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NGÀY 1: 04-01-2021 

NGÀY CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐẾN GẦN 
Kinh thánh Giô-ên 2:1-10 

Câu gốc: Giô-ên 2:11 Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân 

Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là 

lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại? 

 

1. Mệnh lệnh của Chúa cho đầy tớ của Ngài:  Giô-ên 2:1 Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi 

vang ra trên núi thánh Ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-

hô-va đến, ngày ấy đã gần: → (Ê-xê-chi-ên 33:3 nếu người nầy thấy gươm đến trong đất, thì 

thổi kèn để rao bảo dân sự. 6 Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến 

nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia 

đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình; song Ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ.) 

2. Cảnh báo cho dân sự về những điều Chúa sẽ làm: 

• Đoàn quân hủy diệt đang đến: Giô-ên 2:2 tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của 

mây và sương mù. Có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai giãi ra trên 

núi, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau nầy, về muôn đời sau nầy cũng sẽ không 

có như vậy nữa. 

• Sự tàn phá của kẻ hủy diệt: Giô-ên 2:3 Trước mặt nó, có lửa thiêu nuốt, sau lưng 

nó, có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó, đất nầy như vườn Ê-đen; khi sau nó, ấy là 

một đồng vắng hoang vu, và không có chi trốn khỏi nó hết. 

• Hình trạng và âm thanh của kẻ hủy diệt: Giô-ên 2:4 Hình trạng chúng nó như hình 

trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như người cỡi ngựa. 5 Khi chúng nó nhảy lên trên 

chót núi, thì nghe như tiếng xe cộ, hay là như tiếng ngọn lửa cháy rơm: ấy là như một 

dân mạnh sắp xông nơi chiến trận.  

• Tình trạng của con người khi đối với đội quân của sự hủy diệt: Giô-ên 2:6 Khi 

thấy chúng nó, các dân đều rầu rĩ, hết thảy đều sợ tái mặt.  

• Hành động của kẻ hủy diệt: Giô-ên 2:7 Chúng nó chạy như những người bạo 

mạnh; trèo các vách thành như những lính chiến; mỗi người bước đi trước mặt mình, 

chẳng hề sai hàng ngũ mình. 8 Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; 

xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. 9 Chúng nó nhảy trên thành phố, 

chạy trên tường, trèo lên các nhà, vào bởi các cửa sổ như là kẻ trộm.   

(Khải-huyền 3:3 Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn 

năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ 

nào Ta đến bắt ngươi thình lình; → 1 Tê-sa 5:4 Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng 

phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.) 

• Tình trạng của trời và đất khi sự hủy diệt đến: Giô-ên 2:10 Đất run rẩy, trước mặt 

chúng nó, các từng trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự 

sáng lại. 11 Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân 

Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức 

Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại? → (Hê-bơ-rơ 10:31 Sa vào tay 

Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!) 

3. Cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa; và xin Đức Chúa Thánh Linh làm cho đời sống tâm linh 

luôn tĩnh thức và cầu nguyện một cách bền đỗ. 
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