trở nên ứng nghiệm cách nổi bật theo nghĩa đen 
một lần nữa (giống như khi Cựu Ước nói đến sự ra đời, cuộc sống và cái chết của Đấng 
Christ) cho thế hệ các tín hữu cuối cùng khi họ phải đối mặt với sự tấn công của từ văn hóa 
và từ một nhà lãnh đạo chống nghịch với Chúa (xem II Tê-sa-lô-ni-ca 2). Không ai có thể biết 
những sự ứng nghiệm theo nghĩa đen của Khải Huyền cho đến khi những lời của Chúa Giêsu 
(xem Ma-thi-ơ 24; Mác 13; và Lu-ca 21) cũng như Phao-lô (xem I Cô-rinh-tô 5, I Tê-sa-lô-
ni-ca 4-5; và II Tê-sa-lô-ni-ca 2) trở thành những chứng cớ lịch sử. Suy đoán và chủ nghĩa 
giáo điều thì đều không phù hợp. Văn chương khải thị cho phép có sự linh hoạt này. Tạ ơn 
Chúa giữ cho những hình ảnh và biểu tượng vượt trổi trên các truyện tích lịch sử! Đức Chúa 
Trời đang kiểm soát; Ngài cai trị , Ngài sẽ đến! 

Hầu hết các sách giải kinh hiện đại lạc mất trọng điểm của thể loại này! Các nhà giải 
kinh phương Tây hiện đại thường tìm kiếm một hệ thống thần học, rõ ràng, hợp lý hơn là 
công bằng với tính mơ hồ tượng trưng, có tính kịch nghệ trong thể loại văn chương khải thị 
của người Do Thái. 

Lẽ thật này được bày tỏ rõ ràng bởi Ralph P. Martin trong bài viết của mình, 
Approaches to New Testament Exegesis, trong quyển New Testament Interpretation do I. 
Howard Marshall biên tập: 

“Trừ khi chúng ta thừa nhận phẩm tính đầy ấn tượng sâu sắc của tác phẩm này 
và thay đổi lối suy nghĩ mà trong đó ngôn ngữ được sử dụng như một phương tiện để 
bày tỏ lẽ thật tôn giáo, chúng ta sẽ sai lầm trầm trọng trong sự hiểu biết về sách Khải 
Huyền, và nhầm lẫn trong cố gắng để giải thích những khải tượng của nó như thể đó 
là một cuốn sách văn xuôi theo nghĩa đen và có liên quan đến việc mô tả các sự kiện 
của lịch sử thực nghiệm có thể xác định niên đại. Cố gắng theo tiến trình thứ hai là 
khiến mình rơi vào mọi nan đề của việc giải kinh. Nghiêm trọng hơn nó dẫn đến một 



 

sự méo mó về ý nghĩa chính yếu của sự tận thế và để vuột mất giá trị tuyệt vời trong 
phần này của Tân Ước như là một sự khẳng định mạnh mẽ theo trong ngôn ngữ văn 
chương thần thoại về sự tể trị của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ và sự đối nghịch 
trong các quy tắc của Ngài hòa trộn giữa quyền năng và tình yêu (xem 5:5-6; Sư tử 
chính lại là Chiên con)” (trang 235). 

Randolph Tate trong quyển Biblical Interpretations của mình nói rằng: 
“Không có thể loại văn chương nào khác của Kinh Thánh đã được đọc cách 

nhiệt thành dù có kết cuộc bi thảm như thể loại văn chương khải thị, đặc biệt là sách 
Đa-ni-nê và sách Khải Huyền. Thể loại này đã phải chịu đựng một lịch sử thảm khốc 
từ việc giải nghĩa sai do sự hiểu lầm cơ bản về hình thức, cấu trúc và chủ đích văn 
học của nó. Bởi vì chính lời tuyên bố của thể loại này “để bày tỏ những gì sắp xảy 
ra…”, thể loại văn chương khải thị đã bị xem như là một bản đồ, một bản chương 
trình chi tiết cho tương lai. Sự sai lầm bi thảm của quan điểm này là giả định cho 
rằng khuôn mẫu những ẩn dụ trong sách là cho thời kỳ đương đại của độc giả chứ 
không phải là thời đại của tác giả. Cách tiếp cận sai lầm về ngày tận thế này (đặc biệt 
là đối với Khải Huyền) xem tác phẩm như thể nó là một mật mã mà qua đó các sự 
kiện đương đại có thể được dùng để giải thích các biểu tượng trong bản văn.  

...Trước tiên, người giải kinh phải thừa nhận rằng thể loại văn chương khải thị 
truyền đạt những sứ điệp của nó thông qua các biểu tượng. Giải thích một biểu tượng 
theo nghĩa đen trong khi nó mang nghĩa ẩn dụ thì chính là giải nghĩa sai. Vấn đề 
không phải là liệu các sự kiện trong văn chương khải thị là có phải là các sự kiện lịch 
sử hay không. Những sự kiện đó có thể là sự kiện lịch sử, chúng có thể đã thực sự 
xảy ra, hoặc có thể xảy ra, nhưng tác giả trình bày các sự kiện và truyền đạt ý nghĩa 
thông qua các hình ảnh và theo quy ước” (trang 137). 

Theo quyển Dictionary of Biblical Imagery, do Ryken, Wilhost, và Longman III biên tập: 
“Độc giả ngày nay thường bị bối rối và thất vọng bởi thể loại này. Các hình 

ảnh bất ngờ cùng với những trải nghiệm không thuộc về thế giới này có vẻ kỳ lạ và 
không đồng bộ với đa phần của Kinh Thánh. Chấp nhận thể loại văn chương này theo 
giá trị thực khiến nhiều độc giả tự làm xáo trộn mọi thứ để xác định những gì sẽ xảy 
ra và xảy ra khi nào, do đó đánh mất đi chủ đích của sứ điệp khải thị” (trang 35). 

 
SỰ ĐỐI NGHỊCH THỨ NĂM (Nước Chúa hiện giờ với Nước Chúa sẽ đến trong tương 
lai) 

Vương quốc của Chúa vừa là hiện tại, vừa sẽ đến trong tương lai. Nghịch lý thần học 
này trở thành tâm điểm của sự lai thế. Nếu có ai trông mong sự làm thành tất cả các lời tiên 
tri Cựu Ước về Y-sơ-ra-ên theo nghĩa đen thì khái niệm nước Trời hầu như trở thành sự phục 
hồi Y-sơ-ra-ên theo phương diện địa lý và nó trở nên là sự ưu tiên thần học. Điều này sẽ dẫn 
tới việc Hội thánh phải được bí mật cất lên trong chương 5 và các chương sau đó liên quan 
với Y-sơ-ra-ên. 

Tuy nhiên, nếu sự chú tâm là nơi vương quốc được khởi đầu bởi lời hứa về Đấng 
Mết-si-a trong Cựu Ước, thì vương quốc đó hiện ra cùng với sự đến lần thứ nhất của Đấng 
Christ, rồi sau đó sự tập trung đó hướng vào sự nhập thể, cuộc sống, sự giảng dạy, cái chết, 
và sự sống lại của Đấng Christ. Sự nhấn mạnh thần học là nơi sự cứu rỗi hiện thời. Vương 
quốc đã đến, Cựu Ước được hoàn thành trong sự ban ơn cứu rỗi của Đấng Christ cho mọi 



 
9:7 Cả hai câu hỏi của câu 7 có ngầm ý tán đồng. Về cơ bản Đức Chúa Trời đang làm mất dần đi 
tính độc nhất theo giao ước của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời có một và duy nhất đã dẫn mọi quốc 
gia đến địa điểm địa lý hiện thời của mình (xem Phục truyền Luật lệ Ký 32:8; và có thể ám chỉ 

người, điều đó không có nghĩa là sự cai trị ngàn năm của Ngài đã kết thúc đối với một số 
người. 

Hoàn toàn chắc chắn là Kinh Thánh nói về cả hai lần hiện đến của Đấng Christ, nhưng 
sự nhấn mạnh là ở lần nào? Có vẻ như với tôi thì đa số lời tiên tri Cựu Ước tập trung vào sự 
đến lần thứ nhất sự thành lập vương quốc Mết-si-a (xem Đa-ni-ên 2). Trong nhiều cách thì 
điểm này tương tự như sự trị vì đời đời của Chúa (xem Đa-ni-ên 7). Trong Cựu Ước sự tập 
trung là hướng vào sự cai trị đời đời của Đức Chúa Trời, tuy vậy sự cai trị đó được bày tỏ ra 
qua cơ cấu là chức vụ của Đấng Mết-si-a (xem I Cô-rinh-tô 15:26-27). Câu hỏi đặt ra không 
phải điểm nào là đúng, vì cả hai đều đúng, nhưng đâu là điểm nhấn mạnh? Phải nói rằng một 
số nhà giải kinh đã trở nên quá tập trung vào sự cai trị một ngàn năm của Đấng Mết-si-a (xem 
Khải Huyền 20) đến nỗi họ đã để lạc mất điểm tập trung của Kinh Thánh là về sự trị vì đời 
đời của Đức Chúa Cha. Sự cai trị của Đấng Christ là một sự kiện mở đầu. Cũng như hai lần 
hiện đến của Đấng Christ không được bày tỏ rõ ràng trong Cựu Ước thì sự cai trị tạm thời của 
Đấng Mết-si-a cũng không được bày tỏ rõ ràng. 

Điểm chính trong sự rao giảng và dạy dỗ của Chúa Giê-su là Nước Trời. Nó vừa là cả 
hiện tại (trong ơn cứu rỗi và phục vụ) và tương lai (trong sự phổ biến rộng rãi và quyền năng). 
Sách Khải Huyền, nếu nó có tập trung vào một triều đại ngàn năm của Đấng Mết-si-a (xem 
Khải Huyền 20), thì đó là khởi đầu, chứ không phải là cuối cùng (xem Khải 21-22). Từ trong 
Cựu Ước thì sự cai trị tạm thời không hẳn là điều phải diễn ra, thực tế là triều đại của Đấng 
Mết-si-a trong Đa-ni-ên 7 là đời đời, chứ không phải chỉ là một ngàn năm. 
 
SỰ ĐỐI NGHỊCH THỨ SÁU (sự trở lại ngay lập tức của Đấng Christ với sự hiện đến của 
Đấng Christ bị dời lại) 

Đa số các tín hữu đã được dạy rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại thình lình và 
không ngờ (xem Ma-thi-ơ 10:23; 24:27,34,44; Mác 9:1; 13:30). Nhưng từ trước đến nay mọi 
thế hệ tín hữu đều sai. Đặc điểm sắp đến (ngay lập tức) trong sự đến lần thứ hai của Đức 
Chúa Giê-xu là niềm hy vọng mãnh liệt cho mọi thế hệ tín hữu, và đặc biệt trở nên gần như là 
hiện thực đối với tín hữu bị bắt bớ. Những tín hữu cần phải sống như là Ngài sẽ đến vào ngày 
mai, nhưng lập kế hoạch và thực hiện Đại Mạng Lệnh (xem Ma-thi-ơ 28:19-20) như là Chúa 
đến chậm trễ.  

Một số phân đoạn trong các sách Phúc âm (xem Mác 13:10; Lu-ca 17:2; 18:8) và Tê-
sa-lô-ni-ca I và II đề cập đến ý sự đến lần thứ hai bị trì hoãn (Parousia). Phải có những sự 
kiện lịch sử xảy đến trước: 

1. Truyền giảng Phúc Âm khắp cả thế giới (xem Ma-thi-ơ 24:15; Mác 13:10) 
2. Sự xuất hiện “Người của tội lỗi” (xem Ma-thi-ơ 24:15; II Tê-sa-lô-ni-ca 2; Khải 

Huyền 13) 
3. Sự bắt bớ lớn (xem Ma-thi-ơ 24:21,24; Khải Huyền 13) 

Tại đây có sự mơ hồ với chủ đích (Ma-thi-ơ 24:42-51 và Mác 13:32-36). Sống mỗi ngày 
giống như là ngày cuối cùng, nhưng lập kế hoạch và huấn luyện mục vụ cho tương lai (vẫn 
còn xa). 



đến 29:26). Chắc hẳn Y-sơ-ra-ên phải đau đớn khi bị so sánh với Ê-thi-ô-pi, Phi-li-tin, và Sy-ri. 
Điều này trái ngược hoàn toàn với thần học của sự tuyển chọn trong 3:2! Y-sơ-ra-ên, giống như 
tất cả các quốc gia, sẽ trả lời cho tội lỗi của họ! 
 
 “Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô” Đây là một ám chỉ đến việc ra khỏi xứ Ai-cập cũng là sự 
khởi đầu như một quốc gia của Y-sơ-ra-ên. 
 
 “Caphtor” Điểm này đề cập đến đảo Cơ-rết, có thể là quê quán của tổ tiên dân Phi-li-tin (ngư 
dân vùng biển Aegean). 
 
 “Ki-rơ”  Điểm này có thể ám chỉ đến (1) một phần của xứ Mê-sô-bô-ta-mi gần Ê-lam (xem Ê-
sai 22:6); (2) một từ có nghĩa là các bức tường và thay cho chữ Ni-ni-ve, (3) một con sông ở 
miền bắc Ác-mê-ni; hoặc (4) một dãy núi tạo thành ranh giới phía bắc của của xứ Sy-ri (xem 
Anchor Bible Dictionary, quyển 4, trang 83). 
 
9:8 Y-sơ-ra-ên sẽ bị đối xử như tất cả các quốc gia khác phạm tội, trừ khi Đức Giê-hô-va sẽ 
không hoàn toàn tiêu diệt dân sự theo lời hứa của Ngài (xem 5:4-7,14-15; 9:11-15). Một phần 
còn lại công chính của nhà Gia-cốp sẽ được tha! Chủ đề này thường được lặp đi lặp lại trong Giê-
rê-mi. 

1. Giu-đa sẽ tồn tại, Giê-rê-mi 4:27; 5:10,18; 33:16 
2. Y-sơ-ra-ên sẽ tồn tại, Giê-rê-mi 30:11; 31:35-36 

Chương trình cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời (nghĩa là Đấng Mết-si-a) phụ thuộc vào điều 
đó! 
 
 “con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy” Thành ngữ này, “mắt của Chúa”, ám chỉ 
đến sự chăm sóc nhẹ nhàng của Chúa trên dân sự giao ước của Ngài (xem Phục truyền Luật lệ Ký 
11:12). Tuy nhiên, việc bổ sung cụm từ, quốc gia tội lỗi, cho thấy vấn đề nan giải. Có lẽ cách 
chính xác nhất để bày tỏ điều này như là nỗi đau của cha mẹ trước những lựa chọn cuộc sống 
không khôn ngoan của con cái (xem Ô-sê 11). Một bậc cha mẹ thực sự yêu thương phải để cho 
những hậu quả của sự lựa chọn thiếu khôn ngoan xảy ra tác động đối với sức khỏe lâu dài, hạnh 
phúc, và sự trưởng thành của đứa con, nhưng đó là một sự rất đau đớn cho cả hai. 
 
 “hủy phá” Chữ này (BDB 1029, KB 1552) được dùng ba lần trong câu này. Nó có nghĩa là 
hủy diệt, phá hủy, tiêu diệt. Đây là một sự tương phản hoàn toàn với việc sử dụng thuật ngữ này 
trong Phục truyền Luật lệ Ký 33:26-29, nơi mà nó đề cập đến việc Đức Chúa Trời tiêu diệt kẻ thù 
của dân sự Ngài. 

Ở đây họ lại chính là kẻ thù ở dạng HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil PERFECT). Tuy 
nhiên, ngay cả ở đây vẫn có một tia hy vọng, hai cụm từ “Ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt nhà 
Gia-cốp” thì một ở dạng NGUYÊN MẪU TUYỆT ĐỐI Hilphil (Hiphil INFINITIVE 
ABSOLUTE), và một ở dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil IMPERFECT). Vì câu 11 
này có thể ám chỉ đến Giu-đa! 
 
9:9-10 Bản văn tiếng Do Thái không rõ nghĩa. Rõ ràng điểm này đề cập đến một dạng sàng sẩy 
hoặc để loại bỏ (loại bỏ sỏi) hoặc là để giữ lại (hạt gạo). Bối cảnh ám chỉ phần còn lại công chính 
sẽ được chừa lại và không một ai trong số họ bị mất (xem câu 9d). Nhưng đối với những kẻ ác, 



Đức Chúa Trời sẽ phán xét Y-sơ-ra-ên giống như tất cả các quốc gia thờ hình tượng khác (xem 
câu 10). 

Động từ “lắc” (BDB 631, KB 681, dạng HOÀN THÀNH Hiphil (Hiphil PERFECT) ám 
chỉ đến hạt gạo bị sàng xẩy qua một cái sàng để loại bỏ sạn hoặc đất có thể bị trộn lẫn với hạt 
gạo. Chữ được dịch là “hạt gạo” (theo bản dịch NASB, NJB, trong khi bản NKJ dịch là “hạt gạo 
nhỏ nhất”) cũng có nghĩa là “viên sỏi” (xem II Sa-mu-ên 17:13, KB 459; bản NRSV). Chữ này 
(BDB 865) thường được dịch “bó,” “gói,” “bao,” hoặc là “túi.” Ở đây nó đề cập đến một thứ gì 
đó bị gộp chung khi gặt và cột lúa thành bó trong đồng ruộng. 

Cụm từ “giữa mọi dân” có thể liên hệ đến câu 4, nơi mà Đức Giê-hô-va đem sự phán xét 
đến trên những người Do Thái tội lỗi đã bị dẫn đi lưu đày. Ngay cả trong các quốc gia khác thì sự 
phán xét của Chúa cũng sẽ tiêu diệt dân sự theo giao ước của Ngài nhưng lại vô tín (xem câu 
10b). Không có chỗ nào để trốn khỏi cơn thịnh nộ của Chúa (xem 5:19). 

 
9:11-15 Việc chia đoạn tại đây không rõ ràng, chắc chắn (tất cả các cách chia đoạn đều là những 
ý tưởng riêng có về sau chứ không được linh cảm). Bối cảnh thay đổi bất ngờ từ sự phán xét sang 
sự phục hồi (và chuyển từ Sa-ma-ri sang Giê-ru-sa-lem). Tuy nhiên, sứ điệp của sự hy vọng thật 
là rõ ràng! 
 
9:11 “Trong ngày đó” Cụm từ này xuất hiện nhiều lần (xem 2:16; 8:3,9,18). Xem ghi chú trong 
2:16. Y-sơ-ra-ên cho rằng ngày Đức Chúa Trời thăm viếng sẽ là một phước lành, nhưng A-mốt 
đã tiên tri nó sẽ là một sự phán xét (ví dụ, 5:18-20). Giờ đây A-mốt đảo ngược lời tiên tri. Đối 
với phần còn sót lại công chính thì “ngày đó” sẽ là một sự phục hồi của những lời hứa theo giao 
ước với Đa-vít (xem II Sa-mu-ên 7). Trong câu 13-14 những lời hứa của Chúa cho Môi-se, đặc 
biệt là trong Phục truyền Luật lệ Ký 28:1-14, được nhấn mạnh. 

Điều quan trọng là chúng ta cần thấy rằng các vị tiên tri Cựu Ước luôn luôn ám chỉ đến 
các điều luật trong giao ước Môi-se. Môi-se biết rằng dòng dõi của các Tổ phụ không thể giữ 
giao ước (xem Phục truyền Luật lệ Ký 28:58-63; 29:25-28), cũng như Giô-suê (xem Giô-suê 
24:19). Tuy nhiên, Phục truyền Luật lệ Ký cũng bày tỏ hy vọng về một ngày của sự tha thứ và 
phục hồi từ Đức Giê-hô-va đến trong tương lai (xem Phục truyền Luật lệ Ký 30:5) qua Đấng 
Mết-si-a (xem Phục truyền Luật lệ Ký 18:18). Chính từ niềm hy vọng này mà các tiên tri đã chọn 
và khai triển thành viễn cảnh về một ngày tận thế của sự đắc thắng và ơn ban dư dật, chứ không 
phải từ sự phán xét! 
 
 “nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ” Thành ngữ này đề cập đến vương quốc của Đa-vít được 
biểu tượng với hình ảnh Giê-ru-sa-lem vừa là thủ đô và vừa là trung tâm tâm linh. Thời hoàng 
kim của nền quân chủ hợp nhất (tức là, thời kỳ của một vị vua tin kính đại diện cho Đức Giê-hô-
va), với an ninh, thịnh vượng, và trung tín trong tôn giáo được phục hồi.  

Sự tiên đoán về một đấng Mết-si-a hiện đến luôn nói về xứ Giu-đa (xem II Sa-mu-ên 7; 
Ê-sai 7:14; 9:6-7; 11:1-9; Giê-rê-mi 33:15,17; Mi-chê 4:1-5; 5:2-5a). 

BẢN NASB 9:11-12 
  11 Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ, và tu bổ lại những 
chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa; 12 đến 
nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Ê-đôm và hết thảy các nước được xưng 
bởi danh ta, Đức Giê-hô-va là Đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy. 



 “những chỗ rách nát của nó” Câu 11 là một ám chỉ theo nghĩa đen về các bức tường của 
Giê-ru-sa-lem. Nó ở dạng GIỐNG CÁI SỐ NHIỀU (FEMININE PLURAL), có thể là một cách 
tinh tế đề cập đến sự thống nhất đất nước giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (một thủ đô và một trung 
tâm thờ phượng). 
 
9:12 Câu này mô tả việc phục hồi quân sự tại các biên giới của vùng đất hứa dưới triều đại của 
Đa-vít và Sa-lô-môn. Lời hứa tận thế này chuyển thành sự ứng nghiệm toàn cầu trong Công vụ 
15:16-17, hàm ý nói về A-đam (tức là, nhân loại) dù rằng nguyên thủy trong bản Bảy mươi thì 
nói về dân Ê-đôm, là ý được Gia-cơ trích dẫn sau đó (cũng lưu ý cách Phao-lô trích dẫn Ô-sê 
1:10; 2:23 trong Rô-ma 9:24-26). Chủ đề phổ quát này cũng được phản ánh trong A-mốt 9:5-6,7 
(xem Sáng thế Ký 3:15; 12:3; Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 42:1,4,6,10-11; 49:6; 51:4). 

Sự phục hồi lại đất hứa này (xem Sáng thế Ký 12:1-3; 13:14-17; 15:7) là trái ngược hoàn 
toàn với câu 1-4, 9-10. Mối liên hệ của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và dòng dõi của ông là 
dựa trên sự vâng giữ giao ước. Nếu họ không vâng giữ: 

1. họ sẽ bị phá hủy, Phục truyền Luật lệ Ký 4:26; 6:15; Giô-suê 23:15, I Các vua 13:34; 
A-mốt 9:8 

2. họ sẽ bị nhổ ra khỏi đất, Phục truyền Luật lệ Ký 28:63 
3. họ sẽ bị nhổ bật rễ, Phục truyền Luật lệ Ký 29:28, I Các vua 14:15; II Sử ký 7:20 
4. họ sẽ bị hư mất, Giô-suê 23:13,16 
5. họ sẽ bị cắt bỏ, I Các vua 9:7 
6. họ sẽ bị dẫn đi, II Các vua 17:6,23; 18:9-11; 25:21 (cũng như 23:27) 

Nhưng nếu họ tuân theo, thì họ sẽ được ở lại trong đất, II Các vua 18:12, 21:8; II Sử ký 33:8 
(xem II Sa-mu-ên 7:10). 

Rất thường xuyên trong các Sách Tiên Tri, việc dân sự của Chúa trở về đất của mình 
được nhấn mạnh (xem Ê-sai 14:1-2; Giê-rê-mi 16:15; Ê-xê-chi-ên 11:17; 34:13,17; 36:24; 
37:12,14,21; A-mốt 9:15). 

 
9:13-15 Yếu tố thời gian trong câu này phải là sự tận thế, vì Y-sơ-ra-ên sẽ bị chinh phục hết lần 
này đến lần khác trong lịch sử. Lời hứa này (an bình về chính trị và dư dật nông sản, xem Phục 
truyền Luật lệ Ký 27-29, cũng như một đoạn kinh văn lai thế khác trong Giô-ên 3:18) vẫn có điều 
kiện vâng giữ giao ước. Đây là điều chắc chắn có ngụ ý nhưng không có trình bày cụ thể. 
 
9:13 “rượu ngọt” Xem Chủ đề Đặc Biệt: Quan điểm của Kinh Thánh đối với rượu (các chất có 
men) và tệ nghiện rượu trong 6:6. 
 
NASB    “mọi đồi sẽ tan chảy” 
NKJV, NRSV, 

BẢN NASB 9:13-15 
13 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo 
kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. 14 Ta sẽ đem phu 
tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó 
sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. 15 Ta sẽ lại 
trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta 
đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. 



TEV, NJB  “mọi đồi sẽ tuôn chảy” 
Động từ (BDB 556, KB 555, dạng KHÔNG HOÀN THÀNH Hithpolel (Hithpolel 

IMPERFECT) có nghĩa là làm tan chảy (tức là sự phán xét của Chúa, xem Mi-chê 1:4; Na-hum 
1:5), nhưng ở đây nó là một phép cường điệu chỉ các dòng chảy của nước ép nho, một biểu tượng 
của sự sung túc nông nghiệp. 
 
9:14 Sự phục hồi này là một sự đảo ngược của Phục truyền Luật lệ Ký 28:38-40; A-mốt 5:11; 
Mi-chê 6:15; Sô-phô-ni 1:13. Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ lại trồng vườn nho trong đất của 
Ngài và vui hưởng bông trái của họ (một phép ẩn dụ chỉ sự an ổn và trường tồn trong vùng đất 
xem Giê-rê-mi 31:5; Ê-xê-chi-ên 28:26). 
 
9:15 Ngay cả lời hứa dường như vô điều kiện này cũng phải được thẩm định trong ánh sáng từ 
lịch sử của dân Do Thái. Rõ ràng nó có cả khía cạnh lai thế (xem II Sa-mu-ên 7:10; Giê-rê-mi 
24:6; 32:41, 42:10) và khía cạnh lịch sử.  
 
 “Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi” Tại đây là sự đảo ngược tình thế một cách hoàng 
tráng (giao ước - phán xét - giao ước), họ lại một lần nữa là dân sự giao ước (xem Ô-sê 2:21-23). 
 
 
 
 
 


