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A-gai

Đến lúc xây lại đền thờ
1 Nhà tiên tri A-gai thuật lại lời của CHÚA cho

Xê-ru-ba-bên, con Sê-anh-tiên, tổng trấn Giu-đa,
và cho Giô-suê, con Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ tối
cao. Sứ điệp nầy đến vào năm thứ hai đời vua
Đa-ri-út, vào ngày đầu tiên của tháng sáu:

2 “Chúa Toàn Năng phán như sau: ‘Dân chúng
nói rằng chưa phải lúc để xây lại đền thờ
CHÚA.’ ”

3 Sau đó nhà tiên tri A-gai thuật lại lời CHÚA
phán: 4 “Trong khi các ngươi ở nhà cao cửa rộng
mà đền thờ nầy bị điêu tàn thì có hợp lý không?”

5Bây giờ Chúa ToànNăng phán: “Hãy suy nghĩ
đến điều các ngươi làm. 6 Các ngươi trồng nhiều
mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà chưa say.
Ngươimặc áo quầnmà vẫn không thấy ấm. Các
ngươi kiếm tiền mà không giữ được như bỏ vào
túi lủng.”

7 Chúa Toàn Năng phán: “Hãy suy nghĩ về
những điều các ngươi làm. 8 Hãy lên núi, đốn
gỗ về xây đền thờ. Bấy giờ ta sẽ hài lòng và
được tôn trọng,” CHÚA phán vậy. 9 “Các ngươi
tìm nhiều mà kiếm được chẳng bao nhiêu. Khi
các ngươi mang các đồ ấy về nhà thì ta tiêu hủy
chúng. Tại sao?” CHÚA Toàn Năng hỏi. “Tại vì
các ngươi chỉ làm lụng cực khổ để lo cho nhà
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mình còn nhà của ta thì điêu tàn! 10 Tại các
ngươi làm vậy cho nên trời giữ nước mưa lại,
và đất không sinh sản mùa màng. 11 Ta đã định
kỳ hạn hán* trên xứ, trên núi non, ngũ cốc, rượu
mới, dầu ô liu, trên các câymà đất sinh sản, trên
người, trên gia súc, và trên tất cả công việc do
tay các ngươi làm.”

Bắt đầu công tác xây đền thờ mới
12 Xê-ru-ba-bên, con Sê-anh-tiên và Giô-suê,

con Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ tối cao, và tất cả dân
sống sót lại vâng lời CHÚA là Thượng-Đế của họ
cùng sứ điệp từ A-gai, nhà tiên tri, vì CHÚA là
Thượng-Đế họ đã sai ông đến. Còn dân chúng
thì kính sợ CHÚA.

13 A-gai, sứ giả của Chúa, truyền sứ điệp của
Ngài cho dân chúng rằng, “CHÚA phán, ‘Ta ở
cùng các ngươi.’ ” 14 CHÚA giục lòng Xê-ru-ba-
bên, con Sê-anh-tiên, tổng trấn xứ Giu-đa, và
Giô-suê, con Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ tối cao,
cùng tất cả dân sống sót. Nên họ cùng nhau
đến xây lại đền thờ Thượng-Đếmình, tức CHÚA
Toàn Năng. 15 Họ khởi công vào ngày hai mươi
bốn tháng sáu, vào năm thứ hai triều đại vua
Đa-ri-út.

2
Vẻ đẹp của đền thờ

* 1:11: hạn hán Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ nầy nghe như “bị
hư hỏng.”
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1 Vào ngày hai mươi mốt tháng bảy, CHÚA
phán như sau qua A-gai, nhà tiên tri rằng, 2 “Hãy
nói cùng Xê-ru-ba-bên, con Sê-anh-tiên, tổng
trấn Giu-đa, và cùng Giô-suê, con Giê-hô-xa-đác,
thầy tế lễ tối cao, cùng tất cả dân sống sót như
sau, 3 ‘Có ai trong các ngươi còn nhớ vẻ oai nghi
của đền thờ trước khi bị tiêu hủy không? Bây giờ
thì đền thờ trông như thế nào? Có phải nó trông
không ra gì đối so với đền thờ trước không?’
4Nhưng CHÚA phán, ‘Hỡi Xê-ru-ba-bên, hãy can
đảm. Ngoài ra, hỡi Giô-suê, con Giê-hô-xa-đác,
là thầy tế lễ tối cao và toàn dân trong xứ, hãy
mạnh dạn lên,’ CHÚA phán. ‘Hãy thi hành công
tác, vì ta ở cùng các ngươi,’ CHÚA Toàn Năng
phán vậy. 5 ‘Khi các ngươi ra khỏi Ai-cập ta đã
hứa cùng các ngươi, và bây giờ Thần linh ta cũng
ở giữa các ngươi, cho nên đừng sợ.’

6 CHÚA Toàn Năng phán: ‘Ít lâu nữa, ta sẽ lại
làm rung chuyển trời và đất, biển cùng đất khô.
7 Ta sẽ làm rúng động các dân, và họ sẽ mang
của cải lại. Rồi ta sẽ làm cho đền thờ nầy đầy
vinh hiển,’ CHÚA Toàn Năng phán vậy. 8 CHÚA
ToànNăng phán, ‘Bạc là của ta, vàng cũng là của
ta,’ 9 ‘Vinh quang của đền thờ mới sẽ rực rỡ hơn
vinh quang của đền thờ cũ,’ CHÚA Toàn Năng
phán. ‘Và ta sẽ ban hòa bình nơi nầy,’ CHÚA
Toàn Năng phán.”

Ngày phước hạnh bắt đầu
10 Vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm thứ

hai triều đại Đa-ri-út, thì CHÚA phán cùng A-gai,
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nhà tiên tri rằng, 11 “CHÚA Toàn Năng phán như
sau: ‘Hãy hỏi các thầy tế lễ điều giáo huấn sau.
12 Giả sử có người mang trong chéo áo một số
thịt đã được biệt ra thánh cho CHÚA. Nếu chéo
áo đó đụng đến bánh mì, thức ăn đã nấu, rượu,
dầu ô liu, hay bất cứ thức ăn nào khác thì các
món đó có hóa thánh hay không?’ ”
Các thầy tế lễ trả lời, “Không.”
13 A-gai tiếp, “Ai đụng đến xác chết sẽ bị nhơ

nhớp. Nếu người đó đụng đến bất cứ thức
ăn nào vừa nói thì thức ăn đó có bị nhơ nhớp
không?”
Các thầy tế lễ đáp, “Có, món đó sẽ bị nhơ

nhớp.”
14 Rồi A-gai nói, “CHÚA phán, ‘Dân xứ nầy

cũng như vậy. Họ bị nhơ nhớp, và những gì
do tay họ làm đều nhơ nhớp đối với ta. Những
gì họ dâng ở bàn thờ cũng đều nhơ nhớp.

15 Từ nay về sau hãy suy nghĩ về điều ấy! Hãy
suy nghĩ trước khi các ngươi bắt đầu đặt viên
đá nầy lên viên đá khác để xây đền thờ CHÚA.
16 Có người đi đến một đống lúa mong tìm được
hai mươi thùng đầy nhưng chỉ được có mười
thùng hoặc ai đến vạc rượu để lấy ra nămmươi
chai rượu đầymà chỉ còn có hai mươi chai. 17 Ta
đã dùng bệnh tật, mốc meo, và mưa đá làm hư
hỏng công việc tay các ngươi làm nhưng các
ngươi vẫn không trở lại cùng ta,’ CHÚA phán.
18 ‘Vào ngày hai mươi bốn tháng chín, ngày mà
dân chúng hoàn tất việc đặt nền cho đền thờ
CHÚA. Từ nay về sau hãy suy nghĩ các điều nầy:
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19Trong kho các ngươi có còn hột giống cho mùa
màng không? Dây nho, cây vả, cây lựu, và cây ô
liu chưa ra trái. Nhưng từ nay về sau ta sẽ ban
phước cho các ngươi!’ ”

Lời Chúa hứa cùng Xê-ru-ba-bên
20 Rồi CHÚA phán cùng A-gai một lần nữa vào

ngày hai mươi bốn tháng ấy. Ngài bảo, 21 “Hãy
nói cùng Xê-ru-ba-bên, tổng trấn Giu-đa rằng,
‘Ta sẽ làm rúng động trời và đất. 22 Ta sẽ tiêu
diệt các quốc gia ngoại quốc và tước đoạt quyền
lực của các dân. Ta sẽ tiêu diệt các quân xa và
người điều khiển. Ngựa cùng người cỡi đều sẽ
ngã nhào, vì người ta sẽ dùng gươm chém giết
nhau.’ 23 CHÚA Toàn Năng phán, ‘Trong ngày
đó, ta sẽ nhận ngươi, Xê-ru-ba-bên, con Sê-anh-
tiên, tôi tớ ta,’ CHÚA phán, ‘Và ta sẽ khiến ngươi
trở nên quan trọng như nhẫn đóng ấn của ta vì
ta đã chọn ngươi!’ ” CHÚA Toàn Năng phán vậy.
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