
XÂY DỰNG LẠI NƠI ĐỔ NÁT 
PHẦN 6: CHIẾN THUẬT CỦA KẺ THÙ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT 

Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 6 

Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong 

đời sống của mình.  Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được 

dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. 

Câu gốc: Êsai 61:4: Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc 

trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. 

 

I. CHIẾN THUẬT CỦA KẺ THÙ 

1. Kẻ thù vẫn tìm cơ hội: 
1 Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem, là người A-rập, và các thù nghịch chúng tôi khác, hay 

rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lủng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa 

tra cánh cửa (Cửa: mắt, tai, miệng = cửa lòng). 

2. Dụ lìa bỏ vị trí: 2 Thì San-ba-lát và Ghê-sem, sai đến nói với tôi rằng: Hãy đến, ta sẽ gặp 

nhau trong một làng nào tại trũng Ô-nô. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. 

1 Tim 1:6 Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. 

3. Ý thức vị trí đang có: 3 Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc 

lớn, xuống không đặng.  Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? 

4. Kẻ thù không bỏ cuộc: 4 Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với 

chúng cũng y nhau.  (cám dỗ như nhau = trả lời như nhau).  

5. Vu cáo: 5 Lần thứ năm, San-ba-lát sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ 

không niêm nơi tay; 6 trong thơ có viết rằng: Trong các dân tộc người ta nghe đồn và Gát-mu nói 

rằng: Ông và người Giu-đa toan nhau dấy loạn; tại cớ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành; và cứ 

theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. 

6. Hiểu sai: 7 Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Giê-ru-sa-

lem rằng: Có một vua trong xứ Giu-đa! Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các 

việc ấy; vậy, hãy đến, để chúng ta nghị luận với nhau. 

7. Cách giải quyết: 8 Tôi sai nói với người rằng: Những điều ngươi nói, chẳng có ai làm 

chút nào; nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra.  9 Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết 

thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy 

bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. 

1 Cô rinh tô 15:58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm 

công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô 

ích đâu. 

8. Lời khuyên giả:  10 Đoạn, tôi đi đến nhà của Sê-ma-gia con trai của Đê-la-gia, cháu của 

Mê-hê-ta-bê-ên (người ấy đã rút ẩn ở đó); người nói rằng: Chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà 

của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại; vì chúng nó sẽ 

đến giết ông; ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. 

(Tên Sê-ma-gia: Nghe bởi Đức Giê hô va, 446 trước Công Nguyên là  một tiên tri trong thời của 

Nê-hê-mi). 
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9. Ơn nhận biết: 11 Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư?  Người nào như tôi đây 

vào trong đền thờ mà lại được sống sao?  Tôi không vào đâu.  12 Tôi nhìn biết chẳng phải Đức 

Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi.  Tô-bi-gia và San-ba-lát đã 

mướn người vậy.  13 Vì tại đó, người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, 

hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa, và làm sỉ nhục tôi. 

10. Xin Chúa giải quyết: 14 Đức Chúa Trời tôi ôi!  Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy 

theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên 

tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi!  

II. KẾT CUỘC 
1. Thành xây xong: 15 Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm 

mươi hai ngày. 

2. Kẻ thù bên ngoài: 
a. Sợ hãi, ngã lòng: 16 Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc 

chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng. 

b. Nhìn biết Chúa:  vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời 

của chúng tôi. 

Gia cơ 2:19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin 

như vậy và run sợ. 

3. Kẻ thù bên trong: 
a. Liên kết bằng thư từ: 17 Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa 

gởi lắm thơ từ cho Tô-bi-gia và Tô-bi-gia đáp thơ gởi lại cho chúng.  

b. Liên kết bằng mối quan hệ: 18 Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi 

người là rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và Giô-ha-nan, con trai người, đã cưới con gái 

của Mê-su-lam, là con trai của Bê-rê-kia. 

2 Cô rinh tô 11:26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa 

dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, 

nguy với anh em giả dối. 

c. Mục đích: 19 Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và chúng học lại 

cho người các lời của tôi.  Còn Tô-bi-gia gởi thơ để làm cho tôi sợ hãi.  (Khen chê ) 

Galati 5:26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. 

Cảm ơn Chúa về sự vững vàng của Nê-hê-mi.  Ông đã tin cậy nơi Chúa và nhận biết được mưu 

chước của kẻ thù.  Ông không sợ hãi, nản lòng, nhưng cứ tiến bước với Chúa và hoàn tất công việc 

Cha giao cho bởi ơn của Ngài!  Xin Chúa Thánh Linh ban sự xức dầu của Nê-hê-mi cho con để 

con sống và sống thành công cho Chúa Jesus, Amen. 
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