
51-ÂM MƯU CỦA HAMAN 
(ÉTTE 3-4) 

 
Giống một bóng tối che ngang tấm hình, hai chương này là cảnh của muộn phiền và tang tóc. 

Trong chương 3 đến chương 5 chúng ta đọc được thế lực của một vị quan tên Haman. Ông ta là một 
người độc ác người mà những ngày vinh quang thì ngắn ngủi và niềm vui chỉ được một khoảng khắc 
(Gióp 20:4-5). Chúng ta thấy ông ta trở thành tể tướng của triều đình. 

Haman là Giuđa bán Chúa của Israen. Ông ta là con quái vật hung ác trong đời sống của dân 
Chúa chọn. Trong khi đọc sách Étte trong hội đường vào dịp lễ Purim, toàn thể cộng đoàn cùng hợp 
xướng lời đáp ca mỗi khi tên Haman được nhắc tới như sau: “Xin cho tên của hắn bị tẩy xoá”, đồng 
thời các bé trai chọi gỗ đá vào tấm bảng có ghi tên của người mà cả dân tộc thù ghét. 

Khi tên của ông Haman xuất hiện trong sách thì ông được cất nhắc lên điạ vị cao nhất trong 
triều đình Ba tư (3:1). Vinh dự to lớn này làm ông ta thay đổi. Ông vênh vang tự đắc vì thế cảm thấy 
bị xúc phạm khi người gác cổng không cúi chào bái lạy ông. Lòng đầy tự mãn nên ông ta không thể 
chịu được thái độ dửng dưng thờ ơ trước quyền uy của mình. Một lỗi nhỏ nhặt của ông Moócđôkhai 
được làm lớn lên thành việc chống đối triều đình. Chỉ vì ông Moócđôkhai một người Dothái không thể 
dành sự tôn kính đối với Thiên Chúa cho một con người mà Haman tức giận đền nỗi muốn tiêu diệt 
tất cả mọi người Dothái trong vương quốc (3:6).  

Để định ngày kẻ thù mình sẽ bị tiêu diệt, ông ta cho bắt thăm, và trúng vào ngày mười bốn 
tháng thứ mười hai có nghiã là chỉ còn đúng 1 năm nữa kể từ ngày bắt thăm (3:7). Haman muốn 
chứng minh cho vua thấy rằng dân Dothái là dân bất trung. Ông dâng cúng cho vua số bạc tương 
đương với nhiều triệu đồng (300 ngàn ký bạc) (3:9). Vì thế vua ký sắc lệnh tru diệt tất cả dân Dothái 
trong toàn vương quốc và tịch thu toàn bộ tài sản của họ. Có thể so sánh chuyện này cũng giống 
như chuyện xảy ra thời Đức Quốc xã. Hãy thử tượng tượng sự kinh hoàng đối với dân tộc Dothái lúc 
bấy giờ ra sao và hiểu tại sao mà họ ăn chay cầu nguyện khóc than (4:1-3) 

Hoàng hậu Étte nhìn thấy vậy mới truyền cho người đi gặp ông Moócđôkhai để hỏi. Ông gởi 
cho hoàng hậu sắc lệnh của nhà vua và thêm rằng “Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà 
con đã lên tới điạ vị hoàng hậu? (4:14) 

Mỗi người chúng ta cũng hãy dừng lại và tự hỏi mình câu hỏi giống như vậy. Tại sao Chúa để 
tôi sống đến giờ này? Để làm điều đúng có nghiã là chúng ta phải chấp nhận nguy hiểm tới tính 
mạng. Rồi chúng ta đối diện với vấn đề và trả lời cùng với bà hoàng hậu trẻ “Có chết con cũng đành”. 
 

SỰ LIỀU LĨNH CỦA HOÀNG HẬU ÉTTE 
(ÉTTE 5) 

 
Hoàng hậu Étte đáp lại sự thách đố của Moócđôkhai. Mặc dù Bà được đặt vào nơi nhung lụa 

lầu son gác tía nhưng bà không bị phù hoa làm hư hỏng. Thay vì thế, bà đã chọn một việc nguy hiểm 
đến tính mạng để cứu dân tộc mình.  

Có một việc chúng ta luôn nên làm. Hãy làm điều phải làm và phó thác điều còn lại trong tay 
Chúa. Thiên chúa chuẩn bị người cho việc khẩn cấp. Thất bại không phải là tội; nhưng thiếu đức tin 
thì là tội. (Failure is not sin; faithlessness is). Có lúc có thời để hành động. “Có ngọn thuỷ triều trong 
dòng lũ lịch sử dẫn ta tới vận may”. Hãy hành động khi Chúa phán. 

Vẻ đẹp của hoàng hậu Étte là bà không bị làm hư bởi điạ vị cao của mình. Mặc dầu trở thành 
vợ của một hoàng đế của một đế quốc rộng lớn bà đã không quên người gác cổng tốt bụng đã nuôi 
dưỡng mình từ tấm bé. Khi nhận lãnh trọng trách chết người bà sẵn sàng can đảm thực hiện. Tự ý 
vào chầu vua phải có lá gan to. Có ai dám nói trước hậu qủa khôn lường của hành động này. Ai biết 
trước được phản ứng của hoàng đế ra sao hãy xem gương của hoàng hậu Vatti thì biết. 

Khi hoàng đế tiếp kiến bà, bà dùng sở trường của mình. Bà biết vua thích tiệc tùng nên bà mời 
vua dự yến. Hãy đọc chuyện gì xảy ra đêm ấy khi nhà vua mất ngủ (6:1-11). Và Haman bị gài bẫy ra 
sao (6:6)? Tại buổi dạ yến thứ hai hoàng hậu đã xin vua tha mạng. Và đưa Haman vào tròng. 



Hoàng đế ban cho hoàng hậu theo như ý nguyện. Haman bị treo cổ vào cái giá mà ông ta tính 
dùng để treo cổ ông Moócđôkhai, và ông Moócđôkhai được nâng lên chỗ danh dự bên cạnh hoàng 
đế. 

Khi chúng ta học hỏi Lời Chúa chúng ta thấy rằng qua các thời đại Satan luôn tìm cách phá 
huỷ, trước tiên Dân Chúa chọn, dân Dothái, rồi Giáo hội, và ngay cả chính Đức Kitô. Nhưng Chúa đã 
cản trở âm mưu của hắn. Ngay cả cửa điạ ngục cũng không chống lại được Giáo Hội của Ngài. 
Thiên Chúa sẽ chiến thắng! Đức Kitô đã dành được triều thiên vinh quang. 

 
SỰ GIẢI THOÁT DÂN DO THÁI 

(ÉTTE 6-10) 
 

Sách Étte kết thúc với việc thiết lập Ngày Lễ Purim và việc ông Moócđôkhai được nâng lên 
chỗ trống ông Haman để lại (10:3). Người gác cổng Dothái trở thành nhân vật thứ hai sau hoàng đế 
Batư. Lễ Purim được tổ chức hằng năm. Nó luôn luôn được thêm hào hứng bởi câu chuyện đầy kịch 
tính của hoàng hậu Étte. 

Ngày Lễ Purim, vẫn còn được tổ chức cho đến ngày nay, được dựa trên ấn tín xác thực của 
câu chuyện. Cuộc lễ không phải để mừng việc Haman bị hạ bệ nhưng để mừng việc dân Dothái 
được giải thoát. 

Ngày lễ kỷ niệm việc giải phóng người Dothái khỏi một nguy hiểm kinh sợ. Nó là Ngày Lễ Tạ 
Ơn cho dân Chúa chọn. Mặc dầu họ bỏ Chúa, Ngài vẫn cứu họ. Sự giải phóng là chià khóa của lịch 
sử dân Dothái. Thiên Chúa luôn giải thoát dân tộc này khỏi hiểm nguy và nô lệ. Còn nữa, Chúa sẽ 
giải thoát dân Ngài trong giờ họ lâm nguy. 

Cuốn sách này là một gạch nối quan trọng trong một chuỗi những biến cố nói về sự tái lập 
quốc gia Dothái trên đất của họ để chuẩn bị cho sự giáng lâm của Đấng Thiên Sai vào trong thế giới. 
Người Dothái tránh khỏi diệt vong. Đó là ý định của Chúa cho họ được sống sót để mang Đấng Cứu 
Thế đến cho nhân loại. 

Nhân vật Asuêrô minh họa cách thế nào mà quyền lực vô hạn thường bị đè bẹp và phân huỷ 
dưới sức nặng khổng lồ của chính nó. Người được nâng lên bệ thờ của thần thánh bị làm hoa mắt 
bởi chính tính cách của mình. 

Vua Asuêrô (Xerxes of Herodotus) đã bị trừng phạt trở thành trẻ con. Ông hoàng này trang trí 
một cây với đồ trang sức của một hoàng tử vì nó sai trái. Hay ông đánh và trói vịnh Hellespont như là 
hình phạt bởi sóng gió của nó làm hư cây cầu bắc ngang đấy. Những hành vi như thế giống hành vi 
của một người mất trí. 

 


