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CƯU – ƯƠC

Tìm hiểu các Nhà Tiên Tri Nhỏ

« Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như
người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng

giảng dạy lời của lẽ thật. »
2 Tim. 2 :15

Matthieu est l’vangile de / du / des :

Matthieu
1.
2.
3.
4. 41

Qui tait Matthieu ? Que savons-nous de sa vie et de son ministre ?

45

On suppose que l’vangile de Matthieu fut crit dans la ville d'

en ___________ ap. J.C.
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Thế nào gọi là một nhà tiên tri ?

1. Một người nói thay cho người khác.
Từ « nhà tiên tri » trong tiếng Hi-lạp được cấu tạo bởi tiếp tố ngữ (hay tiếp vị ngữ)
"pro" (có nghĩa là thay cho ai, như trong chữ pronom-đại danh từ) và động từ
‘déclarer’, là tuyên bố.
Xuất. 7 :1-2 / Phục.18 :15-22 và Hêb. 1 :1-2
Các nhà tiên tri là những người được Đức Chúa Trời hà hơi (tức nhận được sự thần
cảm từ Đức Chúa Trời) (2 Phi-e-rơ 1 :21).

2. Một người tiên báo về những biến cố tương lai .
Mọi sự tiên báo đều là một sự tiên tri, nhưng mọi sự tiên tri không phải là một sự tiên
báo.
Các nhà tiên tri quan tâm lo lắng đến đời sống thuộc linh của đồng bào sống cùng thời
với mình nhiều hơn là đến những việc xảy ra trong tương lai..Mặt khác, họ thường khi
báo trước về những sự cố tương lai, cho dù ngay chính họ cũng không ý thức được
những biến cố ấy. Lại nữa, người Do Thái sữ dụng từ thuật ‘nhà tiên tri’ với một ý
nghĩa rộng rãi. Bộ kinh điển Hi bá lai gồm có ba phần : kinh Tô-rê (bộ Ngũ kinh của
Môi-se, tức 5 sách đầu của bộ kinh điển),  các sách tiên tri (các sách lịch sử và tiên tri)
và những bản văn khác (những sách thi thơ và một số sách khác nữa).

3. Một người có sứ mạng đặc biệt trong một bối cảnh lịch sử/xã hội đặc thù nào đó.
Mặc dầu không phải bao giờ cũng có thể xác định được thời điểm đích xác về sự xuất
hiện của nhà tiên tri, song chúng ta cũng thường tìm đủ mọi cách có thể để biết trong
hoàn cảnh nào mà nhà tiên tri xuất hiện hành động, đồng thời để nhờ đó nhận thức rõ
hơn về thông điệp nhà tiên tri mang đến.
Phần lớn các nhà tiên tri đều bị xô đuổi, ngược đãi, và đương đầu với muôn vàn khó
khăn thử thách (Nêh. 9 : 30 / Luc.11 : 47-51).
Ngay từ những thời kỳ ban đầu cũng đã xuất hiện các nhà tiên tri, song họ không có
viết những sách tiên tri : Nô-ê (2 Phi-e-rơ 2 :5), Ap-ra-ham (Sáng. 20 :7), Mi-ri-am
(Xuất.15 : 20), Sa-mu-ên và các môn đệ (1 Sam. 19 : 20), v..v….

« Nhà tiên tri », có nhiều từ chỉ về nhà tiên tri, và từ tiên tri lại
cũng có rất nhiều nghĩa.

a/ Trong tiếng Hi-lạp….
Từ tiếng Pháp « prophète/nhà tiên tri » chỉ là rập theo từ thuật Hi Lạp « prophêtês ». Theo cổ

ngữ, từ thuật này có hai nghĩa :

« Nói trước mặt ai »

Đây là chức năng của quan tuyên cáo (người
báo tin), tức người có trách nhiệm tìm dến
diện kiến một nhân vật nào đó quan trọng để
loan báo cho nhân vật ấy về một bức thông
điệp , đồng thời còn giúp cho nhân vật ấy
chuẩn bị tốt để đón nhận thông điệp một
cách trang trọng.

« Nói trước khi sự việc xảy
ra »

Một cách chính xác hơn, là « báo trước về
những gì sẽ xảy ra ». Đây là chức năng của
nhà tiên kiến, người có trách nhiệm vén tấm
màn bí mật của cõi tương lai.
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b/Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hi  Bá Lai) ...
Ngôn ngữ Hi Bá Lai có đến  ba từ ngữ để nói về các nhà tiên tri :

NaBî'

Về nguồn gốc cơ bản thì từ này có nghĩa
là :« kêu gọi, đặt tên ». Va từ này được
dùng ở thể thụ động . Như vậy, « nabî' » là
người « được kêu gọi » (hay được chỉ định,
được gọi bằng chính tên mình).

Ro'èH
Về nguồn gốc cơ bản thì từ này có nghĩa
phổ biến nhất, là « nhìn thấy ».Như vậy,
« ro'èh » là một « nhà tiên kiến »

HoZêH

Về nguồn gốc cơ bản thì từ này cũng có
nghĩa là « nhìn thấy », song với nghĩa
là« nhìn thấy những khải tượng » thuộc
dạng xuầt thần. Có lẽ chúng ta có thể dùng
từ « thần khải » để diễn dịch cho từ ngữ
« HoZêH » , chỉ về dạng khải tượng huyền
bí.

Vì thế, người ta nhận định rằng lãnh vực tiên tri có liên hệ đến cả lời nói và cái nhìn. Các nhà
tiên tri khi hoạt động đã vận dụng đường lối hay phương pháp nghe và nhìn (thính thị) : nghe
để rồi truyền đạt, và nhìn thấy để rồi chuển tãi những khải tượng huyền nhiệm.

Có nhiều dạng tiên tri
Người ta không thấy Kinh Thánh chỉ đưa ra có một dạng tiên tri. Tuy nhiên, chúng ta có

thể xếp loại những tiên tri chung quanh ba dạng lớn như sau :

Những nhà tiên tri chuyên nghiệp

Từ ngữ này không có nghĩa gì là xấu
cả..Nó chỉ về những nhà tiên tri mà hoạt
động của họ ai cũng biết, và họ hành xử
chức vụ trong một bối cãnh xã hội nhất
định. Có hai dạng tiên tri chuyên nghiệp
loại tầm cở :

 Các tiên tri phục vụ nơi chánh
điện đền thờ. Họ thuộc khối nhân
sự của một đền thờ, có thể chinh
họ là những thầy tế lễ và đang
phụng sự nơi chánh điện. Chức
năng chính yếu của họ là trà lời
cho những ai đến cầu vấn Đức
Chúa Trời..Nhà tiên tri Sa-mu-ên
là một gương điển hình về dạng
tiên tri phục vụ trong đền thánh.
(Silo)

 Các tiên tri phục vụ vua nơi chốn
hoàng cung với tư cách là quân sư
cố vấn, có chức năng dâng lên vua
những lời khuyên theo tri thức
trần gian, kết hợp với những lời
khuyên đến từ cõi huyền nhiệm.
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Nhà tiên tri Ê-sai là vị trưởng
tràng của dạng tiên tri lớn và hết
sức quan trọng này trong dân Y-
sơ-ra-ên.

Các « con trai của những đấng tiên tri »
(tức những môn  đệ của các đấng tiên tri)

Đây là những thành viên của các trường
đào tạo tiên tri chân chính. Những « con
trai của các đấng tiên tri », dù ít hay
nhiều, thường khi phải sống ở các vùng
ven thị trấn, khá nghèo khó, và tập trung
chung quanh một người trưởng tràng.
Việc nói tiên tri của họ phần  lớn  thuộc
về lãnh vực khải tượng huyền nhiệm.
Trong Kinh Thánh, vị tiên tri quan trọng
duy nhất thuộc dạng này chính là Ê-li-sê.
Những « con trai của các đấng tiên tri »
minh chứng cho một thực tại khá cổ xưa
đã dần dần biến mất trong thời đại các
vương triều.

Các tiên tri ngẫu nhiên hay bán chuyên
trách (xuất hiện bất chợt theo yêu cầu)

Dạng này gồm tất cả những tiên tri khác :
đây là những người được Đức Chúa Trời
lựa chọn để thi hành sứ mạng tiên tri, đôi
khi chỉ trong một thời gian ngắn. Họ
không sống bằng hoạt động tiên tri của
mình. Lời nói của họ thường là một sự
diễn giải sống động và gây xáo trộn, kể
cả cho những tiên tri thuộc các dạng
khác....Có thể nói tiên tri A-mốt là tiêu
biểu cho dạng tiên tri ngẫu nhiên hay bán
chuyên trách này.
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TẦM VÓC TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

Từ Sáng thế Ký đến Ê-xơ-tê
17 sách lịch sử

(5 + 9 + 3)

Lịch sử lập quốc, quá trình hưng thịnh và suy sụp  của dân Do Thái

5  sách

(Luật pháp / Kinh Tô-rê hay bộ
Ngũ Kinh)

Sáng thế Ký, Xuất-ê-díp-tô Ký , Lê-vi-Ký, Dân số
Ký , Phục truyền luật lệ Ký

Công cuộc sáng
tạo, sự thành lập
dân tộc Hê-bơ-rơ
(Do Thái) , và quá
trình chuẩn bị về
mặt thuộc linh

cũng như  xã hội
cho cuộc sống của
dân sự Đức Chúa
Trời trên vùng đất

hứa
9 sách Từ  Giô-suê đến I Sử Ký Cuộc sống của

dân sự  cho tới
khi vương quốc

Giu-đa bị lưu đày
3 sách Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê Đời sống của dân

sự  sau cuộc lưu
đày trở về

Từ Gióp đến Nhã Ca
5 sách thi thơ Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca Những từng trải

thuộc linh của
một số những kẻ

kính sợ Đức Chúa
Trời

Từ Ê-sai đến Ma-la-chi
17 sách tiên tri

(5 + 9 + 3)

Sự suy đồi của quốc gia Do Thái, cuộc lưu đày, ngày trở về từ cõi lưu
đày, và một giai đoạn bắt đầu mới

5 sách tiên tri lớn Ê-sai, Giê-rê-mi (+ Ca Thương), Ê-xê-chi-ên, Đa-
ni-ên

Những Thông
điệp của các nhà

tiên tri9 sách của các tiên tri nhỏ
trước cuộc lưu đày

Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Ap-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-
hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni
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3 sách của các  tiên tri nhỏ sau
cuộc lưu đày

A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi
Tố giác tệ nạn thờ
lạy hình tượng, sự

băng hoại về
chính trị và tín
ngưỡng, tình

trạng bất công xã
hội và sự suy đồi
về mặt đạo đức,

tinh thần

Cảnh báo về sự
phán xét của Đức
Chúa Trời, một sự
phán xét nghiêm
khắc nhưng chưa
xảy đến cho tới
khi quốc gia này

bị hủy diệt

Thông báo về
công cuộc phục
hưng, tái thiết

Loan báo về sự
xuất hiện của
Chúa Cứu Thế
đến từ dòng dõi

Vua Đa-vít , và sự
thiết lập quyền tể
trị của Ngài trên

toàn cõi thiên
nhiên vũ trụ

THỜI KỲ CÁC TIÊN TRI : trải suốt 4OO năm lịch sử
Thời gian trước Cuộc Lưu Đày

Tại vùng đất Y-sơ-ra-ên Tại vùng đất Giu-đa
Các
Tiên
tri

Niên
đại
ước

chừng

Các  vì
Vua

Các  Chù đề Các
Tiên tri

Niên
đại ước
chừng

Các vì Vua Các Chủ đề

Giô-
na

780 Giê-rô-
bô-am

(hưng
thịnh)

(793-

Y-sơ-ra-ên trong lò rèn luyện
của Đức Chúa Trời

Ap-đia 845 Giô-ram Không dân tộc
nào thoát khỏi sự
phán xét của Đức

Chúa Trời
A-

mốt
760 Những sự phán xét nghiêm

khắc và tia sáng hi vọng
Giô-ên 800 Giô-ách Các khài tượng

về Ngày của Đức
Giê-hô-va
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Ô-sê 750 753) Sự bất trung, sự phán xét, và
tình thương vô điều kiện

Mi-chê 735 Giô-tam Sự phán xét và
các phước lành

Ê-sai 739-
685

Từ U-xia tới
Ma-na-se

Quan án, Vị Cứu
tinh, và Đấng Tể

trị
Na-hum 660 Ma-na-se Đức Chúa Trời

luôn  đoán phạt
những kẻ gian ác

Ha-ba-
cúc

609 Giê-hô-gia-
kim

Từ hỗn loạn đến
chúc tụng ngợi

khen
Sô-phô-

ni
630 Giô-xia Một ngày kinh

khiếp
Giê-rê-

mi
627 -
586

Từ Giô-xia
đến Sê-đê-kia

Giê-ru-sa-lem
phạm tội, chịu

sự đoán phạt , và
được phục hồi

Trong thời gian bị lưu đày tại Ba-by-lôn
Sự cáo chung của vương quốc Y-sơ-ra-ên, 722 Sự cáo chung của vương quốc Giu-đa, 586

Ê-xê-
chi-ên

586

570

Giê-hô-gia-
kim

Sê-đê-kia

Giê-ru-sa-lem bị
sụp đổ, và được
phục hồi trong

vinh quang
Đa-niên 604

535

Nê-bu-cát-nết-
xa

Bên-xát-xa

Đa-ri-út

Sự  tể trị của
Đức Chúa Trời
và uy quyền tối
thượng của ngôi

nước Ngài

Sau khi trở về từ cõi lưu đày
A-ghê 520 Đa-ri-út  I Tương lai của

Đền Thánh Đức
Chúa Trời

Xa-cha-
ri

520 Đa-ri-út  I Sự hiện ra của vì
vua và ngôi nước

Ngài
Ma-la-

chi
433 Đa-ri-út  II Kêu gọi ăn năn
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A-MỐT

Phần mở đầu.
Hãy tưởng tượng như có một người đang đứng thuyết giảng ở một địa điểm rộng lớn  và đông
người. Ông ta mặc một bộ đồ theo mốt cũ xưa của hai mươi năm về trước. Cà vạt thì ngắn
cũn, còn màu sắc thì…không giống ai. Phần lớn các bà chắc phải giật mình đánh thót nếu thấy
đức ông chồng  của mình mang một chiếc cà-vạt giống nhưI vậy ! Cái quần  ông ta mặc  cũng
có phần quá ngắn. Còn giọng nói của ông thì khiến cho người ta nghĩ  ngay tới một người dân
quê mùa chốn đồng nội. Tệ hại hơn nữa, cậu nhà quê nhỏ con này lại lên tiếng công kích mọi
tội lỗi của cả một thủ phủ quốc tế.Nhiều người nhoẻn miệng cười rồi đi qua. Có kẻ tỏ ra tức
giận. Cũng có người chú ý lắng nghe.

Có thể đó là hình ảnh của A-mốt, người vốn làm nghề chăn chiên ngoài đồng, khi ông rao
truyền thông điệp của Đức Chúa Trời cho dân chúng thời Giê-rô-bô-am II, ở Bê-tên..
A-mốt có một trang trại nằm cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 20 km về phía nam, tại đây ông
sống bằng nghề chăn nuôi gia súc và canh tác loại cây sung dâu. Ông thi hành chức vụ thánh
có thể trong thời gian giữa năm 760 và 750 trước Công nguyên (T.C.).

Khuyên giục dân sự Y-sơ-ra-ên cần phải ăn năn vào thời kỳ này, quả thật là một điều khá khôi
hài, bởi vì dân chúng lúc bấy giờ đang sống trong giàu sang, thế lực và hưng thịnh. Lại nữa,
họ tỏ ra sùng bái tôn giáo. Há họ yêu mến Đức Chúa Trời sao ? Há họ không vâng giữ giới
luật của Ngài sao ?
Thế nhưng, khi đang chăn giữ bầy chiên ngoài đồng, thì A-mốt cảm thấy lửa Thần Linh  đốt
cháy trong lòng và khiến ông phải nghĩ về số phận của Y-sơ-ra-ên, vương quốc phía bắc. Ông
được thúc giục phải khuyến cáo dân sự nơi này vì Thần Linh Chúa cho ông thấy rõ về hiện
trạng hiểm nghèo của họ và những đau thương mất mát sẽ xảy đến nếu như họ không chịu kịp
thời đổi thay, chuyển biến.

Chủ đề của sách ông là “Phải ăn năn, từ bỏ sự thờ lạy hình tượng hư không,  và thiết lập
một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời cũng như với tha nhân .”
Nếu về sau Ô-sê có quở trách dân sự về sự đi sâu vào con đường thờ lạy thần tượng để ngụy
biện cho nếp sống ăn chơi trác táng và say sưa quá độ của họ, thì lúc bấy giờ nhà tiên tri A-
mốt đã mạnh mẽ quở trách họ về tệ nạn thờ lạy hình tượng mà lại pha trộn  với hình thức tín
ngưỡng hướng về Đấng Thiêng Liêng. Hậu quả của đường lối sinh hoạt tín ngưỡng tạp
nham này là đưa tới một nếp sống duy vật chất, vừa tàn bạo, vừa ích kỷ, gây ra bất công xã
hội trầm trọng cho các thành phần quần chúng nghèo khổ, thân yếu  thế cô.
Tội lỗi bao giờ cũng khiến cho con người phải xuống cấp. Những gì chúng ta nhìn thấy ở sách
A-mốt chỉ là những giai đoạn ban đầu của căn bệnh trầm kha, và căn bệnh này đã phát triển
muôn phần hiểm nghèo hơn ở sách của nhà tiên tri Ô-sê. Đó chính là điều mà Rôm 1 đã nói
rõ. Thực vậy, tội lỗi không bao giờ biết chán, nếu không thỏa mãn, người ta luôn tìm kiếm
những « liều lượng » mạnh hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để tận hưởng “cùng một cảm giác
vui thú ”.

A) Chương 1 - 2:5

A) c 1—Các vua thời đó là Ô-xia và Giê-rô-bô-am II. Theo cuốn « Full-Life Study
Bible », tạm dịch là ‘ Kinh Thánh về Sự  Sống Sung Mãn ’, thì sự trị vì của các vua này diễn
ra trong những năm từ  767 đến 753.

B) A-mốt bắt đầu với một phương án tiếp cận vấn đề khá tốt – dân sự đều nhất trí với
ông !
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o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi ở thành Đa-mách
(Sy-ri) (c.c. 3 - 5).

o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi thuộc dân Phi-li-tin
(cc. 6 - 8).

o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi ở Ty-rơ  (cc. 9, 10).
o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi ở Ê-đôm (cc.11, 12).
o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi thuộc dân Am-môn

(cc. 13 -15).
o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi ở xứ Mô-áp (2:1 -3).
o Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tội lỗi ở xứ Giu-đa  (2:4 -

6).

“Amen.” Nhưng tôi nghĩ rằng những lời “amen” kia đã phần nào giảm bớt đi
theo quá trình cảnh báo của nhà tiên tri A-mốt. Sự cảnh báo kia đang đến gần kề với nhà Y-
sơ-ra-ên rồi, và có một số đã thấy trước điều gì nhà tiên tri sắp sửa loan báo..

Hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời đã quở trách các dân tộc ngoại bang về mọi
điều gian ác gớm ghê của họ. Ngài cũng quở trách dân sự vì đã vi phạm luật lệ giới răn của
Ngài. Rõ ràng, ân huệ càng cao thì bản án lại cũng càng cao ! Và, vi phạm luật pháp Chúa là
một tội lỗi, cũng nghiêm trọng như  tội lỗi mà các dân tộc quốc gia khác đã phạm.

Tiếng chuông cảnh báo cũng đã đến với Y-sơ-ra-ên  (2: 6 -16)

- Nhìn qua mối quan hệ của họ với tha nhân (đầy dẫy bất công xã hội) , chúng ta có thể thấy
tấm lòng của dân sự tỏ ra không liêm chính đối với Đức Chúa Trời.

1.  Gian ác bạo ngược đối với người nghèo khổ  (6 - 8)
2.  Ham muốn vật chất quá độ  (7)
3.  Tội lỗi tình dục  (7)
4.  Các món lợi bất chính của họ đều được đem dùng vào việc cúng bái thờ lạy thần

tượng  (c. 8).
- Sự bất trung bất tín của họ hoàn toàn trái nghịch với sự thành tín của Đức Chúa Trời (9 -

11).
- Ngay cả những kẻ đi bên Chúa cũng bị cám dỗ để rơi vào tình trạng suy thoái, hư  hỏng

(11,12).
- Mối đe dọa bị diệt vong  (13 - 16)

B) Đã tới lúc phải tính sổ với Đức Chúa Trời (Ch. 3)

- Những ai được ban cho nhiều phải có trách nhiệm phúc trình về kết quả quản lý của mình.
Được Đức Chúa Trời lựa chọn là điều vô cùng tốt lành, song khá nhớ rằng Đức Chúa Trời
cũng chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều điều ở người ấy (cc.1,2).

- Khi mọi sự này (cc.3 -8) xảy đến, dĩ nhiên là phải có lý do. Đức Chúa Trời đã tiết lộ điều
huyền nhiệm đó cho tiên tri của Ngài  (c. 7). Và đó chính là lý do để nhà tiên tri phát ra lời
cảnh báo.

- Dân sự không sống ngay thẳng (c. 10).
** Làm thế nào tội lỗi cướp mất của chúng ta cái năng lực phân định thiện ác ?
** Về điểm này, chúng ta nghĩ gì về xã hội chúng ta hôm nay ?
** Có phải sự giàu có thịnh vượng bao giờ cũng đem lại sự hư hỏng,  bại hoại ?  Làm sao
tránh được tình trạng bại hoại , sa đọa  này ?

- Tình trạng này bắt đầu với bước thỏa hiệp nhượng bộ tại Bê-tên  (c. 14).
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** Bạn có thấy ở những lãnh vực nào mà Hội Thánh ngày nay tỏ ra thỏa hiệp nhượng
bộ không ?
** Bạn có thấy ở những lãnh vực nào trong đời sống mình đang có những thỏa hiệp
nhượng bộ như vậy không ?

C) “Vợ nó là một con bò cái !” (Ch. 4)

- Thật không còn cách ví sánh nào tệ hại hơn nữa…khi gọi những người đàn bà này là
“Những con bò cái ”  Song trong thực tế, quả đúng là như vậy. Họ giống như những con bò
cái mập béo nhởn nhơ gặm cỏ trên  các cánh đồng cỏ xanh tươi vùng Ba-san. Họ ra tay áp bức
bóc lột những người khác, tìm cách vơ vét về cho mình đủ mọi thứ sung túc xa hoa để thỏa
mãn các ham muốn nhục thể của mình. Đương nhiên, họ sẽ phải bị hình phạt  (cc.1 -3).

- Nhưng họ vẫn tỏ ra vâng phục luật pháp đấy chứ, phải không ? (cc.. 4, 5 ; Phục. 14:28).

- Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn đến với họ, vì cớ tình yêu thương của Ngài (6 -11).
** Hãy so sánh thái độ đáp ứng của họ, những người được gọi là “con cái Đức Chúa
Trời ”, với thái độ đáp ứng của dân ngoại ở thành Ni-ni-ve.
** Bạn có nghĩ rằng một số những tai ương thảm họa xảy ra trong những năm gần đây
chính là những sự cảnh báo của Đức Chúa Trời ?

- Về các thiên tai.
** Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sai  thiên tai đến với xã hội chúng ta không ?
**Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sai  tai họa đến với đời sống các cá nhân không?

- Làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời (12)
(Ngài là Đấng khiến chúng ta hiểu biết được những ý tưởng của mình—c.13)

Ở đây bày tỏ cho chúng ta thấy về vài yếu tố của bản tánh Đức Chúa Trời (c.13).

A) Chương  5

- Sự than khóc về Y-sơ-ra-ên (1-9) Tại sao ? Hãy đối chiếu Phục.28:62 với A-mốt  5:3.
Nhưng nhìn bề ngoài, họ tỏ ra như là một dân tộc đang ở đỉnh cao của quyền lực và tín
ngưỡng.

B) Các ngươi hãy ăn năn ! (c.4)  Điều khiến ta xúc động là thấy Đức Chúa Trời không
ngừng kêu gọi họ ăn năn quay về với Ngài.. Nếu có thể tưởng tượng ra được thế nào
nhà tiên tri Ô-sê sau đó đã tiếp tục truyền đạt tới dân sự bức thông điệp cảnh báo này,
ắt chúng ta phải nói rằng quả tình dân sự của Chúa thật quá cứng lòng. Tuy nhiên,
cũng nên hiểu rằng có thể không ít những nhà tiên tri giả ngụy đã đến thông báo cho
dân sự những điều trái ngược với sứ điệp của Đức Chúa Trời.

C)  Dân sự bỏ quên Đức Chúa Trời Hằng Sống để chạy theo những tượng hình hư không!

D) Họ đã phản bội Chúa Vĩnh Hằng  (7, 11 -12).

E)  Thế nhưng họ cứ ngbĩ là Đức Chúa Trời luôn ở với họ ! (14b).

F) Họ không yêu mến lẽ thật (c.10b).
** Bạn có nghĩ rằng vì A-mốt đến từ xứ Giu-đa nên dân sự có thành kiến và chống
lại thông điệp của ông không ?
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** Tại sao ĐCT đã sai phái một người từ bên ngoài tới ?
** Bạn phản ứng thế nào trước một giảng sư từ bên ngoài đến ?

G)  Họ thích  nói về NGÀY của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA !  (18 - 23).
Họ tổ chức những lễ hội trọng thể với bao điệu nhạc tiếng ca tưng bừng !
(c.23). Sinh hoạt thờ phượng ở Bê-tên, về mọi phương diện, cũng không khác gì sự
thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem.
** Những buổi lễ hội trọng thể với âm nhạc tưng bừng là điều quan trọng, song
nếu trong những hành động của chúng ta không có sự công chính, thì các hình
thức sinh hoạt thờ phượng kia cũng vô ích mà thôi.

H) Cc. 25, 26—Có lẽ họ đã nói : “Từ lâu nay chúng tôi vẫn hằng dâng tế lễ cho Chúa
mà !”  Nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lời họ : “Thế còn ba cái thứ thần tượng này thì
sao ?”  Chúng ta cũng biết sự thờ lạy thần tượng vốn dĩ đã có từ trong những tháng
ngày họ còn lưu lạc nơi đồng vắng.

** Hãy đối chiếu với Mat. 7 : 22-23, và cho biết bạn rút ra được những sự dạy dỗ gì
cho chính cuộc đời của mình ?

Chương 6— Bình thản, ung dung tự tại ở Si-ôn

A) Bỉnh thàn, an nhàn, ung dung tự tại —LÀM SAO MÀ DÁM ĐƯỢC NHƯ VẬY ? (3 -
6)

B) Làm thế nào chúng ta  thấy được tội lỗi của chính mình ?

C) Hãy suy nghĩ về điều tác giả nói ở câu 3. –Một khi dân sự coi thường ngày tính sổ hay
báo trả của thiên thượng, thì họ cảm thấy tự do thoải mái để mà phạm đủ mọi thứ gian
ác..

D)  Ý nghĩ  của chính họ (cc. 1b, 13).

E)  Thêm một lời hứa về sự phán xét (c.14).

F) Ngay cả những người nghèo cũng hư mất, bởi vì một người nghèo vẫn có thể hung dữ,
gian ác và bị lôi cuốn vào con đường ham mê vật chất.

Chương  7—Một Người Cầu thay Linh nghiệm

A) Phần thổ sản của vua có lẽ là phần đóng góp của dân chúng. Còn phần thổ sản thứ nhì
là phần để nuôi sống dân chúng (c.1).

B) Đức Chúa Trời đổi ý. Làm thế nào mà Đức Chúa Trời đồi ý ? (c. 3).
** Chúng ta có thể tránh được các tai vạ bằng sự cầu nguyện hoặc công bố Lời
Chúa (như trường hợp Giô-na) hay không ?

C)  Có phải sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời kéo dài mãi mãi không ? (7 - 9).

D)  Thầy tề lễ phản đối (cc.10 -17). Tại sao những người ở đẳng cấp tôn giáo cao lại
thường là những nhân vật đầu tiên có phản ứng khi Lời Chúa được thông báo ?
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Vào thời Giô-ên, chính các thầy tế lễ đã hướng dẫn người khác tiến đến sự thức
tỉnh, hay phục hưng.
1.  Điều thầy tế lễ nói có phải là sự thật không ? (c. 11).

1. Thầy tế lễ lên tiếng tố cáo A-mốt là nói tiên tri để kiếm chác lợi lộc vật chất.
** Phải chăng mỗi khi chúng ta ở trong trạng huống nào đó, thì cứ nghĩ rằng mọi
người khác cũng ở trong trạng huống giống như mình ? (Nôm na, Việt-Nam ta có
câu : « suy bụng ta ra bụng ngườii »).

3.  Tấm lòng của nhà tiên tri (c.15)
4.  Hậu quả phải gánh của những kẻ chống trả Lời Đức Chúa Trời (c.17).

Chương  8—Những Quả Chín Muồi

A) Hãy bình giải câu nói sau đây : “ Bạn có thể đo lường được chiều sâu của một xã hội
bằng cách phân tích xem những kẻ thế cô sức yếu nhất trong xã hội ấy được đối xử
như thế nào ? ”  Gia-cơ  5:1 - 6.
Trong tinh thần đó, chúng ta thấy xã hội mình  như thế nào ?

B) Kết quả những hành động của họ đã đến hồi chín muồi  (c. 2).  Hồi chuông đã điểm (9
-10).  Cơn đói khát về nghe Lời của Đức Giê-hô-va  đã kéo tới (11, 12).
Tôi tự hỏi phải chăng những kẻ chạy theo  “trào lưu học thuyết thời đại” không có
mặt trong số những người này. Cuộc sống sung mãn của chúng ta chỉ có trong Chúa
Cứu Thế Giê-su mà thôi..

C) Tội lỗi của họ (4 - 8).  Những thần giả dối luôn che đậy một tấm lòng giả dối. Cứ nhìn
vào vị thần linh mà một dân tộc tôn thờ, ắt chúng ta sẽ hiểu nhiều về dân tộc ấy.
Phải chăng trong sự xưng nhận niềm tin và cao rao chân lý vẫn tiềm ẩn một ý hướng
ích kỷ ? Phải chăng chúng ta chán ghét hết thảy những gì không làm cho chúng ta
cảm thấy thoải mái, dễ chịu ? Thôi thì trước mắt nên bắt tay liên minh với trần gian,
còn những sự thuộc về trời cao thì hãy để lại sau này vậy….phải chăng chúng ta nghĩ
như thế ?

Chương  9—Khải tượng cuối cùng

A) Sự đổ nát của Bê-tên  (1 - 7). Chính Giô-si-a đã hủy phá bàn thờ. ( II Các Vua 23:15 -
20).

B)  Tuy nhiên, vẫn có lời hứa cho một sự phục hồi (11 -15). Tại sao vậy ?
Phải chăng các câu 14, 15 có liên quan tới những gì mà Chúa Cứu Thế Giê-su đã làm
cho chúng ta ?

C)  Dựa trên cơ sở nào mà Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự Ngài ?
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ÁP-ĐIA

Tên của ông, một tên khá phổ biến,  có nghĩa là “đầy tớ của Đức Giê-hô-va”.Đây là cuốn
sách ngắn nhất của kinh Cựu Ước. nội dung giống với Giê-rê-mi 49:7 - 22.

Về niên đại trước tác của sách thì chưa có kết luận chính xác, nhưng có thể vào lúc xảy ra
một trong những cuộc hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Có hai niên đại tỏ ra thuyết phục nhất,
đó là năm 840 và 587 TC.
Không thấy có tên một vì vua nào được nhắc đến, nhưng cái biến cố trong lời tiên tri có liên
hệ tới một cuộc hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và nếp hành xử của xứ Ê-đôm kể từ khi xảy ra
cuộc hủy phá này. Có 5 cuộc xâm chiếm nghiêm trọng xảy ra cho Giê-ru-sa-lem trong thời
Cựu Ước : bởi Si-sắc, vua xứ Ê-díp-tô, tức Ai Cập  (926) (1 Các Vua 4:25, 26) ;  bởi quân
Phi-li-tin và dân A-rập , dưới thời vua Giô-ram, 848 - 841 (2 Sử ký 21:16, 17) (ngay trước
khi xảy ra biến cố này, dân Ê-đôm đã được giải thoát khỏi ách kềm kẹp của Giu-đa, 2 Sử.
21:8 -10) ;  vua Giô-ách của Y-sơ-ra-ên chống lại A-ma-xia vào năm 790 (2 Các Vua 14:13,
14) ;  San-chê-ríp vua A-si-ri xua quân tiến đánh Ê-xê-chia năm 701 (2 Các Vua 18:13); và
bởi quân Ba-by-lôn, 605 - 586 (2 Các Vua 24, 25). Không bao lâu sau biến cố cuối cùng này,
Ê-đôm cũng bị đạo quân của vua Ba-by-lôn  chinh phục.
Sau khi đọc qua lời tiên tri này, bạn hãy đưa ra các niên đại ước lệ cho sách tiên tri Ap-
đia.

Chủ đề của sách tiên tri này là  “sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho Ê-đôm”

Người Ê-đôm là ai ? Đây là hậu tự  của Ê-sau, anh của Gia-cốp. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ,
hai anh em đã kình chống nhau  (Sáng. 25:22, 23).  Dân Ê-đôm đã không chịu để cho dân
Y-sơ-ra-ên đi qua vùng đất mình, khi dân sự Đức Chúa Trời vừa ra khỏi xứ Ai Cập (Dân. 20:21).
Y-sơ-ra-ên có bổn phận  phải đối xử với Ê-đôm trong tình nghĩa anh em ruột thịt (Phục truyền.
23:7, 8), mặc dầu có khi tranh chiến cùng nhau.
Bên cạnh là một vùng đất trũng mênh mông tiếp giáp với Biển Chết, xứ Ê-đôm có một dãy
núi đồi chạy dài có tên gọi là dãy núi Si-ê-rơ. Xứ này trở nên hùng mạnh và rất tự hào, bởi vì,
với một vị trí địa dư như vậy, quân thù muốn tấn  công ắt phải gặp nhiều sự bất lợi lớn lao.
Ê-sau hay Eđôm tiêu biểu cho nếp sống theo xác thịt. Hẳn chúng ta còn nhớ Ê-sau thuộc
dạng người thế nào (?).

a. Loan báo về Sự Sụp đổ của Ê-đôm (c. 1).)

A)  Một sự sụp đổ mà nguyên nhân là do sự kiêu ngạo (2 - 4) về :
-sức mạnh của mình ;
-chính bản thân mình. Đây vốn là bản tánh đặc thù của người thế gian : đầy dẫy sự
kiêu ngạo và tự tôn tự đại, coi mình như vua chúa trên cõi đời.
Ê-đôm : đôi khi cũng gọi là I-đu-mê/ Idume ( có màu đỏ hoe), một danh từ tập hợp
chỉ chung về giống dân Ê-đôm. Dân. 20.18, 20, 21 ; A-mốt 1.6, 11; 9.12 ; Mal. 1.4 -
3. Đây là vùng đất do con cháu xứ Ê-đôm, tức dòng dõi Ê-sau, chiếm lĩnh, ban đầu
có tên gọi là xứ miền núi Sê-i-rơ.. Sáng thế Ký 32.4 ; 36.20, 21, 30 ; Dân. 24.18.
Trong ý nghĩ của người dân Y-sơ-ra-ên, thì địa danh Ê-đôm dĩ nhiên là phải gắn liền
với một dân tộc bà con ruột thịt của họ ngày xưa đã đến định cư và lập nghiệp tại nơi
này. Đây là một vùng núi non hiểm trở, có chiều dài gần 160 km, trãi từ miền nam xứ
Mô-áp, trên hai triền đồi vùng A-ra-ba, là khu đất trũng rộng lớn nối liền phía nam
Biển Chết với vịnh A-ka-ba. Sáng.14.6 ; Phục. 2.1, 12 ; Giô-suê 15.1 ; Các Quan Xét
11.17, 18 ; 1 Các Vua 9.26. Đỉnh núi Sê-i-rơ cao khoảng 1066 m, bên trên cánh đồng
bằng tiếp giáp A-ra-ba. Nền núi Sê-i-rơ có nhiều mõ quặng khoáng chất  như nu-bi,
hoa cương, pofia…Nhiều người cho rằng vùng đất I-đu-mê này hẳn là vùng đất phì
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nhiêu, màu mỡ, trù phú giống như vùng đất Pa-lét-tin (xem  Mal.1.2-4); song vào
thời Môi-se, chỉ thấy Ê-đôm có những cánh đồng, vườn nho, những giếng nước và
một con đường giao thông lớn .Dân. 20.17, 19.  Đến thời kỳ có chế độ quân chủ
Hêb., thì thủ đô của Ê-đôm là Sê-la (Séla), có thể về sau còn được gọi là Pê-tra
(Pétra). Ngoài ra, Ê-đôm còn có các thành phố quan trọng khác là Bốt-tra (Botsra) và
Thê-man (Témân).  Trong thời kỳ sống dưới ảnh hưởng của Hi-lạp, địa danh Ê-đôm
được chuyển sang I-đu-mê. Vùng hoang mạc hay đồng vắng của xứ Ê-đôm có tên gọi
là A-ra-ba, nằm về phía cực nam của Biển Chết. 2 Các Vua 3.8, 20

B) Đánh phá vùng đất của Ê-sau  (4, 5)

C) Ê-sau bị các đồng minh phản bội (6, 7).  Câu này làm chúng ta nghĩ ngay tới khi Ba-
by-lôn xua quân đánh chiếm và hủy phá xứ sở dân Ê-đôm. Sự cố này cũng được Giê-
rê- mi tường thuật tỏ tường.

D) Một dân tộc hùng mạnh (c..3), tầm cở (c..2), thông minh (c. 8), và dũng cảm (c..9) sẽ
bị nghiền nát.

Về phương diện nào chúng ta có thể nói rằng tinh thần của thế gian là một tinh thần tự
tôn, cao ngạo ?

a. Lý do Diệt vong của họ (10 - 16)

A) Bạo ngược đối với dân sự Đức Chúa Trời.

B)  Cản đường những kẻ chạy nạn (c. 11),
 tham phá đánh phá thành phố của dân sự Đức Chúa Trời
 hoan hĩ  về sự đổ nát của em mình  (c. 12)
 vào các thành phố để hôi của (c. 13).
 giết và bắt những kẻ đã vượt thoát  (c. 14).
 Uống trên núi thánh  (c. 16)

C)  Công bố án phạt
i. Ngày của Đức Giê-hô-va--”Bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như

chính mình ngươi đã làm, những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên
đầu ngươi”  (c.15).

Giê-rê-mi 46:10.  Ngày đó thuộc về Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân ; ấy là ngày báo
thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình. Gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho
đầy ; vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, có sự tế tư trong xứ phương bắc, bên sông
Ơ-phơ-rát.

Giô-ên2 :31
Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức
Giê-hô-va chưa đến …

1 Côr. 5:5 một người như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu
cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-su.

2 Côr. 1:14  … cũng như anh em đã nhận  biết ít nhiều rồi : Ay là chúng tôi làm vẻ
vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trongngày Đức
Chúa Giê-su Christ chúng ta.
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1 Tês. 5:2  …vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm
trong ban đêm vậy..
2 Phi-e-rơ 3:10  …ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có
tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên
nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

(không chỉ xảy đến cho họ, mà còn cho mọi quốc gia dân tộc).

Điều này có khiến cho bạn cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ báo phạt
những kẻ đã từng ngược đãi bạn ? Chúa đã hứa sẽ hình phạt những kẻ bắt bớ chúng
ta. 2 Phi-e-rơ 2 :9  Chúa cũng có phương cách cứu nguy cho những kẻ thuộc về Ngài,
đồng thời dành sẵn hình phạt cho những kẻ làm ác, trong ngày phán xét.

b. Sự Phục hồi của dân sự Đức Chúa Trời

B) Những dân sự trốn tránh và sống sót của Đức Chúa Trời sẽ tìm lại được cội nguồn
và sản nghiệp của mình (cc. 16, 17)

1.  Ê-đôm bị Đức Chúa Trời đoán phạt (c. 18)
Quân Ba-by-lôn hầu như đã nghiền nát họ vào năm 582.
Jean Hyrcan  thuộc triều đại Ma-ca-bê đã chinh phục họ.
Quân đội La Mã triệt hạ họ..
70 năm SC, chúng ta không còn nghe ai nhắc tới họ nữa.

2.  Dân sự Đức Chúa Trời lấy lại xứ sở đã mất (c. 20).
3.  Y-sơ-ra-ên có được những lãnh tụ giải phóng tài ba để chiến đấu cho xứ sở (c.

21).

a. Phải chăng Ê-đôm sẽ tái hiện để rồi bị triệt tiêu lần cuối cùng ?

A) Ê-sai  63:1 - 6

B) Dường như  xứ Jordanie đang chiếm cứ chính là vùng lãnh thổ của Ê-đôm xưa
kia.Bạn thấy có khả năng kết luận như thế không, khi đọc qua lời tiên tri nói về họ ?

C) Dường như các câu 20, 21 là nói về tương lai..

D) Nếu biết Ê-đôm là một hình bóng chỉ về tâm trí xác thịt và trần gian  này, thì chúng
ta cũng nhìn thấy sự thành công của dân sự bước đi trong sự dẫn dắt của thần linh
Đức Chúa Trời.
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GIÔ-NA

Giô-na, nhà tiên tri có tư thế, thái độ rõ rệt

(Cũng xin xem 2 Các Vua 14:23 -25).

Phần mở đầu : Tên ông có nghĩa là “chim bồ câu ”, trong khi tên của cha ông là A-mi-tai
(Amittạ) có nghĩa là “trung tín”. Ông quê quán vốn ở Gát-hê-phơ, thuộc chi phái Sa-bu-lôn,
ở về phía bắc thị trấn Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Chính ông gây ngộ nhận cho kẻ chống đối
(Giăng 7:52), “Há có một tiên tri nào ra từ xứ Ga-li-lê sao ?”

Có người cho rằng chức vụ tiên tri của ông diễn ra vào khoảng năm 760 TC. Theo họ, thì
nhà tiên tri Giô-na đã từng nói tiên tri về những chiến thắng gặt hái trước đó tại Y-sơ-ra-ên
vào  thời Giê-rô-bô-am II và thời Giô-ách, vua cha.
Giơ-na chứng minh rằng không phải toàn bộ dân sự thuộc vương quốc miền bắc là chạy theo
sự thờ lạy thần tượng. Ông luôn có ý thức rõ ràng rằng Đức Chúa Trời .là ai, và ai thuộc về
Đức Chúa Trời ; đó là nét đặc thù trong bản tính dứt khoát của ông. Vì thế, ông thật là hữu
lý khi không xem mọi người trong một tổ chức là những bản sao giống nhau. Có lẻ trong
Giáo hội Công giáo vẫn có những tấm lòng chân thành với Đức Chúa Trời ; chúng ta không
nên coi thường họ, song nên tìm cách giúp họ tìm được một cuộc gặp gỡ với chính Chúa
Cứu Thế Giê-su.

Người ta tin rằng chính Giô-na đã trước tác cuốn sách này.

Lắm kẻ lên tiếng phản bác cuốn sách Giô-na, vì cớ những phép lạ được ghi chép lại trong
đó. Họ cho rằng đây chỉ là lối nói phúng dụ. Song theo Chúa Giê-su thì sự biên chép này là
xác thực (Mat.12:39-41).

Cũng giống  như Giê-rê-mi, Giô-na là một nhân vật lịch sử  (2 Các Vua 14:23).

Chủ đề của sách Giô-na là : “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi
người trên đất .”

Thật khó tưởng tượng được tại sao lại có một nhà tiên tri được sai phái đến  một vùng đất
của dân  ngoại. Nếu nuốn, bạn có thể coi Giô-na như nhà giáo sĩ  tiên phong. Tôi có phần
muốn nói rằng việc sai phái này hẳn phải gây ngạc nhiên cho Giô-na, vì nó vô hình trung
nhấn mạnh đến chân lý, theo đó, sự cứu rỗi cũng được dành cho dân ngoại nữa. Tuy nhiên,
Giô-na hiểu được bản tánh Đức Chúa Trời. Ý nghĩ  về việc Đức Chúa Trời ban ơn cứu độ
cho những người không thuộc dòng giống Do Thái, không phải là một ý nghĩ gì khác thường
đâu, vì điều này cũng đã được Ê-sai nói đến.

Dân thành Ni-ni-ve là dân hung ác. Thành phố này nằm cách xứ Ga-li-lê khoảng 900 km
về phía đông bắc, và là một trong những thành phố lớn nhất thời bấy giờ. Nhiêu người ước
tính dân số ở đây có khoảng từ 600.000 đến 1.000.000 người. Họ trở nên giàu có vì chiến
tranh.. Thành Ni-ni-ve nằm trên bờ đông dòng sông Ty-rơ  (Tigre). San-chê-ríp từng lấy nơi
này làm thủ đô của xứ A-sy-ri. Thủ đô này bị tàn phá bởi quân Mê-đi và Ba Tư vào năm 612
TC.. Quân A-sy-ri  tỏ ra tàn bạo đối với những làng mạc đã chinh phục được. Có thể bản
thân Giô-na đã từng có dịp chứng kiến cách hành xử của quân A-sy-ri thường gây ra bao nỗi
kinh khiếp tại các làng mạc cũng như cho chính những cư dân ở các  nơi đó như thế nào !
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Chương 1--”Hãy đi ! Thưa, không ạ !”

A) Sự kêu gọi Giô-na.  Bạn có vui khi biết rằng không phải chỉ có mỗi mình bạn là
người đôi khi dám chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời ?

B)  Sự gian ác của thành Ni-ni-ve (c.2). Đức Chúa Trời đâu muốn hủy diệt thành
này, song Ngài cũng không thể để nó cứ tiếp tục gây tội ác được. Trước khi hủy diệt thành
Sô-đôm, Đức Chúa Trời có cảnh báo cho Ap-ra-ham. Chúa tìm 10 người công bình.

C)  Bấy giờ Giô-na lại bỏ đi về hướng  Ta-rê-si (người ta cho đây là một hải cảng ở
Tây-ban-nha), tức là hướng đi ngược lại. Xin hỏi : --”Lúc ấy Giô-na nghĩ về điều gì ?
Chúng ta biết rằng ông hiểu rõ bản tánh của Đức Chúa Trời. Như vậy, liệu lúc ấy ông có
nghĩ tới việc trốn thoát khỏi Chúa không ? (Thi Thiên 139:7 -12)

D)  (4 -16) Đức Chúa Trời sai cơn bão táp kéo tới  (“gió lớn kéo tới dữ dội”).
1)  Có thể chạy, nhưng đâu thể chạy xa được (c. 5). Chúng ta có bổn phận phải

làm thánh ý của Chúa không ? Tại sao Giô-na lại tìm chỗ mà nằm ngủ ?
Đức Chúa Trời yêu quý đầy tớ Ngài rất nhiều đến độ cứ để mặc cho Giô-na trong hoàn
cảnh, thái độ chống nghịch như vậy mà không cần tìm kiếm..

2)  Một người dân ngoại đến động viên nhà giảng đạo hãy cầu khẩn Đức Chúa
Trời cứu giúp !!! (c. 6).  Mục sư truyền đạo và tín đồ, một khi đã đi lệch ý chỉ của Đức Chúa
Trời, thường không muốn cầu nguyện.

3)  Bản chất Đức Chúa Trời (c.9)
4)  Giô-na biết rõ bởi đâu mà có những rắc rối này xảy ra (10).
5) Họ muốn cứu Giô-na (c.13). Những người ngoại ở đây được mô tả ưới một ánh

sáng đẹp đẽ. Họ tỏ ra lo lắng cho chỉ một mạng sống, ở mức độ còn nhiều hơn là sự lo lắng
của Giô-na dành cho cả một thành phố .Giô-na cần phải nhận thấy được điều này. Giô-na có
một khái niệm về nhân gian  quá hẹp hòi, chỉ tập trung chủ yếu vào những người Do Thái và
vào chính bản thân ông. Qua kinh ngbiệm này, những người dân ngoại kia đã nhận ra chân
lý về sự thực hữu của Đức Chúa Trời và đã có hành động theo ánh sáng mà họ đã tiếp thu
được. (c.16). Óc thành kiến, chủ nghĩa chủng tộc, và tinh thần dân tộc độc tôn , tất cả những
thứ này chỉ là những ung nhọt trong đời sống của ngươi tín đồ Cơ-đốc.

6)  Sau cùng, chúng ta cũng nhìn thấy được một động thái cao đẹp ở con người
của Giô-na (12).
Theo Feinberg , thì Giô-na là một hình bóng về Y-sơ-ra-ên. Nhưng trên phương diện ý
nghĩa nào vậy ?

Sách Giô-na minh hoạ về Chúa Giê-su như thế nào ? (3 ngày, tình yêu thương đối
với tội nhân, phó mình để cứu mọi người trên tàu, sự sống lại của Đấng Christ).

Chương  2—Bánh Sandwich của nhà Truyền đạo

A)  Lọt vào bụng cá- tất cả đã được Đức Chúa Trời tiên liệu…..
Sự kháng lệnh của Giô-na đã dẫn ông tới một hoàn cảnh thử thách nghiệt ngã, khó

khăn. Đôi khi chính chúng ta đã tạo ra những cảnh ngộ khó khăn (c.3). Tuy nhiên, vì yêu
thương chúng ta, Ngài cho phép thử thách khó khăn xảy đến nhằm tôi luyện và hoàn thiện
chúng ta. Mỗi người trong chúng ta cần có sự ăn năn trong các lãnh vực của đời sống mình.

Có phải Đức Chúa Trời chẳng bao giờ dành sẵn một  “con cá ” để phục vụ trong
đời sống của bạn ?

B)  Nhưng, những gì dành cho Giô-na ít ra cũng là phương cách để ông được thuyết
phục và tỉnh ngộ!  Có phải người ta không quen nhìn thấy các phương cách ấy ?

cc. 3 -10
*     Trong hồi nguy khốn, ông phải tìm về đâu ? (c. 3)
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Cảnh ngộ  (4 -7).
Những tình cảm…  những kỷ niệm… những cảm nghĩ (c. 8).
Sự tận tâm và nhiêt tình của ông  (9, 10).

C)  Bởi đức tin, Giô-na đã nhìn thấy trước sự giải cứu và do đó đã cất tiếng chúc tụng
ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể làm được như thế không ?

Nhà tiên tri đau khổ, đắng cay đã mang tới cho con cá một bụng đầy khổ đau, cay
đắng. Khi thử thách đã trọn, nó bèn đi qua và để chúng ta được sống bình yên. ĐCT là Đấng
nhân hậu, luôn ban cho chúng ta một cơ hội thứ nhì , song điều đó không có nghĩa là … rồi
cũng sẽ có một cơ hội thứ ba đâu nhé !

Chương  3—Một Sự Thức tỉnh tại A-sy-ri

A)  Giô-na bây giờ ở vào tư thế khá đầu phục Chúa (3:1).
B) Đức Chúa Trời xem Ni-ni-ve như một thành phố lớn (c.2)  phải mất 3 ngày

đường mới đi hết thành phố này (3).
C)  Thông điệp  của Giô-na –còn 40 ngày nữa…. (c. 4)
Theo sự nghiên cứu của Feinberg.thì Giô-na đã sử dụng một ngôn ngữ thông dụng

của dân thành Ni-ni-ve để rao báo sứ điệp của Chúa.
Tại sao ĐCT đã sai phái một nhà tiên tri đến với họ ?

Tôi nghĩ dây cũng giống với lý do tại sao Giô-suê cho đạo quân mình vây quanh thành Giê-
ri-cô.
Đây cũng giống với lý do tại sao Lót tìm đến các con gái mình để báo cho chúng biết về sự
đoán phạt sắp xảy ra.

D)  phản ứng ăn năn làm thay đổi các chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời (5 -
9)

Một lời làm chứng : tại hội thánh Hatfield, sau 3 tuần lễ ăn năn đã dẫn tới một cuộc
phục hưng lớn.
.

Hãy so sánh phản ứng của họ với phản ứng của Y-sơ-ra-ên..
E) Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã công bố về cuộc hủy diệt, thì  làm sao Ngài có
thể rút lại những gì Ngài đã phán ?

Chương  4—Một nhà tiên tri bất mãn

A) Tại sao Giô-na bầt bình, buồn giận ? (c. 1) Ông đã đến đây hầu việc Đức Chúa
Trời giữa họ trong một thời gian rồi, song lòng ông không phải bao giờ cũng giống
như tấm lòng Đức Chúa Trời đối với đám dân này. Thật dáng buồn nhỉ !. Cũng như
nhiều tiên tri khác, Ô-sê đã làm cho lòng Đức Chúa Trời phải cảm động. Còn tiên tri
Giô-na nhà mình thì sao ? Cho tới giây phút này, chẳng thấy có chuyển biến gì hết.
B)  Hãy nói cho tôi nghe về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng thế nào ? (c. 2).
C) Bản thân ông đã nhận được trọn vẹn sự giải cứu từ Đức Chúa Trời , song ông lại
không muốn Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho những người khác mà ông chẳng
ỷ6u thích
D)  Hãy xem sự dịu dàng của Đức Chúa Trời khi Ngài phán dạy ông (c. 4).
E)  Giô-na rất nhạy bén trước các nỗi vui buồn của cảnh ngộ  (cc. 6, 7).
Ông quá buồn rầu trước cái chết của một sơi dây dưa chỉ có thể chở che nắng mưa
cho ông chỉ một lúc ngắn ngủi, hơn là nghĩ tới sự diệt vong của hàng ngàn hàng vạn
sinh linh …Sự đau nhức ở ngón chân chúng ta đôi khi khiến chúng ta bận tâm nhiều
hơn là lo lắng  cho  cái mụt ung thư ở người khác.
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Trong tinh thần vị kỷ ấy, Giô-na lại muốn chết cho xong. (Sự tự vẫn,  phải chăng
nó phát xuất đơn thuần từ tấm lòng vị kỷ ?)

Phải chăng Giô-na đã quên ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho chính đời sống của
ông ?  Tánh khí của ông không phải bao giờ cũng dễ thương và thuần phục.

Phần Kết Luận : Ở c.11, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy tấm lòng cao cả của Ngài
(Xuất. 34:6, 7).  Ngài yêu thương cõi trần gian hư mất và phản nghịch này. Thế nhưng chúng
ta cứ tập trung quan tâm cho chính  mình mà quên rằng chung quanh ta đang có một thế giới
hư mất. Giống như ở Ni-ni-ve, họ tỏ ra cứng lòng và sẽ phải đối diện với cơn thạnh nộ của
Đức Chúa Trời. Và cũng như ở trường hợp Giô-na, chúng ta có thể hành xử một cách khác
hơn, theo tình yêu thương rộng lớn và đời đời của Đức Chúa Trời.
Thật vui mừng thay nếu như Giô-na cũng có tấm lòng như của Đức Chúa Trời đối với đám
dân này ! Cao cả thay là tình yêu thương mà đám dân này tiếp nhận được qua nhà tiên  tri !
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MI-CHÊ

Phần Mở đầu : Tên ông có nghĩa : “Kẻ giống CHÚA?” Ông thuộc dân Mô-rê-sết,
sống ở phía nam xứ Giu-đa, cách Giê-ru-sa-lem chứng 30 km về hướng tây-nam. Dân
cư tại đây sống về ngành nông nghiệp. Và Mi-chê đã sống cận kề bên họ.
Sách này có khả năng được trước tác vào giữa 740 và 700 TC. Tiên tri Mi-chê là
người sống cùng thời với tiên tri Ê-sai tại Giê-ru-sa-lem và tiên tri Ô-sê ở phía bắc.
Thông điệp của ông về công bằng xã hội có nội dung giống với thông điệp của A-mốt.
Ông tiên báo về sự đổ nát của Sa-ma-ri ; sự cố này trở thành hiện thực với cuộc đánh
chiếm của quân A-sy-ri dưới thời Salmanasar, vào năm 722 TC.  Ông cũng tiên báo
về sự tàn phá của thành Giê-ru-sa-lem bởi vua Nê-bu-cát-nết-xa và quân  Ba-by-lôn
(605 -586).
Nhưng sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem không xảy ra tức thì. Tại sao vậy ? Hãy
xem Giê-rê-mi  26:8, 11, l7 -19.
Dường như sự tiên báo của 6ng cũng như cùa Ê-sai đã tạo nên được một cơn phục
hưng (hay thức tỉnh) và sự hủy phá đã được hoản lại về sau, giống như trường hợp
thành Ni-ni-ve. Có điều chắc chắn là Đức Chúa Trời đã giải cứu đời sống của nhà
tiên tri Giê-rê-mi.

Chủ đề : An phạt và sự phục hồi theo lời hứa

Dưới thời vua Giô-tham, họ đã dùng sự giàu có của mình để dựng nên  các thành lũy.
A-cha đã phải dâng cống lễ cho  quân A-si-ri. Đó là một gánh nặng cho mọi tầng lớp
dân chúng, song những kẻ giàu đã tìm cách cắt xén ăn bớt của những kẻ nghèo. 2
Tim. 4:1 - 4  nhắc chúng ta nhớ đến Mi-chê

Khải tượng của ông là dành cho cả hai vương quốc.

E) An phạt dành cho Y-sơ-ea-ên và Giu-đa (1:1 - 3:12)

A) Phần Mở đầu  (1:1)
B)  Sự hủy phá thành Sa-ma-ri (1:2 -7)
C)  Sự hủy phá xứ Giu-đa (1:8 -16)
D)  Những tội lỗi dẫn tới sự đoán phạt (2:1 -11)

1. Sự hà tiện và kiêu ngạo  (2:1 -5). “Những con cá mập của Wall Street ”
2.  Những tiên tri giả (2:6 -11)

E)  Lời hứa thứ nhất về sự giải cứu (2:12, 13)
F)  Những tội lỗi cụ thể của các quan trưởng dân sự Đức Chúa Trời (3:1 -12)

1.  Sự bất công và sự áp bức (3:1 -4)
Há Chúa không trả lời cho một tiếng kêu cầu cứu sao ?  (c. 4)

Xen Châm Ngôn 1:28
2.  Những tiên tri giả (3:5 -7). Nói với những tấm lòng gian dối.
3.  Mi-chê, nhà tiên trri chân chính (3:8)
4.  Những tội lỗi chồng chất của họ (3:9 -12)

Hãy giải thích câu 12

F) Thông điệp tiên tri về Sự Hi vọng (4:1 - 5:15)

A)  Lời hứa về một ngôi nước sẽ đến  (4:1 - 8).
B)  Sự thất bại của những kẻ thù nghịch của Y-sơ-ra-ên  (4:9 -13)
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10b...Ai là mối đe dọa lớn khi những câu Kinh Thánh này được viết ra ?
Không phải là Ba-by-lôn, mà là A-si-ri.

Tuy vậy, những lời hứa chính là nguồn động viên cổ vũ cho một dân tộc bị
bắt làm phu tù.

C)  Vì Vua đến từ Bết-lê-hem (5:1 -5)
D)  Tính chất của vương quốc mới  (5:6 -15)
Tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho sự nói tiên tri trong Cựu Ước ? Trong

Tân Ước ? Chức năng này của Cựu Ước phải chăng vẫn còn giá trị trong ngày
hôm nay ?

G) Qui trình hành xử của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên và Sự Nhân
từ của Ngài ở hồi Kết cuộc (6:1 - 7:20)

A)  Qui trình hành xử của Đức Chúa Trời đối vời dân sự của Ngài (6:1 - 8).
Họ được xưng công bình bởi các hình thức lễ nghi và những hành vi biểu

hiện bên ngoài (6:6,7)
B)  Y-sơ-ra-ên phạm tội và sự phán xét của Đức Chúa Trời (6:9 -16)
C)  Nỗi đau khổ của nhà tiên tri  (7:1 - 6)
D)  Niềm hi vọng của nhà tiên tri (7:7)
E)  Y-sơ-ra-ên sẽ được đỡ dậy (7:8 -13)
F)  Những phước hạnh vào lúc cuối của dân sự Đức Chúa Trời (7:14 -20)

H) Phúc âm trong sách Mi-chê

A)  Hãy đối chiếu giữa 5:1 -5 với chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-su trong các
sách Phúc âm.

B)  Vấn đề nào trình bày ở 6:6 -8 đã được giải quyết trong Chúa Cứu Thế Giê-
su ?
C)  Giải pháp của Đức Chúa Trời – sự tha thứ (7:18 -20).

1.  Tuy nhiên, sự tha thứ đã đến với họ sau thời gian họ gánh chịu mọi
nỗi khổ đau trong chốn lưu đày. Về phần chúng ta, chính Chúa Giê-su
đã gánh lấy mọi nỗi khổ đau của chúng ta để nhờ đó chúng ta có thể
được thứ tha..
2.  Tại sao ở đây nhà tiên tri nói với dân sự về Ap-ra-ham và Gia-cốp ?
Theo luật pháp, họ có thể được tha thứ không ?

Về các phương diện ý nghĩa nào, những câu 7:7-10 tỏ ra giống với sự cứu rỗi của
chúng ta ? Có những điểm gì khác biệt không ? (9a).
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NA-HUM

Niên đại : Giữa khoảng 663 và 612.  Theo Full-Life Study Bible (tạm dịch : Kinh
Thánh Nghiên cứu về Sự Sống Đầy trọn) thì sách ra đời giữa khoảng 630  và 620 TC.
Còn Thompson thì cho rằng sách Na-hum được viết vào khoàng năm 713 TC, có lẽ
vào lúc có được cơn phục hưng dưới thời Ê-xê-chia.

Trước giả : Na-hum người En-cốt (Na-hum có nghĩa là “sự tiện nghi”).  Rất có thể
ông là người sống đồng thời với Ê-sai (và Mi-chê) , bởi vì có một số những lời tiên tri
của ông giống với của Ê-sai, và những điều kiện chung trong xứ cũng giống nhau.

Chủ đề : Sự đoán phạt dành cho thành Ni-ni-ve.. Sự đoán phạt này đã diễn ra năm
612 TC,  tức khoảng l00 đến 150 năm sau khi có lời tiên tri của Giô-na.Toàn thành đã
bị đánh chiếm và phá hủy bởi liên quân xứ Mê-đi và Ba-by-lôn..

Theo quyển Kinh Thánh Pháp ngữ hiện đại thì “Ni-ni-ve là biểu tượng của
một quyền lực con người, được thiết lập trên những nền tảng mà Đức Chúa Trời
không   chấp nhận…mọi thứ quyền lực này rồi phải biến mất mà thôi .”

*Chúng ta được thấy Ni-ni-ve lần cuối cùng tại đâu ?” Quỳ gối ăn năn. Phục
hưng lớn. Điều gì  xảy ra ?

*Làm sao bảo toàn được một cơn phục hưng ? »
1.  Động viên  vượt qua mọi lo sợ .
Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan, nhưng không dừng ở đó
mà phải tiến xa hơn.
2.  Nếu như Giô-na cứ ở lại đó mà dạy dỗ họ về Đức Chúa Trời, thì ngày nay sẽ như
thế nào ?

*Điều gì xảy ra sau cơn phục hưng ? »
Điều ấy cho thấy trách nhiệm lớn lao của chúng ta đối với thế hệ hôm nay !

Chủ đích của sách : Rao báo về sự đoán  phạt thành Ni-ni-ve. Gây phấn khởi cho
dân sự Đức Chúa Trời (Giu-đa) , vì lúc ấy họ có thể đang bị dân xứ` này đe doạ.

*Phải chăng Đức Chúa Trời đã có một sai nhầm khi khoan hồng cho thành Ni-
ni-ve trong thời Giô-na ?
Bạn có nghĩ rằng việc Đức Chúa Tời không hủy diệt thành này lần thứ nhất đã làm
cho người A-si-ri có một sự vững tin giả dối ở trong lòng ? Thế hệ khác đã vỡ lẽ ra về
chân lý này. Niềm tin hão huyền của họ thất đáng buồn cười...

Thể văn : Thơ ca trữ tình .

Chương 1—Đức Chúa Trời là Đấng Thế Nào ? (Đấng giải thích những gì Ngài
đã làm và những gì Ngài sẽ làm )

A)  Đọc chương sách và nêu ra một số khá nhiều những đặc tính của Đức
Chúa Trời..
B)  Người A-si-ri thật là gian ác. Trong tiếng Hi bá lai, từ “sự thạnh nộ ” được
dùng trong 9 câu đầu của chương sách  (theo Stedman)

Đức Chúa Trời báo thù (c. 2). Sự báo thù thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời
không vội tỏ ra thạnh nộ, song Ngài đã chứng minh đức tính kiên nhẫn
của Ngài đối với cái xứ dân ngoại đầy dẫy sự  hung ác này. Ngài vẫn để
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lòng cưu giận những kẻ thù của Ngài.(2b)  Ngài chậm giận (3), và có
quyền lớn trong toàn cõi thiên nhiên vũ trụ (cc. 3b -7). Ngài là Đấng nhân
từ, là đồn lũy trong hồi nguy khốn ; Ngài luôn quan tâm chăm sóc đến
những kẻ tìm nơi ẩn náu bên cạnh Ngài (c.7). Không ai có thể chống trả
trước mặt Ngài (cc.  8 -14)

C)  Một khi đã nhận biết Ngài là ai, được nhắc đến như thế nào trong câu 13,
thử hỏi còn ai có thể dám nghĩ tới làm bất cứ điều gì để chống nghịch Ngài ?
(xin đọc Es. 36:1 - 5 ; 14, 15; 18 -20 ; 37:21 -24)  trước khi đọc tiếp Na-hum
12, 13.  Bạn có nghĩ rằng đây là cùng một thời kỳ lịch sử không ?
D)  Sự hủy phá hoàn toàn—cái ách của Giu-đa bị bẻ gãy (c. 13). Thành Ni-ni-
ve bị xoá trên bản đồ. Khốn thay cho Giu-đa, về sau họ lại rơi vào một cái ách
khác vì cớ tội lỗi của mình.

“Ngươi là hèn mạt.”  (c.14).  Ni-ni-ve tự đánh giá cao về nhiều thứ nó có,
song hãy xem Đức Chúa Trời đã có cái nhìn về những thứ ấy như thế
nào..So sánh câu Kinh Thánh này với  Es. 37:38.

Những kẻ nhận được cho mình sức mạnh và quyền năng từ CHÚA, có thể đi tới chỗ
nghĩ rằng sự uy nghi cao cả và vinh hiển là thuộc về họ. Phải chăng đấy là lúc mà sự
thất bại hay sụp đổ có lẽ chẳng còn xa ?

Chương 2—Mô tả sự sụp đổ của thành Ni-ni-ve

A)  Một lời hứa về sự giải cứu dành cho dân sự Đức Chúa Trời  (cc.1-3)
B) Ở đây, màu đỏ là màu sắc ưa chuộng của dân Ba-by-lôn và dân Mê-đi (tức
Ba Tư)  c.4.
C) Một sự mô tả về các đạo quân của họ (cc. 4, 5).  Câu  5  không phải nói về
một chiếc xe hơi..
D)  Ni-ni-ve tìm cách chống trả  (cc. 6 -9), song đó là cả một mối tai ương.
E)  Những sự giàu có !  (cc.10, 11).
F)  Con  “sư tử ” (A-si-ri tự coi mình như một con sư tử ) sắp chết  (12 -14).

Chương  3—Lý do của sự hủy diệt

A)  Nhìn qua tính khí của thành Ni-ni-ve và dân cư ở đó, người ta hiểu được
phần nào cái lý do khiến cho Giô-na buồn giận  (cc.1 - 5) .
B)  Họ nương cậy vào sức lực và quyền uy của mình, nhưng Đức ChúaTrời
nhắc họ nhớ rằng có một thành lớn vốn có bạn bè yểm trợ (điều mà A-si-ri
không có) , cũng đã sụp đổ rồi – Nô-A-môn ở Ai Cập (8 -10).  Chính quân A-
si-ri đã đánh chiếm thành lớn này..
C)  Nào, hãy chuẩn bị cho cuộc vây hãm đi (cc. 14, 15). Điều đó xảy ra và các
ngươi sẽ không còn nữa  (11 -13).
D)  Cuộc khởi đầu to lớn đã tới hồi cáo chung (c.16). Những quan trường
chẳng giúp đỡ được gì (17, 18).
E)  Và mọi người khi nghe những gì xảy xa, sẽ nói “Ừ , được lắm, có thế chứ
!”  A-si-ri quá gian ác, đến độ họ chẳng có bạn bè.

Chắc hẳn Giô-na đã cảm thấy khó chịu vì cái tính công bình của hoàn cảnh
phải xử lý. Làm thế nảo mà Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy những tội lỗi lớn lao mà
lại không có hành động gì ? Lòng thưiơng xót và sự công bình đều thuộc về Đức
Chúa Trời. Tuy vậy, nếu con người cứ miệt mài trong tội lỗi, thì Đứic Chúa Trời có
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mọi quyền để hành động. Và Ngài sẽ làm điều đó.Theo sự tiên tri của Na-hum, thì cơn
thạnh nộ của Đức Chúa Trời được trút xuống thành Ni-ni-ve vì cớ dân cư ở đây
không chịu ăn năn mà cứ sống trong sự gian ác..

Dường như sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trên những kẻ ác, phần
lớn vì hành động của họ đối với tha nhân. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống
trên con cái của Ngài, là vì cớ những hành động của họ đối với chính Đức Chúa Trời
(ở đây cho thấy sự đoán phạt thường đổ xuống vì cớ những hành động của con người
đối với tha nhân )
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HA-BA-CỦC

Phần Mở Đầu  :

Trước giả – Ha-ba-cúc  Tên ông có nghĩa là “dập tắt hay làm cho vơi  đi” hoặc là “kẻ
làm cho vơi đi”. Ray Steadman nói rằng điều này cho ta cái hình ảnh về một người
cha tìm nhặt được đứa con trai đã bị một kẻ hung ác gây cho nhiều thương tích. Người
cha này cố gắng an ủi xoa dịu các vết thương đau của người con trai rong khi lòng
ông ngập tràn bao nỗi cay đắng.

Niên đại của sách -- 606 TC (hay trước Công nguyên), theo Full-Life S.B.

Địa điểm - Người ta cho rằng Ha-ba-cúc là một nhà tiên tri của xứ Giu-đa, có thể
cũng là một thầy tế, và đã thi hành chức vụ vào thời kỳ quân Ba-by-lôn lên ngôi
quyền lực. Chúng ta không biết chắc, song có người (Feinberg, p.e.) cho rằng đó là
vào thời trị vì của các vì vua gian ác như  Giê-hô-gia-kim hay Sêđê-kia. Như vậy, ông
là người đồng thời với tiên tri Giê-rê-mi.

Chủ đề trọng tâm: “ Sự đau khổ của những người công bình và sự hưng thịnh
của những kẻ gian ác,” theo ý kiến của Feinberg. ; “Sống bởi Đức tin,” theo Donald
Stamps. ; “Vì sao Đức Chúa Trời cho phép để người công bình chịu đau khổ và
kẻ gian ác được hưng thịnh ?” , theo  Ray Steadman. ; “Các con đường của CHÚA
không phải bao giờ cũng được hiểu ngay trong thời gian ngắn hạn, song hãy đợi
và bạn sẽ thấy sự công bình của Ngài được thực hiện ”, theo  David Porter.

Văn thể : Lối văn rất tâm tình, cũng giống như đang đọc một trang nhật ký riêng tư
hay nghe một cuộc trao đối thầm kín. Đây là một lối văn rất hiệu nghiệm trong giao
tiếp, truyền thông.

(Chúng ta theo bố cục của Cuốn Kinh Thánh Nghiên cứu về Sự Sống Sung mãn)

I. Những Câu Hỏi về sách Ha-ba-cúc (1:20 - 2:20)

A)  Câu hỏi 1 : Làm sao Đức Chúa Trời có thể cho phép xứ Giu-đa gian ác
tiếp tục nếp sống như vậy (1:2 - 4) ?

Hãy coi họ đã sống như thế nào. Nhửng cải cách của Giô-si-a đã không đủ
sức quét sạch 50 năm của Ma-na-se gian ác.

Lời đáp : Đức Chúa Trời sẽ dùng Ba-by-lôn để  sửa trị dân Ngài  (1:5 - 11).
Hãy mô tả về bản chất Ba-by-lôn (5 -11)

B)  Câu hỏi 2 : Ba-by-lôn  ! Làm sao Đức Chúa Trời có thể sử dụng một xứ
gian ác hơn Giu-đa nhiều để làm công cụ mà thực hiện sự đoán phạt của Ngài ? (1:12
-2:1).

Hãy mô tả thêm về dân Ba-by-lôn (1:12 - 2:1)
1.  Ha-ba-cúc đưa ra câu hỏi này với tất cả sự kỉnh kiềng (xem câu 13 và

14).
2.  Chúng ta cũng được phép trình lên Đức Chúa Trời các câu hỏi của

mình, song phải làm điều đó trong sự kỉnh kiềng và tình yêu thương. Ơ đây không có
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chỗ cho sự cay đắng, lằm bằm, bởi vì một câu hỏi đặt ra với nỗi cay đắng thì không là
câu hỏi nữa, mà chỉ là một sự công kích.

Sự sửa phạt dành cho Giu-đa nhằm đem lại điều tốt lành cho họ. Bởi vì, nếu
không có sự sửa phạt này, thì Giu-đa cứ đắm mình trong tội lỗi để rồi chẳng mấy
chốc bị biến chất, biến thể và không còn gì khác biệt giữa họ với dân ngoại. Tôi thấy
như rằng là Đức Chúa Trời đoán phạt các nước vì cớ những tội lỗi của họ đối với
nhau (A-si-ri, Ê-đôm). Còn Ngài sửa phạt dân mình, là vì cớ tội lỗi họ phạm cùng
Ngài .Có một chuẩn mực cao hơn dành cho dân sự của Ngài. Tuy vậy, Ngài sửa phạt
Giu-đa là để giúp Giu-đa được phục hồi. Sự hình phạt dành cho dân ngoại thì nhắm
vào một sự hủy diệt hoàn toàn..

3.  Nhà tiên tri chờ đợi một sự giải đáp (2:1) Còn phần chúng ta có
luôn chờ giải đáp cho những câu hỏi mà mình đặt ra cho Đức Chúa Trời không ?

*Chúng ta có thể làm gì để giúp mình lắng nghe được tiếng phán
của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta ?

Lời giải đáp được ban cho đấng tiên tri: Đức Chúa Trời cũng sẽ xét đoán Ba-
by-lôn (2:2 - 20).

1.  Tìm hiểu về sự giải đáp của Đức Chúa Trời (2:2, 3)
Sự giải đáp không phải đến ngay tức thì , song chắc chắn sẽ đến.

Phải có một thì giờ để mọi lời Chúa phán đươc hoàn thành. Nhưng chúng ta cần
phải kiên nhẫn, vì đồng hồ của Đức Chúa Trời khơng giống với chiếc đồng hồ
của chúng ta đâu.

2.  Những tội lỗi của Ba-by-lôn (2:4, 5)
“Người công bình sống bởi đức tin!”  Đó là chân lý muôn đời (Câu

KT được nhắc tới trong các sách Rô-ma, Ga-la-ti, và Hê-bơ-rơ ).
3. Năm tai hoạ đổ xuống trên Ba-by-lôn (2:6 -19)
4. Vị Chúa tể của cả trái đất (2:20)

II. Bài thơ của Ha-ba-cúc  (3:1 - 19)

A)  Lời cầu nguyện để được sự thương xót (1, 2) Sự mong ước có cơn phục
hưng  !

B)  Quyền năng của Chúa (3 - 7)
Feinberg nhìn thấy trong khúc sách này một mẫu nhà tiên tri dấn thân vào một biến
cố lịch sử để giúp cho dân sự có lòng tin cậy hướng về tương lai..

C)  Những hành động hữu ích của Chúa (3:8 -15)
D)  Niềm tin vững chắc của Ha-ba-cúc (3:16 -19)

1.  Ha-ba-cúc bị xúc động bởi những gì ông nhìn thấy, và những tình
cảm của ông tỏ ra nhạy bén trước sự khải thị của Chúa, song đức tin của ông thật là
vững vàng.

2.  Ha-ba-cúc biết rằng các bước chân đi của mình sẽ vững vàng giống
như các bước chân nai, để không trượt ngã trong những chặng đường khó nguy.
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SÔ-PHÔ-NI

Niên đại : 630 -620  TC..

Tác giả : Sô-phô-ni, chít của Ê-xê-chia, vua Y-sơ-ra-ên—có thể sống ở Giê-ru-sa-lem
(probablement habitant Jérusalem (được phép đi lại ở cung điện vua Giô-si-a , 639-609
TC). Tên ông có nghĩa là “Đức Chúa Trời cất giấu” hoặc “người mà Đức Chúa Trời cất
giấu”. Có người cho rằng qua tên ông, người ta nhìn thấy hình ảnh của một số ít tín đồ
được cất giấu trong thế gian tội lỗi này..
Những lời tiên tri của ông có lẽ đã giúp mở ra một cuộc phục hưng dưới thời vua Giô-
si-a (627 - 609).  Các nhà bình luận cũng chia rẽ nhau về vấn đề tìm hiểu phải chăng
cuộc phục hưng lúc ấy đã được hoặc chưa được bắt đầu.

Bối cảnh lịch sử : (2Các Vua 22 và 23).  A-si-ri hồi đó bao giờ cũng được coi như một
thế lực lớn trên thế giới, còn Ba-by-lôn thời đó chưa có gì là quan trọng lắm. Mười chi
phái phía bắc đã bị bắt làm phu tù từ  100 năm trước. Giu-đa đã yểm trợ cho hai vì vua
gian ác cai trị đất nước trước thời Giô-si-a, Ma-na-se và A-môn.
Dường như có một số ít người hết lòng đi theo hướng cải cách của Giô-si-a, song phần
lớn số người còn lại chỉ tỏ ra ăn năn cách hời hợt bằng môi miếng bên ngoài.

Bối cảnh tương lai : Hãy so sánh :
1:2, 3   với  Mat. 13:40 - 42
1:15      với    “    24:29
1:14      với  Khải. 6:17
3:8        với      “    16:1; 19:11 - 21.
Ý niệm về NGÀY của CHÚA --1 Côr. 3:13, 2 Tim.. 1:12, 18 ; 4:8

Chủ đề Trọng tâm :
“Ngày của Đức Giê-hô-va” - Feinberg.
“Ngày Báo thù ” - Stedman.
“Sự báo thù và trừng phạt có mang theo những kết quả của phước hạnh”,   David Porter

Sách này đề cập rất mạnh mẽ về sự đoán phạt. Sự đoán phạt trên toàn thế gian   (1:2 ;
3:8)
Sự đoán phạt trên dân sự Đức Chúa Trời (1:4 -18 ; 3:1-7).

***ĐIỀU NÀY CÓ GÂY TRỞ NGẠI GÌ CHO BẠN KHÔNG ?

Xin nói vắn tắt về sự báo thù của CHÚA. Có những việc được coi là tội lỗi đối với
chúng ta, nhưng với Đức Chúa Trời thì lại không.  Chúng ta hãy tha thứ và để sự
báo thù cho Đức ChúaTrời, vì công việc ấy thuộc về Ngài. Chúng ta không thể báo
thù vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời ; nếu chúng ta cố làm điều đó, thì có
nghĩa là chúng ta đặt mình vào vị trí của Đức Chúa Trời. Và đó chính là sự lên mình
kiêu ngạo vậy  !

Chương 1-- “Bùm !” ( c. 2).  Hai đứa trẻ nói với nhau : “ ô, bắt đầu hay đấy nhỉ ! »

1 - 13—Sự trừng phạt Giu-đa
 Vì họ thờ lạy thần tượng  (4 - 6).
 Họ sẽ « làm vật hiến  sinh cho người Ba-by-lôn » (7)
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 Những kẻ thờ lạy các thần  ngoại bang  (8, 9)
 Sẽ có những tiếng kêu thương đau đớn trong thành Giê-ru-sa-lem (10, 11).
 Những kẻ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng can thiệp vào bất cứ điều gì, thiện

cũng như ác, tốt cũng như xấu, thì rồi sẽ mở mắt ra để nhìn thấy Ngài hành động
như thế nào (12b).

 Các sự  trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ trút xuống trên họ (13).

14 - 18—Ngày của CHÚA.
Một phần của những sự việc trên đã được thực hiện khi Giu-đa bị bắt đưa đi làm

phu tù, song rõ ràng là những câu Kinh Thánh này có một tầm phạm vi lớn hơn nhiều.
”Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người …” (c. 17).

Chương  2—Đức Chúa Trời của tình yêu thương không ngừng đưa ra lời kêu gọi
trước khi mọi sự trở nên quá muộn màng (c. 1 - 3).

Làm sao tránh được cơn thạnh nộ của Ngài ?

1.  Tìm lại sự thánh thiện  (c.1).
2.  Tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Vâng phục mạng lệnh Ngài (c.. 3).  Tìm kiếm sự
công bình.
3.  Có tinh thần khiêm nhường  .BẰNG CÁCH NÀO ?  Hãy tìm kiếm sự khiêm
nhường !  Cũng xem 3:12.  Thành phần này kể ra cũng khá hiếm.

4 - 15—Người ta nói rằng những quốc gia này tiêu biểu cho các thái độ của lòng mỗi
con người.

Dĩ nhiên giải đáp ở đây là những quốc gia này được Kinh Thánh nói đến như những
biểu tượng mang tính dạy dỗ thuộc linh, đồng thời cũng là những thực tế lịch sử. Theo
dòng lịch sử, những nước này đã bị hủy diệt, song chúng vẫn mãi mãi là những biểu
tượng điển hình mỗi khi được nhắc đến. Ví dụ như, xứ Mô-áp luôn được coi như một
hình ảnh về lối sống vật chất xác thịt của con người – nghĩa là con người luôn nương
dựa vào các nguồn sức riêng của mình ; dân xứ Am-môn cũng tiêu biểu cho nếp sống
giống như vậy..Còn Ê-thi-ô-bi thì tiêu biểu cho tính ương ngạnh, cố chấp của loài
người. Kinh Thánh nói :« Há người Ê-thi-ô-bi có thể thay đổi được màu da của mình
sao ? ». Và A-si-ri là hình ảnh về một loài người kiêu căng, hung tàn. Đức Chúa Trời
cho biết Ngài chống lại tất cả những điều đó, vỉ vậy, đến khi Ngài xét đoán loài người,
thì mọi thứ đó và những nước đó phải bị tiêu diệt. Trong chương 3, bạn sẽ thấy sự thạnh
nộ của Đức Chúa Trời được tung trải ra như thế nào.  (cc. 1, 2,) :

“Ta đây, ngoài ra không còn ai hết.” (c..15). Điều này hẳn là nhắc bạn nhớ tới ai đó…
Thế hệ hôm nay : thế hệ của “cái tôi ”.

Chương  3—

 1 - 4—Những tội lỗi khác giữa vòng dân sự (ngoài tội thờ lạy hình tượng) .
 5, 6—Sự sáng của Đức Chúa Trời chống nghịch lại những hành động gian ác bất

nghĩa của dân sự..
 7—Mục đích của sự trừng phạt – đó là dẫn tới sự ăn  năn..
 8—Trận Ha-ma-ghê-đôn
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 9 -13—Kết quả hành động của Đức Chúa Trời : Ngài sẽ có một dân thuộc về
Ngài.

 14-20—Sự vui mừng của ngày đó , khi Nước Trời được thiết lập trọn vẹn.
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A-GHÊ

Trước giả –A-ghê. cũng dược nhắc tới trong Ê-xơ-ra  5:1 ; 6:14.  Tên ông có nghĩa
là “ngày lễ” hay “ra đời vào một ngày lễ”. Ông sống cùng thời với Xa cha-ri. Ông và
Xa-cha-ri đã khuyến giục dân sự Đức Chúa Trời đi vào con đường vâng phục Ngài..

Niên đại của sách --520 TC.. Ông cũng là nhà tiên tri đầu tiên sau cuộc lưu đày.

Bối cảnh lịch sử – Hoàng đế Si-ri-út (Cyrus) cho phép dân Do Thái trở về xây dựng
lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ vào năm 538 (đền thánh đã bị phá hủy vào năm
586).

Họ đặt nền móng hồi năm 536 (Es. 3:8 -10), song vì cớ có sự chống đối gắt
gao của các nước láng giềng nên công trình xây dựng phải ngưng lại, cũng vào năm
536, dưới thời vua At-tê-xét-xa.

Những thộng điệp này được ban bố ra hồi 520 nhằm mục đích động viên dân
sự hoàn thành công cuộc xây dựng nói trên. Bốn năm sau, đền thờ được hoàn tất và
được khánh thành. Các thông điệp này được ban ra vào năm trị vì thứ hai của vua Đa-
ri-út.

Chủ đề trọng tâm –Hãy từ bỏ sự ích kỷ của mình và phát huy nhiệt tình mới để làm
công việc của Đức Chúa Trời.

Tác động của sách -- Vâng phục, nhưng phải có tâm tính, tâm tình mới mẻ. “Mong
đợi một đền thờ uy nghi vinh hiển hơn ngôi đền thờ trước kia, và mong đợi sự can
thiệp  của Đức Chúa Trời thông qua một đầy tớ phục vụ mà chính Ngài lựa chọn, đó
sẻ là đặc trưng của cộng đồng Y-sơ-ra-ên mới sau cuộc lưu đày. Với nỗ lực cổ vũ
động viên của mình, tiên tri A-ghê đã thuyết phục được những bạn bè cùng thời bước
ra khỏi nơi an nhàn vui thú điền viên để dấn thân vào công việc chung nhằm đưa
quốc gia dân tộc bước vào một hoàn cảnh mới theo sự sắp xếp của Đức Chúa Trời.”
( Phần giới thiệu trong cuốn Kinh Thánh Pháp văn Hiện đại ).

Ở đây chúng ta còn thấy một chức năng khác nữa của nhà tiên tri, đó là gây
phấn chấn cho những ai có lòng yêu kính Đức Chúa Trời để họ có thể làm được
những gì cần phải làm, đồng thời không ngừng động viên khích lệ họ trong
hướng đi cao quí này.

Thông điệp thứ nhất --”Thì giờ chưa đến ???”  (1:1 - 14)
1—Xô-rô-ba-bên là con trai của Sê-anh-thi-ên, được vua Ba Tư  phong làm quan tồng
trấn xứ Giu-đa. Giô-suê là thầy thượng tế và là con (?) của thầy thượng tế cuối cùng..
2—Thì giờ chưa đến. Họ từng nói như vậy trải suốt 14 hoặc 15 năm rồi. Ngay cả khi
các công trình xây dựng ngưng lại thì họ vẫn khẩn khoản giữ vững ý hướng trên, bởi
vì họ có lý do riêng của mình..
4—Thế nhưng về phần họ, họ vẫn có thể xây cất cho mình những ngôi nhà đẹp đẽ.
5—Hãy suy nghĩ  một chút.
6—Những vấn đề này phải chăng có thể được coi như là một sự vô tâm đối với Đức
Chúa Trời ?  Ngay cả những người bình thường, không có được những gì lớn lao,
cũng vẫn có thể trở thành hoặc trong quá trình trở thành những kẻ duy vật chất..
8—Giải đáp –Hãy làm điều gì được coi là công chính. Hãy xem xét lại…(9 -11).
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Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ma-thi-ơ  6 :
33

12 -15—Họ đã vâng phục !!!  Giê-rê-mi cũng như Ô-sê rồi cũng về trong phần mộ
của mình. Sự vâng phục…nghĩa là gì vậy ? Tuy nhiên, hãy xem thế nào sự trừng phạt
mà họ phải gánh chịu và thế nào tình trạng yếu đuối mà họ đã trải qua, tất cả đã thúc
đẩy họ đến chỗ vâng phục.

Thông điệp thứ nhì --” Đừng so sánh cái mới với cái cũ ” (2:1 - 9)
Một số người so sánh ngôi đền thờ này với ngôi đền xưa thời Sa-lô-môn.  So

sánh trong công việc của Đức Chúa Trời là việc làm của loài người, chỉ tổ nói lên
rằng hoặc giả chúng ta lên mình kiêu ngạo, hoặc giả chúng ta để lòng thất vọng. Sự so
sánh duy nhất nên làm là so sánh với những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt
tới. Ê-xơ-ra có mô tả cảnh này trong sách Ê-xơ-ra 3 :8-13.
Ngôi đền thờ sau đây sẽ uy nghi vinh hiển hơn. Đền thờ thời vua Hê-rốt được coi như
một công trình tiếp nối của đền thờ thời Xô-rô-ba-bên. Chúa Giê-su đã bước vào ngôi
đền thờ này !  Ngôi đền thờ dưới thời vua Sa-lô-môn có sự vinh quang (la Shekina ) ,
song ngôi đền thờ này có sự hiện diện của Con Đức Chúa Trời.

Thông điệp thứ ba --” Bây giờ phước lành được ban xuống ” (2:10 -19)

Sự vâng phục đưa tới các phước hạnh thuộc thể mà họ thiếu hụt. Dù rằng họ có dâng
những của lễ, song vẫn bị coi là “không thanh sạch” vì cớ sự bất vâng phục của họ.
Nhưng kể từ nay họ sẽ được phước. Điều đó mắt có thể nhìn thấy được.

Thông điệp thứ tư --”Đấng Cứu Thế đến ” (2:20 -23)

Lời hứa này là cả một nguồn khích lệ cho Xô-rô-ba-bên trong hoàn cảnh khó khăn lúc
bấy giờ, song phạm vi ý nghĩa của lời hứaq này còn muôn lần lớn hơn nhiều.
22—CHÚA sẽ lật đổ ngôi vua của thế kỷ này, tức Sa-tan. Khải.11:15
23—Nhân vật “Xô-rô-ba-bên” . Rồi hậu duệ của Xô-rô-ba-bên, tức Đấng Cứu Thế
Xô-rô-ba-bên, sẽ có vinh dự đứng tên trong hai bảng gia phổ của Đấng Cứu Thế, về
phía Mari cũng như Giô-sép, hai kẻ hậu tự của dòng dõi vua Đa-vít (Mat. 1:12;
Luc..3:27).

23—An tín của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Các nhà tiên tri nhỏ kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Đức Chúa Trời của
mình. Đâu là những nhân tố thúc đẩy phục hưng mà những nhà giảng đạo ngày
xưa này đã dùng ?
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XA-CHA-RI

Phần Mở đầu .
Nhà tiên tri của sự phục hưng. Hẳn bạn còn nhớ, vương quốc phía bắc, tức –sơ-ra-ên,
bị quân A-si-ri bắt đi lưu đày vào năm 722 TC ; vương quốc phía nam, tức Giu-đa,
cũng trải qua 3 đợt lưu đày : 605, 597 và lần cuối vào năm 586 khi đền thờ bị hủy
phá.
Từ chốn lưu đày, họ trở về cũng trải qua làm nhiều đợt : các đợt đầu do sự cho phép
của vua Si-ri-út vào năm 537 (Sheshbazzar và Zorobabel) ; nhóm kế tiếp về cùng với
Ê-xơ-ra vào năm 458 và một đợt nữa cùng về với Nê-hê-mi, đây là số người đã tham
gia dựng lại các bức tường thành hồi năm 445 TC.

Cũng như Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên, Xa-cha-ri là một thầy tế lễ đã trở về trong nhóm
của Xô-rô-ba-bên (Nêh.12:1, 16).  Ông nội và cha (Bê-rê-kia) đều là thầy tế lễ . Thuộc
địa Do Thái luôn lệ thuộc vào Ba Tư..
Xa-cha-ri là nhà tiên tri trẻ tuổi sống cùng thời với tiên tri A-ghê. Ông có nhiệm vụ
ban đầu là động viên dân sự tham gia tái thiết đền thánh. Ông khời sự chức năng tiên
tri vào năm 520, sau A-ghê vài tháng. Cùng với Ma-la-chi, họ là ba nhà tiên tri đã nói
tiên tri sau ngày trở về từ cõi lưu đày..

Có lẽ ông chính là Xa-cha-ri mà Chúa có nhắc đến (Mat. 23:35), là người bị giết  giữa
khoảng đền thờ và bàn thờ. Nếu đúng thế, người ta tự hỏi điều gì đã xảy ra, bởi vì ông
có cái diễm phúc là thấy được những kẻ có lòng vâng phục, ít ra là vào lúc khởi đầu
chức vụ của ông..

Ytưởng trọng tâm –Đền thờ cần được xây lại và Đấng Cứu Thế sẽ đến. “Đấng Cứu
Thế và thành Giê-ru-sa-lem, về phương diện nào đó, có thể được coi như những cái
trục mà xoay quanh chúng là tất cả những thông diiệp tiên tri.”

Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, khi chúng ta nhớ tới tầm quan trọng của ngôi đền
thờ trong đời sống quốc gia Y-sơ-ra-ên..Khi xét tới tình trạng bị rẻ khinh của họ lúc
bấy giờ, người nhìn thấy được lý do tại sao niềm hi vọng về một Đấng Cứu Thế và về
những ngày mai tốt đẹp hơn đã trở thành vô cùng hấp dẫn..

Về sách Xa-cha-ri --Nội dung sách nói nhiều về Đấng Cưu Thế hơn, so với tất cả
những sách của Cựu Ước, ngoại trừ sách Ê-sai và một tỉ lệ phần trăm đáng kể của
sách Xa-cha-ri. Tôi nghĩ rằng nếu một trong số các tiên tri nhỏ có thể được  xếp vào
hàng Các Tiên Tri Lớn, thì đó sẽ là Xa-cha-ri.  Những đề tài mà chúng ta luôn cho là
dính dấp tới tương lai thì lại mang tính rất ư là hiện tại trong các sách của những tiên
tri lớn, trừ ra Giê-rê-mi.

Trong Tân Ước --
 Xach. 12:10 -13:9-----Sự ăn năn của Y-sơ-ra-ên ----Rôm. 11:25 -27
 Xach. 9:9; 13:7----Đấng Cứu Thế sẽ đến trong cung cách khiêm nhu ---Mat.

21:5; 26:31, 56
 Xach.. 9:11---------sẽ phục hưng Y-sơ-ra-ên bằng huyết của giao ước –Mác

14:24
 Xach. 11:12, 13-------Ngài sẽ bị phản bội và khinh bỏ ---Mat. 26:15; 27:9, 10.
 Xach.. 12:10; 13:7----Ngài sẽ bị đâm và đánh đập--Mat. 26:31, 56
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 Xach. 14: 1 - 6----Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để giải cứu Y-sơ-ra-ên thoát
khỏi tay kẻ thù--Mt. 24:30, 31;  Khải. 19:15.

 Xach. 9:9, 10—Ngài sẽ trị vị như Vua của sự bình an và công bình –
Rôm.14:17, Khải. 11:15

 Xach. 14:6 -19—Ngài sẽ thiết lập ngôi nước đời đời của Ngài trên mọi quốc
gia dân tộc –Khải. 11:5; 21:24 -26

Sách được chia làm hai phần chính:--1 – 8 gồm những lời động viên khích lệ dân sự
tham gia dựng lại đền thờ ; 9 -14- -9:1 - 11:17 (Sự giải cứu của Đấng Cứu Thế dành
cho Y-sơ-ra-ên.  Trước khi thực hiện sự giải cứu, Đấng Cứu Thế phải chịu sự từ bỏ và
bị đánh đập).  12:1 -14:21 (sự trở lại và phục hưng của Y-sơ-ra-ên).
Danh xưng thường dùng để chỉ về Đức Chúa Trời là  “Đức Giê-hô-va Vạn
Quân”.(hay CHÚA  TOÀN NĂNG).

Chương  1—

(1 - 6)—Ông khuyến giục dân sự  trở lại, không chỉ liên quan tới ngôi đền thờ, mà còn
liên quan đến tấm lòng của họ. Phải chăng có những sự việc bên ngoài chứng mình
rằng lòng chúng ta không được ngay thẳng, giống như trường hợp với ngôi đền thờ ở
đây ?

Trong trường hợp này, CHÚA mời gọi họ đi bước đầu tiên, bơi vì chính họ đã xa cách
Ngài. (7 -17).  Theo Feinberg, những sự hiện thấy mà ông chia sẻ, tất cả cùng đến
trong một đêm.

Sự hiện thấy về những con ngựa –Thiên sứ của Đức Giê-hô-va được nói đến ở đây có
thể là Chúa Giê-su  (Sáng. 16:7 -13; 22:11, 12; Xuất. 3:2 - 6, v..v…)  Lưu ý ! Đây
không phải là thiên sứ Mi-chên đâu nhé ! Vị này không có chút tính chất thiên thần
nào hết. Thiên thần có nghĩa là “sứ giả”. Nhưng trong nhiều tình huống của Cựu Ước,
vị thiên sứ này phát ngôn như chính Đức Chúa Trời.

Những con ngựa này tiêu biểu cho hoạt động huyền nhiệm trong thế gian. Thế gian
dang yên nghỉ, không có chiến tranh giặc giả (c.11), song điều đó không có nghĩa là
Đức Chúa Trời đã hài lòng về họ (v.15).
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va trả lời cho vấn đề ở câu 12 bằng những lời hứa tuyệt vời
ở các câu từ 14 -17.

Chương  2—

Bốn cái sừng -- 4 người thợ rèn. Trước kia trong quá khứ, những sự hiện thấy
như vậy thường là tin xấu cho Y-sơ-ra-ên, song lần nàythì lại là một tin tốt lành.
4 cường quốc hay thế lực – Ba-by-lôn, Ba Tư, Hi Lạp, La mã. Ít ra thì đây chính
là những cường quốc đã làm tan tác xứ Giu-đa. Và Đức Chúa Trời sẽ đánh gục
những thế lực này.

Cái dây đo –Trong quá khứ, dùng dây đo là để hủy diệt, nhưng nay thì để ban
phước lành. Họ còn cần phải chờ đợi những phước lành được hứa ban, bởi vì lúc
bấy giờ thành Giê-ru-sa-lem dưới mắt họ trông thật khá tàn tệ. 75 năm sau, khi
Nê-hê-mi nghe báo cáo về tình hình Giê-ru-sa-lem, ông đã kiêng ăn và khóc lóc.
Bạn có thể tưởng tượng ra được tính trạng của thành Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ.
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10—Động viên những người dân Do Thái cư ngụ lâu trên đất Ba-by-lôn để họ trở về ?
(Dân Ba-by-lôn bị chinh phục, và những người Do Thái sống ở đó cũng chịu chung số
phận luôn.) Tại sao họ cứ muốn ở lại đó ?

12—Con ngươi của mắt Ngài  (Ngài xem họ cũng như chúng ta).

15 -17—những phước hạnh tương lai mà chúng ta chưa nhìn thấy được.
Từ ngữ “ngự” là gốc rễ của từ “Shekinah, chỉ về sự hiện diện của CHÚA đang ngự

trên đất.”

Chương  3

Sự hiện thấy về thầy thượng tế —Sự hiện thấy này nói khá rõ về chức năng thượng tế
của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, đây là một hình bóng đẹp đẽ về những gì mà Chúa Giê-
su cũng làm cho chúng ta.
Giô-suê, thầy thượng tế đứng trước mặt thiên  sứ của Đức Giê-hô-va trong bộ y phục
dơ bẩn.
Sa-tan đứng bên phải để kiện cáo. Chính Chúa Giê-su đã bênh vực bảo vệ cho Giô-
suê, không phải vì cớ Giô-suê (hay dân sự xứng đáng với sự bảo vệ), nhưng chỉ vì
lòng yêu thương lớn lao của Ngài đã thôi thúc Ngài làm điều đó.

Chính Chúa Giê-su đã ban cho Giô-suê các thứ như sau :
- Xoá bỏ lỗi lầm cho ông và cho ông mặc y phục sạch sẽ (c..6)
- Được đội một chiếc mũ tinh sạch (để trị vì ?)
- Được đứng chầu bên ngôi (v. 7)

Sự hiện đến của Đấng Cứu Thế (c.8) và sự ứng nghiệm của lời hứa  (c.10).

Chương  4

Chân đèn vàng và hai cây ô-liu .Động viên thuyết phục để nhà lãnh đạo
dân sự hiểu rằng điều đó sẽ xảy ra, không phải do sức lực của họ, mà là bởi sức
lực của CHÚA Toàn Năng (cc.6, 7). Dầu bao giờ cũng chỉ về Đức Thánh Linh.

A)  Lời hứa dành cho Xô-rô-ba-bên (c. 9). Quả là cả một sự khích lệ cho ông
ta !  Hãy nhớ khi Chúa phán truyền cho Giô-sép.

B)  Ngày của những khởi đầu nhỏ mọn (c.10).
C) Ngày nay Đức Chúa Trời có trực tiếp phán dạy như thế với các con cái của

Ngài không ?
Tôi nghĩ rằng “có” nhưng không quá ba hoa vẽ vời như cách nói  của một

số người.
D) Hai “nhánh ô-liu” – Xô-rô-ba-bên &  Giô-suê (cc.12, 14) Đây là những

người được đứng chầu bên Chúa của cả đất. Thật vinh hạnh thay !

Chương 5

Cuộn da bay và và sự nguyền rủa. Cái thúng chứa sự gian ác.
A) Cuộn da có thể là sắc chỉ của Đức Chúa Trời chống lại những hành vi của

dân sự ( trộm cắp, lời thề dối, v..v… 1 - 4)
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B) Cái thúng chứa tội lỗi ở Y-sơ-ra-ên (bao giờ cũng nói về tương lai) và các
sự gian ác gửi sang “Irak” (Chinar).

Chương  6

Bốn cổ xe chiến mã. Sự phán xét trên khắp đất.
Đây là bốn cánh gió đến từ Đức Chúa Trời (c. 5)
Ngài hoàn thành ý muốn của mình trên đất (c. 8). Dường như ở đây chỉ về các
sức mạnh thi hành sự phán xét dành cho Ba-by-lôn.
Ba-by-lôn thuộc linh sẽ được thẩm xét trước khi Nước Chúa được thiết lập trên
đất (Khải.17).

Một vương miện và một con người biểu tượng--
1. Giô-suê tượng trưng cho Đấng Cứu Thế sẽ thiết lập một đền thờ

tương lai (11 - 13)
2. Đấng Cứu Thế này sẽ hiệp nhất quyền cai trị thuộc linh và dân sự

trên ngai mình (c.13).

Các Chương 7 & 8

Họ có tiếp tục duy trì các nghi thức kiuêng ăn không ? (Hãy xem 2 năm sau
đó).

Một phái đoàn đến từ Bê-tên (thành phố thờ thần tượng trước kia) để tìm cầu
sự giáo huấn về nghi thức kiêng ăn được lập ra để tưởng niệm sự tàn phá thành Giê-
ru-sa-lem hồi 586. Đây là một nghi thức kiêng ăn được lập ra bởi con người, chứ
không phải bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn đặt ra cho mình những điều khác lạ đối
với sự công bình và thánh hiết của Đức Chúa Trời..
Sự kiêng ăn của họ là vì chính họ hơn là vì CHÚA  (c. 5)
Điều CHÚA mong đợi không phải là các nghi thức thờ phượng, song là những những
hành động thể hiện sự công bình (8 -12)
Chính vì sự thiếu sót ở phương diện này (thể hiện đức công bình) , chứ không phải sự
thiếu sót về nghi thức kiêng ăn, đã khiến  cho họ phải vấp ngã . Thế thì, sự kiêng ăn
có phải là vô ích không ? (Chúa cũng từng kiêng ăn).

Chương  8

Có thể như CHÚA muốn dạy thế này : “Các nghi thức kiêng ăn chẳng có giá trị gì.
Điều ta quan tâm là sự tái thiết thành thánh của ta, sự công bình trên đất nước, và
phước hạnh cho toàn thế gian ».

 1 - 6—Công cuộc tái thiết nhiệm mầu của thành thánh.
 7, 8—Sự phục hưng của toàn dân trong xứ.
 9 -17—Đền thánh sẽ được hoàn thành, dân sự sẽ được chúc phước, NHƯNG

HÃY BƯỚC ĐI TRONG SỰ CÔNG BÌNH !
Những ngày kiêng ăn sẽ trở thành những ngày lễ, ngày hội vui mừng tưng bừng !
Dân Do Thái rồi cuối cùng sẽ trở thành nguồn phước hạnh cho khắp đất như Đức
Chúa Trời đã dự liệu (22,23).
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Chươnng  9

Tương lai.. Theo các nhà phê bình thì những chương từ 9 đến 14 như được
viết bởi một trước giả khác, song tôi nghĩ cũng chính là Xa-cha-ri, và thời điểm có lẽ
là 30 năm sau đó. Tình hình và điều kiện của đất nước đã đổi thay. Có lẽ ông nhìn
thấy sự khởi đầu của những tội lỗi đã làm cho Nê-hê-mi, và sau đó là Ê-xơ-ra, phải
hết sức đau lòng.

Có lẽ dân chúng tự hỏi không biết rồi đây sẽ xảy ra việc gì. Liệu họ có giữ
được nền độc lập của mình không ?

A)  Những quốc gia xung quanh sẽ bị hủy diệt, nhưng dân sự Đức Chúa Trời
sẽ được che chở (1 - 8) ( Chương 9, 10 nói về thời đại Hi Lạp ; Ch.11—La Mã ; 12 -
14, về sự cuối cùng).

B) Theo bạn thì dân chúng thành Giê-ru-sa-lem đã nghĩ gì khi thấy Chúa Giê-
su tiến vào đó như vậy ? (c. 9). Họ đợi chờ gì? (c. 10).

C)  Đức Chúa Trời đợi chờ sự giải thoát những kẻ bị cầm tù, bởi dòng huyết
của giao ước (c.11).

D)  CHÚA đã hứa với họ về những sự giải cứu lớn lao (13 -17). Có thề là vào
thời quân Ma-ca-bê nổi lên chống lại Antiocus Epiphane.

Chương 10

A)  1 - 9—Sự giúp đỡ dành cho họ trong những cuộc chiến đấu..
C.1 cho ta một “công thức” về sự phục hưng. (Những cơn mưa tháng Ba/ tháng

Tư làm cho vụ mùa được thu hoạch tốt đẹp).
3, 4—những kẻ chăn giả ngụy

B)  Từ Giu-đa sẽ hiện ra Đấng Mê-si (Đấng Cứu Thế) (c. 4)
C)  Sự phục hồi của dân sự Đức Chúa Trời (8 -12). Hãy để ý là câu 9 nói về

tương lai kể từ thời điểm ấy.

Chương 11

Dường như ở đây ông nói tiên tri về việc quân La-Mã dưới thời vua Ti-tút
(Tite) hủy phá thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Công nguyên, vì cớ dân sự chối
bỏ Đấng Cứu Thế.

12, 13—Giữa chương sách này nổi bật một lời tiên tri mạnh mẽ, rõ ràng, dựa
trên ý tưởng ông đưa ra về sự tàn phá vào thời hoàng đế Ti-tút. 30 miếng bạc !  Giá
của một tên nô lệ. Hãy để ý sự mỉa mai của Đức Chúa Trời.

17—Kẻ chăn bầy giả ngụy có lẽ chỉ về Christ giả (anti-Christ).

Chương 12--

Sự Giải cứu thành Giê-ru-sa-lem.
1 - 4—Ngày sau cùng của Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem là một vấn đề. Bạn có thể
tưởng tượng về một điều như thế không ?
4 - 8—Dân sự Đức Chúa Trời được mặc lấy một năng lực siêu nhiên, và được hỗ trợ
một cách siêu nhiên.

Quân thù và các khí giới của chúng sẽ bị tiêu diệt. 4, 9
10 -14—Một sự khải thị về Chúa Cứu Thế Giê-su (c.10)
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Một dân tộc có tấm lòng ăn năn  (c.10)

Chương 13

1, 2—kết quả của sự ăn năn, tha thứ, và thánh hoá. Đó là điều mà CHÚA đã làm cho
dân sự của Ngài trải qua bao đời nay.
3 - 6—Những tiên tri giả bị chặn lại.
7—Đấng Cứu Thế, kẻ đồng hành với Đức Giê-hô-va Vạn Quân, cũng là kẻ chịu đánh
đập, song những con nhỏ (những kẻ khiêm nhường) sẽ được che chở bởi Cha mình.
Nhà tiên tri nói về thần tánh của Đấng Cứu Thế, đồng thời cũng nói về nhân tánh của
Ngài qua sự kiện Ngài chịu sự đánh đập.
8, 9-- 2/3 bị hủy diệt.  Oi, đó là một ngày hoạn nạn khủng khiếp vẫn còn chờ đến với
dân Do Thái !
10—Tuy nhiên, số một phần ba (1/3) còn lại sẽ được thanh tẩy, thánh hoá , để rồi cuối
cùng CHÚA sẽ có được điều Ngài mong ước :”Chúng sẽ là dân ta và ta sẽ là Đức
Chúa Trời của chúng .”

Chương  14— Ngày của Đức Giê-hô-va
1, 2—Ngày của Đức Giê-hô-va, một tai họa khủng khiếp, trước hết cho Y-sơ-

ra-ên nhưng sau đó là dành những kẻ tấn công dân sự của Đức Chúa Trời.
3 - 5—Còn hơn cà một màn kịch vui !  Chính CHÚA sẽ đi vào chiến trận.
Một thung lũng rộng lớn được mở ra.

6, 7—Vài điều khác lạ xảy ra với thời gian.
8 -11—Khởi đầu của Ngàn Năm Bình An. Giê-ru-sa-lem,  trung tâm của thế
giới. Giê-su là Vua. Những sự thay đổi về khí hậu và địa hình.
12 - 21—Sự thất bại và quy phục của toàn thế gian.
Họ không có sự lựa chọn nào khác.
16—Lể Lều Tạm là ngày hội vui mừng, ngày hội mùa gặt.
20, 21—Những gì được viết trên mũ thầy Thượng Tế cũng sẽ được chạm trên
các lạc ngựa, rằng : « Thánh cho Đức Giê-hô-va ».
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MA-LA-CHI

Sách được viết vào khoảng 430 - 400 TC. Ma-la-chi thi hành chức vụ tiên tri trong
thời kỳ Nê-hê-mi làm quan thống đốc trong xứ. Tên ông có nghĩa là “sứ giả” hoặc
“thiên thần” , không nhất thiết phải là một danh từ riêng. Có thể ông vừa là thầy tế lễ,
vừa là nhà tiên tri. Y-sơ-ra-ên đã xây ngôi đền thờ, song có lẽ họ đã thất vọng vì
những lời tiên báo về Đấng Cứu Thế đã không được ứng nghiệm ngay lúc bấy
giờ.Dần dần, dân chúng trở nên thờ ơ và nãn lòng. Có lẽ đó là lúc 50 năm sau.
“Khi Ma-la-chi viết sách này, dân Do Thái từ cuộc lưu đày trở về phải đương đầu
với một hoàn cảnh nghịch thù mới và đang trong cơn suy sụp thuộc linh. Dân sự
trở nên vô luân thường đạo đức. Họ nghi ngờ về tình yêu thương và những lời hứa
của Đức ChúaTrời, từ đó tỏ ra thắc mắc nhiều về sự công bình của Đức Chúa Trời
và nghĩ rằng vâng phục các điều răn, giới luật của Ngài cũng chẳng đem lại lợi ích
gì. Vì niềm tin giảm sút, sự thờ phượng ngợi khen Chúa của họ trở thành một thói
quen hình thức và vô cảm. Họ tỏ ra lạnh nhạt trước những yêu cầu của luật pháp
và đã phạm đủ mọi thứ tội lỗi chống lại với giao ước.”  Donald Stamps.

Ý tưởng trọng tâm : Chuyển biến từ một tôn  giáo hình thức, đơn điệu, khô
khan thành một mối tương giao tín ngưỡng sống động.

TRÁCH NHIỆM/ GÁNH NẶNG của CHÚA TOÀN NĂNG
1:2 - 5—CHÚA yêu thương Y-sơ-ra-ên. Như thế nào ?

Nêu lên sự khác biệt giữa Y-sơ-ra-ên và Ê-sau.
1:6 - 2:9—Y-sơ-ra-ên thiếu sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Như thế nào ?(c. 7)
Của dâng ô uế ; sinh tế rẻ rúng (c.8) ; mặt khác, Danh Ngài được tôn vinh, song có
phải ở giữa họ không… ? (c.11) ; với họ, việc dâng hiến là cả một sự mệt mỏi. Họ đã
dâng lên những của lễ trộm cắp, v..v… !

Chúng ta có thể thực hiện các nghi thức thờ phượng một cách đẹp lòng Chúa không ?
Với nghi lễ Tiệc Thánh, chúng ta có thể nào cử hành theo cách của những kẻ thiếu
lòng tôn kính Đức Chúa Trời như đã nói ở trên không ?

Thái độ đáng trách của những thấy tế lễ tỏ ra trái ngược với thái độ của Lê-vi
(2:1 - 9).

2:10-16—Đức Chúa Trời không nhận các của lễ của Y-sơ-ra-ên. Tại sao ?
 10 -12—Y-sơ-ra-ên kết hợp và dựng vợ gả chồng với dân ngoại.
 13—Dẫu họ có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, song vẫn không

được Ngài đáp lời.
 14 -16—Tại sao ? Họ đã phản bội vợ mình bằng cách ly dị để sống với những

người đàn bà khác. Sự ly dị là điều đáng ghét trước mặt Đức Giê-hô-va vạn
quân.

2:17 - 3:6—Các ngươi đã làm nhọc lòng Đức Giê-hô-va vạn quân. Về điều gì ? Và
như thế nào ? Qua việc các ngươi chất vấn, thắc mắc về sự công bình của Ngài…

Phải chăng đó cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay ?
 1 - 3—Sứ giả của Đấng Cứu Thế và kế đến là sự hiện ra của Đấng Cứu Thế để

tái lập sự công bình trên đất.
o Ở đây cho ta một cái nhìn chung về sự hiện đến lần thứ nhất cũng như

sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Cứu Thế.
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 3 - 6—sự thanh tẩy kể từ khi Đấng Cứu Thế hiện ra lần thứ nhất (nếu tội lỗi
vẫn còn, làm sao họ dám lên tiếng chống lại Đức Chúa Trời ?).

3:7-12—Xa cách Đức Chúa Trời. Như thế nào ?
8 -12—Họ đã làm cho Đức Chúa Trời thất vọng vì cớ không vâng phục trong

sự dâng phần mười.
Họ đã đánh mất một cơ hội để nhận được phước hạnh.

3- 18—Họ lên tiếng chống lại Đức Chúa Trời. Như thế nào ?
4—Hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Những kẻ hung ác vẫn cứ lấn lướt tấn tới.

 16 -18—Rồi các ngươi sẽ thấy. Sự quan trọng của những lời nói từ niềm tin.
Sự quan trọng của nỗ lực động viên khích lệ lẫn nhau.

3:19 - 24—CHÚA Vạn Quân đến --
 Ngài đoán xét kẻ hung tàn và người  gian ác (c.19)
 Người công bình sẽ đắc thắng  (c.20)
 Một sự tái lập nền tảng các gia đình


