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Phần 10: KHÁNH THÀNH VÁCH THÁNH: HOÀN TẤT 
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 12, 13 

 

Câu gốc: Giê-rê-mi 33:11 Thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo mừng, tiếng của rể mới 

và dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va 

là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời! Và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong 

nhà Đức Giê-hô-va. Vì ta sẽ khiến những phu tù của đất nầy trở về, làm cho như trước, Đức Giê-

hô-va đã phán. 

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. 

A. KHÁNH THÀNH VÁCH THÀNH 

1. Hiệp một để khánh thành: (Vui mừng về sự thành công Chúa ban cho) 

Nê-hê-mi 12:27 Khi khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem, thì người ta sai gọi các 

người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Giê-ru-sa-lem, để dự lễ khánh thành cách vui 

vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đàn cầm, và đàn sắt (tưng bừng).  28 Các người 

ca hát đều hiệp lại, từ đồng bằng xung quanh Giê-ru-sa-lem, các làng người Nê-tô-pha-tít; 29 lại 

từ Bết-ghinh-ganh, từ đồng bằng Ghê-ba và Ách-ma-vết; vì những người ca hát đã xây cho 

mình các làng ở chung quanh thành Giê-ru-sa-lem. 

2. Chuẩn bị tấm lòng cho việc khánh thành:  Nê-hê-mi 12:30 Những thầy tế lễ và người 

Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành.  

3. Địa điểm ca ngợi Chúa trong buổi khánh thành: 

a. Trên vách thành: Nê-hê-mi 12:31 Bấy giờ, tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên 

vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ; một tốp đi về phía hữu trên vách 

thành, tới cửa Phân (chiều cao khoảng 40 feet = 12 mét, chiều rộng khoảng 5- 8 mét). Đứng trên 

sự thành công để ca ngợi Chúa, chứ không ca ngợi sự thành công (công trình) 

Nê-hê-mi 12:32 Sau chúng có Hô-sa-gia, và phân nửa số các quan trưởng Giu-đa, 33 cùng A-

xa-ria, E-xơ-ra, Mê-su-lam, Giu-đa, Bên-gia-min.  

Nê-hê-mi 12:34 Sê-ma-gia, Giê-rê-mi, 35 và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn: Xa-

cha-ri, con trai của Giô-na-than, cháu của Sê-ma-gia, chắt của Mát-ta-nia, chít của Mi-chê; Mi-

chê là con trai của Xác-cua, cháu của A-sáp. 

b. Nhiều nơi: Nê-hê-mi 12:36 Cùng các anh em người, là Sê-ma-gia, A-xa-rên, Mi-la-lai, 

Ghi-la-lai, Ma-ai, Nê-tha-nê-ên, Giu-đa, và Ha-na-ni, cầm những nhạc khí của Đa-vít, người 

của Đức Chúa Trời; và E-xơ-ra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. 37 Từ cửa Suối, ở ngay 

mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành Đa-vít, tại nơi dốc vách thành ở trên đền Đa-vít, và đến 

cửa Nước về phía đông. 38 Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ 

nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các Lò cho đến vách rộng. 39 đi qua trên 

cửa Ép-ra-im, gần bên cửa Cũ, cửa Cá, tháp Ha-na-nê-ên, và tháp Mê-a, đến cửa Chiên. Chúng 

dừng lại tại cửa Ngục. 

c. Đền thờ: Nê-hê-mi 12:40 Đoạn, hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời, tôi 

và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy, 41 và những thầy tế lễ cầm kèn, là Ê-li-a-kim, 

Ma-a-sê-gia, Min-gia-min, Mi-chê, Ê-li-ô-ê-nai, Xa-cha-ri, và Ha-na-nia.  42 lại có Ma-a-sê-gia, 

Sê-ma-gia, Ê-lê-a-xa, U-xi, Giô-ha-nan, Manh-ki-gia, Ê-lam, và Ê-xe. Những kẻ ca hát tiếng 

lớn, có Dít-ra-hia dẫn dắt. 

4. Sự vận hành của Chúa trong buổi khánh thành:Nê-hê-mi 12:43 Trong ngày đó, chúng 

dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ; vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp 
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khởi; các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa; sự vui mừng của thành Giê-ru-sa-

lem vang ra rất xa. 

Giê-rê-mi 31:10 Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va; hãy reo lời ấy ra trong các cù lao 

xa! Khá nói rằng: Đấng đã làm tan lạc Y-sơ-ra-ên sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ 

bầy chiên mình. 11 Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. 12 Họ 

sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, 

rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu 

chi nữa hết. 13 Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già 

cũng sẽ vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được 

hớn hở khỏi buồn rầu. 

5. Nhận thức chức việc của người Lê-vi trong buổi khánh thành: 

a. Lập kẻ coi sóc: Nê-hê-mi 12:44 Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho 

tàng về của lễ dâng giơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo 

đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà luật pháp đã chỉ định; vì Giu-

đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc. 

b. Cùng có trách nhiệm về nhà Chúa: Nê-hê-mi 12:45 Chúng luôn với những kẻ ca hát và 

kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời. 

c. Chuẩn bị đời sống: và việc dọn mình thánh sạch, tùy theo mạng lịnh của Đa-vít và Sa-

lô-môn, con trai người. 46 Vì ngày xưa, về đời Đa-vít và A-sáp, có những quan trưởng coi 

sóc những kẻ ca hát, và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời.  

d. Cung cấp nhu cầu: Nê-hê-mi 12:47 Trong đời Xô-rô-ba-bên và Nê-hê-mi, cả Y-sơ-ra-ên 

đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy; cũng để 

riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. 

Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có 

của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

 

CẦU NGUYỆN: Cảm tạ ơn Chúa vì người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu 

hoa lợi (2 Ti-mô- thê 2:6). Cảm ơn Chúa đã ban sự thành công cho Nê-hê-mi để ông đem dân sự 

trở lại nơi phước hạnh mà Ngài đã hứa với tổ phụ họ, và Ngài đã thăm viếng dân sự Ngài.  Cảm 

tạ ngợi khen Chúa! Xin Chúa dấy con lên cho Vương Quốc của Ngài và ban sự xức dầu của 

Ngài cho con để con xây dựng lại những bức tường đổ nát và đem họ trở lại nguồn phước của 

Ngài! Amen. 

 

B. GIẢI QUYẾT NHỮNG NAN ĐỀ SAU NGÀY KHÁNH THÀNH 

I. DÂN SỰ 

1. Thấy nan đề qua Lời Chúa: 
Nê-hê-mi 13:1 Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe; trong đó có chép rằng 

người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời.  (Ru-tơ bức 

phá sự rủa sả này, Ma-thi-ơ 1: 5b) 

Sáng 19:36 Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. 37 Nàng lớn sanh được một 

con trai, đặt tên là Mô-áp; ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. 38 Người em cũng sanh 

đặng một con trai, đặt tên là Bên-Am-mi; ấy là tổ phụ của dân Am-môn đến bây giờ. (Lót là cháu 

Áp-ra-ham,  Sáng thế ký 12,  Dân  số ký  22- 24). 

Nê-hê-mi 13:2 bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Y-sơ-ra-ên, song dùng bạc 

thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. (Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự 

phước hạnh). 

http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,23,31:10
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,23,31:11
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,23,31:12
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,23,31:13
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,12:44
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,12:45
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,12:46
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,12:47
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,49,4:19
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,13:1
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,19:36
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,19:37
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,19:38
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,15,13:2


3 
 

Dân 22:1 Đoạn dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-

đanh, đối-diện Giê-ri-cô. 2 Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy hết mọi điều Y-sơ-ra-ên đã làm cho dân 

A-mô-rít. 3 Mô-áp lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất 

đông. 4 Vậy, Mô-áp nói cùng các trưởng lão Ma-đi-an rằng: Bây giờ, đoàn dân đông nầy sẽ 

nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy. Đang lúc đó, Ba-lác, con 

trai Xếp-bô, làm vua Mô-áp. 5 Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, 

tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Nầy một dân 

đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, phủ khắp mặt đất, và đóng lại đối ngang ta. 6 Vậy, ta xin ngươi hãy đến 

bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi 

xứ được; vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho, thì được phước; còn kẻ nào ngươi rủa sả, 

thì bị rủa sả. 

2. Tự giải quyết:  Nê-hê-mi 13:3 Xảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Y-

sơ-ra-ên các dân ngoại bang. 

II. NAN ĐỀ TRONG ĐỀN THỜ 

1. Nan đề bởi Thầy tế lễ: 

Nê hê mi 13:4 Vả, trước việc đó, thầy tế lễ Ê-li-a-síp, đã được lập coi sóc các phòng của đền 

Đức Chúa Trời chúng tôi.  (Tên Ê-li-a-síp: Người Đức Chúa Trời khôi phục là thầy tế lễ thượng 

phẩm tại Jerusalem trong thời điểm của Nê-hê-mi.) 

Nê 13:5 và là bà con với Tô-bi-gia (là sự tốt đẹp hay nhơn từ của Đức Giê-hô-va) có sắm sửa 

cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, 

khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới, và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho 

người Lê-vi, kẻ ca hát, và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng giơ lên của thầy tế lễ. (Dọn 

sạch:  Nơi chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa). 

Nhận kẻ thù làm bà con (1 Các vua 20:31 Các đầy tớ Bên-Ha-đát tâu cùng người rằng: Chúng 

tôi có nghe rằng các vua nhà Y-sơ-ra-ên vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi 

lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Y-sơ-ra-ên: hoặc người để cho vua sống 

chăng. 32 Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Y-sơ-ra-ên, và tâu rằng: 

Bên-Ha-đát, kẻ tôi tớ vua, cầu rằng: Xin vua để cho tôi sống. A-háp đáp rằng: Người còn sống 

chăng? Người vốn là anh ta. 33 Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên 

rằng: Bên-Ha-đát thật anh vua. A-háp tiếp rằng: Hãy đi vời người đến cho ta. Bên-Ha-đát bèn 

đến ra mắt A-háp; người mời Bên-Ha-đát lên xe mình. 34 Bên-Ha-đát nói với người rằng: Tôi sẽ 

trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua 

tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Sa-ma-ri. A-háp đáp: Còn ta sẽ thuận giao ước này mà để 

cho ngươi đi về. Vậy, A-háp lập giao ước với Bên-Ha-đát, đoạn để cho người đi. 35 Bấy giờ, có 

một người trong vòng các con trai tiên tri, vâng lịnh Đức Giê-hô-va, nói với bạn mình rằng: Tôi 

xin anh hãy đánh tôi. Nhưng bạn không chịu đánh người. 36 Người tiếp rằng: Bởi vì anh không 

vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết 

anh. Bạn lìa khỏi người, thì gặp một con sư tử giết người đi. 37 Tiên tri gặp một người khác, và 

nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri, và làm cho người bị 

thương. 38 Đoạn, tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, xủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả 

dạng. 39 Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên, và nói với vua rằng: Tôi tớ vua ở giữa 

chiến trận; thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù, và biểu rằng: Hãy giữ người này; xảy 

nó thoát khỏi, thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một 

ta lâng bạc. 40 Song, trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Y-sơ-

ra-ên đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi; chính ngươi đã định lấy. 41 Lập tức người vén 

khăn che mắt mình lên, vua Y-sơ-ra-ên nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. 42 Tiên tri 
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bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định 

đáng tận diệt, vậy nên, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân 

sự nó. 43 Vua Y-sơ-ra-ên bèn trở về cung điện mình tại Sa-ma-ri, lấy làm buồn rầu và giận dữ. 

Xem trong Nê-hê-mi 4:1 Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm 

giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa. 2 Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Sa-ma-ri 

rằng: Những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng 

sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá 

mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được 

sao? 3 Tô-bi-gia, người Am-môn, ở bên cạnh người, nói rằng: Vả lại, cái vách bằng đá mà 

những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. 

2. Nê-hê-mi giải quyết:  

a. Quăngra khỏi phòng: Nê-hê-mi 13:6 Khi các điều đó xảy đến thì không có tôi ở tại Giê-

ru-sa-lem; vì nhằm năm thứ ba mươi hai đời Ạt-ta-xét-xe, vua Ba-by-lôn, tôi mắc phải trở về 

cùng vua; cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. 7 Tôi đến Giê-ru-sa-lem, bèn hiểu điều ác 

mà Ê-li-a-síp vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang 

của đền Đức Chúa Trời. 8 Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật 

dụng của nhà Tô-bi-gia. 

 Chúa Jesus dọn đền thờ: Mác 11:15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus 

vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ 

bán bồ câu. 16 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. 17 Rồi Ngài dạy dỗ 

chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? 

Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. 18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo 

nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của 

Ngài lắm. 

 Chúa quăng: Khải: 20:10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ 

lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn 

đêm cho đến đời đời.  

Khải 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, 

kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và 

diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.  

b. Nê-hê-mi phục hồi:  

o Phục hồi phòng: Nê-hê-mi 13:9 Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ; kế 

ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. 

o Phục hồi Chức vụ:  Nê-hê-mi 13:10 Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần 

của người Lê-vi cho họ; vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy 

đều đã trốn về đồng ruộng mình (bỏ cuộc).  11 Tôi bèn quở trách các quan trưởng, mà 

rằng: Cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ 

trong chức cũ mình.  

o Phục hồi Phần mười: Nê-hê-mi 13:12 Bấy giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế 

một phần mười về lúa mì, rượu mới, và dầu.  

o Phục hồi sự cấp phát: Nê-hê-mi 13:13 Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ Xa-đốc, ký lục, và 

Phê-đa-gia trong các người Lê-vi, coi các kho tàng; còn Ha-nan, con trai của Xác-cua, 

cháu Mát-ta-nia, làm phó; các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là 

phân phát vật cho anh em mình. 

o Dâng lời Cầu nguyện: Nê-hê-mi 13:14 Đức Chúa Trời tôi ôi! Vì cớ điều này, xin nhớ đến 

tôi, và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về 
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điều phải gìn giữ tại đó.  

III. GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ TRONG NGÀY SA-BÁT: Yên nghỉ. 

1. Đối tượng vi phạm ngày sa-bát: 
a. Dân sự: Nê-hê-mi 13:15 Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho nơi máy ép 

rượu nhằm ngày sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái 

vả, và các vật nặng, mà đem về Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, 

tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. 

b. Người ngoại: Nê-hê-mi 13:16 Cũng có người Ty-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng 

hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát.  

2. Cảnh báo:  

Nê 13:17 Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa, mà rằng: Việc xấu xa các ngươi làm 

đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát?18 Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên 

nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các 

ngươi làm ô uế ngày sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Y-sơ-ra-ên! 

Xuất 20: 8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình 

trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong 

ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở 

trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng 

nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-

va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúa Jesus là Chủ của Ngày Sa-bát: 

3. Giải quyết: 

a. Đóng và mở cửa: Nê-hê-mi 13:19 Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong 

bóng tối trước ngày sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó 

chỉ mở nó ra sau ngày sa-bát. 

b. Canh giữ:  lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào 

thành trong ngày sa-bát.  

c. Kỷ luật: Nê-hê-mi 13:20 Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm 

phải ngủ ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem. 21 Đoạn, tôi quở trách chúng nó mà rằng: Cớ sao 

các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta 

sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày sa-bát nữa. 

d. Dạy biểu: Nê-hê-mi 13:22 Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến 

canh giữ các cửa, đặng biệt ngày sa-bát ra thánh.  Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi!  Xin hãy vì 

tôi nhớ đến điều đó, và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. 

IV. GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH 

1. Hôn Nhân: Nê-hê-mi 13:23 Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa (Ngợi khen: 

Sáng 29:35)  lấy đàn bà Ách-đốt (Đồn lũy vững chắc) Am-môn, và Mô-áp, làm vợ. 

2. Con cái: Nê-hê-mi 13:24 con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết 

nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia.  

Về người Ách-đốt:  

Nê-hê-mi 4:7 Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, những người A-rạp, dân Am-môn, và dân Ách-

đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Giê-ru-sa-lem tấn tới, và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì 

chúng nó lấy làm giận dữ.  

1 Samuên 5:3 Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm, thấy Đa-gôn nằm sải mặt úp xuống đất 

trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó.  

3. Cách giải quyết: 

a. Biện pháp mạnh: Nê 13:25 Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài 
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người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề, mà rằng: Các 

ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc 

là cưới cho chính mình các ngươi! 

b. Dẫn chứng Lời Chúa: Nê 13:26 Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên há chẳng có phạm tội trong 

điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người; người được Đức 

Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên: dẫu 

vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội! 

c. Không nghe theo điều ác: Nê-hê-mi 13:27 Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm 

những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta 

sao? (Thi Thiên 1) 

d. Dứt khoát với tội lỗi: Nê 13:28 Có một trong các con trai của Giô-gia-đa, cháu Ê-li-a-

síp, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của San-ba-lát, người Hô-rôn; vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. 

e. Dâng lên cho Chúa: Nê-hê-mi 13:29 Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi!  Xin nhớ lại chúng nó, 

vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. 

f. Dọn sạch dân sự: Nê-hê-mi 13:30 Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại 

bang, và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc 

mình; 31 cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời 

tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi! 

 

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh vì ơn và quyền của Ngài đã ban cho Nê-hê-mi. 

Ông là một nhà lãnh đạo làm theo ý muốn Chúa.  Xin Chúa cũng ban cho con có ơn nhận biết 

giống như Nê-hê-mi, bước đi với Chúa với lòng ngay thẳng dứt khoát với tội lỗi để sống theo ý 

Chúa bởi quyền năng của Ngài, và giúp người khác trở lại với Ngài. Cảm tạ ngợi khen Chúa, 

Amen. 
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