71- NHỮNG TIÊN BÁO TRƯỚC KHI GIÊRUSALEM BỊ VÂY HÃM –
CHỐNG LẠI GIUĐA (Êdêkien 1-24)
Khi cuốn sách mở ra chúng ta thấy Êdêkien, một thanh niên khoảng 30 tuổi, bị cầm tù,
nhưng được uỷ nhiệm của Chúa cho một sứ mệnh cao cả.
Giống như các ngôn sứ nói chung, Êdêkien chỉ bước vào sứ vụ khi nhìn thấy thị kiến và
được Chúa kêu gọi. Cuốn sách bắt đầu với việc mô tả kinh nghiệm của vị ngôn sứ khi ông được
kêu gọi.
Điểm then chốt của cuốn sách là sự phá huỷ thành Giêrusalem:
1. Tiền vây hãm (1-24) – Êdêkien bắt đầu sáu năm trước khi Giêrusalem bị phá huỷ với
những sấm ngôn và tiếp tục tiên báo cho đến khi điều đó xảy ra.
2. Trong cuộc vây hãm (25-32) – Sau đó lời tiên báo của ông đối phó với những kẻ thù
của Giuđa và sự sụp đổ của các nước ngoại giáo này.
3. Sau cuộc vây hãm (33-48) – Cuối cùng sự phục hồi và tái thiết lập nước Giuđa được
vẽ ra.
Êdêkien cho chúng ta một bức tranh rất ấn tượng về thị kiến và ơn gọi của mình. Đấng
Thánh hiện ra với ông có thể xuất hiện mọi nơi. Ngài toàn năng, nhìn thấy hết mọi sự, và cai
quản toàn thể vũ trụ bằng cánh tay quyền năng của Ngài.
Thị kiến ông nhìn thấy phức tạp và tỉ mỉ cách bất thường. Chú ý đếm những lần Êdêkien
dùng chữ hiện ra và giống như. Ông biết ông đang cố gắng diễn tả những điều không thể tả được.
Ông nhìn thấy đám mây bốc lửa tiến tới. Từ trong đó có bốn sinh vật, được coi là các
Kêrubim của Đền thờ ( Đọc 1Vua 6:23-28; Sáng thế 3:24; TV 18:10). Mỗi sinh vật có bốn cánh
và bốn khuôn mặt: mặt người, mặt sư tử, mặt bò rừng, và mặt chim phượng hoàng, biểu tượng
cho sự thông minh, phẩm cách, sức mạnh, và tốc độ. Chúng quay mặt về hướng đông, tây, bắc,
nam, ám chỉ rằng tất cả mọi chỗ trong vũ trụ đều được mở ra cho cái nhìn của Chúa. Các cánh
chỉ ra rằng không có một điểm nào mà quyền năng Thiên Chúa không tới được. Bánh xe có mắt
ám chỉ rằng bánh xe được trang bị tốt để không bị lạc đường. Chúng ta nhìn thấy một biểu tượng
của sự toàn năng (omnipotence), toàn hữu (omnipresence), và toàn trí (omniscience) của Thiên
Chúa.
Tiếng đập cánh bí nhiệm theo sau là sự im lặng bí nhiệm giống vậy. Cánh rủ xuống thì xe
ngừng lại. Trên đầu các sinh vật là mái vòm thuỷ tinh trên đó có chiếc ngai bằng đá lam ngọc, và
trên ngai là chính Thiên Chúa Toàn năng, hình tượng của sự sáng láng và vinh quang siêu nhiên.
Sự khủng khiếp của vua trời được làm nhẹ bớt đi bởi hình ảnh cầu vồng bao chung quanh chiếc
ngai. Nên không lạ gì khi Êdêkien nhìn thấy thị kiến này ông nằm sấp xuống. Thị kiến phá huỷ
hết tất cả những tự mãn mà vị ngôn sứ có thể có.
ƠN GỌI
Theo sau thị kiến sự im lặng bị phá vỡ bởi Đấng ngự trên ngai. Vị ngôn sứ nhận được ơn
gọi. Chúa nói vị ngôn sứ đang phủ phục chỗi dậy và tiếp nhận sứ mệnh. Chúa muốn một sự phục
vụ yêu thương hơn là sự vậng phục thụ động. Chúa gọi Êdêkien là “con người” (son of man).
Câu này được xử dụng một trăm lần. Êdêkien được gọi để công bố sứ điệp của Chúa – sứ điệp
diệt vong tới dân chúng (2:1-10). Sự diệt vong này được chứng minh bởi sự nổi loạn của họ.
Êdêkien luôn bị cám dỗ „cưỡng lại‟ lệnh truyền nhưng ông đã không dám chần chừ nói ra điều
Chúa muốn ông nói.
Tác quyền của vị ngôn sứ được ám chỉ trong biểu tượng nuốt cuộn sách. Ông phải làm
lấy sứ điệp của mình. Ông phải ăn nó (3:3). Đắng như khi nội dung ở trong miệng, nhưng chúng

ngọt ngào tựa mật ong, vì thật là ngọt ngào khi thực thi ý Chúa và khi được tin tưởng trao cho sứ
vụ.
Rồi Êdêkien nghe tiếng vỗ cánh và tiếng bánh xe lăn khi vinh quang của Đức Chúa dời
chỗ và chiếc xe khởi hành, bỏ lại vị ngôn sứ trong trạng thái cay đắng và nóng ấm thần khí.
Trong tâm trạng này ông tìm đến Tel-abib (Ten Avip), nơi những người lưu đày đang định cư, và
ở đó một tuần trong trạng thái sững sờ.
Người Canh gác
Đến cuối tuần ông nhận được sứ điệp khác từ Chúa. Lần này rõ ràng dứt khoát hơn. Ông
được gọi làm người canh gác. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác….rồi thay Ta báo cho chúng
biết….nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết…Ta sẽ đòi người đền nợ máu nó. Ngược lại
nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác…ngươi sẽ cứu được mạng sống mình (3:16-21).
Chúa đặt trách nhiệm nặng nề trên vai người canh gác của Ngài. Là người canh gác ông
phải báo cho từng người tai họa sắp xảy ra mà ông đã thấy rõ ràng. Báo cho đám đông thì chưa
đủ. Phải nói với từng người, cả người xấu lẫn kẻ tốt, rồi đến lượt mình những người này tụ họp
đám đông lại và nói với họ hãy ăn năn trở lại.
Chúa ghi sâu vào tâm trí Êdêkien trách nhiệm cá nhân. Mỗi người phải thống hối. Mỗi
người phải lắng nghe Lời Chúa. Thật đúng với mỗi người trong chúng ta hôm nay. Mỗi người
phải đón nhận Đức Kitô cho riêng mình. Không ai làm dùm người khác được. Còn những ai đón
nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa
(Gioan 1:12; xem thêm Ga 3:16; 5:24; 3:36)
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Bốn Biểu tượng về sự sụp đổ của Giêrusalem
Cuộc vây hãm Giêrusalem – 4:1-3. Êdêkien không nói được nhưng vẫn là ngôn sứ và vẫn
có thể giảng dạy, tuy không bằng lời nhưng bằng biểu tượng (Ed 3:22-27)
Cuộc lưu đày – thời gian của nó – 4:4-8. Phần này khác lạ. Nên nhớ Êdêkien là dấu chỉ.
Ông nằm nghiêng để biểu tỏ những năm bị trừng phạt mà dân Dothái phải chịu trong
cuộc lưu đày – một ngày cho một năm.
Khổ nhọc của cuộc lưu đày – 4:9-17. Sự khủng khiếp của nạn đói vì bị vây hãm được
biểu tỏ ở đây bằng thức ăn thức uống của vị ngôn sứ, được cẩn thận đong đếm – hai lạng
thực phẩm và một lít nuớc mỗi ngày.
Số phận bị bao vây – 5:1-17. Biểu tượng cuối cùng này, gươm và dao cạo, là biểu tượng
khủng khiếp nhất trong tất cả. Nó nói đến sự phá huỷ hoàn toàn.

Tất cả những biểu tượng và thị kiến này tiết lộ phương pháp tuyên sấm của Êdêkien. Đây là
phương pháp được dùng trong sách Đanien và Khải Huyền.
Vị ngôn sứ cầu xin Đức Chúa miễn thứ cho những người còn sót lại và Ngài đã hứa sẽ là
“thánh điện” cho họ trong đất lưu đày. Ngài hứa cuối cùng sẽ hồi phục họ (11:13-21).
Chương kế tiếp tiết lộ tội lỗi cũ của cả Samaria và Giêrusalem, và sự trừng phạt và huấn
luyện sự công chính cho những trưởng lão của Israen (11:22-24:27). Chúa phán: Ta sẽ ban cho
chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng….chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là
Thiên Chúa của chúng (11:19-20). Thiên Chúa muốn một kinh nghiệm tôn giáo của trái tim.
Thiên Chúa ban cho dân Ngài thần khí mới (18:31; 36:26).

