
MI-CHÊ

Giô-Na



Ai đã viết cuốn sách này?

Sách Giô-na, chủ yếu được viết ở ngôi thứ ba, không nêu tên 
rõ ràng nhà tiên tri là tác giả, nhưng chúng ta không có lý do gì 
để nghi ngờ về nguồn cảm hứng hoặc tính xác thực lịch sử của 
sách. Được xác định trong câu 1 là con trai của A-mi-tai, Giô-
na đến từ một thị trấn tên là Gát-Hê-phe, gần Na-xa-rét trong 
khu vực mà sau này được gọi là Ga-li-lê ( 2 Các Vua 
14:25 Người (Giê-rô-bô-am II làm vua Y-sơ-ra-ên)  khôi phục 

bờ cõi Y-sơ-ra-ên từ nơi giáp Ha-mát cho đến biển đồng bằng, 

theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán 

bởi miệng tiên tri Giô-na, tôi tớ Ngài, là con trai A-mi-tai, ở tại 

Gát-Hê-phe.)  Điều này khiến Giô-na trở thành một trong số ít 
nhà tiên tri đến từ vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc.

https://biblia.com/bible/nlt/2%20Kings%2014.25


Nó được viết khi nào và ở đau?

Trong những năm Giô-na làm nhà tiên tri, Y-sơ-ra-ên 
đứng cao giữa các quốc gia, mặc dù theo nghĩa chính 
trị hơn là theo nghĩa thuộc linh. Triều đại của Giê-rô-
bô-am II (790–749 TCN), một vị vua độc ác trước mặt 
Chúa, đã chứng kiến biên giới của Y-sơ-ra-ên mở rộng 
đến mức lớn nhất kể từ thời Sa-lô-môn. Sự thịnh 
vượng ngày càng tăng dẫn đến một nền văn hóa vật 
chất phát triển dựa trên sự bất công đối với người 
nghèo và người bị áp bức, một trong những thông 
điệp chính của A-mốt, nhà tiên tri đương thời của 
Giô-na.



Nó được viết khi nào và ở đau?

Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn Giô-na nói tiên tri cho dân của 

mình, Đức Chúa Trời đã ủy thác ông đến thủ đô Ni-ni-ve của A-si-

ri. Lúc đầu không muốn đi về phía đông bắc để rao truyền thông 

điệp của Đức Chúa Trời, Giô-na quay lại và nhắm đến điểm xa 

nhất về phía tây mà ông biết—Ta-rê-si, thuộc Tây Ban Nha ngày 

nay.

Cuối cùng Đức Chúa Trời đã xoay Giô-na đi đúng hướng, nhà 

tiên tri đã ngoan ngoãn nói tiên tri cho người dân thành Ni-ni-ve 

trong khi Ashurdan III (772–754 TCN) ngồi trên ngai vàng của A-

si-ri. Nhưng vào thời Giô-na, sự tàn ác của A-si-ri đối với những 

người bị bắt làm phu tù đã được biết và nghe đến ở Y-sơ-ra-ên, 

và Chúa muốn Giô-na đem thông điệp “ăn năn” đến cho họ.



Thủ đô Ni-ni-ve
Ni-ni-ve là thủ đô của đế quốc A-si-ri. A-si-ri là một đế quốc bá chủ 

thế giới chừng 300 năm (900-607 T.C.). Nó bắt đầu dấy lên địa vị 
cường quốc trên thế giới vào khoảng nước Hê-bơ-rơ bị chia hai,

lúc hết đời trị vì của Sa-lô-môn. Nó lần lần chiếm cứ và tiêu diệt 

nước Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc. Các vua A-si-ri đã có liên quan với 

nước Y-sơ-ra-ên và nước Giu-đa là:
- Sanh-ma-na-sa II (860-825 T.C.). Bắt đầu "diệt Y-sơ-ra-ên."

- Adad-Nirari (808-783 T.C.). Nhận cống phẩm của Y-sơ-ra-ên. 

Giô-na tới viếng Ni-ni-ve(?) ; II-Các-vua 15:19-20
-Tiếc-la-Phi-lê-se III (747-727 T.C.).Đem hầu hết người 

Y-sơ-ra-ên đi đày.

- Sanh-ma-na-sa IV (727-722 T.C.). Vây thành Sa-ma-ri.

- Sa-gôn II (722-705 T.C.). Bắt phần sót lại của Y-sơ-ra-ên đi làm 

phu tù. 

- San-chê-ríp (705-681 T.C.). Xâm lăng nước Giu-đa.



Sách Giô-na có thể được chia như sau:

I. Giô-na bất tuân và chạy trốn ( 1:1 – 16 )

II. Lời cầu nguyện của Giô-na ( 2:1 – 11 )

III. Sự vâng lời của Giô-na và sự ăn năn của dân Ni-ni-ve (3:1 – 10)

IV. Cơn Giận của Giô-na và Lời quở trách của Đức Chúa Trời (4:1-11)

https://bible.usccb.org/bible/jon/1?1
https://bible.usccb.org/bible/jon/1?16
https://bible.usccb.org/bible/jon/2?1
https://bible.usccb.org/bible/jon/2?11
https://bible.usccb.org/bible/jon/3?1
https://bible.usccb.org/bible/jon/3?10
https://bible.usccb.org/bible/jon/4?1
https://bible.usccb.org/bible/jon/4?11


Các Vua Y-sơ-ra-ên
Tiên Tri

Các Vua Giu-đa

Giê-rô-bô-am
933-911=22 năm

xấu Rô-bô-am
933-916=17 năm

phần nhiều xấu

Na-đáp
911-910=2 năm

xấu A-bi-giam
915-913=3 năm

phần nhiều xấu

Ba-ê-sa
910-887=24 năm

xấu

A-sa 912-872=41 năm Tốt

Ê-la
887-886=2 năm

xấu

Xim-ri
886= 7 Ngay

xấu

Ôm-ri
886-875=12 năm

Xấu tệ

A-háp
875-854=22 năm

Xấu nhứt Ê-li Giô-sa-phát
874-850=25 năm

Tốt

A-cha-xia
855-854=2 năm

Xấu Ê-li-sê Giô-ram
850-843=8 năm

Xấu

Giô-ram
854-843=12 năm

Phần nhiều xấu A-cha-xia
843=1 năm

Xấu

Giê-hu
843-816=28 năm

Phần nhiều xấu A-tha-li
843-837=6 năm

Ma quỉ

Giô-a-cha
820-804=17 năm

Xấu Giô-ên (?) Giô-ách
843-803=40 năm

Phần nhiều tốt

Giô-ách
806-790=16 năm

Xấu A-ma-xia
803-775=29 năm

Phần nhiều tốt

Giê-rô-bô-am II
790-749=41 năm

Xấu Giô-na Ô-xia
787-735=52 năm

Tốt

Xa-cha-ri
748=6 tháng

Xấu A-mốt

Giô-tham 749-734=16 năm TốtSa-lum
748=1 năm

Xấu Ô-sê

Ma-na-hum
748-738=10 năm

Xấu Ê-sai

Phê-ca-hia
738-736=2 năm

Xấu

A-cha 741-726=16 năm Gian ác
Phê-ca

748-730=20 năm
Xấu Mi-chê

Ô-sê
730-721=9 năm

Xấu Ê-xê-chia
726-697=29 năm

Tốt nhứt

242 năm
Ma-na-se

647-642=25 năm
Xấu nhứt

A-môn
641-640=2 năm

Xấu nhứt

Sô-phô-ni Giô-si-a
639-608=31 năm

Tốt nhứt

Na-hum Giô-a-cha
608=3 tháng

Xấu

Giê-rê-mi        Ha-ba-cúc Giê-hô-gia-kim

608-597=11 năm

Gian ác

Ha-ba-cúc Giê-hô-gia-kin
597=3 tháng

Xấu

Áp-đia Sê-đê-kia

597-586=11 năm

Xấu

364-242=122 năm 364 năm



Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người 

xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống 

tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va.

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2 Ngươi khá chỗi dậy! 

Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu 

trước mặt ta.

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



Tel Aviv-Jafo





Gia-phô

Ni-ni-veTa-rê-si 550 Km

2500 Km



Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu 

hầu vỡ

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



5 Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn, họ quăng những đồ 

đạc trong tàu xuống biển, để cho nhẹ tàu

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



Giô-na đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. 6 Chủ tàu bèn đến gần người và bảo 

rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy! Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. 

Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết.

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



7 Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ 

nầy đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giô-na.

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



8 Bấy giờ họ nói cùng người rằng: Khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ nầy đến 

trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì, và từ đâu mà đến? Xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về 

dân nào? 9 Người trả lời rằng: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ Đức Giê-hô-va, là 

Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. 10 Những người ấy cả sợ, và 

bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bấy giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt 

Đức Giê-hô-va; vì người đã khai ra cho họ. 11 Vậy họ nói rằng: Chúng ta sẽ làm gì về 

ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng động thêm mãi. 12 Người trả 

lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì 

ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy.

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



13 Những người ấy bắt tay chèo vào bờ; song không được, vì biển càng nổi lên nghịch 

cùng họ mãi. 14 Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi 

nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của 

người nầy, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi! Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính 

Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn. 15 Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự 

giận dữ của biển yên lặng. 16 Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ 

dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, và hứa nguyện cùng Ngài.

Đoan1:                               Giô-na Trốn CHÚA



1 Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na;

Đoan2:  Giô-na bị cá nuốt. Người cầu xin và được cứu



Giô-na ở trong bụng cá 

ba ngày ba đêm. 2 Giô-

na từ trong bụng cá cầu 

nguyện Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời

Đoan2:  Giô-na bị cá nuốt. Người cầu xin và được cứu

Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va,Thì Ngài đã trả lời cho tôi.

Từ trong bụng Âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi.
4 Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi.

Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi.
5 Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền 

thánh của Ngài. 6 Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi; Vực sâu vây lấy tôi tư 

bề; Rong rêu vấn vít đầu tôi. 7 Tôi đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã đóng then 

nó trên tôi đời đời.

Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố!



Đoan2:  Giô-na bị cá nuốt. Người cầu xin và được cứu

11 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2 Ngươi khá chờ dậy! 

Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3 Vậy Giô-na chờ 

dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

4 Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi 

ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những 

người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

6 Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai 

và ngồi trong tro.



Đoan3:  Giô-na tại Ni-ni-ve. – Sự ăn năn của người Ni-ni-ve

7Ðoạn ông ra lịnh cho cả Thành Ni-ni-ve rằng, “Ðây là sắc lịnh của vua và các nhà quý 

tộc: Bất luận người ta hay súc vật, bất luận đàn bò hay đàn chiên, tất cả đều chớ nếm 

chi hết. Ðừng cho chúng ăn hoặc uống chi cả. 8Nhưng cả người ta và súc vật đều phải 

quấn bao gai. Mọi người hãy dốc lòng kêu cầu Ðức Chúa Trời. Ai nấy khá bỏ các đường 

lối gian ác và những việc tàn bạo của tay mình. 9Biết đâu Ðức Chúa Trời có thể quay 

mặt đi, đổi ý, và thu hồi cơn thịnh nộ của Ngài, và chúng ta khỏi bị diệt chăng?”
10Khi Ðức Chúa Trời thấy những việc họ làm, họ quay bỏ đường lối xấu xa gian ác 

của họ, Ðức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, Ngài không giáng họa trên họ 

như Ngài đã phán.



Đoan4:                                            Giô-na Giận CHÚA

1Bấy giờ Giô-na rất bất mãn, và ông rất giận. 2Ông cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy 

CHÚA, đây chẳng phải là điều con đã nói trước, khi con còn ở trong nước của con sao? 

Ðó là lý do tại sao con đã vội vàng bỏ trốn qua Tạt-si, vì con biết Ngài là Ðức Chúa Trời 

nhân từ, thương xót, chậm giận, và giàu tình thương. Ngài là Ðấng hay đổi ý về việc 

giáng họa. 3Vì vậy bây giờ, CHÚA ôi, xin Ngài cất lấy mạng sống của con, vì đối với con 

chết còn hơn sống!” 4CHÚA phán với ông, “Ngươi giận có nên không?”



Đoan4:                                            Giô-na Giận CHÚA

5Sau đó, Giô-na đi ra khỏi thành và ngồi ở một nơi, về hướng đông của thành.



Đoan4:                                            Giô-na Giận CHÚA

Tại đó, ông cất cho ông một cái chòi, rồi vào ngồi dưới bóng mát của chòi ấy, để chờ 

xem điều gì sẽ xảy đến cho thành. 6Khi ấy CHÚA đã chuẩn bị sẵn một dây dưa, khiến 

nó bò lên chòi phía trên đầu Giô-na, để làm bóng mát che đầu ông, giúp ông đỡ vất vả 

vì nóng nực. Giô-na rất hài lòng về dây dưa ấy.



Đoan4:                                            Giô-na Giận CHÚA

7Nhưng hôm sau, khi vừa mới hừng đông, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con sâu, 

khiến nó đến cắn đứt dây dưa, làm dây dưa ấy héo đi. 8Ðến khi mặt trời lên cao, Ðức 

Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn một cơn gió nóng từ hướng đông thổi tới, đồng thời mặt trời 

giọi xuống trên đầu Giô-na khiến ông gần ngất xỉu. Ông cầu nguyện xin chết rằng, “Con 

thà chết còn hơn sống!” 9Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi nổi giận vì cớ 

dây dưa ấy có đúng không?” Ông đáp, “Con tức muốn chết được.”
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10CHÚA phán, “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không hề khó nhọc vì nó và cũng 

chẳng làm nó lớn lên; mới đêm nào nó mọc lên, và một đêm kia nó đã chết. 11Còn Ta, 

chẳng lẽ Ta không tiếc Ni-ni-ve, một thành lớn có hơn một trăm hai mươi ngàn người 

không biết phân biệt phải trái và rất nhiều súc vật trong đó hay sao?”
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1. Quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va

Sách Giô-na thể hiện quyền tể trị của Đấng Toàn năng khi Ngài 

sử dụng sự sáng tạo của mình để hoàn thành kế hoạch thiêng 

liêng. Chúa kiểm soát va cai tri thien nhien:

- Giô-na 1:4 Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển,

- Giô-na 1:15 thì sự giận dữ của biển yên lặng; 

- Giô-na 2:1 Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn, 

- Giô-na 2:11 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa

Giô-na ra trên đất khô. 

- Giô-na 4:6 Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa, 

- Giô-na 4:7 Đức Chúa Trời sắm một con sâu.
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2. Thiên Chúa quan tâm đến tất cả mọi người

Tài liệu được soi dẫn này tiết lộ mối quan tâm toan thế gioi của 

Đức Chúa Trời, ngay cả trong thời đại Môi-se.

Mặc dù Đức Giê-hô-va chủ yếu hành động qua quốc gia Hê-bơ-rơ 
như một công cụ để gửi Dòng dõi đã hứa (Sáng 22:18 18 Bởi vì 

ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ 

dòng dõi ngươi mà được phước.), tuy nhiên, lòng trắc ẩn của Ngài 

đối với mọi người trên đất đã được thể hiện rất nhiều. Và việc 

phái “giáo sĩ” Giô-na đến những dân ngoại thành Ni-ni-ve này là 

một minh chứng rõ ràng cho điều này.
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3. Đức Giê-hô-va đang kiểm soát vận mệnh của các quốc gia

Câu chuyện này minh họa một sự thật thường được gợi ý trong Cựu 

Ước, đó là Chúa, chứ không phải con người, đang kiểm soát vận mệnh của 
các quốc gia. Đức Giê-hô-va cai trị các nước của loài người và bố trí họ 

theo tiêu chuẩn thiêng liêng của Ngài:
- Thi-thiên 22:28 28 Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên 

muôn dân.; 

- Đa-ni-ên 2:21 21 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; 

ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.

Những ai nghĩ rằng các quốc gia đứng vững hay sụp đổ là nhờ có “một 

quốc gia phòng thủ mạnh mẽ” thật đáng tiếc là họ không biết gì về các 

nguyên tắc Kinh Thánh.
Ni-ni-ve được cho bốn mươi ngày để ăn năn. Kết quả là quốc gia này 

không bị hủy diệt trong khoảng một thế kỷ rưỡi. Tuy nhiên, sau đó, khi A-si-

ri suy đồi trở lại, nó bị hủy diệt và nhà tiên tri Na-hum đề cập đến vấn đề 

này. Ni-ni-ve rơi vào tay người Ba-by-lôn năm 612 TCN
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4. Nhân Loại Chịu Trách Nhiệm Trước Chúa

Sách Giô-na cho thấy rằng những dân tộc cổ xưa không có mối 

quan hệ với Đức Giê-hô-va trong giao ước Môi-se đó vẫn phải 

chịu trách nhiệm trước luật đạo đức của Thiên đàng.
Đức Giê-hô-va nhìn xuống Ni-ni-ve và quan sát sự gian ác của 

những người này:
- Giô-na 1:2 Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, 

và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước 

mặt ta.
- 1 Giăng 3:4 4 Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là 

sự trái luật pháp.
- Rô-ma 4:15, 15 vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có 

luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.
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5. Con người có thể thay đổi

Bản ký thuật này cho thấy quyền năng vốn có trong lời Chúa khi 
lời ấy tiếp xúc với những tấm lòng lương thiện và tốt lành,
- Giô-na 3:5-65 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra 

sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ 

cho đến những kẻ rất nhỏ. 6 Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua 

đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi 
trong tro.

- Lu-ca 8:15 15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng 

thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng
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6. Sự hối cải đòi hỏi việc làm

Lời tường thuật mang tính hướng dẫn này, cùng với phần bình 

luận Tân Ước đầy soi dẫn thảo luận về nó, nhấn mạnh một khía 

cạnh quan trọng của sự hối cải.

Chúa Giê-su tuyên bố rằng “dân thành Ni-ni-ve đã ăn năn khi 
nghe Giô-na rao giảng” 

- Ma-thi-ơ 12:41 41 Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với 

dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà 

đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na!),

trong khi chính sách Giô-na cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời 
“thấy việc dân thành Ni-ni-ve họ làm, nên họ từ bỏ điều ác mình,
- Giô-na 3:10 10Khi Ðức Chúa Trời thấy những việc họ làm, họ quay bỏ 

đường lối xấu xa gian ác của họ, Ðức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, 

Ngài không giáng họa trên họ như Ngài đã phán.

Do đó, sự hối cải không phải là, như một số người cho rằng, chỉ 

là một sự đau buồn vì tội lỗi. Thay vào đó, nó đòi hỏi phải từ bỏ 

hành vi xấu.
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7. Sự trừng phạt của địa ngục

Một đoạn hấp dẫn trong sách Giô-na minh họa một điểm quan 

trọng về sự trừng phạt kẻ ác sau khi chết.

Bằng ngôn ngữ thơ mộng đầy hình ảnh, nhà tiên tri đau đớn đã 

mô tả thử thách khủng khiếp của mình trong bụng con quái vật 

biển như một trải nghiệm giống như ở trong “địa ngục”. Giô-na 
kêu lên:

- Giô-na 2:2 “Từ giữa cơn hoạn nạn con kêu cầu CHÚA,

Ngài đã đáp lời con.

Từ trong bụng của âm phủ con van xin,

Ngài đã nghe tiếng con.
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8. Lời tiên tri có điều kiện

Sứ điệp của Giô-na đến Ni-ni-ve tiết lộ rằng lời tiên tri đôi khi có 
điều kiện.
- Giô-na 3:44Vậy Giô-na bắt đầu đi vào thành; trong ngày thứ 

nhất, ông rao giảng, “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ 

xuống.”

Nhà tiên tri tuyên bố rằng thành phố vĩ đại sẽ bị phá hủy trong 

bốn mươi ngày. Nhưng nó đã tồn tại hơn một thế kỷ rưỡi sau thời 

gian đó.
Do đó, rõ ràng là lời tiên đoán về sự diệt vong được căn cứ vào 

phản ứng của Ni-ni-ve đối với thông điệp tiên tri.
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9.Hình bóng Đấng Christ trong sách Giô-na

Sách Giô-na trình bày một hình bóng đẹp đẽ về sự sống 

lại của Đấng Christ từ cõi chết.
- Ma-thi-ơ 12:40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba 

ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong 

lòng đất ba ngày ba đêm. 
- Rô-ma 1:4 4còn về phương diện thần thánh được xác 

chứng là Con Ðức Chúa Trời đầy quyền năng qua sự 

sống lại từ cõi chết, đó là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa 
chúng ta.


