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« Tiên tri HA-BA-CÚC »

Cấp 2 – Các sách kinh Thánh Cựu Ước
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Chương trình Đào tạo về Thánh Kinh

Môn học về Nhà Tiên tri Ha-ba-cúc

Nội dung  môn học :

 Bài nghiên cứu  1 : Phần Mở đầu
 Bài nghiên cứu  2 : Đức Chúa Trời có thời điểm của Ngài để đoán xét những kẻ hung ác

(Hab. 1:1-12)
 Bài nghiên cứu  3 : Kinh sợ sự đoán xét của Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác (Hab.

1 :13-2.20)
 Bài nghiên cứu  4 : Chấp nhận ý chỉ của Đức húa Trời (Hab. 3 :1-19)

Bài tập tại nhà  :

(1) đọc kỹ các văn đoạn kinh thánh
(2) viết ra các câu trả lời cho mỗi bài học



3

Sách của nhà tiên tri Ha-ba-cúc

Bài nghiên cứu 1 / Phần Mở đầu

Ha-ba-cúc không phải là một sách tiên tri như bao sách khác. Nó không chứa đựng những lời
cảnh báo, phán xét và yên ủi từ Đức Chúa Trời gửi thẳng đến cho dân sự, mà chỉ nói lên tâm
trạng bối rối âu lo của một tiên tri Đức Chúa Trời trước sự bất công. Sách Ha-ba-cúc là một cuộc
đối thoại giữa một tiên tri đang hồi bối rối với Đức Chúa Trời của mình. Trong hai chương đầu,
chúng ta thấy có sự đối qua đáp lại của những câu hỏi của Ha-ba-cúc (Cho đến bao giờ ? 1 :1 ;
Tại sao ?1.3, 13) và các câu trả lời của Đức Chúa Trời..Sang chương ba, chúng ta thấy nhà tiên tri
tái xác niềm tin cậy của ông đặt nơi Đức Chúa Trời về tương lai và đồng thời ca ngợi sức mạnh
vĩ đại của Ngài. Sách Ha-ba-cúc thường được trích dẫn trong Tân Ước  : so sánh : Hab. 1 :5 với
Công Vụ.13 :40-41, Hab. 2 :4 với Rôm.1 :17, Gal. 3 :11 và Hêb.10 :38.

Bố cục của sách  :

A. Những câu hỏi của nhà tiên tri và các câu trả lời của Đức Chúa Trời  (1 :2-2 :20).

 Câu hỏi đầu tiên của Ha-ba-cúc được trình bày dưới hình thức một lời ta thán  (1 :2-4) :

Tại sao Chúa để cho sự bất công xảy ra giữa vòng dân sự của Ngài mà không can
thiệp ?

 Câu trả lời thứ nhất của Đức Chúa Trời (1 :5-12) :

Ta chuẩn bị để nghiêm khắc đoán xét Giu-đa qua bàn tay hung bạo của người Canh-
đê.

 Câu hỏi thứ hai của Ha-ba-cúc cũng được trình bày dưới dạng một lời ta thán (1 :13-2.1) :

Tại sao Chúa dùng một dân tộc bất nghĩa hơn chúng tôi để đoán xét chúng tôi ?

 Câu trả lời thứ hai của Đức Chúa Trời  (2 :2-20) :

Ta cũng chuẩn bị để phán xét người Canh-đê về vô số tội lỗi của chúng nó.
B. Lời cầu nguyện của nhà tiên tri (3 :1-19).

 Ha-ba-cúc khẩn cầu lòng thương xót của Đức Chúa Trời (3 :1-2).
 Ha-ba-cúc ca tụng Đức Chúa Trời về sức mạnh lớn lao của Ngài (3 :3-15).
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Ha-ba-cúc ca ngợi Đức Chúa Trời về sự bình an của Ngài (3 :16-18).

1. Có khi nào chính bạn cũng cảm thấy bối rối bàng hoàng trước sự bất công và hung ác của con
người cứ mỗi lúc một thêm gia tăng không ?

Những hình thức bất công nào mà bạn chống lại nhiều nhất ?

Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp ngay để trừng phạt nhựng kẻ ác ?

2. Ngay cả những đầy tớ tầm vóc của Đức Chúa Trời có  khi cũng bối rối hoang mang vì thấy
thái độ bất can thiệp của Đức Chúa Trời trước sự gian ác của con người. Bạn thử kể lại sự bối rối
hoang mang của A-sáp (Thi Thiên 73). Cũng xin xem Thi Thiên 37 và 2 Phi-e-rơ 3 :3-18.

Người ta biết gì về cái bối cảnh mà trong đó, Ha-ba-cúc đã thi hành chức vụ tiên tri của
mình ?

 Thực tế người ta không biết gì cả về Haba-cúc, nếu như ông không được gọi tên là Ha-ba-
cúc.

 Ha-ba-cúc thi hành chức vụ tiên tri trong một bối cảnh xảy ra khủng hoảng trên bình diện
quốc tế,  và suy thoái trầm trọng trên bình diện quốc gia. Bảng trình bày sau đây sẽ giúp
minh hoạ về tình hình thời đó..

Niên
đại

(TC)

Trên bình diện quốc gia

Từ những cuộc cải  cách của Giô-sia cho
tới sự suy đồi hoàn toàn

Niên
đại

(TC)

Trên bình diện quốc tế

Sự sụp đổ của A-si-ri và sự lên ngôi
của đế quốc Ba-by-lôn

640-
609

Giô-sia thực hiện những cuộc cải tổ lớn
( 2 Sử. 34 :1-7 ; 29-33)

626 Đế quốc A-si-ri trở nên suy yếu

625 Thành Ba-by-lôn tuyên bố độc lập
khỏi ách kềm kẹp của A-si-ri

612 Quân Ba-by-lôn tiêu diệt Ni-ni-ve,
thủ phủ của A-si-ri

609 Giô-a-cha, con trai vua Giô-sia, lên ngôi
trị vì được 3 tháng tại Giê-ru-sa-lem (2

Sử. 36 :1-3)
609-
598

Giê-hô-gia-kim (tức Ê-la-kim, em trai
Gio-a-cha) cai trị được 11 năm tại Giê-

ru-sa-lem (2 Sử. 36 :4-8)



5

Chức vụ nhà tiên tri Ha-ba-cúc  609
605 Quân Ba-by-lôn đánh bại quân Ê-

díp-tô trong một trận đánh lớn tại
Cạt-kê-mít (Giêr. 46.2)

597 Giê-hô-gia-kin, con trai Giê-hô-gia-kim,
trị vì được 3 tháng 10 ngày tãi Giê-ru-sa-

lem (2 Sử. 36.9-10)
597-
586

Sê-đê-kia, em trai Giê-hô-gia-kin trị vì
được 11 năm ỵai Giê-ru-sa-lem

(2 Sử. 36.11-16)
586 Vua Ba-by-lôn xua quân tàn phá

thành Giê-ru-sa-lem (2 Sử. 36.17-
21)

3. Qua các trang sử này chúng ta có thể rút ra được những bài học gì ?



6

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỜI ĐIỂM CỦA
NGÀI ĐỂ PHÁN XÉT NHỮNG KẺ ÁC

Bài nghiên cứu  2 / Ha-ba-cúc 1.1-12

1. Trong các câu 2-4, hãy đưa ra những yếu tố liên hệ tới nếp sống của cư dân ở Giu-đa đã khiến
họ bị lên án là có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng hãy đưa ra những từ ngữ nói lên sự kinh
tởm của Ha-ba-cúc đối với vô số những tội lỗi này.

2. Theo bạn, thì những yếu tố nào trong nếp sống của những người nam và người nữ sống chung
quanh bạn khiến Đức Chúa Trời không thể chấp nhận và xứng đáng với sự thạnh nộ của Ngài ?
Phải chăng chúng ta có khuynh hướng xem thường sự nghiêm trọng của những điều đó, hay cũng
như Ha-ba-cúc, chúng ta hết sức bực bội trước những hiện tượng ấy ? (so sánh 2 Phi-e-rơ 2.6-10
& Luc. 9.38-41 với Rôm.1.32 & Rôm.2.4-5)

3. Đức Chúa Trời tiết lộ cho Ha-ba-cúc biết Ngài sẽ dùng bàn tay người Canh-đê để phán xét dân
sự của Ngài.(dân Ba-by-lôn). Trong các câu 5 đến 11, Đức Chúa Trời mô tả cả hai mặt về giống
dân này, nhấn mạnh đến sức mạnh to lớn cũng như vô số tội lỗi của chúng..Sau khi được CHÚA
giải bày, Ha-ba-cúc thoát ra khỏi sự hoang mang bối rối và bày tỏ lòng tin của mình vào Đức
Chúa Trời thành tín (12a) và công bình (12.b).

Hãy thêm vào bảng minh hoạ sau đây phần mô tả của Đức Chúa Trời về dân Ba-by-lôn :

Những yếu tố chỉ về sức mạnh to lớn cùa
họ

Những yếu tố chỉ về tội lỗi của họ
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4. Con người trong thời đại chúng ta hay chế nhạo sự tiên báo của Kinh Thánh về ngày phán xét.
Dẫu vậy, cuộc phán xét lần này sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc  Ba-by-lôn xua quân
đánh chiếm Giu-đa, vung đất của dân sự Đức Chúa Trời. Hãy ghi ra những từ ngữ trong các khúc
Kinh Thánh sau đây chỉ về sự phán xét này.

Hê-bơ-rơ 10.28-31

2 Tês. 1.9

Luc. 13.28



8

KINH SỢ SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
VÀ TRÁNH XA ĐIỀU ÁC

Bài nghiên cứu  3 / Ha-ba-cúc 1.13-2.20

1. Ha-ba-cúc trình bày với Đức Chúa Trời một câu hỏi thứ hai từng khiến ông phải hoang mang
bối rối . Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho kẻ ác (quân Ba-by-lôn) chà đạp giày xéo lên Giu-đa,kẻ
được coi là công bình hơn chúng ? Dùng một hình ảnh quen thuộc trong nghề chài lưới, Ha-ba-
cúc mô tả người Ba-by-lôn như những tay đánh cá không bao giờ biết chán  (c.13-17).

Các yếu tố để so sánh (c. 15-17) Ý nghĩa

2. Các câu 1 đến 3 của chương 2 mô tả sự chờ đợi của Ha-ba-cúc và lời giải đáp của Đức Giê-hô-
va vạn quân. Có gì đập mạnh vào tâm trí bạn, trong những câu Kinh Thánh này ?

Sự đợi chờ của Ha-ba-cúc (c. 1) Sự tiết lộ của CHÚA vạn quân (c. 2-3)
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3. Không, Đức Chúa Trời không nhắm mắt làm ngơ trước sự gian ác gớm ghê của dân Ba-by-lôn
đâu. Những câu từ 4 –20 mô tả những tội lỗi của dân Ba-by-lôn và những sự phán xét của thiên
thượng sẽ trút xuống trên họ. Hãy nói rõ những mặt khác nhau của tội lỗi họ, và những sự phán
xét sẽ đến trên họ..

Các câu Kinh
Thánh

Những tội lỗi Những sự phán xét của thiên
thượng

4-5

6-9

10-14

15-17

18-20

4. Với tội lỗi (hay những tội lỗi) nào trên đây mà chúng ta thường phải chống cự ?
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CHẤP NHẬN Ý CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Bài nghiên cứu  4 / Ha-ba-cúc  3.1-19

Chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ gíúp  chúng ta có khả năng kinh nghiệm được sự
bình an trong những hoàn cảnh xấu nhất

Lời cầu nguyện của nhà tiên tri trong Ha-ba-cúc 3.1-19 gồm có ba phần : khẩn cầu sự thương
xót của Đức Chúa Trời (3.1-2) ; ca tụng sức mạnh vĩ đại của Ngài  (3.3-15),và đặt lòng tin cậy
hoàn toàn ở nơi Ngài (3.16-18).

1. Ha-ba-cúc biết rằng sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên Giu-đa và rồi sau đó trên
dân Canh-đê. Trong các 1 và 2, những sự khẳng định nào cho chúng ta thấy ông chấp nhận tình
trạng sự việc này và coi đây là ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời ?

2. Vì rằng Đức Chúa Trời cho phép chúng ta sống trong những giai đoạn khó khăn nhằm để tôi
luyện chúng ta, nên đôi khi chúng ta bị cám dỗ đâm ra cau có bực dọc hoặc thắc mắc với Ngài.
Làm thế nào để đạt tới chỗ hoàn toàn chấp nhận được thánh ý của Chúa ?

3. Ở phần cuối của câu 2, Ha-ba-cúc trình dâng lên Đức Chúa Trời một yêu cầu. Vậy đây là yêu
cầu về gì, và ông lấy tư cách quyền hạn nào để trình lên Ngài yêu cầu này ?

4. Trong những câu 3 đến 15, Ha-ba-cúc phác hoạ một bức tranh về ngày Chúa trở lại để phán xét
các nước trên  khắp đất và để giải cứu dân sự của Ngài (c.13). Qua những câu này, hãy ghi ra
những từ ngữ mô tả sự cao cả vĩ đại của Đức Chúa Trời và những từ ngữ mô tả về sự thạnh nộ
của Ngài.

Những từ ngữ mô tả sự cao cả vĩ đại của
Đức Chúa Trời

Những từ mô tả sự thạnh nộ của Đức Chúa
Trời
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5. Hãy mô tả hai phản ứng của Ha-ba-cúc trước sự khải thị về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ?

A. (c. 16-17)

B. (c. 18-19)


