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"Sức mạnh của sự sống thiêng liêng chúng ta theo đúng tỉ lệ của địa vị mà Kinh 

Thánh chiếm đƣợc trong đời sống và tƣ tƣởng chúng ta. Tôi long trọng tuyên bố 

điều nầy, dựa vào 54 năm từng trải. 

"Ba năm đầu sau khi trở lại tin Chúa, tôi đã xao lãng Lời Đức Chúa Trời. Nhƣng 

kể từ khi tôi bắt đầu chuyên cần nghiên cứu lời ấy, thì đƣợc ơn phƣớc lạ lùng. 

"Tôi đã đọc suốt cả Kinh Thánh 100 lần, và luôn luôn có hứng thú càng hơn. Mỗi 

lần Kinh Thánh lại dƣờng nhƣ là một Quyển Sách mới cho tôi. 

"Tôi đã đƣợc phƣớc lớn do nghiên cứu Kinh Thánh một cách liên tục, chuyên cần 

và hằng ngày. Ngày nào tôi không biệt riêng thì giờ quý báu đọc Lời Đức Chúa 

Trời, thì tôi kể nhƣ đã mất ngày ấy." 

-- George Muller, nổi tiếng vì Cô nhi viện Bristol, tấm gƣơng xuất chúng về sự cầu 

nguyện linh nghiệm đƣơng thời nay. 

"Tôi cầu xin Chúa ban đức tin cho, và nghĩ rằng một ngày kia, đức tin sẽ giáng 

xuống và đụng đến tôi nhƣ một tiếng sét. Nhƣng đức tin dƣờng nhƣ không đến. 

"Ngày kia, tôi đọc thơ Rô-ma, đoạn 10 -- "Đức tin đến bởi sự ngƣời ta nghe, mà 

ngƣời ta nghe là khi lời của Đấng Christ đƣợc rao giảng" (câu 17). Tôi đã đóng 

Kinh Thánh lại, và cầu xin Chúa ban đức tin. Nhƣng bây giờ tôi mở Kinh Thánh ra 

và bắt đầu nghiên cứu, thì từ đó tới nay đức tin cứ lớn lên." 

D. L. MOODY  
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Đấng CHRIST Là Trọng Tâm Và Trái Tim Của Kinh Thánh  

Cựu ƣớc là lịch sử của một dân tộc. 

Tân ƣớc là lịch sử của một Ngƣời.  

Dân tộc ấy đã đƣợc Đức Chúa Trời tạo lập và trƣởng dƣỡng để đƣa Ngƣời ấy vào 

thế giới. 

Chính Đức Chúa Trời đã trở nên một Ngƣời để ban cho loài ngƣời một ý niệm cụ 

thể, dứt khoát và hiển nhiên rằng khi chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời, thì phải 

suy nghĩ về một Thân vị (Personne) thể nào. Đức Chúa Trời giống nhƣ Đức Chúa 

Jêsus. Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời hiện thân bằng hình ngƣời. 

Sự Ngài hiện ra trên địa cầu là biến cố quan trọng nhất của lịch sử. Cựu ƣớc dựng 

sân khấu cho sự hiện ra. Còn Tân ƣớc thì mô tả sự hiện ra đó. 

Là một Ngƣời, Đức Chúa Jêsus đã sống cuộc đời đẹp đẽ, kỳ diệu hơn hết mà ta 

từng biết. Ngài là Ngƣời nhân ái hiền từ, nhu mì kiên nhẫn và có thiện cảm hơn hết 

từng sống ở trên đời. Ngài yêu thƣơng ngƣời ta. Ngài chẳng ƣa thấy họ bị hoạn 

nạn. Ngài thích tha thứ. Ngài thích cứu giúp. Ngài làm phép lạ để nuôi kẻ đói. Để 

cứu giúp kẻ đau khổ, hính Ngài đã quên cả ăn. Những đám đông mòn mỏi, tật bệnh 

và đau lòng đã đến cùng Ngài, đƣợc chữa lành và đƣợc cứu giúp. Có lời chép về 

Ngài, chớ không về một ngƣời nào khác, rằng: Nếu chép hết mọi việc từ thiện của 

Ngài, thì "cả thế gian không thể chứa hết các sách ngƣời ta chép" (GiGa 21:25). 

Đức Chúa Jêsus là Ngƣời nhƣ vậy, và Đức Chúa Trời là Thân vị nhƣ vậy. 

Rồi Ngài chịu chết trên thập tự giá để "cất tội lỗi thế gian đi" (GiGa 1:29) và trở 

nên Cứu Chúa của loài ngƣời. 

Rồi Ngài từ kẻ chết sống lại, và bây giờ Ngài đang sống, chẳng phải chỉ là một vai 

trò trong lịch sử, nhƣng là một Thân vị Hằng Sống, là Thực sự quan trọng nhất 

trong lịch sử, và là Lực lƣợng sanh động nhất của thế giới ngày nay. 

Cả Kinh Thánh đƣợc xây dựng chung quanh lịch sử tuyệt mỹ của Đấng Christ 

cùng lời Ngài hứa ban Sự Sống Đời Đời cho những kẻ tin nhận Ngài. Kinh Thánh 

chép ra chỉ cốt để giúp ngƣời ta tin, hiểu, biết, yêu và theo Đấng Christ. 

Đấng Christ là Trọng tâm và Trái Tim của Kinh Thánh, của lịch sử và cũng của đời 

sống chúng ta nữa. Số phận đời đời của chúng ta ở trong tay Ngài. Chúng ta tiếp 

nhận hoặc chối bỏ Ngài, thì sẽ quyết định cho mỗi ngƣời chúng ta đƣợc vinh hiển 

đời đời hoặc bị tàn hại đời đời, đƣợc lên thiên đàng hoặc phải xuống hỏa ngục. 

Sự quyết định quan trọng nhất mà mỗi ngƣời buộc phải có, ấy là trong lòng mình 

bib:Gi_21_25
bib:Gi_1_29


phải có lúc quyết định một lần đủ cả thái độ của mình đối với Đấng Christ. Mọi sự 

tùy thuộc thái độ ấy. 

Làm tín đồ Đấng Christ là một điều vinh hiển. Đó là đặc quyền tối cao của loài 

ngƣời. Quả thật, tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, làm Chúa, làm Chủ, và 

thành tâm, tận tụy, cố gắng đi theo Đƣờng Sự Sống mà Ngài đã dạy, đó là cách 

sống hợp lý và mỹ mãn hơn hết. Làm vậy thì đƣợc bình an, yên trí, thỏa lòng, đƣợc 

tha thứ, hạnh phƣớc, đƣợc hi vọng, đƣợc sự sống ngay bây giờ, trong đời nầy, sự 

sống dƣ dật, Sự Sống Chẳng Hề Hết.  

Tại sao lại có ngƣời đui mù và câm điếc đến nỗi cứ trải qua đời nầy và đối mặt với 

Sự Chết, mà chẳng có hi vọng trong Đấng Christ? Ngoài Đấng Christ ra, há có gì, 

há có thể có gì trong đời nầy hoặc trong đời sau, làm cho cuộc đời đáng sống? Hết 

thảy chúng ta phải chết. Tại sao toan cƣời để đuổi sự chết đi? Mỗi ngƣời đáng phải 

giang tay hoan nghinh Đấng Christ và kể sự đƣợc mang Danh Ngài là đặc quyền 

đáng kiêu hãnh nhứt của đời mình. 

Trong cuộc phân tích sau chót, điều quí báu, dịu dàng hơn hết của cuộc đời chính 

là cảm thấy ở nơi sâu kín của cớ tích mình rằng chúng ta sống cho Đấng Christ. 

Dầu sự cố gắng của mình quá yếu ớt, chúng ta cũng cứ chịu khó làm phận sự hằng 

ngày, hi vọng rằng trong ngày tập trung sau chót, mình đã làm một điều gì có thể 

dâng làm tặng lễ nơi chân Ngài, với cả lòng tri ân và ngƣỡng mộ khiêm cung. 

====================================  

 

KINH THÁNH Là Lời Đức Chúa Trời  

Không kể đến bất cứ lý thuyết nào về sự soi dẫn, hoặc lý thuyết nào về các sách 

Kinh Thánh nhờ đâu mà có hình thức hiện tại, hay là nguyên văn đã bị tổn sút 

chừng nào khi truyền qua tay các nhà xuất bản và các nhà biên chép; không kể đến 

vấn đề bao nhiêu phần phải giải thích theo tự nghĩa (liltéralement) và bao nhiêu 

phần phải giải thích theo nghĩa bóng, hoặc phần nào là lịch sử và phần nào là thi 

ca, -- nếu chúng ta giả định rằng Kinh Thánh đúng nhƣ hình thức hiện hữu và 

nghiên cứu các sách Kinh Thánh cho biết nội dung của nó, thì sẽ thấy trong đó sự 

duy nhất về tƣ tƣởng tỏ ra rằng một Tâm trí duy nhất đã soi dẫn sự biên soạn toàn 

bộ Kinh Thánh; rằng trên mặt Kinh Thánh có in hình Tác giả; rằng Kinh Thánh là 

Lời Đức Chúa Trời theo ý nghĩa vô song và đặc biệt. 

Ngày nay, có một ý kiến lan khá rộng trong một vài giới trí thức rằng Kinh Thánh 

là một truyện tích kéo dài lâu đời về loài ngƣời cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời; 

là sách ghi chép những bƣớc từng trải của loài ngƣời vƣơn lên tìm Đức Chúa Trời, 

và lần lần cải tiến ý niệm về Đức Chúa Trời bởi xây dựng trên bƣớc từng trải của 

những thế hệ trƣớc. Trong những đoạn (rất nhiều trong Kinh Thánh) chép rằng 

"Đức Chúa Trời phán," thì theo ý kiến nầy Đức Chúa Trời thật đã chẳng phán đâu; 

ngƣời ta đã phát biểu tƣ tƣởng mình bằng ngôn ngữ tự nhận là ngôn ngữ của Đức 



Chúa Trời, chớ thật ra chỉ là điều ngƣời ta tƣởng về Đức Chúa Trời. Nhƣ vậy Kinh 

Thánh bị hạ xuống ngang hàng với các sách khác, không còn là Sách của Đức 

Chúa Trời nữa, mà là sách của loài ngƣời làm bộ là của Đức Chúa Trời. 

Chúng tôi hoàn toàn bác ý kiến ấy, -- bác mà kinh tởm nữa. Chúng tôi tin rằng 

Kinh Thánh không phải sách chép loài ngƣời cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời, 

nhƣng là Sách chép Đức Chúa Trời cố gắng tự khải thị cho loài ngƣời. Trong Kinh 

Thánh Đức Chúa Trời ghi chép những cách Ngài đối xử với loài ngƣời, bày tỏ ý 

chỉ của Đấng Tạo Hóa truyền cho loài ngƣời để dạy dỗ và dắt dẫn họ trên Đƣờng 

Sự Sống. 

Các sách Kinh Thánh do ngƣời ta trứ tác; thậm chí không biết một số tác giả đó là 

ai nữa. Cũng không biết Đức Chúa Trời đã dùng cách nào mà điều khiển các tác 

giả ấy viết sách. Nhƣng trong Kinh Thánh có lời quả quyết rằng Đức Chúa Trời 

thật đã điều khiển họ; vậy, các sách nầy chắc phải chép đúng những điều Đức 

Chúa Trời muốn chép. 

Có một điểm khác nhau giữa Kinh Thánh và mọi sách khác. Có lẽ các tác giả đã 

cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và dắt dẫn mình; và Đức Chúa Trời thật đã giúp 

đỡ, dắt dẫn họ. Vả, trên thế giới có rất nhiều sách tốt mà chắc chắn Đức Chúa Trời 

đã giúp các tác giả viết ra. Dầu vậy, các tác giả thánh khiết, đạo đức hơn hết cũng 

chẳng dám nhận rằng chính Đức Chúa Trời đã viết những sách ấy. Nhƣng Kinh 

Thánh lại đƣợc nhìn nhận là do Đức Chúa Trời biên chép. Chính Đức Chúa Trời đã 

quản đốc, điều khiển sự chép Kinh Thánh, và đọc những lời chép trong các sách 

Kinh Thánh: các tác giả đã hoàn toàn ở dƣới quyền kiểm soát của Ngài, đến nỗi lời 

họ viết chính là Lời Đức Chúa Trời viết. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời theo ý 

nghĩa rằng trên thế giới không còn sách nào khác là Lời Đức Chúa Trời nữa. 

Có thể rằng một vài lời trong Kinh Thánh là "hình thức cổ thời" của những ý tƣởng 

mà ngày nay chúng ta phát biểu một cách khác; ấy vì nó đƣợc phát biểu bằng ngôn 

ngữ của thời xƣa. Dầu vậy, Kinh Thánh chứa đúng những điều Đức Chúa Trời 

muốn loài ngƣời biết, dƣới đúng hình thức mà Ngài muốn chúng ta biết những điều 

ấy. Cho đến lúc hết thời gian, Quyển Sách Cổ và Yêu quí nầy vẫn còn là lời duy 

nhứt đáp lại loài ngƣời đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. 

Kinh Thánh do nhiều tác giả viết ra trải qua mƣời mấy thế kỷ, nhƣng vẫn là Một 

Sách. Chính Kinh Thánh là phép lạ tối cao trải qua các thời đại, và tự chứng cho 

Nguồn gốc Siêu nhân của nó. 

Mỗi ngƣời đáng phải yêu mến Kinh Thánh, đáng phải thƣờng xuyên đọc Kinh 

Thánh. Mỗi ngƣời đáng phải cố gắng sống theo những lời dạy dỗ của Kinh Thánh. 

Kinh Thánh đáng phải chiếm địa vị trọng yếu nhứt trong cuộc sanh hoạt và công 

việc của mỗi Hội Thánh, và trong chức vụ của mỗi vị Mục sƣ, Truyền đạo. Công 

tác duy nhứt trên tòa giảng là giản dị giãi bày và truyền dạy Lời Đức Chúa Trời.  

Phác họa truyện tích Kinh Thánh  



Đức Chúa Trời dựng nên ngƣời, và đặt họ trong vƣờn Ê-đen, ở miền Tây Nam Á 

Châu, gần là trung tâm địa dƣ của phần đất ruộng nhứt trên mặt địa cầu. Vƣờn nầy 

đƣợc chỉ rõ bằng ô vuông đen trên bản đồ số 1.  

Bản đồ số 1: Trung tâm mặt đất.  

Loài ngƣời phạm tội và sa ngã, mất địa vị Đức Chúa Trời chỉ định cho mình. Đức 

Chúa Trời bèn thiết lập một kế hoạch để rốt lại, cứu chuộc và tái tạo loài ngƣời. 

Ngài bèn kêu gọi Áp-ra-ham làm tổ phụ một dân tộc do đó kế hoạch nầy sẽ đƣợc 

thực hiện. Đức  

Bản đồ số 2: Trung tâm của đông bán cầu.  

Chúa Trời dẫn Áp-ra-ham ra khỏi nƣớc Ba-by-lôn, vào xứ Ca-na-an. Con cháu 

Áp-ra-ham di cƣ xuống Ê-díp-tô (Ai-cập), và tại đó, họ sanh đẻ đông đúc, thành 

một dân tộc.  

Bản đồ số 3: Ba-by-lôn và Ai-cập.  

Sau 400 năm, họ đƣợc dẫn ra khỏi nƣớc Ê-díp-tô dƣới sự chỉ huy của Môi-se, và 

trở về Ca-na-an, là Đất Hứa. Tại đây, trong khoảng 4, 5 trăm năm, dƣới đời trị vì 

của Đa-vít, Sa-lô-môn, dân tộc nầy trở thành một nƣớc rộng lớn và hùng mạnh. 

Rồi đến cuối đời trị vì của Sa-lô-môn, thì nƣớc chia hai. Bắc phần gồm mƣời chi 

phái, gọi là nƣớc "Y-sơ-ra-ên," đứng vững đƣợc chừng 200 năm, rồi bị quân 

A-si-ri bắt làm phu tù, năm 721 trƣớc Chúa. Nam phần, gọi là "nƣớc Giu-đa," đứng 

vững đƣợc hơn 100 năm nữa, và khoảng năm 600 trƣớc Chúa, thì bị quân 

Ba-by-lôn bắt làm phu tù. Năm 536 trƣớc Chúa, một phần sót lại của dân tộc bị 

làm phu tù đã trở về cố hƣơng và tái lập cuộc sanh hoạt quốc gia.  

 

Bản đồ số 4: Đế quốc La-mã.  

Sau đó ít lâu, thì Kinh Thánh Cựu Ƣớc chấm hết. 400 năm sau, Đức Chúa JÊSUS, 

là Đấng Mê-si mà Cựu Ƣớc dự ngôn, do Ngài loài ngƣời đƣợc cứu chuộc và tái 

tạo, đã hiện ra và thi hành nhiệm vụ: Ngài chịu chết vì tội lỗi loài ngƣời, rồi từ kẻ 

chết sống lại, và ban lịnh cho các môn đồ hãy đi rao truyền truyện tích cùng quyền 

phép cứu chuộc của đời Ngài khắp các nƣớc. 

Họ đem Tin Lành đi khắp bốn phƣơng, nhất là đến Tây phƣơng, qua Tiểu-Á-tế-á 

và Hi-lạp, tới kinh thành La-mã, dọc theo khu vực mà ngƣời ta gọi là "xƣơng sống" 

của đế quốc La-mã, -- khi ấy, đế quốc nầy bao gồm thế giới văm minh mà ta đƣợc 

biết. Kinh Thánh tân Ƣớc chấm dứt khi công cuộc cứu chuộc loài ngƣời khởi phát 

nhƣ vậy.  



Các Sách Kinh Thánh Chia Làm Bảy Loại  

Cựu Ƣớc  

17 Sách Sử ký 

5 Sách Thi ca 

17 Sách Tiên tri 

Tân Ƣớc  

4 Sách Tin Lành 

1 Công vụ các sứ đồ 

21 Thơ tín 

1 Khải huyền  

Lịch sử: Sự dấy lên và suy sụp của quốc gia Hê-bơ-rơ. 

Thi ca: Văn chƣơng trong thời đại hoàng kim của quốc gia ấy. 

Tiên tri: Văn chƣơng trong những thời kỳ tối tăm của quốc gia ấy. 

Tin Lành: Ngƣời mà quốc gia ấy sản xuất. 

Công vụ các Sứ đồ: Đời trị vì của Ngài giữa các nƣớc bắt đầu. 

Thơ tín: Các giáo lý và nguyên tắc sanh hoạt của Ngài truyền dạy. 

Khải huyền: Dự ngôn về đời trị vì toàn thế giới của Ngài.  

Cựu Ƣớc bằng tiếng Hê-bơ-rơ (nguyên văn):  

Có đúng số sách nhƣ Cựu Ƣớc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam, nhƣng sắp đặt 

lại khác.  

Luật pháp: 5 quyển 

Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký, Phục truyền Luật lệ Ký.  

Tiên tri: 8 quyển 

4 quyển đầu: Giô-suê, Các quan xét, Sa-mu-ên, Các Vua. 

4 quyển cuối: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, 12 tiểu tiên tri.  

Tác phẩm: 11 quyển 

3 thi ca: Thi thiên, Châm ngôn, Gióp. 

5 cuốn: Nhã Ca, Ru-tơ, Ca thƣơng, Truyền đạo, Ê-xơ-tê. 

3 sách: Đa-ni-ên, E-xơ-ra -- Nê-hê-mi, Sử ký. 

Bằng cách hợp hai sách Sa-mu-ên làm một, hai sách Các Vua làm một,hai sách 

Sử-ký làm một, sách E-xơ-ra và sách Nê-hê-mi làm một, và 12 sách tiểu tiên tri 

làm một, -- thì 24 quyển nầy cũng bằng 39 quyển của chúng ta. Sử gia Josèphe lại 

rút bớt, chỉ còn 22 quyển để cho tƣơng hợp với bản chữ cái Hê-bơ-rơ: Ông đã hợp 

sách Ru-tơ với sách Các quan xét và sách Giê-rê-mi với sách Ca thƣơng. 

Năm cuốn là năm sách đặc biệt, vì hằng năm ngƣời ta đem đọc trong những ngày 

lễ đặc biệt: 

Sách Nhã ca: Trong ngày lễ Vƣợt qua, ngụ ý đến cuộc di cƣ khỏi nƣớc Ê-díp-tô. 



Sách Ru-tơ: Trong ngày lễ Ngũ tuần, để ăn mừng mùa gặt. 

Sách Ê-xơ-tê: Trong ngày lễ Phu-rim, để kỷ niệm sự giải cứu khỏi tay Ha-man. 

Sách Truyền đạo: Trong ngày lễ Lều tạm, là lễ vui mừng hơn hết. 

Sách Ca thƣơng: Ngày 9, tháng Ab (giữa tháng 3 và tháng 4), để kỷ niệm sự hủy 

diệt thành Giê-ru-sa-lem.  

17 Sử ký: 5 Thi ca: 17 Tiên tri:  

27 Quyển Của Tân Ƣớc 4 Tin Lành: 1 Công vụ: 21 thơ tín: 1 Tiên tri:  

Đề Mục Hoặc Ý Tƣởng Cốt Yếu Của Mỗi Quyển Quyển thì có một ý tƣởng chính, 

Quyển thì giải luận nhiều điểm. Sáng Thế Ký: Tạo lập quốc Gia Hê-bơ-rơ . Xuất 

Ê-díp-tô ký: Giao ƣớc với quốc gia Hê-bơ-rơ. Lê-vi ký: Luật pháp của quốc gia 

Hê-bơ-rơ. 

Dân số ký: Hành trình đến Đất Hứa. 

Phục truyền Luật lệ Ký: Luật pháp của quốc gia Hê-bơ-rơ. 

Giô-suê: Chinh phục xứ Ca-na-an. 

Quan-xét: 300 năm đầu trong xứ. 

Ru-tơ: Khởi đầu gia tộc của Đấng Mê-si. 

I Sa-mu-ên: Tổ chức quốc gia. 

II Sa-mu-ên: Đời trị vì của vua Đa-vít. 

ICác Vua: Phân chia nƣớc. 

IICác Vua: Lịch sử nƣớc bị phân chia. 

ISử ký: Đời trị vì của vua Đa-vít. 

IISử ký: Lịch sử nƣớc phía Nam. 

E-xơ-ra: Từ chốn phu tù trở về vố hƣơng. 

Nê-hê-mi: Xây lại thành Giê-ru-sa-lem. 

Ê-xơ-tê: Dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi bị tuyệt diệt. 

Gióp: Vấn đề đau khổ. 

Thi Thiên: quyển Thánh ca của nƣớc Y-sơ-ra-ên. 

Châm Ngôn: Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. 

Truyền đạo: Sự hƣ không của đời sống trần gian. 

Nhã Ca: Tôn vinh tình phu phụ. 

Ê-sai: Nói tiên tri về Đấng Mê-si. 

Giê-rê-mi: Nỗ lực cuối cùng để cứu thành Giê-ru-sa-lem. 

Ca Thƣơng: Bản ai ca về sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem. 

Ê-xê-chi-ên: "Chúng sẽ biết Ta là Đức Chúa Trời." 

Đa-ni-ên: Đấng tiên tri ở kinh thành Ba-by-lôn. 

Ô-sê: Dân Y-sơ-ra-ên bội đạo. 

Giô-ên: Nói tiên tri về thời đại Đức Thánh Linh. 

A-mốt: Đến cuối cùng nhà Đa-vít sẽ trị vì thế giới. 

Áp-đia: Hủy diệt xứ Ê-đôm. 



Giô-na: Đem sự thƣơng xót đến thành Ni-ni-ve. 

Mi-chê: Thành Bết-lê-hem sẽ là nơi Đấng Mê-si giáng sanh. 

Na-hum: Hủy diệt thành Ni-ni-ve. 

Ha-ba-cúc: "Ngƣời công bình sống bởi đức tin." 

Sô-phô-ni: "Sẽ có ngôn ngữ (1) thanh sạch." 

A-ghê: Xây lại Đền thờ. 

Xa-cha-ri: Xây lại Đền thờ. 

Ma-la-chi: Lời giảng cuối cùng cho một dân không vâng lời. 

Ma-thi-ơ: Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. 

Mác: Đức Chúa Jêsus là Đấng Lạ Lùng. 

Lu-ca: Đức Chúa Jêsus là Con Ngƣời. 

Giăng: Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. 

Sứ đồ: Sáng lập Hội Thánh. 

Rô-ma: Tánh chất của công ơn Đấng Christ. 

I Cô-rinh-tô: Những sự vô trật tự trong Hội Thánh. 

II Cô-rinh-tô: Phao-lô binh vực chức Sứ đồ của mình. 

Ga-la-ti: Bởi ân điển, chớ không bởi luật pháp. 

Ê-phê-sô: Sự thống nhứt của Hội Thánh. 

Phi-líp: Thơ tín truyền giáo. 

Cô-lô-se: Thần tánh của Đức Chúa Jêsus. 

I Tê-sa-lô-ni-ca: Sự tái lâm của Chúa. 

II Tê-sa-lô-ni-ca: Sự tái lâm của Chúa. 

I Ti-mô-thê: Mối lo của Hội Thánh Ê-phê-sô. 

II Ti-mô-thê: Lời nói sau chót của Phao-lô. 

Tít: Các Hội Thánh ở miền Cơ-rết. 

Phi-lê-môn: Sự hối cải của một ngƣời tôi mọi đã đào tẩu. 

Hê-bơ-rơ: Đấng Christ là Trung bảo cho Giao ƣớc mới. 

Gia-cơ: Các việc lành. 

I Phi-e-rơ: Gởi cho một Hội Thánh đang bị bắt bớ. 

II Phi-e-rơ: Nói tiên tri về sự bội đạo. 

I Giăng: Lòng yêu thƣơng. 

II Giăng: Đề phòng các giáo sƣ giả. 

III Giăng: Những ngƣời giúp việc Sứ đồ Giăng bị xua đuổi. 

Giu-đe: Sự bội đạo rất gần. 

Khải Huyền: Sự đắc thắng sau chót của Đấng Christ.  

Cỡ Tƣơng Đối Của Các Sách Kinh Thánh  

Kinh Thánh có 1189 đoạn: Cựu Ƣớc có 929, và Tân Ƣớc có 260. 

Đoạn dài nhất là Thi Tv 119:1-176. Đoạn ngắn nhứt là 117:1-2 đây cũng là đoạn 

chính giữa Kinh Thánh. 

bib:Thi_119_1
bib:Thi_117_1


Câu dài nhứt là EtEt 8:9. Câu ngắn nhất là GiGa 11:35 (LeLv 11:15, theo bản Việt 

ngữ ).  

Sáng Thế Ký 50 58 Na-hum 3 2 Xuất Ê-díp-tô ký 40 49 Ha-ba-cúc 3 3 Lê-vi ký 27 

36 Sô-phô-ni 3 3 Dân số ký 36 51 A-ghê 2 2 Phục truyền Luật lệ Ký 34 48 

Xa-cha-ri 14 10 Giô-suê 24 29 Ma-la-chi 4 3  

Ru-tơ 4 4 Mác 16 23  

IICác Vua 25 35 Rô-ma 16 15  

E-xơ-ra 10 12 Ga-la-ti 6 5  

Gióp 42 40 Cô-lô-se 4 4  

Truyền đạo 12 9 I Ti-mô-thê 6 4  

Ê-sai 66 57 Tít 3 2  

Đa-ni-ên 12 18 I Phi-e-rơ 5 4  

A-mốt 9 6 II Giăng 1 1  

Ba Ý Tƣởng Căn Bản Của Cựu Ƣớc  

1. Lời Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham  

Rằng: Muôn dân sẽ nhờ dòng dõi ông mà đƣợc phƣớc. 

Đức Chúa Trời tạo lập nƣớc Hê-bơ-rơ vì mục đích đặc biệt, là dùng làm nƣớc ban 

Đấng Mê-si cho thế gian, nghĩa là nƣớc mà do đó, một ngày kia, phƣớc lớn sẽ từ 

Đức Chúa Trời truyền đến mọi dân. 

2. Giao ƣớc Đức Chúa Trời lập với dân Hê-bơ-rơ  

Rằng: Nếu họ trung tín phụng sự Ngài giữa một thế giới thờ lạy hình tƣợng, thì họ 

sẽ đƣợc thạnh vƣợng theo tƣ cách một quốc gia; 

Rằng: nếu họ lìa bỏ Ngài và phụng sự hình tƣợng, thì họ sẽ bị tiêu diệt theo tƣ cách 

một quốc gia. 

Muôn dân thờ lạy hình tƣợng. Có tà thần khắp mọi nơi: Thần trên trời, thần dƣới 

đất, thần của biển, thần của xứ, thần của thành, thần của miền quê, thần núi, thần 

thung lũng, nam thần, nữ thần, và cả gia đình thần nữa. 

Cựu Ƣớc là Sách biên chép nỗ lực của Đức Chúa Trời trải qua lâu đời để kiện toàn, 

giữa thế giới gồm các nƣớc thờ lạy hình tƣợng, cái Ý Niệm rằng trong vũ trụ chỉ có 

Một Đức Chúa Trời Hằng Sống Và Chơn Thật, -- kiện toàn bằng cách tạo lập một 

quốc gia chung quanh ý niệm ấy.  

3. Lời Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít  

Rằng: Gia tộc ông sẽ trị vì dân Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Ấy nghĩa là rốt lại, 

dân Đức Chúa Trời trở nên một dân lớn, và Ngài chọn một gia-tộc ở giữa dân ấy, 

tức là gia tộc Đa-vít; rồi chung quanh gia tộc ấy, Ngài bắt đầu xây dựng lời hứa từ 

gia tộc ấy sẽ xuất hiện một Vua Cao cả, -- chính Vua nầy sống đời đời mà lập 

Nƣớc vô cùng tận trên cả vũ trụ. 

Ba bƣớc tấn triển của tƣ tƣởng Cựu Ƣớc  

bib:Et_8_9
bib:Gi_11_35
bib:Le_11_15


1. Dân tộc Hê-bơ-rơ đƣợc tạo lập ngõ hầu nhờ họ mà cả thế giới sẽ đƣợc phƣớc. 

Đó là dân tộc của Đấng Mê-si. 

2. Dân tộc Hê-bơ-rơ sẽ ban phƣớc cho thế giới qua trung gian của gia tộc Đa-vít. 

Đó là gia tộc của Đấng Mê-si. 

3. Gia tộc Đa-vít sẽ ban phƣớc cho thế giới qua trung gian của một Vua Cao cả sẽ 

sanh ra trong gia tộc ấy. Đó là chính Đấng Mê-si. 

Nhƣ vậy,  

Khi tạo lập quốc gia Hê-bơ-rơ, Mục Đích Tối Hậu của Đức Chúa Trời là đƣa Đấng 

Christ vào trong thế gian. 

Còn Mục Đích Trực Tiếp của Ngài là kiện toàn (ở giữa thế gian thờ lạy hình tƣợng 

và để làm bối cảnh cho sự hiện đến của Đấng Christ) cái Ý Niệm rằng chỉ có một 

Đức Chúa Trời hằng sống và chơn thật.  

Niên biểu Cựu Ƣớc  

"Niên biểu mà ta nhận đƣợc " 

Những niên hiệu ghi ngoài lề một vài bản Kinh Thánh không phải là một phần của 

bản văn Kinh Thánh đâu. Những niên hiệu ấy do Tổng Giám mục (1) Usher phỏng 

định nhằm năm 1650 S.C.. Theo ông thì A-đam đƣợc dựng nên năm 4004 T.C.; 

nạn nƣớc lụt xảy ra năm 2348 T.C.; Áp-ra-ham sanh ra năm 1996 T.C.; dân 

Y-sơ-ra-ên ra khỏi nƣớc Ai-cập năm 1491 T.C.; Sa-lô-môn xây cất Đền thờ năm 

1012 T.C.. Tuy nhiên những bí chú niên biểu trong Kinh Thánh hầu nhƣ không đủ 

để làm nền tảng cho một hệ thống niên hiệu rất đúng; các nhà chuyên khảo Kinh 

Thánh không đồng ý kiến, nhứt là về những niên hiệu thƣợng cổ.  

Thời kỳ từ A-đam đến Áp-ra-ham  

Trong Sáng thế ký, đoạn 5, các con số dƣờng nhƣ tỏ ra có 1656 năm kể từ A-đam 

đến nạn nƣớc lụt. 

Trong Sáng thế ký, các con số tỏ ra có 427 năm từ nạn nƣớc lụt tới khi Áp-ra-ham 

đƣợc kêu gọi. Tổng cộng là 2083 năm từ A-đam đến Áp-ra-ham. 

Theo bản Septante, thì các con số ở Sáng thế ký, đoạn 5, lên tới 2262 năm, kể từ 

A-đam đến nạn nƣớc lụt; và trong sách Sáng thế ký, đoạn 11, các con số lên tới 

1307 năm, từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham. Tổng cộng từ A-đam đến Áp-ra-ham là 

3569 năm. Nhƣ vậy bản Septante đặt niên hiệu cho A-đam 1500 năm trƣớc niên 

hiệu trong Kinh Thánh của chúng ta. 

Theo bản Ngũ-kinh Sa-ma-ri, thì sách Sáng thế ký, đoạn 5, chép những con số 

cộng 1307 năm kể từ A-đam đến nạn nƣớc lụt, và đoạn 11 chép những con số cộng 

là 1077 năm kể từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham. Tổng cộng từ A-đam đến 

Áp-ra-ham là 2384 năm.  

Niên hiệu Áp-ra-ham  

Dầu niên hiệu Áp-ra-ham đƣợc nhiều ngƣời đặt vào khoảng giữa năm 2300 T.C. và 



năm 1.709 T.C., nhƣng, nói chung, nó đƣợc nhìn nhận là ƣớc chừng năm 2000 

T.C.. Nhƣ vậy, niên hiệu của A-đam ƣớc chừng 4000 năm T.C.; hoặc theo bản 

Septante ƣớc chừng 5500 năm T.C.; hoặc theo bản Ngũ-kinh Sa-ma-ri, ƣớc chừng 

4300 năm T.C.. 

Niên hiệu nạn nƣớc lụt là ƣớc chừng 2400 năm T.C.; hoặc ƣớc chừng 3300 năm 

T.C. theo bản Septante; hoặc ƣớc chừng 3000 năm T.C. theo bản Ngũ-kinh 

Sa-ma-ri.  

Những sự giải thích khác  

Dầu nói chung, "niên biểu mà ta nhận đƣợc" dƣờng nhƣ gần ăn hiệp với các bản 

Kinh Thánh tiếng Anh và tiếng Việt, nhƣng có một số ngƣời giải thích các bản nầy 

cho rằng niên hiệu của A-đam còn sớm hơn bội phần, trong trƣờng hợp sự khám 

phá đƣợc những chi tiết mới mẻ chứng quyết nhƣ vậy.  

Niên biểu Kinh Thánh và khoa học kim thời  

Ngày nay có một ý kiến lan truyền rất rộng rằng loài ngƣời đã ở trên địa cầu lâu 

lắm trƣớc khi Kinh Thánh chỉ tỏ điều ấy. 

Hai nền văm minh cổ nhất của nƣớc Ba-by-lôn và nƣớc Ai-cập. Căn cứ vào bằng 

chứng khảo cổ thuần túy, không kể đến những lời quả quyết của Kinh Thánh, thì 

thời kỳ lịch sử của nƣớc Ba-by-lôn, theo nhiều ý kiến khác nhau, bắt đầu giữa 

khoảng 5000 năm T.C. và 2400 năm T.C.; nhƣng phần đông cho là khoảng 3400 

năm T.C.. Còn thời kỳ lịch sử của Ai-cập thì bắt đầu giữa khoảng 5500 năm T.C và 

2000 năm T.C.; nhƣng phần nhiều sử gia cho là nó bắt đầu khoảng 3000 năm T.C.. 

Còn về thời kỳ tiền sử của hai nƣớc ấy, thì các ý kiến khác nhau từ vài thế kỷ đến 

sự phỏng đoán kỳ lạ là bao nhiêu đời không kể xiết. Ngày nay ngƣời ta biết rằng 

lƣu vực sông Ơ-phơ-rát và lƣu vực sông Ni-lơ đƣợc tạo thành về sau, chớ không 

phải có từ trƣớc 7000 năm T.C. Khảo cổ học và lịch sử chứng tỏ rằng tại những 

lƣu vực ấy, ngƣời xuất hiện khá đột ngột, và ngay từ lúc đầu đã có một nền văm 

minh phát triển mạnh. Có nhiều học giả nghĩ chƣa ai đƣa ra đƣợc bằng cớ cụ thể 

rằng loài ngƣời đã ở trên mặt đất quá số 6000 năm theo truyền thuyết Kinh Thánh. 

Nhƣng dầu có thể chứng tỏ rằng loài ngƣời đã ở trên mặt đất lâu hơn số đó, cũng 

vẫn chẳng phải là mâu thuẫn với niên biểu Kinh Thánh.  

Thuyết "1000 năm Sa-bát"  

"Thơ tín của Ba-na-ba" ở đầu kỷ nguyên Đấng Christ, có ghi thuyết hồi ấy quả 

quyết rằng có 2000 năm từ A-đam đến Áp-ra-ham và 2000 năm từ Áp-ra-ham đến 

Đấng Christ thể nào, thì cũng một thể ấy, có 2000 năm cho kỷ nguyên Đấng Christ, 

rồi có 1000 năm yên nghỉ (Sa-bát): 6000 năm, rồi tới 1000 năm Sa-bát, cũng nhƣ 

một ngày yên nghỉ theo sau 6 ngày sáng tạo vậy. Vì hiện nay chúng ta đi lần tới lúc 

kết liễu 2000 năm của kỷ nguyên Đấng Christ, nên chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết 

chắc thuyết nầy có giá trị thể nào. Hiện nay ở chân trời có nhiều điều dƣờng nhƣ 



nói lên rằng Ngày Trọng đại có thể gần hơn là chúng ta tƣởng.  

Thời kỳ từ Áp-ra-ham đến lúc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập  

645 năm hoặc 430 năm. XuXh 12:40 chép rằng: "kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô đƣợc 

430 năm." Bản Septante và bản Sa-ma-ri thêm: "Và tại xứ Ca-na-an." Thời kỳ từ 

lúc Áp-ra-ham vào xứ Ca-na-an cho tới khi Gia-cốp di cƣ xuống Ai-cập là 215 

năm (SaSt 12:4, 21:5, 25:26, 47:9). Nhƣng 15:13, Cong Cv 7:6 và GaGl 3:17 

dƣờng nhƣ không cho ta biết chắc 215 năm kia đƣợc gồm trong hay là đƣợc thêm 

vào số 430 năm nầy.  

Niên hiệu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập  

niên hiệu nầy một phần tùy theo cách ta giải thích những con số ở thời kỳ ngay 

trƣớc và thời kỳ ngay sau, lại một phần tùy theo mối liên hệ của nó với niên biểu 

Ai-cập. Ngày nay dƣờng nhƣ ý kiến ngƣời ta khá chia rẽ giữa khoảng 1450 năm 

T.C. và 1230 năm T.C.. 

Thời kỳ từ lúc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập cho tới lúc Sa-lô-môn xây cất Đền 

thờ 

Sách IVua 1V 6:1 chép rằng năm thứ tƣ đời Sa-lô-môn trị vì là năm thứ 480 kể từ 

lúc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Nếu ta nhìn nhận năm 1450 T.C. là niên hiệu 

suýt soát đúng của sự ra khỏi Ai-cập và năm 970 T.C. là niên hiệu suýt soát đúng 

của năm thứ tƣ đời trị vì Sa-lô-môn, thì có đúng 480 năm ở giữa. Tuy nhiên các 

con số trong sách Các quan xét liên quan đến những cuộc áp bức và giải phóng 

luân phiên, dƣờng nhƣ cộng lại là 410 năm. Nếu thêm vào đó 40 năm lƣu lạc trong 

đồng vắng, một số năm không ghi rõ của thời Giô-suê làm thủ lãnh, nhiệm kỳ làm 

quan xét của Hê-li và Sa-mu-ên, 40 năm Sau-lơ trị vì và 40 năm Đa-vít trị vì, thì sẽ 

có tổng số là gần 600 năm. Nhƣ vậy, một vài thời kỳ nầy chắc đã lấn lên nhau.  

Các Niên Hiệu Quan Trọng Của Cựu Ƣớc  

(nên ghi nhớ ) 

Những niên hiệu lâu đời nhất thì đây ghi số tròn, chỉ suýt soát đúng và có phần 

không chắc chắn (xin xem mấy trang trƣớc). Tuy nhiên, cũng khá đúng, đủ tỏ ra sự 

liên tục của các biến cố và các nhân vật trong lịch sử; vậy, mỗi ngƣời muốn thông 

hiểu Kinh Thánh đáng nên học thật thuộc các niên hiệu nầy. 

A-đam chừng năm 4000 trƣớc Chúa 

Nƣớc lụt chừng năm 2400 trƣớc Chúa 

Áp-ra-ham chừng năm 2000 trƣớc Chúa 

Y-sác chừng năm 1900 trƣớc Chúa 

Gia-cốp chừng năm 1800 trƣớc Chúa 

Môi-se chừng năm 1400 trƣớc Chúa 

Ra khỏi nƣớc Ai-cập chừng năm 1400 trƣớc Chúa 

Ru-tơ chừng năm 1150 trƣớc Chúa 

bib:Xu_12_40
bib:Sa_12_4
bib:Sa_21_5
bib:Sa_25_26
bib:Sa_47_9
bib:Sa_15_13
bib:Cong_7_6
bib:Ga_3_17
bib:IVua_6_1


Sa-mu-ên chừng năm 1100 trƣớc Chúa 

Sau-lơ chừng năm 1053 trƣớc Chúa 

Đa-vít chừng năm 1013 trƣớc Chúa 

Sa-lô-môn chừng năm 973 trƣớc Chúa 

Nƣớc chia hai (xảy ra ở I Các vua 12) chừng năm 933 trƣớc Chúa 

Dân xứ Ga-li-lê đi làm phu tù chừng năm 734 trƣớc Chúa 

Dân Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù chừng năm 721 trƣớc Chúa 

Ngƣời Ba-by-lôn chinh phục nƣớc Giu-đa chừng năm 606 trƣớc Chúa 

Giê-hô-gia-kim bị bắt làm phu tù chừng năm 597 trƣớc Chúa 

Thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá chừng năm 586 trƣớc Chúa 

Từ chốn làm phu tù trở về cố hƣơng chừng năm 536 trƣớc Chúa 

Xây lại Đền thờ chừng năm 520 trƣớc Chúa 

Ê-xơ-tê đƣợc làm hoàng hậu Ba-tƣ chừng năm 478 trƣớc Chúa 

E-xơ-ra trở về Giê-ru-sa-lem chừng năm 444 trƣớc Chúa  

Các thời kỳ  

Thế giới trƣớc nƣớc lụt chừng 1600 năm (4000-2400 T.C.) 

Giữa nƣớc lụt và Áp-ra-ham chừng 400 năm (2400-2000 T.C.) 

Các tộc trƣởng Áp-ra-ham Y-sác Gia-cốp chừng 200 năm (2000-1800 T.C.) 

Dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập chừng 400 năm (1800-1400 T.C.) 

Thời kỳ Các quan xét chừng 300 năm (1400-1100 T.C.) 

Nƣớc Sau-lơ Đa-vít Sa-lô-môn chừng 120 năm (1053-933 T.C.) 

Nƣớc bị phân chia chừng 200 năm (933-721 T.C.) 

Thời kỳ làm phu tù chừng 70 năm (606-536 T.C.) 

Thời kỳ phục hƣng chừng 100 năm (536-432 T.C.)  

 

****** 

 

Đơn vị đo lƣờng  

Giá Trị Suýt Soát Của Những Đơn Vị Cân, Đo, Và Tiền Tệ Trong Kinh Thánh  

(sắp đặt theo thứ tự A. B. C.)  

Bát (EsIs 5:10, v.v.), chừng 41 lít, đơn vị đo lƣờng chất lỏng. 

Cần (Exe Ed 4:3, v.v.), chừng 3 thƣớc rƣỡi. 

Đồng bạc (Mat Mt 17:27), chừng 22 đồng Việt Nam. 

Đồng tiền (Mat Mt 10:29, v.v.), 7 đồng Việt Nam hoặc một phần tƣ số đó (1 $ 75). 

Đồng tiền (Mac Mc 13:42, v.v.), chừng 90 xu Việt Nam. 

Đƣờng đi một ngày Sa-bát (Cong Cv 1:12), 1600 thƣớc tây. 

Em-ban (XuXh 28:16, v.v.), chừng 23 phân tây. 

bib:Es_5_10
bib:Exe_4_3
bib:Mat_17_27
bib:Mat_10_29
bib:Mac_13_42
bib:Cong_1_12
bib:Xu_28_16


Ê-pha (XuXh 16:36, v.v.), chừng 36 lít, đơn vị lƣờng chất đặc. 

Gang tay (IVua 1V 7:26, v.v.), chừng 8 phân tây. 

Hin (XuXh 29:40, v.v.), gần 6 lít. 

Lót (LeLv 14:10, v.v.), chừng nửa lít. 

Lƣờng (GiGa 2:6), chừng 41 lít. 

Một ngày đƣờng (Dan Ds 11:31, v.v.), chừng 32 cây số. 

Nén bạc (LuLc 19:13, v.v.), 140 đồng hoặc 280 đồng Việt Nam. 

Nửa siếc-lơ (XuXh 30:15), chừng 22 đồng Việt Nam. 

Ô (IIVua 2V 6:25), chừng 2 lít. 

Ô-me (LeLv 27:16, v.v.),chừng 408 lít chất lỏng và chừng 396 lít chất đặc. 

Sải (Cong Cv 27:28), gần 2 thƣớc tây. 

Siếc-lơ (SaSt 24:22, v.v.), đơn vị trọng lƣợng, chừng 15 gờ-ram. 

Siếc-lơ (SaSt 23:15, v.v.), đơn vị tiền tệ chừng 45 đồng Việt Nam. 

Ta-lâng (Mat Mt 25:15, v.v.), chừng 7 vạn đồng Việt Nam. 

Ta-lâng bạc (IVua 1V 20:39, v.v.), chừng 45 cân hoặc 22 cân rƣỡi; 87.500 hoặc 

175.000 đồng Việt Nam. 

Ta-lâng vàng (XuXh 25:39, v.v.), chừng 54 cân hoặc 27 cân; 1.400.000 hoặc 

2.800.000 đồng Việt Nam. 

Thƣớc (SaSt 6:15, v.v.), chừng nửa thƣớc tây. 

*** 

 

Xứ Ca-na-an  

Xứ Ca-na-an, Nơi Diễn Ra Truyện Tích KINH THÁNH  

Xứ Ca-na-an là nửa phía Nam của bờ phía Đông Địa-trung-hải. Dài chừng 240 cây 

số, từ Bắc tới Nam; rộng trung bình từ Đông tới Tây chừng 80 cây số. Đây là một 

khoảng đất phì nhiêu giữa sa mạc Ả-rập và biển. 

Song song với bờ phía Đông của Địa-trung-hải có hai dãy núi cao với một thung 

lũng chen vào giữa. Mƣa và sông ngòi phát sanh từ hai dãy núi nầy đã tạo nên 

khoảng đất phì nhiêu giữa sa mạc và biển. 

Các núi Li-ban đối diện với thành Ty-rơ và thành Si-đôn, là trung tâm và tuyệt 

điểm của hai dãy núi nầy. Từ những đỉnh phủ tuyết của chúng, nƣớc nguồn chảy 

tràn ra bốn phía.  

Sông Orontes chảy về phía Bắc, tạo nên thành An-ti-ốt. Sông A-ba-na (IIVua 2V 

5:12) chảy về phía Đông, tạo nên thành Đa-mách. Sông Leonles (Litany) chảy về 

phía Tây, tạo nên thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Còn sông Giô-đanh chảy về phía 

Nam, tạo nên xứ Ca-na-an, là miền "đƣợm sữa và mật" (XuXh 3:8).  

Bản đồ số 5 -- Vị trí xứ Pa-lét-tin  

Xứ Ca-na-an là con đƣờng chính giữa lƣu vực Ơ-phơ-rát và Ai-cập, là hai trung 

bib:Xu_16_36
bib:IVua_7_26
bib:Xu_29_40
bib:Le_14_10
bib:Gi_2_6
bib:Dan_11_31
bib:Lu_19_13
bib:Xu_30_15
bib:IIVua_6_25
bib:Le_27_16
bib:Cong_27_28
bib:Sa_24_22
bib:Sa_23_15
bib:Mat_25_15
bib:IVua_20_39
bib:Xu_25_39
bib:Sa_6_15
bib:IIVua_5_12
bib:IIVua_5_12
bib:Xu_3_8


tâm cƣ dân quan trọng của thế giới thƣợng cổ. Nó là trung tâm địa dƣ và nơi gặp 

gỡ của văn hóa các nƣớc Ai-cập, Ba-by-lôn, A-si-ri, Ba-tƣ, Hy-lạp và La-mã; là 

một vị trí chiến lƣợc đƣợc bảo vệ trong cuộc va chạm của những nền văn minh 

hùng mạnh đã tạo nên lịch sử thƣợng cổ đó. Dân Y-sơ-ra-ên đƣợc "trồng" ở đây để 

đại diện Đức Chúa Trời giữa các nƣớc. 

Lƣu vực Ơ-phơ-rát  

Là nơi nguyên thủy của loài ngƣời, và là trung tâm của ba cƣờng quốc cai trị thế 

giới: 

A-si-ri: chiếm miền Bắc của lƣu vực . 

Ba-by-lôn: chiếm miền Nam của lƣu vực. 

Ba-tƣ: ở phía Đông của lƣu vực. 

Ai-cập: là một cƣờng quốc cai trị thế giới từ 1600 đến 1200 T.C.. 

A-si-ri: là một cƣờng quốc cai trị thế giới từ 900 đến 607 T.C.. 

Ba-by-lôn: là một cƣờng quốc cai trị thế giới từ 606 đến 536 T.C.. 

Ba-tƣ: là một cƣờng quốc cai trị thế giới từ 536 đến 330 T.C..  

Nƣớc Y-sơ-ra-ên  

Đã đƣợc trƣởng dƣỡng tại Ai-cập đƣơng thời Ai-cập hùng mạnh. 

Bị A-si-ri và Ba-by-lôn tiêu diệt đƣơng thời hai đế quốc nầy hùng mạnh. 

Đƣợc khôi phục bởi Ba-tƣ đƣơng thời Ba-tƣ hùng mạnh.  

Bản đồ số 6 -- Địa hình xứ Pa-lét-tin  

Giê-ru-sa-lem, Đô Thị Trung Tâm Của Truyện Tích KINH THÁNH  

Dƣờng nhƣ Giê-ru-sa-lem đã đƣợc Đức Chúa Trời lựa chọn, ngay từ trƣớc đời 

Áp-ra-ham nữa, để làm tổng hành dinh trần gian cho công việc của Ngài ở giữa 

loài ngƣời; ấy vì Mên-chi-xê-đéc, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, đã ở đó 

(SaSt 14:18). 

Nếu theo truyền thoại Hê-bơ-rơ, Mên-chi-xê-đéc chính là Sem, ngƣời sống sót của 

thế giới trƣớc nƣớc lụt, ngƣời cao tuổi nhứt thời ấy và làm thầy tế lễ của toàn dân 

trên trái đất, thì ít lâu trƣớc khi Áp-ra-ham đến, Mên-chi-xê-đéc cũng đã đến từ xứ 

Ba-by-lôn, trong một cuộc di cƣ sớm hơn, để nhơn danh Đức Chúa Trời mà chiếm 

cứ khu vực đặc biệt nầy. 

Có thể rằng Mên-chi-xê-đéc đã quen biết Áp-ra-ham tại U-rơ, lúc Áp-ra-ham còn 

thiếu niên; có thể rằng ông đã liên quan với sự kêu gọi Áp-ra-ham đến Đất Hứa 

nầy mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để thực hiện công ơn cứu chuộc loài ngƣời. 

Vị trí thành Giê-ru-sa-lem ở trung tâm miền Nam xứ Ca-na-an, trên chót đƣờng 

phân chia lƣu vực giữa sông Giô-đanh và Địa-trung-hải, cách sông Giô-đanh 

chừng 32 cây số và Địa-trung-hải chừng 64 cây số. Giê-ru-sa-lem thuộc một miền 

dƣợc che chở bởi núi non ở phía Tây, sa mạc ở phía Nam, và lƣu vực sông 

Giô-đanh ở phía Đông.  

bib:Sa_14_18


Bản đồ số 7 -- Hình chụp chỏm núi Giê-ru-sa-lem, từ trên phi cơ, phía Tây Bắc.  

Giê-ru-sa-lem đƣợc xây dựng trên một chỏm núi, có những thung lũng sâu bao bọc 

ở phía Đông, Nam và Tây. Chỏm nầy gồm hai cái đồi, giữa có thung lũng. Đồi 

phía Đông lại gồm ba cái đồi nhỏ hơn, gọi là đồi Đông nam, đồi Đông trung và đồi 

Đông bắc. Đồi phía Tây lại gồm hai cái đồi nhỏ hơn, gọi là đồi Tây nam và đồi 

Tây bắc. Vì thành Giê-ru-sa-lem đối ngang với đại lộ dọc theo bờ biển, là nơi các 

nền văn minh thế giới gặp nhau và hòa lẫn, nên rất thích đáng làm trung tâm của 

công việc Đức Chúa Trời giữa các nƣớc.  

Bản đồ số 8. 

Nguyên thủy thành Giê-ru-sa-lem ở trên đồi Đông nam. Nó là địa điểm thiên nhiên 

bất khả chiếm cứ, lại thêm suối nƣớc Ghi-hôn ở chơn đồi, nên trở thành vị trí tối 

hảo để xây cất một đô thị có tƣờng lũy bao quanh. 

Trên đồi Đông nam có thành Mên-chi-xê-đéc. Ngƣời ta cho rằng Y-sác đã đƣợc 

dâng làm tế lễ trên đồi Đông trung, cũng gọi là Mô-ri-a. Một ngàn năm sau 

Sa-lô-môn xây cất Đền thờ trên đó. Lại một ngàn năm sau nữa Đức Chúa Jêsus đã 

bị đóng đinh vào Thập tự giá trên đồi Đông bắc. 

Trên bản đồ số 8, những nét đậm liền nhau chỉ tỏ thành của Mên-chi-xê-đéc và 

Áp-ra-ham. Những dòng chấm đậm ở ngay trên chỉ tỏ thành của Đa-vít và 

Sa-lô-môn rộng lớn hơn. Còn những dòng chấm nhỏ hơn ở trên nữa chỉ tỏ thành 

rộng lớn hơn nữa đƣơng thời Đức Chúa Jêsus. 

Thành Giê-ru-sa-lem cách Ai-cập chừng 480 cây số về phía Tây nam; cách A-si-ri 

1120 cây số về phía Đông bắc; cách Ba-by-lôn 1120 cây số phía Đông; cách Ba-tƣ 

1600 cây số về phía Đông; cách Hi-lạp 1280 cây số về phía Tây bắc và cách La-mã 

2400 cây số về phía Tây bắc. 

Năm 1000 T.C., Đa-vít đặt Giê-ru-sa-lem làm thủ đô nƣớc Y-sơ-ra-ên, tức là một 

đô thị tráng lệ. Năm 586 T.C., Giê-ru-sa-lem bị quân Ba-by-lôn phá hủy. Đến thời 

Đấng Christ, nó lại là một đô thị tráng lệ. Nhƣng dân Giê-ru-sa-lem GIẾT Ngài, là 

Đấng mà thành ấy đã đƣợc tạo lập làm nơi Ngài phát xuất. 

*** 

 

Các Cƣờng Quốc Cai Trị Thế Giới Trong Những Thời Đại KINH THÁNH  

Sáu chánh phủ hùng mạnh đã cai trị thế giới trƣớc thời Đấng Christ. Cách nầy hoặc 

cách khác, mỗi chánh phủ ấy đã liên quan với truyện tích Kinh Thánh.  

Bản đồ số 9: Đế quốc Ai-cập (1600-1200 T.C. ). 

Lâu dài bằng thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập.  

Tại đây, dân Y-sơ-ra-ên từ 70 ngƣời tăng lên 3 triệu.  

 



Bản đồ số 10: Đế quốc A-si-ri (900-607 T.C. ). 

Tiêu diệt nƣớc Y-sơ-ra-ên (miền Bắc ), năm 721 T.C. .  

Đòi nƣớc Giu-đa (miền Nam ) phải triều cống.  

 

Bản đồ số 11: Đế quốc Ba-by-lôn (606-536 T.C. ).  

Hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Bắt dân Giu-đa đi làm phu tù.  

Thời kỳ dân Giu-đa bị làm phu tù lâu dài bằng đế quốc nầy.  

 

Bản đồ số 12: Đế quốc Ba-tƣ (536-330 T.C. ). 

Cho phép dân Giu-đa từ chốn phu tù trở về cố hƣơng,  

và giúp họ tự tái lập thành một quốc gia.  

 

Bản đồ số 13: Đế quốc Hy-lạp (330-146 T.C. ). 

Cai trị xứ Pa-lét-tin trong khoảng giữa thời kỳ chuyển từ Cựu Ƣớc qua Tân Ƣớc.  

 

Bản đồ số 14: Đế quốc La-mã (146 T.C. - 476 S.C. ). -- 

Cai trị thế giới khi Đấng Christ xuất hiện.  

Hội Thánh đƣợc thành lập đƣơng thời đế quốc nầy.  

 

Những Cuộc Phát Giác Của Khảo Cổ Học  

Lƣu vực Ơ-phơ-rát  

Lƣu vực giữa hai sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ là nơi ở của những ngƣời đầu tiên 

trên mặt đất, và nơi truyện tích Kinh Thánh bắt đầu. Ngày nay rải rác trên lƣu vực 

nầy có những gò nỗng, tức là di tích của các đô thị thƣợng cổ, gồm cả những đô thị 

từng đƣợc xây cất đầu tiên. Những đô thị nầy xây bằng gạch. Rác rến quăng ra 

ngoài đƣờng, hoặc trút qua tƣờng. Khi sửa chữa nhà, thì họ nâng lên ngang với mặt 

đƣờng. Khi đô thị bị bỏ hoang, hoặc bị phá hủy vì chiến tranh , rồi dân lại về ở đó, 

thì những đóng tàn vụn không bị dời đi xa, song đƣợc san phẳng làm nền của một 

đô thị mới. Vì nền nầy toàn bằng gạch thƣờng vỡ một phần và rời nhau ra, nên nó 

là một nền rất vững chắc cho đô thị ở trên. Thế thì, gạch vụn và di tích của đô thị 

cũ bị chôn vùi ở ngay dƣới đô thị mới. 

Nhƣ vậy, các gò nỗng cứ cao hơn và rộng hơn, đô thị nầy chồng lên đô thị kia. Khi 

đô thị bị bỏ hoang mãi mãi, thì gạch bị dầm mƣa, bèn rời nhau ra, có một lớp đất 

phủ lên trên. Bị vùi lấp dƣới những trận bão cát ở sa mạc, những gò nỗng nầy giấu 

trong lòng nó sự bí mật của cuộc sanh hoạt và nền văn minh các dân tộc đã kế tiếp 

nhau ở đó. 



Một vài gò nỗng nầy cao tới 34 thƣớc tây hoặc hơn nữa, và chứa di tích của hàng 

20 đô thị hoặc hơn nữa. Mỗi đô thị là một lớp đặc biệt, chứa các dụng cụ, đồ gốm, 

gạch vụn, sổ sách và các loại di tích của nhơn dân thời đó. Những năm gần đây, 

các nhà khảo cổ đào bới các gò nỗng di tích ấy đến tận dƣới đáy, tận các đô thị đầu 

tiên, đã đem quá khứ bị lãng quên từ lâu ra ánh sáng, và đã bày giãi những vật xác 

nhận, bổ túc hoặc chứng minh lịch sử Kinh Thánh một cách kì diệu hết sức.  

Khởi sự quan tâm đến nền khảo cổ  

Claude James Rich, một đại diện của Anh quốc Đông-Ấn Công ty (British East 

India Company), ở tại Bagdad, cách vị trí kinh thành Ba-by-lôn xƣa 80 cây số về 

phía Đông bắc. Một bạn đồng sự đem về mấy viên gạch có ghi chữ, đã gợi trí tộc 

mạch của ông; và năm 1811, ông tới thăm vị trí ấy. Ông ở đó 10 ngày, xác định vị 

trí và vẽ bản đồ của khu gò nỗng rộng lớn trƣớc kia là kinh thành Ba-by-lôn. Với 

sự giúp đỡ của vài ngƣời bổn xứ, ông đã đào bới những gò nỗng ấy, tìm đƣợc một 

ít tấm bản, đem về nƣớc Anh. 

Năm 1820, ông đến thăm đô thị Mosul, và để bốn tháng vẽ bản đồ các gò nỗng ở 

ngay bên kia sông mà ông ngờ là di tích của thành Ni-ni-ve. Ông thâu nhập những 

tấm bảng và bi văn mà ông hoặc bất cứ ai đều không đọc đƣợc. Những sự khám 

phá của ông làm cho rất nhiều ngƣời chú ý. 

Năm 1842, Paul Emile Botta, Lãnh sự Pháp ở Mosul, bắt đầu đào bới những gò 

nỗng ấy; và 10 năm sau, ông đã đem ra ánh sáng cung điện nguy nga của Sargon 

tại khorsabad. 

Huân tƣớc Austen Henry Layard, ngƣời Anh, có biệt hiệu là "cha của nền khảo cổ 

A-si-ri," vào khoảng 1845-1851, đã khám phá đƣợc, tại Ni-ni-ve và Ca-lách, di tích 

cung điện của năm vua A-si-ri có tên ghi trong Kinh Thánh và đại thơ viện của 

Assur-banipal, mà ngƣời ta ƣớc lƣợng có chứa tới 100 ngàn quyển sách. 

Từ đó tới nay, hàng mấy chục phái đoàn khảo cổ của các nƣớc Anh, Pháp, Đức, 

Mỹ đã đào bới những gò nỗng cổ tích ở lƣu vực sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ. 

Họ tìm ra hàng trăm ngàn bảng và bia ghi chữ đã có từ thời thƣợng cổ của loài 

ngƣời. Công việc ấy vẫn tiến hành; một số lớn bi văn thời cổ cứ đƣợc chở vào các 

bảo tàng viện lớn của thế giới để khảo cứu và giải thích. 

Những bi văn ấy khắc một thứ chữ từ lâu không còn dùng nữa và đã bị quên rồi. 

Nhƣng nó rất hệ trọng, nên các học giả hết sức chăm chú cho giải thích đƣợc.  

Ghình đá Behistun, chìa khóa của tiếng Ba-by-lôn  

Năm 1835, huân tƣớc Henry Rawlinson, một sĩ quan Lục quân Anh, đóng ở Ba-tƣ, 

đã nhận thấy trên núi Behistun, cách Ba-by-lôn 200 dặm về phía Đông bắc, trên 

đƣờng đi Ecbatana, thuộc biên giới xứ Mê-đi, có một ghình đá lớn trơ trụi và dốc; 

từ đồng bằng lên cao chừng 540 thƣớc tây; trên mặt ghình đá nầy, tại một vầng đá 

dốc thẳng cao hơn đƣờng cái chừng 128 thƣớc, có một khoảng nhẵn, phẳng chạm 

trổ. Ông bèn tra xét và nhận thấy đó là một bi văn khắc năm 516 T.C., theo lịnh 



của Đa-ri-út, vua Ba-tƣ (521-485 T.C.). Chính là dƣới đời trị vì của Đa-ri-út nầy 

mà Đền thờ ở thành Giê-ru-sa-lem đƣợc xây cất lại, đúng nhƣ sách E-xơ-ra đã chép 

vào năm hoàn thành Đền thờ. 

Bằng các tiếng Ba-tƣ, Ê-lam, và Ba-by-lôn, bi văn nầy đã ghi chép dài dòng những 

cuộc chiến thắng của Đa-ri-út và vinh quang của đời trị vi vua ấy. Rawlinson biết 

tiếng Ba-tƣ ít nhiều; ông đoán rằng đó là một bi văn bằng ba thứ tiếng khác nhau. 

Vậy, với sự bền đỗ phi thƣờng và luôn luôn phải liều mạng sống, trải qua 4 năm, 

ông đã leo lên vầng đá, đứng trên một chỗ chờm rộng chừng 30 phân tây, ở phía 

dƣới bi văn, rồi nhờ thang bắc từ phía dƣới và nhờ đu giòng từ phía trên, ông đã in 

lại bi văn đó. 

Hết 14 năm nữa, ông mới phiên dịch xong. Ông đã tìm đƣợc chìa khóa của tiếng 

Ba-by-lôn thời cổ, và đã mở ra cho thế giới thấy những kho báu rộng lớn của nền 

văn học Ba-by-lôn thời cổ. 

* * * 

Viết Chữ  

Cách đây ít lâu, ngƣời ta thƣờng tin rằng trong khoảng lịch sử tchƣợng cổ của Cựu 

Ƣớc, chẳng ai biết viết chữ. Đó là một trong những điểm chính của phái phê bình 

kim thời rằng có mấy sách Cựu Ƣớc đƣợc chép lâu lắm sau những biến cố mà nó 

mô tả, và nhƣ vậy, thì chỉ thể hiện khẩu truyền. Nhƣng bây giờ cái mai của nhà 

khảo cổ học tỏ ra rằng những biến cố quan trọng đã đƣợc ghi chép từ lúc bắt đầu 

có lịch sử.  

Gốc tích sự viết chữ thời trƣớc nạn nƣớc lụt  

Berosus thuật lại một truyền thoại rằng trƣớc nạn nƣớc lụt, Xisuthrus, Nô-ê của 

nƣớc Ba-by-lôn, đã chôn các sách thánh viết trên bản đất sét nung, tại Sippar, và 

sau đó ông đã đào lên. Giữa vòng dân Ả-rập và ngƣời Do-thái có một truyền thoại 

rằng Hê-nóc là ngƣời đặt ra chữ viết và đã để lại một số sách vở. Một vua nƣớc 

Ba-by-lôn thời cổ đã ghi chép rằng ông "ƣa đọc những sách vở của thời trƣớc nƣớc 

lụt." Assur-banipal, ngƣời sáng lập thơ viện đồ sộ của thành Ni-ni-ve, có nói đến 

"những bi văn của thời trƣớc nƣớc lụt."  

Sách vở thời trƣớc nạn nƣớc lụt  

Ngƣời ta đã tìm thấy một vài bi văn thời trƣớc nƣớc lụt. Ngƣời ta có một tấm bảng 

chữ tƣợng hình do tấn sĩ Langdon tìm đƣợc tại Kish, dƣới lớp đồ vật mà nạn nƣớc 

lụt làm lắng xuống. Lại cũng có những cái ấn thời trƣớc nƣớc lụt, tìm đƣợc tại 

U-rơ. 

Cái ấn là hình thức chữ viết tối cổ, trên có ghi tên ngƣời để tỏ ra ai là sở hữa chủ. 

Nó dùng để ký tên trên thơ từ, giao kèo, biên lai, và nhiều thứ giấy tờ khác. Mỗi 

ngƣời có ấn riêng. Ấn khắc bằng thứ cƣa hoặc dùi rất nhỏ trên những miếng đá 

hoặc kim khí nhỏ. Ngƣời ta dùng ấn đóng vào những tấm bảng đất sét trong khi đất 

sét còn mềm.  



Chữ viết tƣợng hình  

Chữ viết bắt đầu khi Đức Chúa Trời "đánh dấu trên mình Ca-in" (SaSt 4:15). Dấu 

ấy là biểu hiện cho một ý tƣởng. Nhƣ vậy, "dấu" và "hình" bắt đầu dùng để ghi 

chép ý tƣởng, chữ và nhiều chữ hợp lại. Những hình nầy đƣợc vẽ hoặc khắc trên đồ 

gốm hoặc trên tấm bảng đất sét. Đó là thứ chữ ngƣời ta tìm thấy ở những lớp thấp 

nhứt của các đô thị xứ Ba-by-lôn thời tiền sử. Chữ viết lâu đời nhứt mà ta đƣợc 

biết chính là những hình trên tấm bảng đất sét.  

Phạm vi nguyên thủy của chữ viết  

Dầu đƣợc đặt ra bất cứ khi nào, dƣờng nhƣ thoạt tiên và trong một thời gian, chữ 

viết cũng chỉ do các viên ký lục dùng ở những đô thị đông dân. Vì nhiều bộ lạc và 

gia tộc di cƣ từ vùng an ninh đến vùng chƣa an ninh, nên ở ngoài phạm vi các biến 

cố đƣợc ghi chép thành sử ký, và tại những nƣớc ngày càng mở rộng, ngày càng 

bội đạo, đã nảy ra đủ thứ truyền thoại thô kệch, mờ mịt có tánh cách đa thần và thờ 

lạy hình tƣợng, dựa trên những cái vốn là thực sự nguyên thủy.  

Chữ tiết hình (cunéiforme ) 

Thoạt tiên, một dấu hiệu nào đó đại diện cho cả một chữ, hoặc nhiều chữ hợp lại. 

Nghệ thuật viết chữ lần lần tấn triển, các "dấu" bèn đại diện cho những phần của 

chữ, hoặc vần (syllabe). Đó là thứ chữ viết dùng ở xứ Ba-by-lôn, lúc khởi đầu thời 

kỳ có lịch sử. Có hơn 500 dấu khác nhau, và chừng 30 ngàn tổ hợp của các dấu ấy. 

Nói chung, những dấu nầy ghi tên gạch hoặc bảng đất sét mềm, dài từ 2 phân rƣỡi 

đến 50 phân tây, rộng chừng 2 phần 3 cỡ đó, viết chữ cả hai mặt, rồi đem phơi 

nắng hoặc nung. Những chữ tiết hình ghi trên bảng bằng đất sét là hình thức dùng 

để truyền lại cho chúng ta nền văn học sâu rộng của ngƣời Ba-by-lôn thƣợng cổ.  

Viết bằng chữ cái  

Là một bƣớc tấn triển xa hơn nữa, trong đó những dấu đại diện cho những phần 

của vần, hoặc chữ cái (lettres). Đó là một hình thức viết chữ giản dị hóa nhiều lắm: 

Với 26 dấu khác nhau, ngƣời ta có thể hình dung hết các chữ khác nhau mà trƣớc 

kia phải dùng tới 500 dấu tiết hình để hình dung. Lối viết bằng chữ cái bắt đầu từ 

hơn 1500 năm T.C..  

Vật liệu để viết chữ  

Những chữ "viết," "sách," "mực" là thông thƣờng cho mọi nhánh của ngữ hệ 

Sémitique; điều nầy dƣờng nhƣ chứng tỏ rằng những ngƣời Sémites (Tiểu Á-tế-á) 

thƣợng cổ đã biết dùng mực viết sách trƣớc khi chia thành nhiều chủng tộc khác 

nhau. Trong xứ Ba-by-lôn, phần nhiều viết trên tấm bảng đất sét. Ngƣời Ai-cập 

dùng đá, da thuộc và chỉ thảo (papyrus). Chỉ thảo, "tiền khu" của giấy, làm bằng 

cây sậy mọc ở đồng lầy, đƣờng kính từ 5 đến 7 phân rƣỡi, và bề cao từ 3 thƣớc đến 

4 thƣớc rƣỡi. Ngƣời ta xắt cây sậy thành những miếng mỏng, đặt hàng ngang hàng 
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dọc, đổ nƣớc cho ngấm, rồi ép thành tờ hoặc cuốn, thƣờng rộng 30 phân tây và dài 

từ 30 phân đến 3 thƣớc tây. Đồ gốm cũ có khi cũng dùng để viết.  

Những Cuộc Phát Giác Của Khảo Cổ Học 3 

Viết Chữ 2  

Sách vở trƣớc thời Áp-ra-ham  

Theo nhƣ sẽ nói ở mục dƣới kia, thì sau nạn nƣớc lụt, những trung tâm đông dân 

thời thƣợng cổ đều ở xứ Ba-by-lôn, tại Kish, Ê-rết, Lagash, A-cát, U-rơ, Ba-by-lôn, 

Eridu, Nippur, Larsa và Fara. 

Trong đống di tích của những đô thị nầy, ngƣời ta đã tìm đƣợc hàng ngàn quyển 

sách viết trên đá hoặc trên bảng đất sét trƣớc thời Áp-ra-ham. Trong số những bảng 

có tiếng hơn hết, chúng tôi xin kể năm tấm ở đây:  

Tấm bảng nền nhà của Annipadda  

Đây là một phiến cẩm thạch, một bề 7 phân rƣỡi, một bề 10 phân, do Woolley tìm 

đƣợc năm 1923, trên đá góc một miễu thờ ở Obeid, cách U-rơ 4 dặm về phía tây. 

Trên tấm bảng có ghi rằng: "Annipadda, vua U-rơ, con trai của Messanipadda, đã 

xây miễu nầy cho đức bà Nin-Kharsag" (nữ thần mẹ). Hiện nay tấm bảng nầy ở 

Bảo tàng viện Anh-quốc, và có một bảng sao ở Bảo tàng viện Đại học đƣờng 

Pennsylvania. 

Tấm bia nầy đƣợc coi là "tài liệu lịch sử lâu đời nhứt" mà ngƣời ta từng tìm đƣợc. 

Cũng có phát giác nhiều tấm bảng lâu đời hơn nữa. Nhƣng đây là Bản Văn lâu đời 

nhứt Ghi Chép một Biến Cố Đƣơng Thời. Trong sử ký Ba-by-lôn, nó đánh dấu con 

đƣờng phân chia giữa các thời kỳ "tiền sử" và các thời kỳ "lịch sử." 

Chơn dung gia đình Ur-nina, vua Lagash, các con trai và tôi tớ ông; ông là tổ phụ 

của Eannatum; có những bi văn giải thích chơn dung nầy. 

Tấm bia của En-hedu-anna, con gái Sargon; có bi văn ghi rằng nàng là nữ tăng của 

nữ thần Mặt Trăng tại U-rơ. 

Tấm bia của Eannatum có hình chim kên kên do Sarzec tìm thấy tại Lagash. Hiện 

nay bày trong Bảo tàng viện Le louvre, ở Ba-lê. Ghi chép các trận ông thắng ngƣời 

Ê-lam, và mô tả cách ông đánh trận: Cho các chiến sĩ mang giáo, khiên và đội mũ 

tiến lên thành hình cái nêm. 

Tấm bia của Ur-Nammur. Đây là một phiến đá vôi, cao chừng 3 thƣớc tây, rộng 

chừng 1 thƣớc rƣỡi. Tìm thấy trên sàn Tòa Án ở U-rơ. Hiện nay ở Bảo tàng viện 

Đại học đƣờng Pennsylvania. Mô tả sự xây cất cung điện Ziggurat khi U-rơ đang ở 

thời vinh quang. Gọi là "Tấm bia thiên sứ đang bay," vì có chạm hình thiên sứ 

đang bay trên đầu vua.  

Bản đồ số 16.  

Mọi điều nầy có ảnh hƣởng đến cái thực sự rằng ngƣời ta đã trứ tác các sách đầu 



tiên của Kinh Thánh. Nó tỏ ra ngƣời ta thƣờng quen ghi chép các biến cố quan 

trọng từ khi mới có lịch sử, do đó quyết chắc rằng các biến cố đầu tiên của sách 

Sáng thế ký đã có thể và rất có lẽ đƣợc ghi chép trong các tài liệu đƣơng thời. Nhƣ 

vậy, càng ngày ta càng dễ tin rằng ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo 

thành "nguyên tử" của Lời Ngài, và canh giữ cho Lời ấy đƣợc lƣu truyền và tăng 

gia trải đời nầy qua đời kia. 

* * * 
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Viết Chữ 3  

Sách vở và thơ viện của xứ Ba-by-lôn thƣợng cổ  

Xứ Ba-by-lôn là nơi phát tích của loài ngƣời, vị trí của vƣờn Ê-đen, sân khấu của 

đoạn đầu truyện tích Kinh Thánh, trung tâm của khu vực bị nạn nƣớc lụt, quê 

hƣơng của A-đam, Nô-ê và Áp-ra-ham. Đối với ngƣời học Kinh Thánh, lịch sử 

thƣợng cổ của xứ nầy thật là hào hứng tột bậc. 

Xứ Ba-by-lôn ở cửa sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ, bề dài chừng 400 cây số và 

bề rộng chừng 80 cây số. Đất đai do phù sa của hai sông nầy tạo thành, và gồm có 

nhiều đồng lầy phì nhiêu không thể tƣởng; trải qua nhiều thế kỷ, đây là trung tâm 

của một dân số trù mật. Ngày nay thì phần nhiều là đồng vắng hoang vu.  

A-cát  

Cũng đƣợc gọi là Sippar, Akkad, Agade, Abu Habba. Đây là một trong những đô 

thị của Nim-rốt (SaSt 10:10). Thủ đô của vua thứ 8 trƣớc thời nƣớc lụt. Thủ đô của 

đế quốc Sargon. Cách Ba-by-lôn 30 dặm về phía Tây bắc. Đây là một trong các 

chỗ mà bảng luật pháp của Hammurabi đã đƣợc dựng lên. "Sippar," một tên của 

A-cát, có nghĩa là "Thị trấn Sách vở," tỏ ra nó nổi danh vì những thơ viện. Theo 

truyền thoại, đây là nơi chôn các Sách Thánh trƣớc nạn nƣớc lụt, rồi sau lại đào 

lên. Năm 1881, Rassam, và năm 1894, Schell đã đào bới di tích của đô thị nầy, tìm 

thấy tất cả 60 ngàn tấm bảng, trong số đó có cả một thơ viện gồm 30 ngàn tấm 

bảng.  

Lagash  

Cũng gọi là Tello và Shirpurla. Cách U-rơ chừng 50 dặm về phía Bắc. Thủ đô của 

một trong những nƣớc đầu tiên sau nạn nƣớc lụt. Do Sarzec đào bới năm 

1877-1901. Trung tâm của nhiều thơ viện lớn. Tại đây, tìm thấy nhiều bi văn hơn 

bất cứ nơi nào khác.  

Nippur  

Cũng gọi là Nuffar và Calneh, cách Ba-by-lôn 50 dặm về phía Đông nam. Là một 

trong những đô thị của Nim-rốt. Do phái đoàn của Đại học đƣờng Pennsylvania, 

điều khiển bởi Peters, Haynes và Hilprecht, đào bới vào các khoảng giữa năm 1888 

và 1900. Họ tìm thấy 50 ngàn tấm bi văn từ 3000 năm T.C., trong số ấy có một thơ 
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viện gồm 20 ngàn quyển sách. Có sở lƣu trữ văn thƣ của các vua; có nhiều trƣờng 

với ống tròn chứa tài liệu tham chiếu đặt trên bệ xoay quanh đƣợc; có nhiều tự 

điển, bách khoa toàn thƣ, tác phẩm toàn bộ về luật pháp, khoa học, tôn giáo và văn 

chƣơng. Cũng tìm thấy một di tích tại đó có nhiều thƣ viện.  

Jemdet Nasr  

Một đô thị trƣớc nạn nƣớc lụt, cách Ba-by-lôn 25 dặm về phía Đông bắc. Bị thiêu 

rụi năm 3500 T.C., và không bao giờ đƣợc xây cất lại. Đƣợc đào bới năm 1926, do 

phái đoàn của Bảo tàng viện Đại học đƣờng Oxford. Tại đây, Tấn sĩ Langdon tìm 

thấy những bi văn ghi chữ tƣợng hình tỏ cho ông thấy nhất thần giáo nguyên thủy.  

Giác trụ các triều đại do Weld tìm thấy (prisme dynastique )  

Đây là đại cƣơng lịch sử thế giới đầu tiên mà ta đƣợc biết. Do một viên ký lục, ký 

tên là Nur-Ninsubur, viết năm 2170 T.C., vào cuối triều đại Isin. Ông đã liệt kê hết 

các vua từ lúc khởi thủy của loài ngƣời cho đến đời ông, gồm 10 vua sống lâu 

trƣớc nạn nƣớc lụt. Đây là một giác trụ đẹp đẽ bằng đất sét nung, do phái đoàn 

Weld-Blundell tìm đƣợc năm 1922 tại Larsa, cách U-rơ mấy dặm về phía Bắc. 

Hiện nay giác trụ nầy ở trong Bảo tàng viện Ashmolean của Đại học đƣờng 

Oxford. Giác trụ nầy đã có từ hơn 100 năm trƣớc thời Áp-ra-ham, chỉ cách nhà 

Áp-ra-ham ở có mấy dặm.  

Bản đồ số 17.  
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Viết Chữ 4  

Sách vở đƣơng thời Áp-ra-ham  

Chính tại Obeid, cách U-rơ 4 dặm về phía Bắc, mà Woolley đã tìm thấy tài liệu 

"lịch sử lâu đời nhứt." Nhƣ vậy, ta biết rằng nơi sanh trƣởng của Áp-ra-ham là một 

trung tâm văn hóa và văn chƣơng của các thế hệ trƣớc thời ông.  

Bộ luật của Hammurabi  

Bộ luật nầy là một trong những sự phát giác quan trọng nhất mà khảo cổ học từng 

thực hiện đƣợc. Hammurabi, vua Ba-by-lôn, khoảng 2000 năm T.C., là ngƣời đồng 

thời với Áp-ra-ham. Các nhà chuyên khảo cứu về dân A-si-ri thƣờng cho rằng 

Hammurabi chính là Am-ra-phên ở Sáng thế ký, đoạn 14, một trong những vua mà 

Áp-ra-ham đuổi theo để giải cứu Lót. Ông là một trong những vua hùng mạnh nhứt 

và danh tiếng nhứt của xứ Ba-by-lôn thời cổ. Ông truyền lịnh cho các viên ký lục 

của mình thâu góp các đạo luật trong nƣớc thành một bộ, rồi khắc vào đá mà dựng 

ở các đô thị lớn. Năm 1902, một phái đoàn khảo cổ Pháp, do J. De Morgan cầm 

đầu, đã tìm thấy một bộ luật đó vốn dựng tại Ba-by-lôn, giữa các di tích của Susa 

(một vua Ê-lam cƣớp phá Ba-by-lôn vào thế kỷ thứ 12 T.C., đã đem bộ luật đó về 

đây). Hiện nay bày trong Bảo tàng viện Le Lowre ở Ba-lê. Đây là một phiến đá 



thiểm-lục-nham (diorite) cứng, màu đen, đánh bóng rất đẹp, cao chừng 2 thƣớc 

rƣỡi, rộng chừng 64 phân tây, và dày chừng 48 phân tây, hình hơi bầu dục, đẽo 

tuyệt mỹ cả bốn phía, viết chữ tiết hình của tiếng Ba-by-lôn Sémilique (chính là 

tiếng mà Áp-ra-ham đã dùng). Nó có chừng 4000 dòng chữ, và nội dung bằng một 

quyển sách trung bình của Kinh Thánh. Đó là bi văn chữ tiết hình dài nhứt từng 

phát giác đƣợc, tƣờng thuật rằng Hammurabi đã nhận đƣợc từ nơi Shamash, thần 

mặt trời, các đạo luật liên quan đến sự thờ lạy các thần trong đền thờ, ngành tƣ 

pháp, thuế má, lƣơng bỏng, mức lời, cho vay tiền, tranh chấp tài sản, hôn nhân, 

công ty, dân công, miễn dịch, đào và giữ kinh, luật lệ về hành khách và chở hàng 

trên kinh hoặc từng thƣơng đội (caravane), thƣơng mại quốc tế, cùng nhiều vấn đề 

khác. Đây là quyển sách viết trên đá, không phải bản sao, mà là chính nguyên văn 

thủ bút, đƣơng thời Áp-ra-ham, hiện nay vẫn còn. Chẳng những nó làm chứng về 

một hệ thống pháp học (jurisprudence) khá tấn triển, nhƣng cũng làm chứng cho 

cái thực sự rằng đƣơng thời Áp-ra-ham, văn tài đã tới một mức tấn bộ hiển nhiên.  

Các thơ viện đƣơng thời Áp-ra-ham  

Tại U-rơ, đô thị của Áp-ra-ham, Lagash, nippur, sippar, và trong mỗi đô thị quan 

trọng của xứ Ba-by-lôn, còn nhiều thơ viện phụ thuộc vào các trƣờng học và miễu 

thờ. Các thơ viện nầy có hàng ngàn quyển: tự điển, văn phạm, tác phẩm, tham 

khảo, bách khoa toàn thơ, biên niên sử (annales), sách về toán học, thiên văn học, 

địa dƣ, tôn giáo và chánh trị. Hammurabi, vua cai trị xứ Ba-by-lôn đƣơng thời 

Áp-ra-ham, đã bảo trợ văn học rất nhiều. Đó là một thời kỳ hoạt động văn chƣơng 

lớn lao, đã sản xuất nhiều kiệt tác mà Assur-banipal truyền cho các viên ký lục của 

mình sao lại để bày trong đại thơ viện thành Ni-ni-ve. 

Khi Áp-ra-ham thăm viếng nƣớc Ai-cập, thì đã có hàng triệu bản văn trên đá, bia, 

chỉ thảo và da thuộc. Trong xứ Ca-na-an, gần Hếp-rôn, đô thị của Áp-ra-ham, có 

một thị trấn tên là "Kiriath-Sepher," nghĩa là "thị trấn ký lục," chứng tỏ một dân 

hiếu thƣợng văn học.  

Một nhà trƣờng đƣơng thời Áp-ra-ham  

Tại U-rơ, ở địa tằng của thời Áp-ra-ham, Woolley đã phát giác đƣợc một trƣờng 

học có 150 tấm bảng để học trò tập làm những bài về toán học, y học, sử ký và 

thần thoại. Lại thêm một tấm bảng có những cột song hành, chia một động từ tiếng 

Sumérien đủ các thì cùng với tƣơng đƣơng trong tiếng Sémitique; cũng có một tấm 

bảng ghi khắc và giải thích 5 loại ngữ căn khác nhau của các động từ. Có lẽ 

Áp-ra-ham đã theo học trƣờng nầy.  

Áp-ra-ham và các Sách Thánh  

Không còn nghi ngờ chi nữa, Áp-ra-ham chắc đã nhờ Sem mà biết truyện tích Sáng 

tạo, Loài Ngƣời Sa ngã và Nạn Nƣớc Lụt. Chính ông đã đƣợc Đức Chúa Trời trực 

tiếp kêu gọi trở nên tổ phụ của một dân tộc do đó một ngày kia, cả loài ngƣời sẽ 



đƣợc phƣớc. Ông sống trong một xã hội có văn hóa, sách vở và thơ viện. Các vua 

đồng thời với ông giữ biên niên sử quốc gia trong phòng lƣu trữ văn thơ của các 

miễu thờ. Áp-ra-ham là ngƣời có lòng tin quyết và tài làm lãnh tụ. Chắc ông cẩn 

thận chép lại đúng các truyện tích và sử liệu mà mình đã nhận đƣợc nơi tổ phụ; ông 

cũng thêm vào đó truyện tích của chính đời mình và các lời hứa mà Đức Chúa Trời 

đã ban cho mình. Ông đã ghi mọi sự đó trên những tấm bảng đất sét, bằng chữ tiết 

hình, để truyền lại làm sử ký của nƣớc mà ông đang khai sáng 

* * * 
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Viết Chữ 5  

Tại Ai-cập  

Năm 1798, trong cuộc viễn chinh Ai-cập, Nã-phá-luân đem theo chừng 100 học 

giả. Họ đem về những bản phúc trình làm cho các nhà khoa học chú ý. J. G. 

Wilkinson, ngƣời Anh, bèn đến ở thành Thèbes, và sao các bản văn trên bia lớn 

(1821-1833). Ông đƣợc gọi là "cha của khảo cổ học Ai-cập," và một vài tác phẩm 

của ông đến nay còn là tiêu chuẩn cho điển cứ (autorité). Năm 1842, Lepsius, 

ngƣời Đức, hoàn thành công trình khoa học quan trọng đầu tiên về nền khảo cổ 

Ai-cập, và từ đó tới nay, công trình ấy tấn triển nhiều lắm.  

Phiến đá Rosette  

Là chìa khóa của tiếng Ai-cập thƣợng cổ. Thời ấy, ngƣời Ai-cập dùng chữ tƣợng 

hình, mỗi chữ có một biểu tƣợng riêng. Khoảng năm 800 T.C., họ bắt đầu dùng 

một thứ chữ viết giản dị hơn, gọi là démotique, gần nhƣ vần chữ cái, và cứ thông 

dụng cho đến thời đế quốc La-mã. Lúc ấy, cả hai thứ chữ nầy không dùng nữa, rồi 

bị lãng quên. Nhƣ vậy, những bi văn kia không sao hiểu nổi cho đến khi tìm thấy 

"chìa khóa" để phiên dịch nó. Đó là phiến đá Rosette. 

Nó do ông Boussard, một học giả Pháp đi theo Nã-phá-luân sang Ai-cập, tìm đƣợc 

năm 1799 tại Rosette, một thị trấn ở cửa cực tây sông Ni-lơ. Hiện nay nó đặt tại 

Anh quốc Bảo tàng viện. Đây là phiến đá hoa cƣơng (granit) đen, cao chừng 1 

thƣớc 28 phân, rộng chừng 80 phân, và dầy chừng 32 phân, có ba bản văn, bản nọ 

trên bản kia, bằng tiếng Hi-lạp, tiếng Ai-cập démotique và tiếng Ai-cập tƣợng 

hình. Ngƣời ta hiểu đƣợc bản tiếng Hi-lạp. Đó là một chiếu chỉ của Ptolémée V, 

Epiphane, ban bố khoảng năm 200 T.C.,bằng ba thứ tiếng thông dụng khắp nƣớc 

đƣơng thời ấy, và dựng ở các đô thị. Một học giả Pháp, tên là Champollion, sau 4 

năm (1818-22) làm việc khó nhọc và kiên nhẫn, so sánh giá trị có biết của các chữ 

cái Hi-lạp với những chữ Ai-cập chƣa biết, đã thành công, gỡ đƣợc những bí hiểm 

của tiếng Ai-cập thời xƣa.  

Sự hoạt động văn chƣơng trong nƣớc Ai-cập thời xƣa  

Trải 1000 năm trƣớc thời Môi-se, nghề văn đã chiếm đƣợc địa vị quan trọng chẳng 

những ở xứ Ba-by-lôn, mà cũng ở Ai-cập nữa. Mọi biến cố quan trọng đã đƣợc ghi 



chép. Tại Ai-cập, ghi chép trên đá, da thuộc và chỉ thảo. Da thuộc dùng từ triều đại 

thứ 4. Các chiến công của Thothmes III tại xứ Pa-lét-tin (Do-thái) năm 1500 T.C., 

đã đƣợc ghi chép trên cuốn da bò con rất mỏng. Chỉ thảo dùng từ năm 2700 T.C.. 

Nhƣng bản văn ghi khắc trên đá thì còn lại lâu nhứt. Pha-ra-ôn (vua Ai-cập) nào 

cũng truyền lịnh khắc các biến cố của đời mình trị vì trên tƣờng và bia của cung 

điện. Có những thơ viện đồ sộ chứa văn thơ của nhà nƣớc; còn các bia thì nhan 

nhãn những bản văn tuyệt diệu. Có tấm bi văn trên bệ đài hình chóp (obélisque) 

của hoàng hậu trứ danh Hatshepsut tại Thèbes. Lại có tƣợng một viên ký lục nhà 

nghề của triều đại thứ 5, trƣớc thời Môi-se nhiều thế kỷ.  

Các tấm bảng ở Tell-el-Amarna  

Năm 1888, tại các di tích đô thị Amarna, giữa đƣờng Mem-phi và Thèbes, ngƣời ta 

tìm thấy chừng 400 tấm bảng đất sét vốn là một phần lƣu trữ văn thƣ hoàng gia của 

Amenhotep III và Amenhotep IV, đã trị vì khoảng năm 1400 T.C.. Ngày nay, phần 

nhiều các tấm bảng nầy đặt trong Bảo tàng viện Luân-đôn và Le Caire; nó rộng từ 

5 đến 7 phân rƣỡi, dài từ 7 phân rƣỡi đến 22 phân rƣỡi, và ghi chữ cả hai mặt. Nó 

ghi chép công văn của nhiều vua xứ Pa-lét-tin và xứ Sy-ri gởi cho hai Pha-ra-ôn 

nầy và viết bằng chữ tiết hình Ba-by-lôn. Nếu hợp cả lại, thì nội dung gần bằng hai 

quyển sách Sáng thế ký và Xuất Ê-díp-tô ký. Cũng nhƣ bảng đá của Hammurabi, 

đây là một sự phát giác quan trọng hơn hết của nền khảo cổ trong những năm gần 

đây. 

***  
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Viết Chữ 6  

Tại xứ Pa-lét-tin (Do-thái) và các miền tiếp cận  

Ngƣời ta đã tìm thấy rất nhiều bi văn tiết hình ở xứ Ba-by-lôn thƣợng cổ và rất 

nhiều bi văn tƣợng hình ở nƣớc Ai-cập thƣợng cổ; nhƣng tại xứ Pa-lét-tin thƣợng 

cổ, thì tƣơng đối ít. Đó là một trong những căn bản của thuyết phê bình rằng nhiều 

sách Cựu Ƣớc đƣợc trứ tác lâu lắm sau khi xảy ra những biến cố mô tả trong đó, và 

nhƣ vậy, chỉ thể hiện khẩu truyền. Có thể có nhiều lý do khiến các vua Hê-bơ-rơ 

không lo cất đài rộng lớn có bi văn để vĩnh truyền vinh quang của mình, y nhƣ các 

vua khác đã làm. Nhƣng trong những năm gần đây, đã tìm thấy nhiều bằng chứng 

rằng ngƣời Hê-bơ-rơ cũng là một dân tộc "biết viết chữ." 

Si-chem. -- Tại đây, Sellin tìm thấy những bảng tiết hình của ngƣời Ca-na-an từ 

trƣớc thời dân Y-sơ-ra-ên; đó là những văn kiện của tƣ nhân, tỏ ra thƣờng dân cũng 

biết viết chữ và dùng chữ. 

Chữ cái cổ nhứt. -- Năm 1905, trong một miễu thờ của dân Sê-mít, tại Serabit, gần 

những mỏ lam-ngọc (turquoise) thuộc vùng Si-na-i, Huân tƣớc Flinders Petrie đã 

tìm thấy cùng với những bi văn tƣợng hình Ai-cập, một bi văn bằng chữ cái, là thứ 



chữ cái cổ nhứt mà ta đƣợc biết, viết khoảng năm 1600 T.C.. Bi văn nầy ở xứ 

Môi-se đã sống 40 năm, và đã viết 400 năm trƣớc thời Môi-se. 

Ghê-xe. -- Năm 1929, Garstang tìm thấy tại đây quai xách một cái hũ thuộc thời kỳ 

2000-1600 năm T.C., có khắc chữ cái Sinaitique, tỏ ra rằng tại xứ Pa-lét-tin đã 

dùng vẫn chữ cái Sinaitique từ thời ấy. 

Bết-Sê-mết. -- Năm 1930, tại đây, Giáo sƣ Elihu Grant, thuộc phái đoàn khảo cổ 

của Đại học đƣờng Haverford, đã tìm thấy một mảnh hũ bằng đất sét khoảng năm 

1800 T.C., dùng làm bản giác thƣ, có 5 dòng chữ cái Sémitique ghi bằng mực, 

giống chữ viết Sinaitique. 

La-ki. -- Năm 1934, tại đây, J. L. Starkey, thuộc phái đoàn khảo cổ Wellcome, đã 

tìm thấy một cái bình đựng nƣớc có khắc chữ cái Sinaitique, từ khoảng năm 1500 

T.C. La-ki là một trong những đô thị mà Giô-suê hủy diệt khi "mặt trời dừng lại" 

(Gios Gs 10:13). Đây là một quyển sách viết trên đồ gốm của đô thị nầy trƣớc khi 

Giô-suê hủy diệt nó. 

Ras Shamra (Ugarit).-- Ở phía bắc Si-đôn, gần An-ti-ốt, một đô thị Phê-ni-xi, một 

hải cảng nối liền sông Ơ-phơ-rát với Địa-trung-hải; tại đây các nền văn minh gặp 

gỡ và hòa lẫn với nhau. Năm 1929, một phái đoàn Pháp tìm thấy một thơ viện của 

miễu thờ, một trƣờng dạy ký lục, một thứ trƣờng thần học, cùng vô số tấm bảng, tự 

điển và tác phẩm tham chiếu, bằng 8 thứ tiếng: Ba-by-lôn, Hê-bơ-rơ, Ai-cập, 

Hê-tít, Sumérien thời cổ, mấy thứ tiếng không biết, chữ Sinaitique và một loại vần 

27 chữ cái có sớm hơn bất cứ loại vần chữ cái nào mà ta đã biết từ trƣớc; nhiều thứ 

tiếng trong số nầy khởi có từ 1500 năm T.C.. 

Boghaz Keni, ở Tiểu Á-tế-á, một trung tâm của dân Hê-tít thời cổ. Tại đây, tìm 

thấy một thơ viện gồm những tấm bảng chữ tiết hình và chữ khác, phân loại và sắp 

trong lỗ hở tròn nhƣ cửa chuồng chim bò câu, bằng tiếng Sumérien, A-cát (SaSt 

10:10), Hê-tít, Mê-đi và nhiều thứ tiếng khác. Có một ít tấm ghi hai thứ chữ; chữ 

tiết hình và chữ Hê-tít. 

Nhƣ vậy, chắc chắn sự viết chữ là thông thƣờng ở xứ Pa-lét-tin, miền Si-na-i, xứ 

Sy-ri và xứ Phê-ni-xi từ mấy thế kỷ trƣớc thời Môi-se. Tấn sĩ W. E. Albright, một 

ngƣời thông thạo bậc nhứt về môn khảo cổ xứ Pa-lét-tin, nói: "Ngày nay, chỉ ngƣời 

rất dốt nát mới có thể nêu lên rằng dân xứ Pa-lét-tin và các miền tiếp cận không 

biết viết chữ dƣới nhiều hình thức suốt từ thế kỷ thu7 20 tới thế kỷ thứ 10 T.C." 

(Tập san số 60 của Mỹ quốc Đông phƣơng Khảo cứu Học đƣờng, tháng 12, năm 

1935). 

Thế thì không có lý do nào mà những biến cố trong mấy quyển đầu Kinh Thánh lại 

chẳng do kẻ đƣơng thời biên chép. 

Vậy, tại sao những bản biên chép ấy lại mất, trong khi số rất nhiều bản biên chép 

của Ai-cập và Ba-by-lôn lại còn nguyên vẹn? Vì vật liệu dùng để viết, là da thuộc 

và chỉ thảo, có tánh chất dễ tiêu mòn, hƣ hỏng. Ngay ở Ai-cập, cả những bản ghi 

chép trên chỉ thảo và da thuộc cũng tiêu mòn, hƣ hỏng, ngoại trừ một số rất ít. Dầu 
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nguyên bổn Ngũ-kinh đƣợc chép trên những tấm bảng chữ tiết hình, theo nhƣ một 

số ngƣời đã nêu lên, nhƣng nguyên bổn ấy chẳng bao lâu đã đƣợc dịch ra tiếng 

Hê-bơ-rơ và chép trên da thuộc. Mƣời Điều răn, là yếu tố của luật pháp, đã đƣợc 

khắc trên bảng đá; nhƣng phần còn lại đã chép "trong sách" (XuXh 17:14). Nhƣ 

vậy, ngƣời Hê-bơ-rơ đã sớm quen dùng da thuộc và chỉ thảo, và hễ bản cũ hƣ mòn, 

thì phải sao lại bản mới. 

***  
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Viết Chữ 7  

Ai là tác giả của Ngũ Kinh?  

Quan điểm truyền thống là Môi-se đã trứ tác toàn bộ Ngũ Kinh nhƣ ta hiện có, chỉ 

trừ ra một ít câu ở phần cuối tƣờng thuật lúc ông qua đời, và thỉnh thoảng xen vào 

một vài lời của thơ ký để giải thích rõ hơn; cũng theo quan điểm cố hữu, Ngũ Kinh 

thật phù hợp với lịch sử. 

Quan điểm của nhà phê bình kim thời là: Ngũ Kinh là một tác phẩm hỗn hợp do 

nhiều phái tăng lữ khác nhau biên trứ vào khoảng thế kỷ thứ 8 T.C., cốt để làm lợi 

cho phái mình. Tác phẩm nầy căn cứ trên khẩu truyền, và những ngƣời biên tập 

chính yếu đƣợc gọi là "J," "E" và "P." Dầu các nhà phê bình có ý kiến rất khác 

nhau về sự phải gán phần nào cho ngƣời biên tập nào, nhƣng thuyết nầy đƣợc nêu 

lên dƣới sự quả quyết phổ thông rằng nó là "kết quả vững chắc của nền cổ học 

ngày nay." Theo quan điểm nầy, thì Ngũ Kinh chẳng phải thật là lịch sử, nhƣng chỉ 

là "tấm mền làm bằng nhiều mảnh nhỏ, lấy ở bao giẻ rách thần thoại rải rác đó 

đây." 

Khảo cổ học nói chi? Cách đây ít lâu, khảo cổ học đã "nói lớn tiếng"(1) đến nỗi 

gây nên một phản ứng quyết liệt quay về với quan điểm bảo thủ. Thuyết bàn rằng 

đƣơng thời Môi-se ngƣời ta không biết viết, đã bị đánh đổ hoàn toàn. Hằng năm tai 

Ai-cập, Pa-lét-tin và xứ Mê-sô-bô-ta-mi, ngƣời ta đào bới đƣợc những bằng cớ, 

vừa trên bi văn, vừa trong các từng đất, tỏ ra rằng các truyện Cựu Ƣớc thật là biến 

cố lịch sử. Và "nền cổ học" nhứt định phải bắt đầu thêm tôn trong cái truyền thuyết 

rằng Môi-se là tác giả của Ngũ Kinh. 

Điều nầy là chắc chắn: Môi-se có thể đã biên chép Ngũ Kinh. Ông đã đƣợc giáo 

dục trong cung điện Pha-ra-ôn, "đƣợc học cả sự khôn ngoan của ngƣời Ê-díp-tô" 

(Cong Cv 7:22), trong đó gồm cả nghề văn. Chắc ông biết lịch sử thế giới thời 

trƣớc hơn bất cứ ngƣời nào ngày nay đƣợc biết. Ông vừa lãnh đạo, vừa tổ chức 

một phong trào mà ông tin là quan trọng vô biên cho mọi thế hệ tƣơng lai. Ông há 

có thể Ngu Dại đến nỗi ký thác biên niên sử và các nguyên tắc của phong trào 

mình cho Khẩu Truyền mà thôi, sao? Môi-se thật đã dùng chữ viết (XuXh 17:14, 

24:4, 34:27, Dan Ds 17:2, 33:2, PhuDnl 6:9, 24:1, 3l, 27:3, 4, 31:19, 24). Về sách 
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Sáng thế ký, dƣờng nhƣ ông đã dùng sử liệu do những thế hệ trƣớc truyền lại. Về 

Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký và Phục truyền luật lệ ký, thì những sách 

nầy đều liên quan đến sự nghiệp của đời ông, và chắc đã đƣợc chép dƣới quyền 

điều khiển của chính mình ông. 

Ngũ Kinh đƣợc chép bằng thứ chữ nào? Có lẽ bằng cổ ngữ Hê-bơ-rơ mà ngƣời 

Y-sơ-ra-ên dùng đƣơng thời Môi-se, và chép trên cuộn da thuộc hoặc chỉ thảo. 

Hoặc có lẽ chép bằng thứ chữ tiết hình của xứ Pa-lét-tin và xứ Sy-ri (mà ở Ai-cập 

ngƣời ta cũng biết), trên những tấm bảng đất sét, rồi sau dịch ra tiếng Hê-bơ-rơ. 

"Nhiều phần có văn thể rời từng đoạn và hay lặp lại; đó chính là điều ta chắc phải 

có nơi các bản dịch từ các tấm bảng, vì mỗi tấm bảng là một quyển sách riêng 

biệt." 

Các bản nguyên văn ra sao? Nếu chép trên da thuộc hoặc chỉ thảo, thì khi đem 

dùng, nó phải hƣ mòn đi, và đƣợc thay thế bằng những bản sao mới. Còn nếu chép 

trên tấm bảng đất sét, thì có lẽ một vài vua Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tƣợng đã tiêu 

hủy nó rồi. 

Từ đây trở đi, những sự phát giác của khảo cổ học sẽ đƣợc ghi chú cùng với những 

đoạn Kinh Thánh mà sự phát giác ấy có ảnh hƣởng tới. Trong cuốn sách nầy có ghi 

chép hơn 100 sự phát giác của khảo cổ học. 

Nhiều sự phát giác của khảo cổ học nầy là kết quả do những ngƣời đào bới di tích 

các đô thị ghi trong Kinh Thánh trải qua ít năm gần đây. Nó là tài liệu còn rõ ràng 

hơn là viết thành sách nữa. Những tài liệu nầy phù hợp trọn vẹn với các truyện tích 

trong Kinh Thánh. Từng phần nhỏ một, Cựu Ƣớc đã đƣợc xác nhận, bổ túc và 

chứng minh. Cả những biến cố dƣờng nhƣ chỉ là thần thoại, thì nay cũng đƣợc tỏ 

rõ là thực sự đã xảy ra. 

Những truyện tích cần phải đem bằng cớ chứng minh, thì đã đƣợc chứng minh rồi. 

Điều nầy há chẳng làm cho toàn bộ Kinh Thánh đáng đƣợc tin nhận nhiều hơn sao? 

Há chẳng khiến chúng ta càng dễ tin cậy mọi điều chép trong Kinh Thánh, kể cả 

những lời hứa lạ lùng cho đời nầy và đời sau, sao? 

Lời tuyên bố quan trọng hơn hết trong Kinh Thánh là: Đấng Christ đã từ kẻ chết 

sống lại! Cả Kinh Thánh đƣợc chép vì biến cố đó; không có nó, thì Kinh Thánh 

chẳng còn ý nghĩa chi hết. Sự sống lại của Đấng Christ là nền tảng cho chúng ta 

đƣợc hy vọng sống lại và đƣợc sống đời đời. Ta há chẳng đƣợc yên ủi và giục lòng 

vì biết rằng Quyển Sách xây dựng chung quanh biến cố ấy đang đƣợc chứng tỏ là 

Sách có tánh cách lịch sử hoàn toàn, sao? Nhƣ vậy, ta đƣợc lòng tin chắc gấp hai 

rằng biến cố quan trọng hơn hết của mọi thời đại đó là một thực sự đã xảy ra.  

 

Sáng Thế Ký  

Khởi đầu của thế giới, loài ngƣời và dân tộc Hê-bơ-rơ. Chép về công cuộc sáng 

tạo, nạn nƣớc lụt, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép.  



Tác Giả Của Sách Sáng-Thế Ký  

Truyền thuyết lâu đời của dân Hê-bơ-rơ và của tín đồ Đấng Christ là: Do Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, Môi-se đã dựa vào các tài liệu cổ sẵn có đƣơng 

thời mình mà chép ra sách Sáng thế ký. Sách nầy chấm dứt chừng 300 năm trƣớc 

thời Môi-se. Ông chỉ có thể đƣợc sự tri thức đó hoặc bởi Đức Chúa Trời trực tiếp 

khải thị, hoặc nhờ những tài liệu lịch sử của tổ tiên truyền lại cho. 

Mở đầu bằng "Bài ca Sáng Tạo," rồi có 10 "Sách Dòng dõi(1) " họp thành "cái cốt" 

của sách Sáng thế ký. Dƣờng nhƣ các "sách dòng dõi" nầy hoặc do Môi-se phối 

hợp cụ thể, rồi thêm vào các đoạn và các lời giải thích tùy theo ông đƣợc Đức 

Chúa Trời dắt dẫn, hoặc chính ông đã dựa vào các tài liệu lịch sử khác mà mình 

sẵn có để biên trứ dƣới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Mƣời một tài liệu ấy nhƣ 

sau đây: 

"Bài ca Sáng Tạo" (SaSt 1:1-2:3). 

"Gốc tích(2) trời và đất" (2:4-4:24). 

"Sách chép dòng dõi của A-đam" (5:1-6:8). 

"Dòng dõi của Nô-ê" (6:9-9:28). 

"Dòng dõi của các con trai Nô-ê" (10:1-11:9). 

"Dòng dõi của Sem" (11:10-26). 

"Dòng dõi của Tha-rê" (11:27-25:11). 

"Dòng dõi của Ích-ma-ên" (25:12-18). 

"Dòng dõi của Y-sác" (25:19-35:29). 

"Dòng dõi của Ê-sau" (36:1-43). 

"Dòng dõi của Gia-cốp" (37:2-50:26). 

Mƣời một tài liệu thƣợng cổ nầy vốn là gia phổ của dòng dõi đƣợc Đức Chúa Trời 

lựa chọn và của những gia tộc liên hệ. Chúng hợp thành sách Sáng thế ký và gồm 

2000 năm đầu tiên của lịch sử loài ngƣời, từ khi dựng nên loài ngƣời đến khi tuyển 

dân của Đức Chúa Trời kiều ngụ tại Ai-cập. 

"Bài ca Sáng Tạo " (1:1-2:3) 

Đây là một bài đầy thi vị, có sự uyển chuyển đều mực và oai nghiêm, mô tả các 

giai đoạn liên tiếp của sự sáng tạo. Sự sáng tạo nầy đƣợc thực hiện trong bảy ngày, 

là con số hay đƣợc nhắc đến trong Kinh Thánh. Trong tất cả văn chƣơng, hoặc 

thuộc về khoa học, hoặc thuộc về ngành nào khác, không có truyện tích nào tuyệt 

diệu hơn về căn nguyên muôn vật. 

Ai đã viết "Bài ca Sáng Tạo?" Môi-se dùng nó, nhƣng chắc nó đã đƣợc viết ra từ 

lâu đời về trƣớc, có lẽ bởi Áp-ra-ham, hoặc Nô-ê, hoặc Hê-nóc, hoặc A-đam. 

Ngƣời ta thƣờng dùng chữ viết từ bao nhiêu đời trƣớc thời Môi-se. Một số "điều 

răn, qui tắc và luật pháp" (NeNe 9:14) đã có đƣơng thời Áp-ra-ham, tức là 600 năm 

trƣớc thời Môi-se (xem SaSt 26:5). 

Tác giả làm sao biết đƣợc việc xảy ra trƣớc khi loài ngƣời xuất hiện? Chắc hẳn 

Đức Chúa Trời "đã khải thị quá khứ xa vời cho ông cùng một cách nhƣ về sau, 
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Ngài bày tỏ tƣơng lai xa vời cho các đấng tiên tri vậy." 

Biết đâu Đức Chúa Trời đã chẳng dạy "bài ca" nầy, hoặc đại ý của nó cho chính 

A-đam? Có lẽ "bài ca" nầy đã đƣợc truyền miệng trong lúc gia đình sum họp, hoặc 

đƣợc hát lên nhƣ một nghi lễ trong cuộc thờ phƣợng thời cổ (thánh ca là phần lớn 

của các hình thức văn chƣơng thời tối cổ), từ thế hệ nầy đến thế hệ kia, cho đến khi 

chữ viết đƣợc đặt ra. Chính Đức Chúa Trời canh giữ sự lƣu truyền "bài ca" ấy cho 

đến khi nhờ trí óc phi thƣờng của Môi-se, nó chiếm đƣợc địa vị mở đầu Sách của 

Đức Chúa Trời ban cho các thời đại. 

Nếu Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời nhƣ chúng ta đã tin, và nếu Đức Chúa Trời 

biết từ lúc ban đầu rằng Ngài sẽ dùng Kinh Thánh làm khí cụ chánh yếu trong sự 

cứu chuộc loài ngƣời, thì tại sao lại khó tin rằng cùng một lúc dựng nên họ, Ngài 

đã ban cho họ mầm giống và nguyên tử của Lời ấy?  

1:1 -- Sáng tạo vũ trụ  

"Ban đầu" Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ. Đó là sự sáng tạo tuyệt đối. 

Những điều chép nối tiếp trong "bảy ngày" mô tả nhiều cách nắn hình vật chất đã 

dựng nên có liên quan đến trái đất, để dự bị mặt đất cho sự dựng nên loài ngƣời và 

làm nơi ở của họ. Theo niên biểu của Kinh Thánh, thì loài ngƣời đƣợc dựng nên 

chừng 4000 năm T.C.. Nhƣng vũ trụ có thể đƣợc dựng nên từ vô số đời về trƣớc, 

từ quá khứ xa xăm, sâu thẳm vô cùng, từ trƣớc khi có thời gian. 

Đức Chúa Jêsus có mặt ở đó, và đã góp tay dự phần (GiGa 1:1-3, 17:5, 24).  

Ai tạo nên Đức Chúa Trời?  

Con trẻ nào cũng hỏi câu nầy? Và không ai trả lời đƣợc. Có những điều vƣợt quá 

trí chúng ta. Chúng ta không thể khái niệm lúc bắt đầu của thời gian, hoặc lúc tận 

cùng của thời gian, hoặc biên giới của không gian. Vũ trụ đã thực hữu luôn, không 

hề có lúc ban đầu; hoặc vũ trụ đƣợc tạo nên từ cõi không không. Hai điều ấy phải 

có một, nhƣng ta không thể khái niệm điều nầy hoặc điều kia. Ta biết điều nầy: 

Những sự vật cao tột mà ta nghĩ tới đƣợc là: Thân vị, tinh thần, trí khôn. Nó từ đâu 

mà đến? Vật vô tri có thể dựng nên trí khôn chăng? Bởi ĐC TIN, chúng ta nhìn 

nhận một Quyền phép cao trọng hơn mình, tức là ĐC CHÚA TRỜI, nhƣ là tuyệt 

điểm của tƣ tƣởng mình, và hy vọng rằng một ngày kia, trong cõi đời sau, ta sẽ 

hiểu đƣợc những lẽ mầu nhiệm của sự thực hữu (hoặc: sự sống).  

Vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên  

Các nhà thiên văn học phỏng định rằng Ngân hà mà trái đất và thái dƣơng hệ thống 

thuộc về đó, có hơn 30 tỷ mặt trời, nhiều cái lớn hơn mặt trời của chúng ta bội 

phần; vả mặt trời của chúng ta lớn hơn trái đất một triệu rƣỡi lần. Ngân hà có hình 

nhƣ một chiếc đồng hồ mỏng, đƣờng kính từ đầu nầy tới đầu kia là 200 ngàn năm 

ánh sáng; một năm ánh sáng là khoảng đƣờng mà ánh sáng vƣợt qua trong một 

năm với tốc độ 186.000 dặm (chừng 300.000 cây số) một giây đồng hồ. Vả, có rất 
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ít là 100.000 nhóm tinh tú giống nhƣ Ngân hà, và một vài nhóm cách nhau hàng 

triệu năm ánh sáng. Và mọi sự nầy có thể chỉ là một chấm nhỏ trong không gian vô 

biên, vô tận.  

1:2 đến 2:3 -- "Bảy ngày. " 

Chúng ta chẳng biết đây là những ngày có 24 giờ, hay là những thời kỳ dài kế tiếp 

nhau, hay là các khoảng xen vào giữa những thời kỳ ấy. Chữ "ngày" có nhiều 

nghĩa khác nhau. Chữ "ngày" ở 1:5 dùng để chỉ về sự sáng. Ở 1:8, 13 dƣờng nhƣ 

có nghĩa là một ngày 24 giờ. Ở 1:14, 16 dƣờng nhƣ có nghĩa là ban ngày 12 giờ. Ở 

2:4 (2) dƣờng nhƣ gồm cả thời kỳ sáng tạo. Trong những khúc sách nhƣ Gio Ge 

2:18, Cong Cv 2:20, GiGa 16:23, hai chữ "ngày đó" dƣờng nhƣ chỉ về cả kỷ 

nguyên đạo Đấng Christ. Trong những khúc sách nhƣ IITi 2Tm 1:12, dƣờng nhƣ 

chỉ về kỷ nguyên sau lúc Chúa tái lâm. Còn theo Thi Tv 90:4 và IIPhi 2Pr 3:8, thì 

"ở trƣớc mặt Chúa một ngày nhƣ ngàn năm, ngàn năm nhƣ một ngày." Vậy, chúng 

ta chớ quá độc đoán về kỳ gian của sáu ngày sáng tạo. 

Nhƣng bất cứ kỳ gian của nó là chừng nào, chúng ta cũng hãy nhớ rằng công việc 

của mỗi ngày đã thành tựu nhƣ là kết quả do mạng lịnh Đức Chúa Trời. Đoạn nầy 

không phải là một bài luận về khoa học, nhƣng giống nhƣ một bài thơ hoặc một bài 

ca nhiều hơn. Tuy nhiên, nó ăn hiệp rất lạ lùng với môn sanh vật học và môn động 

vật học ngày nay.  

Ngày thứ nhứt (SaSt 1:2-5) 

Sự sáng. -- Sự sáng chắc đã gồm trong "trời đất" mà Đức Chúa Trời dựng nên lúc 

"ban đầu." Nhƣng mặt địa cầu chắc còn tối tăm, vì vỏ địa cầu đang nguội lần, là 

một khối hiu quạnh sôi sùng sục và có nƣớc sôi bao phủ, chắc đã bốc lên nhiều lớp 

sƣơng mù và hơi dày, che khuất hẳn ánh sáng mặt trời. Sự sáng và sự liên tiếp của 

ngày và đêm đã đƣợc thiết lập trên mặt địa cầu khi sự nguội lần đã giảm bớt mật 

độ của sƣơng mù, đủ cho ánh sáng thấu qua. Tuy nhiên, mãi đến ngày thứ tƣ, mặt 

trời mới xuất hiện, mắt xem thấy đƣợc.  

Ngày thứ hai (SaSt 1:6-8) 

Khoảng không. -- gọi là "trời" đây chỉ về bầu không khí, hoặc lớp khí trời, ở giữa 

trái đất có nƣớc bao phủ và các từng mây bên trên. Có khoảng không nầy là vì 

nƣớc của trái đất càng nguội hơn; tuy nhiên, mặt trái đất còn nóng đủ để làm ra 

mây che khuất mặt trời.  

Ngày thứ ba (1:9-13) 

Đất đai và cây cối. -- Cho tới bây giờ, dƣờng nhƣ mặt trái đất đã bị nƣớc phủ kín 

hết; ấy vì lớp vỏ mỏng mới kết thành luôn luôn nứt vỡ, chắc đã giữ cho mặt trái đất 

trơn tru, nhƣ một trái cầu bằng nƣớc vậy. Nhƣng khi lớp vỏ nguội hơn, dày hơn và 

bất động hoặc ít hoặc nhiều, thì nó bắt đầu cong lên, các hải đảo và địa lục bắt đầu 
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hiện ra. Chƣa có mƣa, nhƣng các lớp sƣơng dày nhuần tƣới đất đai mới tạo thành 

khi ấy tự nó vẫn còn nóng. Khắp nơi có khí hậu nhiệt đới, cây cối chắc đã mọc lên 

mau chóng và rất nhiều; rồi do biết bao nhiêu lần dìm xuống và cất lên liên tiếp, 

cây cối ấy biến thành những lớp than mà ta có ngày nay.  

Ngày thứ tƣ (1:14-19) 

Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. -- Nhƣng vì sáng nầy chắc đã đƣợc dựng nên lúc 

"ban đầu." "Ngày thứ nhứt," ánh sáng của chúng chắc đã thấu qua những lớp 

sƣơng của trái đất (1:3), nhƣng chính chúng thì chƣa lộ ra. Bây giờ, vì các đám 

mây bớt mật độ, là kết quả do trái đất càng nguội thêm, nên trên mặt trái đất thấy 

chúng đƣợc. Khi mặt đất không còn nhận chịu sức nóng từ bên trong. Nhƣng chỉ 

còn nhờ mặt trời mà có sức nóng, thì liền có thời tiết. Bấy giờ các cuộc phát triển 

địa chất chắc đã chậm lại và gần nhƣ ngừng hẳn.  

Ngày thứ năm (1:20-25) 

Biển, cá và chim. -- Hãy chú ý sự tấn triển: Ngày thứ nhứt và ngày thứ hai có 

những vật vô tri giác; ngày thứ ba có sự sống thảo mộc; ngày thứ năm có sự sống 

động vật.  

Ngày thứ sáu (1:24-31) 

Đất đai, súc vật và loài ngƣời. -- Rốt lại, trái đất đã sẵn sàng làm nơi ở của ngƣời; 

Đức Chúa Trời bèn làm nên ngƣời theo hình ảnh Ngài, và ban cho ngƣời quyền cai 

trị trái đất cùng mọi loài trên đất. Chắc Đức Chúa Trời đã rất hài lòng về công việc 

của Ngài, vì Ngài thấy mọi công trình đó "thật rất tốt lành" (1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 

31). Nhƣng chẳng bao lâu bức tranh đã đổi ra ảm đạm. Đức Chúa Trời chắc đã biết 

trƣớc sẽ xảy ra nhƣ vậy, và chắc đã coi tất cả công trình sáng tạo loài ngƣời chỉ 

nhƣ một bƣớc đi tới thế giới vinh hiển sẽ còn từ bức tranh đó lộ ra, theo nhƣ có mô 

tả trong những đoạn chót của sách Khải Huyền.  

Ngày thứ bảy (2:1-3) 

Đức Chúa Trời yên nghỉ. -- Không phải là yên nghỉ tuyệt đối (GiGa 5:7), nhƣng là 

yên nghỉ sau công trình sáng tạo đặc biệt nầy. Đó là nền tảng của ngày Sa-bát 

(XuXh 20:11). Xin chú ý rằng ngày thứ bảy không có "buổi chiều." Nó có liên 

quan thần bí với Thiên đàng (HeDt 4:4, 9). Con số "bảy" có thể đứng trong cơ cấu 

vũ trụ, vƣợt quá sự hiểu biết của loài ngƣời bội phần.  

Bí Chú Khảo Cổ: Những truyện tích của xứ Ba-by-lôn về công cuộc sáng tạo  

Những năm gần đây, trong đống di tích của các thành Ba-by-lôn, Ni-ni-ve, Nipput 

và Ashur, ngƣời ta đã tìm thấy nhiều bản ca về công cuộc sáng tạo, dƣới nhiều 

hình thức, ghi trên các tấm bảng lƣu hành từ trƣớc thời Áp-ra-ham, giống hệt nhƣ 

"Bài ca Sáng Tạo" trong sách Sáng thế ký. 

Có "bảy tấm bảng" (hoặc thời kỳ) về công cuộc sáng tạo: "Ban đầu" có một "vực 
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sâu nguyên thủy," có "những nƣớc hỗn loạn" gọi là "vực." Các thần đã "tạo thành 

muôn vật," đã làm ra "khoảng không ở trên và khoảng không ở dƣới," đã "lập vững 

các từng trời và trái đất." Ngày thứ tƣ, các thần đã "đặt những ngôi sao đúng chỗ," 

đã "làm cho cỏ xanh mọc lên," đã "dựng nên loài thú ngoài đồng, gia súc và mọi 

vật sống." Đến ngày thứ sáu, các thần "làm nên ngƣời bằng bụi đất; ngƣời trở nên 

loài sống; ngƣời và vợ ở chung, kết bạn với nhau; một cái vƣờn là nơi họ ở, và họ 

chẳng biết đến y phục." Ngày thứ "bảy" đƣợc chỉ định làm "ngày thánh," và "có 

lịnh phải ngừng mọi công việc." 

Những truyện tích sáng tạo của ngƣời Ba-by-lôn và ngƣời A-si-ri nầy đều thiên về 

thuyết đa thần quá đáng. Nhƣng vì có rất nhiều điểm giống nhƣ truyện tích trong 

sách Sáng thế ký, nên dƣờng nhƣ cả hai truyện có cùng một nguồn. Điều nầy há 

chẳng chứng tỏ rằng một vài ý tƣởng của sách Sáng thế ký đã in sâu trong trí nhớ 

của những ngƣời thƣợng cổ ở trên mặt đất, sao? rằng các nhơn chủng, một khi tách 

khỏi dòng giống lựa chọn của Đức Chúa Trời và sa xuống vòng thờ lạy hình tƣợng, 

vẫn thọ hƣởng và lƣu truyền di phẩm của một chơn lý mà họ đã đem đồng hóa với 

nền văn hóa quốc gia của mình, sao? Những truyền thoại đại bại nầy há chẳng làm 

chứng cho cái thực sự rằng đã có một nguyên bổn từ Đức Chúa Trời mà ra, sao?  

Bí Chú Khảo Cổ: Nhứt thần luận nguyên thủy  

Kinh thánh trình bày rằng loài ngƣời phát nguyên với lòng tin tƣởng Nơi Một Đức 

Chúa Trời Duy Nhất, rằng sự thờ lạy hình tƣợng theo thuyết đa thần về sau mới 

bành trƣớng. Đó là trái hẳn với lý thuyết kim thời rằng ý niệm về một Đức Chúa 

Trời duy nhứt đã lần lần phát triển từ bái vật giáo. Mới đây, quan điểm của Kinh 

Thánh đã đƣợc khảo cổ học xác nhận. Tấn sĩ Stephen Langdon, thuộc Đại học 

đƣờng Oxford, đã nhận thấy những bi văn tối cổ của xứ Ba-by-lôn nêu lên rằng tôn 

giáo đầu tiên của loài ngƣời là tin nơi một Đức Chúa Trời duy nhứt, rồi từ dó mới 

mau lẹ sa xuống chủ nghĩa đa thần và sự thờ lạy hình tƣợng(1). 

Huân tƣớc Flinders Petrie nói rằng tôn giáo nguyên thủy của Ai-cập là tôn giáo độc 

thần. 

Năm 1898, Sayce báo cáo rằng trên ba tấm bảng của Anh quốc Bảo tàng viện, về 

thời vua Hammurabi, ông đã khám phá đƣợc mấy chữ: "Jahwe (Giê-hô-va) là Đức 

Chúa Trời." 

Mới đây, nhiều nhà nhơn loại học trứ danh đã báo cáo rằng giữa vòng các chủng 

tộc thƣợng cổ, đã có sự tín ngƣỡng phổ thông nơi Đức Chúa Trời Cao cả độc nhứt 

vô nhị(2).  

"Gốc tích trời và đất " (SaSt 2:4-4:26) 

Mấy đoạn nầy thƣờng khi gọi là "truyện tích thứ hai" về sự sáng tạo. Thoạt đầu có 

lời nhắc đến tình trạng hiu quạnh của trái đất (2:5, 6), rất ứng hợp với phần đầu 

"ngày thứ ba" của "truyện tích thứ nhứt" (1:9, 10) rồi tới mấy chi tiết mà truyện 

tích thứ nhứt bỏ sót; đoạn, bắt đầu kể sự sa ngã của loài ngƣời. Truyện tích nầy có 
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tánh chất bổ túc, chớ không mâu thuẫn. Những chi tiết phụ thêm thì chẳng phải là 

mâu thuẫn đâu. 

Ai là tác giả nguyên thủy của tài liệu nầy? Nó chuyển truyện tích xuống tới thế hệ 

thứ 6 của dòng dõi Ca-in (4:17-22), và kết thúc trong lúc A-đam còn sống (ông 

sống đến tận thế hệ thứ 8 của dòng dõi Sết -- 5:4-25). Nhƣ vậy, mọi biến cố trong 

tài liệu nầy đã xảy ra trong đời A-đam. Nếu chữ viết chƣa đặt ra khi A-đam còn 

sống, thì ông há chẳng có thể thuật đi thuật lại mọi sự nầy trong chốn gia đình, đến 

nỗi ít ra đại ý của nó in hình trong trí óc ngƣời ta cho tới lúc đặt chữ viết, sao? 

Môi-se há chẳng có thể ghi chép đại khái truyện tích loài ngƣời sa ngã theo chính 

lời A-đam đã kể, sao?  

2:4-17 -- Vƣờn Ê-đen  

Trong đoạn 1, Đấng Tạo Hóa đƣợc xƣng là Đức Chúa Trời (Elohim ), tức là thông 

danh (nom générique ) của Đấng Cao Cả. Đây lại xƣng Ngài là "Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời" (Jehovah Elohim ), tức là biệt danh của Ngài. Đó là bƣớc thứ nhứt 

trong phƣơng thức dài dặc của Đức Chúa Trời tự khải thị. 

"Chƣa có mƣa, song có hơi nƣớc." Điều nầy chắc có nghĩa rằng trong một thời 

gian, trƣớc khi có mƣa, trái đất đã đƣợc nhuần tƣới bằng những lớp sƣơng mù dày 

dặc, vì lúc ấy mặt địa cầu còn nóng lắm, do đó hơi nƣớc rất đặc, đến nỗi những 

giọt mƣa mát mẻ ở vành ngoài của các đám mây cũng lại biến thành hơi nƣớc 

trƣớc khi xuống tới mặt đất. 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vƣờn" (câu 8). Về vị trí, xin xem trang 63. 

"Cây sự sống" (câu 9, 3:29) có lẽ thật là món ăn để đƣợc bất tử, tỏ ra sự bất tử của 

chúng ta tùy thuộc một cái gì ở bên ngoài ta. Cây nầy lại sẽ dành cho những ai đã 

giặt áo mình trong Huyết Chiên Con (KhKh 2:7, 22:2, 14). 

"Cây biết điều thiện và điều ác" (9, 17) thì "ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí 

khôn" (SaSt 3:6). Dầu tánh chất của cây nầy thật là gì đi nữa, -- là một cây thật, 

hay là hình bóng hoặc tƣợng trƣng, -- nhƣng ít ra một phần yếu tố của tội lỗi 

A-đam và Ê-va cũng là điều nầy: Chuyển quyền kiểm soát đời mình từ Đức Chúa 

Trời qua chính mình. Đức Chúa Trời đã phán bảo họ đại khái rằng họ có quyền 

làm bất cứ điều chi mình muốn. Trừ Ra một điều. Đó là thử xem họ có vâng lời 

Ngài hay không? Đang khi họ tự chế, thì Đức Chúa Trời là Chủ của họ. Một khi họ 

bất kể mạng lịnh của Đức Chúa Trời mà làm điều cấm duy nhứt đó, thì họ tự tôn 

mình làm chủ mình. Đó há chẳng phải yếu tố của tội lỗi loài ngƣời sao? Tức là tự 

nhận điều khiển đời mình cho hợp theo ý mình. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời định 

cho loài ngƣời sống đời đời, và điều kiện duy nhứt là phải vâng lời Ngài. Loài 

ngƣời đã thất bại. Bấy giờ bắt đầu phƣơng thức cứu chuộc dài dặc nhƣng chậm 

chạp, bởi một Cứu Chúa, nhờ Ngài mà loài ngƣời có thể đƣợc lại địa vị đã mất. Sự 

sống tuyệt đối chỉ có trong sự vâng lời tuyệt đối.  

2:18-25 -- Sự dựng nên ngƣời nữ  
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1:27 đã tuyên bố rằng ngƣời đƣợc dựng nên có nam, có nữ. Tới đây, cách dựng nên 

ngƣời nữ đƣợc kể lại đầy đủ hơn. Tại đây, lúc khởi đầu của loài ngƣời và của Sách 

Thánh, nguyên thủy thiên thƣợng và tánh chất thánh khiết của hôn nhơn đã đƣợc 

xác định: Một ngƣời nam, một ngƣời nữ, một thịt (câu 24). 

Kinh Thánh hình dung hôn nhơn nhƣ là đạo nghĩa trần gian đối chiếu với mối liên 

quan giữa Đấng Christ và Hội Thánh (Eph Ep 5:25-32, KhKh 19:7, 21:2-9). Hội 

Thánh đƣợc xƣng là "Tân Phụ" của Đấng Christ. Tân phụ của A-đam đƣợc làm 

nên bởi sƣờn ông đang khi ông ngủ (câu 21, 22). Đó có thể là bức tranh nguyên 

thủy về Hội Thánh: Tân phụ của Đấng Christ, đƣợc tạo nên bởi "huyết và nƣớc" từ 

cạnh sƣờn Đấng Christ chảy ra, đang khi Ngài "ngủ" trên Thập tự giá (GiGa 19:34, 

IGi1Ga 5:6, 8). 

"Trần truồng, mà chẳng hổ thẹn" (câu 25). Có lẽ họ đƣợc bao phủ bằng sự sáng cao 

khiết của Đức Chúa Trời, cũng nhƣ Đức Chúa Jêsus khi Ngài hóa hình vậy (Mac 

Mc 9:3). Sự sáng nầy đã biến mất khi tội lỗi xen vào; song một ngày kia, nó lại sẽ 

bao phủ những ngƣời đƣợc cứu chuộc (KhKh 3:4, 21:23). Theo chỗ ta biết, trong 

mọi loài Đức Chúa Trời dựng nên, chỉ có loài ngƣời mặc quần áo, đó là dấu hiệu tỏ 

ra bổn tánh tội lỗi của chúng ta và là chứng cớ thầm lặng về chơn lý nguyên thủy.  

Vị trí của vƣờn Ê-đen  

Vƣờn ở trên bờ sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ, tại nơi hai sông nầy gặp sông 

Bi-sôn và sông Ghi-hôn (SaSt 2:10-14). Chƣa chỉ đúng đƣợc vị trí sông Bi-sôn và 

sông Ghi-hôn. Sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ phát nguyên từ miền núi Causase, 

ở Tây nam Á Châu, chảy về phía Đông nam, rồi đổ vào vịnh Ba-tƣ, là một vũng 

của Ấn độ dƣơng. 

Vậy, ta có thể nói rằng loài ngƣời đã đƣợc dựng nên và đặt trên đất, vào khoảng 

gần giữa mặt địa cầu; vì khu vực sông Ơ-phơ-rát và núi Caucase ở gần trung tâm 

của đông bán cầu, vốn rộng lớn hơn tây bán cầu. 

Nói chung, các nhà nhơn chủng học đều nhận xét rằng khu vực nầy là nơi phát tích 

mọi chủng tộc của loài ngƣời. Từ khu vực nầy sản xuất con bò, dê, chiên, ngựa, 

heo, chó, và phần nhiều gia súc. Tại đây cũng phát sanh trái táo, đào, lê, mận, anh 

đào, mộc qua, dâu, phúc bồn tử, nho, ô-li-ve, vả, chà là, hột giẻ, lúa mì, lúa mạch, 

lúa kiều mạch, đậu, cây gai, rau dền, củ cải, hành, và hầu hết trái cây cùng rau cỏ 

của chúng ta. Đó là nơi loài ngƣời phát xuất.  

Xứ Ba-by-lôn  

Một số ngƣời tƣởng rằng vùng cao nguyên xứ Ạc-mê-ni, nơi nguồn sông Ơ-phơ-rát 

và sông Ti-gơ-rơ (có lẽ thời ấy chƣa cao hơn mặt biển nhiều nhƣ ngày nay), có thể 

là vị trí đặc biệt của vƣờn Ê-đen. Dầu vậy, theo truyền thoại và theo phần đông 

ngƣời đồng ý, thì vị trí của vƣờn Ê-đen chính là xứ Ba-by-lôn, gần cửa sông 

Ơ-phơ-rát. "Edin " là tên thời thƣợng cổ của đồng bằng Ba-by-lôn. 

Hiện nay, sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ gặp nhau chừng 100 dặm phía trên vịnh 
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Ba-tƣ. Đƣơng thời Áp-ra-ham, vịnh nầy ăn sâu vào địa lục đến tận U-rơ, và hai 

sông nầy đổ vào vịnh bởi nhiều nhánh riêng biệt, theo nhƣ những dòng chấm trên 

bản đồ ở trang 64 chỉ tỏ. Cả đồng bằng Ba-by-lôn do phù sa của hai con sông nầy 

kết thành. Lòng hai con sông nầy thƣờng hay đổi chiều. 

Có lẽ đƣơng thời A-đam, hai sông nầy hợp nhau một quãng, rồi lại chia ra trƣớc 

khi đổ vào vịnh Ba-tƣ. 

Vƣờn Ê-đen ở trên dòng sông hợp nhứt, khoảng giữa chỗ hợp lại và chỗ chia ra, và 

nhƣ vậy, chia thành bốn "ngả"(2) (2:10). Hai con sông cứ chảy tới bờ phía Đông và 

bờ phía Tây của vịnh Ba-tƣ, và đƣợc gọi là Bi-sôn và Ghi-hôn. Trên những bi văn 

thƣợng cổ, vịnh Ba-tƣ đƣợc gọi là một "con sông." Thủy triều của nó lên cao 

chừng 3 thƣớc, làm cho những dòng sông nầy nhô lên, trông giống nhƣ "đầu" 

ngƣời vậy.  

Bản đồ số 20 -- Nơi loài ngƣời phát tích  

Bí Chú Khảo Cổ: Eridu, vƣờn Ê-đen theo truyền thoại  

Chỗ đặc biệt mà truyền thoại xác định là vị trí vƣờn Ê-đen chính là một nhóm gò 

nỗng cách U-rơ 12 dặm về phía Nam, gọi tên là Eridu (Abu Sharem ). Giác trụ của 

Weld có ghi rằng hai vua đầu tiên trong lịch sử đã trị vì ở Eridu.  

Các bi văn cổ xứ Ba-by-lôn ghi rằng: "Gần Eridu có một khu vƣờn, trong đó có 

một cây thiêng liêng, mầu nhiệm, gọi là cây sự sống, do các thần trồng. Rễ nó ăn 

sâu, còn nhánh lên cao tận trời, có các thần linh canh giữ, và không ai tới gần bên 

cây đƣợc." 

Di tích của Eridu đã do Hall và Thompson đào bới năm 1918-1919. Hai ông nầy 

thuộc Anh quốc Bảo tàng viện, đã thấy bằng cớ tỏ rõ Eridu vốn là một đô thị thạnh 

vƣợng có văn hóa, và đƣợc tôn trọng nhƣ là nơi phát tích của loài ngƣời.  

Khu vực Eridu  

Cuộc đào bới đã tỏ ra rằng trong những thời kỳ lịch sử đầu tiên mà ta đƣợc biết, 

khu vực chung quanh Eridu có cƣ dân đông đúc, và trải qua bao nhiêu thế kỷ, là 

trung tâm thông trị thế giới. Tại khu vực nầy, ngƣời ta đã tìm đƣợc nhiều bi văn cổ 

nhứt và quí giá nhứt. 

U-rơ, nơi sanh trƣởng của Áp-ra-ham, chỉ cách Eridu 12 dặm. 

Fara, nơi sanh trƣởng của Nô-ê theo truyền thoại, cách Eridu 70 dặm. 

'Obeid (Al 'Ubaid), nơi tìm đƣợc tài liệu lịch sử lâu đời nhứt, chỉ cách Eridu 15 

dặm. 

Lagash, nơi tìm đƣợc những thơ viện thƣợng cổ rộng lớn, chỉ cách Eridu 60 dặm. 

Nippur, một trung tâm thơ viện khác, cách Eridu 100 dặm. 

Ê-rết (SaSt 10:10), một trong những đô thị của Nim-rốt, cách Eridu 50 dặm. 

Larsa, nơi tìm thấy giác trụ của Weld, cách Eridu chừng 40 dặm. 

Ba-by-lôn chỉ cách Eridu 150 dặm.  
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Đoạn 3 -- Loài ngƣời sa ngã  

Sự sa ngã của loài ngƣời xảy ra do sự xảo trá và mƣu chƣớc của con rắn. Theo 

Kinh Thánh chép, thì con rắn tự nó nói đƣợc. Nhƣng các đoạn Kinh Thánh khác 

chỉ tỏ rằng chính là Sa-tan đã nói bởi con rắn (IICo 2Cr 11:3, 14, KhKh 12:9, 

20:2). Lúc đó A-đam và Ê-va ở một mình, chẳng có bầu bạn nào trừ ra các súc vật, 

và ông bà có vẻ thân mật với chúng lắm (SaSt 2:19, 20). Có ngƣời tƣởng rằng 

nguyên thủy con rắn đứng thẳng đƣợc, rất đẹp đẽ, và tự nhiên thích hợp nhứt để 

làm dụng cụ của Sa-tan. Nó dụ dỗ A-đam và Ê-va không vâng lời Đấng Tạo Hóa 

của họ. Việc khủng khiếp đã xảy ra. Tấm vải liệm của tội lỗi, tối tăm, làm lụng khó 

nhọc, đau đớn và sự chết phủ trên một thế giới mà Đức Chúa Trời đã làm nên rất 

đẹp đẽ và "rất tốt lành" (1:31). Không vâng lời Chúa, nên sanh ra tội lỗi và sự chết.  

Tại sao Đức Chúa Trời làm nên ngƣời có thể phạm tội?  

Đức Chúa Trời há có thể dựng nên ngƣời một cách khác, trừ ra làm họ nhƣ một cái 

máy, hoặc nhƣ con vật chỉ do trực giác sai khiến? Há có thể có một loài thọ tạo có 

ý niệm đạo đức mà lại không có quyền lựa chọn sao? Tự Do là điều Đức Chúa Trời 

phú bẩm cho loài ngƣời: Tự do tƣ tƣởng, tự do lựa chọn, tự do tín ngƣỡng, -- mặc 

dầu loài ngƣời dùng sự tự do ấy để chối bỏ và không vâng lời Đức Chúa Trời 

mình. 

Trong một tai nạn xe lửa kia, ngƣời thợ máy đáng lẽ có thể nhảy ra ngoài để cứu 

mạng mình, nhƣng đã ở nguyên tại chỗ, thi hành phận sự, do đó, ông cứu đƣợc 

hành khách, nhƣng lại bỏ mạng. Họ bèn dựng đài kỷ niệm, chẳng phải cho đoàn xe 

lửa, vì nó chỉ làm việc máy móc buộc nó phải làm, nhƣng cho ngƣời thợ máy, vì 

ông đã tự ý lựa chọn mà liều mình để cứu hành khách. Sự vâng lời Đức Chúa Trời 

sẽ có giá trị gì nếu trong bổn tánh ta không có một ý hƣớng làm trái lại? Nhƣng 

nếu ta vâng lời Đức Chúa Trời bởi tự ý lựa chọn và bởi chống lại sự xui giục mạnh 

mẽ của bổn tánh mình, thì sự vâng lời đó mới là do tâm tình cƣơng nghị. 

Nhƣng Đức Chúa Trời há chẳng biết trƣớc rằng loài ngƣời sẽ phạm tội sao? 

Có chớ, và Ngài cũng biết trƣớc những hậu quả khủng khiếp, tối hậu nữa. Chúng ta 

chịu đau khổ quá, và nhiều lần tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại tạo nên một thế 

giới nhƣ vậy? Nhƣng ngày kia, khi mọi sự đã tới chỗ thực hiện chung kết, thì sự 

đau đớn của ta sẽ hết, ta chẳng còn ngạc nhiên nữa, và cùng với những ngƣời đƣợc 

cứu chuộc của mọi thời đại, chúng ta sẽ hòa tiếng hát: "A-lê-lu-gia!" vô tận để ngợi 

khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã dựng nên chúng ta nhƣ vậy đó, và vì Ngài cứ dắt 

dẫn ta đến sự sống, vui mừng, vinh hiển trong cõi đời đời vô tận (KhKh 19:1-8).  

Ảnh hƣởng của tội lỗi trên cõi thiên nhiên  

Đây, trong những trang đầu Kinh Thánh, chúng ta thấy lời giải thích khởi thủy về 

cõi thiên nhiên đúng nhƣ tình trạng của nó ngày nay: Ngƣời ta thƣờng ghét loài rắn 

(SaSt 3:14, 15) đờn bà đau đớn khi sanh con (3:15) trái đất tự nhiên sanh nhiều loài 

cỏ vô ích, còn cây cỏ dùng làm lƣơng thực thì phải trồng trọt rất khó nhọc 
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(3:17-19) cũng có lời giải thích khởi thủy về căn nguyên ngày yên nghỉ (2:2, 3), 

căn nguyên của hôn nhơn (2:24), và có dự ngôn về Đấng Christ trong "dòng dõi 

ngƣời nữ" (3:15) và trong tế lễ chuộc tội (4:4).  

"Dòng dõi ngƣời nữ " (câu 15) 

Đây, ngay sau khi loài ngƣời sa ngã, Đức Chúa Trời ban lời tiên tri và quyết chắc 

rằng nhờ "dòng dõi ngƣời nữ," sự dựng nên loài ngƣời sẽ còn đƣợc chứng tỏ là 

thành công mỹ mãn. Đó là lời đầu tiên trong Kinh Thánh ngụ ý nói tới Đấng Cứu 

Chuộc hầu đến. Chữ "ngƣời(1)" ở câu 15 tỏ ra rằng chỉ nói đến một ngƣời thôi. Chỉ 

có một ngƣời dòng dõi của Ê-va do ngƣời nữ sanh ra, chớ không do ngƣời nam. 

Đây, ngay đầu truyện tích Kinh Thánh, đã có dự ngôn nguyên thủy về Đấng Christ; 

rồi lần qua các trang, những lời ngụ ý, dự ngôn, hình ảnh mập mờ, hình bóng và 

những lời tuyên bố tỏ tƣờng càng lâu càng rõ, càng nhiều, đến nỗi khi chấm hết 

Cựu Ƣớc, thì đã có một bức tranh khá đầy đủ của Đấng Christ.  

"Mẹ của cả loài ngƣời " (câu 20) 

Ơn cứu chuộc bởi Đấng Christ căn cứ trên sự duy nhứt của loài ngƣời. Tội lỗi của 

một ngƣời đã gây nên sự chết, và sự chết của một Ngƣời đã đem lại ơn cứu chuộc 

khỏi tội lỗi (RoRm 5:12-19).  

 

Bí Chú Khảo Cổ: Truyền thoại của xứ Ba-by-lôn về loài ngƣời sa ngã  

Những bi văn thƣợng cổ của xứ Ba-by-lôn nói nhiều đến "cây sự sống" và loài 

ngƣời đã bị đuổi xa cây ấy do ảnh hƣởng của một tà thần mƣợn hình con rắn; và 

những chê-ru-bin đứng canh giữ đã ngăn cản không cho loài ngƣời trở về bên cây 

ấy. 

Trong số những tấm bảng nầy có truyện tích "Adapa, " giống hệt nhƣ truyện tích 

A-đam trong Kinh Thánh, đến nỗi "Adapa " đƣợc gọi là A-đam của xứ Ba-by-lôn: 

"Adapa, dòng dõi của loài ngƣời, vốn là kẻ khôn ngoan ở Eridu, và không chỗ 

trách đƣợc. Song ông đã làm mếch lòng các thần bởi sự hiểu biết của mình, nên rồi 

phải chết, không đƣợc ăn thực phẩm sanh mạng. Ông làm cho ai nấy bị bịnh tật. 

Các thần nói rằng ông sẽ không đƣợc yên nghỉ, và mặc áo tang cho ông." (Xem 

sách "Monuments and the Old Testament " của Price ). 

Có hai cái ấn thời cổ dƣờng nhƣ vẽ đúng bức tranh mà sách Sáng thế ký đã mô tả 

bằng lời. 

Ấn "Cám dỗ " tìm đƣợc giữa các tấm bảng thƣợng cổ của xứ Ba-by-lôn và hiện 

nay đặt ở Anh quốc Bảo tàng viện, dƣờng nhƣ liên quan rõ ràng với truyện tích 

Vƣờn Ê-đen. Chính giữa có một cái cây, bên hữu có ngƣời nam; bên tả có ngƣời 

nữ đang hái trái, đằng sau ngƣời nữ có con rắn đứng thẳng, dƣờng nhƣ đang nói 

thầm với bà. 

Ấn "A-đam và Ê-va " do Tấn sĩ E.A. Speiser, thuộc Bảo tàng viện của Đại học 
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đƣờng Pennsylvania, tìm thấy năm 1932, gần chơn gò nỗng Tepe Gawra, cách 

thành Ni-ni-ve 12 dặm về phía Bắc. Ông cho rằng ấn nầy có từ năm 3500 T.C., và 

nó "nhắc lại rõ ràng truyện tích A-đam và Ê-va: " Một ngƣời nam lõa thể và một 

ngƣời nữ lõa thể, bƣớc đi dƣờng nhƣ hoàn toàn thất vọng, có con rắn theo sau. Ấn 

nầy có đƣờng kính chừng 2 phân rƣỡi, và khắc trên đá. Hiện nay nó đặt tại Bảo 

tàng viện của Đại học đƣờng Philadelphia.  

Sự quan trọng của những bi văn thƣơng cổ nầy. -- Những tài liệu cổ nầy, ghi trên 

đá và đất sét chính lúc khởi đầu lịch sử, tại nơi phát tích của loài ngƣời, đƣợc bảo 

tồn dƣới bụi đất của các thời đại, và rốt lại bây giờ đƣợc cái cuốc của nhà khảo cổ 

đem ra ánh sáng, chính là bằng cớ hiển nhiên rằng các nét chính của truyện tích 

A-đam trong Kinh Thánh đã in sâu vào tƣ tƣởng của ngƣời thƣợng cổ.  

Các truyền thoại khác về sự sa ngã của loài ngƣời  

Ba-tƣ: Tổ tông chúng ta vốn hồn nhiên, đức hạnh, sung sƣớng, ở trong một cái 

vƣờn, tại đó có cây trƣờng sanh bất tử, cho đến khi một ác thần mƣợn hình con rắn 

hiện ra. Có lẽ họ nhận đƣợc truyền thoại nầy nơi Gia-phết, cũng nhƣ dân Hê-bơ-rơ 

đã nhận đƣợc truyền thoại của mình nơi Sem. 

Ấn Độ: Trong thời đại đầu tiên, loài ngƣời không có tội ác, tật bịnh, muốn chi 

đƣợc nấy, và sống lâu. 

Hi-lạp: Trong hoàng kim thời đại, những ngƣời đầu tiên trần truồng, không có tội 

ác và khổ nạn, đƣợc thông công không dứt với các thần, và đất tự nhiên sanh bông 

trái. 

Trung Hoa: Có truyền thoại về một thời kỳ hạnh phƣớc, khi ấy ngƣời ta có đồ ăn 

dƣ dật, và chung quanh có những thú vật sống hòa bình. 

Mông Cổ và Tây Tạng: Cũng có những truyền thoại tƣơng tự. 

Teutons (Đức quốc thời xƣa): Loài ngƣời nguyên thủy hƣởng cuộc đời yến tiệc 

không dứt. 

Hết thảy chủng tộc dã man: Có truyền thoại về một tình trạng văn minh hơn. 

Chắc hẳn A-đam đã kể lại truyện tích nguyên thủy của vƣờn Ê-đen cho 

Mê-tu-sê-la, Mê-tu-sê-la kể lại cho Nô-ê, Nô-ê kể lại cho các con trai mình; rồi 

trong các nền văn hóa quốc gia, truyện tích nầy đã biến đổi nhiều cách và thô lậu. 

Những truyền thoại nầy há chẳng làm chứng về một thực sự căn bản nguyên thủy 

sao?  

Đoạn 4 -- Ca-in và A-bên  

Giả định rằng khi A-đam và Ê-va mới đƣợc dựng nên, đã thành nhơn rồi, thì lúc 

giết A-bên, chắc Ca-in chừng 129 tuổi; vì sau đó ít lâu, Sết đã sanh ra, và lúc ấy 

A-đam đã 130 tuổi (SaSt 5:3). 

Tế lễ của A-bên (4:4) đƣợc Đức Chúa Trời tiếp nhận vì ông là ngƣời công bình 

(IGi1Ga 3:12), và vì ông dâng lên bởi đức tin (HeDt 11:4). Khi tội lỗi xen vào, thì 

dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời đã truyền lịnh dâng tế lễ nhƣ vậy. Dƣờng nhƣ đó là một 
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thứ hình bóng nguyên thủy về Đấng Christ chịu chết để đền tội loài ngƣời. 

Vợ của Ca-in (SaSt 4:17) chắc là em gái của ông, vì Ê-va là "mẹ của loài ngƣời" 

(3:20). A-đam có nhiều con trai,con gái mà Kinh Thánh không kể tên (5:4). Theo 

truyền thoại, thì ông sanh 33 con trai và 27 con gái. 

Nhƣ vậy, Ca-in phải sợ ai? (4:14). Trong khoảng 130 năm từ khi A-đam đƣợc 

dựng nên cho đến khi A-bên bị giết, nhiều thế hệ đã sanh ra, và tổng số loài ngƣời 

có lẽ đã lên tới mấy ngàn ngƣời. 

Dấu trên mình Ca-in (4:15). Bất cứ dấu nầy là gì, ngƣời ta chắc đã hiểu nghĩa của 

nó. Đó chắc là căn nguyên của chữ viết; dấu hình dung một ý tƣởng, và chẳng bao 

lâu, đã có nhiều dấu khác nhau cho nhiều ý tƣởng khác nhau. 

Thành của Ca-in (4:17) ở một nơi nào đó về phía Đông vƣờn Ê-đen, có lẽ chỉ là 

một làng gồm những túp lều thô sơ, có vách phòng vệ chung quanh, dùng làm trụ 

sở cho con cháu ông đã bị từ bỏ. 

Chủ nghĩa đa thê (4:19) chẳng bao lâu đã tiếp theo tội sát nhơn, trong gia đình 

Ca-in. Lúc khởi đầu, Đức Chúa Trời đã truyền lịnh rằng một ngƣời nam sống 

chung với một ngƣời nữ trong cuộc hôn nhơn (2:24). Nhƣng chẳng bao lâu, ngƣời 

nam đã sắp đặt cách khác.  

Bí Chú Khảo Cổ: Sự sử dụng kim khí trong thời thƣợng cổ  

Khi A-đam còn sống, con cháu ông đã học tập dùng đồng, sắt và chế ra nhạc cụ 

(câu 21, 22). 

Cách đây ít lâu, ngƣời ta cứ tƣởng rằng nhơn loại không biết dùng sắt trƣớc thế kỷ 

thứ 12. Những danh từ mà nhà sử học đã khảo cổ học đã dùng để chỉ các bƣớc tấn 

bộ liên tiếp của nền văn mình là; 

Cổ thạch khí thời đại: Dùng những viên đá không mài giũa ra hình chi hết. 

Tân thạch khí thời đại: Dùng đá, xƣơng và gỗ có mài giũa ra hình. 

Giữa đồng khí và tân thạch khí thời đại: Chuyển từ dùng đá qua dùng kim khí. 

Thanh đồng thời đại: 2500-1200 T.C..  

Thời đại đồ sắt: Từ năm 1200 T.C. trở đi.  

Năm 1933, Tấn sĩ H.E. FRANKFORT, thuộc Viện Đông phƣơng, đã tìm đƣợc 

trong di tích của thành Asmar, cách Ba-by-lôn chừng 100 dặm về phía Đông Bắc, 

một lƣỡi dao làm khoảng 2700 năm T.C.; nhƣ vậy, đã đẩy lui sự biết dùng sắt tới 

1500 năm. 

Những bi văn thƣợng cổ đã tỏ ra rằng xứ Ba-by-lôn chẳng hề có ngƣời không quen 

dùng kim khí ở đó. Đã tìm thấy dụng cụ bằng đồng trong di tích của một số đô thị 

trƣớc nạn nƣớc lụt (xem mục: "Đoạn 5, sách Sáng thế ký." 

Giác trụ của Weld ghi tên 10 vị vua trƣờng thọ đã trị vì trƣớc nạn lụt, có nói rằng 

các vua thứ 3, 5 và 6 trị vì tại một thành tên là "Badgurgurru. " Tên nầy nghĩa là 

"đô thị của những thợ đồng đỏ." Có lẽ đó là một truyền thoại về thành của Ca-in 

(4:17).  
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"Sách chép dòng dõi của A-đam " (5:1 đến 6:8) 

Đây là tài liệu thứ ba trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Nó chuyển đƣa 

truyện tích tới năm thứ 500 của đời Nô-ê (5:32). Có lẽ tài liệu nầy do A-đam thuật 

lại đầu tiên, do Hê-nóc và Mê-tu-sê-la tiếp tục, rồi do Nô-ê kết thúc. Có lẽ Nô-ê đã 

ghi tài liệu nầy và hai tài liệu trƣớc trên những tấm bảng đất sét, rồi đem chôn tại 

Sippar theo nhƣ truyền thoại. Có lẽ ông cũng sao lại những tấm bảng nầy và đem 

vào tàu.  

Đoạn 5 -- Gia hệ từ A-đam tới Nô -ê 

Tuổi thọ của các ông nầy ghi nhƣ sau đây: A-đam, 930 tuổi; Sết, 912 tuổi; Ê-nót, 

905 tuổi; Kê-nan, 910 tuổi; Ma-ha-la-le, 895 tuổi; Giê-rệt, 962 tuổi; Hê-nóc, 365 

tuổi; Mê-tu-sê-la, 969 tuổi; Lê-méc, 777 tuổi; Nô-ê, 950 tuổi. 

Ngƣời ta thƣờng giải thích tuổi thƣợng thọ của các ông nầy, dựa vào lý thuyết rằng 

tội lỗi chỉ mới bắt đầu có ảnh hƣởng độc hại trên loài ngƣời vốn phát sanh từ một 

bổn chất nguyên thủy là bất tử. Có ngƣời tƣởng đây là tên của những thời kỳ triều 

đại, chớ chẳng phải của những cá nhơn. Có ngƣời lại tƣởng rằng trong thời kỳ đó, 

một tháng đƣợc kể là một năm. Các nhà phê bình kim thời tự nhiên cho đó là thần 

thoại. 

Những số tuổi trong đoạn nầy cùng với đoạn 6, câu 3, tỏ ra có 1656 năm giữa sự 

dựng nên loài ngƣời và nạn nƣớc lụt. Có ngƣời nghĩ rằng vì gia phổ nầy và gia phổ 

ở đoạn 11, mỗi cái chỉ có 10 đời, nên có lẽ đã bị rút ngắn, cũng nhƣ gia phổ Đức 

Chúa Jêsus ở sách Ma-thi-ơ, đoạn 1, vậy. Song mấy chữ dùng luôn, là: "tuổi, ... 

sanh, ... hƣởng thọ," chống lại lý thuyết nầy.  

Hê-nóc (câu 21-24)  

Ông là ngƣời tốt hơn hết cả. Trong một xã hội gian ác khôn tả xiết, ông đã "đồng đi 

cùng Đức Chúa Trời." Ông sanh 622 năm sau khi A-đam đƣợc dựng nên, nên đã 

cùng sống với A-đam 308 năm. "Đức Chúa Trời tiếp ông đi" 69 năm trƣớc khi 

Nô-ê sanh ra, lúc ông mới có 365 tuổi. 

Cũng có một ngƣời nữa, là Ê-li, đƣợc biến hóa nhƣ vậy, không phải chết (IIVua 2V 

2). Có lẽ Hê-nóc và Ê-li đƣợc Đức Chúa Trời chỉ định để nêu lên trƣớc cái số phận 

hạnh phƣớc của các thánh đồ còn ở trong xác thịt khi Chúa tái lâm (ITe1Tx 4:17). 

Ngƣời Ả-rập có một thần thoại rằng Hê-nóc đã đặt ra chữ viết. Tân Ƣớc có nhắc 

đến một lời tiên tri của Hê-nóc (Giu Gd 1:14).  

Mê-tu-sê-la (câu 25-27)  

Ông sống lâu nhứt trong số 10 ngƣời nầy, đã hƣởng thọ 969 tuổi, và là con trai của 

Hê-nóc. Ông đồng sống với A-đam 243 năm và với Sem 98 năm: nhƣ vậy, ông là 

cái vòng nối liền vƣờn Ê-đen với thế giới trƣớc nạn nƣớc lụt. Ông qua đời chính 

năm xảy ra nạn nƣớc lụt.  

bib:Sa_5_1
bib:Sa_6_8
bib:Sa_5_32
bib:IIVua_1_2
bib:IIVua_1_2
bib:ITe_4_17
bib:Giu_1_14


Bí Chú Khảo Cổ: Sự trƣờng thọ trong thời kỳ nguyên thủy  

Berosus, một sử gia Ba-by-lôn, khoảng 300 T.C., đã căn cứ vào các tài liệu trong 

miễu thờ Marduk mà chép sử; ông sao lục những bi văn thƣợng cổ mà phần nhiều 

đã tìm thấy, rồi kể ra 10 vua trƣờng thọ đã trị vì trƣớc nạn nƣớc lụt, -- mỗi vua trị 

vì từ 10 ngàn tới 60 ngàn năm. Tên các vua ấy là: Aloros, Alaparos, Amelon 

Ammenon, Megalaros, Daonos, Eudorachos, Amenpsinos, Otiartes, và Xisuthros. 

Berosus nói rằng: "Nạn Đại hồng thủy xảy ra đƣơng thời Xisuthros. " 

Giác trụ của Weld và các bi văn ở Nippur cũng phù hợp với Berosus về mỗi đời trị 

vì lâu tới hàng vạn năm, nhƣng lại kể tên các vua trƣớc nạn nƣớc lụt nhƣ sau đây:  

Alulim trị vì tại Eridu 28.000 năm 

Alalmar trị vì tại Eridu 36.000 năm 

Emenluanna trị vì tại Badgurgurru 43.000 năm 

Kichunna trị vì tại Larsa 43.000 năm 

Enmangalanna trị vì tại Badgurgurru 28.000 năm 

Dumuzi trị vì tại Badgurgurru 36.000 năm 

Sibzianna trị vì tại Larak 28.000 năm 

Emenduranna trị vì tại Sippar 21.000 năm 

Uburratum trị vì tại Shuruppak 18.000 năm 

Zinsuddu (Utnapishtim ) trị vì tại Shuruppak 64.000 năm 

"Rồi nƣớc lụt phá hoại mặt đất." 

Đó chắc cũng là những vua mà Berosus đã ghi chép, song sau khi tiếng nói lộn xộn 

tại Ba-bên, thì tên đã kêu khác đi. Những tấm bảng ghi các tên nầy đã viết sau khi 

thời kỳ lịch sử bắt đầu. Khi nói về những thời kỳ tiền sử, dƣờng nhƣ ngƣời đời xƣa 

cũng bị cám dỗ nhƣ ngƣời đời nay, -- ấy là tăng gia quá đáng số năm của thế giới 

nguyên thủy. 

Ngoài ngƣời Ba-by-lôn ra, ngƣời Ba-tƣ, Ai-cập, Ấn-độ, Hy-lạp và nhiều dân khác 

cũng có truyền thoại về những ngƣời thƣợng cổ trên mặt đất sống rất lâu. Các 

truyền thoại ấy từ đâu mà có, nếu chẳng phải là vì những ngƣời thƣợng cổ thật đã 

sống lâu?  

Bí Chú Khảo Cổ: Đào bới tại các đô thị trƣớc nạn nƣớc lụt  

Ngƣời ta đã xác định đƣợc những đô thị ghi trên đây là nơi trị vì của các vua trƣớc 

nạn nƣớc lụt, trừ ra Badgurgurru. Cuộc đào bới di tích của những đô thị nầy và của 

nhiều đô thị khác trƣớc nạn nƣớc lụt, đã đem ra ánh sáng nhiều đặc điểm của sự 

sanh hoạt trƣớc nạn nƣớc lụt và đã cho ta thấy thế giới của những đoạn đầu sách 

Sáng thế ký là xác thực. 

Trong số các đô thị trƣớc nạn nƣớc lụt mà ngƣời ta đào bới lên có: Eridu, 'Obeid, 

Ê-rết (SaSt 10:10), Sura, Tepe, Gawra, U-rơ, Kish, Fara (Shuruppak ), Sippar 

(A-cát -- 10:10), Larsa, Jemdet Nasr. Nhờ di tích của những đô thị nầy, các nhà 

khảo cổ đã tiến đến gần sát khởi điểm đời sống định cƣ tại xứ Ba-by-lôn. 
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Trong số di vật của những dân tộc trƣớc nạn nƣớc lụt mà ngƣời ta tìm thấy ở các 

đóng hoang tàn nầy, có đồ gốm tô màu; đồ dùng bằng đá lửa; đồ dùng bằng hắc 

diệu thạch (obsidienne ); bình bằng lam ngọc; rìu bằng đồng; gƣơng soi bằng đồng; 

cuốc; lƣỡi liềm; các thứ đồ dùng bằng đá, đá lửa, đá thạch anh; lƣỡi câu; các kiểu 

thuyền; một lò nung ở dƣới đất; nhiều mẫu đồ gốm hóa thành pha-lê tuyệt đẹp; 

thuốc mà phụ nữ thời tiền sử dùng để kẻ lông mày và mí mắt; di tích bằng gạch của 

các miễu thờ, -- gạch nầy tô màu đỏ hoặc trát hồ; đồ gốm có vẽ hình màu rất đẹp, 

nhƣ mẫu kỷ hà học phức tạp, chim, một cái xe ngựa; và những công trình kiến trúc 

chứng tỏ "một nền văn minh tấn bộ lạ lùng."  

6:1-8 -- Tội ác thời trƣớc nạn nƣớc lụt  

"Các con trai của Đức Chúa Trời " (6:2) 

Ngƣời ta tƣởng rằng các con trai nầy hoặc là thiên sứ sa ngã mà thơ IIPhi 2Pr 2:4 

và Giu-đe 6 có nói đến, hoặc là những thủ lãnh trong gia tộc Sết đã cƣới gả lẫn lộn 

với dòng dõi Ca-in không kính thờ Đức Chúa Trời. Những cuộc hôn nhơn trái lẽ 

thƣờng nầy, bất cứ là thể nào, cũng đã làm cho trái đất đầy dẫy bại hoại và hung 

bạo. 

Đức Chúa Jêsus kể nạn nƣớc lụt là một thực sự lịch sử, và Ngài đã ví sánh ngày tái 

lâm của Ngài với thời kỳ Nô-ê (Mat Mt 24:27-29). Những việc đang xảy ra trên thế 

giới ngày nay khiến chúng ta tự hỏi phải chăng chính lúc nầy, thời kỳ Nô-ê có thể 

tái diễn? 

Số "120 năm" ở SaSt 6:3 dƣờng nhƣ chỉ về khoảng triển hạn nạn nƣớc lụt. Hoặc nó 

cũng có nghĩa là đời ngƣời bị rút ngắn, chớ không lâu dài nhƣ có chép ở đoạn 5 

nữa. 

"Dòng dõi của Nô-ê " (6:9 đến 9:28) 

Đây là tài liệu thứ tƣ trong số các tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Tài liệu nầy 

gồm truyện tích nạn nƣớc lụt mà Nô-ê đã thuật và có lẽ cũng đã ghi chép, rồi do 

Sem truyền lại cho Áp-ra-ham.  

6:9-18 -- Nô-ê và chiếc tàu  

Chiếc tàu dài chừng 140 thƣớc tây, rộng chừng 23 thƣớc tây, và cao chừng 14 

thƣớc tây. Nó có ba từng, chia làm nhiều phòng, và có cửa sổ chung quanh mái. Có 

ngƣời tính rằng tàu chở nặng đƣợc chừng 40 ngàn tấn. Nó lớn bằng những chiếc 

tàu vƣợt biển ngày nay. Loài ngƣời vốn sống trên bờ một con sông lớn, nên đóng 

tàu là một trong những công tác đầu tiên của họ. Những tấm bảng chữ tiết hình tỏ 

ra rằng lúc khởi đầu lịch sử, dân xứ Ba-by-lôn chuyên du hành trên sông và biển. 

Theo truyền thoại của xứ Ba-by-lôn, thì Nô-ê ở tại Fara, trên sông Ơ-phơ-rát, cách 

vị trí vƣờn Ê-đen chừng 70 dặm về phía Tây bắc. Vậy, từ khi còn thơ ấu, Nô-ê 

chắc đã thông thạo việc đóng tàu và du hành trên sông.  

6:19 đến 7:5 -- Các thú vật  
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6:19-21 và 7:2 chép rằng phải đem vào tàu bảy cặp của mỗi loại thú vật tinh sạch, 

còn những thú vật khác thì mỗi loài chỉ đem vào một cặp thôi. Có ngƣời tính rằng 

trong tàu có đủ chỗ cho 7000 loài thú vật. Khi tập hợp thú vật, chắc họ đã lựa chọn 

những con còn non. Vả, ngƣời ta cũng nói rằng thƣờng khi thú dữ cảm thấy trƣớc 

một tai họa sắp xảy ra, và trở nên hiền lành. 

Đóng tàu, tập hợp thú vật và tích trữ lƣơng thực, thật là một công việc lớn lao! 

Nô-ê và ba con trai ông không thể làm việc ấy một mình. Ông là cháu nội của của 

Mê-tu-sê-la và chắc nội của Hê-nóc, nên theo truyền thoại xứ Ba-by-lôn, ông có 

thể làm vua một thành và dùng hàng ngàn ngƣời làm công việc ấy. Có lẽ ông đã 

dành phần lớn 120 năm kia để làm việc ấy. Chắc ông bị chúng chế giễu luôn, 

nhƣng cứ mạnh mẽ trong đức tin (IIPhi 2Pr 2:5, HeDt 11:7).  

SaSt 7:6 đến 8:19 -- Nƣớc lụt  

"Các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống" (7:11). Thung lũng 

sông Ơ-phơ-rát hầu nhƣ có thể gọi là eo đất của đông bán cầu, tại đó Địa Trung 

Hải và Ấn Độ dƣơng đến gần nhau, và gần chia Phi Châu ở phía Nam với Âu Châu 

và Á Châu ở phía Bắc. Xứ Ạc-mê-ni có nhiều núi non gần giống nhƣ một quần 

đảo, có biển Caspienne, Hắc Hải ở phía Bắc, Địa Trung Hải ở phía Tây, vịnh Ba 

Tƣ và Ấn Độ dƣơng ở phía Nam. Nếu một đại tai biến làm cho đất vùng nầy sụt 

xuống, thì nƣớc bèn từ các biển trên đây tràn vào, cũng nhƣ mƣa từ trời đổ xuống.  

Phạm vi của nƣớc lụt  

"Hết thảy những ngọn núi cao ở dƣới trời đều bị ngập... Các xác thịt hành động 

trên mặt đất đều chết ngột" (7:19, 21). Chắc đây là chính lời Sem đã dùng để thuật 

lại hoặc viết ra truyện tích nƣớc lụt cho các con và cháu biết. Ông thuật theo điều 

mắt mình thấy. Chúng ta phải giải thích lời ông theo môn địa dƣ riêng của ông, hay 

là theo môn địa dƣ kim thời? Cả loài ngƣời bị tiêu diệt, trừ ra Nô-ê và gia đình ông. 

Muốn tiêu diệt loài ngƣời, nƣớc lụt chỉ cần bao phủ miền đất có ngƣời ở. Nếu ta 

nhìn nhận truyện tích Kinh Thánh, thì chỉ có Mƣời thế hệ kể từ A-đam, là ngƣời 

thứ nhứt. Vậy, Một gia đình, trong Mƣời thế hệ, với những phƣơng tiện du lịch 

thƣợng cổ, sao hay ở khắp mặt đất đƣợc? Có lẽ lắm, loài ngƣời chƣa tràn ra xa hơn 

lƣu vực sông Ơ-phơ-rát. Tuy nhiên, có ngƣời tƣởng nƣớc lụt thật đã bao phủ cả địa 

cầu mà ta đƣợc biết ngày nay, tức là địa cầu mà bề mặt trải qua cuộc biến cải lớn 

lao sau chót lúc chấm hết thời kỳ băng giá.  

Bản đồ số 21  

Thời gian ở trong tàu  

Nô-ê vào tàu 7 ngày trƣớc khi trời bắt đầu mƣa (7:4, 10). Trời bắt đầu mƣa ngày 

17, tháng 2, năm thứ 600 của đời Nô-ê (7:11). Mƣa sa trọn 40 ngày, đêm (7:12). 

Nƣớc bao phủ mặt đất 150 ngày (7:24, 8:3). Ngày 17, tháng 7, tàu tấp xuống. Ngày 
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1, tháng 10, chót núi lộ ra, mắt thấy đƣợc (8:5). Giở mui tàu ngày 1, tháng giêng, 

năm 601 của đời Nô-ê (8:13). Ra khỏi tàu ngày 27, tháng 2 (8:14-19). Ở trong tàu 

nổi trên nƣớc 1 năm, 17 ngày; ở trong tàu tấp trên núi 7 tháng.  

Núi A-ra-rát  

Sau khi trôi giạt xa nơi đã đóng chừng 500 dặm, tàu bèn tấp xuống một đỉnh trong 

dãy núi xứ Ạc-mê-ni, gọi là A-ra-rát, cách Ni-ni-ve 200 dặm về phía Bắc. Núi 

A-ra-rát cao chừng 5100 thƣớc. Dƣới chơn núi có đô thị tên là Naxuana, hoặc 

Nakhichevan, và ngƣời ta tƣởng phần mộ Nô-ê ở đây, vì tên nầy nghĩa là: "Nô-ê 

định cƣ tại đây."  

8:20 đến 9:17 -- Cái mống  

Nếu theo nhƣ một vài nhà địa chất học suy tƣởng, đã có nhiều lần nƣớc lụt trƣớc 

nạn Đại hồng thủy nầy vì cớ mặt đất thƣờng bị biến cải, thì với một khí hậu nóng 

hơn sanh ra mật độ ẩm ƣớt trong bầu không khí, sự thay đổi địa chất lớn lao nầy có 

thể kết quả làm cho khí trời trong trẻo hơn, thấy rõ cái mống đƣợc. Đức Chúa Trời 

đã chỉ định cái mống làm dấu hiệu cho giao ƣớc Ngài lập với loài ngƣời rằng sẽ 

không có nạn nƣớc lụt nhƣ vậy nữa (9:8-17). Sau nầy trái đất sẽ bị hủy diệt bằng 

lửa (IIPhi 2Pr 3:7).  

SaSt 9:18-28 -- Lời tiên tri của Nô-ê (9:25-27) 

Dòng dõi của Cham sẽ là những chủng tộc tôi tớ; dòng dõi của Sem sẽ bảo tồn sự 

hiểu biết Đức Chúa Trời chơn thật; các chủng tộc Gia-phết sẽ có phần rộng lớn 

nhất của thế giới, và sẽ thay thế các chủng tộc Sem để giảng dạy về Đức Chúa 

Trời. Lời tiên tri nầy đƣợc ứng nghiệm khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm xứ Ca-na-an, 

ngƣời Hy-lạp chiếm thành Si-đôn, và ngƣời La-mã chiếm xứ Carthage. Từ đó tới 

nay, các chủng tộc Gia-phết làm bá chủ thế giới và trở lại tin thờ Đức Chúa Trời 

của Sem; còn các chủng tộc Sem đã chiếm một địa vị tƣơng đối không quan trọng, 

và các chủng tộc Cham ở địa vị tôi tớ. Thật là một lời tiên tri lạ lùng về lịch sử!  

Phúc trình tìm đƣợc chiếc tàu Nô-ê  

Trong một số ấn phẩm có báo cáo rằng ngay trƣớc cuộc cách mạng Bôn-sơ-vích, 

một nhóm phi công Nga quả quyết rằng đã thấy sƣờn chiếc tàu lớn ở trên băng hà 

đông đặc của núi A-ra-rát, không sao tới gần đƣợc. Họ đã phúc trình sự khám phá 

ấy với chánh phủ Nga. Liền đó, Nga Hoàng cử một phái đoàn đi; họ tìm thấy chiếc 

tàu, bèn đo, vẽ và chụp hình. Chính lúc đó, chánh phủ của Nga Hoàng bị phe 

Bôn-sơ-vích vô thần lật đổ, và những bản phúc trình ấy không hề đƣợc công bố. 

Chúng ta hãy hy vọng rằng chẳng bao lâu sẽ có cuộc điều tra về chiếc tàu Nô-ê.  

Truyền thoại của xứ Ba-by-lôn về nạn nƣớc lụt  

Theo nhƣ Berosus kể lại (300 năm T.C.), các tài liệu lƣu trữ trong miễu thờ 

Marduk, ở thành Ba-by-lôn, có ghi nhắc truyện tích nầy. Một vua, tên là Xisuthros, 
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đã đƣợc một thần cảnh cáo phải đóng tàu, đem bạn hữu, bà con, mọi loài thú vật 

vào đó, cùng đủ thứ lƣơng thực cần thiết. Liền đó, vua nầy đóng một chiếc tàu rất 

lớn, trên cạn xứ Ạc-mê-ni. Khi nƣớc lụt rút rồi, vua thả nhiều chim ra; đến lần thứ 

ba, chúng không trở lại nữa. Vua bèn ra khỏi tàu, dựng một bàn thờ và dâng tế lễ. 

Một bản cũ hơn của truyền thoại nầy có ghi trên những Tấm Bảng Nƣớc Lụt mà 

George Smith tìm đƣợc năm 1872 tại Ni-ni-ve.  

Những truyền thoại khác  

Ngƣời Ai-cập có một truyền thoại rằng có lần các thần đã tẩy uế trái đất bằng một 

Đại hồng thủy, chỉ có mấy ngƣời chăn chiên chạy lên núi thoát nạn. 

Truyền thoại Hy-lạp: Deucalion đƣợc cảnh cáo rằng các thần sắp làm nƣớc lụt trên 

trái đất vì cớ sự gian ác gớm ghê của nó. Ông bèn đóng một chiếc tàu, và tàu tấp 

trên núi Parnassus. Ông thả một con bò câu ra hai lần. 

Truyền thoại Ấn-độ: Manu đƣợc cảnh cáo, bèn đóng một chiếc tàu, nhờ đó một 

mình ông thoát nạn nƣớc lụt tiêu diệt muôn loài. 

Truyền thoại Trung Hoa: Truyện kể rằng Fa-He, ngƣời sáng lập nền văn minh 

Trung Hoa, đã cùng vợ, ba con trai và ba con gái thoát nạn nƣớc lụt xảy ra vì cớ 

loài ngƣời đã dấy nghịch cùng Thƣợng Đế. 

Truyền thoại nƣớc Anh: Các tế sƣ (Druides ) kể một thần thoại rằng thế giới lại có 

dân ở là do một tộc trƣởng công bình, đạo đức đã nhờ ở trong chiếc tàu lớn mới 

thoát khỏi nạn nƣớc lụt của Đấng Chí Cao làm ra để hủy diệt loài ngƣời gian ác. 

Dân miền Polynésie: (Úc Châu): Có truyện tích về một nạn nƣớc lụt, có 8 ngƣời 

nhờ chiếc xuồng mà thoát nạn. 

Dân Mễ-tây-cơ: Một ngƣời cùng vợ con nhờ chiếc tàu mà đƣợc cứu khỏi nạn nƣớc 

lụt bao phủ trái đất. 

Dân Pérou: (Nam Mỹ Châu): Một ngƣời nam và một ngƣời nữ đƣợc cứu trong một 

cái thùng nổi trên nƣớc lụt. 

Ngƣời Da đỏ ở nƣớc Mỹ: Có nhiều thần thoại, theo đó, 1, 3, hoặc 8 ngƣời đã đƣợc 

cứu trong chiếc tàu nổi trên nƣớc ngập ngọn núi cao. 

Đảo Greenland: Có lần trái đất nghiêng đi, mọi ngƣời chết đuối, trừ ra một ngƣời 

nam và một ngƣời nữ; về sau, họ lại sanh ra ngƣời trên mặt đất. Xin xem quyển 

"International Standard Bible Encyclopaedia. "  

Truyền thoại phổ thông  

Ngƣời Ba-by-lôn, A-si-ri, Ai-cập, Ba-tƣ, Ấn-độ, Hy-lạp, Trung-hoa, ngƣời xứ 

Phrygie, dân đảo Fiji, ngƣời Esquimaux, thổ dân Mỹ-châu, ngƣời Da-đỏ, ngƣời 

Ba-tây, dân xứ Pérou, và mọi nhánh của toàn thể loài ngƣời (Sémitique, Aryen, 

Turanien ) đều có những truyền thoại về một Đại-hồng thủy tiêu diệt cả loài ngƣời, 

trừ ra một gia đình. Những truyền thoại nầy in sâu vào trí nhớ của tổ tiên mọi 

chủng tộc đó trƣớc khi họ phân rẽ nhau. "Ta chỉ có thể hiểu những thần thoại nầy 

nếu giả định rằng một biến cố nhƣ vậy thật đã xảy ra. Một sự tin tƣởng phổ thông 



dƣờng ấy đã không phát sanh từ một yếu tố trực giác của bổn chất chúng ta, ắt phải 

căn cứ trên một thực sự lịch sử.  

Bí Chú Khảo Cổ: Những tấm bảng ghi chép nạn nƣớc lụt  

Năm 1872, ông George Smith, nhơn viên Anh quốc Bảo tàng viện, đã tìm thấy trên 

các tấm bảng lấy ở thơ viện Assurbanipal, tại Ni-ni-ve, những truyện tích về nạn 

nƣớc lụt giống hệt truyện tích trong Kinh Thánh. Ngƣời ta đã sao lại những truyện 

tích nầy trên các tấm bảng có từ triều đại thứ nhứt của thành U-rơ, tức là thời gian 

giữa nạn nƣớc lụt và đời Áp-ra-ham. Ngƣời ta đã tìm thấy nhiều tấm bảng đó, trên 

đó thƣờng lặp lại mấy lời nầy: "Nƣớc Lụt" -- "Thời kỳ trƣớc nạn nƣớc lụt" -- "Các 

bi văn của thời kỳ trƣớc nạn nƣớc lụt." Giác trụ bằng đất sét ghi tên 10 vua trƣờng 

thọ trị vì trƣớc nạn nƣớc lụt, sau khi ghi tên vua thứ 10, có thêm rằng: "Bấy giờ 

nƣớc lụt phá hủy đất."  

Nô-ê của xứ Ba-by-lôn thuật truyện tích nƣớc lụt  

Đây là một phần của tài liệu gọi là: "Bản Anh hùng ca của Gilgamesh. " Gilgamesh 

làm vua thứ 5 của triều đại Ê-rết, là một trong những triều đại đầu tiên sau nạn 

nƣớc lụt. Bản anh hùng ca nầy tƣờng thuật các cuộc phiêu lƣu của ông; trong một 

cuộc phiêu lƣu ấy, ông đã tới thăm hòn đảo là nơi cƣ trú của Utnaspishtim, Nô-ê 

của xứ Ba-by-lôn, để tìm kiếm bí quyết đƣợc sự sống đời đời mà ông tƣởng 

Utnaspishtim biết rõ. Cuộc viếng thăm nầy đƣợc mô tả trên một cái ấn mới tìm 

thấy ít lâu nay tại Tell Billa, gần Ni-ni-ve. Trong lời giải đáp cho Gilgamesh, 

Utnaspishtim (Nô-ê) kể lại truyện tích nƣớc lụt và mình đã thoát nạn thể nào. 

Truyện tích của ông đƣợc ghi trên nhiều tấm bảng và tấm bảng nầy có chi tiết khác 

tấm bảng kia. Đại ý nhƣ sau đây: Hội nghị các thần quyết định làm nƣớc lụt. Các 

thần nói rằng: "Nguyện tội lỗi của tội nhân đổ trên mình nó! Hỡi ngƣời ở 

Shuruppark, hãy đóng một chiếc tàu để cứu mạng ngƣơi! Hãy đóng tàu có 6 từng, 

mỗi từng có 7 phòng. Bên trong và bên ngoài phải trét nhựa lịch thanh. Hãy thả tàu 

xuống biển cả. Hãy đem vào mọi loài thú vật để làm giống." Tôi đã dùng mọi vật 

liệu mình có để đóng tàu. Tôi đem vào đó bạc, vàng, cùng mọi loài sanh vật mình 

có. Tôi cùng gia đình và bà con, họ hàng lên tàu. Tôi đóng cửa lại. Đã tới giờ định. 

Tôi ngắm xem ngày ấy hiện ra, thật là khủng khiếp. Ánh sáng đổi ra tối tăm hết. 

Mƣa sa dồn dập, bão tố gào thét, chẳng khác gì một trận tấn công loài ngƣời. Chiếc 

tàu rung rinh. Các thần khóc lóc. Tôi nhìn ra biển. Cả loài ngƣời biến thành đất sét, 

và giống nhƣ những khúc gỗ trôi giạt đó đây. Bão tố dứt, nƣớc lụt đã hết, tàu tấp 

trên núi Nazir. Ngày thứ bảy, tôi thả một con bò câu ra, và nó quay về. Tôi thả một 

con chim yến ra, nó cũng quay về. Tôi thả một con quạ ra; nó đậu xuống, đi đi lại 

lại, kêu lên, mà không quay về. Tôi ra khỏi tàu và dâng một tế lễ. Các thần ngửi 

mùi thơm và nói rằng: "Sẽ không làm nhƣ vậy nữa." Lại rằng: "Trƣớc kia, 

Utnaspishtim là một ngƣời; bây giờ hãy cho hắn đƣợc bất tử y nhƣ chúng ta, hãy 

cho hắn ở thật xa, nơi các cửa sông."  



Bí Chú Khảo Cổ: Lớp do nạn nƣớc lụt làm lắng xuống tại U-rơ  

Dầu những truyền thoại về nạn nƣớc lụt nầy pha lẫn chủ nghĩa đa thần và một phần 

truyện thần tiên rõ rệt, nhƣng cũng tỏ ra rằng nạn nƣớc lụt đã thành một sự thực in 

sâu trong trí nhớ của những ngƣời ở xứ Ba-by-lôn thời cổ. Ngày nay, cách đây mấy 

năm, ngƣời ta đã tìm thấy một lớp bùn, chắc do nạn nƣớc lụt làm lắng xuống, tại ba 

chỗ: Tại U-rơ, cách vị trí (theo truyền thoại) của vƣờn Ê-đen 12 dặm; tại Fara, nơi 

cƣ trú (theo truyền thoại) của Nô-ê, cách 60 dặm nữa ngƣợc dòng sông; và tại 

Kish, một vùng ngoại ô của Ba-by-lôn, cách thêm 100 dặm nữa ngƣợc dòng sông; 

có lẽ tại một chỗ thứ tƣ nữa, là thành Ni-ni-ve, phải đi 300 dặm nữa ngƣợc dòng 

sông mới tới. 

Năm 1929, tại U-rơ, nơi sanh trƣởng của Áp-ra-ham, một phái đoàn hỗn hợp của 

Bảo tàng viện Đại học đƣờng Pennsylvania và Anh quốc Bảo tàng viện, dƣới 

quyền điều khiển của Tấn sĩ C.L. Woolley, đã tìm thấy, gần chơn các gò nỗng 

U-rơ, bên dƣới nhiều lớp chứng tỏ có loài ngƣời chiếm cứ, một vùng đất sét lớn và 

cứng, do nƣớc lụt làm lắng xuống, dày chừng 2 thƣớc rƣỡi. Vùng đất sét nầy 

không có lẫn di vật của loài ngƣời, nhƣng có di tích của một đô thị khác chôn vùi 

bên dƣới. Tấn sĩ Woolley nói rằng 2 thƣớc rƣỡi đất lắng khiến ta hiểu rằng nƣớc đã 

ở đó sâu lắm và lâu lắm; lại nữa, nƣớc không thể tới đó do các dòng sông thƣờng 

chảy, nhƣng chỉ do một nạn nƣớc lụt lớn lao nhƣ Kinh Thánh đã mô tả. Nền văn 

minh ở dƣới lớp bùn do nƣớc lụt làm lắng xuống đó khác hẳn nền văn minh ở trên 

lớp ấy, đến nỗi nó cho Tấn sĩ Woolley nhận thấy "dòng lịch sử đã thình lình có sự 

gián đoạn kinh khủng." (Xem sách "Ur of the Chaldees "(1) Của Woolley ).  

Bí Chú Khảo Cổ: Lớp do nạn nƣớc lụt làm lắng xuống tại Kish  

Kish (Ukheimer, El-Ohemer, Uhaimir ) ở phía Đông Ba-by-lôn, trên một khu lòng 

sông Ơ-phơ-rát hiện nay đã khô cạn. Theo các tấm bảng đã ghi, thì Kish là đô thị 

đầu tiên đƣợc xây dựng lại sau nạn nƣớc lụt, trên chính vị trí cũ.  

Bản đồ số 22  

Năm 1928-1929, một phái đoàn hỗn hợp của Bảo tàng viện Field và Đại học đƣờng 

Oxford, do Tấn sĩ Stephen Langdon điều khiển, đã tìm thấy lớp đất sét sạch sẽ do 

nƣớc làm lắng xuống, giữa những lớp dƣới của di tích thành Kish. Lớp đất sét nầy 

dày 1 thƣớc 60 phân, tỏ ra đã có nƣớc lụt lớn lắm. Ngƣời ta thấy lớp đất sét do 

nƣớc lụt làm lắng xuống ở ngay trên di tích của vách thành. Nó không chứa đồ vật 

bất cứ thuộc loại nào. Tấn sĩ Langdon bàn rằng có thể là nƣớc lụt đã chép trong 

Kinh Thánh. Những di vật ở dƣới lớp đất sét nầy bày tỏ một nền văn hóa khác hẳn. 

Trong số những di vật tìm thấy, có một chiếc xe ngựa bốn bánh, bánh xe làm bằng 

gỗ và đóng đinh đồng, cùng với các bộ xƣơng của những thú vật kéo nó nằm giữa 

các càng xe. Xem sách "Field Museum Oxford University Expedition to Kish, " 

của Henry Field, quyển 28.  



Bí Chú Khảo Cổ: Lớp do nƣớc lụt làm lắng xuống tại Fara  

Fara (Shuruppark, Sukkurru ), nơi cƣ trú của ông Nô-ê xứ Ba-by-lôn, giữa đƣờng 

Ba-by-lôn và U-rơ. Ngày xƣa ở trên bờ sông Ơ-phơ-rát; ngày nay ở cách 40 dặm 

về phía Đông. Đây là một nhóm gò nỗng thấp, bị cát của sa mạc dồi dập. Năm 

1931, Tấn sĩ Eric Schmidt, nhơn viên Bảo tàng viện Đại học đƣờng Pennsylvania, 

đã đào bới Fara. Ông tìm thấy di tích của ba đô thị: Đô thị ở trên hết, đồng thời với 

triều đại thứ 3 tại U-rơ; đô thị ở giữa là của dân Sumériens thƣợng cổ; còn đô thị ở 

dƣới cùng thuộc về thời kỳ trƣớc nạn nƣớc lụt. 

Lớp do nƣớc lụt làm lắng xuống ở giữa đô thị chính giữa và đô thị dƣới cùng. Đây 

là lớp bùn màu vàng, tức là cát trộn lẫn với đất sét; chắc chắn là phù sa do nƣớc 

làm lắng xuống và đóng cứng lại. Không có di tích tỏ ra loài ngƣời đã cƣ trú. Dƣới 

lớp do nƣớc lụt làm lắng xuống còn có một lớp than và tro, những cái sót lại của 

một nền văn hóa đã biến ra màu sẫm, có lẽ là di tích của vách tƣờng, đồ gốm tô 

màu, những bộ xƣơng, ấn hình trụ, ấn dùng đóng dấu, nồi, chảo, bình, với một hình 

thái tỏ ra rằng dân chúng đã "vội vã dời khỏi nhà, bỏ lại hết tài sản." (Hãy xem 

"University Museum Journal, " tháng 9, 1931). 

Cũng tại Ni-ni-ve nữa chăng? Trong tạp chí "Annals of Archaeology and 

Anthropology, " quyển XX, trang 134-35, ông Mallowan, quản đốc công cuộc đào 

bới của Anh quốc Bảo tàng viện tại Ni-ni-ve (1932-33), có mô tả việc đào một cái 

hầm tại Gò nỗng Lớn, từ đỉnh tới đất chƣa khai phá chừng 81 thƣớc tây. Ông tuyên 

bố rằng 63 thƣớc trong số 81 thƣớc đó gồm năm lớp cƣ trú tiền sử. Lại nữa, chừng 

nửa đƣờng, giữa lớp thứ hai và lớp thứ ba tính từ dƣới lên, có một lớp dày chừng 2 

thƣớc rƣỡi, gồm những lớp bùn nhớt và cát sông liên tiếp nhau, có 13 ngấn đặc 

biệt. Theo ý kiến ông, nó tỏ ra đã có một loạt mùa mƣa rất lớn. Đồ gốm ở dƣới lớp 

ƣớt và đồ gốm ở trên lớp ƣớt khác nhau rõ rệt. Đó có phải là vật do Đại hồng thủy 

làm lắng xuống chăng?  

"Dòng dõi của ba con trai của Nô-ê " (SaSt 10:1 đến 11:9) 

Đây là tài liệu thứ năm trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký, có lẽ do Sem 

soạn thảo rồi trao cho Áp-ra-ham; Sem đã sống từ 98 năm trƣớc nạn nƣớc lụt tới 

150 năm sau khi Áp-ra-ham sanh ra (11:10).  

10:1-32-- Các dân tộc dòng dõi của Nô-ê  

Gia quyến Nô-ê ra khỏi tàu trên núi A-ra-rát, gần thƣợng lƣu sông Ơ-phơ-rát. Rồi 

dƣờng nhƣ họ đã di cƣ xuống xa 500 dặm về phía Đông Nam, và định cƣ tại xứ 

Ba-by-lôn, là nơi họ cƣ trú trƣớc nạn nƣớc lụt. Rồi 100 năm sau, họ bị tan lạc vì cớ 

tiếng nói lộn xộn (10:25).  

Bản đồ số 23 -- Nơi tàu Nô-ê tấp xuống  

Dòng dõi của Gia-phết -- Các dân tộc ở phía Bắc (2-5)  
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Chi tộc Gia-phết đi về phía Bắc, định cƣ tại những miền chung quanh Hắc hải và 

biển Caspienne; họ trở thành tổ tiên các đại chủng tộc Caucasiennes ở Âu Châu và 

Á Châu. Ngƣời Hy-lạp có một truyền thoại rằng "lapetos " (Gia-phết?) là tổ tông 

loài ngƣời.  

Dòng dõi của Cham -- Các dân tộc phía Nam (6-20)  

Chi tộc Cham đi về phía Nam. Các tên chép đây dƣờng nhƣ chỉ về nam bộ và trung 

bộ A-ra-bi, Ai-cập, bờ phía Đông của Địa Trung Hải, và miền duyên hải phía Đông 

Phi Châu. Ca-na-an, con trai của Cham, và dòng dõi ngƣời định cƣ tại xứ (họ lấy 

tên Ca-na-an đặt cho xứ nầy) sau nầy trở thành tổ quốc của dân Do-thái. Ai-cập 

vốn có tên là "Xứ của Cham". Có lẽ chính Cham đã dẫn đầu cuộc di cƣ qua Ai-cập. 

Tên "Khen," một vị thần Ai-cập, tƣơng đƣơng với chữ "Cham" trong tiếng 

Hê-bơ-rơ. Ai-cập cũng có tên là "Mizraim " (Mích-ra-im), tức là tên của con trai 

Cham. Nim-rốt là một ngƣời thuộc chi tộc Cham.  

Dòng dõi của Sem -- Các dân tộc phía Trung (21-31)  

Chi tộc Sem gồm ngƣời Do-thái, A-si-ri, Sy-ri, Ê-lam ở phần Bắc thung lũng sông 

Ơ-phơ-rát và phụ cận. "Giô-báp" ở câu 29 có lẽ là Gióp.  

Nim-rốt (8-12) 

Nim-rốt là vị lãnh tụ lừng danh nhứt trong khoảng 400 năm giữa nạn nƣớc lụt và 

Áp-ra-ham. Ông là cháu nội của Cham (câu 8), và sanh ra ít lâu sau nạn nƣớc lụt. 

Xét theo các tuổi ghi ở 11:10-16, thì có lẽ ông đã sống suốt cả thời kỳ nầy. Ông là 

một ngƣời rất mạo hiểm. 

Ông nổi danh là "một tay thợ săn can đảm" (10:9); ấy có nghĩa là ông che chở 

nhơn dân trong một thời kỳ mà thú dữ luôn luôn gây mối đe dọa. Trên các ấn và di 

vật thƣợng cổ của xứ Ba-by-lôn thƣờng có hình một vua đang chiến thắng con sƣ 

tử. Đó có thể là một truyền thoại về Nim-rốt. 

Vì có dục vọng kiểm soát loài ngƣời mau gia tăng và lan tràn, nên Nim-rốt dƣờng 

nhƣ đã làm thủ lãnh công cuộc xây tháp Ba-bên (10:10, 11:9). Sau khi tiếng nói bị 

lộn xộn và dân chúng bị tan lạc, thì Nim-rốt lại bắt tay xây cất Ba-by-lôn. Ông 

cũng xây cất ba đô thị tiếp cận nữa, là Ê-rết, A-cát, Ca-ne (câu 10), và củng cố các 

đô thị ấy thành một nƣớc dƣới quyền trị vì của mình. Các đô thị và vƣơng quốc 

thời ấy rất nhỏ, nhƣng đó là khởi điểm của đế quốc chủ nghĩa. 

Từ lâu, Ba-by-lôn đƣợc gọi là "Xứ sở của Nim-rốt." Về sau, Nim-rốt đƣợc tôn làm 

thần của Ba-by-lôn, và tên ông giống nhƣ tên "Mê-rô-đác" (xem Gie Gr 50:2). 

Nim-rốt còn có dục vọng kiểm soát chủng tộc ngày càng lan rộng, bèn đi thêm 300 

dặm về phía Bắc, và lập thành Ni-ni-ve (dầu có một bản chép là Asshur ) cùng ba 

đô thị tiếp cận, là Rê-hô-bô-ti, Ca-lách, Rê-sen (SaSt 10:11, 12). Miền nầy là nƣớc 

phía Bắc của Nim-rốt. Trải qua nhiều thế kỷ về sau, hai thành Ba-by-lôn và 

Ni-ni-ve nầy, do Nim-rốt sáng lập, là những đô thị lớn nhứt thế giới. Có ngƣời cho 
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rằng Nim-rốt chính là Gilgamesh, vua thứ năm của triều đại Ê-rết. 

Các bi văn chữ tiết hình bày tỏ rằng Ni-ni-ve đã bị Ba-by-lôn chiếm làm thuộc địa; 

đó là khảo cổ học đã xác nhận sách Sáng thế ký (10:11).  

Bản đồ số 24 -- Căn nguyên của các dân tộc  

Đoạn 11 -- Từ nƣớc lụt tới Áp-ra-ham  

Tháp Ba-bên và tiếng nói lộn xộn (1-9) 

Tiếng nói lộn xộn xảy ra nhằm thế hệ thứ tƣ sau nạn nƣớc lụt, vào khoảng Bê-léc 

sanh ra (10:25); vả, Bê-léc sanh ra 101 năm sau nạn nƣớc lụt, và 326 năm trƣớc khi 

Áp-ra-ham đƣợc Chúa kêu gọi (10-26). Ấy là cách Đức Chúa Trời làm tan lạc loài 

ngƣời ngõ hầu họ thi hành phận sự "làm cho đất phục tùng" (SaSt 1:28). Tiếng nói 

lộn xộn có thể giải thích một phần tại sao có nhiều thần và tại sao những ngƣời 

sống trƣớc nạn nƣớc lụt có nhiều tên khác nhau. 

Công trình xây cất tháp Ba-bên đã bị tạm thời đình chỉ; nhƣng chẳng bao lâu, 

những kẻ cứ ở xứ Ba-by-lôn đã xây cất nó lại, và tháp làm trung tâm để xấy cất 

thành Ba-by-lôn chung quanh. Tháp nầy làm kiểu mẫu để xây nhiều tháp tƣơng tự 

trong những đô thị khác của xứ Ba-by-lôn, và có lẽ gợi hình cho các Kim-tự-tháp 

sau đó ít lâu đã bắt đầu mọc lên tại Ai-cập.  

Bí Chú Khảo Cổ: Vị trí tháp Ba-bên  

Theo truyền thoại, tháp Ba-bên ở tại Borsippa, cách trung tâm Ba-by-lôn 10 dặm 

về phía Tây nam. Huân tƣớc Henry Rawlinson tìm thấy ở một góc nền nhà, trong 

thành Borsippa, một hình trụ có ghi nhƣ vầy: "Một vua thời xƣa đã xây tháp 

Borsippa, cao tới gần 20 thƣớc tây; nhƣng ông không xây xong đỉnh tháp, và tháp 

đã đổ nát từ thời xƣa. Ngƣời ta không cẩn thận giữ gìn cống nƣớc của tháp nầy. 

Mƣa và bão đã cuốn gạch đi, và ngói trên mái cũng bể. Vị thần oai mạnh Marduk 

đã thúc giục tôi xây tháp lại. Tôi không thay đổi vị trí hoặc tƣờng nền của nó. Gặp 

lúc thuận tiện, tôi lại xây gạch, lợp mái ngói, và viết tên tôi trên hiên của tháp. Tôi 

xây lại y nhƣ bao nhiêu đời trƣớc, và dựng vòm trên chót tháp giống nhƣ thời xƣa." 

Đây có vẻ nhƣ một truyền thoại về tháp Ba-bên xây lở dở. 

Các nhà khảo cổ thƣờng nghĩ rằng có lý hơn là vị trí thật của tháp Ba-bên ở trung 

tâm thành Ba-by-lôn, và nó chính là di tích ở ngay phía Bắc miễu thờ Marduk. Ông 

G.Smith tìm thấy một tấm bảng ghi rằng: "Sự xây cất tháp trứ danh nầy làm mếch 

lòng các thần. Trong một đêm, các thần phá hủy công trình xây cất của họ. Các 

thần khiến họ tan lạc khắp nơi, và làm lộn xộn tiếng nói của họ. Các thần ngăn cản 

bƣớc tiến của họ. Các thần khóc lóc thảm thiết vì cớ Ba-by-lôn." Đây dƣờng nhƣ là 

một truyền thoại về tháp Ba-bên. Bây giờ là một hố rộng chừng 34 thƣớc vuông, và 

ngƣời ta tới đó lấy gạch. Khi còn đứng vững, thì tháp gồm có nhiều từng chồng 

chất lên nhau, từng trên lại nhỏ hơn từng dƣới, và trên đỉnh tháp là miễu thờ 

Marduk.  
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"Dòng dõi của Sem " (11:10-26)  

A-đam 130 930 A-bác-sát, sanh sau nạn nƣớc lụt 2 Sết 105 912 A-bác-sát 35 438 

Ê-nót 90 905 Sê-lách 30 433 Kê-nan 70 910 Hê-be 34 464 Ma-ha-la-le 65 895 

Bê-léc 30 239 Giê-rệt 162 962 Rê-hu 32 239 Hê-nóc 65 865 Sê-rúc 30 230 

Mê-tu-sê-la 187 969 Na-cô 29 148 Lê-méc 182 777 Tha-rê 130 205 Nô-ê lúc nạn 

nƣớc lụt xảy ra 600 950 Áp-ra-ham, vào xứ Ca-na-an 75 Cộng: 1656 Cộng: 427 

Theo các con số trên đây, thì: Từ A-đam đến nạn nƣớc lụt có 1656 năm; từ nạn 

nƣớc lụt đến Áp-ra-ham có 427 năm. A-đam sống đồng thời với Mê-tu-sê-la 243 

năm. 

Mê-tu-sê-la sống đồng thời với Nô-ê 600 năm, và với Sem 98 năm. 

Chỉ có 126 năm giữa lúc A-đam qua đời và lúc Nô-ê sanh ra. 

Nô-ê còn sống 350 tuổi sau nạn nƣớc lụt; ông qua đời 2 năm trƣớc khi Áp-ra-ham 

sanh ra. 

Sem sống từ 98 năm trƣớc nạn nƣớc lụt tới 502 năm sau nạn nƣớc lụt. 

Sem sống cho tới 75 năm sau khi Áp-ra-ham vào xứ Ca-na-an. 

A-đam còn sống lúc cháu bảy đời của ông sanh ra. 

Nô-ê sống tới đời thứ chín của dòng dõi mình. 

Ở cột bên mặt, trừ ra Bê-léc và Na-cô, hết thảy còn sống lúc Áp-ra-ham sanh ra. 

Trong thời trƣờng thọ dƣờng ấy, dân số tăng lên rất mau chóng. 

Trƣớc nạn nƣớc lụt, ngƣời ta sống rất lâu. Từ đó trở đi, tuổi thọ lần lần giảm bớt.  

"Dòng dõi của Tha-rê " (11:27 tới 25:11) 

Đây là tài liệu thứ bảy trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Có lẽ truyện 

tích Áp-ra-ham đã do chính Áp-ra-ham và Y-sác chép. 

* * * 

11:1-32 Từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham  

Thời kỳ nầy trong lịch sử xứ Ba-by-lôn  

Sau khi ghi tên 10 vua trị vì trƣớc nạn nƣớc lụt, các bi văn của xứ Ba-by-lôn thời 

cổ còn thêm rằng: "Bấy giờ nƣớc lụt hủy phá mặt đất." 

Rồi có ghi tên 100 vua của 20 đô thị, hoặc triều đại khác nhau, trị vì suốt thời kỳ 

giữa nạn nƣớc lụt và Hammurabi, là kẻ đồng thời với Áp-ra-ham. 

Về phần đầu của thời kỳ nầy, trên các tấm bản thình lình rút ngắn thời hạn của các 

đời trị vì, rút từ các con số lớn lao quá xuống các con số vừa phải. Nhƣ vậy là đánh 

dấu con đƣờng phân chia giữa "lịch sử" (tức là những bản ghi chép các biến cố 

đƣơng thời nay) và "tiền sử" (tức là những bản ghi chép các biến cố thời xƣa, căn 

cứ vào khẩu truyền, hoặc dịch từ chữ tƣợng hình thƣợng cổ ra chữ tiết hình; và khi 

ấy ngƣời ta không đoán đƣợc chữ tƣợng hình, hay là đã đọc sai).  

Những nƣớc gồm một đô thị  

Lúc mở đầu lịch sử, có những khu định cƣ tại Kish, Lagash, Ê-rết, U-rơ, Eridu, 

Nippur, A-cát, Ba-by-lôn, Larsa, Fara, và nhiều chỗ khác. Có những đô thị nhỏ 
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chung quanh có vách lũy, mỗi đô thị ở dƣới quyền cai trị của một vua, hoặc một 

ngƣời vừa làm vua, vừa làm thầy tế lễ. Các vua nầy xung đột với nhau luôn. 

Thƣờng khi một đô thị kiểm soát đƣợc nhiều đô thị khác, và nhƣ vậy, tạo thành 

một tiểu đế quốc. Nền thống trị nầy kéo dài một thời gian, rồi tan rã, hoặc chuyển 

qua một hoặc nhiều đô thị khác. Các vua nầy ghi chép các chiến công của mình 

trên những tấm bảng đất sét, và mấy năm gần đây, ngƣời ta đã đào bới đƣợc cả 

ngàn tấm bảng nhƣ vậy. Tuy nhiên, các tấm bảng không chỉ tỏ các đô thị triều đại 

nầy đồng thời với nhau, hoặc kế tiếp nhau tới mực nào. Vậy, niên biểu của thời kỳ 

nầy rất không xác thực. 

Sau đây có kê khai những triều đại chánh yếu đã cai trị xứ Ba-by-lôn giữa nạn 

nƣớc lụt và thời Áp-ra-ham, y theo các tấm bảng ấy. Hãy chú ý: Những trung tâm 

cƣ dân nầy vẫn còn tập hợp chung quanh Eridu, là vƣờn Ê-đen theo truyền thoại, 

và chung quanh Fara, là nơi cƣ trú của Nô-ê theo truyền thoại.  

Bản đồ số 25  

Triều đại Kish  

Các tấm bảng gọi triều đại nầy là triều đại thứ nhứt sau nạn nƣớc lụt. Kish là một 

vùng ngoại ô của Ba-by-lôn, gần vị trí của tháp Ba-bên. Ba-by-lôn là đô thị tối cổ, 

rộng lớn, có từ trƣớc nạn nƣớc lụt, và là thủ đô chính của xứ Ba-by-lôn trong thời 

kỳ theo sau nạn nƣớc lụt. Chính tại đây mà Tấn sĩ Langdon đã tìm đƣợc di tích của 

lớp do nƣớc lụt làm lắng xuống.  

Triều đại Lagash  

Lagash là thủ đô nƣớc thứ nhứt của ngƣời Sumériens, hoặc dòng dõi Cham, sau 

nạn nƣớc lụt, ở nam bộ xứ Ba-by-lôn, cũng nhƣ Kish là thủ đô của nƣớc Sémitique 

(dòng dõi của Sem) thứ nhứt ở bắc bộ xứ Ba-by-lôn; hai thủ đô nầy cách nhau 

chừng 100 dặm. Eannatum, một vua của Lagash, đã trị phục đƣợc toàn xứ 

Ba-by-lôn, và chánh quyền của ông lan rộng tới ngƣời Ê-lam ở vùng cao nguyên 

phía Đông. Lagash là một trung tâm thơ viện, do Sarzec đào bới năm 1877-1901.  

Triều đại Ê-rết  

Ê-rết cũng gọi là Uruk, hoặc Warka, một trong những đô thị do Nim-rốt xây cất, 

chỉ cách vƣờn Ê-đen theo truyền thoại có 50 dặm. Một vua của Ê-rết tên là 

Gilgamesh. Một vua khác tên là Lugalziggissi, là vua đầu tiên tiến tới Địa Trung 

Hải từ nhiều thế hệ trƣớc khi Áp-ra-ham ra đi theo tiếng Đức Chúa Trời kêu gọi. 

Vua nầy tự xƣng là "chúa của thế giới." Ê-rết do Roldewey đào bới năm 1913, lại 

do Noldeke và Jordan đào bới năm 1928-33. Họ nhận thấy Ê-rết là một trong 

những đô thị cổ nhứt, có 18 lớp tiền sử đặc biệt. Ê-rết là trung tâm thờ lạy thần 

Ishtar, và trong cuộc thờ lạy nầy, ngƣời ta bắt buộc phải phạm tội gian dâm.  

Triều đại A-cát  



A-cát, cũng gọi là Sippar, là một đô thị khác do Nim-rốt xây cất, và cũng là một 

trung tâm thơ viện. A-cát cách Fara, nơi cƣ trú của Nô-ê theo truyền thoại, chừng 

100 dặm về phía tây bắc. Tại đây đã phát xuất SARGON đệ nhứt, là một chiến sĩ 

lừng danh trƣớc thời Áp-ra-ham; ông cai trị từ xứ Ê-lam đến núi Si-na-i, và tự 

xƣng là "vua của bốn phƣơng thế giới." Ông là một nhà đại chinh phục, đại kiến 

thiết, và đã phát triển văn học. Ông sáng lập một thơ viện đồ sộ. Ngƣời ta tƣởng 

rằng ông gần đồng thời với Chéops, là ngƣời xây cất Kim tự tháp Lớn ở Ai-cập.  

Các triều đại U-rơ  

U-rơ chỉ cách Eridu, vƣờn Ê-đen theo truyền thoại, có 12 dặm. Sau nạn nƣớc lụt, 

thành U-rơ đã bị các đô thị tiếp cận cƣớp phá ít lâu. Nhƣng đƣơng thời Áp-ra-ham, 

U-rơ đã trở thành đô thị quan trọng bậc nhứt thế giới. Dƣới đời trị vì của hai vua 

danh tiếng hơn hết, là Ur-engur và Dungi, U-rơ đã thống trị từ vịnh Ba-tƣ tới Địa 

Trung Hải.  

Triều đại Ba-by-lôn  

Vào khoảng Áp-ra-ham di cƣ qua xứ Ca-na-an (2000 năm T.C), thành Ba-by-lôn, 

dƣới sự trì vì của Hammurabi, đã chiếm đƣợc ngôi bá chủ. Hammurabi, một chiến 

sĩ lừng danh, đã xây nhiều miễu thờ, đào nhiều con kinh, và soạn thảo một bộ luật. 

Ngƣời ta thƣờng cho ông là một với Am-ra-phên ở 14:1. 

* * * 

11:1-32 -- Từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham  

Thời kỳ nầy trong lịch sử Ba-by-lôn  

Những cuộc đào bới tại U-rơ, quê hƣơng của Áp-ra-ham  

U-rơ, cũng gọi là Mugheir và Mugayyar, xƣa kia là một hải cảng trên vịnh Ba-tƣ, ở 

cửa sông Ơ-phơ-rát, cách xa Eridu, vị trí của vƣờn Ê-đen theo truyền thoại, 12 

dặm. Đây là một đô thị trƣớc nạn nƣớc lụt, bị nƣớc lụt phá hủy, rồi đƣợc xây cất 

lại. Ngay trƣớc thời Áp-ra-ham, U-rơ là đô thị tráng lệ nhứt thế giới, là một trung 

tâm chế tạo, nông nghiệp và hàng hải trong một xứ phì nhiêu và giàu có lạ lùng. 

Những thƣơng đội đi ra bốn phƣơng, tới các xứ xa xôi, những chiếc tàu đi từ các 

bến của U-rơ dọc theo vịnh Ba-tƣ, chở rất nhiều đồng và đá cứng. Đoạn, vào 

khoảng thời Áp-ra-ham, U-rơ bị thành Ba-by-lôn làm cho lu mờ, nhƣng vẫn còn là 

một đô thị quan trọng cho tới thời đế quốc Ba-tƣ. Vào khoảng nầy, vịnh Ba-tƣ đã 

lùi ra phía biển, và sông Ơ-phơ-rát đổi đƣờng, chảy 10 dặm về phía đông; còn 

thành U-rơ bị bỏ hoang vu và bị chôn vùi bởi những trận bão cát của sa mạc. 

Các di tích của U-rơ. -- Có một số đô thị chồng chất lên nhau, và đô thị của 

Áp-ra-ham ở gần dƣới cùng. Những đô thị nầy gồm một gò nỗng cao, chung quanh 

có những gò nỗng phụ thuộc thấp hơn, chiếm một khoảng dài chừng 2 dặm từ 

Tây-bắc tới Đông-nam, và rộng chừng nửa dặm. Trên khoảng dài 2 dặm rƣỡi, 

ngƣời ta đã dò thấy di tích của bức vách bao quanh thành, dày chừng 23 thƣớc tây 
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và cao chừng 26 thƣớc tây. Khu thánh địa, gồm những miễu thờ và cung điện, có 

bức vách bên trong bao quanh, dài chừng 130 thƣớc tây, và rộng chừng 65 thƣớc 

tây. 

Bảo tàng viện Đại học đƣờng Pennsylvania và Anh quốc Bảo tàng viện đã cử một 

phái đoàn hỗn hợp dƣới quyền điều khiển của C.L. Woolley, đi làm việc suốt 12 

mùa (1922-1934), mỗi mùa gồm 4 hoặc 5 tháng tiết đông. Với 200 công nhân làm 

việc mỗi mùa, phái đoàn đã hoàn toàn khám phá các bí mật của những di tích nầy. 

Ziggurat, hoặc Miễu Tháp, làm theo kiểu mẫu tháp Ba-bên, hiện nay là gò nỗng 

cao nhứt; và đƣơng thời Áp-ra-ham, nó là công trình kiến trúc dễ nhận thấy nhứt 

trong đô thị. Nó đã đƣợc Nabonidus xây cất lại vào thế kỷ thứ 6 T.C., trên đi tích 

của miễu thờ đƣơng thời Áp-ra-ham; còn chính miễu thờ nầy cũng đã đƣợc xây cất 

lại trên nền (nay vẫn còn) của một miễu thờ khác xây từ thời tiền sử. 

Theo nhƣ Áp-ra-ham đƣợc thấy, tháp nầy hình vuông, có hiên, và xây bằng gạch 

vững chắc; các hiên kế tiếp nhau có trồng cây lớn và cây nhỏ; trên đỉnh tháp có 

miễu thờ thần Mặt Trăng. 

Các miễu thờ: Hai miễu thờ lớn nhứt là miễu thờ Nannar; nam thần Mặt Trăng và 

miễu thờ Ningal, nữ thần Mặt Trăng; hai nữ thần nầy nổi tiếng đƣơng thời Áp-ra- 

ham; có rất nhiều bàn thờ, phòng nhỏ, nơi ở của các nam tế sƣ, nữ tế sƣ và tôi tớ. 

Đó là các thần mà thân phụ Áp-ra-ham đã thờ lạy. 

Các lăng tẩm: Lạ lùng hơn hết là đã khám phá đƣợc những bửu vật vô giá trong 

lăng tẩm của hoàng hậu Shubad Mes-kalam-dug và một vua vô danh, ở từng dƣới 

của một nghĩa địa, thuộc về khoảng giữa thời Áp-ra-ham và nạn nƣớc lụt. Cùng với 

hài cốt hoàng hậu nầy, còn tìm thấy một vƣơng miện bằng vàng, một khăn trùm 

đầu, rất nhiều ngọc, vòng đeo cổ và đồ nữ trang bằng vàng, bạc, bửu thạch, tách, 

dĩa, hộp đựng đồ trang điểm, chén đựng thuốc vẽ mặt, và một đờn thụ cầm bằng 

vàng. Cũng có hài cốt của 40 cung nữ đã bị chôn chung với hoàng hậu, cùng vô số 

dụng cụ bằng đồng, thau, đá và đá lửa, để hầu hạ hoàng hậu trong đời sau; có di 

tích của một chiếc xe ngựa cùng với hài cốt những con vật đã kéo nó. Ngày nay ta 

có thể xem thấy mọi vật nầy tại Bảo tàng viện Đại học đƣờng Philadelphia. Nó 

chứng minh một mức kỹ xảo rất cao trong thời thƣợng cổ đó, và tỏ ra lúc ấy họ đã 

dâng mạng ngƣời làm tế lễ và tin có đời sau. 

Một khu nhà ở đƣơng thời Áp-ra-ham cũng đã tìm thấy: nào nhà ở, tiệm buôn, 

trƣờng học, miễu thờ, và cả ngàn tấm bảng, giấy tờ buôn bán, giao kèo, biên lai, 

bài hát, lễ thức, vân vân. Ngày nay ta có thể thấy chính các đƣờng phố mà 

Áp-ra-ham đã đi. Nhà xây bằng gạch, có hai từng, ngang với mặt đƣờng, và bên 

trong có sân. 

* * * 

11:1-32-- Từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham  

Thời kỳ nầy trong lịch sử Ai-cập  

Dầu truyện tích Kinh Thánh bắt đầu tại xứ Ba-by-lôn, nhƣng chẳng bao lâu nó đã 
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chuyển qua Ai-cập; và từ đó về sau, Ai-cập hiện ra trong Cựu Ƣớc. 

Sau nạn nƣớc lụt ít lâu, nƣớc Ai-cập đƣợc sáng lập bởi Mích-ra-im, con trai của 

Cham. Nó đƣợc gọi là "xứ của Cham." 

Dầu nền văn minh đƣợc mở mang tại xứ Ba-by-lôn, dƣới đời trị vì của Nim-rốt, 

Sargon và Hammurabi, nhƣng nó đã tấn triển mau lẹ hơn tại Ai-cập, dƣới 12 triều 

đại đầu tiên, bao gồm thời kỳ giữa nạn nƣớc lụt và Áp-ra-ham.  

Triều đại thứ 1 Menes Nim-rốt (?) Triều đại thứ 2 Triều đại thứ 3 Triều đại thứ 4 

Kim tự tháp Sargon (?) Triều đại thứ 5 Triều đại thứ 6 Triều đại thứ 7 Triều đại thứ 

8 Triều đại thứ 9 Triều đại thứ 10 Triều đại thứ 11 Triều đại thứ 12 2000 T.C. 

Áp-ra-ham Triều đại thứ 13 Triều đại thứ 14 Triều đại thứ 15 Triều đại thứ 16 

1800 T.C. Giô-sép (?)  

Triều đại thứ 19 1340-1200  

Triều đại thứ 22 950-750  

Triều đại thứ 25 712-663  

Thoạt tiên, Ai-cập gồm một số nhóm gia tộc, hoặc bộ lạc nhỏ, mỗi nhóm gọi là 

một "nƣớc." Họ có thời kỳ "tiền sử," nghĩa là một thời kỳ trƣớc khi ghi chép những 

biến cố thời nay, duy có những thần, á thần và vua sống lâu trong thời nguyên 

thủy. Họ biết dùng vàng, bạc, đồng, chì và đá lửa. Họ có chữ viết và biết đóng tàu.  

Ba thời kỳ trọng đại của lịch sử Ai-cập là:  

Nƣớc thời cổ: Triều đại thứ 3 tới triều đại thứ 6. Kỷ nguyên xây cất Kim tự tháp. 

Theo nhiều ý kiến khác nhau, các triều đại nầy ở vào những khoảng giữa 4000 năm 

T.C. tới 2000 năm T.C.; nhƣng thƣờng thì cho là vào khoảng 2700 năm T.C.. 

Nƣớc khoảng giữa: Triều đại thứ 11 và 12. Kỷ nguyên đào kinh. Đây là một thời 

kỳ rất thạnh vƣợng. Khoảng 2000 năm T.C. Thời Áp-ra-ham. 

Thời kỳ đế quốc: Triều đại 18 và 19. 1600-1200 T.C. Đế quốc thứ nhứt cầm quyền 

cả thế giới mà ngƣời ta biết hồi đó. Cai trị từ xứ Ê-thi-ô-bi đến sông Ơ-phơ-rát. 

Đây là thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập. 

Niên biểu Ai-cập đã đƣợc thành lập khá đúng từ năm 1600 T.C.; nhƣng trƣớc đó, 

thì rất mơ hồ. Vậy, các nhà Ai-cập-học chỉ định khác nhau về niên hiệu của Menes, 

vua thứ nhứt của thời kỳ lịch sử, nhƣ sau nầy: Petrie, 5500 T.C.; Mariette, 5000; 

Brugsch, 4500; Chabas, 4000; Lepsius, 3900; Bunsen 3600; Hall, 3500; Breasted 

3400; Barton 3400; Meyer 3300; Scharff, 3000; Poole 2700; G. Rawlinson 2450; 

Wilkinson 2320; Sharpe 2000. Nhƣ vậy, ta có thể thấy rằng Petrie và Breasted, là 

hai nhà Ai-cập-học trứ danh nhứt, sai biệt nhau tới hơn 2000 năm đối với khởi 

điểm của lịch sử Ai-cập. Hai ông nầy cũng sai biệt nhau cả ngàn năm về niên hiệu 

của các Kim tự tháp, và 700 năm về thời kỳ các Hyksos (dòng vua trị vì đƣơng thời 

dân Do-thái kiều ngụ tại Ai-cập). Ngày nay ngƣời ta có khuynh hƣớng hạ thấp các 

niên hiệu trong niên biểu Ai-cập và Ba-by-lôn, cho rằng Kim tự tháp Lớn đƣợc xây 

cất khoảng 2400 hoặc 2500 năm T.C. 



Niên biểu của Kinh Thánh và niên biểu của Ai-cập. -- Ngƣời Ai-cập có truyền 

thuyết rằng nạn nƣớc lụt xảy ra trong thời tiền sử. Nền văn minh Kim tự tháp phát 

triển sau nạn nƣớc lụt. Phải có đủ thì giờ cho gia quyến Nô-ê sanh con đẻ cháu rất 

đông đúc. Kinh Thánh dƣờng nhƣ đặt nạn nƣớc lụt vào khoảng 2400 T.C.; còn các 

nhà Ai-cập-học tính đổ đồng rằng thời kỳ lịch sử Ai-cập bắt đầu khoảng 3000 năm 

T.C. (xem ở trên); nhƣ vậy là đặt ở 600 năm trƣớc nạn nƣớc lụt những biến cố 

đáng phải xảy ra lâu lắm sau nạn nƣớc lụt. Đó dƣờng nhƣ là một mâu thuẩn giữa 

niên biểu Ai-cập và niên biểu Kinh Thánh. Nhƣng dựa vào đoạn luận về niên biểu 

Ai-cập trên đây, ta có thể nhận xét rằng một vài nhà Ai-cập học đem khởi điểm của 

thời kỳ lịch sử Ai-cập xuống sau 2400 năm T.C.; và ta phải nhớ rằng bản Septante 

và bản Ngũ kinh Sa-ma-ri đẩy niên hiệu Kinh Thánh cho nạn nƣớc lụt lui về 3000 

T.C. (xem dƣới mục "Niên biểu Cựu Ƣớc"). Nhƣ vậy, chỉ có vài hệ thống niên 

biểu Ai-cập mâu thuẩn với vài hệ thống niên biểu Kinh Thánh; còn những niên 

biểu khác thì phù hợp hoàn toàn. 

* * * 

Từ nạn nƣớc lụt tới Áp-ra-ham 

Thời kỳ nầy trong lịch sử Ai-cập  

Thời đại thứ nhứt. -- Menes (Mena ), vua lịch sử thứ nhứt, củng cố nhiều bộ lạc 

khác nhau, và thống nhứt Thƣợng-Ai-cập với Hạ-Ai-cập. Ông chiếm cứ vùng 

Si-na-i và khai thác các mỏ lam ngọc ở đó. Một vài nhà học giả cho rằng ông là 

một với Mích-ra-im, con trai của Cham. Có lẽ ông gần đồng thời với Nim-rốt; 

đang khi Nim-rốt đặt nền tảng của đế quốc chủ nghĩa giữa các tiểu bang của xứ 

Ba-by-lôn, thì Menes cũng làm việc ấy tại Ai-cập. Ngƣời ta tìm thấy phần mộ ông 

tại Abydos, và trong đó có một cái bình tráng men xanh lá cây có khắc tên ông. 

Triều đại nầy có 9 vua. 

Triều đại thứ hai. -- 9 vua. Những tên Sémitique chỉ tỏ cuộc giao dịch với 

Ba-by-lôn. Khai thác các mỏ ở vùng Si-na-i. 

Triều đại thứ ba. -- 5 vua. Tiếp tục khai mỏ ở vùng Si-na-i. Đóng tàu dài chừng 48 

thƣớc để buôn bán tại vùng Địa trung hải; tổ chức hàng hải tới xứ Li-ban. Bắt đầu 

kỷ nguyên Kim tự tháp. Zozer xây cất "Kim tự tháp có bậc" tại Sakkarah, cách 

thành Mem-phi (xem Ô-sê 9:6;) 2 dặm về phía Tây, có 6 từng có sân thụt vô trong, 

gần giống nhƣ các miễu tháp của xứ Ba-by-lôn vậy. Sau đó, Snefru (Seneferu ) bắt 

chƣớc Zozer, nhƣng lấp kín các từng có sân thụt vô, làm thành các sƣờn phẳng 

phiu. Đó thật là Kim tự tháp đầu tiên, tại Meydum, gần Sakkarah.  

Triều đại thứ tƣ. -- 7 vua. Tuyệt điểm của kỷ nguyên Kim tự tháp. Xây cất 3 Kim 

tự tháp của Chéops (Khufu ), Khafre (Cephren ), Menkure (Menkaura ) tại Gizeh, 

cách kinh thành Le Caire 8 dặm về phía Tây. Lớn nhứt là Kim tự tháp của Chéops, 

một trong những vua hùng mạnh nhứt của Ai-cập. Rồi tới Kim tự tháp của Khafre, 

có khắc tƣợng nhân sƣ (sphinx ) mà mặt là chính mặt ông. Còn trong Kim tự tháp 

của Menkure thì ngƣời ta tìm thấy chính xác ƣớp của ông. 



Triều đại thứ năm. -- 9 vua. Tiếp tục khai mỏ ở vùng Si-na-i. Cử các phái đoàn 

thƣơng mại vƣợt Địa trung hải, tới các xứ Phê-ni-xi, Sy-ri và Ô-phia (IVua 1V 

9:28). 

Ngƣời Ai-cập rất mạnh tin có đời sau. Ở vƣờn phía Tây Kim tự tháp của hoàng hậu 

Khent-Kawes, thuộc triều đại thứ 5, ngƣời ta đã thấy một chiếc tàu dài chừng 36 

thƣớc, ngang chừng 5 thƣớc, mà bà đã cho khắc sâu vào đá để chở linh hồn bà qua 

thế giới bên kia. Lăng tẩm của các Pha-ra-ôn (vua Ai-cập) chứa nhiều vật báu của 

thế giới nầy mà họ tƣởng có thể đem theo qua thế giới bên kia. 

Triều đại thứ sáu. -- 6 vua. Nƣớc thời cổ chấm dứt. Pepi đệ nhị, vua thứ năm, trị vì 

90 năm; đó là đời trị vì lâu dài nhứt trong lịch sử. 

Các triều đại thứ bảy, tám, chín, mƣời. -- 20 vua. Thời kỳ phân tán; nhiều nƣớc 

giao tranh với nhau. 

Triều đại thứ mƣời một. -- 7 vua. Khởi đầu nƣớc hùng mạnh ở khoảng giữa; nƣớc 

nầy tồn tại suốt triều đại thứ 12. 

Triều đại thứ mƣời hai. -- 8 vua. Amenembet đệ tam xây cất miễu thờ Serabit tại 

vùng Si-na-i; tại đây, Petrie mới tìm thấy lối viết có chữ cái cổ nhứt thế giới. Có 

nhiều cuộc giao dịch với xứ Sy-ri. Đào một con kinh từ sông Ni-lơ tới Hồng hải. 

Senusert đệ nhứt xây tháp hình chóp (obélisque ) tại thành Ôn (SaSt 41:45), đến 

nay vẫn còn. Ngƣời ta thƣờng nghĩ rằng Senusert đệ nhị chính là Pha-ra-ôn khi 

Áp-ra-ham ghé thăm Ai-cập. 

Các kim tự tháp Ai-cập không giống những miễu tháp Ba-by-lôn, vì trên chót 

những miễu tháp nầy có xây nơi thờ lạy các thần; còn Kim tự tháp chỉ là mộ phần 

cốt để vĩnh cửu hóa vinh quang của các Pha-ra-ôn đã xây cất nó. Sự ham mê Kim 

tự tháp bắt đầu từ triều đại thứ nhứt, và tới triều đại thứ tƣ thì lên đến cực độ. 

Kim tự tháp lớn của Chéops. -- Đây là công trình kiến trúc vĩ đại nhứt của các thời 

đại. Chiếm một khoảng hơn 5 mẫu tây và cao chừng 155 thƣớc tây (nay còn chừng 

145 thƣớc). Tính phỏng để xây cất nó, phải dùng 2.300.000 phiến đá, mỗi phiến 

dày đổ đồng gần 1 thƣớc tây và cân nặng đổ đồng 2 tấn rƣỡi. Xây bằng nhiều lớp 

phiến đá vôi đẽo sơ sài, ngoài cùng là lớp phiến đá hoa cƣơng chạm trổ tuyệt xảo 

và ráp nhau rất khít. Những phiến đá của lớp ngoài cùng nầy đã bị bóc và đem 

dùng xây cất kinh thành Le Caire. Giữa sƣờn phía Bắc có một lối đi rộng gần 1 

thƣớc tây, cao chừng 1 thƣớc 25, dẫn vào một phòng đục trong đá nguyên khối, ở 

dƣới mặt đất chừng 33 thƣớc tây và cách đỉnh Kim tự tháp gần 200 thƣớc tây. Giữa 

phòng nầy và đỉnh Kim tự tháp lại có hai phòng khác, có nhiều tranh vẽ và tƣợng 

chạm mô tả chiến công của vua nầy. Xác ƣớp của Chéops không có ở đó. 

Xây cất thể nào? -- Ngƣời ta dùng dụng cụ bằng đá và bằng đồng mà lấy đá từ một 

hầm đá cách xa 12 dặm về phía Đông, thả trôi qua sông Ni-lơ trong mùa lụt, rồi có 

những đoàn ngƣời vô tận dùng dây kéo trên con đƣờng rất dài thoai thoải mà họ đã 

đắp cho công cuộc xây cất nầy. Họ dùng những cái nêm có đáy nhƣ cái nôi mà kéo 

đá lên và đƣa tới đúng chỗ; những cái nêm nầy liên tiếp đƣa qua một phía gióng, 
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rồi lại qua phía kia. Tính ra phải có 10 vạn ngƣời làm việc luôn 10 năm để đắp 

xong đƣờng đất trên đây, rồi phải mất 20 năm nữa mới xây xong chính Kim tự 

tháp. Hết thảy là lao công cƣỡng bách, giai cấp thợ thuyền và tôi mọi bị kéo đi làm 

việc, dƣới cái roi da tàn nhẫn, không chút thƣơng xót của bọn đốc công. 

Tánh cách quan trọng. -- Điểm kỳ lạ của các Kim tự tháp là nó đƣợc xây cất ngay 

lúc khởi đầu lịch sử. Huân tƣớc Flinders Petrie gọi Kim tự tháp của Chéops là 

"công trình kiến trúc lớn lao nhứt và tính đúng nhứt mà thế giới từng mục kích." 

Bách khoa Từ điển Brilannica luận rằng: "Sức óc mà Kim tự tháp chứng minh thật 

lớn bằng sức óc của bất cứ ngƣời nào ngày nay."  

Đoạn 12 -- Sự kêu gọi Áp-ra-ham  

Đây bắt đầu truyện tích Sự Cứu Chuộc. Trong vƣờn Ê-đen, đã ngụ ý đến chuyện 

tích nầy. 2000 năm sau khi loài ngƣời đƣợc dựng nên và sa ngã, 400 năm sau nạn 

nƣớc lụt, bây giờ, giữa một thế giới sa xuống vòng thờ lạy hình tƣợng và gian ác, 

Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham để ông trở nên nhà sáng lập một phong trào có 

mục đích Đòi Lại và Cứu Chuộc loài ngƣời. 

Trong thời đại tiền phong của địa cầu nầy, đang khi các dân tộc vẫn chƣa vƣợt qua 

mức tổ chức bộ lạc và đang tìm kiếm cùng định cƣ trên những đất đai tốt hơn, thì 

Áp-ra-ham, một ngƣời công bình, tin thờ Đức Chúa Trời, chớ chẳng thờ lạy hình 

tƣợng, một trong số ít ngƣời còn cố giữ cổ phong của độc thần chủ nghĩa từ lúc 

thái sơ, đã đƣợc Đức Chúa Trời hứa với dòng dõi mình rằng: 

1. Chúng sẽ thừa hƣởng xứ Ca-na-an. 

2. Chúng sẽ trở nên một dân tộc hùng mạnh. 

3. Và nhờ chúng, mọi nƣớc sẽ đƣợc phƣớc.  

Lời hứa nầy (SaSt 12:2, 3, 22:18) là ý tƣởng căn bản mà cả Kinh Thánh là một bài 

giảng luận rộng ra. Trƣớc hết, Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham tại U-rơ (Cong 

Cv 7:2-4, SaSt 11:31). Ngài lại kêu gọi ông nữa tại Cha-ran (12:1-4), tại Si-chem 

(12:7), tại Bê-tên (13:14-17), và hai lần tại Hếp-rôn (15:5, 18, 17:1-8). Lời hứa 

đƣợc lặp lại cho Y-sác (26:3, 4) và Gia-cốp (28:13, 14, 35:11, 12, 46:3, 4).  

Áp-ra-ham  

Căn cứ vào 11:26, 32, 12:4 và Cong Cv 7:2, 4, thì dƣờng nhƣ Áp-ra-ham sanh ra 

lúc thân phụ của ông đã 130 tuổi, và ông chẳng phải là con đầu lòng theo nhƣ SaSt 

11:26 đã ngụ ý. Áp-ra-ham đƣợc 75 tuổi khi vào xứ Ca- na-an; chừng 80 tuổi thì 

ông giải cứu Lót và gặp Mên-chi-xê-đéc; 86 tuổi khi Ích-ma-ên sanh ra; 99 tuổi khi 

Sô-đôm bị hủy diệt; 100 tuổi khi Y-sác ra đời; 137 tuổi khi Sa-ra qua đời; 160 tuổi 

khi Gia-cốp sanh ra. Ông qua đời năm 175 tuổi, tức là 115 năm trƣớc khi Gia-cốp 

di cƣ xuống Ai-cập.  

Phát triển sự thờ lạy hình tƣợng  

Áp-ra-ham chẳng phải ngƣời thờ lạy hình tƣợng, nhƣng ông sống trong một thế 
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giới thờ lạy hình tƣợng. Lúc ban đầu, loài ngƣời chỉ có một Đức Chúa Trời; và 

trong vƣờn Ê-đen, họ đƣợc thông công khá thân mật với Ngài. Nhƣng khi họ phạm 

tội và bị xua đuổi, thì mất sự hiểu biết nguyên thủy về Đức Chúa Trời; đang khi rờ 

rẫm trong bóng tối để tìm phƣơng giải quyết những bí mật của đời sống, họ bèn 

quay ra thờ lạy các sức mạnh thiên nhiên mà họ cho là nguồn sự sống. Vì tánh giao 

là phƣơng pháp do đó có sự sống, nên nó đóng một vai rất quan trọng trong tôn 

giáo thƣợng cổ xứ Ba-by-lôn. Các bi văn chữ tiết hình bày tỏ rằng một phần lớn lễ 

thức mô tả tánh giao giữa các nam thần và nữ thần do đó (theo nhƣ họ nghĩ) mà có 

muôn vật. Rồi mặt trời, mƣa và nhiều sức mạnh thiên nhiên khác cũng đƣợc thần 

thánh hóa, vì sự sống của thế giới tùy thuộc vào chúng. Các vua vì có quyền hành 

nên cũng đƣợc tôn làm thần. Nhiều đô thị và nhiều nƣớc tôn kẻ sáng lập làm 

thƣợng đẳng thần: tỉ nhƣ Asshur, tổ phụ ngƣời A-si-ri , đã trở nên thƣợng đẳng 

thần của họ; và Marduk (Nim-rốt), ngƣời sáng lập Ba-by-lôn, đã trở nên thƣợng 

đẳng thần của thành ấy. Để cho các thần đƣợc thực hữu hơn, họ đã làm tƣợng để 

hình dung chúng; rồi chính tƣợng lại đƣợc thờ lạy nhƣ là thần. Vậy, loài ngƣời đã 

từ chủ nghĩa độc thần nguyên thủy đâm nhào xuống vực sâu của chủ nghĩa đa thần 

với vô số hình tƣợng; một vài sự thờ lạy nầy, trong lúc thực hành, thật là hƣ hoại 

và ghê gớm khôn tả xiết.  

Sự thờ lạy hình tƣợng đƣơng thời Áp-ra-ham  

Thành U-rơ thuộc xứ Ba-by-lôn, và ngƣời Ba-by-lôn có nhiều nam thần, nữ thần. 

Họ thờ lửa, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, và nhiều sức mạnh thiên nhiên khác 

nữa. Nim-rốt, ngƣời tự tôn lên nghịch cùng Đức Chúa Trời bằng cách xây tháp 

Ba-bên, từ đó về sau đã đƣợc nhìn nhận là thƣợng đẳng thần của xứ Ba-by-lôn. 

Ngƣời ta thƣờng gọi tên ông là Marduk; về sau, họ cho ông là một với Bel. 

Shamash, là tên của thần Mặt Trời. Sin, nam thần Mặt Trăng, là thƣợng đẳng thần 

của thành U-rơ, quê hƣơng Áp-ra-ham. Vợ của Sin tên là Ningal, nữ thần Mặt 

Trăng của thành U-rơ. Nó có nhiều tên và đƣợc thờ lạy khắp các đô thị nhƣ là Mẫu 

Thần. Nó cũng có tên là Nina, do đó mà đặt tên thành Ni-ni-ve. Trong xứ 

Ba-by-lôn ngƣời ta thƣờng gọi nó là Ishtar. Nó là tình dục đƣợc thần thánh hóa, và 

sự thờ lạy nó đòi hỏi phải phóng túng theo tình dục. Sự gian dâm "thánh" tại miễu 

thờ nó là một phong tục phổ thông giữa vòng phụ nữ xứ Ba-by-lôn. Trong các 

miễu thờ nó có những phòng trang biện lịch sự, tại đó nữ tế sƣ tiếp đờn ông tới thờ 

lạy bằng nhiều nghi lễ nhơ nhuốc. Ngoài ngƣời nữ tế sƣ mãi dâm đó, mỗi thiếu nữ, 

thiếu phụ, hoặc quả phụ đều phải hành dâm trong các nghi lễ ấy rất ít là một lần 

trong đời mình.  

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời độc nhứt vô nhị  

Đồng bào của Áp-ra-ham là kẻ thờ lạy hình tƣợng. Thân phụ ông cũng thờ lạy hình 

tƣợng (Gios Gs 24:2). Có truyện truyền khẩu rằng lúc còn thơ ấu, ông đã bị bắt bớ 

vì không chịu thờ lạy hình tƣợng. Áp-ra-ham làm thể nào mà biết đƣợc Đức Chúa 
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Trời? Chắc là nhờ Đức Chúa Trời trực tiếp khải thị. Hơn nữa, căn cứ vào những 

con số ở đoạn 5 và đoạn 11, ta thấy Nô-ê còn sống lúc Áp-ra-ham sanh ra, 

Mê-tu-sê-la sống đồng thời với Nô-ê 600 năm, và A-đam sống đồng thời với 

Mê-tu-sê-la 243 năm. Vậy, Áp-ra-ham có thể đƣợc Sem trực tiếp dạy cho biết 

truyện tích nƣớc lụt do Nô-ê kể, và truyện tích A-đam cùng vƣờn Ê-đen do 

Mê-tu-sê-la kể.  

Áp-ra-ham vào xứ Ca-na-an (SaSt 12:4-9) 

Nơi Áp-ra-ham dừng lại đầu tiên là Cha-ran, cách U-rơ chừng 600 dặm về phía 

Tây bắc, và cách xứ Ca-na-an 400 dặm về phía Đông bắc. Ông đã từ U-rơ ra đi, 

tìm một xứ tại đó có thể gây dựng một dân tộc thoát khỏi sự thờ lạy hình tƣợng, 

mặc dầu ông chẳng biết mình đi đâu (HeDt 11:8). Nhƣng thời ấy Cha-ran đã là một 

miền rất đông dân, có đƣờng đi Ba-by-lôn, A-si-ri, Sy-ri, Tiểu Á tế á và Ai-cập; 

các thƣơng đội và quân đội luôn luôn trải qua những con đƣờng nầy. Nhơn dân thờ 

lạy hình tƣợng; họ cũng thờ thần Mặt Trăng của thành U-rơ. Vậy, sau khi cha, là 

Tha-rê, qua đời, thì Áp-ra-ham, do sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, lại tiến bƣớc đi 

tìm một xứ dân thƣa thớt hơn. 

Si-chem, nơi Áp-ra-ham dừng lại đầu tiên trên đất Ca-na-an, ở chính giữa xứ, và 

nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt, giữa núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim. Tại đây, 

Áp-ra-ham dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, nhƣng chẳng bao lâu, ông lại 

tiến xuống phía Nam để thám hiểm xứ nầy nhiều hơn nữa. 

Rồi ông dựng lại tại Bê-tên, cách Si-chem 20 dặm về phía Nam, và cách Giê-ru-sa- 

lem 10 dặm về phía Bắc. Đây là một trong những chỗ cao nhứt của xứ Ca-na-an, 

bốn phía có phong cảnh đẹp đẽ. Có lẽ Áp-ra-ham đi dọc theo đỉnh dãy núi, vì 

thung lũng sông Giô-đanh ở phía Đông và đồng bằng mé biển ở phía tây đã có khá 

đông ngƣời ở. Tại Bê-tên, ông cũng dựng một bàn thờ, y nhƣ ông đã dựng tại 

Si-chem và về sau dựng tại Hếp-rôn, chẳng những để nhìn nhận Đức Chúa Trời, 

song cũng để tuyên bố đức tin của mình với dân chúng mà ông đến ở chung đó. 

Chắc ông đã ƣa thích Bê-tên, vì khi từ Ai-cập trở về, ông định cƣ tại đây cho đến 

khi ông và Lót phân rẽ nhau.  

Áp-ra-ham kiều ngụ tại Ai-cập (SaSt 12:10-20) 

Khi từ Bê-tên tiến xuống phía Nam, chắc ông đã đi gần sát Giê-ru-sa-lem; nếu 

Mên-chi-xê-đéc là Sem, có lẽ Áp-ra-ham đã ghé thăm Sem, vì ông chắc phải quen 

biết Sem tại xứ Ba-by-lôn. Vì cớ nạn đói kém, Áp-ra-ham cứ đi suốt niềm Nam mà 

vào Ai-cập, và kiều ngụ tại đó cho đến khi hết nạn ấy. Thiếu điều ông lâm nạn. Vợ 

ông là Sa-ra, có nhan sắc, và các vua chúa hùng mạnh có lệ "tịch thâu" mỹ nhơn 

cho phần mình và giết chồng họ đi. Về sau, Áp-ra-ham cũng bị rắc rối nhƣ vậy với 

A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin (đoạn 20). Ông cẩn thận và mƣu mẹo gọi Sa-ra là "em 

gái" mình, thì không phải là hoàn toàn nói dối đâu. Sa-ra chính là "em một cha 

khác mẹ" của ông (SaSt 20:12). Thời thƣợng cổ, ngƣời ta thƣờng thành hôn với bà 
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con gần gũi, cho đến khi thành lập các chi tộc để lựa chọn đƣợc dễ dàng mới thôi.  

Bí Chú Khảo Cổ: Áp-ra-ham viếng Ai-cập  

Tại Benihassen, trên lăng tẩm của Senusert đệ nhị, thuộc triều đại thứ 12, mà ngƣời 

ta tƣởng là Pha-ra-ôn đƣơng thời đó, có một bức điêu khắc mô tả nhà buôn 

Sémitique (Á châu) tới thăm triều đình vua ấy, dƣờng nhƣ là một biến cố quan 

trọng phần nào. Có lẽ đó là bản ghi lúc Áp-ra-ham thăm viếng Ai-cập.  

Đoạn 13 -- Áp-ra-ham và Lót phân rẽ nhau  

Lót là cháu Áp-ra-ham. Hai ngƣời sống chung với nhau từ khi dời khỏi U-rơ mấy 

năm trƣớc. Nhƣng bây giờ các bầy súc vật và trại của họ đông đúc quá, lại thêm 

bọn chăn chiên cho họ hay cãi nhau về đồng cỏ quá, đến nỗi dƣờng nhƣ phân rẽ 

nhau là điều tốt nhứt. Áp-ra-ham cao thƣợng đã cho Lót đƣợc lựa chọn trƣớc. Lót 

ngu dại chọn lấy đồng bằng Sô-đôm. Bấy giờ Áp-ra-ham lựa chọn Hếp-rôn, là nơi 

ông định cƣ từ đó về sau.  

Đoạn 14 -- Áp-ra-ham đánh bại các vua Ba-by-lôn  

Ấy cốt để cứu Lót. Áp-ra-ham chắc phải có thiên tài về quân sự. Với 318 ngƣời và 

sự giúp đỡ của một số ngƣời lân cận liên minh, ông đã tấn công bất ngờ lúc nửa 

đêm và đánh tan bốn vua Ba-by-lôn danh tiếng. Thời ấy, các đạo quân không đông 

đúc. Tổng số dân trên thế giới còn ít ỏi và tản mác. Vua chỉ là vị tù trƣởng một bộ 

lạc. Áp-ra-ham cũng nhƣ là một vua, có lẽ là tộc trƣởng của một ngàn ngƣời hoặc 

hơn.  

Bí Chú Khảo Cổ: Hammurabi  

Ngƣời ta thƣờng cho "Am-ra-phên" (câu 1) là một với Hammurabi, là vua 

Ba-by-lôn danh tiếng nhứt thời thƣợng cổ; vì đã tìm thấy bộ luật trứ danh của ông, 

nên tên tuổi ông đƣợc nhắc nơi cửa miệng. Có lẽ Áp-ra-ham quen thân vua nầy khi 

ông còn ở U-rơ. "Bộ luật" của Hammurabi là tiếng của thế giới đƣơng thời 

Áp-ra-ham từ bụi đất phát ra.  

Bí Chú Khảo Cổ: Đƣờng của các vua (câu 5, 6)  

Những chỗ ghi trong câu 5-6, do đó bốn vua Đông phƣơng kéo đến đánh thành Sô- 

đôm, cách xa thƣơng lộ thông thƣờng nhiều lắm về phía Đông; vậy nên Albright 

nói rằng có lần ông tƣởng điều đó chỉ tỏ tánh chất thần thoại của đoạn 14, sách 

Sáng thế ký. Nhƣng đến năm 1929, ông tìm thấy một hàng gò nỗng lớn tại Hauran 

và dọc theo biên giới phía Đông của xứ Ga-la-át và xứ Mô-áp; hàng gò nỗng nầy là 

những đô thị phồn thịnh khoảng 2000 năm T.C., tỏ ra đó là một miền đông dân trên 

thƣợng lộ trực tiếp giữa Đa-mách và các miền Ê-đôm, Si-na-i, có vàng, đồng cùng 

chất mãnh (manganèse ).  

Mên-chi-xê-đéc (14:18-20) 
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Ông vừa làm vua, vừa làm thầy tế lễ tại Sa-lem (Giê-ru-sa-lem). Theo truyền thoại 

Hê-bơ-rơ, thì ông là Sem, ngƣời sống sót trong nạn nƣớc lụt, lúc nầy vẫn còn sống, 

là ngƣời cao tuổi nhứt thế giới, và là thầy tế lễ của loài ngƣời trong thời kỳ tộc 

trƣởng. Nếu điều nầy đúng, thì nó ngụ ý rằng ngay sau nạn nƣớc lụt, Đức Chúa 

Trời đã sớm chọn Giê-ru-sa-lem làm sân khấu của sự cứu chuộc loài ngƣời. Có kẻ 

nghĩ rằng Mên-chi-xê-đéc là một thiên sứ; có kẻ lại nghĩ rằng ông là Đức Chúa 

Trời thể hiện; cũng có kẻ nghĩ rằng ông là Đấng Mê-si. Dầu là ai đi nữa, ông cũng 

làm hình bóng về Đấng Christ (Thi Tv 110:1-7, HeDt 5:6, 7).  

15:1-17:27-- Đức Chúa Trời nhắc lại các lời hứa với Áp-ra-ham  

Đức Chúa Trời giải thích rằng trƣớc khi thừa hƣởng xứ Ca-na-an, dòng dõi ông 

phải ở 400 năm trên một đất ngoại bang, tức là Ai-cập (15:13). Khi Áp-ra-ham 100 

tuổi và Sa-ra 90 tuổi, thì Đức Chúa Trời hứa ban Y-sác cho ông bà, và giao ƣớc về 

lễ cắt bì đƣợc thiết lập, làm dấu hiệu đặc biệt của dân tộc đƣợc Đức Chúa Trời lựa 

chọn.  

18:1-19:38-- Sô-đôm và Gô-mô-rơ  

Hai "hố phân" gian ác nầy chỉ cách Hếp-rôn, nơi Áp-ra-ham ở, và Giê-ru-sa-lem, 

nơi Mên-chi-xê-đéc ở, có mấy dặm đƣờng; nhƣng nó hƣ hoại đến nỗi bay mùi lên 

trời. Tình trạng nầy chỉ xảy ra sau nạn nƣớc lụt 400 năm, -- nạn nƣớc lụt mà mọi 

ngƣời sống thời đó còn có thể nhớ rõ. Vậy mà ai nấy đã quên bài học do đại tai 

biến tiêu diệt loài ngƣời đó. Và Đức Chúa Trời "giáng mƣa diêm sanh và lửa" 

(SaSt 19:24) để nhắc cho loài ngƣời nhớ, để cảnh cáo về cơn thạnh nộ của Ngài 

vẫn dành sẵn cho kẻ ác, và có lẽ cũng để dùng làm bằng chứng rằng sau rốt, trái 

đất sẽ bị đoán phạt bằng lửa hừng (IIPhi 2Pr 2:5, 6, 3:7, 10). 

Đức Chúa Jêsus ví sánh lúc Ngài tái lâm với thời kỳ của Sô-đôm (LuLc 17:26-32), 

cũng nhƣ với thời kỳ nƣớc lụt. Cả hai thời kỳ nầy gian ác khôn tả xiết. Ngày nay 

có sự tham lam, hung bạo, thú tánh và trực giác sát nhơn hơn bao giờ hết trong lịch 

sử; ấy là do quỉ địa ngục đang cai trị lòng những kẻ cầm quyền tối cao trên mặt đất. 

Vậy, ta không cần phải giàu trí tƣởng tƣợng mới thấy thế giới đang tiến tới chung 

cuộc nào, mặc dầu nhiều thiện nhơn và chánh khách cố tránh chừng nào. Nếu 

chẳng có một phong trào Ăn Năn khắp thế giới, thì ngày Đoán phạt chẳng bao xa.  

Vị trí của Sô-đôm và Gô-mô-rơ  

Ở phần cực bắc hoặc phần cực nam của Biển Chết. "Sô-đôm" (Usdom ) là tên của 

hòn núi ở góc tây nam . Theo truyền thoại từ thời cổ, địa hình đã trải qua những 

cuộc biến cải lớn lao chung quanh phần cực nam của Biển Chết khi thành Sô-đôm 

và Gô-mô-rơ bị hủy diệt. Nói chung, các văn sĩ thƣợng cổ nghĩ rằng vị trí của hai 

đô thị nầy đã bị chôn vùi dƣới nƣớc Biển Chết.  

Biển Chết  
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Biển Chết dài chừng 40 dặm và rộng chừng 10 dặm. Phần cực bắc rất sâu, có chỗ 

sâu tới hơn 300 thƣớc tây. Ở phần phía Nam, không có chỗ nào sâu quá 5 thƣớc, và 

nhiều chỗ chỉ sâu hơn 3 thƣớc tây. Ngày nay mực nƣớc cao hơn đƣơng thời 

Áp-ra-ham, vì cớ sông Giô-đanh và nhiều dòng nƣớc đổ bùn vào mà không có lối 

thoát. Chỗ bây giờ là phần phía Nam của Biển Chết, thì khi ấy là một đồng bằng.  

Bí Chú Khảo Cổ:  

Năm 1924, Tấn sĩ W.F. Albright và Tấn sĩ M.G. Kyle, chỉ huy phái đoàn hỗn hợp 

của các Học đƣờng Mỹ và Thần đạo Học viện Xenia, đã tìm thấy năm khoảng đất 

có cây cối ở giữa sa mạc (oasis ) do những suối nƣớc trong mát tạo nên; chính giữa 

năm khoảng nầy, trên một đồng vắng cao hơn mặt Biển Chết chừng 160 thƣớc, tại 

một chỗ gọi là Bab-ed-Dra, có di tích của một vách thành lớn xây kín, rõ ràng lắm 

là một "nơi cao" để mở hội hè tôn giáo. Có rất nhiều mảnh bát, chén bể, đá lửa, và 

di tích khác của một thời kỳ từ 2500 đến 2000 năm T.C; và cũng có chứng cớ tỏ ra 

rằng nhơn dân ở đây thình lình không còn nữa, vào khoảng năm 2000 T.C.. Chứng 

cớ miền nầy vốn đông dân và thạnh vƣợng tỏ ra rằng chắc nó đã phì nhiêu "cũng 

nhƣ vƣờn của Đức Giê-hô-va" (SaSt 13:10). Đến nhƣ nhơn dân thình lình không 

còn nữa và từ đó tới nay miền nầy hoang vu trơn trọi, thì dƣờng nhƣ tỏ ra rằng khu 

vực nầy bị hủy phá bởi một đại tai biến đã thay đổi cả đất đai và khí hậu. 

Ý kiến của Albright, Kyle và phần đông các nhà khảo cổ học ngày nay là Sô-đôm 

và Gô-mô-rơ lập trên những khoảng đất có cây cối giữa sa mạc nầy, ở phần hạ lƣu 

của các suối nƣớc, và vị trí nầy ngày nay bị Biển Chết khỏa lấp.  

Các "hố nhựa chai" và "diêm sanh" (14:10, 19:24) 

"Nhựa chai " là chất lịch thanh (bitume ), nhựa tráng đƣờng (asphalte ), hoặc hắc ín 

(goudron ), tức là một chất đen, láng, có lẫn dầu lửa, tan ra và bốc cháy đƣợc. Có 

những lớp nhựa chai rộng lớn ở hai bên bờ Biển Chết, và phần cực nam có nhiều 

hơn; dƣới đáy Biển Chết cũng có nhiều vùng nhựa chai rộng lớn. Trong các cơn 

động đất, vô số nhựa chai đã nổi lên mặt nƣớc. 

"Diêm sanh ". -- Tấn sĩ Kyle nói rằng dƣới núi Usdom có một lớp muối dày gần 50 

thƣớc tây; trên lớp muối nầy có một lớp đất sét lộn đất vôi (marne ) và diêm sanh. 

Lớp nầy có đúng vào lúc Đức Chúa Trời nhóm lửa; có một tiếng nổ dữ dội, muối 

và diêm sanh tung lên trời, đỏ rực và rơi xuống, đến nỗi thật đã có mƣa lửa và diêm 

sanh từ trời đổ xuống. Vợ của Lót đã bị muối phủ kín nhƣ một lớp vỏ cứng. Có 

nhiều trụ muối ở phần cực nam Biển Chết đã mang tên "Vợ của Lót." Quả thật, 

mọi sự kiện ở miền nầy dƣờng nhƣ ăn hiệp trọn vẹn với truyện tích Kinh Thánh về 

thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.  

Bản đồ số 26  

20:1-18-- Sa-ra và A-bi-mê-léc  
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Dầu Áp-ra-ham định cƣ tại Hếp-rôn, nhƣng từng hồi từng lúc, ông cũng đi từ chỗ 

nầy đến chỗ kia, để tìm đồng cỏ cho các bầy súc vật. Tại Ghê-ra, một đô thị 

Phi-li-tin, cách Hếp-rôn chừng 40 dặm về phía Tây, gần bờ biển, ông đã gặp việc 

rắc rối cũng nhƣ đã bị với Pha-ra-ôn (12:10-20). Sa-ra chắc phải có sắc đẹp 

nghiêng nƣớc nghiêng thành, nên đã cao tuổi nhƣ vậy mà còn đƣợc các vua chúa 

chú ý. Về sau, Y-sác và Rê-be-ca cũng bị rắc rối nhƣ vậy với một A-bi-mê-léc 

khác, tại chính đô thị nầy (đoạn 26).  

Bí Chú Khảo Cổ: Các đô thị thời tộc trƣởng  

Tại nhiều đô thị có liên quan với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, tỉ nhƣ Si-chem, 

Bê-tên, A-hi, Giê-ru-sa-lem, Ghê-ra, Đô-ta-in, ông Albright và ông Garstang đã 

tìm thấy, ở từng dƣới cùng các di tích những đô thị đó, nhiều mảnh đồ gốm vào 

khoảng 2000 năm T.C., đủ chứng tỏ rằng lúc ấy thật đã có những đô thị đó.  

Bản đồ số 27 -- Miền Áp-ra-ham cƣ ngụ  

21:1-34-- Y-sác sanh ra  

Lúc nầy, Ích-ma-ên đã đƣợc chừng 15 tuổi rồi (5:8, 16:16). Phao-lô dùng truyện 

tích hai câu nầy làm thí dụ về giao ƣớc Môi-se và giao ƣớc Đấng Christ (GaGl 

4:21-31). 

Bê-e-sê-ba (câu 30-31), là nơi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp cƣ ngụ rất lâu, ở biên 

giới cực nam của xứ Ca-na-an, cách Hếp-rôn chừng 20 dặm về phía Tây nam, và 

cách Ai-cập 150 dặm. Đây là chỗ có "bảy cái giếng." Trong một xứ gần nhƣ sa 

mạc, giếng là một vật sở hữu vô giá. Chính những giếng nầy vẫn còn ở đó.  

SaSt 22:1-24-- Áp-ra-ham dâng Y-sác làm tế lễ  

"Đức Chúa Trời truyền làm việc ấy chỉ cốt để cấm việc ấy." Đây là sự thử thách 

đức tin Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Y-sác sẽ là cha của nhiều dân tộc 

(17:16). Nhƣng đây Đức Chúa Trời truyền lịnh giết Y-sác khi chàng chƣa sanh 

đƣợc một con cái nào. Tuy nhiên, Áp-ra-ham tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho 

chàng sống lại (HeDt 11:19). Chúng ta chẳng biết Đức Chúa Trời dùng cách nào 

mà bày tỏ mạng lịnh ấy cho Áp-ra-ham. Nhƣng ông không thể nào nghi ngờ rằng 

đó không phải là tiếng phán của Ngài; vì nếu chẳng tuyệt đối biết chắc rằng Đức 

Chúa Trời đã truyền lịnh trực tiếp và dứt khoát, ắt ông không ra đi làm một việc 

tàn ác và đáng bất bình dƣờng ấy! Có thuyết nào cho rằng Áp-ra-ham chịu ảnh 

hƣởng của tục lệ ngƣời Ca-na-an dâng con trẻ làm tế lễ, nên chỉ tƣởng tƣợng mình 

cũng phải dâng Y-sác làm tế lễ; nhƣng thuyết nầy hoàn toàn phi lý, vì ý tƣởng nầy 

phát xuất từ Đức Chúa Trời, chớ chẳng từ Áp-ra-ham. 

Sự dâng Y-sác làm tế lễ là hình bóng và lời tiên tri về sự chết của Đấng Christ. 

Đây là cha dâng con mình làm tế lễ. Trong trí óc của Áp-ra-ham, Y-sác đã chết ba 

ngày (câu 4). Đây cũng có sự thay thế và một tế lễ thật. Và việc đã xảy ra trên núi 
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Mô-ri-a, tại chính nơi nầy, 2000 năm sau, Con Đức Chúa Trời cũng chịu dâng 

mình làm tế lễ. Vậy, ngay lúc khai sanh dân tộc Hê-bơ-rơ, sự dâng Y-sác làm tế lễ 

nầy là hình bóng về Biến cố Trọng đại mà dân tộc ấy sanh ra để thực hiện.  

23:1-20-- Sa-ra qua đời  

Hang đá Mặc-bê-la, nơi an táng Sa-ra, ở sƣờn phía Tây núi Hếp-rôn, trong một 

giáo đƣờng thuộc quyền kiểm soát của ngƣời Hồi giáo; họ không cho phép tín đồ 

Đấng Christ vào đó. Năm 1862, vị vua Hồi giáo đã đặc biệt cho phép thái tử nƣớc 

Anh vào đó. Thái tử đã thấy mộ phần bằng đá của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, 

Sa-ra, Rê-be-ca và Lê-a. Có một cửa hình tròn dẫn xuống cái hang bên dƣới; và 

ngƣời ta đoán rằng đó chính thật là hang đá Mặc-bê-la; họ cũng nói rằng từ 600 

năm nay, chẳng có ai bƣớc chơn vào đó.  

Bản đồ số 28 -- Thế giới đƣơng thời Áp-ra-ham  

24:1-67-- Y-sác cƣới Rê-be-ca làm vợ  

Rê-be-ca là em họ của Y-sác, về dòng thứ hai. Mục đích của Áp-ra-ham khi ông 

cho đƣa Y-sác về quê hƣơng và vùng bà con mình để hỏi vợ là để giữ cho dòng dõi 

mình thoát khỏi sự thờ lạy hình tƣợng. Nếu Y-sác cƣới một thiếu nữ Ca-na-an làm 

vợ, thì lịch sử dân Y-sơ-ra-ên đã đổi khác biết bao! Đó là một bài học quan hệ biết 

bao cho thanh niên trong sự kén chọn bạn trăm năm!  

25:1-11 -- Áp-ra-ham qua đời  

Sa-ra qua đời năm 127 tuổi, vào lúc đó Áp-ra-ham đƣợc 137 tuổi. Sau đó, ông còn 

sống 38 năm nữa, và trong thời gian nầy, ông đã cƣới Kê-tu-ra. Nàng sanh cho ông 

6 con trai, là tổ phụ của dân Ma-đi-an và mấy dân tộc lân cận. 500 năm sau, Môi-se 

đã cƣới một thiếu nữ Ma-đi-an (XuXh 2:16-21). Về đại cƣơng, Áp-ra-ham là "vị 

tộc trƣởng danh tiếng, thanh khiết nhứt và đáng kính trọng nhứt, đƣợc cả ngƣời 

Do-thái, ngƣời Hồi giáo và tín đồ Đấng Christ tôn quí." Ông là "bạn Đức Chúa 

Trời" (Gia Gc 2:23), và "làm cha hết thảy những kẻ tin" (RoRm 4:11). Ông rộng 

lƣợng và vô kỷ. Ông là một nhơn vật tuyệt hảo, có lòng tin cậy vô biên nơi Đức 

Chúa Trời, mặc dầu ông ở gần hai thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ, và thở hút không khí 

của hai thành ấy.  

"Dòng dõi của Ích-ma-ên " (SaSt 25:12-18) 

Đây là tài liệu thứ tám trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Ích-ma-ên là 

con trai của Áp-ra-ham, do A-ga sanh ra và vốn là ngƣời Ai-cập (đoạn 16). Dòng 

dõi Ích-ma-ên cƣ ngụ tại xứ A-ra-bi và thƣờng đƣợc gọi là ngƣời Ả-rập. Nhƣ vậy, 

Áp-ra-ham là tổ phụ của chủng tộc Ả-rập ngày nay. Sự tranh cạnh giữa Y-sác và 

Ích-ma-ên cứ kéo dài suốt các thế kỷ, do sự đố kỵ giữa ngƣời Do-thái và ngƣời 

Ả-rập. 

Xứ A-ra-bi là một bán đảo lớn, dài 158 dặm, rộng 800 dặm, và lớn gấp chừng 150 
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lần xứ Pa-lét-tin. Phần lớn là sa mạc, rải rác thấy những khoảng đất có cây cối, và 

cƣ dân thƣa thớt gồm các bộ lạc du mục. Ngày xƣa, xứ A-ra-bi có nhiều mƣa và 

nhiều cƣ dân hơn ngày nay. Những sự thay đổi khí hậu làm ít mƣa đi, và các dòng 

nƣớc khô cạn.  

"Dòng dõi của Y-sác" (25:19 đến 35:29) 

Đây là tài liệu thứ chín trong số các tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Đây là 

truyện tích Y-sác và Gia-cốp, do chính Gia-cốp truyền lại cho các con trai ông.  

25:19-34 -Ê-sau và Gia-cốp sanh ra  

Ê-sau, con trƣởng nam, tự nhiên là kẻ kế tự Y-sác và thừa hƣởng các lời hứa đã 

ban cho Áp-ra-ham. Nhƣng Đức Chúa Trời biết tánh hạnh của hai ngƣời nầy trƣớc 

khi họ sanh ra, nên Ngài đã chọn Gia-cốp để lƣu truyền gia tài quí báu. Ngài đã tỏ 

điều ấy cho thân mẫu của hai ngƣời (câu 23), và bà dạy lại cho Gia-cốp biết từ lúc 

chàng còn thơ ấu. Đó là bối cảnh của cách Gia-cốp đối xử với Ê-sau (câu 31). 

Trong dòng dõi lời hứa, chỉ có Y-sác đƣợc lựa chọn, còn hết thảy con trai khác của 

Áp-ra-ham đã bị loại bỏ. Trong số các con trai của Y-sác, thì Ê-sau đã bị loại bỏ 

khỏi dòng dõi lời hứa, còn Gia-cốp đƣợc lựa chọn. Tới Gia-cốp, thì phƣơng thức 

loại bỏ không thi hành nữa, vì hết thảy dòng dõi của Gia-cốp đƣợc đứng trong số 

tuyển dân.  

26:1-35-- Y-sác kiều ngụ giữa vòng dân Phi-li-tin  

Kinh Thánh không chép nhiều về đời sống của Y-sác, trừ việc xảy ra giữa 

A-bi-mê- léc và Rê-be-ca, cùng sự tranh giành các giếng nƣớc. Ông đã thừa hƣởng 

các bầy súc vật đông đúc của cha để lại; ông thạnh vƣợng, giàu có, ƣa hòa bình và 

cuộc đời ông không có biến cố nào quan trọng. 

Y-sác sanh ra khi Áp-ra-ham đƣợc 100 tuổi và Sa-ra 90 tuổi; khi ông 37 tuổi, thì 

mẹ qua đời; ông cƣới vợ năm 40 tuổi, và Gia-cốp sanh ra lúc ông 60 tuổi; ông 75 

tuổi khi Áp-ra-ham qua đời, 137 tuổi (?) khi Gia-cốp chạy trốn, 150 tuổi (?) khi 

Giô-sép sanh ra, 157 tuổi (?) khi Gia-cốp trở về, 167 tuổi khi Giô-sép bị bán làm 

tôi mọi. Ông qua đời năm 180 tuổi, chính năm Giô-sép lên cầm quyền cai trị nƣớc 

Ai-cập. 

Áp-ra-ham hƣởng thọ 175 tuổi, Y-sác 180 tuổi, Gia-cốp 147 tuổi, Giô-sép 110 tuổi. 

Điều Quan Trọng: "Lịnh, luật và lệ(1)" (câu 5). Câu Kinh Thánh nầy dƣờng nhƣ 

chứng tỏ rằng đƣơng thời Áp-ra-ham đã có phần đầu của Lời Đức Chúa Trời đƣợc 

biên chép ra.  

27:1-46 - Gia-cốp đƣợc cha chúc phƣớc cho  

Chàng đã mua quyền trƣởng nam của Ê-sau rồi (25:31-34). Bây giờ cần phải đƣợc 

cha xác nhận sự chuyển mại. Chàng dùng mƣu chƣớc để thực hiện điều ấy. Để 

đánh giá tánh cách đạo đức của hành động Gia-cốp, phải xét tới mấy điểm sau đây: 
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1) Mẹ chàng xui giục chàng làm việc ấy; 2) Chàng sốt sắng mong ƣớc đƣợc quyền 

trƣởng nam, đó là điều đáng khen, mặc dầu chàng đã dùng phƣơng pháp cong quẹo 

để đƣợc quyền ấy; vì quyền trƣởng nam có nghĩa là làm môi giới để truyền lời hứa 

lạ lùng của Đức Chúa Trời ban phƣớc lành cho cả thế giới; 3) Có lẽ chàng có thể 

đƣợc quyền trƣởng nam ấy bằng một cách khác; 4) Ê-sau không màng tới quyền ấy 

chút nào; 5) Gia-cốp phải trả giá sự gian trá của mình rất mắc (xem đoạn 29 dƣới 

đây); 6) Chính Đức Chúa Trời đặt nền tảng của những kế hoạch vĩ đại cho thế giới 

(RoRm 9:10-13), và Ngài đã lựa chọn từ trƣớc khi hai chàng sanh ra (SaSt 25:23). 

Những lời tiên tri của Y-sác (câu 29, 40). -- Đức Chúa Trời chắc đã đặt những lời 

nầy vào miệng Y-sác, vì nó đã ứng nghiệm lạ lùng. Dòng dõi của Gia-cốp thật 

chiếm đƣợc địa vị bá chủ giữa các dân; và theo thời gian, dòng dõi ấy sanh ra Đấng 

Christ, do Ngài mà họ cứ tiến tới địa vị bá chủ hoàn cầu. Dòng dõi của Ê-sau, là 

dân Ê-đôm, phải phục tòng dân Y-sơ-ra-ên, và có lúc họ thật đã bẻ gãy ách thống 

trị của dân Y-sơ-ra-ên (IIVua 2V 8:20-22). Nhƣng rốt lại, họ đã biến mất khỏi lịch 

sử.  

Đoạn 28 -- Sự hiện thấy của Gia-cốp tại Bê-tên  

Y-sác đã xác nhận sự chuyển giao quyền trƣởng nam từ Ê-sau qua Gia-cốp. Bây 

giờ nó lại đƣợc xác nhận trên Thiên đàng, vì chính Đức Chúa Trời quả quyết với 

Gia- cốp rằng từ nay trở đi, chàng đƣợc thừa nhận là môi giới của các lời hứa. Cái 

thang ngụ ý rằng các lời hứa bề nào cũng lên tới tuyệt điểm, là làm cái cầu nối liền 

Thiên đàng với trái đất. Đức Chúa Jêsus phán chính Ngài là Cái Thang (GiGa 

1:51). 

Ngƣời ta cho rằng lúc nầy Gia-cốp đƣợc 77 tuổi. Ông đƣợc 15 tuổi khi Áp-ra-ham 

qua đời, 84 tuổi mới cƣới vợ, 90 tuổi khi Giô-sép sanh ra, và 98 tuổi khi trở về xứ 

Ca-na-an. Ông chừng 100 tuổi khi Bên-gia-min sanh ra, 120 tuổi khi Y-sác qua 

đời, 130 tuổi khi xuống Ai-cập, và 147 tuổi khi qua đời. 

Ông sống 77 năm đầu tại Ca-na an, sống 20 năm sau đó tại Cha-ran, rồi sống 33 

năm tại xứ Ca-na-an, và 17 năm cuối cùng tại Ai-cập.  

SaSt 29:1-30:43-- Gia-cốp kiều ngụ tại Cha-ran  

Cha-ran cách xứ Ca-na-an chừng 400 dặm về phía đông bắc. Đó là nơi Rê-be-ca, 

mẹ của Gia-cốp sanh trƣởng, và lâu năm về trƣớc, ông nội của chàng, là 

Áp-ra-ham, đã từ đó di cƣ đi. La-ban là cậu của Gia-cốp. Gia-cốp ở đây 20 năm. 

Thật là những năm khó nhọc và đau khổ. Chàng đã bị lừa gạt mà phải cƣới ngƣời 

vợ mình không ƣa thích, đúng nhƣ chàng đã dùng mƣu lừa gạt mà đƣợc cha chúc 

phƣớc cho. Chàng đã bắt đầu gặt chính cái mình đã gieo. Mùa gặt của chàng thật là 

chứa chan, đầy dẫy (GaGl 6:7).  

Gia đình của Gia-cốp  

Ông có hai vợ và hai nàng hầu. Trừ ra một ngƣời vợ, là Ra-chên, còn thì ông chẳng 
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ƣa thích, nhƣng do hoàn cảnh không may mà buộc phải chung sống với họ. Bốn bà 

nầy đã sanh hạ đƣợc 12 con trai. 

Lê-a sanh Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn. 

Ra-chên sanh Giô-sép, Bên-gia-min. 

Xinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh Gát, A-se. 

Bi-la, con đòi của Ra-chên, sanh Đan, Nép-ta-li. 

Gia đình đa thê nầy có nhiều truyện xấu hổ, nhƣng về toàn thể, đã đƣợc Đức Chúa 

Trời tiếp nhận làm tổ tiên của 12 chi phái hợp thành nƣớc Đấng Mê-si, tức là nƣớc 

đƣợc Đức Chúa Trời lựa chọn để đƣa Đấng Mê-si vào trong thế gian. Điều nầy tỏ 

ra rằng: 

1. Đức Chúa Trời dùng ngƣời ta, trong nguyên trạng của họ, để làm thành các ý 

định của Ngài, và với "vật liệu" sử dụng. Ngài dƣờng nhƣ đã làm đƣợc công việc 

tốt hết sức. 

2. Không có gì tỏ rằng mọi ngƣời mà Đức Chúa Trời dùng nhƣ vậy đều sẽ đƣợc 

cứu rỗi đời đời. Ngƣời ta có thể đƣợc Đức Chúa Trời dùng thi hành kế hoạch của 

Ngài trong thế giới nầy mà vẫn chẳng đủ tƣ cách để hƣởng phƣớc đời đời khi Đức 

Chúa Trời đoán xét những sự kín nhiệm của ngƣời ta để tuyên định chung thẩm 

(RoRm 2:12-16). 

3. Đây là một chứng cớ tỏ ra các tác giả Kinh Thánh đã thành thật. Không có sách 

nào khác trên thế giới đã thuật lại một cách thật thà trọn vẹn nhƣ vậy nhƣợc điểm 

của các vai chính cùng những sự việc trái hẳn với lý tƣởng mà nó định đề cao.  

SaSt 31-33:20-- Gia-cốp trở về xứ Ca-na-an  

20 năm trƣớc, ông đã từ giã xứ Ca-na-an, ra đi một mình với hai bàn tay trắng. Bây 

giờ ông trở về, là chúa của một bộ lạc, có rất nhiều bầy súc vật và tôi tớ. Đức Chúa 

Trời đã giữ lời hứa với Gia-cốp (28:15;), mặc dầu ông phải trải qua nhiều nỗi khó 

khăn. Việc Gia-cốp phân rẽ với La-ban sanh ra lời chúc phƣớc tốt đẹp tại Mích-ba 

mà ngày nay rất nhiều ngƣời dùng: "Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức 

Chúa Trời coi sóc cậu và cháu!" (31:49). 

Khi Gia-cốp lìa khỏi xứ Ca-na-an, thì các thiên sứ chúc ông đƣợc Đức Chúa Trời 

đƣa đi mau lẹ (28:12); khi ông trở về, thì có thiên sứ đón mừng (32:1). 

Y-sác vẫn còn sống. Áp-ra-ham đã qua đời chừng 100 năm rồi. Bây giờ Gia-cốp 

vào hƣởng cơ nghiệp trong Đất Hứa, là xứ Ca-na-an. Từ trƣớc tới nay, Đức Chúa 

Trời vẫn ở cùng ông suốt bƣớc đƣờng đời gian khổ. Ông cảm thấy mình cần Đức 

Chúa Trời hơn bao giờ hết (32:24-30). Ê-sau đã thề giết ông (27:41), và ông vẫn 

còn sợ hãi. Nhƣng họ đã gặp nhau, rồi chia tay một cách hòa bình.  

34:1-31 -- Si-mê-ôn và Lê-vi trả thù cho Đi-na  

Si-chem là nơi Gia-cốp dừng lại trƣớc nhứt khi ông trở về xứ Ca-na-an. Tại đây 

ông mua một khoảnh đất và lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời, dƣờng nhƣ ông tính ở 

đó rất ít là trong một thời gian. Nhƣng hành động lƣu luyến của Si-mê-ôn và Lê-vi 
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khiến cho những ngƣời lân cận gớm ghét; chẳng bao lâu ông dời đến Bê-tên cũng 

nhƣ Áp-ra-ham đã làm lâu năm về trƣớc.  

Đoạn 35 -- Đức Chúa Trời lặp lại giao ƣớc tại Bê-tên  

Bê-tên là nơi 20 năm trƣớc, đang khi chạy trốn khỏi xứ Ca-na-an, Gia-cốp đã thấy 

cái Thang Thiên Thƣợng và đƣợc Đức Chúa Trời lập làm kẻ kế tự các lời hứa với 

Áp-ra-ham. Bây giờ Ngài lại tái quyết với ông rằng các lời hứa ấy sẽ đƣợc ứng 

nghiệm. Đoạn, Gia-cốp dời đến Hếp-rôn, nơi Áp-ra-ham và Y-sác đã cƣ trú. Ông ở 

đây chừng 30 năm, cho tới lúc di cƣ xuống Ai-cập.  

36:1-43-- Dòng dõi Ê-sau  

Đây là tài liệu thứ mƣời trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. Đây là một 

bản lƣợc thuật gốc tích của ngƣời Ê-đôm. 

Về cá tính của Ê-sau, ông là ngƣời phàm tục, không mộ đạo và khinh quyền trƣởng 

nam; trong ông chẳng có gì đáng làm môi giới truyền phƣớc của Đức Chúa Trời 

cho thế giới. Ông chỉ chú ý đến tƣ dục của mình. Gia-cốp chẳng phải là thiên sứ, 

nhƣng so sánh với Ê-sau, thì ông xứng đáng bội phần hơn để làm tổ phụ của dân 

Đức Chúa Trời, tức là dân sẽ sanh ra Đấng Mê-si. 

Ngƣời Ê-đôm và xứ Ê-đôm. -- Dân A-ma-léc (câu 12) là một nhánh của dòng dõi 

Ê- sau. Họ là một bộ lạc không có chỗ ở nhứt định; phần lớn họ tập trung chung 

quanh Ca-đe, là bắc phần của bán đảo Si-na-i; còn thì họ đi lang thang rất rộng, rất 

xa, vào cả xứ Giu-đê đến tận Đông phƣơng. Họ là kẻ thù đầu tiên đã tấn công dân 

Y-sơ-ra-ên khi dân nầy ra khỏi Ai-cập; họ cũng hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên đƣơng thời 

các Quan xét. 

Có ngƣời nghĩ rằng có lẽ "Giô-báp" (câu 34) là Gióp, vai chánh trong sách Gióp. 

"Ê-li-pha" và "Thê-ma" đều đƣợc nhắc tên trong sách Gióp. Đoạn nầy có thể cung 

hiến khung cảnh cho sách Gióp.  

"Dòng dõi của Gia-cốp " (37:2 đến 50:26) 

Đây là đoạn thứ 11 và sau chót trong số tài liệu hợp thành sách Sáng thế ký. 

Truyện tích Giô-sép và việc dân Y-sơ-ra-ên di cƣ xuống Ai-cập chắc nhập chung 

với những ký văn của gia đình mà họ đã nhận lãnh từ nơi Áp-ra-ham và đã kính 

cẩn gìn giữ trải qua những năm kiều ngụ tại Ai-cập.  

37:1-36-- Giô-sép bị bán xuống Ai-cập  

"Cái áo dài có nhiều sắc" (câu 3) là biểu hiệu của sự thiên vị; có lẽ nó tỏ ra Gia-cốp 

định ý lập Giô-sép làm kẻ kế tự quyền trƣởng nam. 

Ru-bên, con trai đầu lòng của Gia-cốp, tự nhiên đƣợc kế tự quyền trƣởng nam; 

nhƣng chàng bị truất quyền ấy vì đã phạm tội loạn luân với một vợ bé của cha 

mình (35:22, 49:3, 4, ISu1Sb 5:1, 2). Si-mê-ôn và Lê-vi, là ngƣời thứ hai và thứ ba 

có quyền kế tự cũng bị loại bỏ vì đã phạm tội sát nhơn hung bạo tại Si-chem (SaSt 
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34:25-30, 49:5-7). Giu-đa là con trai thứ tƣ, và có lẽ trong gia đình ai cũng đoán 

rằng quyền trƣởng nam sẽ vào tay chàng. 

Nhƣng Giô-sép, mặc dầu là con trai thứ 11 của Gia-cốp, mà lại là con đầu lòng của 

Ra-chên. Ra-chên là vợ đƣợc Gia-cốp thƣơng mến nhứt, và Giô-sép là con trai ông 

thƣơng mến nhứt (37:3). Vậy nên chiếc "áo dài" khả nghi lắm. Vả, những chiêm 

bao của Giô-sép về quyền thế của mình càng làm cho tình hình nghiêm trọng. 

Thế là Giu-đa và Giô-sép có vẻ là địch thủ tranh quyền trƣởng nam. Điều nầy có 

thể giải thích tại sao Giu-đa lại tích cực dự phần bán Giô-sép làm tôi mọi (câu 26, 

27). Sự kình địch giữa Giu-đa và Giô-sép truyền qua dòng dõi của họ. Các chi phái 

Giu-đa và Ép-ra-im (con trai Giô-sép) luôn luôn tranh giành ngôi bá chủ. Giu-đa 

làm thủ lãnh dƣới đời Đa-vít và Sa-lô-môn. Rồi họ Ép-ra-im làm thủ lãnh 10 chi 

phái đã ly khai.  

38:1-30-- Con cái Giu-đa  

Đoạn nầy xen vào có lẽ vì Giu-đa là tổ tiên của Đấng Mê-si theo phần xác, và nó 

cũng phù hợp với mục đích của Cựu Ƣớc, là bảo vệ gia phổ suốt các đời kế tiếp 

nhau, mặc dầu có một vài điều chẳng đáng khen lắm.  

39:1-23-- Giô-sép bị tù  

Giô-sép có tâm tánh không tì vít chi, có sắc đẹp phi thƣờng, có thiên tài lãnh đạo 

đặc biệt, và có thể triệt để lợi dụng bất cứ nghịch cảnh nào. Chàng sanh tại 

Cha-ran, 75 năm sau khi Áp-ra-ham qua đời, và 30 năm trƣớc khi Y-sác qua đời, 

khi Gia-cốp, là cha nàng, đƣợc 90 tuổi, và 8 năm trƣớc khi họ trở về xứ Ca-na-an. 

Năm 17 tuổi, chàng bị bán xuống Ai-cập, ở nhà Phô-ti-pha và ở tù tất cả 13 năm. 

Năm 30 tuổi, ông lên cầm quyền nƣớc Ai-cập, đến năm 110 tuổi thì qua đời.  

Bí Chú Khảo Cổ: Giô-sép và vợ Phô-ti-pha  

"Truyện hai anh em" ghi trên một bản chỉ thảo thời cổ và hiện nay để tại Anh quốc 

Bảo tàng viện, đã đƣợc chép dƣới đời trị vì của Seti đệ nhị, sau khi dân Y-sơ-ra-ên 

ra khỏi Ai-cập ít lâu. Truyện nầy giống hệt truyện tích Giô-sép và vợ Phô-ti-pha, 

đến nỗi nhà ấn hành bản dịch quyển "Sử ký Ai-cập" của Brugsch ra tiếng Anh, 

phỏng đoán rằng truyện ấy dựa vào việc ngẫu nhiên nầy, là việc chắc đã đƣợc ghi 

chép vào biên niên sử (annales ) của triều đình Ai-cập. 

Truyện rằng: Một ngƣời anh đã có vợ sai em trai chƣa có vợ (anh đã giao hết mọi 

vật trong nhà vào tay em) về nhà lấy ít lúa giống. Chị dâu bèn cám dỗ chàng. 

Chàng không chịu. Chị dâu nổi giận, bèn mách chồng rằng em trai đã toan cƣỡng 

hiếp mình. Anh toan mƣu giết em. Em chạy trốn, và về sau lên làm vua Ai-cập.  

40:1-41:57-- Giô-sép lên cai trị nƣớc Ai-cập  

Giô- sép cƣới con gái của thầy tế lễ thành Ôn; mặc dầu ông có vợ ngoại đạo, cai trị 

một nƣớc ngoại đạo và ở một trung tâm thờ lạy hình tƣợng hƣ tệ, nhƣng ông vẫn 
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giữ vẹn đức tin từ ngày thơ ấu nơi Đức Chúa Trời của tổ tiên mình, là Áp-ra-ham, 

Y-sác và Gia-cốp.  

 

Bí Chú Khảo Cổ:  

Dinh thự của Giô-sép tại thành Ôn. -- Năm 1912, Huân tƣớc Flinders Petrie tìm 

thấy di tích của một dinh thự mà ông cho là của Giô-sép. Theo truyền thoại, thì 

đang khi lánh nạn tại Ai-cập, Giô-sép, Ma-ri và Đức Chúa Jêsus đã ngụ tại thành 

Ôn. 

Bảy năm đói kém. -- Trong quyển "Nƣớc Ai-cập dƣới đời trị vì của các Pha-ra-ôn," 

ông Brugsch có nói đến một bi văn mà ông gọi là "bản xác nhận bảy năm đói kém 

một cách rất lạ lùng và sáng tỏ." Có phần mộ gia đình đục trong vầng đá của một 

ngƣời kia, tên là Baba, làm tổng đốc đô thị El-Kab, ở phía Nam thành Thèbes; đô 

thị nầy đƣợc kiến thiết dƣới triều đại thứ 17, đồng thời với triều đại thứ 16 ở 

phƣơng Bắc có Giô-sép cầm quyền. Trong phần mộ nầy có một bi văn ghi lời Baba 

tự nhận đã làm cho đô thị mình chính việc Kinh Thánh chép rằng Giô-sép đã làm 

cho cả nƣớc Ai-cập: "Là bạn của thần mùa gặt, ta đã thâu trữ lúa. Khi nạn đói kém 

xảy ra, kéo dài nhiều năm, ta đã phát lúa cho đô thị, suốt mấy năm của nạn ấy." 

Brugsch nói rằng: "Vì nạn đói kém ít khi xảy ra tại Ai-cập và vì Baba gần sống 

đồng thời với Giô-sép, nên chỉ còn một cách suy luận đúng mà thôi: Ấy là 'nhiều 

năm đói kém' đƣơng thời Baba chính là 'bảy năm đói kém' dƣới đời cai trị của 

Giô-sép."  

42:1-45:28-- Giô-sép tỏ mình  

Ngƣời ta gọi các đoạn nầy là một trong những truyện tích hay nhứt, đẹp nhứt của 

tất cả văn chƣơng thế giới. 

Điểm cảm động nhứt trong truyện tích nầy là cách đây hơn mƣời năm, Giu-đa đã 

thủ xƣớng việc bán Giô-sép làm tôi mọi (37:26), nhƣng bây giờ tự hiến thân làm 

con tin thế cho Bên-gia-min (44:18-34); cử chỉ nầy chuộc lại thiên tánh sát nhơn 

của chàng trƣớc kia một phần nào.  

46:1-47:31-- Gia-cốp và gia đình ông định cƣ tại Ai-cập  

Có lẽ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp tƣởng rằng dòng dõi mình sẽ tự nhiên đông 

đúc thêm và do đó chiếm hữu xứ Ca-na-an. Nhƣng Đức Chúa Trời hoạch định một 

cách khác; Ngài chỉ định rằng dân Y-sơ-ra-ên phải đƣợc trƣởng dƣỡng một thời 

gian tại Ai-cập, là nƣớc có nền văn minh cao nhứt đƣơng thời ấy. Khi Gia-cốp ra 

khỏi xứ Ca-na-an, thì Đức Chúa Trời quả quyết với ông rằng dòng dõi ông sẽ trở 

về đó (46:3, 4).  

48:1-49:33-- Gia-cốp chúc phƣớc và nói tiên tri  

Gia-cốp dƣờng nhƣ đã chia quyền trƣởng nam làm hai: Ông chỉ định Giu-đa làm 
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môi giới cho lời hứa về Đấng Mê-si (49:10), nhƣng lại tuyên bố rằng Ép-ra-im, con 

trai của Giô-sép, sẽ đƣợc uy danh đặc biệt trong nƣớc (48:19-22, 49:22-26, ISu1Sb 

5:1, 2). 

Lời tiên tri của Gia-cốp về 12 chi phái phù hợp lạ lùng với lịch sử sau nầy của các 

chi phái ấy. Ngƣời ta thƣờng cho rằng "Si-lô" (câu 10) là một danh hiệu chỉ về 

Đấng Mê-si. Chi phái Giu-đa sanh ra Đa-vít, và gia tộc Đa-vít sanh ra Đấng Christ.  

50:1-26-- Gia-cốp và Giô-sép qua đời  

Thi hài Gia-cốp đƣợc đƣa về Hếp-rôn an táng. Tới khi Giô-sép gần qua đời, thì ông 

đòi các anh em thề khi dân Y-sơ-ra-ên trở về xứ Ca-na-an, thì sẽ chở hài cốt mình 

theo. Họ chẳng bỏ lòng tin tƣởng rằng xứ Ca-na-an sẽ còn là quê hƣơng của họ; và 

400 năm sau, khi dân Y-sơ-ra-ên lên đƣờng về Ca-na-an, thì họ chở hài cốt của 

Giô-sép theo (XuXh 13:19).  

================================= 

 

Xuất Ê-díp-tô Ký  

400 năm ở Ai-cập  

Ra khỏi Ai-cập  

Mƣời điều răn  

Đền tạm  

Môi-se đã căn cứ vào các tài liệu sẵn có mà viết sách Sáng thế ký. Với sách Xuất 

Ê-díp-tô ký, truyện tích của chính Môi-se đã bắt đầu. Đời sống và sự nghiệp của 

ông là đầu đề của các sách Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký, và Phục truyền 

luật lệ ký. Chính ông đã viết các sách nầy. Truyện tích của Môi-se chiếm chừng 1 

phần 7 toàn bộ Kinh Thánh, và gần bằng 2 phần 3 toàn bộ Tân Ƣớc.  

XuXh 1:1-22-- Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập  

Giữa sách Sáng thế ký và sách Xuất Ê-díp-tô ký có một khoảng trống gần ba trăm 

năm, tức là từ lúc Giô-sép qua đời tới lúc Môi-se sanh ra; hoặc tổng cộng là 430 

năm từ khi Gia-cốp di cƣ xuống Ai-cập tới khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập 

(XuXh 12:40, 41). Trong thời gian nầy, dân Y-sơ-ra-ên sanh sản hết sức đông đúc 

(1:7). Sau khi Giô-sép qua đời, một cuộc đổi thay triều đại khiến họ thành ra tôi 

mọi, vì công lao của họ tỏ ra rất có lợi cho các Pha-ra-ôn (vua Ai-cập). Vào 

khoảng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, họ có 600.000 ngƣời nam trên 20 tuổi, ấy là 

không kể đờn bà và con nít (Dan Ds 1:46). Tổng cộng suýt soát 3 triệu ngƣời. Từ 

70 ngƣời mà lên đến con số ấy trong vòng 430 năm, thì cần phải cứ 25 năm lại 

tăng dân số gấp đôi; đó là điều rất dễ xảy ra. Trong khoảng 400 năm, dân số nƣớc 

Mỹ từ không chi đã tăng lên trên 100 triệu, chẳng phải hoàn toàn do di cƣ, khiến ta 

tin đƣợc lời quả quyết trên đây về sự gia tăng dân số Y-sơ-ra-ên. 
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Những ký văn gia đình của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp chắc đã đƣợc đem theo 

xuống Ai-cập, và trở thành một phần quốc sử của ngƣời Y-sơ-ra-ên; trải qua những 

năm nô lệ dài đằng đẵng, họ vẫn nhứt tâm ấp ủ lời hứa rằng ngày kia, xứ Ca-na-an 

sẽ trở thành Tổ quốc của mình.  

Nƣớc Ai-cập và Kinh Thánh  

Trƣớc hết, Ai-cập có dòng dõi của Cham đến cƣ ngụ. Áp-ra-ham đã ở Ai-cập ít 

lâu. Gia-cốp cũng vậy. Giô-sép cầm quyền nƣớc Ai-cập. Dân tộc Hê-bơ-rơ, trong 

thời ấu trĩ, đã ở Ai-cập 400 năm. Môi-se là con nuôi của một hoàng hậu Ai-cập, và 

khi đƣợc dự bị làm nhà lập pháp của nƣớc Y-sơ-ra-ên, ông đã đƣợc dạy cho mọi 

khôn ngoan và tri thức của nƣớc Ai-cập. Sa-lô-môn đã cƣới con gái của một 

Pha-ra-ôn (vua) Ai-cập. Tôn giáo Ai-cập, là sự thờ bò con, đã trở thành tôn giáo 

của nƣớc Y-sơ-ra-ên ở phƣơng Bắc. Giê-rê-mi đã qua đời tại Ai-cập. Từ kỳ Lƣu 

đày cho đến thời Đấng Christ, có rất đông ngƣời Do-thái ở Ai-cập. Bản dịch Cựu 

Ƣớc "Septante " đã đƣợc thực hiện tại Ai-cập. Đức Chúa Jêsus ở Ai-cập ít lâu 

đƣơng thời thơ ấu. Ai-cập đã trở nên một trung tâm quan trọng của đạo Đấng 

Christ lúc khởi đầu.  

Ai-cập  

Một thung lũng rộng từ 2 đến 30 dặm, và rộng trung bình chừng 10 dặm, bề dài 

750 dặm; có sông Ni-lơ chảy từ Aswan tới Địa-trung-hải, qua đầu phía đông của sa 

mạc Sahara, mỗi bên đều có một cao nguyên hoang vu, cao chừng 310 thƣớc. 

Đáy thung lũng có phù sa đen rất tốt lắng xuống đóng kín, từ cao nguyên xứ 

A-bít-si-ni đổ xuống; phù sa nầy phì nhiêu vô song, và luôn luôn đổi mới vì sông 

Ni-lơ tràn lút hằng năm. 

Thung lũng nầy đƣợc dẫn thủy nhập điền từ lúc khởi đầu lịch sử, do một hệ thống 

kinh đào cùng hồ chứa nƣớc rộng lớn và kỹ xảo. Đập Aswan, do ngƣời Anh xây ít 

lâu nay, hiện chế ngự sự tràn lụt của sông Ni-lơ, và nạn đói chỉ là chuyện quá khứ. 

"Ai-cập đƣợc sa mạc bao quanh, cô lập hóa và che chở; tại đây, đại đế quốc thứ 

nhứt trong lịch sử đã đƣợc phát triển; cũng tại đây, những chứng cớ của nền văn 

minh thƣợng cổ đã đƣợc bảo tồn hơn nơi nào hết." 

Ngày nay, dân số chừng 16 triệu; đƣơng thời đế quốc La-mã, dân số có 7 triệu; 

đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ, có lẽ cũng chừng đó hoặc kém. 

Trung châu là một hình tam giác, và là nơi cửa sông Ni-lơ mở rộng. Miền nầy đo 

đƣợc chừng 100 dặm từ Bắc tới Nam, và chừng 150 dặm từ Đông tới Tây, tức là từ 

Port Said tới Alexandrie. Đây là miền phì nhiêu nhứt nƣớc Ai-cập, xứ Gô-sen, 

trung tâm cƣ trú chính của ngƣời Y-sơ-ra-ên, là phần phía Đông của trung châu 

nầy.  

Tôn giáo Ai-cập  

Huân tƣớc Flinders Petrie, nhà Ai-cập học trứ danh, nói rằng tôn giáo nguyên thủy 



của Ai-cập là độc thần giáo. Nhƣng trƣớc khi thời kỳ lịch sử bắt đầu, đã phát triển 

một tôn giáo trong đó mỗi bộ lạc có vị thần riêng, hình dung bằng một con vật. 

Ptah (Apis ) là thần của thành Mem-phi, hình dung bằng con bò. 

Amon, thần của thành Thèbes, hình dung bằng con chiên đực. 

Hathor, nữ thần thƣợng đẳng của Ai-cập, hình dung bằng con bò cái. 

Mut, vợ của Amon, hình dung bằng con kên kên. 

Horus, thần của từng trời, hình dung bằng con chim ó. 

Ra, thần mặt trời, hình dung bằng con diều hâu. 

Set (Sa-tan), thần của biên giới phía Đông, hình dung bằng con cá sấu. 

Osiris, thần của kẻ chết, hình dung bằng con dê. Isis, vợ của nó, hình dung bằng 

con bò cái. 

Thoth, thần của trí khôn, hình dung bằng con khỉ không đuôi. 

Heka, một nữ thần, hình dung bằng con nhái. 

Nechebt, nữ thần của Nam bộ, hình dung bằng con rắn. 

Bast, một nữ thần, hình dung bằng con mèo. 

Còn nhiều thần khác nữa. Các Pha-ra-ôn đƣợc tôn làm thần. Sông Ni-lơ là sông 

thánh. 

* * * 

1:1-22-- Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập Lịch sử Ai-cập đƣơng thời nầy  

Đang khi dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập, thì nƣớc nầy tiến thành một đế quốc 

cai trị cả thế giới (mà ngƣời ta biết thời đó). Khi dân Y-sơ-ra-ên ra đi, Ai-cập bèn 

suy yếu, trở nên một cƣờng quốc hạng nhì và cứ ở địa vị ấy mãi. Từ thời Giô-sép 

cho đến sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, đã có các triều đại sau nầy: 

Triều đại thứ 13, 14, 17.-- 25 vua. Cai trị ở phƣơng Nam, còn dòng Hyksos cai trị ở 

phƣơng Bắc. Đây là một thời kỳ rất rối loạn. 

Triều đại thứ 15, 16.-- 11 vua. Dòng Hyksos, hoặc các vua chăn chiên, là một 

giống Sémitique từ Á-châu đến chinh phục Ai-cập. Họ là bà con gần với ngƣời 

Do-thái, từ phƣơng Bắc tràn xuống, thống nhứt quyền cai trị Ai-cập và xứ Sy-ri. 

Ngƣời ta thƣờng cho rằng Apepi đệ nhị, thuộc triều đại thứ 16, là Pha-ra-ôn đã đại 

dụng Giô-sép. Đang khi dòng Hyksos trị vì, thì dân Y-sơ-ra-ên đƣợc địa vị tối huệ 

trong xứ. Nhƣng khi dòng Hyksos bị triều đại thứ 18 đuổi đi, thì chánh phủ Ai-cập 

thay đổi thái độ, bắt đầu dùng những biện pháp đàn áp để kéo dân Y-sơ-ra-ên vào 

vòng tôi mọi. 

Triều đại thứ 18: 13 vua.  

Triều đại thứ 19: 8 vua. 

Hai triều đại nầy đã đƣa Ai-cập lên địa vị đế quốc cai trị cả thế giới (mà ngƣời ta 

biết thời đó). Dƣới đây là tên các vua thuộc hai triều đại nầy: 

Amosis (Ahmes, Ahmose ).-- 1580 T.C.. Đuổi dòng Hyksos đi. Bắt xứ Pa-lét-tin 

và xứ Sy-ri làm chƣ hầu của Ai-cập. 

Amenhotep (Amenophis ).-- 1560 T.C. 
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Thothmes (Thothmes, Thutmose ).-- 1540 T.C.. Cầm quyền cai trị tới sông 

Ơ-phơ-rát. Lăng tẩm đầu tiên đục trong vầng đá. 

Thothmes đệ nhị. -- 1510 T.C.. Hatshepsut, chị cùng cha khác mẹ và cũng là vợ 

của ông, thật đã cầm quyền cai trị. Thƣờng đem quân tấn công miền sông 

Ơ-phơ-rát. 

Thothmes đệ tam. -- 1500 T.C.. Hoàng hậu Hatshepsut, là chị cùng cha khác mẹ 

của ông, đã cầm quyền phụ chánh trong 20 năm đầu đời trị vì của ông. Dầu ông 

khinh dể bà nầy, nhƣng bà đã hoàn toàn cai trị ông. Sau khi bà qua đời, thì ông một 

mình trị vì 30 năm. Ông là ngƣời chinh phục oai hùng nhứt trong lịch sử Ai-cập. 

Ông khắc phục xứ Ê-thi-ô-bi, cai trị đến tận miền sông Ơ-phơ-rát, tiến đánh xứ 

Pa-lét-tin và Sy-ri 17 lần. Ông đã tổ chức Hải quân. Ông đã thâu trữ rất nhiều của 

cải và thực hiện nhiều công trình kiến trúc vĩ đại. Ông ghi công nghiệp của mình 

rất tỉ mỉ trên các bức tƣờng và đài kỷ niệm. Lăng tẩm ông ở tại thành Thèbes, và 

xác ƣớp của ông hiện nay ở tại kinh thành Le Caire (Ai-cập). Nhiều ngƣời cho rằng 

ông là vua đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên. Nếu vậy, thì hoàng hậu Hatshepsut trứ danh 

chính là con gái Pha-ra-ôn đã cứu vớt, trƣởng dƣỡng Môi-se, và trở nên ngƣời bạn 

oai quyền của Môi-se. 

Hatshepsut. -- Con gái của Thothmes đệ nhứt. Làm phụ chánh cho em cùng cha 

khác mẹ và chồng của mình, là Thothmes đệ nhị, và cho em cùng cha khác mẹ của 

mình là Thothmes đệ tam trong 20 đầu đời trị vì của vua nầy. Bà là hoàng hậu trứ 

danh đầu tiên trong lịch sử. Bà là bậc phụ nữ rất có tiếng tăm, là một trong những 

ngƣời cai trị nƣớc Ai-cập oai hùng hơn hết. Đã cho tạc nhiều tƣợng hình dung 

mình nhƣ một bậc trƣợng phu. Mở mang đế quốc. Xây cất nhiều đài kỷ niệm, hai 

tháp lớn tại Karnak, và miễu thờ đồ sộ tại Deir El Bahri trong đó có bày nhiều 

tƣợng của bà. Thothmes đệ tam ghét bà, và khi bà qua đời, một trong những hành 

động đầu tiên của ông là bôi xóa tên bà khỏi mọi đài kỷ niệm và hủy phá hết tƣợng 

của bà. Những tƣợng của bà ở Bahri bị đập ra từng mảnh, quăng vào một hầm đá 

gần đó. Tại đây, nó bị cát bay phủ kín, và mới đây, nhơn viên Bảo-tàng-viện Thủ 

đô đã tìm đƣợc những mảnh tƣợng nầy. 

Amenhotep đệ nhị. -- 1450 T.C.. Nhiều học giả cho ông nầy là Pha-ra-ôn đƣơng 

thời dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Ông duy trì đế quốc do Thothmes đệ tam sáng 

lập. Xác ƣớp của ông ở trong lăng tẩm tại thành Thèbes.  

Thothmes đệ tứ. -- 1420 T.C.. Ngƣời ta tìm thấy chiếc xe ngựa mà ông đã dùng. 

Xác ƣớp của ông hiện nay ở tại kinh thành Le Caire.  

Amenhotep đệ tam. -- 1415 T.C.. Đế quốc lên tới cực điểm vinh quang. Luôn luôn 

xâm lăng xứ Pa-lét-tin. Xây cất những miễu thờ đồ sộ. Xác ƣớp của ông hiện nay ở 

tại kinh thành Le Caire.  

Amenhotep đệ tứ. -- Năm 1380 T.C.. Ông là một nhà cải cách tôn giáo, chớ không 

phải một chiến sĩ. Dƣới đời trị vì của vua nầy, Ai-cập mất đế quốc ở Á-châu. Ông 

toan thiết lập độc thần giáo, là sự thờ lạy mặt trời. Vì các tế sƣ ở thành Thèbes 



phản đối chƣơng trình của ông, nên ông dời thủ đô qua Amarna. Nếu dân 

Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập dƣới đời trị vì của Amenhotep đệ nhị, mấy chục năm 

trƣớc, thì phong trào độc thần nầy có thể do ảnh hƣởng gián tiếp của các phép lạ 

Môi-se đã làm. 

Semenka. -- 1362 T.C.. Một vua nhu nhƣợc. 

Tutankhamen. -- 360-1350 T.C.. Con rể của Amenhotep đệ tứ. Ông là một trong 

những vua Ai-cập tầm thƣờng, vào lúc chấm dứt thời kỳ vinh quang nhứt của lịch 

sử nƣớc ấy. Nhƣng ngày nay ông nổi danh vì cớ những vật báu lạ lùng và sự huy 

hoàng của lăng tẩm ông, do nhà khảo cổ Howard Carter khám phá đƣợc năm 1922. 

Xác ƣớp của ông vẫn ở trong lăng tẩm. Quan tài phía trong chứa xác ƣớp làm bằng 

vàng khối. Xe ngựa và ngai của ông vẫn còn đó. Đây là lăng tẩm của một 

Pha-ra-ôn chƣa bị trộm cắp mà ngƣời ta khám phá đƣợc. 

Ay (Eye) và Setymeramen. -- 1350 T.C.. Hai ông vua nhu nhƣợc. 

Harmhab (Harembeb).-- 1340 T.C.. Khôi phục sự thờ lạy Amon.  

Ramsès đệ nhứt. -- 1320 T.C.. 

Seti (Sethos) đệ nhứt. -- 1319 T.C.. Xứ Pa-lét-tin đƣợc khôi phục. Bắt đầu xây cất 

lâu đài đồ sộ tại Karnak. Xác ƣớp của ông hiện nay ở tại kinh thành Le Caire.  

Ramsès đệ nhị. -- 1300 T.C.. Trị vì 65 năm. Ông là một trong những Pha-ra-ôn oai 

hùng nhứt, mặc dầu kém Thothmes đệ tam và Amenhotép đệ tam; nhƣng ông là 

một nhà đại kiến trúc, một nhà quảng cáo đại tài, và hơi có óc sang đoạt, vì trong 

một vài trƣờng hợp, ông đã nhận công nghiệp của các tiên vƣơng của mình. Ông 

khôi phục đế quốc từ xứ Ê-thi-ô-bi tới sông Ơ-phơ-rát. Nhiều lần ông đã xâm lăng 

và cƣớp phá xứ Pa-lét-tin. Ông hoàn thành lâu đài đồ sộ tại Karnak cùng nhiều 

công trình kiến trúc lớn lao khác, nhƣ thành lũy, kinh đào, miễu thờ, do công lao 

xây cất của bọn tôi mọi bắt đƣợc trên chiến trƣờng, hoặc của đoàn lũ ngƣời da đen 

từ phƣơng Nam xa xôi đem về, và cũng của giai cấp cần lao bổn quốc. Những bọn 

ngƣời nầy làm lụng khó nhọc tại hầm đá hoặc lò gạch, hoặc kéo tảng đá lớn trên 

đất mềm. 

Merneptah. -- 1235 T.C., có ngƣời tƣởng ông nầy là Pha-ra-ôn đƣơng thời dân 

Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Xác ƣớp của ông ở tại kinh thành Le Caire. Phòng thiết 

triều của ông tại thành Mem-phi (OsHs 9:6) đã do phái đoàn của Bảo tàng viện Đại 

học đƣờng Pennsylvania phám phá đƣợc. 

Arnenmeses, Siptah, Seti đệ nhị. -- Ba vua nhu nhƣợc. 

* * * 

XuXh 1:1-22 -- Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập  

Ai là Pha-ra-ôn trong sách Xuất Ê-díp-tô ký?  

Có hai ý kiến đáng kể hơn hết: 

Amenhotep đệ nhị. -- (1450-1430 T.C.), hoặc Merneptah (1235-1220 T.C.). 

Nếu dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai-cập dƣới đời trị vì của Amenhotep đệ nhị, thì 

Thothmes đệ tam là vua đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên rất tàn khốc, còn chị của ông lại 
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trƣởng dƣỡng Môi-se. Ngƣời chị nầy chính là hoàng hậu Hatshepsut trứ danh. 

Những thực sự trong đời trị vì của bà ăn hiệp với truyện tích Kinh Thánh một cách 

lạ lùng dƣờng nào! Bà chú ý đến các mỏ ở vùng Si-na-i, và đã trùng tu miễu thờ ở 

Serabit mà Môi-se có lẽ đã xem thấy khi ông có cơ hội làm quen với vùng Si-na-i 

nầy. Lại nữa, khi Môi-se sanh ra, thì Thothmes đệ tam còn thơ ấu, và Hatshepsut 

làm phụ chánh. Đến khi bà qua đời, thì dân Y-sơ-ra-ên càng bị hà hiếp tàn khốc 

hơn, và Môi-se chạy trốn. Mấy điều nầy cũng giải thích một phần nào cái uy tín 

của Môi-se tại Ai-cập. 

Nếu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập dƣới đời trị vì của Merneptah, thì Ramsès đệ 

nhị là vua đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên rất tàn khốc, còn con gái ông đã trƣởng dƣỡng 

Môi-se. 

Nhƣ vậy, Môi-se đã đƣợc trƣởng dƣỡng hoặc dƣới đời trị vì của Thothmes đệ tam, 

hoặc dƣới đời trị vì của Ramsès đệ nhị, -- cả hai ông nầy đứng trong hàng các vua 

danh tiếng nhứt Ai-cập. 

Và Môi-se đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập hoặc dƣới đời trị vì của 

Amenhotep đệ nhị, hoặc dƣời đời trị vì của Merneptah.  

Dầu sao đi nữa, ngƣời ta cũng đã tìm đƣợc xác ƣớp của cả bốn vua nầy. Vậy, bây 

giờ ta có thể thấy bộ mặt thực của Pha-ra-ôn đƣơng thời Môi-se, -- với chính 

Pha-ra-ôn đó, Môi-se đã có liên quan rất mật thiết.  

Khám phá đƣợc các xác ƣớp  

Năm 1871, trên một ghình đá chƣa từng có ai để chơn tới, ở phía sau thành Thèbes, 

một ngƣời Ả-rập đã khám phá đƣợc một ngôi mộ chứa đầy bửu vật và quan tài 

chứa 40 xác ƣớp của những vua và hoàng hậu Ai-cập. Anh ta giữ bí mật trong 10 

năm để bán các bửu vật ấy cho du khách. Những bửu vật của các vua oai hùng 

nhứt thời xƣa bắt đầu thấy lƣu hành. Các nhà chức trách của Bảo tàng viện Le 

Caire bèn đi đến thành Thèbes để điều tra. Họ tìm đƣợc ngƣời Ả-rập nầy. Bằng 

cách cho tiền, tra khảo và dọa nạt, họ đã bắt anh ta chỉ chỗ đó cho. Các xác ƣớp 

không ở trong phần mộ nguyên thủy, nhƣng bị dời tới một nơi giấu bí mật từ thuở 

xƣa vì đã sớm xuất hiện những kẻ chuyên nghiệp quật mồ để ăn trộm. Những xác 

ƣớp nầy đã đƣợc dời về Le Caire.  

* * * 

1:1-22-- Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập4 Pha-ra-ôn đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi 

Ai-cập:  

Amenhotep đệ nhị hay là Merneptah?  

Các bằng cớ tỏ ra là Amenhotep đệ nhị  

1. Các thơ tín Amarna gởi cho Amenhotep đệ tam và Amenhotep đệ tứ, khẩn cấp 

xin Pha-ra-ôn tiếp viện, tỏ ra rằng thời ấy (theo niên hiệu sớm hơn của việc dân 

Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập), xứ Pa-lét-tin đang bị mất về tay ngƣời "Habiri. " Đây 

là một đoạn trích lục: "Ngƣời Habiri đang chiếm thành trì, đô thị của ta, tiêu diệt 
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các quan cai trị của ta, cƣớp phá toàn xứ của vua. Xin vua gởi quân sĩ đến mau 

chóng. Nếu nội năm nay, không gởi quân sĩ đến, thì toàn xứ sẽ mất khỏi tay vua." 

Nhiều học giả cho rằng ngƣời "Habiri " tức là ngƣời "Hê-bơ-rơ;" nhƣ vậy, đây là 

thơ của ngƣời từ xứ Ca-na-an mô tả cuộc chinh phục xứ ấy bởi tay Giô-suê. Còn 

các nhà học giả quả quyết dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập nhằm niên hiệu muộn 

hơn, thì cho rằng ngƣời "Habiri " có thể là những kẻ trƣớc đó đã xâm lăng hoặc di 

cƣ (ISu1Sb 4:21-22, 7:21). 

2. Khảo cổ học chứng thực rằng thành Giê-ri-cô đã sụp đổ khoảng năm 1400 T.C.. 

Tấn sĩ John Garstang, ngƣời đã đào bới khắp vùng Giê-ri-cô, tin quyết điểm nầy. 

Các bằng cớ tỏ ra là Merneptah.  

1. Tấm bảng "Y-sơ-ra-ên " của Merneptah. -- Năm 1906, Huân tƣớc Flinders Petrie 

tìm thấy một phiến thiểm trƣờng thạch đen có ghi chép những cuộc chiến thắng 

của Merneptah, nhằm năm thứ 5 đời trị vì của ông. Phiến đá nầy cao hơn ba thƣớc 

tây, và bề ngang hơn một thƣớc rƣỡi, hiện nay bày trong Bảo-tàng-viện Le Caire. 

Chữ "Y-sơ-ra-ên" đƣợc ghi ở giữa dòng thứ hai, tính từ dƣới lên. Đây là bản ký 

văn: "Ca-na-an bị cƣớp phá. Y-sơ-ra-ên bị hoang vu; dòng dõi nó không còn nữa. 

Đối với Ai-cập, xứ Pa-lét-tin đã trở thành một quả phụ." Ký văn nầy dƣờng nhƣ 

ngụ ý nói đến việc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Câu: "Dòng dõi nó không còn 

nữa" có thể chỉ về sự tiêu diệt những con trai nhỏ tuổi. Vì các vua thời xƣa không 

hề chép việc chi trừ ra những cuộc chiến thắng của mình, nên sự thực có lẽ là nhƣ 

vầy: Dầu cố hết sức ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên ra đi không đƣợc, nhƣng ông cũng 

ghi chép sự họ ra đi khỏi Ai-cập nhƣ là mình đã thắng dân ấy. 

Các học giả đã quyết đoán dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập nhằm niên hiệu sớm hơn, 

thì cho rằng ký văn nầy ngụ ý nói đến việc Merneptah xâm lăng xứ Pa-lét-tin 

chừng 200 năm sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã định cƣ trong xứ Ca-na-an . 

2. Ramsès đệ nhị tự nhận rằng mình đã xây cất hai thành Phi-thom và Ram-se với 

nhơn công Y-sơ-ra-ên (XuXh 1:11). 

Năm 1883, ông Naville đã tìm ra vị trí thành Phi-thom. Trên cổng thành, ông thấy 

một bi văn của Ramsès đệ nhị: "Ta đã xây thành Phi-thom ở cửa phía Đông của 

sông Ni-lơ." 

Ông tìm thấy một tòa nhà có tƣờng dày phi thƣờng, trên gạch có khắc tên Ramsès 

đệ nhị. Chỉ có một lối vào do mái nhà. Đây là những kho tàng mà dân Y-sơ-ra-ên 

đã xây cất. 

Năm 1905, ông Petrie tìm ra vị trí thành Ram-se. Năm 1922, tại thành Bết-san 

(ISa1Sm 31:10), thuộc xứ Pa-lét-tin, ông Fisher, nhơn viên Bảo-tàng-viện Đại học 

đƣờng Pennsylvania, đã tìm thấy một tấm bia của Ramsès đệ nhị, cao chừng 2 

thƣớc rƣỡi, rộng chừng 80 phân, trên đó ghi khắc rằng ông "xây cất thành Rase với 

nhơn công của bọn tôi mọi Sémitique thuộc Á-châu (Hê-bơ-rơ)." 

Nhƣ vậy, hai bi văn nầy chỉ rõ Ramsès đệ nhị là Pha-ra-ôn đã truyền xây cất hai 

thành nầy cho mình, và là kẻ đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên; và nhƣ vậy, cũng chỉ rõ 
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ngƣời kế vị ông, là Merneptah, chính là Pha-ra-ôn đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên ra 

khỏi Ai-cập. Tuy nhiên, ngƣời ta biết rằng Ramsès đệ nhị là một tay hay sang đoạt, 

đã nhận một số đài kỷ niệm của các vị tiên đế là của mình, và truyền ghi khắc tên 

mình trên những đài kỷ niệm ấy. Các nhà học giả chấp nhận niên hiệu sớm hơn của 

việc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và chấp nhận Thothmes đệ tam là vua đã xây 

cất hai thành nầy, đều cho các bi văn trên đây có nghĩa là Ramsès đệ nhị đã xây cất 

lại hoặc sửa chữa hai thành nầy với công lao của những ngƣời Hê-bơ-rơ không 

cùng ra đi với Môi-se. 

Về đại cƣơng, chúng tôi nghĩ rằng các bằng cớ chứng rõ hơn rằng Amenhotep đệ 

nhị chính là Pha-ra-ôn đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 

* * * 

XuXh 1:1-22-- Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập 5 Di tích thành Thèbes  

Di tích thành Thèbes mà ngƣời Y-sơ-ra-ên đã dự phần xây cất, thật là di tích vĩ đại 

nhứt thế giới. Vị trí thành Thèbes ở trên cả hai bờ sông Ni-lơ, trong một đồng bằng 

hình bán nguyệt, giữa các ghình đá phía Đông và phía Tây. Di tích thành Thèbes 

chiếm một khu vực chừng 5 dặm từ Đông qua Tây, và 3 dặm từ Bắc xuống Nam. 

Không một đô thị nào có nhiều miễu thờ, cung điện và đài kỷ niệm bằng đá nhƣ 

vậy. Đá chạm những màu lộng lẫy hơn hết và óng ánh vàng thật. Thèbes trở nên 

một đô thị lớn dƣới triều đại thứ 12, tức là 2000 năm T.C., đƣơng thời Áp-ra-ham. 

Thành nầy đƣợc vinh quang từ 1600 đến 1300 T.C., là khoảng dân Y-sơ-ra-ên kiều 

ngụ tại Ai-cập; chắc nhiều đền đài tráng lệ của nó do công lao khó nhọc, mồ hôi và 

máu của bao nhiêu ngàn tôi mọi Y-sơ-ra-ên, không sao đếm xiết. Thành bị quân 

A-si-ri hủy phá năm 661 T.C., rồi đƣợc xây cất lại, rồi lại bị quân Ba-tƣ triệt hạ 

năm 535 T.C.. Thành bị hủy hoại bởi một nạn động đất năm 27 T.C., và từ đó tới 

nay, chỉ còn là một đống hoang tàn.  

Miễu đồ sộ thờ thần Amon  

Tại Karnak, thuộc khu phía Đông thành Thèbes, có một công trình kiến trúc vào 

hạng đồ sộ nhứt. Phần chính giữa của công trình kiến trúc nầy gọi là Lâu đài có trụ 

đỡ; ngƣời ta đã tƣởng tƣợng Lâu đài nầy sừng sững đƣơng thời vinh quang và đã 

nắn lại kiểu mẫu của nó, đem bày tại Bảo-tàng-viện Thủ đô. Trên cổng chính đi 

vào có một vầng đá dài chừng 13 thƣớc tây và cân nặng 150 tấn. Có 134 cây trụ 

lớn, mà 12 cây chính giữa cao chừng 24 thƣớc tây và đƣờng kính gần 4 thƣớc. 

Trên đỉnh một cây trụ nầy đủ chỗ cho 100 ngƣời đứng. 

Hai ngọn tháp của hoàng hậu Hatshepsut, mà một còn đứng nguyên, cao chừng 31 

thƣớc tây, cân nặng 150 tấn, có bi văn ghi rằng nó đƣợc chở về trên 30 chiếc 

thuyền ghép lại, gồm 960 tay chèo, từ các hầm đá cách xa 150 dặm.  

2:1-25-- Môi-se  

Nhiều ngƣời đã phê bình Môi-se. Họ hiện ra rồi biến đi, nhƣng Môi-se vẫn còn nổi 

bật lên nhƣ một ngƣời siêu việt nhứt của thế giới trƣớc thời có đạo Đấng Christ. 
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Ông đã nhận lấy một chủng tộc tôi mọi, và trong những hoàn cảnh khó khăn không 

tƣởng tƣợng đƣợc, đã nắn đúc họ thành một dân tộc hùng mạnh thay đổi cả trào 

lƣu lịch sử. 

Ông là ngƣời Lê-vi (câu 1). Ngƣời chị đã bày mƣu cứu ông, tên là Mi-ri-am 

(15:20). Cha của ông tên là Am-ram, và mẹ tên là Giô-kê-bết (6:20). Bà mẹ quí 

hóa biết bao! Từ lúc ông còn thơ ấu, mẹ đã cho ông thấm nhuần các cổ phong của 

dân tộc, đến nỗi tất cả sức quyến rũ của cung điện ngoại đạo kia không hề bôi xóa 

đƣợc những ấn tƣợng lúc ấu trĩ. Ông hấp thụ đƣợc nền giáo dục tối hão mà Ai-cập 

có thể cung hiến; nhƣng nó không thể khiến ông thay đổi đầu óc, và cũng không 

cƣớp đƣợc đức tin đơn sơ từ hồi ấu trĩ của ông. Môi-se và Phao-lô là hai tỷ dụ tỏ ra 

Đức Chúa Trời sử dụng những bậc anh tài xuất chúng để làm công việc Ngài.  

40 năm ở trong cung vua  

Ngƣời ta thƣờng nghĩ rằng "Con gái Pha-ra-ôn" đã nuôi Môi-se làm con chính là 

hoàng hậu trứ danh Hatshepsut. Tình trạng nầy có thể đƣa ông lên nối ngôi vua; 

vậy nên nếu ông từ bỏ sự đào luyện của mẹ, thì ông có thể ngồi trên ngôi vua hiển 

hách nhứt hoàn cầu. Bạn bè của ông toàn là những hoàng thân ở trong cung điện. 

Ngƣời ta tƣởng rằng khi Môi-se trƣởng thành, ông đã đƣợc bổ chức cao trọng 

trong chánh phủ Ai-cập, hoặc ở ngành hành chánh, hoặc trong quân đội. Sử gia 

Josèphe nói rằng ông chỉ huy một đạo quân ở phƣơng Nam. Chắc ông có quyền thế 

và danh vọng lớn lao; bằng không, ắt ông chẳng dám gánh vác công việc vĩ đại, là 

giải phóng dân Y-sơ-ra-ên. Theo Cong Cv 7:25, ông đã có ý ấy khi can thiệp vào 

cuộc đánh lộn (câu 11-15). Nhƣng dầu nhận thức quyền thế của mình và đầy lòng 

tự tin, ông cũng đã thất bại, vì dân Y-sơ-ra-ên chẳng sẵn sàng nhận ông làm thủ 

lãnh.  

40 năm ở trong đồng vắng  

Theo thiên cơ, đây là một phần huấn luyện Môi-se. Đống vắng hiu quạnh và ngang 

tàng đã làm phát triển những đức tánh hùng mạnh hầu nhƣ không thể phát triển nơi 

cung điện đầy nhung lụa. Thời gian nầy cũng giúp ông quen biết khu vực mà ông 

phải dắt dẫn dân Y-sơ-ra-ên trải qua 40 năm nữa. 

Xứ Ma-đi-an (câu 15).-- Trung tâm xứ Ma-đi-an, là nơi Môi-se kiều ngụ, ở trên bờ 

phía Đông của vịnh Akaba, mặc dầu dân Ma-đi-an đi dông dài rất xa tới phía Bắc 

và phía Tây. Đƣơng thời Môi-se, họ kiểm soát những cánh đồng cỏ xanh tốt ở 

quanh vùng Si-na-i. Chắc trong 40 năm chăn chiên, Môi-se đã trải qua khắp cả 

miền nầy. 

Môi-se cƣới một thiếu nữ Ma-đi-an, tên là Sê-phô-ra (câu 21) làm vợ; nàng là con 

gái của Giê-trô, cũng có tên là Rê-u-ên (câu 18, XuXh 3:1). Giê-trô làm thầy tế lễ 

xứ Ma-đi-an, chắc là một quan cai trị. Dân Ma-đi-an là dòng dõi Áp-ra-ham, do 

Kê-tu-ra sanh ra (SaSt 25:2), và chắc theo các truyền thuyết về Đức Chúa Trời của 

Áp-ra-ham. Môi-se có hai con trai, là Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-se (18:3, 4). Theo một vài 
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truyền thoại, thì Môi-se đã viết sách Gióp đang khi ở xứ Ma-đi-an 40 năm.  

XuXh 3:1-4:31-- Bụi gai cháy  

Sau bao nhiêu năm ôm ấp sự đau khổ của dân mình và những lời hứa từ lâu đời của 

Đức Chúa Trời, rốt lại, lúc Môi-se đƣợc 80 tuổi, ông nghe Đức Chúa Trời trực tiếp, 

rõ ràng và dứt khoát kêu gọi mình đi giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Song Môi-se không 

còn tự tin nhƣ lúc thanh niên nữa. Ông ngần ngại chẳng muốn đi, và tìm đủ cách 

thoái thác. Nhƣng rồi ông đã đi, vì tin chắc có Đức Chúa Trời giúp đỡ và đƣợc 

Ngài ban cho quyền năng để làm các phép lạ.  

5:1-23-- Lời yêu sách đầu tiên của Môi-se với Pha-ra-ôn# 

Pha-ra-ôn rất láo xƣợc, đã ra lịnh cho bọn đốc công bắt dân Y-sơ-ra-ên làm việc 

nặng nhọc hơn, tức là đòi họ làm đủ số gạch mà đồng thời phải tự đi tìm kiếm rơm 

(câu 10-19).  

Bí Chú Khảo Cổ: Gạch ở thành Phi-thom  

Năm 1883, ông Naville và năm 1908, ông Kyle đã tìm thấy tại Phi-thom những lớp 

gạch ở dƣới có nhiều rơm xắt tốt; những lớp giữa có ít rơm đi, và trộn lẫn rạ nhổ 

nguyên cả rễ, những lớp gạch trên toàn là đất sét, chẳng có một chút rơm nào, lạ 

lùng thay, điều nầy xác nhận truyện tích trong sách Xuất Ê-díp-tô ký!  

6:1-30 -- Gia hệ của Môi-se  

Đây chắc là một gia hệ rút ngắn, chỉ ghi chép những bậc tiên tổ có danh tiếng hơn. 

Dƣờng nhƣ Môi-se là cháu nội của Kê-hát, nhƣng đƣơng thời ông đã có 8600 con 

cháu của Kê-hát (Dan Ds 3:28).  

7:1-25-- Tai vạ thứ nhứt trong mƣời tai vạ  

Nƣớc sông Ni-lơ biến thành huyết. Các thuật sĩ đã bắt chƣớc phép lạ nầy với một 

mực độ thấp hơn. Tên của các thuật sĩ nầy là Gian-nét và Giam-be (IITi 2Tm 3:8). 

Bất cứ tánh chất của phép lạ nầy là gì, nó cũng làm chết cá, và nhơn dân không 

uống nƣớc đƣợc. 

Sông Ni-lơ là một thần. Mƣời tai vạ nhằm thẳng vào các thần Ai-cập, và cốt làm 

bằng cớ quyết chắc rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên cao trọng hơn các thần 

của dân Ai-cập. Kinh Thánh nhiều lần lặp lại rằng bởi các phép lạ nầy, cả dân 

Y-sơ-ra-ên và ngƣời Ai-cập "biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời" (XuXh 6:7, 7:5, 17, 

8:22, 10:2, 14:4, 18) cũng nhƣ về sau, ma-na và chim cút cốt để tỏ ra lẽ ấy (16:6, 

12).  

Tôn giáo Ai-cập  

Ở trang 122 đã kể tên một số thần hình dung bằng súc vật. Trong các miễu thờ, 

những súc vật "thánh" đƣợc đoàn thể tế sƣ nuôi nấng và chăm sóc rất chu đáo, xa 

hoa. Trong số súc vật nầy, con bò đƣợc coi là "thánh" hơn cả. Họ đốt hƣơng và 
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dâng tế lễ trƣớc mặt con bò "thánh". Khi qua đời, nó đƣợc xông thuốc thơm, và bỏ 

vào quan tài bằng đá mà chôn với nghi lễ long trọng chẳng kém gì vị đế vƣơng. 

Con cá sấu cũng đƣợc tôn trọng lắm; trong miễu thờ nó tại Tanis, có 50 tế sƣ, hoặc 

hơn nữa, phục dịch nó. 

Đó là đạo của nhơn dân mà giữa vòng họ, dân tộc Hê-bơ-rơ đã đƣợc trƣởng dƣỡng 

trong 400 năm.  

XuXh 8:1-31 -- tai vạ ếch nhái, chí rận (1) và ruồi mòng  

Ếch nhái là một thần của Ai-cập. Theo lịnh của Môi-se, ếch nhái từ sông Ni-lơ tràn 

lên đông đúc, đầy dẫy nhà cửa, phòng ngủ và bếp. Các thuật sĩ lại bắt chƣớc phép 

lạ nầy; nhƣng Pha-ra-ôn chịu thuyết phục và hứa để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Tuy 

nhiên, ông đã đổi ý. 

Chí rận. -- Môi-se đập bụi đất, nó biến thành chí rận, bu vào ngƣời và súc vật. Bọn 

thuật sĩ thử bắt chƣớc phép lạ nầy, nhƣng thất bại; chúng phải tin rằng đó là do 

Đức Chúa Trời. Chúng thôi không cố gắng chống trả Môi-se nữa, và khuyên 

Pha-ra-ôn nhƣợng bộ. 

Ruồi mòng. -- Hằng hà sa số ruồi mòng bu vào ngƣời, đất và đầy dẫy nhà cửa của 

ngƣời Ai-cập. Nhƣng về phía ngƣời Y-sơ-ra-ên thì chẳng có một con nào. 

Pha-ra-ôn cứng lòng (câu 15, 32).-- Đây chép rằng "Pha-ra-ôn cứng lòng..." Chỗ 

khác lại chép rằng "Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng" (10:20). Cả 

Pha-ra-ôn và Đức Chúa Trời đã dự phần trong việc nầy. Mục đích của Đức Chúa 

Trời là làm cho Pha-ra-ôn ăn năn. Nhƣng khi một ngƣời nào định ý chống nghịch 

Đức Chúa Trời, thì cả đến sự thƣơng xót của Ngài cũng chỉ làm cho lòng ngƣời ấy 

càng cứng hơn.  

9:1-35 -- Các tai vạ súc vật bị dịch lệ, ghẻ chốc và mƣa đá  

Súc vật bị dịch lệ. -- Đây là một đòn ghê gớm đánh vào các thần Ai-cập. Con bò là 

thần thƣợng đẳng của họ. Lại có sự phân biệt giữa ngƣời Ai-cập và ngƣời 

Y-sơ-ra-ên: Súc vật của ngƣời Ai-cập chết vô kể, nhƣng súc vật của ngƣời 

Y-sơ-ra-ên chẳng có con nào chết cả. Chữ "hết thảy" ở câu 6 không dùng đúng 

theo tự nghĩa, vì có một số súc vật còn lại (câu 19-21). 

Ghẻ chốc. -- Tai vạ nầy giáng trên cả ngƣời lẫn súc vật, và trên các thuật sĩ nữa; 

ghẻ chốc do tro mà Môi-se tung lên không khí. 

Mƣa đá. -- Trƣớc khi mƣa đá, có lời thƣơng xót cảnh cáo những ngƣời Ai-cập sẵn 

lòng tin hãy đem súc vật của mình về chuồng. Đây lại có sự phân biệt giữa ngƣời 

Ai-cập và ngƣời Y-sơ-ra-ên, vì chẳng có mƣa đá tại Gô-sen. 

Vào khoảng thì giờ nầy, nhơn dân Ai-cập đã chịu thuyết phục rồi (10:7). Các tai vạ 

thình lình xảy ra và thình lình chấm dứt trên một quy mô rộng lớn nhƣ vậy, theo 

lời truyền khẩu của Môi-se, đều đƣợc nhìn nhận là phép lạ hiển nhiên của Đức 

Chúa Trời. Nhƣng Pha-ra-ôn lƣỡng lự, vì ông sẽ thiệt thòi vô kể nếu mất lao công 

của đoàn tôi mọi Y-sơ-ra-ên. Lao công của họ đã giúp nhiều cho Ai-cập bƣớc lên 
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địa vị hùng cƣờng; khi họ ra đi, thì Ai-cập bắt đầu suy yếu. 

Chúng ta không biết Mƣời tai vạ kéo dài một thời gian chừng nào. Có ngƣời cho là 

gần một năm. Nếu dám, chắc Pha-ra-ôn đã giết Môi-se rồi. Nhƣng với những tai vạ 

đã qua, uy tín của Môi-se ngày càng lên cao (11:3). Nếu Pha-ra-ôn toan làm hại 

Môi-se, thì sẽ nguy hiểm cho mình lắm.  

10:1-28-- Các tai vạ châu chấu (1) và tối tăm  

Chấu chấu là tai vạ kinh khủng hơn hết. Chúng kéo đến nhƣ những đám mây lớn, 

và ăn hết cây cối, rau, cỏ mọc lên từ sau trận mƣa đá. Đến đêm, chúng đậu trên đất, 

thành từng lớp cao tới 10 hoặc 12 phân tây. Khi chúng bị nghiền nát, thì mùi hôi 

thúi không sao chịu nổi. Chỉ lời đe dọa sẽ có tai vạ châu chấu cũng đủ khiến quần 

thần của Pha-ra-ôn xin vua hãy nhƣợng bộ (câu 7). 

Tối tăm. -- Đây là một đòn đánh thẳng vào Ra, thần mặt trời của Ai-cập. Có sự tối 

tăm trên khắp nƣớc Ai-cập trong 3 ngày; nhƣng nơi dân Y-sơ-ra-ên cƣ trú thì trời 

sáng tỏ. Pha-ra-ôn nhƣợng bộ, những rồi lại đổi ý.  

11:1-12:50-- Các con đầu lòng của nƣớc Ai-cập phải chết  

Gần một năm đã trôi qua. Rốt lại, lúc quyết liệt đã tới. Đòn giáng mạnh đến nỗi 

Pha-ra-ôn nhƣợng bộ, và dân Y-sơ-ra-ên ra đi. 

Nếu chẳng nhờ Mƣời ta vạ nầy, thì dân Y-sơ-ra-ên chẳng hề đƣợc giải cứu, và 

cũng chẳng có quốc gia Hê-bơ-rơ. 

"Xin " đồ nữ trang (12:35).-- Không phải là cho mƣợn, nhƣng là cho đứt. Đây là 

ngƣời Ai-cập trả nợ cho bao nhiêu thế hệ lao công của đoàn tôi mọi mà họ đã dùng 

để xây dựng vinh quang, oai hùng. Chính Đức Chúa Trời đã truyền lịnh cho dân 

Y-sơ-ra-ên xin những tặng phẩm nầy (3:21, 22, 11:2, 3). Ngƣời Ai-cập sung sƣớng 

chấp thuận, vì họ sợ Đức Chúa Trời của Môi-se (12:33). Nhƣ vậy, một phần lớn 

của cải Ai-cập chuyển qua dân Y-sơ-ra-ên. Một phần đã dùng để dựng Đền tạm.  

Bí Chú Khảo Cổ: Con đầu lòng của Pha-ra-ôn phải chết (12:29) 

Ngƣời ta đã tìm những bi văn tỏ ra rằng Thothmes đệ tứ, ngƣời kế vị Amenhotep 

đệ nhị, không phải là con đầu lòng của ông nầy, và cũng không phải là kẻ kế tự. 

Con trai đầu lòng của Merneptah cũng chết trong những trƣờng hợp đặc biệt, còn 

kẻ kế vị ông chẳng phải là con đầu lòng của ông, và cũng chẳng phải là kẻ kế tự 

mà ai nấy giả định. 

Vậy, bất cứ ai là Pha-ra-ôn đƣơng thời đó, lời chép trong Kinh Thánh cũng đƣợc 

xác nhận.  

Khởi đầu Lễ Vƣợt Qua  

Chiên con, huyết bôi trên cột cửa, sự chết của các con đầu lòng, sự giải cứu khỏi 

một nƣớc thù địch, và sự cử hành lễ nầy suốt cả lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, _ mọi điều 

đó dƣờng nhƣ đã đƣợc Đức Chúa Trời trù định làm bức tranh lịch sử vĩ đại về 
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Đấng Christ, Chiên Con của Lễ Vƣợt Qua, là Đấng dùng chính Huyết Ngài giải 

cứu chúng ta khỏi một thế giới thù địch.  

13:1-22 -- Bánh không men. Sự dâng các con đầu lòng  

Phải ăn bánh không men trong ngày Lễ Vƣợt Qua để đời đời ghi nhớ đêm giải cứu 

họ là khẩn cấp dƣờng nào (12:34). 

Phải dâng các con đầu lòng của họ cho Đức Chúa Trời trải qua các đời để ghi nhớ 

rằng họ đã đƣợc cứu chuộc bởi sự chết của các con đầu lòng Ai-cập, 

Đƣờng đi đến xứ Ca-na-an (câu 17).-- Suốt con đƣờng thẳng dọc theo bờ biển, 

xuyên qua xứ Phi-li-tin, có quân đội Ai-cập đồn trú. Và đƣơng thời ấy, có một 

vách thành cao ngất chạy từ Biển Đỏ đến Địa-trung-hải. Con đƣờng khả dĩ đi đƣợc 

nhứt là con đƣờng vòng quanh qua đồng vắng. Đức Chúa Trời đã sắp đặt nhƣ vậy; 

vì dân Y-sơ-ra-ên vốn là một chủng tộc tôi mọi, nên cần đƣợc huấn luyện trong 

đồng vắng để thực hiện cuộc chinh phục xứ Ca-na-an . 

Trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm (câu 21, 22).-- Họ đã ra khỏi Ai-cập, và bây 

giờ phải đi qua các xứ thù địch; vậy, chính Đức Chúa Trời săn sóc họ, và Ngài 

dùng trụ mây cùng trụ lửa làm dấu hiệu hiển nhiên về sự dắt dẫn và che chở của 

Ngài. Hai trụ nầy không hề lìa khỏi họ cho đến khi họ đi tới Đất hứa, 40 năm về 

sau (14:19, 24, 33:9, 10, 40:34-38, Dan Ds 9:15, 23, 10:11).  

14:1-31-- Họ vƣợt qua Biển Đỏ  

Ngƣời ta cho rằng dân Y-sơ-ra-ên đã vƣợt qua Biển Đỏ tại một nơi gần vị trí của 

kinh Suez ngày nay. Đức Chúa Trời đã dùng một "trận gió Đông thổi mạnh" làm 

cho biển cạn (câu 21). Gió làm cho nƣớc dồn lên là một việc thƣờng xảy ra. Nhƣng 

trong trƣờng hợp nầy, nƣớc "dựng" lên "thành một tấm vách ngăn bên bữu và bên 

tả" (15:8, 14:22). Sự "dựng" nƣớc lên và sự dồn nƣớc trở lại đúng lúc để cứu dân 

Y-sơ-ra-ên và để tiêu diệt ngƣời Ai-cập, chỉ có thể xảy ra bởi phép lạ trực tiếp của 

Đức Chúa Trời. Biến cố nầy làm cho các dân tộc lân cận phải khủng khiếp 

(15:14-15).  

15:1-27-- Bài ca của Môi-se  

Sự giải cứu khỏi Ai-cập nầy giống nhƣ sự giải cứu Hội Thánh khỏi thế giới trong 

ngày sau rốt, đến nỗi một bài ca khải hoàn của những kẻ đƣợc cứu chuộc đƣợc đặt 

tên là: "Bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con" (KhKh 15:3). Những việc quyền năng 

mà bài ca nầy kể ra để cảm tạ Đức Chúa Trời dƣờng nhƣ làm hình bóng về những 

việc quyền năng hơn mà ngƣời đƣợc cứu chuộc sẽ kể ra để hát ngợi khen Đức 

Chúa Trời trải qua các thời đại vô tận của cõi đời đời.  

16:1-36-- Ma-na và chim cút  

Mới đƣợc một tháng, mà những nỗi nhọc nhằn của đời sống nơi đồng vắng đã bắt 

đầu ảnh hƣởng đến tâm trạng họ. Họ bắt đầu phàn nàn và cứ phàn nàn mãi, mắt 
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chăm chú vào nồi thịt của Ai-cập, chớ không chăm chú vào Đất hứa nữa (câu 2, 3). 

Ma-na là một viên nhỏ, dùng thay bánh mì; Kinh Thánh chép rằng nó có "mùi nhƣ 

bánh ngọt pha mật ông" (câu 31). Hoặc nó là một công trình sáng tạo trực tiếp, 

hoặc nó là một sản phẩm thiên nhiên đã do phép lạ làm cho tăng thêm gấp bội. Ban 

đêm, nó sa xuống cùng với sƣơng móc, và trông giống nhƣ hột ngò. Họ nghiền nó 

trong cối xay, hoặc giã trong cối, rồi bỏ vào nồi mà làm bánh. Mỗi ngƣời đƣợc 

phép lƣợm mỗi ngày một ô-me (chừng 3 lít rƣỡi). Đến ngày thứ sáu thì có dƣ để 

dùng cả ngày Sa-bát. Ma-na bắt đầu có một tháng sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi 

Ai-cập, và Đức Chúa Trời cứ ban nó cho họ hằng ngày, suốt 40 năm; cho đến khi 

họ vƣợt qua sông Giô-đanh, bấy giờ nó mới thình lình hết cũng nhƣ nó đã thình 

lình bắt đầu có (Dan Ds 11:6-9, Gios Gs 5:12). Đức Chúa Jêsus kể ma-na là một 

hình bóng về chính mình Ngài (GiGa 6:31-58). 

Chim cút (câu 13).-- Đức Chúa Trời đƣa chim cút đến, nhƣng không liên tục nhƣ 

ma-na. Kinh Thánh chỉ chép hai lần, -- ở đây và một năm sau khi dân Y-sơ-ra-ên 

lìa khỏi núi Si-na-i (Dan Ds 11:31-34). Chúng bay tới đông vô kể và sà xuống 

thấp. Dân chúng có những bầy súc vật đông đúc (12:38), nhƣng phải tiết kiệm, 

không dùng nhiều làm đồ ăn. Tại Ai-cập, đồ ăn phần nhiều của họ chỉ có cá.  

Núi Si-na-i  

Cũng gọi là Hô-rếp. Bán đảo Si-na-i có hình tam giác, ở giữa hai cánh của Biển 

Đỏ. Bờ phía Tây dài chừng 180 dặm; bờ phía Đông dài chừng 130 dặm; đƣờng 

biên giới ở phía Bắc dài chừng 150 dặm. Phần phía Bắc của bán đảo là một sa mạc, 

còn phần phía Nam là "một chòm nhiều núi gập ghình, hỗn độn." 

Có lẽ miền nầy đƣợc đặt tên theo thần mặt trăng của ngƣời Ba-by-lôn, là Sin. Từ 

đời thƣợng cổ, ngƣời ta đã biết miền nầy vì các mỏ đồng, sắt, thổ hoàng và bửu 

thạch. Lâu lắm, trƣớc thời Áp-ra-ham, các vua Đông phƣơng đã đắp một con 

đƣờng chung quanh biên giới phía Bắc và phía Tây của sa mạc Ả-rập cho tới vùng 

Si-na-i. 

Ngọn núi đặc biệt, gọi là núi Si-na-i, tại đó ngƣời ta cho rằng dân Y-sơ-ra-ên đã 

tiếp nhận Luật pháp, ở về mỏm phía Nam của bán đảo. Núi Si-na-i nầy là một 

"khối đá chơ vơ, hiểm trở, từ đồng bằng nhô lên, có vẻ hùng vĩ khủng khiếp." Ở 

góc Tây-bắc có một đồng bằng dài 2 dặm, rộng nửa dặm, dân Y-sơ-ra-ên có thể đã 

đóng trại tại đó. 

Cách núi Si-na-i 40 dặm về phía Tây-bắc, trong "Thung lũng của các Động," có 

một bức chạm trổ trên vầng đá nhẵn, cao hơn hầm mỏ chừng 127 thƣớc tây; ấy là 

vua Semerkhet, thuộc triều đại thứ nhứt của các Pha-ra-ôn Ai-cập, đã truyền lịnh 

chạm trổ chính mình đang giết vua Si-na-i. Có chừng 250 bi văn của các vua sau 

Semerkhet. Cách "Thung lũng của các Động" 10 dặm về phía Bắc, là Serabit-el - 

Khadem, có miễu thờ Hathor, nữ thần Ai-cập; chính tại đây, Huân tƣớc Flinders 

Petrie đã tìm thấy bản viết chữ cái cổ nhứt mà ngƣời ta từng biết.  
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Bản đồ số 30  

XuXh 17:1-16-- Nƣớc từ vầng đá tràn ra  

Sau mọi việc trên kia ít lâu, Môi-se đã làm cho nƣớc ở Ma-ra hóa ngọt (15:25). Tới 

đoạn nầy, tại Rê-phi-đim, ông đã làm cho nƣớc từ vầng đá tràn ra. Về sau, ông 

cũng làm một phép lạ giống nhƣ vậy tại Mê-ri-ba (Dan Ds 20:1-13). 

Giao chiến với quân A-ma-léc (câu 8-15).-- Đây là lần đầu tiên, ở ngoài nƣớc 

Ai-cập, quân thù đã toan cản trở dân Y-sơ-ra-ên tiến vào xứ Ca-na-an. Kết quả là 

Đức Chúa Trời truyền lịnh phải tuyệt diệt dân A-ma-léc (câu 14, PhuDnl 

25:17-19).  

XuXh 18:1-27-- Lời khuyên của Giê-trô  

Dầu Môi-se đƣợc Đức Chúa Trời dẫn theo mức dành riêng cho ít ngƣời, nhƣng do 

lời khuyên bảo của vị quan trƣởng Ma-đi-an, là nhạc phụ mình, ông đã quyết định 

tổ chức dân chúng một cách hữu hiệu hơn.  

19:1-25-- Tiếng phán của Đức Chúa Trời trên núi Si-na-i  

Dân Y-sơ-ra-ên ở tại vùng núi Si-na-i 11 tháng (câu 1, Dan Ds 10:11). Trong một 

trận bão có sấm sét khủng khiếp, theo sau có động đất và hồi kèn siêu nhiên, cả núi 

bị khói bao bọc và trên đỉnh núi có lửa đỏ rực, kìa, Đức Chúa Trời truyền phán 

Mƣời Điều răn và ban bố Luật pháp! 

500 năm sau, cũng trên núi nầy, Ê-li đƣợc ngụ ý tỏ cho biết rằng công việc của 

Đức Chúa Trời ở trên mặt đất sẽ đƣợc hoàn thành; sự ngụ ý nầy không do lửa và 

động đất, nhƣng do "tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ" của một Đấng Tiên tri Hậu lai (IVua 

1V 19:1-31).  

XuXh 20:1-26-- Mƣời Điều răn  

"Trƣớc mặt Ta, ngƣơi chớ có các thần khác. 

Ngƣơi chớ làm tƣợng chạm cho mình,... chớ quì lạy trƣớc các hình tƣợng đó. 

Ngƣơi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi mà làm chơi. 

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 

Hãy hiếu kính cha mẹ ngƣơi. 

Ngƣơi chớ giết ngƣời. 

Ngƣơi chớ phạm tội tà dâm. 

Ngƣơi chớ trộm cƣớp. 

Ngƣơi chớ làm chứng dối. 

Ngƣơi chớ tham vật chi thuộc về kẻ lân cận ngƣơi." 

Những Điều răn nầy do chính miệng Đức Chúa Trời trực tiếp truyền phán từ trên 

núi, giữa sấm sét, động đất và kèn thổi vang; sau đó đã ghi khắc trên cả hai mặt của 

hai bảng đá, "bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra" (XuXh 31:18). Hai bảng đá là 

công trình của Đức Chúa Trời, và chữ viết là chính chữ của Đức Chúa Trời (SaSt 
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31:18, 32:15, 16). Hai bảng đá nầy đã đƣợc giữ gìn trong hòm giao ƣớc trải qua 

nhiều thế kỷ. Ngƣời ta nghĩ rằng có lẽ nó đã bị đập vỡ đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên 

bị lƣu đày. Nhƣng nếu một ngày kia, ngƣời ta kiếm đƣợc thì sao? 

Mƣời Điều răn là nền tảng của luật pháp Hê-bơ-rơ. Bốn điều trên liên quan đến 

thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, còn sáu điều dƣới liên quan đến thái 

độ của chúng ta đối với kẻ đồng loại. Đức Chúa Jêsus đã đúc lại làm hai Điều răn: 

"Ngƣơi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời 

ngƣơi... Ngƣơi hãy yêu kẻ lân cận nhƣ mình" (Mat Mt 22:37-39). 

Tôn kính Đức Chúa Trời là nền tảng của Mƣời Điều răn. Đức Chúa Jêsus tỏ ra 

rằng Ngài kể sự tôn kính Đức Chúa Trời là tƣ cách sơ đẳng để đến gần Đức Chúa 

Trời; Ngài cũng đặt sự tôn kính Đức Chúa Trời ở đầu Bài Cầu nguyện Chung: 

"Danh Cha đƣợc tôn thánh!" Thật là kỳ lạ, biết bao ngƣời trong lúc trò chuyện 

thông thƣờng, lại luôn luôn nói phạm thƣợng đến Danh Đức Chúa Trời và dùng 

Danh Ngài một cách quá coi thƣờng! 

Cấm ngặt thờ lạy hình tƣợng. Chúng tôi tự hỏi sự thờ lạy hình tƣợng thạnh hành 

trong một vài giới tự nhận theo Cơ-đốc-giáo, có thích hợp với Điều răn nầy chăng?  

XuXh 21:1-24:18-- "Quyển sách giao ƣớc. " 

Sau Mƣời Điều răn, đây là bộ Luật pháp đầu tiên trên đó quốc gia Hê-bơ-rơ đã 

đƣợc xây dựng. Những Luật pháp nầy đƣợc chép trong một quyển sách, rồi giao 

ƣớc vâng theo nó đã đƣợc đóng ấn bằng huyết (24:4, 7, 8). 

Những Luật pháp nầy liên quan đến: Chế độ tôi mọi; kẻ giết ngƣời phải xử tử; sự 

bắt cóc; rủa mắng cha mẹ; sự báo trả "mắt đến mắt"; trộm cắp; làm hại mùa màng; 

đền thiệt hại; sự dụ dỗ; phù pháp; cấu hợp với thú vật; thờ lạy hình tƣợng; lòng 

nhơn ái với quả phụ và cô nhi; sự cho mƣợn; của cầm; không đƣợc rủa sả kẻ cầm 

quyền; trái đầu mùa và con đầu lòng; lời chứng dối; Sự theo phe đảng; sự công 

bình; tử tế với súc vật; hối lộ; khách lạ; ngày Sa-bát; Năm Sa-bát; Lễ Vƣợt Qua; lễ 

mùa gặt; không đƣợc nấu súc vật nhỏ trong sữa mẹ nó; không đƣợc lập giao ƣớc 

với ngƣời Ca-na-an; kẻ nào vâng lời sẽ đƣợc ban thƣởng. 

 

XuXh 25:1-31:16-- Các huấn thị dựng Đền tạm  

Chính Đức Chúa Trời truyền kiểu mẫu rất tỉ mỉ (25:9). Kiểu mẫu nầy đƣợc ghi 

chép hai lần: Ở đây -- "Y nhƣ kiểu" -- và ở đoạn 35 đến 40 , tại đó có nhắc lại đúng 

các chi tiết -- "Y nhƣ mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn" (40:6). 

Đền tạm là "hình và bóng của những sự trên trời" (HeDt 8:5). 

Nó có ý nghĩa đặc biệt cho dân tộc Hê-bơ-rơ, tuy nhiên, nó "là hình bóng của sự tốt 

lành ngày sau" (HeDt 10:1 xem 9:1-10:39). 

Đền tạm và Đền thờ (về sau Đền thờ đƣợc xây cất theo kiểu Đền tạm) là trung tâm 

sanh hoạt quốc gia của ngƣời Do-thái. 

Trực tiếp phát xuất từ nơi Đức Chúa Trời. Đền tạm là một cách biểu thị vô cùng 
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quan trọng một vài ý tƣởng mà Đức Chúa Trời muốn ghi khắc trên tâm trí loài 

ngƣời, và là hình bóng về nhiều giáo lý của đạo Đấng Christ.  

XuXh 32:1-33:23-- Bò con bằng vàng  

Con bò là thƣợng đẳng thần của ngƣời Ai-cập. Về sau, nó đƣợc tôn làm thần của 

10 chi phái Y-sơ-ra-ên (IVua 1V 12:28). Đức Chúa Trời vừa mới phán nhƣ sấm sét 

từ trên núi rằng "Trƣớc mặt Ta, ngƣơi chớ có các thần khác," và bao nhiêu phép lạ 

cũng mới xảy ra tại Ai-cập; nhƣ vậy, sự bội đạo đáng thƣơng nầy chứng tỏ dân 

Y-sơ-ra-ên đã sa xuống vòng thờ lạy hình tƣợng của ngƣời Ai-cập là dƣờng nào! 

Đây là một sự khủng hoảng, cần phải nêu kỷ luật lên ngay, nên sự hình phạt thật 

mau chóng và nghiêm khắc. Từ ngày đó trở đi, họ "cất đồ trang sức trong lòng 

mình" (XuXh 33:4-6). 

Môi-se sẵn lòng chịu "xóa tên khỏi sách Ngài đã chép đi" (32:31, 33) vì cớ nhơn 

dân, đủ tỏ ra tâm tình ông cao cả dƣờng nào!  

34:1-35-- Môi-se lại lên núi  

Lần thứ nhứt ông đã ở trên núi 40 ngày, đêm (24:18). Bây giờ ông lại lên ở đó 40 

ngày, đêm nữa (34:2, 28). Lần thứ nhứt, ông đã nhận lãnh hai bảng đá và những 

huấn thị về Đền tạm. Bây giờ hai bảng đá đƣợc làm lại, và giao ƣớc đƣợc lập lại. 

Mặt Môi-se "sáng rực" (câu 29-35), vì Đức Chúa Trời ngự trong ông; ấy cũng nhƣ 

khi Đức Chúa Jêsus hóa hình, thì "mặt Ngài sáng lòa nhƣ mặt trời" (Mat Mt 17:2).  

Đoạn 35 đến 40 -- Dựng Đền tạm  

Bây giờ họ dựng Đền tạm và làm mọi dụng cụ trong đó đúng theo các chỉ thị Đức 

Chúa Trời đã ban cho ở các đoạn 25 đến 31.  

Đền tạm  

Dài chừng 14 thƣớc tây, rộng gần 5 thƣớc, và cao cũng gần 5 thƣớc. Làm bằng 

những tấm ván dọc và có màn phủ kín. Đền tạm trông về phía Đông. 

Có 20 tấm ván cho phía Bắc, 20 cho phía Nam, và 6 cho phía Tây; mỗi tấm ván dài 

gần 5 thƣớc tây, và rộng chừng 70 phân. Ván làm bằng gỗ si-tim cứng rắn, thớ sít, 

và bọc vàng. Đầu mỗi tấm ván có hai cái mộng để tra vào hai lỗ mộng bằng bạc 

cho ván dựng thẳng lên. Các tấm ván kết liền nhau bởi năm cây xà ngang chạy qua 

những khoen bằng vàng ở trên các tấm ván. 

Có 10 bức màn, mỗi bức dài chừng 12 thƣớc tây và rộng gần 2 thƣớc tây, làm bằng 

vải gai mịn, chỉ màu xanh lơ(1), đỏ điều, đỏ sậm, có thêu hình chê-ru-bin cực xảo, 

những bức màn nầy kết lại với nhau bằng nhiều móc vàng và thắt vòng chỉ màu 

xanh lơ, làm thành một tấm. Tấm màn nguyên nầy do 10 bức màn hợp thành, dài 

chừng 18 thƣớc ở phía Đông và phía Tây, chừng 13 thƣớc ở phía Bắc và phía Nam, 

còn dƣ gần 5 thƣớc thì rủ xuống góc phía Tây. Bức màn nầy giăng trên các tấm 

ván bọc vàng chạy kín, làm thành chính Đền tạm. 
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Vàng và bạc dùng để dựng Đền tạm và làm các dụng dụ trong đó đáng giá chừng 

1.250.000 Mỹ kim. Dân chúng trích số bửu vật của ngƣời Ai-cập tặng mà quyên 

dâng (XuXh 12:35).  

Bong che trên Đền tạm  

Bong nầy phủ trên Đền tạm, và làm bằng vải lông dê: Nó gồm 11 bức màn, mỗi 

bức dài chừng 14 thƣớc, rộng gần 2 thƣớc, 11 bức màn nầy kết lại với nhau bằng 

những móc đồng; toàn thể dài chừng 21 thƣớc ở phía Đông và phía Tây, chừng 14 

thƣớc ở phía Bắc và phía Nam. Trên 11 bức màn nầy có một tấm lá phủ bằng da 

chiên đực nhuộm đỏ, và bên trên nữa lại có một tấm lá phủ bằng da cá nƣợc. 

Tấm bong có ba lớp nầy, tức là vải lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nƣợc, 

chắc do thƣợng lƣơng chống đỡ ở trên nóc, và hai phía thoai thoải xuống. Mái của 

chính Đền tạm chắc là bằng phẳng.  

Nơi Chí thánh  

Chính là 15 bộ (gần 5 thƣớc) ở phía Tây của Đền tạm, và là một khối đều đặn. Nơi 

Chí thánh hình dung cho nơi ngự của Đức Chúa Trời. Nó chỉ chứa có hòm giao 

ƣớc. Mỗi năm thầy tế lễ thƣợng phẩm vào đó một lần. Nó làm hình bóng về Thiên 

đàng (HeDt 9:24).  

Hòm giao ƣớc  

Là một cái tủ, dài chừng 1 thƣớc 10 phân, rộng chừng 70 phân, và cao chừng 70 

phân. Làm bằng gỗ si-tim bọc vàng ròng. Nó chứa hai bảng Mƣời Điều răn, một 

bình ma-na, và cây gậy của A-rôn. 

Nắp thi ân (1) là nắp của hòm giao ƣớc, làm bằng vàng nguyên khối. Mỗi đầu có 

một chê-ru-bin liền với nắp; hai hình chê-ru-bin nầy đối mặt với nhau, xè cánh ra 

và nhìn xuống nắp thi ân. Nắp thi ân ở ngay trên hai bảng Mƣời Điều răn, hình 

dung cho nơi gặp gỡ của Luật pháp và Sự Thƣơng xót. Nhƣ vậy là "hình bóng" về 

Đấng Christ. Hai hình chê-ru-bin tỏ ra một cách rất linh động rằng các vì thiên 

thƣợng đặc biệt chú ý đến sự cứu chuộc loài ngƣời. Đây dƣờng nhƣ là điều Sứ đồ 

Phi-e-rơ nghĩ tới khi ông nói rằng: "Các thiên sứ cũng ƣớc ao xem thấu những sự 

đó" (IPhi 1Pr IPhi1:12). 

Có lẽ hòm giao ƣớc đã bị mất trong thời kỳ bị lƣu đày tại Ba-by-lôn. Trong sách 

KhKh 11:19, Sứ đồ Giăng thấy hòm giao ƣớc "trong Đền thờ." Nhƣng ông thấy 

trong một dị tƣợng, và không có nghĩa là hòm giao ƣớc bằng vật chất có tại đó, vì 

ở trên trời sẽ chẳng có "đền thờ nào" (KhKh 21:22).  

Bề ngoài của Đền tạm có thể nhƣ thế nầy  

Nơi thánh  

Gồm 30 bộ (hơn 9 thƣớc tây) phía Đông của Đền tạm. Nó chứa cái bàn bánh trần 

thiết ở phía Bắc, chơn đèn ở phía Nam, và bàn thờ xông hƣơng ở ngay trƣớc cái 
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màn. Có lẽ đây là hình bóng về Hội Thánh.  

Bức màn  

Làm bằng vải gai mịn, chỉ màu xanh lơ, đỏ tía, đỏ sậm, và thêu hình chê-ru-bin cực 

xảo. Nó phân chia Nơi Thánh với Nơi Chí thánh, hoặc, nói cách khác, điện thiết 

triều của Đức Chúa Trời với phòng chờ đợi của loài ngƣời. Khi Đấng Christ chịu 

chết, bức màn nầy đã bị xé làm hai (Mat Mt 27:51), có nghĩa là chính lúc đó, cửa 

của Hiện diện Đức Chúa Trời đƣợc mở toang cho loài ngƣời vào. 

Còn một bức màn khác, gọi là màn cửa, ở lối vào phía Đông của Đền tạm, làm 

bằng vải gai mịn, chỉ màu xanh lơ, đỏ điều và đỏ sậm.  

Chơn đèn  

Làm bằng vàng ròng, có một thân chính giữa, và mỗi bên có ba ngọn. Ngƣời ta cho 

rằng chơn đèn cao chừng 1 thƣớc 60 phân, và ngang ở đầu ngọn chừng 1 thƣớc 10 

phân. Chơn đèn đƣợc đổ dầu ô-li-ve trong nhứt; hằng ngày phải làm đèn và thắp 

đèn (XuXh 30:7, 8). 

Các chơn đèn trong Đền thờ do Sa-lô-môn xây cất đã làm theo kiểu mẫu nầy, và có 

lẽ cũng gồm cả chơn đèn nầy nữa. Chắc các chơn đèn ấy ở trong số bửu vật bị đem 

qua Ba-by-lôn, rồi sau đƣợc trả lại (Exo Er 1:7). 

Chơn đèn trong Đền thờ do Hê-rốt xây cất, đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, có lẽ là 

một trong những chơn đèn nầy. Năm 70 S.C., nó bị đem qua kinh thành La-mã, 

khắc vào khải hoàn môn của Titus; rồi đƣợc đặt trong miễu thờ Hòa bình; rồi bị 

Genseric đem qua xứ Carthage, năm 455 S.C.; rồi do Belisarius lấy lại và đem qua 

kinh thành Constantinople; rồi "đƣợc cung kính đặt trong nhà thờ đạo Đấng Christ 

tại Giê-ru-sa-lem" năm 533 S.C.. Sau đó ngƣời ta không biết gì về chơn đèn nầy 

nữa. Chơn đèn khắc trên khải hoàn môn của Titus có lẽ là một công trình kỹ xảo 

hình dung lại chơn đèn sẵn có. 

Chơn đèn có thể là hình bóng về Lời Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh, mặc dầu 

trong sách KhKh 1:12, 20, chơn đèn chỉ về các chi hội.  

Chơn đèn khắc vào khải hoàn môn Titus  

Bàn bánh trần thiết  

Dài 95 phân tây, rộng 48 phân, và cao 80 phân tây. Làm bằng gỗ si-tim, bọc vàng 

ròng. Phải bày 12 ổ bánh trên bàn nầy luôn luôn; cứ đến ngày Sa-bát thì phải đổi 

bánh mới. Bàn nầy đặt tại phía Bắc của Nơi Thánh. Đó là biểu hiện lòng biết ơn 

Đức Chúa Trời vì Ngài cho bánh ăn hằng ngày (LuLc 11:3).  

Bàn thờ xông hƣơng  

Cao 95 phân tây, và bề mặt 0,1536 m2. Làm bằng gỗ si-tim, bọc vàng ròng. Đặt ở 

trƣớc bức màn. Phải xông hƣơng trên đó luôn luôn, buổi sáng và buổi chiều tối. Có 

nghĩa là phải cầu nguyện không thôi (KhKh 8:3-5).  
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Bàn thờ dâng lễ thiêu  

Bàn thờ lớn để dâng tế lễ bằng sanh vật. Cao chừng 1 thƣớc 40, và bề mặt 

0,7680m2. Làm bằng những tấm gỗ si-tim và bọc đồng. Bàn thờ nầy rỗng và đổ 

đầy đất. Chừng nửa bề cao có cái bờ chạy bốn phía để cho các thầy tế lễ đứng lên 

trên. Đặt bàn thờ nầy ở phía Bắc Đền tạm, gần lối vào hành lang. Lửa trên bàn thờ 

nầy đƣợc đốt lên do một phép lạ, và không hề tắt (LeLv 9:24, 6:9). Đó là hình bóng 

về loài ngƣời không có phép đến gần Đức Chúa Trời, trừ khi họ là tội nhơn đã 

đƣợc Huyết Chúa Jêsus cứu chuộc. Bàn thờ dâng của lễ thiêu nầy là hình bóng về 

sự chết của Đấng Christ.  

Thùng rửa  

Đây là một cái thùng lớn bằng đồng để chứa nƣớc, dành cho các thầy tế lễ rửa tay, 

chơn trƣớc khi hành chức nơi bàn thờ hoặc trong hội mạc. Có nghĩa là phải sạch sẽ 

trong thân thể và cũng phải sạch tội lỗi. Đây là hình bóng về sự tẩy sạch tội lỗi bởi 

Huyết Đấng Christ, và có lẽ cũng là hình bóng về lễ báp-têm trong đạo Đấng 

Christ.  

Hành lang  

Là hàng rào chung quanh Đền tạm. Dài gần 50 thƣớc, rộng gần 25 thƣớc, và trông 

ra phía Đông. Có những tấm bố vi bằng vải gai đậu mịn, cao chừng 2 thƣớc rƣỡi, 

treo trên trụ bằng đồng cách nhau chừng 2 thƣớc rƣỡi, có đinh và nuông trụ bằng 

bạc, cùng lỗ trụ bằng đồng. Cửa hành lang ở phía Đông, rộng gần 10 thƣớc tây, 

làm bằng vải gai mịn, chỉ xanh lơ, đỏ điều và đỏ sặm.  

 

Bản đồ số 31 -- Họa đồ Đền tạm  

================================ 

 

Lê-vi Ký  

Các của lễ  

Ban thầy tế lễ  

Các mùa thánh  

Các luật pháp linh tinh  

 

Theo nguyên văn, chữ "Lê-vi ký" nghĩa là "thuộc về ngƣời Lê-vi." Ấy nghĩa là 

sách nầy chứa một chế độ luật pháp do ban thầy tế lễ Lê-vi thi hành, và dân tộc 

Hê-bơ-rơ phải sống dƣới chế độ luật pháp ấy. Phần nhiều luật pháp nầy đã ban bố 

trên núi Si-na-i, và suốt hành trình qua đồng vắng, đã có gia thêm, lặp lại và giải 

thích. 

bib:Le_9_24
bib:Le_6_9


Ngƣời Lê-vi là một trong 12 chi phái, đƣợc biệt riêng để làm công việc Đức Chúa 

Trời. Ngài lấy họ thay cho các con đầu lòng của toàn dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa 

Trời đòi các con đầu lòng về phần Ngài, cả của ngƣời và của súc vật. Ngƣời Lê-vi 

đƣợc cấp dƣỡng bằng số dâng phần mƣời, và họ có 48 thành (Dan Ds 35:7, Gios 

Gs 21:49). 

Một gia đình ngƣời Lê-vi, là A-rôn và các con trai ông, đã đƣợc biệt riêng làm thầy 

tế lễ. 

Còn những ngƣời Lê-vi khác thì phụ tá các thầy tế lễ. Phận sự của họ là trông nom, 

khiêng vác Đền tạm, và về sau trông nom Đền thờ. Họ cũng làm giáo sƣ, ký lục, 

nhạc công, sĩ quan và quan xét (xem ISu1Sb 23:1-32).  

LeLv 1:1-5:19-- Các thứ của lễ  

Của lễ thiêu bằng bò, chiên, dê, chim bò câu. Của lễ nầy bị thiêu trọn, có nghĩa là 

dâng hết cho Đức Chúa Trời. 

Của lễ chay bằng bột lọc hoặc bánh không men. Chỉ thiêu đốt một ít, còn thì dành 

cho thầy tế lễ. 

Của lễ thù ân bằng bò, chiên, hoặc dê. Thiêu mỡ, còn lại thì thầy tế lễ ăn một phần 

và ngƣời dâng tế lễ ăn một phần. 

Của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. -- Phải dâng nhiều của lễ khác nhau vì 

những tội lỗi khác nhau. Thiêu mỡ, còn thì thiêu ngoài trại quân trong một vài 

trƣờng hợp, hoặc để các thầy tế lễ ăn trong một vài trƣờng hợp khác. Nếu làm thiệt 

hại cho kẻ khác, thì phải bồi thƣờng và thêm một phần năm, rồi mới đƣợc dâng của 

lễ. Đây có nghĩa là tội lỗi phải đƣợc nhìn nhận và đền chuộc.  

6:1-7:38-- Chỉ thị bổ túc về các của lễ  

Ngoài những của lễ trên đây, còn có của lễ quán, của lễ đƣa qua đƣa lại, của lễ 

dâng giơ lên; đó là phần bổ túc cho những của lễ khác. 

Cách dâng của lễ. -- Ngƣời dâng đem con vật tới Đền tạm, đặt tay trên nó để khiến 

nó đại diện cho mình. Rồi con vật bị giết. Huyết nó đem rƣới hoặc rảy trên bàn thờ, 

còn thì đổ hết xuống chơn Đền thờ. Đoạn, phải thiêu đốt phần đã chỉ định. 

Thƣờng dâng của lễ. -- Hằng ngày phải dâng của lễ thiêu, buổi sáng một chiên con, 

và buổi chiều một chiên con. Ngày Sa-bát, phải tăng gấp đôi. Ngày mồng một mỗi 

tháng, phải dâng thêm của lễ. Nhằm các ngày Lễ Vƣợt Qua, lễ Ngũ tuần và lễ Lều 

tạm, họ dâng rất nhiều súc vật làm của lễ. Ngày đại lễ chuộc tội cũng vậy. Ngoài 

những của lễ thƣờng xuyên vì toàn dân dâng lên, còn có những của lễ dâng trong 

cơ hội đặc biệt, dâng vì cá nhơn, vì tội lỗi, vì hứa nguyện, và dâng để cảm tạ Đức 

Chúa Trời, vân, vân.  

8:1-9:24-- Lễ phong chức cho A-rôn  

Và các con trai ông làm thầy tế lễ. Trƣớc thời Môi-se, các của lễ đều do gia trƣởng 

dâng lên Đức Chúa Trời. Nhƣng bây giờ quốc gia đã đƣợc tổ chức, một chỗ đã 
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đƣợc biệt riêng để dâng của lễ, và một lễ chế đã đƣợc qui định, nên phải có một 

đoàn ngƣời đặc biệt đƣợc cử lên do lễ long trọng để truyền tử lƣu tôn phụ trách 

việc tế lễ. A-rôn và con trai đầu lòng kế tiếp ông, đã làm thầy tế lễ thƣợng phẩm. 

Các thầy tế lễ đƣợc trợ cấp bằng phần mƣời của các phần mƣời dành cho ngƣời 

Lê-vi và bằng một phần các của lễ. Họ cũng đƣợc cấp 13 thành (Gios Gs 

21:13-19). 

Y phục của thầy tế lễ thƣợng phẩm. -- Chính Đức Chúa Trời đã ban huấn thị về 

mọi chi tiết (XuXh 28:1-43). Một cái áo dài bằng vải gai mịn, thêu chỉ màu xanh 

lơ, đỏ điều, đỏ sặm; ở trôn áo có những chuông nhỏ kêu lên khi ông vào trong Đền 

tạm. 

Chiếc ê-phót, giống nhƣ cái áo choàng gồm hai miếng nối nhau trên vai, dủ xuống 

một miếng trƣớc ngực và một miếng sau lƣng, và trên mỗi vai có một viên bích 

ngọc, mỗi viên ghi tên 6 chi phái. Ê-phót làm bằng vải gai mịn, thêu kim tuyến, chỉ 

xanh lơ, đỏ điều và đỏ sặm. 

Một tấm bảng đeo ngực, chừng 65 phân vuông, làm bằng vải gai mịn, thêu kim 

tuyến, chỉ xanh lơ, đỏ điều và đỏ sặm. Bảng có hai bề chập lại, phía trên mở ra nhƣ 

một cái túi tiền; có dây chuyền bằng vàng cột vào ê-phót; có gắn 12 viên ngọc, mỗi 

viên mang tên một chi phái; và bên trong có chứa U-rim và Thu-mim, dùng để tìm 

biết ý chỉ Đức Chúa Trời, nhƣng chính nó là cái gì, thì ta chẳng biết.  

Lễ chế nầy phát nguyên từ Đức Chúa Trời  

Và do Ngài đặt ở chính trung tâm cuộc sanh hoạt quốc gia của dân Do-thái. Dầu lễ 

chế nầy áp dụng trực tiếp cho dân Do-thái thể nào và bao gồm trực tiếp những gì 

cho dân ấy, nhƣng chắc chắn là Đức Chúa Trời muốn dùng sự dâng súc vật làm 

của lễ luôn luôn và ngọn lửa không ngừng cháy trên các bàn thờ để khiến loài 

ngƣời cảm biết sâu xa tội lỗi của mình và để làm hình bóng lâu đời về Của lễ mà 

Đấng Christ sẽ dâng bằng chính thân thể Ngài. Quả thật, các của lễ kia chỉ về Ngài 

và đƣợc ứng nghiệm trong Ngài.  

Ban thầy tế lễ Lê-vi  

Do Đức Chúa Trời phong chức cho để làm trung gian giữa Ngài và dân Hê-bơ-rơ 

trong chức vụ dâng thú vật làm của lễ. Những của lễ ấy đã đƣợc ứng nghiệm trong 

Đấng Christ. Không cần dâng thú vật làm của lễ nữa. Cũng không cần thầy tế lễ 

nữa. Chính Đấng Christ là Thầy Tế lễ Thƣợng phẩm của loài ngƣời, Ngài là Đấng 

Trung bảo duy nhứt giữa Đức Chúa Trời và loài ngƣời. Thơ Hê-bơ-rơ, đoạn 8, 9, 

10 giải luận điểm nầy rất rõ ràng. 

Các chức dịch của đạo Đấng Christ không phải là thầy tế lễ đâu. Không có chỗ nào 

trong Tân Ƣớc kêu họ là "thầy tế lễ" (thầy cả). Danh từ nầy chỉ ứng dụng cho tín 

đồ Đấng Christ ở IPhi 1Pr 2:5, 9 và KhKh 1:6, 20:6. Nhƣng là ứng dụng cho hết 

thảy tín đồ Đấng Christ, chớ không hề ứng dụng cho các chức dịch của đạo Đấng 

Christ. 
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"Điều tai hại hơn hết từng gây nên cho đạo Đấng Christ chính là các chức dịch đã 

tự nhận lấy danh hiệu và nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ. " Ban thầy tế lễ của Giáo hội 

kia đã tự nhận mình là trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài ngƣời; đó là động lực 

chính của ma quỉ để phá hoại đạo Đấng Christ, và là tai họa lớn nhứt từng xảy đến 

cho Hội Thánh.  

LeLv 10:1-20-- Na-đáp và A-bi-hu # 

Sự hình phạt mau lẹ và kinh khiếp giáng trên họ là một lời cảnh cáo những ai coi 

thƣờng mạng lịnh của Đức Chúa Trời, luôn với những thủ lãnh Hội Thánh đã làm 

sai lệch Tin Lành Đấng Christ bởi mọi thứ truyền thuyết của loài ngƣời.  

11:1-47-- Những thú vật sạch và không sạch  

Trƣớc nạn nƣớc lụt, đã có sự phân biệt giữa thú vật sạch và thú vật không sạch 

(SaSt 7:2). Môi-se đã đặt sự phân biệt thành luật pháp. Luật pháp nầy căn cứ một 

phần vào lẽ nó dùng làm đồ ăn tinh khiết, và một phần vào những lý do tôn giáo, vì 

cốt dùng làm dấu hiệu phân rẽ dân Y-sơ-ra-ên với các dân khác. Đức Chúa Jêsus 

đã bãi bỏ sự phân biệt ấy, "làm cho mọi đồ ăn đƣợc sạch" (Mac Mc 7:19). Sách 

Cong Cv 10:12-15 ngụ ý rằng sự phân biệt không còn nữa, và ngƣời dân ngoại 

không còn là "dơ dáy" cho ngƣời Do-thái. 

LeLv 12:1-8-- Tẩy uế sản phụ  

Nếu sanh con trai, thì phải biệt riêng 40 ngày; nếu sanh con gái, thì phải biệt riêng 

80 ngày. Có ngƣời nghĩ rằng luật lệ nầy nhằm mục đích giữ sự thăng bằng giữa hai 

giống, vì đờn ông phải ra trận, nên phải chịu tử nạn nhiều hơn đờn bà.  

13:1-14:57-- Thử nghiệm bịnh phung  

Các định lệ nầy cốt để chế ngự một bịnh gớm ghiếc và kinh khủng nhứt thời ấy, 

không cho nó lan rộng.  

15:1-33-- Sự ô uế  

Đây là một loạt chi tiết kỹ lƣỡng để nhứt định ngƣời nào có thể trở nên "ô uế" theo 

phƣơng diện nghi lễ và những sự đòi hỏi liên quan đến sự ô uế ấy; mọi điều nầy 

dƣờng nhƣ cốt để khuyến khích ngƣời ta giữ vệ sinh cá nhơn và luôn luôn nhìn 

nhận Đức Chúa Trời trong mọi đƣờng đời. Lệ phạt là phải phân rẽ khỏi đền thánh 

và hội chúng. Còn sự tẩy uế thì một phần do tắm rửa, một phần do dâng của lễ.  

16:1-34-- Đại lễ chuộc tội hằng năm  

Lễ nầy cử hành ngày 10, tháng 7. Đây là ngày lễ long trọng hơn hết trong một năm, 

tức là ngày mà thầy tế lễ thƣợng phẩm vào Nơi Chí thánh để chuộc tội cho toàn 

dân. Sự cất bỏ tội lỗi chỉ trong vòng một năm (HeDt 10:3), nhƣng nó chỉ bóng về 

sự cất bỏ đời đời (XaDr 3:4, 8, 9, 13:1, HeDt 10:14). 

A-xa-sên (câu 8).-- Có ngƣời cho rằng A-xa-sên là một tên để chỉ Sa-tan. Sau khi 

con dê về phần Đức Giê-hô-va đƣợc dâng làm của lễ rồi, thì thầy tế lễ thƣợng 
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phẩm đặt tay trên con dê dành cho A-xa-sên mà xƣng tội lỗi của nhơn dân. Rồi họ 

dẫn con dê đi, thả vào đồng vắng; nhƣ vậy, nó đem tội lỗi của nhơn dân đi mất. 

Cũng nhƣ chiên con của Lễ Vƣợt Qua hằng năm đƣợc dâng lên, lễ nầy là một trong 

những hình bóng lịch sử của Đức Chúa Trời dùng để chỉ về sự chuộc tội loài ngƣời 

sẽ đƣợc thực hiện bởi sự chết của Đấng Christ. Nếu không, thì còn có ý nghĩa chi 

nữa?  

LeLv 17:1-16-- Cách dâng của lễ  

Luật pháp đòi phải trình những con vật tại cửa Đền tạm. Cấm ngặt không đƣợc ăn 

huyết (3:17, 7:26-27, 17:10-16, SaSt 9:4, PhuDnl 12:16, 23-25) và ngày nay vẫn 

còn cấm ngặt (Cong Cv 15:29).  

LeLv 18:1-30-- Những tội gớm ghiếc của dân Ca-na-an  

Nếu chúng ta ngạc nhiên vì có ghi chép cả các tội nầy: loạn luân, kê gian và ăn 

nằm với súc vật, thì phải biết rằng nó rất thông thƣờng giữa vòng những kẻ lân cận 

của ngƣời Y-sơ-ra-ên. Vậy, Đức Chúa Trời phải cảnh cáo họ nghịch cùng các tội 

ấy.  

LeLv 19:1-20:27-- Các luật pháp linh tinh  

Về ngày Sa-bát; sự thờ lạy hình tƣợng; của lễ thù ân; mót lúa, trộm cắp; thề dối, 

tiền công; tòa án; ngồi lê đôi mách; lòng yêu thƣơng anh em; cho súc vật khác 

giống phủ lẫn nhau và gieo nhiều thứ giống cùng một thửa ruộng; gian dâm; các 

vƣờn cây trái; bói khoa; pha khóe râu và cắt thịt; kỵ nữ; kính trọng ngƣời già cả; tử 

tế với ngƣời khách lạ; trái cân và thƣớc đo đúng mực; sự thờ lạy tà thần Mo-lóc; tà 

thuật; đối với cha mẹ; tội loạn luân; kê gian; thú vật sạch và không sạch.  

"Hãy yêu thƣơng kẻ lân cận ngƣơi nhƣ mình " (19:18) 

Đây là một trong những yếu điểm của luật pháp Môi-se. Phải tỏ lòng rất kính trọng 

ngƣời nghèo. Phải trả tiền công từng ngày một. Không đƣợc cho mƣợn tiền ăn lời. 

Phải cho ngƣời thiếu thốn mƣợn, hoặc tặng họ luôn. Khi gặt lúa, phải để lại cho 

ngƣời nghèo mót. Suốt cả Cựu Ƣớc, không có chỗ nào khuyến khích ngƣời ta 

biếng nhác, nhƣng lại luôn luôn nhấn mạnh phải tử tế với quả phụ, cô nhi và khách 

lạ.  

Lấy vợ bé, đa thê, ly dị và chế độ tôi mọi  

Đều cho phép, nhƣng rất hạn chế (19:29, PhuDnl 21:15, 24:1-4, XuXh 21:2-11). 

Luật pháp Môi-se nâng hôn nhơn lên bậc bội phần cao hơn ở các nƣớc lân cận. Chế 

độ tôi mọi đã bị hạn chế bởi những quan điểm nhơn đạo; vả, nó không lan rộng 

trong vòng dân Do-thái, và cũng chẳng tàn ác hoặc khủng khiếp nhƣ ở Ai-cập, 

A-si-ri, Hy-lạp, La-mã và nhiều nƣớc khác.  

Tử hình  
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Những tội phạm đáng bị tử hình là: sát nhơn (SaSt 9:6, XuXh 21:12, PhuDnl 

19:11-13) bắt cóc (XuXh 21:16, PhuDnl 24:7) gây án mạng vì cầu thả (XuXh 

21:28, 29) đánh và rủa sả cha mẹ (XuXh 21:15-17, LeLv 20:9, PhuDnl 21:18-21) 

thờ lạy hình tƣợng (LeLv 20:1-5, PhuDnl 13:1-19, 17:2-5) tà thuật (XuXh 22:18) 

tiên tri giả (PhuDnl 18:10, 11, 20) lộng ngôn (LeLv 24:15, 16) không giữ ngày 

Sa-bát (XuXh 31:14) gian dâm (LeLv 21:10, PhuDnl 22:22) cƣỡng hiếp (PhuDnl 

22:23-27) Thất tiết trƣớc khi lấy chồng (PhuDnl 22:13-21) kê gian (LeLv 20:13) ăn 

nằm với súc vật (LeLv 20:15, 16) loạn luân (LeLv 20:11, 12, 14).  

Những luật pháp nầy là luật pháp của Đức Chúa Trời  

Một vài luật pháp nầy giống nhƣ luật pháp của [gr9 Hammurabi mà Môi-se chắc 

biết rõ lắm. Dầu Môi-se có thể chịu ảnh hƣởng của nền giáo dục Ai-cập và của cổ 

phong Ba-by-lôn, nhƣng biết bao lần ông nhắc lại: "Đức Giê-hô-va phán," tỏ ra 

rằng những luật pháp nầy là do Chính Đức Chúa Trời trực tiếp ban hành. 

Đối với chúng ta, một vài luật pháp dƣờng nhƣ nghiêm khắc. Nhƣng nếu ta có thể 

lùi về thế giới đƣơng thời Môi-se, thì sẽ thấy nhƣ là chƣa nghiêm khắc đủ. Về đại 

cƣơng, vì luật pháp Môi-se "nhấn mạnh vào đạo đức cá nhơn và sự bình đẳng của 

mọi ngƣời, coi trọng ngƣời già, ngƣời trẻ, ngƣời tôi mọi, kẻ thù và súc vật, ban 

hành các thể lệ về vệ sinh và thực phẩm, nên nó thuần khiết, hợp lý, nhơn đạo và 

dân chủ bội phần hơn, lại cũng tỏ ra sự khôn ngoan bội phần hơn bất cứ cái gì 

trong pháp chế thƣợng cổ của xứ Ba-by-lôn, Ai-cập, hoặc nƣớc nào khác." Luật 

pháp Môi-se là "phép lạ đạo đức của thế giới trƣớc khi có đạo Đấng Christ." 

Đức Chúa Trời đã chỉ định luật pháp Môi-se làm "thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến 

Đấng Christ" (GaGl 3:24). Theo nhƣ đã giải rõ cho tín đồ Ga-la-ti và tín đồ 

Hê-bơ-rơ, thì một vài điều khoản của Luật pháp cốt để hòa giải với "lòng cứng cỏi" 

của dân Y-sơ-ra-ên (Mat Mt 19:8) và dành cho những kẻ "còn thơ ấu" đang ở địa 

vị phải "phục" (làm tôi mọi). Trong ánh sáng của Tin Lành Đấng Christ, các điều 

khoản ấy bị coi là "lề thói hèn yếu, nghèo nàn" (GaGl 4:3, 9).  

LeLv 21:1-22:33-- Các thầy tế lễ và các của lễ  

Đây giải luận rộng hơn những điều khoản ở đoạn 1 đến 9. Các thầy tế lễ phải có 

thân thể không tì vít, và chỉ có thể cƣới nữ đồng trinh làm vợ. Các súc vật dâng 

làm của lễ cũng phải không tì vít, và rất ít là đã sanh ra đƣợc 8 ngày.  

23:1-24:23-- Các ngày lễ, đèn, bánh trần thiết, tội lộng ngôn  

Và các ngày lễ, xin xem thêm ở PhuDnl 16:1-22. Chơn đèn phải sáng luôn luôn; 

bánh trần thiết phải thay mỗi ngày Sa-bát. Kẻ lộng ngôn phải bị xử tử. Pháp chế 

"mắt đền mắt" là một phần dân luật, và hoàn toàn công bình. Xin xem Mat Mt 5:38 

và LuLc 6:27.  

LeLv 25:1-55-- Năm Sa-bát, năm hân hỉ  
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Cứ 7 năm lại có một năm Sa-bát. Phải để cho đất ruộng nghỉ; không gieo; không 

gặt; không tỉa sửa vƣờn nho. Những sản vật tự nhiên thì phải để cho ngƣời nghèo 

và ngƣời kiều ngụ. Đức Chúa Trời hứa ban đủ trong năm thứ 6 để có mà dùng 

trong năm thứ 7. Phải xóa hết nợ nần cho đồng bào Do-thái. 

Cứ 50 năm lại có một năm hân hỉ. Năm hân hỉ tiếp theo năm Sa-bát thứ 7, nhƣ vậy 

là có hai năm nghỉ liền. Năm hân hỉ bắt đầu nhằm ngày Đại lễ Chuộc Tội. Phải tha 

hết nợ nần, giải phóng tôi mọi, và đất ruộng đã bán đi thì đƣợc trả lại. Đức Chúa 

Jêsus dƣờng nhƣ coi năm hân hỉ là hình bóng về Năm Đại hân hỉ mà Ngài đã đến 

để công bố (LeLv 25:10, LuLc 4:19).  

Quyền sở hữu đất đai  

Xứ Ca-na-an chia cho 12 chi phái, và các chi phái lại chia cho các gia tộc. Trừ một 

vài ngoại lệ, không thể ban phần sản nghiệp của gia tộc một cách vĩnh viễn. Bán 

cũng coi nhƣ là cho mƣớn, tới năm hân hỉ thì sản nghiệp lại trả về gia đình cố chủ. 

Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời để giữ cho tài sản trong nƣớc khỏi bị một số ít 

ngƣời thâu tóm hết.  

Số Bảy  

Qui tắc về các mùa thánh trong sách Lê-vi ký xây dựng trên một loạt số 7: 

Cứ 7 ngày lại có một ngày Sa-bát. 

Cứ 7 năm lại có một năm Sa-bát. 

Mỗi năm Sa-bát thứ 7 lại có một năm hân hỉ theo sau. 

Tháng 7 nào cũng đặc biệt thánh, vì có 3 kỳ lễ. 

Có 7 tuần lễ giữa Lễ Vƣợt Qua và Lễ Ngũ Tuần . 

Lễ Vƣợt Qua kéo dài 7 ngày. 

Lễ Lều tạm kéo dài 7 ngày. 

Nhằm kỳ Lễ Vƣợt Qua, mỗi ngày dâng 14 chiên con (2 lần 7). 

Nhằm kỳ lễ Lều tạm, mỗi ngày dâng 14 chiên con và 70 con bò tơ. 

Nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần, dâng 7 chiên con.  

26:1-46-- Vâng lời và không vâng lời  

Cũng nhƣ Phục truyền luật lệ ký, đoạn 28, đoạn nầy chứa những lời hứa tuyệt mỹ 

và những lời cảnh cáo kinh khiếp; nó là một trong những đoạn trọng đại nhứt của 

Kinh Thánh. Hãy thƣờng đọc đoạn nầy.  

27:1-34-- Các lời hứa nguyện và các thuế phần mƣời  

Các thuế phần mƣời: SaSt 14:20, 28:22, LeLv 27:30-32, Dan Ds 18:21-28, PhuDnl 

12:5, 6, 11, 17, 18, 14:23, 28, 29, 26:12). Phải dâng cho Đức Chúa Trời một phần 

mƣời thổ sản và một phần mƣời súc vật sanh ra trong các bầy chiên và bầy bò. 

Đây kể ra ba loại phần mƣời: Cho ngƣời Lê-vi, cho các kỳ lễ, và cho ngƣời nghèo 

cứ 3 năm một lần. Có ngƣời cho rằng chỉ dâng một phần mƣời, dùng một phần cho 
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các kỳ lễ, và cứ ba năm lại một lần dùng một phần cho ngƣời nghèo. Lại có ngƣời 

cho rằng phần mƣời dâng cho các kỳ lễ trích ở 9 phần 10 còn lại sau khi nộp một 

phần mƣời cho ngƣời Lê-vi. 

Lệ dâng một phần mƣời đã thi hành lâu lắm trƣớc thời Môi-se. Áp-ra-ham và Gia- 

cốp đã nộp một phần mƣời. Trong vòng dân Do-thái, thuế một phần mƣời dùng để 

cấp dƣỡng ngƣời Lê-vi; vả, ngƣời Lê-vi phục vụ trong nền hành chánh cũng nhƣ 

trong nghi lễ tôn giáo (xem ISu1Sb 23:1-32). Chắc hẳn tín đồ Đấng Christ sẽ vui 

lòng dâng tiền của để ủng hộ Tin Lành cũng nhiều nhƣ dân Do-thái đã dâng cho 

nghi lễ tôn giáo của họ, và hơn nữa. 

Trái đầu mùa: Đức Chúa Trời đòi về phần Ngài chẳng những các phần mƣời, song 

luôn cả con đầu lòng của mọi gia đình (Ngài đã nhận chi phái Lê-vi thay cho 

những con đầu lòng nầy) và con đầu lòng của các bầy chiên, bầy bò, cùng trái đầu 

mùa của đất ruộng. Phải dâng trái đầu mùa gặt nhằm ngày Lễ Vƣợt Qua, và nếu 

chƣa dâng, thì không đƣợc sử dụng phần nào của mùa màng cả (LeLv 23:14). 

Nhằm năm thứ tƣ, phải dâng bông trái đầu tiên của vƣờn cây cho Đức Chúa Trời, 

và nếu chƣa làm nhƣ vậy, thì không đƣợc sử dụng bông trái nào hết. Ý ở đây là nếu 

chƣa dâng sản phẩm của vƣờn lên Đức Chúa Trời, thì vƣờn ấy vẫn là ô uế. Sự dạy 

dỗ ở đây là: Phải đặt Đức Chúa Trời ở hàng đầu cuộc đời mình.  

==============================  

 

Dân Số Ký  

40 năm trong đồng vắng  

Ra khỏi Ai-cập: Ngày 15, tháng giêng Vƣợt qua Biển Đỏ Tại Ma-ra; Ê-lim; đồng 

vắng Sin.  

Tại Tha-bê-ra: Lửa, chim cút và tai vạ. Tại Hát-sê-rốt: Cuộc dấy loạn của Mi-ri-am 

và A-rôn.  

Tại Ca-đe-Ba-nê-a lần thứ hai: Mi-ri-am qua đời, nƣớc từ vầng đá tràn ra; tội của 

Môi-se. Năm thứ 40, tháng giêng Lên đƣờng lần chót để đi xứ Ca-na-an.  

Phía Nam núi Hô-rơ: Rắn lửa.  

Chiến thắng quân A-mô-rít và quân Ba-san.  

Họ vƣợt qua sông Giô-đanh. Năm thứ 41, ngày 10, tháng giêng  

Bản đồ số 32 Dan Ds 1:1-54-- Kiểm tra dân số Cuộc kiểm tra nầy thi hành tại núi 

Si-na-i, tỏ ra có 603.550 ngƣời nam trên 20 tuổi, không kể ngƣời Lê-vi (câu 

45-47). 38 năm sau, lại có một lần kiểm tra dân số nữa, trên bờ sông Giô-đanh, tỏ 

ra có 601.730 ngƣời. Xem thêm ở đoạn 26.  

2:1-4:49-- Tổ chức trại quân  

Bên-gia-min 35.400 Mê-ra-ri 6.200 Giu-đa 74.600 Ma-na-se 32.200 Họ Ghẹt-sôn 
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7.500 Đền Tạm Môi-se A-rôn Tây ß Y-sa-ca 54.400 à Đông  

Khi họ dời trại, thì chi phái Giu-đa và các chi phái đóng phía Đông dẫn đầu cuộc 

tiến quân. Ở giữa, Đền tạm có các chi phái đóng phía Nam và phía Tây bao quanh; 

còn các chi phái đóng phía Bắc thì đi hậu tập.  

5:1-6:27-- Một loạt luật pháp  

Về ngƣời phung, sự báo trả, phụ nữ bị nghi là ngoại tình, các lời hứa nguyện. Lời 

chúc phƣớc tuyệt diệu (6:24-26).  

7:1-9:23-- Dự bị cuộc hành trình  

Các quan trƣởng dâng của lễ. Khánh thánh Đền tạm. Ngƣời Lê-vi đƣợc biệt riêng 

ra thánh. Giữ Lễ Vƣợt Qua. Trụ mây (9:15-25 xem thêm XuXh 13:21).  

Dan Ds 10:1-11:35-- Họ tiến tới Đất Hứa  

Họ đã ở miền núi Si-na-i một năm. Trụ mây cất lên. Các ống loa bằng bạc thổi 

vang. Chi phái Giu-đa dẫn đầu cuộc tiến quân, và họ lên đƣờng. 

Trong vòng ba ngày, tại Tha-bê-ra, họ bắt đầu lằm bằm (10:33, 11:1-3). Đó là đặc 

điểm của họ. Họ biết cách than phiền. Đức Chúa Trời bèn đƣa chim cút đến cho họ 

ăn, nhƣng rồi Ngài cho dịch lệ hành hại họ (xem XuXh 16:1-36).  

Dan Ds 12:1-16 -- Mi-ri-am và A-rôn dấy loạn  

Tội nghiệp! Cuộc dấy loạn chƣa dứt, thì Mi-ri-am đã mong sao mình không hề 

nhóm nó lên! Môi-se "rất khiêm hòa(1)" (câu 3). Đó là một đặc điểm đáng kính 

biết bao của một bậc đệ nhứt vĩ nhơn của mọi thời đại! Với tất cả quyền phép của 

Thiên đàng trong tay, Đức Chúa Jêsus vẫn là Đấng "nhu mì" (Mat Mt 11:29), và 

Ngài phán rằng: "Phƣớc cho những kẻ nhu mì! " (5:5).  

Dan Ds 13:1-14:45 -- Cử 12 thám tử vào xứ Ca-na-an  

Môi-se tính đi thẳng từ núi Si-na-i vào xứ Ca-na-an. Ông đi thẳng tới Ca-đe, cách 

núi Si-na-i 150 dặm về phía Bắc và cách Bê-e-Sê-ba 50 dặm về phía Nam. Ca-đe là 

cửa phía Nam của xứ Ca-na-an, vậy là Môi-se muốn vào xứ ấy ngay lập tức. 

Nhƣng các thám tử đã phúc trình dễ làm cho ngã lòng, và nhơn dân bắt sợ. Họ 

không chịu tiến lên, và nếu chẳng có Đức Chúa Trời can thiệp lạ lùng, thì họ đã 

ném đá chết Môi-se rồi. Đó là chặng quyết định của cuộc hành trình. Họ thấy xứ 

Ca-na-an trƣớc mắt, nhƣng đã quay lại. Cơ hội không hề trở về với họ nữa. Trong 

số 600.000 ngƣời nam trên 20 tuổi, chỉ có Ca-lép và Giô-suê, là hai thám tử muốn 

tiến lên, đƣợc sống sót mà vào xứ Ca-na-an.  

15:1-41, 18:1-19:22-- Các định lệ về của lễ, thầy tế lễ và ngƣời Lê-vi  

Giải luận thêm cho sách Lê-vi-ký, từ đoạn 1 đến đoạn 9, có xen truyện tích nơi 

đồng vắng.  
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16:1-17:13-- Cô-rê dấy loạn  

Cô-rê ganh ghét Môi-se, bèn tìm cách chiếm quyền lãnh đạo của ông. Môi-se đến 

thẳng cùng Đức Chúa Trời, theo nhƣ ông thƣờng làm mỗi khi có việc trầm trọng. 

Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề ngay lập tức. Đất hả miệng ra, và bọn loạn 

nghịch bị nuốt hết. 

Những hoạn nạn của Môi-se  

Chắc ông đã có nhiều hoạn nạn lắm. Ông vừa mới ra khỏi Ai-cập, thì hoạn nạn đã 

bắt đầu. Quân A-ma-léc tấn công ngay; rồi một năm sau, chúng lại tấn công tại 

Ca-đe; có lẽ trong 40 năm ấy, Môi-se đã phải giao chiến với chúng nhiều lần. 

Những ngƣời Ê-đôm, Mô-áp, A-môn, A-mô-rít và Ma-đi-an đều hợp nhau cản 

đƣờng dân Y-sơ-ra-ên, không cho vào xứ Ca-na-an . 

Chính dân của ông đã đƣợc giải phóng khỏi Ai-cập và đƣợc nâng đỡ bởi những 

phép lạ cả thể, cũng lằm bằm, than phiền và nổi loạn mãi. Họ bắt đầu than phiền tại 

Ai-cập, rồi tại Biển Đỏ, rồi tại Ma-ra, rồi trong đồng vắng Sin, rồi tại Rê-phi-đim, 

Tha-bê-ra, Hát-sê-rốt, Mê-ri-ba. Đến bây giờ, tại Ca-đe, họ thấy Đất Hứa trƣớc 

mắt, nhƣng lại nhứt định không chịu tiến lên; tình trạng nầy hầu nhƣ đã làm cho 

trái tim Môi-se tan vỡ. 

Ngoài mọi việc đó, Môi-se còn gặp hoạn nạn hoài, do những thủ lãnh mà ông tin 

cậy gây nên. A-rôn làm bò con vàng tại vùng núi Si-na-i. Mi-ri-am và A-rôn toan 

chiếm quyền lãnh đạo của ông (đoạn 12). 10 trong số 12 thám tử xui cho dân 

chúng không chịu vào xứ Ca-na-an . Họ tức giận và nóng nảy đến nỗi toan ném đá 

Môi-se (14:10, XuXh 17:4). 

Rốt lại, Môi-se không đƣợc phép vào Đất Hứa, tức là giấc mộng tha thiết suốt đời 

ông không thành. 

Nếu chẳng bởi ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thấy tại sao 

ông lại chịu nỗi mọi sự ấy. Nhƣng khi trên bờ sông Giô-đanh, Đức Chúa Trời cất 

ông, không phải vào xứ Ca-na-an, mà là vào Xứ Thiên thƣợng, thì ông đã hiểu.  

Dan Ds 20:1-29-- Lên đƣờng lần chót vào xứ Ca-na-an  

Dƣờng nhƣ có một khoảng trống 38 năm, giữa đoạn 19 và đoạn 20, tức là thời gian 

từ lúc đến Ca-đe lần đầu tiên (13:26) tới lúc dời khỏi Ca-đe lần chót để vào xứ 

Ca-na-an. Trong thời gian nầy, không ghi chép chi hết. Đoạn 33 liệt kê những nơi 

đóng trại -- 40 nơi tất cả, -- từ Ai-cập đến đồng bằng Mô-áp. Trong số ấy, 18 nơi ở 

giữa Rít-ma và Ca-đe. Ngƣời ta cho rằng Rít-ma là một tên khác của Ca-đe. 

Vậy, dựa vào mấy chữ "ở tại Ca-đe lâu ngày" (PhuDnl 1:46) và dựa vào lời chép 

18 nơi đóng trại giữa lần thứ nhứt và lần thứ hai tới Ca-đe, chúng tôi đoán rằng có 

lẽ Ca-đe là tổng hành dinh, còn những nơi đóng trại khác ở dọc theo phía Nam tới 

núi Si-na-i, đúng nhƣ Đức Chúa Trời đã huấn thị. Họ không di chuyển luôn đâu. 

Có khi họ ở một nơi ít lâu, thả bầy chiên, bầy bò trên các gò nỗng và thung lũng 

chung quanh. Rồi khi có dấu hiệu từ trại phát ra, họ lên đƣờng. 
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Môi-se phạm tội, không đƣợc vào Đất Hứa; dƣờng nhƣ tội nầy là ông không dâng 

vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong phép lạ nƣớc từ vầng đá tràn ra (câu 10, 12). 

Mi-ri-am, A-rôn và Môi-se, cả ba làm xong công việc, đã qua đời cùng một năm. 

Mi-ri-am qua đời tại Ca-đe (câu 1); A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ (câu 28); Môi-se 

qua đời trên núi Nê-bô (PhuDnl 32:50, 34:1, 5). Mi-ri-am hƣởng thọ chừng 130 

tuổi, A-rôn 123, và Môi-se 120. 

"Về nơi tổ phụ mình" (câu 24) làm một thành ngữ tuyệt diệu của Cựu Ƣớc để chỉ 

về sự chết, ngụ ý đến sự tái hợp với những kẻ thân yêu ở bên kia mồ mả.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ca-đe  

Ngày nay, phần đông ngƣời ta cho rằng Ca-đe-Ba-nê-a chính là Ain Kadees, một 

vùng cây cối "đẹp đẽ lạ lùng" ở giữa sa mạc, có hai suối nƣớc trong veo từ một 

ghình đá chảy qua. Dọc theo đó có một suối cạn. Cobern nghĩ rằng Môi-se chắc đã 

đập vầng đá ở phía trên suối cạn nầy. Ông đập "hai lần" (Dan Ds 20:11), thì hai 

suối mới nầy đã trào nƣớc ra, và cứ chảy cho đến ngày nay. Xem sách: "Recent 

explorations in Palestine (1)" của Cobern.  

21:1-35-- Từ Ca-đe đến sông Giô-đanh  

Có lẽ cuộc đồng minh của dân A-ma-léc và dân Ca-na-an ở ngay phía Bắc Ca-đe 

dƣờng hùng mạnh quá đối với dân Y-sơ-ra-ên, nên họ không dám thử đi đƣờng 

thẳng tới Hếp-rôn. Dầu sao, Đức Chúa Trời cũng có những kế hoạch khác. Họ tiến 

về phía Đông để tới bờ phía Đông của Biển Chết, qua địa phận Ê-đôm. Nhƣng 

ngƣời Ê-đôm không cho phép họ đi qua. 

Môi-se bèn xây về hƣớng Nam, xuống Araba, là thung lũng quạnh hiu chạy từ 

Biển Chết tới Biển Đỏ, và là "đồng vắng minh mông và gớm ghê" (PhuDnl 1:19) 

ông đi con đƣờng dài, quanh co, nguy hiểm, chạy quanh phía Đông xứ Ê-đôm và 

xứ Mô-áp; rồi đi ngƣợc về phía Bắc, dọc theo biên giới xứ A-ra-bi, có lẽ dọc theo 

đƣờng hỏa xa La Mecque ngày nay, cho tới xứ Ba-san, ở phía Đông biển Ga-li- lê; 

rồi lại đi xuôi phía Nam, tới đồng bằng xứ Mô-áp, đối diện với thành Giê-ri-cô. 

Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se phải hành hại ngƣời Ê-đôm, ngƣời Mô-áp, hoặc 

ngƣời Am-môn, mặc dầu chúng muốn cản đƣờng dân Y-sơ-ra-ên. 

Rắn lửa (câu 6-9).-- Đây là một hình bóng lịch sử về Tin Lành. Những kẻ bị rắn 

độc cắn nhìn vào con rắn đồng và đƣợc chữa lành thể nào, thì cũng một thể ấy, nếu 

chúng ta, là kẻ đã bị con rắn xƣa, là ma quỉ, cắn cho bị thƣơng, chịu nhìn xem Đức 

Chúa Jêsus, thì chúng ta đƣợc sống (GiGa 3:14). 

Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên tôn con rắn bằng đồng lên làm thần tƣợng, gọi nó là 

Nê-hu-tan, và xông hƣơng cho nó; mãi tới 700 năm sau, Ê-xê-chia mới tiêu hủy nó 

(IIVua 2V 18:4). Ấy họ đã dùng nó trái phép; nhƣng ít ra, nó cũng là bằng cớ tỏ ra 

sự thực lịch sử của biến cố nầy. 

Chiếm xứ Ga-la-át và xứ Ba-san (câu 21-35).-- Ngƣời A-mô-rít đã vƣợt sang phía 

Đông sông Giô-đanh và đã đẩy lui ngƣời Am-môn; lúc nầy ngƣời A-mô-rít tấn 
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công dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se đã giữ gìn cẩn thận, không tấn công nhơn dân của 

những xứ mà ông đi qua. Nhƣng bây giờ ngƣời A-mô-rít tấn công trƣớc, nên ông 

phải đánh trả lại và chiếm lấy xứ họ. Rồi ngƣời Ba-san cũng tấn công; nhƣng ông 

đánh bại chúng, và cả miền Đông sông Giô-đanh vào tay ông.  

Bí Chú Khảo Cổ: Đƣờng đi của dân Y-sơ-ra-ên  

Những cuộc đào bới mới đây đã phát lộ di tích của hàng trăm thành trì xƣa kia xây 

cất trên các gò nỗng xứ Mô-áp, Am-môn và Ga-la-át; Những di tích nầy đƣơng 

thời Môi-se, nhơn dân ở đây đông đúc và hùng mạnh.  

Dan Ds 22:1-25:18-- Ba-la-am  

Các lời tiên tri của ông đã dự ngôn kỳ diệu về địa vị ƣu thế của dân Y-sơ-ra-ên 

trong lịch sử, do "một Ngôi Sao" (một Vua lỗi lạc) "hiện ra từ Gia-cốp" (24:17). 

Dầu Đức Chúa Trời đã dùng Ba-la-am nói ra lời tiên tri rất đúng, nhƣng vì cớ tiền 

bạc, ông đã xui cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội xấu hổ với phụ nữ Mô-áp và 

Ma-đi-an; do đó, ông đã bị giết và 24.000 ngƣời Y-sơ-ra-ên phải bỏ mạng (31:8, 

16, 25:9). Tên Ba-la-am đã thành ra đồng nghĩa với giáo sƣ giả (IIPhi 2Pr 2:15, 

Giu Gd 1:11, KhKh 2:14).  

Dan Ds 26:1-65-- Kiểm tra dân số lần thứ hai  

Đời sống nơi đồng vắng chắc là nhọc nhằn, vì trong số 600 ngàn ngƣời trên 20 tuổi 

lúc kiểm tra dân số lần thứ nhứt (đoạn 1), chỉ có 2 ngƣời trên 60 tuổi sống sót. Thế 

hệ trẻ hơn đã quen với đồng vắng và đƣợc đồng vắng làm cho cứng rắn; với can 

đảm và sức lực, họ là một hạng ngƣời khác với ông cha mình vốn làm tôi mọi và 

mới đƣợc giải phóng khỏi những nồi thịt của Ai-cập. 

Sách Dân số ký đƣợc đặt tên nhƣ vậy là vì hai cuộc kiểm tra dân số nầy.  

 

Dan Ds 27:1-36:13-- Các định lệ và biến cố khác nhau  

Những con gái không có anh em trai (đoạn 27); các ngày lễ và của lễ (đoạn 28, 29) 

các lời hứa nguyện (đoạn 30); giết ngƣời Ma-đi-an (đoạn 31); đó là Đức Chúa Trời 

hình phạt chúng theo luật pháp và báo trả chúng theo sự công bình, xứng với tội lỗi 

của chúng (25:16, 17) hai chi phái rƣỡi định cƣ ở phía Đông sông Giô-đanh (đoạn 

32) tóm tắt nhựt ký của 40 năm (đoạn 33) đây giống nhƣ một nhựt ký chép ngay tại 

chỗ, chớ không phải "một mớ truyền thoại từ bao nhiêu thế kỷ trƣớc khi viết ra 

thành sách;" chỉ thị về sự chia xứ (đoạn 43) xem thêm Giô-suê 13) các thành của 

ngƣời Lê-vi (đoạn 35; xem thêm Giô-suê 21); các con gái không có anh em trai 

(đoạn 36; cũng xem đoạn 27).  

Lịch Do-thái  

Có năm tôn giáo và năm hành chánh. Năm tôn giáo bắt đầu ở mùa xuân. Năm hành 

chánh bắt đầu ở mùa thu. Tháng 7 của năm tôn giáo là tháng giêng của năm hành 
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chánh. Năm chia làm 12 tháng theo mặt trăng, và cứ 19 năm lại 7 lần có 13 tháng. 

Ngày thiên nhiên là từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Đêm thiên nhiên là từ 

lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc. Ngày hành chánh là từ lúc mặt trời lặn đến 

lúc mặt trời mọc. 

Giờ thì tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Canh một từ 6 đến 9 giờ tối; canh hai từ 9 

giờ tối đến 12 giờ đêm; canh ba từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, là lúc gà gáy; canh 

tƣ từ 3 giờ đến 6 giờ sáng.  

Hai Ziv, hoặc Lyar Tháng 5  

Tƣ Tammuz Tháng 7  

Tám Bul, hoặc Marcheshvan Tháng 11  

Lễ Dâng thiết lập sau nầy, đƣơng thời các anh em Macchabées; còn lễ Phu-rim 

đƣợc thiết lập đƣơng thời hoàng hậu Ê-xơ-tê.  

Đồng vắng làm thể nào mà nuôi nấng đƣợc 3 triệu ngƣời trong 40 năm?  

Có ngƣời giải thích rằng từ ngữ ở đây chỉ về một số dân ít hơn. Ngƣời khác lại cho 

đó là thần thoại. Kinh Thánh chỉ trả lời rằng đó là do Sự Tiếp Trợ Trực Tiếp Lạ 

Lùng Của Đức Chúa Trời. Các phép lạ liên tục và kỳ diệu đến nỗi mục đích rõ rệt 

của ký văn là để tỏ ra rằng nếu chẳng bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, thì không thể 

có nhƣ vậy. Với ai thấy là khó tin những điều nầy, chúng tôi xin đáp rằng: Đối với 

một số ngƣời trong chúng tôi, tin những điều ấy đúng nhƣ đã ghi chép còn dễ hơn 

tin những lý thuyết kỳ lạ và hƣ ảo mà họ đặt ra để làm cho ngƣời ta nghi ngờ nó. 

Những điều ấy ăn hiệp với tất cả truyện tích Kinh Thánh. 

Chúng tôi có thể cho rằng mục đích của các phép lạ trong đồng vắng chính là: 1) 

Để bảo vệ dân tộc. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, một dân tộc sanh ra Đấng 

Mê-si đã dọn đƣờng cho Đấng Mê-si ngự đến. 2) Để gây dựng lòng tin Đức Chúa 

Trời, là Chơn Thần duy nhứt, trong một dân tộc đã đƣợc trƣởng dƣỡng giữa nƣớc 

Ai-cập thờ lạy hình tƣợng, và để treo gƣơng cho mọi đời tƣơng lai rằng có thể tin 

cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự đòi hỏi của đời sống. 3) Để có ảnh hƣởng đến các 

dân tộc ở chung quanh, nhứt là dân Ca-na-an, ngõ hầu chúng hiểu biết rằng cuộc 

tiến của dân Y-sơ-ra-ên tới xứ Ca-na-an là do Đức Chúa Trời và chúng sẽ phải tính 

sổ với Đức Chúa Trời. 

Không kể đến những phép lạ cặp theo, sự dời cả một dân tộc đông đúc từ xứ nầy 

qua xứ khác, và đồng thời nuôi nấng họ suốt 40 năm trong đồng vắng, chính là một 

phép lạ kỳ diệu nhứt trải qua các thời đại. Theo một phƣơng diện, ngƣời Do-thái 

ngày nay vẫn còn là một phép lạ.  

Các phép lạ  

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Một phần ký văn của Kinh Thánh là Phép Lạ, 

cốt để đặc biệt tỏ ra Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Nếu không có những phép 

lạ, thì chúng ta làm thể nào mà biết rằng Kinh Thánh là sự Khải thị Siêu nhiên của 



Đức Chúa Trời? Không có phép lạ, thì không có chứng cớ tỏ ra Đức Chúa Trời. 

Dầu phép lạ là một đặc điểm hiển nhiên của Kinh Thánh, nhƣng không phải phần 

nào của Kinh Thánh cũng đầy dẫy phép lạ. Không kể lời tiên tri và sự ứng nghiệm 

của lời tiên tri, ta đặc biệt nhận thấy các phép lạ trong bốn thời kỳ trọng đại, cách 

nhau nhiều thế kỷ: 

Lúc thành lập quốc gia sanh ra Đấng Mê-si -- Môi-se và Giô-suê: 1400 T.C. 

Lúc nghiêm trọng phải tranh đấu với sự thờ lạy hình tƣợng -- Ê-li và Ê-li-sê: 850 

T.C. 

Lúc bị lƣu đày, tức là lúc sự thờ lạy hình tƣợng thắng thế -- Đa-ni-ên: 600 T.C. 

Lúc mở đầu cho đạo Tin Lành -- Đức Chúa Jêsus và các Sứ đồ 

Chỉ có một vài lần trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã thay đổi cách làm việc thƣờng, 

và đó là nhằm lúc có sự khủng hoảng nghiêm trọng.  

Các phép lạ của Môi-se  

Ngoại trừ Đức Chúa Jêsus, Môi-se là ngƣời thứ nhứt xƣa nay đƣợc dùng làm môi 

giới để nhiều lần tỏ ra quyền phép của Đức Chúa Trời một cách kỳ diệu lớn lao: 

Các dịch lệ giáng trên nƣớc Ai-cập. Nƣớc Biển Đỏ khôn cạn. Nƣớc đắng đổi ra 

ngọt tại Ma-ra. Chim cút bay tới tại đồng vắng Sin và tại Tha-bê-ra. Cung cấp 

ma-na hằng ngày trong 40 năm. Nƣớc từ vầng đá tràn ra tại Rê-phi-đim và 

Mê-ri-ba. Cảnh tƣợng oai nghiêm, hùng vĩ tại núi Si-na-i. Tiếng Đức Chúa Trời 

phán từ trên núi. Ngón tay của Đức Chúa Trời ghi Mƣời Điều răn trên bảng đá. 

Mặt của Môi-se chói sáng. Môi-se hầu chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt. 

Mi-ri-am bị phung và đƣợc lành. Cô-rê và bọn phản nghịch bị đất nuốt mất. Các 

dịch lệ hình phạt tại Tha-bê-ra, Ca-đe và Phê-ô. Cây gậy của A-rôn trổ hoa. Ngƣời 

ta đƣợc con rắn bằng đồng chữa lành. Con lừa của Ba-la-am nói đƣợc, Ba-la-am 

nói những lời tiên tri lạ lùng. Dân Y-sơ-ra-ên đƣợc dắt dẫn 40 năm bởi một đám 

mây siêu nhiên. Quần áo không hề cũ, và chơn không hề phỏng. 

Nếu không có sự cứu trợ trực tiếp và lạ lùng của Đức Chúa Trời, thì Môi-se không 

thể nào giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập và nuôi sống họ 40 năm trong đồng 

vắng. Nhƣ trong trƣờng hợp của Phao-lô, đặc ân thiêng liêng cao quí nầy có cặp 

theo sự đau khổ hầu nhƣ không tin là có đƣợc.  

=================================== 

 

Phục Truyền Luật Lệ Ký  

Các bài giảng từ biệt của Môi-se  

Thuật lại lịch sử  

Lặp lại những luật pháp chánh yếu  

Những lời cảnh cáo long trọng  



Trong sách nầy có: 

 Lời dự ngôn về một Đấng Tiên tri giống nhƣ Môi-se (PhuDnl 18:15-19). 

 Mạng lịnh mà Đấng Christ gọi là "điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết" (6:4;). 

 Những lời mà Đấng Christ đã trƣng dẫn khi ma quỉ cám dỗ Ngài (6:13, 16, 8:3). 

 Một vài lời hùng biện nhứt thế giới. 

Theo nguyên văn, tên "Phục truyền luật lệ ký" nghĩa là "Luật pháp thứ hai," hay là 

"Nhắc lại Luật pháp." Trong các sách Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký và Dân số ký, đã 

ban hành nhiều luật pháp từng hồi từng lúc. Bây giờ dân Y-sơ-ra-ên không đi lƣu 

lạc nữa, nhƣng sắp vào xứ Ca-na-an, nên những luật pháp đó đƣợc nhắc lại và giải 

thích để dự liệu và áp dụng cho đời sống định cƣ. 

Một vài đoạn thật là hùng biện, không có áng văn nào trổi hơn đƣợc, dầu là của 

Démosthènes, Cicéron, Pitt hay là Webster cũng vậy.  

PhuDnl 1:1-3:29-- Từ núi Si-na-i đến sông Giô-đanh  

Đây là tóm tắt ôn lại sách Dan Ds 1:1-33:56. 

Sau khi làm nên một sự nghiệp cao quí và anh hùng hơn hết của các thời đại, 

Môi-se xin Đức Chúa Trời ban cho ơn cuối cùng, là đƣợc vƣợt qua sông Giô-đanh, 

nhƣng Đức Chúa Trời không cho (PhuDnl 3:23-28), vì Đức Chúa Trời đã dành cho 

ông một phƣớc tốt đẹp hơn trong một thế giới tốt đẹp hơn.  

PhuDnl 4:1-5:33-- Nắm chặt Lời Đức Chúa Trời  

Môi-se tha thiết khuyên nhủ dân Y-sơ-ra-ên hãy vâng theo các mạng lịnh của Đức 

Chúa Trời, chuyên cần dạy cho con cháu biết các mạng lịnh ấy, và tránh xa sự thờ 

lạy hình tƣợng; ông luôn luôn nhắc họ nhớ rằng sự an ninh, thạnh vƣợng của họ 

tùy theo họ có trung thành với Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài hay chăng. 

10 Điều răn (đoạn 5) cũng có chép ở Xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 20.  

6:1-25 -- Điều răn lớn  

"Ngƣơi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi" 

(câu 5). Điều răn nầy đƣợc nhắc đi nhắc lại nhiều lần (10:12, 11:1, 13, 22). Đức 

Chúa Jêsus lại nhấn mạnh vào Điều răn nầy (Mat Mt 22:37), và đặt nó ở hàng đầu 

sự dạy dỗ của Ngài. 

Để lƣu truyền các ý tƣởng của Đức Chúa Trời giữa vòng nhơn dân, họ không đƣợc 

nƣơng cậy sự giáo huấn công cộng mà thôi, song phải chuyên cần bày dạy các ý 

tƣởng ấy trong gia đình nữa (câu 6-9). Vì sách vở ít ỏi và tản mác, nên họ phải ghi 

chép một vài phần hệ trọng của Luật pháp trên cột cửa, buộc nó vào cánh tay, vào 

trán và nói đến nó luôn luôn. Ấy cốt để ghi sâu Lời Đức Chúa Trời trên họ, đến nỗi 

Lời ấy trở thành một phần của tâm trí họ.  

PhuDnl 7:1-26 -- Phải tiêu diệt dân Ca-na-an và hình tƣợng  

Không đƣợc lập giao ƣớc hoặc cƣới gả lẫn lộn với chúng. Cần làm vậy để cứu dân 
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Y-sơ-ra-ên khỏi sự thờ lạy hình tƣợng và mọi điều gớm ghiếc do thờ lạy hình 

tƣợng.  

PhuDnl 8:1-20 -- Nhắc lại những việc lạ lùng trong đồng vắng  

Trong 40 năm, dân Y-sơ-ra-ên đã bị "thử," bị "hạ xuống," đƣợc "ăn ma-na," và "áo 

xống không hƣ mòn, chơn chẳng phù lên," ngõ hầu họ học tập tin cậy Đức Chúa 

Trời và sống bởi Lời Ngài (câu 2-5).  

9:1-10:22-- Dân Y-sơ-ra-ên luôn luôn dấy nghịch  

Ba lần nhắc cho họ nhớ rằng Đức Chúa Trời đối xử với họ lạ lùng nhƣ vậy chẳng 

phải "vì cớ sự công bình" của họ đâu (9:4, 5, 6). Suốt cả đƣờng, họ là một dân hay 

than phiền, dấy loạn và cứng cổ.  

11:1-32-- Phƣớc lành do sự vâng lời  

Đây là một đoạn quan trọng. Cũng nhƣ đoạn 6 và đoạn 28, nó kêu gọi dân Y-sơ-ra- 

ên hãy sùng kính Lời Đức Chúa Trời và vâng theo các Điều răn của Ngài, lấy đó 

làm nền tảng của sự thạnh vƣợng quốc gia. Kèm theo tiếng kêu gọi nầy, có những 

lời hứa lạ lùng và những lời cảnh cáo khủng khiếp.  

PhuDnl 12:1-15:22-- Các mạng lịnh linh tinh  

Phải phá hủy hết hình tƣợng. Dầu Môi-se đƣợc trƣởng dƣỡng trong "lòng" nƣớc 

Ai- cập thờ lạy hình tƣợng và suốt đời có những dân tộc thờ lạy hình tƣợng vây 

quanh, nhƣng ông chẳng hề thỏa hiệp với sự thờ lạy hình tƣợng. Theo nhƣ ông đã 

nhiều lần cảnh cáo, sự thờ lạy hình tƣợng thật đã gây cho quốc gia Y-sơ-ra-ên bị 

hủy hoại. 

Hãy "vui vẻ." Xin chú ý, chữ nầy thƣờng đƣợc dùng lắm (12:7, 12, 18, 14:26, 

28:47). Đó cũng là một chữ mà Thi Thiên và các thơ tín hay dùng. Hãy vui sƣớng 

trong Đức Chúa Trời. 

Súc vật sạch và không sạch (14:1-21 xem thêm LeLv 11:1-47) các thuế một phần 

mƣời (PhuDnl 14:22-29 xem thêm LeLv 27:1-34) năm Sa-bát (PhuDnl 15:1-11 

xem thêm LeLv 25:1-55) chế độ tôi mọi (15:12-18 xem 19:1-37) trái đầu mùa 

(PhuDnl 15:19-23 xem thêm LeLv 27:1-34).  

PhuDnl 16:1-22-- Các kỳ lễ  

Mỗi năm ba lần, hết thảy ngƣời nam phải đến chầu trƣớc mặt Đức Chúa Trời, tức 

là nhằm Lễ Vƣợt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và lễ Lều tạm. Ngoài ra còn có lễ Thổi Kèn 

và đại lễ Chuộc Tội. Những lễ nầy cốt để làm cho nhơn dân tƣởng đến Đức Chúa 

Trời luôn và để thực hiện sự thống nhứt quốc gia. Nó nhằm mục đích tôn giáo và 

xã hội, nhứt là đối với ngƣời nghèo." 

Lễ Vƣợt Qua: Cũng gọi là lễ Bánh Không Men, cử hành vào mùa xuân, ngày 15 

tháng giêng, kéo dài 7 ngày, cốt để kỷ niệm sự giải cứu họ khỏi nƣớc Ai-cập. 

Lễ Ngũ Tuần: Cũng gọi là lễ Bảy Tuần, lễ Mùa Gặt, hoặc lễ Trái Đầu Mùa, cử 
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hành ngày thứ 50 sau Lễ Vƣợt Qua, và kéo dài 1 ngày. 

Lễ Lều tạm: Cũng gọi là lễ Mùa Gặt (XuXh 23:16), cử hành ngày 15 tháng 7, 5 

ngày sau đại lễ Chuộc Tội, và kéo dài 7 ngày. 

Lễ Thổi Kèn: Cử hành ngày 1 tháng 7, mở đầu năm hành chánh (xem thêm Dan Ds 

28:1-31). 

Đại lễ Chuộc Tội: Cử hành ngày 10 tháng 7 (xem thêm Lê-vi ký, đoạn 16).  

PhuDnl 17:1-20-- Nói tiên tri về một vua  

Chính Đức Chúa Trời phán tiên tri ở đây, thêm vào mấy huấn thị và mấy lời cảnh 

cáo (câu 14-20). Chừng 400 năm sau mới có chế độ quân chủ (xem thêm I 

Sa-mu-ên 8). Sa-mu-ên bảo dân chúng rằng họ đòi có vua tức là chối bỏ Đức Chúa 

Trời đó. Ấy không phải là mâu thuẫn đâu. Đức Chúa Trời biết trƣớc họ muốn có 

một vua, thì chẳng có nghĩa là Ngài ƣng chịu hành động của họ; nhƣng chỉ có 

nghĩa là Ngài biết trƣớc họ sẽ làm nhƣ vậy và muốn họ cầu vấn Ngài trong khi lựa 

chọn. Khi họ từ bỏ chánh thể mà Đức Chúa Trời thiết lập cho họ, thì tức là họ từ 

bỏ Ngài vậy. Hãy chú ý lời Chúa dạy rằng các vua phải đọc Lời Đức Chúa Trời 

trọn đời mình (câu 18-20). Đó là lời khuyến cáo quí báu thay cho các bậc cầm 

quyền ngày nay! Cũng hãy chú ý rằng các vua đã lập tức bắt đầu làm những việc 

mà Đức Chúa Trời bảo họ chớ làm, tức là cƣới nhiều vợ, nuôi nhiều ngựa và tích 

trữ nhiều bạc, vàng (câu 16, 17, IVua 1V 10:14-29, 11:1-13).  

Đoạn 18 -- Một Đấng Tiên tri giống nhƣ Môi-se  

Lời dự ngôn nầy (câu 15-19) có thể là một lời phụ thuộc nói chung đến ban tiên tri, 

tức là các đấng tiên tri nối tiếp nhau dấy lên để đối phó với những lúc khẩn trƣơng 

trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Nhƣng từ ngữ của lời dự ngôn nầy chắc chắn chỉ về một 

Cá nhơn Trứ danh, tức là Đấng MÊ-SI. Đó là một trong những lời dự ngôn đặc biệt 

nhứt của Cựu Ƣớc về Đấng Christ. Chính Đức Chúa Jêsus đã hiểu nhƣ vậy (GiGa 

5:46), và Phi-e-rơ cũng đã hiểu nhƣ vậy (Cong Cv 3:22). 

Quốc gia Hê-bơ-rơ đã đƣợc Đức Chúa Trời thành lập làm môi giới do đó một ngày 

kia, mọi dân tộc sẽ đƣợc phƣớc. Đây là một lời tuyên bố minh bạch rằng chế độ 

theo đó quốc gia Hê-bơ-rơ lúc ấy đƣợc thành lập chẳng phải là chế độ do đó quốc 

gia Hê-bơ-rơ sẽ ban phƣớc cho mọi dân tộc khác; nhƣng chế độ ấy sẽ đƣợc thay 

thế bởi một chế độ khác do một Đấng Tiên tri khác thiết lập. Chế độ sau nầy sẽ 

truyền sứ điệp (message ) của Đức Chúa Trời cho muôn dân. Ấy là đạo Do-thái sẽ 

bị thay thế bởi đạo Đấng Christ.  

PhuDnl 18:1-22 -- Các thành ẩn náu  

Cốt để bảo vệ những kẻ ngộ sát. Môi-se đã biệt riêng 3 thành ẩn náu ở phía Đông 

sông Giô-đanh, là Bết-se, Ra-mốt, Gô-lan (4:41-43). Về sau, Giô-suê biệt riêng 3 

thành ẩn náu ở phía Tây sông Giô-đanh, là Kê-đe, Si-chem, Hếp-rôn (Gios Gs 

20:7). Cả 6 thành nầy là của ngƣời Lê-vi, và gồm trong số 48 thành dành riêng cho 
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họ (Dan Ds 35:6).  

PhuDnl 20:1-20-- Luật chiến tranh  

Những kẻ mới xây nhà, hoặc mới trồng vƣờn nho, hoặc mới cƣới vợ đều đƣợc 

miễn quân dịch. Phải tiêu diệt ngƣời Ca-na-an; những cây sanh thực phẩm thì phải 

chừa lại.  

21:1-26:19-- Các luật pháp linh tinh  

Trong trƣờng hợp không biết kẻ sát nhơn. Vợ của kẻ tôi mọi. Con cái do chế độ đa 

thê. Các con cái bội nghịch. Xử giảo. Súc vật đi lạc. Đồ vật bị mất. Quần áo đờn 

ông và đờn bà phải khác nhau. Phải thả con chim đang ấp. Mái nhà phải có câu 

lơn. Trồng tỉa và y phục. Kỵ nữ. Gian dâm. Cƣỡng hiếp. Ngƣời hoạn. Con ngoại 

tình. Ngƣời A-môn, A-háp, Ê-đôm. Trại quân phải sạch sẽ. Cách đối đãi những tôi 

mọi tỵ nạn. Buôn hƣơng. Kê-gian. Cho vay lấy lời. Hứa nguyện. Ly-dị. Hôn nhơn. 

Của cầm. Bắt cóc. Bịnh phung. Tiền công. Xử công bình với kẻ nghèo. Mót lúa. 

Chỉ đƣợc đánh đòn 40. Anh em chồng lấy chị em dâu. Can thiệp khi đánh lộn. Cân 

già và cân non. Ngƣời A-ma-léc. Trái đầu mùa và thuế một phần mƣời (xem thêm 

LeLv 27:1-34).  

PhuDnl 27:1-26-- Phải ghi Luật pháp trên núi Ê-banh  

Giô-suê đã làm việc nầy (Gios Gs 8:30-32). Trong thời đại sách vở hiếm có, ngƣời 

ta có thói quen ghi luật pháp trên bia đá, đem dựng tại các đô thị, hầu cho nhơn dân 

đƣợc biết. Tại Ai-cập và tại xứ Ba-by-lôn, ngƣời ta đã làm nhƣ vậy, thí dụ nhƣ bộ 

luật của Hammurabi. Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải làm việc ấy trƣớc 

nhứt khi vào xứ Ca-na-an. Bia đá phải thoa vôi, và Luật pháp phải "khắc(1) cho 

thật rõ ràng" (câu 8). Theo thời gian, vôi long lở và chữ viết biến mất. Nếu ghi 

khắc trên đá, thì chữ có thể vẫn còn; nhƣng theo thời gian, các bia đá sẽ trở thành 

thần tƣợng. Trong thế giới của Môi-se, sự cám dỗ thờ hình tƣợng rất mạnh mẽ, và 

các thần của ngƣời Ca-na-an phần lớn là hình tƣợng bằng đá; vậy nên Đức Chúa 

Trời truyền lịnh cho dân Y-sơ-ra-ên chớ dùng đá khắc, tức là đề phòng cho họ khỏi 

sa vào những sự gớm ghiếc của ngƣời Ca-na-an .  

PhuDnl 28:1-68-- Lời tiên tri trọng đại về ngƣời Do-thái  

Đây là một đoạn sách kỳ diệu, vì nó phác họa tất cả lịch sử tƣơng lai của quốc gia 

Hê-bơ-rơ. Sự lƣu đày tại Ba-by-lôn và sự phá diệt bởi ngƣời La-mã đƣợc mô tả 

linh động. "Chim ƣng" (câu 49) là biểu hiệu của quân đội La-mã. Khi quân 

Ba-by-lôn và quân La-mã vây thành Giê-ru-sa-lem, thì đờn ông, đờn bà ăn chính 

con cái mình (câu 53-57). Ngƣời Do-thái bị tản lạc, phải rày đây mai đó, chịu bắt 

bớ luôn luôn, lòng run rẩy và linh hồn hao mòn cho tới ngày nay, đều đã đƣợc dự 

ngôn linh động. Đem sách Phục truyền luật lệ ký, đoạn 28 nầy đối chiếu với lịch sử 

quốc gia Hê-bơ-rơ, ta sẽ có bằng cớ lạ lùng hơn hết, không sao chối cải đƣợc, tỏ ra 
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Kinh Thánh đã đƣợc Đức Chúa Trời soi dẫn. Bằng không, sao có nhƣ vậy?  

29:1-30:20-- Giao ƣớc và những lời cảnh cáo sau chót  

Vì Môi-se thấy những kết quả tai hại của sự bội đạo, nên ông nói mấy lời sau chót 

nầy: Hầu việc Đức Chúa Trời là con đƣờng sống, còn hầu việc hình tƣợng thì chắc 

phải chết.  

31:1-29-- Môi-se chép Luật pháp nầy trong một quyển sách  

40 năm trƣớc, Môi-se đã chép các lời Đức Chúa Trời phán trong một quyển sách 

(XuXh 17:14, 24:4, 7). Ông đã chép nhựt ký các cuộc hành trình của mình (Dan Ds 

33:2). Bây giờ ông đã chép sách xong, bèn giao cho các thầy tế lễ cùng ngƣời 

Lê-vi, và dặn họ phải thƣờng đọc cho dân chúng nghe. Dạy Lời Đức Chúa Trời 

cho dân chúng luôn, đó là phƣơng pháp an toàn nhứt và hiệu nghiệm nhứt để giữ 

cho đạo của họ khỏi suy bại. Khi dân Y-sơ-ra-ên chăm chú vào Lời Đức Chúa 

Trời, thì họ thạnh vƣợng. Còn khi xao lãng Lời ấy, thì họ lâm vào nghịch cảnh. 

Chính nhờ đọc Lời Đức Chúa Trời mà Giô-si-a đã thực hiện đƣợc cuộc phục hƣng 

lớn lao (IIVua 2V 23:1-37). E-xơ-ra (NeNe 8:1-18) và Luther cũng đã từng trải 

nhƣ vậy. Các sách Tân Ƣớc đã đƣợc chép ra để đọc trong các Hội Thánh (ITe1Tx 

5:27, CoCl 4:16). Chính Lời Đức Chúa Trời là quyền phép ở trong lòng ngƣời ta. 

Ôi! Ƣớc gì các vị Mục sƣ, Truyền đạo ngày nay học tập đặt mình ở đằng sau và đặt 

Lời Đức Chúa Trời ở hàng đầu!  

PhuDnl 32:1-52-- Bài ca của Môi-se  

"Khi Môi-se chép... cuốn sách xong rồi" (31:24), thì ông làm một bài ca cho dân 

chúng hát. Ông đã mừng sự giải phóng họ khỏi Ai-cập bằng một bài ca (XuXh 

15:1-27). Ông cũng đã viết một bài ca khác, tức là Thi Thiên 90. Những bản dân ca 

là phƣơng pháp tốt nhứt để ghi khắc ý tƣởng trên tấm lòng dân chúng. Đê-bô-ra và 

Đa-vít đã dốc đổ linh hồn trƣớc mặt Đức Chúa Trời trong những bài ca. Từ lúc 

khởi thủy đến nay, Hội Thánh cũng dùng thánh ca làm phƣơng pháp bảo tồn và 

truyền bá những ý tƣởng mà mình binh vực. Chỉ khi nào Hội Thánh thâm nhiễm 

tinh thần thế gian, thì mới giảm bớt sự hát thánh ca của hội chúng và thay thế bằng 

ban hát huy hoàng thƣờng không có chi gây dựng đời tin kính.  

PhuDnl 33:1-29-- Lời chúc phƣớc của Môi-se  

Trong lời chúc phƣớc nầy, ông gọi tên hết các chi phái, và có lời tiên tri về mỗi chi 

phái; ấy cũng giống nhƣ Gia-cốp chúc phƣớc cho các con trai mình (SaSt 49:1-33).  

PhuDnl 34:1-12-- Môi-se qua đời  

"Lúc 120 tuổi, mắt chƣa mờ, sức thiên nhiên chƣa mòn mỏi, ông già nầy leo lên 

núi Phích-ga; và đang khi ông nhìn xem Đất Hứa mà ông mong ƣớc đƣợc vào, thì 

Đức Chúa Trời nhẹ nhàng cất ông lên Xứ tốt đẹp hơn. Trong giây lát, linh hồn ông 

đã bay vào phía trong màn, và ông đã về ở nhà với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời 
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an táng thân thể ông. Không ai biết mộ phần ông ở đâu. Thi hài ông đã đƣợc đem 

xa, để dân chúng không thể thờ lạy thi hài ông nhƣ một hình tƣợng." 

Môi-se hầu chuyện Đức Chúa Trời "giáp mặt" (câu 10; Xuất Ê-díp-tô ký 33:11;, 

Dân- số Ký 12:8;). Ấy không có nghĩa là ông đã thấy Đức Chúa Trời trong sự sáng 

chói của Ngài, chẳng chút che khuất, vì đang khi ở trong xác thịt, chúng ta không 

thể thấy Ngài nhƣ vậy (GiGa 1:18); nhƣng là sự biểu thị vinh quang của Đức Chúa 

Trời một cách thân mật hơn là đã dành cho kẻ khác. 

Môi-se qua đời ở ngoài Đất Hứa vì ông đã phạm tội liên quan đến một phép lạ tại 

Ca-đe (Dan Ds 20:12). Hơn nữa, ông cũng đã cao tuổi, đã chịu nhiều nỗi nhọc 

nhằn nơi đồng vắng, nên không còn đủ sức đảm đƣơng cuộc chinh phục xứ 

Ca-na-an.  

Núi Nê-bô  

Đó là ngọn cao nhứt của núi Phích-ga, ở cách cửa sông Giô-đanh 8 dặm về phía 

Đông; đây là cuối cùng cuộc hành trình của Môi-se trên mặt đất. Từ ngọn núi nầy 

có thể thấy các gò nỗng xứ Giu-đê và xứ Ga-li-lê, cùng núi Cạt-mên, là nơi 500 

năm sau, đấng tiên tri Ê-li đã xin và đƣợc lửa từ trời giáng xuống; cũng từ núi 

Cạt-mên nầy, Ê-li đã đi tới núi Si-na-i, là nơi Môi-se ban bố Luật pháp, rồi đi tới 

núi Phích-ga, là nơi Môi-se qua đời, dƣờng nhƣ ông muốn ở chung với Môi-se lúc 

chết. Bấy giờ từ nơi Môi-se đã qua đời, các thiên sứ giáng xuống và rƣớc Ê-li đi 

gặp Môi-se trong nơi vinh hiển.  

Lúc Đức Chúa Jêsus hóa hình  

Nhằm ngày trong sáng, từ đỉnh núi Phích-ga, có thể thấy rất xa ở phƣơng Bắc, 

ngọn núi Hẹt-môn có tuyết phủ, là nơi Đức Chúa Jêsus hóa hình. Tại đây, mắt loài 

ngƣời lại thấy Môi-se và Ê-li, đại diện cho Luật pháp và các Tiên tri, trò chuyện 

với Đức Chúa Jêsus về công cuộc mà Luật pháp và các đấng Tiên tri đã mở đƣờng 

cho. Tại đây, Môi-se dự phần cuộc báo cáo từ trời rằng đã đến lúc chế độ do ông 

thiết lập phải nhƣờng chỗ cho chế độ của Đấng Tiên tri cao trọng hơn mà ông đã 

dự ngôn; rằng từ nay trở đi, không còn sấm sét của núi Si-na-i nữa, nhƣng có 

"tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ" của "Đức Chúa Jêsus mà thôi" (Mat Mt 17:8). Núi Si-na-i, 

núi Phích-ga, Núi Hẹt-môn, Môi-se, Ê-li, Đức Chúa Jêsus!  

Môi-se  

Tới đây chấm hết phần tƣ thứ nhứt của Cựu Ƣớc (gần bằng cả Tân Ƣớc), do một 

ngƣời, là Môi-se, viết ra. Môi-se phải là một ngƣời phi thƣờng dƣờng nào! Ông 

thân mật với Đức Chúa Trời biết bao! Ông làm công việc vĩ đại biết bao! Ông làm 

ơn cho loài ngƣời là dƣờng nào! 40 năm trong cung điện Pha-ra-ôn. 40 năm tỵ nạn 

trong xứ Ma-đi-an. 40 năm dắt dẫn dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Giải phóng 

một dân tộc 3 triệu ngƣời khỏi ách tôi mọi; di cƣ họ từ xứ nầy qua một xứ khác; tổ 

chức cho họ một nền tƣ pháp làm căn nguyên của phần lớn văn minh thế giới!  
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Ý kiến của ông Winston Churchill, nguyên Thủ tƣớng nƣớc Anh, về Môi-se  

"Chúng tôi khinh dể mà chối bỏ hết mọi ý kiến hoang đƣờng, tuy thông thái và 

dụng công, rằng Môi-se chỉ là một nhơn vật thần thoại trên đó các thầy tế lễ và 

nhơn dân Hê-bơ-rơ đã san định những qui tắc chánh yếu của họ về xã hội, luân lý 

và tôn giáo. Chúng tôi tin rằng nếu công nhận truyện tích Kinh Thánh đúng theo tự 

nghĩa, thì quan điểm khoa học hơn hết, quan niệm tân tiến và duy lý hơn hết cũng 

sẽ đƣợc thỏa mãn đầy đủ hơn hết. Chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi việc nầy xảy 

ra đúng nhƣ Kinh Thánh đã chép. Chúng ta có thể tin rằng mọi việc nầy đã xảy ra 

cho những ngƣời không khác chúng ta bao nhiêu; ấn tƣợng của những ngƣời ấy đã 

đƣợc ghi chép rất đúng, và đƣợc lƣu truyền trải qua các thế kỷ; còn xác thực hơn 

các biến cố mà ta đọc trong điện tín ngày hôm nay. Theo lời trong một tác phẩm 

của ông Gladstone mà ngƣời đã quên, chúng ta có thể vững lòng và yên nghỉ trên 

Vầng Đá không hề rúng động, tức là Kinh Thánh. Các nhà khoa học và các học giả 

hãy cứ mở rộng tri thức, cứ dò xét và tìm kiếm, đối với mỗi một chi tiết của những 

ký văn đã bảo tồn cho chúng ta từ các thời đại thƣợng cổ. Kết quả là họ chỉ tăng 

cƣờng tánh chất đơn giản cao trọng và xác thực tuyệt đối của những chơn lý ghi 

chép đây, bấy lâu đã soi sáng con đƣờng của loài ngƣời."  

=============================== 

 

Giô-Suê  

Chinh phục xứ Ca-na-an  

Vƣợt qua sông Giô-đanh  

Thành Giê-ri-cô sụp đổ  

Toàn thắng ngƣời Ca-na-an  

Mặt trời dừng lại  

Các chi phái định cƣ trong xứ  

 

Con ngƣời Giô-suê  

Ông thuộc về chi phái Ép-ra-im (Dan Ds 13:8). Nếu viết tên ông theo lối Hy-lạp, 

thì là "Jêsus." Vì ông đã dẫn dắt dân chúng vào xứ Ca-na-an, nên về phƣơng diện 

nầy, ông có thể làm hình bóng về Đấng cao trọng hơn kế vị mình, tức là Đấng đang 

dẫn dắt dân mình vào Đất hứa có Vinh quang đời đời. 

Giô-suê là ngƣời đặc biệt theo hầu Môi-se suốt 40 năm lƣu lạc trong đồng vắng. 

Ông đã cầm quân đánh ngƣời A-ma-léc (XuXh 17:9), đã ở trên núi Si-na-i với 

Môi-se, và là một trong 12 thám tử (Dan Ds 13:8, 16). Sử gia Josèphe nói rằng khi 

kế vị Môi-se, Giô-suê đã 85 tuổi. Ngƣời ta cho rằng ông đã mất 6 năm để khắc 

phục xứ Ca-na-an, còn những năm sau đó của đời ông, thì ông định cƣ và cai trị 12 

chi phái. Tổng cộng thời gian ông cầm quyền trên dân Y-sơ-ra-ên chừng 25 năm. 
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Lúc qua đời, ông đƣợc 110 tuổi, và đƣợc an táng tại Sim-nát Sê-rách, thuộc miền 

Ép-ra-im. Ông là một chiến sĩ đại tài, thi hành kỷ luật đối với binh sĩ, cử thám tử 

đi, nhƣng cũng cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời. 

Bí Chú Khảo Cổ: Tên của Giô-suê  

Trên các tấm bảng Amarna viết thời đó, từ xứ Pa-lét-tin gởi về cho Pha-ra-ôn ở 

Ai-cập, về sự thất bại của vua Pella, có mấy chữ nầy: "Hỏi Bên-gia-min. Hỏi 

Tadua. Hỏi Giô-suê."  

Gios Gs 1:1-18-- Quyển sách  

Đây là một đoạn vĩ đại. Dân Y-sơ-ra-ên có một Quyển Sách. Đó chỉ là một phần 

của Kinh Thánh mà chúng ta có ngày nay. Nhƣng, ôi, quan trọng biết bao! Lúc 

Giô-suê bắt tay làm công vụ trọng đại, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông phải cẩn 

thận làm theo mọi lời chép trong Sách ấy. Giô-suê đã vâng lời Ngài, nên Ngài tôn 

trọng ông, cho đƣợc thành công kỳ diệu. Đó là một bài học quí giá biết bao cho các 

thủ lãnh Hội Thánh!  

Gios Gs 2:1-24-- Hai thám tử và nàng Ra-háp  

Ra-háp đã nghe nói đến các phép lạ mà Đức Chúa Trời làm để cứu giúp dân Y-sơ- 

ra-ên, và đã tin quyết rằng Đức Chúa Trời của dân ấy là Chân Thần (câu 10, 11). 

Khi gặp các thám tử, nàng bèn liều mạng quyết đứng về phía dân Y-sơ-ra-ên và 

Đức Chúa Trời của họ. 

Có lẽ nàng không xấu xa nhƣ đã tỏ ra trong chữ "kỵ nữ" ta dùng ngày nay. Nàng 

sống giữa đám dân vô luân lý. Các nữ tế sƣ của tôn giáo ngƣời Ca-na-an đều hành 

nghề mãi dâm. Đám dân mà nàng chung sống đó coi nghề nghiệp của nàng là danh 

giá, chớ chẳng phải là hổ nhục nhƣ giữa vòng chúng ta ngày nay. 

Về sau, Ra-háp lấy một ngƣời Y-sơ-ra-ên, tên là Sanh-môn (Mat Mt 1:5). Ca-lép 

cũng có một con trai tên là Sanh-môn (ISu1Sb 2:51). Có lẽ là cùng một 

Sanh-môn(1). Nếu vậy, thì do hôn nhơn, nàng đã gia nhập một gia đình cao quí 

trong dân Y-sơ-ra-ên. Dầu sao, do cuộc hôn nhơn nầy, nàng đã trở nên tổ mẫu của 

Bô-ô, Đa-vít và Đấng Christ nữa. Nàng đƣợc ghi danh trong hàng các vị anh hùng 

đức tin (HeDt 11:31).  

Bí Chú Khảo Cổ: Nhà Ra-háp ở trên vách thành  

Tại Giê-ri-cô, ngƣời ta thật có xây nhà trên vách thành.  

Gios Gs 3:1-17-- Họ vƣợt qua sông Giô-đanh  

Khi hòm giao ƣớc của Đức Giê-hô-va đƣợc khiêng xuống mé nƣớc, thì sông dâng 

lên thành một đống cao ngất tại A-đam (câu 16). Thành A-đam ở cách đó 16 dặm 

về phía Bắc. Phía dƣới thành nầy, nƣớc khô cạn, bày lòng sông có đá sỏi, khá khô, 

có thể đi qua đƣợc. Vì là giữa mùa xuân, nƣớc sông Giô-đanh đang chảy tràn, nên 

phép lạ nầy càng kỳ diệu. Tại A-đam, sông Giô-đanh chảy qua những bãi đất sét 
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cao chừng 13 thƣớc tây, rất dễ lở. Năm 1927, một cơn động đất lớn làm sụt những 

bãi đất nầy, đến nỗi suốt 21 giờ, nƣớc không chảy qua đƣợc. Đức Chúa Trời có thể 

dùng phƣơng pháp ấy khiến nƣớc "dồn" lại cho Giô-suê đi qua. Dầu sao, đó cũng 

là một phép lạ lớn lao, và khiến cho ngƣời Ca-na-an khiếp sợ lại càng thêm khiếp 

sợ (5:1). 

1400 năm sau, Đức Chúa Jêsus đã chịu lễ báp-têm tại chính chỗ Giô-suê vƣợt qua 

sông Giô-đanh.  

Bản đồ số 34  

4:1-24-- Các hòn đá kỷ niệm  

Có hai đống đá nầy: Một tại chỗ hòm giao ƣớc dừng lại ở mé phía Đông sông Giô- 

đanh (câu 9), và một tại Ghinh-ganh, ở phía Tây, nơi họ đóng trại (4:20). Đá đặt tại 

đó để cho các thế hệ tƣơng lai không quên nơi đã xảy ra phép lạ vĩ đại.  

5:1-15 -- Giữ Lễ Vƣợt Qua  

Rốt lại, trên Đất Hứa, nhằm ngày thứ tƣ sau khi vƣợt qua sông Giô-đanh, việc đầu 

tiên họ làm là giữ Lễ Vƣợt Qua (4:19, 5:10). Ngày hôm sau, hết ma-na (5:2). Đoạn, 

Đức Chúa Trời sai một Vị Tƣớng lãnh đạo quân vô hình của Ngài đến giục lòng 

Giô-suê can đảm để làm trách vụ đang đợi chờ ông (5:13-15).  

6:1-26-- Thành Giê-ri-cô sụp đổ  

Giê-ri-cô bị chiếm do Đức Chúa Trời trực tiếp giúp đỡ, cốt để khiến dân 

Y-sơ-ra-ên sanh lòng tin cậy trong lúc bắt đầu chiến thắng những dân tộc hùng 

mạnh hơn mình. Do hòm giao ƣớc của Chúa dẫn đầu và có đội kèn thổi vang, họ đi 

vòng quanh thành Giê-ri-cô 7 ngày. Trên trời có đạo binh vô hình của Đức 

Giê-hô-va bay lƣợn (5:14), chờ đợi giờ chỉ định; đến ngày thứ 7, lúc kèn thổi vang 

và dân chúng la lên, thì thành sụp đổ. 

Trong một lời tiên tri kỳ lạ, có câu rủa sả kẻ nào toan tính xây lại thành nầy (câu 

26). Xem IVua 1V 16:34, thấy câu rủa sả nầy đƣợc ứng nghiệm. 

Thành Giê-ri-cô cách bờ sông Giô-đanh chừng 6 dặm; Ghinh-ganh, tổng hành dinh 

của Giô-suê, ở khoảng giữa đƣờng. 

Vách thành Giê-ri-cô bao bọc chừng 3 mẫu tây. Nó là một đô thị có thành lũy, làm 

nơi trú ẩn cho dân chúng đông đúc ở chung quanh. 

Thành Giê-ri-cô đời Tân Ƣớc cách xa thành Giê-ri-cô đời Cựu Ƣớc chừng 1 dặm 

về phía Nam. Làng Giê-ri-cô hiện thời cách xa chừng 1 dặm về phía Đông-nam.  

Bí Chú Khảo Cổ:  

Năm 1929-1936, Tấn sĩ John Garstang, Giám đốc Anh quốc Khảo-cổ-viện tại 

Giê-ru-sa-lem, kiêm Giám đốc Cổ-học-viện của chánh phủ xứ Pa-lét-tin, đã đào 

bới di tích thành Giê-ri-cô. Ông thấy đồ gốm và những di tích chứng tỏ rằng thành 

nầy đã bị hủy phá chừng năm 1400 T.C., phù hợp với niên hiệu của Giô-suê. Cũng 
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có nhiều chi tiết xác nhận truyện tích Kinh Thánh một cách lạ lùng hết sức. 

"Vách thành liền ngã sập" (câu 20). Tấn sĩ Garstang nhận thấy rằng vách thành thật 

đã ngã sập. Có hai vách thành, cách nhau gần 5 thƣớc tây; vách ngoài dày gần 2 

thƣớc tây, vách trong dày gần 4 thƣớc tây; cả hai cao gần 10 thƣớc tây. Hai vách 

thành nầy xây không chắc chắn lắm, trên nền có khuyết điểm và không đều đặn, 

bằng gạch dày 10 phân tây, dài từ 30 đến 60 phân, trét hồ bùn. Hai vách thành nối 

liền bằng những nhà xây cất qua chót vách, tỉ nhƣ nhà của Ra-háp "ở tại trên vách 

thành" (Gios Gs 2:15). Tấn sĩ Garstang nhận thấy vách thành phía ngoài đổ ra 

ngoài, trút xuống sƣờn đồi, kéo theo vách trong luôn với các nhà cửa, vì dọc theo 

sƣờn đồi, lớp gạch lần lần mỏng hơn. Vách làm nền cung điện, gồm 4 lớp đá chồng 

cao lên, vẫn còn ở nguyên vị trí, nhƣng nghiêng ra phía ngoài. Tấn sĩ Garstang cho 

rằng có những dấu tích tỏ ra vách thành đã bị cơn động đất lay đổ, và ta có thể thấy 

vết tích của cơn động đất nầy; đó là phƣơng pháp mà Đức Chúa Trời có thể dùng 

dễ dàng nhƣ bất cứ phƣơng pháp nào khác. 

"Chúng phỏng hỏa cái thành" (câu 24). Những dấu tích hỏa hoạn và hủy phá rất rõ 

rệt. Tấn sĩ Garstang thấy nhiều lớp than và tro rộng lớn, cùng di tích các bức tƣờng 

bị lửa đốt ra đỏ. Vách thành phía ngoài bị hƣ hại nặng nhứt. Nhà cửa dọc theo vách 

thành bị thiêu đốt tới mặt đất. Nói chung, địa tằng nầy phủ một lớp dày những 

mảnh vụn bị thiêu đen; dƣới đó, lại có nhiều mảng tro trắng phủ một lớp gạch đổ, 

màu hơi đỏ. 

"Hãy cẩn thận về vật các ngƣơi phú dâng diệt đi" (câu 18). Dƣới những đống tro và 

vách tƣờng đổ, trong di tích của những kho lƣơng thực, Tấn sĩ Garstang thấy rất 

nhiều thực phẩm, lúa mì, lúa mạch, trái chà là, đậu, cùng nhiều thứ khác, cháy 

thành than vì nóng hực, chƣa ai đụng đến và cũng chẳng ai ăn. Đó là bằng cớ tỏ ra 

các ngƣời chiến thắng đã giữ mình, không chiếm lấy các thực phẩm, ý theo lịnh 

truyền.  

Gios Gs 7:1-8:35-- Thành A-hi và thành Bê-tên bị chiếm  

Tại A-hi, thoạt tiên dân Y-sơ-ra-ên bị bại trận kinh khủng vì cớ tội phạm của 

A-can. Sự bại trận nầy làm cho dân Y-sơ-ra-ên xúc động khủng khiếp, vì nó xảy ra 

ngay sau khi họ vƣợt qua sông Giô-đanh một cách lạ lùng và sau khi thành 

Giê-ri-cô sụp đổ cũng rất lạ lùng. Đây là một bài học sửa trị. Đức Chúa Trời ở 

cùng họ, nhƣng Ngài muốn họ hiểu rằng Ngài mong ƣớc họ vâng lời Ngài.  

Bí Chú Khảo Cổ: Bê-tên  

Lời chép ở đoạn 8:9, 12, 17 tỏ ra là một trận đánh cả A-hi lẫn Bê-tên; đoạn 8:28 và 

12:9, 16 tỏ ra cả hai thành nầy đã bị hủy phá. Hai thành chỉ cách nhau một dặm 

rƣỡi. Ông Albright cho rằng cả Bê-tên và A-hi mang chung một tên A-hi. 

Gò nỗng Bê-tên (Beitan ) đã đƣợc đào bới năm 1934, do phái đoàn kỷ niệm Kyle, 

dƣới sự bảo trợ hỗn hợp của Mỹ-quốc Học đƣờng ở Giê-ru-sa-lem và Thần đạo 

Học đƣờng Xenia ở Pittsburgh, có ông W.F. Albright cầm đầu. Họ thấy thành nầy 
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bị hủy phá, đồng thời với lúc Giô-suê xâm lăng, bởi một "nạn cháy kinh khủng, 

hung hăng dữ dội vô cùng." Có một khối dày hơn 1 thƣớc rƣỡi, toàn "gạch đổ cháy 

đỏ, đất đen đầy tro, và mảnh vụn đốt thành than." Albright nói rằng ông không 

thấy ở nơi nào khác trong xứ Pa-lét-tin những dấu tích hỏa hoạn hủy phá nhiều 

hơn.  

8:30-35 -- Luật pháp khắc trên núi Ê-banh  

Môi-se đã truyền lịnh phải làm việc ấy (xem thêm PhuDnl 27:1-26). Thành 

Si-chem, trung tâm của xứ, ở giữa núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim, trong một thung 

lũng đẹp tuyệt vời và có giá trị chiến lƣợc vô song. Tại đây, 600 năm trƣớc, 

Áp-ra-ham đã lập bàn thờ thứ nhứt trong xứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Tại đây, 

trong một cuộc lễ long trọng, Giô-suê đã đọc Sách Luật pháp cho dân chúng nghe.  

Gios Gs 9:1-10:43-- Trận đánh và mặt trời dừng lại  

Ga-ba-ôn là một trong những đô thị rộng lớn nhứt xứ Ca-na-an, ở cách 

Giê-ru-sa-lem 10 dặm về phía Tây-bắc. Ngƣời Ga-ba-ôn khủng khiếp vì thành 

Giê-ri-cô và thành A-hi sụp đổ, nên vội vã xin làm tôi mọi cho dân Y-sơ-ra-ên. 

Điều nầy chọc giận các vua ở Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn, Giạt-mút, La-ki, Éc-lôn, nên 

họ kéo quân đánh Ga-ba-ôn. Giô-suê bèn đến cứu ứng Ga-ba-ôn. Kết quả là trận 

đánh trứ danh ở Ga-ba-ôn, Bết-hô-rôn và ở phía Tây, tại đó mặt trời dừng lại cả 

một ngày. Chúng ta không biết mặt trời đã dừng lại thể nào. Có ngƣời tính rằng 

lịch đã mất một ngày vào khoảng thời kỳ đó. Dầu sao, bằng cách nầy hay bằng 

cách khác, sự sáng ban ngày đã kéo dài kỳ diệu, hầu cho Giô-suê đƣợc toàn thắng.  

Bí Chú Khảo Cổ: La-ki, Đê-bia  

Hai thành nầy ở trong số những thành bị hủy phá (10:32, 39). 

La-ki. -- Năm 1931, phái đoàn khảo cổ Wellcome tìm thấy một lớp tro rộng lớn 

đồng thời với Giô-suê.  

Bản đồ số 35  

Đê-bia. (Ki-ri-át-Sê-phe, Tel Beit Mirsim).-- Tại đây, năm 1926-1928, phái đoàn 

hỗn hợp của Thần đạo Học đƣờng Xenia và Mỹ quốc Học đƣờng ở Giê-ru-sa-lem 

đã tìm thấy một lớp tro, than và vôi dày, cùng những dấu tích chỉ rõ một nạn cháy 

kinh khủng; cũng có những dấu tích văn hóa tỏ ra nạn cháy nầy xảy ra đƣơng thời 

Giô- suê, vì mọi vật ở dƣới lớp nầy là của ngƣời Ca-na-an, còn mọi vật ở trên lớp 

nầy là của ngƣời Y-sơ-ra-ên.  

Gios Gs 11:1-23-- Các vua phƣơng Bắc bị đánh bại  

Trong trận đánh ở Bết-hô-rôn, là nơi mặt trời dừng lại, Giô-suê đã phá tan oai lực 

của các vua phƣơng Nam. Bây giờ, ông lại thắng các vua phƣơng Bắc tại Mê-rôn, 

nên kiểm soát đƣợc toàn xứ. 
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Phần lớn sự thành công nầy do ba phép lạ kỳ diệu: Nƣớc sông Giô-đanh rẽ ra, 

thành Giê-ri-cô sụp đổ, và mặt trời dừng lại. Đức Chúa Trời đã làm mọi sự đó.  

Bí Chú Khảo Cổ: Hát-so  

"Giô-suê... phóng hỏa thành Hát-so" (11:11). Tấn sĩ Garstang đã tìm thấy tro của 

hỏa hoạn nầy, và những đồ gốm chứng tỏ hỏa hoạn nầy đã xảy ra lối 1400 năm 

T.C.. 

Cũng có một tấm bảng Amarna do vị đặc sứ Ai-cập tại miền Bắc Pa-lét-tin viết cho 

Pha-ra-ôn, năm 1380 T.C., rằng: "Xin Hoàng thƣợng nhớ những hoạn nạn mà vua 

Hát-so và thành Hát-so đã phải chịu." 

Vậy, cuộc chinh phục xứ Pa-lét-tin bởi Giô-suê đã đƣợc minh chứng bởi những lớp 

tro rộng lớn, mang dấu tích của thời Giô-suê, tại Giê-ri-cô, Bê-tên, La-ki, Đê-bia, 

và Hát-so; do đó, truyện tích Kinh Thánh đƣợc xác nhận.  

12:1-24-- Danh sách các vua bị tiêu diệt  

Đây kể tên 31 vua. Nói chung, toàn xứ đã bị chinh phục (10:40, 11:23, 21:43). Tuy 

nhiên, vẫn còn những nhóm ngƣời Ca-na-an thƣa thớt (13:2-7, 15:63, 23:4, Cac Tl 

1:2, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 35). Sau khi Giô-suê qua đời, bọn nầy gây rối cho dân 

Y-sơ-ra-ên. Lại nữa, những xứ Phi-li-tin, Si-đôn và Li-ban vẫn chƣa bị chinh phục.  

Bản đồ số 36 -- Vị trí các chi phái  

Gios Gs 13:1-22:34-- Phân chia xứ  

Bản đồ ở trang trƣớc chỉ tỏ vị trí gần đúng của các dân tộc Ca-na-an, và sự phân 

chia cho 12 chi phái Y-sơ-ra-ên. Có 6 thành ẩn náu (đoạn 20; xem thêm PhuDnl 

19:1-21), và 48 thành cho ngƣời Lê-vi, kể cả 13 thành cho các thầy tế lễ (21:19, 

14). Bàn thờ ở bờ sông Giô-đanh (đoạn 22) dầu thoạt tiên bị các chi phái phía Tây 

hiểu lầm, nhƣng đã đƣợc dùng làm dấu hiệu thống nhứt quốc gia cho một dân tộc 

bị một con sông lớn chia làm hai.  

Gios Gs 23:1-24:33-- Bài giảng từ biệt của Giô-suê  

Giô-suê đã nhận từ nơi Môi-se Quyển Sách Luật pháp của Đức Chúa Trời (1:8). 

Bây giờ ông thêm sách của mình vào đó (24:26). Giô-suê dùng các "sách" phải 

đƣờng cũng nhƣ Môi-se đã dùng (xem Phục truyền luật lệ ký 31). Ông đã sai ngƣời 

đi vẽ địa đồ của xứ "trên một quyển sách" (18:9). Ông đọc "sách" của Môi-se cho 

dân chúng nghe (8:34). Tại núi Ê-banh, ông "khắc trên đá một bản luật pháp" 

(8:32). Ông có liên quan với "sách Gia-sa" (10:13), -- có lẽ đây là một bộ thánh ca. 

Trong bài giảng cuối cùng của Giô-suê, ông cốt khuyên họ chống lại sự thờ lạy 

hình tƣợng. Sự thờ lạy hình tƣợng của ngƣời Ca-na-an là một hòa hợp thẩm mỹ 

giữa tôn giáo và sự tự do phóng túng theo nhục dục, nên chỉ những ai có tâm tình 

cƣơng quyết đặc biệt mới chống đƣợc sức dụ dỗ của nó.  
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Dân Ca-na-an  

"Dân Ca-na-an " là một danh từ chung để chỉ về cƣ dân trong xứ. Theo một nghĩa 

hẹp hơn, nó ứng dụng cho những ngƣời ở đồng bằng Ách-ca-lôn và các đồng bằng 

tiếp cận. "Dân A-mô-rít" cũng là một danh từ chung thƣờng ứng dụng cho mọi cƣ 

dân, nhƣng đặc biệt hơn cho một bộ lạc ở phía Tây Biển Chết, đã đánh đuổi ngƣời 

Am-môn mà chiếm lấy xứ ở phía Đông sông Giô-đanh. "Dân Phê-rê-sít" và dân 

"Giê-bu-sít" chiếm các núi ở phía Nam. "Dân Hê-vít" và dân "Hê-tít" là hai nhóm 

tách khỏi nƣớc hùng cƣờng ở phía Bắc, đã đóng đô tại Cạt-kê-mít; họ chiếm miền 

Li-ban. Ngƣời ta cho rằng "dân Ghi-rê-ga-sít" ở phía Đông biển Ga-li-lê, mặc dầu 

ta không biết rõ điều chi về họ. Biên giới của mọi dân nầy hay di chuyển, và có 

nhiều lúc họ chiếm cứ những chỗ khác nhau.  

Tôn giáo của dân Ca-na-an  

Ba-anh là thần thƣợng đẳng của họ; Ashtoreth, vợ của Ba-anh, là nữ thần thƣợng 

đẳng của họ. Ashtoreth là sự nhơn cách hóa cái yếu tố sanh sản trong cõi thiên 

nhiên. Tên của nó trong tiếng Ba-by-lôn là Ishtar. Át-tạt-tê là tên của nó trong tiếng 

Hy-lạp và La-mã. "Baallim " là số nhiều của Ba-anh, chỉ về các hình tƣợng của 

Ba-anh (Cac Tl 2:11). Ashtaroth (1) là số nhiều của Ashtoreth. A-sê-ra là một cây 

sào thánh, một phiến đá hình nón, hoặc một thân cây, hình dung nữ thần nầy. Các 

miễu thờ Ba-anh và Át-tạt-tê thƣờng ở cùng một chỗ. Các nữ tế sƣ hành dâm trong 

miễu thờ. Còn bọn kê gian là đờn ông mãi dâm trong miễu thờ. Sự thờ lạy Ba-anh, 

Át-tạt-tê và những thần Ca-na-an khác gồm có những cuộc say sƣa, phóng túng 

quá mức; miễu thờ của chúng là trung tâm hƣ xấu, tồi bại.  

Bí Chú Khảo Cổ: Tôn giáo của xứ Ca-na-an  

Đức Chúa Trời truyền lịnh rõ ràng cho dân Y-sơ-ra-ên phải tiêu diệt hoặc tống 

đuổi dân Ca-na-an (PhuDnl 7:2, 3). Giô-suê hết sức sốt sắng làm công việc ấy, và 

chính Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ lớn lao để giúp đỡ ông. Thật ra, chính 

Đức Chúa Trời Đã Làm Việc Ấy.  

Năm 1904-1909, trong cuộc đào bới tại Gezer, ông Macalister, nhơn viên của "Quỹ 

Thám hiểm xứ Pa-lét-tin," đã tìm thấy (trong địa tằng của dân Ca-na-an, ngay 

trƣớc khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm xứ, khoảng năm 1500 T.C.) di tích của một "nơi 

cao," vốn là cái miễu tại đó họ thờ lạy thần Ba-anh và nữ thần Ashtoreth 

(Át-tạt-tê). 

Đây là một khu đất dài chừng 50 thƣớc và rộng chừng 40 thƣớc, chung quanh có 

tƣờng, không có mái; tại đó, dân chúng cử hành các hội hè tôn giáo. Phía trong 

tƣờng có 10 trụ đá sù sì, cao từ 1 thƣớc rƣỡi tới 3 thƣớc rƣỡi; họ dâng tế lễ trƣớc 

những trụ đá đó. 

Tại "nơi cao" nầy, dƣới những đống tàn vụn, Macalister tìm thấy rất nhiều hũ chứa 

hài cốt của các con trẻ đã dâng làm của lễ cho thần Ba-anh. Tất cả khu nầy là một 

nghĩa địa chôn vùi con trẻ sơ sanh. 
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Còn một tục lệ gớm ghiếc nữa, ấy là cái họ gọi là "tế lễ nền nhà." Khi xây nhà, họ 

phải dâng một đứa trẻ làm tế lễ, xác nó gắn chung vào vách tƣờng để đem may 

mắn cho mọi ngƣời khác trong gia đình. Ngƣời ta tìm thấy nhiều xác con trẻ nhƣ 

vậy tại Gezer, và cũng tại Mê-ghi-đô, Giê-ri-cô và nhiều nơi khác nữa. 

Cũng tại "nơi cao" nầy, dƣới đống rác rến, ông Macalister tìm thấy rất nhiều hình 

tƣợng và tấm thẻ (plaques ) của nữ thần Át-tạt-tê, có hình sanh-thực-khí quá thô lỗ, 

cốt để kích thích nhục dục. 

Ngƣời Ca-na-an thờ lạy nhƣ vậy đó. Trƣớc mặt thần, họ phóng túng, vô đạo, coi đó 

nhƣ một nghi lễ tôn giáo; rồi họ giết con đầu lòng để dâng làm của lễ cho các thần 

ấy. 

Xứ Ca-na-an dƣờng đã trở nên một xứ Sô-đôm và Gô-mô-rơ theo mực độ rộng lớn, 

vì cả nƣớc nhƣ vậy. 

Chúng ta còn ngạc nhiên chăng, khi Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên 

phải tuyệt diệt ngƣời Ca-na-an? Một nền "văn minh" gớm ghiếc, ô uế và tàn bạo 

nhƣ vậy còn đƣợc quyền tồn tại chăng? Đó là một gƣơng trong lịch sử về cơn 

thạnh nộ Đức Chúa Trời nghịch cùng sự gian ác của các dân. 

Những nhà khảo cổ đào bới di tích các đô thị xứ Ca-na-an phải tự hỏi tại sao Đức 

Chúa Trời không tiêu diệt chúng sớm hơn? 

Ngoài sự đoán phạt dân Ca-na-an , mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài truyền 

lịnh tuyệt diệt dân ấy, còn là để giữ cho ngƣời Y-sơ-ra-ên khỏi sa vào vòng thờ lạy 

hình tƣợng và các tục lệ nhơ nhuốc cặp theo. Đức Chúa Trời sáng lập quốc gia 

Y-sơ-ra-ên vì mục đích duy nhứt, vĩ đại và đặc biệt, là dọn đƣờng cho Đấng Christ 

ngự đến bằng cách củng cố giữa thế giới các Ý Niệm rằng có một Đức Chúa Trời 

chơn thật và hằng sống. Nếu dân Y-sơ-ra-ên sa vào vòng thờ lạy hình tƣợng, thì 

không còn lý do tồn tại với tƣ cách một quốc gia nữa. Để đề phòng, cần phải tẩy xứ 

Ca-na-an sạch hết vết tích cuối cùng của sự thờ lạy hình tƣợng. Trong vấn đề nầy, 

Giô-suê đã giúp dân Y-sơ-ra-ên khởi sự tốt đẹp. Nếu họ cứ tiếp tục nhƣ vậy, thì 

lịch sử của họ đã đổi khác là dƣờng nào!  

=================================== 

 

Các Quan Xét  

300 năm đầu trong Đất Hứa  

Những vụ hà hiếp và giải phóng liên tiếp  

Ký thuật những chiến công hiển hách  

Rốt lại, dân tộc Hê-bơ-rơ đã ở trong xứ mình; lúc nầy, trong thời kỳ ấu trĩ quốc gia, 

sau khi Giô-suê qua đời, họ không có một chánh quyền trung ƣơng vững mạnh. Họ 

là một khối huynh đệ, hoặc một khối liên bang gồm 12 chi phái hoặc tiểu bang độc 

lập, không có năng lực đoàn kết nào ngoài ra Đức Chúa Trời của họ. Ngƣời ta 



thƣờng gọi chánh thể đƣơng thời các Quan xét là "thần chánh" (théocratie ), nghĩa 

là họ phỏng định rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng trực tiếp cai trị quốc gia. 

Nhƣng nhơn dân không long trọng tiếp nhận Đức Chúa Trời; trái lại, họ luôn luôn 

sa ngã, bỏ Ngài mà đi thờ lạy hình tƣợng. Dân tộc Hê-bơ-rơ trong tình trạng vô 

chánh phủ hoặc ít hoặc nhiều, thƣờng bị nội chiến khuấy rối, và bị vây quanh bởi 

những quân thù luôn luôn toan tính tiêu diệt kẻ mới chiếm ngụ; vậy, cuộc phát 

triển quốc gia của họ rất chậm chạp, và họ không trở nên một dân tộc thật hùng 

mạnh trƣớc khi đƣợc tổ chức thành một vƣơng quốc dƣới đời Sa-mu-ên và Đa-vít. 

Ta không biết chắc thời kỳ Các quan xét kéo dài bao lâu. Số năm kể cho các vụ hà 

hiếp là 91 (xem trang sau), cho Các quan xét cùng các kỳ thái bình là 299, tổng 

cộng là 390 năm. Nhƣng một vài con số nầy có thể lấn qua con số khác. Giép-thê 

là ngƣời sống gần lúc cuối thời kỳ nầy: ông nói rằng nó gồm 300 năm (Cac Tl 

11:26). Ngƣời ta thƣờng cho rằng nó gồm chừng 300 năm, ấy là tính chẵn (khoảng 

1400-1100 T.C.). Từ lúc ra khỏi Ai-cập cho tới thời Sa-lô-môn, gồm cả những thời 

kỳ lƣu lạc trong đồng vắng, thời kỳ Hê-li, Sa-mu-ên, Sau-lơ và Đa-vít, tổng cộng là 

480 năm (IVua 1V 6:1).  

Dân Mô-áp Dân Am-môn Dân A-ma-léc 18 năm Ê-hút, thuộc chi phái 

Bên-gia-min 80 năm  

Dân Ma-đi-an Dân A-ma-léc 7 năm Ghê-đê-ôn, thuộc chi phái Ma-na-se 40 năm  

Thô-la, thuộc chi phái Y-sa-ca 23 năm  

Iếp-san, ở Bết-lê-hem, chi phái Giu-đa 7 năm  

Cũng có những vụ hà hiếp do dân Si-đôn và dân Ma-ôn (Cac Tl 10:12).  

"40 năm"  

Kinh Thánh chép rằng Ốt-ni-ên, Đê-bô-ra và Ba-rác, Ghê-đê-ôn, mỗi ngƣời đã 

đoán xét dân Y-sơ-ra-ên trong 40 năm; Ê-hút đoán xét 2 lần 40 năm. Về sau, Hê-li 

đoán xét 40 năm; sau-lơ, Đa-vít và Sa-lô-môn, mỗi vua trị vì 40 năm. "40 năm" 

dƣờng nhƣ là con số chẵn chỉ về một thế hệ, có đủ 40 năm, nhƣng không phải đúng 

nhƣ vậy luôn. Hãy chú ý, con số 40 thƣờng đƣợc dùng suốt cả Kinh Thánh: Lúc 

xảy ra nạn nƣớc lụt, trời mƣa 40 ngày; Môi-se chạy trốn lúc 40 tuổi, ở xứ Ma-đi-an 

40 năm, và ở trên Núi Si-na-i 40 ngày; dân Y-sơ-ra-ên lƣu lạc trong đồng vắng 40 

năm; các thám tử ở trong xứ Ca-na-an 40 ngày; đấng tiên tri Ê-li kiêng ăn 40 ngày; 

Đức Chúa Trời triển hạn cho thành Ni-ni-ve 40 ngày; Đức Chúa Jêsus kiêng ăn 40 

ngày, và sau khi sống lại, Ngài cũng ở trên mặt đất 40 ngày.  

Cac Tl 1:1-36 -- Những ngƣời Ca-na-an còn sót lại trong xứ  

Giô-suê đã tiêu diệt hết ngƣời Ca-na-an ở một vài khu vực trong xứ, còn những 

ngƣời khác thì ông bắt làm tôi mọi (Gios Gs 10:40, 43, 11:23, 13:2-7, 21:43-45, 

23:4, 24:18). Sau khi ông qua đời, chúng còn ở trong xứ rất đông đúc (Cac Tl 1:28, 

29, 30, 32, 33, 35). 
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Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải hoàn toàn tiêu diệt ngƣời Ca-na- 

an, hoặc đuổi chúng ra (PhuDnl 7:2-4). Nếu dân Y-sơ-ra-ên hoàn toàn vâng theo 

mạng lịnh nầy, thì họ đã thoát khỏi nhiều hoạn nạn.  

Bí Chú Khảo Cổ: Sắt ở xứ Pa-lét-tin  

Kinh Thánh bày tỏ rằng vì cớ ngƣời Ca-na-an và ngƣời Phi-li-tin có sắt, nên dân 

Y-sơ-ra-ên không đuổi chúng đi đƣợc (1:19, 4:3, Gios Gs 17:16-18, ISa1Sm 

13:19-22). Lại cũng bày tỏ rằng chỉ sau khi Sau-lơ và Đa-vít phá tan oai lực của 

ngƣời Phi-li-tin, thì sắt mới đƣợc thông dụng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên (IISa 2Sm 

12:31, ISu1Sb 22:3, 29:7). 

Các cuộc đào bới đã đem ra ánh sáng nhiều di vật bằng sắt trong xứ Phi-li-tin, làm 

từ 1100 năm T.C.; nhƣng ở vùng đồi núi không có di vật nào bằng sắt làm trƣớc 

1000 năm T.C..  

Cac Tl 2:1-3:6 -- Sự bội đạo sau khi Giô-suê qua đời  

Thế hệ dũng cảm, đƣợc đào luyện trong đồng vắng, đã chiếm xứ Ca-na-an dƣới 

quyền lãnh đạo hùng mạnh của Giô-suê. Khi thế hệ nầy lần lần qua đời, thì thế hệ 

mới vì định cƣ trong một xứ phong phú và thiếu quyền lãnh đạo trung ƣơng, nên 

chẳng bao lâu đã sa vào lề thói phóng túng của những dân tộc lân cận thờ lạy hình 

tƣợng.  

Điệp khúc chạy suốt sách Các quan xét  

"Mọi ngƣời cứ làm theo ý mình tƣởng là phải" (17:6 v.v...). Dân Y-sơ-ra-ên luôn 

luôn lìa bỏ Đức Chúa Trời mà sa vào sự thờ lạy hình tƣợng. Khi họ làm vậy, thì 

Ngài phó họ vào tay những kẻ hà hiếp họ. Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên chịu đau khổ và 

hoạn nạn, bèn quay trở lại, và kêu cầu Đức Chúa Trời. Ngài động lòng thƣơng xót 

họ, dấy Các quan xét cứu họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Đang khi Quan xét còn sống, 

thì nhơn dân phụng sự Đức Chúa Trời. Nhƣng khi Quan xét qua đời, thì nhơn dân 

lại lìa bỏ Đức Chúa Trời, đi hành dâm với các hình tƣợng. 

Khi họ phụng sự Đức Chúa Trời, thì đƣợc thạnh vƣợng; khi họ hầu việc hình 

tƣợng, thì bị đau khổ. Luôn luôn nhƣ vậy, không hề thay đổi. Sự không vâng lời 

của dân Y-sơ-ra-ên là nguyên nhơn trực tiếp gây cho họ bị khổ nạn. Họ không tự 

phân rẽ với các hình tƣợng. Họ không tuyệt diệt cƣ dân trong xứ, theo nhƣ Đức 

Chúa Trời đã truyền dạy; vậy nên từng hồi từng lúc, cuộc tranh giành quyền bá chủ 

lại diễn ra. Nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên gần bị tuyệt diệt, nhƣng khi ấy Đức Chúa 

Trời lại can thiệp mà cứu họ.  

Cac Tl 3:1-31-- -Ốt-ni-ên, Ê-hút, Sam-ga  

Ốt-ni-ên, quê ở Ki-ri-át Sê-phe, thuộc miềm cực nam của xứ, đã cứu dân 

Y-sơ-ra-ên khỏi tay ngƣời Mê-sô-bô-ta-mi, là quân xâm lăng từ phía Đông-bắc kéo 

tới. 
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Ê-hút, ngƣời Bên-gia-min, đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay quân Mô-áp, Am-môn 

và A-ma-léc. 

Dân Mô-áp là dòng dõi của Lót. Họ chiếm vùng cao nguyên ở phía Đông Biển 

Chết. Thần của họ tên là Kê-nóc (Dan Ds 21:29), và họ dâng mạng ngƣời làm tế lễ 

để thờ lạy nó. Họ luôn luôn giao chiến với dân Y-sơ-ra-ên. Ru-tơ là ngƣời Mô-áp. 

Dân A-môn cũng là dòng dõi của Lót. Lãnh thổ của họ tiếp giáp với phía Bắc xứ 

Mô-áp, và bắt đầu từ khoảng 30 dặm phía Đông sông Giô-đanh. Thần của họ là 

Mo- lóc, và họ thờ lạy nó bằng cách thiêu đốt con nít. 

Dân A-ma-léc là dòng dõi của Ê-sau; họ là một bộ lạc du mục; họ tụ tập nhiều nhứt 

ở miền Bắc bán đảo Si-na-i, nhƣng cứ đi phiêu lƣu thành vòng tròn rộng lớn, tới cả 

xứ Giu-đa và xa lắm về Đông phƣơng. Họ là những ngƣời đầu tiên đã tấn công dân 

Y-sơ-ra-ên khi dân nầy ra khỏi Ai-cập. Môi-se cho phép tuyệt diệt họ (XuXh 

17:8-16). Họ đã tiêu diệt, không còn trong lịch sử nữa. 

Sam-ga đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay quân Phi-li-tin; Kinh Thánh ít nói đến ông. 

Ngƣời Phi-li-tin là dòng dõi của Cham. Họ chiếm cứ đồng bằng mé biển, trên biên 

giới Tây-nam của xứ Ca-na-an. Chữ "Pa-lét-tin" do họ mà có. Về sau, họ lại hà 

hiếp dân Y-sơ-ra-ên đƣơng thời Sam-sôn.  

Cac Tl 4:1-5:31-- Đê-bô-ra và Ba-rác  

Họ cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay ngƣời Ca-na-an. Ngƣời Ca-na-an đã bị Giô-suê 

khắc phục, nhƣng lại trở nên hùng mạnh và với những chiến xa bằng sắt, đã chà 

nát cuộc sanh hoạt của dân Y-sơ-ra-ên.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ngƣời Ca-na-an hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên (4:3).  

Dân Y-sơ-ra-ên thắng trận tại Mê-ghi-đô (5:19) 

Năm 1937, khi đào bới tại Mê-ghi-đô, nhơn viên Đông phƣơng Học viện đã tìm 

thấy ở địa tằng thuộc thế kỷ thứ 12 T.C. (thời Đê-bô-ra và Ba-rác) những dấu tích 

của một nạn cháy khủng khiếp. Dƣới sàn của cung điện có chừng 200 món trang 

sức bằng ngà và vàng chạm, -- một cái hình dung vua Ca-na-an đang đón nhận một 

hàng phu tù trần trụi đã chịu phép cắt bì. Đây chắc là chứng cớ tỏ ra ngƣời 

Ca-na-an đã bị thất trận khủng khiếp, và cũng tỏ ra trƣớc đó, họ hà hiếp dân 

Y-sơ-ra-ên.  

6:1-8:35-- Ghê-đê-ôn  

Quân Ma-đi-an, A-ma-léc và "ngƣời phƣơng Đông" (tức là ngƣời Ả-rập -- 6:3, 

8:24) đã tràn vào xứ, đông đúc và hùng mạnh, hà hiếp suốt 7 năm, đến nỗi dân 

Y-sơ-ra-ên phải ẩn núp trong hang đá và đào hố giấu thóc lúa đi (6:2-4, 11). Với 

một đội quân 300 ngƣời, cầm đuốc giấu trong bình, và do Đức Chúa Trời trực tiếp 

giúp đỡ, Ghê-đê-ôn đã đại thắng chúng đến nỗi chúng không kéo đến nữa. 

Dân A-ma-léc. -- Đây là lần thứ hai chúng xâm lăng (xem dƣới đoạn 3). 

Ngƣời Ma-đi-an là dòng dõi của Áp-ra-ham và Kê-tu-ra. Họ tập trung ở phía Đông 
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núi Si-na-i, nhƣng họ đi dông dài đây, đó. Môi-se đã ở giũa vòng họ 40 năm, và 

cƣới một ngƣời nữ Ma-đi-an làm vợ. Ban đầu họ thân hữu với ngƣời Y-sơ-ra-ên. 

Lần lần họ đồng hóa với ngƣời Ả-rập. 

Ngƣời Ả-rập là dòng dõi của Ích-ma-ên. Xứ Ả-rập là một bán đảo rộng lớn, từ Bắc 

đến Nam đƣợc 1500 dặm, và từ Đông đến Tây đƣợc 800 dặm. Xứ Ả-rập rộng gấp 

150 lần xứ Pa-lét-tin. Nó là một vùng cao nguyên, phía Bắc thoai thoải xuống sa 

mạc xứ Sy-ri. Dân cƣ thƣa thớt, gồm những bộ lạc du mục. Phần nhiều là sa mạc, 

rải rác có những vùng cây cối xanh tốt và suối nƣớc (oasis).  

Bí Chú Khảo Cổ: Các hố giấu thóc lúa  

Năm 1926-1928, phái đoàn hỗn hợp của Thánh kinh Học đƣờng Xenia và Mỹ quốc 

Học đƣờng, do ông Kyle và ông Albright điều khiển, đã đào bới vùng 

Ki-ri-át-Sê-phe; họ tìm thấy nhiều hố giấu thóc lúa trong một địa tằng thuộc về 

thời Các Quan- xét, tỏ ra đời sống không an ninh và tài sản không bảo đảm.  

Cac Tl 9:1-57-- A-bi-mê-léc  

Con của một ngƣời cha phi thƣờng, nhƣng chính hắn là kẻ tàn bạo, muốn làm vua. 

Đó là truyện tích điển hình trong cuộc tranh đấu vĩnh viễn của kẻ bất lƣơng, hung 

bạo để giành quyền.  

Bí Chú Khảo Cổ: A-bi-mê-léc hủy phá thành Si-chem  

Với số bạc lấy ở miễu thờ thần Ba-anh (câu 4), hắn đi thuê ngƣời tàn sát anh em 

mình, "rồi phá thành và rắc muối ở đó" (câu 45). 

Năm 1913-14 và năm 1926-28, ông Sellin phát giác một gò nỗng ở gần thành Si- 

chem hiện tại, là di tích của thành Si-chem thời xƣa. Ông thấy một địa tằng của dân 

Ca-na-an vào khoảng 1600 năm T.C., và trên địa tằng ấy có một lớp của ngƣời 

Y-sơ-ra-ên với những dấu tích tỏ ra nó đã bị phá hủy và bỏ hoang vào khoảng 1100 

năm T.C. (thời kỳ A-bi-mê-léc). Trong lớp nầy, ông thấy di tích một miễu thờ thần 

Ba-anh, và ông tin rằng đó là miễu thờ có ghi ở câu 4.  

Cac Tl 10:12:15-- Thô-la, Giai-rơ, Giép-thê, Iếp-san, Ê-lôn, Áp-đôn  

Thô-la chỉ đƣợc ghi chép là làm Quan xét. Giai-rơ-cũng vậy. 

Giép-thê quê ở Mích-ba, miền Ga-la-át, cố hƣơng của Gióp và Ê-li, trong địa phận 

phía Đông của chi phái Ma-na-se. Dân Am-môn đã bị Ê-hút, một trong những 

Quan xét đầu tiên, đánh tan quyền lực; nay chúng lại mạnh mẽ và cƣớp phá nƣớc 

Y-sơ-ra-ên. Điều đáng thƣơng trong truyện tích Giép-thê là ông đã dâng con gái 

mình làm tế lễ. 

Iếp-san, Ê-lôn, Áp-đôn cũng chỉ đƣợc ghi chép là đã làm Quan xét.  

13:1-16:31-- Sam-sôn  

Sam-sôn thuộc về chi phái Đan, giáp giới xứ Phi-li-tin; trƣớc khi sanh ra, ông đã 

đƣợc Đức Chúa Trời chỉ định làm ngƣời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân 

bib:Cac_9_1
bib:Cac_10_12
bib:Cac_13_1


Phi-li-tin. Đức Chúa Trời ban cho ông sức lực phi thƣờng; do Đức Chúa Trời cai 

quản, ông đã gây đƣợc những chiến công lạ lùng. Ông là Quan xét cuối cùng có 

ghi chép trong sách Các quan xét. Sau đó ít lâu, vƣơng quốc đƣợc tổ chức.  

17:1-18:31-- Ngƣời Đan di cƣ  

Ngƣời Đan đã đƣợc dành phần lãnh thổ gồm đồng bằng Phi-li-tin, nhƣng họ không 

thể chiếm đƣợc. Vậy, vì thiếu chỗ ở, một phần chi phái Đan đã ăn cắp một hình 

tƣợng, rồi di cƣ lên miền Bắc xa xôi và định cƣ gần nguồn sông Giô-đanh.  

19:1-21:25-- Hành động hổ nhục của ngƣời Bên-gia-min  

Mấy đoạn nầy tƣờng thuật sự hình phạt dã man báo trả một tội ác gớm ghiếc khôn 

tả xiết; kết quả là chi phái Bên-gia-min thiếu điều bị tuyệt diệt.  

Bí Chú Khảo Cổ: Thiêu đốt thành Ghi-bê-a (20:40) 

Năm 1922-1923, trong đống di tích thành Ghi-bê-a, ông Albright tìm thấy lớp tro 

do hỏa hoạn đã xảy ra khoảng 1200 năm T.C.. Chắc là hỏa hoạn nầy đây.  

Các bậc anh hùng đức tin  

Ba-rác, Ghê-đê-ôn, Giép-thê và Sam-sôn đƣợc liệt vào hàng các bậc anh hùng đức 

tin trong thơ HeDt 11:32. Họ có đức tin đến Đức Chúa Trời mặc dầu trong đời họ 

có một vài điểm làm cho ta phải ngạc nhiên.  

Những phép lạ trong sách Các quan xét  

Thiên sứ hiện ra với Ghê-đê-ôn và với cha mẹ của Sam-sôn. Sƣơng đóng trên lốt 

chiên làm dấu hiệu. Với 300 chiến sĩ, Ghê-đê-ôn đã thắng quân Ma-đi-an. Sam-sôn 

do ngƣời mẹ son sẻ sanh ra và sức mạnh phi thƣờng của chàng. Những phép lạ nầy 

tỏ ra rằng Đức Chúa Trời, bởi lòng thƣơng xót, vẫn còn đoái xem dân Ngài, mặc 

dầu họ đã sa xuống bậc thấp nhứt.  

Những sự khám phá của khảo cổ học  

Ngƣời Phi-li-tin có sắt trong khi ngƣời Y-sơ-ra-ên chẳng có chút nào. Tại 

Mê-ghi-đô, ngƣời Ca-na-an hà hiếp ngƣời Y-sơ-ra-ên và bị họ đánh bại. Những hố 

giấu thóc lúa tại Ki-ri-át-Sê-phe. A-bi-mê-léc hủy phá thành Si-chem. Thiêu đốt 

thành Ghi-bê-a. Đó là những bằng cớ tỏ ra sách Các quan xét là lịch sử thật.  

Tại sao có quyển sách nhƣ vậy trong Kinh Thánh?  

Nầy, đó là lịch sử thuần túy. Đức Chúa Trời đã sáng lập một quốc gia với mục đích 

dùng họ dọn đƣờng cho Đấng cứu chuộc loài ngƣời ngự đến. Đức Chúa Trời đã 

quyết dịnh duy trì quốc gia ấy. Và Ngài thật đã duy trì nó, mặc dầu nó thờ lạy hình 

tƣợng, yếu đuối và gian ác. Nếu không nhờ những vị thủ lãnh nhƣ các Quan xét, 

không nhờ Đức Chúa Trời cứu giúp trong những lúc khẩn trƣơng, thì dân 

Y-sơ-ra-ên chắc đã bị tuyệt diệt.  
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============================= 

 

Ru-Tơ  

Bà Cố Nội Của Đa-vít Khởi Đầu Của Gia-Tộc Sanh Ra Đấng Mê-si  

Truyện tích khả ái của một bậc phụ nữ khả ái nầy tiếp theo các cảnh trạng hỗn loạn 

của sách Các quan xét, chẳng khác gì lúc bình tĩnh theo sau cơn giông tố. Đây là 

bức tranh huyền ảo và tuyệt mỹ vẽ lại cuộc sanh hoạt gia đình trong một thời kỳ rối 

loạn, vô chánh phủ. 

1000 năm trƣớc, Áp-ra-ham đã đƣợc Đức Chúa Trời kêu gọi sáng lập một quốc gia 

với mục đích một ngày kia, sẽ do đó mà phát sanh Cứu Chúa của loài ngƣời. Trong 

sách Ru-tơ nầy, chúng ta thấy sáng lập gia tộc ở giữa dân tộc do đó Cứu Chúa sẽ 

phát xuất. Ru-tơ là bà cố nội của vua Đa-vít. Từ đây trở đi, suốt cả phần còn lại của 

Cựu Ƣớc, gia tộc của Đa-vít đƣợc quan tâm đến nhiều nhứt.  

Ru R 1:1-22 -- Kiều ngụ tại xứ Mô-áp  

Vì cớ nạn đói kém, một gia đình ở Bết-lê-hem, chồng là Ê-li-mê-léc, vợ là 

Na-ô-mi, và hai con trai, đã đi kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Ngƣời Mô-áp là dòng dõi 

của Lót (SaSt 19:37) nhƣ vậy, họ có bà con xa với ngƣời Do-thái. Nhƣng họ thờ 

lạy hình tƣợng. Thần của họ là Kê-móc, đƣợc họ thờ lạy bằng sự dâng con trẻ làm 

của lễ. Hai cậu thanh niên Bết-lê-hem đã cƣới hai thiếu nữ Mô-áp. Sau 10 năm, 

ngƣời cha và hai con trai qua đời. Ru-tơ, vợ góa của một trong hai thanh niên đó, 

có sắc đẹp nghiêng nƣớc nghiêng thành, đã bộc phát lòng thƣơng mến bà gia, là 

Na-ô-mi (1:16, 17), và theo bà về Bết-lê-hem.  

2:1-23-- Ru-tơ mót lúa trong đồng ruộng của Bô-ô  

Bô-ô là con trai của Ra-háp, ngƣời Ca-na-an làm kỵ nữ tại thành Giê-ri-cô (Gios 

Gs 2:1, Mat Mt 1:5 xem thêm Gios Gs 2:1-24). Nhƣ vậy, bà cố nội của Đa-vít là 

ngƣời Mô-áp, và ông cố nội của Đa-vít là ngƣời lai Ca-na-an. Máu dân ngoại đã dự 

phần cấu tạo gia tộc đƣợc tuyển lựa ở giữa tuyển dân; đó là hình bóng về Đấng 

Mê-si đƣợc ban cho mọi dân tộc. 

Hãy chú ý mối liên lạc thân ái giữa Bô-ô và những ngƣời làm công cho ông (câu 

4). 

Cách Bết-lê-hem chừng 1 dặm về phía Đông, có một khu ruộng gọi là "ruộng của 

Bô-ô," tại đó, theo truyền thoại, Ru-tơ đã mót lúa. Gần đó là "cánh đồng của các gã 

chăn chiên," là nơi theo truyền thoại, các thiên sứ đã báo tin Đức Chúa Jêsus giáng 

sanh cho bọn chăn chiên. Vậy, theo các truyền thoại nầy, "sân khấu" cho bản tình 

ca giữa Bô-ô và Ru-tơ để đƣa tới sự cấu tạo gia tộc sẽ sanh ra Đấng Christ, 1100 

năm sau, đã đƣợc chính Đức Chúa Trời lựa chọn làm nơi thiên sứ báo tin Đấng 

Christ ngự đến.  
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Ru R 4:1-5:22-- Bô-ô và Ru-tơ thành hôn  

Dƣới Giáo đƣờng Giáng sanh tại thành Bết-lê-hem, có một căn phòng mà ngƣời ta 

nói rằng Đức Chúa Jêsus đã sanh ra ở đó. Theo một truyền thoại thời xƣa, thì chính 

căn phòng nầy là một phần tòa nhà tổ tiên của Đa-vít, và -- trƣớc Đa-vít-- của Bô-ô 

và Ru-tơ. Vậy, theo truyền thoại nầy, Bô-ô đã cƣới Ru-tơ làm vợ và bắt đầu cấu tạo 

gia tộc sẽ đƣa Đấng Christ vào thế gian nầy trong chính căn phòng mà 1100 năm 

sau, Đấng Christ đã giáng sanh tại đó. 

Gia hệ (4:17-22) tỏ ra con trai của Ru-tơ là Ô-bết, con trai của Ô-bết là Y-sai, và 

con trai của Y-sai là Đa-vít; chính cốt vì gia hệ đó mà sách Ru-tơ đã đƣợc chép ra. 

Từ đó trở đi, ý tƣởng của Cựu Ƣớc qui tụ vào Vua của các vua hầu đến sẽ sanh ra 

trong dòng dõi Đa-vít. Và chính Ru-tơ đã mở đầu cho dòng dõi ấy.  

================================ 

 

I Sa-mu-ên  

Tổ chức vƣơng quốc Sa-mu-ên -- Sau-lơ -- Đa-vít Sa-mu-ên là điểm nối liền Các 

quan xét với chế độ vƣơng quốc Niên hiệu: Khoảng 1100-1050 T.C. Sân khấu của 

chức vụ Sa-mu-ên  

 

Ra-ma cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 6 dặm về phía Bắc, là nơi Sa-mu-ên ra đời, 

thi hành quyền tƣ pháp và đƣợc an táng (ISa1Sm 1:19, 7:17, 25:1). 

Bê-tên, cách Ra-ma chừng 5 dặm về phía Bắc, là văn phòng của Sa-mu-ên ở phía 

Bắc. Bê-tên là một trong bốn điểm cao nhứt trong xứ, ba nơi kia là Ê-banh, 

Hếp-rôn và Mích-ba. Từ Bê-tên, ta thấy phong cảnh của xứ đẹp tuyệt. Tại đây, 800 

năm trƣớc, Gia-cốp đã thấy chiếc thang bắc lên trời. Về sau, Bê-tên trở thành trung 

tâm thờ lạy con bò con bằng vàng (IVua 1V 12:28, 29). 

Mích-ba, cách Ra-ma 3 dặm về phía Đông, ở trên núi Neby Samwil (nghĩa là 

"đấng tiên tri Sa-mu-ên), là văn phòng phía Tây của Sa-mu-ên. Tại đây, Sa-mu-ên 

dựng phiến đá "Ê-bên-Ê-xe" (ISa1Sm 7:12). Trên sƣờn phía Bắc của núi nầy là 

Ga-ba-ôn, tại đây lâu lắm về trƣớc, Giô-suê đã làm cho "mặt trời dừng lại." 

Ghi-bê-a (ngày nay tên là Tell-el-Ful ), ở khoảng giữa Ra-ma và Giê-ru-sa-lem, là 

quê hƣơng của Sau-lơ. 

Bết-lê-hem cách Ra-ma 12 dặm về phía Nam, là nơi Đa-vít sanh ra, và về sau là 

nơi Đức Chúa Jêsus giáng sanh. 

Si-lô cách Ra-ma chừng 15 dặm về phía Bắc, là nơi đặt Đền tạm từ đời Giô-suê 

đến đời Sa-mu-ên; cũng là nơi Sa-mu-ên hầu việc Đức Chúa Trời lúc còn thơ ấu. 

Ki-ri-át-Giê-a-rim cách Ra-ma chừng 8 dặm về phía Tây nam, là nơi đặt hòm giao 

ƣớc sau khi từ xứ Phi-li-tin trở về.  
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ISa1Sm 1:1-2:11 -- Sa-mu-ên sanh ra  

Cha mẹ ông là ngƣời Lê-vi (ISu1Sb 6:33-38). Mẹ ông, là An-ne, đáng đƣợc ta tôn 

kính hết sức. Bà treo gƣơng từ mẫu cao quí, và con trai bà đã trở thành một nhơn 

vật cao thƣợng và thanh khiết nhứt trong lịch sử.  

Bí Chú Khảo Cổ: Si-lô (ISa1Sm 1:3) 

Giô-suê đặt Đền tạm tại Si-lô (Gios Gs 18:1). 

Từ năm nầy qua năm khác, dân Y-sơ-ra-ên lên Si-lô để dâng tế lễ (ISa1Sm 1:3). 

Đa-vít đem hòm giao ƣớc về thành Giê-ru-sa-lem (IISa 2Sm 6:15), khoảng 1000 

năm T.C.. 

Giê-rê-mi (Gie Gr 7:12-15), chừng 600 năm T.C., chép rằng Si-lô đã bị phá hủy. 

Các khúc sách trên đây hàm ý rằng Si-lô là một đô thị quan trọng từ đời Giô-suê 

đến đời Đa-vít, nhƣng sau đó, vào khoảng 600 năm T.C., nó đã bị hủy phá, trở 

thành hoang vu, và không còn nữa. 

Năm 1922-1931, một phái đoàn Đan-mạch tìm thấy trong di tích của thành Si-lô 

những mảnh đồ gốm khoảng 1200-1050 T.C., làm chứng cho nền văn hóa 

Y-sơ-ra-ên, nhƣng không một chứng cớ nào tỏ ra có ngƣời ở trƣớc đó và sau đó, 

mãi tới khoảng 300 năm T.C. mới có. Albright cho rằng Si-lô bị hủy phá vào 

khoảng 1050 năm T.C.. Vậy, các cuộc đào bới phù hợp với những lời Kinh Thánh 

chép về thành Si-lô.  

ISa1Sm 2:12-36 -- Báo cáo thay đổi ban thầy tế lễ  

Câu 31-35 dƣờng nhƣ ứng dụng trực tiếp cho Sa-mu-ên, là ngƣời kế vị Hê-li làm 

Quan xét và cũng tạm quyền thầy tế lễ nữa (7:9, 9:11-14) nhƣng mấy câu nầy 

dƣờng nhƣ cũng chỉ về một ban thầy tế lễ sẽ còn "luôn luôn" (câu 35). 

Mấy câu nầy đƣợc ứng nghiệm khi Sa-lô-môn cất chức A-bia-tha, thuộc gia đình 

Hê- li, mà trao cho Xa-đốc, thuộc một nhánh khác của gia tộc A-rôn (IVua 1V 

2:27, ISu1Sb 24:3, 6). 

Nhƣng mấy câu nầy đƣợc ứng nghiệm tối hậu trong chức Thầy tế lễ đời đời của 

Đấng Christ. Trong đoạn 8, 9, 10, chúng ta thấy thể nào Sa-mu-ên đã khởi xƣớng 

một cuộc cải cách chánh thể từ chế độ Các quan xét qua chế độ quân chủ. Dƣới chế 

độ quân chủ, chức vua và chức thầy tế lễ đƣợc phân biệt rõ rệt. Ở câu 35 đây có 

hứa cho một ban thầy tế lễ đời đời thể nào, thì cũng một thể ấy, ở IISa 2Sm 7:16, 

Đa-vít đƣợc Đức Chúa Trời hứa ban cho ngôi vua đời đời. Cả chức Thầy tế lễ đời 

đời và ngôi Vua đời đời chỉ trƣớc về Đấng Mê-si, -- hai chức nầy hiệp một trong 

Đấng Christ, vì chính Ngài trở nên Thầy tế lễ đời đời và Vua đời đời của loài 

ngƣời. 

Sự tạm thời hiệp nhứt chức Quan xét và chức thầy tế lễ trong cá nhơn Sa-mu-ên 

đang khi từ chế độ Quan xét chuyển qua chế độ quân chủ, dƣờng nhƣ là một hình 

bóng lịch sử về sự hiệp nhứt tối hậu của hai chức vụ ấy trong Đấng Christ.  
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ISa1Sm 3:1-21-- Sa-mu-ên đƣợc kêu gọi làm tiên tri  

Sa-mu-ên là một "tiên tri" (3:20). Ông hành chức thầy tế lễ, vì đã dâng của lễ (7:9). 

Ông cũng "đoán xét" dân Y-sơ-ra-ên (7:15-17), tuần hành tới Bê-tên, Ghinh-ganh, 

Mích-ba, và đặt văn phòng chánh tại Ra-ma. Ông là "Quan xét" sau chót, là "Tiên 

tri" thứ nhứt, và là ngƣời sáng lập "nền quân chủ;" ông là ngƣời duy nhứt cầm 

quyền cai trị từ đời Hê-li đến đời Sau-lơ. Sứ mạng chánh yếu của ông là tổ chức 

vƣơng quốc. 

Chánh thể dƣới đời các Quan xét đã thất bại (xem lời chú giải mở đầu sách Các 

quan xét). Trải 300 năm, dân Y-sơ-ra-ên ít tấn bộ trong sự phát triển quốc gia. Vậy 

nên Đức Chúa Trời dấy Sa-mu-ên lên để thống nhứt quốc gia dƣới quyền của một 

vua (xem thêm các đoạn 8, 9, 10).  

Các Tiên tri  

Danh từ "Tiên tri" thƣờng dùng trƣớc thời Sa-mu-ên, tỉ nhƣ ở SaSt 20:7 và XuXh 

7:1. Nhƣng dƣờng nhƣ Sa-mu-ên là ngƣời sáng lập một ban tiên tri chánh thức, và 

có mở trƣờng hoặc "thần đạo học viện" trƣớc nhứt tại Ra-ma (ISa1Sm 19:20); về 

sau, có những trƣờng nhƣ vậy tại Bê-tên, Giê-ri-cô, và Ghinh-ganh (IIVua 2V 2:3, 

5, 4:38). Ban thầy tế lễ đã hoàn toàn bại hoại; vậy, đồng thời với sự tổ chức vƣơng 

quốc, Sa-mu-ên mở những trƣờng nầy dƣờng nhƣ để kiểm soát phần đạo đức của 

các thầy tế lễ và các vua. 

Những tiên tri nầy hành chức trải qua 300 năm trƣớc thời kỳ các Tiên tri viết 17 

quyển sách cuối cùng của Cựu Ƣớc. Họ đƣợc gọi là "Tiên tri nói" để phân biệt với 

các "tiên tri viết" sách. 

Những tiên tri "nói" quan trọng nhứt là: Sa-mu-ên, ngƣời tổ chức vƣơng quốc; Na- 

than, cố vấn của Đa-vít; A-bi-gia, cố vấn của Giê-rô-bô-am; Ê-li và Ê-li-sê, hai 

ngƣời đã tranh đấu kịch liệt chống sự thờ tà thần Ba-anh. 

ISa1Sm 4:1-7:17-- Hòm giao ƣớc bị quân Phi-li-tin bắt lấy và đƣợc trả lại  

Sau khi bị quân Phi-li-tin bắt lấy, thì hòm giao ƣớc không hề đƣợc đƣa về Si-lô 

nữa. Từ đó trở đi, Si-lô không còn là một nơi quan trọng nữa. Hòm giao ƣớc ở các 

đô thị Phi-li-tin 7 tháng; trong thời gian đó, nhiều tai vạ giáng trên ngƣời Phi-li-tin, 

nên chúng quyết định trả lại cho dân Y-sơ-ra-ên. 

Hòm giao ƣớc đƣợc đƣa về Bết-sê-mết, rồi về Ki-ri-át-Giê-a-rim, và hòm ở tại đây 

20 năm (7:2). Về sau, Đa-vít thỉnh hòm về Giê-ru-sa-lem, và dựng cho hòm giao 

ƣớc một cái trại (IISa 2Sm 6:12, IISu 2Sb 1:4), và hòm giao ƣớc cứ ở đó cho đến 

khi Sa-lô-môn xây xong Đền thờ. Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa hủy phá thành 

Giê-ru-sa-lem, thì ta không biết chi về lịch sử hòm giao ƣớc nữa. 

Sau khi hòm giao ƣớc dời khỏi Si-lô, thì Đền tạm lúc ở Nóp (ISa1Sm 21:1, Mac 

Mc 2:26), lúc ở Ga-ba-ôn (ISu1Sb 21:29), cho đến khi Sa-lô-môn đƣa vào trong 

Đền thờ (IVua 1V 8:4). 

Sau khi hòm giao ƣớc từ xứ Phi-li-tin trở về, thì do Đức Chúa Trời trực tiếp giúp 
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đỡ, Sa-mu-ên đã đánh cho quân Phi-li-tin đại bại tại chính chỗ chúng đã chiếm 

hòm giao ƣớc (ISa1Sm 4:1, 7:12).  

ISa1Sm 8:1-10:27-- Tổ chức vƣơng quốc  

Cho tới lúc nầy, chánh thể của quốc gia Y-sơ-ra-ên là "Thần chánh" (Théocratie ). 

Trong một thế giới tham tàn mà mọi dân tộc chuyên nghề cƣớp bóc và chỉ có luật 

pháp của bạo lực đƣợc thừa nhận, một quốc gia muốn tồn tại tất phải khá hùng 

mạnh. Vậy, chiều theo lề thói của loài ngƣời, Đức Chúa Trời đã để cho dân Ngài 

Thống Nhứt dƣới quyền cai trị của một vua, y nhƣ các dân khác. Vua thứ nhứt, là 

sau-lơ, đã thất bại. Nhƣng vua thứ hai, là Đa-vít, đã thành công mỹ mãn.  

Bí Chú Khảo Cổ: Nhà của Sau-lơ ở Ghi-bê-a (10:26) 

Năm 1922-23, ông Albright tìm thấy di tích của thành trì mà Sau-lơ đã xây cất tại 

Ghi-bê-a, trong địa tằng 1000 năm T.C.. 

Bản đồ số 37  

11:1-15:35-- Sau-lơ làm vua  

Sau-lơ thuộc về chi phái Bên-gia-min; đƣơng thời các Quan xét, chi phái nầy đã 

gần bị tuyệt diệt; ông sanh trƣởng tại thành Ghi-bê-a, là nơi tai họa khủng khiếp đã 

nhóm lên. 

Cao lớn, đẹp đẽ và khiêm tốn, Sau-lơ đã bắt đầu đời trị vì bằng một trận toàn thắng 

dân Am-môn. Mọi sự nghi ngờ đối với "dòng vua mới" đã tiêu tan. Quốc gia 

dƣờng nhƣ cứ đà ấy tiến tới bậc hùng cƣờng. 

Rồi Sa-mu-ên long trọng cảnh cáo dân và vua chớ có quên bỏ Đức Chúa Trời, lời 

cảnh cáo nầy đƣợc xác nhận bằng một trận bão tố có sấm sét lạ lùng (đoạn 12). 

Lầm lỗi thứ nhứt của Sau-lơ (đoạn 13).-- Sự thành công của ông đã bốc lên đầu 

ông rất mau chóng. Sự khiêm tốn nhƣờng chỗ cho sự kiêu căng. Ông dâng của lễ, 

là việc dành riêng cho các thầy tế lễ. Đó là dấu hiệu thứ nhứt tỏ ra Sau-lơ tự thị và 

tự cho là quan trọng. 

Lầm lỗi thứ hai của Sau-lơ (đoạn 14).-- Ông dại dột ra lịnh cấm quân đội ăn và dại 

dột lên án xử tử Giô-na-than, tỏ cho nhơn dân thấy vua của họ khờ khạo dƣờng 

nào! 

Lầm lỗi thứ ba của Sau-lơ (đoạn 15).-- Ông cố ý không vâng lời Đức Chúa Trời 

trong vấn đề ngƣời A-ma-léc. Vì cớ ấy, ông nghe Sa-mu-ên tuyên án khủng khiếp 

rằng: "Bởi ngƣơi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngƣơi, 

không cho ngƣơi làm vua" (câu 23).  

16:1-23-- Đa-vít đƣợc bí mật xức dầu làm vua  

Không thể xức dầu cho Đa-vít công khai, e Sau-lơ giết ông. Mục đích sự xức dầu 

nầy là hiến cho Đa-vít cơ hội tự huấn luyện làm vua. Từ ngày đó trở đi, Đức Chúa 

Trời chăm lo cho Đa-vít (câu 13). 
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Đa-vít là ngƣời nhỏ thấp, da dẻ hồng hào, vẻ mặt xinh đẹp, có sức khỏe lạ lùng và 

cá tánh rất hấp dẫn. Ông là một chiến sĩ, nói năng khôn khéo, rất can đảm, rất có 

khả năng về âm nhạc, và rất sùng đạo. 

Vì ông nổi danh nhạc sĩ, nên Sau-lơ chú ý đến ôn; vả lúc đó, Sau-lơ không biết 

rằng Đa-vít đã đƣợc xức dầu để kế vị mình. Ông đƣợc dùng làm ngƣời vác binh 

khí cho Sau-lơ. Do đó, ông đƣợc giao thiệp với vua và các cố vấn của vua, đƣợc cơ 

hội học tập thuật cai trị và chiến tranh.  

17:1-58-- Đa-vít và Gô-li-át  

Dƣờng nhƣ lần đầu tiên, Đa-vít chỉ ở triều đình của Sau-lơ ít lâu và ông đã trở về 

Bết-lê-hem; mấy năm trôi qua, trong thời gian ấy mặt mày Đa-vít đổi khác đến nỗi 

Sau-lơ không nhận biết ông nữa (câu 55-58). 

Sô-cô, nơi Gô-li-át đóng trại, cách Bết-lê-hem chừng 15 dặm về phía Tây. Gô-li-át 

cao chừng 2 thƣớc 70 phân, và bộ giáp trụ của hắn cân nặng chừng 70 cân tây, 

riêng mũi cây lao của hắn cân nặng hơn 8 cân tây. Với cây gậy và cái trành ném 

đá, Đa-vít tính hạ Gô-li-át, thì thật là một hành động vô cùng táo bạo và tuyệt đối 

tin cậy Đức Chúa Trời. Sự đắc thắng của ông làm cho toàn dân sửng sốt, kinh 

ngạc. Lập tức Đa-vít đƣợc làm phò mã của Sau-lơ, thống suất quân đội, và trở nên 

vị anh hùng đƣợc toàn dân quí mến.  

18:1-20:43-- Sau-lơ ganh ghét Đa-vít  

Đa-vít đƣợc nhơn dân hâm mộ, nên Sau-lơ xây qua chống nghịch ông. Nhiều lần 

Sau- lơ toan giết ông đi. Đa-vít chạy trốn, và lẩn tránh trong vùng núi non suốt 

mấy năm. 

Tình bằng hữu của Giô-na-than với Đa-vít (đoạn 20).-- Giô-na-than là ngƣời sẽ 

đƣợc kế ngôi vua. Chàng đã toàn thắng quân Phi-li-tin (đoạn 14) và có tâm tình cao 

thƣợng; đó là bằng cớ xác đáng tỏ ra chàng sẽ là một bậc minh quân. Nhƣng chàng 

biết Đức Chúa Trời đã phong cho Đa-vít làm vua. Một cách tuyệt mỹ, chàng đã tự 

xóa bỏ mình đi, không màng quyền kế vị, và một cách vô kỷ, chàng đã tận tụy với 

địch thủ của mình, -- những cái đó tạo thành một truyện tình bằng hữu cao thƣợng 

nhứt và tốt đẹp nhứt trong lịch sử.  

21:1-27:12-- Đa-vít trốn khỏi Sau-lơ  

Thầy tế lễ ở thành Nóp ban bánh thánh cho Đa-vít đang trốn tránh, và Đức Chúa 

Jêsus đã nhắc đến việc ấy ở sách Mat Mt 12:4. Đoạn, Đa-vít trốn qua khu vực của 

ngƣời Phi-li-tin và giả dạng điên. Cảm thấy nguy hiểm, ông lại chạy tới hang đá 

A-đu-lam, ở miền Tây lãnh thổ của chi phái Giu-đa, rồi tới xứ Mô-áp, rồi trở lại 

miền Nam đất Giu-đa, tại Kê-hi-la, Xíp và Ma-ôn. Ông đã tụ tập đƣợc 600 đồ đệ, 

và Sau-lơ vẫn đuổi theo ông bén gót, nhƣng ông luôn luôn thoát khỏi. Ông đã viết 

nhiều Thi Thiên trong thời kỳ nầy. 

Tại Ên-ghê-đi, Sau-lơ mắc bẫy; nhƣng Đa-vít tha chết cho Sau-lơ, vì không chịu 
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lên ngôi vua bằng cách làm đổ huyết. Đa-vít cũng tha chết cho Sau-lơ một lần nữa 

tại Xíp. Sau-lơ nhìn nhận mình là kẻ "điên cuồng" (ISa1Sm 26:21), nhƣng ông cứ 

điên cuồng mãi. 

Tại Ma-ôn, A-bi-gia-in, một ngƣời nữ giàu có, khôn khéo và phong nhã, đã trở 

thành vợ của Đa-vít. Rốt lại, Đa-vít lại đi ẩn náu trong xứ Phi-li-tin, và cứ ở đó cho 

tới khi Sau-lơ qua đời.  

ISa1Sm 28:1-31:13-- Sau-lơ qua đời  

Quân Phi-li-tin xâm lăng xứ Y-sơ-ra-ên, và đóng trại tại Ghinh-bô-a. Một vua chúa 

Phi-li-tin muốn Đa-vít và đồ đệ của ông đi cùng với họ. Nhƣng các quan trƣởng 

khác không tin cậy Đa-vít. Vậy, Đa-vít ở lại hậu phƣơng, và cùng 600 chiến sĩ 

phòng vệ miền Nam, chống lại ngƣời A-ma-léc. 

Trong khi ấy, Sau-lơ hoàn toàn khiếp sợ, bèn nhờ một bà bóng ở Ên-đô-rơ làm 

trung gian để phỏng vấn thần linh của Sa-mu-ên. Bài tƣờng thuật đơn sơ và thành 

thật dƣờng nhƣ ngụ ý rằng thần linh của Sa-mu-ên thật đã hiện về. Tuy nhiên, 

ngƣời ta có ý kiến khác nhau, kẻ cho rằng sự hiện hồn đó là thật, kẻ cho là giả. Dầu 

sao, Sau-lơ đã bỏ mạng trong trận đánh nầy. Ông đã trị vì 40 năm (Cong Cv 

13:21).  

Bí Chú Khảo Cổ: Binh khí của Sau-lơ (ISa1Sm 31:10) 

Câu Kinh Thánh trên đây chép rằng "chúng để binh khí của Sau-lơ tại trong đền 

thờ Át-tạt-tê" ở Bết-san, và ở ISu1Sb 10:10 chép rằng "đầu ngƣời thì đóng đinh 

treo trong chùa Đa-gôn." 

Bết-san (Beisan ) ở ngay phía Đông núi, ở chỗ thung lũng sông Giô-đanh và thung 

lũng Rít-ghê-ên gặp nhau, trên ngã tƣ những con đƣờng chính cao hơn hai thung 

lũng ấy. Năm 1921-30, tại Bết-san, trong địa tằng 1000 năm T.C., phái đoàn của 

Bảo tàng viện Đại học đƣờng Pennsylvania khám phá đƣợc di tích của một miễu 

thờ Át-tạt-tê và một miễu thờ Đa-gôn, -- chính là hai nơi mà binh khí và đầu của 

Sau-lơ đã bị treo. Ít ra, đó cũng là bằng cớ tỏ ra có những miễu thờ nhƣ vậy tại 

Bết-san đƣơng thời Sau-lơ.  

================================== 

 

II Sa-mu-ên  

Đời trị vì của Đa-vít Đa-vít là đầu của một triều vua đời đờI  

IISa 2Sm 1:1-6:23 Đa-vít buồn rầu vì cớ Sau-lơ tử trận. Đa-vít đƣợc tôn làm vua 

miền đất Giu-đa. Giao chiến 7 năm với Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ. Đa-vít đƣợc tôn 

làm vua cả nƣớc Y-sơ-ra-ên. Giê-ru-sa-lem đƣợc chọn làm thủ đô toàn quốc. Hòm 

giao ƣớc đƣợc đƣa về Giê-ru-sa-lem.  
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7:1-29-- Đức Chúa Trời hứa ban cho Đa-vít ngôi vua đời đời  

Cựu Ƣớc là truyện tích về Đức Chúa Trời đối xử với quốc gia Hê-bơ-rơ cốt để một 

ngày kia, họ có thể ban phƣớc cho muôn dân. 

Truyện tích nầy lần lần phát triển, thì có lời giải thích rằng quốc gia Hê-bơ-rơ sẽ 

bởi gia tộc Đa-vít mà ban phƣớc cho muôn dân. 

Truyện tích nầy phát triển hơn nữa, thì có lời giải thích thêm rằng gia tộc Đa-vít sẽ 

ban phƣớc cho thế giới do trung gian của một Vua Cao Trọng, ngày kia sẽ sanh ra 

trong gia tộc ấy: Chính Ngài sẽ sống đời đời và sáng lập một Nƣớc Vô Cùng Tận. 

Trong đoạn 7 của sách II Sa-mu-ên nầy, bắt đầu một loạt nhiều lời hứa rằng gia tộc 

Đa-vít sẽ cai trị dân Đức Chúa Trời cho đến đời đời; nghĩa là từ gia tộc Đa-vít sẽ 

phát xuất một triều vua mà tuyệt điểm là một Vua Đời Đời. Dƣới đây là một vài lời 

hứa thuộc loại ấy. 

"Ngôi ngƣơi sẽ đƣợc vững lập đến mãi mãi" (7:16). (Đức Chúa Trời phán với 

Đa-vít ). 

"Nhƣợc bằng các con trai ngƣơi cẩn thận về đƣờng lối mình, hết lòng, hết ý theo lẽ 

thật mà đi ở trƣớc mặt Ta, thì ngƣơi sẽ chẳng hề thiếu ngƣời ngồi trên ngôi 

Y-sơ-ra-ên (IVua 1V 2:4). (Đức Chúa Trời phán với Đa-vít. Lời hứa nầy thoạt tiên 

có điều kiện, nhƣng về sau là bất biến, vì Vua đời đời đã giữ trọn điều kiện ). 

"Con trai mà ngƣơi sẽ sanh ra,... tên nó sẽ là Sa-lô-môn;... Ta sẽ lập ngôi nƣớc nó 

trên Y-sơ-ra-ên đƣợc bền vững đời đời" (ISu1Sb 22:8, 9, 10). (Đức Chúa Trời phán 

với Đa-vít ). 

"Nếu ngƣơi khứng đi trƣớc mặt Ta nhƣ Đa-vít, cha ngƣơi đã làm,... thì Ta sẽ lập 

nƣớc ngƣơi đƣợc bền vững, y theo lời ƣớc Ta đã kết với Đa-vít, cha ngƣơi, mà 

rằng: Ngƣơi sẽ chẳng hề thiếu ngƣời quản trị Y-sơ-ra-ên" (IISu 2Sb 7:17, 18). 

(Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn ). 

"Ta đã lập giao ƣớc cùng kẻ đƣợc chọn của Ta, Ta đã thề cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ Ta, 

mà rằng: Ta sẽ lập dòng dõi ngƣơi đến mãi mãi, và dựng ngôi ngƣơi lên cho vững 

bền đến đời đời... 

Lại Ta cũng sẽ làm ngƣơi thành Con Trƣởng nam ta, Vua cao hơn hết các vua trên 

đất... 

Lập cùng ngƣơi giao ƣớc Ta cho vững bền. ta cũng sẽ làm cho dòng dõi ngƣơi còn 

đến đời đời, và ngôi ngƣơi còn lâu dài bằng các ngày của trời... 

Ta sẽ không hề bội giao ƣớc Ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng Ta. Ta 

đã chỉ sự thánh Ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít... Ngôi ấy 

sẽ đƣợc lập vững bền mãi mãi" (Thi Tv 89:3, 4, 27-29, 34-37). 

"Đức Giê-hô-va đã thề quyết với Đa-vít, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: Ta sẽ 

đặt trên ngôi ngƣơi một con ngƣơi sanh ra" (132:11). 

"Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ,... đến nỗi chúng 

nó sẽ thâu đƣợc... hết thảy các nƣớc đƣợc xƣng bởi Danh Ta, Đức Giê-hô-va phán 

vậy" (AmAm 9:11, 12). 
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"Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; 

quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ đƣợc xƣng là Đấng Lạ lùng, là Đấng 

Mƣu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình an. 

Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít" 

(EsIs 9:5-7). 

"Có một Chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái... đứng lên làm 

cờ cho muôn dân, các nƣớc đều tìm đến Ngài" (11:1, 10). 

"Hỡi Bết-lê-hem (thành Đa-vít),... từ nơi ngƣơi sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong 

Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xƣa, từ trƣớc vô cùng... Ngài sẽ làm lớn 

cho đến các đầu cùng đất" (MiMk 5:1-3). 

"Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va... Đức Giê-hô-va phán: Nầy, 

những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh Công bình. Ngài sẽ 

cai trị làm Vua... Ngƣời ta sẽ xƣng Danh Đấng ấy là: Đức Giê-Hô-Va Sự Công 

Bình Chúng Ta " (Gie Gr 22:29, 23:5-6). 

"Nếu các ngƣơi có thể phá giao ƣớc ban ngày của Ta, đến nỗi chẳng có ngày và 

đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ƣớc của Ta với Đa-vít" (Gie Gr 

33:20, 21). 

"Nầy, quả thật, ta sẽ làm cho đầy tớ Ta, là Chồi, dấy lên... Ta sẽ cất sự gian ác khỏi 

đất nầy trong một ngày" (XaDr 3:8, 9). 

"Có một ngƣời tên là Chồi mống,... ngƣời ấy sẽ xây Đền thờ Đức Giê-hô-va; và 

chính ngƣời sẽ đƣợc sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình... Quyền thế Ngài 

sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất" (XaDr 6:12, 

13, 9:10). 

"Trong ngày đó,... nhà Đa-vít sẽ nhƣ Đức Chúa Trời... Trong ngày đó sẽ có một 

Suối mở ra cho nhà Đa-vít,... vì tội lỗi và sự ô uế" (XaDr 12:8, 13:1). 

Nhƣ vậy, lời hứa rằng một Vua đời đời sẽ dấy lên từ gia tộc Đa-vít đƣợc nhắc đi 

nhắc lại cho Đa-vít và Sa-lô-môn, trong các Thi Thiên, bởi các đấng tiên tri A-mốt, 

Ê-sai, Mi-chê, Giê-rê-mi và Xa-cha-ri, trải qua một thời kỳ gần 500 năm. 

Rồi khi kỳ hạn đã trọn, thiên sứ Gáp-ri-ên đƣợc sai đến thành Na-xa-rét, gặp ma-ri, 

thuộc dòng Đa-vít, mà phán rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngƣơi đã đƣợc ơn trƣớc 

mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngƣơi sẽ chịu thai và sanh một Con Trai, mà đặt tên là 

JÊSUS. Con Trai ấy sẽ nên tôn trọng, đƣợc xƣng là Con của Đấng Rất cao; và 

Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì 

đời đời nhà Gia-cốp, Nƣớc Ngài vô cùng" (LuLc 1:30-33). 

Trong Con Trai Nầy, các lời hứa cho Đa-vít sẽ đƣợc ứng nghiệm.  

IISa 2Sm 8:1-10:19-- Các cuộc đắc thắng của Đa-vít  

Sau khi Sau-lơ qua đời, thì Đa-vít đƣợc tôn làm vua đất Giu-đa, đóng đô tại Hếp 

rôn. 7 năm sau, ông đƣợc tôn làm vua cả nƣớc Y-sơ-ra-ên. Lúc lên ngôi vua, ông 

đƣợc 30 tuổi. Ông trị vì đất Giu-đa 7 năm rƣỡi, và trị vì cả nƣớc Y-sơ-ra-ên 33 
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năm; tổng cộng là 40 năm (5:3-5). Lúc qua đời, ông đƣợc 70 tuổi. 

Sau khi lên làm vua cả nƣớc Y-sơ-ra-ên ít lâu, Đa-vít thiên đô về Giê-ru-sa-lem. 

Từ thời Giô-suê, chỉ có Giê-ru-sa-lem đƣơng đầu đƣợc với quân lực Y-sơ-ra-ên. Vì 

thành nầy ở vị trí không ai chiếm đƣợc và vì có truyền thoại về Mên-chi-xê-đéc, là 

thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, nên Đa-vít cho rằng nó đáng làm thủ đô toàn 

quốc hơn hết. Ông bèn chiếm lấy Giê-ru-sa-lem, đem hòm giao ƣớc của Đức Chúa 

Trời vào đó, và lập kế hoạch xây cất Đền thờ (đoạn 5, 6, 7). 

Đa-vít giao chiến rất thắng lợi. Ông hoàn toàn khắc phục các dân Sy-ri, Phi-li-tin, 

Mô-áp, Ê-đôm, Am-môn, A-ma-léc và mọi nƣớc lân cận thù địch ở giữa Ai-cập và 

sông Ơ-phơ-rát. "Hễ nơi nào Đa-vít đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho ngƣời đƣợc 

thắng" (8:6).  

11:1-12:31-- Đa-vít và Bát-sê-ba  

Đây là vết đen thui trên cuộc đời Đa-vít: Ông phạm tội ngoại tình rồi cố sát để che 

giấu tội ngoại tình ấy. Sự hối hận làm cho lòng ông tan vỡ. Đức Chúa Trời tha thứ 

cho ông, nhƣng Ngài tuyên án khủng khiếp: "Gƣơm chẳng hề thôi hủy hoại nhà 

ngƣơi" (12:10), và thật đã có nhƣ vậy. Đa-vít gặt chính cái mình đã gieo, và hơn 

nữa; thật là mùa gặt dai dẳng, nặng nhọc và cay đắng. Con gái ông, là Ta-ma, bị 

anh, là Am-môn, cƣỡng hiếp, rồi chính Am-môn lại bị anh, là Áp-sa-lôm, giết chết. 

Áp-sa-lôm cầm đầu một cuộc dấy loạn chống lại cha mình, là Đa-vít, rồi bị giết 

trong một trận đánh. Các cung phi của Đa-vít đã bị hãm hiếp công khai, cũng nhƣ 

ông đã lén lút cƣỡng hiếp vợ của vị anh hùng U-ri. Nhƣ vậy, đời trị vì vinh quang 

của Đa-vít đã bị mờ ám vì khổ nạn không dứt trong những năm sau cùng. Thật là 

một bài học quí giá cho những ai tƣởng mình có thể phạm tội, phạm tội, phạm tội, 

rồi tự gỡ thoát tội lỗi đƣợc! 

Tuy nhiên, đây là "một ngƣời theo lòng Ngài" (ISa1Sm 13:14, Cong Cv 13:22). 

Phản ứng của Đa-vít đối với tội mình tỏ ra ông thật là ngƣời nhƣ vậy. Một vài Thi 

Thiên, nhƣ Thi Tv 32:1-11, 51:1-19, đã phát sanh từ quá trình cay đắng nầy.  

IISa 2Sm 13:1-21:22-- Các khổ nạn của Đa-vít  

Ta-ma bị cƣỡng hiếp. Am-môn bị hạ sát. Áp-sa-lôm chạy trốn. Áp-sa-lôm đƣợc gọi 

về. 

Áp-sa-lôm lập mƣu cƣớp nƣớc (đoạn 15 đến 19). Chắc Áp-sa-lôm biết rằng Sa-lô- 

môn đã đƣợc chọn làm vua kế vị Đa-vít. Vậy nên chàng cố cƣớp ngôi của cha 

mình, là Đa-vít. Xét khoảng dành cho sự tƣờng thuật biến cố nầy, chắc ta thấy đây 

là một sự rối loạn lớn nhứt trong đời trị vì của Đa-vít. Nó cũng tỏ ra khuyết điểm 

của mấy cố vấn mà Đa-vít tin cậy hơn hết, và làm cho lòng ông tan nát. Nhƣng đến 

cuối cùng, Áp-sa-lôm đã bị giết, và Đa-vít lại khôi phục đƣợc ngôi vua. 

Rồi tới sự dấy loạn của Sê-ba (đoạn 20).-- Vì Áp-sa-lôm toan cƣớp ngôi, nên chắc 

oai quyền của Đa-vít trên dân chúng suy giảm đi. Vậy, Sê-ba toan lợi dụng cơ hội 

ấy, nhƣng chẳng bao lâu, hắn bị đè bẹp. Bấy giờ, quân Phi-li-tin lại trở thành bạo 
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dạn (đoạn 21), nhƣng Đa-vít lại toàn thắng.  

22:1-51-- Bài ca ngợi khen của Đa-vít  

Tại đây, cũng nhƣ trong nhiều Thi Thiên khác, Đa-vít bày tỏ lòng mình tin cậy 

Đức Chúa Trời, chẳng hề mòn mỏi, cùng lòng cảm kích vô biên đối với Đức Chúa 

Trời vì Ngài hằng săn sóc mình.  

23:1-39 -- Những lời cuối cùng của Đa-vít  

Đây là Thi Thiên cuối cùng của ông. Nó tỏ ra tâm trí Đa-vít chú trọng vào những 

gì lúc ông đi hết đƣờng đời vinh quang mà đầy hoạn nạn: Ấy là sự công bình trong 

đời trị vì của ông, việc ông trứ tác các Thi Thiên, lòng ông quí mến Lời Đức Chúa 

Trời, giao ƣớc của Đức Chúa Trời lập với ông về một triều vua đời đời, và đến 

cuối cùng, kẻ không tin thờ Đức Chúa Trời sẽ bị tiêu diệt.  

24:1-25-- Kiểm tra dân số  

Chúng ta khó thấy tại sao kiểm tra dân số trong nƣớc lại là tội lỗi. Chính Đức Chúa 

Trời đã ra lịnh kiểm tra dân số lúc bắt đầu và lúc chấm dứt 40 năm lƣu lạc trong 

đồng vắng (Dan Ds 1:2, 26:2) Có lẽ trong trƣờng hợp nầy, sự kiểm tra dân số tỏ ra 

rằng Đa-vít vốn suốt đời bền lòng và tuyệt đối tin cậy Đức Chúa Trời, nhƣng bây 

giờ lại bắt đầu sa sút mà toan nƣơng cậy sự hùng cƣờng của nƣớc mình. Sự kiểm 

tra dân số là ý tƣởng của quỉ Sa-tan (ISu1Sb 21:1). Có lẽ nó cho đó là cơ hội để 

khiến Đa-vít bỏ lòng tin cậy Đức Chúa Trời mà tự tin cậy mình. Dầu sao, Đức 

Chúa Trời coi hành động đó là một tội lỗi đáng bị hình phạt. 

Theo sự kiểm tra dân số, thì có chừng một triệu rƣỡi chiến sĩ, không kể ngƣời 

Lê-vi và ngƣời Bên-gia-min (ISu1Sb 21:5), hoặc tổng số nhơn dân chừng 5 triệu. 

Để hình phạt, Đức Chúa Trời giáng dịch lệ hành hại thành Giê-ru-sa-lem. Đa-vít 

dựng một bàn thờ tại chỗ tay của thiên sứ ngừng lại (câu 25). Và Sa-lô-môn đã xây 

cất Đền thờ tại chỗ Đa-vít dựng bàn thờ đó (IISu 2Sb 3:1).  

Đa-vít  

Tổng quát, Đa-vít là một nhơn vật vĩ đại: Ông có nhơn tánh mãnh liệt, xung động, 

tận tụy, khoan hồng đối với kẻ lầm lỗi. Ông đã làm một vài điều rất trái phép, 

nhƣng với tƣ cách một vua Đông-phƣơng, ông là ngƣời rất đáng kính chuộng. Ông 

tận tâm, tận tụy với Đức Chúa Trời và các đƣờng lối của Ngài. Trong một thế giới 

thờ lạy hình tƣợng và trong một quốc gia luôn luôn sa ngã vào sự thờ lạy hình 

tƣợng. Đa-vít đứng vững nhƣ một vầng đá về phía Đức Chúa Trời. Trong mọi 

trƣờng hợp ở đời, ông đi thẳng đến Đức Chúa Trời bởi lời cầu nguyện, cảm tạ và 

ngợi khen. Hai công trạng vĩ đại của ông là: Thực hiện vƣơng quốc và trứ tác các 

Thi Thiên.  

============================= 
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I Các Vua  

Đời trị vì của Sa-lô-môn Đền thờ Sự huy hoàng của triều đình Sa-lô-môn Thời đại 

hoàng kim của lịch sử Hê-bơ-rơ Nƣớc bị chia đôi và suy tàn Mƣời chi phái bội đạo 

Ê-li  

Trong Cựu Ƣớc tiếng Hê-bơ-rơ, sách I Các vua và II Các vua chỉ là một cuốn. Các 

dịch giả bản Septante đã chia ra làm hai. Sơ lƣợc mà nói, hai sách nầy tƣờng thuật: 

1) Đời trị vì của Sa-lô-môn. 2) Nƣớc chia làm hai và lịch sử song hành của hai 

nƣớc. 3) Lịch sử tiếp theo của nƣớc Do-thái cho đến khi bị bắt làm phu tù. 

Sách I Các vua mở đầu bằng hồi vinh quang của quốc gia Hê-bơ-rơ. Sách II Các 

vua chấm hết bằng lúc suy vong của quốc gia ấy. Cả hai sách gồm một khoảng 

chừng 400 năm, vào lối 1000-600 T.C..  

Tác giả  

Không biết ai là tác giả. Theo một truyền thoại Do-thái, thì tác giả là Giê-rê-mi. 

Dầu là ai, tác giả cũng nhiều lần nhắc đến biên niên sử của nhà nƣớc và nhiều sử 

ký khác sẵn có đƣơng thời mình, tỉ nhƣ: "Sách hành trạng của Sa-lô-môn" (IVua 

1V 11:41), "sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên" (IVua 1V 14:19), "sách sử ký của các 

vua Giu-đa" (IVua 1V 14:29). Xin xem thêm I Các vua 15:7, 23, 31; 16:5, 14, 

27,v.v... Vậy, dƣờng nhƣ có nhiều ký văn mà tác giả thánh đƣợc dọc và dùng, lẽ tự 

nhiên là có Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn ông.  

1:1-2:46-- Sa-lô-môn lên làm vua  

Sa-lô-môn là con trai của Bát-sê-ba, ngƣời mà Đa-vít đã cƣỡng chiếm làm vợ. Dầu 

không phải là con kế vị, nhƣng ông đã đƣợc Đa-vít lựa chọn, và đƣợc Đức Chúa 

Trời phê chuẩn làm ngƣời kế ngôi Đa-vít (1:30, ISu1Sb 22:9, 10). 

Dƣờng nhƣ A-đô-ni-gia, con trai thứ tƣ của Đa-vít, có hy vọng lên ngôi vua (IVua 

1V 2:15, 22 IISa 2Sm 3:3, 4) vì Am-môn, Áp-sa-lôm và có lẽ Ki-lê-áp nữa, đều đã 

qua đời. Vậy, đang khi Đa-vít hấp hối trên giƣờng và trƣớc khi Sa-lô-môn đƣợc 

chánh thức xức dầu làm vua, thì A-đô-ni-gia, đƣợc vài tƣớng lãnh của Đa-vít giúp 

đỡ, đã toan mƣu cƣớp nƣớc. Nhƣng đấng tiên tri Na-than đã cản trở mƣu nghịch 

ấy, và Sa-lô-môn đối xử với A-đô-ni-gia rất khoan hồng. Nhƣng A-đô-ni-gia cứ cố 

quyết cƣớp ngôi vua, nên chẳng bao lâu, hắn và một vài kẻ đồng lõa đã phải chết.  

IVua 1V 3:1-28-- Sa-lô-môn chọn sự khôn ngoan  

Việc nầy xảy ra tại Ga-ba-ôn (3:4). Ga-ba-ôn cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 10 

dặm về phía Tây-bắc, là nơi đặt Đền tạm và bàn thờ bằng đồng đƣơng thời ấy 

(ISu1Sb 21:29), mặc dầu hòm giao ƣớc ở Giê-ru-sa-lem (IVua 1V 3:15). Đức Chúa 

Trời bảo Sa-lô- môn hãy xin điều chi mình muốn. Sa-lô-môn xin Ngài ban cho sự 

khôn ngoan để trị dân. Lời đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài ban thƣởng cho 

ông rất trọng hậu (câu 10-12). "Ta không biết trong lịch sử có lời nào đẹp đẽ hơn 
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hứa cho đƣợc cao trọng thật, hoặc bức tranh nào đẹp đẽ hơn mô tả sự tin kính của 

thanh niên."  

4:1-34 -- Quyền thế, sự giàu có và khôn ngoan của Sa-lô-môn  

Ông đã thừa hƣởng của cha, là Đa-vít, ngôi vua của nƣớc hùng mạnh nhứt đƣơng 

thời ấy. Đây là một kỷ nguyên thái bình và thạnh vƣợng. Sa-lô-môn có những cuộc 

doanh thƣơng lớn lao, và nổi tiếng vì những tác phẩm văn chƣơng của ông. Ông đã 

viết 3000 châm ngôn, 1005 bài ca, những thiên khảo cứu về thảo mộc học, động 

vật học (câu 32, 33). Ông viết ba sách trong Kinh Thánh: Châm Ngôn, Truyền đạo, 

và Nhã Ca. Xin xem thêm ở trang sau.  

5:1-8:66-- Sa-lô-môn xây cất Đền thờ  

(Xem thêm IISu 2Sb 2:1-7:22) 

Bản đồ số 38 -- Những hàng chấm chỉ tỏ biên giới của nƣớc Sa-lô-môn.  

IVua 1V 9:1-10:29-- Sự huy hoàng của nƣớc Sa-lô-môn  

Hai đoạn nầy giải luận thêm đoạn 4. Sa-lô-môn chuyên tâm vào thƣơng mại và các 

đại công tác. Ông lập giao ƣớc với vua Ty-rơ để sử dụng hải quân của vua nầy mà 

kiểm soát sự buôn bán của Tây phƣơng. Ông có hải quân tại Ê-xi-ôn-Ghê-be, và 

kiểm soát thƣơng lộ ở phía Nam, qua xứ Ê-đôm tới xứ Ả-rập, Ấn-độ và Phi-châu. 

Ông xây dựng đế quốc của mình bằng thƣơng mại hòa bình, chớ không phải bằng 

chinh phục, võ công. 

Kỷ nguyên Đa-vít và Sa-lô-môn là hoàng kim thời đại của lịch sử Hê-bơ-rơ. Đa-vít 

là một chiến sĩ, còn Sa-lô-môn là một nhà kiến thiết. Đa-vít kiến tạo vƣơng quốc, 

còn Sa-lô-môn xây cất Đền thờ. Ở thế giới bên ngoài, đây là thời đại của Homère, 

lúc lịch sử Hy-lạp bắt đầu. Lúc đó, các nƣớc Ai-cập, A-si-ri, Ba-by-lôn ở hàng 

nhƣợc quốc, và Y-sơ-ra-ên là nƣớc hùng cƣờng nhứt thế giới. Giê-ru-sa-lem là 

thành phố đẹp đẽ nhứt, và Đền thờ là công trình kiến trúc quí giá, nguy nga nhứt 

trên mặt đất. Từ các đầu cùng đất, ngƣời ta kéo đến nghe sự khôn ngoan của 

Sa-lô-môn và thấy sự vinh hiển của ông. Nữ hoàng danh tiếng xứ Sê-ba than rằng: 

"Ngƣời ta chẳng nói đến đƣợc phân nửa!" (10:7).  

Bí Chú Khảo Cổ: Các chuồng ngựa của Sa-lô-môn  

Đây, tác giả Kinh Thánh nói đến các bầy ngựa của Sa-lô-môn (10:26, 28). 

Mê-ghi-đô là một trong những thành tại đó ông nuôi ngựa (9:15, 19). 

Tại Mê-ghi-đô, nhơn viên Đông phƣơng Học viện đã khám phá đƣợc di tích các 

chuồng ngựa của Sa-lô-môn. Ta có thể thấy những trụ bằng đá để cột ngựa Sa-lô- 

môn, và những máng cỏ cho ngựa ăn.  

Bí Chú Khảo Cổ: Vàng của Sa-lô-môn  

Kinh Thánh chép rằng số vàng cung cấp hàng năm cho Sa-lô-môn rất lớn: thuẫn 

bằng vàng, khiên bằng vàng, mọi đồ dùng trong cung điện bằng vàng, ngai của ông 
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bằng ngà voi cẩn vàng; tại Giê-ru-sa-lem, vàng "thƣờng nhƣ đá sỏi" (IISu 2Sb 

1:15, IVua 1V 10:10-22). Khoảng 5 năm sau khi Sa-lô-môn băng hà, Si-sắc, vua 

Ai-cập, đã đến chiếm hết số vàng đó đem đi (14:25, 26, IISu 2Sb 12:2, 9-11). 

Lạ lùng thay! Năm 1939 trƣớc đây, ngƣời ta đã tìm thấy xác ƣớp của Si-sắc tại 

Tanis (Ai-cập), trong một quan tài bằng đá bọc vàng, có lẽ là vàng mà ông đã lấy 

của Sa-lô-môn.  

Bí Chú Khảo Cổ: Hải quân của Sa-lô-môn tại Ê-xi-ôn-Ghê-be  

IVua 1V 9:26 chép rằng Sa-lô-môn đóng một đoàn tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be, để buôn 

bán với xứ Ả-rập, Ấn-độ và miền duyên hải phía Đông của Phi-châu. Ê-xi-ôn-Ghê- 

be ở đầu phía Bắc của vịnh Akaba, trên Biển Đỏ. 

Năm 1938-1939, Tấn sĩ Nelson Glueck, nhơn viên Đông phƣơng Khảo cứu viện 

nƣớc Mỹ, đã đào bới và xác nhận di tích của thành Ê-xi-ôn-Ghê-be. Ông tìm thấy 

di tích các lò đúc, lò rèn, nồi nấu kim thuộc và lò luyện kim thuộc của Sa-lô-môn. 

Ông cũng tìm thấy những lớp quặng đồng và quặng sắt ở gần đó, dùng để chế tạo 

dĩa, đinh, mũi cây giáo và lƣỡi câu; những thứ nầy đƣợc xuất cảng, đổi lấy ngà voi 

và vàng.  

Bí Chú Khảo Cổ: Đá xây vách của Sa-lô-môn  

Khi Sa-lô-môn xây cung điện và vách thành Giê-ru-sa-lem, thì ông dùng "đá quí và 

lớn, có hòn thì mƣời thƣớc" (7:9-12, 9:15). 

Ở góc Đông nam của khu Đền thờ, vách cao tới 25 thƣớc tây. Năm 1868, ngƣời ta 

thuốn trục xuống 26 thƣớc tây, mới tới nền đá. Nhƣ vậy, vách xây lên tới 51 thƣớc. 

Viên đá góc của nó dài 4 thƣớc rƣỡi và cao 1 thƣớc 25 phân. Việc Sa-lô-môn "lấp 

vá lại nơi hƣ lủng" (11:27) cũng đƣợc xác nhận. 

Năm 1852, ông Barkley khám phá đƣợc hầm đá, là nơi Sa-lô-môn lấy đá lớn để 

xây cất tại Giê-ru-sa-lem. Bây giờ là một cái hang đá rộng ăn lần ở dƣới phần lớn 

thành Giê-ru-sa-lem. Lối vào là một cái lỗ hẹp ở gần cổng Đa-mách. Một số viên 

đá đẽo nửa chừng còn tại đó, nhờ vậy mà ta biết phƣơng thức họ khai thác hầm đá. 

Với những cái cuốc có cán dài, họ cắt xẻ bên trên, bên dƣới và bốn cạnh. Họ khoét 

những lỗ nhỏ thành hàng, đóng nêm gỗ vào đó, rồi đổ nƣớc lên nêm. Nhƣ vậy, nêm 

nở ra và làm tung đá. Ngƣời ta cũng khoét những lỗ nhỏ trong vần đá để cặm nến 

(đèn cầy) soi sáng công nhơn làm việc lúc trời tối mịt.  

11:1-43-- Sa-lô-môn cƣới nhiều vợ và bội đạo  

Đời trị vì vinh quang của Sa-lô-môn đã bị một lỗi lầm lớn lao làm cho mờ ám: Ông 

cƣới nhiều ngƣời nữ thờ lạy hình tƣợng làm vợ. Ông có 700 hoàng hậu và 300 

cung phi (11:3) chính điều đó là một tội nặng đối với ông và với những ngƣời nữ 

kia. Chúng tôi tƣởng rằng ít ra là về phƣơng diện nầy, ngƣời khôn ngoan của mọi 

thời đại đó rõ ràng chỉ là một kẻ điên dại, tầm thƣờng. 

Nhiều ngƣời nữ nầy thờ lạy hình tƣợng, là con của các vua ngoại đạo, và đã gả cho 
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ông cốt để kết đồng minh chánh trị. Ngƣời đã xây cất Đền thờ Đức Chúa Trời cũng 

đã vì bọn vợ mình mà dựng nhiều bàn thờ ngoại đạo song song với Đền thờ kia. 

Vậy, sự thờ lạy hình tƣợng mà Đa-vít hết lòng hăng hái dẹp bỏ, đã đƣợc lập lại 

trong cung vua. Sự kiện nầy chấm dứt kỷ nguyên vinh quang mà Đa-vít đã mở đầu, 

và đƣa quốc gia vào con đƣờng suy vong. Mặt trời đã lặn trên thời đại hoàng kim 

của nƣớc Y-sơ-ra-ên. Lúc già cả, Sa-lô-môn đã dại dột mà bội đạo, -- đó là một 

cảnh tƣợng thảm thƣơng hơn hết trong Kinh Thánh. Có lẽ Đức Chúa Trời cho chép 

truyện tích cốt để nêu gƣơng cảnh xa hoa và sự khoái lạc vô tận có thể làm gì cho 

cả những ngƣời tốt hơn hết.  

IVua 1V 12:1-33-- Nƣớc bị chia hai  

Vƣơng quốc đã kéo dài 120 năm: Sau-lơ trị vì 40 năm (Cong Cv 13:21); Đa-vít 40 

năm (IISa 2Sm 5:4); và Sa-lô-môn 40 năm (IVua 1V 11:42). Sau khi Sa-lô-môn 

băng hà, thì nƣớc bị chia hai. 10 chi phái họp thành nƣớc phía Bắc, gọi là 

"Y-sơ-ra-ên." Còn chi phái Giu-đa và chi phái Bên-gia-min họp thành nƣớc phía 

Nam, gọi là "Giu-đa." Nƣớc phía Bắc kéo dài đƣợc hơn 200 năm, rồi bị ngƣời 

A-si-ri hủy diệt khoảng năm 721 T.C.. Nƣớc phía Nam kéo dài đƣợc hơn 300 năm, 

rồi bị ngƣời Ba-by-lôn hủy diệt khoảng năm 600 T.C.. 

Sự ly khai của 10 chi phái là "bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến" (12:15, 11:11, 31) để 

hình phạt sự bội đạo của Sa-lô-môn và để làm bài học cho ngƣời Giu-đa.  

Niên hiệu của nƣớc bị chia hai  

Giê-rô-bô-am 933-911 Rô-bô-am 933-916 Na-đáp 911-910 A-bi-giam 915-913 

Ba-ê-sa 910-887 A-sa 912-872 Ê-la 887-886 Xim-ri 886 Ôm-ri 886-875 A-háp 

875-854 Giô-sa-phát 874-850 A-cha-xia 855-854 Giô-ram 850-843 Giô-ram 

854-843 A-cha-xia 843 Giê-hu 843-816 A-tha-li 843-837 Giô-a-cha 820-804 

Giô-ách 843-803 Giô-ách 806-790 A-ma-xia 803-775 Giê-rô-bô-am II 790-749 

Ô-xia 787-735 Xa-cha-ri 748 Giô-tham 749-734 Sa-lum 748 Ma-na-hum 748-738 

Phê-ca-hia 738-736 A-cha 741-726  

Ma-na-se 647-642  

Giô-a-cha 608  

Giê-hô-gia-kin 597  

Tôn giáo của nƣớc phía Bắc  

Giê-rô-bô-am, vua của nƣớc phía Bắc, muốn giữ cho hai nƣớc cứ chia rẽ, nên đã 

dùng một biện pháp chánh trị. Ông lựa chọn sự thờ lạy con bò con, là tôn giáo 

Ai-cập, lấy đó làm quốc giáo cho nƣớc mình mới thành lập. Sự thờ lạy Đức Chúa 

Trời đã thâm nhiễm nƣớc Giu-đa và gia tộc Đa-vít. Vậy, con bò con xen vào, 

tƣợng trƣng cho nền độc lập của nƣớc Y-sơ-ra-ên đối với nƣớc Giu-đa. 

Giê-rô-bô-am làm cho sự thờ lạy con bò con ăn sâu vào lòng dân của nƣớc phía 

Bắc, đến nỗi nó tồn tại mãi tới khi nƣớc ấy suy sụp. 
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Sự thờ lạy tà thần Ba-anh do Giê-sa-bên đem vào thạnh hành chừng 30 năm, rồi bị 

Ê-li, Ê-li-sê và Giê-hu tuyệt diệt không hề phục hồi nữa, mặc dầu nó thỉnh thoảng 

còn dấy lên trong nƣớc Giu-đa cho đến khi ngƣời Giu-đa bị bắt làm phu tù. 

Hết thảy 19 vua của nƣớc phƣơng Bắc đi theo sự thờ lạy con bò con bằng vàng. 

Một vài vua trong số đó cũng phụng sự Ba-anh. Nhƣng không hề có một vua nào 

toan định đem dân trở về cùng Đức Chúa Trời.  

Tôn giáo của nƣớc phía Nam  

Sự thờ lạy Đức Chúa Trời. -- Dầu hầu hết các vua Giu-đa phụng sự hình tƣợng và 

đi theo đƣờng lối gian ác của các vua Y-sơ-ra-ên, nhƣng cũng có một vài ông thờ 

lạy Đức Chúa Trời, và thỉnh thoảng có những cuộc cải cách tôn giáo lớn lao trong 

nƣớc Giu-đa. Tuy nhiên, nói chung, thì mặc dầu các đấng tiên tri thƣờng cảnh cáo 

kinh khiếp, nƣớc Giu-đa cũng ngày càng chìm sâu xuống sự thờ lạy tà thần Ba-anh 

gớm ghiếc và các tôn giáo khác của ngƣời Ca-na-an cho đến khi không còn 

phƣơng cứu vãn nữa.  

Na-đáp 2 năm xấu A-bi-giam 3 năm phần nhiều xấu  

Xim-ri 7 ngày Xấu Giô-ram 8 năm Xấu  

Giê-hu 28 năm Phần nhiều xấu Ô-xia 52 năm Tốt  

Xa-cha-ri 6 tháng Xấu Ma-na-se 25 năm Xấu nhứt  

Phê-ca-hia 2 năm Xấu Giô-a-cha 3 tháng Xấu  

Ô-sê 9 năm Xấu Giê-hô-gia-kin 3 tháng Xấu  

Một vài đời trị vì song song trong một thời gian. 

Hết thảy vua Y-sơ-ra-ên phụng sự con bò con; những vua xấu nhứt thì phụng sự 

Ba- anh. 

Phần đông các vua Giu-đa thờ lạy hình tƣợng; một số ít thờ lạy Đức Giê-hô-va. 

Một vài vua xấu có một phần tốt; một vài vua tốt có một phần xấu.  

IVua 1V 13:1-14:30-- Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên (933-911 T.C.) 

Giê-rô-bô-am là một quan trƣởng mạnh dạn, tài cán và siêng năng trong chánh phủ 

của Sa-lô-môn. Ông đƣợc đấng tiên tri A-hi-gia khuyến khích và đƣợc Đức Chúa 

Trời, bởi miệng đấng tiên tri ấy, hứa ban cho ngôi vua trên 10 chi phái và một triều 

đại vững bền, miễn là ông chịu đi trong đƣờng lối của Ngài; ông bèn dấy nghịch 

cùng Sa-lô-môn, và Sa-lô-môn tìm cách giết ông. Ông chạy qua Ai-cập, đến triều 

đình Si-sắc, vua Ai-cập; có lẽ ông đã thỏa hiệp đƣợc với Si-sắc và làm cho vua nầy 

thèm muốn những kho tàng của Sa-lô-môn. 

Khi Sa-lô-môn băng hà, ông bèn trở về, lập 10 chi phái làm một nƣớc độc lập. 

Nhƣng chẳng coi lời cảnh cáo của A-hi-gia vào đâu, ông đã thiết lập ngay sự thờ 

lạy con bò con. Đức Chúa Trời sai A-hi-gia đến bảo ông rằng nhà ông sẽ bị tiêu 

diệt, và dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị dời đi khỏi xứ, bị tản lạc ở nƣớc bên kia sông 

Ơ-phơ-rát (14:10, 15). 
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Lời tiên tri lạ lùng gọi đích danh Giô-si-a từ 300 năm trƣớc khi vua nầy sanh ra 

(13:2), đã đƣợc ứng nghiệm (IIVua 2V 23:15-18). 

Sau khi nƣớc bị chia đôi, chiến tranh cứ dai dẳng, liên tục giữa nƣớc Y-sơ-ra-ên và 

nƣớc Giu-đa.  

Nƣớc phía Bắc, gọi là "Y-sơ-ra-ên" (933-721 T.C.)  

50 năm đầu: Bị nƣớc Giu-đa và xứ Sy-ri khuấy rối. 

Rồi 40 năm: Hoàn toàn thạnh vƣợng dƣới sự trị vì của nhà Ôm-ri. 

Rồi 40 năm: Sa sút rất nhiều dƣời đời trị vì của Giê-hu và Giô-a-cha. 

Rồi 50 năm: Đƣợc mở mang rộng nhứt dƣới đời trị vì của Giê-rô-bô-am II. 

30 năm sau rốt: Hỗn loạn, suy vong và bị bắt làm phu tù.  

Nƣớc phía Nam, gọi là "Giu-đa" (933-606 T.C.)  

80 năm đầu: Hoàn toàn thạnh vƣợng, thêm hùng cƣờng. 

Rồi 70 năm: Tai hại lớn, "nhập cảng" sự thờ lạy Ba-anh. 

Rồi 50 năm: Đƣợc mở mang rộng nhứt dƣới đời trị vì của Ô-xia. 

Rồi 15 năm: Dƣới đời trị vì của A-cha, phải làm chƣ hầu của nƣớc A-si-ri. 

Rồi 30 năm: Khôi phục nền độc lập dƣới đời trị vì của Ê-xê-chia. 

100 năm sau rốt: Phần lớn thời gian nầy làm chƣ hầu của nƣớc A-si-ri.  

Liên quan giữa hai nƣớc  

80 năm đầu: Đánh nhau luôn. 

Rồi 80 năm: Hòa hiếu với nhau. 

50 năm sau rốt: Thỉnh thoảng đánh nhau, cho đến khi cùng tiêu diệt.  

Các triều đại  

Nƣớc phía Bắc có 9 triều đại (các vua thuộc về một gia tộc): 1) Giê-rô-bô-am, 

Na-đáp. 2) Ba-ê-sa, Ê-la. 3) Xim-ri. 4) Ôm-ri, A-háp, A-cha-xia, Giô-ram. 5) 

Giê-hu, Giô-a-cha, Giô-ách, Giê-rô-bô-am II, Xa-cha-ri. 6) Sa-lum. 7) Ma-na-hem, 

Phê-ca-hia. 8) Phê-ca. 9) Ô-sê. Tổng cộng là 19 vua. Tính trung bình, mỗi đời trị vì 

đƣợc 11 năm. Giữa vòng họ đánh nhau rất nhiều. Trong số 19 vua nầy, có 8 ông bị 

giết. 

Ở nƣớc phía Nam chỉ có 1 triều đại, là dòng vua Đa-vít, trừ ra một kẻ chiếm ngôi, 

là A-tha-li, ngƣời nƣớc phía Bắc đã do hôn nhơn mà nhập dòng vua Đa-vít, làm 

cho sự kế vị bị gián đoạn trong 6 năm. Tổng cộng có 20 vua. Tính trung bình, mỗi 

đời trị vì đƣợc chừng 16 năm.  

IVua 1V 14:21-31 -- Rô-bô-am, vua Giu-đa. Xem thêm IISu 2Sb 10:1-19.  

IVua 1V 15:1-8 -- A-bi-giam, vua Giu-đa. Xem thêm IISu 2Sb 13:1-22  

IVua 1V 15:8-25 -- A-sa, vua Giu-đa. Xem thêm IISu 2Sb 14:1-15.  
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IVua 1V 15:25-32 -- Na-đáp, vua Y-sơ-ra-ên (911-910 T.C.) 

Con trai của Giê-rô-bô-am, "phạm tội mà Giê-rô-bô-am đã phạm." Trị vì 2 năm. Bị 

Ba-ê-sa mƣu sát, và Ba-ê-sa giết cả nhà Giê-rô-bô-am.  

15:33-16:7 -- Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên (910-887 T.C.) 

Dùng bạo lực cƣớp ngôi vua. Trị vì 24 năm. "Đi theo đƣờng của Giê-rô-bô-am, và 

tội lỗi mà Giê-rô-bô-am đã phạm." Đánh nhau với nƣớc Giu-đa. Vua Giu-đa thuê 

quân A-si-ri tấn công Ba-ê-sa.  

16:8-14 -- Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên (887-886 T.C.) 

Con trai của Ba-ê-sa. Trị vì 2 năm. Phóng túng. Bị Xim-ri hạ sát đang lúc say rƣợu. 

Xim-ri cũng giết cả nhà Ê-la.  

16:15-20 -- Xim-ri, vua Y-sơ-ra-ên (886 T.C.) 

Trị vì 7 ngày. Là võ tƣớng, nhƣng chỉ có một "công trạng," là tru diệt triều vua 

Ba-ê-sa. Tự thiêu chết.  

16:21-28 -- Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên (886-875 T.C.) 

Trị vì 12 năm. "Ăn ở tệ hơn các ngƣời tiền bối ngƣời." Tuy nhiên, ông là một vua 

có tài. Ông chiếm đƣợc địa vị cao đến nỗi lâu lắm sau đời ông, nƣớc Y-sơ-ra-ên 

còn đƣợc gọi là "Xứ của Ôm-ri." Ông đóng đô tại Sa-ma-ri. Cho tới lúc đó, thủ đô 

của nƣớc phía Bắc là Tiệt-sa (14:17, 15:33).  

Bí Chú Khảo Cổ:  

Ôm-ri. -- Phiến đá Mô-áp, khoảng năm 850 T.C., có ghi: "Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên." 

Một bi văn của Adadnirari (808-783 T.C.) có ghi: "Xứ của Ôm-ri." 

Tiêm-bi đen của Sanh-ma-na-se III (860-825 T.C.) có chép về lễ vật của Giê-hu, 

"ngƣời kế vị Ôm-ri." 

Thành Sa-ma-ri. -- 16:24 chép rằng Ôm-ri đã xây thành Sa-ma-ri. Trong đống di 

tích của thành nầy, một phái doàn của trƣờng Đại học Harvard đã tìm thấy nền 

cung điện của Ôm-ri, xây trên vầng đá, có nhiều di vật và ký văn, nhƣng không có 

gì trƣớc thời Ôm-ri; đó là bằng cớ tỏ ra ông đã xây thành nầy.  

16:29-22:40 -- A-háp, vua Y-sơ-ra-ên (875-854 T.C.) 

Trị vì 22 năm. Gian ác nhứt trong vòng các vua Y-sơ-ra-ên. Ông cƣới Giê-sa-bên, 

một công chúa Si-đôn, làm vợ; đây là một ngƣời đờn bà hung hăng, liều lĩnh, hay 

trả thù, quả cảm, yêu quái, và thật là hiện thân của ma quỉ. Nhiệt thành thờ lạy 

Ba-anh, nàng đã xây cho nó một miễu thờ tại thành Sa-ma-ri, nuôi 850 tiên tri của 

Ba-anh và Át-tạt-tê, giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, và bãi bỏ sự thờ lạy Đức 

Giê-hô-va (18:13, 19). Nàng truyền tên mình cho các nữ tiên tri về sau tìm cách 

đem các lề thói hoang dâm của sự thờ lạy hình tƣợng vào trong Hội Thánh (KhKh 

2:20).  
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Bí Chú Khảo Cổ: Xây lại thành Giê-ri-cô (IVua 1V 16:34) 

Lời tiên tri của Giô-suê 500 năm về trƣớc đã đƣợc ứng nghiệm lạ lùng (Gios Gs 

6:26). Di tích thành Giê-ri-cô tỏ ra rằng nó có ngƣời ở luôn từ thời trƣớc 

Áp-ra-ham cho tới khoảng 1400 năm T.C.; sau đó, không có dấu hiệu tỏ ra có 

ngƣời ở cho tới thế kỷ thứ 9 T.C., là thời của A-háp. Còn rất ít di tích của thời kỳ 

nầy. 

Trong địa tằng nầy, ngƣời ta tìm thấy một căn nhà lớn, có lẽ là nhà của Hi-ên 

(IVua 1V 16:34). Tìm thấy một cái chum chứa hài cốt một đứa trẻ ở chỗ xây cổng 

thành, và hai cái chum nhƣ vậy trong vách tƣờng của một căn nhà. Từ đó tới nay, 

vị trí nầy bị bỏ hoang. Thành Giê-ri-cô của Tân Ƣớc ở cách xa một dặm.  

Ê-li (IVua 1V 17:1-IIVua 2:24) 

Dành riêng 6 đoạn chép lịch sử đời trị vì của A-háp, còn hầu hết các vua khác chỉ 

đƣợc một phần đoạn mà thôi. Lý do là phần lớn 6 đoạn ấy chép truyện tích của 

Ê-li. Ê-li là ngƣời Đức Chúa Trời dùng để đáp lại A-háp và Giê-sa-bên. A-háp và 

Giê-sa-bên đã đem Ba-anh thay thế Đức Chúa Trời. Ngài bèn sai Ê-li để trừ diệt 

đạo Ba-anh hƣ hoại và tàn ác. 

"Ê-li xuất hiện rất ít, thình lình và ngắn ngủi; ông có can đảm phi thƣờng, sốt sắng 

nhƣ lửa đốt, đắc thắng rất vẻ vang, ngã lòng rất thê thảm, ra đi vinh hiển, và lại 

xuất hiện trên núi Hóa hình một cách bình tĩnh tuyệt mỹ. Những điểm ấy khiến ông 

trở thành nhơn vật vĩ đại nhứt và kỳ lạ nhứt mà nƣớc Y-sơ-ra-ên từng sản xuất 

đƣợc."  

IVua 1V 17:1-18:46 -- Hạn hán  

Đức Chúa Trời ban cho Ê-li quyền phép để đóng cửa các từng trời trong 3 năm 

rƣỡi; suốt thời gian ấy, ông đã đƣợc nuôi nấng bởi con quạ tại khe Kê-rít và bởi bà 

góa ở thành Sa-rép-ta mà vò bột và bình dầu không hề cạn. 

Việc Ê-li mạo hiểm vì đức tin trên núi Cạt-mên thật là tuyệt mỹ. Chắc bởi một 

cách nào đó, Đức Chúa Trời đã khải thị cho Ê-li rằng Ngài sẽ giáng lửa và mƣa 

xuống. Nhƣng mọi sự đó chẳng cảm hóa Giê-sa-bên chi hết.  

Bí Chú Khảo Cổ: Sự thờ lạy Ba-anh  

Nhơn viên Đông phƣơng Học viện đào bới tại Mê-ghi-đô, gần thành Sa-ma-ri, có 

tìm thấy, ở địa tằng thời A-háp, di tích của một miễu thờ nữ thần Át-tạt-tê, vợ của 

Ba-anh. Miễu thờ hai tà thần nầy thƣờng không xa nhau. Cách miễu thờ Át-tạt-tê 

chỉ mấy bƣớc, có một nghĩa địa, tại đây họ tìm thấy nhiều chum chứa hài cốt của 

con trẻ đã bị dâng làm của lễ trong miễu thờ ấy. Vậy, đủ tỏ ra tánh chất sự thờ lạy 

Ba-anh. Các tiên tri của Ba-anh và Át-tạt-tê là kẻ chánh thức hạ sát con trẻ. Vậy, 

đủ minh chứng tại sao Ê-li xử tử bọn tiên tri của Ba-anh (18:40), và giúp ta hiểu tại 

sao Giê-hu trừ diệt đạo Ba-anh, chẳng chút thƣơng xót.  
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19:1-21-- "Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. " 

Hoàn toàn chán nản, Ê-li chạy trốn tới núi Hô-rếp, là nơi 500 năm về trƣớc, Môi-se 

đã tổ chức quốc gia; và ông cầu xin Đức Chúa Trời cho mình chết đi (19:4). Đức 

Chúa Trời bèn dạy ông một bài học kỳ diệu: Ngài không ở trong "gió," hoặc trong 

"động đất," hoặc trong "lửa," nhƣng ở trong "tiếng êm dịu nhỏ nhẹ (câu 11, 12). 

Chức vụ Ê-li là một chức vụ của phép lạ, lửa và gƣơm. Ông đã đóng cửa các từng 

trời, đã đƣợc nuôi sống bởi chim quạ và bởi vò bột, bình dầu không hề cạn, đã kêu 

kẻ chết sống lại, đã làm cho lửa từ trời giáng xuống, đã dùng gƣơm giết các tiên tri 

của Ba-anh, và đã làm cho mƣa xuống khắp xứ. 

Dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời nhắm mục đích bảo Ê-li điều nầy: Dầu thƣờng khi vì 

cớ một chỗ rẽ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, cần phải có sức mạnh và bày tỏ 

quyền phép một cách đẹp mắt, nhƣng rốt lại, công việc thật của Ngài trên thế giới 

nầy không đƣợc thành tựu bởi những phƣơng thức ấy. Còn điều nầy nữa: Thƣờng 

khi Đức Chúa Trời làm và kêu gọi ngƣời ta làm những điều hoàn toàn trái với bổn 

tánh Ngài, song vì cớ một tình trạng cấp bách, thì cần phải làm nhƣ vậy. 

Mấy thế kỷ sau, Ê-li lại hiện ra cho mắt ngƣời xem thấy trên núi Hóa hình: Ông trò 

chuyện với Đấng Christ, mà ông đã dự phần mở đƣờng cho Ngài, về công cuộc lúc 

nầy đang đƣợc đƣa vào thế giới, tức là sự biến cải đời sống ngƣời ta ra giống nhƣ 

hình ảnh Đức Chúa Trời bởi "tiếng êm dịu nhỏ nhẹ" của Đấng Christ ở trong lòng 

họ.  

IVua 1V 20:1-22:54-- Sự chết của A-háp  

Ông chấm dứt đời trị vì của mình bằng sự hạ sát Na-bốt rất tàn ác; rồi ông bị giết 

trong khi giao chiến với quân Sy-ri. Đó là kết cuộc của một nhơn vật đáng khinh 

bỉ.  

Bí Chú Khảo Cổ: A-háp  

Một bi văn của Sanh-ma-na-se (860-825 T.C.) ghi rằng: "Tại Karkar, ta đã tiêu 

diệt... 2000 xe trận và 10.000 ngƣời của A-háp, vua Y-sơ-ra-ên." 

"Đền bằng ngà " của A-háp (22:39).-- Một phái đoàn của trƣờng Đại học Harvard 

đã tìm thấy di tích của đền nầy tại thành Sa-ma-ri. Vách đền giát ngà. Có hàng 

ngàn mảnh của các món đồ chạm và khảm đẹp tuyệt, nhƣ ván cửa, tấm biển, tủ và 

giƣờng. Đền nầy ở ngay trên di tích của cung điện Ôm-ri.  

22:41-50 -- Giô-sa-phát, vua Giu-đa (xem IISu 2Sb 17:1-19)  

IVua 1V 22:51-53 -- A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên (xem IIVua 2V 1:1-18)  

=============================== 

 

II Các-Vua  
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Nƣớc bị chia hai Ê-li-sê 130 năm sau rốt của nƣớc phía Bắc 250 năm sau rốt của 

nƣớc phía Nam Nƣớc Y-sơ-ra-ên bị ngƣời A-si-ri bắt làm phu tù Nƣớc Giu-đa bị 

ngƣời Ba-by-lôn bắt làm phu tù  

Sách II Các vua theo liền sách I Các vua, bắt đầu khoảng 80 năm sau khi nƣớc bị 

chia hai, và cứ ghi chép song song lịch sử của hai nƣớc ƣớc chừng 130 năm, cho 

tới khi nƣớc phía Bắc suy sụp; đoạn, cứ chép thêm lịch sử của nƣớc phía Nam 120 

năm nữa, cho tới khi nƣớc nầy cũng suy sụp. Sách nầy chép về 12 vua sau rốt của 

nƣớc phía Bắc, và 16 vua sau rốt của nƣớc phía Nam (xem dƣới I Các vua 12), 

tổng cộng thời gian chừng 250 năm, khoảng 850-600 T.C.. 

Nƣớc phía Bắc, gọi là Y-sơ-ra-ên, sụp đổ năm 721 T.C., vì tay của ngƣời A-si-ri 

đóng đô ở Ni-ni-ve (xem dƣới đoạn 17). 

Nƣớc phía Nam, gọi là Giu-đa, sụp đổ năm 600 T.C., vì tay của ngƣời Ba-by-lôn 

đóng đô tại Ba-by-lôn (xem dƣới đoạn 25). 

Ê-li và Ê-li-sê là tiên tri của Đức Chúa Trời sai đến để cố gắng cứu nƣớc phía Bắc. 

Chức vụ của cả hai ông kéo dài 75 năm, ở khoảng giữa thời kỳ của nƣớc phía Bắc, 

chừng 875-800 T.C., và trải qua 6 đời vua, là A-háp, A-cha-xia, Giô-ram, Giê-hu, 

Giô-a-cha, Giô-ách.  

IIVua 2V 1:1-18 -- A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên (885-854 T.C.) 

Truyện tích đời trị vì của vua nầy bắt đầu ở IVua 1V 22:51. Trị vì 2 năm. Cùng trị 

vì với cha mình, là A-háp, và cũng gian ác nhƣ cha. Đây chúng ta lại thấy một 

phép lạ khác của Ê-li bằng lửa (câu 9-14).  

IIVua 2V 2:1-24 -- Ê-li đƣợc biến hóa  

Ê-li là ngƣời miền Ga-la-át, quê hƣơng của Giép-thê. Ông sanh trƣởng nơi khe 

nƣớc trên núi hoang dại, trơ trọi, mặc áo choàng bằng da chiên và lông lạc đà thô 

sơ, tóc dài buông xuống sau lƣng. Sứ mạng của ông là tống đuổi đạo Ba-anh ra 

khỏi nƣớc Y-sơ-ra-ên. Có lẽ chức vụ ông kéo dài chừng 25 năm, trải qua đời trị vì 

của hai vua gian ác, là A-háp và A-cha-xia. Ông phải làm một công việc nặng nề, 

gay go và khó chịu. Ông tƣởng mình đã thất bại. Dầu ông thân mật với Đức Chúa 

Trời tới mức ít ai đạt đƣợc, nhƣng ông vẫn hoàn toàn là ngƣời y nhƣ chúng ta; ông 

đã xin Đức Chúa Trời cất mạng sống mình đi. Nhƣng Đức Chúa Trời chẳng nghĩ 

rằng ông đã thất bại. Khi ông làm xong công việc, thì Đức Chúa Trời sai một đoàn 

xe thiên sứ đến chở ông về trời cách khải hoàn. 

Ê-li vừa mới ở núi Hô-rếp, là nơi Môi-se ban bố Luật pháp. Bây giờ cảm thấy đã 

tới lúc mình ra đi, ông bèn đi thẳng tới nơi Môi-se đƣợc an táng, là núi Nê-bô 

(PhuDnl 34:1), ở phía Đông sông Giô-đanh, dƣờng nhƣ ông muốn đƣợc chôn cùng 

một chỗ với Môi-se. Chúng tôi đoán rằng Ê-li không mất nhiều thì giờ kiếm đƣợc 

Môi-se, và hai ông liền trở thành thiết hữu ở trên trời. Hai ông cũng vui mừng hơn 

hết mà trông đợi sự ngự đến của Vị Thiết Hữu cao trọng hơn mà cùng với Đấng ấy, 
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Đức Chúa Trời đã gia ơn cho phép hai ông đƣợc xuất hiện trong chốc lát trên mặt 

đất (Mat Mt 17:3). 

Ê-li là một tiên tri "lửa." Ông đã xin "lửa" từ trời giáng xuống núi Cạt-mên; ông đã 

xin "lửa" giáng xuống tiêu diệt sĩ quan và binh lính của A-cha-xia. Bây giờ ông 

đƣợc "xe lửa" rƣớc về trời. Chỉ có một ngƣời nữa là Hê-nóc, đã đƣợc cất lên nơi 

Đức Chúa Trời, không phải trải qua sự chết (SaSt 5:24). Có lẽ Đức Chúa Trời định 

dùng biến hóa của hai ông nầy để thoáng tỏ trƣớc sự biến hóa Hội Thánh trong 

ngày hân hỉ mà các xe thiên sứ sẽ ào tới và hạ thấp để thâu nhóm chúng ta đi mừng 

đón Cứu Chúa tái lâm.  

Ê-li-sê (IIVua 2V 2:1-13:25) 

Do chỉ thị của Đức Chúa Trời, Ê-li đã xức dầu cho Ê-li-sê để kế chức mình (IVua 

1V 19:16-21), và đã huấn luyện cho Ê-li-sê. Khi Ê-li đƣợc cất lên trời, thì áo 

choàng của ông rớt nhằm Ê-li-sê, và Ê-li-sê liền bắt đầu làm phép lạ nhƣ Ê-li đã 

làm. 

Nƣớc sông Giô-đanh rẽ ra cho Ê-li-sê trở về, cũng nhƣ đã rẽ ra cho Ê-li đi qua (2:8, 

14). Nguồn nƣớc ở Giê-ri-cô đã đƣợc chữa cho hết độc (IIVua 2V 2:21). 42 đứa 

con trai thờ lạy hình tƣợng ở Bê-tên đã bị gấu xé chết (2:24). Đức Chúa Trời, chớ 

chẳng phải Ê-li-sê, đã sai gấu đến. Bê-tên là trung tâm thờ lạy Ba-anh. Ta đoán 

rằng bọn con trai đó có ý nhục mạ Đức Chúa Trời của Ê-li-sê. 

Đức Chúa Trời đã ngụ ý bảo Ê-li rằng lửa và gƣơm chẳng phải là phƣơng thức 

hoàn thành công việc thật của Ngài (IVua 1V 19:12). Tuy nhiên, công việc của lửa 

và gƣơm vẫn tiếp tục. Bọn ngƣời thờ lạy Ba-anh không thể hiểu "lời nói" nào khác. 

Ê-li-sê xức dầu cho Giê-hu để tiêu diệt quốc giáo Ba-anh (IVua 1V 19:16, 17, 

IIVua 2V 9:1-10). Giê-hu đã làm việc ấy kịch liệt quá chừng (đoạn 9, 10).  

IIVua 2V 3:1-9:37-- Giô-ram, vua Y-sơ-ra-ên (854-843 T.C.) 

Trị vì 12 năm. Ông bị Giê-hu giết (9:24). Dƣới đời trị vì của ông, vua Mô-áp dấy 

loạn, mặc dầu trƣớc kia vẫn triều cống cho A-háp (3:4, 6).  

Bí Chú Khảo Cổ: Phiến đá Mô-áp  

Đoạn 3 chép về Giô-ram cố gắng để lại khắc phục xứ Mô-áp. Chính "Mê-sa, vua 

dân Mô-áp" (3:4), đã ghi chép cuộc dấy nghịch nầy, và ngƣời ta đã tìm thấy ký văn 

đó, có tên là "Phiến đá Mô-áp." Năm 1868, ông F.A.Klein, một Giáo sĩ ngƣời Đức, 

đã tìm thấy phiến đá nầy ở xứ Mô-áp, tại thành Dibon, cách Biển Chết 20 dặm về 

phía Đông. Đây là một phiến đá huyền-vũ-nham, màu lam lợt, cao chừng 1 thƣớc 

20, rộng chừng 60 phân, và dày chừng 36 phân, có ký văn của Mê-sa. Đang khi 

Bảo tàng viện Bá-linh (Đức) điều đình để chiếm hữu phiến đá ấy, thì tòa Lãnh sự 

Pháp ở Giê-ru-sa-lem đã đề nghị trả một số tiền lớn, và các nhà chức trách 

Thổ-nhĩ-kỳ can thiệp. 

Năm sau, ngƣời Ả-rập đốt lửa chung quanh và đổ nƣớc vào phiến đá, khiến cho nó 
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vỡ thành nhiều mảnh, để đem đi làm bùa. Sau đó, ngƣời Pháp đã lấy đƣợc phần 

nhiều các mảnh, ráp lại và giữ đƣợc bi văn nguyên vẹn. Hiện nay đặt tại Bảo tàng 

viện Le Louvre.  

Bi văn rằng: "Ta, Mê-sa vua Mô-áp, lập đài nầy cho Kê-nóc (thần xứ Mô-áp) để kỷ 

niệm sự giải phóng khỏi tay ngƣời Y-sơ-ra-ên. Cha ta trị vì xứ Mô-áp 30 năm, và 

ta trị vì sau cha ta. Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên, hà hiếp xứ Mô-áp lâu ngày, và con trai 

hắn (A-háp) lại hà hiếp xứ Mô-áp sau hắn. Nhƣng ta giao chiến với vua 

Y-sơ-ra-ên, đuổi hắn đi, chiếm các thành của hắn, là Medeba, A-ta-nốt, Nê-bô và 

Gia-hát, mà hắn đã xây cất đang khi giao chiến với ta. Ta phá hủy các thành của 

hắn, phú dâng chiến lợi phẩm cho thần Kê-nóc, cùng đờn bà, con gái cho thần 

Ashtar. Ta dùng tù binh Y-sơ-ra-ên xây cất thành Qorhah, và đặt những kẻ chăn 

chiên tại Beth-Diblathaim. "  

4:1-7:20-- Các phép lạ của Ê-li-sê  

Ê-li-sê bắt đầu chức vụ bằng những phép lạ, theo nhƣ đã tỏ trong đoạn 2. Phép lạ 

nầy kế tiếp phép lạ kia. Dầu của bà góa tăng thêm. Con trai ngƣời đờn bà Su-nem 

đƣợc từ kẻ chết sống lại. Nồi canh độc đƣợc chữa cho hết độc. Những ổ bánh tăng 

thêm. Na-a-man đƣợc chữa lành bịnh phung. Lƣỡi rìu nổi lên đƣợc. Thành 

Sa-ma-ri đƣợc giải cứu bởi các xe ngựa vô hình của Ê-li-sê. Quân Sy-ri bị đánh bại 

bởi ngựa và xe của Đức Chúa Trời (7:6). Hầu hết tài liệu chép về Ê-li-sê là phép lạ 

do ông đã làm. Cũng nhƣ các phép lạ của Đức Chúa Jêsus, hầu hết các phép lạ của 

Ê-li-sê là hành động nhơn từ và thƣơng xót. 

Đức Chúa Jêsus kể việc Ê-li-sê chữa lành cho Na-a-man nhƣ lời tiên tri ngụ ý rằng 

Ngài cũng đƣợc sai đến với các dân ngoại (LuLc 4:25-27).  

IIVua 2V 8:1-15 -- Ê-li-sê xức dầu cho Ha-xa-ên  

Để kế vị Bên-Ha-đát, làm vua xứ Sy-ri. Một tiên tri của nƣớc Y-sơ-ra-ên xức dầu 

cho một vua ngoại bang để hình phạt chính dân tộc của mình. Đức Chúa Trời đã 

ban chỉ thị phải làm nhƣ vậy (IVua 1V 19:15), tức là chỉ định Ha-xa-ên làm một 

dụng cụ của Đức Chúa Trời để hình phạt dân Y-sơ-ra-ên vì cớ tội lỗi kinh khiếp 

của họ (IVua 1V 10:32, 83).  

Bí Chú Khảo Cổ: Bên-Ha-đát và Ha-xa-ên (IIVua 2V 8:7-15)  

Việc Ha-xa-ên kế ngôi Bên-Ha-đát đã đƣợc xác chứng trong một bi văn của Sanh- 

ma-na-se, vua A-si-ri: "Ta giao chiến với Bên-Ha-đát và đánh bại hắn. Ha-xa-ên, 

con trai của một thƣờng nhơn, đã chiếm ngôi hắn."  

Ê-li-sê  

Ê-li-sê bắt đấu chức vụ dƣới đời trị vì của Giô-ram (3:1, 11), có lẽ vào khoảng năm 

850 T.C., và cứ tiếp tục trải qua đời trị vì của Giê-hu và Giô-a-cha; ông qua đời 

dƣới đời trị vì của Giô-ách (13:14-20), vào khoảng năm 800 T.C.. Vậy, ông thi 
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hành chức vụ chừng 50 năm. 

Ông vốn là một thanh niên nông dân, ở A-bên-Mê-hô-la, thuộc thung lũng miền 

trên sông Giô-đanh (IVua 1V 19:16, 19). Ông đã đƣợc Ê-li huấn luyện làm tiên tri 

(IVua 1V 19:21, IIVua 2V 3:11). Ông và Ê-li rất khác nhau. Ê-li giống nhƣ bão tố 

và động đất, còn Ê-li-sê giống nhƣ tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Ê-li cứng nhƣ đá lửa, 

còn Ê-li-sê thì hiền lành, từ ái, có tài ngoại giao. Ê-li là ngƣời của đồng vắng, bận 

áo choàng bằng lông lạc đà; còn Ê-li-sê sống ở đô thị, ăn mặc nhƣ mọi ngƣời khác, 

có lòng thƣơng xót, có tài xã giao, và tánh tình vui vẻ. Tuy nhiên, cái áo choàng 

của Ê-li đã rớt trên Ê-li-sê (IVua 1V 19:19, IIVua 2V 2:13).  

Bản đồ số 39  

Các phép lạ của Ê-li-sê  

Các phép lạ nầy đƣợc liệt kê ở các đoạn 2, 4, 5, 6, 7. Trong số các phép lạ ấy, có 

một trong bảy sự sống lại mà Kinh Thánh đã chép. Bảy sự sống lại nầy là: Ê-li làm 

cho con trai bà góa sống lại (IVua 1V 17:1-24) Ê-li-sê làm cho con trai ngƣời đờn 

bà Su-nem sống lại (IIVua 2V 4:1-44) Đức Chúa Jêsus làm cho con gái Giai-ru 

(Mac Mc 5:1-43), con trai bà góa ở Na-in (LuLc 7:1-50) và La-xa-rơ (GiGa 

11:1-57) sống lại; Phi-e-rơ làm cho Đô-ca sống lại (Cong Cv 9:1-41) và Phao-lô 

làm cho Ơ-tích sống lại (20:1-38). 

Bảy sự sống lại nầy không gồm sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, là tuyệt điểm của 

tất cả. Sự sống lại của Ngài đã thực hiện mà không cần ngƣời ta làm dụng cụ, và 

cũng không cần việc ngẫu nhiên kỳ lạ do hài cốt của Ê-li-sê (IIVua 2V 13:21).  

Ê-li-sê mở trƣờng thần đạo  

Căn cứ vào ISa1Sm 19:20, dƣờng nhƣ Sa-mu-ên đã mở một trƣờng, hoặc thần đạo 

học đƣờng, để huấn luyện các tiên tri tại Ra-ma. Ê-li-sê cũng điều khiển các trƣờng 

nhƣ vậy tại Bê-tên, Giê-ri-cô, Ghinh-ganh và nhiều nơi khác (IIVua 2V 2:3, 5, 

4:38, 6:1). Ngoài những nơi nầy, dƣờng nhƣ ông còn ở tại núi Cạt-mên, và các 

thành Su-nem, Đô-than, Sa-ma-ri (IIVua 2V 2:25, 4:10, 25, 6:13, 22). Chắc ông 

kiêm chức mục sƣ, tiên tri và giáo sƣ. Ông cũng là cố vấn của vua, và có ảnh 

hƣởng rất lớn. Lời khuyến cáo của ông bao giờ cũng đƣợc làm theo. Ông không 

ƣng chịu mọi việc các vua làm, nhƣng trong lúc khẩn trƣơng, ông vẫn đến cứu giúp 

họ. 

Ê-li-sê ở nƣớc phía Bắc, có lẽ đồng thời với Giô-ên ở nƣớc phía Nam. Có lẽ ông là 

giáo sƣ của Giô-na và A-mốt, vì lúc đó hai tiên tri nầy còn thanh niên. 

Bởi đời sống riêng và bởi sự nghiệp công khai, cặp Ê-li và Ê-li-sê dƣờng nhƣ làm 

hình bóng linh động về cặp Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jêsus. Giăng đƣợc gọi là 

Ê-li (Mat Mt 11:14), và chức vụ nhơn từ của Đức Chúa Jêsus là sự phát triển rộng 

rãi chức vụ nhơn từ của Ê-li-sê. Sự trạng nầy chứng minh rằng những ngƣời hoàn 

toàn khác nhau có thể làm việc chung nhau vì các mục đích giống nhau.  
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IIVua 2V 8:16-24 -- Giô-ram, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 21:1-20)  

IIVua 2V 8:25-29 -- A-cha-xia, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 22:1-12)  

IIVua 2V 9:1-10:36-- Giê-hu, vua Y-sơ-ra-ên (843-816 T.C.) 

Trị vì 28 năm. Vốn là một sĩ quan trong đội phòng vệ của A-háp. Có mặt lúc 

Na-bốt bị hạ sát. Nghe Ê-li tuyên án nhà A-háp. Ông đƣợc Ê-li-sê xức dầu làm vua 

để trừ diệt nhà A-háp và tuyệt trừ đạo Ba-anh. Ông lập tức bắt tay làm công việc 

đẫm máu một cách hung hăng. Thật là công việc thô lỗ, tàn ác. Nhƣng Giê-hu 

xứng đáng làm điều ấy. Ông gan dạ, nghiêm khắc, không thƣơng xót, và tận tâm 

làm việc. Có lẽ nếu không có những tƣ cách ấy, thì chẳng làm đƣợc việc nầy. Ông 

giết Giô-ram, là vua Y-sơ-ra-ên, Giê-sa-bên và A-cha-xia, vua Giu-đa (con rể của 

A-háp), 70 con trai của A-háp, các anh em của A-cha-xia, hết thảy bạn hữu và 

ngƣời ủng hộ nhà A-háp, hết thảy thầy tế lễ của Ba-anh và mọi kẻ thờ lạy Ba-anh. 

Ông hủy phá miễu thờ và các trụ thờ Ba-anh. Dầu Giê-hu tuyệt diệt sự thờ lạy 

Ba-anh, nhƣng ông "không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; ngƣời chẳng từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am" (10:31). 

Nếu chúng ta ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời dùng một cán bộ nhƣ Giê-hu, thì hãy 

nhớ rằng đạo Ba-anh xấu xa, hƣ hoại và tàn ác không thể tả xiết. Có khi Đức Chúa 

Trời dùng những ngƣời và những dân ở rất xa địa vị họ đáng phải ở, để thi hành sự 

phán xét của Ngài trên kẻ gian ác. 

Đang khi Giê-hu mải miết với cuộc cách mạng đẫm máu ở trong nƣớc Y-sơ-ra-ên, 

thì Ha-xa-ên, vua Sy-ri, chiếm mất miền Ga-la-át và miền Ba-san, là phần nƣớc 

Y-sơ- ra-ên ở phía Đông sông Giô-đanh (10:32, 33). Giê-hu cũng đã bị rối vì ngƣời 

A-si-ri mà sự hùng cƣờng đang gia tăng ở bên kia sông Ơ-phơ-rát một cách mau lẹ 

đáng ngại.  

Bí Chú Khảo Cổ: Giê-hu  

Năm 1845-49, tại Ca-lách, gần thành Ni-ni- ve, ông Layard tìm thấy trong di tích 

cung điện của Sanh-ma-na-se, một khối đá cứng đen cao hơn 2 thƣớc tây, chạm trổ 

hình và chữ mô tả các huân công của ông. Khối đá nầy gọi là "Tiêm bi-đen," hiện 

nay bày trong Anh quốc Bảo tàng viện. Ở hàng thứ hai, tính từ trên xuống, có hình 

một ngƣời với đặc điểm Do-thái rõ rệt, đang quì dƣới chơn vua, và bên trên có ký 

văn nầy: "Ta đã nhận cống phẩm của Giê-hu, con trai (kẻ kế vị) Ôm-ri, gồm có 

bạc, vàng, bát vàng, ly vàng, chén vàng, bình vàng, chì, cây phủ việt của vua, 

những cây giáo."  

Bí Chú Khảo Cổ: Giê-sa-bên  

Giê-sa-bên "vẽ mắt mình" (9:30 -- theo một bản tiếng Anh). Năm 1908-10 và 

1931, dƣới sự bảo trợ của trƣờng Đại học Harvard, trƣờng Đại học Hê-bơ-rơ ở 

Giê-ru-sa- lem, Anh quốc Khảo cổ Học viện, và Quỹ Thám hiểm xứ Pa-lét-tin, một 
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phái đoàn đã tìm thấy ở thành Sa-ma-ri, trong di tích "đền bằng ngà," chính các đĩa 

và hộp nhỏ bằng đá mà Giê-sa-bên dùng để trộn những chất hóa trang. Các đĩa và 

hộp nầy có nhiều lỗ nhỏ để chứa các màu khác nhau: phấn đen để đánh màu đen, 

lam ngọc để đánh màu xanh lá cây, và thổ hoàng để đánh màu đỏ; ở chính giữa có 

một chỗ trũng để trộn. Những dĩa và hộp nầy còn có dấu đỏ.  

Bí Chú Khảo Cổ: Mê-ghi-đô  

Chính tại Mê-ghi-đô, gần thành Sa-ma-ri, trong địa tằng của thời A-háp và 

Giê-sa-bên, ngƣời ta tìm thấy nhiều chum đựng hài cốt của con nít đã bị dâng làm 

của lễ cho Ba-anh; vậy, đủ minh chứng tánh chất gớm ghiếc của sự thờ lạy Ba-anh. 

Mê-ghi-đô chính là chiến trƣờng trứ danh (Ha-ma-ghê-đôn) sẽ lƣu danh nó cho 

trận đại chiến chung kết của các thời đại (KhKh 16:16). Nó ở phía nam đồng bằng 

Ách-ca-lôn, cách Na-xa-rét 10 dặm về phía Tây-nam. Nó ở lối vào đèo chạy qua 

dãy núi Cạt-mên, trên con đƣờng chính giữa Á-châu và Phi-châu; nó là ngã tƣ 

chánh yếu của thế giới thời xƣa, là vị trí tối trọng giữa sông Ơ-phơ-rát và sông 

Ni-lơ, là nơi gặp gỡ của các đạo quân từ Đông-phƣơng và Tây-phƣơng kéo đến. 

Vua Thothmes III đã làm cho Ai-cập thành đế quốc bá chủ thế giới(1), nói rằng: 

"Mê-ghi-đô quí bằng một ngàn đô thị." Năm 1918, trong cuộc Thế giới chiến tranh 

thứ nhứt, tại Mê-ghi-đô, Đại tƣớng Allenby đã đánh tan đạo quân Thổ-nhĩ-kỳ. 

Ngƣời ta nói rằng máu đổ trên ngọn đồi nầy nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên 

mặt đất. 

Năm 1924, nhờ chánh phủ xứ Pa-lét-tin giúp đỡ, nhơn viên Đông phƣơng Học viện 

của trƣờng Đại học Chicago đã đƣợc quyền kiểm soát ngọn đồi nầy. Từ ngày đó, 

họ theo phƣơng thuật mà gỡ lên hết lớp nầy tới lớp khác, ghi chép và bảo tồn đƣợc 

mọi tài liệu lịch sử.  

IIVua 2V 11:1-21-- A-tha-li, nữ hoàng Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 22:1-12)  

IIVua 2V 12:1-21-- Giô-ách, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 24:1-27)  

IIVua 2V 13:1-8 -- Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên (820-804 T.C.) 

Trị vì 17 năm. Dƣới đời trị vì của ông, nƣớc Y-sơ-ra-ên bị quân Sy-ri hạ xuống rất 

thấp.  

13:10-25 -- Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên (806-790 T.C.) 

Trị vì 16 năm. Giao chiến với quân Sy-ri, và chiếm lại những thành mà cha mình 

đã để mất. Giao chiến với nƣớc Giu-đa, và cƣớp phá thành Giê-ru-sa-lem.  

14:1-22 -- A-ma-xia, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 25:1-28)  

IIVua 2V 14:23-29 -- Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên (790-749 T.C.) 

Trị vì 41 năm. Kế tiếp cha mình, là Giô-ách, mà cứ chiến thắng quân Sy-ri; nhờ có 
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tiên tri Giô-na giúp đỡ, ông đã đƣa nƣớc phƣơng Bắc lên địa vị hùng cƣờng hơn 

hết và có lãnh thổ rộng lớn hơn hết. Sự thờ lạy hình tƣợng và tình trạng xã hội gớm 

ghiếc dƣới đời trị vì của Giê-rô-bô-am đã hiến cơ hội cho hai tiên tri A-mốt và 

Ô-sê thi hành chức vụ.  

Bí Chú Khảo Cổ: Cái ấn của tôi tớ Giê-rô-bô-am  

Năm 1903-1905, tại Mê-ghi-đô, trong lớp di tích thuộc về thời Giê-rô-bô-am, ông 

Schumacher đã tìm thấy một cái ấn bằng vân thạch, có ghi hàng chữ nầy: "Thuộc 

về Shema, tôi tớ của Giê-rô-bô-am." Ấn nầy đã đƣợc đặt trong kho tàng của vua 

Thổ- nhĩ-kỳ.  

IIVua 2V 15:1-7 -- A-xa-ria, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 26:1-23).  

IIVua 2V 15:8-12 -- Xa-cha-ri, vua Y-sơ-ra-ên (748 T.C.) 

Trị vì 6 tháng.  

15:13-15 -- Sa-lum, vua Y-sơ-ra-ên (748 T.C.) 

Trị vì 1 tháng.  

15:16-22 -- Ma-na-hem, vua Y-sơ-ra-ên (748-738 T.C.) 

Trị vì 10 năm. Can đảm và tàn ác, ông đã giết vị vua trƣớc mình.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ma-na-hem  

Cống phẩm của Ma-na-hem gởi cho Phun, vua A-si-ri (câu 19, 20). Trong một bi 

văn của Phun, ông nói rằng: "Ta nhận... cống phẩm của Ma-na-hem ở Sa-ma-ri." 

Bi văn của Phun có kể tên Ô-xia, A-cha, Phê-ca và Ô-sê.  

15:23-26 -- Phê-ca-hia, vua Y-sơ-ra-ên (748-736 T.C.) 

Trị vì 2 năm. Ông bị mƣu sát nhƣ Xa-cha-ri và Sa-lum.  

15:27-31 -- Phê-ca, vua Y-sơ-ra-ên (748-730 T.C.) 

Trị vì 20 năm. Ông là một võ tƣớng hùng mạnh, và ngƣời ta tƣởng ông đã đồng trị 

vì với Ma-na-hem và Phê-ca-hia. Ông liên minh với xứ Sy-ri mà tấn công nƣớc 

Giu-đa. Vua Giu-đa yêu cầu ngƣời A-si-ri cứu viện. Vua A-si-ri bèn đến, chiếm cả 

nƣớc Y-sơ-ra-ên và xứ Sy-ri, và đem nhơn dân miền Bắc và miền Đông nƣớc 

Y-sơ-ra-ên đi: Đó gọi là: "cuộc lƣu đày Ga-li-lê" (734 T.C.). Nƣớc phía Bắc chỉ 

còn lại Sa-ma-ri. Việc nầy đƣợc tƣờng thuật đầy đủ hơn ở II Sử ký 28 và Ê-sai 7.  

Bí Chú Khảo Cổ: Dân Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc bị bắt làm phu tù  

Bởi Tiếc-la-Phi-lê-se (câu 29). Chính bi văn của Tiếc-la-Phi-lê-se chép rằng: "Ta 

đày dân của xứ Ôm-ri qua A-si-ri cùng với tài sản của chúng."  

15:32-38 -- Giô-tham, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 27:1-9) IIVua 2V 16:1-20-- 

A-cha, vua Giu-đa (Xem thêm IISu 2Sb 28:1-27)  

bib:IIVua_15_1
bib:IISu_26_1
bib:IIVua_15_8
bib:IIVua_15_13
bib:IIVua_15_16
bib:IIVua_15_23
bib:IIVua_15_27
bib:IIVua_15_32
bib:IISu_27_1
bib:IIVua_16_1
bib:IISu_28_1


Dân Y-sơ-ra-ên bị quân A-si-ri bắt làm phu tù (721 T.C.)  

IIVua 2V 17:1-41-- Ô-sê (730-721 T.C. ), vua Y-sơ-ra-ên sau chót. Trị vì 9 năm. 

Ông phải triều cống vua A-si-ri, nhƣng đã bí mật liên minh với vua Ai-cập. Bấy 

giờ, quân A-si-ri kéo tới, đánh cho nƣớc phƣơng Bắc một đòn chí tử cuối cùng. 

Sa-ma-ri sụp đổ, và nhơn dân ở đó phải theo mọi ngƣời khác trong nƣớc 

Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù. Các tiên tri đƣơng thời nầy là Ô-sê, Ê-sai và Mi-chê. 

Nƣớc phía Bắc tồn tại đƣợc chừng 200 năm. Trong số 19 vua, thì vua nào cũng đi 

theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am, là ngƣời lập quốc. Đức Chúa Trời đã sai hết tiên tri 

nầy đến tiên tri khác, đã giáng hết sự đoán phạt nầy đến sự đoán phạt khác, để cố 

khiến nhơn dân xây bỏ tội lỗi, nhƣng vô ích, Y-sơ-ra-ên đã liên kết với các hình 

tƣợng. Không còn phƣơng pháp cứu vãn, nên cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã 

nổi dậy, và Ngài đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ô-sê  

"Ô-sê... mƣu phản Phê-ca,... và đánh giết ngƣời, rồi lên làm vua thế cho" (15:30). 

"Ô-sê... đóng thuế (Nên dịch là "triều cống") cho ngƣời (vua A-si-ri) (17:3). 

Một bi văn của Tiếc-la-Phi-lê-se chép rằng: "Chúng đã lật đổ Phê-ca, là vua của 

chúng. Ta đặt Ô-sê cai trị chúng. Ta nhận nơi Ô-sê 10 ta-lâng vàng và 1000 ta-lâng 

bạc."  

Bí Chú Khảo Cổ: Dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm phu tù  

"Vua A-si-ri... đến vây Sa-ma-ri trong 3 năm,... hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân 

Y-sơ-ra-ên sang qua A-si-ri, đem ngƣời ở Ba-by-lôn..., đặt ở trong các thành của 

Sa-ma-ri" (17:5, 6, 24). 

Một bi văn của Sa-gôn (EsIs 20:1) chép rằng: "Năm thứ nhứt đời trị vì của ta, ta đã 

chiếm Sa-ma-ri. Ta bắt 27.290 ngƣời dân làm phu tù. Còn dân nhiều xứ khác 

không hề triều cống, thì ta đem định cƣ tại Sa-ma-ri." 

Bản đồ số 40  

Đế quốc A-si-ri  

Nƣớc Y-sơ-ra-ên đã bị tiêu diệt bởi đế quốc A-si-ri. Những năm gần đây, ngƣời ta 

đã tìm đƣợc biên niên sử của các vua A-si-ri, trong đó các vua ấy đã cho ghi chép 

nhiều võ công của mình. Trong biên niên sử nầy có ghi tên 10 vua Hê-bơ-rơ: 

Ôm-ri, A-háp, Giê-hu, Ma-na-hem, Phê-ca, Ô-sê, Ô-xia, A-cha, Ê-xê-chia, 

Ma-na-se. Ngƣời ta tìm đƣợc nhiều lời xác nhận, bổ túc, hoặc chứng minh những 

lời chép trong Kinh Thánh. Thủ đô của đế quốc A-si-ri là Ni-ni-ve. 

Chánh sách của đế quốc A-si-ri là lƣu đày những dân tộc bị chinh phục qua các xứ 

khác, để tiêu diệt tinh thần quốc gia của họ và để dễ khiến họ thuần phục mình. 

Ngƣời A-si-ri là chiến sĩ có tài. Họ luôn luôn đi viễn chinh và tấn công. Phần nhiều 

dân tộc thời đó chuyên nghề cƣớp bóc. Ngƣời A-si-ri dƣờng nhƣ vào hạng xấu tệ 
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nhứt. Chúng kiến thiết quốc gia bằng vật cƣớp bóc của những dân tộc khác. Chúng 

thi hành những thủ đoạn tàn ác. Chúng lột da tù binh đang còn sống, hoặc chặt tay, 

chơn, mũi, tai của họ, hoặc móc mắt họ, hoặc kéo đứt lƣỡi họ, và cũng chất sọ 

ngƣời thành gò nỗng; mọi sự đó cốt để làm cho ngƣời ta khủng khiếp. 

Ít lâu trƣớc năm 2000 T.C., A-si-ri đã đƣợc sáng lập bởi những ngƣời thực dân 

Ba-by-lôn; trải qua nhiều thế kỷ, khi thì thần phục, khi thì chống đánh Ba-by-lôn. 

Khoảng năm 1300 T.C., Sanh-ma-na-se I và con trai, là Tukulti-Mas, bẻ gãy ách 

của Ba-by-lôn, và cai trị tất cả thung lũng sông Ơ-phơ-rát. Rồi đế quốc A-si-ri suy 

tàn. Năm 1120-1100 (gần đồng thời với Sa-mu-ên), Tiếc-la-Phi-lê-se lại làm cho 

A-si-ri trở thành cƣờng quốc. Rồi lại có một thời A-si-ri suy tàn, đƣơng thời ấy 

nƣớc của Đa-vít và Sa-lô-môn dấy lên. Rồi có thời kỳ vinh quang 300 năm, trong 

khoảng đó A-si-ri là một đế quốc bá chủ thế giới(1) có những vua dƣới đây trị vì: 

Assur-banipal II (885-860 T.C.).-- Hiếu chiến và tàn ác. Tổ chức A-si-ri thành bộ 

máy chiến đấu tốt nhứt thế giới thời cổ. 

Sanh-ma-na-se II (860-825 T.C.).-- Vua A-si-ri thứ nhứt giao chiến với nƣớc 

Y-sơ-ra-ên. A-háp đánh ông, còn Giê-hu thì triều cống ông. 

Shansi-adad (825-808); Adad-nirari (808-783); Sanh-ma-na-se III (783-771); 

Assur-dayan (771-753); Assur-lush (753-747). Suy tàn. 

Tiếc-la-Phi-lê-se III (747-727).-- Biệt hiệu của ông là Phun. Ông bắt dân 

Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc đi làm phu tù, năm 734 T.C.. Xem dƣới sách Ê-sai, đoạn 7. 

Sanh-ma-na-se IV (727-722).-- Vây hãm Sa-ma-ri; chết trong cuộc vây hãm. 

Sa-gôn II (722-705).-- Kết thúc sự phá hủy Sa-ma-ri và sự bắt dân Y-sơ-ra-ên đi 

làm phu tù. Sa-gôn I là một vua Ba-by-lôn từ 2000 năm trƣớc. 

San-chê-ríp (705-681).-- Vua A-si-ri có danh tiếng nhứt. Bị một thiên sứ đánh bại 

trƣớc thành Giê-ru-sa-lem. Đốt thành Ba-by-lôn. Xem dƣới II Sử ký 22. 

Esar-haddon (681-668).-- Xây lại thành Ba-by-lôn. Chiến thắng Ai-cập. Là một 

trong những vua A-si-ri oai hùng nhứt. 

Assur-banipal (668-626).-- Cũng có tên là Sardanopalus, Osnapper. Hủy phá thành 

Thèbes. Thâu thập đƣợc một thơ viện lớn. Hùng cƣờng, tàn ác, và thích văn 

chƣơng. 

Assur-etil-ila-ni, Sin-sar-iskun (Saracos) (626-607).-- Bị quân Sy-the, Mê-đi và 

Ba-by-lôn bao vây, đế quốc hung tàn nầy đã sụp đổ. 

IIVua 2V 18:1-25:30 chép về 9 vua sau chót của nƣớc Giu-đa, từ Ê-xê-chia đến 

Sê-đê- kia. Cƣớc chú về các vua nầy và về ngƣời Giu-đa bị bắt đi làm phu tù, xin 

xem IISu 2Sb 29:36.  

Ngƣời Giu-đa bị quân Ba-by-lôn bắt làm phu tù (năm 606 T.C.)  

IIVua 2V 25:1-30 -- Sê-đê-kia (597 T.C.), vua sau chót của nƣớc Giu-đa. Sự bắt 

dân Giu-đa đi làm phu tù đã thực hiện trong 4 giai đoạn: 

606 T.C. .-- Nê-bu-cát-nết-sa chiến thắng Giê-hô-gia-kim, đem bửu vật trong Đền 
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thờ và dòng dõi nhà vua, kể cả Đa-ni-ên, qua Ba-by-lôn (IISu 2Sb 36:6-7, DaDn 

1:1-3). 

597 T.C. .-- Nê-bu-cát-nết-sa lại đến, chiếm các bửu vật còn sót, bắt vua 

Giê-hô-gia-kin, và 10.000 ngƣời hoàng tộc, sĩ quan, bậc sang trọng về Ba-by-lôn 

làm phu tù (IIVua 2V 24:14-16). 

586 T.C. .-- Quân Ba-by-lôn lại kéo đến, thiêu hủy Giê-ru-sa-lem, phá hủy thành 

lũy, móc mắt vua Sê-đê-kia, xiềng ông lại mà dẫn về Ba-by-lôn cùng với 832 phu 

tù, chỉ để một ít ngƣời nghèo nhứt ở lại trong xứ (IIVua 2V 25:8-12, Gie Gr 

52:28-30) Sách Giê-rê-mi thuật ít hơn sách II Các vua, có lẽ chỉ gồm những điểm 

quan trọng nhứt. Quân Ba-by-lôn phải mất 1 năm rƣỡi mới khắc phục đƣợc 

Giê-ru-sa-lem. Chúng bắt đầu vây thành nầy ngày 10, tháng 10, năm thứ 9 đời trị 

vì của Sê-đê-kia, và chiếm đƣợc thành ngày 9, tháng 4, năm thứ 11. Một tháng sau, 

tức là ngày 7, tháng 5, thành bị thiêu hủy. 

Nhƣ vậy, Nê-bu-cát-nết-sa mất 20 năm để hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Nếu 

muốn, ông đã làm đƣợc việc ấy ngay từ lúc đầu. Nhƣng ông chỉ muốn thâu cống 

phẩm. Lại nữa, Đa-ni-ên mà ông đem về Ba-by-lôn lúc khởi đầu 20 năm ấy, chẳng 

bao lâu đã trở thành thân hữu và cố vấn của ông. Chắc Đa-ni-ên đã có ảnh hƣởng 

kìm hãm ông, mãi đến khi nƣớc Giu-đa cố quyết liên minh với Ai-cập, thì 

Nê-bu-cát-nết-sa mới buộc phải xóa Giê-ru-sa-lem khỏi bản đồ. 

581 T.C. .-- 5 năm sau khi Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy, quân Ba-by-lôn lại kéo đến, 

bắt thêm 745 phu tù (Gie Gr 52:30) sau khi một số dân đông đúc, kể cả Giê-rê-mi, 

đã chạy xuống Ai-cập (43:1-13). Sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem đã đƣa tới chức vụ 

của ba đại tiên tri, là Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên. 

Việc dân Giu-đa bị bắt làm phu tù đã do hai tiên tri Ê-sai và Mi-chê dự ngôn từ 

100 năm trƣớc (EsIs 39:6, MiMk 4:10). Bây giờ, lời tiên tri ấy đã đƣợc ứng 

nghiệm rồi, Giê-rê-mi lại dự ngôn rằng cuộc lƣu đày nầy sẽ kéo dài 70 năm (Gie 

Gr 25:11, 12). 

Vậy là chấm dứt nƣớc của Đa-vít trên mặt đất. Nƣớc nầy đã tồn tại 400 năm. Theo 

một ý nghĩa thiêng liêng, nƣớc nầy đã phục hƣng khi Đấng Christ ngự đến, và sẽ 

đƣợc vinh quang tuyệt điểm khi Ngài tái lâm.  

Bí Chú Khảo Cổ: Nê-bu-cát-nết-sa  

Về việc ông thiêu hủy các thành của Giu-đa (IIVua 2V 25:9, Gie Gr 34:7), tại 

La-ki, Bê-tên, Ki-ri-át-Sê-phe và Bết-sê-mết, ngƣời ta đã tìm thấy nhiều lớp tro do 

lửa thiêu hủy nhằm khoảng 600 năm T.C.. Đó là hỏa hoạn do Nê-bu-cát-nết-sa gây 

nên. tại La-ki và Bết-sê-mết, lửa thiêu thành thình lình đến nỗi dƣới những lớp 

mảnh vụn, tro và than, ngƣời ta tìm thấy (tại La-ki) bửu vật của miễu thờ,bàn thờ 

lƣ hƣơng, bát, xƣơng của tế vật, và (tại Bết-sê-mết) những kho lƣơng thực nhƣ đậu, 

nho khô, ô-li-ve và nhiều thứ khác.  

Ba-by-lôn  
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Đế quốc A-si-ri bắt dân Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù (734-721 T.C.). 

Đế quốc Ba-by-lôn bắt dân Giu-đa đi làm phu tù (606-586 T.C.). 

A-si-ri là phần phía Bắc của thung lũng sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ. 

Ba-by-lôn là phần phía Nam của thung lũng sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ. 

Ni-ni-ve là thủ đô của đế quốc A-si-ri. 

Ba-by-lôn là thủ đô của đế quốc Ba-by-lôn. 

Ni-ni- ve và Ba-by-lôn cách nhau chừng 300 dặm.  

Đế quốc Ba-by-lôn cũ  

Ba-by-lôn là nơi loài ngƣời phát tích. 

Chừng 2000 T.C., Ba-by-lôn là cƣờng quốc bá chủ thế giới. 

Rồi trong khoảng 1000 năm, thƣờng có chiến tranh giữa Ba-by-lôn và A-si-ri. 

Rồi A-si-ri nắm quyền bá chủ gần 300 năm (885-607 T.C.).  

Đế quốc Ba-by-lôn mới  

606-536 T.C. Thƣờng khi gọi là đế quốc Neo(1) Ba-by-lôn. Đây là đế quốc đã phá 

tan oai lực của A-si-ri, và trong cuộc tiến qua phía Tây, đã tiêu diệt nƣớc GIU-ĐA 

cùng chinh phục Ai-cập. Các vua của đế quốc Ba-by-lôn là: 

Nabopolassar (625-604 T.C.), phó vƣơng Ba-by-lôn. Ông bẻ gãy ách của ngƣời 

A-si- ri (625 T.C.), và kiện toàn nền độc lập của Ba-by-lôn. Với sự giúp đỡ của 

Cyaxares, ngƣời Mê-đi, ông đã chinh phục và phá hủy thành Ni-ni-ve (607 hoặc 

612 T.C.). Năm 609 T.C., con trai ông, là Nê-bu-cát-nết-sa, làm thống tƣớng các 

đạo quân của ông; và năm 606 T.C., Nê-bu-cát-nết-sa đồng trị với cha mình. 

Nê-bu-cát-nết-sa (606-561 T.C.) là vua có danh tiếng hơn hết trong các vua 

Ba-by-lôn, và cũng là một trong những hoàng đế oai hùng nhứt của mọi thời đại. 

Ông trị vì 45 năm. Đế quốc Ba-by-lôn do ông tạo thành một phần lớn. Ông mở 

rộng quyền lực của Ba-by-lôn trên hầu hết thế giới mà ta biết thời đó, và làm cho 

thành Ba-by-lôn đẹp đẽ gần nhƣ quá trí tƣởng tƣợng. Ông là vua đã bắt dân Giu-đa 

đi làm phu tù, kể cả Đa-ni-ên và Ê-xê-chi-ên. Ông hết sức quí chuộng Đa-ni-ên, và 

đặt ông nầy làm một cố vấn chánh yếu của mình. Chắc ảnh hƣởng của Đa-ni-ên đã 

làm cho số phận của những phu tù Giu-đa đƣợc dễ chịu hơn. Xem thêm về 

Nê-bu-cát-nết-sa cùng đồ trang sức của ông làm bằng đá ngũ sắc, và về thành 

Ba-by-lôn ở mục: "Sách Đa-ni-ên." 

Ê-vinh-Mê-rô-đác (IIVua 2V 25:27 561-560 T.C.); Neriglis-sar (559-556); 

Labash-Marduk (556). 

Nabonidus (555-536 T.C.).-- Con trai ông, là Bên-xát-sa, đồng trị với ông trong 

mấy năm sau chót đời trị vì của ông. Đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ. Quyền bá chủ 

sang qua Ba-tƣ. Về truyện bàn tay viết trên tƣờng và sự sụp đổ của Ba-by-lôn, xin 

xem mục: "Sách Đa-ni-ên." 

Đế quốc Ba-by-lôn tồn tại đƣợc 70 năm. 70 năm ngƣời Giu-đa phải làm phu tù 

chính là 70 năm Ba-by-lôn thống trị thế giới. Chính năm Si-ru, vua Ba-tƣ, chiến 
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thắng Ba-by-lôn (536 T.C.), thì ông cho phép ngƣời Giu-đa trở về cố hƣơng. 

Ba-by-lôn, đế quốc hà hiếp dân của Đức Chúa Trời trong đời Cựu Ƣớc, đã lƣu 

danh của mình cho Hội Thánh bội đạo mai sau sẽ hà hiếp dân của Đức Chúa Trời 

(Khải- huyền 17).  

 

 

I Sử Ký  

Các gia hệ Đời trị vì của Đa-vít  

12 sách đầu tiên của Kinh Thánh chấm dứt ở chỗ dân tộc Hê-bơ-rơ bị bắt làm phu 

tù. Hai sách Sử ký nầy kể lại truyện tích ấy và kết thúc ở cùng một điểm ấy. Hai 

sách nầy tóm tắt mọi điều xảy ra từ trƣớc, và chú ý đặc biệt đến đời trị vì của 

Đa-vít, Sa-lô-môn và các vua Giu-đa kế tiếp. 

Một phần sách I Sử ký giống nhƣ sách II Sa-mu-ên. Nó chép riêng truyện tích 

Đa-vít, và trƣớc đó có 9 đoạn chép gia hệ dùng làm tiểu dẫn. Các gia hệ gồm cả 

thời gian từ A-đam cho tới khi dân Giu-đa hồi hƣơng sau cuộc lƣu đày, và dƣờng 

nhƣ là một bản tóm tắt cả thánh sử trƣớc đó.  

Tác giả  

I Sử ký, II Sử ký, E-xơ-ra, và Nê-hê-mi nguyên thủy là một bộ sách. Truyền thoại 

Do-thái luôn luôn cho rằng E-xơ-ra là tác giả của hai sách Sử ký nầy. 

Thƣờng nhắc đến các Sử ký, biên niên sử và công văn: "Sử ký vua Đa-vít" (ISu1Sb 

27:24) "sách của Sa-mu-ên, đấng tiên kiến,... sách của Na-than, đấng tiên tri,... 

sách của Gát, đấng tiên kiến" (ISu1Sb 29:29) "sách truyện Na-than, là đấng tiên tri, 

và... sách tiên tri của A-hi-gia, ngƣời Si-lô, cùng... sách dị tƣợng của Giê-đô, đấng 

tiên kiến" (IISu 2Sb 9:29) "sách truyện của Sa-ma-gia, đấng tiên tri,... sách Y-đô, 

đấng tiên kiến" (IISu 2Sb 12:15) "sách tuyện của tiên tri Y-đô" (IISu 2Sb 13:22) 

"truyện Giê-hu, con trai Ha-na-ni, và truyện ấy đã đem vào sách các vua 

Y-sơ-ra-ên" (ISu1Sb 20:34) "sách truyện các vua" (IISu 2Sb 24:27); "đấng tiên tri 

Ê-sai đã biên chép các công sự khác của Ô-xia từ đầu đến cuối" (IISu 2Sb 26:22) 

"sách dị tƣợng của Ê-sai, đấng tiên tri" (IISu 2Sb 32:32) "sách các vua Giu-đa và 

Y-sơ-ra-ên" (IISu 2Sb 32:32) "các lời của đấng tiên kiến" (IISu 2Sb 33:18). 

Vậy, ta thấy rằng tác giả đã đƣợc đọc các nhựt ký và công văn mà ngày nay ta 

không biết. Ông cũng đƣợc đọc các sách trƣớc đây của Cựu Ƣớc. Do Đức Chúa 

Trời giúp đỡ, ông đã sao lại, bỏ bớt, hoặc thêm vào những tài liệu phù hợp với 

chính tác phẩm của mình. Nhƣ vậy, trong phần nầy của Cựu Ƣớc, chúng ta có hai 

bản tƣờng thuật.  

Sự quan trọng của hai bản tƣờng thuật  

Vì tin rằng cả Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cốt để cho mọi ngƣời sử dụng, 
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nên chúng tôi tự hỏi phải chăng khi lặp lại Hai Lần phần nầy của thánh sử, Ngài 

còn nhắm mục đích nào khác ngoài ra nhu cầu trực tiếp của E-xơ-ra, là tái định cƣ 

nhơn dân trên xứ sở và cải tổ quốc gia? 

Thƣờng thì sự lặp lại rất quan trọng. Ít ra, chúng ta cũng phải cẩn thận, chớ xao 

lãng phần nầy của Kinh Thánh. Mặc dầu chúng ta thƣờng tƣởng sự đọc sách Các 

vua và sách Sử ký là hơi khô khan, nhƣng nó có chứa truyện tích về các cách Đức 

Chúa Trời đối xử với dân Ngài, và mỗi khi đọc, ta lại tìm thấy trong đó những viên 

ngọc đẹp nhứt của Kinh Thánh.  

Điểm khác nhau giữa hai sách Các vua và hai sách Sử ký  

Sách Các vua tƣờng thuật song song lịch sử của nƣớc phía Bắc và nƣớc phía Nam, 

còn sách Sử ký chỉ chuyên chú vào nƣớc phía Nam. Sách Sử ký dƣờng nhƣ trƣớc 

nhứt chuyên chú vào nƣớc của Đa-vít, và cứ mô tả triều đại của ông cho tới lúc 

đƣơng thời tác giả.  

ISu1Sb 1:1-9:44-- Các gia hệ  

Dƣờng nhƣ mục đích trực tiếp của các gia hệ nầy là để tái định cƣ nhơn dân trong 

xứ tùy những văn kiện của nhà nƣớc. Những ngƣời từ chốn lƣu đày trở về đƣợc 

phép nhận đất đai mà gia tộc xƣa kia đã chiếm giữ. Trong đời Cựu Ƣớc, đất đai 

đƣợc cấp phát cho các gia tộc, và không thể đem bán vĩnh viễn đến nỗi gia tộc mất 

hẳn quyền sở hữu. Nếu bán đi, thì đến năm hân hỉ, phải trả về gia tộc vốn là sở hữu 

chủ (xem dƣới Lê-vi ký 25). 

Chức thầy tế lễ cũng truyền tử lƣu tôn. Thầy tế lễ vẫn có con trai mình kế chức. Đó 

là luật pháp trong xứ. 

Về dòng vua Đa-vít cũng vậy. Lời hứa quan trọng và quí báu hơn hết: Đấng Cứu 

thế sẽ phát xuất từ gia tộc Đa-vít. Các gia hệ nầy cốt ý theo dõi sự lƣu truyền dòng 

dõi Đa-vít. 

Hầu hết các gia hệ không đầy đủ, và các bản liệt kê có lắm chỗ gián đoạn. Chắc tác 

giả đã dựa vào nhiều tài liệu ghi trên tấm bảng, chỉ thảo và giấy da bò non, mà lập 

các gia hệ nầy; còn một phần thì chép ở các sách trƣớc của Cựu Ƣớc. 

9 đoạn chép gia hệ nầy là dây ràng buộc cả lịch sử Kinh Thánh từ trƣớc tới đây, từ 

thế hệ nầy tới thế hệ khác. Ta không cần đọc để tài bồi đời tin kính, nhƣ những 

phần khác của Kinh Thánh. Nhƣng thật ra, các gia hệ nầy và các gia hệ tƣơng tự rải 

rác khắp Cựu Ƣớc, chính là "bộ xƣơng" của Cựu Ƣớc, là phần liên kết cả Kinh 

Thánh làm một, khiến cho Kinh Thánh đƣợc thống nhứt và có vẻ là LỊCH SỬ thật, 

chớ không phải là thần thoại.  

10:1-12:40 -- Đa-vít đƣợc tôn làm vua  

Nếu không kể các gia hệ, thì sách II Sa-mu-ên và sách I Sử ký chỉ chuyên chép về 

đời trị vì của Đa-vít. Cả hai sách gần nhƣ kể lại những việc giống nhau. Nhƣng 

sách I Sử ký đặc biệt chú ý đến sự tổ chức cuộc thờ phƣợng ở Đền thờ. Vì sách I 
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Sử ký đƣợc chép sau khi nhơn dân từ chốn lƣu đày trở về, nên tƣởng nói điều nầy 

cũng chẳng phải là sai lạc: Sách I Sử ký ví nhƣ một bài giảng lịch sử, căn cứ vào 

sách II Sa-mu-ên, cốt để khuyến khích những phu tù mới hồi hƣơng hãy khôi phục 

địa vị xứng đáng cho sự thờ phƣợng nơi Đền thờ trong cuộc sanh hoạt quốc gia của 

họ. 

Trong sách IISa 2Sm 2:1-4:12 có chép thể nào Đa-vít đƣợc tôn làm vua xứ Giu-đa 

(sau khi Sau-lơ băng hà), đóng đô tại Hếp-rôn, là thành của Áp-ra-ham, và trị vì tại 

đó 7 năm rƣỡi. Trong thời gian ấy ông phải giao chiến với Ích-bô-sết, con trai của 

Sau-lơ. Rồi sau khi Ích-bô-sết qua đời, Đa-vít đƣợc tôn làm vua cả nƣớc 

Y-sơ-ra-ên. 

Khi làm vua cả nƣớc Y-sơ-ra-ên rồi, hành động thứ nhứt của Đa-vít là chiếm lấy 

Giê-ru-sa-lem và chọn nó làm thủ đô toàn quốc. Việc nầy đƣợc thuật đầy đủ hơn ở 

II Sa-mu-ên 5. Giê-ru-sa-lem ở gần trung tâm của xứ hơn mọi thành khác, và khó 

chiếm vì ở trên ngọn núi, các phía Đông, Tây, và Nam có thung lũng bao quanh. 

Trong khoảng 400 năm từ Giô-suê đến Đa-vít, dân Y-sơ-ra-ên đã không chiếm 

đƣợc thành nầy, và ngƣời Giê-bu-sít vẫn còn ở đó (Gios Gs 15:63, IISa 2Sm 

5:6-10, ISu1Sb 11:4, 5).  

Bí Chú Khảo Cổ: Khe nƣớc  

Năm 1866, ông Warren, nhơn viên "Quỹ Thám hiểm xứ Pa-lét-tin," đã tìm thấy 

khe nƣớc (IISa 2Sm 5:8) do đó các chiến sĩ của Đa-vít vào đƣợc thành 

Giê-ru-sa-lem. Đây là một đƣờng hầm thoai thoải, có tam cấp, đục trong đá, từ 

đỉnh đồi chạy xuống khe Ghi-hôn ở chơn đồi phía Đông; nhƣ vậy, từ phía trong 

vách thành, ngƣời ta có thể đi tới một nguồn nƣớc. Đồi có một vách thành bao 

quanh, dày gần 8 thƣớc tây. Không ai chiếm đƣợc nó cho tới ngày Đa-vít khám 

phá ra lối bí hiểm nầy đi từ khe nƣớc vào trong thành.  

Bí Chú Khảo Cổ: Tƣờng thành do Đa-vít xây cất  

ISu1Sb 11:8 chép rằng Đa-vít "xây tƣờng thành bốn phía." Ngƣời ta đã tìm thấy di 

tích của tƣờng thành nầy, dài 130 thƣớc. Ở nhiều chỗ, còn trông thấy nền cũ của 

ngƣời Giê-bu-sít ở dƣới tƣờng thành do Đa-vít xây cất.  

13:1-16:43-- Chở hòm giao ƣớc lên thành Giê-ru-sa-lem  

Hòm giao ƣớc đã bị quân Phi-li-tin chiếm mất (ISa1Sm 4:11). Nó ở nơi chúng 7 

tháng (ISa1Sm 6:1). Rồi nó đƣợc gởi trả dân Y-sơ-ra-ên, và đặt ở 

Ki-ri-át-Giê-a-rim 20 năm (ISa1Sm 7:2). Ki-ri-át-Giê-a-rim cách thành 

Giê-ru-sa-lem chừng 10 dặm về phía Tây-bắc. Đa-vít đã chọn Giê-ru-sa-lem làm 

thủ đô toàn quốc, bèn nhóm họp toàn dân Y-sơ-ra-ên để thỉnh hòm giao ƣớc lên 

Giê-ru-sa-lem trong một cuộc lễ rƣớc hết sức long trọng. 

Nhƣng việc U-xa chẳng may xảy ra (ISu1Sb 13:10), đã làm gián đoạn cuộc lễ 

rƣớc. U-xa chết vì cử chỉ xung động toan cứu hòm giao ƣớc (13:9), thì ta tƣởng 
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nhƣ là nghiêm khắc quá. Tuy nhiên, chỉ ngƣời Lê-vi đƣợc phép khiêng hòm giao 

ƣớc (15:2, 13). Lại nữa, hành động của U-xa là trực tiếp vi phạm luật pháp (Dan 

Ds 4:15), nên sự chết của ông là lời cảnh cáo mọi ngƣời phải cẩn thận. 

Sau 3 tháng đặt tại nhà Ô-bết-Ê-đôm (ISu1Sb 3:14), là ngƣời Lê-vi (15:17, 18, 21, 

24), hòm giao ƣớc đƣợc rƣớc về Giê-ru-sa-lem giữa sự vui mừng cả thể, và đƣợc 

đặt vào nhà trại mà Đa-vít đã dựng cho nó (15:1). Còn nhà trại nguyên thủy thì ở 

Ga-ba-ôn (21:29). 

Đa-vít cƣới nhiều vợ (14:3) thì trái với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhƣng đó là 

thói tục của các vua thời xƣa, và là một dấu hiệu của uy tín và vƣơng quyền mà 

nhơn dân dƣờng nhƣ mong thấy nơi ngƣời cai trị họ. Đƣơng thời Cựu Ƣớc, Đức 

Chúa Trời dƣờng nhƣ khoan dung sự đa thê đó. Tuy nhiên, trong những lúc gia 

đình lục đục, Đa-vít thật đã gặt trái của sự đa thê (xem thêm IISa 2Sm 13:1-39).  

ISu1Sb 17:1-27-- Đa-vít định xây cất Đền thờ  

Đó là ý của Đa-vít, Đức Chúa Trời thỏa lòng với một nhà trại (câu 4-6). Tuy nhiên, 

Ngài cũng chiều theo Đa-vít. Nhƣng Ngài chẳng để ông xây cất Đền thờ, vì ông "là 

một tay chiến sĩ" (28:3) và "đã đổ huyết ra nhiều" (22:8). Rồi Ngài giao nhiệm vụ 

ấy cho Sa-lô-môn (17:11-14, 28:6).  

ISu1Sb 18:1-20:8 -- Những cuộc chiến thắng của Đa-vít (xem thêm IISa 2Sm 

8:1-18)  

ISu1Sb 21:1-30-- Kiểm tra dân số (xem thêm IISa 2Sm 24:1-25)  

ISu1Sb 22:1-19-- Đa-vít dự bị cho Đền thờ  

Dầu Đức Chúa Trời cấm Đa-vít xây cất Đền thờ, nhƣng ông đã đặt kiểu Đền thờ, 

và để một phần lớn đời trị vì của mình mà thâu góp rất nhiều vàng, bạc, và đủ thứ 

vật liệu xây cất; theo nhiều ngƣời ƣớc lƣợng khác nhau, thì tổng số vật liệu xây cất 

đáng giá từ 2 đến 5 tỷ Mỹ kim. Đền thờ nầy "phải rất nguy nga, có danh tiếng rực 

rỡ trong các nƣớc" (22:5). Đền thờ phải là vinh quang tột bậc của nƣớc Y-sơ-ra-ên. 

Lời Đa-vít khuyên bảo Sa-lô-môn ở đây lại đƣợc giải rộng hơn ở đoạn 28.  

23:1-32-- Chỉ định phận sự của ngƣời Lê-vi  

Không cần khiêng Đền tạm nữa (câu 26), vì bây giờ Đền thờ sẽ đặt luôn ở 

Giê-ru-sa-lem; vậy, công việc của ngƣời Lê-vi đƣợc xác định lại. Một số ngƣời 

Lê-vi sẽ cai quản công việc của Đền thờ (câu 4); một số giữ cửa (câu 5); một số 

làm nhạc công (câu 5); có một ban hát gồm 4000 ngƣời Lê-vi (câu 5; 15:16). Một 

số làm "quan đốc lý và quan xét" (23:4); một số "cai quản các việc ngoài của 

Y-sơ-ra-ên" (26:29); một số "cai trị các việc của Đức Chúa Trời và việc của vua" 

(26:32). Khoản chót nầy dƣờng nhƣ tỏ ra ngƣời Lê-vi dự phần công việc hành 

chánh cũng nhƣ dự phần công việc tôn giáo.  
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24:1-31-- Tổ chức các thầy tế lễ  

Họ đƣợc tổ chức thành 24 ban để hầu việc trong Nơi Thánh. Họ đƣợc gọi là "các 

trƣởng của Nơi Thánh" và "các trƣởng của Đức Chúa Trời" (câu 5). Họ phụ trách 

dâng các của lễ. Công vụ của họ chấm dứt khi Đấng Christ ngự đến! Khá hài hƣớc 

thay, chính "các thầy tế lễ" đã âm mƣu đóng đinh Đấng Christ vào Thập tự giá 

(Mat Mt 27:1, 6, 20, 41)! Không có chỗ nào trong Tân Ƣớc gọi các chức dịch Tin 

Lành là "thầy tế lễ." Thơ Hê-bơ-rơ đã đƣợc chép để tỏ ra rằng không cần "các thầy 

tế lễ" nữa. Chỉ có KhKh 1:6, 5:10 và 20:6 dùng chữ "thầy tế lễ" theo một ý nghĩa 

của đạo Đấng Christ, và trong trƣờng hợp nầy, nó ứng dụng cho Hết Thảy tín đồ 

của Ngài, chớ không ứng dụng cho một hạng tín đồ đặc biệt muốn đè đầu những 

tín đồ khác.  

ISu1Sb 25:1-27:34-- Thêm sự tổ chức  

Để có hiệu lực trong sự thờ phƣợng ở Đền thờ và trong sự cai trị quốc gia; nhứt là 

tổ chức các nhạc công mà nhiệm vụ không chấm dứt khi Đấng Christ ngự đến, 

nhƣng lại có ý nghĩa mới mẻ. Đa-vít là một đại nhạc sĩ. Tất cả linh hồn ông vui 

thỏa vì làm cho các từng trời vang lừng những bài ca khen ngợi Đức Chúa Trời 

(15:27, 28, 16:41, 42).  

28:1-29:30-- Lời nói và lời cầu nguyện sau chót của Đa-vít  

Liên quan đến Đền thờ. Đó là điều lòng ông chăm chú vào trong lúc linh hồn ông 

bay lên "nhà đời đời... không phải bởi tay ngƣời làm ra" (IICo 2Cr 5:1). "Ngƣời 

theo lòng Ngài" (ISa1Sm 13:14) đã "phụng sự thế hệ mình" một cách cao thƣợng. 

Chắc ông vui mừng biết bao vì đƣợc gặp Đấng sau nầy mang danh hiệu "Con vua 

Đa-vít" (Mat Mt 22:42).  

=============================== 

 

II Sử Ký  

Đời trị vì của Sa-lô-môn Đền thờ Lịch sử nƣớc Giu-đa sau khi 10 chi phái ly khai  

Sách II Sử ký cùng một đề tài nhƣ hai sách Các vua, duy nó bỏ qua không tƣờng 

thuật lịch sử các vua của 10 chi phái ly khai.  

IISu 2Sb 1:1-9:31-- Đền thờ và vinh quang đời trị vì của Sa-lô-môn (cũng xem 

thêm IVua 1V 1:1-11:43) 

Trong 400 năm, dân Y-sơ-ra-ên chỉ có một nhà trại làm nơi Đức Chúa Trời ngự 

giữa họ; dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời cũng hài lòng với sự sắp đặt ấy (IISa 2Sm 

7:5-7). Tuy nhiên, khi xét là thích đáng cho họ có một Đền thờ, thì Đức Chúa Trời 

muốn phán một lời về Đền thờ phải đƣợc kiến trúc thể nào. Chính tay Ngài "chép 

ra kiểu mẫu" (ISu1Sb 28:19, XuXh 25:9) mà trao cho Đa-vít, vì Ngài thỏa hiệp với 
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ƣớc muốn của họ rằng Đền thờ "phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các 

nƣớc" (ISu1Sb 22:5). 

Đa-vít muốn xây cất Đền thờ, nhƣng Đức Chúa Trời không cho phép, vì ông là 

một chiến sĩ (ISu1Sb 22:8). Đức Chúa Trời đã giúp Đa-vít trong các cuộc chiến 

tranh của ông. Nhƣng dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời nghĩ rằng một chiến sĩ xây cất 

nhà Ngài thì không phải là tốt nhứt, e rằng các dân tộc bị trị phục sẽ thù oán Đức 

Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; ấy vì rốt lại, mục đích của Ngài khi sáng lập quốc gia 

Hê-bơ-rơ chính là để nhờ họ dắt đem các dân tộc khác đến cùng Ngài. 

Đền thờ xây bằng những phiến đá lớn, xà và ván bằng gỗ hƣơng nam bên trong cẩn 

vàng (IVua 1V 6:14-22, 7:9-12). Vàng, bạc và những vật liệu khác dùng xây cất 

Đền thờ (ISu1Sb 22:14-16, 22:2-9) thì nhiều ngƣời tính phỏng là đáng giá từ 2 đến 

5 tỷ Mỹ kim; chắc hẳn đó là công trình kiến trúc quí giá và nguy nga nhứt trên mặt 

đất đƣơng thời ấy. Vẻ huy hoàng, đồ sộ của Đền thờ có lẽ đã hữu ích một phần 

nào; nhƣng vàng của nó gây cho các vua khác tham lam, thèm muốn, do đó mà 

nƣớc Y-sơ-ra-ên bị rối reng. 

Đền thờ xây cất theo kiểu mẫu tổng quát của Đền tạm, phần nào cũng rộng gấp hai; 

ấy nghĩa là nếu tính một "thƣớc" Do-thái đƣợc chừng 48 phân tây, thì Đền thờ dài 

chừng 28 thƣớc 80 phân tây, ngang chừng 9 thƣớc 60 phân, và cao chừng 14 thƣớc 

40 phân (IVua 1V 6:2). 

Đền thờ nhìn về phía Đông. 9 thƣớc 60 ở phía Tây là Nơi Chí thánh, còn 19 thƣớc 

20 phân ở phía Đông thì là Nơi Thánh (IVua 1V 6:16-20). Hai nơi nầy có một cái 

màn phân cách (IISu 2Sb 3:14). 

Trong Nơi Chí thánh có hòm giao ƣớc đƣợc hai chê-ru-bin che phủ (IVua 1V 

6:23-28). Trong Nơi Thánh, gần cái màn, ở chính giữa, có bàn thờ xông hƣơng 

bằng vàng; và có 5 chơn đèn bằng vàng ở phía Bắc, 5 chơn đèn bằng vàng ở phía 

Nam, 5 bàn bánh trần thiết ở phía Bắc, 5 bàn bánh trần thiết ở phía Nam (IVua 1V 

7:48, 49, IISu 2Sb 4:8). 

Đằng trƣớc, về phía Đông, có một cái hiên cửa, bề dài bằng bề ngang của Đền thờ 

(chừng 14 thƣớc 40 phân) và rộng chừng 7 thƣớc 20 phân. Trên hiên cửa có hai 

cây trụ bằng đồng; mỗi cây trụ có đƣờng kính chừng 1 thƣớc 92 phân tây, và cao 

chừng 11 thƣớc 20 phân; mỗi cây trụ ở một bên hiên cửa (IVua 1V 6:3, 7:15-21). 

Dựa vào vách Đền thờ, ở các phía Bắc, nam và Tây, có ba từng lầu, chia làm nhiều 

phòng cho các thầy tế lễ sử dụng (IVua 1V 6:5-10). 

Phía trƣớc Đền thờ có bàn thờ bằng đồng để dâng của lễ thiêu, bề dài và bề ngang 

chừng 9 thƣớc 60 phần, và cao chừng 4 thƣớc 80 phân (IISu 2Sb 4:1). Ngƣời ta 

tƣởng rằng bàn thờ bằng đồng nầy ở ngay trên vầng đá tại đó Áp-ra-ham đã dâng 

Y-sác, và bây giờ gọi là "Vầng Đá Mái Vòm;" hiện nay vầng đá nầy ở ngay dƣới 

trung tâm của giáo đƣờng Hồi giáo. gần đó, ở phía Nam, có cái thùng lớn bằng 

đồng, hoặc "biển," hình tròn, đƣờng kính chừng 4 thƣớc 80 phân, sâu chừng 2 

thƣớc 56 phân, đặt trên 12 con bò bằng đồng, thảy đều đúc nguyên khối. Thùng 
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nầy đựng nƣớc cho các thầy tế lễ tắm rửa. Lại có 10 cái thùng nhỏ hơn, 5 ở phía 

Bắc, 5 ở phía Nam, để đựng nƣớc rửa các của lễ (IVua 1V 7:38, 39, IISu 2Sb 

5:1-6). 

Chung quanh Đền thờ có hai hành lang: "Hành lang phía trong" và hành lang lớn" 

(IVua 1V 6:36, 7:12). Chúng ta không biết kích thƣớc của hai hành lang nầy. 

Ngƣời ta cho rằng có lẽ hành lang lớn gồm cả cung điện của Sa-lô-môn. 

Đền thờ do 30.000 ngƣời Y-sơ-ra-ên và 150.000 ngƣời Ca-na-an xây cất (IVua 1V 

5:13-16, IISu 2Sb 2:17, 18, 8:7-9). Hết 7 năm mới xây cất xong (IVua 1V 6:38). 

Mỗi phần đƣợc chuẩn bị ở nơi xa vị trí Đền thờ, và đƣợc đặt vào đúng chỗ mà 

không có tiếng búa hoặc dụng cụ nào (IVua 1V 6:7). 

Giê-ru-sa-lem đƣợc xây cất trên 5 ngọn đồi. Vách thành của Đa-vít ở trên ngọn đồi 

ở phía Đông-nam. Còn vách thành của Sa-lô-môn, thì ngƣời ta nghĩ rằng nó ở trên 

hai ngọn đồi Trung-đông và Tây-nam. Cung điện của Sa-lô-môn ở mạn dƣới đồi, 

ngay phía Nam của hành lang Đền thờ. Ở ngay phía Tây cung điện, có biệt cung 

của con gái Pha-ra-ôn; và ở phía Nam cung điện có phòng thiết triều của 

Sa-lô-môn; ở phía Nam phòng nầy có cái "cung rừng Li-ban" mà ngƣời ta cho là 

một kho chứa võ khí (IVua 1V 7:2, 8). Bản đồ số 41 ở trang trƣớc đây phác họa sơ 

sài những công trình tạo tác trên đây. 

Đền thờ do Sa-lô-môn xây cất đã tồn tại chừng 400 năm (970-586 T.C.). Đền thờ 

do Xô-rô-ba-bên xây cất tồn tại đƣợc chừng 500 năm (520-20 T.C.). Đền thờ do 

Hê-rốt xây cất tồn tại đƣợc 90 năm (20 T.C.-70 S.C.). 

Bản đồ số 41 --  

Đền thờ và cung điện do Sa-lô-môn xây cất có lẽ đƣợc sắp đặt nhƣ thế nầy  

Các Đền thờ của Đức Chúa Trời  

Đền tạm. -- Chỉ là một nhà trại. Nó là nơi ngự nhứt định của Đức Chúa Trời giữa 

dân Y-sơ-ra-ên trong 400 năm. Phần lớn thời gian nầy, Đền tạm đặt tại Si-lô (xem 

thêm Xuất Ê-díp-tô ký 25 đến 40). 

Đền thờ do Sa-lô-môn xây cất. -- Vinh quang của nó chẳng lâu bền. Bị cƣớp bóc 5 

năm sau khi Sa-lô-môn băng hà. Bị quân Ba-by-lôn phá hủy năm 586 T.C.. 

Đền thờ của Ê-xê-chi-ên. -- (Exe Ed 40:1-43:27).-- Không phải một Đền thờ thực 

sự, nhƣng là sự hiện thấy về Đền thờ tuyệt đẹp sẽ đƣợc xây dựng lại trong tƣơng 

lai. 

Các nhà hội. -- Dựng lên trong thời kỳ lƣu đày. Không phải Đền thờ, mà là những 

nhà nhỏ ở các trú khu Do-thái rải rác, dùng trong những cuộc nhóm họp địa 

phƣơng. 

Đền thờ do Xô-rô-ba-bên xây cất. -- Xây xất sau khi dân chúng từ chốn lƣu đày hồi 

hƣơng. Xem phần luận về sách "E-xơ-ra" và "Nê-hê-mi." Tồn tại đƣợc 500 năm, 

cho đến khi đƣợc thay thế bởi Đền thờ do Hê-rốt xây cất. 

Đền thờ do Hê-rốt xây cất. -- Đây là Đền thờ mà Đấng Christ đã ngự vào. Do 
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Hê-rốt xây cất bằng cẩm thạch và vàng. Nguy nga khôn tả xiết. Bị quân La-mã phá 

hủy năm 70 S.C.. Xem dƣới GiGa 2:13, 14 và Mat Mt 24:1-51. 

Thân thể Đấng Christ. -- Đức Chúa Jêsus gọi thân thể Ngài là một Đền thờ (GiGa 

2:19-21). Trong Ngài, Đức Chúa Trời đã ngự giữa loài ngƣời. Đức Chúa Jêsus 

phán rằng các Đền thờ trần gian không cần thiết cho sự thờ phƣợng Đức Chúa Trời 

(GiGa 4:20-24). 

Hội Thánh, về toàn thể, là Đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Ngài ngự trong thế 

gian nầy (ICo1Cr 3:16-19). 

Mỗi tín đồ cá nhơn là một Đền thờ của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 6:19), mà Đền thờ 

huy hoàng do Sa-lô-môn xây cất có thể làm hình bóng cho. 

Các nhà thờ mà ta xây cất cũng có khi đƣợc gọi là Đền thờ của Đức Chúa Trời, 

nhƣng không có chỗ nào trong Kinh Thánh gọi nhƣ vậy. 

Đền thờ ở trên trời. -- Đền thờ là kiểu mẫu của một cái gì ở trên trời (HeDt 9:11, 

24). Sứ đồ Giăng đã thấy một Đền thờ ở trên trời (KhKh 11:19). Nhƣng về sau, 

chính Đức Chúa Trời và Chiên Con đã trở nên Đền thờ (KhKh 21:22).  

IISu 2Sb 10:1-12:16-- Rô-bô-am, vua Giu-đa (933-916 T.C.) 

Con trai của Sa-lô-môn. Trị vì 17 năm. Cũng đƣợc chép ở IVua 1V 12:1-14:30. 

Ông là một thanh niên cuồng dại. Dƣới đời trị vì của ông, nƣớc huy hoàng của 

Sa-lô-môn vụt từ tuyệt điểm vinh quang sa xuống đáy hổ nhục và hèn mọn. Trong 

12 chi phái, thì 10 đã ly khai khỏi nƣớc ông; và Si-sắc, vua Ai-cập, đã cƣớp bóc 

thành Giê-ru-sa-lem (IISu 2Sb 12:2-9).  

Bí Chú Khảo Cổ: Si-sắc xâm lăng nƣớc Giu-đa  

Chính Si-sắc đã ghi khắc cuộc chiến tranh nầy trên vách phía Nam của miễu lớn 

thờ thần Amon tại Karnak; ông nói rằng mình dâng 156 thành của xứ Pa-lét-tin cho 

thần Amon của mình. 

Ngƣời ta đã tìm thấy một lớp tro do ông thiêu đốt thành Ki-ri-át-Sê-phe. Cũng tìm 

thấy một đài kỷ niệm mà ông đã dựng tại Mê-ghi-đô. 

Năm 1939, ngƣời ta tìm thấy xác ƣớp của Si-sắc tại Tanis, trong một quan tài bằng 

bạc bọc vàng nguyên khối; có lẽ đây là một số vàng của Sa-lô-môn mà ông đã 

cƣớp tại Giê-ru-sa-lem.  

IISu 2Sb 13:1-22-- A-bi-gia, vua Giu-đa (915-913 T.C.) 

Trị vì 3 năm. Cũng đƣợc chép ở IVua 1V 15:1-8. Gian ác nhƣ cha mình. Nhƣng 

khi giao chiến với Giê-rô-bô-am, ông "nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (câu 

18) và đánh bại kẻ thù, chiếm lại đƣợc một số thành ở phía Bắc.  

IISu 2Sb 14:1-16:14-- A-sa, vua Giu-đa (912-972 T.C.) 

Trị vì 41 năm. Cũng đƣợc chép ở IVua 1V 15:9-24. Đời trị vì lâu dài của ông trùm 

lấn đời trị vì của 7 vua nƣớc phía Bắc, từ lúc hết đời trị vì của Giê-rô-bô-am tới lúc 
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bắt đầu đời trị vì của A-háp. Ông là một vua tốt, rất sốt sắng hầu việc Chúa. Một 

luồng sóng cải cách lớn lao tràn cuốn khắp xứ. Ông phá hủy bàn thờ thần ngoại 

bang, nơi cao, trụ thờ, hình mặt trời và A-sê-ra. Ông tống đuổi bọn vĩ gian, và cất 

chức thái hậu của chính mẹ mình vì bà nầy thờ lạy một hình tƣợng. Nƣớc rất đƣợc 

thạnh vƣợng.  

IISu 2Sb 17:1-20:37-- Giô-sa-phát, vua Giu-đa (874-850 T.C.) 

Trị vì 25 năm. Cũng đƣợc chép ở IVua 1V 22:41-50. Rất mộ đạo, ông "tìm cầu 

Đức Chúa Trời của tổ phụ mình" (IISu 2Sb 17:4). Ông thiết lập một chế độ giáo 

dục công cộng, sai các thầy tế lễ và ngƣời Lê-vi đi tuần hành thƣờng xuyên, đem 

theo sách Luật pháp để dạy dỗ dân chúng. Ông lập những tòa án khắp cả nƣớc, với 

một tòa thƣợng thẩm ở Giê-ru-sa-lem. Ông duy trì một đạo quân lớn và tự tỏ ra là 

hết sức hùng mạnh.  

IISu 2Sb 21:1-20-- Giô-ram, vua Giu-đa (850-843 T.C.) 

Trị vì 8 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 8:16-24. Con trai và cháu nội của hai 

vua hiền đức, nhƣng đã trở nên hƣ xấu vì cƣới phải một ngƣời nữ gian ác, là 

A-tha-li, con gái của Giê-sa-bên vô hạnh. Dƣới đời trị vì của ông, thành 

Giê-ru-sa-lem bị ngƣời Ả-rập và ngƣời Phi-li-tin cƣớp bóc. Ông mắc bịnh gớm 

ghiếc mà chết: "Ruột gan tan rớt ra" và "qua đời chẳng ai tiếc" (câu 19, 20).  

IISu 2Sb 22:1-9 -- A-cha-xia, vua Giu-đa (834 T.C.) 

Trị vì 1 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 8:25-29. Con trai của A-tha-li, cháu 

ngoại của Giê-sa-bên; một con cháu của nhà Đa-vít do một cuộc kết hôn kinh 

khiếp. Ông rất gian ác, và bị Giê-hu giết chết. Ấy là "ý Đức Chúa Trời... gây cho 

ngƣời bị bại hoại" (câu 7).  

IISu 2Sb 22:10-23:21 -- A-tha-li, nữ hoàng Giu-đa (843-837 T.C.) 

Trị vì 6 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 11:1-21. Bà là con gái của Giê-sa-bên 

vô hạnh kia, và cũng quỉ quái nhƣ mẹ mình. Bà lấy Giô-ram, vua Giu-đa, và là mẹ 

của A-cha-xia, vua kế tiếp. Nhƣ vậy, ngoài 6 năm tự quyền cai trị, bà còn làm 

hoàng hậu 8 năm và làm thái hậu 1 năm; tổng cộng là 15 năm. Bà cuồng tín phụng 

sự tà thần Ba-anh, nên đã tàn sát chính các cháu nội của mình mà cƣớp ngôi vua.  

IISu 2Sb 24:1-22-- Giô-ách, vua Giu-đa (843-803 T.C.) 

Trị vì 40 năm (có lẽ kể cả 6 năm của A-tha-li). Cũng đƣợc chép ở II Các vua 12. 

Giô-ách là cháu nội của A-tha-li. Đang khi A-tha-li tàn sát dòng dõi nhà vua, thì 

Giô-ách, con trai của A-cha-xia, còn thơ ấu, đã đƣợc ngƣời ta đánh cắp và giấu 

trong Đền thờ trong 6 năm Khi Giô-ách đƣợc 7 tuổi, thì Giê-hô-gia-đa, thầy thầy tế 

lễ thƣợng phẩm, là dƣợng rể của ông, đã lập mƣu trừ bỏ A-tha-li và tôn ông lên 

làm vua. Giê-hô-gia-đa thật đã cầm quyền cai trị trọn đời mình. Dƣới sự giám hộ 

của Giê-hô-gia-đa, Giô-ách đã trừ bỏ đạo Ba-anh trong xứ, sửa chữa Đền thờ mà 
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A-tha-li đã phá hủy, và lập lại sự thờ phƣợng Đức Chúa Trời. Ông dùng một cái 

"hòm" để lạc quyên tiền bạc cho công cuộc sửa chữa; do đó mà trong các cuộc lạc 

quyên của Hội Thánh, ngƣời ta hay dùng danh từ "cái hòm của Giô-ách." 

"Giô-ách làm điều thiện... trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa" (câu 2). Nhƣng sau khi 

Giê-hô-gia-đa qua đời, thì ông bội đạo và đặt hình tƣợng lên. Các quan trƣởng vốn 

trải biết sự phóng túng thờ lạy tà thần A-sê-ra đã gây cho Giô-ách bị diệt vong. 

Thậm chí Giô-ách truyền lịnh ném đá chết Xa-cha-ri, là con trai của Giê-hô-gia-đa, 

ngƣời đã đặt ông lên ngôi vua. Vậy, trong vòng một năm sau khi Xa-cha-ri bỏ 

mạng, quân Sy-ri đã kéo đến, cƣớp bóc thành Giê-ru-sa-lem, giết các quan trƣởng 

và "xử hình phạt cho Giô-ách" vì ông "đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (câu 

24). Ông lìa bỏ Chúa, nên dân chúng xây lại nghịch cùng ông.  

IISu 2Sb 25:1-28-- A-ma-xia, vua Giu-đa (803-775 T.C.) 

Trị vì 29 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 14:1-22. Ông "làm điều thiện..., song 

lòng không đƣợc trọn lành" (câu 2). Ông giao chiến với ngƣời Ê-đôm, rồi thờ lạy 

các thần của chúng. Ông cũng giao chiến với quân Y-sơ-ra-ên, và thành 

Giê-ru-sa-lem bị vua Y-sơ-ra-ên cƣớp bóc.  

IISu 2Sb 26:1-23-- Ô-xia (A-xa-ria ), vua Giu-đa (787-735 T.C.) 

Trị vì 52 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 15:1-7. Ngƣời ta cho rằng ông đã đồng 

trị với cha mình, là A-ma-xia, trong một thời gian. Ông "làm điều thiện..., rắp lòng 

tìm kiếm Đức Chúa Trời" (câu 4, 5). Ông "tìm kiếm bao lâu, thì Đức Chúa Trời 

khiến cho ông đặng may mắn bấy lâu" (câu 5). Ông có một đạo quân đông đúc và 

những võ khí tối hảo. Đã thắng ngƣời Phi-li-tin, Ả-rập và Am-môn. Rất chú trọng 

đến ngành canh nông. Nƣớc đƣợc mở mang rộng nhứt kể từ khi mƣời chi phái ly 

khai. Nhƣng ông đã đổi ra ngạo mạn, nên bị Đức Chúa Trời giáng cho bịnh phung.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ô-xia  

Một bi văn của Tiếc-lát-Phin-nê-xe(1), vua A-si-ri (747-727 T.C.), ngƣời đã bắt 

dân Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc đi làm phu tù, có ghi 4 lần: "A-xa-ria (Ô-xia), ngƣời 

Giu-đa." 

Tấn sĩ E.L. Sukenik, nhơn viên Đại học đƣờng Hê-bơ-rơ ở Giê-ru-sa-lem, đã tìm 

thấy mộ chí của Ô-xia trong Nga quốc Khảo cổ Bảo tàng viện ở trên núi Ô-li-ve. 

Trên mộ chí có ghi bằng chữ A-ram, là thứ chữ đƣơng thời Đấng Christ, rằng: "Hài 

cốt của Ô-xia, vua Giu-đa, đã đƣợc đem tới đây, chớ mở." Ô-xia đã đƣợc táng 

trong thành Đa-vít (IIVua 2V 15:7); nhƣng dƣờng nhƣ vì một lý do nào đó, về sau 

ngƣời ta đã khai quật mộ phần và di chuyển hài cốt ông đến một nơi khác.  

IISu 2Sb 27:1-9 -- Giô-tham, vua Giu-đa (749-734 T.C.) 

Trị vì 16 năm, phần lớn thời gian đồng trị với cha mình. Cũng đƣợc chép ở IIVua 

2V 15:32-38. Ông "trở nên cƣờng thạnh, bởi vì ông đi đƣờng chánh đáng trƣớc mặt 
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Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình" (câu 6), y nhƣ cha mình, là Ô-xia, đã làm 

vậy.  

BÍ CHÚ KHẢO CỔ: Giô-tham  

Trong đống đào bới tại Ê-xi-ôn-Ghê-be (IVua 1V 9:26), ngƣời ta đã tìm thấy một 

cái ấn có ghi rằng: "Của Giô-tham."  

IISu 2Sb 28:1-27-- A-cha, vua Giu-đa (741-726 T.C.) 

Trị vì 16 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 16:1-20. Dƣờng nhƣ đã đồng trị với 

cha mình trong một thời gian, nhƣng khác hẳn cha. Ông là một vua trẻ tuổi gian ác, 

làm trái hẳn chánh sách của tổ tiên. Ông tái lập sự thờ lạy Ba-anh, phục hƣng sự 

cúng thờ Mo-lóc, và thiêu chính các con trai mình trong lửa. Nhƣng các tà thần ấy 

chẳng cứu giúp ông chút nào. Quân Sy-ri và quân Y-sơ-ra-ên tấn công ông từ phía 

Bắc, quân Ê-đôm từ phía Đông, và quân Phi-li-tin từ phía Tây. Vì cớ A-cha, nƣớc 

Giu-đa bị hạ xuống rất thấp.  

BÍ CHÚ KHẢO CỔ: A-cha  

Ngƣời ta đã tìm thấy một cái ấn ghi chữ là thuộc về một "văn thần của A-cha." 

A-cha và cống phẩm của ông nộp cho Tiếc-la-Phi-lê-se (câu 16, 16:6-8). -- Một bi 

văn của Tiếc-la-Phi-lê-se ghi rằng: "Ta đã nhận cống phẩm của A-cha, ngƣời 

Giu-đa, gồm có vàng, bạc, chì, thiếc, vải gai. Ta hủy phá thành Đa-mách. Ta bắt 

đƣợc Rê-xin. Còn các võ quan của hắn thì ta đóng đít chúng vào cọc cho chết. Ta 

chặt hết vƣờn cây trái của hắn, và không để một cây nào còn đứng." Bi văn nầy ăn 

hiệp với bản tƣờng thuật ở 16:1-20 và EsIs 7:1-29.  

IISu 2Sb 29:1-32:33-- Ê-xê-chia, vua Giu-đa (726-697 T.C.) 

Trị vì 29 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 18:1-20:21. Thừa hƣởng một nƣớc hỗn 

loạn và một gánh nặng do sự tiến cống cho A-si-ri. Khởi sự trị vì với một cuộc cải 

cách lớn lao. Phá hủy các hình tƣợng mà A-cha đã dựng lên. Mở lại và dọn sạch 

Đền thờ. Khôi phục sự thờ lạy Đức Chúa Trời. "Nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời" (IIVua 2V 18:5). "Đức Giê-hô-va ở cùng ngƣời; hễ ngƣời đi làm sự gì, đều 

đƣợc thành tựu" (IIVua 2V 18:7). Chiếm lại các thành Phi-li-tin và khôi phục đƣợc 

nền độc lập, chớ không phải lệ thuộc ngƣời A-si-ri nữa. Suốt đời ông trị vì, đấng 

tiên tri Ê-sai là vị cố vấn đƣợc ông tin cậy. 

Năm thứ 6 đời trị vì của Ê-xê-chia (721 T.C.), nƣớc phía Bắc sụp đổ. Năm thứ 14 

đời trị vì của ông (713 T.C.), dƣờng nhƣ San-chê-ríp, với tƣ cách thống tƣớng các 

đạo quân của cha mình, là Sa-gôn, đã xâm lăng nƣớc Giu-đa, và Ê-xê-chia nộp 

cống phẩm cho hắn. Năm sau (713 T.C.), Ê-xê-chia lâm bịnh (IIVua 2V 20:1-11), 

và đƣợc Chúa hứa cho sống thêm 15 năm nữa. Rồi sứ giả Ba-by-lôn tới thăm ông 

(IIVua 2V 20:12-15), làm cho San-chê-ríp sanh lòng nghi ngờ, nên năm 701, hắn 

lại xâm lăng nƣớc Giu-đa, Ê-xê-chia tu bổ vách thành, xây "kinh dẫn nƣớc" (IIVua 
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2V 20:20), và chuẩn bị quân sự hùng mạnh. Sau đó có sự giải cứu cả thể bởi thiên 

sứ (IIVua 2V 19:35). Cuộc đắc thắng nầy khiến cho Ê-xê-chia đƣợc nhiều uy tín và 

thế lực.  

Bí Chú Khảo Cổ:  

Ê-xê-chia sửa sang vách thành (IISu 2Sb 32:5) một cách vội vàng và cẩu thả, vì cớ 

áp lực do cuộc vây hãm của quân A-si-ri. Điều nầy đƣợc tỏ rõ nơi các vách thành 

trong tình trạng ngày nay. Ngƣời ta khám phá ra nền móng của "cái vách... ở phía 

ngoài" (IISu 2Sb 32:5) chạy song song với vách thành do Đa-vít xây xất; hai vách 

thành nầy cách nhau gần 10 thƣớc tây. 

Kinh (1) mà Ê-xê-chia đã đào (32:3, 4, IIVua 2V 20:20), để dẫn nƣớc vào trong 

thành. Đã tìm thấy cái kinh nầy. Khe Ghi-hôn, cũng gọi là "Suối trinh nữ," ở chơn 

phía Đông của ngọn đồi Ô-phên, ở ngay ngoài vách thành. 

Công nhân của Ê-xê-chia đục kinh qua đá cứng, ở dƣới ngọn đồi, từ khe Ghi-hôn 

chạy dài chừng 850 thƣớc về phía Tây-nam, đến hồ Si-lô-ê (IIVua 2V 20:20, NeNe 

3:15) ở phía trong vách thành; nhƣ vậy, nƣớc khe Ghi-hôn không còn tự nhiên 

chảy vào khe Xết-rôn nữa. Trung bình, kinh nầy bề cao gần 2 thƣớc tây và bề rộng 

chừng 80 phân tây, và nƣớc từ hơn hai thƣớc tây đổ xuống. Ở ngay miệng kinh, 

ngƣời ta đã tìm thấy bi văn Si-lô-ê. 

Bi văn Si-lô-ê -- Năm 1880, một học sanh trốn học đang chơi ở miệng kinh Ê-xê- 

chia, bỗng nhận thấy một vài dấu khắc trên vách đá, cách miệng kinh chừng 6 

thƣớc tây, ngó nhƣ chữ viết. Cậu bèn thƣa với giáo sƣ, là Tấn sĩ Schick, và ông 

nhận thấy đó là một bản tiếng Hê-bơ-rơ tƣờng thuật sự đào kinh. Ông bèn sao lấy 

nhiều bản, rồi thình lình nó biến mất, nhƣng lại tìm thấy trong túp lều của một 

ngƣời bổn xứ; anh nầy muốn bán lấy tiền. Nhà chức trách bèn tịch thâu nó, và gởi 

đến Bảo tàng viện Constantinople, đến nay vẫn còn ở đó. Bi văn chép rằng: 

"Kinh đã đào xong. Và đây là truyện tích của kinh nầy. Đang khi những thợ đục đá 

giơ cuốc lên, mỗi ngƣời giơ về phía kẻ lân cận mình (vì họ đối đầu với nhau), và 

đang khi họ còn cách nhau ba thƣớc(2), thì bỗng nghe tiếng kẻ nọ kêu ngƣời kia; 

sau đó thì cuốc bổ vào cuốc, rồi nƣớc từ khe đổ vào hồ, đƣờng dài 1200 thƣớc. Núi 

đá bên trên cao 100 thƣớc." 

San-chê-ríp xâm lăng nƣớc Giu-đa (IISu 2Sb 32:1).-- Trong cuộc xâm lăng nầy, 

hắn chiếm "các thành kiên cố của Giu-đa" (IIVua 2V 18:13), vây Giê-ru-sa-lem 

(IIVua 2V 18:17), rồi trở về mà không chiếm thành ấy (IIVua 2V 19:35, 36). 

Ngƣời ta đã tìm thấy chính bản của San-chê-ríp tƣờng thuật cuộc xâm lăng nầy, ghi 

trên một giáp trụ bằng đất sét tự tay hắn làm ra. Ngày nay, giác trụ nầy bày trong 

Bảo tàng viện của Đông-phƣơng Học-viện ở thành Chicago. Ghi rằng: 

"Về phần Ê-xê-chia, vua Giu-đa, không chịu phục dƣới ách của ta, thì ta đã dùng 

chiến cụ công phá, máy móc, mìn, đồ xoi lỗ hỏng và rìu mà vây và chiếm 46 thành 

kiên cố của nó cùng vô số thành nhỏ. Ta đã cƣớp chiến lợi phẩm gồm có 200.150 
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ngƣời nam, phụ, lão, ấu và ngựa, la, lừa, lạc đà, bò, chiên, không sao đếm đƣợc. Ta 

đã vây hãm Ê-xê-chia tại Giê-ru-sa-lem, là hoàng thành của hắn, chẳng khác chi 

một con chim ở trong lồng. Ta xây một dãy đồn lũy để đánh hắn, và đuổi trở về 

mỗi tên nào thò ra khỏi cổng thành. Những thành của hắn mà ta chiếm đƣợc thì ta 

ban cho vua Ách-đốt, vua Éc-rôn và vua Ga-xa." 

Tuy rằng không một vua A-si-ri nào từng ghi chép một cuộc bại trận của mình, tỷ 

nhƣ cuộc bại trận của đạo quân San-chê-ríp trƣớc vách thành Giê-ru-sa-lem (IIVua 

2V 19:35, 36), nhƣng thật cũng có ý nghĩa lắm khi ông không tự nhận đã chiếm 

đƣợc thành Giê-ru-sa-lem. Quả thật, đó là một điểm rất kỳ lạ minh xác truyện tích 

Kinh Thánh. 

San-chê-ríp "vây La-ki " với "cả đạo binh của ngƣời" (IISu 2Sb 32:1). Trên vách 

cung điện của San-chê-ríp ở Ni-ni-ve, ông Layard đã tìm thấy một bức chạm nổi 

mô tả việc ông đóng quân vây thành La-ki, có ghi khắc rằng: "San-chê-ríp, vua của 

thế giới, vua của A-si-ri, ngồi trên ngai và truyền đem chiến lợi phẩm của La-ki 

qua trƣớc mặt mình." 

Cống phẩm của Ê-xê-chia gởi cho San-chê-ríp (IIVua 2V 18:14-16). Bi văn ghi 

rằng: "Ê-xê-chia khiếp sợ oai ta. Hắn đã gởi dâng cống phẩm: 80 ta-lâng vàng, 800 

ta-lâng bạc, bửu thạch, phấn hồng, ngà voi, cung nữ, nhạc công, và đủ thứ tặng 

vật." 

La-ki và Ghi-bê-a (IISu 2Sb 32:9, EsIs 10:29) đƣợc ghi trong số các thành chịu 

khổ nạn vì tay San-chê-ríp. Tại La-ki, phái đoàn khảo cổ Wellcome tìm thấy một 

lớp tro do hỏa hoạn xảy ra năm 700 T.C.. Còn tại Ghi-bê-a, ông Albright tìm thấy 

một lớp tro do hỏa hoạn cùng xảy ra năm ấy. Vậy, di tích xứ Pa-lét-tin vẫn còn 

mang dấu vết cuộc tấn công của San-chê-ríp. 

San-chê-ríp bị chính các con trai mình hạ sát (IISu 2Sb 32:21, IIVua 2V 19:36, 

37). Một bi văn A-si-ri ghi rằng: "Ngày 20 tháng 10, San-chê-ríp đã bị các con trai 

mình giết trong một cuộc nổi loạn. Ngày 18 tháng 4, con trai ông, là Ê-sạt-ha-đôn, 

lên ngôi vua" (xem 19:37).  

IISu 2Sb 33:1-20 -- Ma-na-se, vua Giu-đa (697-642 T.C.) 

Trị vì 55 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 21:1-18. Là vua Giu-đa gian ác nhứt, 

mà lại trị vì lâu năm nhứt. Làm lại các hình tƣợng mà Ê-xê-chia, cha của ông, đã 

phá hủy. Tái lập sự thờ lạy Ba-anh. Thiêu chính các con trai mình trong lửa. Nƣớc 

phía Bắc vừa mới bị hủy diệt vì cớ tội ác của nó; nhƣng thảm trạng ấy chẳng có 

ảnh hƣởng đến Ma-na-se chút nào. Ông làm cho Giê-ru-sa-lem ngập huyết. Theo 

truyền thoại, thì ông đã cƣa tiên tri Ê-sai làm hai.  

Bí Chú Khảo Cổ: Ma-na-se  

Một bi văn của Ê-sạt-ha-đôn, vua A-si-ri (681-668 T.C.) chép rằng: "Ta bắt buộc 

22 vua ở xứ Tây phƣơng cung cấp vật liệu để xây cất cung điện của ta." Trong số 

các vua ấy, hắn có ghi: "Ma-na-se, vua Giu-đa."  
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IISu 2Sb 33:21-25 -- A-môn, vua Giu-đa (641-640 T.C.) 

Trị vì 2 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 21:19-25. Cũng gian ác nhƣ Ma-na-se.  

IISu 2Sb 34:1-35:26 -- Giô-si-a, vua Giu-đa (639-608 T.C.) 

Trị vì 31 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 22:1-23:37. Lên ngôi trị vì lúc mới 8 

tuổi. Lúc 16 tuổi, ông đã bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít. Lúc 20 tuổi, 

ông khởi xƣớng những cuộc cải cách. Năm ông 26 tuổi, sự tìm đƣợc "quyển sách 

Luật pháp" đã đẩy mạnh các cuộc cải cách của ông, -- thật là cuộc cải cách triệt để 

mà nƣớc Giu-đa từng trải qua. Nhƣng lòng dân chúng đã chìm đắm trong sự thờ 

lạy hình tƣợng, vì đời trị vì lâu dài và gian ác của Ma-na-se hầu nhƣ xóa bỏ Đức 

Chúa Trời khỏi tƣ tƣởng của họ. Những cuộc cải cách của Giô-si-a đã hoãn lại, chớ 

không thể cản trở sự đoán phạt giáng trên nƣớc Giu-đa mau lẹ. Các tiên tri 

Giê-rê-mi và Sô-phô-ni đã giúp việc ông. 

Đƣơng thời Giô-si-a, cuộc xâm lăng của dân Sy-the (CoCl 3:11) trải qua miền Tây 

Á-châu nhƣ một thiên tai, và làm cho đế quốc A-si-ri suy yếu đi nhiều. Khi 

Pha-ra-ôn tiến đánh Cạt-kê-mít (IISu 2Sb 35:20-24), thì đế quốc A-si-ri đang suy 

vi đã bị một đòn chí tử cuối cùng. Là chƣ hầu của A-si-ri, Giô-si-a cảm thấy mình 

có bổn phận tấn công Pha-ra-ôn tại Mê-ghi-đô, nên phải bỏ mạng.  

36:1-4 -- Giô-a-cha, vua Giu-đa (608 T.C.) 

Trị vì 3 tháng. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 23:30-34. Bị Pha-ra-ôn truất phế, giải 

về Ai-cập, và ông qua đời tại đó.  

IISu 2Sb 36:5-8 -- Giê-hô-gia-kim (Ê-li-a-kim ), vua Giu-đa (608-597 T.C.) 

Trị vì 11 năm. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 23:34-24:7. Đƣợc Pha-ra-ôn đặt làm 

vua, và phải nộp cống phẩm cho Pha-ra-ôn. Sau 3 năm, ông bị vua Ba-by-lôn khắc 

phục (DaDn 1:1). Ông phụng sự vua Ba-by-lôn 3 năm, rối dấy loạn. Vua Ba-by-lôn 

bèn kéo quân tới, và bất thần xiềng ông mà đem về Ba-by-lôn (IISu 2Sb 36:6). 

Nhƣng ông chƣa dời khỏi thành Giê-ru-sa-lem, thì đã chết, hoặc bị giết, bị quăng 

ra ngoài và chôn nhƣ một con lừa (Gie Gr 22:18, 19, 36:30). Ông vốn tự phụ, cứng 

lòng và gian ác, khác hẳn cha mình, là Giô-si-a. Ông là kẻ thù sâu cay của 

Giê-rê-mi và nhiều lần tìm các giết tiên tri nầy (Gie Gr 26:21, 36:26).  

IISu 2Sb 36:8-10 -- Giê-hô-gia-kin (Giê-cô-nia ), vua Giu-đa (597 T.C. ) 

Trị vì 3 tháng. Cũng đƣợc chép ở IIVua 2V 24:6-17. Ông bị đem qua Ba-by-lôn, 

tại đó ông đã sống rất ít là 37 năm (IIVua 2V 24:15, 25:27).  

Bí Chú Khảo Cổ: Giê-hô-gia-kin  

Ấn viên quản gia của Giê-hô-gia-kin. -- Năm 1928, tại Ki-ri-át-Sê-phe, trong lớp 

tro do hỏa hoạn mà Nê-bu-cát-nết-sa gây nên, ông Kyle và ông Albright đã tìm 

thấy hai cái quai xách hũ có khắc chữ: "Thuộc về Ê-li-a-kim, quản gia của 

Giê-hô-gia-kin." Một trong hai cái quai nầy hiện nay để trong trƣờng thần học 
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Xenia, ở Pittsburgh (nƣớc Mỹ). Năm 1930, ông Grant cũng tìm thấy dòng chữ 

khắc ấy tại Bết-sê-mết. 

Giê-hô-gia-kin đƣợc tha và đƣợc cấp dƣỡng (IIVua 2V 25:27, 30).-- Ông Albright 

phúc trình rằng trong đống di tích Vƣờn Treo ở Ba-by-lôn, ông Weidner đã phám 

phá ra những tấm bảng liệt kê tên những ngƣời đƣợc thƣờng xuyên cấp phát dầu và 

lúa mì, trong số ấy có "Giê-hô-gia-kin, vua của xứ Giu-đa."  

IISu 2Sb 36:1-25-- Sê-đê-kia, vua Giu-đa (597-586 T.C.) 

Trị vì 11 năm. Cũng đƣợc ghi chép ở IIVua 2V 24:1-25:30. Ông đƣợc 

Nê-bu-cát-nết-sa đặt lên ngôi vua. Một vua nhu nhƣợc. Năm thứ tƣ đời trị vì, ông 

đã đi thăm viếng kinh thành Ba-by-lôn. Nhƣng về sau, ông dấy nghịch cùng 

Ba-by-lôn. Bấy giờ, Nê-bu-cát-nết-sa kéo quân tới, hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, 

bắt Sê-đê-kia, móc mắt, xiềng lại mà đem về Ba-by-lôn, tại đó, ông đã chết trong 

ngục thất (Gie Gr 52:11). Đó là chung cuộc hiển nhiên của nƣớc Đa-vít (xem thêm 

ở dƣới IIVua 2V 25:1-30). 

Ghê-đa-lia đƣợc đặt làm tổng đốc (IIVua 2V 25:22). Xem thêm Gie Gr 40:1-16. 

Phần dân sót lại chạy xuống Ai-cập (IIVua 2V 25:26). Xem thêm Gie Gr 42:1-22. 

Chiếu chỉ của Si-ru (IISu 2Sb 36:32). Xem them Exo Er 1:1-11.  

Bí Chú Khảo Cổ: Sê-đê-kia  

Sê-đê-kia chạy trốn "giữa hai vách thành' (IIVua 2V 25:4). Con đƣờng ở giữa hai 

vách thành nầy ở phía Đông-nam thành Giê-ru-sa-lem, và ngày nay ta có thể nhìn 

thấy một quãng dài 48 thƣớc tây.  

========================================== 

 

E-xơ-ra - Nê-hê-mi - Ê-xơ-tê  

Từ chốn lƣu đày trở về cố hƣơng Thành Giê-ru-sa-lem đƣợc xây cất lại  

Ba sách nầy hợp thành phần chót của lịch sử Cựu Ƣớc. Nó tƣờng thuật truyện tích 

dân Do-thái từ Ba-by-lôn trở về, sự xây lại Đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem, và sự 

khôi phục cuộc sanh hoạt quốc gia của ngƣời Do-thái trên chính đất nƣớc của họ. 

Ba sách nầy gồm một khoảng chừng 100 năm (536-432 T.C.). 

Ba tiên tri cuối cùng, là A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi, đã sống và hoạt động trong 

thời kỳ phục hƣng nầy của ngƣời Do-thái.  

Có hai thời kỳ đặc biệt:  

536-516 T.C. .-- Trong 20 năm nầy, dƣới quyền điều khiển của quan trấn thủ 

Xô-rô- ba-bên và thầy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, Đền thờ, là trung tâm cuộc sanh 

hoạt quốc gia của ngƣời Do-thái, đã đƣợc xây cất lại (E-xơ-ra, đoạn 3 đến 6). 

A-ghê và Xa-cha-ri thuộc về thời kỳ nầy. 
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457-432 T.C. .-- Trong 25 năm nầy, dƣới quyền quan trấn thủ Nê-hê-mi và thầy tế 

lễ E-xơ-ra, vách thành đã đƣợc xây cất lại, và Giê-ru-sa-lem lại là một thành kiên 

cố. Ma-la-chi thuộc về thời kỳ nầy. 

E-xơ-ra tƣờng thuật cả hai thời kỳ 

Nê-hê-mi tƣờng thuật thời kỳ thứ hai. 

Ê-xơ-tê xen vào giữa hai thời kỳ  

Có ba lần hồi hƣơng:  

536 T.C.. Xô-rô-ba-bên cùng với 42.360 ngƣời Do-thái, 7337 tôi tớ, 200 ca công, 

736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, 6720 con lừa và 5400 khí dụng bằng 

vàng, bằng bạc đã bị cƣớp mất ở Giê-ru-sa-lem. 

457 T.C.. E-xơ-ra với 1754 ngƣời nam, 100 ta-lâng vàng, 750 ta-lâng bạc, kể cả lễ 

vật của vua. Không nói có đờn bà, con trẻ cùng đi hay chăng. Hành trình hết 4 

tháng. 

444 T.C.. Nê-hê-mi, với tƣ cách trấn thủ và có một đội quân hậu vệ, đã trở về xây 

lại thành Giê-ru-sa-lem, có vách lũy kiên cố, các khoản kinh phí do chánh phủ 

chịu.  

Niên hiệu của cuộc phục hƣng  

536 T.C.. 49.897 ngƣời từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem 

536 T.C.. Tháng 7, họ lập bàn thờ và dâng tế lễ. 

535 T.C.. Công việc xây Đền thờ bắt đầu và bị ngƣng trệ. 

520 T.C.. A-ghê và Xa-cha-ri lại khởi công. 

516 T.C.. Hoàn thành Đền thờ. 

458 T.C.. Ê-xơ-tê đƣợc làm hoàng hậu Ba-tƣ. 

457 T.C.. E-xơ-ra từ Ba-by-lôn về Giê-ru-sa-lem. 

444 T.C.. Nê-hê-mi xây lại vách thành. 

432 T.C.. Nê-hê-mi lại từ Ba-by-lôn trở về. 

Nƣớc Y-sơ-ra-ên đã bị A-SI-RI bắt làm phu tù (721 T.C.). 

Nƣớc Giu-đa đã bị Ba-By-Lôn bắt làm phu tù (606 T.C.). 

Sự hồi hƣơng từ chốn phu tù đã do Ba-Tƣ cho chép (536 T.C.).  

Đế quốc Ba-tƣ  

Chánh sách của các vua A-si-ri và Ba-by-lôn là lƣu đày những dân tộc bị chinh 

phục, nghĩa là đem họ đi xa xứ sở và làm cho tan lạc ở những nƣớc khác; còn 

chánh sách của vua Ba-tƣ lại trái hẳn, tức là đem những dân tộc ấy trở về xứ sở của 

họ. Các vua Ba-tƣ có nhơn đạo hơn các vua A-si-ri và Ba-by-lôn. 

Một trong những hành động đầu tiên của Si-ru, vị vua Ba-tƣ thứ nhứt, "một hoàng 

đế cao thƣợng và công bình lạ lùng," là cho phép ngƣời Do-thái trở về xứ sở. 

Ba-tƣ là một vùng cao nguyên rộng lớn, có núi non, ở phía Đông của mạn dƣới 

thung lũng Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ. Đế quốc Ba-tƣ rộng lớn hơn các đế quốc trƣớc, 



phía Đông giáp biên giới Ấn-độ, và phía Tây giáp biên giới Hy-lạp. Thủ đô là 

Persepolis và Su-rơ (EtEt 1:2). Thỉnh thoảng các vua Ba-tƣ cũng ở tại Ba-by-lôn. 

Với tƣ cách đế quốc bá chủ thế giới, Ba-tƣ đã tồn tại đƣợc 200 năm (536-331 

T.C.). Các vua Ba-tƣ là: 

Si-ru (538-529 T.C.). Chiến thắng Ba-by-lôn (536 T.C.). Đƣa Ba-tƣ lên địa vị đế 

quốc bá chủ thế giới. Cho phép dân Do-thái trở về quê hƣơng, để đƣợc ứng nghiệm 

lời tiên tri của Ê-sai. 

Cambyses (529-522 T.C.). Ngƣời ta tƣởng rằng ông là "t-ta-xét-xe" có chép ở Exo 

Er 4:7, 11, 23 đã ra lịnh ngƣng việc xây cất Đền thờ. 

Đa-ri-út I (Hystaspes ) (521-485 T.C.). Cho phép hoàn thành Đền thờ (Exo Er 

6:1-22). Trứ tác bi văn "Behistun " có danh tiếng. 

Xẹt-xe (A-suê-ru) (485-465 T.C.). Nổi tiếng vì đã giao chiến với ngƣời Hy-lạp. 

Ê-xơ-tê là hoàng hậu của ông. Mạc-đô-chê là thủ tƣớng của ông.  

t-ta-xét-xe I (Longimanus ) (465-425 T.C.). Rất khoan hồng đối với dân Do-thái. 

Cho phép Nê-hê-mi, quan tửu chánh của mình, xây lại thành Giê-ru-sa-lem. 

Xẹt-xe II (424); Đa-ri-út II (Nothius ) (423-405); t-ta-xét-xe II (Mnemon ) 

(405-358); t-ta-xét-xe III (Ochus ) (358-338); Arses (338-335). 

Đa-ri-út III (Codomanus ) (335-331). Ông bị Alexandre đại đế đánh bại năm 331 

T.C., tại trận Arbela nổi danh trong lịch sử, gần vị trí thành Ni-ni-ve. Đó là lúc 

Ba-tƣ sụp đổ và Hy-lạp dấy lên. Đế quốc chuyển từ Á-châu qua Âu-châu.  

Bản đồ số 42 -- Đế quốc Ba-tƣ  

======================================= 

 

E-xơ-ra  

Từ Chốn Lƣu Đày Trở Về Xứ Sở Xây Lại Đền Thờ Hành trình của E-xơ-ra về 

Giê-ru-sa-lem  

 

Ngƣời ta cho rằng chính E-xơ-ra là tác giả sách nầy  

Exo Er 1:1-11 -- Chiếu chỉ của Si-ru  

Hai câu chót của sách II Sử ký giống in hai câu đầu của sách E-xơ-ra, có lẽ vì 

nguyên thủy sách Sử ký và sách E-xơ-ra là một. Chiếu chỉ cho phép dân Do-thái 

trở về Giê-ru-sa-lem đã đƣợc ban bố ít lâu sau khi Đa-ni-ên đọc chữ mà bàn tay 

viết trên tƣờng, có ý tuyên bố rằng Ba-by-lôn sẽ mất về tay Ba-tƣ; biến cố nầy đã 

xảy ra ngay đêm đó (DaDn 5:25-31). Có lẽ Đa-ni-ên chỉ cho Si-ru xem những lời 

tiên tri đã đƣợc ứng nghiệm nhƣ vậy (Gie Gr 25:11-12, 29:10), luôn với những lời 

tiên tri của Ê-sai, từ 200 năm trƣớc, đã gọi đích danh Si-ru và quả quyết rằng dƣới 

đời trị vì của ông, ngƣời Do-thái sẽ trở về và xây lại thành Giê-ru-sa-lem (EsIs 
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44:26-28, 45:1, 13). Si-ru hết sức tôn trọng Đức Chúa Trời của dân Do-thái, nào có 

lạ gì (câu 3). "Sết-ba-xa" (câu 8) chắc là tên của Xô-rô-ba-bên theo tiếng Ba-by-lôn 

(Exo Er 3:2).  

Exo Er 2:1-70-- Lập sổ những ngƣời hồi hƣơng  

42.360 ngƣời, không kể các tôi tớ (câu 64, 65). Tổng cộng các con số tách riêng 

kém tổng số nầy chừng 11.000. Có ngƣời cho rằng số thặng dƣ nầy gồm những kẻ 

lƣu đày thuộc về các chi phái khác ngoài chi phái Giu-đa. Hai chi phái Ép-ra-im và 

Ma-na-se đƣợc ghi chép ở ISu1Sb 9:3, còn "Y-sơ-ra-ên" thì đƣợc nhắc đến ở Exo 

Er 10:25. Danh từ "cả dân Y-sơ-ra-ên" dùng để chỉ về những kẻ hồi hƣơng (2:70, 

6:17, 8:35). Họ đã dâng 12 con bò đực và 12 con dê đực vì "cả dân Y-sơ-ra-ên" 

(6:17). Ấy dƣờng nhƣ những phu tù Giu-đa trên đƣờng về cố hƣơng, đi ngƣợc 

thung lũng Ơ-phơ-rát, qua miền định cƣ của những phu tù thuộc nƣớc Y-sơ-ra-ên ở 

phía Bắc, và đã thâu nhận một số ngƣời muốn cùng hồi hƣơng với mình. Điểm nầy 

giúp ta hiểu biết tại sao đƣơng thời Tân Ƣớc, ngƣời Do-thái vẫn đƣợc gọi là "Mƣời 

hai chi phái" (LuLc 22:30, Cong Cv 26:7, Gia Gc 1:1).  

Exo Er 3:1-13 -- Đặt nền móng Đền thờ  

Nhằm tháng 7, năm thứ nhứt của cuộc hồi hƣơng, họ lập bàn thờ và giữ lễ Lều tạm, 

vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tháng 2 năm sau, khi nền móng Đền thờ đã đặt 

xong, họ làm cho các từng trời rung chuyển vì tiếng hò reo ngợi khen Chúa. Song 

những ngƣời già cả đã thấy Đền thờ thứ nhứt, thì lớn tiếng khóc lóc, vì so sánh với 

Đền thờ kia, Đền thờ nầy chẳng ra chi hết. "Giê-sua" (Gios Gs 1:1) mà AgKg 1:1 

chép là "Giê-hô-sua," là con trai của thầy tế lễ Giô-sa-đác đã bị đem qua Ba-by-lôn 

(ISu1Sb 6:15 dịch là "Giê-hô-xa-đác"). "Xô-ra-ba-bên" làm quan trấn thủ (AgKg 

1:1). Ông là cháu nội của Giê-hô-gia-kin, là vua đã bị đƣa qua Ba-by-lôn (ISu1Sb 

3:17-19). Nếu còn nƣớc, thì ông đã đƣợc làm vua. Với sự trang nhã tột bậc, Si-ru 

đã cử ông làm quan trấn thủ xứ Giu-đa.  

====================================== 

 

Nê-hê-mi  

Xây Lại Vách Thành Giê-ru-sa-lem  

Theo truyền thoại lâu đời của ngƣời Do-thái, thì E-xơ-ra là tác giả của các sách I 

Sử ký, II Sử ký, E-xơ-ra và Nê-hê-mi, vì 4 sách nầy nguyên thủy là một cuốn. Tuy 

nhiên, có một số ngƣời tƣởng rằng chính Nê-hê-mi đã viết sách Nê-hê-mi. 

E-xơ-ra là chắc nội của thầy tế lễ Hinh-kia, ngƣời 160 năm trƣớc, đã điều khiển 

cuộc cải cách của vua Giô-si-a (Exo Er 1:1, IIVua 2V 22:8). Ông xứng đáng là 

chắc của một ông cố nội trứ danh. Ông từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem năm 457 

T.C., tức là 80 năm sau khi đoàn ngƣời Do-thái thứ nhứt hồi hƣơng, và 13 năm 
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trƣớc khi Nê-hê-mi tới nơi. Ông vừa là thầy tế lễ, vừa là văn sĩ (Tân Ƣớc dịch là 

"thầy thông giáo) (Exo Er 7:11), trong giai đoạn chuyển tiếp từ các tiên tri qua các 

văn sĩ. Ngƣời ta nói rằng ông đã giúp việc cấu tạo Kinh điển Cựu Ƣớc. 

Nê-hê-mi về tới Giê-ru-sa-lem năm 444 T.C.; và E-xơ-ra đã ở đó 13 năm rồi. 

Nhƣng E-xơ-ra là thầy tế lễ, dạy đạo cho nhơn dân. Còn Nê-hê-mi về với tƣ cách 

quan trấn thủ, đƣợc vua Ba-tƣ cho phép xây lại vách lũy và khôi phục 

Giê-ru-sa-lem làm một thành kiên cố. Ngƣời Do-thái đã hồi hƣơng gần 100 năm 

rồi, nhƣng họ ít tiến xa hơn sự xây lại Đền thờ, -- một Đền thờ rất tầm thƣờng; ấy 

vì mỗi khi họ khởi công xây vách thành, thì những ngƣời lân cận hùng mạnh hơn 

hoặc phô trƣơng thanh thế ngăn cản họ, hoặc dùng mƣu khiến triều đình Ba-tƣ ra 

lịnh ngừng công việc lại.  

NeNe 1:1-2:20-- Hành trình của Nê-hê-mi về Giê-ru-sa-lem  

Nhiều khúc của sách nầy dùng ngôi thứ nhứt, vì là trực tiếp trƣng dẫn các bản phúc 

trình chánh thức của Nê-hê-mi. 

Nê-hê-mi là một ngƣời cầu nguyện, ái quốc, hoạt động, can đảm và bền đỗ. Bao 

giờ ông cũng đƣợc thúc giục cầu nguyện trƣớc hết (1:4, 2:4, 4:4, 9, 6:9, 14). Ông 

để 4 tháng cầu nguyện trƣớc khi thỉnh cầu vua (1:1, 2:1). 

Nê-hê-mi là quan tửu chánh của t-ta-xét-xe (1:11, 2:1), tức là giữ một chức vụ tin 

cẩn và quan trọng. t-ta-xét-xe là vua Ba-tƣ (465-425 T.C.), con trai của Xẹt-xe, và 

nhƣ vậy, ông là con ghẻ của hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngƣời Do-thái. Ê-xơ-tê đƣợc làm 

hoàng hậu Ba-tƣ chừng 60 năm sau khi ngƣời Do-thái trở về Giê-ru-sa-lem. Sự 

trạng nầy chắc đã làm cho ngƣời Do-thái đƣợc uy tín lớn tại triều đình Ba-tƣ. Chắc 

lúc E-xơ-ra và Nê-hê-mi về Giê-ru-sa-lem, thì Ê-xơ-tê còn sống và rất có thế lực 

trong hoàng cung. Chúng tôi đoán rằng chính là nhờ Ê-xơ-tê mà Ạt-ta-xét-xe có 

lòng nhơn từ đối với ngƣời Do-thái và lo cho thành Giê-ru-sa-lem đƣợc xây lại.  

3:1-32 -- Sửa chữa các cổng thành  

Bí Chú Khảo Cổ:  

Ngày nay ta có thể thấy rõ di tích của "cái thang từ thành Đa-vít trở xuống" (câu 

15), "nơi đối ngang góc thành" (câu 25), và "tháp ló ra" (câu 26).  

4:1-6:19-- Xây vách thành  

Những kẻ thù lâu đời của dân Do-thái, là ngƣời Mô-áp, Am-môn, Ách-đốt, Ả-rập, 

hiện đang chiếm xứ; lại thêm những ngƣời Sa-ma-ri mới đƣa tới nữa. Một cách xảo 

quyệt và sâu cay, bọn nầy đã phản đối việc xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem. 

Chúng huy động quân đội và tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Nhƣng Nê-hê-mi đặt đức tin 

nơi Đức Chúa Trời, khéo léo cấp khí giới cho các chiến sĩ của mình và bố trí họ, 

rồi cứ tiến hành công việc suốt ngày đêm; vậy, mặc dầu có mọi trở lực, vách thành 

đã hoàn tất trong 52 ngày. Rốt lại, 142 năm, sau khi bị hủy phá (586 T.C.), 

Giê-ru-sa-lem lại là một thành kiên cố.  
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7:1-8:18 -- Đọc quyển sách Luật pháp trƣớc công chúng  

Xây vách thành Giê-ru-sa-lem xong, Nê-hê-mi và E-xơ-ra bèn triệu tập dân chúng 

để tổ chức cuộc sanh hoạt quốc gia. Đoạn 7 gần giống nhƣ đoạn 2 sách E-xơ-ra, vì 

nó kê danh sách những ngƣời đã cùng Xô-rô-ba-bên trở về Giê-ru-sa-lem gần 100 

năm trƣớc. Có một vài vấn đề gia hệ cần phải để ý đến. 

Rồi suốt 7 ngày, ngày nào cũng từ sáng sớm tới trƣa, E-xơ-ra và những kẻ giúp 

việc ông "giở sách ra trƣớc mặt cả dân sự... Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp 

của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho ngƣời ta hiểu lời họ đọc" (8:5, 8). 

Sự đọc và giải nghĩa Sách của Đức Chúa Trời trƣớc công chúng đó đã làm cho 

nhơn dân ăn năn tha thiết nhƣ sóng dậy, và có một cuộc phục hƣng cả thể, cùng 

long trọng kết ƣớc vâng giữ Luật pháp, nhƣ ta nhận thấy ở các đoạn 9, 10. 

Chính sự tìm thấy quyển sách Luật pháp, đã đem lại cuộc cải cách lớn lao dƣới đời 

trị vì của Giô-si-a (IIVua 2V 22:1-20). Chính nhờ Martin Luther tìm thấy Kinh 

Thánh (thời ấy ngƣời ta cấm lƣu hành) mà có cuộc Cải chánh Tin Lành, đem lại tự 

do tín ngƣỡng cho thế giới ngày nay. Vì lấy sắc lịnh của loài ngƣời thay thế Lời 

Đức Chúa Trời, nên một Giáo hội kia đã bị cằn cỗi. Nhƣợc điểm của Hội Thánh 

Tin Lành ngày nay là xao lãng Kinh Thánh mà ta tự nhận là vâng theo. Nhu cầu 

trọng đại của tòa giảng (Mục-sƣ, Truyền đạo) ngày nay là giải nghĩa Kinh Thánh 

một cách giản dị. Hầu hết những lời giảng dạy khác chẳng đáng cho ta nghe.  

NeNe 9:1-12:47-- Giao ƣớc; Lễ khánh thành vách lũy  

Với lòng ăn năn thống thiết và sốt sắng tột bậc, họ "lập giao ƣớc chắc chắn,... ghi 

chép nó,... đóng ấn cho,... mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời" (9:38, 

10:29). Vách lũy đã hoàn thành và khánh thành rồi, một phần mƣời dân chúng bèn 

đƣợc đƣa vào ở Giê-ru-sa-lem, và họ lo tổ chức hành chánh cùng sự thờ phƣợng 

trong Đền thờ.  

13:1-31-- Chung kết sự nghiệp của Nê-hê-mi  

Ông sửa lại những khuyết điểm và thuế phần mƣời, ngày Sa-bát và sự cƣới gả lẫn 

lộn với ngƣời dân ngoại. Nê-hê-mi làm quan trấn thủ xứ Giu-đa rất ít là 12 năm 

(5:11). Sử gia Josèphe nói rằng ông sống rất lâu và làm quan trấn thủ xứ Giu-đa 

cho tới lúc qua đời. Sách II Macchabées chép rằng: "Nê-hê-mi sáng lập một thƣ 

viện, thâu thập những sách vở về các vua và các tiên tri, những sách của Đa-vít và 

những thƣ tín của các vua đã bị rải rác vì chiến tranh."  

=================================== 

 

Ê-xơ-tê  

Dân Do-thái đƣợc giải cứu khỏi bị tuyệt diệt  

Dân Do-thái từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem năm 536 T.C.. 
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Đền thờ đƣợc xây lại năm 536-516 T.C.. 

Ê-xơ-tê, một thiếu nữ Do-thái, đƣợc phong làm hoàng hậu Ba-tƣ năm 478 T.C.. 

Ê-xơ-tê cứu dân Do-thái khỏi bị tàn sát năm 473 T.C. 

E-xơ-ra từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem năm 457 T.C. 

Nê-hê-mi xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem năm 444 T.C.. 

Vậy, Ê-xơ-tê xuất hiện chừng 40 năm sau khi Đền thờ đƣợc xây lại và chừng 30 

năm trƣớc khi vách thành Giê-ru-sa-lem đƣợc xây lại. 

Về niên đại, thì dầu sách Ê-xơ-tê đƣợc chép sau sách Nê-hê-mi, nhƣng các biến cố 

trong sách Ê-xơ-tê lại xảy ra trƣớc các biến cố trong sách Nê-hê-mi chừng 30 năm. 

Dƣờng nhƣ Ê-xơ-tê đã giúp cho Nê-hê-mi thi hành công tác đƣợc. Vì bà lấy đƣợc 

vua, nên dân Do-thái chắc đã đƣợc nhiều uy tín. Nếu không có Ê-xơ-tê, thì ta 

không thể đoán đã có gì xảy đến cho dân tộc Do-thái. Nếu chẳng có bà, thì thành 

Giê-ru-sa-lem chẳng bao giờ đƣợc xây lại, và lịch sử mọi thời đại tƣơng lai chắc là 

khác hẳn. 

Sách Ê-xơ-tê luận về một biến cố lịch sử rất quan trọng, chớ không phải chỉ là 

truyện tích nêu lên một điểm đạo đức. Biến cố ấy là dân tộc Hê-bơ-rơ đƣợc cứu 

khỏi bị tuyệt diệt trong những ngày theo sau cuộc lƣu đày tại Ba-by-lôn. Nếu dân 

tộc Hê-bơ-rơ hoàn toàn bị trừ diệt 500 năm trƣớc khi sanh ra Đấng Christ trong thế 

gian nầy, thì có lẽ các kế hoạch của Đức Chúa Trời và số phận của loài ngƣời đã 

đổi khác: Không có dân tộc Hê-bơ-rơ, thì không có Đấng Mê-si; không có Đấng 

Mê-si, thì loài ngƣời vẫn bị hƣ mất. Dầu trang thiếu nữ Do-thái kiều diễm xƣa kia 

có lẽ không biết, nhƣng nàng thật đã đóng vai quan trọng mở đƣờng cho Đấng Cứu 

thế ngự đến.  

-- Hoàng hậu Vả-thi bị phế  

"A-suê-ru" là một tên khác của Xẹt-xe, đã trị vì đế quốc Ba-tƣ từ 485 đến 465 T.C.. 

Ông là một trong những hoàng đế danh tiếng lừng lẫy nhứt thời xƣa. Nhờ các bi 

văn Ba-tƣ, ta đƣợc biết rằng vua đã mở đại yến chép trong đoạn nầy để dự bị cuộc 

viễn chinh đánh Hy-lạp lừng danh trong lịch sử,-- trong cuộc viễn chinh nầy, ông 

đã đánh hai trận Thermopyles và Salamine (480 T.C.). Dƣờng nhƣ ông truất phế 

hoàng hậu Vả-thi năm 482 T.C., trƣớc khi ra đi, và đã cƣới Ê-xơ-tê năm 478 T.C., 

sau cuộc viễn chinh đánh Hy-lạp và bị thua lớn (1:3, 2:16).  

Bí Chú Khảo Cổ: Cung điện Su-sơ (câu 2)  

Su-sơ, cách Ba-by-lôn 200 dặm về phía Đông, thủ đô xứ Ê-lam, là nơi ở mùa đông 

của các vua Ba-tƣ. Năm 1852, ông Loftus đã tìm thấy vị trí của Su-sơ, vì đã kiếm 

đƣợc một bi văn của vua Ạt-ta-xét-xe II (405-358 T.C.) có ghi rằng: "Tổ tiên ta, là 

Đa-ri-út, đã xây cất cung điện nầy từ ngày xƣa; đến đời trị vì của ông nội ta 

(Ạt-ta-xét-xe I), thì cung điện nầy vị thiêu hủy. Chính ta đã xây cất nó lại." 

Vậy, cung điện nầy là nơi ở của Đa-ri-út, là vua đã cho phép xây lại Đền thờ; của 

Xẹt-xe, là chồng của Ê-xơ-tê, và của Ạt-ta-xét-xe I, là vua đã cho phép Nê-hê-mi 
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xây lại thành Giê-ru-sa-lem. 

Năm 1884-1886, một ngƣời Pháp, tên là Dieulafoy, tiếp tục đào bới, và trong đống 

di tích, ông đã chỉ đúng "cửa vua" (4:2); "nội viện" (5:1) "ngoài viện" (6:4) "ngự 

viện" (7:7) thậm chí ông cũng tìm đƣợc "phu rơ" (3:7), là vật họ dùng để bắt thăm.  

2:1-23 -- Ê-xơ-tê đƣợc làm hoàng hậu  

13 năm sau, A-suê-ru băng hà. Chắc Ê-xơ-tê còn sống lâu lắm trong đời trị vì của 

con ghẻ mình, là Ạt-ta-xét-xe, và với tƣ cách thái hậu, bà chắc là ngƣời có thế lực 

lớn đƣơng thời E-xơ-ra và Nê-hê-mi.  

3:1-7:10-- Chiếu chỉ do Ha-man nhơn danh A-suê-ru mà ban hành  

Để giết ngƣời Do-thái ở khắp các tỉnh (3:12, 13). Việc nầy xảy ra năm thứ 12 đời 

trị vì của vua A-suê-ru, và sau khi Ê-xơ-tê làm hoàng hậu đƣợc 5 năm. 

Khi Ê-xơ-tê bƣớc vào để vì dân mình mà kêu xin vua, thì sự ân cần của ông (5:3) 

tỏ ra rằng dầu bà đã làm vợ ông 5 năm rồi, ông vẫn còn quí mến bà. 

Kết cuộc là Ha-man đã bị treo trên trụ hình, và địa vị của hắn đƣợc ban cho 

Mạc-đô-chê, là anh họ của Ê-xơ-tê. 

Sách Ê-xơ-tê chẳng ghi danh hiệu Đức Chúa Trời, có lẽ vì sách nầy đã sao lại các 

ký văn Ba-tƣ. Tuy nhiên, không có chỗ nào sự săn sóc và sắp đặt của Đức Chúa 

Trời đƣợc thấy rõ ràng hơn.  

8:1-9:32-- Sự giải cứu; lễ Phu-rim  

Vì chiếu chỉ của vua Ba-tƣ không thể thay đổi (8:8, DaDn 6:15), nên chiếu chỉ tàn 

sát dân Do-thái không thể đổi khác. Nhƣng Ê-xơ-tê đã thuyết phục vua ký một 

chiếu chỉ khác cho phép dân Do-thái chống cự và giết mọi kẻ tấn công họ; và họ 

thật đã giết 75000 ngƣời. Vậy, Ê-xơ-tê cứu chủng tộc Do-thái khỏi bị tuyệt diệt. 

Ê-xơ-tê chẳng những xinh đẹp, nhƣng còn khôn ngoan. Chúng ta kính mộ bà chẳng 

những vì bà yêu nƣớc và can đảm, nhƣng cũng vì bà khéo léo và sáng suốt, biết 

cách khiến đƣợc chồng mình; chúng tôi tƣởng đó không phải là một hành động ti 

tiện trong đời sống phụ nữ. 

Đó là căn nguyên của lễ Phu-rim mà ngày nay ngƣời Do-thái còn giữ.  

EtEt 10:3-- Sự cao trọng của Mạc-đô-chê  

Mạc-đô-chê đƣợc địa vị cao trọng trong triều đình, chỉ kém một mình vua mà thôi. 

Càng ngày ông càng cao trọng; danh tiếng ông vang lừng khắp các tỉnh (9:4, 10:3). 

Việc nầy xảy ra dƣới đời trị vì của Xẹt-xe, vị hoàng đế oai hùng của đế quốc 

Ba-tƣ: Thủ tƣớng của ông là một ngƣời Do-thái, và chính vợ sủng ái của ông cũng 

là ngƣời Do-thái. Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê là bộ óc và trái tim của cung vua! Sự kiện 

nầy mở đƣờng cho công nghiệp của E-xơ-ra và Nê-hê-mi. Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê 

ở Ba-tƣ cũng nhƣ Giô-sép ở Ai-cập và Đa-ni-ên ở Ba-by-lôn vậy.  

=========================== 
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Gióp  

Vấn đề khổ nạn  

Suy gẫm về các đƣờng lối của Đức Chúa Trời  

bằng thi ca và triết lý  

Các sách thi ca  

Gióp đứng đầu loại sách Cựu Ƣớc gọi là "Thi ca," -- những sách theo sau là Thi- 

thiên, Châm Ngôn, Truyền đạo và Nhã Ca. Những sách nầy cũng gọi là sách 

"Khôn ngoan." Phần nhiều đoạn luận về sự khôn ngoan viết bằng thi ca. Vậy, nói 

chung, gọi những sách nầy là sách "Thi ca" hoặc sách "Khôn ngoan" đều đƣợc cả. 

Hầu hết bộ sách nầy thuộc về hoàng kim thời đại của lịch sử Hê-bơ-rơ, tức là kỷ 

nguyên của Đa-vít và Sa-lô-môn; ấy cũng nhƣ các sách tiên tri liên quan đến sự 

suy vong của dân tộc Hê-bơ-rơ. Sự sắp loại nầy chỉ đúng một phần nào; vì phần 

đông ngƣời ta cho rằng sách Gióp thuộc về một niên hiệu sớm hơn còn một số Thi 

Thiên thì lại sau nhiều. Nhƣng phần lớn các Thi Thiên đƣợc kể là của Đa-vít; còn 

ba sách Châm Ngôn, Truyền đạo, và Nhã Ca, nói chung, đƣợc kể là của Sa-lô-môn. 

Vậy, vì trong Kinh Thánh của chúng ta, 5 sách nầy đứng chung một bộ, nên ta đặt 

chúng vào thời kỳ Đa-vít và Sa-lô-môn một cách tổng quát, chớ không tuyệt đối, 

tƣởng cũng không phải là trái lẽ. 

"Thi-ca" Hê-bơ-rơ không có vận cƣớc (pied ) hoặc vần nhƣ thi ca Anh, Việt v.v... 

Trái lại nó gồm những câu đối nhau, hoặc âm tiết (rythme ) của tƣ tƣởng. Cùng 

một tƣ tƣởng đƣợc lặp lại bằng lời khác nhau, -- lời thứ hai mâu thuẫn với lời thứ 

nhứt, hoặc đƣa lời thứ nhứt lên tuyệt điểm, làm thành những đoạn ca đồng nghĩa 

hoặc đối ngẫu. "Tình cảm của một hàng chữ vang dội trong hàng chữ kế tiếp." 

Thƣờng khi các đoạn ca lại gấp đôi, gấp ba, hoặc gấp bốn, làm thành những câu 2 

hàng, 4 hàng, 6 hàng hoặc 8 hàng."  

Giá trị văn chƣơng của sách Gióp  

Victor Hugo nói: "Có lẽ sách Gióp đứng hàng đầu tuyệt phẩm của trí óc loài 

ngƣời." 

Thomas Carlyle nói: "Không kể đến những lý thuyết về sách nầy, tôi cho nó là một 

trong những tác phẩm vĩ đại nhứt từng đƣợc viết ra. Đây là bản văn thứ nhứt và cũ 

nhứt của bài toán vô tận, -- tức là số phận của loài ngƣời và các đƣờng lối của Đức 

Chúa Trời đối với họ trên mặt đất. Tôi tƣởng không một tác phẩm nào có giá trị 

văn chƣơng bằng sách Gióp." 

Phillip Schaff nói: "Sách nầy vƣơn lên nhƣ một kim tự tháp trong lịch sử văn 

chƣơng, không có tiền bối và cũng không có địch thủ."  

Sân khấu của sách nầy  

Ngƣời ta cho rằng "xứ Út-xơ" (Giop G 1:1) ở dọc theo biên giới giữa xứ Pa-lét-tin 
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và xứ Ả-rập, chạy dài từ Ê-đôm ở phía Bắc và phía Đông tới sông Ơ-phơ-rát, bọc 

quanh con đƣờng thƣơng đội giữa Ba-by-lôn và Ai-cập. Phần đặc biệt của xứ 

Út-xơ mà truyền thoại gọi là "quê hƣơng của Gióp" chính là Hauran, một miền ở 

phía Đông biển Ga-li-lê, nổi danh vì đất đai phì nhiêu và thóc lúa sung túc, xƣa kia 

dân ở đông đúc, nhƣng nay rải rác có di tích của 300 thị trấn. Trong miền nầy có 

một chỗ gọi là Deir Eyoub, và dân tại đây nói chính là chỗ Gióp đã sanh trƣởng.  

Con ngƣời Gióp  

Dựa theo truyền thoại thƣợng cổ, trong một lời phụ chú, bản Séptante nói rằng 

Gióp chính là "Giô-báp," vua thứ hai của Ê-đôm (SaSt 36:33). Các tên và chỗ ghi 

trong sách nầy (xem dƣới đoạn 2) dƣờng nhƣ "đặt sách vào" giữa đám hậu tự của 

Ê-sau. Nếu điểm nầy là đúng và nếu Hauran là quê hƣơng của Gióp, thì chứng tỏ 

rằng các vua đầu tiên của Ê-đôm có thể từng hồi từng lúc di cƣ từ các ghình đá 

Ê-đôm tới những đồng bằng Hauran phì nhiêu hơn ở phía Bắc. Dầu sao, sách nầy 

cũng có không khí của thời thái cổ và "đƣợc đặt vào" giữa những bộ lạc thƣợng cổ, 

là dòng dõi Áp-ra-ham, ở dọc theo biên giới phía Bắc xứ Ả-rập; còn về thời gian, 

thì gần đồng thời với lúc dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại Ai-cập.  

Tác giả của sách  

Truyền thoại cổ của dân Do-thái cho rằng Môi-se đã chép sách nầy. Đang khi ở 

đồng vắng Ma-đi-an (XuXh 2:15 -- xem bản đồ số 32), giáp giới xứ Ê-đôm, thì ông 

dễ đƣợc con cháu của Gióp thuật lại cho nghe truyện tích Gióp; hoặc lúc đó chính 

Gióp còn sống và có lẽ đã tự thuật truyện mình cho Môi-se, lại trao cho ông một 

bản sao ký truyện của gia đình mình. Vì Gióp là dòng dõi của Áp-ra-ham, nên tự 

nhiên Môi-se có thể nhận thấy Gióp thuộc trong phạm vi sự khải thị của Đức Chúa 

Trời. Các nhà phê bình kim thời tự khoe học thức uyên thâm, đoán rằng sách Gióp 

đƣợc chép lâu lắm về sau nầy; nhƣng đó chỉ là phỏng đoán. Chúng tôi tin rằng 

quan điểm của truyền thoại có thể đúng hơn.  

Tánh chất của sách nầy  

Ta có thể gọi sách nầy là một thi ca của lịch sử, nghĩa là một thi ca căn cứ vào một 

biến cố thật đã xảy ra. Nó dƣờng nhƣ là một cuộc tranh luận công khai về ý nghĩa 

sự khổ nạn của Gióp. Dầu các bạn của Gióp tự nhận là đến để "an ủi" ông (Giop G 

2:11), nhƣng chúng tôi tự hỏi phải chăng đó là một thứ hội nghị công cộng, tại đây 

những ngƣời có tên tuổi nhứt một thời đã tỏ bày tƣ tƣởng của mình? Sự khổ nạn 

của Gióp kéo dài suốt mấy tháng (7:3). Không cần phải nghĩ rằng các bài diễn 

thuyết đã đƣợc ứng khẩu. Cuộc tranh luận chắc đã kéo dài lâu ngày, gồm nhiều 

phiên họp, và mỗi diễn giả đƣợc phép dùng một khoảng thì giờ để sửa soạn bài 

đáp.  

Đề mục của sách nầy  
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Sách nầy là một bản tranh luận triết lý, dùng lời lẽ đầy thi tứ mà nói về vấn đề khổ 

nạn của loài ngƣời. Từ lúc khởi đầu lịch sử, ngƣời ta đã băn khoăn, bối rối về 

những nỗi bất bình đẳng và bất công khủng khiếp của đời sống: Tại sao Đức Chúa 

Trời nhơn ái lại có thể dựng nên một thế giới nhƣ thế nầy, trong đó có biết bao khổ 

nạn, và biết bao khổ nạn lại giáng trên những kẻ ít đáng chịu nhứt? Ngày nay 

chúng ta vẫn chẳng hiểu vấn đề nầy hơn họ đã hiểu đƣơng thời Gióp. Chúng ta ra 

đời mà không liên quan chi hết tới việc đem mình đến cõi đời nầy. Ta mở mắt, 

nhìn chung quanh, và chính ta là một dấu hỏi lớn: "Mọi sự nầy để làm gì?" Ta càng 

lớn lên, càng thấy những nỗi bất bình đẳng và bất công trên thế giới, thì dấu hỏi 

càng lớn hơn: "Tại sao Đức Chúa Trời nhơn ái lại có thể dựng nên một thế giới 

nhƣ thế nầy?" Nhƣng dầu ta có lẽ không hiểu vấn đề hơn họ đã hiểu đƣơng thời 

Gióp, ta cũng có lý lẽ nhiều hơn để dung hòa với nó. Vì trong thời gian đó, chính 

Đức Chúa Trời đã giáng xuống đời nầy và chia sẻ sự khổ nạn của chúng ta. Ấy 

chẳng phải dƣờng nhƣ Ngài đã tạo nên một thế giới có khổ nạn, rồi đứng xa mà 

phán rằng: "Hãy để mặc nó chịu khổ nạn!" Truyện tích Đức Chúa Jêsus, vừa là 

Ngƣời Công bình công bình nhứt thế giới, vừa là Ngƣời chịu đau khổ nhứt thế 

giới, là chứng cớ tỏ ra Đức Chúa Trời chịu khổ nạn chung với loài ngƣời thọ tạo 

của Ngài. Vậy, chúng ta chẳng khó gì mà tin rằng cả sự khổ nạn nhằm vào một 

mục đích tốt đẹp, mặc dầu hiện nay ta không hiểu rõ. Rồi Đức Chúa Jêsus cũng đã 

sống lại từ trong kẻ chết, cho ta chắc chắn đƣợc vào cõi đời tƣơng lai, tại đó mọi sự 

bí mật sẽ đƣợc giải quyết và mọi sự bất bình đẳng sẽ đƣợc san phẳng.  

Giop G 1:1-22-- Sự khổ nạn thình lình của Gióp  

Sách mở đầu kể truyện của Gióp, là một vị tộc trƣởng, một ông hoàng trong sa 

mạc, hoặc là một vua theo nhƣ họ gọi đƣơng thời ấy. Ông rất giàu có, ảnh hƣởng 

lớn, nổi danh vì thanh liêm, tin kính và lòng từ thiện. Ông là một ngƣời tốt, gặp 

phải những nghịch cảnh khủng khiếp xảy đến thình lình và dồn dập đến nỗi khắp 

nơi ai cũng biết. Ông thành ra đầu đề của cuộc đàm thoại và suy lý thƣờng ngày, 

làm cho mọi ngƣời kinh ngạc. 

Dân Sê-ba cƣớp bò của ông; sét đánh chết chiên của ông; ngƣời Canh-đê đánh lạc 

đà của ông đi mất; một cơn gió lốc làm chết các con trai ông; quỉ Sa-tan giáng cho 

ông một bịnh tật gớm ghiếc. Mọi tai họa đó tiếp tục nhau rất mau lẹ. Dân Sê-ba ở 

phía Nam xứ Ả-rập, và là con cháu của Sem (SaSt 10:28). Ngƣời Canh-đê ở 

phƣơng Đông, là quê hƣơng của Áp-ra-ham.  

Giop G 2:1-13 -- Bàn tay của Sa-tan ở trong đó  

Đây chúng ta thoáng thấy cõi thần linh, tại đó những mầu nhiệm của đời sống đều 

đƣợc biết rõ. Sa-tan là thiên thần hay cáo tội, gợi ý với Đức Chúa Trời rằng Gióp 

chỉ ăn ở nhơn đức vì tƣ lợi; ấy nghĩa là Gióp phụng sự Đức Chúa Trời chỉ vì nhờ 

đó, ông đƣợc lợi lộc vật chất. Đức Chúa Trời bèn cho phép Sa-tan thử xem lời cáo 

tội của nó có đúng chăng? 
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Ngƣời ta thƣờng cho rằng Gióp bị bịnh phung dƣới một hình thức kinh khiếp, lại 

thêm biến chứng sùi da (éléphantiasis ), là một chứng dơ dáy và nhức nhối ở 

Đông-phƣơng. 

Ba ngƣời bạn. -- Ê-li-pha, ngƣời Thê-man, là dòng dõi của Ê-sau (SaSt 36:11), tức 

là một ngƣời Ê-đôm. Binh-đát, ngƣời Su-a, là dòng dõi của Áp-ra-ham và Kê-tu-ra 

(SaSt 25:2). Sô-pha, ngƣời Na-a-ma, không rõ gốc tích và quê quán ở đâu. Cả ba là 

những ông hoàng du mục ở sa mạc, những tiểu vƣơng đƣơng thời ấy. Ê-li-hu, 

ngƣời Bu-xi, là dòng dõi Na-cô, anh của Áp-ra-ham (SaSt 22:21).  

Giop G 3:1-26-- Lời than thở của Gióp  

Ông mong ƣớc mình không hề sanh ra, và cầu nguyện cho chết đi. Ông mô tả cõi 

chết thật là kỳ diệu, vì ông coi nó cách giải thoát khỏi những khổ nạn của đời nầy. 

Về sau, Đức Chúa Trời quở trách ông không biết chi về sự chết (38:17). Theo lời 

dạy của Đấng Christ, thì kẻ gian ác bị khổ nạn không thôi (câu 17, Mat Mt 25:41). 

Trong những cuộc đàm thoại tiếp theo, Gióp nói 9 lần, Ê-li-pha 3, Binh-đát 3, 

Sô-pha 2, Ê-li-hu 1, và Đức Chúa Trời 1. 

Nói chung, mấy ông nầy biện luận điềm tĩnh, song đôi khi cũng rất hăng hái. 

Không phải dễ mà tìm thấy đề tài của cuộc biện luận luôn luôn. Trong một vài 

đoạn, chúng ta phải tự hỏi họ có biết đúng mình biện luận vì mục đích gì không? 

Phải chăng họ chỉ muốn biết ai hùng biện tài tình hơn cả? Quả thật, nhiều đoạn 

biện luận của họ chỉ tuyệt mỹ mà thôi. Họ dƣờng nhƣ hiệp ý về nhiều điểm. Ta có 

thể lần thấy những điểm tranh luận chánh yếu của họ nhƣ sau đây: 

Ba bạn của Gióp dƣờng nhƣ nghĩ rằng mọi khổ nạn giáng trên loài ngƣời cốt để 

hình phạt tội lỗi của họ; rằng nếu chúng ta chịu khổ nạn nhiều, thì đó là bằng cớ tỏ 

ra ta là đại tội nhơn; còn nếu tội lỗi ta giấu kín, thì sự khổ nạn chứng tỏ ta là kẻ giả 

hình. 

Ý tƣởng của chàng thanh niên Ê-li-hu dƣờng nhƣ là sự khổ nạn giáng trên loài 

ngƣời chẳng những để hình phạt tội lỗi, song, hơn nữa, còn để giữ cho họ khỏi 

phạm tội. Sự khổ nạn có tánh cách sửa trị hơn là hình phạt. 

Bài diễn thuyết của Đức Chúa Trời từ trong gió lốc, ở cuối sách, dƣờng nhƣ tỏ ra 

theo quan điểm của Ngài, thì Ngài nghĩ rằng loài ngƣời không thể trông mong hiểu 

biết mọi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo và cai trị vũ 

trụ của Ngài; ấy vì trí óc họ hữu hạn, và họ sống trong một thế giới mà hằng ngày 

họ thấy những điều mình không hiểu nổi, lại nữa, họ ở dƣới những quyền lực tự 

mình không sao chống lại đƣợc. 

Nói chung, bài học trọng đại của sách nầy dƣờng nhƣ là: Vì Gióp kiên nhẫn chịu 

lấy khổ nạn, nên rốt lại, ông đƣợc thấy Đức Chúa Trời và đƣợc Ngài ban thƣởng 

trọng hậu.  

Giop G 4:1-5:27-- Ê-li-pha đáp lại  

"Nào bao giờ có kẻ vô tội bị hƣ mất?" (4:7). Sự hiện thấy của ông về Đức Chúa 
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Trời trong ban đêm thật là tuyệt vời (4:12-19). Ông khuyên Gióp hãy quay về với 

Đức Chúa Trời (5:8), và bàn rằng nếu Gióp ăn năn, thì sự khổ nạn của ông sẽ tiêu 

tan (5:17-27).  

6:1-7:21-- Bài diễn thuyết thứ hai của Gióp  

Gióp thất vọng về các bạn hữu của mình. Ông ƣớc ao đƣợc cảm thƣơng, chớ không 

muốn bị quở trách sâu cay (6:14-30). Ông dƣờng nhƣ kinh ngạc. Ông thừa biết 

mình chẳng phải là một ngƣời gian ác. Tuy nhiên, "thịt ông bị bao phủ giòi tửa" 

(7:5), và ông đau đớn ê chề. Thật ông không hiểu nổi. Dầu cho ông có phạm tôi đi 

nữa, chắc cũng không quá tàn khốc đến nỗi đáng chịu hình phạt kinh khiếp nhƣ 

vậy. Ông cầu nguyện cho mình chết đi (6:9).  

8:1-22-- Bài diễn thuyết thứ nhứt của Binh-đát  

Ông cho lời nói của Gióp là "gió bão" (câu 2). Ông nhấn mạnh rằng Đức Chúa 

Trời là công bình trong cách Ngài đối xử với loài ngƣời; rằng sự khổ nạn của Gióp 

là chứng cớ tỏ ra ông gian ác; rằng nếu Gióp chịu quay về với Đức Chúa Trời, thì 

mọi sự lại sẽ tốt lành.  

9:1-10:22-- Bài diễn thuyết thứ ba của Gióp  

Ông nhấn mạnh rằng mình "chẳng phải gian ác" (10:7) và Đức Chúa Trời giáng sự 

hình phạt trên ngƣời công bình cũng nhƣ trên ngƣời gian ác (9:22) ông cũng than 

thở đắng cay về cách Đức Chúa Trời đối xứ với mình, và ông mong ƣớc mình 

chẳng hề sanh ra (10:18-22).  

11:1-20-- Bài diễn thuyết thứ nhứt của Sô-pha  

Ông theo đƣờng lối của Ê-li-pha, Binh-đát và tàn nhẫn bảo Gióp rằng sự hình phạt 

Gióp còn nhẹ hơn là Gióp đáng phải chịu (câu 6). Ông cho là Gióp khoe khoang sự 

công bình riêng của mình (câu 2-4), và nhấn mạnh rằng nếu Gióp chịu từ bỏ tội ác 

của mình, thì sự khổ nạn của Gióp sẽ qua hết, sẽ đƣợc quên đi, và an ninh, thạnh 

vƣợng, hạnh phƣớc sẽ trở lại (câu 13-19).  

12:1-14:22-- Bài diễn thuyết thứ tƣ của Gióp  

Ông đổi ra nói châm chọc vì cớ những lời gay gắt của họ (12:2); ông bảo họ hãy 

làm thinh, để mặc ông (13:13). Ông nhấn mạnh rằng kẻ gian ác đƣợc thạnh vƣợng, 

còn ngƣời công bình chịu đau khổ. Trong tình trạng hoàn toàn thất vọng, Gióp 

dƣờng nhƣ nghi ngờ cả đời sau (14:7, 14). Nhƣng về sau ông có lòng tin chắc tuyệt 

diệu về điểm nầy (xem thêm ở đoạn 19).  

15:1-35-- Bài diễn thuyết thứ hai của Ê-li-pha  

Sự châm chọc của Ê-li-pha hóa ra cay đắng. Ông giả định rằng Gióp gian ác, và 

cho Gióp là tự phụ. Cuộc tranh luận càng lâu càng hăng hái. Họ đổi ra nóng nảy và 

giận dữ. "Mắt" Gióp "ngó chớp lách" (câu 12). "Ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình" 
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(18:4). Ông "vỗ tay mình" (34:37). Họ "lắc đầu về " ông (16:4).  

16:1-17:16-- Bài diễn thuyết thứ 5 của Gióp  

"Nếu linh hồn các ngƣơi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ... lắc đầu về các ngƣơi" 

(16:4). Gióp cứ tiếp tục than thở. "Mắt ông sƣng đỏ lên vì cớ khóc" (16:16). "Bạn 

hữu ông nhạo báng ông" (16:20). Ông "trở nên tục ngữ của dân," và "chúng khạc 

nhổ nơi mặt" ông (17:6).  

18:1-21-- Bài diễn thuyết thứ hai của Binh-đát  

Trong lúc nổi giận, ông la Gióp rằng: "Ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình" (câu 4). 

Giả định rằng Gióp gian ác, ông bèn mô tả số phận kinh khiếp của kẻ gian ác, toan 

làm cho Gióp hoảng sợ.  

19:1-29-- Bài diễn thuyết thứ sáu của Gióp  

"Các bạn thân thiết đều gớm ghét" ông (câu 19). "Các tớ gái ông đãi ông nhƣ một 

khách lạ" (câu 15), và "hơi thở ông làm gớm ghiếc cho vợ ông" (câu 17). "Những 

đứa trẻ cũng khinh bỉ" ông (câu 18); "xƣơng cốt ông sát vào da và thịt ông" (câu 

20). Bị tan vỡ tứ phía, ông bèn kêu xin bạn hữu "thƣơng xót" mình (câu 21). Đoạn, 

thình lình, từ vực sâu tuyệt vọng, chẳng khác gì ánh mặt trời chiếu qua kẽ mây, 

Gióp phát ra một lời tuyệt diệu của đức tin, xƣa nay chƣa từng có: "Tôi Biết Rằng 

Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi 

da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt, Tôi Sẽ Xem Thấy Đức 

Chúa Trời " (câu 25-27).  

20:1-29-- Bài diễn thuyết thứ hai của Sô-pha  

Tiếp theo điệu thứ hai của Binh-đát và giả định rằng Gióp gian ác, ông cố gắng mô 

tả địa vị thê thảm dành cho những kẻ ác.  

21:1-34-- Bài diễn thuyết thứ bảy của Gióp  

Gióp đồng ý rằng đến cuối cùng, kẻ gian ác sẽ bị đau khổ, nhƣng ông nhấn mạnh 

rằng chúng thƣờng đƣợc thạnh vƣợng.  

22:1-30 -- Bài diễn thuyết thứ ba của Ê-li-pha  

Ông đả kích sự gian ác của Gióp càng lâu càng kịch liệt hơn, và nhứt là ông đặc 

biệt nêu lên cách Gióp đối đãi ngƣời nghèo tàn nhẫn.  

23:1-24:25-- Bài diễn thuyết thứ tám của Gióp  

Ông binh vực sự công bình của mình. "Lời của miệng Ngài" (23:12). -- mấy chữ 

nầy tỏ ra rằng đƣơng thời Gióp, đã có những tác phẩm đƣợc nhìn nhận là Lời của 

Đức Chúa Trời.  

25:1-6-- Bài diễn thuyết thứ ba của Binh-đát  

"Làm sao loài ngƣời đƣợc công bình trƣớc mặt Đức Chúa Trời?" (câu 4). Ông diễn 
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thuyết rất ngắn, rồi thôi hẳn.  

26:1-31:40-- Bài diễn thuyết chót của Gióp  

Ông càng thêm tự tin mà binh vực sự vô tội của mình. "Cho đến kỳ chết, tôi chẳng 

hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn" (27:5). Ông đối chiếu sự thạnh vƣợng, hạnh 

phƣớc, danh vọng, tôn trọng, hảo tâm, từ ái và hữu ích quá khứ của mình (đoạn 29) 

với sự đau khổ kịch liệt hiện tại của mình (đoạn 30). Ông nói mình "trở nên lời ca 

hát của họ, làm đề cho chuyện trò của họ" (30:9). Họ "nhổ khạc nơi mặt" ông 

(30:10). Ông trở thành anh em của "chó rừng" (30:29). "Da ông thành đen" 

(30:30). Rồi ông cƣơng quyết chối rằng mình không hề ức hiếp kẻ nghèo, hoặc 

tham lam, hoặc vô luân thƣờng, hoặc che giấu tội mình (đoạn 31). 

Sự thờ lạy hình tƣợng. -- Trong sách Gióp, chỉ có một chỗ ngụ ý nói đến sự thờ lạy 

hình tƣợng (31:26-28). Đây dƣờng nhƣ nói đến sự thờ lạy mặt trời. Đó là một bằng 

cớ tỏ ra sách Gióp đƣợc chép từ thời thƣợng cổ, -- đƣơng thời ấy, ngƣời ta còn giữ 

theo truyền thuyết độc thần nguyên thủy, tỉ nhƣ Áp-ra-ham, Mên-chi-xê-đéc, 

Ba-la-am.  

32:1-37:24-- Bài diễn thuyết của Ê-li-hu  

Gióp đã làm cho ba bạn hữu ngậm miệng. Ê-li-hu tức giận họ, vì họ câm, không trả 

lời Gióp đƣợc. Ông tức giận Gióp, vì Gióp tự cho là công bình, tự xƣng mình là 

công bình, chớ không xƣng Đức Chúa Trời là công bình. Bây giờ tới phiên Ê-li-hu 

nói với họ một, hai điều. Ông có tự phụ chăng? Cả trái đất hãy yên lặng, Ê-li-hu 

sắp cất tiếng nói. Phần lớn bài diễn thuyết của ông cốt bảo họ rằng ông sẽ nói 

những diều kỳ diệu. Song, cũng nhƣ những ngƣời khác, sự khôn ngoan của ông chỉ 

cốt tại dùng những lời làm tối, chớ không làm rõ điều ông muốn nói. Điểm tranh 

luận chính của ông dƣờng nhƣ là Đức Chúa Trời dùng sự khổ nạn để sửa trị chớ 

không phải để hình phạt.  

38:1-41:25-- Bài diễn thuyết của Đức Chúa Trời  

Ngài phán từ trong cơn gió lốc. Ngài luận rằng đối với Đức Chúa Trời, thì loài 

ngƣời ngu dốt, bất lực, yếu đuối và hết sức nhỏ bé. Ngài hỏi hết câu nầy đến câu 

khác, làm cho Gióp kinh khiếp mà làm thinh, và khiến ông quỳ mọp xuống. Đây là 

những đoạn vĩ đại, tuyệt vời.  

42:1-17-- Gióp ăn năn và đƣợc phục hƣng  

Gióp kêu lên rằng: "Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi" (câu 6). Đức 

Chúa Trời xác nhận ý tƣởng mà Gióp bày tỏ, chớ không xác nhận ý tƣởng của 

những ngƣời kia (câu 7). Gióp không phải là ngƣời gian ác nhƣ họ đã giải luận, 

nhƣng là một ngƣời thật tin kính; khi đƣợc đƣa đến đối mặt với Đức Chúa Trời, thì 

ông "gớm ghê" sự công bình riêng của mình và mọp xuống trong bụi đất.  

============================= 
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Thi Thiên  

Những Bài Hát Tin cậy Trong tiếng Hê-bơ-rơ, gọi là "Sách Ngợi khen " 150 Bài 

Thơ Phổ Nhạc để dùng khi thờ phƣợng Quyển Thánh Ca và Quyển Cầu nguyện 

của dân Y-sơ-ra-ên để dùng trong đời tƣ và trong cuộc thờ phƣợng công cộng 

Quyển Sách Cựu Ƣớc đƣợc quí mến hơn hết Tác phẩm vinh hiển hơn hết trong 

Hoàng kim thời đại của dân Y-sơ-ra-ên Trong số 283 câu Tân Ƣớc trƣng dẫn Cựu 

Ƣớc, thì 116 câu ở sách Thi Thiên  

 

Tác giả của các Thi Thiên  

Cứ theo các đầu đề, thì 73 Thi Thiên là của Đa-vít; 12 của A-sáp; 11 của con cháu 

Cô-rê; 2 của Sa-lô-môn (72, 127); 1 của Môi-se (90); 1 của Ê-than (89); và 50 

không ghi tên tác giả. Ngƣời ta cho rằng một vài Thi Thiên vô danh có thể kể là 

của tác giả Thi Thiên ngay trƣớc đó. Chắc Đa-vít là tác giả của một số Thi Thiên 

vô danh. 

Đầu đề không hẳn chỉ rõ tác giả, vì trong tiếng Hê-bơ-rơ, những chữ "của," "cho," 

và "vì" là một. Một Thi Thiên "của" Đa-vít có thể do chính ông viết ra, hoặc do 

ngƣời khác viết "cho" Đa-vít, nghĩa là để tặng Đa-vít. 

Tuy nhiên, những đầu đề đã có từ lâu đời, và ta rất tự nhiên giả định rằng nó chỉ tỏ 

tác giả. Theo truyền thoại lâu đời, phổ thông và liên tục, thì Đa-vít là tác giả chánh 

yếu của các Thi Thiên. Một vài nhà phê bình kim thời đã cố gắng tuyệt vọng để 

loại trừ Đa-vít ra khỏi sân khấu. Nhƣng có đủ lý do để thừa nhận (chớ không có lý 

do vững vàng nào để nghi ngờ) phần lớn sách Thi Thiên là tác phẩm của Đa-vít. 

Tân Ƣớc cũng thừa nhận nhƣ thế. 

Vậy, chúng ta nói rằng các Thi Thiên là của Đa-vít, vì ông là tác giả hoặc soạn giả 

chánh yếu. Nói chung, ngƣời ta thừa nhận rằng một ít Thi Thiên đã có trƣớc thời 

Đa-vít, làm thành nguyên điểm của cuốn Thánh ca thờ phƣợng. Cuốn Thánh ca nầy 

đã đƣợc Đa-vít bổ sung, rồi từ thế hệ nọ tới thế hệ kia cứ thêm vào, và rốt lại, do 

E-xơ-ra hoàn thành dƣới hình thức hiện tại. 

Đa-vít là một chiến sĩ can đảm chƣa từng thấy, có tài thao lƣợc, và cũng là một nhà 

chánh trị đƣa quốc gia lên tuyệt điểm hùng cƣờng. Ông lại là một thi sĩ kiêm nhạc 

sĩ, và hết lòng kính mến Đức Chúa Trời. Quả thật, việc ông sáng tác các Thi Thiên 

là một công trạng bội phần vĩ đại hơn việc ông sáng lập nƣớc Y-sơ-ra-ên. Đây là 

một công trình cao quí hơn hết của mọi thời đại. Các Thi Thiên nầy diễn tả tâm 

tình thật của Đa-vít; và trong đó, con cái Đức Chúa Trời thƣờng thấy bức tranh khá 

đẹp mô tả chính mình họ, cùng những tranh đấu, tội lỗi, sầu khổ, hoài vọng, vui 

mừng và đắc thắng của họ. Vì cớ các Thi Thiên, cho đến đời đời vô cùng. Đa-vít sẽ 

nhận đƣợc lòng cảm kích bất diệt của muôn triệu ngƣời mà Đức Chúa Trời đã cứu 

chuộc.  



Đức Chúa Jêsus rất ƣa thích các Thi Thiên  

Các Thi Thiên thật đã trở thành một phần của trí óc Ngài, đến nỗi khi thốt lời hấp 

hối trên Thập tự giá, Ngài cũng trƣng dẫn Thi Thiên (Thi Tv 22:1, 31:5, Mat Mt 

27:46, LuLc 23:46). Ngài phán rằng nhiều điều viết trong các Thi Thiên chỉ về 

Ngài (LuLc 24:44).  

Ông W.E.Gladstone luận về các Thi Thiên  

"Tất cả kỳ quan của nền văn minh Hy-lạp chất lại một chỗ, vẫn chƣa lạ lùng bằng 

quyển Thi Thiên đơn sơ nầy."  

Các Thi Thiên đƣợc viết ra để ca hát  

Môi-se đã hát và dạy dân chúng ca hát (XuXh 15:1-27, PhuDnl 32:1-33:29). Dân 

Y-sơ-ra-ên ca hát suốt cả hành trình tới Đất Hứa (Dan Ds 21:17). Đê-bô-ra và 

Ba-rác đã ca hát (Cac Tl 5:1-31). Đa-vít là một nhạc sĩ đại tài, và ông hết lòng ca 

hát (IISa 2Sm 6:5, 14, 16). Những ca công của Ê-xê-chia ca hát lời Đa- vít theo 

tiếng kèn thổi (IISu 2Sb 29:28-30). Những ca công của Nê-hê-mi hát lớn tiếng lúc 

khánh thành vách lũy (NeNe 12:42). Phao-lô và Si-la hát trong khám tù (Cong Cv 

16:25). Lúc mới dựng nên muôn vật "các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con 

trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng" (Giop G 38:7). Trên Thiên đàng, muôn vàn 

thiên sứ ca hát, và cả muôn vật đƣợc cứu chuộc hòa theo (KhKh 5:11-13). Trên 

Thiên đàng, mọi ngƣời sẽ ca hát, và suốt cõi đời đời, ai nấy sẽ không ngớt tiếng 

ngợi khen Đức Chúa Trời, chẳng hề mệt mỏi.  

Nhạc cụ  

Họ dùng nhạc cụ có dây, nhứt là đờn cầm và đờn sắt; nhạc cụ hơi gió, nhƣ quyển, 

sáo, còi, kèn; và nhạc cụ đánh bằng tay nhƣ trống, chập chỏa. Đa-vít có một ban 

nhạc 4000 ngƣời (ISu1Sb 23:5).  

Phân loại các Thi Thiên  

Các Thi Thiên sắp thành năm quyển: 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. Sự 

phân chia nầy có trong cả bản Septante và bản Hê-bơ-rơ, từ thời thƣợng cổ, và 

ngƣời ta cho là làm vậy để bắt chƣớc năm sách (Ngũ kinh) của Môi-se. Cuối mỗi 

quyển có một bài chúc tụng Đức Chúa Trời. Thi Thiên chót cũng là một bài chúc 

tụng Đức Chúa Trời.  

Những bộ Thi Thiên nhỏ hơn nữa  

Những Thi Thiên của các con trai Cô-rê (Thi Tv 42:1-49:20 xem ở Thi Tv 

42:1-11); những Thi Thiên của A-sáp (73:1-83:18 xem ở 73:1-28) những Thi 

Thiên Michtam (56:1-60:12 xem ở Thi Thiên 56; những bài ca từng bậc 

(120:1-134:3 xem ở 120:1-7). Các bộ nhỏ nầy dƣờng nhƣ đã đƣợc phân ra nhiều 

lúc khác nhau, rồi sau đƣợc nhập vào những quyển lớn hơn.  
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Những cách phân loại khác  

Tùy theo cách cấu tạo và vấn đề: Về Đấng Mê-si (xem ở 2:1-12) về lịch sử (xem ở 

78:1-72) về sự ăn năn (xem ở 32:1-11) về sự rủa sả (xem ở Thi Thiên 35); theo thể 

chiết cú thi (acrostiche ), hoặc theo thứ tự chữ cái (xem ở Thi Thiên 9); về thần 

chánh (xem ở 95:1-11) các Thi Thiên Hallel (xem ở 113:1-9); các Thi Thiên 

A-lê-lu-gia (xem ở 146:1-10). 

Một vài Thi Thiên rất dài. Một vài Thi Thiên lại rất ngắn. Tính theo quyển Kinh 

Thánh cỡ trung bình, thì mỗi Thi Thiên đƣợc chừng nửa trang. 119:1-176 dài nhứt, 

và cũng là đoạn dài nhứt trong Kinh Thánh, 117:1-2 ngắn nhứt, cũng là đoạn ngắn 

nhứt và ở chính giữa Kinh Thánh. 118:8 là câu ở chính giữa Kinh Thánh, và cũng 

là một câu quí báu.  

Những ý tƣởng chính của các Thi Thiên  

"Tin Cậy " là ý tƣởng đầu tiên và chánh yếu của cả sách nầy, và đƣợc lặp đi lặp lại 

mãi. Bất cứ hoàn cảnh thể nào, hoặc vui mừng, hoặc kinh khiếp, Đa-vít cũng đi 

thẳng tới Đức Chúa Trời. Dầu Đa-vít có những nhƣợc điểm nào, ông cũng Sống 

Trong Đức Chúa Trời.  

"Sự ngợi khen" ở trên môi miệng ông luôn. Đa-vít luôn luôn xin Đức Chúa Trời 

ban cho một ơn nào, và ông luôn luôn hết linh hồn cảm tạ Ngài đã đáp lại các lời 

cầu nguyện của mình. 

"Vui mừng" cũng là một tiếng mà ông ƣa thích lắm. Những hoạn nạn không dứt 

của Đa-vít vẫn chẳng bao giờ làm giảm đƣợc sự vui vẻ của ông trong Đức Chúa 

Trời. Ông luôn luôn kêu lên rằng: "Hãy hát," và "Khá hát mừng rỡ" (Thi Tv 67:4), 

nhắc cho ta nhớ Phao-lô (Phi Pl 4:4). 

Chữ "nhơn từ" (thƣơng xót) đƣợc nhắc hàng mấy trăm lần. Đa-vít thƣờng nói đến 

sự công bình và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhƣng ông khoe mình về lòng 

nhơn từ của Ngài. 

"Kẻ ác." Đa-vít rất bối rối vì cớ sự gian ác thắng thế. Đối với ông cũng nhƣ đối với 

các tác giả khác của Kinh Thánh, chỉ có hai hạng ngƣời: Ngƣời công bình và kẻ 

gian ác, mặc dầu lắm kẻ muốn vừa là công bình, vừa là gian ác. 

"Kẻ thù nghịch." Ta ngạc nhiên vì Đa-vít luôn luôn nói đến kẻ thù nghịch. Chúng 

ta tự hỏi tại sao một vua nhơn đức và công bình nhƣ Đa-vít lại bị kẻ thù nghịch 

khuấy rối luôn? Trong một vài trƣờng hợp, ông nói đến kẻ thù nghịch riêng của 

mình; trong những trƣờng hợp khác, ông nói đến kẻ thù nghịch của dân 

Y-sơ-ra-ên, hoặc của Đức Chúa Trời. 

Thi Tv 1:1-8.-- Hạnh phƣớc của những kẻ lấy Lời của Đức Chúa Trời làm vui 

thích. Nếu Đa-vít quí mến những tác phẩm ngắn ngủi hợp thành Lời Đức Chúa 

Trời, thì ngày nay chúng ta lại càng phải yêu quí Kinh Thánh đã đƣợc hoàn thành 

và có trung tâm là Truyện tích kỳ diệu của Đấng Christ! Quí báu thay, lời hứa rằng 

những kẻ lấy Lời Đức Chúa Trời làm nguồn tƣ tƣởng của đời mình sẽ giống nhƣ 
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cây trồng gần dòng nƣớc! 19:1-14, 119:1-176 cũng luận về Lời Đức Chúa Trời. 

2:1-12.-- Một bài Thánh ca luận về Đấng Mê-si hầu đến, về Thần tánh Ngài, và về 

lúc Ngài trị vì cả thế giới. Đây là Thi Thiên đầu tiên luận về Đấng Mê-si.  

Các Thi Thiên luận về Đấng Mê-si  

Nhiều Thi Thiên chứa lời chỉ về Đấng Christ; dầu đƣợc viết ra hàng ngàn năm 

trƣớc khi Ngài giáng sanh, nhƣng ta hoàn toàn không thể ứng dụng nó cho một 

nhơn vật nào khác trong lịch sử ngoài ra Đấng Christ. Trong các Thi Thiên có một 

vài lời tuyên bố dƣờng nhƣ chỉ về Đa-vít theo một nghĩa không quan trọng và 

không hoàn toàn; nhƣng rõ ràng lắm, Đức Chúa Trời định dùng nó để chỉ tỏ Một 

Nhơn Vật thuộc về gia tộc Đa-vít, trong Ngài lời hứa ban ngôi vua đời đời cho 

Đa-vít sẽ đƣợc ứng nghiệm tối hậu (xem ở II Sa-mu-ên 7). Ngoài những câu chỉ rõ 

về Đấng Mê-si, trong các Thi Thiên còn có nhiều từ ngữ dầu kém trực tiếp, song 

dƣờng nhƣ làm hình bóng lờ mờ về Đấng Mê-si.  

Những Thi Thiên chỉ rõ về Đấng Mê-si là:  

2:1-12-- Thần tánh và đời trị vì thế giới của Đấng đƣợc Đức Chúa Trời xức dầu. 

8:1-9.-- Bởi Đấng Mê-si, loài ngƣời đƣợc trở thành chúa tể muôn vật. 

16:1-5.-- Ngài sống lại từ trong kẻ chết. 

22:1-31.-- Sự thƣơng khó của Ngài. 

45:1-17.-- Tân phụ và Ngôi đời đời của Ngài. 

69:1-36.-- Lại luận về sự thƣơng khó của Ngài. 

72:1-30.-- Sự trị vì vinh hiển và đời đời của Ngài. 

89:1-52.-- Đức Chúa Trời thề rằng Ngôi Ngài sẽ tồn tại đời đời vô cùng. 

110:1-7.-- Ngài là Vua và Thầy Tế lễ đời đời. 

118:1-29.-- Ngài bị các tay thủ lãnh của dân tộc Ngài chối bỏ. 

132:1-18.-- Ngài kế tự ngôi Đa-vít đời đời.  

Những câu luận về Đấng Mê-si  

Dƣới đây là những câu Thi Thiên mà Tân Ƣớc tuyên bố rõ ràng là chỉ về Đấng 

Christ (xem thêm ở dƣới Mat Mt 2:22): -- 

"Ngƣơi là Con Ta; ngày nay Ta đã sanh ngƣơi" (Thi Tv 2:7, Cong Cv 13:33). 

"Chúa khiến muôn vật phục dƣới chơn ngƣời" (Thi Tv 8:6, HeDt 2:6-10). 

"Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, cũng không để cho ngƣời thánh 

Chúa thấy sự hƣ nát" (Thi Tv 16:10, Cong Cv 2:27). 

"Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Thi Tv 22:1, 

Mat Mt 27:46). 

"Ngƣời phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu ngƣời" (Thi Tv 22:8, 

Mat Mt 27:43). 

"Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi" (Thi Tv 22:16, GiGa 20:25). 

"Chúng nó chia nhau áo xống tôi, bắt thăm về áo dài tôi" (Thi Tv 22:18, GiGa 
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19:24). 

"Nầy, tôi đến; trong quyển sách đã có chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy 

làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa" (Thi Tv 40:7, 8, HeDt 10:7). 

"Ngƣời bạn thân tôi... đã ăn bánh tôi, cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi" (Thi Tv 

41:9, GiGa 13:18). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, Ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia" (Thi Tv 45:6, HeDt 

1:8). 

"Sự sốt sắng về Đền Chúa tiêu nuốt tôi" (Thi Tv 69:9, GiGa 2:17). 

"Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, và cho tôi uống giấm trong khi khát" 

(Thi Tv 69:21, Mat Mt 27:34, 48). 

"Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi!" (Thi Tv 109:8, Cong Cv 1:20). 

"Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu Ta, cho đến chừng Ta 

đặt kẻ thù nghịch ngƣơi làm bệ chơn cho ngƣơi" (Thi Tv 110:1, Mat Mt 22:44). 

"Đức Giê-hô-va đã thề... rằng: Ngƣơi là Thầy tế lễ đời đời , tùy theo ban 

Mên-chi-xê-đéc" (Thi Tv 110:4, HeDt 7:17). 

"Hòn đá mà thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà" (Thi Tv 118:22, Mat Mt 

21:42). 

"Đáng ngợi khen Đấng nhơn Danh Đức Giê-hô-va mà đến!" (Thi Tv 118:26, Mat 

Mt 21:9). Xem thêm ở dƣới IISa 2Sm 7:1-20 và Mat Mt 2:22. 

Thi Thiên 3.-- Đa-vít tin cậy Đức Chúa Trời trong lúc Áp-sa-lôm phản nghịch 

(IISa 2Sm 15:1-37). Ông có thể ngủ yên vì "bàn tay Đức Chúa Trời là cái gối của 

ông." 

"Sê-la" (câu 2). Chữ nầy dùng 71 lần trong các Thi Thiên. Ngƣời ta cho là dấu bảo 

ngừng trong khi hòa nhạc. 

Thi Tv 4:1-8.-- Lại một Thánh ca tỏ lòng tin cậy, vì Đa-vít dƣờng nhƣ dựa vào 

ngực Đức Chúa Trời mà ngủ bình an. 

Ở đầu đề của các 4:1-8, 6:1-10, 61:1-8, nguyên văn có chữ "Neginoth, " nghĩa là: 

"đờn dây." 

5:1-12.-- Một lời cầu nguyện buổi sáng. Đa-vít bị những kẻ thù nghịch xảo quyệt 

vây quanh, bèn cầu nguyện, rồi reo mừng vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ binh vực 

mình. Trong nguyên văn, ở đầu đề có chữ "Nehiloth, " nghĩa là: "Kèm theo nhạc cụ 

hơi gió." 

6:1-10.-- Tiếng kêu la của một tấm lòng tan vỡ, trong lúc bịnh hoạn, nhục nhã và 

hổ thẹn, có thể là vì cớ Đa-vít đã phạm tội cùng Bát-sê-ba. Đây là Thi Thiên Ăn 

năn thứ nhứt (xem thêm 32:1-11). Trong nguyên văn, ở đầu đề Thi Thiên nầy và 

12:1-8 có chữ "Sheminith, " nghĩa là "thứ tám" hoặc bát độ âm giai (octave ), có lẽ 

chỉ về giọng trầm, hoặc giọng đờn ông. 

7:1-17.-- Lại một lời cầu xin Đức Chúa Trời che chở mình khỏi những kẻ thù 

nghịch gian ác, giống nhƣ Thi Thiên 5. Đa-vít binh vực sự công bình của mình 

(xem thêm 32:1-11). 
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"Cút" ở đầu đề có lẽ là một võ tƣớng của Sau-lơ đang đuổi theo Đa-vít (xem thêm 

54:1-7). 

Theo nguyên văn, ở đầu đề có chữ "Shiggaion, " có lẽ là tên của một âm điệu linh 

hoạt. 

8:1-9.-- Loài ngƣời đƣợc làm chúa tể muôn vật Đức Chúa Trời dựng nên (câu 6). 

Việc nầy sẽ thực hiện khi Đấng Christ toàn thắng và trị vì (HeDt 2:6-10). Xem 

thêm Thi Tv 2:1-12. 

Chữ "Ghi-tít" ở đầu đề Thi Thiên nầy và những 81:116, 84:1-12, có thể là tên một 

nhạc cụ hoặc nhạc điệu của xứ Gát. 

9:1-20.-- Một Thi Thiên cảm tạ vì thắng trận. Đức Chúa Trời ngự làm Vua cho đến 

đời đời. Các dân tộc hãy biết rằng mình chỉ là ngƣời. Thi Thiên nầy và 10:1-18 là 

những chiết cú thi. 

Những Thi Thiên theo thể chiết cú hoặc theo thứ tự chữ cái là những Thi Thiên 

trong đó chữ đầu của các câu kế tiếp nhau theo thứ tự chữ cái Hê-bơ-rơ, ngƣời ta 

cho rằng đó là một phƣơng pháp giúp cho dễ nhớ. Những Thi Thiên chƣơng 25, 

34, 37, 111, 112, 119, 145 cũng thuộc về loại nầy. 

"Mút-la-bên" ở đầu đề có lẽ là tên một nhạc điệu. 

"Hi-gai-ôn" (câu 16) có lẽ là một âm hiệu. 

10:1-18.-- Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời tiếp trợ mình để chống trả sự gian ác, hà 

hiếp và trộm cắp, dƣờng nhƣ ở trong chính nƣớc ông. 

11:1-7.-- Số phận của kẻ ác. Đức Chúa Trời chẳng bỏ mặc chúng đâu. Ngài sẽ mƣa 

lửa, diêm sanh trên kẻ ác, và thổi gió nóng vào chúng. 

12:1-13:6.-- Kẻ ác đi bốn phía. Dầu Đa-vít đau đớn thấm thía, nhƣng ông tin cậy ở 

kết cuộc và hoan hỉ trong Đức Chúa Trời. 

14:1-7.-- Cả loài ngƣời có tội; gần giống nhƣ 53:1-6 đƣợc trƣng dẫn ở RoRm 

3:10-12 để chứng tỏ loài ngƣời có cần Cứu Chúa. 

Thi Tv 15:1-5.-- Công dân chơn chánh của Si-ôn. Thomas Jefferson gọi Thi Thiên 

nầy là chơn dung của bậc quân tử. 

16:1-11.-- Thi Thiên về sự sống lại. Đa-vít dƣờng nhƣ nói về chính mình ông; dầu 

sao, môi miệng Đa-vít cũng thốt ra những lời thần bí của Vua hầu đến thuộc dòng 

Đa-vít (câu 10). Tân Ƣớc đã trƣng dẫn câu nầy nhƣ là dự ngôn về Đức Chúa Jêsus 

phục sanh (Cong Cv 2:27). Xem thêm Thi Tv 2:1-12. 

17:1-15.-- Đa-vít bị kẻ thù nghịch gian ác vây kín, bèn cầu nguyện và binh vực sự 

công bình của mình (xem thêm 32:1-11). 

18:1-50.-- Ngƣời ta cho đây là bản Thánh ca của Đa-vít cảm tạ Đức Chúa Trời 

trong ngày ông lên ngôi vua. Địa vị "làm đầu các nƣớc" (câu 43-45) chỉ đúng với 

Đa-vít một phần thôi. Nó vƣợt quá thời Đa-vít, và chỉ về ngôi Vua của Con Đa-vít 

vốn oai hùng hơn ông bội phần (xem thêm 2:1-12). 

19:1-14.-- Vinh quang của cuộc sáng tạo và sự trọn lành của luật pháp Đức Chúa 

Trời. Đức Chúa Trời của cõi thiên nhiên đƣợc tỏ ra cho loài ngƣời bởi Lời Kinh 
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Thánh. Những ý tƣởng về Lời Đức Chúa Trời (câu 7-14) lại đƣợc giải luận sâu 

rộng hơn ở 119:1-176. Thi Thiên nầy có lẽ là hai bài thơ hiệp lại, cũng nhƣ các 

24:1-9, 27:1-14;, 36:1-12 

20:1-9.-- Một Thi Thiên tỏ lòng tin cậy; ngƣời ta cho rằng Đa-vít hát Thi Thiên nầy 

lúc ra chiến trận. Có ngƣời tƣởng rằng Thi Thiên nầy ám chỉ Vua Mê-si, nhƣ ta 

thấy ở các Thi Thiên chƣơng 2, 18, 21, 45, 61, 72, 89, 110, 132. 

21:1-13.-- Sau cuộc chiến trận, cảm tạ Đức Chúa Trời vì đƣợc thắng; vả, ở Thi 

Thiên 20, trƣớc khi ra trận, họ đã cầu xin Đức Chúa Trời cho đƣợc toàn thắng. Sự 

chỉ về Đấng Mê-si còn rõ hơn là ở Thi Thiên 20. Đặc tánh vĩnh viễn của đời Vua 

trị vì chắc chỉ về Đấng Christ, chớ không phải về Đa-vít. 

22:1-31.-- Thi Thiên về sự đóng đinh vào Thập tự giá, đƣợc trứ tác 1000 năm trƣớc 

khi xảy ra. Lời mô tả linh động đến nỗi ta tƣởng chính tác giả có mặt trƣớc Thập tự 

giá: Nào lời của Đức Chúa Jêsus khi hấp hối, nào lời chế giễu của kẻ thù nghịch, 

nào tay và chơn Ngài bị đâm lủng, nào áo xống Ngài bị phân chia. Một vài lời nói 

ở đây không thể ứng dụng cho Đa-vít, hoặc cho một biến cố nào trong lịch sử mà 

ta đƣợc biết, duy chỉ có thể ứng dụng cho sự đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào Thập 

tự giá (xem thêm Thi Thiên 2). 

Ở đầu đề, chữ "Aijeleth-Shahar " trong nguyên văn có nghĩa là "con nai cái lúc 

rạng đông". Có lẽ là một dấu chỉ về thì giờ, hoặc tên của một nhạc điệu. 

23:1-6.-- Thi Thiên về Đấng Chăn Chiên. Đoạn Cựu Ƣớc đƣợc quí mến hơn hết. 

Ông Beecher luận đại ý nhƣ thế nầy: "Nhƣ một con chim, Thi Thiên nầy bay lên, 

bay xuống trên mặt đất, hát bài du dƣơng hơn hết mà ta từng đƣợc nghe. Nó ru cho 

ngƣời buồn phiền đƣợc yên nghỉ, còn hơn tất cả triết lý của trần gian. Nó cứ hát 

cho con cái của anh em và của tôi, rồi cho con cái chúng, mãi tới khi chấm dứt thời 

gian. Khi đã xong việc, nó sẽ bay trở về lòng Đức Chúa Trời, cụp cánh lại, và cứ 

hát đời đời trong điệp khúc vui tƣơi của những kẻ mà nó dự phần đƣa tới đó." 

24:1-9.-- Vua ngự đến Si-ôn. Có lẽ Thi Thiên nầy đƣợc trƣớc tác cho cuộc lễ rƣớc 

hòm giao ƣớc vào thành Giê-ru-sa-lem (IISa 2Sm 6:12-15). Có lẽ chúng ta sẽ hát 

Thi Thiên nầy để nghinh đón Vua trong ngày vui mừng Ngài trở lại. Thi Thiên nầy 

giống nhƣ Thi Tv 15:1-5 một phần. 

25:1-22.-- Lời cầu nguyện của một linh hồn bị tội lỗi hà hiếp (câu 7, 11, 18). Đây, 

Đa-vít không tự nhận là công bình (xem thêm 32:1-11). 

26:1-12.-- Đây, Đa-vít binh vực sự công bình của mình bằng những lời khá quả 

quyết; khác hẳn Thi Thiên trƣớc (xem thêm 32:1-11). 

27:1-14.-- Tận tụy với Nhà Đức Chúa Trời. Nếu Đa-vít thiết tha yêu mến chỗ thời 

đó gọi là Nhà Đức Chúa Trời, là nơi họ dâng súc vật làm tế lễ, thì chúng ta lại càng 

phải tận tụy với chỗ ngày nay gọi là Nhà Đức Chúa Trời, tại đó truyện tích kỳ diệu 

của Cứu Chúa đƣợc kể cho ta nghe mãi! 

28:1-9.-- Lời cầu nguyện và cảm tạ vì Chúa đã đáp lại. Đa-vít tin cậy Đức Chúa 

Trời và đƣợc cứu giúp. Vậy, ông ca hát và hoan hỉ. 
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29:1-11.-- Tiếng phán của Đức Chúa Trời trong trận bão sấm. Ngài ngự làm Vua 

lúc có nạn lụt; Ngài ngự làm Vua đời đời. 

30:1-12.-- Bài ca ngợi khen của Đa-vít lúc khánh thành cung điện của ông (IISa 

2Sm 5:11, 7:2). Đa-vít luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. 

Thi Tv 31:1-24.-- Thi Thiên luận về sự thƣơng khó và sự đắc thắng. Đức Chúa 

Jêsus ƣa thích Thi Thiên nầy. Ngài trƣng dẫn Thi Thiên nầy khi thốt lời cuối cùng 

trên Thập tự giá (câu 5 LuLc 23:46). 

Thi Tv 32:1-11.-- Một Thi Thiên luận về sự ăn năn, xƣng tội và đƣợc tha thứ, chắc 

viết trong cơ hội Đa-vít phạm tội cùng Bát-sê-ba (IISa 2Sm 11:1-12:31). Ông 

không tìm đƣợc đủ lời để diễn tả sự xấu hổ, nhục nhã của mình. Tuy nhiên, chính 

Đa-vít nầy cũng nhiều lần tự nhận mình là công bình (Thi Tv 7:3, 8, 17:1-5, 

18:20-24, 26:1-4). Làm sao dung hòa đƣợc những đặc điểm mâu thuẫn nầy trong 

cuộc đời Đa-vít? 1) Có lẽ các Thi Thiên "công bình" nầy đƣợc viết trƣớc khi Đa-vít 

phạm lỗi lầm kinh khủng đó. 2) Ngƣời ta có thể cảm thấy mình mắc tội lỗi trong 

lúc nầy nhiều hơn trong lúc khác. 3) Sự công bình của Đa-vít chỉ tƣơng đối, chớ 

không tuyệt đối. So sánh với hành vi tổng quát của những kẻ ác, thì Đa-vít là một 

vị thánh, đạo cao đức trọng; nhƣng so sánh với Đức Chúa Trời, thì sự công bình 

của ông chỉ nhƣ giẻ rách dơ bẩn. 4) Một thiện nhân có thể phạm tội, mà vẫn là 

thiện nhân (xem thêm IISa 2Sm 11:1-27). Có sự khác nhau (nhƣ trời với đất) giữa 

ngƣời thiện, mặc dầu có khi họ chiều theo sự cám dỗ của xác thịt, và kẻ ác vẫn cố 

ý và cố quyết khinh dể tất cả qui tắc của sự đoan chánh (xem IGi1Ga 3:1-24). 

Ngƣời ta nói rằng Thánh Augustin đã viết Thi Thiên nầy trên tƣờng, ngay trƣớc 

giƣờng ngủ của mình, để ông đọc không thôi, và mỗi lần đọc, thì ông khóc dầm dề. 

Những Thi Thiên chƣơng 6, 25, 38, 51, 102, 130 và 143 cũng luận về sự ăn năn. 

Trong nguyên văn, ở đầu đề Thi Thiên nầy và những Thi Thiên chƣơng 42, 44, 45, 

52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89, 142, có chữ "Maschil; " ngƣời ta cho chữ nầy có 

nghĩa là một thi ca dùng để dạy dỗ, hoặc để suy gẫm. 

Thi Tv 33:1-22.-- Thi Thiên vui mừng và ngợi khen. Trong sách Thi Thiên thƣờng 

nói đến "một bài ca mới" (câu 3 40:3, 96:1, 98:1, 144:9). Có một vài bài hát cũ mà 

không bao giờ cũ; vì đối với con cái Đức Chúa Trời, đang khi họ trải qua đƣờng 

đời, thì luôn luôn có sự giải cứu và vui mừng mới mẻ, làm cho những bài hát cũ có 

ý nghĩa mới mẻ, và đến cuối cùng, sẽ lên tới tuyệt điểm mà trào ra sự vui mừng 

mới mẻ lúc vinh quang của Thiên đàng bắt đầu tỏ rõ (KhKh 5:9, 14:3). 

Thi Tv 34:1-22-- Đa-vít cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đáp lại lời cầu 

nguyện của ông ở 54:1-7 mà giải cứu ông khỏi tay ngƣời Phi-li-tin. Mỗi khi đƣợc 

giải cứu, ông liền đến trƣớc mặt Đức Chúa Trời mà cảm tạ và ngợi khen Ngài. 

Sống Trong Đức Chúa Trời nhƣ vậy, thật là vinh hiển biết bao, và cũng đẹp lòng 

Ngài biết bao! Có ngƣời nói rằng: "Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì có ánh sáng của 

ngôi sao, thì Ngài sẽ ban cho anh em ánh sáng của mặt trăng. Hãy cảm tạ Ngài vì 

có ánh sáng của mặt trăng, thì Ngài sẽ ban cho anh em ánh sáng của mặt trời. hãy 
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cảm tạ Ngài vì có ánh sáng của mặt trời, thì một ngày kia, Ngài sẽ đƣa anh em đến 

nơi chính Ngài là Sự Sáng." 

35:1-28.-- Một Thi Thiên rủa sả. Những Thi Thiên chƣơng 52, 58, 59, 67, 109 và 

137 cũng thuộc về loại nầy. Nó phừng ra sự báo trả kẻ thù nghịch. Đó chẳng phải 

lời Đức Chúa Trời tuyên bố giáng cơn thạnh nộ trên kẻ ác, nhƣng là lời một ngƣời 

cầu xin Ngài báo trả kẻ thù nghịch của mình. Thật khác hẳn lời Đức Chúa Jêsus 

dạy rằng chúng ta phải yêu thƣơng kẻ thù nghịch. Dƣới đời Cựu Ƣớc, mục đích 

của Đức Chúa Trời là bảo tồn một Dân Tộc trên thế giới để mở đƣờng cho Đấng 

Christ ngự đến. Ngài dƣờng nhƣ hành động theo bổn tánh loài ngƣời, và không 

buộc phải phê chuẩn mọi điều mà cả những tôi tớ tận tụy hơn hết của Ngài đã nói 

hoặc làm. Một vài Thi Thiên nầy là bài ca xuất trận, bày tỏ tinh thần yêu nƣớc 

nồng nhiệt, cốt để giữ cho quốc gia đƣợc sống còn trong cuộc chiến đấu sanh tử 

với những quân thù hùng mạnh. Khi Đấng Christ ngự đến, thì sự khải thị của Đức 

Chúa Trời về ý nghĩa đời ngƣời và những mẫu mực hành vi của đời ngƣời đã đƣợc 

hoàn bị. Đức Chúa Trời bèn đổi hƣớng công việc Ngài, -- không trực tiếp chú 

trọng vào sự duy trì một dân tộc nữa, nhƣng trực tiếp chú trọng vào sự biến cải các 

Cá Nhân thành những ngƣời hợp với ý muốn của Ngài. Vậy, Ngày Nay Ngài 

không tha thứ nhiều điều mà Thời Đó Ngài đã bỏ qua. Trong thời Cựu Ƣớc, vì cớ 

tùy nghi, Đức Chúa Trời đã hòa theo ý tƣởng của loài ngƣời một phần nào. Trong 

thời Tân Ƣớc, Đức Chúa Trời bắt đầu đối xử với loài ngƣời tùy theo ý tƣởng của 

Ngài (xem thêm ở LuLc 6:27). 

Thi Tv 36:1-12.-- Một bài suy gẫm về sự gian ác của loài ngƣời và sự công bình, 

thành tín, thƣơng xót, từ ái của Đức Chúa Trời. 

37:1-40.-- Ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Đây là một trong những 

Thi Thiên đƣợc quí mến hơn hết. Đa-vít luôn luôn bối rối vì cớ ƣu thế của tội ác, 

nhƣng ở đây, ông bày tỏ triết lý của mình để sống giữa những kẻ ghét Đức Chúa 

Trời cùng các sự vật mà ông ƣa thích: Ấy là hãy làm lành, tin cậy Đức Chúa Trời 

và chớ lo phiền. Thi Thiên nầy nhắc chúng ta nhớ sách GiGa 15:19 và thơ Phi Pl 

2:15. 

Thi Tv 38:1-22.-- Một Thi Thiên bày tỏ sự khổ não đắng cay. Một trong những Thi 

Thiên về sự ăn năn (xem thêm ở 32:1-11). Dƣờng nhƣ Đa-vít đang chịu đau đớn vì 

bịnh tật gớm ghiếc do tội lỗi ông gây nên. Vì cớ bịnh tật ấy, bạn hữu thân thiết 

nhứt và bà con gần nhứt của ông đã thành ra xa lạ, còn kẻ thù ông đã gia tăng và 

hóa nên rất táo bạo. Thi Thiên nầy tỏ ra "ngƣời theo lòng Ngài" (ISa1Sm 13:14) 

thƣờng khi cũng sa xuống vực sâu sầu thảm vì cớ tội mình. 

Thi Tv 39:1-13.-- Một bản ai ca về đời ngƣời ngắn ngủi, yếu hèn và hƣ không. 

"Giê-đu-thun" ở đầu đề Thi Thiên nầy và các 62:1-12, 77:1-20, là một trong ba 

nhạc trƣởng của Đa-vít, hai ngƣời kia là A-sáp và Hê-man (ISu1Sb 16:37-42). 

Theo IISu 2Sb 35:15, thì ông là "đấng tiên kiến của vua." 

Thi Tv 40:1-17.-- Ngợi khen Đức Chúa Trời vì một sự giải cứu lớn lao. Luật pháp 
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của Đức Chúa Trời ở trong lòng ông (câu 8), nhƣng ông hoàn toàn bị tội ác của 

mình chà nát (câu 12). Phần cuối Thi Thiên nầy giống nhƣ 70:1-5. 

41:1-13.-- Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu mình. Ngƣời ta cho Thi Thiên 

nầy thuộc về thời kỳ Áp-sa-lôm chiếm ngôi vua (IISa 2Sm 15:1-37) khi ấy, vì 

Đa-vít lâm bịnh (câu 3-8), nên cuộc mƣu phản có cơ hội chín mùi. "Ngƣời bạn 

thân" (câu 9) chắc là A-hi-tô-phe, tên Giu-đa của thời Cựu Ƣớc (IISa 2Sm 15:12, 

GiGa 13:18). 

Thi Tv 42:1-43:5.-- Ngƣời tha hƣơng thèm khát Nhà Đức Chúa Trời. Tác giả 

dƣờng nhƣ ở miền núi Hẹt-môn, thuộc phía Đông sông Giô-đanh, giữa các ngƣời 

không tin kính Đức Chúa Trời và thù nghịch với mình. Hai Thi Thiên nầy hợp 

thành một thi ca. 

"Con cháu Cô-rê" ở đầu đề các Thi Thiên chƣơng 42-49, 84, 85, 87, 88, là một chi 

tộc ngƣời Lê-vi có khiếu thi ca, do Đa-vít (đang khi dự bị cuộc thờ phƣợng ở Đền 

thờ) tổ chức thành một ban nhạc xuất sắc tồn tại trải qua nhiều thế hệ (ISu1Sb 

6:31-48, 9:19, 22, 23). 

Thi Tv 44:1-26.-- Một tiếng kêu la tuyệt vọng trong lúc quốc gia bị tai họa, -- 

dƣờng nhƣ đạo quân của họ đã bị thảm bại. 

45:1-17.-- Bài ca hôn lễ của một Vua mang danh hiệu Đức Chúa Trời và ngự trên 

Ngôi đời đời. Thi Thiên nầy có lẽ trực tiếp liên quan đến Đa-vít, hoặc Sa-lô-môn. 

Nhƣng có một vài lời hoàn toàn không thể ứng dụng cho Đa-vít, hoặc Sa-lô-môn, 

hoặc một ông vua nào khác. Đây chắc phải là bài ca của Đấng Mê-si, báo trƣớc 

hôn lễ của Chiên Con (KhKh 19:7). 

Chữ "Sa-san-nim " ở đầu đề Thi Thiên nầy và những Thi Thiên 69, 80, có nghĩa là 

"bông huệ." Đây có lẽ là một bài ca mùa xuân, hoặc một ám dụ (métaphore ) chỉ về 

điệp khúc của phụ nữ. 

Thi Tv 46:1-11.-- Bài ca xuất trận của Si-ôn. Đây là nền tảng của bài Thánh ca nổi 

danh do Martin Luther trứ tác: "Đức Chúa Trời là Thành kiên cố ta." Thánh ca nầy 

là bài ca xuất trận của các nhà Cải chánh. 

Chữ "A-la-mốt " ở đầu đề có nghĩa là "Trinh nữ," hoặc điệp khúc của các thiếu nữ. 

47:1-48:14.-- Đức Chúa Trời là Vua. Đức Chúa Trời trị vì. Si-ôn là thành của Đức 

Chúa Trời. Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời. Vậy, cả trái 

đất hãy mừng rỡ! 

49:1-20.-- Của cải trần gian là hƣ không. Giống nhƣ một vài lời dạy dỗ của Đức 

Chúa Jêsus (Mat Mt 6:19-34, LuLc 12:16-21, 16:19-31). 

Thi Tv 50:1-23.-- Đức Chúa Trời là Chủ của trái đất và mọi vật trong đó. Khi ta 

dâng tài vật cho Đức Chúa Trời, thì chỉ trả lại những cái vốn thuộc về Ngài. 

51:1-19.-- Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời thƣơng xót mình. Kết quả do tội lỗi ông 

đã phạm với bà Bát-sê-ba (IISa 2Sm 11:1-12:31). Xem thêm ở Thi Tv 32:1-11. 

Thi Tv 52:1-9.-- Bài ca của Đa-vít tỏ lòng tin cậy rằng ông sẽ đƣợc giải cứu khỏi 

tay Đô-e (ISa1Sm 21:1-22:23). 

bib:Thi_70_1
bib:Thi_41_1
bib:IISa_15_1
bib:IISa_15_12
bib:Gi_13_18
bib:Thi_42_1
bib:ISu_6_31
bib:ISu_6_31
bib:ISu_9_19
bib:ISu_9_22
bib:ISu_9_23
bib:Thi_44_1
bib:Thi_45_1
bib:Kh_19_7
bib:Thi_46_1
bib:Thi_47_1
bib:Thi_49_1
bib:Mat_6_19
bib:Lu_12_16
bib:Lu_16_19
bib:Thi_50_1
bib:Thi_51_1
bib:IISa_11_1
bib:Thi_32_1
bib:Thi_52_1
bib:ISa_21_1


Thi Tv 53:1-6-- Cả loài ngƣời có tội. Giống nhƣ 14:1-7. Đƣợc trƣng dẫn ở RoRm 

3:10-12. Ngƣời ta cho rằng chữ "Ma-ha-lát" ở đầu đề có nghĩa là tật bịnh, hoặc một 

điệu nhạc u buồn. 

Thi Tv 54:1-7.-- Lời cầu nguyện của Đa-vít tại Xíp, đang khi ông ẩn trốn khỏi 

Sau-lơ (ISa1Sm 23:19-28, 26:1-25). Các Thi Thiên khác mà Đa-vít viết đang khi 

trốn khỏi Sau-lơ là: Thi Thiên chƣơng 7 (?), 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63(?), 142. 

Thi Tv 55:1-23.-- Đa-vít bị bạn hữu phản bội, nhƣng tin cậy Đức Chúa Trời. Cũng 

nhƣ 41:1-13, Thi Thiên nầy dƣờng nhƣ thuộc về thời kỳ Áp-sa-lôm dấy loạn; nhứt 

là nó ám chỉ A-hi-tô-phe (câu 12-14; IISa 2Sm 15:12, 13). 

Thi Tv 56:1-13.-- Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu mình khỏi tay ngƣời 

Phi-li-tin. Ông triệt để sử dụng các phƣơng tiện của mình, thậm chí đã giả điên, 

theo nhƣ có chép ở ISa1Sm 21:10-13. Nhƣng ông đã cầu nguyện và tin cậy Đức 

Chúa Trời cho đƣợc kết quả tốt đẹp. Thi Tv 34:1-22 là bài ca cảm tạ của ông vì đã 

thoát nạn. 

Trong nguyên văn, ở đầu đề các 16:1-11, 56:1-60:12, có chữ "Michtam. " Ngƣời ta 

cho rằng chữ nầy nghĩa là "châu ngọc" hoặc "bằng vàng," tức là những thi ca quí 

nhƣ vàng, có tƣ tƣởng đáng ghi trên những bi văn vĩnh cửu. 

"Giô-nát-ê-lem-Rô-hô-kim" có lẽ là tên một điệu nhạc. 

57:1-11.-- Lời cầu nguyện của Đa-vít đang khi ẩn trốn khỏi Sau-lơ (ISa1Sm 22:1, 

24:1, 26:1). Trong nguyên văn, ở đầu đề các Thi Thiên chƣơng 57, 58, 59, 75 có 

chữ "Al-tash-hesh, " nghĩa là: "Chớ phá hủy," và dƣờng nhƣ ám chỉ vào 26:9. 

Thi Tv 58:1-11.-- Một lời cầu nguyện nghịch cùng kẻ gian ác. Ngày báo trả chúng 

chắc sẽ tới. Xem thêm ở 35:1-28. 

59:1-17.-- Một lời cầu nguyện nữa, khi Sau-lơ sai lính tới vây bắt Đa-vít tại nhà 

(ISa1Sm 19:10-17). Nhƣng Đa-vít tin cậy Đức Chúa Trời. 

Thi Tv 60:1-12.-- Cầu nguyện lúc quốc gia lâm nạn, cũng nhƣ các Thi Thiên 

chƣơng 44, 74, 79, 108. Chữ "Shushan-eduth " ở 60:1-12, 80:1-13 nghĩa là: "Bông 

huệ chứng cớ." Xem thêm ở 45:1-17. 

61:1-8.-- Một Thi Thiên tỏ lòng tin cậy đang khi xa nhà, có lẽ đƣơng thời 

Áp-sa-lôm dấy nghịch. 

62:1-12.-- Một thi ca mô tả lòng sốt sắng tận tụy với Đức Chúa Trời và tin cậy 

Ngài, không chút lay chuyển. Hãy dốc lòng trƣớc mặt Đức Chúa Trời và tin cậy 

Ngài luôn luôn. 

63:1-11.-- Một Thi Thiên của đồng vắng; ngƣời ta cho rằng có lẽ Thi Thiên nầy 

thuộc trong thời kỳ Đa-vít trốn khỏi Áp-sa-lôm, nhƣng ông tin chắc sẽ khôi phục 

đƣợc ngôi vua. 

64:1-10.-- Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời che chở mình khỏi âm mƣu của những kẻ 

thù bí mật, và ông tin chắc rằng nhờ Đức Chúa Trời, mình sẽ thắng trận. 

65:1-13.-- Một bài ca về biển cả và mùa gặt. Đức Chúa Trời ban ơn lành suốt cả 

năm. Trái đất reo mừng. 

bib:Thi_53_1
bib:Thi_14_1
bib:Ro_3_10
bib:Ro_3_10
bib:Thi_54_1
bib:ISa_23_19
bib:ISa_26_1
bib:Thi_55_1
bib:Thi_41_1
bib:IISa_15_12
bib:IISa_15_13
bib:Thi_56_1
bib:ISa_21_10
bib:Thi_34_1
bib:Thi_16_1
bib:Thi_56_1
bib:Thi_57_1
bib:ISa_22_1
bib:ISa_24_1
bib:ISa_26_1
bib:ISa_26_9
bib:Thi_58_1
bib:Thi_35_1
bib:Thi_59_1
bib:ISa_19_10
bib:Thi_60_1
bib:Thi_60_1
bib:Thi_80_1
bib:Thi_45_1
bib:Thi_61_1
bib:Thi_62_1
bib:Thi_63_1
bib:Thi_64_1
bib:Thi_65_1


66:1-20.-- Một Thi Thiên toàn quốc cảm tạ Đức Chúa Trời. Hãy ngợi khen và kính 

sợ Đức Chúa Trời. Hãy ca hát và vui vẻ. Con mắt Đức Chúa Trời xem xét các dân 

tộc. 

67:1-7.-- Một Thi Thiên truyền giáo, nói trƣớc về Tin Lành truyền khắp trái đất. 

Các nƣớc hãy hát mừng. 

68:1-35.-- Một hành khúc xuất trận. Thi Thiên nầy rất đƣợc các Thập tự quân, phái 

Huguenots (1), ông Savonarole và ông Oliver Cromwell ƣa thích. 

69:1-36.-- Một Thi Thiên luận về sự thƣơng khó, giống nhƣ 22:1-31. Qua bức màn 

thƣơng khó của Đa-vít, ta thoáng thấy sự thƣơng khó của Đấng Christ, nên Thi 

Thiên nầy đã đƣợc trƣng dẫn ở Tân Ƣớc (câu 4, 9, 21, 22, 25, GiGa 2:17, 15:25, 

19:28-30, Cong Cv 1:20, RoRm 11:9, 15:3). 

Thi Tv 70:1-5-- Một tiếng kêu cứu khẩn cấp. Thi Thiên nầy gần giống nhƣ phần 

cuối Thi Thiên 40. Đức Chúa Trời không hề thất tín với ông. 

71:1-24.-- Một Thi Thiên về tuổi già. Hồi tƣởng một cuộc đời tin cậy, bị hoạn nạn 

và quân thù bao vây suốt cả đƣờng. 

72:1-20-- Vinh quang và sự vĩ đại của Đấng Mê-si trị vì. Thi Thiên nầy và 127:1-5 

là của Sa-lô-môn. Nƣớc của Sa-lô-môn đã lên tới tuyệt điểm vinh quang. Chúng ta 

có thể nghĩ rằng Thi Thiên nầy mô tả đời trị vì thái bình và vinh hiển của 

Sa-lô-môn một phần nào. Nhƣng một vài lời trong Thi Thiên nầy và nội dung của 

nó chỉ có thể ứng dụng cho nƣớc của MỘT VUA hùng mạnh hơn Sa-lô-môn. Xem 

thêm ở 2:1-12. 

73:1-28.-- Về sự thạnh vƣợng của kẻ ác thì thế nào? 50:1-23, 73:1-83:18 đều có 

ghi: "A-sáp làm." A-sáp là nhạc trƣởng của Đa-vít (ISu1Sb 15:16-20, 16:5). Ban 

hợp ca của Ê-xê-chia đã hát những Thi Thiên của A-sáp (IISu 2Sb 29:30). 

Thi Tv 74:1-23.-- Một lời cầu nguyện khi quốc gia lâm nạn, có lẽ là ám chỉ vào 

cuộc xâm lăng của Si-sắc (IVua 1V 14:25, 26 IISu 2Sb 12:2, 9). 

Thi Tv 75:1-10.-- Kẻ ác chắc chắn bị hủy diệt. Ngƣời công bình chắc chắn sẽ đắc 

thắng. Mọi sự nầy sẽ xảy ra trong ngày trái đất tiêu tan. 

76:1-12.-- Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã đại thắng. Dƣờng nhƣ ám chỉ vào sự tiêu 

diệt đạo quân của San-chê-ríp (IIVua 2V 19:25). 

Thi Tv 77:1-20.-- Lại một tiếng kêu cứu trong thời hoạn nạn. Tác giả nhắc Đức 

Chúa Trời nhớ những việc lạ lùng mà Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên trong thời 

quá khứ. 

78:1-72.-- Thi Thiên nầy và những Thi Thiên chƣơng 81, 105, 106, 114 đƣợc gọi là 

Thi Thiên "lịch sử." Đây là những bài thơ thuật lại lịch sử quá khứ của dân 

Y-sơ-ra-ên để ai nấy nhớ lại những cách Đức Chúa Trời đối xử diệu kỳ với dân ấy. 

79:1-13.-- Một lời than vãn vì cớ thành Giê-ru-sa-lem bị hoang vu; ngƣời ta cho 

rằng Thi Thiên nầy ám chỉ về sự xâm lăng của Si-sắc hoặc của ngƣời Ba-by-lôn. 

80:1-19.-- Lại một Thi Thiên khác đƣơng lúc quốc gia lâm nạn; có lẽ ám chỉ về sự 

suy sụp của nƣớc phía Bắc. 
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81:1-16.-- Sự không vâng lời của dân Y-sơ-ra-ên là nguyên nhơn họ bị hoạn nạn. 

Nếu họ chịu nghe theo Đức Chúa Trời, thì tình hình đã khác hẳn. 

82:1-8.-- Các quan án không công bình thật đáng trách vì để cho tội ác thắng thế; 

họ đã quên trách nhiệm của mình đối với Quan Án Tối cao. 

83:1-18.-- Lời cầu nguyện nghịch cùng sự âm mƣu của những ngƣời Ê-đôm, Ả- 

rập, Mô-áp, Am-môn, A-ma-léc, Phi-li-tin, và nhiều dân khác. 

84:1-12.-- Phƣớc lành cho những ai tận tụy với Nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa 

Trời yêu mến những ai yêu mến con đƣờng đi tới Si-ôn. Xem thêm ở 27:1-14. 

85:1-13.-- Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đƣợc từ chốn lƣu đày trở về quê hƣơng; cũng 

có lời cầu nguyện cho đất nƣớc đƣợc khôi phục và cho tƣơng lai đƣợc tốt đẹp hơn. 

86:1-17.-- Lời kêu xin Đức Chúa Trời thƣơng xót; giống nhƣ nhiều Thi Thiên khác 

của Đa-vít. Ông là ngƣời hiền đức, tin kính, song vẫn cần đƣợc tha thứ. Xem thêm 

ở 32:1-11. 

87:1-7.-- Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời, là một trong những danh hiệu đầy thi vị 

của Hội Thánh. Si-ôn có sổ ghi tên những kẻ đƣợc kế tự Thiên đàng (câu 6 HeDt 

12:22). 

88:1-18.-- Tiếng kêu thƣơng của một ngƣời đã chịu khổ nạn suốt đời. "Hê-man" ở 

đầu đề là một trong những trƣởng ban hát của Đa-vít (ISu1Sb 15:17-19), đồng thời 

với Sa-lô-môn (IVua 1V 4:31). Trong nguyên văn có chữ "Mahalath-Leannoth, " 

nghĩa là: "Một bài hát trong cơn bịnh hoạn." 

Thi Tv 89:1-52.-- Đức Chúa Trời thề rằng ngôi vua của Đa-vít sẽ vô cùng tận. Một 

Thi Thiên tuyệt mỹ (xem thêm ở 2:1-12 và IISu 2Sb 7:1-22) "Ê-than" là một trong 

những trƣởng ban hát của Đa-vít, cùng với A-sáp và Hê-man (ISu1Sb 15:16-19). 

90:1-17.-- Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì Thi Thiên nầy của Môi-se và 

Môi-se đã sống 400 năm trƣớc Đa-vít, nên có thể đây là Thi Thiên thứ nhứt đã 

đƣợc viết ra. Môi-se còn viết nhiều bài ca khác (XuXh 15:1-27 PhuDnl 32:1-52). 

Theo truyền thoại của các Ra-bi (đạo sƣ Do-thái), thì 10 Thi Thiên vô danh 

(91-100) là của Môi-se. Nếu vậy thì loạt Thi Thiên nầy có thể là nguyên điểm của 

sách Thi Thiên.  

Thi Tv 91:1-16.-- Một Thi Thiên tuyệt mỹ về lòng tin cậy. Không một tai họa nào 

sẽ xảy đến cho anh em. Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ gìn giữ anh em trong mọi 

bƣớc đƣờng. Có đức tin nhƣ vậy, thì vinh hiển biết bao! 

92:1-15.-- Một Thánh ca ngợi khen Chúa trong ngày yên nghỉ; dƣờng nhƣ nhìn vào 

ngày yên nghỉ của công việc sáng tạo trong thời quá khứ và sự yên nghỉ đời đời 

trong thời tƣơng lai. 

93:1-5.-- Ngôi Đức Chúa Trời có sự oai nghiêm, quyền phép, thánh khiết, và còn 

đến đời đời. Đức Chúa Trời trị vì từ đời đời cho đến đời đời. 

94:1-23.-- Một lời cầu xin Đức Chúa Trời báo thù kẻ gian ác và chấm dứt đời trị vì 

dai dẳng, nặng tội của chúng. Xem thêm ở Thi Thiên 35. 

95:1-100:5.-- Tiếp tục ý tƣởng bày tỏ trong Thi Thiên 93, những Thi Thiên nầy gọi 
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là Thi Thiên "thần chánh" vì nó liên quan đến quyền cao cả của Đức Giê-hô-va và 

ngụ ý nói đến đời trị vì của Đấng Mê-si hầu đến. 

95:1-11.-- Hãy ca hát và mừng rỡ. Đức Chúa Trời là Vua. Chúng ta hãy quì trƣớc 

mặt Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, hãy lắng tai nghe tiếng Ngài. 

96:1-13.-- Hãy ca hát. Đức Chúa Trời trị vì. Các từng trời hãy vui mừng, và trái đất 

hãy hớn hở! Ngày phán xét hầu gần. 

97:1-12.-- Đức Giê-hô-va ngự đến. Trái đất rung chuyển. Đây là một bản quốc 

thiều cử hành trong "Lễ Đăng quang," có lẽ ám chỉ về cả sự ngự đến thứ nhứt và sự 

ngự đến thứ hai của Đấng Christ. 

98:1-9.-- Đây dƣờng nhƣ là bài ca của "Ngày Đăng quang." Vì là "một bài ca mới" 

(câu 1), nên có lẽ đây là một trong những bài ca sẽ hát ở trên trời (KhKh 5:9-14). 

Thi Tv 99:1-9.-- Đức Chúa Trời trị vì. Các dân hãy run rẩy. Đức Chúa Trời là 

Đấng Thánh. Ngài ƣa thích sự sông bình và đáp lại lời cầu nguyện. 

100:1-5.-- Âm luật của Thi Thiên nầy đƣợc gọi là "Thứ một trăm xƣa." Đây là điệu 

nhạc "Ngợi khen Đức Chúa Trời, từ Ngài mọi phƣớc lƣu ra." 

101:1-8.-- Ngƣời ta cho rằng có lẽ Thi Thiên nầy đƣợc trứ tác khi Đa-vít lên ngôi 

vua, và kể ra những nguyên tắc ông sẽ áp dụng để trị nƣớc. 

102:1-28.-- Một lời cầu nguyện ăn năn trong lúc bị hoạn nạn ghê gớm, bị nhục nhã 

và hổ thẹn. Xem thêm ở 32:1-11. Câu 25-27 luận về sự vĩnh cửu của Đức Chúa 

Trời, đã đƣợc trƣng dẫn ở HeDt 1:10-12 để ứng dụng cho Đấng Christ. 

103:1-22.-- Một Thi Thiên về sự thƣơng xót của Đức Chúa Trời. Ngƣời ta cho rằng 

Thi Thiên nầy đƣợc trứ tác khi Đa-vít đã cao tuổi, và tóm tắt cách Đức Chúa Trời 

đối xử với ông. Đây là một trong những Thi Thiên đƣợc quí chuộng hơn hết. 

Chúng ta ƣa đọc Thi Thiên nầy biết bao! 

104:1-35.-- Một Thi Thiên về cõi thiên nhiên. Đức Chúa Trời săn sóc các loài thọ 

tạo của Ngài. Nhắc ta nhớ lời Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Ví không theo ý muốn 

Cha các ngƣơi, thì chẳng hề một con (chim sẻ) nào rơi xuống đất" (Mat Mt 10:29). 

105:1-15.-- Một bài thơ tóm tắt lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Xem thêm ở Thi Thiên 78. 

Đặt biệt luận về Chúa giải cứu họ khỏi nƣớc Ai-cập một cách kỳ diệu. 

106:1-48.-- Lại một Thi Thiên lịch sử nữa, đem sự thƣơng xót lạ lùng của Đức 

Chúa Trời đối chiếu với sự cố quyết không vâng lời của dân Y-sơ-ra-ên. 

107:1-43.-- Những việc lạ lùng do lòng từ ái của Đức Chúa Trời đang khi đối xử 

với dân Ngài và đang khi cai quản mọi sự trong cõi thiên nhiên. 

108:1-13.-- Đây dƣờng nhƣ là một trong những bài ca xuất trận của Đa-vít. Nó gần 

giống nhiều phần của 57:1-11, 60:1-12. 

109:1-31.-- Báo trả những kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời. Đây là một trong các Thi 

Thiên rủa sả (xem thêm ở 35:1-28). Tên Giu-đa có mặt trong bức tranh nầy (câu 8 

Cong Cv 1:20). 

Thi Tv 110:1-7.-- Vua hầu đến sẽ trị vì đời đời và làm Thầy tế lễ đời đời. Thi 

Thiên nầy không thể ám chỉ vào một nhơn vật nào trong lịch sử trừ ra Đấng Christ; 
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tuy nhiên, nó đƣợc trứ tác 1000 năm trƣớc thời Đấng Christ (câu 1, 4, Mat Mt 

22:44, Cong Cv 2:34, HeDt 1:13, 5:6). Xem thêm ở Thi Tv 2:1-12. 

111:1-10.-- Một Thi Thiên luận về sự oai nghiêm, tôn quí, công bình, thƣơng xót, 

thành tín, chơn thật, thánh khiết và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. 

112:1-10.-- Phƣớc lành của ngƣời nào công bình, hay thƣơng xót và hay làm ơn 

nhƣ Đức Chúa Trời, nhơn từ đối với kẻ nghèo, và yêu mến các đƣờng lối của Đức 

Chúa Trời. 

113:1-118:29.-- Những Thi Thiên nầy đƣợc gọi là Thi Thiên "Hallel. " Ngƣời ta 

hát chung trong gia đình, nhằm đêm Lễ Vƣợt Qua: 113:1-114:9 lúc bắt đầu dùng 

bữa; Thi Thiên chƣơng 115, 116, 117 và 118 lúc đã ăn xong. Đây chắc là những 

Thánh ca mà Đức Chúa Jêsus và các Sứ đồ đã hát khi ăn bữa tiệc cuối cùng (Mat 

Mt 26:30). 

113:1-9.-- Một bài hát ngợi khen. Bắt đầu và chấm dứt bằng chữ "Ha-lê-lu- gia," 

nghĩa là: "Ngợi khen Chúa!" Hãy Ngợi khen Ngài đời đời. 

114:1-8.-- Một Thánh ca nhắc lại những phép lạ trong sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên 

khỏi Ai-cập, tức là lúc bắt đầu có Lễ Vƣợt Qua. 

115:1-15.-- Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhứt. Phƣớc thay cho dân Ngài! 

Phƣớc thay cho những kẻ tin cậy Ngài, chớ không tin cậy tà thần của các nƣớc! 

116:1-19.-- Một bài ca tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu mình 

khỏi sự chết, khỏi sự cám dỗ, và đã nhiều lần đáp lại lời cầu nguyện. 

117:1-2.-- Một lời kêu gọi các dân hãy tiếp nhận Đức Giê-hô-va. Đã đƣợc trƣng 

dẫn ở RoRm 15:11. Đây là đoạn ở chính giữa Kinh Thánh, và cũng là đoạn ngắn 

nhứt. 

Thi Tv 118:1-29 Đây là bài Thánh ca từ giã mà Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đã 

hát khi Ngài dời khỏi phòng dự Lễ Vƣợt Qua để đi lên Thập tự giá (Mat Mt 26:30). 

Thi Thiên nầy gồm có lời dự ngôn về Ngài bị chối bỏ (câu 22, 26, Mat Mt 21:9, 

42). 

Thi Tv 119:1-176.-- Vinh quang của Lời Đức Chúa Trời. Đây là đoạn dài nhứt 

Kinh Thánh, gồm 176 câu. Trừ những câu 90, 121, 122, 132, còn thì câu nào cũng 

nói đến Lời Đức Chúa Trời dƣới một trong những danh hiệu nầy: Luật pháp, chứng 

cớ, đoán ngữ, luật lệ, điều răn, giềng mối, lời, mạng lịnh, đƣờng lối. 119:1-176 là 

một bản giải rộng 1:1-8, 19:1-14. Đây là một Thi Thiên theo thứ tự chữ cái, gồm 

22 khúc, mỗi khúc có 8 dòng, và mỗi dòng trong 8 dòng ấy bắt đầu bằng cùng một 

chữ cái (xem thêm ở 9:1-20). Đây là Thi Thiên mà nhà văn hào Ruskin rất ƣa 

thích.  

120:1-134:3.-- Những Thi Thiên nầy gọi là "bài ca đi lên từng bậc," hoặc "bài ca 

của kẻ đi dự lễ.". Những Thi Thiên nầy cốt để hát lên, và nói chung, ngƣời ta cho 

là dân Do-thái đã hát những Thi Thiên nầy trên đƣờng đi dự các đại lễ ở thành 

Giê-ru-sa-lem, hoặc đang khi họ đi lên 15 bậc để tới hành lang Đền thờ dành cho 

đờn ông. Hoặc chữ "đi lên" còn có nghĩa là "hát cao giọng," hay là "lối tƣ tƣởng 
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cao tột." 

120:1-7.-- Lời ngƣời sống giữa những kẻ lừa dối, phản phúc, cách xa Si-ôn, cầu 

xin Đức Chúa Trời che chở mình. 

121:1-8.-- Đây có lẽ là Thánh ca mà các ngƣời đi dự lễ đã hát khi vừa mới thấy các 

núi bao quanh thành Giê-ru-sa-lem. 

122:1-9.-- Đây có lẽ là Thánh ca mà các ngƣời đi dự lễ đã hát khi gần tới cổng Đền 

thờ, ở bên trong vách thành Giê-ru-sa-lem. 

123:1-4.-- Còn Thi Thiên nầy thì những ngƣời đi dự lễ hát ở bên trong Đền thờ, 

đang khi họ ngƣớc mắt nhìn lên Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài thƣơng xót mình. 

124:1-8.-- Một bản Thánh ca cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong Đền thờ, 

vì Ngài luôn luôn giải cứu quốc gia những lúc có hiểm họa khủng khiếp. 

125:1-5.-- Một Thánh ca tỏ lòng tin cậy. Các núi bao quanh thành Giê-ru-sa-lem 

thể nào, thì Đức Chúa Trời cũng bao phủ dân Ngài đời đời thể ấy. 

126:1-6.-- Một bài hát cảm tạ Đức Chúa Trời vì đƣợc từ chốn lƣu đày trở về cố 

hƣơng. Phƣớc tốt đẹp quá đến nỗi dƣờng nhƣ không thật có, và dƣờng nhƣ họ đang 

chiêm bao. 

127:1-5.-- Dƣờng nhƣ là hai bài thơ hợp làm một, luận về sự xây dựng Đền thờ và 

xây dựng gia đình. Một trong hai Thi Thiên do Sa-lô-môn trứ tác. Thi Thiên kia là 

72:1-20. 

128:1-6.-- Một bài ca hôn lễ. Tiếp tục phần cuối của 127:1-5, các gia đình đạo đức, 

tin kính là nền tảng của sự an lạc quốc gia. 

129:1-8.-- Dân Y-sơ-ra-ên cầu xin cho quân thù của mình bị lật đổ, vì chúng đã 

làm khổ họ từ lúc thiếu thời, hết thế hệ nầy đến thệ khác. 

130:1-8.-- Tiếng kêu la của một linh hồn nặng trĩu mối cảm biết mình có tội. Đây 

là một trong những Thi Thiên Ăn năn. Xem thêm ở 32:1-11. 

131:1-3.-- Một Thi Thiên tỏ lòng khiêm cung tin cậy Đức Chúa Trời, chẳng khác 

gì trẻ thơ. Tôi đã làm cho linh hồn mình yên tịnh trong Đức Chúa Trời, cũng nhƣ 

trẻ thơ ở bên mẹ nó vậy. 

132:1-18.-- Thi ca lặp lại lời Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít, không hề vi phạm, 

rằng Ngài sẽ ban cho ông một Vị Kế tự ngôi ông đời đời. Xem thêm ở 2:1-12. 

133:1-134:3.-- Một Thi Thiên luận về tình huynh đệ và sự sống đời đời. Còn một 

Thi Thiên luận về những kẻ ban đêm canh giữ Đền thờ và lời họ chào nhau. 

135:1-21.-- Một bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì các công việc lạ lùng của 

Ngài trong cõi thiên nhiên và trong lịch sử. Bắt đầu và chấm dứt bằng chữ 

"Ha-lê-lu-gia," nghĩa là: "Ngợi khen Chúa!" 

136:1-26.-- Thi Thiên "Hallel " vĩ đại. Câu nào cũng lặp lại mấy chữ: "Sự nhơn từ 

Ngài còn đến đời đời." Họ hát Thi Thiên nầy lúc bắt đầu cử hành Lễ Vƣợt Qua. 

Đây là một bài hát trong Đền thờ mà ai nấy ƣa thích (ISu1Sb 16:41, IISu 2Sb 7:3, 

20:21, Exo Er 3:11). 

137:1-9.-- Một Thi Thiên lúc bị lƣu đày. Những kẻ bị lƣu đày ở nƣớc ngoài mong 
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ƣớc trở về cố hƣơng. Những kẻ bắt họ đi làm phu tù chắc chắn sẽ bị báo trả. 

138:1-8.-- Một bài hát cảm tạ, dƣờng nhƣ nhằm cơ hội Đức Chúa Trời đặc biệt đáp 

lại lời cầu nguyện, có lẽ là lúc Đa-vít lên ngôi vua. 

139:1-24.-- Sự hiểu biết vô cùng của Đức Chúa Trời. Chẳng có gì giấu khỏi Ngài. 

Ngài biết hết ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Sự tối tăm cũng không giấu 

chi khỏi Đức Chúa Trời đƣợc. 

140:1-13.-- Một trong những lời Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời che chở mình khỏi 

những kẻ thù nghịch gian ác và tiêu diệt chúng đi. Đây là một Thi Thiên rủa sả. 

Xem thêm 35:1-28. 

141:1-10.-- Lại một lời Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời che chở mình khỏi kẻ thù 

nghịch. Dầu đời trị vì của Đa-vít vinh quang, nhƣng ông luôn luôn bị quân thù 

khuấy rối. 

142:1-7.-- Một trong những lời cầu nguyện của Đa-vít lúc thanh niên, đang khi 

trốn trong hang đá để tránh khỏi Sau-lơ (ISa1Sm 22:1, 24:3). Xem thêm ở 54:1-7. 

143:1-12.-- Lời Đa-vít ăn năn kêu xin Đức Chúa Trời cứu giúp, có lẽ trong lúc 

đang bị con trai, là Áp-sa-lôm, truy kích (IISa 2Sm 17:1-18:33). Xem thêm ở 

32:1-11 

144:1-15.-- Một trong những bài ca xuất trận của Đa-vít. Có lẽ đạo quân của ông 

đã hát các Thánh ca nhƣ bài nầy đang lúc tiến ra mặt trận. 

145:1-21.-- Một bản Thánh ca ngợi khen Chúa. Có lẽ Đa-vít đã truyền lịnh cho 

quân đội mình hát những bài thuộc loại nầy sau khi từ mặt trận trở về, để cảm tạ 

Chúa đã cho mình đắc thắng. 

146:1-150:6.-- Những Thi Thiên nầy gọi là Thi Thiên "Ha-lê-lu-gia," vì mỗi Thi 

Thiên bắt đầu và chấm dứt bằng chữ "Ha-lê-lu-gia," nghĩa là: "Ngợi khen Chúa." 

Chữ "Ha-lê-lu-gia" nầy cũng thƣờng thấy trong những Thi Thiên khác. Sách Thi 

Thiên lên đến tuyệt điểm và chấm dứt với tiếng hô: "Ha-lê-lu-gia" vĩ đại; tiếng ấy 

cứ chạy suốt cho tới hết Kinh Thánh và vang dội trong ban hát thiên thƣợng gồm 

những ngƣời đã đƣợc cứu chuộc (KhKh 19:1, 3, 4, 6). 

Thi Tv 146:1-10.-- Tôi còn sống bao lâu, thì sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời bấy lâu. 

Đức Chúa Trời trị vì. Đang khi thân tôi còn, tôi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Hỡi 

linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! 

147:1-20.-- Muôn loài thọ tạo hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Hãy cảm tạ mà hát 

cho Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Núi Si-ôn hãy 

ngợi khen Ngài! Ha-lê-lu-gia! 

148:1-14.-- Ha-lê-lu-gia! Các thiên sứ hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Mặt trời, mặt 

trăng và các ngôi sao hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Các từng trời hãy reo hò: 

Ha-lê-lu-gia!" 

149:1-9.-- Ha-lê-lu-gia! Các thánh đồ hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Họ hãy hát 

mừng đi! Họ hãy hớn hở trong Đức Chúa Trời! Núi Si-ôn hãy vui mừng! 

Ha-lê-lu-gia! 
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150:1-6.-- Hãy dùng kèn, đờn sắt và đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi 

vật có hơi thở, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Ha-lê-lu-gia!  

================================= 

 

Châm Ngôn  

Các lời nói khôn ngoan phần nhiều của Sa-lô-môn,  

luận về các việc thực tế ở đời, và nhứt là nhấn mạnh  

vào sự công bình cùng sự kính sợ Đức Chúa Trời  

Sách nầy, cũng nhƣ sách Thi Thiên và Ngũ kinh của Môi-se, đã tùy theo các đầu 

đề của nó mà chia làm năm phần: Các châm ngôn của Sa-lô-môn (1-9); các 

châm-ngôn của Sa-lô-môn (10-24); các châm ngôn của Sa-lô-môn mà những tôi tớ 

của Ê-xê-chia đã sao lại (25-29; xem ở đoạn 25); những lời của A-gu-rơ (30; xem ở 

đoạn nầy); những lời của vua Lê-mu-ên (31; xem ở đoạn nầy). 

Nhƣ vậy, phần lớn các Châm Ngôn đƣợc kể là của Sa-lô-môn. Ông liên quan với 

sách Châm Ngôn cũng gần nhƣ Đa-vít liên quan với sách Thi Thiên vậy. Hai ông 

đều là tác giả chánh yếu. Thi Thiên là một sách dùng khi thờ phƣợng Đức Chúa 

Trời. Còn Châm Ngôn là một sách luân lý thực hành. 

Sa-lô-môn, lúc còn thanh niên, đã khát khao, thèm muốn sự tri thức và sự khôn 

ngoan (IVua 1V 3:9-12). Ông đã trở nên một văn hào kỳ diệu của thế giới. Kiến 

thức của ông là kỳ quan của thời đại. Các vua từ đầu cùng trái đất đã đến để nghe 

ông giảng luận. Ông đã diễn thuyết về thảo mộc học và động vật học. Ông chẳng 

những là một nhà khoa học, một nhà chánh trị, một nhà kinh doanh lớn lao (xem ở 

I Các vua 9), song còn là một thi sĩ, một nhà luân lý và một nhà truyền đạo (xem 

thêm ở I Các vua 4). 

Châm Ngôn là một câu nói ngắn ngủi, khúc triết, minh bạch nhờ sự đối ngẫu 

(anthithèse ) và so sánh mà thành ra linh động. Các Châm Ngôn hoàn toàn không 

liên lạc với nhau. Cốt dùng cho thanh niên trƣớc hết. Phƣơng pháp dạy dỗ của 

ngƣời Đông phƣơng là luôn luôn lặp lại những tƣ tƣởng khôn ngoan hoặc thực tế, 

dƣới một hình thức làm cho dính chặt vào trí óc. 

Các đề mục: Khôn ngoan. Công bình. Kính sợ Đức Chúa Trời. Tri thức. Luân lý. 

Thanh khiết. Cần mẫn. Tự chế. Tin cậy Đức Chúa Trời. Dâng phần mƣời. Sử dụng 

tiền của cho phải cách. Tử tế với ngƣời nghèo. Giữ lƣỡi mình. Khoan hồng đối với 

kẻ thù nghịch. Chọn bạn. Tránh ngƣời đờn bà xấu nết. Ngợi khen ngƣời nữ hiền 

đức. Dạy dỗ con trẻ. Siêng năng. Lƣơng thiện. Tránh sự ăn không ngồi rồi. Tội 

biếng nhác. Công lý. Giúp ích kẻ khác. Sự thỏa lòng. Sự vui vẻ. Sự cung kính. 

Lƣơng tri. 

Kỹ thuật giải luận: Sách nầy nhằm mục đích ghi tạc trong trí những đức tánh đã 

đƣợc Kinh Thánh chú trọng từ đầu đến cuối. Suốt cả Kinh Thánh, bằng rất nhiều 
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cách và bởi những phƣơng pháp khác nhau, Đức Chúa Trời đã ban cho loài ngƣời 

sự dạy dỗ phong phú, từ dòng nầy đến dòng khác, từ qui tắc nầy đến qui tắc khác, 

đây một chút, kia một chút, để tỏ ra Ngài muốn họ sống thế nào; nhƣ vậy, nếu 

chúng ta không đạt tới mục đích, thì không thể chữa chối nữa. Các sự dạy dỗ trong 

sách Châm Ngôn nầy không đƣợc giãi bày dƣới hình thức: "Đức Giê-hô-va có 

phán nhƣ vầy" nhƣ trong luật pháp Môi-se, trong luật pháp đó, chính những điều 

nầy đã đƣợc truyền dạy nhƣ là mạng lịnh trực tiếp của Đức Chúa Trời. Trái lại, các 

sự dạy dỗ trong sách Châm Ngôn đƣợc truyền ra nhƣ là phát xuất từ từng trải của 

một kẻ đã thử nghiệm đầy đủ mọi sự mà ngƣời ta có thể nhúng vào. Môi-se nói 

rằng: "Đây là các điều răn của Đức Chúa Trời." Còn đây, Sa-lô-môn nói rằng: 

"Những điều Đức Chúa Trời truyền dạy đã đƣợc từng trải chứng minh là tốt nhứt 

cho loài ngƣời, và yếu tố sự khôn ngoan loài ngƣời là kính sợ Đức Chúa Trời cùng 

vâng giữ các điều răn của Ngài." Trong bản dài ghi chép sự khải thị chính mình 

Ngài và ý chỉ Ngài cho loài ngƣời, Đức Chúa Trời dƣờng nhƣ đã dùng mọi phƣơng 

pháp có thể dùng đƣợc, nào điều răn, nào qui tắc, nào tấm gƣơng (xem bí chú về 

sách Truyền đạo), để thuyết phục loài ngƣời rằng các điều răn của Đức Chúa Trời 

là thật và đáng làm khuôn phép cho đời sống. Danh tiếng của Sa-lô-môn đã làm 

cho lời ông nói vang dậy đến đầu cùng trái đất, và khiến ông trở thành một tấm 

gƣơng cho cả thế giới về các ý tƣởng của Đức Chúa Trời là rất khôn ngoan. Sách 

Châm Ngôn nầy đƣợc gọi là: "Quyển sách chỉ nam tốt nhứt mà thanh niên có thể 

làm theo để đƣợc thành công." 

ChCn 1:1-32.-- Mục đích của sách nầy: Để tăng gia sự khôn ngoan, khuyên dạy, 

thông sáng, công bình, lý đoán, chánh trực, khôn khéo, tri thức, dè dặt, học vấn và 

mƣu trí lành mạnh (câu 2-6). Những lời tuyệt mỹ thay! Khởi điểm là kính sợ Đức 

Chúa Trời (câu 7). Rồi phải chăm theo sự dạy dỗ của cha mẹ (câu 8-9). Rồi phải 

tránh những bạn bè hƣ xấu (câu 10-19). Sự khôn ngoan đƣợc nhơn cách hóa, kêu 

lớn tiếng để cảnh cáo loài ngƣời (câu 20-33). 

2:1-22.-- Muốn có sự khôn ngoan, phải hết lòng tìm kiếm nó. Lời Đức Chúa Trời 

là nơi tìm thấy sự khôn ngoan (câu 6). Tiếp theo có lời cảnh cáo về "dâm phụ" (câu 

16), và lời cảnh cáo nầy thƣờng đƣợc lặp lại. 

3:1-35.-- Một đoạn tuyệt mỹ luận về sự nhơn từ, thành thực, sống lâu, bình an, tin 

cậy Đức Chúa Trời, lấy tài vật tôn vinh Đức Chúa Trời, thạnh vƣợng, an ninh, 

hạnh phƣớc và đƣợc phƣớc lành. 

4:1-27.-- Sự khôn ngoan là điều chánh yếu. Vậy, hãy nhận lãnh sự ngôn ngoan. 

Đƣờng của ngƣời công bình càng ngày càng sáng láng, còn đƣờng của kẻ gian ác 

càng ngày càng tối tăm. 

5:1-22.-- Sự vui mừng và thủy chung trong đạo vợ chồng. Cảnh cáo về tình yêu 

không thuần khiết. Sa-lô-môn có nhiều vợ, nhƣng lại khuyên ngƣời ta chớ đa 

mang. Ông dƣờng nhƣ nghĩ rằng độc thê tốt hơn (câu 18-19; xem TrGv 7:28). 

ChCn 6:1-35.-- Cảnh cáo về trách nhiệm trong sự giao dịch khả nghi, về tánh biếng 
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nhác, sự giả hình xảo quyệt, kiêu căng, nói dối, gây rối, khinh thƣờng cha mẹ và 

tình yêu bất chánh. 

7:1-27.-- Cảnh cáo về dâm phụ mà chồng vắng nhà. Các đoạn 5, 6, 7 luận về bọn 

phụ nữ phóng túng. Vì Sa-lô-môn dành nhiều chỗ luận về chúng, nên chắc đƣơng 

thời ấy bọn chúng khá đông. 

8:1-9:18.-- Sự khôn ngoan đƣợc nhơn cách hóa thành một ngƣời nữ, mời ai nấy 

đến dự bữa tiệc dọn đủ cao lƣơng mỹ vị, thật khác hẳn những ngƣời nữ hoang dâm 

mời họ đến uống "nƣớc ăn cắp lấy làm ngọt ngào" (9:13-18). 

10:1-12.-- Những điểm khác nhau rõ rệt giữa ngƣời khôn ngoan và kẻ điên dại, 

giữa ngƣời công bình và kẻ gian ác, giữa ngƣời siêng năng và kẻ biếng nhác, giữa 

ngƣời giàu và kẻ nghèo. 

11:1-31.-- Cái cân không đúng là điều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Ngƣời đờn 

bà có nhan sắc mà không dè dặt thì ví nhƣ đồ trang sức đeo ở mũi con heo. Linh 

hồn rộng rãi sẽ đƣợc béo bổ. Ngƣời nào chinh phục đƣợc linh hồn thì là khôn 

ngoan. 

12:1-28.-- Ngƣời nữ hiền đức là vinh quang của chồng mình. Môi miệng nói dối là 

điều gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời. Những vật quí báu của loài ngƣời dành cho kẻ 

siêng năng. Không có sự chết trên con đƣờng của ngƣời công bình. 

13:1-25.-- Ai giữ môi miệng mình, thì giữ đƣợc mạng sống mình. Hy vọng chậm 

đến làm cho đau lòng. Con đƣờng của kẻ vi phạm thật là hiểm trở. Hãy cùng đi với 

ngƣời khôn ngoan, thì anh em sẽ hóa ra khôn ngoan. 

14:1-35.-- Ai mau giận dữ, ắt sẽ hành động dại dột; ai chậm giận, thì có sự hiểu 

biết hơn. Sự kính sợ Đức Chúa Trời là một suối sanh mạng. Lòng bình tĩnh là sự 

sống của xác thịt. Ai ức hiếp kẻ nghèo, thì làm nhục Đấng tạo nên mình. 

15:1-33.-- Lời đáp êm nhẹ tránh đƣợc cơn thạnh nộ. Con mắt Đức Chúa Trời canh 

chừng khắp mọi nơi. Lƣỡi nhu mì là một cây sự sống. Lời cầu nguyện của kẻ ngay 

thẳng làm cho Đức Chúa Trời vui thỏa. Ai có lòng vui mừng, thì đƣợc dự tiệc luôn. 

Con khôn ngoan làm cho cha nó vui sƣớng. 

16:1-33.-- Lòng ngƣời ta toan định đƣờng lối của mình, nhƣng Đức Chúa Trời 

hƣớng dẫn bƣớc đi của họ. Sự kiêu ngạo đi trƣớc sự hủy diệt. Mái tóc bạc là mũ 

triều thiên vinh hiển nếu ta thấy nó trên đƣờng công bình. 

17:1-28.-- Ai sanh ra kẻ dại dột, thì sẽ bị buồn khổ. Lòng vui mừng là vị thuốc hay. 

Ngay kẻ ngu dại, nếu giữ lòng bình tịnh, cũng đƣợc kể là khôn ngoan. 

18:1-24.-- Miệng kẻ ngu dại gây cho nó bị hủy diệt. Chết và sống đều do quyền 

của lƣỡi. Ai tìm đƣợc vợ, tức là tìm đƣợc điều tốt lành và nhận đƣợc ân huệ của 

Đức Chúa Trời. Sự khiêm nhƣờng đi trƣớc danh vọng. 

19:1-29.-- Ngƣời vợ cẩn trọng do Đức Chúa Trời ban cho. Ai thƣơng xót kẻ nghèo 

thì cho Đức Chúa Trời vay mƣợn, Ngài sẽ báo lại việc lành của ngƣời ấy. Trong 

lòng ngƣời ta có nhiều mƣu toan, nhƣng ý định của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững. 

20:1-30.-- Rƣợu là một kẻ chế nhạo. Ai tránh xa sự cãi lẫy, thì là một vinh dự, song 
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kẻ ngu dại nào cũng ƣa gây lộn. Môi miệng hiểu biết giống nhƣ ngọc báu. Những 

trái cân khác nhau và cái cân gian dối là điều gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời. 

21:1-31.-- Thà ở xó nóc nhà hoặc ở một xứ hoang vắng còn hơn ở chung với một 

ngƣời nữ hay tranh cạnh và hay quạu trong một nhà rộng lớn. Ngƣời nào bịt tai 

không nghe tiếng kêu cứu của kẻ nghèo, ắt cũng sẽ kêu cứu mà chẳng ai nghe. Ai 

giữ lƣỡi mình, ắt giữ đƣợc linh hồn mình khỏi khổ nạn. Ngựa sẵn sàng ra trận, 

nhƣng sự đắc thắng là do Đức Chúa Trời. 

22:1-29.-- Thà chọn lấy danh tiếng tốt còn hơn đƣợc tiền của nhiều. Ngƣời giàu và 

kẻ nghèo gặp nhau: Đức Chúa Trời đã làm nên cả hai. Hãy dạy dỗ con trẻ theo 

đƣờng nó phải đi, thì đến lúc già nua, nó cũng không xây bỏ đƣờng ấy. Ai có con 

mắt từ thiện, thì sẽ đƣợc phƣớc. Anh có thấy ngƣời siêng năng làm công việc 

chăng? Ngƣời ấy sẽ đứng trƣớc mặt các vua. 

23:1-35.-- Chớ lo làm giàu. Hãy lắng tai nghe lời cha mẹ. Hãy để khi già cả, cha 

mẹ đƣợc vui thỏa nơi anh. Ai mắc khổ nạn? Ấy là kẻ nán trễ bên rƣợu. Đến cuối 

cùng, rƣợu sẽ cắn nhƣ con rắn và chích nhƣ rắn lục. 

24:1-34.-- Có sự an toàn giữa đám đông mƣu sĩ. Chớ bối rối vì cớ kẻ làm ác. Tôi đi 

qua ruộng của kẻ biếng nhác. Nó mọc đầy gai. Tôi thấy và đƣợc dạy dỗ: Ngủ chút 

nữa, khoanh tay ngủ chút nữa, thì ma nghèo sẽ đến. 

25:1-28.-- Một lời nói phải thời giống nhƣ trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Nếu 

kẻ thù có đói, hãy cho nó ăn, nếu khát, hãy cho nó uống, thì Đức Chúa Trời sẽ 

thƣởng cho anh (trƣng dẫn ở RoRm 12:20). 

"Các ngƣời của Ê-xê-chia" (câu 1) -- Đây nói rằng "các ngƣời của Ê-xê-chia" đã 

sao lại bộ Châm Ngôn nầy của Sa-lô-môn (đoạn 25-29). Ê-xê-chia sống hơn 200 

năm sau Sa-lô-môn, có lẽ bản thảo của Sa-lô-môn đã rách nát, hoặc giấu trong một 

chỗ khuất của Đền thờ. Điểm then chốt trong cuộc cải cách của Ê-xê-chia là lại 

làm cho ai nấy quí chuộng Lời Đức Chúa Trời (IIVua 2V 18:1-36). 

26:1-28.-- Anh có thấy ngƣời nào khôn ngoan theo ý niệm của mình chăng? Kẻ 

ngu dại còn có hy vọng hơn hắn. Cửa xây trên bản lề thể nào, thì kẻ biếng nhác 

cũng trăn trở trên giƣờng hắn thể ấy. Lƣỡi dối trá ghét những kẻ nó đã làm thƣơng 

tổn. 

27:1-37.-- Chớ khoe mình về ngày mai, vì anh không biết một ngày có thể đem chi 

đến cho mình. Còn nhiều Châm ngôn về kẻ ngu dại. 

28:1-29:27.-- Kẻ nào che mắt khỏi ngƣời nghèo, ắt bị nhiều điều rủa sả. Kẻ ngu dại 

xổ ra tất cả sự giận dữ của mình, nhƣng ngƣời khôn ngoan giữ nó lại và dẹp nó đi. 

Giải luận thêm về kẻ ngu dại. Sa-lô-môn chẳng ƣa kẻ ngu dại, và đả kích chúng 

không chán. 

30:1-33.-- Các Châm ngôn của "A-gu-rơ." Ta chẳng biết A-gu-rơ là ai. Có lẽ ông là 

một ngƣời bạn của Sa-lô-môn. Sa-lô-môn ƣa thích các Châm Ngôn của ông đến 

nỗi tƣởng nên sắp chung vào sách của mình. 

31:1-31.-- Lời mẹ khuyên vua. Ngƣời ta nghĩ rằng "vua Lê-mu-ên" có lẽ là một tên 
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khác của Sa-lô-môn. Nếu vậy thì Bát-sê-ba là ngƣời mẹ đã dạy ông bài thơ tuyệt 

mỹ nầy. Dầu có một đám mây mờ phủ cuộc hôn nhơn của bà với Đa-vít (có lẽ bà là 

nạn nhơn vô phƣơng tự vệ trong vấn đề nầy, vì Đa-vít là vua), nhƣng chƣa từng có 

bà mẹ nào nuôi dạy đƣợc đứa con lỗi lạc hơn. Là một thanh niên, Sa-lô-môn đã có 

tâm tình cao quí nhƣ bất cứ ngƣời nào trong lịch sử. Tuy nhiên, lúc tuổi già, ông 

thật đã "lìa khỏi đó," trái hẳn chính Châm Ngôn của ông (22:6). Đúng ra, bài thơ 

nầy luận về các bà mẹ hơn là về các vua. Đây là một bài thơ theo thể chiết cú.  

================================ 

Truyền Đạo  

Nếu không có hy vọng chắc chắn sẽ đƣợc bất diệt, thì đời sống trần gian chỉ là hƣ 

không, và điều đó đã đƣợc chứng minh bởi từng trải Sa-lô-môn.  

Sa-lô-môn, tác giả sách nầy, là vị vua danh tiếng nhứt và oai hùng nhứt thế giới 

đƣơng thời ông, nổi danh vì sự khôn ngoan, giàu có và sự nghiệp văn chƣơng; xem 

thêm ở IVua 1V 4:1-34, 9:1-28. 

"Hƣ không của sự hƣ không, thảy đều hƣ không, " đó là luận đề của sách nầy. Nó 

cũng thể hiện sự cố gắng hiến một câu đáp triết lý phải làm thế nào để sống tốt 

nhứt trong một thế giới mà mọi sự là hƣ không. Sách nầy chứa nhiều điều đẹp đẽ 

tột bậc và khôn ngoan tuyệt vời; nhƣng điệu nhạc chính của nó thật là buồn rầu, 

não nuột khôn tả, thật khác hẳn sự vui mừng, hớn hở của các Thi Thiên. Trong 

cuộc tranh đấu dai dẳng và gây go để xây dựng vƣơng quốc, Đa-vít, cha của 

Sa-lô-môn, luôn luôn reo hò, vui mừng, ca hát và ngợi khen Đức Chúa Trời. Còn 

Sa-lô-môn ngồi bình an, yên ổn trên ngôi vua mà Đa-vít đã kiến tạo, có của cải, 

danh vọng, huy hoàng, oai lực khó mơ tƣởng, và sống trong xa hoa gần nhƣ là thần 

thoại; ông là ngƣời duy nhứt trên cả thế giới mà ta có thể gọi là sung sƣớng. Tuy 

nhiên, dầu một trong những kết luận triết lý của ông là loài ngƣời đáng phải vui 

mừng, nhƣng điệp khúc không dứt của ông lại là: "Thảy đều hƣ không," và quyển 

sách nầy, là tác phẩm của ông lúc tuổi già, khiến ta có cảm tƣởng rõ rệt rằng ông 

không phải là ngƣời sung sƣớng. Ông dùng chữ "hƣ không" 37 lần. 

"Sự đời đời " (TrGv 3:11 -- hoặc dịch là "cõi đời đời" thì hơn) có thể gợi cho ta ý 

tƣởng then chốt của sách nầy. Nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ dùng chữ nầy bảy lần 

(1:4, 10, 2:16, 3:11, 14, 9:6, 12:5); và dịch nhiều cách khác nhau: "luôn luôn," "sự 

đời đời," "từ lâu" "Ngài đã đặt Cõi Đời Đời ở nơi lòng loài ngƣời." Trong nơi sâu 

thẩm của bổn tánh mình, loài ngƣời thèm khát những sự vật đời đời mà không chi 

ở trần gian có thể thỏa mãn. Nhƣng đƣơng thời ấy, Đức Chúa Trời không khải thị 

nhiều về những sự vật đời đời. Nhiều chỗ trong Cựu Ƣớc có ngụ ý nói đến hoặc 

nói thoáng qua về đời sau, và Sa-lô-môn dƣờng nhƣ đã có những ý niệm mơ hồ về 

đời sau. Nhƣng chính ĐẤNG CHRIST đã "dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự 

không hề chết ra cho rõ ràng" (IITi 2Tm 1:10). Bởi sống lại từ trong kẻ chết, Đấng 
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Christ đã chứng minh hiển nhiên cho thế giới rằng chắc chắn có sự sống bên kia 

mồ mả. Sống 1000 năm trƣớc Đấng Christ, Sa-lô-môn chắc không thể có niềm tin 

quyết chắc về đời sau mà Đấng Christ đã ban cho thế giới. Nhƣng Sa-lô-môn đã 

thấy đời sống trần gian tốt đẹp nhứt. Chúng ta hầu nhƣ không thể suy nghĩ về một 

điều nào mình muốn làm hoặc muốn có mà Sa-lô-môn lại không thể làm hoặc có 

tới cực độ; không có một thị dục nào mà ông không thể làm thỏa mãn bất cứ lúc 

nào mình muốn; ông dƣờng nhƣ đã nhứt định rằng công việc chánh yếu ở đời là 

làm thỏa mãn các thị dục của mình, để xem thử mình đƣợc hoan lạc tới mực nào. 

Sách nầy chứa triết lý của Sa-lô-môn về đời ngƣời, và suốt cả sách có một điệu bi 

ai khôn tả xiết, dƣờng nhƣ Sa-lô-môn nói rằng: "Không có gì đáng kể trong cách 

tôi đã sống đời mình. Thảy là hƣ không và làm cho ta phật ý." 

Tại sao một quyển sách nhƣ vậy lại có thể là Lời Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa 

Trời đã truyền chép nó ra. Không phải tất cả ý tƣởng của Sa-lô-môn là của Đức 

Chúa Trời (xem lời chú giải IVua 1V 11:1-43). Song những lời dạy dỗ hiển nhiên, 

tổng quát của sách nầy là do Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho Sa-lô-môn sự khôn 

ngoan và cơ hội vô song để xem xét và dò biết mọi ngành của đời sống trần gian. 

Sau nhiều ngày nghiên cứu và thí nghiệm, Sa-lô-môn kết luận rằng nói chung, loài 

ngƣời ít tìm thấy hạnh phƣớc lâu bền trong cuộc đời; và ông nhận thấy trong lòng 

mình có sự mong ƣớc đƣợc một cái gì ở ngoài mình, nói ra khôn xiết. Vậy, sách 

nầy nhƣ đã vang lên tiếng loài ngƣời kêu xin cho đƣợc một Cứu Chúa.  

Khi Đấng Christ ngự đến, thì sự "hƣ không" của đời tiêu mất. Tiếng kêu la đã đƣợc 

đáp lại. Chẳng còn "hƣ không" nữa, nhƣng là "vui mừng," bình an," và "sung 

sƣớng." Thậm chí Đức Chúa Jêsus chẳng hề dùng chữ "sự hƣ không," nhƣng phán 

nhiều về "sự vui mừng" của Ngài ngay cả dƣới bóng Thập tự giá. "Vui mừng" là 

một trong những danh từ chánh yếu của Tân Ƣớc. Trong Đấng Christ, loài ngƣời 

đã tìm đƣợc cái mà mọi thời đại mong ƣớc, tức là sự sống đầy dẫy, tràn ngập, vui 

vẻ, vinh hiển, đời đời. 

TrGv 1:1-4:16.-- Thảy đều hƣ không. Trong một thế giới mà mọi sự qua đi và 

chẳng làm cho thỏa mãn, Sa-lô-môn bèn lo trả lời câu hỏi nầy: "Trong một thế giới 

nhƣ vậy, ta giải quyết vấn đề đời sống thể nào?" (TrGv 1:3, 13, 17, 2:3, 3:9, 5:16, 

6:12, 8:16). Đoạn 1. Một lời suy gẫm về sự buồn tẻ vô tận của mọi sự trần gian. 

Đoạn 2. Sa-lô- môn cảm thấy mọi công nghiệp lớn lao của mình chỉ là hƣ không, 

trống rỗng và vô ích. Cả đến sự khôn ngoan mà Sa-lô-môn chuyên tâm tìm kiếm và 

quí chuộng biết bao, cũng làm cho ông thất vọng (1:17, 18, 2:13). Đoạn 3. Nói 

chung, những cuộc truy hoan và khoái lạc của loài ngƣời chỉ là chạy theo gió. 

Đoạn 4. Mọi sự hóa ra tồi tệ hơn vì cớ tội ác và sự hung bạo của loài ngƣời tràn 

ngập. Nghĩ đến tình trạng ấy, Sa-lô-môn bắt kêu lên rằng: "Thà chẳng sanh ra còn 

hơn" (2:17, 4:2, 3, 6:3, 7:1). 

5:1-10:20.-- Những châm-ngôn linh tinh, xen vào giữa có nhiều điều nhận xét khác 

nhau, liên quan đến tổng đề của sách nầy. Văn thể mà Sa-lô-môn ƣa thích là thể 
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châm-ngôn (xem lời chú giải sách Châm Ngôn). 7:27, 28 dƣờng nhƣ nói qua đến 

hậu cung của Sa-lô-môn. Ông đã có một ngàn ngƣời vợ (IVua 1V 11:1-11). Do 

7:26-28, ta đoán rằng ông đã khó giữ những cung phi bất chánh của mình trong 

vòng đạo nghĩa. 

TrGv 11:1-12:14.-- Sa-lô-môn đáp lại câu hỏi dùng làm luận đề của ông: "Trong 

một thế giới mà thảy là hƣ không, thì loài ngƣời nên làm chi?" Câu đáp của ông rải 

rác khắp cả sách, và tóm tắt ở phần cuối: Hãy ăn, uống, vui chơi, làm lành, sống 

yên vui bên cạnh vợ mình, bất cứ tay mình thấy phải làm gì, hãy hết sức mà làm 

(2:24, 3:12, 13, 22, 5:18, 8:15, 9:7-10, 11:1, 9), và trên hết, hãy Kính Sợ Đức Chúa 

Trời, chăm chú vào ngày phán xét sau cùng (3:14, 17, 5:7, 7:18, 8:12, 13, 11:9, 

12:1, 13, 14). Dầu đã hết lời than phiền về tánh chất của muôn vật thọ tạo, nhƣng 

Sa-lô-môn không chút nghi ngờ sự thực hữu và công bình của Đấng Tạo Hóa. 

"Đức Chúa Trời" đƣợc ghi danh rất ít là 40 lần trong sách nầy. 

Câu hỏi của Sa-lô-môn đƣợc đáp lại đầy đủ ở thơ RoRm 8:18-25, tại đó Sứ đồ 

Phao-lô giải thích rằng đối với con cái Đức Chúa Trời, thế giới hƣ không nầy sẽ 

đƣợc thay thế bằng một thế giới vinh hiển đời đời.  

============================== 

 

Nhã Ca Của Sa-lô-môn  

Tôn vinh tình phu phụ  

Một bản tình ca đặt giữa mùa xuân trăm hoa đua nở, đầy dẫy cách nói bóng và biểu 

tƣợng (images ) Đông phƣơng, tỏ ra Sa-lô-môn rất yêu mến cõi thiên nhiên, vƣờn 

tƣợc, đồng cỏ, vƣờn nho, vƣờn cây trái và các bầy súc vật (IVua 1V 4:33). Trong 

nguyên văn, sách nầy gọi là "Bản Ca của các bản ca," có lẽ để tỏ ra rằng Sa-lô-môn 

coi nó là hay nhứt trong số 1005 bài ca mà ông đã trứ tác (IVua 1V 4:32). Còn 

trong tiếng La-tinh, thì gọi là "Bài ca ngợi." Ngƣời ta cho rằng sách Nhã Ca đã 

đƣợc trứ tác để mừng cuộc thành hôn của Sa-lô-môn với ngƣời vợ mà ông sủng ái. 

Là một thi ca, nó đƣợc các nhà học giả thông thạo cách kết cấu thi văn Hê-bơ-rơ kể 

là một tác phẩm tuyệt diệu. Nhƣng ta khó hiểu sách nầy vì nó thình lình chuyển từ 

ngƣời đối thoại nầy qua ngƣời đối thoại khác và từ chỗ nầy qua chỗ khác, mà 

không một lời giải thích nào về sự thay đổi cảnh trí và vai trò. Trong tiếng 

Hê-bơ-rơ, sự thay đổi ngƣời đối thoại đƣợc chỉ tỏ bằng sự thay đổi giống (genre ). 

Những ngƣời đối thoại. -- Dƣờng nhƣ rõ ràng rằng những ngƣời đối thoại gồm có: 

Tan phụ, tên là "Su-la-mít" (Nha Dc 6:13), vua và một đoàn cung nữ gọi là "các 

con gái Giê-ru-sa-lem." Cho tới lúc nầy, hậu cung của Sa-lô-môn chƣa đông đúc, 

chỉ gồm có 60 hoàng hậu, 80 cung phi và vô số cung nữ (6:8). Về sau hậu cung 

tăng số, gồm 700 hoàng hậu và 300 cung phi (IVua 1V 11:3 xem bí chú ở câu nầy 

và cũng xem bí chú sách TrGv 7:26-28). 
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Tân phụ. -- Theo ý kiến thông thƣờng và có lẽ là ý kiến đúng nhứt, thì "Sa-lu-mít" 

chính là A-bi-sát, ngƣời Su-nem, là "ngƣời gái trẻ... rất... lịch sự" đã hầu hạ Đấng 

Christ trong những ngày cuối cùng của ông (IVua 1V 1:1-4). Nàng chắc đã trở 

thành vợ của Sa-lô-môn, vì nếu nàng làm vợ của ngƣời khác, ắt sẽ nguy hại cho 

ngôi vua của Sa-lô- môn (IVua 1V 2:17, 22). Ngƣời khác lại cho rằng Tân phụ có 

thể là con gái của Pha-ra-ôn (IVua 1V 3:1). Một vài nhà học giả thời nay lại nêu lý 

thuyết rằng thiếu nữ ở đây không phải là một tân phụ của Sa-lô-môn, nhƣng là tình 

nhơn của một gã chăn chiên và giữ lòng chung thủy với gã, mặc dầu Sa-lô-môn cố 

toan dụ dỗ nàng vào hậu cung của mình. 

Các cách giải thích. -- Về mặt ngoài, thi ca nầy là một bài tán tụng những niềm vui 

của đời sống hôn nhân; song ta thấy tinh túy của nó trong những lời dịu hiền và 

nồng nàn diễn tả sự thân mật và lạc thú của tình phu phụ. Ví bằng nó chẳng có chi 

hơn nữa, nó cũng đáng có một chỗ trong Lời Đức Chúa Trời, mặc dầu Danh Ngài 

chẳng đƣợc ghi nhắc một lần nào. Ấy vì hôn nhân đã do Đức Chúa Trời thiết lập, 

và hạnh phúc và sự an lạc của loài ngƣời một phần lớn tùy thuộc thái độ hổ tƣơng 

thích hợp trong những liên lạc rất thân mật của đời sống hôn nhơn. 

Tuy nhiên, cả ngƣời Do-thái lẫn tín đồ Đấng Christ đã thấy trong thi ca nầy những 

ý nghĩa sâu nhiệm hơn là liên quan đến cuộc hôn nhơn của loài ngƣời. Ngƣời 

Do-thái đọc sách nầy trong ngày Lễ Vƣợt Qua, coi nhƣ một truyện nói bóng về 

cuộc di cƣ khỏi Ai-cập, tại đó Đức Chúa Trời đã "cƣới" dân Y-sơ-ra-ên cho chính 

mình Ngài; ấy vì trong sách nầy, "lòng yêu thƣơng tự nhiên của một vua oai hùng 

và một thiếu nữ thấp thỏi" làm thí dụ về lòng yêu thƣơng của Ngài đối với họ. 

Trong Cựu Ƣớc, dân Y-sơ-ra-ên đƣợc gọi là vợ của Đức Chúa Trời (Gie Gr 3:1, 

Exe Ed 16:1-63, 23:1-49). 

Nói chung, tín đồ Đấng Christ coi sách Nhã Ca của Sa-lô-môn nhƣ là bản ca hôn lễ 

của Đấng Christ và Hội Thánh; vì trong Tân Ƣớc, Hội Thánh đƣợc gọi là "Tân phụ 

của Đấng Christ" (Mat Mt 9:15, 25:1, GiGa 3:29, IICo 2Cr 11:2, Eph Ep 5:23, 

KhKh 19:7, 21:2, 22:17). Ấy để tỏ ra rằng niềm vui của cuộc hôn nhơn loài ngƣời 

là điểm đối chiếu và tiền vị của mối liên lạc hoan hỉ giữa Đấng Christ và Hội 

Thánh Ngài. 

Tại sao một vua có cả ngàn vợ lại có thể yêu thƣơng một ngƣời trong bọn họ đến 

nỗi đáng làm hình bóng về lòng yêu thƣơng của Đấng Christ đối với Hội Thánh 

Ngài? Nầy, một số thánh đồ Cựu Ƣớc đã cƣới nhiều vợ. Mặc dầu ngay từ ban đầu, 

luật pháp của Đức Chúa Trời đã chống chủ nghĩa đa thê, theo nhƣ Đấng Christ đã 

tuyên bố rõ ràng, nhƣng đƣơng thời Cựu Ƣớc, Đức Chúa Trời dƣờng nhƣ đã chiều 

theo các phong tục đang thạnh hành một phần nào. Vua Chúa thƣờng có nhiều vợ. 

Đó là một trong những dấu hiệu của vƣơng quyền. Vậy, sự tận tụy của Sa-lô-môn 

đối với giai nhơn nầy dƣờng nhƣ là chân thành và quang minh. Lại nữa, ông là vua 

thuộc về gia tộc sẽ phát sanh Đấng Mê-si. Vậy, cuộc hôn nhơn của ông làm hình 

bóng về cuộc hôn nhơn vĩnh cửu của Đấng Mê-si với Tân phụ của Ngài, tƣởng 
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không phải là không thích đáng. Chúng tôi nghĩ rằng niềm vui của bài ca nầy sẽ 

lên tới tuyệt điểm khi muôn triệu tiếng "Ha-lê-lu-gia" vang lừng trong tiệc cƣới 

Chiên Con (KhKh 19:6-9). 

Theo cách giải nghĩa bóng Cựu Ƣớc do Origène khởi xƣớng vào thế kỷ thứ 3 S.C., 

một số ngƣời nhận thấy bản thi ca nầy ám chỉ tỉ mỉ về nhiều biến cố trong đời sống 

Đấng Christ và lịch sử Hội Thánh. Chúng tôi tƣởng tốt nhứt là đừng quá câu chấp 

đối với những cách giải thích ấy. Nhƣng đối với chúng tôi, nó có vẻ hơi gò ép. 

Nha Dc 1:1-17 -- Lòng yêu thƣơng của tân phụ đối với vua. Phần nhiều là lời thiết 

tha, nồng nhiệt của nàng, xen vào có những câu đáp ngắn ngủi của vua và ban hợp 

xƣớng. 

2:1-17 -- Tân phụ vui thỏa vì lòng yêu thƣơng của vua. Hầu hết là lời nàng nói một 

mình về sự ôm ấp của vua. 

3:1-5 -- Tân phụ chiêm bao thấy ngƣời yêu của mình biến mất, và vui mừng vì lại 

thấy chàng. 

3:6-11 -- Đám cƣới. Tại vƣờn ngự uyển, các cung nữ chào mừng xe đám cƣới. 

4:1-16-- Vua quí mến tân phụ. Nàng đáp lại, mời vua đến vƣờn của mình để sum 

vầy. 

5:1-16 -- Một chiêm bao khác. Lại thấy ngƣời yêu của mình biến mất sau cuộc sum 

vầy; nàng tỏ lòng chân thành thƣơng mến chàng. 

6:1-13 -- Su-la-mít là ngƣời đẹp nhứt trong các ngƣời đẹp, ở giữa 140 mỹ nhơn 

trong cung vua; chính vua và các mỹ nhơn ấy cũng nhìn nhận nàng là đẹp nhứt. 

7:1-13-- Họ tỏ lòng thành thực quí mến lẫn nhau bằng rất nhiều lời nói bóng giữa 

khúc ca mùa xuân. 

8:1-14-- Lòng yêu thƣơng của họ không dập tắt đƣợc, và sự phối hợp của họ không 

tiêu tan đƣợc. Một phần là lời của tân phụ, một phần là lời của ban hợp xƣớng.  

==================================== 

 

Các Tiên Tri  

 

Các sách lịch sử của Cựu Ƣớc, từ Sáng thế ký đến Ê-xơ-tê, là truyện tích sự dấy 

lên và suy sụp của quốc gia Hê-bơ-rơ. 

Các sách thi ca, từ Gióp đến Nhã Ca của Sa-lô-môn, đại để thuộc về hoàng kim 

thời đại của quốc gia Hê-bơ-rơ. 

Các sách tiên tri, từ Ê-sai đến Ma-la-chi, thuộc về thời kỳ suy sụp của quốc gia 

Hê-bơ-rơ. 

Có 17 sách tiên tri, nhƣng chỉ có 16 tiên tri, vì Giê-rê-mi đã viết hai sách: Sách 

mang tên ông và sách Ca Thƣơng. 

Những sách nầy thƣờng đƣợc gọi là "Đại tiên tri" và Tiểu tiên tri," kể ra nhƣ dƣới: 

Đại tiên tri: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên. 
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Tiểu tiên tri: Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum, Ha-ba-cúc, 

Sô-phô-ni, A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi. 

Sự phân loại nầy căn cứ vào mực lớn, nhỏ của các sách. Ba quyển Ê-sai, Giê-rê-mi 

và Ê-xê-chi-ên, thì quyển nào đứng riêng cũng lớn hơn cả 12 sách Tiểu tiên tri hợp 

lại. Sách Đa-ni-ên gần bằng hai sách Ô-sê và Xa-cha-ri, là hai sách Tiểu tiên tri lớn 

nhứt hợp lại. 

Phân loại theo thời gian: 13 tiên tri liên quan đến sự hủy diệt quốc gia Hê-bơ-rơ; 3 

tiên tri liên quan đến sự trùng hƣng quốc gia ấy. 

Sự hủy diệt quốc gia Hê-bơ-rơ thực hiện làm hai giai đoạn. 

Nƣớc phía Bắc sụp đổ (734-721 T.C.). Trƣớc và trong thời kỳ nầy có: Giô-ên, 

Giô-na, A-mốt, Ô-sê, Ê-sai, Mi-chê. 

Nƣớc phía Nam sụp đổ (606-586 T.C.). Trong thời kỳ nầy có: Giê-rê-mi, 

Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, Áp-đia, Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni. 

Quốc gia trùng hƣng năm 536-444 T.C.. Trong thời kỳ nầy có: A-ghê, Xa-cha-ri và 

Ma-la-chi. 

Phân loại theo sứ điệp: Dầu còn gồm có nhiều sứ điệp (messages ) trọng đại khác 

nữa, song các sách Tiên tri cốt gởi nhƣ sau đây: 

Cho nƣớc Y-sơ-ra-ên: A-mốt, Ô-sê. 

Cho thành Ni-ni-ve: Giô-na, Na-hum. 

Cho nƣớc Ba-by-lôn: Đa-ni-ên. 

Cho những kẻ bị lƣu đày tại Ba-by-lôn: Ê-xê-chi-ên. 

Cho xứ Ê-đôm: Áp-đia. 

Cho nƣớc Giu-đa: Giô-ên, Ê-sai, Mi-chê, Giê-rê-mi, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, A-ghê, 

Xa-cha-ri, Ma-la-chi. 

Mỗi ngƣời đọc Kinh Thánh phải Học Thuộc Lòng tên các sách Tiên tri nầy theo 

thứ tự để có thể mở ra mau lẹ. 

Biến cố lịch sử đòi hỏi chức vụ của các đấng tiên tri chính là sự bội đạo của 10 chi 

phái lúc chấm dứt đời trị vì của Sa-lô-môn (xem ở dƣới I Các vua 12). Nƣớc phía 

Bắc chọn lấy sự thờ lạy bò con, là đạo của Ai-cập, làm quốc giáo, coi đó là một 

biện pháp chánh trị để duy trì tình trạng phân chia của hai nƣớc. Sau đó ít lâu, họ 

thêm sự thờ lạy tà thần Ba-anh, và đạo nầy cũng tràn xuống nƣớc phía Nam. Các 

đấng tiên tri xuất hiện trong cuộc khủng hoảng nầy, là lúc dân Đức Chúa Trời lìa 

bỏ Ngài, đi theo sự thờ lạy hình tƣợng của các dân tiếp cận, Danh Đức Chúa Trời 

bị trí óc ngƣời ta lãng quên, và các kế hoạch của Đức Chúa Trời để sau cùng cứu 

chuộc thế giới sắp thành vô hiệu. 

Các tiên tri và thầy tế lễ. -- Các thầy tế lễ đƣợc chánh thức chỉ định để dạy đạo cho 

nhơn dân. Họ là một giai cấp truyền tử lƣu tôn. Và thƣờng là những kẻ gian ác 

nhứt trong nƣớc. Tuy nhiên, họ vẫn là những thầy dạy đạo. Họ chẳng kêu la nghịch 

cùng tội lỗi của nhơn dân, nhƣng lại đồng tình với chúng, và thành ra các tay thủ 

lãnh làm ác. Còn các tiên tri thì không phải là một giai cấp truyền tử lƣu tôn. Mỗi 



ngƣời đƣợc Đức Chúa Trời trực tiếp kêu gọi. Họ đƣợc kêu gọi từ các chức nghiệp 

khác nhau: Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên là thầy tế lễ; có lẽ Xa-cha-ri cũng là thầy tế 

lễ. Ê-sai, Đa-ni-ên và Sô-phô-ni là dòng dõi nhà vua. A-mốt làm nghề chăn chiên. 

Còn những tiên tri khác thì ta không biết họ vốn làm gì.  

Sứ mạng và sứ điệp của các tiên tri là:  

1. Cố cứu nhơn dân khỏi sự thờ lạy hình tƣợng và tội ác. 

2. Không thành công, họ bèn báo cáo rằng quốc dân sẽ bị tiêu diệt. 

3. Nhƣng không phải là hoàn toàn tiêu diệt. Một phần sót lại sẽ đƣợc cứu. 

4. Từ phần dân sót lại nầy sẽ phát xuất một ảnh hƣởng lan tràn khắp mặt đất và dắt 

đem muôn dân trở về cùng Đức Giê-hô-va. 

5. Ảnh hƣởng ấy do một Vĩ Nhân mai sau sẽ dấy lên trong gia tộc Đa-vít. Các tiên 

tri gọi Ngài là "Chồi." Cây của gia tộc Đa-vít vốn hùng mạnh nhứt thế giới, đã bị 

chặt đƣơng thời các tiên tri để chỉ trị vì một nƣớc nhỏ bé, bị khinh dể, và chính 

nƣớc ấy lúc đó cũng không còn nữa. Thật là một dòng vua không có nƣớc. Nhƣng 

chính gia tộc không tiêu mất. Nó sẽ phục hồi. Từ gốc của gia tộc sẽ nẩy ra một 

Chồi, một Nhánh vĩ đại. 

Cả thời kỳ các tiên tri đại để gồm chừng 400 năm (800-400 T.C.). Biến cố quan 

trọng nhứt của thời kỳ nầy là sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem vào lối giữa thời kỳ. 

Bằng cách nầy hoặc cách khác, có 7 tiên tri liên quan với biến cố nầy, hoặc thực 

sự, hoặc theo niên biểu: Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên. Áp-đia, Na-hum, 

Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni. Sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem là thời gian các tiên tri hoạt 

động nhiều nhứt, vì họ gắng ngăn cản hoặc giải thích biến cố ấy. Dầu chính Đức 

Chúa Trời gây nên sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, nhƣng nói theo loài ngƣời, 

Ngài đã làm mọi sự có thể làm để cản trở tai họa ấy. Dƣờng nhƣ Ngài thích có một 

cơ sở binh vực ý niệm về Đức Chúa Trời, mặc dầu cơ sở ấy bị hƣ hỏng hoàn toàn 

vì tội ác và bại hoại, hơn là không có cơ sở nào hết. Có lẽ vì đó mà Ngài cứ để cho 

một Giáo hội lầm lạc kia tồn tại suốt thời Trung cổ. Dẫu sao, Đức Chúa Trời cũng 

đã sai một đoàn Tiên tri xuất sắc đi cố gắng cứu thành Giê-ru-sa-lem. 

* * * 

Các Tiên Tri 2  

Các tiên tri không cứu nỗi Thành Thánh đã hóa ra ô uế, bèn truyền lại đúng những 

lời giải thích và quả quyết của Đức Chúa Trời rằng sự suy vong của dân Ngài 

không có nghĩa là các kế hoạch Ngài bị hủy bỏ; rằng sau một thời gian hình phạt, 

sẽ có cuộc trùng hƣng và một tƣơng lai vinh hiển cho dân Đức Chúa Trời. 

Sứ điệp của các Tiên tri cho xã hội. -- Sách vở kim thời giải luận các Tiên tri nhấn 

rất mạnh vào sứ điệp cho xã hội: Nào tố cáo sự bại hoại chánh trị, nào sự hà hiếp, 

nào đạo đức thúi nát của quốc dân. Tuy nhiên, điều làm cho các Tiên tri bối rối hơn 

hết chính là nhơn dân THž LẠY HÌNH TƢỢNG và có một quan niệm lầm lạc về 

Đức Chúa Trời. Chúng ta ngạc nhiên vì phần lớn các nhà văn kim thời bỏ qua điểm 



ấy, nhứt là trong lúc ai nấy nhìn nhận sự thực nầy: Đời sống xã hội của một nƣớc 

là sản phẩm trực tiếp do tôn giáo nƣớc ấy. 

Yếu tố dự ngôn. -- Các nhà học giả kim thời có khuynh hƣớng giảm giá trị của yếu 

tố dự ngôn trong Kinh Thánh. Nhƣng yếu tố dự ngôn còn đó. Ý tƣởng mà cả Cựu 

Ƣớc bày giải nhiều hơn hết là: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân tộc Hê-bơ-rơ, 

một ngày kia, sẽ trở thành Đức Chúa Trời của mọi dân tộc. Các thế hệ trứ giả Cựu 

Ƣớc nối tiếp nhau, đã đi từ chỗ tổng quát đến chỗ riêng biệt trong khi mô tả chi tiết 

và cách thức thực hiện điều đó. Trong các sách Tiên tri, ta nhận thấy điểm nầy: 

Dầu chính họ không hiểu hết tầm quan trọng của một vài lời mình rao truyền, dầu 

một vài dự ngôn của họ bị che khuất bởi các biến cố lịch sử đƣơng thời họ, nhƣng 

cả truyện tích Đấng Christ và sự lan tràn đạo Đấng Christ khắp trái đất đã đƣợc mô 

tả trƣớc, vừa tổng quát, vừa tỉ mỉ, bằng các lời lẽ không thể nào áp dụng cho sự 

kiện hoặc nhân vật nào khác trong lịch sử. 

Sứ điệp của mỗi Tiên tri đƣợc tóm tắt nhƣ dƣới đây: 

Giô-ên: Sự hiện thấy về thời đại Tin Lành; Đức Giê-hô-va thâu nhóm muôn dân. 

Giô-na: Ngụ ý tỏ ra Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên chú ý đến các kẻ thù 

nghịch dân ấy. 

A-mốt: Nhà Đa-vít hiện nay bị dân Y-sơ-ra-ên chối bỏ, nhƣng sẽ cai trị thế giới. 

Ô-sê: Đức Giê-hô-va bị dân Y-sơ-ra-ên chối bỏ, nhƣng một ngày kia, Ngài sẽ là 

Đức Chúa Trời của muôn dân. 

Ê-sai: Đức Chúa Trời có một phần dân sót lại, và một tƣơng lai vinh hiển đƣợc 

dành cho họ. 

Mi-chê: Vua sẽ ngự đến Bết-lê-hem và sẽ trị vì thế giới. 

Na-hum: Thành Ni-ni-ve sắp bị đoán phạt và tiêu diệt. 

Sô-phô-ni: Thực hiện một sự khải thị mới, gọi bằng một danh hiệu mới. 

Giê-rê-mi: Thành Giê-ru-sa-lem phạm tội, bị đoán phạt, và tƣơng lai sẽ đƣợc vinh 

hiển. 

Ê-xê-chi-ên: Thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, đƣợc khôi phục, và đƣợc vinh hiển trong 

tƣơng lai. 

Áp-đia: Xứ Ê-đôm sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt vì thù nghịch dân Đức Chúa Trời. 

Đa-ni-ên: Bốn nƣớc, rồi tới Nƣớc đời đời của Đức Chúa Trời gồm cả thế giới. 

Ha-ba-cúc: Đến cuối cùng, dân của Đức Chúa Trời chắc sẽ toàn thắng. 

A-ghê: Đền thờ thứ hai và Đền thờ tƣơng lai nguy nga, đồ sộ hơn. 

Xa-cha-ri: Vua hầu đến, dòng họ Ngài, và Nƣớc danh tiếng vang lừng của Ngài. 

Ma-la-chi: Sứ điệp cuối cùng cho dân tộc sẽ sanh ra Đấng Mê-si, nhƣng hiện đang 

không vâng lời Đức Chúa Trời.  

Khung cảnh lịch sử và niên hiệu gần đúng của các Tiên tri  

Giê-rô-bô-am 933-911 Rô-bô-am 933-916 Na-đáp 911-910 A-bi-giam 915-913  

Ê-la 887-886 Xim-ri 886 Ôm-ri 886-875  



Giô-ram 854-843 A-cha-xia 834  

Giô-a-cha 820-804 Giô-ách 843-803 Giô-ên (?) 840-830  

Xa-cha-ri 748 Giô-tham 749-734 A-mốt 780-740  

Phê-ca-hia 738-736  

Ô-sê 730-721 Ê-xê-chia 726-697  

Ma-na-se 697-642 A-môn 641-640  

Giô-a-cha 608 Na-hum 630-610  

Giê-hô-gia-kin 509 Ha-ba-cúc 606-586 Sê-đê-kia 597-586 Áp-đia 585  

Đa-ni-ên 606-534 Ê-xê-chi-ên 592-570  

Giê-hô-sua 536-516 A-ghê 520-516 Xô-rô-ba-bên 536-516 Xa-cha-ri 520-516  

E-xơ-ra 547-530  

==================================== 

 

Ê-sai  

 

Tiên tri về Đấng Mê-si  

Ê-sai đƣợc gọi là "Tiên tri về Đấng Mê-si," vì ông hoàn toàn thấm nhuần ý tƣởng 

rằng dân tộc ông sẽ ban Đấng Mê-si cho thế giới, nghĩa là bởi dân tộc ấy, một ngày 

kia, ơn phƣớc lớn lao và kỳ diệu sẽ từ Đức Chúa Trời giáng trên mọi nƣớc. Ông 

luôn luôn mơ tƣởng một thời kỳ mà công việc lớn lao, kỳ diệu giữa muôn dân đó 

sẽ thực hiện. 

Tân Ƣớc chép rằng Ê-sai đã "thấy sự vinh hiển của Đấng Christ và nói về Ngài" 

(GiGa 12:41).  

Con ngƣời Ê-sai  

Ông là Tiên tri của nƣớc Giu-đa ở phía Nam, vào thời nƣớc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc 

đã bị quân A-si-ri tiêu diệt. 

Ê-sai sống dƣới đời trị vì của các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia. Ông 

đƣợc Chúa kêu gọi năm vua Ô-xia băng hà; nhƣng một vài sự hiện thấy của ông đã 

xảy ra sớm hơn (xem ở EsIs 6:1). Theo truyền thoại của ngƣời Do-thái, thì ông đã 

bị Ma-na-se giết chết. Chúng ta có thể phỏng định niên hiệu chức vụ tích cực của 

ông vào khoảng năm 745-695 T.C.., nhƣ vậy là gồm 50 năm hoặc hơn nữa. 

Theo truyền thoại của các đạo sƣ Do-thái, thì A-mốt (không phải tiên tri A-mốt), 

cha của Ê-sai, là anh em vua A-ma-xia. Nhƣ vậy, Ê-sai là anh em thúc bá với vua 

Ô-xia, và là cháu nội của vua Giô-ách. Thế thì ông có dòng máu nhà vua, và là một 

quí nhơn ở triều đình. 

Văn phẩm của ông. -- Ông còn viết nhiều sách khác, nhƣng đã thất truyền: Một 

tiểu sử của vua Ô-xia (IISu 2Sb 26:22), một "sách các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên" 

(IISu 2Sb 32:32). Ông vừa là sử gia, vừa là đấng tiên kiến. Tân Ƣớc trƣng dẫn lời 
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của ông nhiều hơn bất cứ đấng tiên tri nào khác. Ông có trí óc phi thƣờng biết bao! 

Trong một vài đoạn văn, ông đã trổi hơn cả Shakespeare, Milton, hoặc Homère.  

Ông tuận đạo. -- Trong sách "Talmud " mà nhiều Giáo phụ của Hội Thánh công 

nhận là chơn chánh, có một truyền thoại rằng ông phản đối các chiếu chỉ của 

Ma-na-se liên quan đến sự thờ lạy hình tƣợng, nên bị bắt, bị cột giữa hai tấm gỗ, 

rồi cƣa làm đôi. Nhƣ vậy, ông đã chết đau đớn và khủng khiếp hơn hết. Ngƣời ta 

cho rằng thơ HeDt 11:37 ngụ ý nói đến cảnh tuận đạo của Ê-sai đây.  

Bối cảnh A-si-ri trong chức vụ của Ê-sai  

150 năm trƣớc thời của Ê-sai, đế quốc A-si-ri đã bành trƣớng và "nuốt" nhiều nƣớc 

lân cận. Vào năm 840 T.C., nƣớc Y-sơ-ra-ên, dƣới đời trị vì của Giê-hu, đã bắt đầu 

triều cống đế quốc A-si-ri. Năm 734 T.C., khi Ê-sai còn là một thanh niên, thì quân 

A-si-ri đã bắt hầu hết dân Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc đi làm phu tù. 13 năm sau (721 

T.C.), thành Sa-ma-ri sụp đổ, và phần dân Y-sơ-ra-ên còn sót lại cũng bị bắt đi. 

Rồi mấy năm sau nữa, quân A-si-ri xông vào xứ Giu-đa, hủy phá 46 thành trì kiên 

cố, và bắt 200.000 ngƣời đi làm phu tù. Rốt lại, năm 701 T.C., khi Ê-sai đã cao 

tuổi, quân A-si-ri bị chặn lại trƣớc vách thành Giê-ru-sa-lem, rồi chúng bị một 

thiên sứ của Đức Chúa Trời đánh cho đại bại. Nhƣ vậy, suốt đời Ê-sai ở dƣới bóng 

hăm dọa của đế quốc A-si-ri, và chính ông đã chứng kiến tay chúng hủy phá cả 

nƣớc mình, chỉ trừ ra thành Giê-ru-sa-lem.  

Bí Chú Khảo Cổ: Cuốn sách của Ê-sai  

Theo chỗ chúng ta biết, thì hết thảy nguyên bổn các sách Kinh Thánh đã thất lạc, 

Kinh Thánh của chúng ta ngày nay gồm những bản sao của những bản sao. Các 

bản sao nầy chép bằng tay cho tới khi sáng chế đƣợc máy in, nhằm năm 1454 S.C.. 

Các sách Cựu Ƣớc đã viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Còn các sách Tân Ƣớc viết bằng 

tiếng Hy-lạp. Các bản thảo toàn bộ Kinh Thánh cũ nhứt mà ta đƣợc biết và hiện 

còn đã có từ thế kỷ thứ 4 và thứ 5. Các bản ấy bằng tiếng Hy-lạp, và về phần Cựu 

Ƣớc, thì có quyển Septante, là bản dịch Cựu Ƣớc từ tiếng Hê-bơ-rơ ra tiếng 

Hy-lạp, nhằm thế kỷ thứ 2 T.C.. 

Các bản thảo Cựu Ƣớc bằng tiếng Hê-bơ-rơ cũ nhứt mà ta đƣợc biết và hiện còn, 

thì đã có từ khoảng 900 năm S.C.. Bản Cựu Ƣớc tiếng Hê-bơ-rơ gọi là "Messoretic 

Text " đã căn cứ vào các bản thảo trên đây và đƣợc dùng để dịch Cựu Ƣớc ra tiếng 

Anh. Bản "Messoretic Text " là kết quả của sự so sánh mọi bản thảo sẵn có và do 

nhiều dòng văn sĩ (scribes ) khác nhau sao lại những bản sao có từ trƣớc. Các bản 

thảo nầy khác nhau rất ít, nên các nhà chuyên khảo cứu tiếng Hê-bơ-rơ đều đồng ý 

rằng trừ một vài điểm dị đồng không đáng kể, bản Kinh Thánh (tiếng Anh) của 

chúng ta đúng nhƣ nguyên bổn. 

Tới nay, năm 1947, tại 'Ain Fashkha, cách Giê-ri-cô chừng 7 dặm về phía Nam và 

cách Biển Chết 1 dặm về phía Tây, một số ngƣời Ả-rập du mục chở hàng hóa từ 

thung lũng sông Giô-đanh tới làng Bết-lê-hem, đang tìm một con dê lạc mất tại 
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một dòng suối nông cạn đổ vào Biển Chết, bỗng tới cái hang đã sụp đổ một phần; 

trong đó, họ tìm thấy một số bình vỡ có những cuốn sách góc ló ra ngoài. Bọn 

ngƣời du mục bèn kéo các cuốn sách ra, đem đi giao cho Nữ tu viện Thánh Mác 

của Giáo hội Chánh thống phái Si-ry tại Giê-ru-sa-lem, rồi những vị phụ trách nơi 

đây lại giao cho Mỹ quốc Đông phƣơng Khảo cứu Học viện để xét xem giá trị thể 

nào. 

Ngƣời ta nhận ra một trong những cuốn sách nầy là Sách Ê-Sai chép cách đây 

2000 năm, và 1000 năm cũ hơn bất cứ bản thảo nào của bất cứ sách nào trong Kinh 

Cựu Ƣớc bằng tiếng Hê-bơ-rơ mà ta đƣợc biết. Thật là một Sự Phát Giác Lạ Lùng! 

Cuốn sách nầy viết trên giấy da chiên thô sơ, dài chừng 8 thƣớc tây, do nhiều mảnh 

dài 38 phân và rộng 25 phân khâu liền với nhau, toàn là chữ Hê-bơ-rơ thời cổ; và 

có bằng cớ chứng tỏ rằng sách đã viết vào thế kỷ 2 T.C.. 

Cuốn sách nầy và nhiều cuốn sách khác nguyên thủy, đã đƣợc bọc trong vải gai, 

ngoài phết sáp ong đen, rồi giấu kín trong những bình bằng đất. Rõ ràng lắm, 

chúng là một phần thơ viện của dân Do-thái, đã đƣợc giấu nơi hang đá chơ vơ nầy 

trong lúc nguy hiểm, có lẽ đƣơng thời quân La-mã chinh phục xứ Giu-đê. 

Về nội dung, cuốn nầy giống in sách Ê-sai trong Kinh Thánh của chúng ta; thật là 

tiếng nói ở trong bụi đất từ 2000 năm nay, do Đức Chúa Trời gìn giũ một cách lạ 

lùng, để xác nhận Kinh Thánh là chơn chánh. Ông W.F. Albright gọi nó là "bản 

thảo quan trọng nhứt phát giác đƣợc đƣơng thời nay" (xem số 1948 và 1949 của 

tạp chí "Mỹ quốc Đông phƣơng Nghiên cứu Học viện" và tạp chí "Nhà Khảo cổ 

Kinh Thánh"). 

Sự nghiệp vĩ đại của Ê-sai là giải cứu thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay quân A-si-ri. 

Chính là nhờ lời ông cầu nguyện, lời ông khuyên bảo vua Ê-xê-chia và sự can thiệp 

trực tiếp lạ lùng của Đức Chúa Trời, mà đạo quân A-si-ri dũng mãnh đáng sợ đã bị 

đánh bại trƣớc vách thành Giê-ru-sa-lem. Chính Ê-sai đã cứu thành ấy lúc sự đoán 

phạt dƣờng nhƣ chắc chắn (xem đoạn 36 và 37). Dầu San-chê-ríp, vua A-si-ri, còn 

sống 20 năm sau cuộc thất bại nầy, nhƣng hắn không hề tiến đánh thành 

Giê-ru-sa-lem nữa.  

Những vua Giu-đa đồng thời với Ê-sai  

Ô-xia: (787-735 T.C.). Một vua tốt. Đời trị vì lâu dài và thành công mỹ mãn. 

Giô-tham: (749-734 T.C.). Một vua tốt. Phần lớn đồng trị vì với Ô-xia. 

A-cha: (741-726 T.C.). Một vua rất gian ác. Xem thêm ở dƣới II Sử ký 28. 

Ê-xê-chia: (726-697 T.C.). Một vua tốt. Xem ở dƣới II Sử ký 29. 

Ma-na-se: (697-542). Một vua rất gian ác. Xem ở dƣới II Sử ký 33.  

Các vua Y-sơ-ra-ên đồng thời với Ê-sai  

Giê-rô-bô-am II: (790-749 T.C.). Một đời trị vì lâu dài, thạnh vƣợng, chuyên thờ 

lạy hình tƣợng. 

Xa-cha-ri: (748). Bị mƣu sát. 



Sa-lum: (748). Bị mƣu sát. 

Ma-na-hem: (748-738 T.C.). Tàn ác tột bậc. 

Phê-ca-hia: (738-736 T.C.). Bị Phê-ca mƣu sát. 

Phê-ca: (748-730 T.C.). Dân Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc bị bắt làm phu tù (734 T.C.). 

Ô-sê: (730-721 T.C.). Thành Sa-ma-ri bị chiếm (721 T.C.). Nƣớc phía Bắc bị diệt 

vong.  

Bí Chú Khảo Cổ: Sa-gôn  

Sách EsIs 20:1 có chép: "Sa-gôn, vua A-si-ri, sai Ta-tân đến Ách-đốt vây thành và 

chiếm lấy." Trong tất cả văn chƣơng cổ hiện còn, ta chỉ biết đó là chỗ duy nhứt có 

ghi tên Sa-gôn. Các nhà phê bình đã nói rằng Kinh Thánh ghi tên một vua mà 

không hề ai biết là có thật, thì đã phạm một lầm lỗi về phƣơng diện lịch sử. 

Nhƣng, lạ lùng thay, năm 1842, ông Botta đã tìm thấy di tích của cung điện Sa-gôn 

tại Khorsabad, ở phía Bắc thành Ni-ni-ve, có những kho tàng và bi văn tỏ ra rằng 

Sa-gôn là một trong những vua A-si-ri oai hùng nhứt! Nhƣng tên ông đã biến mất 

khỏi lịch sử, trừ ra lời ghi đơn độc trong sách Ê-sai, cho tới khi nhà khảo cổ Botta 

ngày nay phát giác đƣợc. 

Những năm gần đây, nhơn viên Đông phƣơng Học viện đã đào bới di tích cung 

điện Sa-gôn, gồm nơi Sa-gôn thiết triều, ngai của ông và con bò rừng to lớn bằng 

đá canh gác lối vào cửa, v.v... 

Do các bi văn, ta đƣợc biết rằng Sanh-ma-na-sa đã chết đang lúc vây hãm thành 

Sa-ma-ri, có Sa-gôn kế vị và hoàn tất cuộc chiếm cứ thành ấy. Hơn nữa, để chứng 

minh lời trƣng dẫn sách 20:1 trên kia, một bi văn của Sa-gôn chép rằng: "Azuri, 

vua Ách-đốt, toan tính trong lòng không triều cống nữa. Trong cơn tức giận, ta kéo 

đoàn vệ binh thƣờng trực đi đánh Ách-đốt. Ta chiếm đƣợc Ách-đốt và Gát: Ta 

cƣớp của báu và nhơn dân của hai thành nầy, rồi đem dân các xứ phía Đông đến ở 

đó. Ta nhận cống phẩm của các xứ Phi-li-tin, Giu-đa, Ê-đôm và Mô-áp."  

EsIs 1:1-31-- Tội ác khủng khiếp của nƣớc Giu-đa  

Lời khủng khiếp tố cáo dân chúng đây dƣờng nhƣ ở vào khoảng giữa đời trị vì của 

Ê-xê-chia, sau khi nƣớc phía Bắc bị diệt vong, và sau khi A-si-ri đã xâm lăng xứ 

Giu-đa, bắt một phần lớn nhơn dân đi làm phu tù, chỉ còn sót lại thành 

Giê-ru-sa-lem (câu 7-9). Ê-xê-chia là một vua hiền đức, nhƣng các cuộc cải cách 

của ông chỉ mới "cào sơ" cái vỏ ngoài đời sống thúi nát của nhơn dân. Trận gió lốc 

khủng khiếp do quân A-si-ri mỗi ngày mỗi gần hơn. Nhƣng họ vẫn chẳng đổi khác 

chi, cứ việc nhảy múa. Quốc gia bại hoại không tự làm cho mình tinh sạch, nhƣng 

lại càng tỉ mỉ chú ý che đậy bằng sự giả bộ nhiệt thành dự các nghi lễ tôn giáo. Lời 

Ê-sai đay nghiến tố cáo sự đạo đức giả hình của họ (câu 10-17) khiến ta nhớ lời 

Đức Chúa Jêsus lên án các thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si, chẳng chút thƣơng 

xót (Mat Mt 23:1-39). Ta không nên hiểu rằng những lời nầy có ý giảm bớt cái 

phận sự trung tín dự các cuộc thờ phƣợng trong Nhà Đức Chúa Trời. Chính Đức 
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Chúa Trời truyền lịnh phải có các cuộc thờ phƣợng ấy. Ý chính ở đây là đối với 

"Sô-đôm" (câu 10), sự phô trƣơng tôn giáo chẳng có ích lợi chi cả. Chỉ có sự ăn 

năn thành thật và sự vâng lời mới cứu đƣợc họ (câu 16-23). Đoạn, Ê-sai từ bức 

tranh thê thảm xây qua ngày Si-ôn đƣợc tẩy sạch và đƣợc cứu chuộc, còn kẻ ác bị 

bỏ mặc cho cháy đời đời (câu 24-31).  

EsIs 2:1-4:6-- Sự hiện thấy về thời đại Đấng Christ  

Ba đoạn nầy dƣờng nhƣ giải rộng ý tƣởng sau chót của đoạn 1: Vinh quang tƣơng 

lai của Si-ôn khác hẳn với sự đoán phạt giáng trên kẻ ác. Lời nhắc đến hình tƣợng 

và thói tục ngoại bang lan tràn (2:6-9) khiến ta có thể minh xác rằng sự hiện thấy 

nầy xảy ra dƣới đời trị vì của A-cha. 

Si-ôn sẽ là trung tâm của nền văn minh thế giới, trong một kỷ nguyên bốn phƣơng 

thiên hạ hòa bình vô tận (2:2-4). Những lời lạc quan tuyệt diệu nầy đã thốt ra trong 

thời kỳ thành Giê-ru-sa-lem thật là một "hố phân" ô uế, bại hoại. Bất cứ thời đại ấy 

đƣợc thực hiện thể nào, lúc nào và ở đâu, nó cũng sẽ là cơ nghiệp của dân Đức 

Chúa Trời, còn kẻ ác thì bị loại ra. Xem thêm ở dƣới đoạn 11:6-9. 

Hình tƣợng và kẻ thờ lạy hình tƣợng sẽ bị đoán phạt (2:5-22). Sự đau đớn và lƣu 

đày đang đợi chờ dân Giu-đa vì cớ tội lỗi họ (3:1-15), kể cả bọn phụ nữ 

Giê-ru-sa-lem chai đá, ăn bận đúng thời trang (3:16-26). Ấy cũng nhƣ bọn phụ nữ 

xa hoa ở thành Sa-ma-ri (AmAm 4:1-3). "Bảy ngƣời nữ sẽ bắt lấy một ngƣời nam" 

(EsIs 4:1), vì bọn đờn ông bị giết ngoài mặt trận. 

"Chồi " hầu đến (4:2-6). Đây là lần đầu tiên Ê-sai nói đến Đấng Mê-si hầu đến. 

Danh Ngài là "CHỒI," nghĩa là một Nhánh nứt ra từ cái gốc cây nhà Đa-vít đã đổ 

nát (11:1, 53:2, Gie Gr 23:5, 33:15, XaDr 3:8, 6:12). Ngài là Đấng sẽ tẩy sạch sự ô 

uế của Si-ôn, và khiến Si-ôn thành nguồn ơn phƣớc cho thế giới.  

5:1-30 -- Bài ca về vƣờn nho  

Đây là một bản ai ca. Sau bao nhiêu thế kỷ đƣợc Đức Chúa Trời săn sóc lạ lùng 

hơn cả, tới nay vƣờn nho của Ngài, tức là dân Ngài, chẳng sanh trái chi cả, làm cho 

Ngài thất vọng, đến nỗi bị Ngài từ bỏ và chặt đi. Lời Đức Chúa Jêsus phán thí dụ 

về vƣờn nho (Mat Mt 21:33-45) dƣờng nhƣ là hồi thanh và bài giải rộng thí dụ trên 

đây. Những tội lỗi bị đặc biệt tố cáo ở đây là: Tham lam, bất công và say sƣa. 

Những sản nghiệp rộng lớn của ngƣời giàu đã thâu đƣợc bằng cách bốc lột kẻ 

nghèo, chẳng bao lâu sẽ trở thành đất hoang. Một "bát" (câu 10) có 36 lít. Một 

"ô-me" có 11 thùng; một "ê-pha" là một thùng. Ấy nghĩa là mùa gặt sẽ kém số hột 

giống đã đem theo. "Phải bắt làm phu tù" (câu 13); trong nguyên văn, câu nầy ở thì 

quá khứ cũng nhƣ Ê-sai 53; ấy vì tƣơng lai chắc chắn xảy ra đến nỗi nói nhƣ là 

việc đã qua rồi. Lại nữa, đƣơng thời ấy, một phần lớn nhơn dân cũng đã đi làm phu 

tù rồi. "Dùng đõi xe kéo tội lỗi" (câu 18), nghĩa là bào chữa sự hƣ hoại của mình 

bằng cách ngụy biện và giễu cợt cái ý tƣởng rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt họ. 

Những dân tộc từ xa sẽ đến xâm lăng (25-30). Ngƣời A-si-ri đƣơng thời Ê-sai và, 
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100 năm sau, ngƣời Ba-by-lôn hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Rồi tới năm 70 S.C., 

ngƣời La-mã đánh một đòn chí tử, làm cho quốc gia Do-thái không sanh tồn nữa.  

6:1-13 -- Ê-sai đƣợc kêu gọi  

Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh không đồng ý về sự hiện thấy nầy có thể xảy ra 

trƣớc các sự hiện thấy ở năm đoạn đầu. Các niên hiệu ghi trong sách nầy đều theo 

thứ tự niên đại: 6:1, 7:1, 14:28, 20:1, 36:1. Sự kiện nầy tỏ ra rằng sách viết theo thứ 

tự niên đại tổng quát, nhƣng không buộc phải đúng từng chi tiết. Có lẽ lúc về già, 

Ê-sai sắp lại các sự hiện thấy mình đã viết ra ở những giai đoạn khác nhau của 

chức vụ lâu dài; ông đã theo thứ tự ý tƣởng một phần nào, nên việc ở một vài đoạn 

sau lại thật xảy ra trƣớc những đoạn trƣớc. 

Ngƣời ta cũng có ý kiến khác nhau về đây là Ê-sai đƣợc kêu gọi lần đầu tiên đi 

hành chức tiên tri, hay là ông đƣợc giao cho một sứ mạng đặc biệt. Ở 1:1 chép rằng 

một phần chức vụ của ông đã thi hành đƣơng thời vua Ô-xia, còn sự kêu gọi ở đây 

lại xảy ra năm vua ấy băng hà; nhƣ vậy, ngụ ý rằng trƣớc đó ông cũng đã rao 

giảng, và sự kêu gọi nầy là Đức Chúa Trời cho phép ông lên tiếng. 

Cứ bề ngoài mà xét, thì chức vụ đặc biệt mà Chúa kêu gọi ông làm dƣờng nhƣ là 

khiến cho quốc dân cứng lòng cực điểm ngõ hầu sự hủy diệt chắc chắn xảy đến 

(câu 9-10). Nhƣng, lẽ tự nhiên, mục đích của Đức Chúa Trời chẳng phải là làm cho 

quốc dân càng cứng lòng trong tội lỗi, mà là khiến họ ăn năn để đƣợc cứu khỏi bị 

hủy diệt. Tất cả chức vụ của Ê-sai, cùng với những sự hiện thấy kỳ diệu, mà tuyệt 

điểm là một trong những phép lạ vĩ đại nhứt của các thời đại, có thể nói là dƣờng 

nhƣ Đức Chúa Trời nôn nả phất cờ đỏ để làm cho dân Y-sơ-ra-ên dừng lại, chớ 

không cứ điên cuồng nhào tới vùng nƣớc xoáy. Nhƣng khi một dân tộc cố quyết 

chống lại Đức Chúa Trời, thì cả đến sự thƣơng xót của Ngài kết quả cũng chỉ làm 

cho họ cứng lòng hơn. 

"Cho đến chừng nào?" (câu 11). Nghĩa là: Phƣơng thức làm cho cứng lòng nầy sẽ 

tiếp tục cho đến chừng nào? Đáp lại: Cho đến khi xứ sở bị hoang vu và nhơn dân 

bị bắt đi (câu 11-12). "Một phần mƣời" (câu 13). Sẽ có một phần sót lại, nhƣng rồi 

cũng bị hủy diệt, và chỉ còn lại cái gốc từ đó một Nhánh sẽ nẩy ra. Lời nầy rao 

truyền năm 735 T.C.. Một năm sau, ngƣời Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc bị quân A-si-ri 

bắt đi làm phu tù. Và 14 năm sau, tất cả phần sót lại của nƣớc phía Bắc sụp đổ (721 

T.C.), chỉ có nƣớc Giu-đa còn lại (gần "một phần mƣời," vì là một trong số 12 chi 

phái). Một trăm năm sau, nƣớc Giu-đa cũng bị tiêu diệt.  

7:1-25 -- Con trẻ "Em-ma-nu-ên " 

Lời tiên tri nầy rao truyền trong cơ hội nƣớc Y-sơ-ra-ên và xứ Sy-ri liên minh xâm 

lăng nƣớc Giu-đa. Ban đầu, chúng tấn công nƣớc Giu-đa riêng biệt (IISu 2Sb 

28:5-6), rồi sau chúng hiệp nhau mà tấn công (IIVua 2V 16:5). Mục đích của 

chúng là đặt một vua khác thế cho A-cha (câu 6). A-cha bèn xin vua A-si-ri tiếp 

cứu (IIVua 2V 16:7. Đáp lời xin ấy, vua A-si-ri xâm lăng nƣớc Y-sơ-ra-ên và xứ 
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Si-ry, bắt dân chúng đi làm phu tù (IIVua 2V 15:29, 16:9). Đó là cuộc lƣu đày 

"Ga-li-lê" (734 T.C.). 

Lúc quân Sy-ri và Y-sơ-ra-ên mới tấn công thành Giê-ru-sa-lem, thì Ê-sai dám quả 

quyết với A-cha rằng cuộc tấn công ấy sẽ thất bại, nƣớc Y-sơ-ra-ên và xứ Sy-ri sẽ 

bị tiêu diệt, còn nƣớc Giu-đa sẽ đƣợc cứu thoát. Ngƣời ta cho rằng "65 năm" (câu 

8) gồm khoảng thì giờ từ cuộc lƣu đày ngƣời Y-sơ-ra-ên lần thứ nhứt (734 T.C.) 

cho tới khi Ê-sạt-Ha-đôn định cƣ những ngƣời ngoại bang vào khoảng năm 670 

T.C.. (IIVua 2V 17:24, Exo Er 4:2). 

"Nữ đồng trinh" và con trai nàng, là "Em-ma-nu-ên" (câu 10-16). Sự trạng nầy 

đƣợc gọi là "một điềm," cốt để làm cho A-cha đang hoài nghi sẽ tin quyết ở sự giải 

cứu mau lẹ. Có thể có nghĩa rằng hai nƣớc xâm lăng kia bị tiêu diệt vào lúc một 

thiếu nữ khi ấy còn đồng trinh, sẽ lấy chồng, sanh một con trai, và nuôi dạy nó cho 

tới khi phân biệt đƣợc điều lành, điều dữ. Nhƣng sự trạng ấy là "một điềm" ở chỗ 

nào? "Điềm" là một phép lạ thực hiện cốt để chứng minh điều gì. "Nữ đồng trinh" 

không đƣợc chỉ đích danh, nhƣng chắc chỉ về một điều gì rất phi thƣờng sẽ xảy ra 

ngay lập tức trong gia tộc Đa-vít (tức là chính gia tộc A-cha). Điều gì đó đã không 

đƣợc giải thích thêm. Đây là một trƣờng hợp hòa trộn các bức tranh ở chơn trời 

gần và chơn trời xa, rất thông thƣờng trong các sách tiên tri. Tánh cách đế vƣơng 

của con trẻ đƣợc tỏ ra ở đoạn EsIs 8:8, và thừa tiếp văn tỏ ra con trẻ ấy chính là 

Con Trẻ Lạ lùng ở đoạn 9:6-7, vả Con Trẻ Lạ lùng đó không thể là ngƣời nào khác 

trừ ra Đấng Mê-si hầu đến. Sách Mat Mt 1:23 đã trƣng dẫn lời nầy theo ý nghĩa ấy. 

Vậy, đang khi Ê-sai nói với A-cha về điềm trong chính gia tộc ông, tức là gia tộc 

Đa-vít, thì Đức Chúa Trời chiếu trong trí óc ông hình ảnh của điềm vĩ đại hơn bội 

phần sẽ hiển hiện trong gia tộc Đa-vít: Ấy là Con Trai Đa-vít, oai hùng hơn ông, sẽ 

do nữ đồng trinh sanh ra. 

Nƣớc Giu-đa sẽ bị quân A-si-ri làm cho hoang vu (câu 17-25). Đây chính là quân 

A-si-ri đang giúp đỡ nƣớc Giu-đa chống lại nƣớc Y-sơ-ra-ên và xứ Sy-ri. Việc nầy 

đã xảy ra lúc sanh tiền của Ê-sai, chỉ có thành Giê-ru-sa-lem còn lại.  

EsIs 8:1-23 -- "Ma-he-Sa-la-Hát-Bát " 

Có ba con trẻ đƣợc ghi tên, liên quan đến cuộc xâm lăng của quân Y-sơ-ra-ên và 

quân Sy-ri: Một ngƣời thuộc về gia tộc Đa-vít, là "Em-ma-nu-ên" (7:13-14), hai 

ngƣời thuộc về gia đình Ê-sai, là "Sê-a-gia-súp" (7:3) và "Ma-he-Sa-la-Hát-Bát" 

(8:1-4). 

"Sê-a-gia-súp" nghĩa là: "Một phần còn sót sẽ trở về." Một trăm năm trƣớc khi xảy 

ra, Ê-sai đã coi việc dân Giu-đa bị bắt qua Ba-by-lôn làm phu tù nhƣ thực hiện rồi; 

nhƣng ông đƣợc sự hiện thấy về một phần còn sót lại sẽ đƣợc cứu, bèn đặt tên con 

trai mình theo ý đó. Phần sót lại ấy và tƣơng lai vinh hiển của họ chính là đề tài của 

sách Ê-sai. 

"Ma-he-Sa-la-Hát-Bát nghĩa là: Chiến lợi phẩm đến mau, mồi tới vội vàng," tức là 
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xứ Sy-ri và nƣớc Y-sơ-ra-ên sẽ bị cƣớp bốc gấp. Nhƣ vậy, Ê-sai đặt tên con để tỏ ý 

sẽ có sự giải cứu mau lẹ, thì đó là cách ông đã nhấn mạnh vào những điều mình đã 

dự ngôn ở 7:4, 7, 16. Việc nầy xảy ra mau chóng, đúng nhƣ Ê-sai đã nói. Đạo quân 

A- sy-ri toàn thắng tràn vào nƣớc Giu-đa (theo nhƣ đã dự ngôn -- câu 8), và chỉ bị 

chận lại nhờ sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời (37:36). 

Nhƣ vậy, tên các con trai của Ê-sai thể hiện ý tƣởng trong sự giảng dạy hằng ngày 

của ông: Sự giải cứu hiện tại, cảnh lƣu đày hầu đến, và sự vinh hiển tƣơng lai. 

Sự sầu thảm và bóng tối tăm của cảnh phu tù (câu 9-22). Chúa truyền cho Ê-sai 

hãy chép lời tiên tri của mình, và giữ lại để tham chiếu trong ngày nó đƣợc ứng 

nghiệm (câu 16).  

9:1-20 -- Con Trẻ Lạ lùng  

Sự hiện thấy tuyệt vời về Đấng Mê-si nằm trong khung cảnh suy vong của nƣớc Y- 

sơ-ra-ên mà Ê-sai vừa mới dự ngôn ở đoạn 7 và đoạn 8. Sa-bu-lôn và Nép-ta-li 

(câu 1), là khu vực Ga-li-lê, sẽ sụp đổ đầu tiên trƣớc mặt quân A-si-ri (IIVua 2V 

15:29). Nhƣng một ngày kia, chính khu vực ấy sẽ đƣợc cái vinh dự cao tột, là hiến 

cho thế giới Đấng cứu chuộc loài ngƣời và Vua muôn đời. Ở EsIs 2:2-4, Ê-sai đã 

thấy trong tƣơng lai, Si-ôn sẽ cầm quyền cai trị cả thế giới; ở 4:2-6, ông thấy chính 

vua (GiGa 12:41); tới EsIs 7:14, ông dự ngôn về Ngài do nữ đồng trinh sanh ra. 

Tại đây (9:6-7), thần tánh và ngôi đời đời của Ngài đƣợc mô tả bằng những lời vừa 

ôn hòa, vừa oai nghiêm (xem thêm ở dƣới đoạn 11 và 12). 

Sa-ma-ri cố quyết chẳng ăn năn (9:8-10:4). Theo thói quen thƣờng đột ngột chuyển 

từ lúc đƣơng thời mình qua tƣơng lai và ngƣợc lại, Ê-sai thình lình xây mắt qua 

Sa-ma-ri. Phần lớn dân Y-sơ-ra-ên đã bị bắt đi làm phu tù năm 734 T.C.; nhƣng 

Sa-ma-ri cầm cự đƣợc cho tới năm 721 T.C.. Những dòng chữ nầy dƣờng nhƣ liên 

quan đến khoảng 13 năm ở giữa hai biến cố trên đây; trong thời gian nầy, đám dân 

còn sót không tự tỉnh trƣớc quốc nạn khủng khiếp, nhƣng cứ bất chấp cả Đức Chúa 

Trời lẫn quân A-si-ri. Đây là một bài thơ có 4 đoạn, mỗi đoạn chấm dứt bằng cùng 

một điệp khúc cảnh cáo dân Sa-ma-ri về số phận dành cho họ.  

10:5-34 -- Quân A-si-ri tiến đến  

Đoạn nầy chép sau khi Sa-ma-ri sụp đổ (câu 11), và tỏ ý bất chấp đạo quân A-si-ri 

đang khoe khoang mà tiến vào nƣớc Giu-đa, đến tận cổng thành Giê-ru-sa-lem. 

Các thành ghi tên ở câu 28-32 ở ngay phía Bắc Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời đã 

dùng quân A-si-ri hành phạt nƣớc Y-sơ-ra-ên, nhƣng đây Ngài cảnh cáo họ chớ 

đánh giá sức mạnh của chúng quá mức (câu 15), và hứa sẽ đánh cho chúng thảm 

bại (câu 26), y nhƣ quân Ma-đi-an đã bị Ghê-đê-ôn đánh bại (Cac Tl 7:19-25) và 

quân Ê-díp-tô đã bị đánh bại tại Biển Đỏ (XuXh 14:1-31). Cả hai cuộc thắng đó là 

phép lạ vĩ đại. Một năm sau khi hủy diệt Sa-ma-ri, Sa-gôn đã quay về phía Nam, 

xâm lăng nƣớc Giu-đa (720 T.C.), chiếm một số thành Phi-li-tin, và đánh bại đạo 

quân Ai-cập. Lại nữa, năm 713 T.C., đạo quân của Sa-gôn (ngƣời ta cho là do 
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San-chê-ríp, con trai ông, thống lãnh) xâm lăng nƣớc Giu-đa và các xứ Phi-li-tin, 

Ê-đôm, Mô-áp. Rồi tới năm 701, San-chê-ríp cầm đầu một đạo quân đông đảo, 

xông vào nƣớc Giu-đa. Lúc nầy Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài, 

là đánh cho quân A-si-ri một đòn thình lình và mạnh mẽ đến nỗi chúng không hề 

kéo đến đánh Giê-ru-sa-lem nữa (EsIs 37:36).  

11:1-12:6-- "Chồi " và Nƣớc của Ngài  

Đây là giải rộng các đoạn 2:2-4, 4:2-6, và 9:1-7. Tại đây, Ê-sai lại thình lình đƣa 

mắt từ sự chiến thắng đạo quân A-si-ri qua tƣơng lai và hiến chúng ta một bức 

tranh vinh hiển hơn hết về thế giới hầu đến mà ta đƣợc thấy trong cả Kinh Thánh. 

Đây là một thế giới chẳng có chiến tranh, dƣới quyền trị vì của một Vua công bình, 

nhơn ái, thuộc dòng Đa-vít; thế giới nầy gồm những ngƣời đƣợc cứu chuộc giữa 

muôn dân cùng phần dân Do-thái còn sót lại và đƣợc khôi phục trong ngày toàn 

thắng; khi ấy, hết thảy phần tử đối nghịch, gọi bóng là những quân thù lân cận của 

Giu-đa (câu 14), sẽ bị hạ xuống. Chúng ta không biết tình trạng nầy sẽ xảy ra trong 

thế giới bằng thịt và huyết của ta đây, hay là trong một kỷ nguyên ở bên kia bức 

màn. Nhƣng ta biết chắc sẽ có, cũng nhƣ buổi sáng tiếp theo ban đêm vậy. Đề mục 

nầy đƣợc tiếp tục đƣợc giải luận ở 25:6. Đoạn 12 là một bài ca ngợi ngày chiến 

thắng hân hỉ mà Đức Chúa Trời đã đặt ở môi miệng Ê-sai; đây là một bản thánh ca 

của Thiên đàng mà hết thảy chúng ta sẽ hát khi tới đó.  

13:1-23:18-- Sự Phán Xét Các Nƣớc: Ba-by-lôn, Phi-li-tin, Mô-áp, Đa-mách, 

Ê-thi-ô-bi, Ai-cập, Đu-ma, A-ra-bi, Ty-rơ.  

13:1-4, 14:1-27 -- Ba-by-lôn suy vong  

Đƣơng thời Ê-sai, A-si-ri là bá chủ thế giới. Ba-by-lôn vốn là một chƣ hầu của 

A-si-ri. Ba-by-lôn lên địa vị cƣờng quốc bá chủ thế giới năm 606 T.C., và suy vong 

năm 536 T.C.. Nhƣ vậy Ê-sai báo cáo sự suy vong của Ba-by-lôn 100 năm trƣớc 

khi nó dấy lên. Vậy, các nhà phê bình kim thời phát biểu ý kiến rằng đó không thể 

là dự ngôn của Ê-sai, mà là của một tiên tri nào sau ông. Tuy nhiên, 13:1 đặc biệt 

quả quyết rằng đây là lời của Ê-sai. 

Sự huy hoàng mà Ba-by-lôn vƣơn tới 100 năm sau thời Ê-sai, để trở thành thủ đô 

của thế giới trƣớc kỷ nguyên Đấng Christ, "sự vinh hiển các nƣớc" (13:19), đã 

đƣợc tỏ rõ trong sự hiện thấy ở đây, dƣờng nhƣ Ê-sai đã có mặt ở đó. Ấy là Thần 

Đức Chúa Trời đã soi sáng trí óc Ê-sai một cách lạ lùng. Nhƣng gánh nặng của lời 

tiên tri nầy là sự suy vong của Ba-by-lôn, đã đƣợc mô tả tỉ mỉ đến nỗi chúng ta 

kinh sợ và ngạc nhiên vô cùng. Ngƣời Mê-đi là một dân tộc hầu nhƣ chẳng ai biết 

đến đƣơng thời Ê-sai, nhƣng đã đƣợc chỉ danh là kẻ hủy diệt Ba-by-lôn (13:17-19). 

Đại ý của lời tiên tri: Ba-by-lôn sẽ thay thế A-si-ri (14:25); Mê-đi sẽ thay thế 

Ba-by-lôn (13:17), và Ba-by-lôn sẽ tiêu diệt đời đời (13:19-22, 14:22-23). Hãy 

xem ở dƣới IIVua 2V 25:1-30 để thấy lời tiên tri lạ lùng nầy đã đƣợc ứng nghiệm. 
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Điểm hào hứng đặc biệt cho dân Do-thái, đồng bào của Ê-sai, là sƣ suy vong của 

Ba-by-lôn có nghĩa là đoàn phu tù sẽ đƣợc phóng thích (EsIs 14:1-4). Trong vòng 

một năm sau khi Ba-by-lôn suy vong, Si-ru, vua Mê-đi-Ba-tƣ, đã ra chiếu chỉ cho 

phép dân Do-thái trở về cố quốc (Exo Er 1:1). 

Một trăm năm sau Ê-sai, khi Ba-by-lôn đã lên địa vị cƣờng quốc, đã phá tan đế 

quốc A-si-ri và đang hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, thì Giê-rê-mi tiếp theo Ê-sai mà 

kêu đòi báo thù (xem Gie Gr 50:1-51:64). 

Ba-by-lôn, đế quốc đã hà hiếp dân Do-thái, là phần đối chiếu và kiểu mẫu của một 

cƣờng quốc đời Tân Ƣớc bắt Hội Thánh làm tôi mọi (KhKh 17:1-19:21).  

EsIs 14:28-32 -- Phi-li-tin  

Chữ "Pa-lét-tin" (xứ Do-thái) do chữ "Phi-li-tin" mà ra. "Rắn" (câu 29) có lẽ chỉ về 

Tiếc-la-phi-lê-se, ngƣời đã chiếm một số thành Phi-li-tin và đã chết đúng một năm 

trƣớc A-háp (câu 28). Còn những thuồng luồng và rắn lửa bay có lẽ chỉ về Sa-gôn 

và San-chê-ríp, là kẻ đã làm cho xứ Phi-li-tin hoàn toàn hoang vu. "Sứ giả" (câu 

32) có lẽ là các sứ thần mà Phi-li-tin đến yêu cầu Giê-ru-sa-lem giúp chúng chống 

lại quân A-si-ri. Ta còn thấy nhiều lời khác tố cáo dân Phi-li-tin ở Gie Gr 47:1-7, 

AmAm 1:6-8, SoXp 2:4-7 và XaDr 9:5-7.  

EsIs 15:1-16:14 -- Mô-áp  

Mô-áp là một cao nguyên không bằng phẳng, gồm những đồng cỏ xanh tƣơi, ở 

phía Đông Biển Chết. Ngƣời Mô-áp là dòng dõi của Lót (SaSt 15:37), và nhƣ vậy, 

họ có bà con với dân Do-thái. Đây là một trong những lời tiên tri đầu tiên của 

Ê-sai, và bây giờ đƣợc lặp lại, nói thêm thời hạn 3 năm (EsIs 16:14). Các thành nêu 

tên đã bị cƣớp phá bởi Tiếc-la-phi-lê-se năm 734 T.C., bởi Sa-gôn năm 713 T.C., 

và bởi San-chê-ríp năm 701 T.C.. Không nói rõ lời tiên tri của Ê-sai chỉ về cuộc 

cƣớp phá nào. Tuy nhiên, Ê-sai khuyên họ rằng họ sẽ đƣợc lợi nếu lại chịu đầu 

phục nhà Đa-vít (16:1-5) khi nhắc tới nhà Đa-vít, thì có hình ảnh Đấng Mê-si hầu 

đến trong sự hiện thấy của ông (câu 5). Bởi Ru-tơ, ngƣời Mô-áp đã dự phần sáng 

lập nhà Đa-vít. Về các lời tiên tri khác liên quan đến xứ Mô-áp, xin xem Gie Gr 

48:1-47, AmAm 2:1-3, SoXp 2:8-11.  

EsIs 47:1-15-- Đa-mách  

Tiếp tục ý tƣởng ở đoạn 7, có lẽ đã viết cùng một lúc, đang khi quân Sy-ri và quân 

Y-sơ-ra-ên tấn công nƣớc Giu-đa (năm 734 T.C.). Sau ít lâu, lời tiên tri đã đƣợc 

ứng nghiệm, khi Tiếc-la-phi-lê-se và Sa-gôn xâm lăng. Lời tiên tri nầy cũng nghịch 

cùng ngƣời Y-sơ-ra-ên (câu 3-4), vì chúng liên minh với Đa-mách. "Ngó về Đấng 

tạo mình" (câu 7): Việc dân sót lại của nƣớc phía Bắc quay về với Đức Giê-hô-va 

đã đƣợc tỏ ra ở IISu 2Sb 34:9. Cuối lời tiên tri nầy có sự hiện thấy về quân A-si-ri 

bị đánh bại sau khi thắng Sy-ri và Y-sơ-ra-ên (câu 12-14); nhứt là câu 14 dƣờng 

nhƣ chỉ rõ về đoạn EsIs 37:36.  
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18:1-7-- Ê-thi-ô-bi  

E-thi-ô-bi ở phía Nam Ai-cập, vua hùng cƣờng của Ê-thi-ô-bi đƣơng thời ấy cầm 

quyền cả Ai-cập. Đây không phải một lời tiên tri đoán phạt; trái lại, nó dƣờng nhƣ 

nói đến sự hăng hái và động viên giữa vòng ngƣời Ê-thi-ô-bi khi đạo quân của 

San-chê-ríp tiến vào nƣớc Giu-đa, vì một khi nƣớc Giu-đa suy vong, thì con đƣờng 

sẽ mở rộng cho quân A-si-ri kéo vào Ai-cập (câu 1-3); cũng nói đến thành 

Giê-ru-sa-lem đƣợc giải cứu lạ lùng (câu 4-6, 37:36), và ngƣời Ê-thi-ô-bi gởi dâng 

lễ vật tạ ơn vì đạo quân A-si-ri đã bị hủy diệt (câu 7, IISu 2Sb 32:23).  

EsIs 19:1-25-- Ai-cập  

Một thời kỳ hỗn loạn và nội chiến (câu 1-4).-- Tình trạng nầy đã bắt đầu ở triều đại 

thứ 25, vào khoảng Ê-sai qua đời. "Chúa hung dữ" (câu 4). Sau khi Ê-sai qua đời ít 

lâu, thì Ê-sạt-ha-đôn khắc phục Ai-cập, chia ra làm nhiều chánh phủ nhỏ mà phận 

sự chánh yếu là "giết, cƣớp phá và bóc lột" thần dân. 

Dự ngôn về sự suy sụp và phân chia Ai-cập (câu 5-17).-- Mọi điều nầy đã xảy ra. 

Xem Gie Gr 46:1-28 và Exe Ed 29:1-21. 

Ai-cập và A-si-ri dầm thấm đạo Do-thái (câu 18-25). Sau cuộc lƣu đày, nhiều 

ngƣời Do-thái cứ ở thung lũng Ơ-phơ-rát, và cũng có một số lớn định cƣ tại 

Ai-cập. Alexandrie (Cong Cv 6:9, 18:24, v.v...), thành phố thứ hai của thế giới 

đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, là nơi ngƣời Do-thái ở gần hết. Tại đó, Cựu Ƣớc đã 

đƣợc dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ ra tiếng Hy-lạp, gọi là bản Septante. Tại Héliopolis, 

"thành hủy diệt" (câu 18), năm 149 T.C., đã cất một Đền thờ theo kiểu Đền thờ ở 

Giê-ru-sa-lem, làm trung tâm thờ phƣợng của ngƣời Do-thái ngụ ở Ai-cập. Ngƣời 

ta cho rằng đó là "bàn thờ" ở câu 19. Đƣơng thời Đấng Christ xuất hiện, quốc gia 

Hê-bơ-rơ gồm ba khu vực chính, có những "đƣờng cái" nối liền (câu 23): Khu vực 

Pa-lét-tin, khu vực Ai-cập, và khu vực Mê-sô-bô-ta-mi, dƣờng nhƣ thành ra ba 

quốc gia (câu 24). Ba miền nầy ở trong số tiếp nhận đạo Đấng Christ trƣớc nhứt. 

Nhƣ vậy, đoạn nầy thuật đúng trƣớc một giai đoạn lịch sử Y-sơ-ra-ên gồm 600 

năm theo sau.  

EsIs 20:1-66;-- Ai-cập và Ô-thi-ô-bi  

Ê-sai rao báo rằng hai nƣớc nầy sẽ thua trận và bị bắt làm phu tù, cốt để làm cho 

nƣớc Giu-đa chán nản, đừng trông mong Ai-cập giúp mình chống đánh quân 

A-si-ri nữa. "Đi trần" (câu 2-3), có lẽ không phải là hoàn toàn lõa thể, nhƣng là 

mặc áo của kẻ phu tù. Có lẽ ông không ăn bận nhƣ vậy luôn, nhƣng từng hồi từng 

lúc, trải qua 3 năm. Việc nầy xảy ra năm 713 T.C., và lời tiên tri đƣợc ứng nghiệm 

12 năm sau. Năm 701 T.C., biên niên sử của San-chê-ríp chép rằng: Ta giao chiến 

với các vua Ai-cập, lật đổ chúng, bắt sống những kẻ đánh xe ngựa và những con 

trai của chúng." Về sau, Ê-sạt-Ha-đôn lại làm cho Ai-cập hoang vu thêm (xem ở 

dƣới 19:1-4). "Ta-tân " (câu 1) không phải là tên một ngƣời, mà là một chức vị 

tƣơng đƣơng với "tổng tƣ lịnh." "Sa-gôn " (câu 1): Ta chỉ biết có đây nói đến tên 
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Sa-gôn, cho đến khi các nhà khảo cổ của thế kỷ trƣớc phát giác rằng ông là một 

trong những vua A-si-ri hùng mạnh nhứt.  

21:1-17-- Ba-by-lôn, Ê-đôm, A-ra-bi  

Ba-by-lôn (câu 1-10) có rất nhiều đê và kinh bao bọc chung quanh, giống nhƣ một 

thành ở giữa biển. Đây là lời linh động rao báo nó sẽ suy sụp. Ê-lam và Mê-đi 

đƣợc nhắc đến (câu 2), tỏ ra nó sẽ bị Si-ru chiếm lấy, năm 536 T.C. (xem thêm ở 

dƣới các đoạn 13, 14). 

Đu-ma (câu 11-12) là tên một địa hạt ở phía Nam Ê-đôm, và đây dùng để chỉ về Ê- 

đôm mà Sê-i-rơ là trung tâm. Câu hỏi nầy dƣờng nhƣ có nghĩa là: Cuộc xâm lăng, 

tàn phá của quân A-si-ri có lan tới Ê-đôm chăng? Tiên tri dƣờng nhƣ cố ý đáp lại 

cho khó hiểu. Xem thêm đoạn 34:5-17. 

A-ra-bi (câu 13-17) là sa mạc ở giữa Ê-đôm, và Ba-by-lôn. Đê-đan, Thê-ma và Kê- 

đa là những bộ lạc Ả-rập hùng mạnh nhứt. Đây là lời dự ngôn rằng trong vòng một 

năm, họ sẽ bị một đòn nặng khủng khiếp. Sa-gôn xâm lăng xứ A-ra-bi năm 716 

T.C..  

22:1-25-- Giê-ru-sa-lem  

Giê-ru-sa-lem đƣợc gọi là "Trũng của sự hiện thấy" (câu 1) vì ngọn đồi, vị trí của 

nó, có nhiều trũng bao quanh, bên ngoài lại có những ngọn đồi cao hơn nữa, và đó 

là nơi Đức Chúa Trời tự khải thị. Đây, thành Giê-ru-sa-lem bị quở trách vì phóng 

túng, chẳng lo lắng gì, đang khi bị đạo quân A-si-ri vây hãm. Cuộc dự bị phòng thủ 

của họ (câu 9-11, IISu 2Sb 32:3-5) gồm hết mọi sự, trừ ra không quay về với Đức 

Chúa Trời. 

Giáng chức Sép-na (câu 15-25).-- Là một thƣợng quan của nhà Đa-vít, có lẽ ông đã 

cầm đầu những hành vi phóng túng tại Giê-ru-sa-lem ở trƣớc hiểm họa nặng nề. 

Trong sự nhắc Ê-li-a-kim lên ngôi vua, có hơi ngụ ý nói đến Đấng Mê-si (câu 

22-25).  

EsIs 23:1-18-- Ty-rơ  

Trải qua bao nhiêu thế kỷ, Ty-rơ là hải cảng trung tâm của nền thƣơng mại thế 

giới. Nó đã tạo lập thuộc địa ở khắp các bờ biển Địa-trung-hải. Lúa mì của Ai-cập 

là một trong những món hàng chánh yếu do nó buôn bán. Nó chịu đau đớn kinh 

khiếp bởi tay quân A-si-ri vừa mới mở rộng quyền bá chủ trên Ba-by-lôn (câu 13). 

Đây dự ngôn rằng nó bị lật đổ và suy sụp trong 70 năm, rồi đƣợc khôi phục (câu 

14-18). Ngƣời ta cho rằng đây nói đến thời kỳ nó bị Nê-bu-cát-nết-sa khắc phục 

(xem thêm ở dƣới Ê-xê-chi-ên, đoạn 26 đến 28).  

24:1-27:13-- Đến Cuối Cùng Trái Đất Sẽ Bị Tiêu Hủy  

Từ đoạn 13 đến 23, có lời phán xét nghịch cùng những quốc gia đặc biệt. Tới đây 

có sự phán xét sau cùng cho cả thế giới.  
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24:1-23 -- Thế giới bị đảo lộn  

Sự hiện thấy nầy dƣờng nhƣ liên quan đến cùng một thời kỳ mà Đức Chúa Jêsus đã 

giải luận ở sách Ma-thi-ơ, đoạn 24. Nó mô tả những tai họa kinh khiếp làm cho trái 

đất tiêu mất luôn với những giai cấp, chức vị và danh vọng xã hội. Cũng nhƣ nạn 

nƣớc lụt đời Nô-ê, những tai họa nầy do sự gian ác của loài ngƣời gây nên. 

Giê-rê-mi đã nói rằng: "Ba-by-lôn sẽ chìm xuống" và "sẽ chẳng còn chổi dậy nữa" 

(Gie Gr 51:64); và ở đây, Ê-sai cũng nói về trái đất nhƣ vậy (câu 20). Về sau, Ê-sai 

nhìn xa và thấy các từng trời mới và trái đất mới (EsIs 65:17-66:24).  

25:1-12 -- Sự chết bị thủ tiêu  

Đây, Ê-sai đi xa hơn cảnh tƣợng các thế giới tan vỡ mà vào thời đại của các từng 

trời mới và trái đất mới. Ông đặt vào miệng những kẻ đƣợc cứu chuộc một bài hát 

ngợi khen Đức Chúa Trời vì các công việc lạ lùng của Ngài. Lạ lùng hơn hết là sự 

tiêu diệt Tử thần (câu 8) "tại trên núi nầy" (câu 6) của Giê-ru-sa-lem. Lời nầy 

không thể chỉ về biến cố nào khác ngoài ra sự Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ 

chết, là biến cố độc nhứt vô nhị đã thủ tiêu Tử thần và bảo đảm cho loài ngƣời 

đƣợc sự sống đời đời; là "diên rƣợu ngon cho mọi dân tộc" (câu 6); là tiếng reo vui 

của muôn đời; là biến cố "lau nƣớc mắt khỏi mọi mặt" (câu 8). Trong phần nầy, 

Ê-sai cũng nói đến Mô-áp (câu 10), chứng tỏ rằng trí óc ông quen thình lình 

chuyển từ vinh hiển tƣơng lai qua những tình cảnh địa phƣơng hiện tại, và ngƣợc 

lại. Đây ta có thể dùng số phận của Mô-áp, kẻ thù truyền tử lƣu tôn của Giu-đa, 

làm hình bóng về số phận của những kẻ thù nghịch với Si-ôn nói chung.  

26:1-21-- Một bài ca tin cậy và đắc thắng  

Đây là tiếp tục bài ca ở đoạn trƣớc. "Thành bền vững" (câu 1) là nơi trung tâm gặp 

gỡ của dân Đức Chúa Trời "Thành cao ngất" (câu 5) là thành lũy lý tƣởng của kẻ 

ác. Câu 3 là một câu vĩ đại. Nhƣng câu vĩ đại nhứt của đoạn nầy là câu 19, luận về 

sự sống lại. Đoạn 25:8 nói về sự sống lại của Đấng Christ; còn đây nói về sự sống 

lại chung của con cái Đức Chúa Trời. "Tỏ bày huyết nó ra" (câu 21) trong ngày 

phán xét, khi ấy đời trị vì lâu dài, gian ác và đổ huyết của loài ngƣời sẽ bị đem ra 

ánh sáng và bị báo trả.  

27:1-13-- Vƣờn nho của Đức Chúa Trời đƣợc phục hƣng  

Ở đoạn 5:1-7, Ê-sai hát bài ai ca về vƣờn nho của Đức Chúa Trời. Đây là một khúc 

hoan ca về vƣờn nho ấy sống lại. Đó là một hình bóng tuyệt diệu về đạo Đấng 

Christ trổ bông từ phần sót lại của nƣớc Giu-đa hoang vu, và rải ảnh hƣởng tốt lành 

trên khắp trái đất! "Lê-vi-a-than," "con rắn" và "con vật lớn dƣới biển" (câu 1) có 

lẽ chỉ về A-si-ri, Ba-by-lôn và Ai-cập, hoặc là tên bóng của các quyền lực tội ác. 

Sự đoán phạt để sửa trị nƣớc Giu-đa (câu 7-11). Rốt lại, dân Y-sơ-ra-ên đƣợc thâu 

nhận vào Hội Thánh khải hoàn (câu 12-13). 

"Trong ngày đó" (câu 1, 2, 12, 13). Hãy chú ý mấy chữ nầy đƣợc dùng luôn trong 
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sách 4:2, 7:20, 23, 11:10, 11, 12:1, 14:3, 17:4, 7, 9, 23, 24, 22:12, 26:1, 28:5, 

29:18, 30:23, v.v... Chúng ta hầu nhƣ có thể gọi "Ngày đó" là đề mục của sách nầy; 

cũng có những khúc, những câu luận về "Ngày đó" và chính ngày (thời) của Ê-sai 

lẫn lộn với nhau.  

28:1-29-- Tố cáo Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem  

Từ những sự hiện thấy về "Ngày đó" trở về, Ê-sai nghiêm nghị cảnh cáo dân mình 

(đang phóng túng theo nhục dục) về tai họa hầu gần, nhƣ ở đoạn 22. Lời cảnh cáo 

nầy chắc có trƣớc lúc Sa-ma-ri sụp đổ (721 T.C.). "Đẹp nhứt" (câu 1): Sa-ma-ri, 

thủ đô của nƣớc phía Bắc, ở trên một trái đồi tròn, trong thung lũng phì nhiêu, đẹp 

đẽ, và có những cung điện nguy nga, vƣờn tƣợc tuyệt mỹ. "Một ngƣời mạnh và có 

quyền" (câu 2) là cƣờng quốc A-si-ri, sau 3 năm vây hãm, đã chiếm Sa-ma-ri, 

nhƣng phải quay lại "nơi cửa thành" Giê-ru-sa-lem (câu 6). Những kẻ vui chơi 

nhạo báng, cho các lời cảnh cáo của Ê-sai là chuyện con nít (câu 9-10). Ê-sai đáp 

(câu 11-13) rằng họ sẽ thấy ách nô lệ của A-si-ri cũng buồn tẻ nhƣ lời cảnh cáo của 

ông vậy. Các quan trƣởng ở Giê-ru-sa-lem chế giễu Ê-sai (câu 14-22). Ê-xê-chia là 

một vua tốt, nhƣng nhiều quyền thần trong chánh phủ ông nhạo báng cả Ê-sai lẫn 

Đức Giê-hô-va, nƣơng cậy sức mạnh của mình và Ai-cập. "Ƣớc kết với sự chết" 

(câu 15), mặc dầu họ chế giễu và khoe khoang mình đƣợc an toàn. "Đá góc" (câu 

16): Đó là lời Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít mà họ đáng phải nƣơng cậy. "Việc 

khác thƣờng" (câu 21): Đó là Đức Chúa Trời dùng gƣơm của ngƣời ngoại bang mà 

hình phạt dân Ngài. Có sự yên ủi cho kẻ trung tín (câu 23-29): Mấy câu nầy dƣờng 

nhƣ có nghĩa là dân Đức Chúa Trời cần đƣợc đối xử nhiều cách khác nhau, hợp 

thời và thích ứng với tình trạng của họ.  

29:1-24-- Thành Giê-ru-sa-lem sắp bị vây  

"A-ri-ên" (câu 1) là một tên khác của Giê-ru-sa-lem, nghĩa là: "Sƣ tử của Đức 

Chúa Trời." A-ri-ên sẽ hiên ngang chống lại đạo quân A-si-ri. Thành nầy sẽ chịu 

cảnh thiếu thốn do một cuộc vây hãm lâu dài (câu 2-4). Đạo quân vây hãm gồm 

lính của nhiều nƣớc, sẽ thình lình bị đè bẹp (câu 5-8), và điều nầy chẳng bao lâu đã 

xảy ra (37:36). Si-ôn đui mù không thấy Đức Chúa Trời, dầu lấy môi miệng tôn 

thờ Ngài (Câu 9-16), nhƣng đã lấy các điều răn của loài ngƣời thay thế lời Đức 

Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã trƣng dẫn câu nầy để áp dụng cho phe Pha-ri-si 

đƣơng thời Ngài. Chúng tôi tƣởng lời nầy còn đúng cho nhiều ngƣời "hành đạo nhà 

nghề." "Việc lạ lùng" (câu 14) là sự giải cứu Giê-ru-sa-lem bằng một phép lạ 

(37:36). Ruộng và rừng sẽ đổi chỗ (câu 17-24): Ngôn ngữ khó hiểu nầy có lẽ ngụ ý 

nói đến ngày các dân ngoại đƣợc tháp chung với dân Đức Chúa Trời (RoRm 

11:1-36).  

30:1-33-- Giu-đa nƣơng cậy Ai-cập  

Những đoàn ngƣời dẫn lạc đà chở nặng tặng phẩm quí giá, từ Giê-ru-sa-lem đi qua 
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sa mạc ở phía Nam có thú dữ khuấy phá, để cầu viện Ai-cập (câu 6-7). Dân Giu-đa 

bị bắt làm phu tù (câu 8-17). Ai-cập chẳng ích lợi chi. Giu-đa sẽ bị chà nát. Hãy 

chép biến cố ấy trong sách, để các thế hệ tƣơng lai thấy rằng nó đã đƣợc dự ngôn. 

Việc xảy ra 100 năm sau, do tay của quân Ba-by-lôn. Có sự khôi phục sau một thời 

kỳ hình phạt (câu 18-26). A-si-ri bị tiêu diệt (câu 27-33). Sau đó ít lâu, đạo quân 

A-si-ri bị đánh bại (37:36), và trong vòng 100 năm sau, đế quốc A-si-ri đã bị tiêu 

diệt.  

31:1-9--- Đức Chúa Trời hứa giải cứu  

Rất nhiều lần Ê-sai quả quyết tỏ lòng tin cậy rằng kết cục Si-ôn sẽ toàn thắng trong 

cuộc khủng hoảng do quân A-si-ri gây nên (37:36), biến cố tƣơng lai đó dƣờng nhƣ 

là bối cảnh của hầu hết mọi câu trong đoạn nầy.  

32:1-20-- Đời trị vì của Đấng Mê-si  

Đang khi Ê-sai mải nghĩ đến kết quả vui mừng do sự giải cứu Si-ôn khỏi tay đạo 

quân A-si-ri và uy tín của nƣớc Ê-xê-chia nhờ đó mà tăng lên rất nhiều, thì ở phía 

xa sự hiện thấy của ông, hiện ra hình ảnh của Vua tƣơng lai thuộc dòng Đa-vít; 

mọi lời tiên tri Cựu Ƣớc chỉ vào Vua ấy, tất cả lịch sử Cựu Ƣớc tiến về phía Vua 

ấy, và dƣới đời trị vì công bình, hạnh phƣớc của Vua ấy, ngƣời và vật sẽ đứng vào 

địa vị xứng đáng, sẽ đƣợc gọi bằng danh hiệu thích hợp. Ta khó tìm thấy mối liên 

lạc trong bài giảng lạc đề cho "những con gái không hay lo" (câu 9-15). Chắc trong 

triều đình có một nhóm phụ nữ quyền thế, không kính sợ Đức Chúa Trời, đã chống 

nghịch mọi điều mà Ê-sai binh vực (3:12, 16-26). Đây dƣờng nhƣ ông có ý nói 

rằng sẽ có một thời kỳ khổ nạn xen vào giữa sự thất bại của đạo quân A-si-ri và đời 

trị vì của Đấng Mê-si. "Rừng" (câu 19) là đạo quân A-si-ri. "Thành" (câu 19) là 

Ni-ni-ve, hoặc những lực lƣợng tội ác tập trung trong thời kỳ sau rốt. "Gieo giống 

ở bên mọi dòng nƣớc" (câu 20): Đó là kỷ nguyên hạnh phƣớc vì nền thạnh vƣợng 

đƣợc phục hồi, hoặc (đang khi chờ đợi kỷ nguyên ấy) là bình tĩnh và kiên nhẫn cứ 

lo tròn phận sự hằng ngày để tỏ lòng tin cậy Đức Chúa Trời.  

33:1-24-- Ngay trƣớc lúc giao tranh  

Đoạn 28 đến 33 liên quan đến những ngày khủng khiếp do quân A-si-ri vây hãm 

thành Giê-ru-sa-lem nhƣ có mô tả ở các đoạn 36 và 37. Đạo quân của San-chê-ríp 

đang cƣớp phá thành thị và thôn quê (câu 8-9). Các cuộc thƣơng thuyết thất bại 

(câu 7). San-chê-ríp đã nhận một số tiền lớn lao (IIVua 2V 18:14-16), nhƣng rồi lại 

bội lời kết ƣớc (câu 8) và vây hãm Giê-ru-sa-lem. Dân chúng đều hoảng sợ (câu 

13-14), trừ ra những kẻ tin cậy Đức Chúa Trời (câu 2, 15-16). Trong cả tình cảnh 

nầy, Ê-sai bình tĩnh đi đây đó, quả quyết với dân chúng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm 

cho quân thù khủng khiếp, và chúng sẽ bỏ lại rất nhiều chiến lợi phẩm (câu 3-4). 

Chính Đức Chúa Trời che chở Giê-ru-sa-lem nhƣ một dòng nƣớc bao quanh, và 

những tàu tan rã của quân thù sẽ chìm ở đó (câu 21-23). Xem các đoạn 36, 37.  
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EsIs 34:1-17-- Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các nƣớc  

Cũng nhƣ đoạn 34, đoạn nầy dƣờng nhƣ là sự hiện thấy về thời kỳ sau rốt. Ê-đôm 

đƣợc dùng làm kiểu mẫu đặc biệt của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Xƣa kia, nó 

đông dân ở và phì nhiêu, nhƣng bây giờ là một trong những chỗ hoang vu nhứt trên 

mặt đất, phần lớn chỉ có thú dữ, chim và rắn ở (câu 10-15). Hãy xem ở dƣới sách 

Áp-đia. Hãy chú ý, Ê-sai đố thách các thế hệ tƣơng lai so sánh lời ông với mọi sự 

sẽ xảy ra trong xứ Ê-đôm (câu 16-17).  

35:1-10-- Ngày Hội Thánh khải hoàn  

Đây là một trong những đoạn quí báu nhứt của Kinh Thánh. Đây là một bài thơ 

đẹp đẽ hiếm có. Đây là bức tranh về thời kỳ sau rốt, là lúc Hội Thánh đã chịu hoạn 

nạn rất lâu rồi, cuối cùng sẽ chói sáng tất cả vinh quang thiên thƣợng của mình. 

Câu 5-6 dƣờng nhƣ là sự hiện thấy về Đấng Christ làm các phép lạ chữa bịnh. Bức 

tranh phu tù hồi hƣơng đi dọc theo đƣờng cái (câu 8-10) chính là một bài tuyệt 

diệu diễn tả mọi ngƣời đƣợc cứu chuộc đang đi đƣờng về ở với Đức Chúa Trời.  

36:1-37:38-- Đạo quân A-si-ri bị đánh bại  

Biến cố nầy đƣợc ghi chép ba lần: Ở đây, IIVua 2V 18:1-19:36 và IISu 2Sb 

32:1-33. Đây là một trong những phép lạ vĩ đại nhứt của Cựu Ƣớc: Trong một 

đêm, đạo quân A-si-ri đã bị lực lƣợng của Thiên đàng trực tiếp tấn công và tiêu 

diệt (EsIs 37:36). Đó là chiến công vĩ đại mà Ê-sai đã nhiều lần quả quyết sẽ xảy ra 

(10:24-34, 17:12-14, 29:5-8, 14, 30:27-33, 31:4-9, 33:3-4, 21-23, 38:6). Các đoạn 

nầy dƣờng nhƣ thuật lẫn lộn hai cuộc xâm lăng. San-chê-ríp thống lãnh quân đội 

của cha, là Sa-gôn, đã xâm lăng nƣớc Giu-đa năm 713 T.C., và chiếm nhiều thành 

của Giu-đa. E-xê-chia nộp tiền cho hắn kéo quân đi. Năm 701 T.C., hắn lại kéo 

quân đến, và lần nầy thiên sứ của Đức Chúa Trời tiêu diệt chúng. Xem ở dƣới II 

Các vua 17.  

38:1-39:8-- Ê-xê-chia lâm bịnh.  

Các sứ giả Ba-by-lôn  

Theo niên biểu, thì hai đoạn nầy ở trƣớc đoạn 37, nhƣng lại đặt ở sau, có lẽ cốt để 

dẫn (39:6) đến các đoạn kế tiếp chép về cuộc lƣu đày qua Ba-by-lôn. Ê-xê-chia lâm 

bịnh 15 năm trƣớc khi qua đời (38:5), nghĩa là năm 721 T.C.. Còn sự giải cứu khỏi 

tay quân A-si-ri thì mãi sau nữa mới xảy ra (38:6). Ê-xê-chia đƣợc lành bịnh một 

cách lạ lùng, thì đã khiến cho ngƣời Ba-by-lôn chú ý (IISu 2Sb 32:31, EsIs 38:7-8). 

Phái đoàn ngoại giao Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem chắc làm cho San-chê-ríp nghi 

ngờ, nên có lẽ hắn đã vội vã xâm lăng lần thứ hai.  

40:1-66:24-- Những Bản Ca Tuyệt Diệu Về Tƣơng Lai  

Hầu suốt cả đời, Ê-sai đã sống dƣới sự hăm dọa của đế quốc A-si-ri khủng khiếp. 

Quân A-si-ri đã hủy diệt nƣớc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc (734 T.C.) và phần sót lại của 
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nƣớc phía Bắc đó (721 T.C.), đã xâm lăng nƣớc Giu-đa (713 T.C.). Và vào khoảng 

701 T.C., chúng đã chiếm cả nƣớc Giu-đa, trừ ra thành Giê-ru-sa-lem. Suốt những 

năm ấy, Ê-sai cứ kiên quyết dự ngôn rằng Giê-ru-sa-lem sẽ đứng vững. Và nó thật 

đã đứng vững. Đó là công nghiệp vĩ đại của đời Ê-sai. Ông đã cứu thủ đô khi sự 

hủy diệt hầu nhƣ chắc chắn. Nhƣng bây giờ cơn khủng hoảng do quân A-si-ri qua 

hết, thì Ê-sai (trƣớc kia đã dự ngôn rằng Giê-ru-sa-lem sau nầy sẽ sa vào tay quân 

Ba-by-lôn -- 39:6-7) lại coi cuộc lƣu đày tại Ba-by-lôn nhƣ một sự trạng hoàn 

thành rồi. Và trong trí óc, ông đứng chung với đoàn phu tù. Các sự hiện thấy của 

ông rõ ràng, đến nỗi ông nói về tƣơng lai chẳng khác chi nói về quá khứ.  

Hai Ê-sai chăng?  

Không một chỗ nào trong sách nầy, hoặc trong Kinh Thánh, hoặc trong truyền 

thoại của dân Do-thái và của tín đồ Đấng Christ, có chép hoặc ngụ ý nói rằng sách 

nầy có hai tác giả, hoặc nhiều hơn. "Ê-sai thứ hai" là do sự tƣởng tƣợng của phái 

phê bình kim thời. Trong Kinh Thánh của chúng ta và đƣơng thời Đức Chúa Trời, 

sách Ê-sai là Một, chớ chẳng phải Hai. Nó không phải là nhiều mảnh ghép lại, 

nhƣng từ đầu đến cuối, đặc điểm của nó là Sự Thống Nhứt tƣ tƣởng bày tỏ bằng 

ngôn ngữ tuyệt vời, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm vĩ đại hơn hết 

xƣa nay. Nếu, theo phái phê bình quả quyết, phần thứ hai do một "tiên tri vô danh" 

của thời kỳ lƣu đày trứ tác, thì thật đáng tiếc quá, vì ta không đƣợc biết tác giả của 

văn phẩm tuyệt mỹ nầy. Chúng tôi không tin rằng có một số "Ê-sai phụ."  

40:1-31-- Những tiếng phán yên ủi  

Một vài câu trong đoạn nầy dƣờng nhƣ là lời của các thiên sứ nói với Ê-sai hoặc 

với nhau, để bày tỏ niềm vui vì những sự lạ lùng dành sẵn cho dân Đức Chúa Trời 

khi đêm tối hoạn nạn dai dẳng đã qua. Sự ngự đến của Đấng Christ là đầu đề của 

câu 1-11. Cả bốn sách Tin Lành trƣng dẫn câu 3-5 để tỏ ra Ngài ngự tới mặt đất 

(Mat Mt 3:3, Mac Mc 1:3, LuLc 3:4-6, GiGa 1:23). Về điểm nầy, ghi nhắc rằng 

Lời Đức Chúa Trời muôn đời vững chắc (câu 6-8), thì có nghĩa các lời hứa tiên tri 

của Ngài không thể nào không ứng nghiệm. Đấng Christ và Thiên đàng là Chắc 

Chắn. Quyền phép vô biên của Đức Chúa Trời và tuổi thanh xuân đời đời của 

những kẻ tin cậy Ngài là đề mục của câu 12-31. Đây thật là một đoạn sách vĩ đại.  

EsIs 41:1-29-- Si-ru dấy lên  

Si-ru không đƣợc chỉ đích danh ở đây, nhƣng ở đoạn 44:28 và 45:1. Không còn 

lầm lẫn chi nữa, ông là "ngƣời dấy lên từ phƣơng Đông" (câu 2) và "ngƣời từ 

phƣơng Bắc" (câu 25). (Các đạo quân từ phƣơng Đông luôn luôn do phƣơng Bắc 

mà vào xứ Pa-lét- tin). Ê-sai qua đời 150 năm trƣớc thời Si-ru; nhƣng đây là một 

sự hiện thấy về Si-ru mau lẹ chinh phục cả thế giới, và ngƣời ta cho rằng cuộc 

chinh phục nầy là do thiên mạng (câu 4). Các nƣớc khủng khiếp trƣớc sự lan tràn 

thình lình của các đạo quân Si- ru, bèn hối hả làm các thần tƣợng (câu 5-7), hy 
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vọng đƣợc chúng bảo hộ. Đức Giê-hô-va hứa che chở dân Y-sơ-ra-ên (câu 8-20), 

rồi Ngài đố thách thần của các dân khác hãy tỏ tài dự ngôn tƣơng lai (câu 21-29). 

Xem thêm ở dƣới đoạn 44.  

EsIs 42:1-25-- Tôi tớ của Đức Giê-hô-va  

Một sự hiện thấy khác về Đấng Mê-si hầu đến và về công việc của Ngài giữa các 

dân (câu 1-17). Lời nầy đã đƣợc trƣng dẫn ở Mat Mt 12:17-21. Nhƣng ở câu 18-25, 

thì tôi tớ của Đức Giê-hô-va lại là quốc gia Y-sơ-ra-ên bị sửa phạt nhiều lần vì cớ 

đui mù và bại hoại.  

EsIs 43:1-28-- Đức Chúa Trời săn sóc dân Y-sơ-ra-ên  

Đức Chúa Trời đã tạo lập dân tộc Y-sơ-ra-ên cho chính mình Ngài. Nhƣng họ luôn 

luôn không vâng lời Ngài. Dầu vậy, họ vẫn là dân tộc của Ngài, và Ngài sẽ hành 

động qua mọi tội lỗi và thống khổ của họ để chứng tỏ rằng một mình Ngài là Đức 

Chúa Trời.  

44:1-45:25 -- Si-ru  

Hai đoạn nầy dự ngôn rằng dƣới đời trị vì Si-ru, dân Y-sơ-ra-ên sẽ từ chốn lƣu đày 

trở về cố hƣơng; cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giê-hô-va có quyền phép vô 

song để Dự Ngôn tƣơng lai. Si-ru, vua Ba-tƣ, trị vì từ 538 đến 529 T.C.. Ông đã 

cho phép dân Do-thái trở về Giê-ru-sa-lem, và ra chiếu chỉ cho phép họ xây lại 

Đền thờ (IISu 2Sb 36:22-23, Exo Er 1:1-4). Ê-sai nói tiên tri từ 745 đến 695 T.C., 

tức là hơn 150 năm trƣớc thời Si-ru. Tuy nhiên, Ê-sai gọi đích danh ông và dự 

ngôn rằng ông sẽ xây lại Đền thờ; vả, đƣơng thời Ê-sai, Đền thờ nầy chƣa bị phá 

hủy. 

Điểm chính của hai đoạn nầy là: Sự Đức Giê-hô-va cao trọng hơn các hình tƣợng 

đƣợc chứng minh bởi Ngài có khả năng dự ngôn tƣơng lai. Ý tƣởng nầy đƣợc lặp 

lại luôn từ đoạn 40 đến đoạn 48- EsIs 41:21-24, 22:8-9, 43:9-13, 44:6-8, 45:20-21, 

46:9-11, 48:3-7. Việc gọi đích danh Si-ru lâu lắm trƣớc khi ông sanh ra đƣợc nêu 

lên làm tỷ dụ về Đức Giê-hô-va có quyền phép để tuyên bố những việc chƣa xảy 

đến (45:4-6). Nếu đây không phải là một Dự Ngôn, thì nó chẳng có ý nghĩa chi hết 

theo phƣơng diện mà nó đƣợc dùng. Các nhà phê bình gán những đoạn nầy cho 

một tác giả sau thời kỳ lƣu đày, thật có những ý kiến kỳ lạ về sự thống nhứt của 

thừa tiếp văn. 

Lời tiên tri làm chứng rằng có Đức Chúa Trời,-- đó là một trong những luận đề 

chánh yếu của Ê-sai. Ông rất thích chế giễu các hình tƣợng và kẻ thờ lạy hình 

tƣợng mà rằng: "Những hình tƣợng nầy mà các dân thờ lạy thậm chí không thể làm 

việc loài ngƣời làm đƣợc. Chúng không thể thấy, hoặc nói, hoặc nghe." Rồi Ê-sai 

nói rằng: "Nhƣng Đức Chúa Trời của chúng ta mà chúng ta thờ phƣợng trong nƣớc 

Y-sơ-ra-ên, chẳng những có thể làm việc loài ngƣời làm đƣợc, mà còn làm đƣợc 

nhiều việc loài ngƣời không thể làm. Ngài có thể phán trƣớc những việc sẽ xảy 
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đến." Đoạn, Ê-sai mời các dân họp hội nghị để so sánh các thần; ông hỏi có dân 

nào có trong nền văn chƣơng của họ những dự ngôn từ thời xƣa về những việc sau 

xảy ra chăng? Ông nói rằng: "Từ đời xƣa, trong quốc sử của chúng ta, có một dòng 

dự ngôn không dứt về các biến cố về sau luôn luôn xảy ra." Bây giờ tôi cũng xin 

hỏi câu mà Ê-sai đã hỏi 2500 năm trƣớc: "Ngoài Kinh Thánh của chúng ta ra, trong 

văn chƣơng của cả thế giới, nào tôn giáo, nào chánh trị, nào triết lý, nào thi ca có 

lời tiên tri nào từ thời xƣa về tất cả lịch sử tôn giáo của một ngƣời nào chăng?" Đó 

há chẳng phải là bằng cớ tỏ ra Kinh Thánh là tác phẩm do một Trí Óc trổi hơn trí 

óc của loài ngƣời, sao?  

46:1-48:22-- Ba-by-lôn suy vong  

Tiếp tục các đoạn 13, 14. Cảnh cáo chớ chịu ảnh hƣởng bởi các thần tƣợng lộng 

lẫy của Ba-by-lôn (46:3-7), chớ ngần ngại tin cậy lời dự ngôn của Đức Chúa Trời 

(46:8-13). Các hình tƣợng và thầy pháp đông đúc của Ba-by-lôn sẽ chẳng có hiệu 

lực gì để chống lại đạo quân của Si-ru (47:12-15). Trái lại, hình tƣợng bằng vàng 

của các thần mà chúng khoe khoang sẽ chẳng có sức gì để cứu thủ đô của chúng, 

và cũng không tự cứu mình đƣợc; hình tƣợng sẽ bị chất trên thú vật và trên xe, chở 

đi làm chiến lợi phẩm (46:1-2). Nhắc lại Đức Chúa Trời có quyền phép độc hữu và 

vô song để dự ngôn và kiểm soát dòng lịch sử. Ngài quở trách dân Y-sơ-ra-ên vì 

không chịu tin cậy Ngài và lời dự ngôn của Ngài, nhƣng luôn luôn có khuynh 

hƣớng nƣơng cậy hình tƣợng. Đây lại long trọng dự ngôn về Ba-by-lôn sụp đổ bởi 

tay Si-ru và về dân Do-thái đƣợc giải phóng. "Ngƣời mà Đức Giê-hô-va yêu" 

(48:14), tức là Si-ru, là một hoàng đế cao thƣợng và công bình phi thƣờng.  

49:1-50:11-- Tôi tớ của Đức Giê-hô-va  

Trong các đoạn trƣớc (40-48), ý tƣởng cốt yếu là: Lời Đức Giê-hô-va dự ngôn 

tƣơng lai là bằng cớ tỏ ra có Đức Chúa Trời. Ở các đoạn 49-55, ý tƣởng chuyên 

chú vào Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Trong một vài khúc sách, tôi tớ dƣờng nhƣ là 

quốc gia Y-sơ- ra-ên; còn trong những khúc khác, Tôi tớ chính là Đấng Mê-si, 

trong Ngài nƣớc Y- sơ-ra-ên đƣợc nhân cách hóa và những lời hứa cho nƣớc ấy sẽ 

đƣợc thành tựu. Hai hạng khúc sách nầy khá lẫn lộn với nhau, và chính thừa tiếp 

văn tỏ cho ta thấy định nói về ai. 

Đây là tiếp tục các ý tƣởng đã súc tích từ trƣớc: 41:8, 42:1, 19, 43:10, 44:1, 2, 21, 

49:3-6, 52:13, 53:11. 

Các đoạn nầy dƣờng nhƣ là lời Tôi tớ nói một mình, xen vào có lời Đức Chúa Trời 

đáp lại, và chuyên luận về nhiệm vụ Ngài dắt đem muôn dân trên thế giới đến cùng 

Đức Chúa Trời.  

51:1-52:14-- Si-ôn đƣợc cứu chuộc và đƣợc khôi phục  

Sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh lƣu đày đau khổ cũng chắc chắn nhƣ các 

công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Đó là một phần kế hoạch đời 
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đời của Đức Chúa Trời: Từ một cặp vợ chồng (51:2), trải qua các đời, Ngài đã xây 

dựng một thế giới đƣợc cứu chuộc có sự vinh hiển vô tận (51:6). 52:1-14 là một 

bài ca về ngày Si-ôn toàn thắng.  

53:1-12 -- Tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Ngƣời chịu thƣơng khó  

Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh đƣợc quí mến hơn hết. Đây là bức tranh 

mô tả Cứu Chúa chịu thƣơng khó. Nó bắt đầu ở 52:13 và có những chi tiết linh 

động đến nỗi ta gần nhƣ tƣởng Ê-sai đang đứng ở chơn Thập tự giá. Cảnh tƣợng rõ 

rệt trong trí óc ông đến nỗi ông dùng thì quá khứ mà tƣờng thuật nó, dƣờng nhƣ nó 

đã xảy ra rồi. Nó không thể thích ứng với một nhơn vật nào khác trong lịch sử. Tuy 

nhiên, đoạn sách nầy đã đƣợc chép 700 năm trƣớc khi Đấng Christ chịu chết trên 

núi Gô-gô- tha.  

54:1-55:13-- Si-ôn đƣợc mở mang rộng lớn  

Vì đã chịu thƣơng khó, nên Tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ làm cho Si-ôn tƣơi trẻ lại, 

có diện tích vô biên và vinh quang vô tận. 55:1-13 là lời Tôi tớ mời cả thế giới vào 

Nƣớc Ngài và chia xẻ ơn phƣớc của Ngài.  

56:1-59:21 -- Các tội lỗi đƣơng thời Ê-sai  

Phạm ngày yên nghỉ; các thủ lãnh Y-sơ-ra-ên tham ăn, mê uống; sự thờ lạy hình 

tƣợng lan tràn và có những lề thói hƣ hoại; câu nệ kiêng ăn, nhƣng làm việc bất 

công hiển nhiên; mọi sự đó chắc chắn sẽ bị báo trả.  

60:1-62:12-- Đấng cứu chuộc Si-ôn  

Bài ca về thời đại Đấng Mê-si, bắt đầu ở 59:20, mô tả kỷ nguyên rao giảng Tin 

Lành khắp thế giới, và hòa lẫn với vinh quang đời đời của Thiên đàng . Đoạn 60 

tiếp tục ý tƣởng của đoạn 49, mô tả các vua và các dân từ bốn phƣơng thế giới họp 

lại để đi đến Si-ôn mà triều kiến Vua Si-ôn. Đây là một trong những đoạn vĩ đại 

nhứt của Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus trƣng dẫn 61:1-3 và phán rằng nó chỉ về 

Ngài (LuLc 4:18). "Tên mới" (EsIs 62:2) của Si-ôn: Ở đoạn 65:15 có nhắc lại rằng 

các tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ đƣợc gọi bằng một "danh khác." Cho tới ngày 

Đấng Christ ngự đến, dân Đức Chúa Trời vẫn đƣợc gọi là "ngƣời Do-thái," hoặc 

"ngƣời Hê-bơ-rơ." Sau đó, họ đƣợc gọi là "Cơ-đốc-nhân" (tín đồ Đấng Christ). 

"Mão triều thiên đẹp đẽ" (62:3). Đối với Đức Chúa Trời, Hội Thánh là nhƣ vậy đó. 

Mặc dầu Hội Thánh hữu hình đã bị hƣ hoại trong tay loài ngƣời và không phải là 

một "mão triều thiên đẹp đẽ," nhƣng đoàn thể các thánh đồ trung tín của Đức Chúa 

Trời thì thật là nhƣ vậy. Suốt cõi đời đời , họ sẽ làm cho Đức Chúa Trời thỏa thích 

và vui vẻ (câu 3-5).  

63:1-64:12-- Lời cầu nguyện của những kẻ bị lƣu đày  

Ta hơi khó hiểu tại sao lại nói đến Ê-đôm ở đây (63:1-6). Hai đoạn nầy, trừ 6 câu 

đầu, có tánh chất một lời cầu xin Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên đang 
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làm phu tù. Ngƣời Ê-đôm, kẻ thù truyền kiếp của dân Giu-đa, đã liên hiệp với quân 

Ba-by-lôn mà hủy phá thành Giê-ru-sa-lem (xem dƣới sách Áp-đia). Vị chiến sĩ 

vấy huyết giày đạp Ê-đôm trong cơn thạnh nộ và "có quyền lớn để cứu rỗi Si-ôn" 

(63:1), giống nhƣ Đức Chúa Trời cứu chuộc Si-ôn trong ba đoạn trƣớc. Ngôn ngữ 

dùng đây là căn bản cho các biểu tƣợng về Chúa tái lâm trong sách KhKh 

19:11-16.  

EsIs 65:1-66:24 -- Các từng trời mới và trái đất mới  

Hai đoạn nầy là Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu nguyện của những kẻ bị lƣu đày 

trong hai đoạn trƣớc. Lời cầu nguyện của họ sẽ đƣợc nhậm. Phần trung tín sót lại 

sẽ đƣợc khôi phục (65:8-10). Còn kẻ chẳng vâng lời sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt 

(65:2-7, 11-12). Các quốc gia mới mẻ sẽ đƣợc dẫn vào ràn chiên (65:1, 66:8). Hết 

thảy sẽ đƣợc gọi bằng một tên mới (65:15). Họ sẽ đƣợc thừa hƣởng các từng trời 

mới và trái đất mới (65:17, 66:22). Trong chế độ mới sẽ không cần Đền thờ hoặc 

của lễ (66:1-4). Ngƣời trung tín và kẻ không vâng lời sẽ phân cách nhau đời đời, - 

ngƣời nầy đƣợc phƣớc đời đời, còn kẻ kia bị hình phạt đời đời (66:22-24). Chính 

Đức Chúa Jêsus đã xác nhận những lời đó (Mac Mc 9:48). Sứ điệp sau chót của 

Phi-e-rơ cho tín đồ Đấng Christ là phải chăm xem các từng trời mới và trái đất mới 

(IIPhi 2Pr 3:10-14). Kinh Thánh lên tới tuyệt điểm sau chót với sự hiện thấy kỳ 

diệu về các từng trời mới và trái đất mới (KhKh 21:1-22:21); vả, sự hiện thấy nầy 

chính là bài giải rộng đoạn 66, sách Ê-sai.  

Tóm Tắt Các Dự Ngôn Của Ê-sai  

Đã đƣợc ứng nghiệm lúc ông còn sống  

Giu-đa đƣợc giải cứu khỏi Sy-ri và Y-sơ-ra-ên (EsIs 7:4-7, 16). 

Sy-ri và Y-sơ-ra-ên bị A-si-ri tiêu diệt (8:4, 17:1-14). 

A-si-ri xâm lăng Giu-đa (8:7-8). 

Ngƣời Phi-li-tin bị khắc phục (14:28-32) 

Mô-áp bị cƣớp phá (15 và 16). 

Ai-cập và Ê-thi-ô-bi bị A-si-ri chiến thắng (20:4). 

A-ra-bi bị cƣớp phá (21:13-17). 

Ty-rơ bị khắc phục (23:1-12). 

Giê-ru-sa-lem đƣợc giải cứu khỏi A-si-ri (xem dƣới đoạn 36). 

Ê-xê-chia đƣợc tăng thọ 15 năm (38:5).  

Đƣợc ứng nghiệm sau khi ông qua đời  

Cảnh phu tù tại Ba-by-lôn (39:5-7). 

Ba-by-lôn bị Sy-ru lật đổ (46:11). 

Ba-by-lôn bị ngƣời Mê-đi và Ê-lam lật đổ (13:17, 21:2, 48:14). 

Ba-by-lôn bị hoang vu vĩnh viễn (13:28-22). 

Si-ru đƣợc gọi đích danh (44:28, 45:1, 4). 
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Si-ru chinh phục thế giới (41:2-3). 

Si-ru giải phóng những phu tù (45:13). 

Si-ru ra lịnh xây lại thành Giê-ru-sa-lem (44:28, 45:13). 

Y-sơ-ra-ên đƣợc khôi phục (27:12-13, 48:20, 51:14). 

Đạo của dân Y-sơ-ra-ên thấm nhuần Ai-cập và A-si-ri (19:18-25). 

Đạo của dân Y-sơ-ra-ên lan tràn khắp thế giới (27:2-6). 

Ty-rơ phải làm phu tù và đƣợc khôi phục (23:13-18). 

Ê-đôm bị hoang vu vĩnh viễn (34:5-17).  

Về Đấng Mê-si một phần đã đƣợc ứng nghiệm, một phần sẽ đƣợc ứng nghiệm  

Sự ngự đến của Ngài (40:3-5). 

Ngài do nữ đồng trinh sanh ra (7:14). 

Miền Ga-li-lê làm sân khấu cho chức vụ của Ngài (9:1-2). 

Ngài là Đức Chúa Trời và làm Vua đời đời (9:6-7). 

Ngài chịu thƣơng khó (53:1-12). 

Ngài phải chết chung với kẻ gian ác (53:9). 

Ngài đƣợc chôn chung với ngƣời giàu (53:9). 

Đời trị vì của Ngài có quyền oai và sự dịu hiền (40:10-11). 

Đời trị vì của Ngài có sự công bình và ban phƣớc lành (32:1-8, 61:1-3). 

Ngài công bình và từ ái (42:3-4, 7). 

Ngài cai trị các dân ngoại (2:2-3, 42:1, 6, 49:6, 55:4-5, 56:6, 60:3-5). 

Ảnh hƣởng rộng lớn của Ngài (49:7, 23). 

Các thần tƣợng sẽ biến mất (2:18). 

Sẽ thực hiện một thế giới không chiến tranh (2:4, 65:25). 

Trái đất bị tiêu hủy (24:1-23, 26:21, 34:1-4). 

Dân Đức Chúa Trời đƣợc gọi bằng một tên mới (62:2, 65:15). 

Sẽ dựng nên các từng trời mới và trái đất mới (65:17, 66:22). 

Ngƣời công bình và kẻ gian ác sẽ phân cách nhau đời đời (66:15, 22-24)  

============================== 

 

Giê-rê-mi  

Đức Chúa Trời Cố Gắng Lần Chót Để Cứu Giê-ru-sa-lem  

Giê-rê-mi sống chừng 100 năm sau Ê-sai. Ê-sai đã cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay 

quân A-si-ri. Giê-rê-mi cố cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay quân  

Ba-by-lôn, nhƣng thất bại  

 

Giê-rê-mi đƣợc kêu gọi làm tiên tri năm 626 T.C.. Giê-ru-sa-lem bị phá hủy một 

phần năm 606 T.C., bị tàn phá thêm năm 597 T.C.; rốt lại, bị thiêu hủy và hoang 
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vu năm 586 T.C.. Giê-rê-mi đã sống trải qua 40 năm khủng khiếp nầy, là lúc nền 

quân chủ kết liễu, quốc gia hấp hối và chết. Ông là một nhân vật sầu thảm, cô đơn, 

truyền sứ điệp sau chót của Đức Chúa Trời cho Thành Thánh đã dính theo các hình 

tƣợng một cách tuyệt vọng và cuồng tín. Ông kêu la không dứt rằng nếu họ ăn năn, 

thì Đức Chúa Trời sẽ cứu họ khỏi tay Ba-by-lôn. 

Nhƣ vậy, A-si-ri là bối cảnh của chức vụ Ê-sai thể nào, thì Ba-by-lôn là bối cảnh 

của chức vụ Giê-rê-mi thể ấy.  

Tình hình quốc nội  

Nƣớc phía Bắc đã sụp đổ, và phần lớn nƣớc Giu-đa cũng đã sụp đổ. Cả hai đã chịu 

hết khổ nạn nầy đến khổ nạn khác, cho đến khi chỉ còn lại thành Giê-ru-sa-lem. 

Nhƣng họ vẫn không kể đến những lời cảnh cáo liên tiếp của các Tiên tri, càng 

ngày càng cứng lòng trong sự thờ lạy hình tƣợng và tội ác. Giờ đoán phạt sắp 

điểm.  

Tình hình quốc tế  

Ba nƣớc A-si-ri, Ba-by-lôn và Ai-cập tranh nhau làm bá chủ thế giới. Trải qua 300 

năm, A-si-ri ở thung lũng phía Bắc sông Ơ-phơ-rát, thủ đô là Ni-ni-ve, đã thống trị 

thế giới; nhƣng lúc nầy nó đã suy yếu. Ba-by-lôn ở thung lũng phía Nam sông 

Ơ-phơ- rát, đã trở nên hùng cƣờng. Ai-cập ở cách 300 dặm về phía Tây nam, trong 

thung lũng sông Ni-lơ, 1000 năm trƣớc, Ai-cập là một cƣờng quốc bá chủ thế giới 

và đã suy yếu, nhƣng nay lại có tham vọng. Vào khoảng giữa chức vụ của 

Giê-rê-mi, Ba-by-lôn đã thắng, phá tan quyền lực của A-si-ri năm 607 T.C., và 2 

năm sau (605 T.C.), đè bẹp Ai-cập tại trận Cạt-kê-mít (Gie Gr 46:2). Và trong 70 

năm, Ba-by-lôn đã thống trị thế giới; trong thời kỳ ấy, dân Do-thái đã lâm cảnh 

phu tù.  

Sứ điệp của Giê-rê-mi  

Ngay lúc đầu, tức là hai mƣơi năm trƣớc khi kết cuộc phân minh, Giê-rê-mi đã 

luôn luôn nhấn mạnh rằng Ba-by-lôn sẽ thắng. Trong mọi lời than phiền đắng cay 

không dứt về sự gian ác của dân Do-thái, ta thấy Giê-rê-mi luôn luôn nhắc lại 

những ý sau đây: 

1. Nƣớc Giu-đa (Do-thái) sẽ bị tiêu diệt bởi Ba-by-lôn toàn thắng. 

2. Nếu nƣớc Giu-đa xây bỏ tội ác mình, thì dẫu sao, Đức Chúa Trời cũng cứu nó 

khỏi bị tiêu diệt bởi tay Ba-by-lôn. 

3. Về sau, khi dƣờng nhƣ chẳng còn hy vọng cho dân Do-thái ăn năn nữa, thì chỉ 

còn một phƣơng tiện chánh trị, là nếu họ đầu phục Ba-by-lôn. ắt sẽ đƣợc dung tha. 

4. Nƣớc Giu-đa bị hủy phá, nhƣng sẽ khôi phục và thống trị thế giới. 

5. Ba-by-lôn đã tiêu diệt nƣớc Giu-đa, thì chính mình nó sẽ bị tiêu diệt, không hề 

chổi dậy nữa.  
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Sự dạn dĩ của Giê-rê-mi  

Giê-rê-mi không dứt khuyên bảo dân Giê-ru-sa-lem hãy hàng phục vua Ba-by-lôn, 

đến nỗi kẻ thù cáo ông là phản quốc. Vì ông khuyên bảo dân chúng nhƣ vậy, nên 

Nê-bu-cát-nết-sa ban thƣởng cho ông: Chẳng những bảo toàn mạng sống ông, 

nhƣng còn hiến ông bất cứ danh vọng nào mà ông muốn nhận, ngay cả một địa vị 

xứng đáng tại triều đình Ba-by-lôn (39:12). Nhƣng Giê-rê-mi nhiều phen kêu la 

lớn tiếng rằng vua Ba-by-lôn đã phạm trọng tội hung tàn vì tiêu diệt dân của Đức 

Giê-hô-va, và bởi trọng tội đó, một ngày kia, Ba-by-lôn sẽ bị hoang vu và sẽ cứ 

hoang vu cho đến đời đời (xem các đoạn 50, 51).  

Các vua Giu-đa đồng thời với Giê-rê-mi  

Ma-na-se (697-642 T.C.).- Trị vì 55 năm. Rất gian ác (xem ở II Sử ký 33). 

Giê-rê-mi sanh ra dƣới đời trị vì của vua nầy. 

A-môn (641-640 T.C.).- Trị vì 2 năm. Đời trị vì lâu dài và gian ác của Ma-na-se, 

cha của ông,đã quyết định số mạng nƣớc Giu-đa. 

Giô-si -a (639-608 T.C.).- Trị vì 31 năm. Vua hiền đức,thực hiện cuộc cải cách lớn 

lao. Giê-rê-mi bắt đầu chức vụ năm thứ 13 của đời trị vì Giô-si-a.Cuộc cải cách chỉ 

có bề ngoài. Trong lòng, nhơn dân vẫn còn khuynh hƣớng thờ lạy hình tƣợng. 

Giô-a-cha (608 T.C.).- Trị vì 3 tháng. Bị đem xuống Ai-cập. 

Giê-hô-gia-kim (608-597 T.C.).- Trị vì 11 năm. Công khai thờ lạy hình tƣợng,liều 

lĩnh bất chấp Đức Giê-hô-va, và là một kẻ thù cay độc của Giê-rê-mi. 

Giê-hô-gia-kin (597 T.C.).- Trị vì 3 tháng, bị đem qua Ba-by-lôn. 

Sê-đê-kia (597-586 T.C.).- Hơi thân thiện với Giê-rê-mi, nhƣng là một vua nhu 

nhƣợc, một dụng cụ trong tay của các quan trƣởng gian ác.  

Niên biểu thời Giê-rê-mi  

627 T.C. Giô-si-a bắt đầu các cuộc cải cách. Xem ở dƣới IISu 2Sb 34:1-33. 

626 T.C. Giê-rê-mi đƣợc Chúa kêu gọi. 

626 T.C. Cuộc xâm lăng của quân Sy-the. Xem ở dƣới Gie Gr 4:1-31. 

621 T.C. Tìm thấy Quyển Sách. Cuộc cải cách lớn lao của Giô-si-a (IIVua 2V 

22:1-23:37). 

608 T.C. Giô-si-a bị Pha-ra-ôn giết tại Mê-ghi-đô. 

607 T.C. Ni-ni-ve bị Ba-by-lôn tiêu diệt (hoặc 612 T.C.?) 

606 T.C. Giu-đa bị Ba-by-lôn khắc phục. Cuộc lƣu đày thứ nhứt. 

605 T.C. Trận Cạt-kê-mít: Ba-by-lôn đè bẹp Ai-cập. 

597 T.C.. Giê-hô-gia-kin bị bắt làm phu tù. 

593 T.C. Sê-đê-kia qua thăm Ba-by-lôn. 

586 T.C. Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy. Nƣớc Đa-vít tạm thời chấm dứt.  

Các tiên tri đồng thời với Giê-rê-mi  

Giê-rê-mi là thủ lãnh của nhóm tiên tri xuất sắc qui tụ nhƣ một chòm sao sáng 
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chung quanh sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. 

Ê-xê-chi-ên, một bạn cùng làm thầy tế lễ, nhƣng hơi trẻ tuổi hơn Giê-rê-mi, cũng 

giảng tại Ba-by-lôn, giữa vòng các phu tù, chính những điều mà Giê-rê-mi giảng 

tại Giê-ru-sa-lem. 

Đa-ni-ên, một ngƣời thuộc về hoàng tộc, cứ giữ đƣợc địa vị ấy trong triều đình 

Nê-bu-cát-nết-sa. 

Ha-ba-cúc và Sô-phô-ni giúp việc Giê-rê-mi tại Giê-ru-sa-lem. 

Đồng thời, Na-hum dự ngôn rằng thành Ni-ni-ve sẽ suy vong. 

Đồng thời, Áp-đia dự ngôn rằng xứ Ê-đôm sẽ bị hủy diệt.  

Niên biểu trong sách Giê-rê-mi  

Các sứ điệp của Giê-rê-mi khi thì có niên hiệu, khi thì không. Những chỗ có chỉ tỏ 

thời gian là: Dƣới đời trị vì của Giô-si-a: Gie Gr 1:2, 3:6. Dƣới đời trị vì của 

Giê-hô-gia-kim: 22:18, 25:1, 26:1, 35:1, 36:1, 45:1. Dƣới đời trị vì của Sê-đê-kia: 

21:1, 24:1, 8, 27:3, 12, 28:1, 29:3, 32:1, 34:2, 37:1, 38:5, 39:1, 49:34, 51:59. Tại 

Ai-cập: 43:7, 8, 44:1. Nhƣ vậy, ta thấy rằng sách nầy không sắp đặt theo thứ tự 

niên đại. Một vài sứ điệp cuối lại ở đầu sách, còn một vài sứ điệp đầu lại ở cuối 

sách. Những sứ điệp nầy truyền bằng miệng, và có lẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trải 

qua lâu năm, rồi sau Giê-rê-mi mới viết ra. Viết cuốn sách nhƣ vậy là một công 

việc lâu dài và khó nhọc. Viết trên những tấm giấy làm bằng da chiên hoặc da dê, 

thật là ít có và tốn kém. Những tấm giấy nầy cuốn quanh cây gậy, thành một cuốn 

sách. Có lẽ một phần vì đó mà sách Giê-rê-mi thiếu thứ tự. Sau khi chép một biến 

cố hoặc một diễn văn, ông mới nhớ lại một bài đã giảng từ mấy năm trƣớc, bèn 

viết ra; và trong một vài trƣờng hợp, ông không đề niên hiệu; bằng cách đó, ông 

viết trọn tấm giấy da đang khi mở nó ra. Về sau, khi nghĩ đến một vài bài giảng 

khác mà muốn viết ra, thì ông phải bắt đầu ở nơi mới ngừng viết trên cuốn giấy da, 

mặc dầu có mạch lạc hay không.  

Gie Gr 1:1-19 -- Giê-rê-mi đƣợc Chúa kêu gọi  

Ông đƣợc kêu gọi làm một công việc khó nhọc và bạc bẽo. Nhƣ Môi-se (XuXh 

3:11, 4:10), ông miễn cƣỡng nhận lấy trách nhiệm. Ông đƣợc kêu gọi lúc còn "là 

con trẻ" (câu 6), có lẽ chừng 20 tuổi. "A-na-tốt" (câu 1), quê hƣơng ông, cách 

Giê-ru-sa-lem 2 dặm rƣỡi về phía Đông bắc, ngày nay gọi là "Anata. " Nhắc đến 

"cây hạnh" (câu 11-12), là cây trổ bông rất sớm lúc mùa xuân, thì có nghĩa rằng 

Đức Chúa Trời sẽ mau lẹ làm thành mọi lời Ngài đặt vào miệng ông. "Nồi nƣớc 

sôi" (câu 13) chỉ về đạo quân Ba-by-lôn. Lời giảng đầu tiên của ông là sự hủy diệt 

bởi tay Ba-by-lôn (câu 14).  

Gie Gr 2:1-37 -- Dân Y-sơ-ra-ên bội đạo  

Trong một lời bi thảm và hăng hái quở trách dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tƣợng một 

cách vô liêm sỉ, ông ví họ với ngƣời vợ bỏ chồng để đi giao du hỗn loạn với bọn 
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đờn ông, làm cho mình thành một con điếm đĩ thô bỉ.  

3:1-25-- Dân Giu-đa còn xấu hơn dân Y-sơ-ra-ên  

Trong đoạn 2, "Y-sơ-ra-ên" chỉ về cả nƣớc. Trong đoạn nầy, nó chỉ về nƣớc phía 

Bắc: 300 năm trƣớc, nƣớc phía Bắc đã phân tách khỏi nƣớc Giu-đa, và 100 năm 

trƣớc, đã bị quân A-si-ri bắt đi làm phu tù. Ám ý (métaphore ) về ngƣời vợ ngoại 

tình đã tiếp theo đoạn 2. Nƣớc Giu-đa đui mù không thấy ý nghĩa sự suy vong của 

nƣớc Y-sơ-ra- ên: Chẳng những họ không ăn năn, nhƣng dƣới đời trị vì lâu dài và 

gian ác của Ma-na-se, họ càng ngày càng sa ngã xuống vực sâu bại hoại. Giê-rê-mi 

dự ngôn rằng Giu-đa và Y-sơ-ra-ên sẽ lại thống nhứt (câu 17-18). Cũng xem 

50:4-5 và OsHs 1:11.  

Gie Gr 4:1-31 -- Nƣớc Giu-đa sắp bị hoang vu  

Đoạn nầy mô tả bƣớc tiến của đạo quân Ba-by-lôn hủy phá thành Giê-ru-sa-lem 

(606-586 T.C.). Một phần có lẽ cũng chỉ về cuộc xâm lăng của quân Sy-the, xảy ra 

trƣớc cuộc xâm lăng của quân Ba-by-lôn ít lâu.  

Cuộc xâm lăng của quân Sy-the  

Chính năm Giê-rê-mi đƣợc kêu gọi (626 T.C.), thì những đạo quân man rợ rất đông 

đúc từ phƣơng Bắc gieo khủng khiếp cho các nƣớc ở Tây nam Á-châu. Chúng 

đánh cho cƣờng quốc A-si-ri đang nghiêng ngã một đòn kinh khủng. Nếu 

Pha-ra-ôn không nộp tiền cho chúng tại Ách-đốt để chúng kéo đi, thì chắc chúng 

đã hủy diệt nƣớc Giu- đa. Rawlinson luận về chúng rằng: "Hết đoàn nầy tới đoàn 

khác của quân Sy-the tràn qua các đèo của dãy núi Caucase; chẳng ai biết chúng từ 

đâu đến và định làm gì. Chúng đóng đen nghịt các đồng bằng phì nhiêu của 

phƣơng Nam. Chúng tiến lên nhƣ một đoàn châu chấu, không sao đếm đƣợc, 

không sao cự địch đƣợc; chúng thấy đất đai ở trƣớc mặt mình nhƣ một cảnh vƣờn, 

nhƣng khi chúng đi qua rồi, thì chỉ còn là một đồng vắng hiu quạnh. Ngƣời già và 

phụ nữ cũng chẳng đƣợc dung tha. Quân xâm lăng tàn sát dân chúng, chẳng chút 

thƣơng xót; tử tế nhứt là chúng bắt họ làm tôi mọi cho chúng. Mùa màng bị ăn hết, 

các bầy sức vật bị đuổi đi hoặc tiêu diệt, làng mạc và nhà cửa bị thiêu hủy; khắp xứ 

hiện ra một cảnh tƣợng quạnh hiu. Sự tàn phá của chúng giống nhƣ sự tàn phá của 

bọn Hung nô khi tràn vào đất Ý, hoặc của quân Bảo-gia-lợi khi xâm lăng các tỉnh 

tốt đẹp nhứt của đế quốc Byzantin. "  

Gie Gr 5:1-30 -- Cả nƣớc Giu-đa hƣ hoại  

Không có một ngƣời nào công bình (câu 1), hoặc trong vòng thƣờng dân, hoặc 

trong vòng các quan trƣởng (câu 4-5). Ai nấy phóng túng, dâm loạn, dầu ngƣời đã 

có vợ, có chồng cũng vậy, chẳng khác gì thú vật (câu 7-8). Họ chế giễu lời tiên tri 

cảnh cáo rằng gần có sự hình phạt (câu 12). Họ hoàn toàn bƣơn theo sự dối gạt, hà 

hiếp và trộm cắp (câu 26-28); họ hoàn toàn lấy sự thúi nát trong chánh phủ làm 
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thỏa mãn (câu 30-31). Xem bí chú về các tiên tri giả (câu 30) ở dƣới đoạn 23.  

6:1-30-- Sự hủy diệt từ phƣơng Bắc tới  

Đây là lời tiên tri linh động mô tả sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem bởi tay quân 

xâm lăng Ba-by-lôn cứng rắn và hung ác (câu 22-26). Về sau, sự hủy phá nầy đã 

xảy ra đƣơng lúc Giê-rê-mi còn sống. Năm nầy qua năm khác, nhiều lần, cũng nhƣ 

ở đây (câu 16-19), ông thiết tha và mạnh mẽ cảnh cáo họ rằng sự ăn năn là cơ hội 

cuối cùng cho họ có thể thoát khỏi bị hủy diệt.  

7:1-34 -- Ăn năn là hy vọng duy nhứt của họ  

Đây là một trong những lời Giê-rê-mi nhƣ xé lòng kêu gọi dân chúng ăn năn, căn 

cứ trên lời Đức Chúa Trời hứa lạ lùng rằng nếu dân chúng chịu lắng tai nghe Đức 

Chúa Trời mình, thì thành Giê-ru-sa-lem sẽ không sụp đổ (câu 5-7). Mặc dầu họ có 

những thói tục gớm ghiếc và đã dựng hình tƣợng ngay trong Đền thờ (câu 30), 

nhƣng họ vẫn mê tín tôn trọng Đền thờ và các cuộc lễ ở đó. Họ dƣờng nhƣ nghĩ 

rằng bất cứ việc gì xảy ra, Đức Giê-hô-va cũng không để cho thành Giê-ru-sa-lem 

bị phá hủy, vì có Đền thờ Ngài ở đó (câu 4-10). Giê-rê-mi nhắc cho họ nhớ gƣơng 

của Si-lô (câu 12-14; xem ở dƣới I Sa-mu-ên 1). 

Đức Chúa Jêsus đã trƣng dẫn lời của Giê-rê-mi để ứng dụng cho Đền thờ đƣơng 

thời Ngài (câu 11, Mat Mt 21:13). "Nữ vƣơng trên trời" (câu 18) là Át-tạt-tê, nữ 

thần chánh yếu của dân Ca-na-an, -- sự thờ lạy nó kèm theo những hình thức vô 

đạo, bại hoại hơn hết. "Hi-nôm" (câu 31-32) là trũng ở phía Nam Giê-ru-sa-lem, tại 

đó, con nít bị thiêu làm của lễ cho Mo-lóc; về sau ngƣời ta dùng tên "Hi-nôm" để 

chỉ về hỏa ngục.  

Gie Gr 8:1-22 -- "Mùa gặt đã qua " (câu 20) 

Giê-rê-mi hoàn toàn nhận thấy những lời kêu gọi và quở trách của mình là vô ích; 

ông bèn nói về sự hoang vu hòng gần của nƣớc Giu-đa mà ông coi nhƣ đã thành sự 

thực rồi (câu 20). "Bới xƣơng" (câu 1): Quân xâm lăng sẽ làm nhƣ vậy để nhạo 

báng các hình tƣợng của Giu-đa. "Các tiên tri giả" (câu 10-11): Chúng nhấn mạnh 

rằng thành Giê-ru-sa-lem chẳng bị nguy hiểm chi hết; đó là một trong những vấn 

đề khó khăn hơn hết cho Giê-rê-mi (xem ở dƣới đoạn 23).  

9:1-26 -- Tiên tri tan vỡ cõi lòng  

Giê-rê-mi là một ngƣời thƣơng khó ở giữa một dân buông theo mọi sự hƣ xấu (8:6, 

9:2-9). Ông khóc lóc ngày đêm vì nghĩ đến sự báo trả khủng khiếp hầu đến. Ông đi 

qua đi lại giữa vòng họ, nài nỉ, khuyên lơn, thuyết phục, hăm dọa và cố xin họ hãy 

xây khỏi tội ác, nhƣng vô ích.  

10:1-25-- Giê-hô-va là Chân Thần  

Dƣờng nhƣ mối đe dọa về quân Ba-by-lôn xâm lăng đã thúc giục nhơn dân nƣớc 

Giu- đa làm việc hăng hái để chế tạo hình tƣợng, tƣởng chừng hình tƣợng cứu họ 
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đƣợc. Nhơn dịp nầy, Giê-rê-mi nhắc họ nhớ rằng công việc họ đang làm đó chẳng 

những không ích lợi gì, song còn khiến cho tội lỗi gớm ghê họ phạm nghịch cùng 

Đức Chúa Trời càng nặng nề hơn.  

11:1-23-- Giao ƣớc bị vi phạm  

Đoạn nầy dƣờng nhƣ thuộc về thời kỳ phản bội, sau khi đọc quyển sách Luật pháp 

mới tìm thấy và sau cuộc cải cách lớn lao của Giô-si-a, nhƣ IIVua 2V 23:1-37 đã 

thuật. Lúc nầy dân chúng đã dựng lại hình tƣợng, và chối bỏ giao ƣớc mà họ vừa 

mới tái lập. Vì Giê-rê-mi quở trách họ, nên họ toan mƣu giết ông đi (câu 9, 21).  

Gie Gr 12:1-17-- Lời than phiền của Giê-rê-mi  

Giê-rê-mi than phiền về các đƣờng lối của Đức Chúa Trời khi ông đối chiếu sự khổ 

nạn của mình với cảnh thạnh vƣợng bề ngoài của những kẻ mà ông giảng nghịch 

đó, -- những kẻ đã chế giễu lời hăm dọa của ông. Đức Chúa Trời đáp rằng 

Giê-rê-mi còn phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa (câu 5, 6), và sự thạnh vƣợng của 

quốc gia gian ác chẳng bao lâu sẽ hết (câu 7-14). Rồi có lời hứa khôi phục trong 

tƣơng lai (câu 15-17).  

13:1-26-- Cái đai mục  

Trong khi giảng, Giê-rê-mi dùng rất nhiều vật tƣợng trƣng (xem ở 19:1). Cái đai 

chắc đƣợc tô điểm đẹp đẽ, và là một phần dễ thấy của y phục Giê-rê-mi đang khi 

ông đi quanh các đƣờng phố Giê-ru-sa-lem. Về sau, nó mục, rách và dơ bẩn, dễ 

làm cho ngƣời ta chú ý. Đang khi đám đông tụ họp chung quanh tiên tri, thì ông 

đƣợc cơ hội mà giải thích rằng: Cũng một thể ấy, dân Giu-đa mà Đức Chúa Trời đã 

mặc lấy để đi lại giữa loài ngƣời, vốn đẹp đẽ, vinh hiển, sẽ mục và bị quăng đi.  

14:1-15:21-- Lời cầu thay của Giê-rê-mi  

Một cơn hạn hán dai dẳng đã làm cho xứ không có thực phẩm. Mặc dầu nhơn dân 

gian ác, cứng cõi đã ghen ghét, giễu cợt, nhạo báng ông, và nhiều lần tìm cách giết 

ông đi, nhƣng Giê-rê-mi cũng đau lòng khi thấy họ khổ sở. Lời ông vì họ cầu xin 

Đức Chúa Trời cất cơn hạn hán đi, theo nhƣ đã chép ở hai đoạn nầy, thật là gần 

giống tinh thần Đấng Christ, ít thấy trong nơi nào khác của Cựu Ƣớc. Ông bền đỗ, 

còn Đức Chúa Trời thì không chuyển động. Kết quả, gần nhƣ có sự bất hòa giữa 

Giê-rê-mi và Đức Chúa Trời. Cái gọi là "Động của Giê-rê-mi" là một trong những 

nơi vắng vẻ mà ngƣời ta cho rằng ông -- giống nhƣ Cứu Chúa biết bao! -- đã lui về 

để than khóc. Hang nầy ở chơn ngọn đồi mà 600 năm sau, ngƣời ta đã trồng Thập 

tự giá của Đức Chúa Jêsus.  

16:1-21-- Đức Chúa Trời cấm Giê-rê-mi cƣới vợ  

Trong một vài trƣờng hợp, đời sống gia đình của các Tiên tri đƣợc dùng để tăng 

cƣờng gánh nặng truyền giảng của họ. Ê-sai và Ô-sê có vợ, và đặt tên con cái để 

bày tỏ những ý tƣởng chánh yếu của mình. Còn Giê-rê-mi thì Đức Chúa Trời 
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truyền cho ông ở độc thân để làm bối cảnh tƣợng trƣng cho những lời ông kiên 

quyết dự ngôn rằng sắp có cuộc tàn sát kinh khủng. "Gây dựng một gia đình thì có 

ích gì chăng? Vì con cái sanh ra sẽ bỏ mạng trong cuộc tàn sát kinh khủng mà 

nhơn dân nƣớc Giu-đa là nạn nhơn." Lại hãy chú ý lời hứa khôi phục trong tƣơng 

lai (câu 14, 15).  

17:1-27-- Tội lỗi của dân Giu-đa không thể bôi xóa đƣợc  

Họ sẽ suy vong, không sao tránh khỏi. Nhƣng lời hứa đƣợc lặp đi lặp lại rằng nếu 

họ chịu quay về với Đức Chúa Trời, thì Giê-ru-sa-lem sẽ tồn tài mãi mãi (câu 

24-15). Việc họ phạm ngày yên nghỉ đã đặc biệt làm mếch lòng Đức Chúa Trời 

(câu 20-27).  

18:1-23-- Đất sét của thợ gốm  

Đây là một thí dụ rất linh động về Đức Chúa Trời có quyền phép để thay đổi vận 

mạng của một quốc gia. Giê-rê-mi dùng thí dụ nầy làm nền tảng cho một lời khác 

kêu gọi dân tộc gian ác hãy sửa lại đƣờng lối của mình, nhƣng vô ích.  

19:1-15-- Cái bình bằng đất  

Đây có thể là một cái bình tuyệt xảo. Giê-rê-mi cố ý đập bể bình trƣớc mặt các thủ 

lãnh Giê-ru-sa-lem: Đó là một cách thức dễ cảm động để rao truyền rằng thành 

kiêu hãnh ấy sắp bị hủy phá. "Tô phết" (câu 6) là góc phía Đông của Hi-nôm (xem 

dƣới đoạn 7). 

Giê-rê-mi còn dùng một vài sự tƣợng trƣng khác để khiến ngƣời ta chú ý đến, tỉ 

nhƣ: Cái đai mục (đoạn 13); ở độc thân (đoạn 16); đất sét của thợ gốm (đoạn 18); 

xiềng và ách (đoạn 27); mua ruộng (đoạn 32).  

20:1-18-- Giê-rê-mi bị cầm tù  

Sau khi đập bể bình trƣớc mặt các thủ lãnh trong trũng Hi-nôm, Giê-rê-mi đi thẳng 

tới Đền thờ, và tại đây, ông bắt đầu giảng cùng một bài đó cho dân chúng. Vì cớ 

ấy, Pha-su-rơ, một chức viên trọng yếu của Đền thờ, bỏ tù ông. "Cùm" (câu 2) là 

một khung gỗ dùng để cột chơn, cổ và tay vào đó, khiến thân thể bị vẹo đi và đau 

đớn vô cùng. Bị khổ hình nầy, Giê-rê-mi lại cất tiếng phiền trách Đức Chúa Trời 

(câu 7-18). Xem ở dƣới đoạn 12.  

21:1-14-- Cuộc vây hãm bắt đầu  

Dầu đoạn nầy ở phần đầu sách, nhƣng lại thuộc về những ngày cuối cùng của đời 

Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia khiếp sợ khi đạo quân Ba-by-lôn kéo đến gần, bèn xin 

Giê-rê-mi kêu cầu với Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi khuyên Sê-đê-kia hãy nộp thành 

cho quân Ba-by-lôn để cứu dân khỏi chết.  

22:1-30-- Cảnh cáo Giê-hô-gia-kim  

Về niên hiệu, đoạn 22 nầy ở trƣớc đoạn 21. Nó thuộc về đời trị vì của 
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Giê-hô-gia-kin, là một vua cứng cỏi, gian ác và hung bạo, làm sỉ nhục cho dân tộc 

Đa-vít. "Sa-lum" (câu 11) chính là Giô-a-cha đã bị bắt qua Ai-cập và chết tại đó 

(IIVua 2V 23:31-34). Sự chết khốn nạn của Giê-hô-gia-kin (câu 18-19) đã đƣợc 

nhắc đến ở 24:6 và IISu 2Sb 36:6. Giê-cô-nia (Giê-hô-gia-kin) "không có con cái" 

(câu 30): Ông thật có con cái (ISu1Sb 3:17, Mat Mt 1:12). Do đó mà Đấng Christ 

xuất hiện, nhƣng ông và chú là Sê-đê-kia, là các vua trần gian cuối cùng ngồi trên 

ngôi Đa-vít. Đó là chung cuộc của nƣớc Giu-đa trong đời nầy.  

Gie Gr 23:1-40-- Các tiên tri giả  

Đây là một lời cay đắng cáo tội các thủ lãnh của dân Đức Chúa Trời. Lời Giê-rê-mi 

gắt gao tố cáo các vua thuộc dòng Đa-vít là một bối cảnh cho sự hiện thấy về Đấng 

Mê-si thuộc dòng Đa-vít sẽ ngự đến: Chính họ là trở lực lớn nhứt cản ngƣời ta tiếp 

nhận lời giảng của Giê-rê-mi. Những kẻ tự nhận là tiên tri của Đức Chúa Trời đã 

nhơn Danh Ngài mà rao truyền sứ điệp riêng và phụng sự quyền lợi riêng của 

mình; chúng la lên rằng: "Giê-rê-mi nói dối. Chúng ta là tiên tri của Đức Chúa 

Trời, và Ngài đã phán dạy chúng ta rằng thành Giê-ru-sa-lem bình an vô sự."  

24:1-10-- Hai giỏ trái vả  

Trái vả tốt tiêu biểu cho những ngƣời quí phái trong dân đã bị bắt qua Ba-by-lôn 

làm phu tù cùng với Giê-hô-gia-kin năm 597 T.C., và trƣớc nữa, trong số ấy có 

Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên. Còn trái vả xấu tiêu biểu cho những ngƣời ở lại 

Giê-ru-sa-lem, toan nhờ Ai-cập viện trợ mà chống lại đế quốc Ba-by-lôn (IIVua 

2V 24:10-20).  

Gie Gr 25:1-37-- Dự ngôn 70 năm làm phu tù  

Lời dự ngôn nầy ở khoảng đầu đời trị vì của Giê-hô-gia-kin (câu 1). Chừng năm 

604 T.C., là lúc thế giới mà ta biết thời đó bắt đầu bị giày xéo dƣới chơn đế quốc 

Ba-by-lôn (câu 15-38). Có điểm kỳ diệu là dự ngôn đúng đế quốc ấy cầm quyền 

bao lâu (câu 11-14, 29:10, IISu 2Sb 36:21, Exo Er 1:1, DaDn 9:2, XaDr 7:5). Một 

lời tiên tri lạ lùng. Nếu không bởi sự khải thị trực tiếp của Đức Chúa Trời, thì 

Giê-rê-mi không làm sao mà biết đƣợc điều ấy.  

Gie Gr 26:1-24-- Giê-rê-mi bị xét xử trƣớc mặt các quan trƣởng  

Các thầy tế lễ và tiên tri giả đã tố cáo ông. Nhƣng Giê-rê-mi có bạn hữu trong vòng 

các quan trƣởng, nhứt là A-hi-cam, đã cứu ông thoát chết. Tuy nhiên, một bạn 

đồng sự của Giê-rê-mi, là tiên tri U-ri, chẳng đƣợc may mắn nhƣ ông (câu 20-24).  

Bí Chú Khảo Cổ: U-ri, Ên-na-than, Nê-đa-bia, Sa-lum  

U-ri chạy trốn qua Ai-cập (câu 20-24). Vua Giê-hô-gia-kin sai Ên-na-than, là một 

quan trƣởng (câu 22, 36:12), qua Ai-cập bắt ông về. 

Một trong những "Bức thƣ La-ki" viết đƣơng thời ấy (xem ở dƣới đoạn 34), có 

nhắc đến "vị chỉ huy quân đội, là Chebariah, con trai của Ên-na-tha, đã đi qua trên 
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đƣờng xuống Ai-cập." Lời nầy dƣờng nhƣ chỉ về việc tƣờng thuật ở câu 20-24. 

"Bức thƣ La-ki" nầy cũng nói đến "bức thƣ của Nê-đa-bia, tôi tớ vua, đã do tiên tri 

trao cho Sa-lum." Nê-đa-bia là cháu nội của vua Giê-hô-gia-kin. Sa-lum 

(Giô-a-cha), là anh của Giê-hô-gia-kin (IIVua 2V 23:30, 34, ISu1Sb 3:15, Gie Gr 

22:11), đã bị bắt qua Ai-cập.  

Gie Gr 27:1-28:16-- Xiềng và ách  

Giê-rê-mi mang ách trên cổ, chẳng khác gì ách bò, và đi khắp thành Giê-ru-sa-lem 

mà nói rằng: Ngƣời Ba-by-lôn sẽ tra ách trên cổ dân nầy nhƣ vậy." Một tiên tri giả, 

tên là Ha-na-nia, mặt chai mày đá, đã bẻ gãy ách ấy (28:10). Hắn bị phạt, phải chết 

trong vòng hai tháng (28:1, 17).  

Gie Gr 29:1-32:44-- Bức thƣ của Giê-rê-mi gởi cho những kẻ bị lƣu đày  

Viết sau khi vua Giê-hô-gia-kin và những ngƣời quí phái trong dân bị bắt qua 

Ba-by-lôn. Ông khuyên bảo họ hãy ở bình an và vâng phục trong cảnh phu tù, và 

hứa rằng sau 70 năm, họ sẽ đƣợc trở về cố hƣơng (câu 10). Nhƣng ngay ở 

Ba-by-lôn, các tiên tri giả, là kẻ thâm thù Giê-rê-mi, vẫn tiếp tục giao tranh với ông 

(câu 21-32). Đoạn 30, 31 -- Bài ca trùng hƣng 

Cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, có kèm những lời dự ngôn về Đấng Mê-si. Bài ca 

nầy do Đức Chúa Trời bảo viết (câu 2), để giữ lại mà so sánh với các biến cố trong 

những thời đại tƣơng lai. 

Tiếng khóc ở Ra-ma (31:15-20) đã đƣợc trƣng dẫn ở Mat Mt 2:17-18, và lời tiên tri 

về sự đau đớn của Bết-lê-hem vì con trẻ ở đó bị tàn sát khi Đấng Christ giáng sanh. 

Đại để mối liên quan dƣờng nhƣ thế nầy: Ra-ma là chỗ mà Giê-rê-mi (đang khóc) 

đƣợc thả ra khỏi đoàn phu tù sắp bị giải qua Ba-by-lôn (Gie Gr 40:1). Nơi nầy 

không xa Bết-lê-hem. Giê-rê-mi hình dung Ra-chên, một tổ mẫu của dân 

Y-sơ-ra-ên, an táng gần đó, đang khóc lóc con cháu bị hạ sát. Ngôn ngữ ông dùng 

đây cốt để làm hình bóng về sự đau khổ khác của Bết-lê-hem có liên quan với Biến 

Cố trong lịch sử thành ấy. 

Giao ƣớc mới (31:31-34). Cựu Ƣớc là truyện tích Đức Chúa Trời đối xử với dân 

tộc Hê-bơ-rơ trên căn bản của giao ƣớc lập tại núi Si-na-i. Đây là một dự ngôn 

minh bạch rằng giao ƣớc Môi-se sẽ đƣợc thay thế bằng một giao ƣớc khác. Sự thay 

thế giao ƣớc Môi-se bằng giao ƣớc Đấng Christ là luận đề chánh yếu của thơ 

Hê-bơ-rơ.  

32:1-44-- Giê-rê-mi mua một khu ruộng  

Việc nầy xảy ra một năm trƣớc khi Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Sự thiêu hủy thành 

phố và sự hoang vu của Giu-đa đã gần lắm. Giữa bóng tối tăm và sự tuyệt vọng của 

giờ phút ấy, Đức Chúa Trời truyền lịnh cho Giê-rê-mi mua một khu ruộng trong 

cuộc lễ công khai và cất kỹ tờ khế, để thêm sức mạnh cho lời ông dự ngôn rằng 

đoàn phu tù sẽ đƣợc hồi hƣơng và đất sẽ lại đƣợc trồng tỉa.  
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33:1-26-- "Nhánh " 

Từ Đa-vít cho đến khi bị lƣu đày, có 20 vua thuộc dòng Đa-vít trị vì nƣớc Giu-đa 

trong 400 năm; phần nhiều các vua nầy rất xấu. Chỉ có mấy vua xứng đáng với 

danh Đa-vít. Trong đoạn 22 và 23, Giê-rê-mi gắt gao tố cáo dòng vua nầy mà Đức 

Chúa Trời đã hứa ban cho Ngôi Đời Đời. Tới đoạn 33 đây, ông nhắc lại và giải 

thích đầy đủ hơn lời tiên tri về Một Vua Cao Trọng gọi là "Nhánh," trong Ngài lời 

hứa sẽ đƣợc ứng nghiệm.  

34:1-22-- Sê-đê-kia tuyên bố tự do  

Trong khi thành Giê-ru-sa-lem bị vây, thì Sê-đê-kia tuyên bố trả tự do cho hết thảy 

tôi mọi, có lẽ để đƣợc ơn của Đức Chúa Trời, nhƣng ông không thi hành đƣợc lời 

tuyên bố ấy.  

Bí Chú Khảo Cổ: Các "Bức thƣ La-ki"  

34:7 có chép rằng thành La-ki và thành A-xê-ca đã bị vua Ba-by-lôn vây hãm đang 

khi vua ấy cũng vây hãm thành Giê-ru-sa-lem. Ngƣời ta tìm thấy nhiều mảnh của 

21 bức thƣ từ một đồn tiền tuyến của La-ki gởi về cho vị tƣớng lãnh phòng thủ 

La-ki trong lúc bị vây hãm. Tìm thấy năm 1935, do phái đoàn khảo cổ Wellcome, 

dƣới quyền điều khiển của ông J.L. Starkey và Huân tƣớc Charles Marston.  

Những thƣ nầy viết ngay trƣớc khi Nê-bu-cát-nết-sa tấn công lần chót bằng cách 

đốt lửa rực trời để thiêu thành ấy. 

Ngƣời ta tìm thấy một đống tro và than ở trên sàn phòng đội vệ binh, là nơi đóng 

cuối cùng của những ngƣời chống giữ La-ki. 

Trong một bức thƣ, vị sĩ quan chỉ huy đồn tiền tuyến nói rằng mình đang "chờ xem 

các ám hiệu từ La-ki" và mình "không thể thấy ám hiệu từ A-xê-ca" (có lẽ thành 

nầy đã bị chiếm rồi). 

Những bức thƣ nầy nói đến và nhắc đích danh một số ngƣời có tên trong bản tƣờng 

thuật của Kinh Thánh: "Ghê-ma-ria," một sĩ quan của vua Sê-đê-kia (Gie Gr 29:3); 

"Gia-a;xa-nia," một võ tƣớng của Nê-bu-cát-nết-sa (IIVua 2V 25:23); "Ma- 

tha-nia," tên cũ của vua Sê-đê-kia (IIVua 2V 24:17); "Nê-ri-gia," cha Ba-rúc, thơ 

ký của Giê-rê-mi (Gie Gr 43:3). Những bức thƣ nầy do một ngƣời đồng thời với 

Giê- rê-mi viết bằng chữ Hê-bơ-rơ cổ điển. Nhƣ tiếng nói từ trong kẻ chết vang 

lên, nó xác nhận truyện tích của Giê-rê-mi.  

Gie Gr 35:1-19-- Gƣơng của những ngƣời Rê-cáp  

Ngƣời Rê-cáp là một chi phái nguồn gốc từ thời Môi-se (ISu1Sb 2:55, Dan Ds 

10:29-32, Cac Tl 1:16, IIVua 2V 10:15, 23). Trải qua các thế kỷ, họ đã triệt để 

sống một đời khắc khổ, giản dị.  

Gie Gr 36:1-32-- Vua đốt sách của Giê-rê-mi  

Lúc nầy Giê-rê-mi đã nói tiên tri đƣợc 23 năm, từ năm thứ 13 đời Giô-si-a tới năm 

bib:Gie_33_1
bib:Gie_34_1
bib:Gie_34_7
bib:Gie_29_3
bib:IIVua_25_23
bib:IIVua_24_17
bib:Gie_43_3
bib:Gie_35_1
bib:ISu_2_55
bib:Dan_10_29
bib:Dan_10_29
bib:Cac_1_16
bib:IIVua_10_15
bib:IIVua_10_23
bib:Gie_36_1


thứ 4 đời Giê-hô-gia-kin. Bây giờ, Chúa truyền bảo ông thâu góp những lời tiên tri 

ấy thành một quyển sách để đọc cho dân chúng nghe, vì lúc nầy Giê-rê-mi không 

đƣợc tự do giảng cho họ nữa (câu 5). Phải mất trên dƣới một năm mới viết xong 

quyển sách (câu 1, 9). Sự đọc sách đã cảm động một vài quan trƣởng rất sâu xa; 

nhƣng vua đã cứng cỏi và liều lĩnh đốt sách đi. Bấy giờ Giê-rê-mi phải chép lại.  

37:1-38:28-- Giê-rê-mi bị bỏ tù  

Thành Giê-ru-sa-lem đang bị vây hãm, thì quân Ba-by-lôn tạm thời rút lui vì quân 

Ai-cập gần kéo tới; có lẽ vì tại Giê-ru-sa-lem thiếu thực phẩm, nên Giê-rê-mi toan 

lìa khỏi đó mà về quê hƣơng, là A-na-tốt. Vì cớ ông bền đỗ khuyên phải đầu hàng 

vua Ba- by-lôn, nên kẻ thù nghịch cho đó là ông toan nhập bọn với quân 

Ba-by-lôn. Vậy, Giê-rê-mi bị bỏ tù vì chúng nghi ông phản quốc, làm tay sai của 

quân Ba-by-lôn. Sê- đê-kia thân thiện với Giê-rê-mi, nhƣng lại là một vua nhu 

nhƣợc.  

39:1-18-- Thành Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy  

Biến cố nầy cũng đƣợc chép ở đoạn 52, ở IIVua 2V 25:1-30 (xem lời chú giải ở 

đó) và ở IISu 2Sb 36:1-23. Nê-bu-cát-nết-sa hay tin Giê-rê-mi đã suốt đời khuyên 

dỗ nhơn dân Giê-ru-sa-lem đầu phục mình, bèn hứa ban cho ông bất cứ danh vọng 

nào mà ông chịu nhận, dầu là một địa vị cao quí tại triều đình Ba-by-lôn cũng đƣợc 

(câu 11-14, Gie Gr 40:1-6).  

40:1-41:18-- Ghê-đa-lia đƣợc lập làm tổng đốc  

Ghê-đa-lia đƣợc Nê-bu-cát-nết-sa lập làm tổng đốc cai trị đám dân còn sót lại ở 

Giu-đa; ông là con trai A-hi-cam, bạn có thế lực của Giê-rê-mi (40:5, 26:24). 

Nhƣng ba tháng sau, ông đã bị mƣu sát (39:2, 41:1).  

Bí Chú Khảo Cổ: Cái ấn của Ghê-đa-lia  

Năm 1935, tại La-ki, trong một lớp tro do Nê-bu-cát-nết-sa thiêu cháy còn lại, ông 

Starkey, nhân viên phái đoàn khảo cổ Wellcome, đã tìm thấy, cùng với những 

"Bức thƣ La-ki," một cái ấn có ghi lời nầy: "Thuộc về Ghê-đa-lia, ngƣời cai quản 

cả nhà." 

Cũng tìm thấy cái ấn của Gia-a-xa-nia (Giê-xa-nia) (Gie Gr 35:3, 40:8, IIVua 2V 

25:23). Ông nầy là một trong những tƣớng lãnh của đạo quân Ghê-đa-lia. Năm 

1932, trong đống di tích của thành Mích-ba, cách Giê-ru-sa-lem 6 dặm về phía Tây 

bắc, là thủ đô của chánh phủ Ghê-đa-lia, W.F. Bade, nhơn viên Thái-bình-dƣơng 

Tôn giáo Học viện, tìm thấy một cái ấn tuyệt mỹ bằng ngọc mã não có ghi: "Thuộc 

về Gia-a-xa-nia, tôi tớ của vua."  

Gie Gr 42:1-43:18-- Đi Ai-cập  

Đám dân còn sót lại sợ Nê-bu-cát-nết-sa trả thù vì đã giết Ghê-đa-lia, bèn chạy 

xuống Ai-cập, mặc dầu có lời Đức Chúa Trời cảnh cáo rõ ràng rằng nếu chạy 
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xuống đó, sẽ bị tuyệt diệt. Họ kéo cả Giê-rê-mi đi theo.  

Bí Chú Khảo Cổ: Tác-pha-nết (43:8-13) 

Đây là một nơi ở biên giới Ai-cập, vừa làm đồn lũy, vừa làm cung điện, trên đƣờng 

đi xứ Pa-lét-tin. Ngƣời ta đã tìm thấy đúng vị trí của nó, ở chừng mƣời dặm về phía 

Tây kinh Suez. Năm 1886, Huân tƣớc Flinders Petrie phát giác di tích của một 

cung điện rộng lớn, phía trƣớc đó có một "sân gạch rộng lớn, lộ thiên." Petrie tin 

rằng đây chính là chỗ Giê-rê-mi đã cất những cục đá lớn (43:8, 9). 

Lại nữa, trong biên niên sử của Nê-bu-cát-nết-sa, ngƣời ta thấy chép rằng ông thật 

đã xâm lăng Ai-cập năm 37 tuổi, tức là năm 568 T.C., -- 18 năm sau khi Giê-rê-mi 

nói tiên tri rằng vua ấy sẽ làm việc ấy (43:10). Ngƣời ta tìm thấy ba bi văn của 

Nê-bu-cát-nết-sa ở gần Tác-pha-nết. Sử gia Josèphe quả quyết rằng 

Nê-bu-cát-nết-sa bắt ngƣời Do-thái từ Tác-pha-nết đi làm phu tù.  

44:1-30-- Lời kêu gọi cuối cùng của Giê-rê-mi  

Đây là ông cố gắng lần chót để thuyết phục họ hãy bỏ sự thờ lạy hình tƣợng và các 

thói tục kèm theo sự thờ lạy ấy; nhƣng ông thất bại. Họ thách đố ông. "Nữ vƣơng 

trên trời" (câu 17) là tà thần Át-tạt-tê, sự thờ lạy nó có kèm theo những hành vi đồi 

bại của phụ nữ, và trong trƣờng hợp nầy, chồng họ cũng ƣng thuận (câu 15, 19). 

Ta không biết Giê-rê-mi qua đời tại đâu và cách nào. Theo một truyền thoại, ông 

đã bị ngƣời Do-thái ném đá chết tại Ai-cập. lại theo một truyền thoại khác, thì 

Nê-bu-cát-nết-sa đã đem ông cùng Ba-rúc từ Ai-cập qua Ba-by-lôn, và ông qua đời 

tại đó.  

45:1-5-- Ba-rúc  

Ba-rúc, thơ ký của Giê-rê-mi, là anh của Sê-ra-gia, quan thị vệ của vua (32:12, 

51:59), và có lẽ là cháu nội của quan tổng đốc Giê-ru-sa-lem (IISu 2Sb 34:8). Vậy, 

ông là một ngƣời có địa vị và có dục vọng cao xa (câu 5). Bây giờ, tại Ai-cập ông 

nhớ lại lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời từ 18 năm trƣớc và lời hứa cho sống. Ông 

đƣợc nhìn nhận là có ảnh hƣởng lớn tới Giê-rê-mi (Gie Gr 43:3). Ông có địa vị cao 

đến nỗi một số sách giả mạo đƣợc gán cho ông, trong số đó có cả ngụy thƣ Ba-rúc 

căn cứ trên khẩu truyền rằng ông đã đƣợc đem qua Ba-by-lôn.  

46:1-28-- Ai-cập  

Mô tả sự bại trận của đạo quân Ai-cập tại Cạt-kê-mít (605 T.C.), ở khoảng giữa đời 

Giê-rê-mi (câu 1-12); và thêm lời tiên tri rằng Nê-bu-cát-nết-sa sẽ xâm lăng Ai-cập 

(câu 13-26). Lời tiên tri nầy thêm vào lời tiên tri ở 43:8-13 (xin xem khúc sách 

nầy). Hơn 100 năm trƣớc, Ê-sai đã nói tiên tri về quân A-si-ri xâm lăng Ai-cập 

(xem ở dƣới Ê-sai 18 đến 20). Ê-xê-chi-ên cũng có nói về Ai-cập (Exe Ed 

19:1-32:32).  

Gie Gr 47:1-7-- Xứ Phi-li-tin  
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Đây là lời tiên tri về quân Ba-by-lôn làm cho xứ Phi-li-tin phải hoang vu, và nói ra 

từ "trƣớc khi Pha-ra-ôn chƣa đánh Ga-xa" (câu 1), -- chắc là nhằm lúc đánh trận 

Mê-ghi-đô (608 T.C.), mà Giô-si-a bị giết, tức là lúc tƣơng lai Ai-cập có vẻ tốt đẹp. 

Lời tiên tri nầy đƣợc ứng nghiệm 20 năm sau, lúc Nê-bu-cát-nết-sa chiếm đất 

Giu-đa. Các tiên tri khác có nói đến xứ Phi-li-tin là: EsIs 14:28-32, AmAm 1:6-8, 

Exe Ed 25:15-17, SoXp 2:4-7, XaDr 9:1-7.  

Gie Gr 48:1-47-- Xứ Mô-áp  

Bức tranh diễn tả sự hoang vu hòng gần của xứ Mô-áp, Mô-áp đã giúp Nê-bu-cát- 

nết-sa đánh nƣớc Giu-đa, nhƣng về sau chính nó lại bị tay vua ấy tàn phá (năm 582 

T.C.). Trải qua nhiều thế kỷ, xứ nầy hoang vu và ít có dân ở; di tích của nhiều đô 

thị chứng tỏ rằng xƣa kia nó rất đông dân. Sự khôi phục của Mô-áp (câu 47) và của 

Am-môn (49:6) có lẽ đã đƣợc thực hiện khi chúng sáp nhập chủng tộc Ả-rập. Một 

số ngƣời Ả-rập đã có mặt tại Lễ Ngũ Tuần, khi ơn phƣớc của Tin Lành đã đƣợc 

công bố cho thế giới lần đầu tiên (Cong Cv 2:11). Hoặc có thể có nghĩa rằng xứ lại 

sẽ đƣợc thạnh vƣợng. Còn có những lời tiên tri khác về xứ Mô-áp: EsIs 15:1-16:14 

Exe Ed 25:8-11, AmAm 2:1-3 SoXp 2:8-11.  

Gie Gr 49:1-39-- Am-môn, Ê-đôm, Sy-ri, Hát-so, Ê-lam  

Một lời tiên tri rằng Nê-bu-cát-nế-sa sẽ chiến thắng những nƣớc nầy, và thật đã xảy 

ra nhƣ vậy. Về phần Am-môn, xin xem ở dƣới Exe Ed 25:1-11 về Ê-đôm, xin xem 

ở dƣới Áp-đia. Đa-mách đã bị Nê-bu-cát-nết-sa cƣớp phá năm 582 T.C..  

Gie Gr 50:1-51:64-- Dự ngôn về đế quốc Ba-by-lôn suy vong  

Đây dự ngôn về Ba-by-lôn suy vong và bị hoang vu vĩnh viễn. Lời lẽ xứng đáng 

với đề tài vĩ đại (51:37-43), cũng nhƣ Ê-sai đã mô tả trƣớc kia (EsIs 13:17-22). 

Ngƣời Mê-đi dẫn đầu số nhiều dân tộc và đƣợc gọi là kẻ chiến thắng (Gie Gr 50:9, 

51:11, 27, 28). Hai đoạn báo cáo sự suy vong của Ba-by-lôn nầy đã đƣợc sao lại 

thành một sách riêng và do một phái đoàn, có vua Sê-đê-kia cầm đầu, đem qua 

Ba-by-lôn, 7 năm trƣớc khi Nê-bu-cát-nết-sa thiêu hủy thành Giê-ru-sa-lem 

(51:59-64), thơ nầy do chính Sê-ra-gia, quan thị vệ của vua, là anh Ba-rúc, thơ ký 

của Giê-rê-mi, đem đi (32:12, 51:59). Đa-ni-ên đã ở Ba-by-lôn 15 năm, và đã nói 

tiên tri cho Nê-bu-cát-nết-sa rằng nƣớc của vua ấy sẽ sụp đổ (DaDn 2:1-49). Phải 

đọc quyển sách nầy trƣớc công chúng, rồi trong một cuộc lễ long trọng, phải quăng 

sách xuống sông Ơ-phơ-rát và nói rằng: "Ba-by-lôn sẽ chìm xuống nhƣ vậy! Nó sẽ 

chẳng còn chổi dậy nữa" (Gie Gr 51:64).  

Gie Gr 52:1-34-- Giu-đa bị bắt làm phu tù  

(Xem IIVua 2V 24:1-25:30)  

===================================== 

Ca Thƣơng  
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Một bản ai ca về sự hoang vu của thành Giê-ru-sa-lem  

Sách nầy bày tỏ sự buồn rầu của Giê-rê-mi vì cớ thành Giê-ru-sa-lem mà ông đã 

hết sức cố cứu; tuy nhiên, ông vẫn có đức tin rằng thành nầy sẽ từ đống hoang tàn 

chổi dậy (CaAc 3:21, 31, 32). Nó nhắc ta nhớ lời Đức Chúa Jêsus than thở về 

thành Giê-ru-sa-lem (Mat Mt 23:37-38, LuLc 19:41, 44). Giê-ru-sa-lem thật đã 

chổi dậy và làm thủ đô của thế giới đƣợc cứu chuộc, có vinh quang đời đời (HeDt 

12:22, KhKh 21:2).  

Phần phụ lục cho sách Giê-rê-mi  

Đoạn cuối cùng của sách Giê-rê-mi luận về sự thiêu hủy Giê-ru-sa-lem và khởi đầu 

cuộc lƣu đày tại Ba-by-lôn. Phải dọc đoạn ấy nhƣ là tiểu dẫn của sách Ca Thƣơng. 

Bản Septante thêm lời mở đầu rằng: "Xảy ra khi dân Y-sơ-ra-ên bị bắt đi làm phu 

tù và thành Giê-ru-sa-lem bị hoang vu, thì Giê-rê-mi ngồi khóc và than vãn về 

Giê-ru-sa-lem bằng bài than vãn nầy, mà rằng." Ngƣời ta cho rằng lời mở đƣờng 

nầy chắc ở bản Hê-bơ-rơ đã dùng để dịch ra bản Septante.  

Tuy nhiên, trong Cựu Ƣớc tiếng Hê-bơ-rơ, sách Ca thƣơng không tiếp theo liền 

sách Giê-rê-mi nhƣ trong Kinh Thánh của chúng ta, nhƣng ở trong bộ sách gọi là 

"Hagiographa " hoặc "Tác phẩm," tức là: "Nhã Ca, Ru-tơ, Ca Thƣơng, Truyền đạo, 

Ê- xơ-tê. Những sách nầy chép thành mấy cuốn riêng, vì đọc ở các lễ khác nhau. 

Cho tới ngày nay, khắp cả thế giới, bất cứ nơi nào có ngƣời Do-thái, họ cũng đọc 

sách Ca thƣơng nầy trong nhà hội nhằm ngày 9, tháng 4 (Gie Gr 52:6), để nhớ lại 

sự hủy phá Giê-ru-sa-lem. Đây là một khúc ca sầu thảm, "mỗi chữ viết bằng nƣớc 

mắt, và mỗi lời viết với tiếng vang của trái tim tan vỡ."  

"Động của Giê-rê-mi " 

Là tên của chỗ ở ngay vách ngoài thành Giê-ru-sa-lem về phía Bắc, tại đó, theo 

truyền thoại, Giê-rê-mi đã khóc lóc đắng cay và viết bản ai ca sầu thảm nầy về 

thành mà mình đã hết sức cố cứu. Động nầy ở dƣới ngọn đồi nay gọi là 

"Gô-gô-tha," chính là ngọn đồi trồng cây Thập tự của Đức Chúa Jêsus. Nhƣ vậy, 

đấng tiên tri đau thƣơng đã khóc ở nơi về sau Cứu Chúa chịu chết.  

Thơ chiết cú theo vần chữ cái  

Sách nầy có 5 bài thơ, mà 4 bài thuộc thể chiết cú, nghĩa là mỗi câu bắt đầu bằng 

một chữ cái của vần Hê-bơ-rơ, cứ theo thứ tự của vần. Đó là một hình thức thi ca 

Hê- bơ-rơ mà ngƣời ta rất ƣa thích, cốt để giúp cho dễ nhớ. Những chữ cái của vần 

Hê-bơ-rơ là: Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Waw, Zayin, Heth, Teth, Yodh, 

Kaph, Lamedh, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Pe, Sadhe, Qoph, Resh, Sin, Taw. 

Trong các đoạn 1, 2, 4 mỗi đoạn có 22 câu, một chữ cái cho mỗi câu. Đoạn 3 có 3 

câu cho mỗi chữ, cộng là 66 câu. Đoạn 5 có 22 câu, nhƣng không theo thứ tự chữ 

cái.  
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Công dụng trực tiếp  

Sách nầy chắc đƣợc trứ tác trong khoảng 3 tháng giữa lúc thành Giê-ru-sa-lem bị 

thiêu hủy và dân sót kéo xuống Ai-cập (Gie Gr 39:2, 41:1, 18, 43:7). Trong thời 

gian nầy chánh phủ đóng đô tại Mích-ba (Gie Gr 40:8), cách Giê-ru-sa-lem chừng 

6 dặm về phía Tây bắc. Có lẽ sách đã đƣợc sao làm nhiều bản, -- bản thì đem 

xuống Ai-cập, bản thì đem qua Ba-by-lôn cho các phu tù học thuộc lòng và hát.  

CaAc 1:1-22-- Si-ôn bị hoang vu  

Tìm đầu đề cho mỗi đoạn không phải là dễ. Những ý tƣởng giống nhau chạy suốt 

các đoạn, duy có lời thì khác: nào cuộc vây hãm khủng khiếp, nào những đống 

hoang tàn, hết thảy do tội lỗi của Si-ôn. Giê-rê-mi sửng sốt, kinh ngạc, tan nát lòng 

và khóc lóc khủng khiếp, không sao yên ủi đƣợc. Một vài chỗ, ông viết nhƣ là 

chính Si-ôn lên tiếng. Ở đoạn nầy, ông đặc biệt nhấn mạnh vào nhiều điểm, trong 

đó có điểm nầy: Vì cớ tội lỗi của mình, nên nhơn dân tự chuốc lấy tai họa (câu 5, 

8, 9, 14, 18, 20, 22).  

2:1-22-- Cơn giận của Đức Chúa Trời  

Ông cho rằng thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá là trực tiếp bởi cơn giận của Đức 

Chúa Trời (câu 1, 2, 3, 4, 6, 21, 22). Giê-ru-sa-lem ở trên núi, và chung quanh có 

núi non bao bọc; dầu đem so sánh với Ba-by-lôn, Ni-ni-ve, Thèbes và Mem-phi, là 

những thành kiến thiết trên đồng bằng, Giê-ru-sa-lem cũng là đô thị đẹp nhứt thời 

đó theo chỗ ta biết, và "là sự đẹp đẽ trọn vẹn" (câu 15). Hơn nữa, Giê-ru-sa-lem là 

thành đƣợc Đức Chúa Trời săn sóc đặc biệt, đƣợc Ngài lựa chọn cho một sứ mạng 

vô song, là môi giới chính cho những đƣờng lối Đức Chúa Trời đối xử với loài 

ngƣời, là thành đƣợc ân huệ và đặc quyền cao nhứt thế giới, đƣợc Ngài yêu mến và 

che chở một cách rất đặc biệt. Hơn nữa, nó có vách lũy kiên cố đến nỗi ai cũng 

tƣởng quân thù không tài nào chiếm đƣợc (4:2). Nhƣng thành nầy của Đức Chúa 

Trời đã hóa ra hƣ xấu, bại hoại hơn Sô-đôm (4:6), và những vách lũy bất khả xâm 

phạm không thể nào chống giữ khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa 

Trời có sự yêu thƣơng vô cùng, không sao dò đƣợc, cũng là Đức Chúa Trời có cơn 

giận khủng khiếp nghịch cùng những ai cố ý cự tuyệt sự yêu thƣơng của Ngài: Đó 

là một giáo lý đƣợc quả quyết và chứng minh rất nhiều lần suốt cả Kinh Thánh.  

3:1-66-- Sự sầu khổ của Giê-rê-mi  

Trong đoạn nầy, Giê-rê-mi dƣờng nhƣ than thở rằng Đức Chúa Trời không kể đến 

ông và lời cầu nguyện của ông (câu 8); Đức Chúa Trời đã "ẩn mình trong mây, đến 

nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua đƣợc" (câu 44). Ông vì chính mình mà nói, 

nhƣng cũng có lúc dƣờng nhƣ nói thay cho dân Y-sơ-ra-ên. Dầu than thở, nhƣng 

ông cũng xƣng Đức Chúa Trời là công bình, và nhìn nhận rằng họ đáng bị hình 

phạt nặng nề hơn nữa (câu 22). Đây là một lời cầu nguyện thảm thƣơng xin Đức 

Chúa Trời lại tỏ lòng thƣơng xót của Ngài, và chẳng phải là hoàn toàn vô hy vọng 
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(câu 21.31, 32). Tuyệt điểm của sách nầy là câu 21-39.  

4:1-5:22-- Những sự đau đớn vì cuộc vây hãm  

Những sự đau đớn nầy đã đƣợc kể ra tóm tắt. Giê-rê-mi không thể không nghĩ đến 

những nỗi khủng khiếp của cuộc vây hãm, nhƣng tiếng kêu la của con trẻ đói khát 

(2:11, 12, 19, 4:4), và những bà mẹ nấu con nhỏ mình mà ăn (2:20, 4:10). 

Mặc dầu có những sự đau đớn khủng khiếp ấy, Giê-ru-sa-lem vẫn không học bài 

cần phải học. Sau cuộc lƣu đày, Giê-ru-sa-lem đã đƣợc xây cất lại, và đƣơng thời 

Đức Chúa Jêsus, nó lại trở thành một đô thị rộng lớn, hùng mạnh và tội lỗi nó lên 

tới tuyệt điểm vì đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời vào Thập tự giá. Rồi tới lúc đạo 

quân La-mã tuyệt diệt Giê-ru-sa-lem (70 S.C.). Xem ở dƣới HeDt 13:1-25.  

================================= 

 

Ê-xê-chi-ên  

Thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ Sự đoán phạt các nƣớc lân cận Sự khôi phục 

Y-sơ-ra-ên "Các ngƣơi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va "  

 

Ê-xê-chi-ên là một tiên tri trong thời kỳ bị lƣu đày. Ông bị đem qua Ba-by-lôn năm 

597 T.C., tức là 11 năm trƣớc khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. 

Y-sơ-ra-ên đã bị quân A-si-ri bắt làm phu tù 120 năm trƣớc: 

734 T.C.. Xứ Ga-li-lê và miền Bắc, miền Đông Y-sơ-ra-ên, bởi tay 

Tiếc-la-Phi-lê-se. 

721 T.C. Xứ Sa-ma-ri là phần sót lại của Y-sơ-ra-ên, bởi tay Sa-gôn. 

701 T.C. 200.000 dân Giu-đa, bởi tay San-chê-ríp. 

Cuộc lƣu đày của dân Giu-đa qua Ba-by-lôn đã thực hiện nhƣ sau đây: 

606 T.C. Một số phu tù bị đem qua Ba-by-lôn, kể cả Đa-ni-ên. 

597 T.C. Thêm phu tù bị bắt qua Ba-by-lôn, kể cả Ê-xê-chi-ên. 

586 T.C. Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy. 

Cuộc lƣu đày nầy kéo dài 70 năm (606-536 T.C.). Ê-xê-chi-ên ở Ba-by-lôn từ năm 

597 T.C. tới rất ít là năm 570 T.C.. Nhƣ vậy, ông đã chịu phần nửa đầu của thời kỳ 

lƣu đày.  

Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên  

Khi Ê-xê-chi-ên tới Ba-by-lôn, thì Đa-ni-ên đã ở đó 9 năm rồi, và đã đƣợc danh 

tiếng lớn. Đa-ni-ên ở trong triều đình, còn Ê-xê-chi-ên ở trong xứ. Có lẽ hai ông 

thƣờng gặp nhau.  

Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi  

Cả hai ông là thầy tế lễ. Giê-rê-mi cao tuổi hơn. Có lẽ Ê-xê-chi-ên là môn đệ của 
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Giê-rê-mi. Khi Ê-xê-chi-ên bị bắt đi khỏi thành Giê-ru-sa-lem, thì Giê-rê-mi đã 

làm xong quá nửa chức vụ. Ê-xê-chi-ên giảng giữa vòng các phu tù những điều mà 

Giê- rê-mi giảng tại Giê-ru-sa-lem, ấy là dân Giu-đa chắc chắn bị hình phạt vì cớ 

tội lỗi của họ.  

Ê-xê-chi-ên và Giăng  

Một vài sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên dƣờng nhƣ kéo dài tới sách Khải Huyền: 

Chê- ru-bin (Exe Ed 1:1-28, KhKh 4:1-11) Gót và Ma-gót (Exe Ed 38:1-23 KhKh 

20:1-15) ăn cuốn sách (Exe Ed 3:1-27, KhKh 10:1-11) thành Giê-ru-sa-lem mới 

(Exe Ed 40:1-48:35 KhKh 21:1-22) sông nƣớc sự sống (Exe Ed 47:1-22, KhKh 

22:1-21).  

"Các ngƣơi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va " 

Đây là một lời cốt yếu trong sách Ê-xê-chi-ên. Chúng ta đếm đƣợc 62 lần chép lời 

nầy: Exe Ed 6:7, 10, 13, 14, 7:4, 9, 27, 11:10, 12, 12:15, 16, 20, 13:9, 14, 21, 14:8, 

15:7, 16:62, 17:21, 24, 20:21, 20, 28, 38, 42, 44, 21:5, 22:16, 22, 23:49, 24:24, 27, 

25:5, 7, 11, 17, 26:6, 28:22, 23, 24, 26, 29:6, 9, 16, 21, 30:8, 19, 25, 26, 32:15, 

33:29, 34:27, 30, 35:4, 9, 12, 15, 36:1, 23, 36, 38, 37:13, 14, 28, 38:16, 23, 39:6, 7, 

22, 23, 28. 

Sứ mạng của Ê-xê-chi-ên dƣờng nhƣ là giải thích và chứng minh hành động của 

Đức Chúa Trời khi Ngài khiến hoặc cho phép dân Y-sơ-ra-ên bị lƣu đày. Ấy vì họ 

đã phạm những sự gớm ghiếc không tả xiết, tức là những sự gớm ghiếc đã gây cho 

nhiều dân tộc khác bị tuyệt diệt. Nhƣng đối với dân Y-sơ-ra-ên, chỉ là sự sửa phạt. 

Vì bị sửa phạt, họ sẽ Biết Rằng Giê-Hô-Va Là Đức Chúa Trời. Và họ thật đã biết. 

Cuộc lƣu đày tại Ba-by-lôn Cứu Chữa dân Do-thái khỏi sự thờ lạy hình tƣợng. Cho 

tới lúc đó, dầu có chi đi nữa, họ cũng vẫn thờ lạy hình tƣợng. Nhƣng từ ngày đó tới 

ngày nay, dầu dân Do-thái phạm tội chi khác, họ cũng không phạm tội thờ lạy hình 

tƣợng nữa.  

Niên biểu của sách Ê-xê-chi-ên  

Then chốt của sách nầy là sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, xảy ra năm 586 T.C.. 

Các lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên có từ 6 năm trƣớc đó, và kéo dài 16 năm sau đó, 

tổng cộng là 22 năm. Trƣớc khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ, bằng cách nầy hoặc cách 

khác, Ê-xê-chi-ên luôn luôn dự ngôn rằng chắc nó sẽ sụp đổ (đoạn 1-24). Sau đó, 

ông nói tiên tri về các quốc gia thờ lạy hình tƣợng ở tiếp cận nƣớc Y-sơ-ra-ên sẽ bị 

lật đổ (đoạn 25-32), về nƣớc Y-sơ-ra-ên sẽ đƣợc khôi phục và đƣợc vinh hiển trong 

tƣơng lai (đoạn 33-48).  

Exe Ed 1:2 Năm thứ 5 Tháng 4 (tháng 7 dƣơng lịch) Ngày 5 592 T.C. 8:1 Năm thứ 

6 Tháng 6 (tháng 9 dƣơng lịch) Ngày 5 591 T.C. 20:1 Năm thứ 7 Tháng 5 (tháng 8 

dƣơng lịch) Ngày 10 590 T.C. 24:1 Năm thứ 9 Tháng 10 (tháng 1 dƣơng lịch) 

Ngày 10 587 T.C. Cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem bắt đầu năm thứ 9, tháng 10, 
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ngày 10 26:1 Năm thứ 11 Tháng 5 (?) (tháng 8 dƣơng lịch) Ngày 1 586 T.C. 29:1 

Năm thứ 10 Tháng 10 (tháng 1 dƣơng lịch) Ngày 12 586 T.C. 29:17 Năm thứ 27 

Tháng 1 (tháng 4 dƣơng lịch) Ngày 1 570 T.C. 30:20 Năm thứ 11 Tháng 1 (tháng 4 

dƣơng lịch) Ngày 7 586 T.C.  

32:1 Năm thứ 12 Tháng 12 (tháng 3 dƣơng lịch) Ngày 1 584 T.C.  

33:21 Năm thứ 12 Tháng 10 (tháng 1 dƣơng lịch) Ngày 5 584 T.C.  

Vì Ê-xê-chi-ên rất cẩn thận ghi niên hiệu các sự hiện thấy của ông, thậm chí ghi 

đúng cả ngày nữa, nên ta phỏng đoán rằng mọi biến cố chép sau một niên hiệu 

nhứt định đều thuộc về niên hiệu ấy, cho tới chỗ ghi một niên hiệu mới.  

1:1-3 -- Nơi ở và niên hiệu của Ê-xê-chi-ên  

Ông bị bắt đi làm phu tù cùng với vua Giê-hô-gia-kin năm 597 T.C. (ông nói về sự 

trạng ấy rằng: Chúng ta bị bắt làm phu tù -- 32:21, 40:1). Ông có vợ (24:15-18) và 

có nhà riêng (8:1). Ông sống giữa đám phu tù, trên bờ sông Kê-ba, là con kinh lớn 

cho tàu chạy, tách khỏi sông Ơ-phơ-rát phía trên Ba-by-lôn và chạy qua thành 

Nippur mà đổ vào sông Ti-gơ-rơ. Nippur cách Ba-by-lôn 50 dặm về phía Đông 

nam, chính là Ca-lách, một trong những thành mà Nim-rốt đã xây cất sau nạn nƣớc 

lụt ít lâu (10:11). Tên A-bíp dƣờng nhƣ là thị trấn Ê-xê-chi-ên cƣ ngụ (3:15, 24). 

Ngƣời ta cho rằng tên A-bíp ở gần Nippur. Trong miền nầy có một làng tên là 

"Kilfil, " là chữ "Ê-xê-chi-ên" trong tiếng Ả-rập; theo truyền thoại, thì ông ở đây 

và cũng đƣợc an táng tại đây. Cách đó chừng 40 dặm, có thành Fara, là nơi, theo 

truyền thoại, Nô-ê đã cƣ ngụ. Có lẽ vì đó mà Ê-xê-chi-ên đã nhắc đến tên Nô-ê 

(14:14, 20). Còn Eridu, vị trí của vƣờn Ê-đen theo truyền thoại, thì chỉ cách xa 100 

dặm. Có lẽ vì đó mà Ê-xê-chi-ên thƣờng nhắc đến vƣờn Ê-đen (28:13, 31:8, 9, 16, 

18, 36:35). 

"Con ngƣời ": Đức Chúa Trời kêu Ê-xê-chi-ên bằng danh hiệu ấy 90 lần. Trong 

sách DaDn 7:13, danh hiệu ấy dùng chỉ về Đấng Mê-si. Đó là phẩm tƣớc mà Đức 

Chúa Jêsus thƣờng dùng để chỉ về Ngài (xem ở dƣới GiGa 1:14). 

Sự hiện thấy và hành động tƣợng trƣng là đặc điểm của sách Ê-xê-chi-ên. Một vài 

hành động tƣợng trƣng của ông có kèm theo những sự đau đớn, buồn thảm, cay 

đắng nặng nề nhứt cho bổn thân ông. Ông phải câm một thời gian lâu (Exe Ed 

3:26, 24:27, 33:22); phải nằm nghiêng một bề suốt hơn một năm (4:5) phải ăn thực 

phẩm kinh tởm (4:15) và vợ ông mà ông hết sức thƣơng mến đã bị cất đi thình lình 

(24:16-18).  

1:4-28 -- Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên về Đức Chúa Trời  

Những "vật sống" đƣợc xác định là "chê-ru-bin" (10:20). Mỗi vật sống đứng giữa 

một cạnh của một hình vuông, sè cánh ra đụng tới các góc của hình vuông. Mỗi 

chê-ru- bin có bốn mặt: mặt ngƣời từ hình vuông nhìn ra phía ngoài; bên hữu là 

mặt sƣ tử; bên tả là mặt bò; phía sau có mặt chim ƣng nhìn vào trung tâm hình 
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vuông. Có bốn cái "bánh xe quay chóng" to lớn (10:6), mỗi bánh xe ở bên cạnh 

một chê-ru-bin. Các bánh xe hình nhƣ bằng lục ngọc thạch, và vành bánh xe đầy 

những mắt. Bốn vật sống nầy chuyển vận từ nơi nọ đến nơi kia nhƣ chớp nhoáng, 

phát ra tiếng động nhƣ đại dƣơng gầm thét. 

Bên trên các vật sống có "một vòng khung giống nhƣ thủy tinh" (câu 22). Trên 

vòng khung có cái ngai bằng bích ngọc. Trên ngai "có hình nhƣ Ngƣời" (câu 26), 

mặc ánh sáng ngời và có cái móng bao bọc. Khung của cảnh trạng nầy là đám mây 

bảo vĩ đại và những chớp lửa quay mau. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Ê-xê-chi-ên 

dƣới hình trạng ấy. Mọi sự nầy có nghĩa chỉ về Ngài vinh hiển, quyền oai, toàn tri, 

toàn năng, tối cao, oai nghiêm và chí thánh. 

Chê-ru-bin đã canh giữ con đƣờng đến cây sự sống (SaSt 3:24). Hình chê-ru- bin 

đƣợc đặt trên hòm giao ƣớc (XuXh 25:18-20) và thêu trên bức màn của Đền tạm 

(XuXh 26:31). Hình chê-ru-bin đƣợc tái tạo trong Đền thờ (IVua 1V 6:23, 29, IISu 

2Sb 3:14). Không cần suy nghĩ rằng những thần tƣợng hình bò tót có cánh và mặt 

ngƣời, hoặc có đầu chim ƣng, đã gợi cho Ê-xê-chi-ên sự hiện thấy về những vật 

sống hỗn hợp nầy. Là thầy tế lễ, ông đã thấy các chê-ru-bin trong Đền thờ. Từ lúc 

ban đầu, các chê-ru-bin liên quan với ý tƣởng trong Kinh Thánh về tƣ cách thiên sứ 

hầu việc Đức Chúa Trời. Trong sách KhKh 4:6, 7, 5:6, 6:1, 6, 7:11, 14:3, 15:7, 

19:4, các chê-ru-bin đều liên quan mật thiết với số phận của Hội Thánh đang đƣợc 

tỏ ra. 

Chê-ru-bin là gì? Ngƣời ta thƣờng nghĩ rằng chê-ru-bin là một ban thiên sứ thể 

hiện các đức tánh của muôn loài có sanh khí và liên hiệp với Đức Chúa Trời trong 

khi Ngài tể trị vũ trụ. Có ngƣời kể chê-ru-bin là tƣợng trƣng cho nhơn loại đƣợc 

cứu chuộc, bày tỏ các quyền năng của thân thể phục sanh. Xem thêm ở 4:6.  

Exe Ed 2:1-3:27-- Sứ mạng của Ê-xê-chi-ên  

Ngay lúc đầu, Đức Chúa Trời cảnh cáo Ê-xê-chi-ên rằng ông đƣợc kêu gọi sống 

một đời chịu khó nhọc và bắt bớ. Sứ điệp mà ông phải giảng thì Ngài trao cho ông 

dƣới hình thức một quyển sách, và Ngài truyền bảo ông phải ăn sách ấy cũng nhƣ 

Giăng vậy (KhKh 10:9). Sách ngọt ngào trong miệng ông, dƣờng nhƣ có nghĩa 

rằng ông thấy vui mừng vì đƣợc làm sứ giả của Đức Chúa Trời, mặc dầu ông phải 

rao truyền một sứ điệp khổ nạn. Ăn quyển sách, hoặc ăn thật hay chỉ ăn trong sự 

hiện thấy, thì có nghĩa là hoàn toàn tiêu hóa nội dung quyển sách đến nỗi sứ điệp 

của nó trở thành một phần của chính mình ông. Ở Exe Ed 3:17-21, Đức Chúa Trời 

dƣờng nhƣ đặt trên vai Ê-xê-chi-ên cái trách nhiệm về số phận của dân tộc ông; 

ông có trung tín truyền giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời, thì mới tránh khỏi trách 

nhiệm. Ông cũng đƣợc cảnh cáo rằng thỉnh thoảng Đức Chúa Trời sẽ bắt ông làm 

thinh (3:26, 24:27, 33:22), cốt để khiến ông cẩn thận, chỉ nói theo nhƣ Ngài truyền 

bảo, chớ không tỏ bày ý tƣởng riêng của mình.  

4:1-7:27-- Tƣợng trƣng cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem  
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Đoàn phu tù đang hy vọng sớm đƣợc trở về Giê-ru-sa-lem; nhƣng đây, trong bài 

giảng đầu tiên, ông linh động cảnh cáo họ rằng thành Giê-ru-sa-lem sắp bị phá hủy, 

chẳng bao lâu sẽ có những phu tù khác nhập bọn với họ, và thời kỳ lƣu đày của họ 

sẽ kéo dài rất ít là 40 năm. Có lẽ 40 năm là con số chẵn, chỉ tỏ một thế hệ. Lúc nầy 

(592 T.C.), một số phu tù đã ở đó 14 năm. 6 năm sau, thành Giê-ru-sa-lem bị thiêu 

hủy. Và kể từ ngày ấy, cuộc lƣu đày còn kéo dài 50 năm nữa (586-536 T.C.). 

Về số 390 năm tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên (4:5), thì bản Septante dịch là 190 năm, 

tức là suýt soát khoảng từ 721 đến 536 T.C.. Nếu đúng là 390 năm, thì 200 năm 

thêm vào sẽ kéo dài thời gian tới thời kỳ đế quốc Hy-lạp của A-lịch-sơn đại đế, 

trong khi chinh phục các xứ, vua nầy đã tỏ ra rất trọng vọng hết thảy ngƣời 

Do-thái. Có ngƣời nghĩ rằng 430 năm (390+40) là thời gian kiều ngụ tại Ai-cập 

(XuXh 12:40), cốt để tƣợng trƣng cho một cuộc lƣu đày thứ hai, giống nhƣ vậy. 

Để làm dấu hiệu về nạn đói kém, Ê-xê-chi-ên đã ăn một thứ bánh kinh tởm làm 

bằng ngũ cốc, mỗi ngày ăn chừng 280 gờ-ram, và uống chừng một lít nƣớc; bánh 

ấy nƣớng bằng phân bò (thƣờng dùng làm nhiên liệu). Suốt cả thời kỳ vây hãm 

Giê-ru- sa-lem, ông nằm nghiêng một bên, hoặc luôn luôn hoặc một phần lớn mỗi 

ngày; nằm nhƣ vậy và ăn uống nhƣ thời đói kém đó, thì bực bội lắm. 

Exe Ed 5:1-17-- Khi cuộc vây hãm đã dứt, để tƣợng trƣng thêm cho số phận dân 

chúng Giê- ru-sa-lem, Đức Chúa Trời truyền lịnh cho Ê-xê-chi-ên cắt tóc, cạo râu, 

đốt một phần, đánh một phần bằng gƣơm, còn thì rải ra theo gió bốn phƣơng. 

6:1-7:27-- Một bản ai ca về đất Y-sơ-ra-ên bị hủy phá và hoang vu; ý chính là bởi 

sự sửa phạt kinh khủng nầy, dân Do-thái sẽ biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.  

Exe Ed 8:1-11:25-- Trong sự hiện thấy, Ê-xê-chi-ên về thăm Giê-ru-sa-lem  

Nhằm tháng 9, năm 591 T.C., tức là 1 năm, 2 tháng sau khi ông đƣợc kêu gọi, vào 

khoảng ông đã chấm dứt cuộc tƣợng trƣng vây hãm thành Giê-ru-sa-lem. Trong 

trạng thái xuất thần nhập hóa (extase ), ông đƣợc chở về thành Giê-ru-sa-lem, tại 

đó Đức Chúa Trời chỉ cho ông thấy những cuộc thờ lạy hình tƣợng gớm ghiếc cử 

hành ngay trong Đền thờ. "Hình tƣợng sự ghen tƣơng" (8:3) có lẽ là tà thần Astarte 

(thần Vệ nữ của ngƣời Sy-ri). Sự thờ lạy thú vật lén lút (8:10) có lẽ là bắt chƣớc 

ngƣời Ai-cập. Dẫn đầu sự thờ lạy nầy là Gia-a-xa-nia (câu 11), con trai Sa-phan, 

thủ lãnh cuộc cải cách dƣới đời trị vì của Giô-si-a (IIVua 2V 22:8). Anh em của 

hắn, tên là A-hi-cam và Ghê-ma-ria, vốn là thiết hữu của Giê-rê-mi (Gie Gr 26:24, 

36:10, 25) ngay khi chính Giê-rê-mi kêu la gớm ghiếc hành động phạm thánh 

(sacrilège ) đó. Tham-mu (Exe Ed 8:14) là tà thần Adonis của ngƣời Ba-by-lôn, 

chồng của thần vệ nữ Sy-ri; sự thờ lạy nó cử hành với những cuộc say sƣa, phóng 

túng, vô đạo. Nhƣ vậy, dầu hết lời cảnh cáo nầy đến lời cảnh cáo khác, hết sự hình 

phạt nầy, đến sự hình phạt khác, nƣớc Giu-đa (xƣa kia hùng mạnh, nhƣng bây giờ 

đã gần tiêu diệt) vẫn cứ sa ngã càng ngày càng thấp trong vòng thờ lạy hình tƣợng 

nhơ nhuốc. Đó là một mùi hôi thúi mà mũi Đức Chúa Trời không chịu đƣợc nữa. 
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9:1-11-- Sự hiện thấy về cuộc tàn sát những kẻ thờ lạy hình tƣợng ở Giê-ru-sa-lem, 

trừ ra những kẻ trung tín có mang dấu của vị thiên sứ kiêm thƣ ký (câu 3, 4). 

10:1-22-- Các chê-ru-bin ở đoạn 1 lại hiện ra, chỉ huy cuộc hủy phá và tàn sát 

thành Giê-ru-sa-lem. 

11:1-25-- Sự hiện thấy về những kẻ phu tù đƣợc khôi phục trong tƣơng lai sau khi 

bị hạ xuống, đƣợc tẩy sạch và đƣợc chữa khỏi thờ lạy hình tƣợng (câu 10, 12). 

Làm xong sứ mạng rồi, Ê-xê-chi-ên đƣợc xe chê-ru-bin chở về nhà ở nơi bị lƣu 

đày, rồi ông thuật lại mọi sự cho các trƣởng lão nghe (8:1, 11:25).  

12:1-28-- Ê-xê-chi-ên dọn đồ đạc trong nhà  

Đây là một hành động tƣợng trƣng khác để càng nhấn mạnh rằng nhân dân thành 

Giê-ru-sa-lem sắp bị bắt làm phu tù. Nó chứa một lời tiên tri tỉ mỉ lạ lùng về số 

phận Sê-đê-kia: Ông bí mật chạy trốn, bị bắt và đem qua Ba-by-lôn mà không thấy 

chi hết (câu 10, 12, 13). 5 năm sau, việc xảy ra đúng nhƣ lời Ê-xê-chi-ên đã nói: 

Sê-đê-kia toan bí mật thoát thân, nhƣng bị bắt, bị móc mắt, và bị đem qua 

Ba-by-lôn (Gie Gr 52:7-11).  

Exe Ed 13:1-23-- Các tiên tri giả  

Có rất nhiều tiên tri giả tại Giê-ru-sa-lem và ở giữa vòng các phu tù (xem 

Giê-rê-mi 23 và 29). Chúng đem hy vọng giả dối phỉnh gạt nhân dân, chẳng khác 

chi xây tƣờng mà chẳng có vữa. "Gối" (câu 18) và "khăn" (câu 21) chắc đã dùng 

trong một thứ nghi lễ yêu thuật.  

14:1-23-- Những kẻ cầu hỏi giả hình  

Đáp lại phái đoàn của những kẻ say mến hình tƣợng, Đức Chúa Trời không dùng 

lời, nhƣng Ngài tiêu diệt Y-sơ-ra-ên đang thờ hình tƣợng một cách mau lẹ và kinh 

khiếp. Ngài không vì cớ một số ít ngƣời trung tín mà dung tha nó nữa. Có lẽ vì cớ 

Đa-ni-ên (câu 14), nên cho tới lúc nầy, Nê-bu-cát-nết-sa còn dung tha 

Giê-ru-sa-lem.  

15:1-8 -- Thí dụ về cây nho  

Không thể lấy trái, hoặc lấy gỗ, chỉ dùng làm củi thôi. Cũng một thể ấy, 

Giê-ru-sa-lem không dùng làm chi đƣợc nữa, chỉ để thiêu hủy đi.  

16:1-63-- Thí dụ về ngƣời vợ ngoại tình  

Đoạn nầy mô tả dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tƣợng rất linh động. Đây dùng hình 

bóng một tân phụ đƣợc chồng yêu dấu, phong làm hoàng hậu, ban cho lụa là, da 

hải cẩu và mọi vật tốt đẹp. Nhƣng rồi nàng mãi dâm với mỗi ngƣời đờn ông đi qua, 

chẳng những không lấy tiền, song còn trả tiền cho các bạn tình của mình nữa. 

Thậm chí làm cho Sô-đôm và Sa-ma-ri phải hổ thẹn. hãy chú ý, ngay trong cảnh 

trạng nầy, vẫn có lời hứa lập giao ƣớc đời đời (câu 60-63).  
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17:1-24-- Thí dụ về hai con chim ƣng  

Con chim ƣng thứ nhứt là vua Ba-by-lôn. "Nhành non rất cao" (câu 4) là vua 

Giê-hô-gia-kin đã bị bắt qua Ba-by-lôn (IIVua 2V 24:11-16) 6 năm trƣớc khi phán 

thí dụ nầy. "Giống của đất ấy" (câu 5, 13) đƣợc đem trồng (câu 5) là Sê-đê-kia 

(IIVua 2V 24:17). Còn chim ƣng thứ hai (câu 7) là vua Ai-cập mà Sê-đê-kia nƣơng 

cậy. Vì cớ phản bội, Sê-đê-kia sẽ bị đem qua Ba-by-lôn, bị hình phạt và chết ở đó 

(câu 13-21). Việc nầy xảy ra 5 năm sau, đúng nhƣ Ê-xê-chi-ên đã nói tiên tri từ 

trƣớc (Exe Ed 12:10-16). "Chồi non" (câu 22-24) mà Đức Chúa Trời trồng về sau, 

trong nhà vua Đa-vít đƣợc khôi phục, đã đƣợc ứng nghiệm trong Đấng Mê-si.  

18:1-32-- "Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết " 

Trong các sách tiên tri, dân nói rất nhiều rằng sự lƣu đày của họ là do tội lỗi chồng 

chất của những thế hệ trƣớc. Thế hệ bị lƣu đày bỏ qua cái thực sự rằng họ "ăn ở 

càng xấu hơn tổ phụ mình" (Gie Gr 7:26), và bây giờ cố đổ lỗi cho ông cha. Đại ý 

của đoạn nầy là Đức Chúa Trời phán xét mỗi ngƣời tùy theo hành vi riêng của họ; 

hơn nữa, hạnh kiểm sau chót của một ngƣời sẽ định đoạt địa vị thật của ngƣời ấy 

trƣớc mặt Đức Chúa Trời (câu 21-24). Đó là một lời thiết tha kêu gọi kẻ ác hãy ăn 

năn (câu 30-32).  

19:1-14-- Bản ai ca về ngôi của Đa-vít sụp đổ  

Dùng hình bóng của một sƣ tử cái. Nhà Đa-vít xƣa kia cao đại và hùng cƣờng, bây 

giờ bị lật đổ. Sƣ tử con thứ nhứt là Giô-a-cha (Sa-lum) bị bắt qua Ai-cập (IIVua 2V 

23:31-34). Sƣ tử con thứ hai (câu 5) là Giê-hô-gia-kin hoặc Sê-đê-kia, cả hai đã bị 

bắt qua Ba-by-lôn (IIVua 2V 24:8-25:7).  

Exe Ed 20:1-44 -- Nhắc lại dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tƣợng  

Hết thế hệ nầy tới thế hệ khác, họ đã dầm mình trong sự thờ lạy hình tƣợng dơ bẩn. 

Hãy chú ý lời tiên tri về sự khôi phục (xem ở dƣới đoạn 37).  

21:1-37-- Bài ca về thanh gƣơm  

Thanh gƣơm sắp rút ra khỏi vỏ để đánh Giê-ru-sa-lem và Am-môn. "Phía Nam" 

(câu 2) là xứ Giu-đa. Nê-bu-cát-nết-sa đƣợc hình dung là đang lƣỡng lự, không 

biết nên tiến đánh nơi nào trƣớc, Giê-ru-sa-lem hay là Am-môn (câu 26). Ông đã 

chọn Giê-ru-sa-lem, và tấn công Am-môn 5 năm sau. "Cho đến chừng nào Đấng 

đáng đƣợc sẽ đến" (câu 32), nghĩa là sự lật đổ ngôi vua Sê-đê-kia sẽ kết liễu nƣớc 

của Đa-vít cho đến khi Đấng Mê-si hiện ra (34:23-24, 37:24, Gie Gr 23:5, 6).  

Exe Ed 22:1-31-- Các tội lỗi của Giê-ru-sa-lem  

Nhiều lần Ê-xê-chi-ên kê khai rõ ràng các tội lỗi của Giê-ru-sa-lem: Tự làm ô uế 

bởi hình tƣợng, đổ huyết, ăn nuốt linh hồn, ức hiếp trẻ mồ côi cha và đờn bà góa, 

khinh cha mẹ, phạm ngày yên nghỉ, cho vay nặng lãi (lời), vu cáo. trộm cắp, tà 

dâm hỗn loạn; còn các quan trƣởng, thầy tế lễ và tiên tri thì ví nhƣ muông sói, 
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tham lam, lợi lộc, bất nghĩa.  

23:1-49-- Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba  

Hai chị em dâm đãng không hề chán. Đây là một thí dụ về tội thờ hình tƣợng của 

dân Y-sơ-ra-ên. Ô-hô-la là Sa-ma-ri, còn Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem. Cả hai đã 

phạm tội tà dâm cho tới lúc già nua. Cả hai bị tiêu diệt bởi các tình nhơn bất chánh 

của chúng. Nhiều lần tình vợ chồng đƣợc dùng để diễn tả mối liên quan giữa Đức 

Chúa Trời và dân Ngài (xem ở dƣới đoạn 16). Tội ngoại tình hỗn loạn chắc đã lan 

tràn rất rộng (16:32, 18:6, 11, 15, 22:11, 23:43, Gie Gr 5:7, 8, 7:9, 9:2, 23:10, 14, 

29:23).  

Exe Ed 24:1-27-- Cái nồi sôi sục sục  

Tƣợng trƣng cho sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem nay đã gần rồi. Thịt lấy từ trong 

nồi đang sôi ra chỉ về các phu tù. Ten rét dính trên nồi chỉ về sự đổ máu và việc vô 

đạo ở trong thành. Nồi trống rỗng lại đặt trên lửa chỉ về thành bị đốt cháy. 

Vợ Ê-xê-chi-ên qua đời (câu 15-24). Việc nầy xảy ra đúng ngày Giê-ru-sa-lem bắt 

đầu bị vây hãm (câu 1, 18, IIVua 2V 25:1). Đó là một dấu hiệu xé lòng đoàn phu 

tù, tỏ ra rằng thành Giê-ru-sa-lem yêu dấu của họ, là sự kiêu hãnh và vinh quang 

của nƣớc họ, bấy giờ bị cất đi khỏi họ. Đó là một điều mà họ không tin rằng có thể 

xảy ra. Ê-xê-chi-ên bắt buộc phải im lặng cho tới ba năm sau, khi đƣợc tin thành ấy 

đã bị thiêu hủy (câu 27, Exe Ed 33:21, 22).  

25:1-17-- Am-môn, Mô-áp, Ê-đôm, Phi-li-tin  

Bốn nƣớc nầy là láng giềng gần nhứt của nƣớc Giu-đa ở các phía Đông, Nam và 

Tây. Ấy là các nƣớc thù nghịch, lấy làm khoái trá khi nƣớc Giu-đa bị quân 

Ba-by-lôn tàn diệt. Ở đây, Ê-xê-chi-ên dự ngôn cho chúng cùng một số phận nhƣ 

vậy, y nhƣ Giê-rê-mi đã dự ngôn (Gie Gr 27:1-7). Nê-bu-cát-nết-sa khắc phục 

ngƣời Phi-li-tin khi chiếm lấy nƣớc Giu-đa, và bốn năm sau, đã xâm lăng 

Am-môn, Mô-áp và Ê-đôm.  

Exe Ed 26:1-28:26-- Thành Ty-rơ, các sự hiện thấy trong năm 586 T.C.  

Những sự hiện thấy về số phận thành Ty-rơ nầy đã đƣợc ban cho Ê-xê-chi-ên cùng 

một năm thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, nghĩa là năm thứ 11 (26:1). Không có ghi 

tháng, nhƣng là sau khi Giê-ru-sa-lem "trở nên hoang vu" (26:2), nhằm tháng 4 

(Gie Gr 52:5, 6) và đang khi thành Ty-rơ chƣa bị Nê-bu-cát-nết-sa tiến đánh (Exe 

Ed 26:7 -- "sẽ đem"). 

26:1-20-- Một lời tiên tri về thành Ty-rơ bị Nê-bu-cát-nết-sa vây hãm và bị hoang 

vu vĩnh viễn. Năm sau (585 T.C.), Nê-bu-cát-nết-sa vây hãm Ty-rơ. Ông mất 13 

năm mới chiếm đƣợc thành nầy (585-573 T.C.). 

Ty-rơ ở cách Na-xa-rét 60 dặm về phía Tây bắc, thật ra là hai thành, một ở trên hòn 

đảo, còn một ở trên đại lục, trong một đồng bằng phì nhiêu và có nhiều sông ngòi, 
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ở chơn phía Tây của dãy núi Li-ban, cách cửa sông Leontes 5 dặm về phía Nam. 

Ty-rơ là một cƣờng quốc hàng hải của thế giới thƣợng cổ, lên tới tuyệt điểm từ thế 

kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 6 T.C.; nó có thuộc địa ở duyên hải Bắc, Tây Phi-châu, ở 

Tây-ban- nha, ở Anh quốc, và kiểm soát nền thƣơng mại Địa-trung-hải; hàng hóa 

của mọi nƣớc đi qua hải cảng của nó. Thành nầy nổi tiếng vì sự huy hoàng và giàu 

có kinh khủng. Vì bị Nê-bu-cát-nết-sa khắc phục, nó không còn là một cƣờng quốc 

độc lập nữa. Về sau, nó bị khắc phục bởi quân Ba-tƣ, rồi bởi A-lịch-sơn đại đế 

(năm 332 T.C.). Vua nầy đã chiếm nó bằng cách đắp một con đê rộng nửa dặm, từ 

đại lục tới hòn đảo. Nó không hề khôi phục đƣợc vinh quang thời xƣa, và trải bao 

nhiêu thế kỷ, chỉ còn là "vầng đá sạch láng,... làm một chỗ ngƣời ta phơi lƣới" 

(26:4, 5, 14). Lạ lùng thay, đã ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên rằng nó 

"không có dân ở nữa" (26:14, 20, 27:36, 28:29)! 

27:1-36-- Ty-rơ, nữ chúa Địa-trung-hải, đƣợc mô tả bằng hình bóng một chiếc tàu 

oai hùng, đẹp đẽ vô song, chở hàng hóa và bửu vật của các nƣớc, nhƣng sắp chìm. 

28:1-19.-- Lật đổ vua kiêu hãnh của thành Ty-rơ; ngự ngai trên hòn đảo không ai 

tới gần và chiếm đƣợc, vua nầy vẫn chế giễu mọi sự hăm dọa cảnh an ninh của 

mình. 

28:20-24.-- Lật đổ thành Si-đôn, ở cách Ty-rơ 20 dặm về phía Bắc. Nó bị Nê- 

bu-cát-nết-sa chiếm cùng một lúc với thành Ty-rơ. 

28:25-26Nƣớc Y-sơ-ra-ên đƣợc khôi phục sau khi các nƣớc lân cận nghịch thù nó 

đã biến mất.  

29:1-32:32-- Ai-cập, sáu sự hiện thấy  

Dự ngôn Nê-bu-cát-nết-sa sẽ xâm lăng Ai-cập, và Ai-cập sẽ trở thành một nƣớc 

kém cỏi suốt cả tƣơng lai. 

Nê-bu-cát-nết-sa xâm lăng và cƣớp phá Ai-cập năm 572 và 568 T.C.. Ai-cập 

không bao giờ khôi phục đƣợc vinh quang thời xƣa, và từ đó đến nay, chỉ đóng 

một vai thấp kém trong lịch sử thế giới. Thật đã ứng nghiệm lời Ê-xê-chi-ên nói 

tiên tri rằng nó "sẽ là một nƣớc yếu hèn hơn hết các nƣớc" (29:15). 

29:1-16.-- Tháng giêng dƣơng lịch, năm 586 T.C.. 6 tháng trƣớc khi Giê-ru-sa-lem 

sụp đổ. 15 năm trƣớc khi Nê-bu-cát-nết-sa xâm lăng Ai-cập. Trong sự hiện thấy 

nầy, Ai-cập đƣợc hình dung là một con cá sấu, cũng nhƣ Ty-rơ đã đƣợc hình dung 

là một chiếc tàu ở đoạn 27. Con cá sấu, vua sông Ni-lơ, là một thần của Ai-cập. 

"40 năm" Ai-cập làm phu tù và bị hoang vu (câu 11, 12). Ấy là gần 40 năm, từ lúc 

Nê-bu-cát-nết-sa khắc phục Ai-cập cho tới khi đế quốc Ba-tƣ dấy lên (536 T.C.) và 

cho phép mọi dân bị bắt làm phu tù đƣợc trở về cố hƣơng. 

29:17-30:19.-- Tháng tƣ dƣơng lịch, năm 570 T.C.; 16 năm sau khi thành 

Giê-ru-sa-lem sụp đổ. 

Sự hiện thấy nầy đƣợc ban cho Ê-xê-chi-ên lâu năm sau 5 sự hiện thấy kia và gần 

lúc Nê-bu-cát-nết-sa tiến vào Ai-cập; nhƣng nó đƣợc đặt vào đây cho vấn đề đƣợc 
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thống nhứt. "Chƣa đƣợc tiền công nào... cho đạo binh mình" (29:18). 

Nê-bu-cát-nết-sa, tôi tớ mà Đức Chúa Trời dùng để hình phạt các dân, đã vây hãm 

thành Ty-rơ suốt 13 năm (585-573 T.C.). So với thời gian vây hãm, thì chiến lợi 

phẩm đã làm cho họ thất vọng, vì rất nhiều ngƣời dân đã đem của cải trốn mất. 

Nhƣng bây giờ tại Ai-cập, ông sẽ đƣợc đền bù (câu 20). "Trong đất Ê-díp-tô sẽ 

không có vua nữa" (30:13), nghĩa là không có ngƣời bổn xứ cầm quyền cai trị quan 

trọng. 

30:20-26.-- Tháng 4 dƣơng lịch năm 586 T.C., 3 tháng trƣớc khi thành 

Giê-ru-sa-lem sụp đổ. "Đã bẻ" (câu 21) có lẽ chỉ về đạo quân của Pha-ra-ôn bị thất 

trận (Gie Gr 37:5-9). 

Exe Ed 31:1-18-- Tháng 6 dƣơng lịch, năm 586 T.C.. 1 tháng trƣớc khi thành 

Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Ai-cập đƣợc cảnh cáo hãy chú ý đến số phận của A-si-ri, 

vốn hùng cƣờng hơn Ai-cập, nhƣng đã suy vong vì tay quân Ba-by-lôn. 

32:1-16.-- Tháng 3 dƣơng lịch, năm 584 T.C.. 1 năm, 8 tháng trƣớc khi 

Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Một bức tranh mô tả Ai-cập và các đồng bạn của nó ở cõi 

chết.  

33:1-20 -- Sự công bình của Đức Chúa Trời  

Lặp lại và thêm vào ý tƣởng đã giải tỏ ở 3:17-21 và 18:5-29.  

33:21-33 -- Hay tin thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ  

Một năm rƣỡi sau khi thành nầy sụp đổ (xem niên biểu ở dƣới 1:1-3). Ê-xê-chi-ên 

đã im lặng từ ngày cuộc vây hãm bắt đầu, tức là một khoảng 3 năm (24:1, 26, 27, 

33:22). Những sự hiện thấy từ đoạn 26 đến đoạn 31 (mà phần nhiều đã đƣợc ban 

cho ông trong khoảng 3 năm nầy và đều nghịch cùng Ty-rơ và Ai-cập), chắc đã 

đƣợc viết ra, chớ không phải nói ra. sau khi nhận đƣợc tin ấy, lời nói đầu tiên của 

Ê-xê-chi-ên là số ít ngƣời gian ác còn sót lại tại nƣớc Giu-đa sẽ bị tuyệt diệt (câu 

23-29). 5 năm sau, Nê-bu-cát-nết-sa bắt thêm 745 phu tù (Gie Gr 52:30). 

Rồi tới một lời chú thích rằng Ê-xê-chi-ên đƣợc đoàn phu tù quí chuộng (câu 

30-33), vì lời giảng của ông hấp dẫn họ; nhƣng họ vẫn chẳng ăn năn.  

Exe Ed 34:1-31-- Một lời tố cáo những kẻ chăn dân Y-sơ-ra-ên  

Đây trực tiếp đổ trách nhiệm về dân Y-sơ-ra-ên bị lƣu đày cho các vua và thầy tế lễ 

tham lam, tàn ác, đã đục khoét dân chúng cùng làm cho họ lầm lạc. Đối với bối 

cảnh, Ê-xê-chi-ên đƣợc sự hiện thấy về Đấng chăn dân Đức Chúa Trời trong tƣơng 

lai, tức là Đấng Mê-si hầu đến, phát xuất từ Đa-vít (câu 15, 23, 24). Dƣới sự chăn 

dắt của Ngài, họ sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa, và sẽ có "cơn mƣa của phƣớc 

lành" (câu 26).  

35:1-15-- Số phận của Ê-đôm  

Nhân dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên lúc nầy đã bị bắt đi, ngƣời Ê-đôm bèn nghĩ rằng 
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đây là một cơ hội để chiếm lấy xứ sở của họ (câu 10, 36:2, 5). Nhƣng 3 năm sau, 

Ê-đôm cũng chung số phận. Xem dƣới sách Áp-đia.  

36:1-38-- Đất Y-sơ-ra-ên sẽ lại có ngƣời ở 

Dầu lúc nầy nó hoang vu, nhƣng một ngày kia, sẽ nên giống nhƣ vƣờn Ê-đen (câu 

35), có ngƣời Giu-đa và ngƣời Y-sơ-ra-ên ở đông đúc (câu 10, 31). Ấy không phải 

vì cớ họ, nhƣng để Danh Đức Chúa Trời đƣợc vinh hiển (câu 23, 32).  

37:1-28-- Sự hiện thấy về hài cốt  

Đây là lời dự ngôn về sự phục sanh quốc gia của dân Y-sơ-ra-ên đang bị tản lạc, về 

họ trở lại cố hƣơng, về Giu-đa và Y-sơ-ra-ên sẽ lại thống nhất dƣới đời trị vì của 

một Vua vĩnh viễn, gọi là "Đa-vít" (câu 24-26). Đây là lời tiên tri rõ ràng rằng dân 

Giu-đa sẽ hối cải, quay về với Đấng Christ, nhƣ Phao-lô đã nói tiên tri ở RoRm 

11:15, 25, 26. 

Sự hiện thấy liên quan đến "cả nhà Y-sơ-ra-ên" (câu 11-22), cả Giu-đa và Y-sơ-ra- 

ên. Sách E-xơ-ra và sách Nê-hê-mi thuật lại các phu tù Giu-đa hồi hƣơng, nhƣng 

không nói chi hết đến các phu tù Y-sơ-ra-ên hồi hƣơng. Tuy nhiên, những ngƣời 

hồi hƣơng đều gọi là "Y-sơ-ra-ên: (Exo Er 9:1, 10:5, NeNe 9:2, 11:3). Ông Geikie 

nói rằng phần dân Y-sơ-ra-ên còn sót đã từ A-si-ri trở về và định cƣ tại xứ Ga-li-lê. 

Nhƣng ta không thể nói rằng trong lịch sử quá khứ có gì làm ứng nghiệm lời tiên 

tri nầy tới một mức vừa phải. Sự ứng nghiệm còn ở tƣơng lai. 

Ngƣời ta không đồng ý kiến về điểm nầy: Phải giải thích những lời nầy đúng nghĩa 

đen và ứng dụng cho dân Do-thái tới mức nào, và phần nào có thể làm "hình bóng" 

cho giao ƣớc Đấng Christ về đại cƣơng (câu 26-28). Không phải luôn luôn dễ phân 

biệt rõ ràng cái gì phải hiểu theo nghĩa đen và cái gì phải hiểu theo nghĩa bóng. Thí 

dụ, cuộc đại chiến của Gót và Ma-gót ở đoạn 38, 39, sẽ xảy ra sau nầy, thì dƣờng 

nhƣ không thể đánh thực sự bằng "những cung và tên, những giáo và sào" (Exe Ed 

39:9). "Đa-vít" (37:24) không phải thật là Đa-vít, mà là Đấng Mê-si. Danh từ 

"Y-sơ-ra-ên" trong Tân Ƣớc dầu thƣờng dùng cho ngƣời Do-thái, song thỉnh 

thoảng cũng áp dụng cho tín đồ Đấng Christ (GaGl 6:16), và cũng có tỏ ra rằng 

ngƣời dân ngoại đƣợc bao hàm trong ý nghĩa ấy (GaGl 3:7-9, 29, RoRm 2:28-29, 

4:13-16, Phi Pl 3:3). Nhƣ vậy, sự hiện thấy về xứ sở lại có dân ở, về quốc gia đƣợc 

phục hƣng và vinh quang nầy dầu có nghĩa đen rõ rệt là thích ứng lắm, song theo 

một phƣơng diện, cũng có thể là bức tranh tƣợng trƣng cho trái đất đƣợc đổi mới; 

ấy cũng nhƣ sách Khải Huyền dùng một thành đẹp đẽ trên đất làm hình bóng mô tả 

Thiên đàng vậy (KhKh 21:1-22). các lời tiên tri trong Kinh Thánh về tƣơng lai 

thƣờng đƣợc mô tả bằng những danh từ thông dụng đƣơng lúc ấy. Chúng tôi nghĩ 

trong những khúc sách giống nhƣ khúc sách nầy, có cả nghĩa đen và nghĩa bóng; 

ấy cũng nhƣ những sách Ma-thi-ơ, đoạn 24, một vài lời của Đức Chúa Jêsus dƣờng 

nhƣ chỉ về cả sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem và lúc tận thế, biến cố nầy làm hình 

bóng cho biến cố kia. 
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Đấng Mê-si là trung tâm các sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên về tƣơng lai dân 

Y-sơ-ra- ên. Ông gọi Ngài là "Vua" (Exe Ed 34:23, 24, 37:24, 25, 44:3, 45:7, 

46:16, 17, 18, 48:21).  

38:1-39:29-- Gót và Ma-gốc  

Gót là vua của xứ Ma-gốc. SaSt 10:2, Ma-gốc, Mê-siếc, Tu-banh và Gô- me đƣợc 

kê khai là con của Gia-phết, và đã sáng lập nhóm quốc gia ở phƣơng Bắc. Ở Exe 

Ed 27:13, Mê-siếc và Tu-banh đƣợc ghi là kẻ bán tôi mọi cho thành Ty- rơ; và 

đoạn 32:26 ghi chúng là những dân chuyên làm giặc cƣớp thời xƣa. Có ngƣời 

tƣởng rằng Rô-sơ nghĩa là nƣớc Nga; ngƣời khác lại cho là không biết đúng chỉ về 

ai. Có ngƣời tƣởng rằng Mê-siếc nghĩa là Mạc-tƣ-khoa (thủ đô nƣớc Nga), hoặc 

Moscovie, một tên của nƣớc Nga thời xƣa, hoặc một dân tộc gọi là Moschi mà các 

bi văn A-si-ri có ghi là ở miền núi Caucase. Lại có ngƣời cho rằng Tu-banh là 

Tobolsk, một đô thị ở Tây-bá-lợi-á, hoặc một dân tộc gọi là Tibareni, ở bờ 

Đông-nam của Hắc-hải. Có ngƣời cho rằng Gô-me là dân Cimmériens từ phƣơng 

Bắc tràn vào miền núi Caucase đƣơng thời đế quốc A-si-ri và chiếm nhiều nơi 

thuộc Tiểu-Á-tế-á, nhƣng rồi bị đánh lui. Còn Tô-ga-ma thì ngƣời ta cho là xứ 

c-mê-ni. Bất cứ các dân tộc nầy thật là ai, Ê-xê-chi-ên cũng nói rằng họ "ở phía cực 

Bắc" (38:6, 15, 39:2), và ta biết khá chắc chắn rằng ông có ý nói đến những dân tộc 

ở bên kia dãy núi Caucase. Nhìn qua bản đồ, ta cũng thấy rõ rằng trong trí óc ông 

nghĩ đến phần thế giới ngày nay gọi là nƣớc Nga. Các dân tộc nầy vốn dã man, và 

trong cổ văn, họ đƣợc gọi chung là ngƣời Sy-the (CoCl 3:11). Vào khoảng 

Ê-xê-chi-ên sanh ra, miền Tây-nam Á-châu bị những đoàn quân Sy-the đông đảo 

từ phƣơng Bắc tràn vào và khủng bố (xem "Cuộc xâm lăng của ngƣời Sy-the" ở 

dƣới Giê-rê-mi 4). Những đồng bạn cao tuổi hơn Ê-xê-chi-ên còn nhớ rõ những nỗi 

khủng khiếp do chúng gây nên. 

Trong hai đoạn nầy, Ê-xê-chi-ên dự ngôn một cuộc xâm lăng khác của ngƣời 

Sy-the, hung bạo hơn bội phần: Chúng liên minh với các dân tộc ở Đông-phƣơng 

(Exe Ed 38:5) mà tràn vào Đất Thánh, đánh dân Y-sơ-ra-ên mới đƣợc khôi phục. 

Biến cố nầy xảy ra "trong những năm sau rốt" (38:8), hình nhƣ đƣơng thời kỳ của 

Đấng Mê-si. Nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ dân Ngài, chúng sẽ bị thảm bại đến nỗi 

khí giới của chúng đủ dùng làm củi trong 7 năm (39:9), và phải mất 7 tháng mới 

chôn hết tử thi của chúng (39:14). 

Có ngƣời giải thích lời dự ngôn nầy theo nghĩa đen là cuộc tấn công hùng hậu cuối 

cùng của các dân ngoại vào dân Do-thái, trong thời kỳ sau rốt. Ngƣời khác lại cho 

đó là hình bóng tiên tri về sự đắc thắng cuối cùng của Nƣớc Đức Chúa Trời trên 

các lực lƣợng của tội ác. 

Trong sách Khải Huyền, những chữ "Gót" và "Ma-gốc"(1) dùng để chỉ về mọi 

nƣớc dự phần cuộc tấn công hung hăng cuối cùng của quỉ Sa-tan vào dân Đức 

Chúa Trời (KhKh 20:7-10).  
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Exe Ed 40:1-48:35-- Đền thờ đƣợc xây lại  

Tháng 4 dƣơng lịch, năm 572 T.C.. Vào khoảng Lễ Vƣợt Qua. 14 năm sau khi 

thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Ê-xê-chi-ên trở về thăm Giê-ru-sa-lem lần thứ hai 

trong sự hiện thấy; lần thứ nhứt xảy ra 19 năm trƣớc (8:1-13), để thi hành sứ mạng 

tuyên án hủy diệt thành ấy. Lần nầy cốt để chỉ rõ sự trùng tu Giê-ru-sa-lem, phần 

lớn xác định các chi tiết của Đền thờ. 

Sự hiện thấy nầy chẳng đƣợc ứng nghiệm khi dân Do-thái từ Ba-by-lôn trở về cố 

hƣơng. Rõ ràng lắm, nó dự ngôn về thời kỳ Đấng Mê-si. 

Có ngƣời giải thích sự hiện thấy nầy theo nghĩa đen rằng: Một ngày kia, 12 chi 

phái lại sẽ ở trong xứ, sẽ đƣợc phân chia xứ đúng nhƣ có tỏ đây, và Đền thờ sẽ 

đƣợc xây cất lại đúng nhƣ mọi đặc điểm minh xác đây, cũng sẽ có dâng thú vật làm 

của lễ thật. Họ gọi Đền thờ nầy là "Đền thờ của thời kỳ 1000 năm hòa bình." 

Ngƣời khác lại giải thích theo nghĩa bóng, cho là một tỉ dụ nói trƣớc về cả kỷ 

nguyên đạo Đấng Christ, dƣới hình bóng một quốc gia đƣợc phục sanh, trùng hƣng 

và vinh hiển. 

Dầu có nhiều sự đổi khác, nhƣng về đại thể, Đền thờ trong sự hiện thấy của Ê-xê- 

chi-ên, với những hành lang, cách sắp đặt và bày biện, theo đúng kiểu mẫu tổng 

quát của Đền thờ do Sa-lô-môn xây cất. 

Đức Chúa Trời "sẽ ở đời đời" trong Đền thờ nầy (43:7). Lời lẽ nầy hầu nhƣ không 

thể xác định là một Đền thờ thật bằng vật chất. Nó chắc phải chỉ bóng về một cái 

gì, vì trong sách GiGa 4:21-24, Đức Chúa Jêsus đã bãi bỏ sự thờ phƣợng trong Đền 

thờ, và ở trên trời, sẽ chẳng có Đền thờ (KhKh 21:22). 

Các của lễ (Exe Ed 45:9-46:24). ta tự hỏi tại sao phải có các của lễ dƣới đời trị vì 

của "Vua"? Thơ Hê-bơ-rơ tuyên bố rõ rằng các của lễ ấy đã đƣợc ứng nghiệm và bị 

bãi bỏ bởi sự chết của Đấng Christ một lần đủ cả. Những ngƣời nghĩ Đền thờ nầy 

thật là một "Đền thờ của thời kỳ 1000 năm hòa bình" thì cho rằng dân Do-thái sẽ 

cứ dâng các sanh tế nầy trong khi chƣa hối cải, hoặc các của lễ cốt để kỷ niệm sự 

chết của Đấng Christ. 

Dòng sông ban sự sống (47:1-12). Đây là một trong những khúc vĩ đại nhứt của 

sách Ê-xê-chi-ên. Giô-ên và Xa-cha-ri cũng nói đến giòng sông nầy (Gio Ge 3:18, 

XaDr 14:8). Dƣờng nhƣ đây mô tả "sông nƣớc sự sống" ở Thiên đàng (KhKh 

22:1-2). Bất cứ dòng nƣớc nầy có thể ứng dụng theo nghĩa bóng hoặc nghĩa đen 

thể nào, nhƣng về đại cƣơng, không cần phải gò bó chút chi, ta chắc cũng có thể 

coi nó là một bức tranh kỳ diệu mô tả các ảnh hƣởng tốt lành của Đấng Christ phát 

xuất từ Giê-ru-sa-lem, thành một dòng sông càng ngày càng sâu rộng, lan ra khắp 

thế giới, ban phƣớc cho muôn dân bởi hiệu lực truyền sự sống, mãi tới đời đời vô 

cùng trên Thiên đàng.  

============================== Đa-ni-ên Ngƣời Hê-bơ-rơ làm chánh 

khách và tiên tri tại Ba-by-lôn. Từ lúc còn thiếu niên, Đa-ni-ên đã bị đem qua 
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Ba-by-lôn, và sống tại đó suốt cả thời kỳ lƣu đày; nhiều lúc ông giữ địa vị rất cao 

trong đế quốc Ba-by-lôn và đế quốc Ba-tƣ.  

Thành Ba-by-lôn1 Ba-by-lôn, nơi Đa-ni-ên thi hành chức vụ, là thành phố kỳ quan 

của thế giới thời xƣa. Vị trí của Ba-by-lôn ở nơi loài ngƣời phát tích, gần khu vực 

của vƣờn Ê-đen, và đƣợc kiến thiết chung quanh tháp Ba-bên. Nó là thủ đô đầu 

tiên của đế quốc; là nơi ở của các vua Ba-by-lôn, A-si-ri, Ba-tƣ và của cả 

A-lịch-sơn đại đế nữa; là một đô thị danh tiếng suốt cả thời kỳ trƣớc đạo Đấng 

Christ. Ba-by-lôn lên tới tuyệt điểm hùng cƣờng và vinh quang đƣơng thời 

Đa-ni-ên, bởi tay Nê-bu-cát-nết-sa, là bạn của Đa-ni-ên. Suốt 40 năm trị vì, 

Nê-bu-cát-nết-sa không ngừng xây cất và tô điểm các cung điện và đền miễu tại 

Ba-by-lôn. 

Diện tích thành Ba-by-lôn. -- Các sử gia thời xƣa nói rằng châu vi vách thành nầy 

là 60 dặm, mỗi bề 15 dặm, cao gần 100 thƣớc tây, dày hơn 25 thƣớc, và sâu xuống 

đất gần 12 thƣớc, hầu cho quân thù không đào ở dƣới đƣợc. Vách thành xây bằng 

gạch chừng 1000 phân vuông, và dày từ 7 đến 10 phân; suốt chung quanh, có 

khoảng trống 1/4 dặm giữa thành và vách thành; vách thành đƣợc che chở bằng 

những đƣờng mƣơng (kinh đào) sâu, rộng, đổ đầy nƣớc. Trên vách thành có 250 

tháp canh, những phòng cho lính gác, và 100 cổng thành bằng đồng. Thành có 

sông Ơ-phơ-rát chảy qua, chia làm hai phần đều nhau. Suốt dọc hai bờ sông, có 

vách gạch phòng vệ, với 25 cổng nối liền các đƣờng phố và đò ngang. Có một 

chiếc cầu xây trên trụ đá, dài nửa dặm, rộng gần 10 thƣớc tây, có cầu rút, ban đêm 

cất đi. Dƣới sông có một đƣờng hầm, rộng chừng 5 thƣớc tây và cao chừng 4 

thƣớc. Những cuộc đào bới trong mấy năm gần đây đã chứng minh phần lớn ký 

văn dƣờng nhƣ thần thoại của các sử gia thời xƣa. 

Đền đồ sộ thờ Marduk (Bel ) tiếp giáp tháp Ba-by-lôn (Ba-bên?), và là đền thờ có 

danh tiếng hơn hết suốt cả thung lũng Ơ-phơ-rát. Trong đó có tƣợng thần Bel bằng 

vàng và một cái bàn bằng vàng, cả hai cân nặng không dƣới 50.000 cân Anh 

(chừng 22.650 kí-lô). Trên nóc cũng có tƣợng thần Bel và thần Ishtar bằng vàng, 2 

con sƣ tử bằng vàng, một cái bàn bằng vàng dài chừng 13 thƣớc tây và rộng chừng 

5 thƣớc tây, một cái hình ngƣời bằng vàng đặc, cao gần 6 thƣớc tây. Quả thật, 

Ba-by-lôn là kinh thành có rất nhiều vàng. Thành nầy rất sùng đạo: Nó có 53 ngôi 

đền và 180 bàn thờ thần Ishtar.  

Có lẽ "tƣợng bằng vàng" đã đƣợc dựng lên tại đồng bằng ở giữa tháp Ba-by-lôn và 

cung điện của Nê-bu-cát-nết-sa. 

Cung điện của Nê-bu-cát-nết-sa mà Đa-ni-ên thƣờng ra vào, là một trong những 

công trình kiến trúc đẹp đẽ nhứt từng có trên mặt đất. Năm 1899-1912, ông 

Koldeway khám phá đƣợc di tích rộng lớn của cung điện nầy. Vách phía Nam của 

điện vua ngự triều dày hơn 6 thƣớc tây. Phía Bắc của cung điện có 3 bức tƣờng 

phòng vệ. Ngay phía Bắc 3 bức tƣờng nầy lại có những bức tƣờng dày hơn 16 



thƣớc tây. Xa hơn chút nữa, lại có những bức tƣờng đồ sộ. Và chừng một dặm nữa 

là vách lũy phía trong của thành, gồm hai bức tƣờng chạy song song, xây bằng 

gạch, mỗi bức dày hơn 6 thƣớc rƣỡi, cách nhau hơn 13 thƣớc tây, khoảng giữa đổ 

đầy gạch vụn; tổng cộng bề dày là 26 thƣớc và phía ngoài có đƣờng mƣơng (con 

kinh) vừa sâu, vừa rộng. Xa hơn nữa là vách lũy phía ngoài, cũng xây cất theo cách 

đó. Trong những ngày tranh chiến thời xƣa, thành Ba-by-lôn quả là không sao 

chiếm đƣợc. 

Vƣờn treo của Ba-by-lôn là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời xƣa, do 

Nê-bu-cát-nết-sa xây dựng cho hoàng hậu, ngƣời Mê-đi, con gái kiều diễm của 

Cyaxeres (tiếng Pháp là: Cyaxare ), đã giúp cha của ông chiếm thành Ni-ni-ve. 

Vƣờn nầy ở trên nhiều hàng khung vòm, hàng nọ chồng lên hàng kia, và mỗi hàng 

đỡ một cái sân mặt phẳng đúc đặc. Mỗi sân chiếm chừng 36 thƣớc vuông. Sân và 

nóc có hoa, cây nhỏ, cây lớn bao phủ. Trên nóc có hồ chứa nƣớc tƣới, do máy bơm 

thủy áp từ dƣới sông đƣa lên đó. Bên dƣới, trong những khung vòm, có nhiều căn 

phòng hoa lệ, là nơi tiêu khiển của cung điện. Vƣờn Treo xây cất đang khi 

Đa-ni-ên cai quản các bác sĩ Ba-by-lôn. Ông Koldeway phát giác đƣợc các khung 

vòm ở góc Đông-bắc của cung điện, và ông cho đó là Vƣờn Treo. 

Đƣờng rƣớc kiệu, là con đƣờng lớn và thánh của nhà vua, bắt đầu ở phía Bắc, lần 

lần lên cao, chạy vào khu cung điện ở góc Đông-bắc, qua cổng Ishtar, lên trung 

tâm của thành, và lần lần xuống thấp tới góc Đông-nam của tháp Ba-by-lôn, tại đó 

nó xây thẳng ra phía Tây, tới cầu bắc trên sông cái. Ở hai bên có những bức tƣờng 

phòng thủ kiên cố, dày hơn 6 thƣớc rƣỡi, tô điểm bằng những hình sƣ tử chạm nổi, 

có nhiều màu chói lọi và bóng láng. Đƣờng lát bằng đá phiến 30 tấc vuông. Gần lối 

vào cung điện, các phiến đá vẫn còn nguyên chỗ cũ, y nhƣ Đa-ni-ên bƣớc chơn 

trên đó. 

* * * 

Thành Ba-by-lôn2  

Dự ngôn sự hủy phá. -- "Ba-by-lôn, là sự vinh hiển các nƣớc, sự hoa mỹ của lòng 

kiêu ngạo ngƣời Canh-đê, sẽ giống nhƣ Sô-đôm và Gô-mô-rơ mà Đức Chúa Trời 

đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có ngƣời ở nữa, trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó... 

Những thú rừng nơi sa mạc sẽ cùng chó rừng làm ổ tại đó... Nhà cửa đầy những 

chim cú... Sài lang sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sƣớng... 

Chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa (EsIs 13:17-22, Gie Gr 

51:37-43, 57). 

Suốt thời kỳ đế quốc Ba-tƣ, Ba-by-lôn vẫn còn là một đô thị quan trọng. 

A-lịch-sơn đại đế muốn khôi phục vinh quang của nó, nhƣng kế hoạch nầy không 

thành vì ông đã sớm băng hà. Sau ông, nó đã suy vi. Đƣơng thời Đấng Christ, nó 

mất ngôi bá chủ chánh trị và thƣơng mại; nhằm thế kỷ thứ nhứt S.C.; phần lớn nó 

đã thành đống hoang tàn. Gạch của nó dùng để kiến thiết thành phố Bagdad và sửa 

chữa các kinh đào. Trải qua nhiều thế kỷ, nó chỉ là một đám gò nỗng hoang vu, 
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một nơi ở của thú vật chuyên sống trong sa mạc. Lời tiên tri đã ứng nghiệm lạ 

lùng; Ba-by-lôn vẫn chẳng có ngƣời ở, trừ ra một làng ở góc Tây-nam. 

Di tích. -- Các gò nỗng ngày nay là di tích của những lâu đài đồ sộ đã chiếm khu 

trung tâm của Ba-by-lôn. Phần nhiều ở phía Đông của sông cái, và chiếm một khu 

dài 3 dặm rƣỡi, rộng 3 dặm. Ba gò nỗng chính mà ta nhận thấy trên bản đồ là: 

Babil ở phía Bắc, Kasr ở giữa, và Amran ở phía Nam. Babil là pháo lũy chống giữ 

lối vào thành ở phía Bắc; lối vào nầy cách Babil và Kasr chừng một dặm rƣỡi. Kasr 

chừng nửa dặm vuông, cao chừng 23 thƣớc tây, và gồm di tích cung điện của 

Nê-bu-cát-nết-sa. Amran cách Kasr nửa dặm về phía Nam, cũng rộng và cao nhƣ 

vậy, chứa di tích của miễu thờ thần Marduk (Bel ). Trên đồng bằng ở góc phía Bắc 

của gò nỗng Amran có di tích tháp Ba-by-lôn đồ sộ mà ngƣời ta thƣờng cho là tháp 

Ba-bên. Những gò nỗng thấp ở giữa Kasr và Amran, hơi hƣớng về phía Đông, 

mang tên Merkes, vốn là khu thƣơng mại và cƣ trú của thành Ba-by-lôn.  

Bản đồ số 43 -- Di tích thành Ba-by-lôn  

Nhìn vào đống hoang tàn, ta khó nhận thấy rằng đây là vị trí của Ba-by-lôn vĩ đại 

thuở xƣa, là thành hoa lệ, hoang phí và tội ác quá mức tƣởng tƣợng, vô song trong 

lịch sử thế giới, mà nay chỉ là một cảnh tƣợng hoàn toàn hoang vu và tàn diệt. 

Các cuộc đào bới do ông Rich bắt đầu năm 1811 S.C., rồi cứ tiếp tục bởi Layard 

(1850), Oppert (1854) và Rassam (1878-1889). Nhƣng công việc hoàn hảo nhứt đã 

do một phái đoàn Đức, dƣới quyền điều khiển của Robert Koldeway (1899-1912).  

Đế quốc Ba-by-lôn  

Đƣơng thời Đa-ni-ên, Ba-by-lôn chẳng những là đô thị bậc nhứt của thế giới trƣớc 

kỷ nguyên Đấng Christ, song còn là thủ phủ của đế quốc hùng mạnh nhứt chƣa 

từng có tới ngày đó. Đế quốc nầy tồn tại đƣợc 70 năm. Đa-ni-ên ở đó từ lúc nó dấy 

lên cho tới lúc nó suy vong. 

Đa-ni-ên đã sống dƣới đời trị vì của các vua sau đây: Nabopolassar (625-604 T.C.); 

Nê-bu-cát-nết-sa (604-561 T.C.); Ê-vinh-mê-rô-đác (561-560 T.C. -- xem IIVua 

2V 25:27); Neriglissar (559-556 T.C.); Labash-marduk (556 T.C.); Nabonidas 

(555-436 T.C.); con trai ông nầy là Bên-xát-sa, đồng trị với ông trong những năm 

cuối cùng của đời ông trị vì. 

Nhƣ vậy, Đa-ni-ên sống tại Ba-by-lôn từ năm thứ nhứt của Nê-bu-cát-nết-sa, trải 

qua đời trị vì của 5 vua kế tiếp, trải qua lúc đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ, đến đế quốc 

Ba-tƣ, trải qua đời trị vì của Đa-ri-út, ngƣời Mê-đi, mãi tới năm thứ ba của Si-ru, 

ngƣời Ba-tƣ (DaDn 10:1). Tổng cộng là 72 năm, từ 606 T.C. tới 534 T.C., tức là từ 

năm thứ nhứt dân Do-thái bị lƣu đày tới năm thứ hai sau khi họ từ chốn lƣu đày hồi 

hƣơng. Ông là ngƣời làm chứng cho Đức Chúa Trời trong triều đình của đế quốc 

đã cai trị thế giới.  

Nê-bu-cát-nết-sa  
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Đa-ni-ên là bạn hữu và cố vấn của Nê-bu-cát-nết-sa. Nê-bu-cát-nết-sa là bậc thiên 

tài và là ngƣời thật đã tạo lập đế quốc Ba-by-lôn. Ông trị vì 45 năm trong số 70 

năm của đế quốc nầy. 

Nabopolassar, cha của Nê-bu-cát-nết-sa, làm phó vƣơng Ba-by-lôn và đã bẻ gãy 

ách thống trị của ngƣời A-si-ri (625 T.C.). Ông thực hiện nền độc lập của 

Ba-by-lôn, và cai trị thành nầy từ 625 đến 604 T.C.. 

Năm 609 T.C., Nê-bu-cát-nết-sa đƣợc cử làm thống tƣớng các đạo quân của cha 

mình. Ông xâm lăng các nƣớc ở phƣơng Tây, đoạt quyền kiểm soát xứ Pa-lét-tin 

nơi tay ngƣời Ai-cập (606 T.C.), và bắt một số ngƣời Do-thái về Ba-by-lôn làm 

phu tù, trong số đó có Đa-ni-ên.  

Cùng năm đó (606 T.C.), ông lên ngôi đồng trị với cha mình; và năm 604 T.C., 

ông trị vì một mình. Ông tự tỏ ra là một vua hùng mạnh nhứt của mọi thời đại. 

Năm sau (605 T.C.), ông phá tan thế lực của Ai-cập tại trận Cạt-kê-mít lừng danh 

trong lịch sử. Năm 597 S.C., ông đè bẹp một cuộc nổi loạn mới tại xứ Pa-lét-tin, 

bắt vua Giê-hô-gia-kin và nhiều phu tù khác về Ba-by-lôn, trong số ấy có 

Ê-xê-chi-ên. 

Năm 586 T.C., ông thiêu hủy thành Giê-ru-sa-lem, bắt thêm nhiều phu tù. Rồi suốt 

13 năm, quân đội của ông vây hãm thành Ty-rơ (585-573 T.C.). 

Năm 582 T.C., ông xâm lăng, cƣớp phá các xứ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và Li-ban. 

Năm 581 T.C., ông lại bắt thêm phu tù Do-thái. Ông xâm lăng, cƣớp phá Ai-cập 

năm 572 T.C., và 568 T.C.. Ông băng hà năm 561 T.C.. 

Đa-ni-ên có ảnh hƣởng mạnh mẽ trên ông; ba lần ông nhìn nhận rằng Đức Chúa 

Trời của Đa-ni-ên là Chân Thần (DaDn 2:47, 3:29, 4:34).  

Bí Chú Khảo Cổ: Viên đá ngũ sắc của Nê-bu-cát-nết-sa  

Trong quyển Thánh Kinh từ điển của Schaff có lời chép rằng: "Tại Bảo-tàng-viện 

của kinh thành Bá-linh, có một viên đá ngũ sắc nền đen, chạm hình 

Nê-bu-cát-nết-sa do lịnh ông truyền, và có ghi câu nầy: Để tôn vinh Mê-rô-đác, 

Chúa của mình, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đang lúc sanh tiền, đã truyền lịnh 

làm vật nầy." Ta há chẳng thích thú vì thấy hình của ông vua hùng mạnh trong lịch 

sử Kinh Thánh thời xƣa, sao?  

Sách Đa-ni-ên  

Chính sách nầy tỏ ra Đa-ni-ên là tác giả của nó (7:1, 28, 8:2, 9:2, 10:1, 2, 12:4, 5). 

Chính Đấng Christ đã thừa nhận nhƣ vậy (Mat Mt 24:15). Ngƣời Do-thái và các tín 

đồ trong Hội Thánh đầu tiên đều đã nhìn nhận nhƣ vậy. Porphyre, một nhà vô tín ở 

thế kỷ thứ 3 S.C., đƣa ra lý thuyết rằng sách Đa-ni-ên là sách giả mạo soạn trong 

thời kỳ phái Macchabées khởi nghĩa (168-164 T.C.). Tuy nhiên, cái quan điểm cổ 

truyền rằng sách nầy là một tài liệu lịch sử có từ lúc Đa-ni-ên sanh tiền, đã đƣợc 

toàn thể các học giả tin theo Đấng Christ và các học giả Do-thái chấp nhận, cho tới 

khi phái phê bình kim thời dấy lên. Ngày nay, nhơn danh "học giới kim thời," các 

bib:Da_2_47
bib:Da_3_29
bib:Da_4_34
bib:Da_7_1
bib:Da_7_28
bib:Da_8_2
bib:Da_9_2
bib:Da_10_1
bib:Da_10_2
bib:Da_12_4
bib:Da_12_5
bib:Mat_24_15


nhà phê bình làm sống lại lý thuyết của Porphyre, nêu ra nhƣ một thực sự hiển 

nhiên rằng sách nầy do một tác giả vô danh biên trứ, -- tác giả nầy sống 400 năm 

sau đời Đa-ni-ên, mạo nhận tên Đa-ni-ên, và trao tác phẩm giả mạo của mình cho 

ngƣời đƣơng thời mà bảo đó thật là tác phẩm của một vị anh hùng đã chết từ lâu. 

Tuy nhiên, các nhà phê bình nhấn mạnh rằng sự trạng nầy không thủ tiêu giá trị tôn 

giáo của sách. Đó là một quan điểm kỳ lạ về luận lý, phải không? nếu sách không 

phải do Đa-ni-ên trứ tác nhƣ nó tự nhận đó, thì chúng ta làm thế nào mà nghĩ đƣợc 

rằng Đức Chúa Trời đã dự phần trong sự lừa dối đó? Vì nếu tác giả đội danh các vị 

anh hùng đã sống lâu lắm về trƣớc mà trình bày ý tƣởng riêng của mình thì đó 

chƣa phải là sự lƣơng thiện thông thƣờng nữa kia. Hơn nữa, các nhà phê bình kim 

thời cố gắng "giải thích rằng việc xảy ra trƣớc chỉ là phản chiếu việc xảy ra sau, 

thành thử chính việc xảy ra sau không sao giải thích đƣợc," và gây thêm nhiều khó 

khăn, chớ chẳng giải quyết chi cả. Chúng tôi ngờ rằng then chốt thật của sự toan 

làm mất giá trị của sách Đa-ni-ên chính là trí khôn kiêu hãnh, không chịu nhìn 

nhận các phép lạ tuyệt vời và các lời tiên tri kỳ diệu ghi chép trong sách ấy. 

Sách chép bằng tiếng Araméen, hoặc Canh-đê, từ 2:4 đến 7:28, là tiếng thƣơng mại 

và ngoại giao đƣơng thời ấy. Còn thì chép bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Đó là điều ta có 

thể tiên liệu trong một quyển sách viết cho ngƣời Do-thái đang sống giữa ngƣời 

Ba-by-lôn, trong có bản sao các công văn của chánh phủ Ba-by-lôn bằng nguyên 

văn Ba-by-lôn. Chắc E-xơ-ra đã đem sách nầy về Giê-ru-sa-lem.  

1:1-21-- Con ngƣời Đa-ni-ên  

Đa-ni-ên ở trong đoàn phu tù đầu tiên bị bắt từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn (606 

T.C.). Ông thuộc về hoàng tộc hoặc quí tộc (câu 3). Sử gia Josèphe nói rằng 

Đa-ni-ên và ba bạn của ông là bà con với vua Sê-đê-kia. Do đó, họ đƣợc phép ra 

vào cung điện Ba-by-lôn dễ dàng hơn. Họ là những thanh niên đẹp đẽ, thông minh, 

xuất sắc, đã đƣợc Đức Chúa Trời săn sóc đặc biệt và huấn luyện để làm chứng cho 

Danh Ngài tại triều đình ngoại đạo khi ấy đang cai trị thế giới. "Đồ ngon vua ăn" 

(câu 8) mà họ không chịu ăn, chắc đã dâng làm tế lễ cho các hình tƣợng Ba-by-lôn 

rồi. Việc Đa-ni-ên dấy lên địa vị tiếng tăm khắp thế giới một cách kỳ lạ đã đƣợc 

ghi ở sách Exe Ed 14:14, 20 và 28:3, là sách chép 15 năm sau, trong lúc Đa-ni-ên 

còn là một thanh niên. Ông là một ngƣời phi thƣờng thay! Ông tuyệt đối không tẻ 

tách khỏi lòng tin đạo kiên quyết, nhƣng lại rất trung thành với ông vua thờ lạy 

hình tƣợng đến nỗi đƣợc giao cho cai quản công việc của đế quốc Ba-by-lôn.  

DaDn 2:1-49 -- Pho tƣợng trong chiêm bao  

Việc nầy xảy ra năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa trị vì một mình. Đa-ni-ên 

vẫn còn là một thanh niên, và mới ở Ba-by-lôn có 3 năm. 

Theo nhƣ ngƣời ta thƣờng hiểu, thì 4 đế quốc cầm quyền bá chủ thế giới dự ngôn ở 

đây thì chính là các đế quốc Ba-by-lôn, Ba-tƣ, Hy-lạp và La-mã. Từ thời Đa-ni-ên 

cho đến khi Đấng Christ xuất hiện, thế giới do bốn đế quốc nầy cai trị, đúng nhƣ 
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Đa-ni-ên đã dự ngôn. Đƣơng thời đế quốc La-mã, Đấng Christ xuất hiện và lập 

một Nƣớc: Mới đầu nhƣ hột cải, Nƣớc Ngài trải qua nhiều cuộc thăng trầm, và 

ngày nay tự chứng tỏ rằng sẽ trở nên một Nƣớc đời đời, gồm cả thế giới và sẽ đƣợc 

vinh quang đầy trọn khi Chúa tái lâm. 

Các nhà phê bình cho rằng sách Đa-ni-ên đƣợc trứ tác đƣơng thời khởi nghĩa của 

phái Macchabée; vậy, muốn giải thích rằng sách Đa-ni-ên liên quan đến những 

biến cố quá khứ, chớ chẳng phải là dự ngôn về tƣơng lai, họ thấy cần đặt cả 4 đế 

quốc vào niên hiệu trƣớc khi biên trứ sách Đa-ni-ên nầy. Vậy, họ chia đế quốc 

Ba-tƣ làm hai đế quốc: Mê-đi và Ba-tƣ, để đặt đế quốc Hy-lạp vào hàng thứ tƣ. 

Nhƣng thật ra không có đế quốc Mê-đi và đế quốc Ba-tƣ sau khi đế quốc 

Ba-by-lôn sụp đổ. Muốn đặt ra tình trạng ấy, thì chỉ là cố gắng làm sai lạc các thực 

sự lịch sử để chứng minh một lý thuyết. Ngƣời Mê-đi và ngƣời Ba-tƣ là một đế 

quốc ở dƣới quyền cai trị của các vua Ba-tƣ. Đa-ri-út, ngƣời Mê-đi, chỉ là một phó 

vƣơng cai trị ít lâu và ở dƣới quyền của Si-ru, ngƣời Ba-tƣ, cho đến khi Si-ru tới 

nơi. 

Hơn nữa, trong thời kỳ phái Macchabée khởi nghĩa, không xảy ra biến cố nào khả 

dĩ tƣơng xứng với "Hòn Đá đục ra từ núi" (câu 45), hoặc khả dĩ gọi là khởi đầu của 

Nƣớc Đức Chúa Trời bất cứ theo phƣơng diện nào. 

Hơn nữa, không thể có cách nào "nắn" các con số để khiến cho 70 tuần lễ ở đoạn 9 

đƣợc đầy trọn nhằm thời phái Macchabée khởi nghĩa. 

Lời tiên tri về 4 đế quốc đây lại đƣợc nói rộng thêm ở đoạn 7 luận về 4 con thú, ở 

đoạn 8 luận về chiên đực và dê đực, ở đoạn 9 luận về 70 tuần lễ, và ở đoạn 11 luận 

về các cuộc giao tranh giữa vua phƣơng Bắc và vua phƣơng Nam.  

3:1-30-- Lò lửa hực  

Theo bản Septante, biến cố nầy xảy ra năm thứ 18 đời trị vì của Nê-bu-cát-nết-sa, 

sau khi Đa-ni-ên và ba bạn ông đã ở Ba-by-lôn chừng 20 năm. Đó chính là năm mà 

Nê-bu-cát-nết-sa thiêu hủy thành Giê-ru-sa-lem (năm 586 T.C.). 

Mấy năm trƣớc, Đức Chúa Trời đã tỏ cho Đa-ni-ên chiêm bao của 

Nê-bu-cát-nết-sa và cách giải thích chiêm bao thể nào, thì cũng một thể ấy, bây giờ 

Ngài đặt trong lòng ba ngƣời nầy sự kiên quyết trung thành với Đức Chúa Trời. 

Rồi Ngài cùng đi vào lò lửa với họ, chẳng những để tôn trọng đức tin họ, song 

cũng để bày tỏ trƣớc mắt quần thần của đế quốc rất rộng lớn đang tụ hội kia rằng 

Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem có quyền phép trên các thần của Ba-by-lôn mà 

chúng vẫn khoe khoang. Nhƣ vậy, lần thứ hai, Đức Chúa Trời đã tỏ mình trong 

triều đình của một đế quốc hùng mạnh, và cũng lần thứ hai, vua Nê-bu-cát-nết-sa 

hùng mạnh sấp mình trƣớc mặt Đức Giê-hô-va và tuyên bố Ngài là Chân Thần cho 

tới biên giới cùng tột của đế quốc mình. 

Có một ngụy kinh gọi là "Bài ca của ba đứa con thánh," nội dung là lời ba ngƣời 

nầy ca khen Đức Chúa Trời vì đƣợc Ngài giải cứu. Bài ca nầy đƣợc thêm vào sách 
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Đa-ni-ên, sau đoạn 3:23. Nó thể hiện một truyền thuyết lan rộng trong dân chúng, 

nhƣng không bao giờ đƣợc coi là một phần của Kinh Thánh (Cựu Ƣớc) Hê-bơ-rơ. 

Năm 1854, ông Oppert đào bới di tích ở Ba-by-lôn, đã thấy cái bệ của một pho 

tƣợng khổng lồ tại một chỗ gọi là Duair; có lẽ đó là di tích tƣợng vàng khổng lồ 

của Nê-bu-cát-nết-sa (câu 1).  

4:1-37 -- Nê-bu-cát-nết-sa hóa điên và đƣợc lành mạnh  

Đây là truyện tích một chiêm bao khác của Nê-bu-cát-nết-sa mà Đa-ni-ên giải 

thích, và mọi sự đã xảy ra rất đúng. Nê-bu-cát-nết-sa bị một bịnh tinh thần, tƣởng 

mình là con thú và đã hành động nhƣ một con thú. Ông đi lang thang giữa những 

con thú trong vƣờn của khu hoàng cung. Lần thứ ba Nê-bu-cát-nết-sa sấp mình 

trƣớc mặt Đức Giê-hô-va, và tuyên bố quyền phép của Ngài với cả thế giới. "Bảy 

kỳ" (câu 32), -- chữ nầy nghĩa là "mùa." Có ngƣời tƣởng là 7 năm, có kẻ cho là 7 

tháng. Ông Rendal Harris nói rằng: "Ở xứ Ba-by-lôn, ngƣời ta chỉ kể mùa hạ và 

mùa đông." Nhƣ vậy là 3 năm rƣỡi. 

Trong một bi văn của Nê-bu-cát-nết-sa ghi các công cuộc kiến thiết và công nghiệp 

của ông, Huân tƣớc Henry Rawlinson có đọc những lời nầy: "Trong 4 năm, nơi ở 

của nƣớc ta chẳng làm cho lòng ta vui thích. Ta chẳng dùng quyền lực mình mà 

xây cất một dinh thự trọng đại nào trên các lãnh thổ của ta. Ta không xây dựng 

cung điện nào ở Ba-by-lôn cho mình và để danh mình đƣợc tôn vinh. Trong sự thờ 

lạy Mê-rô-đác, là thần của ta, ta chẳng hát ngợi khen thần ấy; ta cũng chẳng dâng 

tế vật trên bàn thờ thần ấy, và không dọn sạch các kinh đào." Có ngƣời nghĩ rằng 

đây là nói đến bịnh điên của ông một cách xa xôi, mặc dầu các vua thời xƣa vẫn ra 

lịnh không đƣợc ghi những việc nhƣ vậy trên bi văn của mình. 

Ông Lenormant quả quyết ngƣời Canh-đê có truyền thoại rằng Nê-bu-cát-nết-sa 

leo lên mái hoàng cung và kêu la: "Hỡi ngƣời Ba-by-lôn, một ngƣời Ba-tƣ sẽ đến 

bắt các ngƣơi làm tôi mọi. Một ngƣời Mê-đi sẽ hợp tác với hắn." Nếu thật vậy, thì 

dƣờng nhƣ Nê-bu-cát-nết-sa đã lãnh hội đƣợc một vài ý tƣởng của Đa-ni-ên.  

5:1-31 -- Bữa tiệc của Bên-xát-xa  

Việc nầy xảy ra chính đêm đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ. Đa-ni-ên đã ở Ba-by-lôn 70 

năm, và lúc nầy ông cao tuổi lắm.  

Bí Chú Khảo Cổ: Bên-xát-xa  

Cho tới năm 1853, ngƣời ta không thấy các ký văn Ba-by-lôn có chép đến Bên-xát- 

xa. Ngƣời ta chỉ biết rằng Nabonidas (555-538 T.C.) là vua Ba-by-lôn sau chót. 

Đối với các nhà phê bình, đó là một bằng cớ tỏ ra rằng sách Đa-ni-ên không đúng 

với lịch sử. Song năm 1853, ngƣời ta tìm thấy một ký văn trên phiến đá góc của 

đền thờ do Nabonidas xây tại U-rơ cho một thần. Ký văn rằng: "Nguyện tôi, là 

Nabonidas, vua Ba-by-lôn, không phạm tội nghịch cùng thần! Và nguyện sự tôn 

kính thần ở trong lòng Bên-xát-xa, con trai đầu lòng yêu quí của tôi!" 
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Do những bi văn khác, ngƣời ta đƣợc biết rằng phần nhiều Nabonidas ẩn dật ở phía 

ngoài kinh thành Ba-by-lôn; còn Bên-xát-xa chỉ huy quân đội, điều khiển chánh 

phủ, đồng trị với cha mình, và chính Bên-xát-xa đã đầu hàng Si-ru. Điều nầy giải 

thích tại sao Đa-ni-ên, có thể "dự chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nƣớc" (câu 

16, 29). "Nê-bu-cát-nết-sa, cha vua" (câu 11), không phải là cha thật của 

Bên-xát-xa, nhƣng là bậc tiên đế đối với ông.  

Bí Chú Khảo Cổ: Bàn tay viết trên tƣờng (câu 25, 28)  

Ngƣời ta đã phát giác đƣợc chính nền móng của bức tƣờng nầy. 

Các ông Xénophon, Hérodote và Bérose đã thuật lại sự suy vong của Ba-by-lôn 

nhƣ sau đây: "Si-ru đào một con kinh mới cho sông Ơ-phơ-rát chảy vào đó, rồi nhờ 

hai tên lính đào ngũ dẫn lối, ông do lòng sông khô cạn mà tiến vào trong thành, 

đang khi ngƣời Ba-by-lôn say sƣa yến tiệc mừng các thần của họ." 

Ký văn trên các tấm bảng Ba-by-lôn mà ngƣời ta tìm thấy mấy năm gần đây, có 

ghi rằng đạo quân Ba-tƣ dƣới quyền chỉ huy của Gobryas, đã chiếm Ba-by-lôn mà 

không phải đánh một trận nào, và Gobryas đã giết con trai của vua (tức là 

Bên-xát-xa); còn Si-ru thì sau mới vào thành. 

Đa-ri-út, ngƣời Mê-đi, đã nhận lấy nƣớc (câu 31) và trị vì tại Ba-by-lôn cho tới khi 

Si-ru lên cầm quyền (6:28, 9:1). Dƣới đời trị vì của Đa-ri-út, Đa-ni-ên đã bị quăng 

vào hang sƣ tử. Nhƣng các ký văn không chép chi về Đa-ri-út. Ngƣời ta cho rằng 

hoặc Đa-ri-út là Gobryas, ngƣời mà các tấm bảng Ba-by-lôn ghi là đã chiếm thành 

ấy, hay là -- theo lời sử gia Josèphe -- Cyaxares, ngƣời Mê-đi, cha vợ của Si-ru. Có 

một tên Ba-by-lôn và một tên bổn quốc là điều thông thƣờng; tỉ nhƣ Đa-ni-ên và ba 

bạn ông đã đƣợc đặt tên mới (1:7). Nhƣng dầu Đa-ri-út là cha vợ của Si-ru hoặc là 

một tƣớng của Si-ru, ông cũng đã cầm đầu đạo quân chiếm Ba-by-lôn trong khi 

Si-ru bận đánh trận ở phía Bắc và phía Tây. Cho tới ngày Si-ru đến nơi, Đa-ri-út đã 

làm vua trị vì tại Ba-by-lôn, có lẽ chừng 2 năm (538-536 T.C.). 

Đã có lời dự ngôn rằng ngƣời Mê-đi sẽ chiến thắng Ba-by-lôn (EsIs 13:17, 21:2, 

Gie Gr 51:11, 28). Cho tới lúc Si-ru đến nơi, thì là "ngƣời Mê-đi và ngƣời 

Phe-rơ-sơ" (Ba-tƣ -- DaDn 5:28, 6:8). Sau đó thì là "Phe-rơ-sơ (Ba-tƣ) và Mê-đi" 

(EtEt 1:14, 18, 19).  

DaDn 6:1-28-- Đa-ni-ên trong hang sƣ tử  

Đa-ni-ên là một đại thần của đế quốc Ba-by-lôn suốt 70 năm, là cả thời gian đế 

quốc ấy tồn tại. Dầu lúc nầy ông rất già, có lẽ đã trên 90 tuổi, nhƣng Đa-ri-út, 

ngƣời chiến thắng Ba-by-lôn, lập tức đặt ông cầm đầu chánh quyền Ba-by-lôn. Ấy 

có lẽ vì Đa-ni-ên vừa mới nói tiên tri rằng ngƣời Mê-đi thắng trận (5:28). Đó là 

một cách khen tặng sự khôn ngoan, thanh liêm và vô tƣ của ông. Nhƣng ông vẫn 

kiên quyết tận tụy với Đức Chúa Trời mình (câu 10). Đức tin lớn lao thay! Can 

đảm lớn lao thay! Thật là một ông già dũng cảm biết bao! Chúng tôi có nghe một 

vị Truyền đạo nói rằng sở dĩ bầy sƣ tử không cắn xé, ăn nuốt Đa-ni-ên là vì ông 
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cứng quá! 

Ngụy kinh "Bel và Con Rồng" là phần thêm vào truyện tích Đa-ni-ên trong hang 

sƣ tử.  

Các phép lạ trong sách nầy  

Trong sách nầy có kể lại nhiều chuyện lạ lùng. Với những ai thấy là khó tin những 

chuyện nầy, chúng ta xin nói rằng: Chúng ta hãy nhớ rằng trải qua 1000 năm, Đức 

Chúa Trời đã trƣởng dƣởng dân tộc Hê-bơ-rơ vì một mục đích, là bởi dân tộc ấy, 

giữa thế giới gồm toàn những nƣớc thờ lạy hình tƣợng, Ngài lập vững cái Ý Tƣởng 

rằng Giê-hô-va Là Đức Chúa Trời. Lúc nầy dân tộc của Đức Giê-hô-va đã bị tiêu 

diệt bởi một dân tộc thờ lạy hình tƣợng. Trƣớc mắt cả thế giới, đó là bằng cớ tỏ rõ 

rằng các thần của Ba-by-lôn có quyền phép hơn Đức Chúa Trời của dân Do-thái. 

Đó là một lúc khẩn trƣơng trong cuộc tranh đấu của Đức Giê-hô-va nghịch cùng sự 

thờ lạy hình tƣợng. Nếu có lúc nào mà Đức Giê-hô-va cần làm một việc gì để Tỏ 

Ra Ai Là Đức Chúa Trời, thì chính là lúc dân Do-thái bị lƣu đày tại Ba-by-lôn. 

Nếu không có điều chi phi thƣờng xảy ra, hẳn cũng lạ thật! Nếu những phép lạ vĩ 

đại nầy không thực hiện, thì trong lịch sử Kinh Thánh chắc phải thiếu một cái gì. 

Dầu khó tin những phép lạ nầy, nhƣng nếu không có nó, thì ta càng khó tin các 

phần khác của truyện tích trong sách Đa-ni-ên. Từ lúc đầu, hết thế hệ nầy tới thế hệ 

khác, ngƣời Do-thái luôn luôn sa vào vòng thờ lạy hình tƣợng; song rốt lại, lúc 

nầy, đang khi bị lƣu đày tại Ba-by-lôn, ít ra họ cũng tin quyết rằng Đức Chúa Trời 

của họ là Chân Thần; và từ đó trở đi, họ không hề sa vào vòng thờ lạy hình tƣợng 

nữa. Chắc những phép lạ nầy đã góp phần thuyết phục họ. Những phép lạ nầy có 

một ảnh hƣởng mạnh mẽ trên cả Nê-bu-cát-nết-sa và Đa-ri-út (3:29, 6:26).  

7:1-28-- Bốn con thú  

Đây là tiếp tục lời tiên tri ở đoạn 2, đã nói ra 60 năm trƣớc: Ta thấy hai trạng thái 

của một hệ thống lịch sử vĩ đại, là 4 đế quốc bá chủ thế giới, rồi tới Nƣớc Đức 

Chúa Trời. Đoạn 2 hình dung bằng một pho tƣợng đầu bằng vàng, ngực và cánh 

tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, và chơn bằng sắt, cả thảy bị nghiền nát bởi 

Hòn Đá đục ra từ núi. Trong đoạn nầy, 4 đế quốc bá chủ thế giới ấy lại đƣợc hình 

dung bằng con sƣ tử, con gấu, con beo và một con thú kinh khiếp. Đoạn nầy thêm 

nhiều lời giải thích tỉ mỉ, nhứt là về đế quốc thứ tƣ. 

Ngƣời ta thƣờng cho 4 đế quốc bá chủ thế giới nầy là Ba-by-lôn, Ba-tƣ, Hy-lạp, và 

La-mã (xem ở dƣới đoạn 2), gồm khoảng thì giờ từ thời Đa-ni-ên cho tới Đấng 

Christ. Những con thú nầy dƣờng nhƣ làm nền tảng cho sự hiện thấy về con thú có 

7 đầu và 10 sừng ở sách Khải Huyền, đoạn 13. 

Ngƣời ta cho "mƣời cái sừng" của con thú thứ tƣ (câu 24) là 10 nƣớc mà đế quốc 

La-mã đã bị phân tán ra. Còn "cái sừng nhỏ khác" (câu 8, 20, 24, 25) dấy lên giữa 

10 cái sừng, thì ngƣời ta thƣờng hay cho là thủ lãnh của một Giáo hội kia, tức là sự 

liên hiệp của con beo và con chiên con ở sách Khải Huyền, đoạn 13. Ngƣời ta cho 
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rằng "ba vua" bị đánh đổ (câu 8, 24) chỉ về xứ của ngƣời Lombards, thành 

Ravenne và thành La-mã đã đƣợc trao cho các thủ lãnh kia lúc họ bắt đầu có nƣớc 

ở trần gian (năm 754 S.C.). 

Do lời giải thích nầy cùng với lời giải thích lịch sử về con thú bảy đầu và mƣời 

sừng của sách Khải Huyền, chúng ta đƣợc thấy sơ lƣợc cả lịch sử thế giới: Ai-cập, 

A-si-ri, Ba-by-lôn, Ba-tƣ, Hy-lạp, La-mã, La-mã của thủ lãnh Giáo hội kia. Theo 

sau La-mã có "mƣời nƣớc;" chúng tôi tƣởng đó là con số chẵn tỏ ra quyền cai trị 

thế giới không giao cho một quốc gia nào, nhƣng cho một số quốc gia. Đó nhƣ là 

mƣời nƣớc tiếp tục đế quốc La-mã cho tới kỳ sau rốt. Từ đó tới nay, không hề có 

một đế quốc nào làm bá chủ thế giới. Nã-phá-luân đã thử làm nhƣ vậy, nhƣng thất 

bại. Vua nƣớc Đức (Kaiser ) và Hitler cũng thử làm nhƣ vậy, nhƣng cũng thất bại. 

"Cái sừng nhỏ khác" (câu 8, 20, 24, 25) rất đúng với thủ lãnh của Giáo hội kia. 

Nhƣng chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ về Antichrist.  

Các khoảng thì giờ trong sách Đa-ni-ên  

"Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ" ở 7:25, chỉ về thời gian "cái sừng nhỏ khác" của 

con thú thứ tƣ tồn tại. 

"Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ" ở 12:7 chỉ về thời gian từ Đa-ni-ên cho tới "kỳ sau 

rốt." 

"Một thì, các thì và nửa thì" đƣợc dùng ở KhKh 12:14, tƣơng đƣơng với 42 tháng 

và 1260 ngày (11:2, 3, 12:6, 14, 13:5). Các câu nầy chỉ về thời gian Thành Thánh 

bị giày xéo, hai ngƣời làm chứng nói tiên tri, ngƣời đờn bà ở trong đồng vắng, và 

con thú sống lại ngồi trên ngôi. 

"Hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai" (DaDn 8:14) chỉ về thời gian Nơi 

Thánh bị cái sừng nhỏ của con thú thứ ba giày xéo dƣới chơn. Có thể là 2300 ngày, 

hoặc 2300 nửa ngày, tức là 1150 ngày, tức là gần 3 năm rƣỡi, hoặc gần 7 năm. 

"Một ngàn hai trăm chín mƣơi ngày" (12:11) là thời gian tồn tại của "sự gớm ghiếc 

làm cho hoang vu," hoặc thời gian từ khi nó bắt đầu cho tới kỳ sau rốt. Ấy là hơn 

khoảng 1260 ngày một chút. 

"Một ngàn ba trăm ba mƣơi lăm ngày" (12:12), dƣờng nhƣ là thêm 40 ngày nữa, 

vào khoảng 1290 ngày, sau đó có phƣớc lành chung kết. 

"Bảy mƣơi tuần lễ" (9:24) là thời gian từ khi có chiếu chỉ xây lại thành 

Giê-ru-sa-lem cho tới khi Đấng Mê-si xuất hiện. Nó gồm "bảy tuần lễ" của "kỳ khó 

khăn" (9:25) và "một tuần lễ" trong đó Đấng chịu xức dầu bị trừ đi (9:26, 27). 

Ngƣời ta thƣờng cho rằng chữ "kỳ" (thì) ở câu "một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ" có 

nghĩa là một năm; nhƣ vậy, câu nầy nghĩa là 3 năm rƣỡi, tức là 42 tháng, hoặc (tính 

mỗi tháng có 30 ngày) 1260 ngày. 

Ngƣời thì cho đó thật có nghĩa đen là 3 năm rƣỡi. Ngƣời khác, theo lối giải thích 

một ngày là một năm (Dan Ds 14:34, Exe Ed 4:6), lại cho đó là một khoảng 1260 

năm. Kẻ khác nửa lại không cho là con số chỉ về khoảng thời gian hay thì giờ, mà 
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là con số tƣợng trƣng: 7 tƣợng trƣng cho sự hoàn toàn, 3 rƣỡi, tức là một nửa 7, chỉ 

về sự bất toàn, nghĩa là đời trị vì của tội ác chỉ tạm thời thôi. 

Những khoảng thì giờ nầy có liên quan mật thiết với câu "sự gớm ghiếc làm cho 

hoang vu," là công tác do cái sừng nhỏ của con thú thứ ba (DaDn 8:13, 11:31). "Sự 

gớm ghiếc" nầy cũng có sau khi Đấng Mê-si bị trừ đi (9:27), và là khởi điểm của 

1290 ngày (12:11). Đức Chúa Jêsus trƣng dẫn câu "sự tàn phá làm cho hoang vu" 

nầy, và cho là nó chỉ về thành Giê-ru-sa-lem gần bị đạo quân La-mã phá hủy (Mat 

Mt 24:15). Ngài trƣng dẫn câu ấy trong một bài giảng có những lời hỗn hợp bao 

hàm kỳ tận thế. 

Có nói đến "kỳ khó khăn" dành cho 7 tuần lễ lúc đầu và 1 tuần lễ lúc cuối của 

khoảng 70 tuần lễ (DaDn 9:25, 25). Có dự ngôn về "tai nạn, đến nỗi... chẳng có 

nhƣ vậy bao giờ" (12:1), dành cho "kỳ cuối cùng" (hoặc kỳ sau rốt -- 12:4, 9, 13). 

Đức Chúa Jêsus đã trƣng dẫn câu nầy để chỉ về sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem 

luôn với lúc tận thế (Mat Mt 24:21). 

Antiochus đã xúc phạm Đền thờ trong 3 năm rƣỡi (168-165 T.C.). Quân đội La-mã 

tấn công thành Giê-ru-sa-lem trong 3 năm rƣỡi (67-70 S.C.). Thủ lãnh của Giáo hội 

kia quản trị thế giới gần 1260 năm, từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 18 S.C.. Hồi giáo 

cai trị xứ Pa-lét-tin năm 637 S.C., và mãi vào khoảng 1260 năm sau (1917 S.C.), 

quyền cai trị ấy mới chuyển qua Cơ-đốc-giáo. 

Chúng tôi nghĩ rằng không một lời giải thích nào có thể thấu triệt ý nghĩa các điểm 

thời gian nầy của Đa-ni-ên. Có thể hiểu các điểm ấy theo nghĩa đen, nghĩa bóng và 

nghĩa tƣợng trƣng. Có thể các điểm ấy đƣợc ứng nghiệm trƣớc nhứt trong một biến 

cố lịch sử, rồi đƣợc ứng nghiệm trong một biến cố khác, và cuối cùng đƣợc ứng 

nghiệm ở kỳ sau rốt. Sự xúc phạm Đền thờ bởi Antiochus, sự hủy phá thành 

Giê-ru-sa-lem bởi Titus, và sự tiếm quyền trong Hội Thánh do thủ lãnh kia, có thể 

đều là tiền khu và tƣợng trƣng cho cơn Đại nạn trong thời Antichrist. Nếu không 

cảm thấy chắc chắn mình đã hiểu biết, thì chúng ta chớ quá thất vọng; chính 

Đa-ni-ên cũng phát đau ốm vì không hiểu rõ (DaDn 8:27).  

8:1-27-- Chiên dực và dê đực  

Đoạn nầy chứa thêm lời dự ngôn về đế quốc bá chủ thế giới thứ hai và thứ ba đã 

nói đến ở đoạn 2 và đoạn 7, tức là đế quốc Ba-tƣ và đế quốc Hy-lạp. 

Đế quốc Ba-tƣ đƣợc hình dung ở đoạn 7:5 là một con gấu cắn nuốt, và ở đây đƣợc 

hình dung là con chiên đực có hai cái sừng (câu 3-4), vì nó là cuộc liên minh của 

ngƣời Mê-đi và ngƣời Ba-tƣ. 

Đế quốc Hy-lạp đƣợc hình dung ở đoạn 7:6 là con beo có bốn đầu, và ở đây đƣợc 

hình dung là con dê đực hùng hổ và mau lẹ từ phía Bắc xông tới, có một sừng lớn, 

và khi sừng nầy bị gãy, thì có bốn sừng khác thay thế. 

Sừng lớn là A-lịch-sơn đại đế, đã phá tan đế quốc Ba-tƣ năm 331 T.C.. Lời tiên tri 

nầy viết năm 539 T.C., tức là 200 năm trƣớc khi đƣợc ứng nghiệm. Đó là dự ngôn 
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rất lạ lùng về sự xung đột và kết quả sự xung đột giữa hai đế quốc bá chủ thế giới 

mà lúc dự ngôn, chƣa một đế quốc nào đã dấy lên. 

"Bốn cái sừng" (câu 8, 21-22) và bốn cái đầu (7:6) là bốn nƣớc mà đế quốc của A- 

lịch-sơn đại đế đã phân tán ra (xem thêm ở đoạn 11). 

"Cái sừng nhỏ" (câu 9) từ bốn cái sừng kia mọc lên, thì ngƣời ta đồng ý cho là chỉ 

về Antiochus Epiphane (175-164 T.C.), thuộc nhánh Sy-ri của đế quốc Hy-lạp, 

ngƣời đã cƣơng quyết cố gắng trừ diệt đạo Do-thái (xem ở dƣới 11:21-35). Tuy 

nhiên, mấy chữ "kỳ sau rốt" đƣợc lặp lại (câu 17, 19) có thể có nghĩa là cùng với 

Antiochus sắp xuất hiện, ở bối cảnh xa xăm của sự hiện thấy còn có hình ảnh bất 

tƣờng của một tay hủy diệt khủng khiếp hơn bội phần (câu 26), -- nó sẽ làm đen tối 

những ngày sau chót của lịch sử, và Antiochus chỉ là một tiền khu tƣợng trƣng cho 

nó mà thôi.  

9:1-27-- 70 tuần lễ  

Cuộc lƣu đày đã kéo dài 70 năm và gần chấm dứt. Đây thiên sứ bảo Đa-ni-ên rằng 

cho tới lúc Đấng Mê-si xuất hiện, còn có "70 tuần lễ" nữa (câu 24). 

Ngƣời ta thƣờng hiểu rằng "70 tuần lễ" nghĩa là 70 lần 7 năm, hoặc 7 lần 70 năm, 

tức là 490 năm. Dƣờng nhƣ thiên sứ nói rằng: "Cuộc lƣu đày đã kéo dài 70 năm; 

khoảng thì giờ giữa cuộc lƣu đày và sự xuất hiện của Đấng Mê-si sẽ dài gấp bảy 

lần chừng đó." 

Con số 7 và những vòng 7 bảy năm thƣờng có ý nghĩa tƣợng trƣng; song các biến 

cố thực sự trong lời tiên tri nầy thật rất lạ lùng nhƣ sau đây: 

Niên hiệu phải bắt từ đó mà tính 70 tuần lễ là năm ban hành chiếu chỉ xây lại thành 

Giê-ru-sa-lem (câu 25). Các vua Ba-tƣ đã giáng ba chiếu chỉ nhằm mục đích ấy, 

vào các năm 536 T.C.; 457 T.C.; và 444 T.C., (xem dƣới sách E-xơ-ra). Quan 

trọng nhứt là chiếu chỉ ban hành năm 457 T.C.. 

70 tuần lễ đƣợc chia ra làm 7 tuần lễ, 62 tuần lễ và 1 tuần lễ (câu 25, 27). Ta khó 

nhận thấy "7 tuần lễ" đƣợc áp dụng thể nào; nhƣng 69 tuần lễ (gồm cả 7 tuần lễ 

kia) bằng 483 ngày, ấy là theo thuyết một ngày thay cho một năm (Exe Ed 4:6); 

nhƣ vậy là 483 năm, theo cách giải thích thƣờng đƣợc công nhận. 

483 năm nầy là thời gian ở giữa chiếu chỉ xây lại thành Giê-ru-sa-lem và sự xuất 

hiện của "Đấng chịu xức dầu" (câu 25). Nhƣ đã ghi chú trên kia, chiếu chỉ xây lại 

thành Giê-ru-sa-lem giáng năm 457 T.C.. Thêm 483 năm vào năm 457 T.C., ta sẽ 

có năm 26 S.C., là chính năm Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm và khởi thi hành 

chức vụ công khai. Đó là lời tiên tri của Đa-ni-ên đƣợc ứng nghiệm rất lạ lùng, 

đúng cả năm nữa (kỷ nguyên Cơ-đốc bắt đầu năm thứ 4 T.C.). 

Hơn nữa, sau 3 năm rƣỡi, Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào Thập tự giá, tức là vào 

khoảng tuần ấy, "Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi", "đặng... trừ tội lỗi, làm sạch sự 

gian ác, và đem sự công bình đời đời vào" (câu 24, 26, 27). 

Nhƣ vậy, Đa-ni-ên chẳng những dự ngôn lúc Đấng Mê-si xuất hiện, song cũng dự 
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ngôn thời gian Ngài thi hành chức vụ công khai và sự chết của Ngài để đền tội lỗi 

loài ngƣời. 

Có ngƣời nghĩ rằng Đức Chúa Trời ngƣng niên biểu của Ngài lúc Đấng Christ chịu 

chết, cứ để nguyên vậy đang khi dân Y-sơ-ra-ên bị tản lạc, và nửa cuối của "một 

tuần lễ" thuộc về kỳ sau rốt.  

Tóm tắt các lời tiên tri của Đa-ni-ên  

Bốn nƣớc, rồi tới Nƣớc đời đời của Đức Chúa Trời (đoạn 2). 

Nê-bu-cát-nết-sa bị chứng điên và đƣợc lành (đoạn 4). 

Đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ và đế quốc Ba-tƣ dấy lên (đoạn 5). 

"Đế quốc thứ tƣ," "mƣời cái sừng" của nó và cái "cái sừng nhỏ khác" (đoạn 7). 

Đế quốc Hy-lạp và "bốn cái sừng" của nó (đoạn 8). 

"Bảy mƣơi tuần lễ," thời gian từ Đa-ni-ên đến Đấng Mê-si (đoạn 9). 

Các hoạn nạn của Đất Thánh trong thời gian giữa Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc (đoạn 11). 

Các dấu hiệu về kỳ sau rốt (đoạn 12).  

10:1-21-- Thiên sứ của các nƣớc  

Sự hiện thấy cuối cùng nầy (đoạn 10, 11, 12) xảy ra hai năm sau khi dân Do-thái 

trở về xứ Pa-lét-tin (534 T.C.). Đức Chúa Trời giở bức màn lên và tỏ cho Đa-ni-ên 

thấy một vài thực sự của thế giới vô hình, -- tức là cuộc giao tranh tiếp diễn giữa 

các bậc trí tuệ siêu nhân, một bên thiện, một bên ác, để cố gắng kiểm soát trào lƣu 

của các nƣớc; một vài bậc ấy tìm cách che chở dân Đức Chúa Trời. Mi-ca-ên là 

thiên sứ bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên (câu 13, 21). Một thiên sứ không đƣợc ghi tên, trò 

chuyện với Đa-ni-ên. Hy-lạp có thiên sứ riêng của mình (câu 20) và Ba-tƣ cũng 

vậy (câu 13, 20). Dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời tỏ cho Đa-ni-ên thấy một vài cán bộ 

bí mật của Ngài đang hoạt động để thực hiện sự hồi hƣơng của dân Y-sơ-ra-ên. 

Một thiên sứ giúp đỡ Đa-ri-út (11:1). Trong đoạn nầy, các thiên sứ ấy đƣợc tỏ ra là 

đang chăm chú đến số phận dân Y-sơ-ra-ên; và trong sách Khải Huyền, thì họ đƣợc 

tỏ ra là chăm chú đến số phận của Hội Thánh. Ở KhKh 12:7-9, Mi-ca-ên và các 

thiên sứ của mình giao chiến với Sa-tan và các quỉ sứ của nó. Theo thơ Eph Ep 

6:12, các quyền lực gian ác của thế giới vô hình là kẻ thù chánh yếu mà tín đồ 

Đấng Christ phải giao tranh với. Khi Đức Chúa Jêsus giáng sanh, thì các thiên sứ 

rất hoạt động. Đức Chúa Jêsus tin có thiên sứ (xem ở dƣơi Mat Mt 4:11).  

DaDn 11:1-45-- Các vua phƣơng Bắc và các vua phƣơng Nam  

Các đoạn 2, 7, 8, 9, 11 chứa những lời dự ngôn về 4 đế quốc và các biến cố từ 

Đa-ni-ên đến Đấng Christ; các đoạn ấy dƣờng nhƣ có liên quan đến những cƣờng 

quốc trên thế giới về sau và những biến cố tiếp diễn từ thời Đấng Christ cho tới kỳ 

sau rốt. Đây là đại cƣơng sử ký thế giới gồm trong các đoạn ấy: 

Đế quốc Ba-by-lôn (606-536 T.C.). 

Đế quốc Ba-tƣ (536-332 T.C.). 
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Đế quốc Hy-lạp, sau chia làm 4 nƣớc (331-146 T.C.). 

Chiến tranh giữa các vua Hy-lạp cai trị khu Sy-ri và khu Ai-cập (323-146 T.C.). 

Antiochus Epiphane và việc hắn xúc phạm thành Giê-ru-sa-lem (175-164 T.C.). 

Đế quốc La-mã (146 T.C.- 400 S.C.). 

Thủ lãnh Giáo hội kia cầm đầu đế quốc bá chủ thế giới (thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 

18). 

Hồi giáo cai trị Đất Thánh (thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 20). 

Những hoạn nạn trên thế giới và sự sống lại nhằm "kỳ cuối cùng." 

Những lời dự ngôn nầy cứ lần lần giải thích thêm chi tiết. Ở đoạn 2 có lời tuyên bố 

đại cƣơng rằng có 4 đế quốc bá chủ thế giới từ thời Đa-ni-ên cho đến thời Đấng 

Mê-si. Ở đoạn 7 có chi tiết về đế quốc thứ tƣ. Ở đoạn 8 có chi tiết về đế thứ quốc 

thứ hai và đế quốc thứ ba. Ở đoạn 11 có thêm chi tiết về đế quốc thứ ba. 

Đế quốc thứ ba là đế quốc Hy-lạp do A-lịch-sơn đại đế sáng lập năm 331 T.C.. Khi 

ông qua đời, thì đế quốc nầy chia ra giữa các tƣớng của ông và trở thành: Hy-lạp, 

Tiểu-Á-tế-á, Sy-ri, Ai-cập. Trong đoạn nầy, các vua Sy-ri đƣợc gọi là "vua phƣơng 

Bắc," còn các vua Ai-cập đƣợc gọi là: "vua phƣơng Nam." Đa-ni-ên dự ngôn về 

cuộc hành quân của các vua nầy 200 năm trƣớc khi có đế quốc Hy-lạp và 400 năm 

trƣớc khi có những vua nầy. Lời ông mô tả tỉ mỉ các cuộc hành quân của họ tỏ ra 

dự ngôn và lịch sử theo sau ăn hiệp với nhau một cách rất lạ lùng. Đoạn 11 là lịch 

sử viết trƣớc của thời kỳ giữa Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc. Dƣới đây là đại lƣợc các biến 

cố ăn hiệp với những câu Kinh Thánh đã dự ngôn nó: 

"Ba vua trong nƣớc Phe-rơ-sơ" (câu 2): Ấy là Si-ru, Cambyse và Đa-ri-út 

Hystaspe. "Vua thứ tƣ" là Xerxès, vua Ba-tƣ giàu có nhứt và hùng mạnh nhứt, đã 

xâm lăng Hy-lạp, song bị thất trận tại Salamine (480 T.C.). 

"Một vua mạnh" (câu 3) là A-lịch-sơn đại đế. Nƣớc của vua nầy bị chia ra làm 

"bốn" (câu 4), là Hy-lạp, Tiểu-Á-tế-á, Sy-ri, Ai-cập. 

"Vua phƣơng Nam" (câu 5) là Ptolémée I, vua Ai-cập. "Một trong các tƣớng của 

vua" là Séleucos Nicartor; ông nầy vốn là một tƣớng ở dƣới quyền Ptolémée, đã 

trở thành vua Sy-ri và là vua kế vị hùng mạnh nhứt của A-lịch-sơn đại đế. 

"Công chúa" (câu 6): Đây là Bérénice, con gái của Ptolémée II, gả cho Antiochus 

II và bị mƣu sát. "Một chồi ra từ rễ công chúa" (câu 7) là Ptolemée III, em của 

Bérénice, đã xâm lăng Sy-ri để trả thù, và thắng một trận lớn (câu 8). 

"Hai con trai" (câu 10) là Séleucos III và Antiochus III (đại đế). Câu 11-12: 

Ptolémée IV đánh bại Antiochus III, gây cho tổn thất nặng nề, trong trận Raphia, 

gần biên giới Ai-cập (217 T.C.). Câu 13: 14 năm sau, đem đạo quân lớn trở lại 

đánh Ai-cập. Câu 14: Ngƣời Do-thái giúp đỡ Antiochus. Câu 15: Antiochus đánh 

bại các lực lƣợng của Ai-cập. Câu 16: Antiochus, chiếm xứ Pa-lét-tin. Câu 17: 

Antiochus gả con gái, là Cléopâtre cho Ptolémée V, mong nhờ tình thông gia bịp 

bợm mà kiểm soát đƣợc Ai-cập. Nhƣng nàng đã theo chồng. Câu 18, 19: Bấy giờ 

Antiochus xâm lăng Tiểu-Á-tế-á và Hy-lạp, rồi bị đạo quân La-mã đánh bại tại 



Magnésie (190 T.C.). Ông trở về xứ mình và bị giết. 

"Kẻ đáng khinh dể" (câu 21-35) là Antiochus Epiphane. Câu 21: Hắn không phải là 

kẻ kế vị chánh thống, nhƣng đã dùng mƣu chƣớc quỉ quyệt mà đƣợc ngôi vua. Câu 

22-25: Hắn tự tôn làm vua Ai-cập, một phần bởi võ lực, một phần bởi mƣu mô lừa 

gạt. Câu 26: Ptolémée VI, con trai của Cléopâtre, cháu của Antiochus, bị bầy tôi 

phản bội, nên thua trận. Antiochus và Ptolémée làm bộ thân thiện, nhƣng lại tranh 

giành và phản bội nhau. Câu 28: Trên đƣờng từ Ai-cập trở về, Antiochus tấn công 

Giê-ru-sa-lem, giết 80 ngàn ngƣời Do-thái, bắt 40 ngàn ngƣời và bán 40 ngàn 

ngƣời làm tôi mọi. Câu 29: Antiochus lại xâm lăng Ai-cập. Nhƣng hạm đội La-mã 

bắt buộc hắn phải rút lui. Câu 30-31: Hắn trút cơn thạnh nộ trên thành 

Giê-ru-sa-lem, và trong lúc điên cuồng, hắn xúc phạm cả Đền thờ. Câu 32: Có 

những ngƣời Do-thái bội đạo giúp đỡ hắn. Câu 32-35: Sự nghiệp hiển hách của các 

anh em Macchabées anh dũng. 

Về câu 36-45, thì có ý kiến khác nhau, có ngƣời nói rằng nó luận về Antiochus 

Epiphane: ngƣời thì cho là chỉ về thời kỳ Hồi giáo chiếm Đất Thánh; ngƣời thì 

tƣởng là chỉ về Antichrist, ngƣời lại cho là chỉ về cả ba và "đã bắt đầu ứng nghiệm 

lần đầu."  

12:1-13-- Kỳ cuối cùng  

Để chấm dứt bức họa các thời kỳ và biến cố của lịch sử thế giới, Đa-ni-ên lẹ làng 

tiến tới kỳ cuối cùng (câu 4, 9, 13), là lúc sẽ có tai nạn chƣa từng thấy (câu 1), theo 

sau có sự sống lại của kẻ chết và sự vinh hiển đời đời cho các thánh đồ (câu 2, 3). 

"Có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nƣớc đến kỳ đó cũng chẳng có nhƣ vậy bao giờ" 

(câu 1). Câu nầy không phải là không thể ứng dụng cho thế hệ chúng ta: Nào khảo 

đả, đau đớn và chết mất của nhiều toàn thể dân tộc, do tay bọn độc tài nhƣ quỉ sứ. 

Có lẽ không khốc liệt hơn những sự hung bạo do tay của Antiochus, Titus, các 

hoàng đế La-mã và các thủ lãnh Giáo hội của thời Tôn giáo Pháp đình (Inqufsition 

), nhƣng với một mực độ vô song trong tất cả lịch sử từ trƣớc đến nay. Nhƣng chƣa 

đến cuối cùng đâu. 

"Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ đƣợc thêm lên" (câu 4). Đó là đặc 

điểm của kỳ cuối cùng. Điều nầy cũng ứng dụng cho thế hệ chúng ta, chớ không 

còn ứng dụng cho thế hệ nào khác: Xe lửa, xe hơi, tàu biển, phi cơ, sách vở, báo 

chí, máy thâu thanh, đó là những phƣơng pháp du hành và phổ biến trí thức với 

một mực độ chƣa hề có ai mơ tƣởng trong bất cứ thời kỳ lịch sử quá khứ nào. 

Và ngày nay, trên hết mọi sự đó, đã có bom nguyên tử, làm cho lòng ngƣời ta 

khủng khiếp đến nỗi ta tự hỏi phải chăng mình thật đang sống trong thời kỳ mà 

Đức Chúa Jêsus phán là khung cảnh tái lâm của Ngài: "Dƣới đất, dân các nƣớc sầu 

não, rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Ngƣời ta nhơn trong khi đợi 

việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh, mất vía" (LuLc 21:25-26)?  

================================  
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<BR 

Ô-sê  

Nƣớc Y-sơ-ra-ên bội đạo sẽ bị xua bỏ Nhiều nƣớc khác sẽ đƣợc kêu vô  

 

Ô-sê là một tiên tri của nƣớc phía Bắc: Ông gọi vua nƣớc ấy là "vua chúng ta" 

(OsHs 7:5). Ông truyền giảng cho nƣớc phía Bắc, và thỉnh thoảng có nói đến nƣớc 

Giu-đa .  

Niên hiệu của Ô-sê  

Vào khoảng 40 năm sau chót của nƣớc phía Bắc. Ông bắt đầu chức vụ khi nƣớc 

Y-sơ- ra-ên, dƣới đời trị vì của Giê-rô-bô-am II, lên tới tuyệt điểm hùng cƣờng 

(xem ở dƣới II Các vua 14). Nhƣ vậy, ông chứng kiến lúc nƣớc ấy suy vong mau 

lẹ. Ông đồng thời với A-mốt, nhƣng trẻ tuổi hơn. Ông cũng đồng thời với Ê-sai và 

Mi-chê, nhƣng cao tuổi hơn hai ông nầy. Lúc còn là con trẻ, có lẽ ông đƣợc biết 

Giô-na. Ông đã nói tiên tri dƣới đời trị vì của Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia, 

là các vua Giu-đa, và dƣới đời trị vì của Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên. Niên 

hiệu suýt soát của các vua nầy là:  

Các vua của Y-sơ-ra-ên, nƣớc phía Bắc  

Giê-rô-bô-am II (790-749). Một đời trị vì rất thạnh vƣợng. Ô-sê bắt đầu chức vụ. 

Xa-cha-ri (748). Trị vì 6 tháng. Bị Sa-lum giết. 

Sa-lum (748). Trị vì 1 tháng. Bị Ma-ha-nem giết. 

Ma-na-hem (748-738). Tàn ác không thể nói xiết. Là bù nhìn của A-si-ri. 

Phê-ca-hia (738-736). Bị Phê-ca giết. 

Phê-ca (748-730). Bị Ô-sê giết. Dân xứ Ga-li-lê bị bắt làm phu tù (734). 
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Ô-sê (730-721). Thành Sa-ma-ri sụp đổ (721). Nƣớc phía Bắc cáo chung.  

Các vua của Giu-đa, nƣớc phía nam  

Ô-xia (787-735). Một vua tốt. Ô-sê bắt đầu chức vụ. 

Giô-tham (749-734). Một vua tốt. 

A-cha (741-726). Rất gian ác. Dân xứ Ga-li-lê bị bắt làm phu tù (734). 

Ê-xê-chia (726-697). Một vua tốt. Thành Sa-ma-ri sụp đổ (721). 

Một vài niên hiệu nầy lấn qua niên hiệu khác và rất lộn xộn. Vậy, thời gian tối đa 

mà Ô-sê có thể đã nói tiên tri là từ 790 đến 697 T.C., và thời gian tối thiểu là từ 

750 đến 725 T.C.. Giả định rằng chức vụ ông kéo dài qua một phần lớn đời trị vì 

của Giê-rô-bô-am và Ê-xê-chia, thì có lẽ ta đặt ông vào khoảng 760-720 là chắc 

đúng hơn. Ô-sê sống tới đời trị vì của Ê-xê-chia, và cũng đồng thời với 6 vua của 

nƣớc phía Bắc theo sau Giê-rô-bô-am. Những vua nầy không đƣợc kể tên ra có lẽ 

vì đời họ trị vì rất ngắn: 6 vua trong vòng 20 năm, mà 4 vua bị mƣu sát. Đó là một 

thời kỳ hung bạo, dã man kèm theo sự hấp hối của quốc gia.  

Tình hình  

Chừng 200 năm trƣớc thời Ô-sê, 10 chi phái trong số 12 chi phái đã ly khai với 

nƣớc Đa-vít và lập một nƣớc độc lập, lấy bò con vàng làm thần chánh thức của 

nƣớc. Trong thời gian ấy, Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri, Ê-li, Ê-li-sê, Giô-na, 

A-mốt, và bây giờ Ô-sê đến cùng dân Y-sơ-ra-ên. Nhƣng họ kiên quyết không chịu 

quay về với Đức Giê-hô-va, và đã sa xuống hố thờ lạy hình tƣợng gớm ghiếc ngày 

càng sâu hơn.  

OsHs 1:1-3:5-- Vợ của Ô-sê  

Đức Chúa Trời truyền cho Ô-sê "hãy đi, lấy một ngƣời vợ gian dâm" (câu 1, 2 -- có 

thể dịch là: "vợ giang hồ"). Là "Tân phụ" của Đức Giê-hô-va (Exe Ed 16:8-15), 

Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ Ngài, buông mình thờ lạy các thần khác, chẳng khác gì đờn bà 

có chồng lại hiến mình cho một ngƣời đờn ông khác. Vậy, "vợ gian dâm" là một 

danh hiệu thích hợp cho toàn thể quốc gia đã phạm tội tà dâm thiêng liêng, chớ 

không phải chỉ gồm ý rằng Gô-me là một ngƣời đờn bà phóng túng. Một vài nhà 

chuyên học Kinh Thánh giải thích khúc sách nầy theo nghĩa bóng, cho là một sự 

hiện thấy chứng minh tội bội đạo khủng khiếp, lìa xa Đức Chúa Trời chơn thật. 

Tuy nhiên, lời lẽ giản dị và tự nhiên gồm ý rằng đây là một sự từng trải thật trong 

đời sống của Ô-sê; lời giải thích thƣờng đƣợc nhìn nhận là: Ô-sê, tiên tri của Đức 

Chúa Trời, thật đã đƣợc Ngài truyền lịnh phải cƣới một ngƣời đờn bà bất trinh để 

tƣợng trƣng lòng yêu thƣơng của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên. Hoặc giả ngƣời đờn 

bà nầy lúc đầu trinh khiết, nhƣng sau, đã tỏ lòng bất trinh, lìa bỏ ông mà trở nên 

tình nhơn của một ngƣời có thể làm thỏa mãn sự ham chuộng xa hoa của nàng 

nhiều hơn. Nhƣng Ô-sê vẫn yêu thƣơng nàng và chuộc nàng lại (OsHs 3:1-2). Sự 

thờ lạy hình tƣợng ở khắp xứ có kèm theo những thói tục vô đạo (4:11-14), nên 
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đờn bà khó giũ mình trinh khiết, và chắc hầu hết phụ nữ đƣơng thời ấy mắc tội 

"gian dâm" (giang hồ) theo nghĩa đen. Chắc Ô-sê phải cƣới một ngƣời đờn bà 

thuộc loại ấy, hoặc không cƣới ai hết. 

Một phần lời lẽ ứng dụng cho gia đình Ô-sê theo nghĩa đen, một phần ứng dụng 

cho dân tộc Y-sơ-ra-ên theo nghĩa bóng; lại một phần ứng dụng cho cả hai, nghĩa 

đen và nghĩa bóng kế tiếp nhau. "Các câu nói của Ô-sê rơi xuống nhƣ tiếng đập của 

trái tim tan vỡ." 

Ô-sê chuộc vợ lại (3:1-5).-- Ông chuộc nàng lại, nhƣng bảo nàng phải ở riêng trong 

một thời gian, để dự ngôn cụ thể về dân Y-sơ-ra-ên "sẽ trải qua nhiều ngày không 

vua, không quan trƣởng, không của lễ" trƣớc khi quay về với Giê-hô-va, Đức Chúa 

Trời mình, và Đa-vít, vua mình (câu 3-4). 

Con cái. -- Chẳng những sự cƣới vợ của Ô-sê minh chứng cho điều ông rao giảng, 

song ông cũng đặt tên cho con cái hợp với những sứ điệp chánh yếu của đời ông. 

"Gít-rê-ên" (1:4, 5) là con trai đầu lòng của ông. Gít-rê-ên là thành mà Giê-hu đã 

phạm tội đổ huyết rất tàn ác (IIVua 2V 10:1-14). Thung lũng Gít-rê-ên (ngày nay 

gọi là Ách-ca-lôn) là chiến trƣờng lâu đời tại đó nƣớc Y-sơ-ra-ên hầu sụp đổ. Bởi 

đặt tên con trai là Gít-rê-ên, Ô-sê nói với vua và toàn dân rằng: Giờ báo trả và hình 

phạt đã điểm! 

"Lô-ru-ha-ma" (OsHs 1:6) là tên đứa con thứ hai, và nghĩa là: "Không còn sự 

thƣơng xót" cho Y-sơ-ra-ên nữa, mặc dầu Giu-đa đƣợc trì hoãn (câu 7). 

"Lô-am-mi" là tên đứa con thứ ba (1:9), nghĩa là: Chẳng phải là dân Ta nữa." 

Đoạn, ở 2:1, Ô-sê nhắc lại hai tên không có chữ "Lô" (nghĩa là: không), để tỏ ra 

thời kỳ họ lại đƣợc làm dân của Đức Chúa Trời. Và bằng lời song quan (jeu de 

mots ), ông dự ngôn ngày mà nhiều dân khác sẽ đƣợc gọi là dân Đức Chúa Trời 

(1:10). Phao-lô đã trƣng dẫn câu nầy, cho là nó chỉ về sự rao giảng Tin Lành cho 

các dân ngoại (RoRm 9:45).  

OsHs 4:1-18-- "Ép-ra-im sa mê thần tƣợng " (câu 17) 

Sự thờ lạy hình tƣợng là nguồn gốc các trọng tội khủng khiếp của họ (câu 1-3). 

Các thầy tế lễ sống bằng tội lỗi của dân (câu 4-10). Các thiếu nữ là điếm đĩ; đờn bà 

có chồng rồi thì tiếp đờn ông khác, đờn ông thì đi tẻ với phƣờng điếm đĩ (câu 

11-14). Giu-đa (câu 15) không sa ngã vào vòng thờ lạy hình tƣợng quá thấp nhƣ 

Y-sơ-ra-ên, nên còn đứng đƣợc chừng 100 năm sau khi Y-sơ-ra-ên bị hủy diệt. 

"Ghinh ganh" (câu 15) là một trung tâm của sự thờ lạy hình tƣợng; ngƣời ta cho 

rằng Ghinh ganh ở cách Bê-tên chừng 7 dặm về phía Tây-bắc. "Bết-A-ven" (câu 

15) là một tên khác của Bê-tên, "tổng hành dinh" thờ lạy hình tƣợng của nƣớc phía 

Bắc. "Ép-ra-im" (câu 17) là chi phái rộng lớn nhứt và ở chính giữa các chi phái 

phía Bắc, nên đã trở thành tên của cả nƣớc phía Bắc. "Gió" (câu 19) đã cuốn quốc 

gia tội lỗi dƣới cánh nó để đem đi đến một xứ khác. Đây là một cách nói bóng rất 

mạnh mẽ!  
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5:1-15-- "Ép-ra-im sẽ nên hoang vu " (câu 9) 

Các thầy tế lễ, vua và dân đều "là kẻ bạn nghịch" cùng Đức Chúa Trời (câu 1-3). 

Họ dầm mình trong tội lỗi, lấy thế làm kiêu hãnh, và "công việc chúng nó làm 

ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình" (câu 4-5). "Những con cái ngoại 

tình" (câu 9) là con sanh với bọn đờn ông không phải là chồng mình. "Đã bằng 

lòng theo điều răn của loài ngƣời" (câu 11): Câu nầy chỉ về các mạng lịnh mà 

Giê-rô-bô-am I đã "tự chọn lấy" (IVua 1V 12:28-33) khi mới lập nƣớc phía Bắc. 

"Đi đến cùng ngƣời A-si-ri" (câu 13): Vua cố gắng tiến cống quân A-si-ri để chúng 

kéo đi (IIVua 2V 15:19), nhƣng vô hiệu.  

OsHs 6:1-11-- "Bọn thầy tế lễ cũng giết ngƣời và làm sự gian dâm " (câu 9, 10) 

"Ngày thứ ba" (câu 2): Có nghĩa là sau một thời gian ngắn, Y-sơ-ra-ên sẽ đƣợc 

khôi phục. Ngƣời ta thƣờng hiểu rằng đây là ngụ ý nói trƣớc về Đấng Mê-si sống 

lại nhằm ngày thứ ba. "Ga-la-át" (câu 8) và "Si-chem" (câu 9) là hai đô thị trọng 

yếu của xứ, và đặc biệt gớm ghiếc vì là trung tâm của hƣ hoại và hung bạo. "Khi 

Ta đem phu tù của dân Ta trở về" (câu 11): Có lẽ đây là đầu của câu 1, đoạn 6.  

7:1-16-- "Hết thảy chúng nó đều tà dâm " (câu 4) 

"Chúng nó thảy đều nóng hừng nhƣ lò lửa, nuốt các quan xét mình; hết thảy các 

vua chúng nó đều bị sụp đổ" (câu 4, 7): Có lẽ chỉ về thời kỳ dân phóng túng theo 

tình dục và hung bạo, trong đó, 4 vua của họ đã bị mƣu sát mau lẹ liên tiếp, ngay 

cả lúc Ô-sê đang giảng dạy. "Bánh chƣa quay" (câu 8): Bị thiêu cháy một bên, còn 

bên kia thì sống, không sao ăn đƣợc. "Tóc... lém đém" (câu 9) là triệu chứng của 

ngày cuối cùng gần đến. "Bò câu ngây dại" (câu 11) tìm kiếm sự tiếp trợ của 

Ai-cập, rồi của A-si-ri, là hai nƣớc địch thủ.  

8:1-14-- "Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc " (câu 7) 

"Chúng nó đã lập vua mà không bởi Ta" (câu 4). Đức Chúa Trời đã chỉ định nhà 

Đa- vít cai trị dân Ngài. 10 chi phái nầy loạn nghịch và lập một dòng vua khác cho 

mình (IVua 1V 12:16-33). "Đã hối lộ cho những kẻ yêu nó" (câu 9): o bế ngƣời 

A-si-ri bằng cách tiến cống (IIVua 2V 15:19-20), song chỉ trì hoãn tai họa đƣợc ít 

lâu (câu 10).  

OsHs 9:1-16-- "Gớm ghiếc nhƣ vật chúng nó đã yêu " (câu 10) 

"Trở về Ê-díp-tô" (câu 3), không phải theo nghĩa đen (xem 11:5), nhƣng là mang 

ách tôi mọi của A-si-ri, giống nhƣ ách của Ai-cập trƣớc kia, mặc dầu sau cuộc lƣu 

đày, nhiều ngƣời Do-thái thật đã định cƣ ở Ai-cập. 

"Kẻ tiên tri là dại dột" (câu 7): Hoặc đây là ý kiến của Ô-sê đối với các tiên tri giả, 

hay có lẽ đúng hơn, là ý kiến của dân chúng đối với Ô-sê. "Chúng nó bại hoại rất 

sâu" (câu 9) nhƣ đƣơng thời thành Ghi-bê-a, tại đó một ngƣời đờn bà bị bọn đờn 

ông giống nhƣ thú vật cƣỡng hiếp cả đêm (Cac Tl 19:24-26). "Chúng nó sẽ đi dông 
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dài trong các nƣớc" (câu 17): Sự lƣu lạc nầy bắt đầu lúc Ô-sê còn sanh tiền, và cứ 

tiếp tục tới ngày nay, không chút giảm bớt, không chút xót thƣơng.  

OsHs 10:1-15-- "Sự vinh hiển nó (Bê-tên ) đã biến mất (câu 5) 

"Những bò con của Bết-A-ven" (câu 5 -- Bết-A-ven tức là Bê-tên) sẽ bị bể nát 

(8:5). Gai gốc và chà chôm sẽ mọc trên bàn thờ chúng nó (câu 8). "San-man" (câu 

14) có lẽ là Sanh-ma-na-se. "Bết-t-bên) là một nơi trong miền Ga-li-lê, đã bị 

Sanh-ma-na-se đối đãi kinh khủng (IIVua 2V 17:3).  

OsHs 11:1-11-- "Thể nào Ta bỏ đƣợc ngƣơi? " (câu 8) 

"Ra khỏi Ê-díp-tô" (câu 1): Câu nầy đƣợc trƣng dẫn ở Mat Mt 2:15 để chỉ về việc 

cha mẹ của Đức Chúa Jêsus chạy trốn qua Ai-cập. Dân tộc của Đấng Mê-si đƣợc 

kêu gọi ra khỏi Ai-cập lúc còn ấu trĩ thể nào, thì chính Đấng Mê-si cũng đƣợc kêu 

gọi ra khỏi Ai-cập lúc còn ấu trĩ thể ấy. "Dân Ta quyết ý trái bỏ Ta" (câu 7), nhƣng 

lòng Đức Chúa Trời vẫn thƣơng xót họ (câu 8). "Đến từ Ê-díp-tô" (câu 11): chắc 

chỉ về một thời sau, vì câu 5 vừa mới tỏ quyết rằng họ không bị lƣu đày ở Ai-cập.  

OsHs 12:1-15-- "Ngài đã gặp ngƣời tại Bê-tên " (câu 5) 

"A-si-ri" và "Ê-díp-tô" (câu 2): Nền ngoại giao xảo trá của Y-sơ-ra-ên kết ƣớc bí 

mật với A-si-ri và Ai-cập, là hai nƣớc cừu địch, thì chắc sẽ gây nên tai họa. 

"Bê-tên" (câu 4), trung tâm sự thờ lạy hình tƣợng gớm ghiếc của họ, là chính chỗ 

mà Gia-cốp, tổ phụ họ, đã dâng đời sống cho Đức Chúa Trời (SaSt 28:13-15). "Các 

kẻ tiên tri" (câu 11) mà họ gọi là những ngƣời "dại dột" (DaDn 9:7), thì đã cứu vớt 

và tạo lập Y-sơ-ra-ên (câu 13).  

13:1-16-- "Chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm " (câu 2) 

"Vì cớ Ba-anh mà phạm tội" (câu 1). Sự thờ lạy Ba-anh thêm vào sự thờ lạy bò con 

dƣới đời trị vì của A-háp (IVua 1V 16:31-33), là bịnh truyền nhiễm gây cho quốc 

gia phải chết mất. "Hỡi sự chết" (câu 14): Đây là lời hứa cho quốc gia phục sanh, 

đƣợc trƣng dẫn ở ICo1Cr 15:55, làm lời hứa về tín đồ Đấng Christ đƣợc phục sanh 

phần thân thể.  

OsHs 14:1-9-- "Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng  

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi " (câu 1) 

Tân phụ ngoan cố của Đức Giê-hô-va sẽ quay về với Chồng mình, và lại hƣởng sự 

yêu thƣơng của Ngài, y nhƣ đƣơng thời thanh xuân của nàng (2:14-20). 

Sách Ô-sê luận về 4 điểm: Dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tƣợng, phạm tội ác, bị lƣu 

đày và đƣợc khôi phục. Hầu hết mỗi câu là một khúc sách luận về một trong bốn 

điểm ấy, và dƣờng nhƣ câu nọ chẳng có liên lạc với câu kia. 

Ô-sê đã phải đối phó với một tình trạng lộn xộn và ô uế mà ta thấy bất cứ chỗ nào 

trong Kinh Thánh. Sự hƣ hoại tới mức thú vật của dân chúng thật đã vƣợt quá trí 

tƣởng tƣợng, đến nỗi không thể tin là có nhƣ vậy. Tuy nhiên, Ô-sê chịu khó nhọc 
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và đau khổ không ngừng để khiến họ thấy rằng Đức Chúa Trời Còn Yêu Thƣơng 

Họ. Thật là một quyển sách lạ lùng!  

================================== 

 

Giô-ên  

Một tai vạ cào cào Ngày của Đức Chúa Trời hầu đến Dự ngôn về hoàng kim thời 

đại Đức Thánh Linh đổ xuống  

 

Sách nầy luận về sự phán xét hầu đến, cũng nhƣ sách Sô-phô-ni. Cũng dự ngôn về 

mùa gặt của trái đất nhƣ sách Khải Huyền vậy (Gio Ge 3:13, 14; KhKh 15:15, 16).  

Niên hiệu của Giô-ên  

Không đƣợc chỉ tỏ trong chính sách nầy. Ông thƣờng đƣợc kể là một trong những 

tiên tri đầu tiên của nƣớc Giu-đa, về thời vua Giô-ách (khoảng 830 T.C.), hoặc có 

lẽ dƣới đời trị vì của Ô-xia (khoảng 750 T.C.).  

Gio Ge 1:1-2:27 -- Tai vạ cào cào  

Đất nƣớc bị tàn phá bởi một nạn đói kém khủng khiếp, gây nên do một tai vạ cào 

cào từ trƣớc chƣa từng có, theo sau có cơn hạn hán kéo dài. Cào cào là một loài sâu 

bọ, giống nhƣ con châu chấu lớn. Bốn tên khác nhau ở 1:4 chỉ tỏ bốn loại cào cào, 

hoặc bốn giai đoạn gia tăng khác nhau. Những đội quân cào cào đông đúc nhƣ đám 

mây che tối mặt trời, ào xuống mặt đất, ăn nuốt hết cây cỏ, nên dân chúng phải quì 

gối cầu nguyện. Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu la của họ, cất bỏ hết cào cào và hứa 

ban một kỷ nguyên thạnh vƣợng. Tai vạ hiến cho tiên tri cơ hội để nói về một sự 

đoán phạt hầu đến khủng khiếp hơn. Những cào cào đó gợi cho ta nghĩ đến, hoặc 

có thể làm hình bóng về cào cào ở sách KhKh 9:1-11 (đây lại dịch là "châu chấu").  

Gio Ge 2:38-3:21 -- Ngày của Đức Chúa Trời hầu đến  

Trong sách Cong Cv 2:17-21, Phi-e-rơ trƣng dẫn Gio Ge 2:28-32 và nói đó là dự 

ngôn về "ngày" mà ông đang khai mạc. Ấy có nghĩa rằng Đức Chúa Trời định 

dùng khúc sách nầy để nói tiên tri về kỷ nguyên Tin Lành. Đó sẽ là ngày đoán phạt 

các dân (3:1-12). Đối với chính Giô-ên, thì có nghĩa là các dân thù nghịch đƣơng 

thời ông, tức là ngƣời Si-đôn, Phi-li-tin, Ai-cập và Ê-đôm (3:4, 19). Nhƣng còn 

hơn nữa. Trận đánh lớn ở thung lũng Giô-sa-phát, nay là thung lũng Xết-rôn ở phía 

Đông Giê-ru-sa-lem (3:9-12), đã đƣợc nói đến chung với mùa gặt (câu 13), với 

"trũng đoán định" (câu 14), với "Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng mình ra từ 

Giê-ru-sa-lem" (câu 16), với "các từng trời và đất đều rúng động" (câu 16), với 

"một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va" (câu 18), -- mọi sự nầy là phần tiếp tục ý 

tƣởng về Đức Thánh Linh ở 2:28-32. Nhƣ vậy, về toàn thể, khúc sách dƣờng nhƣ 
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cốt để mô tả thời đại của đạo Đấng Christ, trong đó Lời Đức Chúa Trời (thể hiện 

bằng Tin Lành Đấng Christ và do ảnh hƣởng từ ái của Đức Thánh Linh đem đến 

cho cả loài ngƣời) sẽ là lƣỡi hái của mùa gặt linh hồn vĩ đại. Những kẻ nào chối bỏ 

sứ diệp của Tin Lành, ắt tự chuộc lấy sự đoán phạt khủng khiếp hơn tai vạ cào cào. 

Một phần lời lẽ đặc biệt chỉ về khởi điểm của kỷ nguyên, và một phần chỉ về kỳ 

sau rốt.  

=============================== 

 

A-mốt  

Y-sơ-ra-ên bội đạo và làm gian ác Sự đoán phạt chắc chắn Sự khôi phục Vinh 

quang tƣơng lai của nƣớc Đa-vít  

Lời tiên tri nầy dƣờng nhƣ đã đƣợc nói ra trong dịp thăm viếng Bê-tên (AmAm 

7:10-14), chừng 30 năm trƣớc khi Y-sơ-ra-ên suy vong. 

A-mốt là một tiên tri của Giu-đa, nƣớc phía Nam, có truyền sứ điệp cho 

Y-sơ-ra-ên, nƣớc phía Bắc, dƣới đời trị vì của Ô-xia, vua Giu-đa (787-735 T.C.), 

và Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên (790-749 T.C.), xem 1:1 -- Sử gia Josèphe nói 

rằng "cơn động đất" (1:1) xảy ra cùng một lúc Ô-xia bị bịnh phung (IISu 2Sb 

26:16-21). Đó là lúc Giô-tham bắt đầu đồng trị, chừng năm 749 T.C.. Nhƣ vậy, lời 

tiên tri của A-mốt nói ra khoảng năm 751 T.C.. 

Đời trị vì của Giê-rô-bô-am II rất thành công. Nƣớc đƣợc mở rộng nhiều lắm 

(IIVua 2V 14:23-29). Mức thạnh vƣợng của Y-sơ-ra-ên lên nhƣ thủy triều; nhƣng 

họ cứng lòng trong sự thờ lạy hình tƣợng, và đời đạo đức xông mùi thúi tha, hƣ 

hoại. Cả đất nƣớc đầy dẫy sự chƣởi rủa, trộm cắp, bất công, hà hiếp, cƣớp bóc, tà 

dâm và sát nhân. 

Mƣời chi phái ly khai với nƣớc Đa-vít đã gần đƣợc 200 năm (kể từ năm 933 T.C.), 

và đã dựng nƣớc độc lập ở phía Bắc, lấy sự thờ lạy bò con làm quốc giáo (IIVua 

2V 12:25-33). Trong một phần thời gian nầy, họ cũng theo sự thờ lạy Ba-anh, và 

nhiều thói tục gớm ghiếc trong sự thờ lạy hình tƣợng của ngƣời Ca-na-an vẫn còn 

thạnh hành. Trong thời gian nầy, Đức Chúa Trời đã sai Ê-li, rồi Ê-li-sê, rồi Giô-na. 

Nhƣng vô ích, dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng lòng trong sự thờ lạy hình tƣợng và sự gian 

ác; bấy giờ họ tiến mau tới chỗ hủy diệt, thì Đức Chúa Trời lại sai A-mốt và Ô-sê 

để cố gắng lần chót, mong giữ dân tộc khỏi điên cuồng nhào tới chỗ chết.  

Những ngƣời đồng thời với A-mốt  

Lúc còn thiếu niên, có lẽ A-mốt đã biết Giô-na và nghe Giô-na kể lại cuộc thăm 

viếng thành Ni-ni-ve. Cũng có lẽ ông đã biết Ê-li-sê và nghe Ê-li-sê kể lại việc 

mình liên kết với Ê-li. Khi A-mốt bƣớc lên sân khấu, thì Giô-na và Ê-li-sê vừa rời 

khỏi đó. Có lẽ ông đã nói đến tai vạ cào cào trong đời Giô-ên (AmAm 4:9). Ô-sê là 
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bạn đồng sự với A-mốt. Có lẽ ông có mặt tại Bê-tên đƣơng lúc A-mốt tới thăm. 

Chắc hẳn hai ông quen biết nhau lắm, và có lẽ thƣờng trao đổi ý kiến về các sứ 

điệp mà Đức Chúa Trời đã truyền cho mình. Ô-sê trẻ tuổi hơn, nên cứ tiếp tục chức 

vụ sau khi A-mốt đã qua đời. Lại nữa, khi A-mốt chấm dứt chức vụ, thì Ê-sai và 

Mi-chê bắt đầu chức vụ. Cả hai ông lúc còn thiếu niên có lẽ đã nghe A-mốt rao 

giảng. Đức Chúa Trời dấy lên những tiên tri, chẳng khác gì ngân hà sáng chói biết 

bao, để cố giải thích cho ngƣời Y-sơ-ra-ên hiểu sự đoán phạt và giúp họ tránh khỏi 

sự đoán phạt đó!  

1:1-2:16-- Sự đoán phạt nƣớc Y-sơ-ra-ên và các nƣớc lân cận  

A-mốt mở đầu bằng một bản cáo tội chung cả một miền, gồm tám nƣớc: Sy-ri, 

Phi-li-tin, Phê-ni-xi, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, Giu-đa, và Y-sơ-ra-ên. Rồi ông 

chuyên chú vào Y-sơ-ra-ên. Ông tố cáo mỗi nƣớc bằng cùng một công thức: "Tội 

ác... đến gấp ba, gấp bốn lần." Ông cũng chỉ rõ ngƣời tội ác đặc biệt của họ, và báo 

cáo rằng họ sẽ bị hủy diệt, bị lƣu đày. "Đày làm phu tù" là một trong những từ ngữ 

chánh yếu của sách nầy (1:5, 15; 5:5, 27; 6:7; 7:9, 17). Trong vòng 50 năm, những 

dự ngôn nầy đã đƣợc ứng nghiệm. Số ít ngƣời thoát khỏi tay quân A-si-ri, thì về 

sau đã ngã trƣớc quân Ba-by-lôn và quân Hy-lạp. 

"Thê-cô-a" (1:1), quê hƣơng của A-mốt, ở cách Giê-ru-sa-lem 10 dặm về phía 

Nam và cách Bết-lê-hem 5 dặm, trên một ngọn núi cao gần 900 thƣớc Tây. Đây là 

miền đồng cỏ trống trải, trông xuống đồng vắng Giu-đê; Thê-cô-a ở cùng một khu 

vực mà theo nhƣ ngƣời ta tƣởng, 8 thế kỷ sau, chính Giăng Báp-tít đƣợc trƣởng 

dƣỡng. A-mốt chẳng phải là thầy tế lễ, hoặc tiên tri chuyên nghiệp, (7:14), nhƣng 

là một kẻ chăn chiên và trông nom cây sung. Cây sung là một loại cây vả, kém về 

phẩm, là sự pha giống giữa cây vả và cây dâu. 

"Cơn động đất" (1:1) chắc đã rùng rợn lắm, vì 200 năm sau, ngƣời ta còn nhớ nó, 

và nó đƣợc ví sánh với ngày phán xét (XaDr 14:5). Cơn động đất xảy ra 2 năm sau 

khi A-mốt nói lời cảnh cáo, nên dân chúng chắc cho nó là bất thƣờng.  

AmAm 3:1-15-- Các cung điện xa hoa ở Sa-ma-ri  

Sa-ma-ri, thủ đô của nƣớc phía Bắc, ở trên trái đồi cao chừng 100 thƣớc Tây, trong 

một thung lũng đẹp tuyệt vời, ba phía có núi non bao bọc, khó ai chiếm đƣợc nó. 

Song những cung điện của nó xây dựng bằng máu của kẻ nghèo (2:6-7; 3:10; 5:11; 

8:4-7), do một sự tàn nhẫn mà cả đến ngƣời Ai-cập và ngƣời Phi-li-tin thờ lạy hình 

tƣợng cũng phải lấy làm phẫn nộ (câu 9-10). Tuy nhiên, ngày đoán phạt họ đã gần 

(câu 11). 

Bê-tên (câu 14), nơi A-mốt truyền giảng, là trung tâm tôn giáo của nƣớc phía Bắc, 

cách Giê-ru-sa-lem 12 dặm về phía Bắc, và là một trong hai chỗ mà Giê-rô-bô-am 

đã dựng bò con bằng vàng lên (IVua 1V 12:25-33); bò con vàng còn ở đó (OsHs 

13:2). A-mốt đến trung tâm thờ lạy hình tƣợng bại hoại nầy để cảnh cáo dân bội 

đạo lần chót.  
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AmAm 4:1-13-- "Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngƣơi " (câu 12) 

Bọn phụ nữ Sa-ma-ri đƣợc nuông chiều (câu 13), đang sống trong xa hoa, phóng 

túng, hƣởng lợi chắt bóp đƣợc của dân nghèo. A-mốt gọi họ là "những bò cái của 

Ba-san" (câu 1), là những súc vật đƣợc nuôi mập, chờ ngày làm thịt. Mấy năm sau, 

họ sẽ bị "ngƣời ta... dùng móc bắt đi" (câu 2). Quân A-si-ri thật đã dùng móc, móc 

vào môi bọn phu tù mà dẫn đi. 

Sự mộ đạo của Y-sơ-ra-ên (câu 4-5). Họ tàn ác, chẳng chút thƣơng xót ai, nhƣng 

lại nhiệt thành mộ đạo, thật là châm biếm tôn giáo biết bao! 

Đức Chúa Trời nhiều lần cố gắng cứu họ (câu 6-13), nhƣng vô ích. Thì giờ đã điểm 

để dân tộc gian ác gặp Đức Chúa Trời mình,  

5:1-27-- Ngày của Đức Giê-hô-va  

Có lời than vãn vì dân Y-sơ-ra-ên suy vong (câu 1-3), và thêm một lời kêu gọi họ 

quay về với Đức Giê-hô-va (câu 4-9), cùng lời tố cáo các đƣờng lối gian ác của họ 

(câu 10-27). Câu 18-26 dƣờng nhƣ tỏ ra họ hoặc tƣởng rằng dâng tế lễ cho bò con 

tức là dâng cho Đức Giê-hô-va qua bò con, hoặc họ sẵn lòng quay lại mà dâng tế lễ 

cho Đức Giê-hô-va thay cho bò con. Nhƣng cái mà A-mốt muốn không phải là tế 

lễ của họ, bèn là thay đổi cách sanh hoạt đi.  

6:1-13-- Cảnh phu tù  

Nhiều lần A-mốt đối chiếu sự thanh nhàn theo tƣ dục, sự xa hoa trong cung điện và 

cảm giác an ninh của các bậc thủ lãnh và ngƣời giàu có với những sự đau đớn sắp 

xảy đến cho họ, không sao chịu nổi. Họ là những kẻ đầu tiên sẽ cảm thấy ách tôi 

mọi của ngƣời A-si-ri đau đớn, xót xa dƣờng nào.  

7:1-17-- Ba sự hiện thấy về nạn hủy diệt  

"Cào cào" (câu 1-3) tƣợng trƣng sự hủy diệt đất nƣớc. A-mốt cầu thay, và Đức 

Chúa Trời nguôi đi. 

"Lửa" (câu 4-6) là một biểu hiện khác về sự hủy diệt. A-mốt lại cầu thay, và Đức 

Chúa Trời lại nguôi đi. 

"Dây chuẩn mực" (câu 7-9). Thành đƣợc đo để bị hủy diệt. Đức Chúa Trời đã 

nguôi đi hai lần. Nhƣng chừng đó thôi. Ngài đã hình phạt nhiều lần và tha thứ 

nhiều lần. Song trƣờng hợp của họ là tuyệt vọng. 

"Thầy tế lễ của Bê-tên" (câu 10-17). Ta chẳng biết A-mốt ở Bê-tên bao lâu. Nhƣng 

các lời tố cáo và cảnh cáo liên tiếp của ông đã lay chuyển cả xứ (câu 10). Thầy tế 

lễ bèn trình lại với Giê-rô-bô-am. Nhƣng A-mốt càng ngày càng dạn dĩ hơn, và bảo 

thầy tế lễ rằng chính hắn sẽ bị bắt làm phu tù, và vợ hắn "sẽ buông dâm" (câu 17 -- 

bản tiếng Anh dịch là: "làm kỹ nữ") nghĩa là một ngƣời đờn bà chuyển qua tay bọn 

lính A-si-ri xâm lăng.  

8:1-14-- Giỏ trái mùa hạ  

bib:Am_4_1
bib:Am_5_1
bib:Am_6_1
bib:Am_7_1
bib:Am_8_1


Một biểu hiện khác về nƣớc tội lỗi đã chín mùi để bị hủy diệt. Cũng nhắc lại các 

nguyên nhân: tham lam, bất lƣơng và tàn ác đối với kẻ nghèo, chẳng chút thƣơng 

xót. Nhiều lần và bằng nhiều tƣợng trƣng, Kinh Thánh tỏ rõ rằng không có cách 

nào thoát khỏi hiệu quả của sự cố quyết phạm tội. Các tiên tri kêu la rằng: "Hỡi tội 

nhơn, hãy xây lại, xây lại, xây lại. Sao ngƣơi muốn chết?" Nhƣng tội nhơn cứ tiến 

bƣớc, vui vẻ mà đui mù, chẳng thấy sự đoán phạt chắc chắn.  

9:1-15-- Vinh quang tƣơng lai của nƣớc Đa-vít  

Dự ngôn thêm về sự lƣu đày (câu 1-8). Trong vòng 30 năm, lời nầy đã ứng 

nghiệm, và nƣớc bội đạo không tồn tại nữa. 

Ngôi Đa-vít đƣợc khôi phục (câu 8-15). Các tiên tri luôn luôn lại đƣợc sự hiện thấy 

về những ngày tƣơi sáng ở bên kia bóng tối tăm. A-mốt đã sống gần Bết-lê-hem, 

thành của Đa-vít. Ông đau đớn trong lòng vì 10 chi phái chối bỏ ngôi vua Đa-vít 

mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho dân Ngài, và vì suốt 200 năm, họ ngỗ nghịch, 

không chịu quay về ràn. Đây, lời cuối cùng của ông: Trong đời tƣơng lai, nƣớc 

Đa-vít mà họ đã khinh dể, sẽ đƣợc khôi phục và sẽ cai trị chẳng những một nƣớc, 

song là cả muôn nƣớc trên thế giới, trong sự vinh hiển đời đời.  

===================================== 

 

Áp-đia  

Sự đoán phạt Ê-đôm Ngƣời Ê-đôm  

Ê-đôm là dãy núi đá ở phía Đông thung lũng A-ra-bi, từ Bắc tới Nam chừng 100 

dặm, và từ Đông qua Tây chừng 20 dặm. Có nhiều dòng nƣớc và nhiều đồng cỏ. 

Thủ đô là Sela (Petra), ở trên một ghình đá dốc thẳng, xa tít trong hóc núi, và nhìn 

xuống một thung lũng đẹp đẽ lạ lùng. Ngƣời Ê-đôm thƣờng kéo đi viễn chinh, rồi 

lui về những thành trì cao ngất trong hẽm núi, không ai chiếm nổi. 

Ngƣời Ê-đôm là dòng dõi của Ê-sau, và nhƣ vậy, là bà con của dân Do-thái; nhƣng 

họ bao giờ cũng là kẻ thù sâu cay của dân Do-thái để vĩnh cửu hóa mối thù giữa 

Ê-sau và Gia-cốp (SaSt 25:23; 27:41). Họ không cho Môi-se đi qua (Dan Ds 

20:14-21), và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ đạo quân nào tấn công dân Do-thái.  

Niên hiệu của lời tiên tri nầy  

Sở dĩ có lời tiên tri nầy là vì thành Giê-ru-sa-lem đã trải qua một cơn cƣớp phá, có 

ngƣời Ê-đôm dự phần. Có bốn lần cƣớp phá nhƣ vậy: 

1. Dƣới đời trị vì của Giô-ram (850-843 T.C.). Xem IISu 2Sb 21:8, 17; AmAm 1:6. 

2. Dƣới đời trị vì của A-ma-xia (803-775 T.C.). Xem IISu 2Sb 25:11, 12, 23, 24. 

3. Dƣới đời trị vì của A-cha (741-726 T.C.). Xem 28:16-21. 

4. Dƣới đời trị vì của Sê-đê-kia (597-586 T.C.). Xem 36:11-21; Thi Tv 137:7. 

Có nhiều ý kiến khác nhau về Áp-đia luận đến cuộc cƣớp phá nào trong 4 cuộc trên 
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đây. 

Vì có ghi chép sự "hủy diệt" Giu-đa (câu 11-12), nên lời tiên tri nầy thƣờng đƣợc 

kể là thuộc về đời trị vì của Sê-đê-kia, là lúc Giê-ru-sa-lem bị quân Ba-by-lôn thiêu 

hủy (568 T.C.). 

Những khúc Kinh Thánh khác dự ngôn sự đoán phạt Ê-đôm là: EsIs 34:5-15; Gie 

Gr 19:7-22; Exe Ed 25:12-14; 35:1-15; ApOv 1:11-12.  

Lời tiên tri đƣợc ứng nghiệm  

Áp-đia nói tiên tri rằng Ê-đôm sẽ "bị diệt đời đời" và "sẽ nhƣ vốn không hề có" 

(câu 10, 16, 18); rằng một phần sót của Giu-đa sẽ đƣợc cứu, và Nƣớc Đức Chúa 

Trời của Giu-đa sẽ toàn thắng (câu 17, 19, 21). 

Trong vòng 4 năm sau khi Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy, thì Ê-đôm bị tấn công và 

hoang vu (582 T.C.) bởi quân Ba-by-lôn mà họ đã giúp đánh Giê-ru-sa-lem. Ngƣời 

Nabathéens chiếm Ê-đôm. Số ít ngƣời Ê-đôm còn sót lại phải cƣ ngụ vỏn vẹn một 

miền ở phía Nam xứ Giu-đa, tại đó họ tồn tại 4 thế kỷ và cứ tích cực thù nghịch 

dân Giu-đa. Năm 126 T.C., họ bị khắc phục bởi Giăng Hyracanus, một quan 

trƣởng của phái Macchabée, bắt buộc phải chịu phép cắt bì, rồi sáp nhập quốc gia 

Do-thái. Khi xứ Pa-lét-tin (Do-thái) bị quân Rô-ma chiếm (năm 63 T.C.), thì chi 

tộc Hê-rốt, một dòng họ Ê-đôm (Y-đu-mê), đƣợc đặt lên cai trị ngƣời Do-thái. Đó 

là những ngƣời Ê-đôm cuối cùng. Khi Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, năm 70 S.C., thì 

ngƣời Ê-đôm cũng biến mất khỏi lịch sử.  

============================ 

 

Giô-na  

Đến Ni-ni-ve thi hành sứ mạng thƣơng xót  

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 cƣờng quốc trên thế giới vào 

khoảng nƣớc Hê-bơ-rơ bị chia hai, lúc hết đời trị vì của Sa-lô-môn. Nó lần lần 

chiếm cứ và tiêu diệt nƣớc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc. Các vua A-si-ri đã có liên quan 

với nƣớc Y-sơ-ra-ên và nƣớc 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 (?) 

Tiếc-la-Phi-lê-se III (747-727 T.C.). Đem hầu hết ngƣời 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. Ê-sai. 

San-chê-ríp (705-681 T.C.). Xâm lăng nƣớc Giu-đa. Ê-sai. 

Ê-sạt-ha-đôn (681-668 T.C.). Rất oai hùng. 
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Assur-banipal (668-626 T.C.). Hùng mạnh và hung ác hơn hết. Na-hum (?) 

Hai vua nhu nhƣợc (626-607 T.C.). Đế quốc rộng lớn nầy sụp đổ năm 607 T.C.. 

Nhƣ vậy, Giô-na đƣợc Đức Chúa Trời kêu gọi để kéo dài đời sống của nƣớc thù 

nghịch đã khởi sự tiêu diệt chính nƣớc ông. Thế thì ông chạy đi phía khác, cũng 

chẳng lạ gì. Các nhà Truyền đạo thƣờng dùng Giô-na làm tỉ dụ về sự kỳ thị chủng 

tộc. Không đúng hẳn nhƣ vậy, nhƣng do lòng yêu nƣớc, ông khiếp sợ một guồng 

máy quân sự tàn bạo, không chút thƣơng xót, đang xiết chặt dân Đức Chúa Trời. 

Giô-na quê ở Gát-Hê-phe. Ông sống dƣới đời trị vì của Giê-rô-bô-am II (790-749 

T.C.), và giúp phần chiếm lại một ít lãnh thổ Y-sơ-ra-ên đã mất (IIVua 2V 14:25). 

Việc nầy có lẽ đã theo sau lúc ông thăm viếng Ni-ni-ve, trong thời gian tạm yên vì 

thành Ni-ni-ve ăn năn ít lâu. Nhƣ vậy, Giô-na vừa là chánh khách, vừa là tiên tri, 

và là ngƣời có danh tiếng nhứt trong nƣớc sau vua.  

Sách nầy có phải là lịch sử chăng?  

Lẽ tự nhiên, vì cớ truyện tích con cá, nên trí óc không tin chẳng chịu nhìn nhận 

sách nầy là xác thực. Họ cho nó là hoang đƣờng, là bày đặt, hoặc một thí dụ, một 

thi ca bằng văn xuôi, v.v... Một cách hiển nhiên, Đức Chúa Jêsus kể sách nầy là 

một thực sự lịch sử (Mat Mt 12:39-41). Phải gò ép nhiều lắm, mới có thể nói rằng 

Ngài đã phán về một điều khác. Ngài cho đó là một "dấu lạ" về chính sự sống của 

Ngài. Ngài đặt con cá, sự ăn năn của ngƣời Ni-ni-ve, sự sống lại của Ngài, và ngày 

phán xét vào cùng một loại. Khi Ngài phán về sự sống lại của Ngài và về ngày 

phán xét, thì Ngài chắc đã luận đến Sự Thực. Nhƣ vậy, Đức Chúa Jêsus đã thừa 

nhận truyện tích Giô-na. Đối với chúng ta, chừng đó đủ giải quyết vấn đề. Chúng 

ta tin rằng truyện tích ấy thật xảy ra nhƣ đã chép; rằng do lịnh của Đức Chúa Trời, 

chính Giô-na đã viết sách nầy, không cốt để bào chữa hành động chẳng xứng đáng 

của mình; rằng do Thánh Linh của Đức Chúa Trời hƣớng dẫn, sách nầy đã đƣợc 

đặt chung với các Sách Thánh trong đền thờ nhƣ là một phần sự khải thị của Đức 

Chúa Trời về chính mình Ngài. 

Con cá. Đây là một con cá lớn. Đã tìm thấy nhiều con cá lớn có thể nuốt chửng 

một ngƣời. Tuy nhiên, điểm chính của truyện tích nầy là: Đó là một PHÉP L , một 

cách Đức Chúa Trời chứng minh rằng Ngài sai Giô-na đi đến Ni-ni-ve. Nếu không 

có pháp lạ lớn lao ấy, ắt ngƣời Ni-ni-ve ít để ý tới Giô-na (LuLc 11:30). 

Sự chứng quyết của khảo cổ học. Theo chỗ chúng ta biết, thì các bi văn A-si-ri 

không có chép rằng thành Ni-ni-ve ăn năn. Ta chẳng nên mong thấy chép nhƣ vậy. 

Các vua thời xƣa chỉ chép công nghiệp hiển hách của mình, chứ không hề chép sự 

hổ nhục của mình. Tuy nhiên, có dấu tích tỏ ra Adad Nirari đã thực hiện những 

cuộc cải cách giống nhƣ những cuộc cải cách của Amenophis IV ở Ai-cập. Và 

dƣới đời trị vì của ba vua theo sau Adad-Nirari, ngƣời A-si-ri đã giảm bớt các cuộc 

chinh phục. Trong thời gian nầy, Y-sơ-ra-ên chiếm lại đƣợc phần lãnh thổ đã mất 

(IIVua 2V 14:25). Đó là những điểm ngụ ý rằng Giô-na có ảnh hƣởng sâu xa đến 
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thành Ni-ni-ve.  

Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự trạng nầy  

Có một điều chắc chắn, là sự trạng nầy đã trì hoãn cảnh lƣu đày của Y-sơ-ra-ên, vì 

một trong những điều mà ngƣời Ni-ni-ve ăn năn chính là sự ham hố chinh phục 

(Gion Gn 3:8). 

Đức Chúa Trời dƣờng nhƣ muốn dùng sự trạng nầy để ngụ ý dạy dân Ngài rằng 

Ngài cũng chú ý đến các nƣớc khác. 

Hơn nữa, Giô-na quê ở Gát-hê-phe (IIVua 2V 14:25), gần Na-xa-rét, quê hƣơng 

của Đức Chúa Jêsus; Giô-na là một "dấu lạ" về Ngài, và Ngài đƣợc sai đến các 

nƣớc khác cũng nhƣ Giô-na vậy. 

Hơn nữa, Giốp-bê(1), nơi Giô-na xuống tàu để tránh trách nhiệm giảng cho một 

dân tộc khác, chính là nơi, 800 năm sau, Đức Chúa Trời đã lựa chọn để bảo 

Phi-e-rơ hãy tiếp nhận ngƣời thuộc về những dân tộc khác. 

Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus trƣng dẫn sự trạng nầy nhƣ là bức tranh tiên tri về Ngài 

sống lại nhằm ngày "thứ ba" (Mat Mt 12:40). Đó là lời tiên tri duy nhứt trong Cựu 

Ƣớc về Ngài sống lại ngày "thứ ba" (xem ở dƣới Mat Mt 2:22). 

Vậy, về toàn thể, truyện tích Giô-na là bức tranh lịch sử vĩ đại, làm hình bóng về 

Đấng Mê-si sống lại và thi hành sứ mạng đối với muôn dân.  

Gion Gn 1:1-16 -- Giô-na chạy trốn  

Ngƣời ta nghĩ rằng "Ta-rê-si" (câu 3) là hải cảng Tartessus, thuộc Tây-ban-nha. 

Giô-na đi tới biên giới xa nhứt của thế giới mà ngƣời ta biết thời đó.  

2:1-11-- Lời cầu nguyện của Giô-na  

Xét lời cầu nguyện tuyệt diệu nầy, ta thấy chắc ông quen cầu nguyện theo lời lẽ 

của các Thi Thiên. Ông đã đƣợc cá "mửa ra trên đất khô" (câu 11), có lẽ ở gần 

Giốp-bê, và có lẽ đƣợc nhiều ngƣời chứng kiến.  

3:1-10-- Thành Ni-ni-ve ăn năn  

Khi giảng, chắc Giô-na có nói đến sự từng trải của mình trong bụng cá, và đƣợc 

nhiều ngƣời làm chứng truyện đó là thật. Vì ông nói nhơn Danh Đức Chúa Trời 

của nƣớc mà ngƣời Ni-ni-ve đã bắt đầu cƣớp phá, nên họ chăm chú nghe và bắt 

kinh khiếp.  

4:1-11-- Sự thất vọng của Giô-na  

Ông đã đến không phải để mong họ ăn năn, nhƣng để báo cáo họ sắp bị đoán phạt. 

Nhƣng khi Đức Chúa Trời thấy họ ăn năn, thì Ngài đẹp lòng và hoãn sự hình phạt, 

làm cho Giô-na buồn phiền lắm. Xem thêm ở dƣới sách Na-hum. Chúng tôi nghĩ 

rằng vẻ đẹp nhứt của sách nầy ở trong câu chót: Đức Chúa Trời thƣơng xót con trẻ. 

Đức Chúa Trời chịu cảm động mà ngƣng không hủy diệt thành Ni-ni-ve, vì lòng 

Ngài chẳng nỡ tàn sát con trẻ vô ti. Đức Chúa Jêsus yêu mến con trẻ và tâm tình 
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nhƣ con trẻ của những ngƣời lớn.  

Ni-ni-ve  

Chính thành Ni-ni-ve bề dài 3 dặm và bề rộng một dặm rƣỡi. Còn thành Ni-ni-ve 

lớn gồm Ca-lách ở 20 dặm về phía Nam, và Khorsabad ở 10 dặm về phía Bắc. Khu 

tam giác do sông Ti-gơ-rơ và sông Zab tạo thành, gồm trong các chiến lũy của 

Ni-ni-ve. 

Ca-lách, tiền đồn phía Nam của Ni-ni-ve, gồm 4 cây số vuông. Tại đây, ông 

Layard và ông Loftus phát giác đƣợc cung điện của Assur-nasipal, Sanh-ma-na-sa 

(và Tiêm-bi đen do vua nầy xây cất), Tiếc-la-Phi-lê-se và Ê-sạt-ha-đôn. 

Khorsabad, tiền đồn phía Bắc của Ni-ni-ve, đƣợc xây cất bởi Sa-gôn, là vua đã hủy 

diệt Y-sơ-ra-ên năm 721 T.C.; cung điện của vua nầy nguy nga hơn hết, chỉ kém 

cung điện của San-chê-ríp. 

Gò nỗng "Giô-na. " Đây là gò nỗng lớn thứ nhì trong số di tích của thành Ni-ni-ve, 

tên là "Yunas. " Theo thổ ngữ, "Yunas " là "Giô-na." Gò nỗng gồm 16 mẫu tây, và 

cao chừng 33 thƣớc tây. Nó chứa mộ phần danh tiếng của Giô-na. Đối với ông 

Rich, đó là một bằng cớ tỏ ra đây là di tích của thành Ni-ni-ve, và nó khiến ông 

nhận ra di tích nầy. Ngƣời bổn xứ coi mộ phần nầy là thánh đến nỗi không cho 

phép đào bới đại qui mô ở gò nỗng nầy. Layard đề nghị đào cái hầm rƣợu cho một 

ngƣời bổn xứ sắp xây cất nhà, với điều kiện là ông đƣợc giữ lại bất cứ cổ vật nào 

mình tìm thấy. Nhờ dó, ông phát giác đƣợc di tích cung điện của Ê-sạt-ha-đôn. 

Ngƣời ta hy vọng một ngày kia, có thể khám phá những bí mật của cung điện nầy.  

=============================== 

 

Mi-chê  

Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sắp sửa suy sụp Đấng Mê-si sẽ sanh tại Bết-lê-hem  

 

Mi-chê nói tiên tri dƣới đời trị vì của Giô-tham (749-734 T.C.), A-cha (741-726 

T.C.) và Ê-xê-chia (726-697 T.C.). Giô-tham và Ê-xê-chia là hai vua hiền đức, 

nhƣng A-cha xấu thậm tệ. Nhƣ vậy, Mi-chê chứng kiến chánh phủ bội đạo rồi 

đƣợc phục hƣng. Quê hƣơng ông ở Mô-rê-sết, trên biên giới Phi-li-tin, gần Gát, 

cách Giê-ru-sa-lem chừng 30 dặm về phía Tây-nam. Ông đồng thời với Ê-sai và 

Ô-sê, giảng ở miền Tây nƣớc Giu-đa điều mà Ê-sai giảng ở Giê-ru-sa-lem và Ô-sê 

giảng ở nƣớc phía Bắc. 

Mi-chê giảng cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, và trƣớc nhứt cho thủ đô của hai nƣớc 

nầy, là Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Ba ý tƣởng chánh yếu trong bài giảng của ông 

là: Tội lỗi của họ, họ bị hủy diệt, rồi họ đƣợc khôi phục. Trong sách Mi-chê, ba ý 

tƣởng nầy lẫn lộn nhau, và nhiều lần đột nhiên chuyển từ sự hoang vu hiện tại qua 



sự vinh hiển tƣơng lai. Nhiều câu dƣờng nhƣ không liên lạc với nhau. Cùng những 

ý tƣởng ấy đã lặp đi lặp lại mãi ở các khung cảnh khác nhau, và có thêm chi tiết.  

MiMk 1:1-16 -- Sa-ma-ri bị phán xét  

Sa-ma-ri là thủ đô của nƣớc phía Bắc. Các ngƣời cai trị nó phải trực tiếp chịu trách 

nhiệm về sự bại hoại lan tràn khắp nƣớc (câu 5). Vì cớ bội đạo, bỏ Đức Giê-hô-va, 

nên 200 năm trƣớc, họ đã chọn theo sự thờ lạy bò con, sự thờ lạy Ba-anh cùng 

nhiều hình tƣợng khác của ngƣời Ca-na-an, Sy-ri, A-si-ri, và những thói tục kèm 

theo sự thờ lạy các hình tƣợng đó. Đức Chúa Trời đã sai Ê-li, Ê-li-sê và A-mốt để 

khiến họ xây bỏ hình tƣợng, nhƣng vô ích. Họ đã gần chín mùi để chịu một đòn chí 

tử. Mi-chê đã sống để thấy lời mình truyền giảng đƣợc ứng nghiệm (câu 6). Năm 

734 T.C., quân A-si-ri bắt hết dân ở phía Bắc Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù, và năm 721 

T.C., chính Sa-ma-ri trở thành "một đống đổ nát" (câu 6). Những chỗ nêu tên ở câu 

10-15 ở phía Tây nƣớc Giu-đa và dọc theo biên giới Phi-li-tin; đó chính là vùng 

quê hƣơng của Mi-chê. Những chỗ nầy đã bị quân A-si-ri xâm lăng và tàn phá 

cùng một lúc nƣớc phía Bắc bị lật đổ.  

2:1-13-- Sự tàn ác của những kẻ cai trị  

Thêm vào sự thờ lạy hình tƣợng (1:5-7), giai cấp cầm quyền còn đối xử với ngƣời 

nghèo chẳng chút thƣơng xót, tịch thâu ruộng đất của họ, cả quần áo họ, và trục 

xuất đờn bà có con nhỏ ra khỏi nhà họ. Trên hết mọi sự, giai cấp cầm quyền còn tụ 

tập các tiên tri giả, là kẻ dung thứ những hành động bất công và tàn ác của chúng 

(câu 6, 11). Mi-chê đã nói đến cảnh phu tù (1:16), tới đây, ông đột nhiên mô tả sự 

khôi phục của họ, có Đức Chúa Trời đi đầu (2:12-13).  

3:1-12-- Sự tàn ác của những kẻ cai trị  

Tiếp tục tố cáo sự tàn ác, phóng túng, vô nhân đạo của giai cấp cầm quyền, và đặc 

biệt nói đến thành Giê-ru-sa-lem (câu 10) cùng các thủ lãnh tôn giáo (câu 5-7, 11). 

Lời tiên tri nầy chắc đã nói ra dƣới đời trị vì của vua A-cha gian ác, mặc dầu dƣới 

đời trị vì tốt lành của Giô-tham và Ê-xê-chia, những ti ác ấy đã bị trừ bỏ một phần 

nào. Tới tuyệt điểm bài tố cáo tội lỗi của họ, Mi-chê tuyên bố sự phán xét 

Giê-ru-sa-lem (câu 10), cũng nhƣ ông đã tuyên bố sự phán xét Sa-ma-ri ở 1:6.  

4:1-14-- Si-ôn trị vì cả thế giới  

Đoạn 3 luận về Si-ôn tàn ác, hung bạo, bại hoại và bị hoang vu. Đoạn 4 luận về thế 

giới không chiến tranh, có hạnh phƣớc, thạnh vƣợng, kính sợ Đức Chúa Trời, và có 

Si-ôn đứng đầu. Thật là mâu thuẫn biết bao! 4:1-3 cũng y nhƣ EsIs 2:2-4. Đây là 

những lời tuyệt vời, vĩ đại, rất đáng đƣợc lặp lại. Giữa bài ca tụng tƣơng lai đó, đột 

nhiên tiên tri quay lại cảnh hoạn nạn đƣơng thời mình và sự phán xét 

Giê-ru-sa-lem mà ông vừa mới nói đến (MiMk 3:12). Ông báo cáo rằng dân chúng 

sẽ bị bắt đi làm phu tù ở Ba-by-lôn (4:10). Thật là một lời tiên tri lạ lùng! Lúc đó, 
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đế quốc A-si-ri đang xô đổ mọi vật ở trƣớc mặt nó. Lời tiên tri nầy nói ra 100 năm 

trƣớc khi đế quốc Ba-by-lôn dấy lên. Thật vậy, Giê-ru-sa-lem đã sống sót trƣớc sự 

tấn công ồ ạt của quân A-si-ri, và cứ sống cho tới khi A-si-ri bị Ba-by-lôn lật đổ; 

chính bởi tay Ba-by-lôn mà Giê-ru-sa-lem suy sụp (năm 606 T.C.), và nhân dân 

Giê-ru-sa-lem bị bắt đi Ba-by-lôn làm phu tù.  

5:1-14-- Vua hầu đến của Si-ôn  

Đoạn 4 luận về Si-ôn đứng đầu thế giới. Đoạn 5 luận về một Vua phát xuất từ Bết- 

lê-hem, sẽ đứng đầu Si-ôn. 4:1-8 luận về sự vinh hiển tƣơng lai, 4:9-10 quay lại 

luận về cảnh phu tù, 4:11-12 quay lại thời của tiên tri và sự vây hãm thành 

Giê-ru-sa-lem bởi quân A-si-ri bấy giờ đang diễn ra. 4:13 tiến mau tới tƣơng lai. 

Rồi 4:14 lại trở về sự vây hãm Giê-ru-sa-lem. Đó là khung cảnh cho Đấng Giải 

Cứu xuất hiện từ Bết-lê-hem (câu 1-5). Đối với chơn trời của Mi-chê, đó là sự giải 

cứu khỏi tay A-si-ri (câu 5-6); nhƣng bên kia chơn trời, ở cõi xa mù mịt, thoáng 

hiện hình ảnh oai nghiêm của Vua Mê-si hầu đến. Từ cõi đời đời, Ngài đã do 

đƣờng Bết-lê-hem mà xuất hiện. Theo một vài phƣơng diện, sự giải cứu Si-ôn khỏi 

tay A-si-ri bởi thiên sứ của Đức Chúa Trời (EsIs 37:33-37) chính là bức tranh tiên 

tri về sự giải cứu tƣơng lai lớn lao hơn bởi Cứu Chúa của loài ngƣời. Nhiều dự 

ngôn trong Cựu Ƣớc về Đấng Christ đã bị lu mờ bởi những tình hình lịch sử đƣơng 

thời tiên tri, song lại rõ ràng quá, không sao lầm lẫn đƣợc. Không còn nghi ngờ chi 

nữa, Vua đời đời xuất hiện từ Bết-lê-hem (câu 1) chính là Con Trẻ Lạ Lùng ở 

9:6-7, đây là khúc sách độc nhứt trong Cựu Ƣớc có nói đến rõ rằng Đấng Christ sẽ 

sanh tại Bết-lê-hem (xem ở dƣới Mat Mt 2:22).  

MiMk 6:1-16-- Đức Giê-hô-va tranh luận với dân Ngài  

Lại nói đến các tội lỗi đƣơng thời Mi-chê: Nào quên ơn Đức Chúa Trời, nào làm 

bộ sùng đạo, nào bất lƣơng, nào thờ lạy hình tƣợng. Chắc chắn có hình phạt.  

7:1-20-- Sự đắc thắng chung kết của Si-ôn  

Mi-chê than vãn vì tình trạng phản phúc, hung bạo và khát máu lan tràn. Ông lại 

cảnh cáo sẽ có sự hình phạt. Kết luận, có sự hiện thấy về tƣơng lai, là lúc Đức 

Chúa Trời cùng dân Ngài sẽ chiếm địa vị cao cả, và lời hứa cho Áp-ra-ham sẽ 

đƣợc ứng nghiệm đầy trọn.  

==================================== 

 

Na-hum  

Sự phán xét Ni-ni-ve  

Có hai tiên tri liên quan với Ni-ni-ve: Giô-na, khoảng năm 785 T.C.; và Na-hum 

khoảng năm 630 T.C.. Hai ông cách xa nhau chừng 150 năm. Giô-na truyền một sứ 
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điệp thƣơng xót, còn Na-hum truyền một sứ điệp phán xét. Hai ông cùng chứng 

minh cách Đức Chúa Trời đối xử với các nƣớc; Ngài kéo dài ngày ân điển, nhƣng 

đến cuối cùng, Ngài sẽ thăm phạt tội lỗi họ.  

Con ngƣời Na-hum  

Ta ít biết về Na-hum. Ông đƣợc gọi là ngƣời "Ên-cốt" (NaNk 1:1). Tên ông ở trong 

chữ "Ca-bê-na-um," nghĩa là: "Làng của Na-hum." Chữ nầy có lẽ tỏ ra rằng ông là 

một cƣ dân, hoặc ngƣời sáng lập Ca-bê-na-um, là thành về sau đƣợc nổi danh là 

trung tâm của chức vụ Đức Chúa Jêsus. Ên-cốt, nơi ông sanh ra, có lẽ ở gần đó. 

Ngƣời ta nói rằng có một thành Ên-cốt trên sông Ti-gơ-rơ, cách Ni-ni-ve 20 dặm 

về phía Bắc, và có lẽ Na-hum đã ở giữa đoàn phu tù Y-sơ-ra-ên. Cũng có một 

thành Ên-cốt ở phía Nam Giê-ru-sa-lem. Nếu Ca-bê-na-um là quê hƣơng của 

Na-hum, thì ông ở cùng một địa phƣơng với Giô-na và Đức Chúa Jêsus. 

Niên hiệu của Na-hum. -- Chính sách nầy tỏ ra nó thuộc về thời kỳ nào. Thành 

Thèbes (Nô-A-môn) đã sụp đổ năm 663 T.C.. (3:8-10). Còn thành Ni-ni-ve thì nói 

là sắp sụp đổ. Sự sụp đổ nầy đã xảy ra năm 607 T.C.. Nhƣ vậy, Na-hum ở giữa 

khoảng 663 và 607 T.C.. Vì Ni-ni-ve đƣợc diễn tả là ở tuyệt điểm vinh quang, và 

vì hoạn nạn của nó bắt đầu khi bị quân Sy-the xâm lăng (năm 626 T.C.), nên ta có 

thể đoán đúng nếu đặt lời tiên tri nầy sau cuộc xâm lăng của quân Sy-the ít lâu, 

nghĩa là chừng năm 630 T.C.. Nhƣ vậy, Na-hum đồng thời với Sô-phô-ni, là tiên tri 

cũng dự ngôn về sự hủy diệt Ni-ni-ve bằng những lời lẽ linh động lạ lùng (SoXp 

2:13-15).  

1:1-3:19-- Sự hoàn toàn hủy diệt Ni-ni-ve  

Suốt cả ba đoạn nầy, phần thì nói về Ni-ni-ve, phần thì nói với Ni-ni-ve, sự hủy 

diệt Ni-ni-ve đã đƣợc dự ngôn với những chi tiết lạ lùng và linh động. 

Có lẽ sự "chậm giận" của Đức Chúa Trời (1:3) đã đƣợc ghi chép để nhắc lại lúc 

Giô- na đến thăm Ni-ni-ve lâu năm về trƣớc. Suốt cả Kinh Thánh, cơn thạnh nộ 

của Đức Chúa Trời đối đầu với lòng thƣơng xót của Ngài. 

Thành đổ máu sụp đổ (3:1), -- đó là một tin vui khôn xiết cho thế giới mà nó đã 

chà đạp, không chút thƣơng xót, nhứt là cho nƣớc Giu-đa. 

"Nhƣ ao chứa nƣớc" (2:8): Số lớn kinh đào bảo vệ dọc theo bờ chiến lũy khiến 

Ni-ni-ve thật có vẻ nhƣ vậy. 

Sô-phô-ni cũng dự ngôn sự suy vong của Ni-ni-ve nhƣ thế nầy: "Kìa, thành vui vẻ 

nầy đã ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng: Ta đây, ngoài ta không 

còn ai hết! Nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm cho loài thú vật là dƣờng nào! 

Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cƣời! (SoXp 2:15).  

Ni-ni-ve  

Ni-ni-ve là thủ đô của đế quốc A-si-ri, là đế quốc đã hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Ni-ni-ve 

do Nim-rốt sáng lập sau nạn nƣớc lụt ít lâu (SaSt 10:11-12). Ngay từ lúc đầu, nó đã 
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là đối thủ của Ba-by-lôn. Ba-by-lôn ở phía Nam của thung lũng Ơ-phơ-rát, còn 

Ni-ni-ve ở phía Bắc của thung lũng ấy. Hai thành nầy cách nhau chừng 300 dặm. 

Ni-ni-ve dấy lên địa vị cƣờng quốc bá chủ thế giới khoảng năm 900 T.C.. Sau đó ít 

lâu. nó bắt đầu tiêu diệt nƣớc Y-sơ-ra-ên. Khoảng năm 785 T.C., Đức Chúa Trời 

đã sai Giô-na đến Ni-ni-ve để cố gắng khiến nó xây bỏ con đƣờng chinh phục tàn 

bạo. Trong vòng 60 năm sau, khoảng năm 721 T.C., đạo quân A-si-ri đã hoàn toàn 

tiêu diệt nƣớc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc. Suốt 100 năm nữa, Ni-ni-ve ngày càng hùng 

mạnh và kiêu căng. 

Lúc Na-hum nói lời tiên tri nầy, thì Ni-ni-ve là "nữ hoàng" của trái đất, hùng mạnh 

và hung bạo ngoài trí tƣởng tƣợng; nó là thủ đô của một quốc gia hiếu chiến, xây 

dựng trên vật cƣớp đƣợc của các nƣớc. Của cải vô tận từ đầu cùng trái đất đổ vào 

các kho tàng của nó. Na-hum ví sánh nó với hang sƣ tử cắn xé, hang thú dữ săn 

mồi, nuôi mình bằng huyết của các nƣớc (NaNk 2:11-13). 

Thành Ni-ni-ve lớn bề dài chừng 30 dặm, bề rộng chừng 10 dặm. Nó đƣợc bảo vệ 

bởi 5 chiến lũy và 3 hố nƣớc (kinh đào), do không biết bao nhiêu ngàn phu tù 

ngoại quốc xây cất vì buộc phải khổ sai. Giô-na nói đến 12 vạn con đỏ (Gion Gn 

4:11), khiến ta nghĩ rằng dân số nó gần tới 1 triệu. Chính thành Ni-ni-ve ở bên 

trong dài chừng 3 dặm và rộng chừng 1 dặm rƣỡi, xây dựng ở nơi sông Ti-gơ-rơ và 

sông Khoser gặp nhau, đƣợc che chở bởi những chiến lũy cao chừng 33 thƣớc tây, 

và trên mặt rộng đủ cho 4 chiến xa chạy song song. Châu vi của chiến lũy là 8 

dặm. 

Chính lúc Ni-ni-ve hùng mạnh tuyệt điểm và cũng là lúc nó sắp sửa thình lình bị 

lật đổ, thì Na-hum xuất hiện, nói lời tiên tri nầy, mà có ngƣời gọi là: "Bài ca ai điếu 

Ni-ni-ve," hoặc: "Loài ngƣời kêu đòi công lý."  

Bản đồ số 44 -- Di tích thành Ni-ni-ve  

Ni-ni-ve 2 

Ni-ni-ve sụp đổ, 607 T.C. (hay là 612?). Chừng 20 năm sau khi Na-hum dự ngôn, 

thì một đạo quân gồm ngƣời Ba-by-lôn và ngƣời Mê-đi, vây chặt Ni-ni-ve. Sau 2 

năm vây hãm, thình lình nƣớc sông lên, làm lở một phần chiến lũy. Na-hum đã dự 

ngôn rằng: "Các cửa sông mở ra" cho đạo quân hủy diệt (NaNk 2:6). Do chỗ trống 

tự nhiên đó, quân Ba-by-lôn và quân Mê-đi đang tấn công bèn ào vô và ra tay hủy 

diệt. Nào ngựa dậm chơn, nào roi kêu vút, nào bánh xe lọc xọc, nào chiến xa chồm 

lên hung hăng, nào gƣơm sáng loáng, nào thây chất thành núi (2:3-4; 3:1-7). Mọi 

sự xảy ra đúng nhƣ Na-hum đã mô tả; và kinh thành đổ máu, hƣ xấu kia đã chìm 

trong lãng quên. 

Nó bị hủy diệt hoàn toàn đến nỗi ngƣời ta quên cả vị trí của nó. 200 năm sau, khi 

Xénophon kéo 10 ngàn quân qua đó, thì ông tƣởng những gò nỗng ấy là di tích một 

thành của xứ Parthie. Khi A-lịch-sơn đại đế đánh trận Arbelles lừng lẫy (năm 331 

T.C.), gần vị trí Ni-ni-ve, thì ông chẳng biết là đã từng có một đô thị ở đó. 
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Phát giác di tích thành Ni-ni-ve. -- Mọi dấu tích về vinh quang của đế quốc A-si-ri 

đã biến mất trơn trọi, đến nỗi nhiều học giả bắt nghĩ rằng những đoạn Kinh Thánh 

và cổ sử khác nói đến nó chỉ là truyện thần tiên; rằng thật ra một kinh thành và một 

đế quốc dƣờng ấy không hề có. Năm 1820, một ngƣời Anh, tên là Claude James 

Rich, để 4 tháng vẽ phát các gò nỗng chạy từ Mosul qua sông Ti-gơ-rơ, và ông 

nghi rằng đó là di tích của Ni-ni-ve. Năm 1845, ông Layard minh định đƣợc vị trí; 

ông và những ngƣời kế tiếp đã phát giác di tích cung điện nguy nga của các vua 

A-si-ri (ngày nay, tên các vua nầy đã thành ra quen thuộc) và hàng trăm ngàn bi 

văn trên đó ta có thể đọc lịch sử đế quốc A-si-ri đã chép. Tới một mực đ lạ lùng, 

những bi văn nầy bổ khuyết và minh xác Kinh Thánh. 

Koyunjik là tên của gò nỗng quan trọng nhứt. Nó ở phía Đông sông Ti-gơ-rơ, đối 

ngang với đô thị Mosul tân tiến ở phía tây sông ấy. Diện tích nó chừng 40 mẫu tây, 

và bề cao trung bình chừng 30 thƣớc tây. Nó chứa cung điện của San-chê-ríp và 

Assur-banipal. San-chê-ríp là vua đã xâm lăng nƣớc Giu-đa. Cung điện của ông vĩ 

đại hơn hết. Nó do ông Layard phát giác năm 1849-50. Nó rộng bằng ba khu phố 

lớn của một đô thị. 

Thƣ viện của Assur-banipal. -- Có lẽ đây là sự phát giác quan trọng nhứt mà khảo 

cổ học từng thực hiện đƣợc. Nó do các ông Layard, Rawlinson và Rassam tìm thấy 

trong cung điện của San-chê-ríp. Nguyên thủy nó chứa 100 ngàn quyển sách. 

Chừng một phần ba đã tìm đƣợc và hiện để trong Anh quốc Bảo tàng viện. 

Assur-banipal có óc khảo cổ; ông đã truyền cho các ký lục tìm kiếm và sao lại sách 

vở của thƣ viện nƣớc Ba-by-lôn thuở xƣa, cỡ 2000 năm trƣớc đời ông. Vậy, chúng 

ta nhờ ông mới đƣợc biết văn chƣơng Ba-by-lôn thời cổ.  

===================================== 

 

Ha-ba-cúc  

Nƣớc Giu-đa bị xâm lăng Sự phán xét ngƣời Canh-đê "Ngƣời công bình thì sống 

bởi đức tin mình " (HaKb 2:4)  

Lời tiên tri nầy thuộc về thời gian giữa 625 và 606 T.C.; có lẽ vào khoảng 607 

T.C.. Lúc Giê-hô-gia-kim bắt đầu trị vì. Ngƣời Canh-đê (Ba-by-lôn) đang tiến mau 

về phía Tây (1:6), nhƣng chƣa tới nƣớc Giu-đa (3:16). Dƣới đây là niên biểu của 

thời gian nầy:  

625 T.C. Nƣớc Ba-by-lôn tuyên bố độc lập đối với đế quốc A-si-ri.  

607 T.C. (hoặc 612?). Quân Ba-by-lôn hủy phá thành Ni-ni-ve.  

605 T.C. Quân Ba-by-lôn đánh bại quân Ai-cập tại Cạt-kê-mít.  

586 T.C. Thành Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy. Xứ bị hoang vu. 1:1-4 -- Lời than thở 

của Ha-ba-cúc  

Sách tiên tri nầy là một lời than thở với Đức Chúa Trời rằng nƣớc ông bị tiêu diệt 
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vì cớ ti ác của nó, bởi tay một nƣớc còn ti ác hơn. Ha-ba-cúc không thể thấy một 

việc nhƣ vậy là công bình.  

1:5-11 -- Lời đáp của Đức Chúa Trời  

Đức Chúa Trời đáp rằng Ngài có một mục đích trong những cuộc chinh phục 

khủng khiếp của đạo quân Canh-đê.  

1:12-2:1 -- Lời than thở thứ hai của Ha-ba-cúc  

Ha-ba-cúc nhìn nhận rằng nƣớc Giu-đa đáng bị hình phạt vì cớ tội lỗi của nó, và 

cũng đáng bị sửa trị, nhƣng ông xin Đức Chúa Trời làm sáng tỏ vấn đề hơn (2:1)  

2:2-20 -- Lời đáp thứ hai của Đức Chúa Trời  

Đế quốc Canh-đê say máu các nƣớc, sẽ tới phiên nó cũng bị tiêu diệt; và dân của 

Đức Chúa Trời sẽ đầy dẫy trái đất.  

3:1-19 -- Lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc  

Ông kêu xin Đức Chúa Trời hãy lại làm các việc lạ lùng nhƣ thuở xƣa; nhƣng ông 

cũng tỏ lòng nhẫn nại tuyệt vời, và tin tƣởng nơi sự an toàn đời đời của dân Đức 

Chúa Trời (câu 16-19). Bài học của sách nầy là: Ngƣời ta sẽ sống bởi đức tin 

(2:2-4). Đức tin là khả năng cảm thấy vững chắc nơi Đức Chúa Trời, đến nỗi dầu 

hiện tại tối tăm chừng nào ta cũng không nghi ngờ kết quả. Có một TƢƠNG LAI 

VINH HIỂN dành cho dân Đức Chúa Trời. Có lẽ còn xa lắm, nhƣng tuyệt đối chắc 

có nhƣ thế. Vậy, ở giữa tối tăm và tuyệt vọng, Ha-ba-cúc vẫn là một ngƣời lạc 

quan tột bậc.  

==================================== 

 

Sô-phô-ni  

Ngày trọng đại của Đức Chúa Trời đã gần  

Sắp có "môi miếng thanh sạch (1)" (SoXp 3:9)  

Sô-phô-ni nói tiên tri dƣới đời trị vì của Giô-si-a (1:1); Ông là chít (cháu 5 đời) của 

vua Ê-xê-chia (1:1) nhƣ vậy, ông thuộc về hoàng tộc và là bà con của Giô-si-a. 

Giô-si-a (639-608 T.C.) lên ngôi sau đời trị vì gian ác và lâu dài của Ma-na-se; ông 

đã thực hiện một cuộc cải cách lớn lao (xem ở dƣới II Sử ký 34), và Sô-phô-ni 

đóng một vai chủ động quan trọng trong cuộc cải cách nầy. Nhƣ vậy, lời tiên tri 

nầy chỉ nói ra một vài năm trƣớc ngày nƣớc Giu-đa bị phán xét.  

1:1-2:3.-- Ngày thạnh nộ gần đổ trên nƣớc Giu-đa  

Ngày nầy đƣợc gọi là ngày lớn (trọng đại) của Đức Giê-hô-va và đƣợc nhắc đi 

nhắc lại nhiều lần (1:7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18; 2:2, 3; 3:8). Một ngày khủng khiếp 

sắp đổ trên nƣớc Giu-đa và các nƣớc lân cận: có lẽ một phần chỉ về cuộc xâm lăng 
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của quân Sy-the (xem ở dƣới Giê-rê-mi 4), nhƣng rõ ràng, chắc chắn chỉ về cuộc 

xâm lăng của quân Ba-by-lôn và cuộc lƣu đày của dân Giu-đa xảy ra 20 năm sau. 

Cũng có thể là mô tả tƣợng trƣng những tai họa sẽ xảy đến trong kỳ sau rốt. "Tên 

của thầy cả và thầy tế lễ" (1:4). Nguyên văn chữ thầy cả là "chê-ma-rim," tức là 

bọn tế sƣ chuyên thờ lạy hình tƣợng. "Lạy cơ binh trên trời" (1:5), tức là thờ lạy 

mặt trời và các ngôi sao, theo thói tục của ngƣời A-si-ri. "Thề bởi Man-cam(2)" 

(câu 1:5). "Man-cam" hoặc Mo-lóc, là thần của ngƣời Am-môn. "Cửa cá" (1:10) là 

cửa Bắc, do đó cá từ xứ Ga-li-lê đƣợc chở vào, về sau gọi là cửa Đa-mách. "Thành 

thấp" (1:11) trong nguyên văn là: "Mác-tếch," có lẽ là trũng Ty-rô-pô-an, ở ngay 

phía Tây Đền thờ, là khu thƣơng mại của Giê-ru-sa-lem.  

2:4-15.-- Một ngày thạnh cho các nƣớc  

Ga-xa, Ách-ca-lôn, Ách-đốt và Éc-rôn (câu 4) là các thành Phi-li-tin. "Cơ-rết" (câu 

5) là một tên khác của ngƣời Phi-li-tin. "Ê-thi-ô-bi" (câu 12) vốn là Nam bộ 

Ai-cập; đƣơng thời ấy, các vua Chúa Ê-thi-ô-bi kiểm soát cả nƣớc Ai-cập. A-si-ri 

có thủ đô kiêu hãnh, là Ni-ni-ve, "thành vui vẻ" (câu 15), làm cho thế giới kinh 

khiếp. Trong vòng 20 năm, tất cả các nƣớc ấy bị hoang vu dƣới gót của Ba-by-lôn.  

3:1-8.-- Một ngày thạnh cho Giê-ru-sa-lem  

Trở lại ý tƣởng ở đoạn 1, tức là tội lỗi của nƣớc Giu-đa, nhứt là của các quan 

trƣởng cùng thủ lãnh tôn giáo, và chắc chắn có sự hình phạt.  

3:9-20.-- "Tiếng nói thuần túy " sắp có  

Yên tĩnh sau cơn bão. Ba lần tiên tri nói về một phần dân sót lại đƣợc cứu (2:3, 7; 

3:12-13), và hai lần ông nói về họ từ chốn phu tù trở về (2:7; 3:20). Ông cũng nói 

rằng một "tiếng nói thuần túy" sẽ đƣợc đem vào trái đất (câu 9), tức là một hệ 

thống tƣ tƣởng đúng đắn về Đức Chúa Trời. Tiếng nói là phƣơng tiện để tỏ bày 

chân lý. Đây là lời dự ngôn rằng ngày kia, loài ngƣời sẽ đƣợc ban cho một sự khải 

thị trọn vẹn và đầy đủ về Đức Chúa Trời (chắc chỉ rõ về Tin Lành của Đấng 

Christ). Kết quả là từ muôn dân, những ngƣời hối cải sẽ đƣợc dẫn đến Đức 

Giê-hô-va, vui vẻ hát bài ca cứu chuộc, làm cho cả trái đất vang dậy tiếng ngợi 

khen của dân Đức Chúa Trời.  

================================= 

 

A-ghê  

Xây lại Đền thờ Dự ngôn sẽ còn có Đền thờ vinh hiển, huy hoàng hơn  

Khi ngƣời Do-thái từ chốn lƣu đày trở về, thì biện pháp đầu tiên để khôi phục cuộc 

sanh hoạt quốc gia tại quê hƣơng chính là xây lại Đền thờ, trung tâm quốc gia của 

họ.  
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A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi  

Ba tiên tri nầy thuộc về thời kỳ sau khi từ chốn lƣu đày trở về, và đã dự phần tái 

lập cuộc sanh hoạt quốc gia của dân Do-thái ở chính quê hƣơng. Các sách E-xơ-ra, 

Nê- hê-mi, và Ê-xơ-tê đều có nói về thời kỳ nầy. Xem ở dƣới sách E-xơ-ra. 

A-ghê và Xa-cha-ri đã giúp việc xây cất Đền thờ (520-516 T.C.). Ngƣời ta cho 

rằng Ma-la-chi liên kết với Nê-hê-mi 100 năm sau, trong việc xây lại vách thành 

Giê-ru-sa-lem.  

Niên biểu của thời kỳ nầy  

536 T.C. 50.000 ngƣời Do-thái do Xô-rô-ba-bên cầm đầu, trở về Giê-ru-sa-lem. 

536 T.C.. Tháng 7. Họ xây cất Đền thờ và dâng tế lễ. 

535 T.C.. Tháng 2. Công việc xây Đền thờ bắt đầu và bị ngƣng lại. 

520 T.C.. Tháng 6. (Tháng 9 dƣơng lịch), ngày 1. A-ghê kêu gọi xây cất Đền thờ. 

Tháng 6, ngày 24. Lại khởi công xây cất. 

Tháng 7 (tháng 10 dƣơng lịch). Ngày 21. Lời kêu gọi thứ hai của A-ghê. 

Tháng 8 (tháng 11 dƣơng lịch). Xa-cha-ri giảng bài đầu tiên. 

Tháng 9 (tháng 12 dƣơng lịch), ngày 24. Lời kêu gọi thứ 3 và thứ 4 của A ghê. 

Tháng 11 ( tháng 2 dƣơng lịch), ngày 24. Các sự hiện thấy của Xa-cha-ri. 

518 T.C. Tháng 9 (tháng 12 dƣơng lịch), ngày 4. Các sự hiện thấy của Xa-cha-ri. 

516 T.C.. Tháng 12 (tháng 3 dƣơng lịch), ngày 3. Hoàn thành Đền thờ. 

515 T.C. Tháng 1 (tháng 4 dƣơng lịch), ngày 14 đến 21. Lễ Vƣợt qua hoan hỉ. 

457 T.C. E-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem và thực hiện một vài cuộc cải cách. 

444 T.C. Nê-hê-mi xây lại vách thành. Thời kỳ của Ma-la-chi.  

A-ghê và sách của ông  

A-ghê có thể là một ông già đã thấy Đền thờ thứ nhứt (AgKg 2:3?), từ 66 năm 

trƣớc. Sách ông gồm 4 bài giảng rất ngắn, và giảng hết trong vòng 4 tháng.  

Tình hình  

Giu-đa đã bị chinh phục, Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy và Đền thờ bị phá tan, còn dân 

chúng thì bị bắt qua Ba-by-lôn (606-586 T.C.), nhƣ có chép ở II Các vua, đoạn 24 

và 25. Sau 70 năm lƣu đày, do chiếu chỉ của vua Sy-ru, chừng 50 ngàn ngƣời 

Do-thái đã trở về cố hƣơng (Exo Er 1:2), năm 536 T.C.; dƣới sự điều khiển của 

Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ, và Giê-hô-sua, thầy tế lễ, họ bắt đầu xây lại thành 

Giê-ru-sa-lem, khởi từ Đền thờ; nhƣng họ mới dọn sạch rác rến cùng gạch vụn, và 

xây nền Đền thờ (3:10), thì công việc đã bị bọn lân cận thù nghịch chận lại 

(4:1-24). 

Suốt 15 năm, họ chẳng làm thêm đƣợc chút chi. Trong thời gian ấy, một vua khác, 

là Đa-ri-út, lên ngôi đế quốc Ba-tƣ. Ông có lòng tốt đối với dân Do-thái. Thời cơ 

thuận hiệp. Do sự giảng dạy, khuyến khích trực tiếp của A-ghê và Xa-cha-ri, họ lại 

bắt tay làm việc, và hoàn thành Đền thờ sau 4 năm (520-516 T.C.). Xem E-xơ-ra, 
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đoạn 5, 6.  

AgKg 1:1-15-- Bắt đầu xây lại Đền thờ  

15 năm trƣớc, họ đã xây nền Đền thờ (Exo Er 3:10), nhƣng chẳng làm thêm đƣợc 

chút chi suốt thời gian đó. Dân chúng đã mất hết hào hứng. Họ mải lo xây nhà cửa 

đẹp đẽ cho mình, nhƣng lại lãnh đạm đối với Nhà Đức Chúa Trời. Phán qua miệng 

của A-ghê, Đức Chúa Trời tỏ cho họ biết rằng đó là lý do mùa màng của họ thất 

bát. Có một điều dạy dỗ mạnh mẽ nhứt trong Cựu Ƣớc, ấy là quốc gia gặp nghịch 

cảnh vì quốc dân không vâng lời Đức Chúa Trời. 

Bài giảng của A-ghê có công hiệu ngay lập tức. Dân chúng nhìn nhận đó là Lời 

Đức Chúa Trời, và trong vòng 24 ngày, họ đã bắt tay làm việc.  

AgKg 2:1-23-- Vinh quang tƣơng lai của Nhà Đức Chúa Trời  

Sau 27 ngày nữa, nền cũ đã đƣợc dọn sạch và xây cao đủ để châu vi và toàn diện 

của Đền thờ hiện ra. Giá trị thấp thỏi của nó so sánh với Đền thờ huy hoàng, vĩ đại 

do Sa-lô-môn xây cất đã làm đau lòng những ngƣời già cả từng thấy Đền thờ huy 

hoàng, vĩ đại kia. Bấy giờ A-ghê tiến lên, bày tỏ sự hiện thấy về Đền thờ tƣơng lai 

có vinh quang đến nỗi chính Đền thờ của Sa-lô-môn cũng hóa ra lu mờ, vô nghĩa. 

Rõ ràng lắm, đó là một sự hiện thấy về Đấng Mê-si. Trí óc của A-ghê nghĩ đến 

Đền thờ mà ông đang giúp Xô-rô-ba-bên xây cất. Nhƣng lời ông nói là Lời của 

Đức Chúa Trời; và theo một phƣơng diện có lẽ sâu xa hơn là chính A-ghê nhận 

biết, tâm trí của Đức Chúa Trời chăm chú vào một Đền thờ khác trong tƣơng lai 

mà các Đền thờ do Sa-lô-môn và Xô-rô-ba-bên xây cất chỉ là hình bóng lờ mờ: Ấy 

là Hi Thánh, không xây bằng đá, nhƣng bằng linh hồn của những ngƣời đƣợc cứu 

chuộc. Hội Thánh có vinh quang không hề suy giảm, không hề cùng tận và không 

sao tả xiết, đứng đầu hàng mọi công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời, chính là Đền 

thờ của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 3:16-17; IICo 2Cr 6:16; Eph Ep 2:21) mà đây, 

A-ghê đƣợc xem trong sự hiện thấy. 

"Làm rúng động các từng trời và đất" (câu 6, 7). Dầu lời nầy có thể trực tiếp chỉ về 

những biến chuyển chánh trị do sự lật đổ các nƣớc thờ lạy hình tƣợng đang cai trị 

thế giới thời đó, song nó cũng đƣợc trƣng dẫn ở thơ HeDt 12:26 để tỏ ra mọi vật 

trần gian sẽ lu mờ trong hừng đông của Nƣớc Thiên đàng vĩnh cửu. 

"Những sự ao ƣớc của các nƣớc(1)" (câu 7) có thể chỉ về Đấng Mê-si. Hoặc theo 

nhƣ một bản tiếng Anh khác (Revised Version) dịch là: "Những vật quí báu của 

muôn dân," thì có thể chỉ rõ hơn về các linh hồn quí báu đƣợc cứu bởi Huyết của 

Con Đức Chúa Trời và đƣợc dùng để xây cất Nhà Ngài. 

Lúc ấy giữa mùa đông (câu 10). Đất chƣa đủ thì giờ sanh mùa màng. Nhƣng dân 

chúng đã giục lòng mạnh mẽ, bắt tay xây Nhà Đức Chúa Trời; và đây, Ngài hứa 

rằng từ nay trở đi, mùa màng sẽ chắc chắc và dƣ dật. 

Sách A-ghê kết thúc bằng một sự hiện thấy về ngày phong chức cho Xô-rô-ba-bên. 

Xô-rô-ba-bên đại diện cho nhà Đa-vít (xem ở dƣới XaDr 4:1-14).  
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Xa-cha-ri  

Xây lại Đền thờ Dự ngôn về Đền thờ tƣơng lai vĩ đại hơn Những sự hiện thấy về 

Đấng Mê-si hầu đến và về Nƣớc Ngài gồm cả thế giới  

 

Xa-cha-ri đồng thời với A-ghê. A-ghê dƣờng nhƣ là một ngƣời cao tuổi lắm, còn 

Xa-cha-ri lại dƣờng nhƣ trẻ tuồi lắm, vì ông là cháu ni của Y-đô đã trở về 

Giê-ru-sa-lem 16 năm trƣớc (NeNe 12:4, 16). A-ghê đã giảng 2 tháng và công việc 

xây cất Đền thờ đã bắt đầu, thì Xa-cha-ri mới khởi sự. Chức vụ của A-ghê chép 

trong sách tổng cộng đƣợc gần 4 tháng; còn chức vụ của Xa-cha-ri chép trong sách 

tổng cộng đƣợc chừng 2 năm. Nhƣng chắc suốt cả 4 năm, hai ông đã chuyên cần 

giục giã, khuyến khích, giúp đỡ và sánh vai làm việc cho Đền thờ đƣợc hoàn thành. 

Sách Xa-cha-ri lớn hơn sách A-ghê bội phần. Nó đầy dẫy những tia sáng của Đấng 

Mê-si, và ghi nhiều chi tiết theo nghĩa đen về đời sống và công vụ của Đấng 

Christ.  

XaDr 1:1-6 -- Bị lƣu đày vì không vâng lời Đức Chúa Trời  

Bài giảng mở đầu của Xa-cha-ri ở giữa các bài giảng thứ hai và thứ ba của A-ghê, 

tức là giữa câu 9 và câu 10 của đoạn 2, sách A-ghê. Lúc đó, công việc xây cất Đền 

thờ đã tiến hành đƣợc hơn một tháng, và vẻ tầm thƣờng rõ rệt của nó đang làm cho 

dân chúng buồn lòng. Xa-cha-ri cảnh cáo họ rằng họ càng ngày càng hiển nhiên có 

khuynh hƣớng quay về đƣờng lối của tổ tiên không vâng lời Đức Chúa Trời, -- 

chính đƣờng lối ấy đã đƣa họ đến tình trạng khốn nạn hiện tại. Đoạn, ông tiếp tục 

khích lệ họ bằng những sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông về tƣơng 

lai huy hoàng.  

1:7-11.-- Sự hiện thấy về bầy ngựa  

Từ đây cho đến hết đoạn 6, chỉ có ghi chép thời gian một lần (1:7), là lúc công việc 

xây cất Đền thờ đã tiến hành đƣợc chừng 5 tháng rồi. Vậy, chúng ta đoán rằng các 

sự hiện thấy đã tiếp theo nhau và chắc đã đƣợc chép liền. 

Sứ điệp của Đức Chúa Trời truyền qua các đấng tiên tri thƣờng do Thần của Đức 

Chúa Trời trực tiếp cảm hóa tâm trí của các tiên tri ấy. Nhƣng đây, sứ điệp truyền 

qua một thiên sứ nói chuyện nhiều lần với Xa-cha-ri. Xem lời chú giải về thiên sứ 

ở dƣới sách Mat Mt 4:11. 

Sự hiện thấy về bầy ngựa có nghĩa là cả thế giới nằm yên dƣới bàn tay sắt của đế 

quốc Ba-tƣ, và vua của đế quốc ấy, là Đa-ri-út, có lòng tốt đối với dân Do-thái và 

đã ra chiếu chỉ cho xây cất Đền thờ. Vậy, thời cơ thuận hiệp để tiến hành công 

việc. Kết luận, sự hiện thấy nầy quả quyết rằng một lần nữa, Giê-ru-sa-lem sẽ là 
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một đô thị lớn lao và thạnh vƣợng (xem ở dƣới đoạn 2).  

XaDr 1:18-21.-- Sự hiện thấy về sừng và thợ rèn  

Bốn cái sừng chỉ về các nƣớc đã hủy diệt Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Bốn ngƣời thợ rèn 

(bản "Authorized Version" dịch là: thợ mộc) chỉ về những kẻ mà Đức Chúa Trời 

dùng để hủy diệt các nƣớc ấy. Đó là một cách nói bóng rằng các cƣờng quốc đang 

làm bá chủ thế giới sẽ bị phá tan và Giu-đa lại đƣợc tôn cao. Đức Chúa Trời hùng 

mạnh hơn các vua chuyên chế đời nầy. Đức Chúa Trời ngự trên ngôi, ngay cả khi 

dân Ngài tạm thời bị đánh bại.  

2:1-13.-- Sự hiện thấy về dây đo  

Một đoạn sách vĩ đại. Đây là dự ngôn về Giê-ru-sa-lem đông dân, thạnh vƣợng, an 

ninh đến nỗi tràn qua vách thành, và chính Đức Chúa Trời che chở nó. Suốt 5 

tháng, công việc xây cất Đền thờ tiến hành mỹ mãn, và nhân dân chắc dự tính xây 

lại vách thành Giê-ru-sa-lem; nhƣng mãi 75 năm sau, mới xây đƣợc vách ấy. Tuy 

nhiên, kế hoạch của họ là khung cảnh cho sự hiện thấy nầy. Sự hiện thấy nầy mở 

rộng thành một lời đầy thi vị kêu gọi những ai còn ở đất Ba-by-lôn hãy trở về, và 

kết thúc bằng lời tiên liệu một ngày kia, "nhiều dân và nhiều nƣớc hùng mạnh từ 

mọi thứ tiếng trên mặt đất" sẽ đến cùng Đức Chúa Trời của dân Do-thái. Xem 

thêm ở dƣời đoạn 8.  

3:1-10-- Sự hiện thấy về Giê-hô-sua, thầy tế lễ thƣợng phẩm  

Tiên liệu sự đền tội bởi Đấng Christ. Thầy tế lễ thƣợng phẩm Giê-hô-sua bận áo dơ 

bẩn, tƣợng trƣng cho địa vị tội lỗi của nhân dân, Sa-tan đƣợc hình dung là đang cố 

xui giục Đức Chúa Trời từ bỏ dân Ngài vì cớ tội lỗi của họ. Nhƣng dân Đức Chúa 

Trời đƣợc Ngài coi quí, mặc dầu họ là "cái đóm đã kéo ra từ lửa" (câu 2), nghĩa là 

phần sót lại đƣợc cứu khỏi cảnh lƣu đày. Áo xống dơ bẩn của Giê-hô-sua đƣợc cất 

bỏ, nghĩa là tội lỗi nhân dân đƣợc tha thứ, và họ đƣợc Đức Chúa Trời tiếp nhận. 

Đây là bức tranh mô tả thời kỳ mà ti lỗi của loài ngƣời sẽ đƣợc cất bỏ "trong một 

ngày" (câu 9), vì "Chồi" hầu đến của nhà Đa-vít, là Đấng Mê-si, bị "đâm" (12:10) 

và "sẽ có một Suối mở ra... vì tội lỗi và sự ô uế" (13:1). Xem thêm ở dƣới đoạn 

13:1-9.  

4:1-14-- Chơn đèn và hai cây ô-li-ve  

Một sự hiện thấy để khuyến khích Xô-rô-ba-bên tiếp tục xây cất Đền thờ, mặc dầu 

nó có vẻ tầm thƣờng và công việc rất khó khăn. Lời chép ở đây trực tiếp dành cho 

Xô-rô-ba-bên và Nhà Đức Chúa Trời mà ông đang xây cất. Nhƣng chắc chắn là có 

chỉ về Nhà vinh hiển hơn trong đời tƣơng lai, do một Con cháu của Xô-rô-ba-bên, 

gọi là Chồi, nhờ Thánh Linh giúp đỡ mà xây cất giáo lý ân điển (xem bí chú về 

đoạn 6:12-15 và A-ghê, đoạn 2). Đây là một lời khuyên hãy can đảm trong ngày 

khởi đầu nhỏ nhặt vì để mắt nhìn vào kết cuộc vĩ đại. Chơn đèn tƣợng trƣng cho 
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Nhà Đức Chúa Trời, hoặc cho Nhà Đức Chúa Trời có khả năng tỏa ánh sáng. Chơn 

đèn vốn ở trong Đền tạm và trong Đền thờ. Ở sách KhKh 1:20, nó chỉ về Hội 

Thánh. Hai cây ô-li-ve dƣờng nhƣ chỉ về Giê-hô-sua và Xô-rô-ba-bên, do hai ông 

đó, Thần Đức Chúa Trời chỉ huy công việc. Trong đoạn 3, sự hiện thấy đặc biệt 

dành cho Giê-hô-sua. Ở đây, nó đặc biệt dành cho Xô-rô-ba-bên. Hình bóng ở đây 

đƣợc tiếp tục suốt tới sự hiện thấy về Hai Chứng nhân ở sách 11:1-19.  

XaDr 5:1-4.-- Cuốn sách bay  

Đây là một tấm giấy giống nhƣ bản đồ treo trên tƣờng, dài chừng 10 thƣớc tây, 

rộng chừng 5 thƣớc tây, và ghi những lời rủa sả kẻ trộm cắp và chửi thề. Nhƣ con 

chim săn mồi khổng lồ, cuốn sách nầy bay ở trên xứ, rồi đáp xuống và tiêu nuốt 

những kẻ mắc tội đó. Nó cất bỏ tội lỗi bằng cách tiêu diệt tội nhân.  

5:5-10.-- Ê-pha bay  

Lại một cách khác hình dung sự cất bỏ ti lỗi, giống nhƣ sự cất bỏ áo xống ô uế của 

Giê-hô-sua (3:3-8) và nhƣ "Suối mở ra vì ti lỗi" (13:1). Đây là một lời dự ngôn lặp 

đi lặp lại luôn của Xa-cha-ri về Đấng Christ chịu chết để đền ti. Ê-pha là cái thúng 

để đong, lớn hơn cái thùng (Mat Mt 5:15) một chút. Nó có ngƣời đờn bà ngồi trong 

đó và có khối chì đóng ấn. Tội lỗi đƣợc hình dung bằng ngƣời đờn bà và cũng do 

đờn bà cất bỏ (câu 9). Phải chăng đây có thể là một lời ngụ ý tiên tri rằng Chồi 

mống hầu đến, là Đấng sẽ cất ti lỗi của loài ngƣời đi trong một ngày (XaDr 3:8-9), 

sẽ do ngƣời nữ mà ra đời, không cần đến môi giới của ngƣời nam? Hình bóng ở 

đây hơi giống hình bóng về "con dê đực bị đuổi" ở LeLv 16:1-34, -- con dê nầy 

gánh tội lỗi nhân dân trên đầu nó và đem hết ra đồng vắng.  

XaDr 6:1-8.-- Bốn chiến xa  

Đây là các sứ giả phán xét của Đức Chúa Trời, tuần hành khắp trái đất, con mắt 

canh chừng, để gìn giữ Y-sơ-ra-ên khỏi mọi điềm xấu, và thi hành các chiếu chỉ 

của Đức Chúa Trời đối với bọn thù nghịch Y-sơ-ra-ên. Đây là phần mở rộng ý 

tƣởng trong sự hiện thấy về các sừng và thợ rèn (1:18-21).  

6:9-15.-- Lễ phong chức cho Xô-rô-ba-bên  

Đây là một hành động tƣợng trƣng và tiên tri, làm cho mạnh mẽ sự hiện thấy về 

"Chồi mống" (3:8-9) và sự hiện thấy về Xô-rô-ba-bên (4:6-9). 

"Chồi mống" (câu 12) là tên của Đấng Mê-si hầu đến, thuộc trong gia tộc Đa-vít. 

Ngài sẽ đƣợc gọi là "Ngƣời Na-xa-rét" (xem ở dƣới Mat Mt 2:23). Xem EsIs 4:2; 

11:1, 10;; Gie Gr 23:5-6; 33:15-17; KhKh 5:5; 22:16. 

Đƣơng thời đó, Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ, là đại diện đang còn sống của gia tộc 

Đa-vít; do ông mà các lời hứa về Đấng Mê-si cứ đƣợc lƣu truyền. Ông là cháu nội 

của vua Giê-hô-gia-kin (Giê-cô-nia), là vua đã bị bắt qua Ba-by-lôn; và ông là kẻ 

kế tự ngôi Đa-vít. Nếu còn nƣớc, thì ông đã làm vua Giu-đa. Lời nói về 
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Xô-rô-ba-bên một phần chỉ về chính mình ông, một phần chỉ về gia tộc ông, tức là 

gia tộc Đa-vít, và đặc biệt hơn nữa, về Vị Đại diện Cao trọng của gia tộc Đa-vít, 

tức là Đấng Mê-si hầu đến (Chồi mống). 

Ngoài nhiều việc khác, Đức Chúa Trời còn giao cho gia tộc Đa-vít trách vụ xây cất 

Nhà của Ngài. Chính tay Đức Chúa Trời đã ghi cho Đa-vít kiểu mẫu và các đặc 

điểm của Đền thờ (ISu1Sb 28:11, 19) Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, đã xây cất Đền 

thờ theo những chi tiết ấy (IISu 2Sb 2:1-7:22), và Đền thờ đó là công trình tạo tác 

tuyệt mỹ trên cả thế giới đƣơng thời ấy. Đền thờ do Sa-lô-môn xây cất tồn tại đƣợc 

chừng 400 năm, thì bị quân Ba-by-lôn phá hủy, năm 586 T.C.. Tới nay (520-516 

T.C.), Xô-rô-ba-bên, một con cháu của Đa-vít, lo xây lại Đền thờ. Đức Chúa Trời 

quả quyết với ông rằng ông sẽ hoàn thành công cuộc đó (XaDr 4:6-9) trong lời quả 

quyết nầy cũng có ngụ ý huyền diệu về một Đền thờ khác do tay "Chồi mống" xây 

cất với sự giúp đỡ của "những kẻ ở xa sẽ đến" (6:12-15). Xem ở dƣới sách A-ghê, 

đoạn 2. 

"Chồi mống" sẽ thuộc trong gia tộc Xô-rô-ba-bên (Đa-vít), tức là dòng vua. Nhƣng 

đây, Giê-hô-sua, thầy tế lễ, đƣợc đội mũ triều thiên và đƣợc hình dung là "Chồi 

mống" ngồi trên ngôi Đa-vít (6:12-13). Mọi điều nầy làm hình bóng về sự phối 

hiệp hai chức vụ Vua và Thầy Tế lễ trong Thân vị của Đấng Mê-si hầu đến (Chồi 

mống).  

7:1-8:23-- vấn đề kiêng ăn  

Việc nầy xảy ra chừng 2 năm sau những sự hiện thấy trƣớc (câu 1), khi Đền thờ đã 

xây xong đƣợc phần nửa. Suốt 70 năm, cứ đến tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 

10, nhân dân lại kiêng ăn để than khóc Đền thờ bị hủy phá. Đến bây giờ họ lại gần 

có Đền thờ, thì vấn đề nêu lên, là họ có nên tiếp tục kiêng ăn nữa không? Đáp lại, 

Xa-cha-ri nhắc họ rằng trƣớc kia họ có lý lắm mà kiêng ăn, -- ấy là để ăn năn vì 

không vâng lời Chúa và bị đau khổ do sự không vâng lời Chúa; nhƣng bây giờ họ 

kiêng ăn chỉ cốt để tỏ ra mình thánh khiết, đạo đức, còn các ngày lễ tôn giáo chỉ 

cốt cho mình đƣợc vui thích. 

Đoạn, theo thƣờng lệ của các tiên tri, là từ sự sầu khổ hiện tại chuyển qua vinh 

quang tƣơng lai. Xa-cha-ri vẽ bức tranh thời đại Đấng Mê-si hầu đến, khi ấy sự 

kiêng ăn sẽ đổi thành ngày lễ vui mừng (8:19). 

Ngƣời Do-thái trƣớc kia là một dân tộc hùng mạnh, có truyền thuyết từ đời xƣa 

rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định họ làm dân tộc lãnh đạo cả thế giới; nhƣng bây giờ 

họ chỉ là một phần sót lại thƣa thớt, bị khinh dể và thất vọng đang thƣơng, chỉ nhờ 

các vua Ba-tƣ cho phép mà tồn tại ở quê hƣơng. Đƣợc Thần của Đức Chúa Trời 

dắt dẫn, Xa-cha-ri cố gắng khuyến khích họ bằng cách lặp đi lặp lại rằng chẳng 

phải nhƣ vậy mãi đâu; rằng một ngày kia, đế quốc hùng mạnh đang cầm quyền đó 

sẽ bị tan vỡ, và dân của Đức Giê-hô-va sẽ đƣợc địa vị xứng đáng của mình. 

Xa-cha-ri mô tả Si-ôn thạnh vƣợng, thái bình, có tinh thần công bình, nhân ái và 
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chân thực cai trị; đƣờng sá đầy dẫy con trai, con gái và ông già, bà cả sung sƣớng 

(8:3-5). Si-ôn là trung tâm của nền văn minh thế giới, và muôn dân trên đất sẽ đến 

cùng ngƣời Do-thái để học biết Đức Chúa Trời của họ (8:22-23). Lời mô tả nầy 

cũng thấy ở nhiều khúc sách khác (1:17; 2:4, 11; 14:8, 16). Bất cứ mục đích đầu 

tiên của các khúc sách nầy là gì, lời lẽ của nó chắc cũng là một bức tranh kỳ diệu 

mô tả việc xảy ra trải qua 20 thế kỷ nay: Nhơn danh đạo Đấng Christ, nhiều ảnh 

hƣởng lƣu xuất từ thành Giê-ru-sa-lem, nắn dòng lịch sử, và đem các dân trên thế 

giới đến cùng Đức Chúa Trời của dân Do-thái. Nhƣng cuối cùng chƣa tới.  

9:1-11:17-- Đức Chúa Trời phán xét các nƣớc lân cận  

Đoạn 9 đến đoạn 14 chứa nhiều điều liên quan rõ rệt với các cuộc chiến tranh của 

đế quốc Hy-lạp, xảy ra 200 năm sau thời Xa-cha-ri, rõ rệt đến nỗi các nhà phê bình 

(vốn khó tin rằng những đấng tiên tri của Đức Chúa Trời có thể nói trƣớc điều gì) 

cho những đoạn ấy là do một tác khác viết ra. Nói chung, các học giả bảo thủ và 

các tín đồ Đấng Christ nhìn nhận các đoạn nầy thật thuộc về sách Xa-cha-ri . 

Đoạn 9 dƣờng nhƣ dự ngôn cuộc giao tranh của nƣớc Giu-đa với Hy-lạp. Khi xâm 

lăng xứ Pa-lét-tin năm 332 T.C., A-lịch-sơn đại đế tàn phá các thành có tên ở câu 

1-7, theo thứ tự đã ghi, nhƣng còn chừa lại Giê-ru-sa-lem (câu 8). Các câu 13-17 

dƣờng nhƣ chỉ về dân Do-thái tiếp tục tranh đấu với các vua Hy-lạp, thuộc dòng 

Ptolémée và dòng Séleucos, cho tới thời kỳ Macchabees. 

Tại đây (9:9-10), có dựng lên tấm hình Vua hầu đến của Si-ôn giữa những cảnh 

tƣợng dân Do-thái đấu tranh kịch liệt với đế quốc Hy-lạp. Tân Ƣớc trƣng dẫn câu 9 

để chỉ về Đấng Christ ngự vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn (Mat Mt 

21:5; GiGa 12:15). Đồng thời (câu 10), tiên tri Xa-cha-ri tiến mau tới ngày đắc 

thắng sau cùng. Thoáng thấy Nƣớc Đấng Mê-si bắt đầu, rồi liền thoáng thấy kỳ sau 

rốt. 

Đoạn 10 dự ngôn về sự khôi phục dân Đức Giê-hô-va đang bị tan lạc. Đƣơng lúc 

đó, chỉ mới có một phần sót ít ỏi hồi hƣơng. 

Đoạn 11 là một thí dụ về ngƣời kẻ chăn chiên. Bầy chiên của Đức Chúa Trời đã bị 

tan lạc và làm thịt vì bọn ngƣời chăn chúng giả dối. Trong lời tố cáo những kẻ 

chăn chiên giả dối nầy có bức tranh mô tả việc họ chối bỏ Đấng Chăn Chiên Hiền 

lành, là Đức Chúa Jêsus Christ (câu 12-13). Do thừa tiếp văn, chúng ta không thể 

cho rằng khúc sách nầy có liên quan với việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản nộp Đấng 

Christ, trừ ra nó đƣợc trƣng dẫn trong Tân Ƣớc để nêu rõ việc ấy (Mat Mt 26:15; 

27:9-10 xem ở dƣới Mac Mc 14:10-11). Sự trƣng dẫn khúc sách nầy để nêu rõ sự 

phản nộp của Giu-đa chính là chìa khóa mở rõ điều Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ở 

đây. Kèm theo sự chối bỏ Đấng Chăn Chiên Chân chánh, đã có việc chặt gãy hai 

cây gậy tên là Tốt đẹp và Dây buộc, tức là giao ƣớc về Đức Chúa Trời che chở, săn 

sóc họ bị dứt và sự tái thống nhất xứ sở của họ bị trì hoãn. Đoạn, họ bị phó vào tay 

"kẻ chăn dại dột" (câu 13-15 -- bản "Authorized Version" dịch là: "kẻ chăn giống 
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nhƣ hình tƣợng"). Ngƣời ta cho rằng đây chỉ về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem bởi tay 

quân La-mã, sau khi Đấng Christ chịu chết ít lâu, và về dân Do-thái lại bị tan lạc 

liền theo đó. Hoặc có lẽ là nhân cách hóa cả một bản kê khai những kẻ bắt bớ dân 

Do-thái từ thời kỳ phái Macchabées cho đến thời kỳ Con Thú ở sách KhKh 

13:1-17.  

XaDr 12:1-14:21-- Sự hiện thấy về tƣơng lai của dân Y-sơ-ra-ên  

Các đoạn 9, 10, 11 gọi là "gánh nặng" về các nƣớc lân cận thể nào (9:1), thì cũng 

một thể ấy, các đoạn 12, 13, 14 gọi là "gánh nặng về Y-sơ-ra-ên" (12:1). Hai phần 

nầy giống hệt nhau. Cả hai tiếp tục và mở rộng những ý tƣởng trong các sự hiện 

thấy của 8 đoạn đầu; những ý tƣởng ấy lặp đi lặp lại luôn dƣới hình thức khác. 

12:1-6.-- Giu-đa sẽ giao chiến với mọi nƣớc trên mặt đất. Cuộc giao chiến nầy cứ 

tiếp tục mô tả ở đoạn 14:1-8. Có ngƣời cho rằng lời lẽ ở đây nói bóng về cuộc 

tranh đấu của Đức Giê-hô-va với các nƣớc suốt cả kỷ nguyên Cơ-đốc-giáo. Kẻ 

khác lại áp dụng nó theo nghĩa đen cho kỳ sau rốt, sự tấn công của Antichrist và 

trận Ha-ma-ghê-đôn. 

12:7-13:9.-- Tang chế trong nhà Đa-vít. Rõ ràng lắm, các ý tƣởng ở đây lấy nhà 

Đa-vít làm trọng tâm. Tuy lời lẽ khó hiểu và có ngụ ý đến một vài điều ta không 

biết, nhƣng nó mô tả rõ ràng một tấn bi kịch nào đó xảy ra trong nhà Đa-vít, một 

cơn đau đớn kịch liệt bởi cớ một Nhân vật lãnh đạo trong nhà ấy bị đánh (13:7), 

hai bàn tay bị đâm (12:10; 13:6), và một Suối đƣợc mở ra vì ti lỗi (13:7). Tình 

trạng nầy xảy ra trong ngày mà "nhà Đa-vít sẽ nhƣ Đức Chúa Trời" (12:8). Chỉ có 

một Ngƣời trong nhà Đa-vít là Đức Chúa Trời, và đó là Đức Chúa Jêsus. Nhờ vậy, 

ta nhận biết Ai là Ngƣời đƣợc gọi là "Chồi mống" ở đoạn 3:8, tức là Ngƣời sẽ "cất 

sự gian ác khỏi đất trong một ngày" (3:9), sẽ "xây Đền thờ Đức Giê-hô-va" (6:12), 

và sẽ cai trị khắp bốn biển (xem ở dƣới 6:9-15). Đây là một lời tiên tri lạ lùng, tỉ mỉ 

về sự chết của Đức Chúa Jêsus, và ta không thể ứng dụng nó cho ngƣời nào khác 

mà ta đƣợc biết. Nhƣ vậy, sự chết của Chồi mống trong nhà Đa-vít sẽ là Suối 

quyền năng của Đức Giê-hô-va chống lại các nƣớc (12:2-4), và hiệu lực của Suối 

ấy sẽ đƣợc tỏ ra trong sự cất bỏ hình tƣợng và các tiên tri giả khỏi mặt đất (13:2-5). 

"Hai phần ba" (13:8) có thể chỉ về phần lớn quốc dân Do-thái bỏ mạng trong cuộc 

hủy phá Giê-ru-sa-lem (năm 70 S.C.), sau khi họ chối bỏ Đấng Christ; còn "một 

phần ba" thì chỉ về phần sót lại đã tin và bị bắt bớ vì cớ đức tin của mình. 

14:1-2.-- Giu-đa giao chiến với các nƣớc (xem ở đoạn 12:1-6). 

14:3-21.-- Đức Giê-hô-va thắng trận và trị vì cả thế giới. Nào các kỳ vọng của tiên 

tri đƣợc hoàn thành vĩ đại, nào ngày Đấng Christ tái lâm, nào sự thành lập Nƣớc 

đời đời của Ngài. Một vài học giả Kinh Thánh tƣởng những câu 4-8 có nghĩa rằng 

khi Đức Chúa Jêsus trở lại, Ngài sẽ thật đặt ngôi trên núi Ô-li-ve; rằng núi ấy thật 

sẽ nứt làm đôi; rằng nƣớc sẽ từ Giê-ru-sa-lem thật chảy ra phía Đông và phía Tây; 

rằng Giê-ru-sa-lem sẽ thật là trung tâm mà các dân tộc mô tả ở câu 10-21 sẽ kéo 
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dài đến để thờ lạy Chúa. Một số học giả khác lại cho lời lẽ ở đây là cách mô tả các 

từng trời mới và trái đất mới dƣới hình bóng một nƣớc trần gian nhơn lành, thạnh 

vƣợng và rất hùng mạnh, cũng nhƣ sách Khải Huyền, đoạn 21, mô tả Thiên đàng 

dƣới hình bóng một thành phố trần gian mỹ lệ.  

Tóm tắt các lời tiên tri của Xa-cha-ri về Đấng Christ  

Sự chết của Ngài để đền tội và cất bỏ tội lỗi đi (3:8-9; 13:1). 

Ngài xây Đền thờ của Đức Chúa Trời (6:12). 

Ngài là Vua và Thầy tế lễ trị vì cả thế giới (6:13; 9:10) 

Ngài ngự vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn (9:9). Trƣng dẫn ở Mat Mt 

21:5 và GiGa 12:15. 

Ngài bị phản nộp vì 30 miếng bạc (XaDr 11:12). Trƣng dẫn ở Mat Mt 27:9, 10. 

Thần tánh của Ngài (XaDr 12:8). 

Hai bàn tay Ngài bị đâm lủng (12:10; 13:6). Trƣng dẫn ở GiGa 19:37. 

Đấng Chăn Chiên bị đánh (XaDr 13:7). Trƣng dẫn ở Mat Mt 26:31 và Mac Mc 

14:27. 

Đây, lồng vào các bức tranh Xa-cha-ri mô tả cuộc tranh đấu và đắc thắng tƣơng 

của Y-sơ-ra-ên, ta thấy có lời rõ ràng, đặc biệt, không thể lẫn lộn, chẳng những dự 

ngôn Đấng Mê-si chịu chết đền ti cho loài ngƣời, có Thần tánh và sẽ lập Nƣớc gồm 

cả thế giới, song cũng ghi tỉ mỉ các biến cố trong đời Ngài, tỉ nhƣ Ngài cƣỡi lừa 

con mà ngự vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài bị phản nộp vì 30 miếng bạc, họ dùng 

số tiền ấy mua rung của thợ gốm, và hai bàn tay Ngài bị đâm lủng. Nhƣ vậy, trong 

số chi tiết đặc biệt nầy, có 4 chi tiết đƣợc trƣng dẫn trực tiếp trong Tân Ƣớc, nhƣ ta 

đã nhận thấy trên kia.  

==================================== 

 

Ma-la-chi  

Sứ điệp sau chót của Cựu Ƣớc cho một dân không vâng lời  

Ta không biết đúng niên hiệu của Ma-la-chi. Ngƣời ta thƣờng công nhận rằng ông 

sống ngót 100 năm sau A-ghê và Xa-cha-ri; rằng ông hợp tác với E-xơ-ra và 

Nê-hê- mi trong các cuộc cải cách của hai ông nầy. Ngƣời ta cho niên hiệu của ông 

vào khoảng năm 450 và năm 400 T.C.. 

Một phần dân sót đã từ chốn lƣu đày hồi hƣơng năm 536 T.C.. Do A-ghê và 

Xa-cha- ri lãnh đạo, họ đã xây lại Đền thờ (520-516 T.C.). Rồi 60 năm sau (457 

T.C.), E-xơ-ra đã từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem để giúp cải tổ và tái lập quốc 

gia. Rồi 13 năm sau (444 T.C.), Nê-hê-mi về xây lại vách thành. 

Nhƣ vậy, đƣơng thời Ma-la-chi, dân Do-thái đã từ chốn lƣu đày hồi hƣơng đƣợc 

chừng 100 năm; nhờ cảnh lƣu đày, họ gột bỏ đƣợc sự thờ lạy hình tƣợng, nhƣng lại 

bib:Xa_3_8
bib:Xa_13_1
bib:Xa_6_12
bib:Xa_6_13
bib:Xa_9_10
bib:Xa_9_9
bib:Mat_21_5
bib:Mat_21_5
bib:Gi_12_15
bib:Xa_11_12
bib:Mat_27_9
bib:Mat_27_10
bib:Xa_12_8
bib:Xa_12_10
bib:Xa_13_6
bib:Gi_19_37
bib:Xa_13_7
bib:Mat_26_31
bib:Mac_14_27
bib:Mac_14_27


xao lãng Nhà (Đền thờ) Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đã thành ra bê trễ và bại 

hoại. Các của lễ kém cỏi. Ngƣời ta xao lãng nộp phần mƣời huê lợi, và sự để bỏ 

thông thƣờng. Nhân dân đã quay theo thói cũ, là cƣới gả lẫn lộn với bọn lân cận 

thờ lạy hình tƣợng (xem ở E-xơ-ra, đoạn 9). 

Vậy, dân Do-thái tuy đƣợc Đức Chúa Trời ban ân huệ hơn muôn dân, nhƣng lại 

ngã lòng vì sự yếu đuối của mình, không sao gỡ khỏi tội lỗi. Trong một tâm trạng 

bơ thờ ấy, họ đã an cƣ và chờ đợi sự ngự đến của Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời 

hứa ban cho. Ma-la-chi quả quyết với họ rằng Đấng Mê-si sẽ ngự đến đúng kỳ hạn, 

nhƣng Ngài sẽ đem sự đoán phạt cho những ngƣời nhƣ họ.  

MaMl 1:1-14-- Coi khinh các tế lễ o Đền thờ  

Câu 2-3 đƣợc trƣng dẫn ở thơ RoRm 9:10-13 để ứng dụng cho việc Đức Chúa Trời 

chọn Gia-cốp mà bỏ Ê-sau (SaSt 25:22-34). Lời lẽ Ma-la-chi dùng ở đây nhƣ để 

chỉ về hai dân tộc phát xuất từ Gia-cốp và Ê-sau, tức là ngƣời Y-sơ-ra-ên và ngƣời 

Ê-đôm. cả hai đã bị quân Ba-by-lôn tiêu diệt. Y-sơ-ra-ên đã đƣợc khôi phục, nhƣng 

Ê-đôm vẫn còn hoang vu. Đó là bằng cớ tỏ ra Đức Chúa Trời thƣơng mến 

Y-sơ-ra-ên. 

Họ dâng tế lễ bằng những súc vật chết và có tì vít mà họ chẳng dám đem biếu quan 

trấn thủ (câu 8); đó thật là một sự nhục mạ Đức Chúa Trời. Thà không dâng tế lễ 

chi hết còn hơn. Nghịch cùng tình trạng ấy, Ma-la-chi đƣợc sự hiện thấy về ngày 

Đức Chúa Trời (mà chính dân Ngài coi thƣờng nhƣ vậy) sẽ trở nên Đức Chúa Trời 

yêu dấu của cả trái đất (câu 11).  

MaMl 2:1-17-- Cƣới gả lẫn lộn với những ngƣời lân cận thờ lạy hình tƣợng  

Các thầy tế lễ đã đƣợc Đức Chúa Trời phong chức để dạy dỗ và dắt dẫn nhân dân 

trong sự công bình (câu 5-7), nên phải chịu trách nhiệm về tình hình thảm hại nầy. 

Họ hèn hạ, vụ lợi và bại hoại đến nỗi danh từ "thầy tế lễ" (thầy cả) trở thành một 

chữ khinh khi giữa vòng dân chúng. Cho tới ngày nay cũng còn nhƣ vậy. 

Đạo vợ chồng lỏng lẻo (câu 10-16). Ngƣời Do-thái bỏ vợ để cƣới phụ nữ thờ lạy 

hình tƣợng. Đó là tội lỗi gấp hai, làm hại vừa cho sự nuôi dạy con cái thích đáng, 

vừa cho sự duy trì cuộc thờ lạy Đức Giê-hô-va của quốc dân. 

Hoài nghi là gốc rễ sự tín ngƣỡng hờ hững và luân lý thấp kém của họ. Nhân dân 

nhận thấy các nƣớc gian ác đƣợc thạnh vƣợng hơn, nên thƣờng nói rằng: "Hầu việc 

Đức Chúa Trời, thì đƣợc ích chi?" Ngày nay nhiều ngƣời còn nói nhƣ vậy. Xem ở 

dƣới 3:13-18.  

3:1-6.-- Ngày Đức Giê-hô-va hầu đến  

Ma-la-chi đáp lại sự hoài nghi của họ: Ngày phán xét hầu đến sẽ trả lời những câu 

chế giễu của họ, và tỏ ra đến cuối cùng, sự hầu việc Đức Chúa Trời có ích gì chăng 

(câu 5)? Xem thêm ở dƣới 3:13-18.  
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3:7-12.-- Thuế phần mƣời  

Đây lại thình lình đổi đề mục. Không nộp thuế phần mƣời tức là "ăn trộm của Đức 

Chúa Trời," vì theo luật pháp Môi-se, thì thuế phần mƣời là vật sở hữu của Đức 

Chúa Trời, và ngƣời dân không có quyền gì trên nó, cũng nhƣ không có quyền gì 

trên sản nghiệp của kẻ khác. Hãy chú ý lời Đức Chúa Trời hứa làm cho những 

ngƣời nộp thuế phần mƣời đƣợc thạnh vƣợng, và Ngài đố thách ngƣời ta hãy thử 

Ngài về lời hứa ấy. Những ai dâng phần mƣời đều thỏa mãn vì lời hứa nầy thật 

đúng.  

3:13-18.-- Trở lại sự hoài nghi của quốc dân  

Trở lại ý tƣởng ở 2:17. Họ không tin lời Đức Chúa Trời hứa về thuế phần mƣời. 

Họ cho rằng dâng tiền cho Đức Chúa Trời và cố gắng hầu việc Ngài chỉ là phí 

phạm vô ích. Ma-la-chi đáp rằng: Hãy chờ xem, cuối cùng sẽ tỏ ra (câu 16-17). 

Khúc sách tuyệt diệu nầy mô tả số ít ngƣời trung tín khuyến khích lẫn nhau trong 

một thời kỳ toàn dân bội đạo, và Đức Chúa Trời ghi tên của họ để nhận biết họ 

trong "ngày đó" (IITi 2Tm 1:12).  

Đoạn 4.-- Ngày Đức Giê-hô-va hầu đến  

Trở lại ý tƣởng của đoạn 3. Xen vào giữa những lời quở trách 4 tội lỗi lan tràn 

đƣơng thời mình (tế lễ có tì vít, cƣới gả lẫn lộn với kẻ thờ lạy hình tƣợng, để vợ, và 

xao lãng nộp thuế phần mƣời), Xa-cha-ri bốn lần tiến vội tới "Ngày của Đức 

Giê-hô-va" (MaMl 1:11; 3:1-6, 16-18; 4:1-6). Ông gọi đó là "ngày" (3:2, 17; 4:1, 3, 

5). Dƣờng nhƣ nó chỉ về cả kỷ nguyên Cơ-đốc-giáo, và đặc biệt ứng dụng cho kỳ 

sau rốt. Lời khuyên của Ma-la-chi là: Hãy chăm chú vào tƣơng lai. 

Lời khuyến cáo cuối cùng của Cựu Ƣớc là: Hãy nhớ luật pháp của Môi-se (câu 4). 

Lời dự ngôn cuối cùng của Cựu Ƣớc là: Ê-li sẽ mở đƣờng cho "ngày của Đức Giê- 

hô-va" (câu 5). Ông thật đã làm việc ấy 400 năm sau, trong thân vị của Giăng 

Báp-tít (Mat Mt 3:1-12; 11:14), là ngƣời nhấn mạnh các giai đoạn phán xét của 

ngày ấy. 

Đức tánh cuối cùng mà Cựu Ƣớc ghi nhắc là lòng yêu thƣơng của cha con đối với 

nhau (câu 6); theo nhƣ đã trƣng dẫn ở LuLc 1:17, thì lòng yêu thƣơng nầy gồm sự 

tôn trọng lý tƣởng của tổ tiên. 

Tiếng cuối cùng của Cựu Ƣớc là: "Rủa sả," nghĩa là nếu Đức Giê-hô-va không ngự 

đến, thì loài ngƣời phải ở địa vị tuyệt vọng. 

Cựu Ƣớc kết thúc nhƣ vậy đó. 400 năm trôi qua. Rồi Đấng Mê-si ngự đến, -- dân 

tộc Hê-bơ-rơ đã đƣợc tạo thành để sanh ra Ngài. Suốt các thế kỷ, họ đã chối bỏ các 

đấng tiên tri thể nào, thì cũng một thể ấy, khi Đấng Mê-si ngự đến, họ đã chối bỏ 

Ngài vì trung thành với nghi thức. Từ đó tới nay, dân Do-thái không có quê hƣơng, 

nhƣng đi lƣu lạc trên mặt đất, là tấn bi kịch và cũng là phép lạ của các thời đại. 

===================================  
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Mối Dây "Đấng Mê-si" Thấu Suốt Cựu Ƣớc  

Cựu Ƣớc đã đƣợc viết ra để tạo nên một tiếng chuông báo trƣớc về Đấng Christ và 

để mở đƣờng cho Đấng Christ ngự đến. Cựu Ƣớc là truyện tích của dân tộc 

Hê-bơ-rơ, phần lớn luận về những biến cố và nhu cầu cấp bách trong các thời kỳ 

của dân tộc ấy. Nhƣng suốt cả truyện tích nầy, luôn luôn có trông đợi và thấy trƣớc 

sự ngự đến của Một Đấng Oai Nghiêm sẽ trị vì và làm một công việc lớn lao, lạ 

lùng trên cả thế giới. Lâu lắm trƣớc khi ngự đến, Đấng nầy đƣợc ngƣời ta biết là 

Đấng Mê-si. Những lời tiên tri về Ngài ngự đến hợp thành mối dây "Đấng Mê-si " 

thấu suốt Cựu Ƣớc. Ấy là sợi chỉ vàng chạy suốt những quyển sách vừa nhiều, vừa 

khác nhau của Cựu Ƣớc, và hợp cả lại thành một khối duy nhứt lạ lùng. 

Thoạt tiên có những ám chỉ mơ hồ, rồi bắt đầu có những dự ngôn đặc biệt và minh 

bạch; truyện tích càng tiến xa, thì những dự ngôn ấy càng đặc biệt, càng minh bạch 

và càng nhiều. Các dự ngôn minh bạch càng nhiều lên, thì các biểu tƣợng, tranh 

ảnh, hình bóng và tiên kiến gián tiếp cũng tăng gia. Nhƣ vậy, lúc ta tới tận điểm 

của Cựu Ƣớc, thì cả truyện tích Đấng Christ đã đƣợc viết trƣớc và nói bóng trƣớc 

bằng những lời lẽ và hình ảnh nếu tổng hợp lại, thì không thể nào chỉ về một nhân 

vật khác trong lịch sử. 

Thêm vào những dự ngôn và hình bóng hết sức rõ ràng, còn có thể có nhiều ngụ ý 

kín giấu về Đấng Mê-si, chỉ hơi thấy rõ trên bề mặt mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi 

tƣởng tốt nhứt là đừng quá khai thác vấn đề hình bóng, trừ khi nó đƣợc giải thích 

nhƣ vậy trong Kinh Thánh, hoặc rõ ràng đến nỗi không sao lầm lẫn đƣợc. 

Mục đích của chúng tôi ở đây là trình bày sơ lƣợc các khúc sách chỉ rõ về sự ngự 

đến của Đấng Christ. 

SaSt 3:15.-- Lời tuyên bố đầu tiên: "Dòng dõi ngƣời nữ sẽ giày đạp đầu con rắn" 

dƣờng nhƣ tỏ ra rằng mặc dầu loài ngƣời phạm tội, Đức Chúa Trời cũng quyết 

định làm cho sự dựng nên loài ngƣời của Ngài đƣợc kết quả mỹ mãn. Loài ngƣời 

sa ngã bởi ngƣời nữ thể nào, thì cũng sẽ nhờ ngƣời nữ mà đƣợc cứu chuộc thể ấy. 

Đây dƣờng nhƣ ám chỉ rằng Đấng Cứu chuộc sẽ do nữ đồng trinh mà giáng sanh. 

4:4-7.-- Tế vật của A-bên. Đây dƣờng nhƣ tỏ ra rằng, ngay từ lúc đầu, tế vật bằng 

huyết đã đƣợc thiết lập làm điều kiện cho loài ngƣời đƣợc Đức Chúa Trời tiếp 

nhận; đây cũng là lần đầu tiên ám chỉ về Đấng Christ chịu chết đền tội loài ngƣời. 

12:3; 18:18; 22:18.-- Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham để thành lập một dân tộc 

do đó muôn dân sẽ đƣợc phƣớc. Lời kêu gọi nầy đƣợc lặp lại 3 lần. Đây tuyên bố 

rõ ràng, dứt khoát mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài thành lập quốc gia 

Hê-bơ-rơ, lại có dự ngôn rằng trong quốc gia ấy, Ngài sẽ làm một việc đem phƣớc 

lành cho cả thế giới. 

14:18-20.-- Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, 

đƣợc Áp-ra-ham dâng một phần mƣời chiến lợi phẩm; vả, lúc đó, Áp- ra-ham đại 
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diện cho cả quốc gia Hê-bơ-rơ mà ông sẽ thành lập. Đây dƣờng nhƣ là một hình 

bóng về Đấng mà dân tộc của Áp-ra-ham sẽ đƣợc thành lập để đƣa vào trong thế 

gian. Xem ở thơ Hê-bơ-rơ, đoạn 7. 

22:1-24.-- Áp-ra-ham dâng Y-sác làm tế vật. Mên-chi-xê-đéc là "hình bóng" đầu 

tiên trong đời Áp-ra-ham về Đấng mà dân tộc của Áp-ra-ham sẽ đƣợc thành lập để 

đƣa vào trong thế gian thể nào, thì cũng một thể ấy, đây chúng ta có "hình bóng" 

về Biến Cố trong đời sống của Đấng hầu đến, do đó Ngài sẽ "ban phƣớc cho cả thế 

giới." Biến Cố ấy là Đấng Christ chịu chết thế tội lỗi loài ngƣời, rồi sống lại. Đây 

là bức tranh: Một ngƣời cha dâng con trai làm tế vật; con trai chết (trong trí 

Áp-ra-ham -- 22:4) 3 ngày; một vật thay thế (22:13) một tế lễ thực sự; và việc xảy 

ra trên núi Mô-ri-a 22:2), -- chính tại núi nầy, Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào 

Thập tự giá, và Áp-ra-ham đã dâng một phần mƣời chiến lợi phẩm cho 

Mên-chi-xê-đéc (14:18). 

26:4; 28:4;.-- Lời hứa đầu tiên cho Áp-ra-ham rằng nhờ dòng dõi ông, "các chi tộc 

nơi thế gian sẽ đƣợc phƣớc" (SaSt 12:3), tới đây đƣợc nhắc lại cho Y-sác, rồi cho 

Gia-cốp nữa. Lời hứa nầy đƣợc nhắc tới 5 lần, -- 3 lần cho Áp-ra-ham, 1 lần cho 

Y-sác và 1 lần cho Gia-cốp. 

49:10.-- "Đấng Si-lô" sẽ cai trị các nƣớc. Đây là lời dự ngôn rõ ràng thứ nhứt rằng 

một ĐẤNG sẽ từ dân tộc Hê-bơ-rơ dấy lên để cai trị mọi nƣớc; nhƣ vậy là ngụ ý 

rằng do Đấng nầy, dân tộc của Áp-ra-ham sẽ làm trọn sứ mạng thiên thƣợng, là 

ban phƣớc cho mọi nƣớc. Danh Ngài là "Đấng Si-lô." Ngài sẽ hiện ra trong chi 

phái Giu-đa. Chắc Ngài là Đấng mà Mên-chi-xê-đéc làm hình bóng cho. 

Xuất Ê-díp-tô ký 12.-- Các con đầu lòng của nƣớc Ai-cập phải chết. Thiết lập Lễ 

Vƣợt Qua. Chắc chắn đây là một biến cố lịch sử vĩ đại làm hình bóng về sự chết 

của Đấng Christ. Đƣợc giải cứu bởi sự chết của các con đầu lòng. Những ai có dấu 

Huyết Chiên Con thì đƣợc an ninh. Sở dĩ gọi là Lễ Vƣợt Qua vì thiên sứ hủy diệt 

đã "đi vƣợt qua" (XuXh 12:27) những kẻ mang dấu huyết. Suốt 1400 năm, dân 

Y-sơ-ra-ên hằng năm giữ lễ nầy để kỷ niệm sự giải cứu khỏi Ai-cập; hằng năm họ 

dâng chiên con Lễ Vƣợt Qua y nhƣ họ đã làm trong đêm Vƣợt qua đầu tiên, cho tới 

khi Chiên Con Của Đức Chúa Trời trút linh hồn trên Thập tự giá, trong ngày Lễ 

Vƣợt Qua mà bao nhiêu ngàn chiên con bị giết ở Giê-ru-sa-lem. Bởi đó, Ngài đem 

cho dân Ngài sự giải cứu khỏi tội lỗi, cũng nhƣ ngày xƣa, họ đã đƣợc giải cứu khỏi 

Ai-cập vậy. 

LeLv 16:1-34-- Đại lễ chuộc tội. Con dê bị đuổi đi, gánh tội lỗi của nhân dân. Đây 

là một bức tranh khác mô tả sự chết của Đấng Christ để đền tội loài ngƣời. Đại lễ 

nầy và cả hệ thống tế vật trong sách Lê-vi ký là những đặc điểm liên tục của cuộc 

sanh hoạt quốc gia Hê-bơ-rơ, và tỏ ra sự chết của Đấng Christ chiếm địa vị quan 

trọng trong ý tƣởng Đức Chúa Trời. 

Dan Ds 21:6-9.-- Con rắn lửa. Theo nhƣ ta hiểu biết trong Tân Ƣớc, thì truyện tích 

nầy là biến cố lịch sử làm hình bóng về Đấng Christ có quyền cứu ngƣời ta khỏi tội 
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lỗi. 

24:17-19.-- Lại một dự ngôn rõ ràng khác về một Đấng sẽ dấy lên trong nƣớc 

Y-sơ-ra-ên: Ngài sẽ là "một Ngôi Sao," "một Cây Phủ việt, " và sẽ "cầm quyền." 

Rõ ràng đây chỉ về cùng một Đấng có Danh là "Đấng Si-lô" và "đƣợc các dân vâng 

phục," ở SaSt 49:10. 

PhuDnl 18:15-19.-- Đây cũng lại là một dự ngôn rõ ràng khác về một Đấng sẽ dấy 

lên trong nƣớc Y-sơ-ra-ên, một "Đấng Tiên tri nhƣ Môi-se," bởi Ngài, Đức Chúa 

Trời sẽ "phán" với loài ngƣời. Rõ ràng lắm, đây là một đặc tánh khác của "Đấng 

Si-lô" và "Ngôi Sao" đã nói đến trên kia. 

Nhƣ vậy, trong 5 quyển sách đầu của Cựu Ƣớc có lời dự ngôn đặc biệt, lặp lại 5 

lần, rằng dân tộc Hê-bơ-rơ đang đƣợc đƣa vào thế giới vì một mục đích chánh xác, 

là ban phƣớc cho muôn dân. Cũng có những lời dự ngôn đặc biệt rằng từ trong dân 

tộc Hê-bơ-rơ sẽ dấy lên Một Đấng có Danh là "Đấng Si-lô," là "Ngôi Sao," là 

"Đấng Tiên tri giống nhƣ Môi-se." Cũng có nhiều chỗ ngụ ý khá rõ rằng nhờ Đấng 

nầy mà dân tộc Hê-bơ-rơ sẽ làm trọn sứ mạng ban phƣớc cho thế giới. Cũng có 

nhiều chỗ ám chỉ tánh chất công việc của Đấng nầy, nhứt là mô tả sự chết của Ngài 

để làm Vãn-hồi-tế. Nhƣ vậy, rất sớm, tức là 1400 năm trƣớc khi Đấng Christ ngự 

đến, đã có vẻ bằng những nét khá rõ một vài đặc điểm chánh yếu của đời sống và 

công việc Đấng Christ. 

Giô-suê. -- Sách nầy dƣờng nhƣ chẳng có lời nào trực tiếp dự ngôn về Đấng Mê-si, 

mặc dầu có ngƣời cho rằng theo một phƣơng diện, Giô-suê cũng làm hình bóng về 

Đức Chúa Jêsus. Tên thì giống nhau, tiếng Hy-lạp là "JÊSUS.", còn tiếng Hê-bơ-rơ 

là "Giô-suê." Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa thể nào, thì Đức Chúa Jêsus 

cũng dẫn tín đồ Ngài vào Thiên đàng thể ấy. 

Ru-tơ. -- Ru-tơ là bà cố nội của Đa-vít, là nguồn gốc của gia tộc phát sanh Đấng 

Mê-si. Ru-tơ vốn là ngƣời Mô-áp, thì có thể ám chỉ sứ mạng của Đấng Christ đối 

với các dân ngoại. 

ISa1Sm 16:1-23-- Đa-vít đƣợc xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên. Từ đây trở đi, Đa-vít 

là nhân vật trọng yếu nhứt trong lịch sử Cựu Ƣớc. Chung quanh tên ông tụ tập 

những lời tiên tri đặc biệt nhứt và dồi dào hơn hết về Đấng Mê-si. 

IISa 2Sm 7:16.-- Đây, Đức Chúa Trời hứa ban cho Đa-vít một ngôi vua đời đời. 

Lời hứa nầy đƣợc lặp đi lặp lại mãi, suốt cả các sách Cựu Ƣớc tiếp theo; càng ngày 

càng thêm nhiều chi tiết, nhiều lời giải thích đặc biệt rằng lời hứa nầy sẽ đƣợc ứng 

nghiệm tối hậu trong Một Vua dấy lên từ nhà Đa-vít, -- chính Vua ấy sẽ sống đời 

đời và lập một Nƣớc vô tận. Rõ ràng lắm, "Vua đời đời" nầy là một với Đấng trƣớc 

đã đƣợc gọi là "Đấng Si-lô," là "Ngôi Sao," và là "Đấng Tiên tri giống nhƣ 

Môi-se." 

IVua 1V 2:4; 8:25; 9:5.-- Lặp lại với Sa-lô-môn lời hứa ban ngôi vua đời đời , và 

Sa-lô-môn cầu nguyện cho đƣợc nhƣ vậy. 

II Các vua. -- Sách nầy chép truyện nƣớc Đa-vít suy vong, và dƣờng nhƣ làm tiêu 
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tan lời Đức Chúa Trời hứa ban cho Đa-vít ngôi vua đời đời. Nhƣng suốt thời gian 

gồm trong sách nầy, nhiều tiên tri đã dấy lên mà kêu la rằng lời hứa ấy sẽ còn đƣợc 

ứng nghiệm. Xin xem lời chú giải sau đây về các sách tiên tri. 

ISu1Sb 22:8-10.-- Lời hứa ban ngôi vua đời đời đƣợc lặp lại lần nữa cho 

Sa-lô-môn. 

IISu 2Sb 6:16; 7:17, 18.-- Lại chép Sa-lô-môn cầu nguyện cho lời hứa đƣợc ứng 

nghiệm, và Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa. 

E-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê. -- Ba sách nầy tƣờng thuật dân Hê-bơ-rơ đã suy vong 

và bị tan lạc, nay đƣợc hồi hƣơng, nhƣng chẳng có lời nào trực tiếp dự ngôn về 

Đấng Mê-si. Tuy nhiên, dân tộc đƣợc tái lập ở xứ sở, quê hƣơng là một tiền sự cần 

thiết cho Đấng Mê-si ngự đến. 

Gióp. -- Một bài tranh luận về vấn đề đau đớn, và theo chỗ ta có thể nhận thấy, thì 

ít trực tiếp nói đến sứ mạng của dân tộc Hê-bơ-rơ, là sanh ra Đấng Mê-si, chỉ trừ ra 

lời Gióp hớn hở bày tỏ đức tin: "Tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến 

lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất" (Giop G 19:25). 

Thi Thiên. -- Bây giờ ta tới một quyển sách đầy dẫy hình bóng về Đấng Mê-si, viết 

từ 1000 năm trƣớc khi Đấng Christ ngự đến. Một vài hình bóng nầy là sự thực 

trong đời riêng của Đa-vít, theo một ý nghĩa hạn chế và phụ thuộc; nhƣng phần 

nhiều hình bóng nầy không thể ứng dụng cho một nhân vật nào khác trong lịch sử 

ngoài ra Đấng Christ. 

Thi Tv 2:2, 6, 8, 12.-- "Vua đƣợc xức dầu" của Đức Giê-hô-va sẽ "cai trị các 

nƣớc." Rõ ràng lắm, đây là Vua đời đời sẽ dấy lên trong nhà Đa-vít. Đây, Vua ấy 

đƣợc gọi là "Con" của Đức Chúa Trời, tức là dự ngôn về Thần tánh của Đấng 

Christ. 

16:10.-- Sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Trƣớc kia đã có nhiều câu ám chỉ về 

sự chết của Đấng Mê-si. Đây là một lời dự ngôn minh bạch về Ngài toàn thắng Tử 

thần. 

22:1, 16, 18.-- Đây là bức tranh tiên tri về sự đóng đinh Đấng Christ vào Thập tự 

giá. Kẻ thù nghịch chế nhạo Ngài; tay và chân Ngài bị đâm lủng; áo xống Ngài bị 

phân chia, thậm chí dự ngôn cả lời Ngài thốt ra trƣớc khi chết. 

41:9.-- Đấng Mê-si sẽ bị một ngƣời bạn phản nộp. Dƣờng nhƣ nói về Đa- vít, 

nhƣng Tân Ƣớc trƣng dẫn câu nầy để nói về Đấng Christ bị phản nộp (GiGa 

13:18). 

Thi Tv 45:1-17-- Đời trị vì vinh hiển của một Vua mang Danh là Đức Chúa Trời, 

và ngự trên ngôi đời đời. Lời nầy không thể chỉ về một Đấng nào khác ngoài Vua 

đời đời sẽ dấy lên từ trong nhà Đa-vít. 

69:21.-- Lại một đặc điểm khác trong bức tranh Ngài chịu thƣơng khó. Chúng cho 

Ngài uống mật đắng và dấm. 

72:11, 17, 19-- Đời trị vì của Vua đời đời sẽ bao trùm cả thế giới và vinh hiển lạ 

lùng. 
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78:2.-- Một chi tiết khác của đời Ngài; ấy là Ngài sẽ phán dạy bằng thí dụ. 

89:3, 27, 28, 34, 35.-- Lời thề của Đức Chúa Trời, đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần, 

rằng ngôi vua của Đa-vít sẽ vô cùng tận, do "Con Trƣởng nam" của Đức Chúa Trời 

ngự trị (câu 27). 

110:1, 4.-- Đƣơng thời Đa-vít, chức vua và chức thầy tế lễ phải phân biệt. Còn 

Đấng Mê-si vừa làm Vua, vừa làm Thầy Tế lễ. 

118:22.-- Bị các thủ lãnh của dân tộc Ngài chối bỏ. 

Nhã ca của Sa-lô-môn.-- Dầu đây không nói rõ, nhƣng ngƣời ta thƣờng cho là 

truyện đặt làm hình bóng về Đấng Mê-si thành hôn với Hội Thánh Ngài. 

Ê-sai. -- Trên hết đây là sách Cựu Ƣớc nói tiên tri về Đấng Mê-si. Sách nầy dùng 

lời văn chƣơng vô song mà ngây ngất mô tả những vinh quang của đời Đấng Mê-si 

trị vì. 

EsIs 2:2-4.-- Sự hiện thấy tuyệt diệu về thời đại của Đấng Mê-si. Muôn dân lấy 

gƣơm rèn lƣỡi cày, lấy giáo rèn lƣỡi liềm: Đó là kết quả tối hậu do đời trị vì của 

Đấng Mê-si. 

4:2-6.-- Một "Chồi" sẽ "làm đồ trang sức vinh hiển" và từ trong nhà Đa-vít dấy lên 

(11:1). Đối với dân Ngài, Ngài sẽ là "một đám mây bọc khói trong ban ngày, và 

ngọn lửa soi sáng trong ban đêm," y nhƣ đám mây đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên qua 

đồng vắng (Dan Ds 8:15-23). 

EsIs 7:13, 14.-- Một ngƣời trong nhà Đa-vít sẽ do nữ đồng trinh sanh ra. Rõ ràng là 

"Chồi" (4:2) và "Con Trẻ" (9:5). 

9:1-7.-- Một "Con Trẻ" sanh ra trong nhà Đa-vít, Danh Ngài là " Đấng Lạ Lùng, 

Đấng Mƣu Luận, Đúc Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. " 

Ngài sẽ ngự "trên ngôi Đa-vít," và "quyền cai trị của Ngài cứ thêm mãi không 

thôi." Ngài sẽ thi hành chức vụ ở "xứ Ga-li-lê"(1) (câu 1, 2). "Con Trẻ" đây không 

thể là ai khác, ngoài ra Vua Đời Đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nhà Đa-vít. 

Chính là Đấng mà nhiều thế kỷ về trƣớc, đã gọi là "Đấng Si-lô," "Ngôi sao" và 

"Đấng Tiên tri giống nhƣ Môi-se." 

11:1-10.-- Đời trị vì của "Chồi mống," tức là của "Vua Lạ lùng", sẽ rất vinh hiển và 

bao trùm cả trái đất. 

25:6-8; 26:19.-- "Trong ngày đó," nghĩa là trong ngày của "Vua Lạ lùng." thì "sự 

chết bị nuốt đến đời đời," và "Chúa sẽ lau nƣớc mắt khỏi mọi mặt." Lời nầy có thể 

chỉ về điều chi khác ngoài ra sự sống lại của Đấng Christ từ trong kẻ chết? 

32:1-8; 35:1-10.-- Hạnh phƣớc và hân hỉ dƣới đời trị vì của Vua Lạ lùng; thoáng 

thấy các phép lạ chữa bịnh do Ngài làm (35:5, 6). 

40:1-11.-- Ngài sẽ khải thị sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trái đất sẽ vui mừng 

khi Ngài ngự đến. Ngài sẽ đối xử từ ái với kẻ yếu đuối. 

40:1-13.-- Đời trị vì của Vua Lạ lùng có sự hiền lành và công bình. Ngài sẽ là Sự 

Sáng cho các dân ngoại. Ngài sẽ đem một bài ca mới cho trái đất. Lại thoáng thấy 

các phép lạ chữa bịnh do Ngài làm (câu 7). 
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53:1-12.-- Các sự thƣơng khó của Ngài. Đây gọi Vua Vinh hiển hầu đến là "Tôi tớ" 

của Đức Chúa Trời (câu 11). Ngài phải làm "Ngƣời Thƣơng khó" (theo bản tiếng 

Anh; bản Việt-nam dịch là: "Ngƣời... từng trải sự buồn bực"), và "nhƣ chiên con bị 

dẫn đến hàng làm thịt." Ngài "dâng mạng sống làm tế chuộc tội," chết chung "với 

những kẻ ác," và "đƣợc chôn với kẻ giàu." Trong các lời tiên tri, đặc điểm rõ rệt 

hơn hết về Vua là Ngài phải chịu thƣơng khó. Đây có nhiều chi tiết thêm vào 

những điều đã dự ngôn trƣớc, làm cho bức tranh càng lâu càng rõ hơn. 

54:1-61:11-- Vua chịu thƣơng khó làm cho trái đất đầy dẫy những khúc hoan ca. 

Đó là dự ngôn lạ lùng về kỷ nguyên Cơ-đốc-giáo. 

62:2; 65:15.-- Dân của Đức Chúa Trời có một tên mới. Trong Cựu Ƣớc, họ đƣợc 

gọi là "Y-sơ-ra-ên;" sau khi Đấng Christ ngự đến, họ đƣợc gọi là "Cơ-đốc- nhân." 

65:17; 66:15-24.-- Vua sẽ làm nên "các từng trời mới và trái đất mới;" ngƣời công 

bình và ngƣời gian ác sẽ phân rẽ nhau đời đời . 

Gie Gr 23:5, 6; 33:15-17.-- Một "Chồi mống" sẽ dấy lên từ trong nhà Đa-vít; Ngài 

sẽ làm "Vua" (30:9), và đƣợc xƣng là "Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta." Ấy 

cũng là "Chồi mống " mà Ê-sai đã nói đến, tức là một Nhánh phát xuất từ cái gốc 

của nƣớc Đa-vít đã sụp đổ. 

31:31-35; 33:20-21.-- "Chồi mống" nầy cũng là "Vua Lạ lùng" trong sách Ê-sai. 

Ngài "sẽ lập một giao ƣớc mới,... chép vào lòng." Sự ngự đến của Ngài chắc chắn 

nhƣ "giao ƣớc ban ngày và giao ƣớc ban đêm." 

Exe Ed 34:23, 24; 37:24, 25; 44:3; 45:7; 46:16-18; 48:21.-- Đời trị vì của "Vua" 

hầu đến trong nhà Đa-vít. Ngài sẽ lập một "giao ƣớc đời đời với dân Đức Chúa 

Trời. Ấy cũng nhƣ "Chồi mống" trong sách Giê-rê-mi. 

47:1-12.-- Dòng sông ban sự sống. Đây là bức tranh đẹp tuyệt vời, mô tả những 

ảnh hƣởng tốt lành từ thành Giê-ru-sa-lem tràn ra khắp thế giới, dƣới đời trị vì của 

"Vua hầu đến thuộc về nhà Đa-vít." 

DaDn 2:1-40; 7:1-9:27-- Nƣớc lạ lùng của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện đƣơng thời 

nƣớc "thứ tƣ" (đoạn 2), nghĩa là đế quốc La-mã. Phần lịch sử xen vào giữa đƣợc 

mô tả tỉ mỉ ở đoạn 7 và 8. Xác định đúng thì giờ "Vua" ngự đến, tức là 70 tuần lễ 

từ khi ra chếu chỉ xây lại thành Giê-ru-sa-lem (đoạn 9). "Vua" tức là "Đấng chịu 

xức dầu," sẽ "bị trừ đi" (9:25, 26). 

OsHs 1:10.-- Các dân ngoại đƣợc gồm trong nƣớc của Đấng Mê-si. Lúc thơ ấu, 

Đấng Mê-si sẽ ở Ai-cập. (11:1; Mat Mt 2:15). 

Gio Ge 2:28-32; 3:13-16.-- Sẽ có một kỷ nguyên rao truyền Tin Lành khắp thế 

gian, dƣới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. 

AmAm 9:11, 12.-- Ngôi vua của Đa-vít đã sụp đổ sẽ lại dựng lên và cai trị cả thế 

giới. 

ApOv 1:21.-- "Các kẻ giải cứu" núi Si-ôn, gồm cả Đấng Giải Cứu (Cứu Chúa). 

Giô-na. -- Bức tranh phép lạ 3 ngày chỉ về Đấng Mê-si từ trong mồ mả phục sanh. 

Cũng ám chỉ về Ngài trị vì các dân ngoại. 
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MiMk 5:2-5.-- Một Đấng cai trị thế giới, vốn có từ đời đời, sẽ sanh ra tại 

Bết-lê-hem. Rõ ràng đây chỉ về VUA thƣờng đƣợc nói đến từ trƣớc. 

HaKb 2:14.-- Sự vinh hiển của Ngài sẽ bao phủ cả trái đất. 

SoXp 3:9.-- Một "tiếng nói thuần túy" sẽ đƣợc đem vào trái đất; đó là một hệ thống 

tƣ tƣởng đúng đắn về Đức Chúa Trời. Rõ ràng là chỉ về Tin Lành của Đấng Christ. 

AgKg 2:7, 23.-- "Sự ƣớc ao của các nƣớc" sẽ tới. Đó sẽ là ngày Con Trai của 

Đa-vít đăng quang (đây do "Xô-rô-ba-bên" làm hình bóng cho). 

XaDr 3:8.-- "Chồi mống" sẽ đến. Tội lỗi sẽ "bị cất khỏi đất trong một ngày" (3:9). 

"Chồi mống" sẽ "xây Đền thờ Đức Giê-hô-va" (6:12) "chẳng phải là bởi quyền thế, 

cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Đức Chúa Trời" (4:6), vì Ngài 

vừa là Thầy tế lễ, vừa là Vua. Là "Vua," Ngài sẽ cỡi "lừa con" ngự vào thành 

Giê-ru-sa-lem và cầm quyền cai trị cả thế giới (9:9, 10). Ngài sẽ bị phản nộp vì "ba 

chục miếng bạc," và số bạc nầy bị "quăng cho thợ gốm" (11:12, 13). Ngài sẽ "nhƣ 

Đức Chúa Trời" (12:8), và sẽ bị "đâm" (12:10). Ngài sẽ là "một Suối mở ra vì tội 

lỗi" (13:1). Ngài sẽ là "Kẻ chăn bị đánh" (13:7) và bị vết thƣơng trong nhà bạn" 

(13:6). 

MaMl 3:1; 4:5.-- Sẽ có một "sứ giả" giống nhƣ Ê-li đi trƣớc Ngài, và sứ giả đó "sẽ 

dọn đƣờng" cho Ngài. 

========================================== 

 

Toát Yếu  

Trong giai đoạn đầu của Cựu Ƣớc, có lời tuyên bố rằng dân tộc Do-thái đƣợc thành 

lập vì mục đích "ban phƣớc cho muôn dân." Rồi bắt đầu mờ mờ hiện lên hình ảnh 

của một Đấng do Ngài mà dân tộc Do-thái sẽ hoàn thành sứ mạng. 

Trƣớc hết, Ngài đƣợc gọi là "Đấng Si-lô" dấy lên từ chi phái Giu-đa và cai trị các 

nƣớc. Rồi Ngài đƣợc gọi là "Ngôi Sao" cầm quyền cai trị. Rồi Ngài đƣợc gọi là 

một "Tiên tri giống nhƣ Môi-se," do Ngài mà Đức Chúa Trời sẽ phán dạy loài 

ngƣời. Rồi Ngài nhiều lần đƣợc xƣng là "Vua" dấy lên từ trong nhà Đa-vít, có 

những Danh hiệu là "Chồi mống," "Vua," "Đấng chịu xức dầu," "Con Trƣởng Nam 

của Đức Chúa Trời ," "Đấng Lạ lùng," "Đấng Mƣu luận," Đức Chúa Trời Quyền 

năng," "Cha Đời Đời " và "Chúa Bình an." 

Đã dự ngôn đúng thì giờ Ngài ngự đến. Ngài sẽ do nữ đồng trinh sanh ra tại 

Bết-lê-hem. Lúc thơ ấu, Ngài ở Ai-cập, và Ngài đƣợc trƣởng dƣỡng tại Na-xa-rét. 

Ngài đƣợc giới thiệu với đồng bào bởi một sứ giả giống nhƣ Ê-li. Xứ Ga-li-lê sẽ là 

nơi Ngài thi hành chức vụ. Ngài làm nhiều phép lạ chữa bịnh. Ngài phán dạy bằng 

thí dụ. Ngài bị các thủ lãnh của dân tộc mình chối bỏ, và là Ngƣời Chăn bị đánh. 

Ngài là Ngƣời chịu thƣơng khó. Ngài cƣỡi lừa con mà ngự vào thành 

Giê-ru-sa-lem. Ngài bị bạn phản nộp vì 30 miếng bạc, và số bạc nầy dùng để mua 

khu ruộng của thợ gốm. Ngài nhƣ Chiên Con bị dẫn đến hàng làm thịt. Ngài chịu 
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chết chung với kẻ gian ác, mở một Suối tẩy sạch tội lỗi, và Ngài cất bỏ tội lỗi trong 

một ngày. Cả đến lời Ngài phán khi hấp hối cũng đƣợc dự ngôn. Không một cái 

xƣơng nào của Ngài bị gãy. Họ bắt thăm chia áo xống Ngài. Ngài đƣợc chôn với 

kẻ giàu. Ngài nằm trong mồ mả 3 ngày. Ngài sống lại từ trong kẻ chết, và ngự lên 

bên hữu Đức Chúa Trời. 

Có lời dự ngôn rằng Ngài sẽ đem một thứ tiếng mới vào trái đất, nghĩa là một ý 

tƣởng mới, tức là SỰ CU RỖI; sẽ đề nghị một giao ƣớc với loài ngƣời, và ban một 

tên mới cho dân Đức Chúa Trời. Cũng dự ngôn rằng Ngài sẽ mở kỷ nguyên của 

Đức Thánh Linh; Nƣớc Ngài gồm cả các dân ngoại, bao trùm cả thế giới và còn 

đến đời đời. 

Những điều nầy đã đƣợc chép hàng bao nhiêu thế kỷ trƣớc khi Đức Chúa Jêsus 

ngự đến, và có những chi tiết kỳ diệu đến nỗi nhƣ là truyện kể bởi một ngƣời mắt 

thấy đời sống và công việc của Ngài vậy. 

Thí dụ, có một số ngƣời từ nhiều nƣớc khác nhau, không bao giờ gặp nhau và giao 

thông với nhau, nay cùng bƣớc vào một phòng, mỗi ngƣời đặt xuống một miếng 

cẩm thạch chạm trổ đẹp đẽ. Đến khi ráp mọi miếng đó lại, thì thành một pho tƣợng 

toàn mỹ. Vậy, ta sẽ giải thích làm sao, nếu không phải là đã có một nhà điêu khắc 

nặn đầy đủ chi tiết và gởi cho mỗi ngƣời một phần? Còn đây, tác phẩm hỗn hợp về 

đời sống và công việc của Đức Chúa Jêsus, do nhiều tác giả khác nhau ráp lại, và 

họ ở nhiều thế kỷ khác nhau, lâu lắm trƣớc khi Ngài ngự đến! Vậy, ta sẽ giải thích 

thế nào, nếu không dựa trên căn bản rằng Một Tâm Trí Siêu Nhân đã quản đốc 

cuộc biên trứ ấy? 

===================================== 

 

Giữa Cựu Ƣớc Và Tân Ƣớc (1)  

Khoảng 400 năm Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Ba-tƣ (430-332 T.C.)  

Lúc kết thúc Kinh Thánh Cựu Ƣớc, khoảng 430 T.C., thì xứ Giu-đê (Do-thái) là 

một tỉnh của đế quốc Ba-tƣ. Ba-tƣ là một đế quốc làm bá chủ thế giới chừng 200 

năm. 

Trong thời gian nầy, ta ít đƣợc biết về lịch sử dân Do-thái. Phần nhiều nền cai trị 

của đế quốc Ba-tƣ ôn hòa và khoan hồng, và ngƣời Do-thái đƣợc hƣởng quyền tự 

do rất rộng rãi. 

Các vua Ba-tƣ trong thời kỳ nầy là: 

t-ta-xét-xe I (465-425 T.C.). Dƣới đời trị vì của vua nầy, Nê-hê-mi xây lại thành 

Giê-ru-sa-lem. Xẹt-xe II (424). Đa-ri-út II, hoặc Nothius (423-405). t-ta-xét-xe II, 

hoặc Mnemon (405-358). t-ta-xét-xe III, hoặc Ochus (358-338). Arses (338-335). 

Đa-ri-út III, hoặc Codomanus (335-331). Đế quốc Ba-tƣ suy sụp dƣới đời trị vì của 

vua nầy.  



Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Hy-lạp (331-167 T.C.).  

Cho tới lúc nầy, các đế quốc bá chủ thế giới đều ở Á-châu và Phi-châu. Nhƣng ở 

chơn trời Tây phƣơng, quyền lực của nƣớc Hy-lạp đang chập chờn vƣơn lên một 

cách đáng lo ngại. Khởi đầu của lịch sử Hy-lạp bị phủ kín trong thần thoại. Ngƣời 

ta cho rằng lịch sử Hy-lạp bắt đầu khoảng thế kỷ thứ 12 T.C., tức là thời lỳ Các 

Quan xét trong Kinh Thánh. Rồi tới cuộc chiến tranh ở Troie và thi hào Homère, 

khoảng 1000 năm T.C., tức là đƣơng thời Đa-vít và Sa-lô-môn. Ngƣời ta thƣờng 

nhìn nhận rằng lịch sử Hy-lạp chân chánh bắt đầu từ hội nghị Olympiade thứ nhứt 

(năm 776 T.C.). Rồi tới cuộc tạo thành các quốc gia Helléniques (Hy-lạp) (776-500 

T.C.). Rồi tới các cuộc chiến tranh với đế quốc Ba-tƣ (500-331 T.C.), và các trận 

danh tiếng: Marathon (490), Thermopyles và Salamine (480). Rồi tới kỷ nguyên 

huy hoàng của Périclès (465-429) và Socrate (469-399), đồng thời với E-xơ-ra và 

Nê-hê-mi. 

Năm 336 T.C., A-lịch-sơn đại đế, mới 20 tuổi, cầm quyền chỉ huy quân đội Hy-lạp, 

và nhƣ một sao băng, ông lẹ làng tiến về phía Đông, xâm lăng các xứ vốn ở dƣới 

quyền các đế quốc A-si-ri, Ba-by-lôn và Ba-tƣ. Khoảng năm 331 T.C., cả thế giới 

(mà ngƣời ta biết thời đó) nằm dƣới chơn ông. Khi xâm lăng xứ Pa-lét-tin (năm 

332 T.C.), ông tỏ ra rất vị nể ngƣời Do-thái, tha không hủy phá thành 

Giê-ru-sa-lem, và cho phép ngƣời Do-thái đến cƣ ngụ tại thành phố Alexandrie. 

Ông thiết lập nhiều thành phố Hy-lạp trên khắp các lãnh thổ mình đã chinh phục, 

đồng thời cũng truyền bá tại đó văn hóa và ngôn ngữ Hy-lạp. Ông băng hà sau một 

cuộc trị vì ngắn ngủi (323 T.C.). 

Lúc A-lịch-sơn đại đế băng hà, đế quốc ông bèn rơi vào tay 4 tƣớng lãnh của ông. 

Hai phần ở phía Đông là Sy-ri (về tay Séleucos ) và Ai-cập (về tay Ptolémée ). Xứ 

Pa-lét-tin nằm giữa Sy-ri và Ai-cập, trƣớc hết thuộc về Sy-ri, nhƣng sau đó ít lâu, 

thì qua tay Ai-cập (năm 301 T.C.), và cứ ở dƣới quyền kiểm soát của Ai-cập chừng 

100 năm, cho tới năm 198 T.C.. 

Ở dƣới quyền cai trị của các vua Ai-cập, gọi là Ptolémée, tình cảnh của ngƣời 

Do-thái thật là thái bình và sung sƣớng. Những ngƣời ở Ai-cập đã xây cất nhà hội 

ở khắp các khu họ định cƣ. Alexandrie trở thành một trung tâm hệ trọng của 

Do-thái giáo. 

Antiochus đại đế tái chiếm xứ Pa-lét-tin năm 198 T.C., và xứ nầy lại về tay các vua 

Sy-ri, gọi là Séleucos.  

Antiochus Epiphane (175-164 T.C.) hung hăng hờn ghét ngƣời Do-thái; ông giận 

hoảng và cƣơng quyết cố gắng tiêu trừ họ và tôn giáo của họ. Ông tàn phá Giê-ru- 

sa-lem năm 168 T.C., làm ô uế Đền thờ, dâng một con heo cái trên bàn thờ, lập 

một bàn thờ cho thần Jupiter, cấm thờ lạy ở Đền thờ, cấm làm phép cắt bì (ai trái 

lịnh thì bị tử hình) hủy hết các bản sao Kinh Thánh mà ông tìm thấy, giết bất cứ 

ngƣời nào thấy có những bản sao ấy, bán hàng ngàn gia đình Do-thái làm tôi mọi, 

và dùng đủ thứ khổ hình không có thể tƣởng tƣợng đƣợc để bắt ngƣời Do-thái bỏ 



đạo. Do đó, có cuộc khởi nghĩa của phái Macchabées, là một trong những sự 

nghiệp anh hùng nhứt trong lịch sử thế giới. 

Các Ptolémée (vua Hi-lạp trị vì ở Ai-cập) là: 

Ptolémée I (323-285 T.C.). Ptolémée II (Philadelphe ) (285-247 T.C.). Ptolémée III 

(Evergète ) (247-222 T.C.). Ptolémée IV (Philopator ) (222-205 T.C.). Ptolémée V 

(Epiphane ) (205-182 T.C.). Ptolémée VI (Philométor ) (182-146 T.C.). Ptolémée 

VII (Evergète II ) (146-117 T.C.).  

Các Séleucos (vua Hy-lạp trị vì ở Sy-ri) là: Séleucos Nicator (323-285 T.C.). 

Antiochus I (Sôter ) (280-261 T.C.). Antiochus II (Théos ) (261-246 T.C.). 

Séleucos II (Callinicos ) (246-226 T.C.). Séleucos III (Céraunos ) (226-223 T.C.). 

Antiochus III (đại đế ) (222-187 T.C.). Séleucos IV (Philopator ) (187-175 T.C.). 

Antiochus IV (Epiphane ) (175-164 T.C.). Antiochus V (Eupator ) (163-161 T.C.). 

Alexandre Balas (161-146 T.C.). Antiochus VI (Théos ) (146-143 T.C.). Tryphon 

(143-139 T.C.). Antiochus VII (Siclète ) (139-130 T.C.).  

Thời kỳ độc lập (167-163 T.C.)  

Cũng gọi là thời kỳ Macchabées, hoặc Asmonéens, hoặc Hasmonéens, Mattathias, 

thầy tế lễ có lòng yêu nƣớc nồng nhiệt và can đảm vô biên, tức giận phừng phừng 

vì Antiochus Epiphane toan tiêu diệt dân Do-thái cùng tôn giáo của họ, bèn triệu 

tập một đoàn ngƣời Do-thái trung kiên, phất cờ khởi nghĩa. Ông có 5 con trai anh 

hùng và thiện chiến, là Giu-đa, Giô-na-than, Si-môn, Giăng và Ê-lê-a-sa. 

Mattathias qua đời năm 166 T.C.). Con trai ông, là Giu-đa, nối chức ông; chàng là 

một chiến sĩ có tài thao lƣợc lạ lùng. Chàng thắng hết trận nầy đến trận khác trƣớc 

quân thù đông đúc không tƣởng tƣợng đƣợc và tƣởng chừng không sao thắng 

đƣợc. Chàng chiếm lại đƣợc thành Giê-ru-sa-lem (năm 165 T.C.), tẩy sạch Đền thờ 

và lại dâng nó cho Đức Chúa Trời. Đó là căn nguyên ngày lễ dâng Đền thờ. Giu-đa 

vừa làm thầy tế lễ, vừa cầm quyền hành chánh. Vậy, ông lập nên dòng Asmonéens, 

vừa làm thầy tế lễ, vừa làm vua. Dòng nầy cai trị một nƣớc Do-thái độc lập suốt 

100 năm sau, và gồm có: Mattathias (167-166 T.C.); Giu-đa (166-161 T.C.); 

Giô-na-than (161-144 T.C.); Si-môn (144-135 T.C.); Giăng Hycranos (135-106 

T.C.), con trai Giô-na-than; Aristobule và các con trai ông (106-63 T.C.), là những 

ngƣời không xứng đáng mang danh Macchabée.  

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc La-mã (từ 63 T.C., đến thời Đấng Christ) 

Năm 63 T.C., xứ Pa-lét-tin bị chinh phục bởi quân La-mã do Pompée chỉ huy. 

Antipater, ngƣời xứ Y-đu-mê (Ê-đôm, dòng dõi của Ê-sau), đƣợc cử làm tổng trấn 

xứ Do-thái. Con trai hắn, là Hê-rốt đại vƣơng, kế vị hắn làm vua xứ Do-thái (37-3 

T.C.). Để đƣợc lòng dân Do-thái. Hê-rốt bèn xây lại Đền thờ nguy nga, rực rỡ. 

Nhƣng hắn là một ngƣời tàn bạo và hung ác. Chính Hê-rốt nầy cai trị xứ Do-thái 

khi Đức Chúa Jêsus giáng sanh. Chính là hắn đã tàn sát con trẻ tại Bết-lê-hem.  



 

Giữa Cựu Ƣớc Và Tân Ƣớc (2)  

Kinh điển Cựu Ƣớc  

Nguyên văn chữ "Canon " (Kinh điển) nghĩa là "cây gậy" hoặc "thƣớc đo." Ngƣời 

ta dùng chữ nầy để đặt tên cho bộ sách đã đƣợc thừa nhận là Lời Đức Chúa Trời, 

chân thực, nguyên bổn, đƣợc soi dẫn và có thẩm quyền. Do đó, bộ sách nầy đƣợc 

phận biệt với mọi sách khác và làm "qui luật" của đức tin. 

Từ đầu lịch sử, Đức Chúa Trời đã bắt đầu cấu tạo Quyển Sách dùng làm môi giới 

khải thị chính mình Ngài cho loài ngƣời: 

Mƣời Điều răn ghi chép trên bảng đá (PhuDnl 10:4, 5). 

Luật pháp Môi-se chép thành một quyển sách, đã đƣợc đặt trong hòm giao ƣớc 

(PhuDnl 31:24-26). 

Đã sao lại quyển sách luật pháp ấy (PhuDnl 17:18). 

Giô-suê chép thêm vào sách nầy (Gios Gs 24:26). 

Sa-mu-ên viết một quyển sách, và để trƣớc mặt Đức Chúa Trời (ISa1Sm 10:25). 

400 năm sau, Sách nầy đƣợc nhiều ngƣời biết rõ (IIVua 2V 22:8-20). 

Các đấng tiên tri đã việt một quyển sách (Gie Gr 36:32; XaDr 1:4, 7-12). 

E-xơ-ra đọc sách nầy của Đức Chúa Trời cho dân chúng nghe (Exo Er 7:6; NeNe 

8:5). 

Đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, Sách nầy đƣợc gọi là "Lời Kinh Thánh," và thƣờng 

xuyên đƣợc đọc cùng dạy dỗ công khai trong các nhà hội. Nói chung, dân chúng kể 

Sách nầy là "Lời Đức Chúa Trời." Chính Đức Chúa Jêsus đồng quan niệm ấy; và 

luôn luôn gọi nó là "Lời Đức Chúa Trời." 

Trong Tân Ƣớc có chừng 300 lần trƣng dẫn "Kinh Thánh" nầy: Tân Ƣớc không 

trƣng dẫn một sách nào khác ngoài "Kinh Thánh" nầy, trừ ra lời của Hê-nóc trong 

thơ Giu-đe. Nhiều câu trƣng dẫn đó rút ở bản Septante của Cựu Ƣớc, 1 bản thông 

dụng đƣơng thời Tân Ƣớc. Dầu bản Septante có chứa các "Ngụy kinh," nhƣng Tân 

Ƣớc không hề trƣng dẫn một câu nào của các "Ngụy kinh" đó. Ấy là bằng cớ tỏ ra 

rằng hoặc Đức Chúa Jêsus, hoặc các Sứ đồ, đều không nhìn nhận "Ngụy kinh" là 

một phần của "Kinh Thánh." 

"Kinh Thánh" nầy gồm có 39 quyển, hợp thành Cựu Ƣớc của chúng ta, mặc dầu sự 

sắp đặt có khác. Kinh Thánh đƣợc phân loại ra: "luật pháp" (5 sách), "các Tiên tri" 

(8 sách), và "các Tác phẩm" (11 sách). Ba loại nầy gồm có: 

Luật pháp: Sáng thế ký, Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký, Phục-truyền Luật- 

lệ Ký. 

Các tiên tri: Giô-suê, Các quan xét, Sa-mu-ên, Các-vua, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi- 

ên, Mƣời Hai Tiểu Tiên tri. 

Các Tác phẩm: Thi Thiên, Châm Ngôn, Gióp, Nhã Ca, Ru-tơ, Ca Thƣơng, Truyền 

đạo, Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên, E-xơ-ra -- Nê-hê-mi, Sử-ký. 

Nhƣ vậy, hợp hai sách Sa-mu-ên làm 1, hai sách Các-vua làm 1, hai sách Sử-ký 
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làm một, E-xơ-ra và Nê-hê-mi làm một, 12 sách Tiểu Tiên tri làm một (12 sách nầy 

chép chung một cuốn) thì 24 sách nầy vừa đúng 39 quyển của Cựu Ƣớc mà chúng 

ta có ngày nay. 

Chúng ta không biết đúng khi nào bộ sách nầy hoàn bị và đƣợc biệt riêng ra làm 

Lời Đức Chúa Trời mà ai nấy dứt khoát thừa nhận. Theo truyền thoại của dân 

Do-thái, thì E-xơ-ra đã làm công việc ấy. Chúng tôi tin rằng kể từ Môi-se trở đi, 

khi các sách nầy vừa viết ra, thì liền đƣợc nhìn nhận là Lời Đức Chúa Trời soi dẫn, 

và đƣợc đặt trong Đền tạm hoặc Đền thờ, chung với bộ Tác phẩm Thánh càng ngày 

càng nhiều thêm. Ngƣời ta đã sao lại tùy theo nhu cầu. Trong cuộc lƣu đày tại 

Ba-by-lôn, những bản sao đã bị phân tán, và nhiều bản bị tiêu hủy. Sau khi dân 

Do-thái từ chốn lƣu đày hồi hƣơng, chính E-xơ-ra đã thâu thập lại những bản phân 

tán, sắp đặt theo thứ tự, và lại đặt toàn bộ trong Đền thờ nhƣ trƣớc. Ngƣời ta đã sao 

bản của Đền thờ thành nhiều bản khác để gởi cho các nhà hội tản mác bốn phƣơng 

sử dụng. 

Sử gia Josèphe kể rằng: Kinh điển Cựu Ƣớc đƣợc minh định từ thời Hoàng đế t-ta- 

xét-xe (tức là đƣơng thời E-xơ-ra). Dƣới đây là chính lời của Josèphe:  

"Chúng ta chỉ có 22 sách, gồm chứa lịch sử của mọi thời đại; chúng ta tin rằng 

những sách nầy do Đức Chúa Trời mà có. Trong số đó, 5 quyển do Môi-se trứ tác, 

nội dung là các luật pháp của ông soạn thảo và các truyền thoại về căn nguyên loài 

ngƣời cho tới lúc ông qua đời. Từ lúc Môi-se qua đời cho tới thời trị vì của 

t-ta-xét-xe, thì các tiên tri tiếp theo Môi-se đã viết lịch sử của những biến cố xảy ra 

đƣơng thời họ trong 13 quyển sách. 4 quyển còn lại thì gồm các thánh ca ngợi khen 

Đức Chúa Trời và các qui tắc hành vi của đời ngƣời. Từ thời t-ta-xét-xe đến thời 

đại chúng ta, quả thật, biến cố nào cũng đã đƣợc ghi chép; song những ký văn mới 

đây xét ra không đáng có thẩm quyền ngang hàng với những ký văn trƣớc đó, vì cớ 

các tiên tri không đƣợc kế tiếp chánh xác. Có bằng cớ thực tế minh chứng tinh thần 

theo đó chúng ta đối xử với Kinh Thánh; ấy vì dầu một thời gian lâu dài đã trôi 

qua, nhƣng không một ai cả gan thêm, bớt, hoặc đổi một vần, một chữ nào. Mỗi 

ngƣời Do-thái ngay từ lúc sanh ra, đã có thiên năng kể Kinh Thánh nầy là sự dạy 

dỗ của Đức Chúa Trời, cùng làm theo Kinh Thánh nầy và vui vẻ liều mạng sống vì 

Kinh Thánh nầy nếu cần." 

Giá trị của lời làm chứng nầy chẳng phải là nhỏ. Josèphe sanh năm 37 S.C., tại 

Giê-ru-sa-lem, thuộc dòng thầy tế lễ quí tộc. Ông có học vấn uyên thâm về cả văn 

hóa Do-thái và văn hóa Hy-lạp. Ông là tổng trấn xứ Ga-li-lê, chỉ huy quân đội 

trong các cuộc chiến tranh chống đế quốc La-mã, và có mặt khi thành 

Giê-ru-sa-lem bị hủy phá. Ông bị bắt qua La-mã, tại đó ông chuyên khảo cứu văn 

chƣơng. Ông đã viết 4 quyển sách: "Các cuộc chiến tranh của Do-thái," -- "Các 

thời kỳ thƣợng cổ của dân Do-thái," -- "Chống Apion " (đoạn trƣng dẫn trên kia 

trích ở sách nầy), -- và "Tự truyện" của ông. 

Những lời trên đây của Josèphe làm chứng chắc chắn, mạnh mẽ về dân tộc Do-thái 



đƣơng thời Đức Chúa Jêsus tin rằng những sách nào hợp thành bản Kinh Thánh 

Hê- bơ-rơ, và toàn bộ ấy đã hoàn thành và đƣợc ấn định 400 năm trƣớc thời Đức 

Chúa Jêsus. 

Về "22" quyển sách mà Josèphe ghi nhắc đó, Ru-tơ khi thì viết riêng một cuốn, khi 

thì chung với Các quan xét, còn Ca thƣơng khi thì viết riêng một cuốn, khi thì 

chung với Giê-rê-mi. Nhƣ vậy, tổng số các cuốn thƣờng khi rút từ 24 xuống còn 

22, để cho bằng số chữ cái của vần Hê-bơ-rơ. 

Còn về sự sắp đặt những sách nầy, thì các dịch giả bản Septante đã tái phân loại 

tùy theo đề mục; các nhà phiên dịch ra tiếng La-tinh và tiếng Anh cũng theo cách 

tái phân loại nầy. Dầu các sách Cựu Ƣớc của chúng ta khác về thứ tự, nhƣng về nội 

dung, thì giống in nhƣ bản Kinh Thánh Hê-bơ-rơ. Mãi sau khi hoàn thành "Kinh 

Thánh" Cơ-đốc-giáo (Tân Ƣớc), thì "Kinh Thánh" Hê-bơ-rơ mới đổi tên và gọi là 

"Cựu Ƣớc" để phân biệt hai bộ "Kinh Thánh" nầy.  

 

Giữa Cựu Ƣớc Và Tân Ƣớc (3)  

Các ngụy kinh  

Đây là tên thƣờng đặt cho 14 quyển sách có trong một vài bản Kinh Thánh, giữa 

Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc. Những sách nầy có từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 3 T.C., 

phần nhiều không biết chắc tác giả là ai, và đã thêm vào bản Septante, là bản dịch 

Cựu Ƣớc ra tiếng Hy-lạp vào thời kỳ đó. Trong bản Cựu Ƣớc Hê-bơ-rơ không có 

những sách nầy. Chúng đƣợc viết ra sau khi lời tiên tri, sấm ngôn (oracles ) và sự 

khải thị trực tiếp của Cựu Ƣớc đã chấm dứt. Josèphe chối không thừa nhận toàn 

thể chúng. Ngƣời Do-thái chẳng bao giờ nhìn nhận chúng là một phần của Kinh 

Thánh Hê-bơ-rơ. Đức Chúa Jêsus và các tác giả Tân Ƣớc không hề trƣng dẫn một 

câu nào của chúng. Hội Thánh đầu tiên không hề nhìn nhận chúng là có thẩm 

quyền nhƣ Kinh điển, hoặc do Đức Chúa Trời soi dẫn, khi Kinh Thánh đƣợc dịch 

ra tiếng La-tinh nhằm thế kỷ thứ 2 S.C., thì Cựu Ƣớc không dịch từ Cựu Ƣớc tiếng 

Hê-bơ-rơ, nhƣng dịch từ bản Septante, tức là Cựu Ƣớc bằng tiếng Hy-lạp. Từ bản 

Septante, các Ngụy kinh nầy đƣợc chuyển qua bản dịch tiếng La-tinh, rồi lại từ đó 

chuyển qua bản Vulgate bằng tiếng La-tinh, là bản thông dụng ở Tây-âu cho tới 

thời kỳ Cải chánh. Các tín đồ Tin Lành căn cứ phong trào của mình trên thẩm 

quyền thiên thƣợng của Lời Đức Chúa Trời, lập tức bác bỏ những Ngụy kinh đó, 

không kể chúng là một phần của Lời Đức Chúa Trời, cũng nhƣ Hội Thánh đầu tiên 

và dân Hê-bơ-rơ thời xƣa đã bác bỏ vậy. Rồi năm 1546 S.C., tại Giáo-nghị-hội 

nhóm ở Trente (nƣớc Ý), cốt để chận đứng phong trào Cải chánh (Tin Lành), Giáo 

hội kia tuyên bố rằng những sách nầy thuộc trong Kinh điển; và ngày nay chúng 

còn ở trong bản Douay (Kinh Thánh của Giáo hội kia). Những Ngụy kinh nầy kể ra 

dƣới đây:  



I Esdras  

Esdras là "E-xơ-ra" trong tiếng Hy-lạp. Sách nầy là bản sƣu tập nhiều khúc sách 

E-xơ-ra, II Sử ký, Nê-hê-mi, và có thêm những truyện hoang đƣờng về 

Xô-rô-ba-bên. Mục đích của nó là mô tả sự khoan hồng của Si-ru và Đa-ri-út đối 

với dân Do-thái, cốt để làm gƣơng mẫu cho các Ptolémée (vua Hy-lạp cai trị 

Ai-cập).  

II Esdras  

Có khi gọi là "IV E-xơ-ra." Sách nầy ra vẻ chứa các sự hiện thấy của E-xơ-ra liên 

quan đến việc Đức Chúa Trời tể trị thế giới, một thời đại mới mẻ hầu đến, và sự 

"khôi phục" một vài phần Kinh Thánh đã thất lạc.  

Tobit  

Tiểu thuyết hoàn toàn không có giá trị lịch sử, mô tả một thanh niên giàu có làm 

phu tù ở Ni-ni-ve, và một thiên sứ đã dẫn chàng đi cƣới một "trinh nữ quả phụ" đã 

chết 7 đời chồng.  

Judith  

Tiểu thuyết mô tả một quả phụ Do-thái giàu có, xinh đẹp và mộ đạo. Đƣơng thời 

quân Ba-by-lôn xâm lăng nƣớc Do-thái, nàng đã khéo léo đến trại của đại tƣớng 

Ba-by-lôn, giả bộ hiến thân cho hắn, rồi cắt đầu hắn, nhờ đó cứu đƣợc thành của 

nàng.  

Sự yên nghỉ của Ê-xơ-tê  

Những khúc xen vào sách Ê-xơ-tê trong bản Septante của Cựu Ƣớc, cốt để tỏ ra có 

bàn tay Đức Chúa Trời trong truyện tích nầy. Những khúc sách nầy do Jérôme thâu 

thập và thêm vào.  

Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn  

Rất giống một vài phần của các sách Gióp, Châm Ngôn, và Truyền đạo. Đây là tƣ 

tƣởng Hê-bơ-rơ hòa lẫn với triết lý Hy-lạp. Do một ngƣời Do-thái ở thành phố 

Alexandrie biên soạn; ngƣời nầy tự nhận là Sa-lô-môn.  

Ecclesiasticus  

Cũng gọi là: "Sự khôn ngoan của Giê-su, con trai của Si-rách." Giống nhƣ sách 

Châm Ngôn. Do cây viết của một triết gia Do-thái đã du lịch rất nhiều. Sách nầy 

nêu lên các qui tắc hành vi trong mọi chi tiết của đời sống công dân, tôn giáo và 

gia đình. Tán dƣơng một số đông anh hùng Cựu Ƣớc.  

Ba-rúc  

Sách nầy tự tỏ ra là do Ba-rúc, thơ ký của Giê-rê-mi, trứ tác. Theo sách nầy, thì 

Ba-rúc đã sống phần chót của đời mình ở Ba-by-lôn. Sách nầy gởi cho các phu tù. 



Phần nhiều là chú giải sách Giê-rê-mi, sách Đa-ni-ên và nhiều sách tiên tri khác.  

Bài ca của ba con thánh  

Đây là phần không chánh thức, thêm vào sách Đa-ni-ên, đặt sau đoạn DaDn 3:23, 

có ý chép lại lời ba bạn Hê-bơ-rơ cầu nguyện đang khi ở trong lò lửa hực và bài ca 

khải hoàn của họ ngợi khen Đức Chúa Trời đã giải cứu mình.  

Tiểu sử của bà Su-dan-nơ  

Một phần không chánh thức khác thêm vào sách Đa-ni-ên, thuật lại thể nào vợ tin 

kính của một ngƣời Do-thái ở Ba-by-lôn bị cáo gian phạm tội ngoại tình và đƣợc 

Đa-ni-ên minh oan cho.  

Bên và con rồng  

Một phần không chánh thức thêm vào sách Đa-ni-ên. Hai truyện tích trong đó 

Đa-ni-ên chứng tỏ rằng hình tƣợng của Bên và hình tƣợng con rồng chẳng phải là 

thần. Một trong hai truyện tích nầy dựa vào truyện tích Đa-ni-ên ở trong hang sƣ 

tử.  

Lời cầu nguyện của Ma-na-se  

Sách nầy có ý chép lại lời cầu nguyện của Ma-na-se, vua Giu-đa, khi ông bị giữ 

làm phu tù ở Ba-by-lôn, nhƣ có chép ở IISu 2Sb 33:12-13. Không biết tác giả là ai; 

niên hiệu có lẽ là thế kỷ thứ nhứt T.C..  

I Macchabées  

Một tác phẩm lịch sử rất có giá trị, chép về thời kỳ các Macchabées, thuật lại 

những biến cố trong cuộc chiến đấu anh dũng của dân Do-thái để giành tự do 

(175-135 T.C.). Do một ngƣời Do-thái ở xứ Pa-lét-tin viết vào khoảng 100 năm 

T.C..  

II Macchabées  

Đây cũng là bản tƣờng thuật cuộc tranh đấu của phái Macchabées, nhƣng thu hẹp 

vào khoảng 175-161 T.C.. Nó tự nhận là bản tóm tắt tác phẩm của một ngƣời tên là 

Gia-sôn, ở Sy-ren. Ta chẳng biết chút chi về ngƣời nầy. Nó bổ túc sách I 

Macchabées, nhƣng kém về phẩm.  

 

Giữa Cựu Ƣớc Và Tân Ƣớc (4)  

Các Tác Phẩm Khác  

Ngoài các Ngụy kinh giải luận ở mấy trang trƣớc, còn có những tác phẩm Do-thái 

khác, biên trứ trong thời gian giữa thế kỷ thứ 2 T.C., và thế kỷ thứ 1 S.C. . Phần 

lớn có tánh chất nhƣ sách Khải Huyền, trong đó tác giả "đội tên một vị anh hùng 
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đã chết từ lâu mà viết lại lịch sử dƣới hình thức lời tiên tri." Những sách nầy phần 

lớn gồm các sự hiện thấy giả định là của nhiều nhân vật thƣợng cổ trong Kinh 

Thánh, và một vài sự hiện thấy trong số đó đầy tƣởng tƣợng quái dị, cuồng loạn 

hơn hết. Phần lớn những sách nầy luận về Đấng Mê-si hầu đến. Nỗi thống khổ 

trong thời kỳ các Macchabées làm cho dân Do-thái càng nóng lòng trông đợi gần 

tới ngày Đấng Mê-si ngự đến. Một phần dựa vào các truyền thoại vô bằng, một 

phần dựa vào trí tƣởng tƣợng. Một vài tác phẩm có tiếng nhứt là  

Các sách của Hê-nóc  

Đây là một loạt đoạn ngắn, do nhiều tác giả, mà ta không biết là ai, đã viết nhằm 

thế kỷ thứ 1 và thứ 2 T.C.. Gồm những sự khải thị mà ngƣời ta kể là Đức Chúa 

Trời đã ban cho Hê-nóc và Nô-ê 

Những sách nầy luận về Đấng Mê-si hầu đến và Ngày Phán xét. Xem thêm ở dƣới 

Giu Gd 1:14.  

Môi-se lên trời  

Do một ngƣời Pha-ri-si viết, vào khoảng Đấng Christ giáng sanh. Chứa những lời 

tiên tri kể là của Môi-se viết ra lúc gần qua đời và giao cho Giô-suê. 

Ê-sai lên trời Thuật truyện hoang đƣờng về Ê-sai tuận đạo, và một vài sự hiện thấy 

kể là của ông. Ngƣời ta tƣởng sách nầy đã viết tại kinh thành La-mã, bởi một ngƣời 

Do-thái tin theo Đấng Christ, đƣơng thời hoàng đế Néron bắt bớ ngƣời Do-thái.  

Sách các năm Hân hỉ  

Đây là bài bình luận sách Sáng thế ký. Có lẽ viết trong thời kỳ các Macchabées, 

hoặc sau đó ít lâu. Sách nầy đặt tên theo cách nó tính thời gian, căn cứ trên lệ định 

cứ 50 năm lại có 1 năm Hân hỉ.  

Các Thi Thiên của Sa-lô-môn  

Một loạt bài ca do một ngƣời Pha-ri-si vô danh trứ tác, luận về Đấng Mê-si hầu 

đến. Có lẽ đã viết sau thời kỳ các Macchabées ít lâu.  

Di chúc của 12 Tộc trƣởng  

Một tác phẩm của thế kỷ thứ 2 T.C., giả định là lúc gần qua đời, 12 con trai của 

Gia-cốp đã truyền huấn thị cho con cháu mình. Mỗi tộc trƣởng ấy thuật lại tiểu sử 

đời mình và các bài học đã rút đƣợc.  

Các Sấm ngôn của Sybilline  

Viết đƣơng thời các Macchabées, và về sau có thêm vào; bắt chƣớc các sấm ngôn 

của ngƣời Hy-lạp và ngƣời La-mã. Luận về sự suy sụp của các đế quốc chuyên ức 

hiếp, và sự dấy lên của thời đại Đấng Mê-si.  

Bản Septante  

bib:Giu_1_14


Đây là bản dịch Cựu Ƣớc từ tiếng Hê-bơ-rơ ra tiếng Hy-lạp. Phiên dịch tại thành 

phố Alexandrie, là nơi có nhiều ngƣời Do-thái nói tiếng Hy-lạp. Theo truyền thoại, 

thì nhơn lời yêu cầu của Ptolémée Philadelphe (285-247 T.C.), 70 ngƣời Do-thái, 

là những nhà ngữ âm tài giỏi, đã đƣợc đƣa từ Giê-ru-sa-lem qua Ai-cập. Trƣớc hết, 

họ dịch Ngũ kinh của Môi-se. Rồi sau các sách còn lại của Cựu Ƣớc đã đƣợc thêm 

vào bản dịch. Bản dịch nầy gọi là "Septante " (70), vì cớ 70 dịch giả đƣợc kể là đã 

bắt đầu làm công việc ấy. Một vài truyền thoại về việc nầy không có gì chắc chắn. 

Nhƣng ngƣời ta thƣờng đồng ý rằng sự phiên dịch đã bắt đầu dƣới đời trị vì của 

Ptolémée Philadelphe, và đƣợc hoàn thành trong vòng 100 năm sau. Đƣơng thời 

ấy, tiếng Hy-lạp là thế giới ngữ. Bản dịch nầy thông dụng đƣơng thời Đấng Christ. 

Tân Ƣớc viết bằng tiếng Hy-lạp. Nhiều câu Tân Ƣớc trƣng dẫn đã rút ở bản 

Septante.  

Bản Văn Của Cựu-Ƣớc  

Ngƣời ta tin rằng các sách Cựu Ƣớc nguyên thủy viết trên những tấm da. Hết thảy 

viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, trừ ra một vài khúc sách E-xơ-ra và sách Đa-ni-ên viết 

bằng tiếng Araméen. Ngƣời ta đã sao lại bằng tay. Tiếng Hê-bơ-rơ có những chữ 

vuông, viết từ bên phải qua bên trái, có chấm hoặc dấu nối liền với nhau bằng 

nhiều cách mà biến thành mẫu tự (voyelles ) (mãi đến thế kỷ thứ 6 S.C. mới có hệ 

thống mẫu tự). Dầu chép hết sức cẩn thận, vẫn dễ sanh ra nhiều cách viết khác 

nhau. Cho tới lúc dân Y-sơ-ra-ên bị lƣu đày, các bản chánh thức vẫn đƣợc giữ 

trong Đền thờ. Sau đó, đã sao nhiều bản cho các nhà hội, và chắc chắn có nhiều 

cách viết khác nhau. Dƣờng nhƣ trong một vài trƣờng hợp, ngƣời biên chép đã chú 

giải ở ngoài lề, rồi ngƣời biên chép sau điền luôn lời chú giải vào trong chính bản 

văn. Nhƣng một vài nhà học giả kim thời đã quá ƣ phóng đại sự điền chung đó. 

Cuộc phát minh máy in đã cất bỏ hiểm họa do các sự sai lầm trong bản văn; ngày 

nay, sau nhiều năm làm việc khó nhọc và cố gắng so sánh những bản thảo khác 

nhau, các nhà học giả đã đạt tới kết quả, là bây giờ chúng ta có một bản văn 

Hê-bơ-rơ gọi là bản "Massorétique. "  

Tiếng Araméen  

Đây là tiếng thông dụng tại xứ Pa-lét-tin đƣơng thời Đức Chúa Jêsus. Đó là tiếng 

Sy-ri đời cổ, rất giống tiếng Hê-bơ-rơ. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên từ cảnh lƣu đày ở 

Ba-by-lôn trở về, tiếng nầy đã lần lần thay thế tiếng Hê-bơ-rơ, và dùng làm ngôn 

ngữ thông dụng của dân chúng. 

Các Targums  

Đây là những bản dịch các sách Cựu Ƣớc từ tiếng Hê-bơ-rơ ra tiếng Araméen. Vì 

tiếng Araméen thông dụng khắp nơi, nên khi đọc Kinh Thánh ở nơi công cộng, cần 

phải giải nghĩa các danh từ Hê-bơ-rơ. Sau đó, những bản dịch miệng, những lời 

chú giải và những lời giải thích đã đƣợc chép thành sách. 

Talmud  



Đây là sách sƣu tầm các truyền thoại của dân Do-thái và các lời giải thích Cựu 

Ƣớc bằng miệng đã đƣợc viết ra nhằm thế kỷ thứ 2 S.C.; về sau có thêm phần bình 

luận các truyền thoại và lời giải thích đó.  

 

Giữa Cựu Ƣớc Và Tân Ƣớc (5)  

"Nhà hội lớn "  

Đó là tên của Giáo-nghị-hội gồm 120 hội viên, và truyền rằng do Nê-hê-mi tổ chức 

chừng năm 410 S.C., dƣới quyền chủ tọa của E-xơ-ra, cốt để khôi phục cuộc thờ 

phƣợng và đời sống tôn giáo của đoàn phu tù đã hồi hƣơng. Theo truyền thoại, thì 

Giáo-hội-nghị nầy đã thực hiện phần lớn sự thâu thập, sắp đặt và khôi phục các 

sách thuộc Kinh điển Cựu Ƣớc. Ngƣời ta cho rằng Giáo-nghị-hội nầy cứ tồn tại và 

cai trị những ngƣời Do-thái hồi hƣơng cho tới khoảng năm 275 T.C., rồi nhƣờng 

quyền cho tòa Công luận.  

Tòa Công luận  

Là cơ quan đƣợc thừa nhận cầm đầu dân Do-thái đƣơng thời Đấng Christ. Ngƣời ta 

cho rằng nó có từ thế kỷ thứ 3 T.C.. Nó gồm 70 nhân viên, phần nhiều là thầy tế lễ 

và quí nhân thuộc phe Sa-đu-sê, vài ngƣời thuộc phe Pha-ri-si, vài thầy thông giáo, 

một số trƣởng lão (của chi phái hoặc của gia tộc). Tòa Công luận do thầy tế lễ 

thƣợng phẩm chủ tọa, và tiêu mất khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, năm 70 

S.C..  

Các nhà hội  

Các nhà hội mọc lên đƣơng thời dân Y-sơ-ra-ên bị lƣu đày. Đền thờ bị phá hủy, 

dân tộc bị tan lạc, nên cần phải có những nhà hội để dạy đạo và thờ phƣợng Đức 

Chúa Trời bất cứ nơi nào có đoàn thể ngƣời Do-thái. Sau khi hồi hƣơng, các nhà 

hội vẫn tồn tại vừa ở quê hƣơng, vừa ở các trung tâm Do-thái nơi nƣớc ngoài. Hết 

thảy thị trấn lớn có một hoặc nhiều nhà hội. Đứng đầu nhà hội có một ủy ban 

trƣởng lão, hoặc quan trƣởng. Mỗi nhà hội có bản sao các sách Kinh Thánh, họ mở 

đọc thƣờng xuyên và công khai. Các cuộc nhóm họp và nơi nhóm họp của tín đồ 

đầu tiên một phần rập theo mẫu các nhà hội.  

Sự tan lạc  

Đó là tên chỉ những ngƣời Do-thái sống ngoài xứ Pa-lét-tin và cứ giữ các tập tục 

tôn giáo giữa vòng dân ngoại. Rất nhiều ngƣời Do-thái nhứt định cứ ở các nƣớc 

mình đã làm phu tù. Trong thời gian giữa Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc, thì ngƣời Do-thái 

ở ngoài xứ Pa-lét-tin sanh sản đông hơn ngƣời Do-thái ở trong xứ Pa-lét-tin bội 

phần. Có những khu vực Do-thái đông đúc ở mỗi xứ và mỗi đô thị lớn của thế giới 

văn minh, nhƣ Ba-by-lôn, A-si-ri, Sy-ri, Phê-ni-xi, Tiểu-Á-tế-á, Hy-lạp, Ai-cập, 



Bắc phi và La-mã. Ba khu vực quan trọng của sự Tan lạc là Ba-by-lôn, Sy-ri và 

Ai-cập. Đƣơng thời Đấng Christ, ngƣời Do-thái ở Ai-cập tính phỏng có tới 1 triệu. 

Ngƣời Do-thái cũng ở rất đông đúc tại Đa-mách và An-ti-ốt. Mỗi chỗ họ đều có 

nhà hội và Kinh Thánh. Vậy, do hóa cơ của Đức Chúa Trời, đang khi ngƣời 

Do-thái bị đem đi làm phu tù tại ngoại bang (vì Ngài hình phạt tội lỗi của họ), thì 

tình trạng lƣu đày của họ đã trở thành ích lợi cho các dân tộc mà họ bị tan lạc tới 

đó. Họ có ảnh hƣởng đến tƣ tƣởng các dân tộc, và cũng chịu ảnh hƣởng của tƣ 

tƣởng các dân tộc ấy.  

Phe Pha-ri-si  

Ngƣời ta cho rằng phe Pha-ri-si phát sanh từ thế kỷ thứ 3 T.C., trƣớc cuộc khởi 

nghĩa của đoàn thể Macchabées. Khi xứ Do-thái ở dƣới quyền cai trị của Hy-lạp và 

ngƣời Hy-lạp cố gắng Hy-lạp hóa ngƣời Do-thái, thì giữa vòng ngƣời Do-thái có 

một khuynh hƣớng mạnh mẽ muốn tiếp nhận văn hóa Hy-lạp cùng những tập tục 

tôn giáo thờ hình tƣợng của họ. Sự dấy lên của phe Pha-ri-si là một phản ứng và 

phản kháng khuynh hƣớng nầy giữa vòng đồng bào Do-thái. Mục đích của họ là 

bảo tồn sự toàn vẹn quốc gia và sự tuyệt đối tuân theo luật pháp Môi-se. Vậy, phe 

Pha-ri-si phát sanh từ lòng ái quốc nồng nhiệt và mộ đạo, nhƣng sau đã biến thành 

một phe chú trọng nghi thức, cậy công bình riêng và giả hình. Xem thêm ở dƣới, 

Ma-thi-ơ đoạn 23.  

Phe Sa-đu-sê  

Ngƣời ta cho rằng phe Sa-đu-sê phát sanh độ cùng một lúc với với phe Pha-ri-si. Bị 

những nhận xét trần tục hƣớng dẫn, họ thuận theo tập tục Hy-lạp, và đứng chung 

cƣơng vị với các ngƣời theo văn hóa Hy-lạp. Họ không dự phần cuộc khởi nghĩa 

của phái Macchabées để giành tự do cho dân tộc. Họ thuộc về đoàn thầy tế lễ, và 

dầu là phẩm chức tôn giáo của quốc gia, nhƣng họ thẳng thắn và công nhiên vô tôn 

giáo. Họ không đông lắm, nhƣng giàu và có thế lực. Dầu duy lý và có tinh thần thế 

gian, nhƣng họ lại kiểm soát tòa Công luận rất chặt chẽ.  

Các thầy thông giáo(1)  

Các thầy thông giáo là ngƣời chép Kinh Thánh. Đây là một chức nghiệp có từ thời 

rất xƣa, và rất quan trọng đƣơng lúc chƣa có máy in. Ngƣời ta cho rằng họ bắt đầu 

xuất hiện đƣơng lúc dân bị lƣu đày và hợp thành một đoàn thể có tổ chức chánh 

thức. Công việc của họ là kê cứu, giải thích và biên chép Kinh Thánh. Vì họ hiểu 

biết luật pháp tỉ mỉ, nên cũng đƣợc gọi là thầy dạy luật (luật sƣ), và đƣợc thừa nhận 

là ngƣời có thẩm quyền. Các quyết định của thầy thông giáo trở thành luật pháp 

truyền bằng miệng, tức là "lời truyền khẩu" (cựu tập). Đƣơng thời các Macchabées, 

họ đông lắm và rất có thế lực trong vòng dân chúng.  

Cuộc dự bị cho Đấng Christ  



Cựu Ƣớc là truyện tích về cách Đức Chúa Trời đối xử với dân tộc Hê-bơ-rơ vì mục 

đích dùng họ đem vào thế giới một Đấng Mê-si cho Muôn Dân. Cựu Ƣớc ví nhƣ 

một bài chúc tụng Đấng Mê-si hầu đến. Bắt đầu bằng các nhạc điệu thấp, lẻ tẻ và 

không rõ ràng, nó theo thời gian mà lần lần lên cao, thành các nhạc điệu rõ ràng, 

mạnh mẽ, dồi dào, hân hoan của Đấng Mê-si gần ngự đến. Đồng thời, tùy theo hóa 

cơ của Ngài, Đức Chúa Trời cũng sắm sẵn các dân tộc. Hy-lạp hợp nhứt các nền 

văn minh Á, Âu, Phi, và đã đặt ra một thứ tiếng phổ thông khắp thế giới. La-mã 

gồm cả thế giới thành một đế quốc, và đắp đƣờng lớn đi tới mọi địa hạt của đế 

quốc ấy. Dân Do-thái bị tản lạc giữa các nƣớc, đem theo nhà hội, Kinh Thánh, tôn 

giáo, chủ nghĩa độc thần, đã làm cho bốn phƣơng hiểu biết họ đang trông đợi một 

Đấng Mê-si. Nhƣ vậy, Đức Chúa Trời dọn đƣờng cho cuộc rao truyền Tin Lành 

giữa các nƣớc.  

 

Ma-thi-ơ:  

Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si  

Ma-thi-ơ đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà các tiên tri 

Cựu Ƣớc đã dự ngôn. Ông trƣng dẫn Cựu Ƣớc luôn luôn. Dƣờng nhƣ tâm trí ông 

đặc biệt chăm chú vào các độc giả Do-thái. Mấy chữ "Nƣớc Thiên đàng" thƣờng 

dùng luôn, nên sách Tin Lành nầy hay đƣợc gọi là "Tin Lành của Nƣớc." Dầu về 

đại cƣơng, chớ không phải từng biến cố, sách nầy theo thứ tự niên đại tổng quát, 

song tài liệu lại sắp đặt theo đề mục. Sách nầy chép hoàn toàn đầy đủ các bài giảng 

của Đức Chúa Jêsus. Nhứt là Bài Giảng Trên Núi, bài giảng về sự tái lâm của Chúa 

và kỳ tận thế.  

Ma-thi-ơ  

Sách Tin Lành nầy không chỉ đích danh tác giả. Tuy nhiên, từ thời các Giáo phụ 

Hội Thánh đầu tiên, bắt đầu từ Papias (một môn đệ của sứ đồ Giăng) trở đi, ngƣời 

ta đã công nhận đây là tác phẩm của sứ đồ Ma-thi-ơ. 

Chúng ta hầu nhƣ không biết gì về Ma-thi-ơ. Ông cũng có tên là Lê-vi. Tên ông có 

ghi trong 4 danh sách 12 Sứ đồ (Mat Mt 10:2; Mac Mc 3:18; LuLc 6:15; Cong Cv 

1:13). Chỉ còn một lần nữa nói đến ông, tức là lúc Đức Chúa Jêsus kêu gọi ông 

theo Ngài (Mat Mt 9:9-13; Mac Mc 2:14-17; LuLc 5:27-32). 

Ma-thi-ơ chỉ nói một lần về chính mình ông, ấy là ông là nghề "thâu thuế," một 

danh từ nhục nhã. Nghề nầy chuyên thâu thuế cho chánh quyền La-mã, thƣờng bóp 

nặn của dân và bị khinh dể. Lu-ca cho chúng ta hay rằng Ma-thi-ơ dọn đại tiệc thết 

Đức Chúa Jêsus, rồi "bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài" (LuLc 5:28). Nhƣng 

Ma-thi- ơ cũng chẳng vì đó mà tự nhận mình có ít nhiều giá trị. Ông hoàn toàn 

không thấy mình nữa trong khi thờ lạy Đấng Anh hùng của mình. Chúng ta quí 

bib:Mat_10_2
bib:Mac_3_18
bib:Lu_6_15
bib:Cong_1_13
bib:Cong_1_13
bib:Mat_9_9
bib:Mac_2_14
bib:Lu_5_27
bib:Lu_5_28


mến Ma-thi-ơ vì ông có lòng khiêm nhƣờng, tự xóa bỏ mình đi. 

Chúng ta phải ngạc nhiên trƣớc ân điển của Đức Chúa Trời đã lựa chọn một ngƣời 

nhƣ vậy làm tác giả quyển Tin Lành gọi là "Sách đƣợc đọc nhiều nhứt trên khắp 

thế giới." 

Theo truyền thoại, thì Ma-thi-ơ giảng ở xứ Pa-lét-tin mấy năm, rồi đi ra ngoại 

quốc; ông đã viết sách Tin Lành trƣớc hết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rồi mấy năm sau, 

khoảng năm 60 S.C., mới ra một bản hoàn bị hơn bằng tiếng Hi-lạp. Không có 

chép lời giảng của ông. Nhƣng ông trứ tác sách nầy, thì đã phục vụ loài ngƣời biết 

bao! 

Ông làm nghề thâu thuế, nên quen biên chép. Ông là thiết hữu của Đức Chúa Jêsus 

trong vòng 2 năm, hoặc hơn nữa. Ngày nay nhiều ngƣời có giả thuyết rằng 

Ma-thi-ơ đã "cóp" sách Tin Lành của Mác. Giả thuyết nầy không có gì chứng 

minh, và "ngay trên mặt nó" đã là phi lý. Không có gì chắc chắn rằng Mác đã quen 

biết Đức Chúa Jêsus (xem ở dƣới Mac Mc 1:1). Tại sao Ma-thi-ơ phải "cóp" của 

một ngƣời không mắt thấy, tai nghe những điều mà chính mắt ông đã thấy và tai 

ông đã nghe đi nghe lại nhiều lần?  

Bốn Sách Tin-Lành  

Về mọi phƣơng diện, bốn sách Tin Lành là phần quan trọng nhứt của Kinh Thánh, 

-- quan trọng hơn mọi phần khác của Kinh Thánh hợp lại, quan trọng hơn tất cả 

sách vở của thế gian nầy hợp lại. Ấy vì chúng ta có thể không biết mọi sự khác, 

chớ không thể không biết Đấng Christ. Các sách Kinh Thánh ở trƣớc 4 sách Tin 

Lành đã dự ngôn, còn các sách ở sau thì giải thích Vị Anh hùng của 4 sách Tin 

Lành. 

Tại sao lại 4? Trƣớc hết, ta nên biết có nhiều sách hơn là con số 4. Đƣơng thời ấy 

có sự hoạt động lớn lao về văn chƣơng; ấy là thời đại của César, Cicéron, Salluste, 

Virgile, Horace, Sénèque, Livie, Tacile, Plutarque, và Pline. Có thể nói đó là "thời 

đại Elizabeth "(1) của đế quốc La-mã. Trong vòng một thế hệ, truyện tích Đức 

Chúa Jêsus đã truyền khắp thế giới mà ngƣời ta đƣợc biết thời đó, và thâu đƣợc 

hàng muôn vạn ngƣời tận tụy theo Ngài. Lẽ tự nhiên, cần có rất nhiều sách vở trần 

thuật đời sống của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dự phần soạn thảo và gìn giữ 

bốn sách Tin Lành nầy; và chúng tôi tin rằng Ngài đã làm cho chúng chứa đựng 

ngƣời điều Ngài muốn ta biết về Đấng Christ. Trong Cựu Ƣớc có một vài bản trần 

thuật hai lần. Nhƣng trong cả Kinh Thánh, chỉ phần nầy có bốn sách luận về một 

Đấng. Vậy, tỏ ra Đấng nầy hệ trọng tuyệt đối. 

Các tác giả. -- Ma-thi-ơ vốn làm nghề thâu thuế. Lu-ca là thầy thuốc. Giăng làm 

nghề đánh cá. Không nói rõ Mác làm gì. Ma-thi-ơ và Giăng là đồng bạn của Đức 

Chúa Jêsus. Mác là đồng bạn của Phi-e-rơ. Sách Tin Lành của Mác chứa những 

điều ông đã nghe Phi-e-rơ thuật lại rất nhiều lần. Lu-ca là đồng bạn của Phao-lô. 

Sách Tin Lành của ông chứa những điều ông đã nghe Phao-lô kể từ đầu đến cuối 
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đế quốc La-mã, và chính ông đã điều tra để minh xác. Phao-lô và Lu-ca cùng thuật 

một truyện tích. Hai ông đi khắp bốn phƣơng, và thƣờng đi cùng nhau. Giăng và 

Phi-e-rơ là hai đồng bạn thân thiết. Mác hợp tác với cả Phi-e-rơ và Phao-lô. Lu-ca 

và Mác cùng ở La-mã giữa năm 61 và 63 S.C, không xa lúc hai ông chép sách Tin 

Lành (CoCl 4:10-14). 

Có lẽ các tác giả đã chép sách Tin Lành thành nhiều bản, hoặc một phần, hoặc trọn 

quyển, cho các chi hội hoặc cá nhân khác nhau. Có thể rằng hết thảy Sứ đồ và 

những bạn giúp việc họ từng hồi từng lúc, đã viết ra mọi điều họ rao giảng về Đức 

Chúa Jêsus cho các chi hội mà họ sáng lập hoặc thăm viếng. Nhƣng bất cứ các tác 

phẩm ấy là gì, chắc phần nhiều đã tiêu mất trong những cuộc bắt bớ của đế quốc 

La-mã, nhằm ba thế kỷ đầu tiên, trừ ra các tác phẩm ta có trong Tân Ƣớc mà do 

thiên cơ của Ngài, Đức Chúa Trời đã canh giữ và bảo vệ, kể đó là đủ truyền Lời 

Ngài cho mọi thế hệ trong tƣơng lai. 

Xem thêm ở dƣới Mac Mc 1:1; LuLc 1:1; và GiGa 1:1-51.  

Mat Mt 1:1-17 -- Gia hệ của Đức Chúa Jêsus  

Gia hệ nầy cũng có chép ở LuLc 3:23-28. Sự ngự đến của Đấng Christ đã đƣợc dự 

liệu chẳng những từ cõi đời đời ở trên trời, song cũng từ lúc khởi thủy của lịch sử 

trên trái đất. 

Trong đời thái cổ, Đức Chúa Trời đã chọn một gia tộc đặc biệt, tức là gia tộc 

Áp-ra-ham; về sau, Ngài lại chọn một gia tộc khác, thuộc trong dòng dõi 

Áp-ra-ham, tức là gia tộc Đa-vít, làm môi giới do đó Con Ngài sẽ ngự vào thế giới 

nầy. Quốc gia Hê-bơ-rơ đã đƣợc thành lập và đƣợc Đức Chúa Trời che chở trải qua 

các thời đại, để bảo tồn huyết thống của gia tộc ấy. 

Gia hệ trong sách Ma-thi-ơ đã đƣợc rút ngắn, bỏ sót vài tên, nhƣng chẳng vì đó mà 

huyết thống nầy thành vô giá trị. 42 thế hệ gồm 2000 năm. Chia ra làm ba phần, 

mỗi phần 14 thế hệ, có lẽ để cho dễ nhớ: Phần thứ nhứt gồm 1000 năm, phần thứ 

hai gồm 400 năm, phần thứ ba gồm 600 năm. 3 nhóm, mỗi nhóm có 14 ngƣời. 14 

là 2 lần 7; 3 và 7 là hai con số thánh. 

Tuy nhiên, nhóm thứ ba chỉ nêu tên 13 thế hệ; rõ ràng lắm, thế hệ thứ 14 định dành 

cho Ma-ri. 

Gia hệ chép trong sách Lu-ca hơi khác. Ma-thi-ơ đi ngƣợc lại tới Áp-ra-ham, còn 

Lu-ca đi ngƣợc lại tới A-đam. Ma-thi-ơ từ trên xuống dƣới -- "sanh;" còn Lu-ca đi 

từ dƣới lên trên -- "con." 

Từ Đa-vít trở đi, thì có hai huyết thống đặc biệt, riêng rẽ, chỉ hợp nhất trong 

Sa-la-thi-ên và Sô-rô-ba-bên. 

Quan điểm đƣợc mọi ngƣời thừa nhận là Ma-thi-ơ trình bày tông tộc của Giô-sép, 

tỏ ra Đức Chúa Jêsus là Đấng thừa kế hợp pháp các lời hứa ban cho Áp-ra-ham và 

Đa-vít, còn Lu-ca trình bày tông tộc của Ma-ri, tỏ ra huyết thống của Đức Chúa 

Jêsus, "theo xác thịt thì bởi dòng dõi Đa-vít sanh ra." Theo phong tục Do-thái, thì 
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gia hệ của Ma-ri ở trong tên chồng bà. Giô-sép là "con Hê-li" (LuLc 3:23, tức là 

"con rể" của Hê-li vậy. Hê-li là cha của Ma-ri, còn Gia-cốp là cha của Giô-sép. 

Hai gia hệ nầy, dầu đối với chúng ta dƣờng nhƣ khô khan, nhƣng lại là "xƣơng 

sống" của sử ký Cựu Ƣớc. Hai gia hệ nầy đƣợc gìn giữ cẩn thận trải qua bao nhiêu 

thế kỷ đầy thăng trầm lịch sử, và chứa "một dòng dõi lƣu truyền một lời hứa qua 

4000 năm, -- là một thực sự vô song trong lịch sử."  

So Sánh 4 Sách Tin-Lành Với Nhau  

Bốn sách Tin Lành là bốn bản trần thuật song song về cùng Một Ngƣời, phần lớn 

kể lại những sự trạng giống nhau, song cũng có một vài điều khác nhau. 

Chỉ có Ma-thi-ơ và Lu-ca thuật lại sự giáng sanh và thời thơ ấu của Đức Chúa 

Jêsus. Ma-thi-ơ và Mác chuyên chú vào chức vụ của Ngài tại xứ Ga-li-lê. Lu-ca là 

ngƣời xứ Pê-rê (Pérée), còn Giăng là ngƣời xứ Giu-đê. Giăng bỏ qua phần lớn 

chức vụ của Chúa ở xứ Ga-li-lê, và ghi chép những cuộc Ngài thăm viếng 

Giê-ru-sa-lem mà mấy tác giả kia bỏ qua. Mấy tác giả kia bỏ qua chức vụ của Ngài 

ở xứ Giu-đê, trừ ra tuần lễ cuối cùng mà cả bốn ông kể lại khá đầy đủ. Tuần lễ cuối 

cùng chiếm 1/3 sách Ma-thi-ơ, 1/4 sách Lu-ca và 1/2 sách Giăng. Giăng dành 7 

đoạn (gần 1/3 sách của ông) cho ngày Chúa bị đóng đinh vào Thập tự giá , từ lúc 

mặt trời lặn hôm trƣớc cho tới lúc mặt trời lặn hôm sau. 

Ma-thi-ơ có 28 đoạn. Mác có 16 đoạn. Lu-ca có 24 đoạn. Giăng có 21 đoạn. Lu-ca 

chiếm nhiều trang nhứt và là sách nhiều chữ nhứt. Mác là sách ngắn nhứt. 

Quan Sát So Sánh 4 Sách Tin Lành  

Giăng Báp-tít Mat Mt 3:1-12; Mac Mc 1:1-8; LuLc 3:1-20; GiGa 1:6-42  

Sự cám dỗ Mat Mt 4:1-11; Mac Mc 1:12-13; LuLc 4:1-13  

Thăm viếng xứ Sa-ma-ri GiGa 4:4-42  

Thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem GiGa 5:1-47  

Tuần lễ cuối cùng Mat Mt 21:1-27:66 Mac Mc 11:1-15:47 LuLc 19:29-24:1; GiGa 

12:1-19:42  

Mat Mt 1:18-25 -- Sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus  

Chỉ có Ma-thi-ơ và Lu-ca thuật lại sự giáng sanh và thời thơ ấu của Đức Chúa 

Jêsus, mỗi ông kể những biến cố khác nhau. Xem ở dƣới LuLc 1:5-8.  

Mat Mt 1:18-24 -- Báo tin cho Giô-sép  

Trong ba tháng đầu, sau khi sứ giả thiên thƣợng đến thăm, thì Ma-ri đi tới nhà 

Ê-li-sa-bét. Khi nàng trở về Na-xa-rét và Giô-sép biết tình trạng của nàng, thì ông 

chắc đã đầy "kinh ngạc, bối rối và đau đớn thấm thía." Nhƣng ông là ngƣời hiền 

đức, nên sẵn lòng che chở Ma-ri khỏi tình trạng mà ông dự đoán, tức là sự sỉ nhục 

công khai, hoặc tệ hại hơn nữa. Bấy giờ thiên sứ hiện đến cùng ông mà giải thích. 

Tuy nhiên, ông vẫn phải giữ sự bí mật của gia đình đó để tránh khỏi lời gièm pha, 

bêu xấu, vì không một ai chịu tin truyện của Ma-ri. Về sau, khi thần tánh của Đức 
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Chúa Jêsus đã đƣợc chứng minh bởi các phép lạ và sự sống lại từ trong kẻ chết, 

bấy giờ Ma-ri có thể tự do nói ra sự bí mật thiên thƣợng của mình và sự thai dựng 

siêu nhiên của Con Trẻ. Về lời chú giải sự giáng sanh do nữ đồng trinh, xin xem ở 

dƣới LuLc 1:26-38.  

Giô-sép  

Các sách Tin Lành ít nói về Giô-sép. Ông cùng Ma-ri đi đến Bết-lê-hem, và ở cùng 

bà khi Đức Chúa Jêsus sanh ra (LuLc 2:4, 16). Ông ở với Ma-ri lúc dâng Đức 

Chúa Jêsus tại Đền thờ (LuLc 2:33). Ông dẫn Ma-ri và Đức Chúa Jêsus trốn qua 

Ai-cập, rồi trở về Na-xa-rét (Mat Mt 2:13, 19-23). Ông đƣa Đức Chúa Jêsus lên 

Giê-ru-sa-lem năm Ngài 12 tuổi (LuLc 2:43, 51). Kinh Thánh chỉ còn nói thêm 

rằng ông làm nghề thợ mộc và là chủ một gia đình có rất ít là 7 con (Mat Mt 13:55, 

56). Chắc ông là một ngƣời hiền đức, đáng làm gƣơng mẫu, nên đã đƣợc Đức Chúa 

Trời chọn làm cha nuôi của Con Ngài. Ngƣời ta thƣờng giả định rằng ông qua đời 

trƣớc khi Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ công khai, mặc dầu lời lẽ ở Mat Mt 

13:55 và GiGa 6:42 dƣờng nhƣ ngụ ý rằng lúc đó ông còn sống. Dầu sao, ông chắc 

đã qua đời trƣớc khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây Thập tự; bằng không, 

chắc Ngài chẳng có lý do giao mẹ Ngài cho Giăng săn sóc (GiGa 19:26, 27).  

Ma-ri  

Sau truyện tích Đức Chúa Jêsus giáng sanh và sau khi Ngài thăm viếng Giê-ru-sa- 

lem lúc 12 tuổi, thì Kinh Thánh ít chép về Ma-ri. Theo cách thƣờng giải thích sách 

Mat Mt 13:55-56, thì ngoài Đức Chúa Jêsus ra, bà còn sanh hạ rất ít là 6 con nữa. 

Theo lời đề nghị của bà, Đức Chúa Jêsus đã làm phép lạ thứ nhứt tại Ca-na, tức là 

biến nƣớc thành rƣợu (GiGa 2:1-11). Về sau, Kinh Thánh chép rằng bà toan rẽ 

đám đông mà đến gần Ngài (Mat Mt 12:46; Mac Mc 3:31; LuLc 8:19). Trong 

trƣờng hợp nầy, lời Đức Chúa Jêsus phán tỏ rõ rằng mối liên lạc gia đình của bà 

với Ngài chẳng ban cho bà một ƣu thế thiêng liêng đặc biệt nào cả. Bà có mặt lúc 

Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên Thập tự giá, và Ngài đã phó thác bà cho Giăng 

phụng dƣỡng (GiGa 19:25-27). Kinh Thánh không chép Đức Chúa Jêsus hiện ra 

với bà sau khi Ngài sống lại, mặc dầu Ngài thật đã hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len. 

Kinh Thánh chép lần chót về bà Ma-ri ở sách Cong Cv 1:14, lúc bà hiệp với các 

môn đồ mà cầu nguyện. Đó là mọi điều Kinh Thánh đã nói về bà Ma-ri. Nói về các 

bậc phụ nữ có mặt trong đời sống công khai của Đức Chúa Jêsus, thì Ma-ri 

Ma-đơ-len dƣờng nhƣ đã đóng vai quan trọng bội phần hơn mẹ của Đức Chúa 

Jêsus (Mat Mt 27:56, 61; 28:1; Mac Mc 15:40, 47; 16:9; LuLc 8:2, 24:10; GiGa 

19:25; 20:1-18). Xem chú giải ở dƣới LuLc 8:1-3. 

Ma-ri là một bậc phụ nữ trầm tĩnh, hay suy gẫm, sùng đạo, khôn ngoan, đƣợc tôn 

trọng hơn hết; bà là nữ hoàng của các ngƣời mẹ, và đã chịu những nỗi lo âu thông 

thƣờng của kẻ làm mẹ. Chúng ta ngƣỡng mộ, tôn trọng bà, và kính mến bà vì bà đã 

sanh ra Cứu Chúa của chúng ta. Nhƣng chúng ta không cầu nguyện bà. Chúng tôi 
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nghĩ rằng ngƣời ta thƣờng không tán thành việc Giáo hội Công giáo tôn bà Ma-ri 

làm thần, nên giới tín đồ không phải Công giáo chẳng tỏ lòng tôn trọng bà một 

cách thích đáng. Chúng tôi ngờ rằng chính bà Ma-ri ở Thiên đàng, dầu tự hào đời 

đời vì đã đƣợc làm mẹ của Cứu Chúa, song cũng không khỏi sững sốt, buồn rầu vì 

ngƣời ta đã tạc hình tƣợng bà lên mà thờ lạy. 

Ai là "anh em" và "chị em" của Đức Chúa Jêsus, đã ghi chép ở Mat Mt 13:55-56 

và Mac Mc 6:3? Có phải là con cái do Ma-ri sanh ra chăng? Hay là con cái đời vợ 

trƣớc của Giô-sép? Hay là anh chị em họ? Ý nghĩa rõ ràng, đơn sơ và tự nhiên của 

những khúc sách nầy là họ chính là con cái do Ma-ri sanh ra. Đó là ý kiến thông 

thƣờng của các nhà bình luận Kinh Thánh trong Hội Thánh Tin Lành. Vả, ý kiến 

nầy đƣợc chứng minh bởi lời chép ở LuLc 2:7 rằng Ma-ri "sanh con Trai ĐẦU 

LÒNG." Tại sao lại gọi là đầu lòng, nếu chẳng có con cái nào khác? 

Chúng tôi ngờ rằng nếu không phải muốn tôn sự độc thân làm một hình thức sanh 

hoạt thánh khiết hơn, thì ngƣời ta đã chẳng gán cho những khúc sách nầy một ý 

nghĩa khác. Giáo lý về Ma-ri "đồng trinh trọn đời" (nghĩa là bà cứ ở đồng trinh 

mãi, và không sanh con cái nào khác) đã xuất hiện lần đầu tiên nhằm thế kỷ thứ 

hai, trong những ngụ ngôn và tƣởng tƣợng của các sách vở liên quan đến những ý 

niệm giáo lý rằng ở độc thân thì thánh khiết hơn. Sau đó ngƣời ta lại đặt truyện 

"thân thể không tì vít và quí báu của bà" đƣợc biến hóa mà cất lên trời. Sự thờ 

phƣợng "Nữ đồng trinh thánh" càng ngày càng thêm, cho đến năm 1854, thì Giáo 

hoàng Pie IX thi hành đặc quyền cho phép Giáo hoàng tạo ra những thực sự lịch 

sử, bèn ra sắc lịnh tuyên bố Ma-ri "đƣợc hoài thai tinh khiết" (nghĩa là bà vô tội, 

sanh ra và đƣợc giữ gìn "khỏi mọi tì tích của nguyên tội"). 

Về sự "đồng trinh trọn đời" của Ma-ri, thì ta sẽ nói chi về Mat Mt 1:25? Lời chép 

rằng Giô-sép "không hề ăn ở với bà cho đến khi ngƣời sanh một trai," há chẳng 

gồm ý rõ ràng, không sao lầm lẫn đƣợc, rằng ông thật đã "ăn ở với" bà, nhƣ chồng 

và vợ, sau khi Đức Chúa Jêsus sanh ra, sao? Lại nữa, câu: "Chƣa ăn ở cùng nhau" 

(Mat Mt 1:18) há chẳng gồm ý rằng về sau họ thật có "ăn ở cùng nhau," sao? Hơn 

nữa, phải chăng có lý rằng Giô-sép và Ma-ri chỉ giả làm vợ chồng, và thật ra cuộc 

hôn nhân bề ngoài của họ chỉ là công khai giả mạo? Họ cố che giấu sự đồng trinh ở 

dƣới đời sống gia đình chăng? Ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã dự phần vào 

sự dối gạt và giả hình dƣờng ấy, chăng? Hơn nữa, sự đồng trinh có phải là thánh 

khiết hơn địa vị làm mẹ chăng? 

Còn thuyết "anh em họ" và "anh em nuôi," chỉ là phỏng đoán, không căn cứ trên 

ngữ học hoặc Kinh Thánh chi hết. Thuyết nầy chỉ đặt ra để binh vực giáo lý Ma-ri 

"đồng trinh trọn đời," và dùng giáo lý nầy làm bối cảnh mà tôn giới thầy cả tự nhận 

là độc thân lên trên thƣờng nhân.  

2:1-2 -- Các bác sĩ tới thăm  

Việc nầy chắc đã xảy ra giữa khoảng Đức Chúa Jêsus đƣợc 40 ngày và lên 2 tuổi 
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(Mat Mt 2:16; LuLc 2:23, 39). Hai tuổi nầy dƣờng nhƣ chỉ tỏ lúc ngôi sao hiện ra 

lần đầu tiên (câu 7) để thúc đẩy họ lên đƣờng trong một hành trình kéo dài mấy 

tháng, chớ không phải là định đúng lúc hài nhi sanh ra. Nhƣng Hê-rốt muốn chắc 

chắn, nên đã lấy thời hạn xa nhứt. Ít ra Hài nhi cũng không còn ở trong máng cỏ 

nữa, nhƣ các hình vẽ thƣờng mô tả, nhƣng Ngài đã ở trong "nhà" (câu 11). Xem ở 

LuLc 2:6-7. 

Ba bác sĩ nầy đến từ Ba-by-lôn, hoặc từ xứ xa hơn, là nơi phát tích của loài ngƣời, 

tức là quê hƣơng của Áp-ra-ham, nơi dân Do-thái bị lƣu đày và nhiều ngƣời 

Do-thái còn cƣ ngụ. Ba bác sĩ nầy thuộc về hạng tri thức, và là cố vấn của vua 

chúa. Có lẽ họ biết Kinh Thánh của dân Do-thái và biết rằng dân ấy trông đợi một 

Đấng Mê-si ngự đến làm Vua. Ba-by-lôn là nơi Đa-ni-ên đã ở, và chắc họ có biết 

lời tiên tri của ông về 70 tuần lễ, cùng lời tiên tri của Ba-la-am về "một Ngôi Sao 

hiện ra từ Gia-cốp" (Dan Ds 24:17). Họ là những ngƣời có địa vị cao, vì đƣợc phép 

vào triều kiến Hê-rốt. Ngƣời ta thƣờng nói là có "ba bác sĩ," những Kinh Thánh 

không nói rõ là có bao nhiêu. Có lẽ có nhiều hơn, hoặc ít ra họ cũng có bọn tùy 

tòng tới vài trăm ngƣời, vì một nhóm ít ỏi du hành hàng ngàn dặm qua những đồng 

vắng hoang vu, giặc cƣớp nhan nhản, thì không đƣợc an ninh. Họ tới 

Giê-ru-sa-lem, tỏ ra có việc quan trọng, đủ làm cho cả thành xôn xao. 

Sự thăm viếng của ba bác sĩ nhằm mục đích tƣợng trƣng sự sùng kính của giới trí 

thức và của những xứ xa đối với VUA mới sanh ra, cùng kêu gọi dân 

Giê-ru-sa-lem chú ý rằng Ngài đã ngự đến. Nhƣng cũng còn nhằm một mục đích 

nữa mà chính các bác sĩ không biết, ấy là cung cấp tiền bạc cho Hài nhi trốn qua 

Ai-cập. Cha mẹ vốn nghèo, và nếu chẳng nhờ số vàng của các bác sĩ dâng cho, thì 

gia đình Chúa không thể nào trốn thoát tay Hê-rốt.  

Ngôi sao  

Ngƣời ta tính rằng Mộc tinh (Jupiter ) và Thổ tinh (Saturne ) đã giao hội năm 6 

T.C.. Nhƣng điều nầy hầu nhƣ không thể cắt nghĩa tại sao "ngôi sao đi trƣớc mặt 

họ cho đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở mới dừng lại" (câu 9). Có ngƣời tƣởng 

có lẽ là một "tân tinh" (nova ), tức là một ngôi sao nổ ra và cháy sáng trong một 

thời gian. Các nhà thiên văn cho chúng ta hay rằng trên Ngân hà, hằng năm có 

chừng 30 ngôi sao nổ ra nhƣ vậy, sáng rực gấp hơn 10.000 lần khi trƣớc, rồi lại trở 

về mực sáng thƣờng. Nhƣng hiện tƣợng ấy làm thế nào tƣơng ứng với trƣờng hợp 

này đƣợc? 

Chắc ngôi sao mà các bác sĩ thấy là một hiện tƣợng rõ rệt, một ánh sáng siêu nhiên 

do sự khải thị trực tiếp của Đức Chúa Trời mà đi trƣớc mặt họ và chỉ vào đúng 

chỗ. Đó là sự báo cáo siêu nhiên về một sự giáng sanh siêu nhiên. Các bác sĩ là 

những nhà thiên văn và chiêm tinh. Đức Chúa Trời dùng cái gì ở trong phạm vi tƣ 

tƣởng của họ để dẫn đƣa họ đến Đấng họ đang tìm kiếm. Có lẽ khi họ trở về xứ sở 

và thuật lại điều mình đƣợc thấy, thì đã dọn đƣờng để mấy chục năm sau, các Sứ 
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đồ đến rao giảng Tin Lành, vì một vài vị đã đi tới Ba-by-lôn.  

Mat Mt 2:13-15 -- Trốn qua Ai-cập  

Ngay đến biến cố nầy cũng không tránh khỏi con mắt sáng suốt, không hề lầm lẫn 

của Đức Chúa Trời trong hàng dài những lời tiên tri về Đấng Mê-si (câu 15, OsHs 

11:1). Vị thiên sứ (câu 13) truyền lịnh cho họ trốn qua Ai-cập có lẽ là Gáp-ri-ên mà 

Đức Chúa Trời đã giao cho nhiệm vụ chăm nom Hài nhi (xem ở dƣới LuLc 

2:8-20). 

Họ ở Ai-cập không lâu, có lẽ chỉ 1 hoặc 2 năm thôi, vì chẳng bao lâu Hê-rốt đã 

chết, và họ có thể trở về bình an vô sự. Xem niên biểu thời thơ ấu của Đức Chúa 

Jêsus ở dƣới 2:39. 

Không chỉ rõ tại Ai-cập, Giô-sép, Ma-ri và Hài nhi đã ở nơi nào. Theo truyền khẩu, 

thì gia đình Giô-sép ngụ tại thành Ôn, cũng gọi là Héliopolis. Đây cũng là nơi mà 

một Giô-sép khác đã cai trị nƣớc Ai-cập từ bao nhiêu thế kỷ trƣớc (SaSt 41:45). 

Một tiêm bi dựng từ thời Áp-ra-ham, vẫn còn đó và đánh dấu vùng di tích.  

Mat Mt 2:16-18 -- Tàn sát con trẻ  

Khá kỳ lạ thay! Một ngƣời tin rằng Đấng Christ ngự đến (câu 4) mà lại có thể tự 

kiêu và ngu dại đến nỗi tƣởng ngăn trở đƣợc sự ngự đến của Ngài!  

Hê rốt  

Nhà Hê-rốt là một triều vua gốc ở xứ Ê-đôm, dƣới quyền đô hộ của ngƣời La-mã, 

họ đã đƣợc cai trị xứ Giu-đê trƣớc khi Đấng Christ xuất hiện ít lâu. Hê-rốt đại 

vƣơng (37-3 T.C.) đã đoạt đƣợc và giữ lấy ngôi bởi những hành động tàn bạo khôn 

tả xiết, thậm chí ông đã giết cả vợ và hai con trai. Ông là ngƣời hung ác, quỉ quyệt 

và vô tình. Chính ông đã giết những con trẻ ở Bết-lê-hem vì toan hạ sát Đấng 

Christ. 

Chừng 33 năm sau, con trai ông, là Hê-rốt Antipas, giết Giăng Báp-tít (Mac Mc 

6:14-29), và chế nhạo Đấng Christ (LuLc 23:7-12). 

14 năm sau nữa, cháu nội ông, là Hê-rốt c-ríp-ba I giết Sứ đồ Gia-cơ (Cong Cv 

12:1-12). 

16 năm nữa, chắt nội ông, là vua Hê-rốt c-ríp-ba II, đã xét xử Phao-lô 

(25:13-26:32).  

Mat Mt 2:19-21 -- Từ Ai-cập hồi hƣơng  

Việc nầy cũng do một thiên sứ truyền bảo. Do câu 22, dƣờng nhƣ Giô-sép định trở 

về Bết-lê-hem. Có lẽ ông toan định nhƣ vậy vì muốn chọn Bết-lê-hem, quê hƣơng 

của tổ phụ Đa-vít, làm nơi cƣ trú vĩnh viễn và nơi thích hợp để dƣỡng dục Đấng 

Mê-si còn thơ ấu. Nhƣng Đức Chúa Trời có kế hoạch khác, nên đã bảo họ trở về 

xứ Ga-li-lê.  

Các Danh hiệu của Đức Chúa Jêsus  

bib:Mat_2_13
bib:Os_11_1
bib:Os_11_1
bib:Lu_2_8
bib:Lu_2_8
bib:Lu_2_39
bib:Sa_41_45
bib:Mat_2_16
bib:Mac_6_14
bib:Mac_6_14
bib:Lu_23_7
bib:Cong_12_1
bib:Cong_12_1
bib:Cong_25_13
bib:Mat_2_19


Cựu Ƣớc đã dự ngôn sự ngự đến của một Vua oai hùng, lạ lùng, thuộc trong gia 

tộc Đa-vít, và Ngài sẽ cai trị cùng ban phƣớc cho cả thế giới. Lâu lắm trƣớc khi 

xuất hiện, Vua ấy đã đƣợc đặt tên là "Đấng Mê-si " (tiếng Hê-bơ-rơ), hoặc "Đấng 

CHRIST " (tiếng Hi-lạp). Hai chữ nầy cùng có nghĩa là: "Chịu xức dầu." Vậy, 

Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời xức dầu cho để làm giữa thế giới công việc mà 

các tiên tri đã nói đến. "JÊSUS" là Danh hiệu riêng của Ngài, còn "Đấng Mê-si" 

hoặc "Đấng Christ" là Danh hiệu tỏ ra chức vụ mà Ngài đã ngự đến để gánh vác.  

2:22-23 -- Trở về Na-xa-rét  

Ma-thi-ơ không chép rằng Na-xa-rét vốn là nơi cƣ ngụ của Giô-sép và Ma-ri. 

Chúng ta nhờ Lu-ca mới biết điều đó. 

Điều mà Ma-thi-ơ đặc biệt nêu lên, ấy là sự trở về Na-xa-rét đã làm ứng nghiệm 

một lời tiên tri. 

Lời tiên tri mà Ma-thi-ơ trƣng dẫn ở đây thì ngƣời ta cho là EsIs 11:1, tại đó Đấng 

Mê-si đƣợc gọi là "Nhánh," (cũng xem Gie Gr 23:5 và XaDr 3:8). Trong tiếng 

Hê-bơ-rơ, chữ "Nhánh" gần giống nhƣ chữ "Na-xa-rét." Đây là một lời song quan 

(jeu de mots ). Đức Chúa Jêsus "là ngƣời Na-xa-rét" theo hai ý nghĩa. 

Vì Ma-thi-ơ hay trƣng dẫn Cựu Ƣớc, tỏ ra ông có khuynh hƣớng "ráp" các biến cố 

và đặc điểm của đời sống Đấng Christ vào các lời tiên tri, nên đây là chỗ rất tốt cho 

chúng ta liệt kê những lời tiên tri Cựu Ƣớc đƣợc trƣng dẫn trong 4 sách Tin Lành , 

nhứt là trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ, có liên quan đến Đấng Christ. Phần nhiều 

lời tiên tri ấy hoàn toàn rõ ràng chỉ về Đấng Mê-si. Có một vài lời tiên tri mà 

chúng ta không thể giải thích nhƣ vậy, trừ ra nó đã đƣợc các tác giả (do Chúa soi 

dẫn) trƣng dẫn theo ý nghĩa nhƣ vậy. Tuy nhiên, đối với chúng ta, thì ta hoàn toàn 

hài lòng về cách Tân Ƣớc giải thích các đoạn Cựu Ƣớc. Ấy vì lời giải thích Tân 

Ƣớc đã ghi ý nghĩa Đức Chúa Trời đã định dành cho các đoạn Cựu Ƣớc.  

Những Lời Tiên Tri Cựu Ƣớc Về Đấng CHRIST đƣợcTrƣng Dẫn Trong Bốn Sách 

Tin Lành  

Rằng Ngài sẽ thuộc về gia tộc Đa-vít (Mat Mt 22:24; Mac Mc 12:36; LuLc 1:69, 

70 20:42-44; GiGa 7:42; IISa 2Sm 7:12-16; Thi Tv 89:3, 4 110:1; 132:11; EsIs 

9:6-7; 11:1). 

Rằng Ngài sẽ sanh ra bởi nữ đồng trinh (Mat Mt 1:23; EsIs 7:14). 

Rằng Ngài sẽ sanh tại Bết-lê-hem (Mat Mt 2:6; GiGa 7:42; MiMk 5:2). 

Rằng Ngài sẽ kiều ngụ tại Ai-cập (Mat Mt 2:15; OsHs 11:1). 

Rằng Ngài sẽ ở xứ Ga-li-lê (Mat Mt 4:15; EsIs 9:1-2). 

Rằng Ngài sẽ ở thành Na-xa-rét (Mat Mt 2:23; EsIs 11:1). 

Rằng sự ngự đến của Ngài sẽ đƣợc báo cáo bởi một sứ giả giống nhƣ Ê-li (Mat Mt 

3:3; 11:10-14; Mac Mc 1:2-3; LuLc 3:4-6; 7:27; GiGa 1:23; EsIs 40:3-5; MaMl 

3:1; 4:5;). 

Rằng sự ngự đến của Ngài sẽ gây cho con trẻ thành Bết-lê-hem bị tàn sát (Mat Mt 
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2:18; SaSt 35:19-20; 48:7; Gie Gr 31:15). 

Rằng Ngài sẽ rao một năm hân hỉ cho thế giới (LuLc 4:18-19; EsIs 58:6; 61:1;). 

Rằng Ngài sẽ thi hành sứ mạng đối với các dân ngoại (Mat Mt 12:18-21; EsIs 

42:1-4). 

Rằng Ngài sẽ thi hành chức vụ chữa bịnh (Mat Mt 8:17; EsIs 53:4). 

Rằng Ngài sẽ dạy dỗ bằng thí dụ (Mat Mt 13:14, 15, 35; EsIs 6:9-10; Thi Tv 78:2). 

Rằng những kẻ cầm quyền không tin Ngài, ghen ghét và chối bỏ Ngài (Mat Mt 

15:8, 9; 21:42; Mac Mc 7:6, 7; 12:10, 11; LuLc 20:17; GiGa 12:38, 40; 15:25; Thi 

Tv 69:4; 118:22; EsIs 6:10; 29:13; 53:1) 

Rằng Ngài sẽ ngự vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn (Mat Mt 21:5; 

GiGa 12:13-15; EsIs 62:11; XaDr 9:9; Thi Tv 118:26). 

Rằng Ngài sẽ nhƣ một Ngƣời Chăn Chiên bị đánh (Mat Mt 26:31; Mac Mc 14:27; 

XaDr 13:7). 

Rằng Ngài sẽ bị một ngƣời bạn phản nộp vì 30 miếng bạc (Mat Mt 27:9, 10; GiGa 

13:18; 17:12; XaDr 11:12, 13; Thi Tv 41:9). 

Rằng Ngài sẽ chết chung với bọn ác nhân (LuLc 22:37; EsIs 53:9, 12). 

Rằng Ngài sẽ đƣợc ngƣời giàu an táng (EsIs 53:9; Mat Mt 27:57-60). Lời tiên tri 

nầy không đƣợc trƣng dẫn trong các sách Tin Lành. 

Rằng ngƣời ta sẽ cho Ngài uống dấm và mật đắng (Mat Mt 27:34; GiGa 19:29; Thi 

Tv 69:21). 

Rằng chúng sẽ bắt thăm chia áo xống Ngài (GiGa 19:24; Thi Tv 22:18). 

Cả lời Ngài phán khi hấp hối cũng đƣợc dự ngôn (Mat Mt 27:46; Mac Mc 15:34; 

LuLc 23:46; Thi Tv 22:1; 31:5). 

Rằng không một cái xƣơng nào của Ngài sẽ bị gãy (GiGa 19:36; XuXh 12:46; Dan 

Ds 9:12; Thi Tv 34:20). 

Rằng hông Ngài sẽ bị đâm lủng (GiGa 19:37; XaDr 12:10; Thi Tv 22:16). 

Rằng Ngài sẽ sống lại nhằm ngày thứ ba (Mat Mt 12:40; LuLc 24:46). Không 

trƣng dẫn một câu đặc biệt nào về vấn đề nầy. Sách Cong Cv 2:25-32 và 13:33-35 

trƣng dẫn Thi Tv 16:10-11 để chứng minh sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. 

Đức Chúa Jêsus phán rằng có lời chép Ngài sẽ sống lại "ngày thứ ba" (LuLc 

24:46). Chắc Ngài đã nhớ đến mấy câu Kinh Thánh nầy: OsHs 6:2 và Gion Gn 

1:17. Có lẽ Ngài cũng thấy cảnh tƣợng Y-sác đƣợc thoát khỏi sự chết nhằm ngày 

thứ ba (SaSt 22:4). Mƣời Điều răn cũng đƣợc ban bố ngày thứ ba (XuXh 19:16). 

Rằng theo sau sự chối bỏ Ngài, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy phá và có cơn Đại 

nạn (Mat Mt 24:15; Mac Mc 13:14; LuLc 21:20; DaDn 9:27; 11:31; 12:1, 11). 

Chính Đức Chúa Jêsus nhìn nhận rằng sự chết của Ngài sẽ làm ứng nghiệm Kinh 

Thánh (Mat Mt 26:54, 56). 

Đây, một sự kiện lạ lùng: Cả truyện tích về đời sống của Đức Chúa Jêsus, nào các 

đặc điểm chính, nào các biến cố, nào các việc ngẫu nhiên kèm theo, thậm chí phần 

nhiều chi tiết nhỏ nhặt nhứt, đều đã đƣợc dự ngôn rõ ràng trong Cựu Ƣớc! Đó há 
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chẳng phải chứng cớ hiển nhiên rằng có một TÂM TRÍ thực tại và hoạt động, vƣợt 

quá tâm trí loài ngƣời, đến nỗi làm cho chúng ta phải kinh sợ, ngạc nhiên và hạ 

mình xuống, sao?  

3:1-12 -- Sự giảng dạy của Giăng Báp-tít  

Xem thêm ở LuLc 3:1-12. Ma-thi-ơ đi từ sự dời khỏi Ai-cập mà hồi hƣơng thẳng 

đến sự giảng dạy của Giăng Báp-tít, bỏ qua một thời gian gần 30 năm.  

Mat Mt 3:13-17 -- Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm  

Việc nầy cũng có chép ở 1:9-11 và LuLc 3:21-22. Trong cả ba đoạn tƣờng thuật và 

ở GiGa 1:31-33, có những đặc điểm, là Đức Thánh Linh giáng xuống và tiếng phán 

từ trên trời. Theo 1:31-33, thì dƣờng nhƣ Giăng báp-tít không biết Ngài. Nhƣng 

Mat Mt 3:14 gồm ý rằng ông thật có biết Ngài. Chắc hẳn lúc còn thiếu niên, Đức 

Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít đã quen biết nhau, vì hai gia đình có bà con (LuLc 

1:36), và hai bà mẹ đã ở cùng nhau 3 tháng ngay trƣớc khi Đức Chúa Jêsus và 

Giăng Báp-tít sanh ra (LuLc 1:39, 56). Dƣờng nhƣ chắc chắn rằng hai Thiếu niên 

đã đƣợc cha mẹ nói cho biết lời thiên sứ báo cáo liên quan đến sứ mạng của mình. 

Nhƣng từ lúc Giăng Báp-tít rút lui để làm một ngƣời khổ tu trong đồng vắng (LuLc 

1:80), thì có lẽ ông không còn thấy Đức Chúa Jêsus cho đến ngày Ngài chịu lễ 

báp-têm. Lẽ tự nhiên, ông không nhận biết Ngƣời mà mình đã thấy lúc còn thiếu 

niên, cho đến khi Đức Chúa Trời chỉ Ngài ra. Bấy giờ, do chính thiên đàng xác 

nhận, Đức Chúa Jêsus đƣợc công khai xức dầu với tƣ cách Con Đức Chúa Trời, 

Đấng Mê-si của nƣớc Do-thái và Cứu Chúa của thế gian.  

Nơi Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm  

Nơi Đức Chúa Trời đã lựa chọn để giới thiệu Đấng Mê-si với dân tộc Do-thái 

chính là hạ lƣu sông Giô-đanh, tại chỗ hoặc gần chỗ nƣớc rẽ ra cho Giô-suê và dân 

Y-sơ-ra-ên đi qua để vào xứ Ca-na-an. Giăng Báp-tít đã ở đây và bắt đầu công việc 

khơi lòng trông đợi của nhân dân. Chẳng bao lâu, mọi mắt chuyên chú vào ông và 

ai nấy tự hỏi chính ông có phải là Đấng Mê-si chăng? Bấy giờ dựa vào một sự phát 

hiện từ Thiên đàng, ông bèn tuyên bố Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. Chẳng bao 

lâu, tại chính miền nầy, phần đầu chức vụ của Đức Chúa Jêsus đã tiếp theo chức vụ 

của Giăng Báp-tít. Cũng tại đây, Đức Chúa Jêsus đã thi hành phần chót của chức 

vụ. Biết bao kỷ niệm sâu xa dồn lại ở đây! Ngay phía Đông, ở bìa thung lũng 

Giô-đanh, có những ngọn núi Nê-bô cao ngất, tại đó Môi-se đƣợc xem thấy Đất 

Hứa, và cũng tại đó, Đức Chúa Trời đã an táng ông. Cũng tại đó, khoảng giữa sông 

Giô-đanh và núi Nê-bô, các xe thiên thƣợng đã chở Ê-li đi họp mặt với Môi-se 

trong nơi vinh hiển. Cách 5 dặm về phía Tây, ở bìa thung lũng, là thành Giê-ri-cô 

mà chiến lũy đã đổ xuống khi tiếng kèn của Giô-suê vang dậy. Ngay trên Giê-ri-cô, 

chỗ khe Kê-rít chảy mau, các chim quạ đã nuôi sống Ê-li. Xa hơn chút nữa, trên 

chót dãy núi, là Bê-tên, tại đó, Áp-ra-ham đã lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, 
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và cũng tại đó, Gia-cốp đã thấy cái thang thiên thƣợng có các thiên sứ lên, xuống 

(Đức Chúa Jêsus đã nhắc đến truyện nầy khi trò chuyện với Na-tha-na-ên, ngay sau 

khi bị ma quỉ cám dỗ ở vùng lân cận ấy). Gần đó, về phía Nam, cũng trên dãy núi 

ấy, là Giê-ru-sa-lem, Thành Thánh, thành của Mên-chi-xê-đéc và Đa-vít, thủ đô 

của Đức Chúa Trời trong khi Ngài cố gắng cứu chuộc loài ngƣời. Ở phía Nam, bên 

kia Biển Chết, là đồng bằng, tại đó có di tích của Sô-đôm và Gô-mô-rơ.  

Bản đồ số 45 

Mat Mt 4:1-10 -- 40 Ngày cám dỗ  

Việc nầy cũng đƣợc chép ở LuLc 4:1-13 và chép rất vắn tắt ở Mac Mc 1:12-13. 

Đức Thánh Linh, Sa-tan (xem lời chú giải ở dƣới LuLc 4:1-13) và thiên sứ (xem 

lời chú giải ở dƣới Mat Mt 4:11) đã dự phần trong sự Đức Chúa Jêsus bị cám dỗ. 

Đức Thánh Linh dắt dẫn Ngài và thiên sứ giúp đỡ Ngài đang khi Sa-tan nhiều lần 

toan kéo Ngài khỏi sứ mạng cứu chuộc loài ngƣời. Cả vũ trụ chú ý. Số phận của 

muôn loài thọ tạo sẽ đƣợc định đoạt. Nếu Đức Chúa Jêsus chịu nổi sự thử thách 

đầu tiên, thì đó là điềm Ngài sẽ thắng trận cuối cùng. 

Chúng ta tự hỏi tại sao Đức Chúa Jêsus bị cám dỗ ngay sau khi chịu lễ báp-têm? 

Sự Đức Thánh Linh giáng xuống trên Ngài lúc đó có thể gồm hai điều mới mẻ 

trong sự từng trải của Đức Chúa Jêsus với tƣ cách một Ngƣời: Một là quyền năng 

để làm phép lạ không hạn chế; hai là hoàn toàn khôi phục sự tri thức mà Ngài có từ 

trƣớc khi thành nhục thể. 

Trong cõi đời đời, Đức Chúa Jêsus đã biết rằng Ngài đến thế gian để làm Chiên 

Con của Đức Chúa Trời, chịu đau thƣơng vì tội lỗi loài ngƣời. Nhƣng Ngài ngự 

đến nhƣ một Hài nhi. Phải chăng chúng ta sẽ giả định rằng khi còn là Hài nhi, Đức 

Chúa Jêsus cũng biết mọi điều mà Ngài đã biết trƣớc khi chƣa chịu lấy những sự 

hạn chế của thân thể loài ngƣời? Há chẳng tự nhiên hơn mà suy nghĩ rằng sự hiểu 

biết của Ngài trƣớc khi thành nhục thể đã lần lần đến cùng Ngài theo mức Ngài lớn 

lên và đƣợc giáo dục nhƣ loài ngƣời? Lẽ tự nhiên, mẹ Ngài đã thuật cho Ngài biết 

trƣờng hợp Ngài sanh ra. Ngài biết mình là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si. 

Chắc hẳn Ngài và mẹ Ngài thƣờng trò chuyện về kế hoạch và phƣơng thức do đó 

Ngài sẽ làm công việc với tƣ cách Đấng Mê-si của thế giới. Nhƣng khi Đức Thánh 

Linh giáng trên Ngài "không chừng mực" (GiGa 3:34) lúc Ngài chịu lễ báp-têm, 

thì lần thứ nhứt theo tƣ cách một Ngƣời, Ngài đƣợc biết đầy đủ, rõ ràng một vài 

điều mà Ngài đã biết trƣớc khi thành Ngƣời. Trong số những điều ấy, có Thập Tự 

Giá, là con đƣờng do đó Ngài làm trọn sứ mạng. Thập tự giá làm cho Ngài kinh 

ngạc, khiến Ngài không muốn ăn nữa, đƣa Ngài đi xa những chỗ đông ngƣời; và 

suốt 40 ngày, Ngài ngạc nhiên trƣớc Thập tự giá. 

Tánh chất sự cám dỗ mà Ngài đã chịu là gì? Có lẽ nó gồm những sự cám dỗ thông 

thƣờng của loài ngƣời khi họ tranh đấu lấy bánh ăn, và ham muốn danh tiếng, 

quyền thế. Nhƣng còn hơn nữa. Đức Chúa Jêsus cao cả quá, đến nỗi ta không thể 
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nghĩ rằng những cớ tích dƣờng ấy có thể đƣợc Ngài coi trọng. Do các tiền tích và 

bối cảnh của Ngài, chúng ta phải tin rằng Ngài đã tự tạo một ƣớc vọng thiết tha 

cứu chuộc thế giới. Ngài biết đó là sứ mạng của Ngài. Vấn đề nêu lên là: Làm trọn 

sứ mạng ấy thể nào? Bởi dùng quyền phép lạ lùng vừa mới ban cho mình -- quyền 

phép mà không một ngƣời nào trƣớc kia từng biết, -- để ban bánh ăn cho loài ngƣời 

mà không cần họ phải làm việc, và để thắng những sức mạnh thông thƣờng của cõi 

thiên nhiên, Ngài có thể tự tôn lên làm Bá chủ thế giới và lấy Cƣơng Quyền bắt 

ngƣời ta làm theo ý chỉ Ngài. Đó là sự xui giục của Sa-tan. Nhƣng sứ mạng của 

Đức Chúa Jêsus không phải là bắt loài ngƣời vâng phục, mà là thay đổi lòng họ. 

Bổn chất sự cám dỗ mà Đức Chúa Jêsus phải chịu ấy là đạt tới mục đích bởi những 

phƣơng pháp trần gian, chớ không bởi sự thƣơng khó; là tạo ra kết quả thiêng liêng 

bởi phƣơng thức trần gian. Điều Đức Chúa Jêsus không chịu làm, thì trải qua các 

đời, Hội Thánh đã làm, và ngày nay Hội Thánh còn làm nhiều lắm: Ấy là buông 

theo sự ham muốn quyền thế trần tục. 

Ma quỉ thật có mặt ở đó chăng? Hay đó chỉ là một cuộc giao tranh trong tâm hồn? 

Kinh Thánh không cho ta biết ma quỉ hiện đến cùng Đức Chúa Jêsus dƣới hình 

thức nào. Nhƣng Đức Chúa Jêsus chắc đã nhận biết rằng các sự xui giục đó đến từ 

Sa-tan; nó có ở đó, quyết định và hết sức hăng hái cản trở sứ mạng của Ngài (xem 

bài chú giải về Sa-tan ở dƣới LuLc 4:1-13). 

Ngƣời ta cho rằng chỗ Đức Chúa Jêsus bị cám dỗ ở trên đỉnh trống trải và hoang 

vu của miền núi nhìn xuống Giê-ri-cô, bên trên khe Kê-rít, là nơi chim quạ đã nuôi 

sống Ê-li. Có lẽ xa xa trông thấy núi Gô-gô-tha, là nơi Ngài phải trải qua cơn thử 

thách sau cùng. Xem bản đồ số 45, ở dƣới Mat Mt 3:13-17. 

Đức Chúa Jêsus đã kiêng ăn 40 ngày (câu 2). Môi-se cũng đã kiêng ăn 40 ngày trên 

núi Si-na-i, trong dịp ban bố Mƣời Điều răn (XuXh 34:28). Ê-li cũng đã kiêng ăn 

40 ngày trên đƣờng đi đến núi ấy (IVua 1V 19:8). Môi-se đại diện cho Luật pháp, 

Ê-li đại diện các Tiên tri, còn Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà Luật pháp và các 

Tiên tri đã đề cao. Đây là ba Vị Đại diện cao trọng của sự khải thị Đức Chúa Trời 

cho loài ngƣời. Từ đỉnh núi, là nơi Đức Chúa Jêsus kiêng ăn, nhìn về phía Đông ở 

bên kia sông Giô-đanh, Ngài có thể thấy dãy núi Nê-bô, là nơi Môi-se và Ê-li đã 

đƣợc cất lên tới Đức Chúa Trời từ bao nhiêu thế kỷ trƣớc. 

Chừng 3 năm sau, ba Vị đã gặp nhau giữa cảnh trạng vinh quang thiên thƣợng của 

Sự Hóa hình trên núi Hô-rếp (bản đồ số 48 -- xem ở dƣới Mác 10), cách 100 dặm 

về phía Bắc. Từ núi Cám dỗ, ta có thể thấy rõ đỉnh núi Hô-rếp có tuyết phủ kín. Ba 

Vị là bạn cùng chịu thƣơng khó, và sau là bạn cùng đƣợc vinh hiển. 

Sau cơn cám dỗ, Đức Chúa Jêsus quay về sông Giô-đanh, là nơi Giăng Báp-tít 

đang làm lễ báp-têm cho dân chúng (xem lời chú giải ở GiGa 1:19-34).  

Mat Mt 4:11 -- Các thiên sứ  

Đây có chép rằng các thiên sứ hầu việc Đức Chúa Jêsus.  
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Các thiên sứ đóng một vai quan trọng trong đời Đức Chúa Jêsus  

Một thiên sứ báo tin Giăng Báp-tít sắp sanh ra (LuLc 1:11-17) và đặt tên cho ông 

(LuLc 1:13). 

Một thiên sứ báo tin cho Ma-ri rằng Đức Chúa Jêsus sắp sanh ra (LuLc 1:26-37). 

Một thiên sứ báo tin cho Giô-sép rằng Đức Chúa Jêsus sắp sanh ra (Mat Mt 

1:20-21) và đặt tên cho Ngài (Mat Mt 1:21). 

Các thiên sứ báo tin cho mấy gã chăn chiên biết Đức Chúa Jêsus giáng sanh (LuLc 

2:8-15), và hát ngợi khen Đức Chúa Trời (LuLc 2:13-14). 

Một thiên sứ truyền lịnh trốn qua Ai-cập, rồi truyền lịnh hồi hƣơng (Mat Mt 2:13, 

20). 

Các thiên sứ hầu việc Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài bị cám dỗ (Mat Mt 4:11; Mac 

Mc 1:13). 

Một thiên sứ đến cùng Đức Chúa Jêsus lúc Ngài đau đớn vô cùng tại vƣờn 

Ghết-sê- ma-nê (LuLc 22:43). 

Một thiên sứ lăn vầng đá ở mộ phần Ngài (Mat Mt 28:2), báo tin Ngài sống lại cho 

mấy bà biết (Mat Mt 28:5-7), và giới thiệu Cứu Chúa phục sanh với Ma-ri 

Ma-đơ-len (GiGa 20:11-14).  

Đức Chúa Jêsus đã phán nhiều về các thiên sứ  

Ngài phán rằng các thiên sứ lên, xuống trên Ngài (GiGa 1:51). 

Ngài phán rằng Ngài có thể gọi 12 đạo thiên sứ đến giải cứu Ngài (Mat Mt 26:53). 

Các thiên sứ sẽ đi theo Ngài khi Ngài ngự đến (Mat Mt 25:31; 16:27; Mac Mc 

8:38; LuLc 9:26). 

Các thiên sứ sẽ gặt (Mat Mt 13:39). 

Các thiên sứ sẽ thâu nhập những ngƣời đƣợc chọn (Mat Mt 24:31). 

Các thiên sứ sẽ phân rẽ kẻ gian ác với ngƣời công bình (Mat Mt 13:41, 49). 

Các thiên sứ đem ngƣời ăn mày đặt vào lòng Áp-ra-ham (LuLc 16:22). 

Các thiên sứ vui mừng khi tội nhơn ăn năn (LuLc 15:10). Con nít có thiên sứ hộ vệ 

(Mat Mt 18:10). 

Đức Chúa Jêsus sẽ nhìn nhận kẻ thuộc về Ngài trƣớc mặt các thiên sứ (LuLc 12:8). 

Thiên sứ không có nam, nữ, và không thể chết (LuLc 20:35-36; Mat Mt 22:30). 

Ma quỉ cũng có thiên sứ (Mat Mt 25:41 -- bản Việt-nam dịch là "quỉ sứ"). 

Chính Đức Chúa Jêsus đã phán những điều trên đây. 

Những lời Ngài phán về thiên sứ thật là đặc biệt, dồi dào và khác nhau; vậy, nếu ta 

giải thích những lời ấy mà lại căn cứ vào lý thuyết rằng Ngài chỉ dung hòa với sự 

tín ngƣỡng thông thƣờng, thì sẽ phá hiệu lực lời Ngài phán, không còn kể là chân 

lý nữa.  

Trong sách Công vụ các sứ đồ  

Một thiên sứ mở cổng khám tù cho các Sứ đồ đi ra (Cong Cv 5:19). 

Một thiên sứ đƣa Phi-líp đến cùng hoạn quan Ê-thi-ô-bi (Cong Cv 8:26). 
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Một thiên sứ thả Phi-e-rơ ra khỏi khám tù (Cong Cv 12:7, 8, 9), và đƣợc gọi là 

"thiên sứ của ngƣời" (Cong Cv 12:15), tức là thiên sứ bảo vệ ông. 

Một thiên sứ truyền lịnh cho Cọt-nây đi mời Phi-e-rơ (Cong Cv 10:3). 

Một thiên sứ ở bên cạnh Phao-lô trong trận bão (Cong Cv 27:23).  

Cựu Ƣớc giả định có các thiên sứ:  

Một thiên sứ giải cứu A-ga (SaSt 16:7-12). 

Các thiên sứ báo tin Y-sác sắp sanh ra (18:1-15) và sự hủy diệt Sô-đôm (18:16-33). 

Các thiên sứ hủy diệt Sô-đôm và giải cứu Lót (19:1-29). 

Một thiên sứ ngăn cản cho Y-sác khỏi bị giết (22:11-12). 

Các thiên sứ đã canh giữ Gia-cốp (28:12; 31:11; 32:1; 48:16). 

Một thiên sứ trao cho Môi-se trách vụ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên (XuXh 3:2). 

Một thiên sứ dắt dẫn dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng (14:19; 23:20-23; 32:34). 

Một thiên sứ hƣớng dẫn cuộc hôn nhân của Y-sác với Rê-bê-ca (SaSt 24:7). 

Luật pháp do thiên sứ ban bố (Cong Cv 7:38, 53; GaGl 3:19; HeDt 2:2). 

Một thiên sứ quở trách Ba-la-am (Dan Ds 22:31-35). 

Một "Tƣớng đạo binh của Đức Giê-hô-va" hiện ra với Giô-suê (Gios Gs 5:13-15). 

Một thiên sứ quớ trách dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tƣợng (Cac Tl 2:1-5). 

Một thiên sứ giao cho Ghê-đê-ôn nhiệm vụ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên (Cac Tl 

6:11-40). 

Một thiên sứ báo tin Sam-sôn sắp sanh ra (Cac Tl 13:1-25). 

Một thiên sứ hành hại dân Y-sơ-ra-ên bằng dịch lệ (IISa 2Sm 24:16-17). 

Một thiên sứ giải cứu Ê-li (IVua 1V 19:5-8) trong lúc ông trốn khỏi Giê-sa-bên. 

Ê-li-sê đã đƣợc các thiên sứ vô hình bao quanh (IIVua 2V 6:14-17). 

Một thiên sứ cứu Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt sƣ tử (DaDn 6:22). 

Một thiên sứ đánh đạo quân A-si-ri (IIVua 2V 19:35; EsIs 37:36). 

Các thiên sứ đóng trại chung quanh dân Đức Chúa Trời (Thi Tv 34:7; 91:11). 

Các thiên sứ giúp việc chép sách Xa-cha-ri (XaDr 1:9; 2:3; 4:5 v.v...).  

Thiên sứ ở trong các thơ tín và sách Khải Huyền  

Có những thiên sứ đƣợc chọn (ITi1Tm 5:21). 

Các thiên sứ đông "vô số" (HeDt 12:22; KhKh 5:11). 

Các thiên sứ giúp việc những ngƣời đƣợc thừa hƣởng ơn cứu rỗi (HeDt 1:13-14). 

Các thiên sứ sẽ cùng đến với Đức Chúa Jêsus giữ ngọn lửa hừng (II Tê-sa-lô-ni-ca 

1:7;). 

Một thiên sứ điều khiển sự trứ tác sách Khải Huyền (KhKh 1:1). 

Các Hội Thánh có thiên sứ bảo vệ (KhKh 1:20; 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14). 

Phần lớn sách Khải Huyền gồm vai trò của các thiên sứ. 

Chúng ta không nên thờ lạy thiên sứ (CoCl 2:18; KhKh 22:8-9). 

Có nhiều ban thiên sứ, mỗi ban gồm nhiều đẳng trật và phẩm chức. Các thiên sứ 

đƣợc tổ chức thành "quyền, phép, thế lực, quân chủ" và "ngôi vua, quyền cai trị," 
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v.v... (RoRm 8:38; Eph Ep 1:21; 3:10; CoCl 1:16; 2:15; IPhi 1Pr 3:22). 

Mi-ca-ên (Mi-chen) là tên một thiên sứ trƣởng. Mi-ca-ên là thiên sứ phò hộ dân 

Do-thái (DaDn 10:13, 21; 12:1). Mi-ca-ên giao chiến với ma quỉ để giành xác 

Môi-se (Giu Gd 1:9) vì Hội Thánh mà giao chiến với Sa-tan (KhKh 12:7) sẽ đi 

cùng Đấng Christ khi Ngài ngự đến, và cất tiếng kêu làm cho kẻ chết sống lại 

(ITe1Tx 4:16). Gáp-ri-ên là tên của một thiên sứ cao cấp (xem lời chú giải ở dƣới 

LuLc 2:8-20). 

Thỉnh thoảng chữ "thiên sứ" dƣờng nhƣ chỉ về các sức mạnh vô tri trong cõi thiên 

nhiên. Nhƣng nói chung, chữ ấy chắc chắn chỉ về những thân vị trong thế giới vô 

hình. Kinh Thánh nói nhiều về chức vụ của các thiên sứ, đến nỗi chúng ta buộc 

phải tin rằng một phần nào, Đức Chúa Trời có dùng thiên sứ để thi hành ý chỉ Ngài 

và quản trị vũ trụ.  

Chức vụ của Chúa tại xứ Ga-li-lê  

Để chép về chức vụ của Đức Chúa Jêsus tại xứ Ga-li-lê, 

Ma-thi-ơ dành một nửa sách, tức là 14 đoạn, từ Mat Mt 4:12-19:1. 

Mác dành một nửa sách, tức là 8 đoạn, từ 1:14-10:1, 

Lu-ca dành gần 6 đoạn, từ 4:14-9:51. 

Giăng gần nhƣ bỏ qua.  

4:12 -- Đức Chúa Jêsus khởi làm chức vụ tại xứ Ga-li-lê  

Giữa câu 11 và câu 12 có khoảng một năm, trong thời gian đó, Đức Chúa Jêsus thi 

hành phần đầu chức vụ tại xứ Giu-đê. Phần nầy gồm các biến cố chép ở GiGa 

1:19-4:54 và LuLc 4:16-30. Xem lời chú giải ở dƣới Mac Mc 1:14-15.  

Chức vụ của Chúa tại xứ Ga-li-lê Khảo sát so sánh 4 bản tƣờng thuật  

Ma-thi-ơ  

Kêu gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng (Mat Mt 4:18-22). 

Các cuộc hành trình, giảng dạy, chữa bịnh; các đoàn dân đông, và Chúa nổi tiếng 

lừng lẫy (4:23-25). 

Bài Giảng trên Núi (đoạn 5, 6, 7). 

Một ngƣời phung và đầy tớ của viên bách nhân đội trƣởng đƣợc chữa lành 

(8:1-13). 

Bà gia Phi-e-rơ và nhiều ngƣời khác đƣợc chữa lành (8:14-17). 

Dẹp cơn bão tố (8:23-27). Hai ngƣời miền Ra-đa-ra bị quỉ ám (8:28-34). 

Một ngƣời bại đƣợc chữa lành (9:1-8). 

Ma-thi-ơ đƣợc kêu gọi và dọn tiệc đãi Chúa (9:9-13). Sự "kiêng ăn" (9:14-17). 

Con gái Giai-ru và ngƣời đờn bà mất huyết (9:18-26). 

Hai ngƣời mù và một ngƣời bị quỉ câm ám đƣợc chữa lành (9:27-28). 

Mƣời hai Sứ đồ đƣợc sai đi (đoạn 10). 
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Các sứ giả do Giăng Báp-tít sai đến (11:1-19). 

Các thành bị quở trách (11:20-24). "Hãy đến cùng Ta" (11:25-30). 

Bứt bông lúc mì ăn và chữa bịnh trong ngày Sa-bát (12:1-14). 

Một ngƣời bị quỉ câm và điếc ám đƣợc chữa lành (12:15-23). 

Đức Chúa Jêsus bị tố cáo là liên kết với Bê-ên-xê-bun (12:24-45). 

Mẹ và anh em của Đức Chúa Jêsus (12:45-50). 

Các thí dụ: Ngƣời gieo giống, cỏ lùng, hột cải, men, của báu, ngọc châu, đánh lƣới 

(13:1-50). 

Thăm viếng thành Na-xa-rét (13:54-58). 

Giăng Báp-tít bị chém đầu (14:1-12). 

5000 ngƣời đƣợc ăn no nê. Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nƣớc (14:13-33). 

Rất đông ngƣời đƣợc chữa lành tại Ghê-nê-xa-rết (14:34-36). 

Ngƣời Pha-ri-si, lời khẩu truyền và sự bị ô uế (15:1-20). 

Ngƣời đờn bà Ca-na-an (15:21-28). 

4000 ngƣời đƣợc ăn no nê (15:29-39). 

"Men của ngƣời Pha-ri-si" (16:1-12). 

Phi-e-rơ xƣng nhận Chúa là Đấng Christ, và Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó 

của Ngài (16:13-28). 

Sự Hóa hình; Chúa lại phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài (17:1-13). 

Đức con trai bị kinh phong; Chúa lại phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài 

(17:14-23). Nộp thuế cho Đền thờ (17:14-27). "Các con trẻ" và "sự tha thứ" (đoạn 

18).  

Mác  

Kêu gọi Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng (Mac Mc 1:14-20). 

Ngƣời bị quỉ ám, bà gia Phi-e-rơ và nhiều bịnh nhân khác đƣợc chữa lành 

(1:21-34). 

Các cuộc hành trình và phép lạ; một ngƣời phung và một ngƣời bại đƣợc chữa lành 

(1:40-2:12). 

Sự kêu gọi Lê-vi và bữa tiệc (2:13-17). Sự "kiêng ăn" (2:18-22). 

Bứt bông lúa mì ăn và chữa bịnh trong ngày Sa-bát (2:23-3:6). 

Các đoàn dân đông; Chúa nổi tiếng lừng lẫy; các phép lạ (3:7-12). 

12 Sứ đồ đƣợc lựa chọn (3:13-19). 

Đức Chúa Jêsus bị tố cáo là liên kết với Bê-ên-xê-bun (3:20-30). 

Mẹ và anh em của Đức Chúa Jêsus (3:31-35). 

Các thí dụ: Ngƣời gieo giống, giống mọc lên, hột cải (4:1-34). 

Dẹp cơn bão tố (4:35-41). Ngƣời Giê-ra-sê bị quỉ ám (5:1-20). 

Con gái Giai-ru và ngƣời đờn bà mất huyết (5:21-43). 

Thăm viếng thành Na-xa-rét (6:1-6). 

12 Sứ đồ đƣợc sai đi (6:7-13). 

bib:Mat_11_1
bib:Mat_11_20
bib:Mat_11_25
bib:Mat_12_1
bib:Mat_12_15
bib:Mat_12_24
bib:Mat_12_45
bib:Mat_13_1
bib:Mat_13_54
bib:Mat_14_1
bib:Mat_14_13
bib:Mat_14_34
bib:Mat_15_1
bib:Mat_15_21
bib:Mat_15_29
bib:Mat_16_1
bib:Mat_16_13
bib:Mat_17_1
bib:Mat_17_14
bib:Mat_17_14
bib:Mac_1_14
bib:Mac_1_21
bib:Mac_1_40
bib:Mac_2_13
bib:Mac_2_18
bib:Mac_2_23
bib:Mac_3_7
bib:Mac_3_13
bib:Mac_3_20
bib:Mac_3_31
bib:Mac_4_1
bib:Mac_4_35
bib:Mac_5_1
bib:Mac_5_21
bib:Mac_6_1
bib:Mac_6_7


Giăng Báp-tít bị chém đầu (6:14-29). 

5000 ngƣời ăn no nê. Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nƣớc (6:30-52) 

Rất đông ngƣời đƣợc chữa lành tại Ghê-nê-xa-rết (6:53-56). 

Ngƣời Pha-ri-si, lời truyền khẩu và sự bị ô uế (7:1-23). 

Ngƣời đờn bà Sy-rô-phê-ni-xi; một ngƣời điếc và ngọng (7:24-37). 

4000 ngƣời đƣợc ăn no nê. "Men của ngƣời Pha-ri-si" (8:1-21). 

Ngƣời mù ở Bết-sai-đa đƣợc sáng mắt (8:22-26). 

Phi-e-rơ xƣng nhận Chúa là Đấng Christ, và Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó 

của Ngài (8:27-9:1). 

Sự Hóa hình; Chúa lại phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài (9:2-13). 

Đứa con trai bị kinh phong; Chúa lại phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài 

(9:14-32). 

"Ai là ngƣời cao trọng nhứt?" Ngƣời vô danh làm việc lạ lùng (9:33-50).  

Lu-ca  

Thăm viếng thành Na-xa-rét (LuLc 4:14-30). Ngƣời bị quỉ ám, bà gia Phi-e-rơ và 

nhiều bịnh nhân khác đƣợc chữa lành (4:31-44). 

Kêu gọi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng (5:1-11). 

Một ngƣời phung và một ngƣời bại đƣợc chữa lành (5:12-26). 

Sự kêu gọi Lê-vi và bữa tiệc (5:27-32); Sự "kiêng ăn" (5:33-39). 

Bứt bông lúa mì ăn và chữa bịnh trong ngày Sa-bát (6:1-11). 

12 Sứ đồ đƣợc lựa chọn (6:12-19). 

Bài Giảng trên Núi (6:20-49). 

Đầy tớ của viên bách nhân đội trƣởng; con trai của bà góa; các sứ giả của Giăng 

Báp-tít sai đến (7:1-35). 

Ngƣời đờn bà tội lỗi; mấy bậc phụ nữ ; thí dụ về ngƣời gieo giống (7:36-8:18). 

Mẹ và anh em của Đức Chúa Jêsus; cơn bão tố, ngƣời Giê-ra-sê bị quỉ ám 

(8:19-39). 

Con gái Giai-ru và ngƣời đờn bà mất huyết (8:40-48). 

12 Sứ đồ đƣợc sai đi (9:1-6). 

Giăng Báp-tít bị chém đầu (9:7-9). 5000 ngƣời đƣợc ăn no nê (9:10-17). 

Phi-e-rơ xƣng nhận Chúa là Đấng Christ, và Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó 

của Ngài (9:18-27). 

Sự hóa hình (9:28-36). 

Đứa con trai bị kinh phong; Chúa lại phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài 

(9:28-43). 

"Ai là ngƣời cao trọng nhứt?" Ngƣời vô danh làm việc lạ lùng (9:46-50).  

Giăng  

Phép lạ đầu tiên tại Ca-na-an; ngụ tại Ca-bê-na-um (GiGa 2:1-12). 

Con trai quan thị vệ đƣợc chữa lành (4:43-54). 5000 ngƣời đƣợc ăn no nê (6:1-15). 
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* * * 

Mat Mt 4:13-17. Cƣ ngụ tại Ca-bê-na-um. -- Đây là một trong những điều đã dự 

ngôn về Đấng Mê-si (xem ở dƣới 2:22-23). Cũng xem ở dƣới Mac Mc 1:21. 

Mat Mt 4:18-22. Kêu gọi Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng. -- Xem ở dƣới Mac 

Mc 1:16-20. Cũng xem ở dƣới Ma-thi-ơ, đoạn 10. 

Mat Mt 4:23-25. Các cuộc hành trình; Chúa nổi tiếng lừng lẫy và làm nhiều phép 

lạ. -- Xem ở dƣới Mac Mc 1:38-39.  

Thời Gian Và Niên Biểu Của Chức Vụ Chúa Tại Xứ Ga-li-lê  

Chức vụ của Chúa tại xứ Ga-li-lê bắt đầu 4 tháng trƣớc mùa gặt, tức là tháng 12 

dƣơng lịch (GiGa 4:35-43). 

Chức vụ nầy chấm dứt ngay trƣớc lễ Lều tạm (tháng 10 dƣơng lịch), hoặc ngay 

trƣớc lễ Cung hiến Đền thờ (tháng 12 dƣơng lịch). Xem LuLc 9:51; GiGa 7:2; 

10:22. 

Nó gồm một lễ Vƣợt qua (GiGa 6:4), và một lễ Vƣợt qua nữa nếu lễ chép ở 5:1 

cũng là lễ Vƣợt qua nhƣ ngƣời ta thƣờng tƣởng. 

Nhƣ vậy, nó trải qua gần 2 năm, vì bắt đầu tháng 12 dƣơng lịch, và kéo dài quá lễ 

Vƣợt qua thứ hai cho tới tháng 10 hoặc tháng 12 dƣơng lịch kế tiếp; hoặc chỉ trải 

qua một năm nếu lễ chép ở 5:1 không phải là lễ Vƣợt qua. 

Một cách chung, dƣờng nhƣ Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca theo thứ tự niên đại, mặc dầu 

không theo từng chi tiết; ấy vì ba ông khác nhau về thứ tự của nhiều biến cố. Về 

điểm trong ba ông, ông nào theo thứ tự niên đại đúng nhứt, thì các nhà chuyên học 

Kinh Thánh có nhiều ý kiến khác nhau. Vì các tác giả sách Tin Lành dƣờng nhƣ 

đƣợc hƣớng dẫn bởi những nhận xét khác nhau trong lúc xếp đặt tài liệu, và vì họ 

nhiều khi không cần để ý đến thời gian và vị trí, nên ta chẳng có thể xếp đặt mọi tài 

liệu ghi chép theo thứ tự niên đại thật đúng. 

Tuy nhiên, trong chức vụ của Chúa ở xứ Ga-li-lê, có một vài biến cố và thời gian 

quan trọng mà các tác giả lấy làm trung tâm để thử thâu góp các biến cố và thời 

gian khác chung quanh đó. 

5000 ngƣời đƣợc Chúa cho ăn no nê trong kỳ lễ Vƣợt qua (GiGa 6:4). Giăng 

Báp-tít bị chém đầu ngay trƣớc kỳ lễ ấy (Mat Mt 14:12-13). Cũng khoảng đó, 12 

Sứ đồ trở về sau khi đi truyền đạo lƣu hành (LuLc 9:10). 

Cả ba tác giả đặt sự Hóa hình ở khoảng ít lâu trƣớc khi Chúa dời khỏi xứ Ga-li-lê 

lần chót. 

Sự dời khỏi xứ Ga-li-lê lần chót đó đã xảy ra hoặc ngay trƣớc lễ Lều tạm (tháng 10 

dƣơng lịch), hoặc ngay trƣớc lễ Cung hiến Đền thờ (tháng 2 dƣơng lịch). Xem 

LuLc 9:51; GiGa 7:1-10:22. 

Nhƣ vậy, có một khoảng 5 hoặc 8 tháng ở giữa việc Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê 

và sự Hóa hình; một phần thời gian nầy, Đức Chúa Jêsus ở các miền phía Bắc xứ 

Ga-li-lê, và Kinh Thánh ít chép đến. 
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Phần chính của truyện tích về chức vụ của Chúa tại xứ Ga-li-lê liên quan đến 

khoảng 16 tháng trƣớc khi Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê, tức là thời gian Chúa 

hoạt động rất hăng hái và đƣợc nhân dân hết lòng kính mộ. 

Mục biểu dƣới đây trình bày tổng quát chức vụ của Chúa tại xứ Ga-li-lê, có những 

biến cố trọng yếu in bằng chữ đậm; tuy nhiên, vị trí niên đại của một vài biến cố 

chỉ là phỏng đoán mà thôi.  

Chức Vụ Của Chúa Tại Xứ Ga-li-lê Thử xếp đặt theo thứ tự niên đại  

Năm 28 S.C.. Lễ Vƣợt qua (?):  Chúa thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem.  Chúa 

chữa bịnh trong ngày Sa-bát, gây cho các quan quyền chống đối Ngài. Chúa quả 

quyết Ngài là Đức Chúa Trời, và trở về xứ Ga-li-lê.  

Năm 29 S.C.. Tháng 2 dƣơng lịch:  12 Sứ đồ đƣợc Chúa sai đi.  

Tháng 10 dƣơng lịch (?):  Chúa thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem.  Ngài giảng 

luận. Ngƣời đờn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Ngƣời mù đƣợc chữa lành. 

Chúa công khai xung đột với các quan quyền.  Chúa trở về xứ Ga-li-lê. Tháng 11 

dƣơng lịch:  Chúa lui về thành Sê-sa-rê Phi-líp. Lời xƣng nhận của Phi-e-rơ.  

Sự Hóa hình. Đứa con trai bị kinh phong. Chúa phán ba lần về Ngài sẽ chịu thƣơng 

khó.  Chúa lại đến xứ Ga-li-lê. Tiền đóng thuế.  "Ai là ngƣời cao trọng nhứt?" 

 "Các con trẻ." Ngƣời vô danh làm việc lạ lùng. "Sự tha thứ."  

* * * Đoạn 5, 6, 7 -- Bài Giảng Trên Núi Ma-thi-ơ đặt Bài Giảng trên Núi ở ngay 

đầu truyện tích ông chép về chức vụ của Chúa ở xứ Ga-li-lê, mặc dầu Chúa giảng 

vào mấy tháng sau, lúc lựa chọn 12 Sứ đồ (LuLc 6:12-20), nếu quả thật Lu-ca thuật 

lại cùng một bài giảng ấy. Chắc vì Ma-thi-ơ kể Bài Giảng trên Núi là yếu lƣợc sự 

dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus mà cả chức vụ của Ngài đã chứng minh cho. 

Chúng ta chƣa từng thấy ai phân tích Bài Giảng trên Núi một cách mỹ mãn. Dƣờng 

nhƣ phải gò ép nhiều lắm, mới làm cho nó ăn khớp với một bố cuộc phác định bởi 

những ngƣời coi nó, về toàn thể, là thân thuyết (développement ) hợp lý của một 

luận án đặc biệt nào, theo nhƣ nhiều nhà phê bình vẫn coi nó. Có hai phần (Mat Mt 

5:17-48 và 6:1-18) dƣờng nhƣ là sự giải luận có thứ tự của hai đề mục riêng biệt: 

Mối liên quan của Đức Chúa Jêsus với Luật pháp, và cớ tích trong lòng của đời 

sống tôn giáo. Phần còn lại giống nhiều hơn một loạt châm ngôn những vấn đề 

khác nhau, -- sự lặp đi lặp lại các châm ngôn ấy luôn là một cách dạy dỗ mà ngƣời 

Đông phƣơng ƣa dùng lắm. 

Không nói rõ Chúa giảng bài nầy trên núi nào. Theo truyền thoại, thì là núi mang 

tên "Cái Sừng của Hát-tin" (xem bản đồ số 47 ở dƣới Mac Mc 6:45-52). 

Về lời chú giải so sánh với bản văn của Lu-ca, xin xem ở dƣới LuLc 6:20-49.  

Mat Mt 5:1-12 -- Các phƣớc lành  

Một cách mâu thuẩn, Đức Chúa Jêsus gọi là "có phƣớc" những kẻ mà thế gian 

thƣờng thƣơng hại: Những kẻ thất vọng, đau đớn, thấp hèn, suy kiệt phần thiêng 

liêng, có lòng thƣơng xót, có sự thanh sạch bên trong, có khuynh hƣớng hòa hoãn, 
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và những kẻ chịu bắt bớ. Đó là trái hẳn với với tiêu chuẩn của thế gian. Nhƣng 

trong mỗi trƣờng hợp, phƣớc lành không ở nơi chính tình trạng cùng khốn, mà là ở 

nơi phần thƣởng vinh hiển tƣơng lai. Đối với Đức Chúa Jêsus, là Đấng biết rõ, thì 

Thiên đàng vô cùng cao quí hơn đời sống trần gian, đến nỗi bất cứ tình trạng nào 

khiến ta thêm lòng mong ƣớc Thiên đàng cũng đƣợc Ngài coi là một phƣớc lành.  

5:13-16 -- Tín đồ Đấng Christ là muối và sự sáng của thế gian  

Nghĩa là tín đồ bảo tồn và hƣớng dẫn thế gian. Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là 

sự sáng của thế gian (GiGa 8:12). Ngài chiếu sáng qua những kẻ theo Ngài, và họ 

phản chiếu vinh quang của Ngài. Cớ tích cao trọng nhứt mà ngƣời ta có thể có ấy 

là cách sanh hoạt của mình khiến cho kẻ đồng loại buộc phải tôn vinh, khen ngợi 

Đức Chúa Trời.  

Mat Mt 5:17-48 -- Đức Chúa Jêsus và Luật pháp  

Đây, không có gì mâu thuẫn giữa sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của 

các thơ Rô-ma, Ga-la-ti, Hê-bơ-rơ rằng chúng ta đƣợc xƣng công bình bởi tin 

Đấng Christ chớ không phải làm theo Luật pháp. Đức Chúa Jêsus có ý phán rằng 

luật pháp luân lý của Đức Chúa Trời bày tỏ chính sự thánh khiết của Ngài, và buộc 

dân Ngài phải tuân theo đời đời. Đức Chúa Jêsus cũng có ý phán rằng quả thật, 

Ngài đến để đem cho lời tuyên bố xƣa kia của luật pháp một ý nghĩa sâu xa hơn, và 

để thi hành luật pháp chẳng những trong hành động bên ngoài , mà cũng trong nơi 

sâu thẳm của lòng ngƣời nữa. Đoạn. Ngài tiếp tục biểu minh luật pháp trong năm 

chi tiết đặc biệt: Giết ngƣời, tà dâm, thề (hoặc chửi thề), báo thù và ghét kẻ thù.  

5:21-26 -- Tội giết ngƣời  

Luật pháp nghịch cùng tội giết ngƣời là một trong Mƣời Điều răn (XuXh 20:13). 

Đức Chúa Jêsus cấm chúng ta nuôi sự giận trong lòng, vì nó sẽ đƣa tới hành động 

sát nhân.  

Mat Mt 5:27-32 -- Tội tà dâm  

Luật pháp nghịch cùng tội tà dâm cũng là một trong Mƣời Điều răn (XuXh 20:14). 

Đức Chúa Jêsus cấm chúng ta ôm ấp sự thèm muốn, vì nó sẽ đƣa tới hành động tà 

dâm. Hãy chú ý: Khi luận về sự giận và sự thèm muốn, Đức Chúa Jêsus đều cảnh 

cáo chúng ta về "lửa địa ngục" (câu 22, 29, 30). Chẳng những Ngài cảnh cáo chúng 

ta phải coi chừng sự cảm xúc trong lòng, song Ngài còn đi xa hơn Môi-se, là hạn 

chế sự để bỏ (câu 32). Cũng xem Mat Mt 19:3-12; Mac Mc 10:2-12; ICo1Cr 

7:1-40  

Mat Mt 5:33-37 -- Sự thề (hoặc chửi thề ) 

Lời nầy chắc áp dụng cho sự thề trƣớc pháp đình, sự nói phạm thƣợng thông 

thƣờng, và cả sự nhẹ dạ kêu Danh Đức Chúa Trời trong khi nói chuyện thƣờng. 

Những kẻ làm đƣợc có ít mà lại nói lớn mạnh và cuồng võng, thì thật là nói không 
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đúng chỗ.  

5:38-42 -- Sự trả thù  

"Mắt đền mắt" là một khoản dân luật mà các quan án áp dụng (XuXh 21:22-25). 

Đây, Đức Chúa Jêsus không làm luật cho các tòa án. Quyền cai trị do Đức Chúa 

Trời thiết lập (RoRm 13:1-7) để cứu xã hội loài ngƣời khỏi những phần tử tội ác. 

Các tòa án càng thi hành công lý nghiêm minh, thì càng có ích lợi cho xã hội. 

Nhƣng đây, Đức Chúa Jêsus dạy những nguyên tắc mà các cá nhân phải theo trong 

sự đối xử với nhau (xem thêm ở LuLc 6:27-38). 

Mat Mt 5:43-48. Yêu thƣơng kẻ thù nghịch. -- "Hãy ghét kẻ thù nghịch mình" (câu 

43), đó không phải là một lịnh chép trong Ngũ kinh của Môi-se. Có lẽ nó đƣợc ngụ 

ý trong một vài cách đối xử với các kẻ thù nghịch của dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu 

Ƣớc và trong một số Thi Thiên. Bất cứ là thể nào, Đức Chúa Jêsus cũng cấm làm 

nhƣ vậy (xem thêm ở LuLc 6:27-38). 

Mat Mt 6:1-18. Các cớ tích sâu kín của đời sống. -- Xem ở LuLc 12:1-12. Đây, cớ 

tích của đời sống đƣợc biểu minh trong ba trƣờng hợp đặc biệt: Sự bố thí (Mat Mt 

6:2-4); sự cầu nguyện (6:5-15 -- Xem thêm ở LuLc 11:1-44; 18:1-43); sự kiêng ăn 

(Mat Mt 6:16-18 -- xem thêm ở Mac Mc 2:18-22). 

Mat Mt 6:19-34. Của báu ở Thiên đàng. -- Xem ở LuLc 12:13-34. 

Mat Mt 7:1-5. Chớ đoán xét anh em mình. -- Xem ở LuLc 6:39-45. 

Mat Mt 7:6 "Quăng hột trai trƣớc mặt heo ".-- Đây có nghĩa là chúng ta phải dùng 

lƣơng tri và cơ trí khi luận về đạo của mình. Bằng không, sẽ có thể làm hại cho 

chánh nghĩa của mình hơn là làm lợi. 

7:7-11. Bền đỗ cầu nguyện. -- Xem ở LuLc 18:1-8. 

Mat Mt 7:12. Luật vàng. -- Xem ở LuLc 13:22-30. 

Mat Mt 7:13-14. Đƣờng hẹp. -- Xem ở LuLc 13:22-30. 

Mat Mt 7:15-23. Các giáo sƣ giả. -- Đức Chúa Jêsus cảnh cáo và phán tiên tri về 

các giáo sƣ giả (Mat Mt 24:21, 24). Các tác giả Tân Ƣớc cũng làm nhƣ vậy nhiều 

lần. Trở lực tai hại hơn hết cho sự tấn bộ của đạo Đấng Christ ở giữa loài ngƣời 

chính là đạo Ngài đã bị bại hoại tàn nhẫn nơi tay những kẻ tự nhận là làm cho đạo 

Ngài tấn triển. Họ đã làm cho đạo Ngài bị ô danh khôn xiết. 

Mat Mt 7:24-27. Xây nhà trên Vầng Đá. -- Xem ở LuLc 6:46-49. 

Mat Mt 7:28-29. Thẩm quyền. -- Chính Đức Chúa Jêsus là thẩm quyền của Ngài. 

"Các ngƣơi có nghe lời phán... Song Ta phán..." Không hề có ai nói nhƣ Ngài. 

8:1-4. Một ngƣời phung đƣợc sạch. -- Xem ở Mac Mc 1:40-44. 

Mat Mt 8:5-13. Đầy tớ của viên bách nhân đội trƣởng. -- Xem ở LuLc 7:1-10. 

Mat Mt 8:14-15. Bà gia của Phi-e-rơ. -- Xem ở Mac Mc 1:22-31. 

Mat Mt 8:16-17. Rất đông ngƣời đƣợc chữa bịnh. -- Xem ở Mac Mc 1:32-34. 

Mat Mt 8:18-22. "Con cáo có hang ".-- Xem ở LuLc 9:57-62. 

Mat Mt 8:23-27. Dẹp cơn bão tố. -- Xem ở 4:36-41. 
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Mat Mt 8:28-34. Hai ngƣời Ga-đa-ra bị quỉ ám. -- Xem ở Mac Mc 5:1-20. 

Mat Mt 9:1-8. Ngƣời bại đƣợc chữa lành. -- Xem ở Mac Mc 2:1-12. 

Mat Mt 9:9-13. Chúa kêu gọi Ma-thi-ơ. -- Xem ở Mac Mc 2:13-17. 

Mat Mt 9:14-17. Câu hỏi về sự kiêng ăn. -- Xem ở Mac Mc 2:18-22. 

Mat Mt 9:18-26. Con gái Giai-ru. -- Xem ở LuLc 8:40-56. 

Mat Mt 9:27-31. Hai ngƣời mù. -- Xem ở Mac Mc 8:22-26. 

Mat Mt 9:32-34. Một ngƣời câm bị quỉ ám. -- Xem ở Mac Mc 7:31-37. 

Mat Mt 9:35-38. Chúa đi tới các miền phụ cận. -- Xem ở Mac Mc 1:39.  

Mat Mt 10:1-12:50- Sứ đồ đƣợc sai đi  

Việc nầy cũng có chép sơ lƣợc ở Mac Mc 6:7-13 và LuLc 9:1-6. Chắc đã xảy ra 

trƣớc lễ Vƣợt qua ít lâu, vì họ trở về nhằm kỳ lễ Vƣợt qua, ngay trƣớc khi Chúa 

cho 5000 ngƣời ăn no nê (LuLc 9:10-17; GiGa 6:4). 

Những chỉ thị của Đức Chúa Jêsus ban cho 12 Sứ đồ có chứa một vài lời khuyên 

bảo tín đồ: Phải khôn ngoan nhƣ con rắn, hiền lành nhƣ chim bò câu, mong chờ 

chịu khó nhọc, tin cậy Đức Chúa Trời săn sóc kẻ thuộc về Ngài chẳng hề sơ sót, và 

luôn luôn chăm chú nhìn vào mục đích đời đời của mình. 

Một vài chỉ thị của Đức Chúa Trời chỉ đƣợc áp dụng nhất thời; thí dụ nhƣ đừng 

đem theo tiền bạc. Vì họ đƣợc Chúa ban quyền phép chữa bịnh, nên dễ đƣợc ngƣời 

ta cung cấp bữa ăn và chỗ ở. Nhƣng về sau Chúa bảo họ phải đem tiền bạc theo 

(LuLc 22:35-38).  

12 Sứ đồ đƣợc kêu gọi  

Đức Chúa Jêsus phải mất chừng 1 năm rƣỡi để lựa chọn xong. Rồi họ ở với Ngài 

chừng 2 năm. 

Năm 26 S.C., tháng 11 dƣơng lịch (?). Giăng, Anh-rê, Si-môn, Phi-líp, 

Na-tha-na-ên tin Ngài lúc Giăng Báp-tít làm lễ báp-têm (GiGa 1:35-51); họ theo 

Ngài tới Ca-na, rồi trở về công việc cũ cho tới một ngày Chúa kêu gọi họ lần nữa. 

Năm 28 S.C, tháng 1 dƣơng lịch (?). Sau khi Chúa làm xong phần đầu chức vụ tại 

xứ Giu-đê và chính lúc bắt đầu chức vụ tại xứ Ga-li-lê, thì Ngài kêu gọi Si-môn, 

Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng bỏ nghề đánh cá mà dứt khoát liên kết với Ngài (Mac Mc 

1:16-20). 

Sau đó ít lâu, Ma-thi-ơ đƣợc mời nhập đoàn nầy (Mat Mt 9:9). 

Năm 28 S.C., tháng 5 dƣơng lịch (?). 12 Sứ đồ đƣợc chánh thức lựa chọn (LuLc 

6:12-16). 

Năm 29 S.C., tháng 3 dƣơng lịch (?). Chúa ban cho họ quyền phép để chữa bịnh, 

rồi sai họ đi từng đôi để giảng Tin Lành chừng 1 tháng (Mat Mt 10:1-42). 

Năm 30 S.C., tháng 5. Chúa giao cho họ sứ mạng sau cùng, là đem Tin Lành đến 

đầu cùng trái đất (Mat Mt 28:16-20).  

Sự huấn luyện 12 Sứ đồ  
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Sự lựa chọn và huấn luyện những ngƣời mà Đức Chúa Jêsus sẽ giao cho làm công 

việc của Ngài chính là một phần tối trọng trong sứ mạng của Ngài trên mặt đất. 

Mục đích đầu tiên của Chúa Jêsus khi Ngài đến thế gian là chịu chết với tƣ cách 

Chiên Con của Đức Chúa Trời để đền tội loài ngƣời, rồi sống lại từ trong kẻ chết 

để ban sự sống đời đời cho loài ngƣời. Nhƣng nếu loài ngƣời không biết, thì đời 

sống, sự chết và sự sống lại của Ngài chẳng có ích gì cho họ. Nếu những kẻ Ngài 

giao cho làm công việc Ngài lại chẳng làm cho Ngài, thì sự Ngài ngự đến thế gian 

sẽ vô ích. 

Sự sai 12 Sứ đồ đi lần đầu tiên chính là một phần huấn luyện họ, chắc để họ có cơ 

hội thực hành. Đó cũng là một phần phƣơng thức Đức Chúa Jêsus báo cáo cho 

nhân dân biết rằng Đấng Mê-si đã ngự đến. Thời ấy không có báo chí. Phƣơng 

pháp độc nhứt để rao truyền một tin tức là dùng miệng nói ra. Về sau, 70 môn đồ 

đƣợc sai đi cũng vì mục đích ấy. Những ngƣời nầy chánh thức hóa lời giảng của 

mình bởi các phép lạ đặc biệt, chẳng những để khiến dân chúng chú ý, song cũng 

để tỏ cho họ biết tánh chất phi thƣờng của Đấng mà họ rao truyền. 

Huấn luyện họ chẳng phải là chuyện dễ, vì họ đƣợc huấn luyện để làm một công 

việc khác hẳn điều họ mong tƣởng. Họ bắt đầu theo Ngài nhƣ những chánh khách, 

và không hề nghĩ rằng mình sẽ trở nên nhà Truyền đạo; vậy mà họ lại trở nên nhà 

Truyền đạo thật. Họ trông mong rằng là Đấng Mê-si, Ngài sẽ lập một đế quốc bá 

chủ thế giới, và họ sẽ đƣợc làm quan cai trị. Xem thêm ở dƣới Ma-thi-ơ, đoạn 13. 

Đây là phƣơng thức Ngài thay đổi tâm trí họ đối với công việc mà Ngài và họ sẽ 

làm: Trƣớc hết, Ngài tự giới thiệu với họ trong vinh quang thiên thƣợng đầy dẫy 

của Ngài, ngõ hầu dầu Ngài nói năng và hành động khác hẳn cách họ trông mong 

Đấng Mê-si nói năng và hành động, họ cũng vẫn tin Ngài là Đấng đó. Ấy là một 

trong những lý do Ngài làm phép lạ và hóa hình. 

Đồng thời Ngài phán dạy bằng thí dụ, bằng lời kín giấu, để cho họ có ấn tƣợng 

rằng Ngài chẳng luôn luôn định phán đúng những điều Ngài dƣờng nhƣ định phán. 

Ngài làm cho họ phải ngạc nhiên ít lâu. Nếu Ngài phán bảo họ rõ ràng ngay từ lúc 

đầu, thì có lẽ họ không thấy hào hứng mà theo Ngài chút nào nữa. 

Rốt lại, khi Ngài phán rằng Ngài sẽ bị đóng đinh vào Thập tự giá, chớ không phải 

dựng nên một ngôi vua, thì họ đều choáng váng. Nhƣng họ vẫn cứ tƣởng đó chỉ là 

một thí dụ. Ngay trong bữa ăn cuối cùng, trí óc họ vẫn còn mải nghĩ rằng ai trong 

bọn mình sẽ chiếm địa vị cao trọng nhứt. 

Mãi sau khi Ngài sống lại và Đức Thánh Linh giáng xuống rồi, họ mới hiểu rằng 

đây là một Nƣớc mà Đức Chúa Jêsus sẽ cai trị trong lòng ngƣời ta, và vai trò của 

họ chỉ là Thuật Lại Truyện Tích Đức Chúa JÊSUS. Chỉ có chừng đó. Chính truyện 

tích ấy sẽ làm công việc của nó. Nều ngƣời ta biết Đức Chúa Jêsus, thì họ sẽ kính 

mến Ngài. Khi họ kính mến Ngài, thì ảnh hƣởng tốt lành của Ngài liền bắt đầu 

hành động trong lòng họ. Đó thật là khác hẳn một nƣớc trong đó các Sứ đồ truyền 

lịnh cho nhiều đạo quân bƣớc đi và đƣợc muôn dân làm theo mạng lịnh mình.  



11:1-9 -- Các sứ giả của Giăng Báp-tít sai đến  

Việc nầy xảy ra đang khi Giăng Báp-tít ở trong ngục. Đức Chúa Jêsus đƣợc dân 

chúng hoan nghinh tột bậc. Rõ ràng lắm, Giăng mong chờ một Đấng Mê-si chánh 

trị (xem ở LuLc Lu3:1-20), và không hiểu tại sao Đức Chúa Jêsus không hành 

động thích ứng để đạt tới mục đích ấy. Quả thật, ông đã bắt đầu tự hỏi có sự lầm 

lạc ở chỗ nào chăng? 

Lời đáp của Đức Chúa Jêsus tỏ ra rằng Ngài cho các phép lạ Ngài làm là chứng cớ 

đầy đủ về chức vị Mê-si của Ngài. 

Hãy chú ý: Sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít chẳng khiến cho ông bị Đức Chúa Jêsus 

coi rẻ đi. Trái lại, Ngài phán rằng không có ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. 

Nhƣng ngƣời thấp thỏi hơn hết trong Nƣớc Đấng Christ còn cao trọng hơn Giăng 

Báp-tít, ấy là nói về phƣơng diện đặc quyền. Thật là một lời phê bình kỳ diệu biết 

bao về đặc quyền làm tín đồ Đấng Christ! 

"Bị hãm ép" (câu 12), nghĩa là các môn đồ của Giăng và của Đức Chúa Jêsus đã 

hết sức cố ép Ngài lãnh đạo một phong trào chánh trị có tánh chất quân sự và trần 

gian. 

"Ai có tai mà nghe, hãy nghe" (câu 15). Đó là một câu Đức Chúa Jêsus ƣa phán 

(Mat Mt 13:9, 43; Mac Mc 4:9, 23; LuLc 8:8; 14:35). Sứ đồ Giăng cũng ƣa nói 

nhƣ vậy (KhKh 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9). Đức Chúa Jêsus biết rằng có 

một số ngƣời ở ngoài phạm vi những sự thiêng liêng. 

Khi Đức Chúa Jêsus đối chiếu cách sống của Ngài với cách sống của Giăng, thì 

Ngài có ý phán rằng Ngài và ông đều từ Đức Chúa Trời mà đến và cùng dự phần 

trong sự cố gắng của Đức Chúa Trời để kêu gọi thế ấy.  

Mat Mt 11:20-24 -- Các phép lạ của Đức Chúa Jêsus  

Ba thành ở khu Bắc biển Ga-li-lê đƣợc nêu tên ở đây, là "sân khấu" chính cho Đức 

Chúa Jêsus làm phép lạ (xem bản đồ số 47 và ở dƣới Mac Mc 6:45-52). 

Ca-bê-na-um là nơi Ngài cƣ ngụ nhiều nhứt. Bết-sai-đa ở cách ba dặm về phía 

Đông bắc, tại cửa sông Giô-đanh, là quê hƣơng của Phi-e-rơ, Anh-rê và Phi-líp. 

Cô-ra-xin ở giữa hai thành kia, quá về phía Bắc. Đó là những thành đƣợc đặc ân 

hơn hết trên mặt đất. Đức Chúa Jêsus tuyên án họ, tỏ ra rằng Ngài coi các phép lạ 

Ngài đã làm là có giá trị hiển nhiên và chứng minh; vậy nên, hễ ai bất kể đến các 

phép lạ ấy, thì nguy hiểm lắm.  

Mat Mt 11:25-30 -- "Hãy đến cùng Ta " 

Đây là những lời thân ái, dịu dàng hơn hết mà tai loài ngƣời từng đƣợc nghe. Đức 

Chúa Jêsus dƣờng nhƣ lấy làm vui sƣớng vì những thƣờng dân có tâm trí đơn sơ đã 

tiếp nhận Ngài. Phao-lô cũng đã nói nhƣ vậy (ICo1Cr 1:26). Các bậc học thức có 

sự kiêu căng về trí óc, dƣờng nhƣ khó hạ mình xuống đủ để nhìn nhận mình cần có 

một Cứu Chúa. Ở đây, Đức Chúa Jêsus tự nhận Ngài có tánh nhu mì, là tánh Ngài 

đã chúc phƣớc cho (Mat Mt 5:5). Cũng có chép rằng Môi-se là ngƣời nhu mì (Dan 
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Ds 12:3 -- đây dịch là "khiêm hòa"). 

Mat Mt 12:1-8. Ăn trong ngày Sa-bát. -- Xem ở Mac Mc 2:23-27. 

Mat Mt 12:9-14. Chữa bịnh trong ngày Sa-bát. -- Xem ở Mac Mc 3:1-6.  

Mat Mt 12:15-21 -- Nhiều phép lạ  

Sách Mac Mc 3:7-12 có chép rằng ngoài những đám dân đông ở xứ Ga-li-lê, còn 

có những đám dân đông từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-đu-mê (Ê-đôm, ở 

phía Nam Biển Chết), bên kia sông Giô-đanh, miền Ty-rơ và Si-đôn, kéo tới. Nhƣ 

vậy, đƣơng thời chỉ có cách đi bộ, từ Đông, Tây, Nam, Bắc, cách xa 100 dặm, 

những đám dân đông nghe các phép lạ của Đức Chúa Jêsus, đã kéo đến, đem theo 

bịnh nhân, và Ngài chữa lành cho họ hết thảy (câu 15).  

Mat Mt 12:22-23 -- Một ngƣời đui và câm bị quỉ ám đƣợc chữa lành  

Cũng có chép ở LuLc 11:14-15. Đây là một phép lạ lớn lao, vì mặc dầu dân chúng 

đã quen với phép lạ, họ cũng phải "lấy làm lạ." "Con cháu vua Đa-vít" (câu 23) là 

phẩm tƣớc mà ai nấy dành cho Đấng Mê-si mà họ đang trông đợi (Mat Mt 1:1; 

9:27; 15:22; 20:30; 21:9; 22:42; GiGa 7:42).  

Mat Mt 12:24-37 -- Tội lỗi không thể tha thứ  

Tội lỗi nầy cũng có chép ở Mac Mc 3:22-30; LuLc 11:14-26; 12:8-10. Hãy chú ý 

rằng dầu ngƣời Pha-ri-si hết sức ghét Đức Chúa Jêsus, nhƣng họ không chối các 

phép lạ của Ngài, vì nhiều quá và nhiều ngƣời biết quá, không sao chối đƣợc. Dầu 

các phép lạ có tánh chất hoàn toàn phƣớc thiện, song ngƣời Pha-ri-si cứng cỏi và 

giả hình đến nỗi cho nó phát xuất từ quỉ Sa-tan. Lời tố cáo xấu xa và quỉ quái 

chứng tỏ một bản tánh hầu nhƣ không sao cứu chuộc đƣợc nữa. Có lẽ lời Đức 

Chúa Jêsus phán đây có nghĩa chỉ về một tâm trạng mà họ gần đi tới, rất là nguy 

hiểm. Ở LuLc 2:10, tội lỗi không thể tha thứ có liên quan đến sự chối bỏ Đấng 

Christ. Đức Chúa Jêsus dƣờng nhƣ phân biệt giữa tội lỗi nghịch cùng Ngài và tội 

lỗi nghịch cùng Đức Thánh Linh (câu 32). Tội lỗi không thể tha thứ thƣờng đƣợc 

mọi ngƣời hiểu nhƣ thế nầy: Chối bỏ Đấng Christ khi Ngài còn ở trong xác thịt và 

chƣa làm xong công việc, là khi cả môn Ngài cũng chẳng hiểu Ngài, thì có thể 

đƣợc tha thứ. Nhƣng sau công việc Ngài hoàn thành và Đức Thánh Linh đã giáng 

xuống, nếu ngƣời ta hiểu biết đầy đủ và lại cố quyết và chung kết chối bỏ lời Đức 

Thánh Linh giới thiệu Đấng Christ thì đó là "tội lỗi đời đời không hề đƣợc tha 

thứ." Tội lỗi tƣơng tự cũng có nói đến ở HeDt 6:6; 10:26 và IGi1Ga 5:16. Hãy xem 

lời chú giải những câu nầy. 

"Lời hƣ không" (câu 36) đƣợc nhắc đến ở đây, liên quan đến tội lỗi không thể tha 

thứ. Lời nói bày tỏ tâm tánh chúng ta (câu 34). Mỗi lời nói cũng nhƣ mỗi hành 

động kín nhiệm của chúng ta (xem ở LuLc 12:1-12) đều đƣợc "thâu thanh" để diễn 

lại trong Ngày Phán xét.  
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Mat Mt 12:38-45 -- Dấu lạ của Giô-na  

Cũng nói đến ở LuLc 11:29-32. Sau khi tố cáo Đức Chúa Jêsus nhờ Bê-ên-xê-bun 

giúp đỡ làm dấu lạ, mà lại xin Ngài làm dấu lạ, thì thật là vô liêm sỉ. Có lẽ họ định 

xin một cái gì vĩ đại hơn, nhƣ sấm sét ở núi Si-na-i, hoặc ma-na rơi xuống. Đức 

Chúa Jêsus hứa ban cho họ một dấu lạ hơn bội phần mà Ngài gọi là "dấu là của 

đấng tiên tri Giô-na," -- tức là Ngài từ kẻ chết sống lại, đó là Dấu Lạ Vĩ Đại Hơn 

Hết Của Mọi Thời Đại. Về các thói quen của các quỉ sứ (câu 43-45), xin xem ở 

Mac Mc 5:1-20.  

Mat Mt 12:46-50 -- Mẹ và anh em Ngài  

Cũng có chép ở Mac Mc 3:31-35 và LuLc 8:19-21. Lời đáp của Đức Chúa Jêsus ở 

đây dạy rằng dây liên lạc thiêng liêng còn mạnh hơn dây liên lạc xác thịt; và Ngài 

có ý tỏ rõ rằng mẹ Ngài không thân mật với Ngài hơn bất cứ ngƣời nào làm theo ý 

chỉ Đức Chúa Trời.  

Mat Mt 13:1-53-- Các thí dụ về Nƣớc  

Thí dụ là một "cách nói ẩn ý mà rộng nghĩa," một sự so sánh, dùng sự tầm thƣờng 

mà chứng minh những sự thiêng liêng. Nói lƣợc qua, thí dụ là truyện tích dùng để 

chứng minh lẽ thật. Theo một phƣơng diện, Đức Chúa Jêsus là Đấng hay kể truyện. 

Ngài dùng thí dụ một phần nhƣ những lời nói tối nghĩa và dƣờng nhƣ có hai nghĩa, 

để "giấu ít lâu chính điều Ngài muốn bày tỏ." Nƣớc mà Đức Chúa Jêsus định thiết 

lập khác hẳn điều ngƣời ta mong đợi nơi Đấng Mê-si; vậy nên Ngài cần phải khéo 

léo lắm. Vậy, Ngài dùng những truyện tích nầy để chứng minh "căn nguyên, sự tấn 

triển, tánh chất hỗn hợp và sự hoàn tất" của Nƣớc. Đối với chúng ta, những truyện 

tích nầy dƣờng nhƣ rõ ràng lắm, song đối với kẻ trực tiếp nghe Ngài lúc đó, thì thật 

là khó hiểu, vì trí óc họ đang mải theo một quan niệm khác hẳn. 

Khi giải nghĩa các thí dụ, vấn đề nêu lên là phải biết chi tiết nào quan trọng, và chi 

tiết nào chỉ là phần không có ý nghĩa nhƣng cần thiết cho cốt truyện. Thƣờng thì 

một thí dụ cốt để nêu lên một điểm, và không nên gò ép nó cho nảy ra những bài 

học đầy đủ chi tiết. 

Theo nhiều ý kiến khác nhau, thì tổng số các thí dụ từ 27 đến 50. Có cái ngƣời nầy 

gọi là thí dụ (parabole ), ngƣời khác lại gọi là ám ý (métaphore ); tỉ nhƣ "chiên và 

dê," "nhà xây trên vầng đá và nhà xây trên cát," "cây đèn ở dƣới cái thùng," "nỉ 

mới vá vào áo cũ," v.v... Ngƣời ta thƣờng cho là có chừng 30 thí dụ. Một vài thí dụ 

rất giống nhau. Đức Chúa Jêsus dùng những truyện tích khác nhau để soi sáng 

cùng một điểm; có khi Ngài lại dùng cùng một truyện tích để soi sáng nhiều điểm 

khác nhau. Chắc có một vài thí dụ mà Chúa dùng tới cả trăm lần; nhƣng Ngài 

không giống nhƣ một Mục sƣ ở một chi hội phải luôn cho cùng một nhóm ngƣời, 

mà giống nhƣ một vị Truyền đạo lƣu hành giảng cho những nhóm ngƣời khác 

nhau, ngày nầy qua ngày khác.  
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13:1-23 -- Thí dụ về ngƣời gieo giống  

Cũng có chép ở Mac Mc 4:1-25 và LuLc 8:4-16. Hột giống là Lời Đức Chúa Trời. 

Linh hồn ngƣời ta đƣợc sanh ra bởi Lời Đức Chúa Trời (IPhi 1Pr IPhi1:23), chớ 

không phải bởi những bài giảng vô vị nhƣ trấu khô. Thí dụ nầy là lời tiên tri về 

cách ngƣời ta tiếp nhận Tin Lành. có kẻ thậm chí không chịu nghe. Có kẻ chịu tiếp 

nhận nhƣng chẳng bao lâu lại sa ngã. Có kẻ nắm lấy lâu hơn, nhƣng lần lần mất 

hào hứng. Còn kẻ khác nắm vững mãi với nhiều trình độ khác nhau, và cuối cùng 

kết quả.  

Mat Mt 13:24-30, 36-43, 47-53 -- Cỏ lùng và lƣới bắt cá  

Hai thí dụ có những điểm hơi khác nhau, song cùng tỏ ra rằng dầu trái đất đƣợc 

biến cải vì Tin Lành, nhƣng kẻ xấu vẫn cứ tồn tại chung với ngƣời tốt cho đến kỳ 

tận thế, là lúc có sự phân rẽ sau cùng, kẻ ác đi vào số phận khốn cực, còn ngƣời 

công bình đi vào Nƣớc vinh hiển đời đời. Đức Chúa Jêsus không có ảo tƣởng rằng 

thế giới nầy sẽ trở nên một nƣớc lý tƣởng (utopie ). Ngài biết rõ ràng, đầy đủ rằng 

cho đến cuối cùng, Tin Lành của Ngài sẽ bị một phần lớn thế giới chối bỏ. Ngài 

chỉ nhìn nhận hai hạng ngƣời: Ngƣời đƣợc cứu rỗi và kẻ bị hƣ mất. Nhiều lần, 

Ngài phán về tình cảnh khốn cực của kẻ bị hƣ mất, về họ "khóc lóc và nghiến 

răng." Chắc Ngài biết mình đang phán tỏ điều chi. Chúng ta tự hỏi tại sao loài 

ngƣời cứ tiến bƣớc mà không để ý tới những cờ hiệu mà Đức Chúa Jêsus dƣờng 

nhƣ đang hăm hở phất trƣớc mặt họ đó.  

13:31-33 -- Hột cải và men  

Cũng có chép ở Mac Mc 4:30-32 và LuLc 13:18-20. Hai thí dụ giống nhau, chứng 

minh Nƣớc Đấng Christ khởi đầu nhỏ bé, rồi lần lần lớn lên không ngờ, cả trong cá 

nhân và trên thế giới; rốt lại, Nƣớc Ngài mở mang rộng lớn, biến cải mọi chế độ, 

triết lý và chánh thể trên mặt đất.  

Mat Mt 13:44-46 -- Của báu kín giấu và ngọc châu tốt  

Đây là hai thí dụ về cùng một điều: Đấng Christ là quí giá vô cùng cho linh hồn 

ngƣời ta. Điều Đấng Christ hiến cho ta thì đáng cho ta từ bỏ mọi sự, cả đến mạng 

sống, để đƣợc điều ấy.  

Nƣớc  

Hãy chú ý, sách Tin Lành Ma-thi-ơ rất hay dùng chữ "Nƣớc": 3:2; 4:17, 23 5:3, 10, 

19, 20 6:10, 33 7:21; 8:11; 9:35; 10:7; 11:11, 12 12:28; 13:11, 24, 33, 43, 44, 45, 

47, 52 16:19, 28 18:23; 19:12, 14, 23, 24 20:1; 21:31, 43 22:2;; 23:13; 24:14; 25:1, 

34 26:29. 

Một nƣớc chánh trị. -- Họ đang trông mong một nƣớc chánh trị trong đó dân 

Do-thái sẽ cai trị thế giới, dƣới quyền Đấng Mê-si của họ. Hê-rốt đồng quan niệm 

ấy, nên đã tìm cách tiêu diệt Đức Chúa Jêsus lúc Ngài còn thơ ấu, vì ông nghĩ 
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Nƣớc Đấng Christ sẽ là địch thủ chánh trị của nƣớc ông. Giăng Báp-tít cũng đồng 

quan điểm ấy, nên khi Đức Chúa Jêsus không chứng tỏ rằng Ngài là Vua dƣờng ấy, 

thì ông bắt đầu nghi ngờ, không biết Ngài có phải là Đấng Mê-si chăng? (Mat Mt 

11:3). 12 Sứ đồ cũng đồng quan điểm ấy cho đến khi Đức Chúa Jêsus sống lại. Câu 

cuối cùng họ hỏi Đức Chúa Jêsus là: "Có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nƣớc 

Y-sơ-ra-ên chăng?" (Cong Cv 1:6). Trí óc họ chăm chú vào nền độc lập chánh trị 

của xứ sở họ, chớ không chăm chú vào sự cứu rỗi đời đời của chính mình họ. 

Nƣớc mà Đức Chúa Jêsus đến để sáng lập là gì? Không phải một nƣớc chánh trị, 

song là Chúa Trị Vì Trong Lòng Ngƣời Ta, rồi do lòng họ mà kiểm soát và thay 

đổi cuộc đời họ. Lòng ngƣời ta là nƣớc mà Đức Chúa Jêsus ngự vào để trị vì. Ngài 

muốn làm cho cả loài ngƣời Kính Mến Ngài. Mà sao phải kính mến Ngài? Ấy là để 

thay đổi chúng ta ra giống nhƣ ảnh tƣợng Ngài và để khiến ta xứng đáng kết bạn 

đời đời với Đấng Tạo Hóa. Do sự yêu quí Ngài, tận tụy với Ngài và thờ lạy Ngài, 

sẽ nảy ra cả vẻ đẹp đẽ và sự yên ủi của đời sống, sự thay đổi tâm tánh và sự tái 

sanh linh hồn. 

Chữ "Nƣớc " dùng trong Tân Ƣớc rất co giãn. Khi thì dƣờng nhƣ chỉ về sự cai trị 

của Đức Chúa Trời trong lòng cá nhân. Khi thì chỉ về đời trị vì tổng quát của sự 

công bình ở giữa vòng loài ngƣời. Khi thì chỉ về Hội Thánh. Khi thì chỉ về giới tín 

đồ Đấng Christ. Khi thì chỉ về đời trị vì 1000 năm. Khi thì chỉ về Thiên đàng. Ý 

nghĩa căn bản của chữ nầy là Đức Chúa Jêsus cai trị trong lòng con cái Ngài trải 

qua mọi thời đại cho đến đời đời vô cùng. Nƣớc có nhiều trạng thái và nhiều giai 

đoạn. Khi thì chữ "Nƣớc" có thể chỉ đặc biệt về một trạng thái hoặc một giai đoạn 

nầy; khi thì chỉ về một trạng thái hoặc một giai đoạn khác. 

13:54-58. Thăm viếng thành Na-xa-rét. -- Xem ở Mac Mc 6:1-6. 

Mat Mt 14:1-12. Giăng Báp-tít bị chém đầu. -- Xem ở LuLc 3:1-20. 

Mat Mt 14:13-21. Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê. -- Xem ở GiGa 6:1-15. 

Mat Mt 14:22-33. Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nƣớc. -- Xem ở GiGa 6:16-21.  

 

Thời Gian Từ Lúc Chúa Cho 5000 Ngƣời Ăn No Nê  

Tới Lúc Chúa Hóa Hình  

Mat Mt 14:34-16:12. Xem ở Mac Mc 6:53. 

Mat Mt 14:34-36. Các đoàn dân đông o73 Ghê-nê-xa-rết. -- Xem ở Mac Mc 6:53. 

Mat Mt 15:1-20. Ngƣời Pha-ri-si và sự bị ô uế. -- Xem ở Mac Mc 7:1-23. 

Mat Mt 15:21-28. Ngƣời đờn bà Ca-na-an. -- Xem ở Mac Mc 7:24-30. 

Mat Mt 15:29-39. Chúa cho 4000 ngƣời ăn no nê. -- Xem ở Mac Mc 8:1-9. 

Mat Mt 16:1-12. "Men của ngƣời Pha-ri-si ".-- Xem ở Mac Mc 8:10-21.  

Mat Mt 16:13-20. Lời xƣng nhận của Phi-e-rơ.  

Việc nầy cũng có chép ở Mac Mc 8:27-29 và LuLc 8:27-30. Phi-e-rơ tiếp nhận 

Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si kể đã đƣợc 3 năm rồi (GiGa 1:41, 42). Một năm 
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sau khi tiếp nhận, ông gọi Ngài là "Chúa" (LuLc 5:8). Nửa năm sau nữa, ông gọi 

Ngài là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời" (GiGa 6:68, 69). Bây giờ, sau 2 năm 

rƣỡi liên kết với Đức Chúa Jêsus, ông tỏ lòng tin quyết rằng Ngài là Đức Chúa 

Trời. 

"Đá " (câu 18 -- nguyên văn là "Vầng Đá") trên đó Đấng Christ sẽ xây dựng Hội 

Thánh Ngài, chẳng phải là Phi-e-rơ đâu, nhƣng là chơn lý mà ông mới tuyên xƣng 

rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Thần tánh của Đức Chúa Jêsus là nền 

tảng trên đó Hội Thánh đƣợc kiến tạo, và là bản tín điều cốt yếu của giới tín đồ 

Đấng Christ. Đó là ý nghĩa của Lời Chúa phán đây, không sao lầm lẫn đƣợc. 

"Chìa khóa Nƣớc Thiên đàng " (câu 19). Nguyên văn là: "Các chìa khóa." Ngƣời ta 

thƣờng giải thích câu nầy rằng Phi-e-rơ mở cửa cứu rỗi nhằm ngày lễ Ngũ tuần cho 

ngƣời Do-thái (Cong Cv 2:1-47), và về sau cho các dân ngoại (10:1-48). Ấy chẳng 

có nghĩa rằng ông đƣợc Chúa ban cho quyền riêng để tha tội, nhƣng có ý nghĩa ông 

đƣợc Chúa ban cho quyền riêng để tuyên bố những điều kiện tha thứ tội lỗi. Bất cứ 

Chúa ban quyền gì cho Phi-e-rơ, thì Ngài cũng ban quyền ấy cho các Sứ đồ khác 

(Mat Mt 18:18; GiGa 20:23). Và Ngài ban quyền ấy cho họ theo ý nghĩa tuyên cáo, 

chớ không phải theo ý nghĩa tuyệt đối. Trong Đấng Christ có sự thƣơng xót và tha 

thứ cho mọi ngƣời. Chính Đấng Christ tha tội. Các Sứ đồ của Ngài đã đƣợc Đức 

Thánh Linh soi dẫn để tuyên cáo và ghi chép trong Tân Ƣớc những điều kiện của 

sự tha thứ đó. 

Phi-e-rơ không hề tự nhận mình cao trọng hơn các Sứ đồ khác. Ông và các Sứ đồ 

khác cũng không bao giờ tự nhận là mình tha thứ tội lỗi cho ai. 

Chúng ta có thể tha thứ các tội lỗi mà kẻ khác phạm nghịch với mình. Hội Thánh 

có thể tha thứ các tội lỗi đã phạm nghịch cùng Hội Thánh. Nhƣng chỉ Đức Chúa 

Trời mới có quyền thật tha thứ tội lỗi. 

Trong Tân Ƣớc không có chỗ nào chép rằng, hoặc thậm chí ngụ ý nói rằng quyền 

của Phi-e-rơ, bất cứ nó là gì, đã đƣợc truyền lại cho các Thủ lãnh kia. Bất cứ đoạn 

sách nầy có ý nghĩa gì cho các Sứ đồ, chắc cũng không ai đƣợc căn cứ vào đó để 

đòi có những đặc quyền mà Đấng Christ đã ban cho các Sứ đồ ấy. Đây tuyệt đối 

không có gì ủng hộ lời Giáo hội kia tự nhận rằng các phẩm chức của họ có quyền 

tha tội. Chỉ Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Ngƣời nào hoặc nhóm ngƣời nào dám 

tự nhận có đặc quyền ấy, thì thật là không đúng với Kinh Thánh. 

Mat Mt 16:21-28. Chúa dự ngôn sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở Mac Mc 

9:30-32. 

Mat Mt 17:1-13. Đức Chúa Jêsus hóa hình. -- Xem ở Mac Mc 9:2-13. 

Mat Mt 17:14-20. Đứa trẻ bị kinh phong. -- Xem ở Mac Mc 9:14-29. 

Mat Mt 17:22-23. Chúa lại dự ngôn sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở Mac Mc 

9:30-32. 

Mat Mt 17:24-27. Tiền đóng thuế. -- Đây là một thứ thuế đầu ngƣời thâu cho Đền 

thờ, mà mỗi ngƣời nam trên 20 tuổi phải đóng (XuXh 30:11-15). Số tiền nầy bằng 
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chừng 12 đồng Việt-nam. Là Chúa của Đền thờ, Đức Chúa Jêsus đƣợc miễn thuế 

nầy. Nhƣng để ngƣời ta khỏi hiểu sai thái độ của Ngài đối với Đền thờ, nên Ngài 

nộp thuế ấy và đã nhờ một phép lạ mà có tiền. 

Mat Mt 18:1-6. "Ai là lớn hơn hết? ".-- Xem ở LuLc 9:46-48. 

Mat Mt 18:7-14. "Những cơ hội làm cho vấp phạm ".-- Xem ở Mac Mc 9:41-50. 

Mat Mt 18:15-35. Sự tha thứ. -- Một ta lâng (câu 24) đáng giá chừng 1000 Mỹ 

kim. Một đơ-ni-ê (câu 28) đáng giá 17 xu Mỹ (chừng 13 đồng Việt-nam). Ngƣời 

nầy đƣợc tha nợ 10 triệu Mỹ kim, nhƣng lại không chịu tha nợ 17 Mỹ kim. Đó là 

cách Đức Chúa Jêsus so sánh những tội lỗi chúng ta phạm nghịch cùng Đức Chúa 

Trời với những tội lỗi mà kẻ khác phạm nghịch cùng chúng ta. Hãy chú ý lời Đức 

Chúa Jêsus tuyên bố quả quyết rằng nếu chúng ta không tha thứ, thì không thể nào 

đƣợc tha thứ (câu 35).  

Chức Vụ Của Chúa Tại Xứ Pê-rê (18:1-20:34 xem LuLc 9:51) 

Mat Mt 19:1-2. Dời khỏi xứ Ga-li-lê. -- Xem ở LuLc 9:51. 

Mat Mt 19:3-12. Câu hỏi về sự ly dị. -- Lời Đức Chúa Jêsus dạy về sự ly dị có chép 

ở đây và ở 5:31-32; Mac Mc 10:2-12; LuLc 16:18. Sứ đồ Phao-lô cũng giải luận 

vấn đề nầy ở I Cô-rinh-tô, đoạn 7. Một ngƣời nam và một ngƣời nữ trở nên vợ 

chồng trọn đời, -- đó là ý chỉ Đức Chúa Trời đối với loài ngƣời. Trong luật pháp 

Môi-se, Đức Chúa Trời cho phép một vài sự thỏa hiệp vì cớ loài ngƣời yếu đuối. 

Còn Đấng Christ dƣờng nhƣ chỉ ƣng chịu một lý do ly dị (câu 9); rồi sau Ngài sửa 

đổi lời tuyên bố ấy mà phán rằng: "Chẳng phải mọi ngƣời đều có thể lãnh đƣợc lời 

nầy" (câu 11). 

Mat Mt 19:13-15. Con trẻ. -- Xem ở LuLc 18:15-17. 

Mat Mt 19:16-30. Vị quan trƣởng trẻ tuổi và giàu có. -- Xem ở LuLc 18:18-30. 

Mat Mt 20:1-16. Thí dụ về những ngƣời làm công trong vƣờn nho.-- Đây không có 

nghĩa là mọi ngƣời sẽ đƣợc đối xử nhƣ nhau trên Thiên đàng, hoặc sẽ chẳng có 

phần thƣởng chi hết. Thí dụ về các ta-lâng (Mat Mt 25:14-30) dƣờng nhƣ dạy rõ 

rằng sẽ có phần thƣởng. và Phao-lô cũng dạy nhƣ vậy (ICo1Cr 3:14-15). Đây là 

một trong những thí dụ mà ta không nên gò ép cho ra một bài học về mọi phƣơng 

diện. Đây, Đức Chúa Jêsus chỉ có ý dạy một điều: Ấy là một số ngƣời tƣởng mình 

đứng đầu trong thế gian nầy sẽ thấy mình đứng cuối ở Thiên đàng. Ngài phán điều 

ấy nhiều lần (Mat Mt 19:30; 20:16; Mac Mc 10:31; LuLc 13:30). Mực thƣớc của 

Thiên đàng và mực thƣớc của trần gian khác nhau đến nỗi nhiều tín đồ thấp hèn 

nhứt ở đời nầy, chỉ làm tôi mọi và tôi tớ, sẽ có địa vị cao quí nhứt trên Thiên đàng; 

và nhiều thủ lãnh cao trọng của Hội Thánh nếu đƣợc lên Thiên đàng, thì sẽ ở dƣới 

những ngƣời đã làm tôi tớ mình trong đời nầy (xem thêm ở dƣới 16:19-31). 

Mat Mt 20:17-19. Chúa lại dự ngôn về sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở Mac Mc 

9:30-32. 

Mat Mt 20:20-28. Lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng. -- Điểm đáng buồn trong 
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truyện tích nầy là phản ứng của họ đối với lời Đức Chúa Jêsus vừa mới báo cáo 

rằng Ngài đang đi đƣờng lên Thập tự giá. Cả đến Giăng yêu dấu của Chúa cũng ích 

kỷ một cách mù quáng thay! Ông hiểu biết Chúa ít quá! Xem ở LuLc 9:46-48. 

Mat Mt 20:29-34. Ngƣời mù thành ở Giê-ri-cô. -- Xem ở LuLc 18:35-43.  

Tuần Lễ Cuối Cùng Của Đức Chúa Jêsus (Mat Mt 21:1-28:20) 

21:1-11 -- Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn  

Cũng có chép ở Mac Mc 11:1-10; LuLc 19:29-38; GiGa 12:12-19. Việc nầy xảy ra 

nhằm Chúa nhật trƣớc khi Đức Chúa Jêsus chịu chết. Ngài đã ngự đến với tƣ cách 

Đấng Mê-si đƣợc dự ngôn từ lâu. Trong 3 năm Ngài tự giới thiệu với nhân dân bởi 

luôn luôn du hành và làm phép lạ, lại cũng bởi những cuộc du hành và phép lạ của 

12 Sứ đồ và 70 môn đồ. Ngài thừa biết những kẻ cầm quyền đã quyết định rằng 

Ngài phải chết. Ngài sẵn lòng chịu chết, và thì giờ của Ngài đã điểm. Ngài tung bỏ 

hết dè dặt theo gió bốn phƣơng, và trong một cuộc biểu tình vĩ đại để báo cáo cho 

Thành Thánh lần cuối cùng, Ngài ngự vào Giê-ru-sa-lem giữa những tiếng 

"Ha-lê-lu-gia!" và "Hô-sa-na!" của đoàn dân đông đảo đang chờ mong. Đó là một 

cơ hội quan trọng đủ làm cho đá kêu vang lên (LuLc 19:40). Dân chúng hoan hỉ. 

Họ tƣởng giờ giải phóng đã tới rồi. Đức Chúa Jêsus cỡi lừa con, vì đã có dự ngôn 

rằng Đấng Mê-si, là Vua, sẽ ngự đến nhƣ vậy (XaDr 9:9).  

Mat Mt 21:12-17 -- Đức Chúa Jêsus dẹp sạch Đền thờ  

Cũng có chép ở Mac Mc 11:15-18 và LuLc 19:45-47. Đây là ngày thứ hai. Ba năm 

trƣớc, Ngài cũng đã làm việc nầy, lúc bắt đầu chức vụ công khai (xem lời chú giải 

ở GiGa 2:13-16). Những mối lợi lớn thâu đƣợc ở các sạp chợ trong khu vực Đền 

thờ, dọc theo cổng Sa-lô-môn, đã làm giàu cho gia đình thầy tế lễ thƣợng phẩm. 

Đức Chúa Jêsus bất bình phừng phừng vì chúng dùng Nhà của Đức Chúa Trời một 

cách bại hoại nhƣ vậy. Ngài biết ý định của chúng đối với Ngài, và với sự thản 

nhiên hoàn toàn, Ngài đố thách chúng, dƣờng nhƣ cố quyết khêu ngòi chống đối 

của chúng. Hơn nữa, ngƣời ta trông mong Đấng Mê-si hành động nhƣ vậy (MaMl 

3:1-3). Xem thêm ở dƣới GiGa 2:13-16.  

Mat Mt 21:18-22 -- Đức Chúa Jêsus làm cho cây vả khô héo  

Cũng có chép ở Mac Mc 11:15-18 và LuLc 19:45-47. Việc nầy nhằm buổi sáng 

ngày thứ hai, trong lúc Ngài đi từ làng Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem, theo đƣờng 

qua núi Ô-li-ve. Sáng hôm sau, các môn đồ nhận thấy điều đó trong lúc đi vào 

thành Giê-ru-sa-lem. Rõ ràng lắm, buổi tối ngày thứ hai, Chúa đã từ Giê-ru-sa-lem 

đi về Bê-tha-ni, theo con đƣờng vòng quanh chơn núi phía Nam.  

Mat Mt 21:23-27 -- "Bởi quyền phép nào? " 

Cũng có chép ở Mac Mc 11:27-33 và LuLc 20:1-8. "Ai cho Thầy quyền cai quản 

Thành Thánh và Đền thờ? Thầy là Ai?" Bọn cầm quyền giận dữ cay đắng vì dân 
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chúng theo về phía Đức Chúa Jêsus, nên chúng tìm đủ cách có thể tƣởng tƣợng để 

gài bẫy Ngài. Nhƣng Ngài là một Nhà Biện chứng đại tài, và đã trả miếng mỗi câu 

hỏi của chúng, làm cho chúng bối rối.  

Mat Mt 21:28-32 -- Thí dụ về hai con trai  

Thí dụ nầy nhắm thẳng vào bọn thủ lãnh tôn giáo, tức là các thầy tế lễ cả, trƣởng 

lão, thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si vốn tự nhận là kẻ canh giữ dân Đức Chúa 

Trời. Họ đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus. Nhƣng thƣờng dân lại vui vẻ tiếp nhận Ngài.  

21:33-46 -- Thí dụ về vƣờn nho  

Cũng có chép ở Mac Mc 12:1-12 và LuLc 20:9-19. Thí dụ về hai con trai ở trên 

đây cốt nhắm vào bọn thủ lãnh của dân tộc Do-thái. Còn thí dụ nầy thì nhắm vào 

chính dân tộc Do-thái.  

Mat Mt 22:1-14 -- Thí dụ về tiệc cƣới  

Đây là một thí dụ khác tỏ ra cùng một điều nhƣ trên, -- ấy là tuyển dân của Đức 

Chúa Trời đã đối xử với các sứ giả Ngài một cách đáng hổ thẹn, nên bây giờ bị loại 

bỏ, thủ đô của họ sẽ bị thiêu hủy, và các dân tộc khác sẽ đƣợc gọi vào. Đây cũng là 

một thí dụ có hai ý nghĩa, vì nó cảnh cáo những ngƣời mới tới rằng họ phải cẩn 

thận, kẻo lại chịu chung số phận ấy. 

22:15-22. Nộp thuế cho Sê-sa. -- Xem ở Mac Mc 12:13-17. 

Mat Mt 22:23-33. Sự sống lại. -- Xem ở Mac Mc 12:18-27. 

Mat Mt 22:34-40. Điều răn lớn. -- Xem ở Mac Mc 12:28-34. 

Mat Mt 22:41-46. "Con vua Đa-vít ".-- Xem ở Mac Mc 12:35-37.  

Mat Mt 23:1-39-- Khốn thay cho các thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si!  

Trong các giáo phái đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, ngƣời Pha-ri-si đông nhứt, có thế 

lực và ảnh hƣởng nhiều nhứt. Họ là những ngƣời chú trọng vào luật pháp rất 

nghiêm nhặt. Họ đại diện cho sự khắt khe vâng giữ văn tự và hình thức của luật 

pháp, và cũng đại diện cho cổ phong (các lời truyền khẩu). Trong vòng họ có một 

vài ngƣời tốt. Nhƣng nói chung, họ nổi tiếng vì tham lam, vô tình, cậy sự công 

bình riêng và giả hình. 

Các thầy thông giáo (hoặc: ký lục, thơ ký) là ngƣời chép Kinh Thánh. Vì họ biết 

luật pháp rất tỉ mỉ, nên đƣợc nhìn nhận là có thẩm quyền. Có khi họ cũng đƣợc gọi 

là "thầy dạy luật" (luật sƣ). Những ngƣời danh tiếng hơn hết đã mở trƣờng dạy luật 

pháp. Các thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si là thủ lãnh tôn giáo của dân tộc 

Do-thái. 

Những lời Đức Chúa Jêsus phán với họ đây là bản cáo giác gắt gao hơn hết mà môi 

miệng Ngài từng thốt ra. Ngài gọi họ là "loài rắn," là "dòng dõi rắn lục" (câu 33). 

Ngài không hề phán nhƣ vậy với các tội nhân, ngƣời thâu thuế và thƣờng dân. Ngài 

là Ngƣời đạo đức hơn hết từng sống ở đời nầy. Nhƣng linh hồn Ngài gớm ghét sự 
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đạo đức giả là dƣờng nào! 

Bọn nầy không chết hết trong thế hệ ấy đâu. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, Hội Thánh 

đã bị rủa sả vì có những thủ lãnh mô tả rất đúng trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 23. Họ 

là bọn hành đạo nhà nghề mà chẳng có đạo đức chi hết, diễn hành trong bộ áo 

thánh, dạy kẻ khác những điều mà chính mình họ chẳng có và chẳng làm. Họ là 

bọn ngƣời lòe loẹt, tự cho là quan trọng, đi dạo quanh nhƣ vua chúa, giảng đạo mà 

chẳng có đạo chi hết.  

Từ giã Đền thờ  

Nhằm ngày thứ hai, Chúa đã dẹp sạch Đền thờ. Ngày thứ ba, sau khi cảnh cáo lần 

chót rằng bây giờ Nƣớc Đức Chúa Trời bị cất khỏi ngƣời Do-thái mà ban cho các 

dân tộc khác, thì Đức Chúa Jêsus tố cáo khủng khiếp, và tỏ lòng thƣơng xót thiết 

tha, rồi từ giã Đền thờ, không hề trở lại nữa, mặc nó cho bị phá hủy. Khi Chúa lìa 

khỏi Đền thờ, thì Ngài chấm dứt chức vụ công khai để bình tĩnh chờ đợi sự chết 

xảy đến cho Ngài 3 ngày sau.  

Bài Diễn Giảng Quan Trọng Về Kỳ Sau Rốt (Mat Mt 24:1-25:46 cũng có chép ở 

Mac Mc 13:1-37 và LuLc 21:1-38) 

Mat Mt 24:1-44 -- Thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, Chúa ngự đến và kỳ tận thế  

Đức Chúa Jêsus giảng bài nầy sau khi lìa khỏi Đền thờ lần chót. Ngài giảng về 

thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, về sự tái lâm của Ngài, và về kỳ tận thế. Khi thì 

Ngài phán về biến cố nầy, khi thì Ngài phán về biến cố kia. Một vài lời của Ngài 

lẫn lộn đến nỗi khó biết là Ngài phán về biến cố nào đó. Có lẽ Ngài cố ý làm cho 

lẫn lộn nhƣ vậy. Hoặc có lẽ đây chỉ là lƣợc thuật một bài giảng dài hơn bội phần. 

Dƣờng nhƣ rõ ràng rằng Ngài nghĩ đến hai biến cố đặc biệt cách nhau một thời 

gian, và đƣợc chỉ rõ bởi chữ "kia" ở Mat Mt 24:34 và "ngày đó" ở 24:36. Có ngƣời 

lại giải thích mấy chữ "dòng dõi nầy" (Mat Mt 24:34) là dân tộc nầy, tức là chủng 

tộc Do-thái sẽ không qua đi trƣớc khi Chúa ngự đến. Quan điểm thông thƣờng hơn 

là Chúa có ý phán rằng thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy diệt đƣơng thời những ngƣời 

nghe đó còn sống. Một ngƣời nhìn hai ngọn núi ở đằng xa, ngọn nọ ở sau ngọn kia, 

thì hai ngọn dƣờng nhƣ gần nhau, mặc dầu hai ngọn có lẽ cách nhau xa lắm. Cũng 

một thể ấy, dƣới tầm mắt của Đức Chúa Jêsus, hai biến cố nầy gần nhau (vì biến cố 

nầy giống biến cố kia về nhiều phƣơng diện), mặc dầu thật cách nhau một thời gian 

dài. Điều Ngài phán trong một câu có thể gồm cả một thời đại. Điều xảy đến trong 

trƣờng hợp nầy có thể là "bắt đầu ứng nghiệm" điều sẽ xảy đến trong trƣờng hợp 

khác. 

Những lời Ngài phán về thành Giê-ru-sa-lem đã đƣợc ứng nghiệm từng chữ, từng 

tiếng trong vòng 40 năm sau. Những lâu đài, dinh thự xây bằng cẩm thạch và bằng 

vàng, từ xa, "trông nhƣ ngọn núi phủ tuyết," đã bị hủy phá trơn trọi bởi quân đội 

La-mã, năm 70 S.C., đến nỗi sử gia Josèphe nói rằng trông nó giống nhƣ một vị trí 

chƣa từng có ngƣời ở (xem ở dƣới Hê-bơ-rơ, đoạn 13).  
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Sự tái lâm của Ngài  

Phần lớn của bài giảng nầy cốt luận về đề mục: "Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus." 

Ngài chỉ còn cách sự chết có 3 ngày, và biết các môn đồ sẽ kinh hoảng đến nỗi mất 

gần hết đức tin nơi Ngài và nơi Nƣớc Ngài; vậy nên Ngài chịu khó giải thích cho 

họ rằng hy vọng của họ sẽ đƣợc thực hiện một cách bội phần vĩ đại hơn là họ từng 

mơ tƣởng. 

Tƣ tƣởng của Đức Chúa Jêsus chú trọng nhiều vào sự tái lâm của Ngài:-- 

"Khi Con ngƣời ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh..." 

(Mat Mt 25:31). 

"Con ngƣời sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các 

thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thƣởng cho từng ngƣời, tùy việc họ làm" (Mat Mt 16:27). 

"Nhƣ chớp phát ra từ phƣơng Đông, nhoáng đến phƣơng Tây, thì sự Con ngƣời 

đến cũng sẽ thể ấy" (Mat Mt 24:27). 

"Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con ngƣời đến cũng thể ấy" (Mat Mt 24:37). 

"Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy,... ngày Con ngƣời hiện ra cũng một thể 

ấy" (Mat Mt 17:28-30). 

"Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con ngƣời dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên 

đám mây" (LuLc 21:27). 

"Hễ ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta, thì Con ngƣời sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong 

sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh" (Mac Mc 8:38). 

"Ta đi sắm sẵn cho các ngƣơi một chỗ,... rồi Ta sẽ trở lại, đem các ngƣơi đi với Ta" 

(GiGa 14:2-3). 

Sự tái lâm của Ngài sẽ đƣợc báo bởi "tiếng kèn rất lớn" (Mat Mt 24:31), cũng nhƣ 

ngày xƣa, nhân dân đƣợc thâu nhóm bởi tiếng kèn vậy (XuXh 19:13, 16, 19). Khi 

luận về sự sống lại, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại mấy chữ ấy: "Kèn sẽ thổi" 

(ICo1Cr 15:52), và ở thơ ITe1Tx 4:16, ông nói rằng: "Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng 

của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên 

trời giáng xuống." Vậy, tỏ ra có lẽ không phải chỉ là một cách nói bóng mà thôi. 

Đây là một biến cố lịch sử vĩ đại, thật có và thình lình, trong đó Ngài thâu nhóm 

những kẻ thuộc về Ngài từ giữa vòng ngƣời sống và ngƣời chết, tiếp họ lên với 

Ngài, với một mực độ vĩ đại, tối thƣợng. 

Nào Ngài ngự đến đoán phạt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 S.C; nào Đức Thánh 

Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ tuần (các Sứ đồ không nghĩ rằng Đức Chúa 

Jêsus đã ngự đến trong ngày lễ Ngũ tuần, vì lâu năm sau ngày lễ ấy, họ vẫn còn 

trông đợi Ngài ngự đến); nào Ngài ngự đến với con cái Ngài rất nhiều lần, trong 

những bƣớc từng trải mới mẻ; nào chúng ta đi đến cùng Ngài khi qua đời, -- không 

một biến cố nào trong mọi biến cố đó có thể làm cạn ý nghĩa của lời Đức Chúa 

Jêsus phán về Ngài tái lâm. 

Tốt nhứt là đừng quá độc đoán đối với một vài biến cố kèm theo sự tái lâm của 

Ngài. Nhƣng nếu lời nói là môi giới của tƣ tƣởng, thì ta phải cắt nghĩa và giải thích 
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nhiều lắm, mới có thể rút ra từ lời Đức Chúa Jêsus phán một điều chi khác với điều 

nầy: Ấy là chính Ngài trông đợi ngày Ngài sẽ tái lâm nhƣ một biến cố lịch sử rõ 

rệt, và khi ấy, chính Ngài sẽ thật hiện ra (không phải trong thân thể xác thịt, nhƣng 

trong thân thể vinh hiển) để thâu nhóm mọi ngƣời đã đƣợc cứu chuộc bởi Huyết 

Ngài về ở với Ngài trong nơi vinh hiển đời đời. 

Tốt nhứt là đừng làm lu mờ cái hy vọng Ngài tái lâm bởi một lý thuyết tỉ mỉ quá về 

sẽ có gì xảy ra khi Ngài ngự đến. Chúng tôi ngờ rằng có một số ngƣời sẽ thất vọng 

kinh khủng trong trƣờng hợp Đức Chúa Jêsus không làm theo đúng chƣơng trình 

mà họ đã hoạch định cho Ngài. 

Ngƣời ta thuật rằng Nữ hoàng Victoria, nƣớc Anh, chịu cảm động sâu xa bởi bài 

giảng của ông F.W. Farrar về Chúa tái lâm, nên đã nói với ông rằng: "Ông Farrar 

yêu dấu ơi, tôi mong còn sống khi Đức Chúa Jêsus tái lâm, để có thể đặt vƣơng 

miện nƣớc Anh dƣới chơn Ngài." 

Mat Mt 24:45-51. Các tôi tớ trung tín và khôn ngoan. -- Từ đây trở đi, bài giảng 

của Đức Chúa Jêsus chuyên khuyên bảo tín đồ phải tỉnh thức. Sự tái lâm của Ngài 

chiếm địa vị cao nhứt trong tƣ tƣởng Ngài. Nó cũng đáng phải chiếm địa vị cao 

nhứt trong tƣ tƣởng của chúng ta. 

25:1-13. Thí dụ về 10 nữ đồng trinh. -- Thí dụ nầy chỉ cốt tỏ ra một điều, ấy là trí 

óc chúng ta phải chuyên chú vào Chúa và ta phải sẵn sàng khi Ngài ngự đến. 

Ngƣời "khôn" dự bị cho trƣờng hợp Ngài "đến trễ" (câu 5). 

25:14-30. Thí dụ về các ta lâng. -- Cũng nhƣ thí dụ về các nén bạc (LuLc 

19:11-27), thí dụ nầy có nghĩa rằng chúng ta đang đƣợc huấn luyện để phục vụ cao 

trọng hơn trong một chế độ tƣơng lai, và địa vị của ta ở đó tùy thuộc cách ta trung 

tín quản lý cho Chúa trong cõi đời nầy. 

Mat Mt 25:31-46. Cảnh tƣợng phán xét sau cùng. -- Đây là một trong những khúc 

sách tuyệt diệu của cả Kinh Thánh, là một bức tranh cụ thể tỏ ra thể nào sự từ ái 

thông thƣờng sẽ có ảnh hƣởng đến địa vị của chúng ta trong cõi đời đời. 

26:1-5. Mƣu giết Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở Mac Mc 14:1-2. 

Mat Mt 26:6-13. Chúa đƣợc xức dầu tại Bê-tha-ni. -- Xem ở Mac Mc 14:3-9. 

Mat Mt 26:14-16. Giu-đa hỏi giá bán Chúa. -- Xem ở Mac Mc 14:10-11.  

Mat Mt 26:17-29 -- Bữa tối cuối cùng  

Cũng có chép ở Mac Mc 14:12-25; LuLc 22:7-38; GiGa 13:1-14:31. Đây là đêm 

trƣớc khi Ngài chịu chết. Có hai bữa tối: Bữa tối lễ Vƣợt qua và bữa tối của Chúa 

(Tiệc Thánh). Tiệc Thánh đƣợc thiết lập khi đã ăn xong bữa tối lễ Vƣợt qua. Lu-ca 

ghi chép hai chén (Mat Mt 22:17-20). Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca chép cả hai bữa tối. 

Còn Giăng chỉ chép có lễ Vƣợt qua. 

Trải qua 14 thế kỷ, lễ Vƣợt qua chỉ bóng về Chiên Con Lễ Vƣợt qua sẽ hiện đến. 

Đức Chúa Jêsus ăn Lễ Vƣợt qua, và thiết lập Tiệc Thánh thay cho lễ ấy, rồi chính 

mình Ngài bị giết với tƣ cách Chiên Con của Lễ Vƣợt qua. Đức Chúa Jêsus trút 
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linh hồn trên cây Thập tự nhằm chính ngày mà các chiên con Lễ Vƣợt qua bị giết 

trong Đền thờ. 

Lễ Vƣợt qua đã đạt tới mục đích của nó và bây giờ nó nhƣờng chỗ cho Bữa Tối Kỷ 

niệm Mới mẻ (Tiệc Thánh) mà ta dự để tƣởng nhớ Đức Chúa Jêsus cho đến khi 

Ngài tái lâm (ICo1Cr 11:26). 

Lễ Vƣợt qua khiến ngƣời ta nhớ lại sự giải phóng khỏi Ai-cập và tƣởng tới sự ngự 

đến của Đấng Mê-si thể nào, thì cũng một thể ấy, Tiệc Thánh khiến chúng ta nhớ 

lại Đức Chúa Jêsus chịu chết để giải phóng ta khỏi tội lỗi và tƣởng đến Ngài sẽ tái 

lâm trong vinh quang. 

Hơi khó tìm ra thứ tự các chi tiết trong bữa tối nầy. Ma-thi-ơ và Mác dƣờng nhƣ 

đặt Tiệc Thánh ở sau lúc Giu-đa đã đi ra. Lu-ca dƣờng nhƣ nói rằng Giu-đa có mặt 

ở đó. Giăng chép về sự tranh giành giữa các Sứ đồ trƣớc. Lu-ca lại chép sự tranh 

giành nầy sau Tiệc Thánh. Rõ ràng lắm, trong khi sắp đặt các chi tiết, các tác giả 

đã đƣợc dắt dẫn bởi những sự nhận xét khác với thứ tự các chi tiết ấy xảy ra. Dƣới 

đây là thứ tự có lẽ đúng: 

1.-- Các Sứ đồ tranh giành địa vị cao trọng. Đức Chúa Jêsus rửa chơn cho họ. 

2.-- Đức Chúa Jêsus báo tin Ngài sẽ bị phản nộp. Ai nấy hỏi rằng: "Có phải tôi 

chăng?" 

3.-- Chúa cho Giu-đa miếng bánh nhúng. Hắn hỏi: "Có phải tôi chăng?", rồi đi ra. 

4.-- Thiết lập Tiệc Thánh. 

5.-- "Điều răn mới" và những lời êm ái ở sách GiGa 14:1-31.  

Chén  

Năm 1910, giữa đống hoang tàn của một đại giáo đƣờng ở vị trí thánh An-ti-ốt thời 

xƣa, ngƣời ta tìm thấy một cái chén, bên trong lại có một cái chén nữa. Các nhà 

học giả có thẩm quyền cho rằng đó có thể là chính cái chén mà Đức Chúa Jêsus đã 

dùng trong đêm thánh đó. Cái chén bên trong bằng bạc, không chạm trổ chi hết. 

Cái chén bên ngoài cũng bằng bạc, nhƣng chạm trổ tuyệt xảo 12 hình ngƣời, tức là 

Đấng Christ và các Sứ đồ. Tay mặt của Chúa đụng tới một dĩa có 5 ổ bánh và 2 con 

cá. Bên kia dĩa có con bò câu; bên cạnh Chúa có con chiên con và những cây nho. 

Hết thảy là biểu hiện của đạo Đấng Christ. Rõ ràng lắm, cái chén bên ngoài dùng 

để giữ cái chén bên trong, là một vật thánh và quí báu, lâu đời hơn cái chén bên 

ngoài. Ngƣời ta cho là mỹ thuật và thủ công thuộc về thế kỷ thứ nhứt. Theo ý kiến 

nhiều ngƣời, thì Bữa Tối Cuối cùng có lẽ đã dọn trong nhà thân mẫu của Mác. Mác 

thƣờng ghé thăm thành An-ti-ốt. Sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, thì An-ti-ốt trở 

thành trung tâm chánh yếu của đạo Đấng Christ. Không có gì tự nhiên hơn là vật 

quí báu vô biên cho tín đồ Đấng Christ nầy đã đƣợc gìn giữ trong nhà thờ chánh 

của thành An-ti-ốt; đến khi nhà thờ nầy bị phá hủy, thì vật ấy đã bị vùi trong đống 

hoang tàn cho đến khi tìm đƣợc cách đây ít lâu. Cái chén nầy thuộc quyền sở hữu 

của ông Fahim Kouchakji, ở Nữu-ƣớc. 
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Mat Mt 26:30-46. Chúa hấp hối trong vƣờn Ghết-sê-ma-nê. -- Xem ở LuLc 

22:39-46. 

Mat Mt 26:47-56. Chúa bị phản nộp và bị bắt. -- Xem ở GiGa 18:1-12. 

Mat Mt 26:57-68. Trƣớc mặt thầy tế lễ thƣợng phẩm. -- Xem ở Mac Mc 14:53. 

Mat Mt 26:69-75. Phi-e-rơ chối Chúa. -- Xem ở GiGa 18:15-27. 

Mat Mt 27:1-2. Đức Chúa Jêsus chánh thức bị lên án. -- Xem ở Mac Mc 14:53. 

Mat Mt 27:3-10. Giu-đa tự sát. -- Xem ở Mac Mc 14:10-11.  

Mat Mt 27:11-25. Cuộc xét xử trƣớc mặt Phi-lát  

Về lời chú giải các giai đoạn kế tiếp nhau trong vụ xét xử Đức Chúa Jêsus, xin xem 

ở dƣới Mac Mc 14:53. 

Phi-lát là quan Thống đốc La-mã cai trị xứ Giu-đê (26-37 S.C.). Ông nhận chức 

vào khoảng Đức Chúa Jêsus bắt đầu thi hành chức vụ công khai. Ông có trú sở 

chánh thức tại thành Sê-sa-rê. Ông đến Giê-ru-sa-lem những khi có kỳ lễ để duy trì 

trật tự. Ông không có lòng thƣơng xót, song tàn ác, và nổi tiếng vì quen thói hung 

bạo. Nhƣ các hoàng đế La-mã đƣơng thời mình, ông hơi vui thích trƣớc cảnh 

tƣợng một ngƣời bị tra tấn và xử tử. Có lần ông đã trộn huyết của mấy ngƣời 

Ga-li-lê với tế vật của họ (LuLc 13:1). 

Một trong những bức tranh kỳ lạ hơn hết của lịch sử là sự cảm xúc mà Đức Chúa 

Jêsus đã khơi trong quan Thống đốc La-mã có lòng cứng cỏi nầy. Hoặc Đức Chúa 

Jêsus đứng hiên ngang và đẹp đẽ theo nhƣ một truyền thoại đã kể, hay là Ngài 

khom vao xuống và xấu xí theo nhƣ một truyền thoại khác đã kể, nhƣng trong vẻ 

mặt và dáng điệu của Ngài có một cái gì thiên thƣợng và oai nghi đến nỗi dầu Ngài 

đang mặc áo vua giả mạo, đội vƣơng miện bằng gai trên đầu, và máu chảy ròng 

ròng trên mặt, Phi-lát cũng không xây mặt khỏi Ngài đƣợc. 

Sự cố gắng của Phi-lát để cứu Đức Chúa Jêsus khỏi bị đóng đinh vào Thập tự giá, 

thật là một truyện đáng thƣơng hại. Ông không muốn Ngài phải chết. Ông kêu gọi 

từ các quan trƣởng Do-thái tới Hê-rốt: rồi từ Hê-rốt trở lại các quan trƣởng; rồi từ 

quan trƣởng đến đoàn dân đông đảo. Tới khi đoàn dân đông đảo xây qua nghịch 

cùng Đức Chúa Jêsus, thì ông kêu gọi lòng thƣơng xót của họ bằng cách truyền 

lịnh đánh đòn Ngài, vì hy vọng rằng họ sẽ hài lòng khi thấy Ngài bị hình phạt một 

phần nào, chớ không đòi hỏi Ngài phải đi trọn đƣờng chịu đóng đinh vào Thập tự 

giá. Khi biện pháp đó thất bại, thì ông không dám quyết định đóng đinh Đức Chúa 

Jêsus vào Thập tự giá cho đến khi dân Do-thái dọa mách ông với Sê-sa (hoàng đế 

La-mã). Rốt lại, khi ông bắt đầu lo sợ có thể mất địa vị Thống đốc xứ Giu-đê, thì 

ông mới bằng lòng cho chúng giết Đức Chúa Jêsus. 

Sáu năm sau, Phi-lát bị triệu về La-mã để xét xử vì đã vô cớ tàn sát một nhóm 

ngƣời Sa-ma-ri; truyền rằng ông đã tự tử. Theo truyền thoại, thì vợ Phi-lát, là 

Pờ-rô-qui-la, đã trở lại tin theo Đấng Christ. 

"Xin Huyết Ngƣời lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!" (câu 25). Lời nầy đã 
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đƣợc ứng nghiệm khủng khiếp biết bao!  

Mat Mt 27:26 -- Đức Chúa Jêsus bị đánh đòn  

Sự đánh đòn thƣờng có trƣớc khi xử tử. Trong trƣờng hợp nầy, dƣờng nhƣ Phi-lát 

đã hy vọng rằng đoàn dân đông coi sự đánh đòn Chúa là hình phạt đủ rồi. Thời ấy, 

họ đánh đòn với một cái roi làm bằng nhiều dây da có cột những miếng chì hoặc 

kim khí sắc bén. Nạn nhân bị lột áo tới ngang mình, bị trói lom khom vào một cái 

cột, rồi họ dùng roi ấy đánh đòn lƣng trần cho đến khi thịt rách tƣơm. Có khi vì 

đòn mà chết.  

27:27-31 -- Đức Chúa Jêsus bị nhạo báng  

Trong lúc xét xử, ngƣời Do-thái đã nhạo báng Ngài (LuLc 22:63-65). Hê-rốt và 

quân lính ông đã chế giễu Ngài (LuLc 23:11). Bây giờ tới phiên quân lính của 

Phi-lát nhạo báng Ngài. Sau đó ít lâu, khi Ngài đã bị đóng đinh trên Thập tự giá 

rồi, thì các thầy tế lễ cả, trƣởng lão, thầy thông giáo và quân lính cũng chế giễu 

Ngài (Mat Mt 27:39-43). Đối với tâm trí tàn ác của chúng, đó là một cảnh tƣợng vĩ 

đại, vì họ đƣợc thấy Ngƣời tự xƣng là Con Đức Chúa Trời phải chịu sỉ nhục và khổ 

hình nhƣ vậy.  

27:32 -- Si-môn quê ở thành Sy-ren  

Sách GiGa 19:17 có chép rằng Đức Chúa Jêsus bƣớc ra, vác Thập tự giá. Ngài bị 

kiệt sức vì suốt đêm hấp hối và bị đánh đòn, nên chƣa đi đƣợc bao xa, thì đã hoặc 

đã bị té dƣới Thập tự giá, hoặc yếu quá, không vác đƣợc xa hơn nữa. Bấy giờ 

Si-môn bị chúng bắt phải vác giúp Ngài. Chúng ta ít biết về Si-môn. Nhƣng trên 

Thiên đàng, suốt cả cõi đời đời, ông sẽ tự hào biết bao vì nghĩ rằng mình đã vác 

Thập tự giá giúp Đức Chúa Jêsus!  

Mat Mt 27:33 -- Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên Thập tự giá  

Cũng xem Mac Mc 15:21-41, LuLc 23:32-43 và GiGa 19:17-30.  

Sự tối tăm  

Suốt 3 giờ (câu 45), cõi thiên nhiên vô tri giác đã giấu mặt vì xấu hổ trƣớc sự gian 

ác khôn tả xiết của loài ngƣời. Cũng có lẽ cõi thiên nhiên đã muốn tỏ thiện cảm với 

Con Đức Chúa Trời trong cuộc tranh đấu chung kết chí tử của Ngài với các quyền 

lực của địa ngục. Có lẽ Đức Chúa Trời định dùng sự tối tăm nầy tƣợng trƣng cho 

cõi thiên nhiên để tang Đức Chúa Jêsus đang khi Ngài chịu khổ hình để cứu chuộc 

loài ngƣời hƣ mất. Đức Chúa Jêsus trút linh hồn chính giờ các chiên con Lễ Vƣợt 

qua đƣợc dâng lên trong Đền thờ.  

Động đất  

Có cơn động đất, các vầng đá nứt bể, và mồ mả mở ra (câu 51-55); đó là Đức Chúa 

Trời chào mừng Cứu Chúa đã toàn thắng. Bức màn trong Đền thờ xé hai (câu 51) 
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là cách chính Đức Chúa Trời tuyên cáo rằng bởi sự chết của Đấng Christ, không 

còn chi phân cách Đức Chúa Trời với loài ngƣời nữa (HeDt 9:8). Các thánh đồ 

sống lại (câu 52-53) là chứng cớ và đảm bảo của Đức Chúa Trời rằng quyền phép 

của sự chết đã bị hủy phá. Hãy chú ý: Cả đến viên bách nhân đội trƣởng, là sĩ quan 

chỉ huy bọn lính La-mã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào Thập tự giá, cũng tin quyết 

rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời (câu 54). 

Mat Mt 27:57-61. Sự chôn Chúa. -- Xem ở GiGa 19:38-42. 

Mat Mt 27:62-66. Niêm phong phần mộ của Chúa. -- Xem ở 28:11-15.  

"Ngày thứ ba"  

"Ngày thứ ba" (câu 64) dùng đây cũng giống nhƣ "khỏi ba ngày" (câu 63). Theo 

cách tính của ngƣời Hê-bơ-rơ, thì những phần ngày vào lúc khởi đầu và lúc kết 

liễu, đều kể là những ngày trọn (EtEt 4:16; 5:1). "Ba ngày ba đêm" (Mat Mt 12:40) 

-- một cách nói dài để chỉ về "ba ngày" (xem thêm ISa1Sm 30:12-13) --, "sau ba 

ngày" (Mac Mc 8:31; 10:34; GiGa 2:19) và "đến ngày thứ ba" (Mat Mt 16:21; 

17:23; 20:19; LuLc 9:22; Mat Mt 24:7, 21, 46), đều là những cách nói chỉ về thời 

gian Đức Chúa Jêsus ở trong mồ mả, tức là từ chiều ngày thứ sáu đến sáng Chúa 

nhật (ngày thứ nhứt).  

28:1-8 -- Mấy bà thăm phần mộ Chúa  

Việc nầy có chép trong cả 4 sách Tin Lành (Mac Mc 16:1-8; LuLc 24:1-11; GiGa 

20:1-3). Ma-ri Ma-đơ-len đƣợc ghi tên trong cả 4 sách. Ma-ri là mẹ của Gia-cơ và 

Giô-sê, cũng gọi là "Ma-ri khác" (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca). Sa-lô-mê là mẹ của 

Gia-cơ và Giăng (Mác). Gian-nơ là vợ quan nội vụ của vua Hê-rốt (Lu-ca). Và 

"các đờn bà khác." Hết thảy là 6 ngƣời, hoặc có thể là 12 ngƣời và hơn nữa. Họ 

đem theo thuốc thơm để hoàn tất sự xức xác Ngài ngõ hầu an táng vĩnh viễn, và 

chẳng mảy may suy nghĩ rằng Ngài sống lại. 

"Lúc tƣng tƣng sáng" (Ma-thi-ơ). "Sáng sớm, mặt trời mới mọc" (Mác). "Khi mờ 

sáng" (Lu-ca). "Lúc rạng đông, trời còn mờ mờ" (Giăng). Rõ ràng lắm, mấy cách 

ghi thì giờ khác nhau nầy có nghĩa rằng các bà đi ra lúc trời còn tối, và đến mộ 

phần vào khoảng mặt trời mọc. Họ ở làng Bê-tha-ni hoặc thành Giê-ru-sa-lem, 

cách phần mộ 1, 2 dặm, hoặc hơn nữa. 

"Thiên sứ" ngồi trên vầng đá (Ma-thi-ơ). "Một ngƣời trẻ tuổi" ngồi trong phần mộ 

(Mác). "Hai vị thiên sứ" ngồi trong phần mộ (Giăng). Mấy lời khác nhau nầy chỉ 

có nghĩa rằng các thiên sứ mƣợn hình ngƣời, đang chờ ở phía ngoài phần mộ để 

đón chào các bà, rồi dẫn họ vào phía trong mà giải thích rằng Đức Chúa Jêsus đã 

sống lại rồi. Có lúc họ thấy hai thiên sứ, và có lúc chỉ thấy một. Có lẽ buổi sáng đó 

có muôn triệu thiên sứ bay là là trên phần mộ, chờ nghinh đón Cứu Chúa phục 

sanh, vì đó là một lúc toàn thắng trong sử ký của Thiên đàng. Các thiên sứ sẽ phụ 

trách sự sống lại toàn thể (Mat Mt 24:31). Xem lời chú giải về "Thiên sứ" ở dƣới 

4:11. 
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"Sau ngày Sa-bát" (câu 1). Nói thật đúng, thì ngày Sa-bát kể từ lúc mặt trời lặn 

hôm trƣớc tới lúc mặt trời lặn hôm sau. Nhƣng theo cách dùng thông thƣờng, nhƣ 

ở đây, thì nó kéo dài tới đêm khuya, và đƣợc chỉ rõ bởi lời nầy: "Khi bắt đầu hừng 

đông qua ngày thứ nhứt của tuần lễ" (theo nguyên văn). Có ngƣời cho rằng đây có 

nghĩa là các bà đi đến phần mộ nhằm buổi tối ngày thứ bảy, rồi lại đến nữa, nhằm 

sáng Chúa nhựt. 

"Đất rúng động dữ dội" (câu 2). Cũng đã có động đất khi Đức Chúa Jêsus trút linh 

hồn trên cây Thập tự (Mat Mt 27:51), và khi ban bố luật pháp tên núi Si-na-i (Xuất 

XuXh 19:16, 18). Đó là một cách Đức Chúa Trời kêu gọi ngƣời ta chú ý vào những 

biến cố trọng đại.  

Mat Mt 28:9-10 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với các bà  

Do xem xét bài tƣờng thuật trong các sách Tin Lành khác, chúng ta nhận thấy rằng 

giữa khoảng câu 8 và câu 9, mấy bà đã đi báo tin cho các môn đồ, rồi trở lại phần 

mộ; trong khoảng thì giờ đó, Phi-e-rơ và Giăng đã chạy tới phần mộ, rồi lại đi. Bấy 

giờ Ma-ri Ma-đơ-len chạy trƣớc các bà kia, tới phần mộ một mình, và Đức Chúa 

Jêsus hiện ra với bà. Sau đó ít lâu, Ngài hiện ra với các bà kia. Xem ở dƣới sách 

Mác, đoạn 16, mục "Thứ tự các Biến cố." Nhƣ vậy, hai lần hiện ra đầu tiên của 

Đức Chúa Jêsus dành cho phụ nữ. Tội lỗi do ngƣời đờn bà mà xen vào. Cũng do 

ngƣời đờn bà, không có đờn ông giúp đỡ, mà Cứu Chúa hiện đến. Và sau khi thắng 

tội lỗi, Đấng Cứu chuộc toàn thắng đã hiện ra với phụ nữ trƣớc nhứt. 

"Đi qua xứ Ga-li-lê" (câu 7, 10). Họ chờ đợi một tuần lễ, cho đến khi xong lễ Vƣợt 

qua, rồi mới trở về xứ Ga-li-lê.  

28:11-15 -- Hối lộ bọn lính canh  

Theo lời yêu cầu của tòa Công luận, bọn lính đƣợc đặt ở mộ phần Đức Chúa Jêsus 

để đề phòng có ai đánh cắp thi hài Ngài chăng. Bọn lính khủng khiếp trƣớc cơn 

động đất cùng vị thiên sứ, và vì thi hài Đức Chúa Jêsus đã biến mất, bèn chạy đi 

báo với tòa Công luận. Tòa Công luận bèn hối lộ chúng để nói rằng mình đã ngủ 

quên (theo kỷ luật quân đội La-mã, ngƣời lính gác ngủ quên phải bị tử hình). Họ 

cũng nói rằng nếu cần, họ sẽ khuyên giải(1) (bằng cách hối lộ) Phi-lát để che chở 

chúng. Sự hiểu biết (trong nội bộ) việc xảy ra ở mồ mả chắc có liên quan tới sự hối 

cải của "rất nhiều thầy tế lễ" sau đó ít lâu (Cong Cv 6:7). 

Chiều hôm đó, Đức Chúa Jêsus hiện ra với hai môn đồ (LuLc 24:13-32). 

Và với Phi-e-rơ cũng vào khoảng ấy (LuLc 24:34). 

Và buổi tối, Ngài hiện ra với 11 sứ đồ (GiGa 20:19-25). 

Một tuần sau, Ngài hiện ra với 11 sứ đồ tại thành Giê-ru-sa-lem (GiGa 20:26-29). 

Sau đó ít lâu, Ngài hiện ra với 7 sứ đồ (GiGa 21:1-25). 

Và Ngài hiện ra với Gia-cơ nhằm một thì giờ và tại một chỗ mà ta không biết 

(ICo1Cr 15:7).  
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Mat Mt 28:16-20 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với 11 Sứ đồ  

Trên một hòn núi thuộc xứ Ga-li-lê, theo lời Ngài hẹn trƣớc (26:32, 28:7). Ngƣời ta 

cho rằng đây là cơ hội "hơn 500 anh em" có mặt (ICo1Cr 15:6). "Sứ mạng trọng 

đại" đƣợc chép đại cƣơng 4 lần (xem ở Mac Mc 16:14-18). "Làm lễ báp-têm cho 

họ" (câu 19) là mạng lịnh trực tiếp của Đức Chúa Jêsus, và là lời Ngài phê chuẩn lễ 

báp-têm đẹp đẽ trong đạo Đấng Christ (xem ở Cong Cv 8:36-39). 

"Ta thƣờng ở cùng các ngƣơi luôn" (câu 20). Đây là câu chúng ta ƣa thích nhứt 

trong cả Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus sống lại và không hề chết nữa. Hiện nay 

Ngài SỐNG, và ở cùng con cái Ngài luôn, tỏ quyền phép để dắt dẫn và che chở họ. 

Chẳng những Ngài là Tổng tƣ lịnh một tổ chức lớn lao gồm các thiên sứ và thiên 

sứ trƣởng. Ngài thật là nhƣ vậy. Chúng tôi tin có thiên sứ hộ vệ tín đồ. Nhƣng còn 

hơn nữa. Vị Tổng tƣ lịnh các đạo thiên binh cũng đặc biệt chú ý tới và đặc biệt ở 

với mỗi con cái Ngài luôn luôn. 

Chúng ta không hiểu thể nào một Đấng lại có thể đồng thời ở cùng hàng triệu, 

hàng tỉ ngƣời. Nhƣng Đấng nầy là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Jêsus phán điều 

đó bằng lời lẽ rõ ràng hơn hết: "Ta Thƣờng ở Cùng Các Ngƣơi Luôn. " Đức Chúa 

Jêsus đã phán lời đó, và Ngài chẳng dùng những lời vô ích đâu. Ngài chẳng phán 

chỉ để mà phán suông thôi. Khi phán nhƣ vậy, thì Ngài có ý bày tỏ một điều gì. 

Chúng ta tin rằng Ngài ở với mỗi ngƣời chúng ta theo một ý nghĩa thiết thực, vƣợt 

quá sự hiểu biết của ta, một cách thần bí nhƣng hiển nhiên. 

Bất cứ chúng ta yếu đuối, hoặc hèn hạ, hoặc thấp thỏi chừng nào, Ngài vẫn là Thiết 

hữu của ta. Ta không thể thấy Ngài, nhƣng Ngài có đó. Chính lúc nầy. Ban đêm, 

đang khi ta ngủ. Ngày mai, đang khi chúng ta làm việc. Tuần lễ sau. Năm tới. Ngài 

che chở ta dƣới bóng Ngài trọn đời. Ngài đi bên cạnh ta. Do sự chăm chút từ ái, 

Ngài canh chừng mỗi một chi tiết trong cuộc tranh đấu đáng thƣơng của đời ngƣời, 

và lấy lòng nhịn nhục mà dẫn dắt chúng ta lên nơi hạnh phƣớc bất diệt trong Nhà 

Cha Ngài. Mọi sự nầy giống nhƣ một giấc mộng đẹp. Nhƣng đó là một Thực Sự, -- 

thực sự căn bản duy nhứt của đời chúng ta. 

Sau đó, Đức Chúa Jêsus còn hiện ra một lần nữa (LuLc 24:44-51).  

============================== 

 

Mác  

Đức Chúa Jêsus là Đấng Lạ lùng  

Sách Mác đặc biệt nhấn mạnh vào quyền phép siêu nhân của Đức Chúa Jêsus, tỏ ra 

Ngài là Đức Chúa Trời bởi những phép lạ Ngài đã làm. Ông bỏ qua Bài Giảng trên 

Núi và phần nhiều bài giảng dài của Đức Chúa Jêsus. Ông tƣờng thuật những việc 

Đức Chúa Jêsus làm hơn là những lời Ngài phán. Dƣờng nhƣ ông đặc biệt chú ý 

đến những độc giả thuộc về dân ngoại.  
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Mac Mc 1:1 -- Tiểu dẫn  

Sách nầy mở đầu đột ngột, không một lời tiểu dẫn, và cũng không nói đến tên tác 

giả. Tuy nhiên, ngay từ lúc đầu và theo truyền thoại liên tục, sách nầy đƣợc kể là 

tác phẩm của Mác, và chứa đại cƣơng truyện tích Đức Chúa Jêsus theo nhƣ 

Phi-e-rơ đã kể.  

Mác  

Mác (cũng gọi là Giăng), là con trai của bà Ma-ri; nhà bà ở thành Giê-ru-sa-lem, là 

nơi hội họp của các môn đồ (Cong Cv 12:12). Ông là em họ của Ba-na-ba (CoCl 

4:10), nên có lẽ thuộc về chi phái Lê-vi (Cong Cv 4:36). Ngƣời ta phỏng đoán rằng 

ông là chàng thanh niên đã "ở truồng chạy trốn" trong đêm Đức Chúa Jêsus bị bắt 

(Mac Mc 14:51-52), là lúc ông mới bắt đầu chú ý đến Ngài. Lời chép ở IPhi 1Pr 

5:13 có thể có nghĩa là Phi-e-rơ đã dắt đem Mác trở lại tin Chúa. 

14 năm sau, khoảng 44 S.C., Mác cùng Phao-lô và Ba-na-ba đi đến An-ti-ốt (Cong 

Cv 12:25), và theo hai ông ấy trong hành trình truyền giáo đầu tiên, nhƣng lại bỏ 

về. Rồi sau, khoảng năm 50 S.C., ông muốn theo Phao-lô trong hành trình thứ hai, 

nhƣng Phao-lô không chịu nhận ông. Do đó mà Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau 

(Cong Cv 13:5, 13; 15:37-39). Bấy giờ Mác đi cùng Ba-na-ba đến đảo Chíp-rơ. 

Chừng 12 năm sau, khoảng 62 S.C., Mác ở tại kinh thành La-mã với Phao-lô 

(CoCl 4:10; Phil Plm 1:24); lại 4 hoặc 5 năm sau nữa, ngay trƣớc khi chịu chết vì 

Danh Chúa, Phao-lô yêu cầu đƣa Mác đến với mình (IITi 2Tm 4:11). 

Vậy, dƣờng nhƣ lúc cao tuổi, Mác đã trở thành một ngƣời giúp việc gần gũi và yêu 

dấu của Phao-lô. 

Mác ở cùng Phi-e-rơ tại Ba-by-lôn (La-mã?) Khi Phi-e-rơ viết thơ tín thứ nhứt 

(IPhi 1Pr 5:13). Theo truyền thoại của Hội Thánh đầu tiên, thì phần lớn, Mác là 

đồng bạn của Phi-e-rơ, và ông viết truyện tích của Đức Chúa Jêsus theo nhƣ ông đã 

nghe Phi-e-rơ giảng. Phi-e-rơ là một ngƣời hoạt động, và sự trạng đó dƣờng nhƣ 

phản chiếu trên bút pháp của sách Tin Lành Mác, thí dụ nhƣ chữ "tức thì" (hoặc 

"liền") đƣợc lặp lại luôn. 

Ngƣời ta cho rằng sách Tin Lành nầy đã viết và xuất bản tại La-mã, giữa năm 60 

và 70 S.C.. 

Papias đã nói gì về Mác? Papias, một môn đệ của sứ đồ Giăng, viết trong quyển 

"Giải thích các bài giảng của Chúa" rằng ông đã chuyên tâm hỏi thăm các "trƣởng 

lão" và môn đệ của các "trƣởng lão," và "trƣởng lão cũng nói điều nầy: Vì Mác 

làm thông ngôn cho Phi-e-rơ, nên ông viết đúng mọi điều mình đã nhớ về lời phán 

và việc làm của Đấng Christ; tuy nhiên, ông không viết theo thứ tự. Ấy là vì ông 

chẳng hề nghe Chúa phán và cũng chẳng phải là một kẻ theo Ngài, nhƣng về sau, 

nhƣ tôi đã nói, ông liên kết với Phi-e-rơ. Vả, Phi-e-rơ thuận ứng sự dạy dỗ với cơ 

hội, chớ không dạy dỗ dƣờng nhƣ soạn thảo một sách chép có mạch lạc những sấm 

ngôn của Chúa. Cho nên Mác không lầm lẫn chút nào khi chép những sự trạng 
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theo nhƣ ông ghi nhớ. Vì trong ý tƣởng ông có một mục tiêu, -- ấy là không bỏ sót 

điều chi mình đã nghe, và không tuyên bố điều chi giả dối."  

Bốn Sách Tin Lành  

Viết cho ai? -- Bốn sách Tin Lành viết không phải vì mục đích thƣơng mại, cốt để 

phân phát cho đại chúng, y nhƣ sách vở xuất bản ngày nay. Nguyên bổn sách Tin 

Lành Ma-thi-ơ chắc viết cho Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem. Các chi hội khác đã sao 

lại nguyên bổn ấy bằng tay. Ngƣời ta cho rằng Mác định viết sách cho Hội Thánh ở 

thành La-mã, và những bản sao sách nầy cũng đƣợc gởi cho các chi hội khác. 

Lu-ca viết sách Tin Lành cho một ngƣời tên là Thê-ô-phi-lơ, một nhân viên cao 

cấp của chánh phủ La-mã. Giăng cốt viết sách Tin Lành của mình cho Hội Thánh 

Ê-phê-sô. Dầu Đức Chúa Trời soi dẫn các ông nầy để viết đúng điều Ngài muốn họ 

viết, hầu cho cả loài ngƣời thuộc mọi thế hệ sử dụng, nhƣng chắc họ cũng nghĩ tới 

bối cảnh, là những ngƣời trực tiếp đọc sách của mình. Bối cảnh ấy có ảnh hƣởng 

đến việc họ lựa chọn tài liệu, và chứng minh một phần nào tại sao lại có những 

điểm khác nhau. 

Cá tánh của tác giả. -- Dầu các tác giả nghĩ tới độc giả của mình, song khi viết 

sách, mỗi ông cũng phản chiếu cá tánh của mình. Họ cùng kể một truyện tích, -- 

không phải là giải luận một triết lý khó hiểu, mà là thuật lịch sử của Một Ngƣời đã 

sống thể nào, làm gì và phán gì. Bất cứ nơi nào, họ cũng kể cùng một truyện tích, 

nhƣng mỗi ngƣời kể theo lối riêng, và nêu lên các điều mình cho là hào hứng đặc 

biệt. Điều nầy cũng chứng minh tại sao họ có những điểm khác nhau. 

"Các mâu thuẫn " trong 4 sách Tin Lành. -- Ta phải ngạc nhiên vì trong tác phẩm 

của nhiều học giả ngày nay, họ tuyên bố một cách hoàn toàn lơ đảng rằng 4 sách 

Tin Lành "đầy dẫy mâu thuẫn." Nhƣng khi thấy cái gọi là "mâu thuẫn" là gì, thì 

anh em hầu nhƣ bị cám dỗ mà không còn quí trọng một số ngƣời tự nhận là "học 

giả." Có một vài chi tiết khác nhau và có khác nhau chút ít khi mô tả cùng một chi 

tiết, -- sự kiện đó làm cho lời chứng của các tác giả càng đáng tin cậy, vì nó phá 

tan cái khả hữu thông đồng giữa họ với nhau. 

Thời gian viết sách. -- Ngày nay, ngƣời ta có khuynh hƣớng kể rằng sách Mác 

đƣợc biên trứ trƣớc nhứt. Tuy nhiên, theo truyền thoại chung trong Hội Thánh đầu 

tiên, thì Ma-thi-ơ viết sách trƣớc nhứt. Trong các bản chép tay đầu tiên, 4 sách Tin 

Lành thƣờng đặt theo thứ tự hiện hữu, để tỏ ra thứ tự trứ tác y theo truyền thoại 

trong Hội Thánh đầu tiên. Thỉnh thoảng, sách Giăng đƣợc đặt ở hàng đầu, nhƣng 

sách Mác không bao giờ đƣợc đặt ở hàng đầu.  

Mac Mc 1:1-8 -- Lời giảng của Giăng Báp-tít  

Việc nầy đƣợc chép trong cả 4 sách Tin Lành. Xem lời chú giải ở dƣới LuLc 

3:1-20. Mở đầu sách, Mác trƣng dẫn một câu Cựu Ƣớc; bỏ qua truyện tích Đức 

Chúa Jêsus giáng sanh, ông lập tức ghi chép các chi tiết dồi dào trong đời sống 

công khai của Ngài. 
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Mat Mt 1:9-11. Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm. -- Xem ở 3:13-17. 

1:12-13. Chúa chịu cám dỗ 40 ngày. -- Xem ở 4:1-10.  

Thời Gian Và Niên Biểu Đời Sống Công Khai Của Đức Chúa Jêsus  

Nhằm năm thứ 15 đời trị vì của Sê-sa Tibère, thì Đức Chúa Jêsus chừng 30 tuổi 

(LuLc 3:1, 23). Khi Hê-rốt qua đời, thì Ngài còn thơ ấu (Mat Mt 2:19-20). Điểm 

nầy ấn định vị trí của Đức Chúa Jêsus trong niên lịch La-mã, về sau thay thế bằng 

niên lịch Cơ đốc giáo (xem ở dƣới LuLc 2:39). 

Sau khi chịu lễ báp-têm ít lâu, Ngài đi thăm thành Giê-ru-sa-lem, nhằm kỳ lễ Vƣợt 

qua (GiGa 2:13). Lễ Vƣợt qua phần nhiều nhằm tháng 4 dƣơng lịch. 

Giữa lúc Ngài chịu lễ báp-têm và lúc Ngài đi thăm thành Giê-ru-sa-lem, có các 

biến cố chép ở GiGa 1:29 đến 2:12, và 40 ngày cám dỗ (Mat Mt 4:1-11). 

Sự cám dỗ xảy ra ngay sau khi Ngài chịu lễ báp-têm, và kéo dài 40 ngày (Mac Mc 

1:12-13). 

Sau cơn cám dỗ, Ngài lại xuất hiện ở bờ sông Giô-đanh, là nơi Giăng Báp-tít đang 

giảng,và Ngài ở đó liền 3 "ngày" (GiGa 1:29, 35, 43). "Cách 3 ngày sau," Ngài tới 

Ca-na, và làm phép lạ biến nƣớc thành rƣợu (GiGa 2:1). 

Rồi Ngài đi Ca-bê-na-um, "và chỉ ở tại đó ít ngày thôi" (GiGa 2:12) sau đó, Ngài 

lên thành Giê-ru-sa-lem và dẹp sạch Đền thờ. 

Nhƣ vậy, 40 ngày cám dỗ, 3 "ngày," rồi "3 ngày sau," rồi "ít ngày thôi" hợp lại 

thành thời gian giữa lúc Ngài chịu lễ báp-têm và lễ Vƣợt qua, tổng cộng chỉ tới vài 

ba tháng là cùng. 

Thế thì lễ báp-têm đánh dấu khởi điểm đời sống công khai của Ngài, chắc đã xảy 

ra nhằm mùa thu, hoặc đầu mùa đông. 

Còn về thời gian Ngài sống công khai, thì có ghi 3 lễ Vƣợt qua: khi Ngài dẹp sạch 

Đền thờ (GiGa 2:13), khi Ngài cho 5000 ngƣời ăn no nê (GiGa 6:4), và khi Ngài bị 

đóng đinh vào Thập tự giá (LuLc 22:15). 

Nếu "ngày lễ" ở GiGa 5:1 là lễ Vƣợt qua, theo nhƣ ngƣời ta thƣờng giả định, thì sẽ 

có 4 lễ Vƣợt qua, và có 3 năm trọn giữa lễ Vƣợt qua thứ nhứt và lễ Vƣợt qua thứ 

tƣ. Nếu là một lễ nào khác cử hành giữa hai lễ Vƣợt qua, thì chỉ có 3 lễ Vƣợt qua 

và 2 năm trọn giữa lễ Vƣợt qua thứ nhứt và lễ Vƣợt qua thứ ba. 

Nhƣ vậy, chức vụ công khai của Đức Chúa Jêsus đã kéo dài hoặc chừng 3 năm 

rƣỡi, hoặc chừng 2 năm rƣỡi. Phần nhiều ý kiến chấp nhận 3 năm rƣỡi.  

Bố Cuộc Đời Sống Công Khai Của Đức Chúa Jêsus  

Năm 27 S.C.. Lễ Vƣợt qua: Dẹp sạch Đền thờ, tại Giê-ru-sa-lem. Phần đầu chức vụ 

tại xứ Giu-đê: ở hạ lƣu sông Giô-đanh (8 tháng. Xem ở 3:22-36).  

Năm 28 S.C.. Lễ Vƣợt qua (?): Thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem (GiGa 5:1). Mùa 

hạ: Lựa chọn 12 sứ đồ.  

Lễ Vƣợt qua: Cho 5000 ngƣời ăn no nê.  

Tháng 11 dƣơng lịch (?): Sự Hóa hình.  
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* * * Chức Vụ Tại Xứ Ga-li-lê (Mac Mc 1:14 đến 10:1) Chức vụ của Chúa tại xứ 

Ga-li-lê chiếm chừng một nửa sách Mác. Về bố cuộc, xin xem mục biểu so sánh ở 

dƣới Mat Mt 4:12. 

Về mục biểu niên đại, xin xem ở dƣới 4:13-25.  

Mac Mc 1:14-15 -- Đức Chúa Jêsus bắt dầu chức vụ tại xứ Ga-li-lê  

Giữa câu 13 và câu 14, nghĩa là giữa lúc Đức Chúa Jêsus chịu cám dỗ và lúc Ngài 

bắt đầu chức vụ tại xứ Ga-li-lê, ta phải đặt các biến cố chép ở GiGa 1:19 đến 4:54, 

gồm thời gian chừng 1 năm. 

Các môn đồ đầu tiên, lúc Giăng làm lễ báp-têm. 

Nƣớc biến thành rƣợu, tại Ca-na. 

Dẹp sạch Đền thờ. 

Nói chuyện với Ni-cô-đem. 

Giảng tại hạ lƣu sông Giô-đanh, chừng 8 tháng. 

Nói chuyện với ngƣời đờn bà Sa-ma-ri. 

Chữa lành con trai quan thị vệ, từ thành Ca-na. 

Bị chối bỏ tại Na-xa-rét (LuLc 4:16-30). 

(Xem niên biểu đời sống công khai của Đức Chúa Jêsus ở hai trang trƣớc). 

Đức Chúa Jêsus đã giảng ở hạ lƣu sông Giô-đanh và đƣợc thành công lớn (GiGa 

3:22-24, 4:1-3). Nhƣng sự cừu địch ngày càng gia tăng của ngƣời Pha-ri-si (GiGa 

4:1-3) và việc Hê-rốt hạ ngục Giăng Báp-tít (Mat Mt 4:12) gây nên hiểm họa cho 

Đức Chúa Jêsus nếu Ngài cứ tiếp tục giảng dạy ở miền đó. Vì Ngài phải làm một 

việc gì trƣớc khi chịu chết trên Thập tự giá, nên Ngài nghĩ rằng đi xa thành 

Giê-ru-sa-lem hơn nữa là thƣợng sách; vậy, Ngài trở về xứ Ga-li-lê, là nơi sự can 

thiệp của kẻ khác ít hơn.  

Mac Mc 1:16-20 -- Kêu gọi Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng  

Việc nầy cũng có chép ở Mat Mt 4:18-22 và LuLc 5:1-11. Trong 4 ông nầy, thì 3 

ông đã tin Đức Chúa Jêsus một năm trƣớc lúc Giăng làm lễ báp-têm (GiGa 

1:35-42). Bây giờ họ đƣợc kêu gọi làm bạn đồng hành của Chúa. Xem thêm ở dƣới 

Ma-thi-ơ 10 và Mac Mc 3:13-19.  

Mat Mt 1:21-28 -- Ngƣời bị quỉ ám đƣợc chữa lành  

Cũng có chép ở LuLc 4:21-37. Đây là phép lạ thứ nhứt của Đức Chúa Jêsus làm tại 

Ca-bê-na-um, theo nhƣ có chép trong Kinh Thánh, sau khi Chúa đóng trụ sở ở nơi 

ấy. Trƣớc đó ít lâu, Chúa đã chữa lành con trai quan thị vệ tại Ca-bê-na-um, chỉ bởi 

một hành động của ý chí Ngài tại Ca-na, cách đó 15 dặm (GiGa 4:46-54). Về lời 

chú giải tánh chất quỉ ám, xin xem ở dƣới Mac Mc 5:1-20.  

Ca-bê-na-um  

Khi tới xứ Ga-li-lê (sau 8 tháng vắng mặt để thi hành phần đầu chức vụ tại xứ 

bib:Mac_1_14
bib:Mac_10_1
bib:Mat_4_12
bib:Mat_4_13
bib:Mac_1_14
bib:Gi_1_19
bib:Gi_4_54
bib:Lu_4_16
bib:Gi_3_22
bib:Gi_3_22
bib:Gi_4_1
bib:Gi_4_1
bib:Gi_4_1
bib:Mat_4_12
bib:Mac_1_16
bib:Mat_4_18
bib:Lu_5_1
bib:Gi_1_35
bib:Gi_1_35
bib:Mac_3_13
bib:Mat_1_21
bib:Lu_4_21
bib:Gi_4_46
bib:Mac_5_1


Giu-đê), thì Chúa ghé thành Ca-na; tại đây, gần 1 năm trƣớc, trong nhà một ngƣời 

bạn hoặc bà con, Ngài đã biến nƣớc thành rƣợu. Sau khi chữa lành cho con trai 

quan thị vệ, Ngài bèn đến thành Na-xa-rét, nhƣng dân chúng chối bỏ Ngài (xem ở 

LuLc 4:16-30). Bấy giờ Ngài định cƣ tại Ca-bê-na-um, lấy đó làm trung tâm đi ra 

tiếp tục chức vụ giảng dạy và chữa bịnh. Có lẽ Ngài đã mƣớn một căn nhà. Hoặc 

có lẽ Ngài lấy nhà của Phi-e-rơ hoặc của Giăng làm nơi cƣ ngụ chính. Từ 

Ca-bê-na-um, Ngài du hành rất nhiều trải qua xứ Ga-li-lê, thỉnh thoảng Ngài đi lên 

Giê-ru-sa-lem, hoặc tới các miền ở phía Bắc xứ Ga-li-lê. Ngài đi bộ, thƣờng có 

một nhóm môn đồ theo hầu, và thƣờng cũng có những đoàn dân đông đúc theo sau. 

Ngƣời ta cho rằng Ca-bê-na-um chính là đống hoang tàn ngày nay gọi là Tel Hum, 

cách nơi sông Giô-đanh đổ vào biển Ga-li-lê 3 dặm về phía Tây nam. Xem thêm ở 

dƣới LuLc 7:1-10, và bản đồ ở dƣới Mac Mc 6:45-52.  

Mat Mt 1:29-31 -- Bà gia của Phi-e-rơ đƣợc chữa lành  

Cũng có chép ở 8:14-15 và LuLc 4:38-39. Nhƣ vậy, Phi-e-rơ có vợ. Phép lạ đầu 

tiên của Đức Chúa Jêsus là một phƣớc giáng trên hôn nhân. Đây, Ngài chữa lành 

bà gia vị sứ đồ thủ lãnh của Ngài. Thật kỳ lạ, các nhà lãnh đạo Giáo hội kia tự thấy 

buộc phải nhận theo một hình thức thánh khiết mà ngƣời họ tôn là "Thủ lãnh đầu 

tiên" không hề buộc phải vâng giữ.  

Mat Mt 1:32-34 -- Rất đông ngƣời đƣợc chữa lành  

Cũng có chép ở 8:16-17 và LuLc 4:40-41. Việc nầy xảy ra sau lúc mặt trời lặn, vì 

mặt trời lặn đánh dấu hết ngày Sa-bát. Luật ngày Sa-bát rất nghiêm nhặt (xem ở 

Mac Mc 3:1-6). "Trƣớc cửa" (câu 33), -- dƣờng nhƣ là cửa của nhà Phi-e-rơ. Tin 

Chúa chữa lành ngƣời bị quỉ ám và bà gia Phi-e-rơ đã đồn ra khắp thành, nên rất 

đông ngƣời đem kẻ đau đến, tụ tập quanh nhà. Và Đức Chúa Jêsus chữa lành cho 

họ. Chính các phép lạ của Ngài đã kéo dân chúng đến đông đúc. Ánh sáng thƣơng 

xót của Đức Chúa Trời đối với nhân loại đau khổ đã bắt đầu chói lọi. Thật là một 

ngày trọng đại tại thành Ca-bê-na-um.  

1:35-37 -- Đi tẻ để cầu nguyện  

Cũng có chép ở LuLc 4:42-43. Thật là một ngày bận rộn. Đức Chúa Jêsus đã chữa 

lành có tới mấy trăm ngƣời. Ngài đƣợc sử dụng quyền phép của Đức Chúa Trời, và 

đã dùng quyền phép ấy cốt yếu để giảm bớt sự đau đớn của loài ngƣời. Lúc nầy, 

Ngài đang ở cực độ của chức vụ công khai, nhƣng Ngài thƣờng lánh khỏi dân 

chúng, đến nơi cô tịch để tìm cách giữ cho con đƣờng thông công giữa Ngài và 

Đức Chúa Trời đƣợc mở rộng và sáng sủa. Xem lời chú giải về đời sống cầu 

nguyện của Ngài ở dƣới 11:1-13.  

Mac Mc 1:38-39 -- Du hành quanh xứ Ga-li-lê  

Đức Chúa Jêsus du hành nhiều lần, và thỉnh thoảng trở về Ca-bê-na-um (Mat Mt 
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4:23-25; 9:35-38; LuLc 4:44). Xứ Ga-li-lê có nhiều đại lộ quốc tế danh tiếng chạy 

qua, nối liền sông Ơ-phơ-rát với sông Ni-lơ. Cũng có nhiều đƣờng nhánh. Xem bản 

đồ ở dƣới Mac Mc 3:7-12.  

1:40-45 -- Ngƣời phung đƣợc sạch  

Cũng có chép ở Mat Mt 8:2-4 và LuLc 5:12-16. Bịnh phung là một bịnh gớm ghiếc 

và đáng thƣơng. Ngƣời phung phải ở riêng. Đức Chúa Jêsus bảo ngƣời phung nầy 

đến trình diện với các thầy tế lễ, vì luật pháp buộc ngƣời phung đã đƣợc chữa lành 

và sẵn sàng trở về đời sống xã hội phải làm nhƣ vậy (LeLv 13:1-14:57). Ngài bảo 

anh ta chớ nói chi về phép lạ nầy, kẻo phong trào quần chúng tôn Đức Chúa Jêsus 

làm Vua sẽ không sao kiềm chế đƣợc.  

Mac Mc 2:1-12 -- Ngƣời bại đƣợc chữa lành  

Cũng có chép ở Mat Mt 9:2-6 và LuLc 5:18-26. Việc nầy có lẽ xảy ra trong nhà 

Phi-e-rơ. Chắc Phi-e-rơ đã trực tiếp kể các chi tiết cho Mác. Chắc là nhà rộng lắm, 

mới chứa đƣợc đám đông dƣờng ấy. Nhà nầy xây chung quanh một cái sân, hoặc là 

một dãy nhà liền nhau, xây chung quanh một sân vuông vức. Có lẽ Đức Chúa Jêsus 

ngự nơi hiên lợp ngói ở phía trong sân. Nhà chắc có một thang ở phía ngoài. 

Không thể chở ngƣời bại nằm trên giƣờng qua những cửa có đông ngƣời chen 

chúc. Ý họ quyết định đến gần Đức Chúa Jêsus đã đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Jêsus 

luôn luôn đẹp lòng khi thấy ngƣời ta tin Ngài có quyền phép để chữa lành. Ngày 

nay đức tin dƣờng ấy chắc cũng còn đẹp lòng Ngài. 

Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lan ra khắp chốn đến nỗi ngƣời Pha-ri-si, các thầy 

thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem và khắp xứ (LuLc 5:17) đã kéo đến để điều tra. 

Trƣớc mắt chỉ trích và hằn hộc của chúng, Đức Chúa Jêsus quả quyết Ngài là Đức 

Chúa Trời bằng cách tuyên bố tha tội cho ngƣời bại, rồi Ngài làm phép lạ để chứng 

minh lời quả quyết đó. Đây là một phép lạ mà Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài làm 

cốt để chứng tỏ mình là Đức Chúa Trời. Phép lạ nầy có hiệu lực lạ lùng trên dân 

chúng, song chỉ càng chọc giận những ngƣời Pha-ri-si lòng đã đui mù.  

Mac Mc 2:13-17 -- Kêu gọi lê-vi (Ma-thi-ơ) 

Đức Chúa Jêsus vừa mới lựa chọn 4 ngƣời đánh cá làm đồng chí của Ngài trong sự 

thiết lập Nƣớc Ngài. Bây giờ Ngài tuyển thêm một ngƣời thâu thuế. Ngài bỏ qua 

bọn thủ lãnh tôn giáo trong nƣớc nhƣ vậy, há chẳng kỳ lạ lắm sao? về lời chú giải 

Ma-thi-ơ, xin xem "Tiểu dẫn sách Ma-thi-ơ" và Mat Mt 10:1-42.  

Mac Mc 2:18-22 -- Câu hỏi về sự kiêng ăn  

Cũng có tƣờng thuật ở Mat Mt 9:14-17 và LuLc 5:33-38. Có lẽ nhơn cơ hội Đức 

Chúa Jêsus dự tiệc do Ma-thi-ơ thết; điều nầy làm cho các môn đồ của Giăng 

Báp-tít, ngƣời Pha-ri-si, và có lẽ cả một vài môn đồ của Đức Chúa Jêsus ngạc 

nhiên lắm. Dự tiệc thì khác hẳn cách Giăng Báp-tít đã sống. Có thể có những lúc 
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khủng hoảng mà sự kiêng ăn là một cách thích hợp để tỏ ra ta hạ mình, ăn năn và 

sốt sắng vì đạo. Trong trƣờng hợp của Giăng Báp-tít, sự kiêng ăn có ý nghĩa đặc 

biệt (xem ở dƣới 3:1-20). Nhƣng bọn ngƣời trong tôn giáo đƣơng thời Đức Chúa 

Jêsus đã kiêng ăn thái quá! Đức Chúa Jêsus không quá coi trọng sự kiêng ăn theo 

nhƣ họ thƣờng thực hành (Mat Mt 6:16-18). Môi-se, Ê-li và Đức Chúa Jêsus đều 

đã kiêng ăn 40 ngày, nhƣng là trong một giai đoạn hết sức căng thẳng. Ba ẩn dụ về 

chàng rể, áo rách và bầu da cũ đựng rƣợu dƣờng nhƣ có ý nghĩa rằng có những cơ 

hội mà sự kiêng ăn thích hợp, nhƣng trong cuộc sanh hoạt thƣờng ngày, thì nó 

không đúng chỗ, nhứt là nếu họ hay làm để quảng cáo cho sự thánh khiết, đạo đức 

của mình (Mat Mt 6:16-18).  

Mac Mc 2:23-27 -- Ăn lúa mì trong ngày Sa-bát  

Truyện nầy cũng có chép ở Mat Mt 12:1-8 và LuLc 6:1-5. Cựu Ƣớc có những luật 

pháp khá nghiêm nhặt về sự giữ ngày Sa-bát, nhƣng truyền thuyết của ngƣời 

Do-thái đã thêm nhiều sự hạn chế thái quá và phi lý đến nỗi làm mất cả ý định 

nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Jêsus quả quyết rằng Ngài là Chúa 

ngày Sa-bát, thì cũng tƣơng đƣơng với một lời tự nhận là Đức Chúa Trời.  

Mac Mc 3:1-6 -- Chữa bịnh trong ngày Sa-bát  

Việc nầy cũng có chép ở Mat Mt 12:9-14 và LuLc 6:6-11. Sự chữa lành ngƣời teo 

tay trong ngày Sa-bát đã chọc giận ngƣời Pha-ri-si và phe Hê-rốt đến nỗi chúng lập 

mƣu giết Đức Chúa Jêsus. Đối với bọn đạo đức nhà nghề, cứng lòng và bại hoại 

nầy, thì một việc nhân đức tầm thƣờng trong ngày Sa-bát cũng là một trọng tội 

kinh khiếp. Những bọn sát nhân và bất lƣơng có thể tàn ác hơn chăng? Hãy suy 

nghĩ, bọn đồng đảng của Hê-rốt, là tên trùm sát nhân, mà cũng quá câu nệ về sự 

giữ ngày Sa-bát! Kinh Thánh chép 7 lần Đức Chúa Jêsus chữa bịnh trong ngày 

Sa-bát (xem ở dƣới GiGa 5:1-47).  

Mac Mc 3:7-12 -- Các đoàn dân đông và các phép lạ  

Các đoàn dân đông đến thăm Đức Chúa Jêsus và theo Ngài, đã đƣợc thúc đẩy bởi 

hai lý do: Một, để đƣợc Ngài chữa cho kẻ bịnh, và hai, toàn dân trông mong Ngài 

là Đấng Mê-si. 

Đời sống công khai của Đức Chúa Jêsus phần lớn đã diễn ra ở xứ Ga-li-lê. Kinh 

Thánh chép Ngài thăm viếng Giê-ru-sa-lem 5 lần; và chép Ngài đi tẻ khỏi quần 

chúng 3 lần: tới miền Si-đôn và Ty-rơ; tới Sê-sa-rê Phi-líp; và tới đồng vắng 

Ép-ra-im để chờ lúc chịu chết.  

Bản đồ số 46 -- Những hàng chấm chỉ tỏ các con đƣờng chính 

đƣơng thời Đức Chúa Jêsus  

Mac Mc 3:13-19 -- Lựa chọn 12 Sứ đồ  

tên của 12 Sứ đồ đƣợc chép ở 4 chỗ (xin xem dƣới đây). Một vài ông có hai tên, 

bib:Lu_3_1
bib:Mat_6_16
bib:Mat_6_16
bib:Mac_2_23
bib:Mat_12_1
bib:Lu_6_1
bib:Mac_3_1
bib:Mat_12_9
bib:Lu_6_6
bib:Gi_5_1
bib:Mac_3_7
bib:Mac_3_13


hoặc một biệt hiệu, hay là một tên đặt cách khác. Chúng ta không biết tại sao Đức 

Chúa Jêsus lựa chọn 12 Sứ đồ. Trong số 12 ông, có 3 ông họp thành một nhóm 

thân cận với Chúa. Ngoài 12 Sứ đồ nầy, Chúa còn sai 70 môn đồ đi làm nhiệm vụ 

đặc biệt (câu 3, 12). Các số 3, 12, 70 hay dùng trong Kinh Thánh với ý nghĩa tƣợng 

trƣng. 12 chi phái Y-sơ-ra-ên là nền tảng của quốc gia Hê-bơ-rơ. 12 Sứ đồ đã đặt 

nền tảng của Hội Thánh (KhKh 21:12-14). Môi-se có 70 trƣởng lão. Tòa công luận 

gồm 70 nhân viên. Những con số nầy có thể có một ý nghĩa thần bí mà chúng ta 

không biết.  

Phi-e-rơ. Ông đƣợc nói đến lần đầu tiên lúc Giăng làm lễ báp-têm (GiGa 1:40-42). 

Lúc ông gặp Đức Chúa Jêsus lần đầu tiên mà Kinh Thánh chép đây, thì Ngài đổi 

tên cho ông, dƣờng nhƣ Ngài đã nhứt định chọn ông làm Sứ đồ. "Si-môn" là tên 

thiên nhiên của ông. Tên mới của ông là "Phi-e-rơ" (tiếng Hi-lạp), "Sê-pha" (tiếng 

Araméen), cả hai nghĩa là "Đá." Tên nầy đƣợc tái xác nhận 3 năm sau, lúc ông 

xƣng Ngài là Đấng Christ (Mat Mt 16:18). Phi-e-rơ có vợ (Mac Mc 8:14; Mat Mt 

1:30; LuLc 4:38). Bà cùng đi với ông khi ông hành chức Sứ đồ (ICo1Cr 9:5). Ông 

nguyên quán ở Bết-sai-đa (GiGa 1:44), và có nhà ở Ca-bê-na-um (Mac Mc 1:29). 

Hoặc ông có hai nhà, hay là đã từ Bết-sai-đa dời đến ở Ca-bê-na-um. 

Ông làm nghề đánh cá chung với Gia-cơ và Giăng (LuLc 5:10). Rõ ràng lắm, ông 

là một nhà doanh nghiệp khá giả. 

Ông có nghị lực, hăng hái, hay xung động, và nóng nảy. Ông sanh ra để làm lãnh 

tụ, và có nhiều bổn chất loài ngƣời. Ông thƣờng là phát ngôn nhân của 12 Sứ đồ. 

Tên "Đá" Đức Chúa Jêsus đặt cho ông thật đã tỏ ra tâm tánh thật của ông mà Ngài 

hiểu rõ lắm: Ông có sức mạnh của sự tin quyết, can đảm, dạn dĩ, mặc dầu ông đã 

ba lần chối Chúa và một lần "giả dối" tại An-ti-ốt (GaGl 2:11-14). Ông tuyệt đối 

không sợ hãi trong cơn bắt bớ. Ông đã đặt nền tảng cho Hội Thánh xứ Giu-đê, và 

dắt dẫn Hội Thánh ấy với một sức xung kích làm cho những kẻ cầm quyền phải 

khủng khiếp, thất kinh. 

Ông không phải là Giáo hoàng. Đấng Christ không hề ban cho ông địa vị cao cả; 

chính ông cũng không đòi địa vị ấy, và ngƣời khác cũng không nhìn nhận ông có 

địa vị ấy. Ông tự xƣng là "trƣởng lão nhƣ họ" (IPhi 1Pr IPhi5:1), chớ không phải là 

"Chúa của các Giám mục." Xem thêm ở dƣới "Tiểu dẫn thơ I Phi-e-rơ." 

Giăng. Xem lời chú giải tiểu dẫn sách Tin Lành Giăng. 

Ma-thi-ơ. Xem lời chú giải tiểu dẫn sách Tin Lành Ma-thi-ơ. 

Gia-cơ. Anh của Giăng. Đức Chúa Jêsus đặt tên cho hai anh em là "Bô-a-nẹt," -- 

con trai của sấm sét. Điều nầy há chẳng tỏ ra rằng có lẽ Đức Chúa Jêsus có óc hài 

hƣớc vui vẻ, sao? Chúng ta không biết nhiều về Gia-cơ. Trong 12 Sứ đồ, ông là 

ngƣời chết đầu tiên, vì bị Hê-rốt giết (năm 44 S.C.). Tuy khác nhau và không chắc 

đúng, nhƣng các truyền thoại đều cho là cả 12 Sứ đồ đã tuận đạo. 

Có hai gia đình chung nhau làm nghề đánh cá: hai anh em Gia-cơ, Giăng, cùng Xê- 
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bê-đê, là cha họ, và hai anh em Si-môn, Anh-rê. Họ có nuôi tôi tớ. Chắc sự làm ăn 

của họ khá lớn lao. Cả 4 ông đã trở thành Sứ đồ. Trong số 4 ông nầy, thì 3 ông thân 

cận với Đức Chúa Jêsus hơn hết. Về toàn thể, chắc 12 Sứ đồ ở bậc cao nhứt, vì 

Đức Chúa Jêsus biết ngƣời ta, và Ngài kén những tay ƣu tú trong xứ. 3 ông nầy 

chắc là xuất sắc biết bao! 

Anh-rê. Nguyên quán ở Bết-sai-đa. Ông và Giăng là môn đồ đầu tiên của Đức 

Chúa Jêsus. Ông dẫn anh mình, là Phi-e-rơ, đến cùng Đấng Christ. Theo truyền 

thoại, ông đã giảng ở Tiểu-Á-tế-á, Hi-lạp và xứ Sy-the (Nga). 

Phi-líp. Nguyên quán ở Bết-sai-đa. Ngƣời đồng hƣơng của Anh-rê và Phi-e-rơ. 

Ông đã dẫn Na-tha-na-ên đến cùng Đấng Christ. Đó là một sự tích cực thay đổi ý 

kiến. Theo truyền thoại, ông đã giảng ở xứ Phi-ri-gi và qua đời tại thành 

Hiérapolis.  

Ba-thê-lê-my. Ngƣời ta cho rằng đây là biệt hiệu của Na-tha-na-ên, nguyên quán ở 

Ca-na, cách Na-xa-rét 3 dặm. Có lẽ do Ba-thê-lê-my giới thiệu mà Đức Chúa Jêsus 

đã đến dự tiệc cƣới. Theo truyền thoại, thì ông đã giảng Tin Lành ở xứ Parthie.  

Thô-ma. Một con sanh đôi ("Đi-đim" nghĩa là sanh đôi). Cẩn thận, hay suy nghĩ, 

hoài nghi, và hay buồn rầu. Theo truyền thoại, thì ông đã hầu việc Chúa ở các xứ 

Sy-ri, Parthie, Ba-tƣ và Ấn-độ. 

Gia-cơ. Con của A-phê. Cũng gọi là "nhỏ" (Mac Mc 15:40), có lẽ vì vóc giạc ông 

thấp nhỏ. Theo truyền thoại, thì ông đã giảng ở xứ Pa-lét-tin và Ai-cập. 

Tha-đê. Ngƣời ta cho rằng Tha-đê chính là Giu-đe, con của Gia-cơ, một vài bản 

cảo lại gọi ông là Lê-ba-út. Theo một truyền thoại, ông đã đƣợc cử đi thăm 

Abgarus, vua thành Edesse, rồi đi tới các xứ Sy-ri, Ả-rập và Mê-sô-bô-ta-mi. 

Si-môn, thuộc phái "Xê-lốt" (theo tiếng Hi-lạp), hoặc "ngƣời Ca-na-an (theo tiếng 

Araméen). Chúng ta chẳng biết chi hết về ông nầy. Phái "Xê-lốt" là một phe quốc 

gia nhiệt cuồng, trực tiếp đối lập với bọn thâu thuế. Đức Chúa Jêsus chọn một 

ngƣời thâu thuế và một ngƣời Xê-lốt, thuộc hai phái cừu địch chí tử, khiến họ trở 

nên anh em trong Ngài và trong công việc Ngài. 

Giu-đa Ích-ca-ri -ốt. Kẻ phản Chúa. Nguyên quán ở Kê-ri-giốt, một thành thuộc xứ 

Giu-đê (Gie Gr 48:24). Đây là Sứ đồ duy nhứt không phải là ngƣời xứ Ga-li-lê. 

Tánh nết hà tiện và gian trá. Trông mong đƣợc phần thƣởng lớn khi Chúa ngự trên 

ngôi Đa-vít. Thất vọng khi thấy giấc mộng trần gian của mình tiêu tan. Sau khi 

phạm trọng tội đáng gớm ghét, hắn thắt cổ tự tử, rồi té xuống, nứt bụng, ruột đổ ra 

hết. Tại sao Đức Chúa Jêsus chọn hắn, -- đó là một sự bí mật của thiên cơ mà ta 

không sao cắt nghĩa đƣợc. 

Mac Mc 3:20-30. Tội lỗi không thể tha thứ. -- Xem ở Mat Mt 12:24-37. 

Mac Mc 3:31-35. Mẹ và anh em Ngài. -- Xem ở Mat Mt 12:46-50. 

Mac Mc 4:1-25. Thí dụ về ngƣời gieo giống. -- Xem ở Mat Mt 13:1-23. 

Mac Mc 4:30-34. Hột cải. -- Xem ở Mat Mt 13:31-32.  
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Mac Mc 4:26-29 -- Thí dụ về hột giống lớn lên  

Ngƣời ta thƣờng trông mong rằng Nƣớc của Đấng Mê-si sẽ đƣợc thành lập, có 

vinh quang và hùng cƣờng làm cho thế giới rúng động. Thí dụ nầy có nghĩa rằng 

Nƣớc ấy ban đầu sẽ rất nhỏ, và mở mang rất chậm chạp, lâu lắc, êm lặng, kín giấu 

không ai ngờ, song cũng không ai chống cự đƣợc, và cứ tấn tới cho đến kỳ gặt hái.  

4:35-41 -- Dẹp yên cơn bão  

Cũng có chép ở Mat Mt 8:23-27; LuLc 8:22-25. Trong chiếc thuyền chòng chành, 

nghiêng ngửa, các môn đồ băn khoăn và khủng khiếp, nhƣng Đức Chúa Jêsus ngủ 

yên. Ngài cần chi phải sợ hãi? Ngài đã dự phần tạo nên sóng, gió. Chúng ta hết sức 

muốn biết những phƣơng thức và quyền năng mầu nhiệm kèm theo lời Ngài phán 

để dẹp yên các luồng nƣớc đang cuồng loạn! Chúa đã quở trách các môn đồ nặng 

nề biết bao! "Tại sao các ngƣơi sợ hãi? Đức tin các ngƣơi đâu? Trong lúc Ta ở đây, 

có tai họa nào xảy đến cho các ngƣơi đƣợc chăng?"  

Mat Mt 5:1-20 -- Ngƣời Giê-ra-sê bị quỉ ám  

Cũng có chép ở 8:28-34; LuLc 8:26-37. Ma-thi-ơ nói là hai ngƣời Ga-đa-ra. Mác 

và Lu-ca nói là ngƣời Giê-ra-sê. Ngƣời ta bảo rằng miền Giê-ra-sê chính là khu 

hoang tàn ngày nay gọi là "Kerza" (Kersa, Gergesa ). Xem bản đồ ở dƣới Mac Mc 

6:45-52. Ngƣời ta cho rằng Ga-đa-ra ở quá về phía Nam, gần góc Đông nam của 

biển, và là một thành phố lớn hơn lấy tên đặt cho cả miền phụ cận. Giê-ra-sê là một 

làng đặc biệt, và biến cố nầy đã xảy ra gần đó. Nó cách cửa sông Giô-đanh chừng 5 

dặm. Ngay phía Nam làng nầy có chỗ duy nhứt mà các ngọn đồi dốc gần sát mặt 

nƣớc (Mat Mt 8:32). 

Ma-thi-ơ nói rằng có hai ngƣời bị quỉ ám. Mác và Lu-ca chỉ chép có 1 ngƣời, có lẽ 

vì ngƣời nầy điên cuồng và hung hăng hơn ngƣời kia và là phát ngôn nhân. Anh ta 

là một ngƣời điên nguy hiểm, dữ tợn, có sức mạnh vô biên, ở lõa lồ giữa các mồ 

mả và trong đồng vắng, tự đánh bầm mình và kêu la đau đớn. 

Có rất nhiều quỉ ở trong 2 ngƣời nầy, cả một "quân đội," có lẽ phần nhiều chúng ở 

trong ngƣời hung hăng hơn. Có 2000 con heo, và có lẽ rất ít là có chừng ấy quỉ. 

Chúng lập tức nhìn nhận quyền hành của Đức Chúa Jêsus. 

Hãy chú ý: Bọn quỉ thích ở trong bầy heo hơn là về nơi ở của chúng. Nhƣng chẳng 

bao lâu, chúng cũng phải về đó. 

Chúng có thể cai trị 2 ngƣời kia, nhƣng không thể cai trị bầy heo. Chúng không 

đùa bầy heo xuống biển. Hoặc heo, hoặc quỉ, đều chẳng muốn xuống biển; nhƣng 

bầy heo bị quỉ nhập, đã hoảng hốt, và không tự chế đƣợc trên sƣờn đồi dốc. Một 

khi đã cất bƣớc rồi, chúng không dừng lại đƣợc nữa. 

Cũng hãy chú ý điều nầy: Thổ dân muốn Đức Chúa Jêsus dời khỏi xứ họ, dầu Ngài 

chữa lành ngƣời điên cho họ, nhƣng trong hành động ấy, Ngài đã diệt mất bầy heo 

của họ. Họ nghĩ đến bầy heo hơn là nghĩ đến đồng bào mình. Bọn ngƣời nầy chƣa 

chết hết đâu. 
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Đức Chúa Jêsus bảo ngƣời nầy hãy đi ra nói về mình đã đƣợc chữa lành (câu 19). 

Ngài đã truyền lịnh cho ngƣời phung chớ nói gì về việc mình đƣợc chữa lành (Mat 

Mt 8:4). Ngài cũng truyền lịnh ấy cho 2 ngƣời mù (Mat Mt 9:29) và cho nhiều 

ngƣời khác mà Ngài đã chữa lành tại xứ Ga-li-lê (Mat Mt 12:16). 

Lý do khác nhau nhƣ vậy là vì ở Giê-ra-sê, ngƣời ta chƣa biết Ngài bao nhiêu, còn 

ở xứ Ga-li-lê, thì sự quảng cáo cho Ngài đã quá mức, và đã có những phong trào 

quần chúng toan tôn Ngài làm một Vua chánh trị.  

Các quỉ  

Kinh Thánh chép rằng một số rất đông ngƣời mà Đức Chúa Jêsus chữa lành đã "bị 

quỉ ám" (có bản dịch là: "bị các ma quỉ ám"). Xem Mat Mt 4:24, 8:16, 9:32, 12:24, 

26, 43 Mac Mc 1:24, 32, 34 3:11, 12 LuLc 4:41; 6:18; v.v... 

Quỉ là gì? Thật có quỉ chăng? Hay là Đức Chúa Jêsus cùng các tác giả Tân Ƣớc nói 

nhƣ vậy vì ngƣời ta thƣờng tin rằng những kẻ bị đau ốm, hoạn nạn đều ở dƣới 

quyền kiểm soát của tà linh, và Chúa cùng các tác giả ấy không chút cố gắng sữa 

chữa sự sai lầm của dân chúng đó? 

Trong 4 sách Tin Lành có mô tả rằng các quỉ biết Đức Chúa Jêsus là Con Đức 

Chúa Trời; rằng chúng thuộc về nƣớc của Sa-tan, trải qua những chỗ không có 

nƣớc, chờ đợi sự đau đớn nơi vực sâu, và thích ở trong bầy heo hơn là đi đến chỗ 

dành cho chúng. Nhiều quỉ có thể ở trong một ngƣời. Chúng nói và nhìn nhận rằng 

chúng có cá tánh và tri giác đặc biệt, phân cách hiển nhiên với ngƣời bị chúng ám. 

Chúng run rẩy chờ đợi ngày phán xét. Đức Chúa Jêsus không chú ý đến chúng, 

song chỉ chú ý đến những ngƣời bị chúng khuấy khỏa và làm cho đau đớn. 

Chỉ có một vài trƣờng hợp tật bịnh bị gán cho quỉ ám. Trong một trƣờng hợp, 

chúng làm cho một ngƣời hóa điên; một ngƣời khác bị chúng làm cho câm; một 

ngƣời khác bị chúng làm cho đui và câm; một ngƣời khác bị chúng làm cho nổi 

kinh phong. Đó là hiệu quả do quỉ ám. 

Dƣờng nhƣ có các "quỉ dữ" (LuLc 7:21), "tà ma" (Mac Mc 1:27), "thần lừa dối" 

(ITi1Tm 4:1), "thiên sứ đã phạm tội" (IIPhi 2Pr 2:4), "quỉ sứ của ma quỉ" (Mat Mt 

25:41). Chúng đƣợc tổ chức thành "chủ quyền," "thế lực," và là "vua chúa của thế 

gian mờ tối nầy," là "thần dữ ở các miền trên trời," và ngƣời ta phải giao chiến với 

chúng luôn luôn (Mat Mt 12:43, 45; 25:41; IIPhi 2Pr 2:4; Eph Ep 6:12). 

Kinh Thánh ngụ ý khá rõ ràng rằng "ngƣời bị quỉ ám" không phải chỉ điên mà thôi, 

song còn ở vào trƣờng hợp "cá tánh bị xâm lăng," và bất cứ phát xuất từ đâu và có 

bổn chất nào, quỉ cũng là những thần dữ thật nhập vào và làm khổ một số ngƣời 

bằng cách nầy hoặc cách khác. 

Ngƣời ta tƣởng rằng đang khi Đức Chúa Jêsus ở trên mặt đất, Đức Chúa Trời đã 

cho phép ma quỉ đặc biệt ra tay nghịch cùng Đức Chúa Jêsus, để chứng tỏ rằng 

quyền phép của Ngài lan đến tận thế giới vô hình. Đức Chúa Jêsus đang hủy diệt 

đế quốc của Bê-ên-xê-bun và các quỉ sứ nó. Chúng nghe đến Danh Ngài, hoặc ở 
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trƣớc mặt Ngài, thì chịu không nổi. Nếu tin Ngài, thì ta đƣợc che chở khỏi bất cứ 

tai họa nào mà chúng có thể gây nên. 

Căn cứ vào những việc thỉnh thoảng xảy ra trên thế gian nầy, ta hầu nhƣ có thể 

nghĩ rằng cả đến ngày nay, ngƣời ta cũng vẫn bị quỉ ám.  

Mac Mc 5:21-43 -- Con gái Giai-ru đƣợc sống lại  

Các Phép Lạ Của Đức Chúa Jêsus  

Không kể những sự phát hiện siêu nhiên, tỉ nhƣ thiên sứ báo tin, sự giáng sanh bởi 

nữ đồng trinh, ngôi sao dẫn đƣờng các bác sĩ, Đức Chúa Jêsus đi qua các đám dân 

cừu địch, dẹp sạch Đền thờ, hóa hình, bọn lính té sấp, màn tối tăm khi Ngài bị 

đóng đinh vào Thập tự giá, bức màn bị xé hai, mồ mả mở ra, cơn động đất, Đức 

Chúa Jêsus sống lại, các thiên sứ hiện ra, v.v., -- Kinh Thánh còn chép 35 phép lạ 

mà Đức Chúa Jêsus đã làm.  

17 phép lạ chữa lành thân thể:  

 Con quan thị vệ đƣợc chữa lành tại Ca-bê-na-um (GiGa 4:46-54). 

 Ngƣời bịnh đƣợc chữa lành tại Giê-ru-sa-lem (GiGa 5:1-19). 

 Bà gia của Phi-e-rơ đƣợc chữa lành tại Ca-bê-na-um (Mat Mt 8:14-17; Mac Mc 

1:29-31; LuLc 4:38, 39). 

 Một ngƣời phung (Mat Mt 8:2-4; Mac Mc 1:40-45; LuLc 5:12-15). 

 Một ngƣời bại (Mat Mt 9:2-8; Mac Mc 2:3-12; LuLc 5:17-26). 

 Ngƣời teo tay (Mat Mt 12:9-14; Mac Mc 3:1-6; LuLc 6:6-11). 

 Đầy tớ của viên bách nhân đội trƣởng (Mat Mt 8:5-13; LuLc 7:1-10). 

 Hai ngƣời mù (Mat Mt 9:27-31). 

 Ngƣời câm và điếc đƣợc chữa lành (Mac Mc 7:31-37). 

 Ngƣời mù ở Bết-sai-đa (Mac Mc 8:22-26). 

 Ngƣời mù ở thành Giê-ru-sa-lem (GiGa 9:1-41). 

 Ngƣời đờn bà mang bịnh 18 năm (LuLc 13:10-17). 

 Ngƣời đờn bà mất huyết (Mat Mt 9:20-22; Mac Mc 5:25-34; LuLc 8:43-48). 

 Ngƣời mắc bịnh thủy thũng (LuLc 14:1-6). 

 Mƣời ngƣời phung (LuLc 17:11-19). 

 Ngƣời mù tên là Ba-ti-mê (Mat Mt 20:29-34; Mac Mc 10:46-52; LuLc 

18:35-43). 

 Tai của Man-chu (LuLc 22:50-51).  

9 phép lạ trên các sức mạnh thiên nhiên:  

 Nƣớc biến thành rƣợu tại Ca-na (GiGa 2:1-11). 

 Đánh cá gần Ca-bê-na-um (LuLc 5:11). 

 Dẹp yên cơn bão (Mat Mt 8:23-27; Mac Mc 4:35-41; LuLc 8:22-25). 

 Cho 5000 ngƣời ăn no nê (Mat Mt 14:13-21; Mac Mc 6:34-44; LuLc 9:11-17; 
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GiGa 6:1-14). 

 Đức Chúa Jêsus đi trên mặt nƣớc (Mat Mt 14:22-23; Mac Mc 6:45-52; GiGa 

6:19). 

 Cho 4000 ngƣời ăn no nê (Mat Mt 15:32-39; Mac Mc 8:1-9). 

 Tiền đóng thuế (Mat Mt 17:24-27). 

 Cây vả bị khô héo (Mat Mt 21:18-22; Mac Mc 1:12-14, 20-26). 

 6 lần chữa ngƣời bị quỉ ám (xem ở dƣới 5:1-20): 

 Một ngƣời bị quỉ ám ở trong nhà hội, tại Ca-bê-na-um (Mac Mc 1:21-28; LuLc 

4:31-37). 

 Một ngƣời bị quỉ ám hóa câm và điếc (Mat Mt 12:22; LuLc 11:14). 

 Những ngƣời Giê-ra-sê bị quỉ ám (Mat Mt 8:28-34; Mac Mc 5:1-20; LuLc 

8:26-39). 

 Một ngƣời bị quỉ ám, hóa câm (Mat Mt 9:32-34). 

 Con gái của ngƣời đờn bà Sy-rô-phê-ni-xi (Mat Mt 15:21-28; Mac Mc 7:24-30). 

 Đứa con trai bị kinh phong (Mat Mt 17:14-21; Mac Mc 9:14-29; LuLc 9:37-43).  

3 ngƣời đƣợc sống lại từ trong kẻ chết:  

 Con gái Giai-ru, tại Ca-bê-na-um (Mat Mt 9:18-26; Mac Mc 5:22-43; LuLc 

8:41-56). 

 Con trai bà góa ở Na-in (LuLc 7:11-15). 

 La-xa-rơ, tại Bê-tha-ni (GiGa 11:1-44). 

Những phép lạ khác. -- Ngoài 35 phép lạ kể rõ trên đây, Đức Chúa Jêsus còn làm 

vô số phép lạ khác, thuật lại nhƣ dƣới đây: 

 Tại Giê-ru-sa-lem, "có nhiều ngƣời thấy phép lạ Ngài làm, thì tin Danh Ngài" 

(GiGa 2:23). 

 "Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ..., chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân" (Mat Mt 

4:23; 9:35). 

 Từ các xứ Sy-ri, Ga-li-lê, và Đê-ca-bô-lơ, "ngƣời ta bèn đem cho Ngài mọi 

ngƣời đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại 

xuội, thì Ngài chữa cho họ đƣợc lành cả" (Mat Mt 4:24). 

 Ma-ri Ma-đơ-len đƣợc Ngài trừ cho 7 quỉ (LuLc 8:2). 

 Tại Ca-bê-na-um, "ai nấy có ngƣời đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; 

Ngài đặt tay lên từng ngƣời mà chữa cho họ" (4:40). 

 Gần bờ biển Ga-li-lê, "có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ 

què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dƣới chơn Đức Chúa Jêsus, thì Ngài 

chữa cho họ đƣợc lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm đƣợc nói, kẻ tàn tật đƣợc khỏi, kẻ 

què đƣợc đi, kẻ đui đƣợc sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời 

của dân Y-sơ-ra-ên (Mat Mt 15:30, 31). 

 "Khi Ngài... đến xứ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng... chạy khắp cả miền đó, khiêng 

những kẻ đau nằm trên giƣờng, hễ nghe Ngài ở đâu, thì đem đến đó. Ngài đến nơi 
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nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, ngƣời ta đem ngƣời đau để tại các chợ, 

và xin Ngài cho phép mình ít nữa, đƣợc rờ đến trôn áo Ngài: những kẻ đã rờ đều 

đƣợc lành bịnh cả" (Mac Mc 6:53-56). 

 "Đức Chúa Jêsus... đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều 

đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó" (Mat Mt 19:1-2). 

 "Đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển 

Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho đƣợc chữa lành bịnh mình. Những 

kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều đƣợc lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, 

vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi ngƣời" (LuLc 6:17-19). 

 "Cả thành nhóm lại trƣớc cửa, Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và 

đuổi nhiều quỉ" (Mac Mc 1:32-34). 

 "Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng ngƣời ta cứ từng 

việc mà chép hết, thì ta tƣởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách ngƣời 

ta chép vậy" (GiGa 21:25). 

Phƣơng pháp làm phép lạ. -- Những phép thƣờng thực hiện bởi hành động ý chí 

của Đức Chúa Jêsus, hoặc bởi lời Ngài phán; thỉnh thoảng bởi Ngài rờ tới bịnh 

nhân, hoặc đặt tay trên họ. Một đôi lần Ngài đã dùng nƣớc miếng. 

Mục đích của các phép lạ. -- Các phép lạ của Đức Chúa Jêsus ngụ ý thi hành quyền 

Tạo-hóa." Nó thích hợp với căn nguyên lạ lùng, bổn tánh vô tội, và đạo đức trọn 

vẹn của Ngài." Đó là một cách Đức Chúa Trời chánh thức hóa sứ mạng của Đức 

Chúa Jêsus. Ngài phán rằng nếu Ngài không làm những việc mà chƣa ai từng làm, 

thì họ chẳng có tội chi hết (GiGa 15:24). Nhƣ vậy, tỏ ra rằng Ngài kể các phép lạ 

của Ngài là bằng cớ chứng quyết Ngài từ Đức Chúa Trời mà đến. Lại nữa, các 

phép lạ của Ngài là cách tự nhiên biểu thị lòng Ngài thƣơng xót loài ngƣời đau 

khổ.  

Mac Mc 6:1-6 -- Thăm viếng thành Na-xa-rét  

Cũng có chép ở Mat Mt 13:54-58. Đây dƣờng nhƣ Ngài ghé thăm thành Na-xa-rét 

lần thứ hai sau khi bắt đầu chức vụ công khai, chừng một năm sau cuộc ghé thăm 

chép ở LuLc 4:16-30. Hãy chú ý rằng Đức Chúa Jêsus có 4 em trai và một vài "em 

gái." Lúc đó, họ chƣa tin Ngài (GiGa 7:5). Sau đó, họ tin Ngài, và theo ý kiến 

thông thƣờng, thì hai em trai Ngài, là Gia-cơ và Giu-đe, đã trứ tác hai thƣ tín mang 

tên của họ. Con hai em trai khác là Giô-sép và Si-môn. 

Mac Mc 6:7-13. 12 Sứ đồ đƣợc sai đi. -- Xem ở Mat Mt 10:1-42. 

Mac Mc 6:14-29. Giăng Báp-tít bị chém đầu. -- Xem ở LuLc 3:1-20. 

Mac Mc 6:30-44. Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê. -- Xem ở GiGa 6:1-14. 

Mac Mc 6:45-52. Đức Chúa Jêsus đi trên đi mặt nƣớc. -- Xem GiGa 6:15-21. 

Biển Ga-li-lê. -- Dài 13 dặm, rộng 7 dặm. Thấp hơn mặt biển 680 bộ. Chung quanh 

có những đồi cao chừng 100 thƣớc tây. Bờ biển rộng đổ đồng chừng nửa dặm, trừ 

ra ở phía Tây bắc (tại đây đồng bằng Ghê-nê-xa-rết rộng chừng 4 dặm), ở phía Bắc 
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(tại đây sông Giô-đanh chảy vào biển), và ở phía Nam (tại đây sông Giô-danh lìa 

khỏi biển). Ngày nay, các ngọn đồi nầy trơ trụi, nhƣng đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, 

có rừng rậm, ấy là theo lời của sử gia Josèphe. Bờ biển có ngƣời ở rất đông đúc. 

Có 10 thành, mỗi thành không dƣới 15.000 dân. Chung quanh biển có một dãy nhà 

cửa hầu nhƣ không hề đứt quãng. Bờ biển phía Tây phì nhiêu cực điểm. Khí hậu về 

mùa đông ôn hòa. Có trồng trọt đủ thứ cây cối của nhiệt đới. Tháng nào cũng có 

thổ sản. Ngoài nghề nông và trồng cây trái, còn có kỹ nghệ nhuộm vải, thuộc da, 

đóng thuyền, đánh cá và phơi cá cho khô. Biển có nhiều cá, xuất cảng đi khắp đế 

quốc La-mã. Miền Bắc biển Ga-li-lê là "sân khấu" chính cho chức vụ của Đức 

Chúa Jêsus trên mặt đất. Đây là đất thánh đời đời, vì tại đây, Đức Chúa Trời mặc 

hình Ngƣời đã sống giữa ngƣời ta. Truyện tích nầy là tài liệu kỳ diệu hơn hết trong 

sử ký nhân loại.  

Bản đồ số 47  

Thời Gian Từ Lúc Chúa Cho 5000 Ngƣời  

Ăn No Nê Tới Lúc Ngài Hóa Hình  

(Mac Mc 6:53-8:26; Mat Mt 14:34-16:12) 

Trong đời Đức Chúa Jêsus, đây là một thời gian (từ 6 đến 8 tháng) mà ta ít biết các 

chi tiết. Chỉ có Ma-thi-ơ và Mác chép về thời gian nầy; Mác chép đầy đủ hơn ít 

nhiều. Lu-ca đi thẳng từ việc Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê tới sự Hóa Hình (Mac 

Mc 9:17, 18). Giăng đi thẳng từ lúc Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê tới lúc Ngài 

viếng thăm thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Lều tạm, 6 tháng sau (GiGa 6:71; 

7:1). 

Do một vài chi tiết mà ta đƣợc biết, thì phần lớn 6 hoặc 8 tháng nầy, Chúa ở ngoài 

xứ Ga-li-lê, nghĩa là Ngài tới các miền Ty-rơ, Si-đôn, Đê-ca-bô-lơ và Sê-sa-rê 

Phi-líp, phần nhiều là dân ngoại. Đê-ca-bô-lơ là miền ở phía đông biển Ga-li-lê, 

chạy về phía Bắc tới thành Đa-mách. Nó ở dƣới quyền cai trị của Phi-líp, là một 

vua nhơn đức, công bình, không có lý do đặc biệt nào để chống đối Đức Chúa 

Jêsus. Hê-rốt là vua xứ Ga-li-lê. Ông vừa mới giết Giăng Báp-tít, và bắt đầu nhìn 

Đức Chúa Jêsus bằng con mắt nghi ngờ, nhứt là sau khi nhân dân đã xây bỏ Ngài 

vì cớ phép lạ cho 5000 ngƣời ăn no nê (xem ở GiGa 6:1-71).  

Mac Mc 6:53-56 -- Các đoàn dân đông ở miền Ghê-nê-xa-rết  

Cũng có chép ở Mat Mt 14:34-36. Ghê-nê-xa-rết là đồng bằng dọc theo bờ biển 

phía Nam thành Ca-bê-na-um. Dƣờng nhƣ khi Đức Chúa Jêsus đã cho 5000 ngƣời 

ăn no nê, thì ngày hôm sau, Ngài giải thích cho dân chúng thành Ca-bê-na-um biết 

tánh chất của sứ mạng Ngài, và có nhiều ngƣời đã lìa bỏ Ngài (GiGa 6:66). Bấy 

giờ, Ngài đi về phía Nam, tới Ghê-nê-xa-rết, tại đó có rất đông ngƣời tụ tập, và 

Ngài chữa lành cho họ.  
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Mac Mc 7:1-23 -- Ngƣời Pha-ri-si và sự bị ô uế  

Cũng có chép ở Mat Mt 15:1-20. Bọn cầm quyền tại thành Giê-ru-sa-lem đã quyết 

định giết Đức Chúa Jêsus. Chắc hẳn họ đã nghe về Ngài không đƣợc nhân dân xứ 

Ga-li-lê kính mộ nhƣ trƣớc; họ bèn cử một phái đoàn Pha-ri-si đi thúc đẩy chiến 

dịch tuyên truyền, hy vọng làm cho Ngài càng bị môn đồ duồng bỏ, vì có lẽ nhiều 

môn đồ Ngài cũng giữ cổ phong giống nhƣ ngƣời Pha-ri-si. Sự rửa tay nói đến ở 

đây không phải vì mục đích vệ sinh, nhƣng hoàn toàn là một nghi lễ tôn giáo 

không do Luật pháp truyền dạy, nhƣng do các thầy thông giáo bày đặt ra. Đức 

Chúa Jêsus phán bảo họ rằng các nghi lễ nhƣ vậy chẳng có giá trị gì, và sự ô uế 

thật ở trong lòng; rồi Ngài thẳng thắn tố cáo họ dùng cổ phong phát xuất từ loài 

ngƣời mà làm cho Lời Đức Chúa Trời hóa ra trống rỗng. Lời Ngài phán áp dụng 

trực tiếp cho nhiều thói tục đã xen vào trong Hội Thánh trải qua các thế kỷ. Kỳ lạ 

thay, nhiều thủ lãnh Hội Thánh đã dùng mƣu mẹo và tài khéo, cố làm cho các nghi 

thức và thói tục của họ giống nhƣ Lời Đức Chúa Trời, mặc dầu ta biết nó hoàn toàn 

do loài ngƣời mà ra! Họ làm tôi mọi cho cổ phong và coi nhẹ Lời Đức Chúa Trời 

là dƣờng nào!  

Mac Mc 7:24-30 -- Ngƣời đờn bà Sy-rô-phê-ni-xi  

Cũng có chép ở Mat Mt 15:21-28. Sách Ma-thi-ơ chép bà là "ngƣời đờn bà xứ Ca- 

na-an." Ngƣời Phê-ni-xi vốn là dòng giống Ca-na-an. Xứ Phê-ni-xi cách thành 

Ca-bê-na-um chừng 50 dặm về phía Bắc, ở ngoài lãnh thổ Do-thái, trong một miền 

dân ngoại; đây cũng là khu vực mà Ê-li đã đƣợc sai đến cùng ngƣời đờn bà ở thành 

Sa-rép-ta (IVua 1V 17:9). Đức Chúa Jêsus thật không có ý gọi bà là "chó" (câu 

27), nhƣng Ngài chỉ phát biểu cái điều ở trong trí óc của môn đồ. Bà bền đỗ, khiêm 

cung và có đức tin, nên đã đƣợc nhƣ lời mình cầu xin. Xem ở dƣới LuLc 18:1-8.  

Mac Mc 7:31-37 -- Chữa lành một ngƣời câm và điếc  

Đức Chúa Jêsus từ miền Ty-rơ và Si-đôn trở về; Ngài đã đi tẻ ra đó ít lâu để tránh 

sự quảng cáo. Ngài đi về phía Đông và phía Nam, qua miền Đê-ca-bô-lơ, tới phía 

Đông biển Ga-li-lê. Trong trƣờng hợp chữa bịnh nầy, Đức Chúa Jêsus đã dùng 

nƣớc miếng. Ngƣời ta thƣờng cho rằng nƣớc miếng có hiệu lực chữa bịnh. Thƣờng 

thì Ngài làm phép lạ chỉ bởi phán một lời. Lúc nầy Ngài trở lại miền mà trƣớc đây 

mấy tuần lễ, họ toan tôn Ngài làm Vua. Vậy, Ngài bảo ngƣời nầy hãy làm thinh để 

tránh sự quảng cáo.  

8:1-9 -- Cho 4000 ngƣời ăn no nê  

Cũng có chép ở Mat Mt 15:19-39. Chỗ Chúa làm phép lạ nầy cũng gần nơi Ngài đã 

cho 5000 ngƣời ăn no nê mấy tuần lễ trƣớc. Ma-thi-ơ thêm rằng đây là nhằm lúc 

Ngài đã chữa lành các đoàn dân đông. Dân xứ Ga-li-lê chắc đã hay tin Đức Chúa 

Jêsus đã trở về địa phận họ.  
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Mac Mc 8:10-21 -- "Men của ngƣời Pha-ri-si " 

Cũng có chép ở Mat Mt 16:1-12. Việc nầy xảy ra ở Đa-ma-nu-tha (câu 10). 15:39 

chép là Ma-ga-đan, quê hƣơng của Ma-ri-Ma-đơ-len, tức là một thành ở trong xứ 

Đa-ma-nu-tha, trên bờ trung tây của biển Ga-li-lê (xem bản đồ 47 ở dƣới Mac Mc 

6:45-52). Đức Chúa Jêsus vừa mới trở về xứ Ga-li-lê, thì bọn thù nghịch Ngài đã 

dùng mọi mƣu chƣớc có thể nghĩ ra để làm cho Ngài mất giá trị trƣớc mặt dân 

chúng. 

Họ "xin một dấu lạ." Trải qua 2 năm, Đức Chúa Jêsus đã liên tiếp chữa lành hàng 

bao nhiêu ngƣời mắc đủ thứ tật bịnh. Ngài cũng đã cho 5000 ngƣời, rồi 4000 ngƣời 

ăn no nê. Vậy mà họ vẫn còn xin một "dấu lạ" (xem ở Mat Mt 12:38-45). Đức 

Chúa Jêsus bảo họ rằng họ muốn thấy một dấu lạ ngoài mọi việc Ngài đã làm, thì 

chứng tỏ họ là "dòng dõi hung ác, gian dâm" (Mat Mt 12:39), nghĩa là lòng họ đã 

đƣợc tạo nên cho Đức Chúa Trời; nhƣng lại liên hiệp với thói tục đời nầy. Ngài 

cũng phiền vì môn đồ chậm hiểu ý nghĩa thiêng liêng của các phép lạ Ngài đã làm, 

và vì họ rõ ràng có cơ chịu ảnh hƣởng chủ nghĩa duy vật của ngƣời Pha-ri-si (câu 

7-12).  

Mac Mc 8:22-26 -- Ngƣời mù đƣợc chữa lành  

Việc nầy xảy ra ở Bết-sai-đa, quê hƣơng của Phi-e-rơ, là nơi Đức Chúa Jêsus đã 

làm nhiều phép lạ (Mat Mt 11:21), và gần đó Ngài đã cho 5000 ngƣời ăn no nê. 

vậy nên Ngài bảo ngƣời nầy hãy tránh sự quảng cáo không cần thiết. 

Mac Mc 8:27-30. Lời xƣng nhận của Phi-e-rơ. -- Xem ở Mat Mt 16:13-20. 

Mac Mc 8:31-33. Chúa phán trƣớc về Ngài chịu thƣơng khó. -- Xem ở 9:30-32. 

8:34-9:1. Giá phải trả để làm môn đồ Chúa. -- Xem ở LuLc 14:25-35.  

Mac Mc 9:2-13 -- Đức Chúa Jêsus hóa hình  

Việc nầy cũng có chép ở Mat Mt 17:1-13 và LuLc 9:26-36. Ngƣời ta cho rằng Đức 

Chúa Jêsus đã hóa hình trên núi Hẹt-môn, ít ngày trƣớc khi Ngài dời khỏi xứ 

Ga-li-lê lần chót, tức là chừng 4 hoặc 6 tháng trƣớc khi Ngài chịu chết (xem ở 

9:31). Một trong những mục đích của sự Hóa hình là để làm vững đức tin của ba 

môn đồ thủ lãnh nơi thần tánh của Đấng Christ, ngõ hầu họ có thể đối phó với 

những ngày hoạn nạn gần xảy đến. Phi-e-rơ không bao giờ quên cảnh trạng đó. Nó 

khiến ông cảm thấy vững chắc khi ông phải hiến thân tuận đạo mấy chục năm sau 

(IIPhi 2Pr 1:14-18). Nó cũng là một lời chứng vĩ đại, tuyệt vời, trực tiếp từ Thiên 

đàng, rằng Đức Chúa Jêsus là ĐẤNG mà mọi lời tiên tri Cựu Ƣớc qui tụ và đƣợc 

ứng nghiệm trong Ngài.  

Mac Mc 9:14-29 -- Đứa con trai bị kinh phong  

Cũng có chép ở Mat Mt 17:14-19 và LuLc 9:37-42. Đây là một trƣờng hợp bị quỉ 

ám nặng nề, làm cho các môn đồ không lối trở tay. Xem ở Mac Mc 5:1-20.  
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Mac Mc 9:30-32 -- Chúa lại dự ngôn về Ngài chịu thƣơng khó  

Cho tới lúc Phi-e-rơ xƣng nhận Ngài là Đấng Christ, thì Đức Chúa Jêsus vẫn tránh 

không nói đến vấn đề Ngài sắp phải chịu chết. Lúc bắt đầu chức vụ, Ngài đã ngụ ý 

phán với Ni-cô-đem điều ấy (GiGa 3:14). Bây giờ, gần tới lúc Ngài bị đóng đinh 

trên Thập tự giá, thì Ngài bắt đầu phán rõ điều ấy với họ. Họ không thể tin nhƣ 

vậy. Họ chắc rằng đó chỉ là một thí dụ có ý nghĩa mầu nhiệm. Hãy xem lời chú giải 

Ma-thi-ơ, đoạn 10. Giữa lúc Phi-e-rơ xƣng nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và 

lúc Ngài tới thành Giê-ru-sa-lem, thì Ngài dƣờng nhƣ đã phán với họ 5 lần về Ngài 

phải chịu thƣơng khó, theo nhƣ Kinh Thánh đã chép dƣới đây: -- 

Lần thứ nhứt, sau khi Phi-e-rơ xƣng nhận (Mat Mt 16:21; Mac Mc 8:31; LuLc 

9:22). 

Lần thứ hai, sau khi Ngài hóa hình (Mat Mt 17:9, 12; Mac Mc 9:9, 12). 

lần thứ ba, sau khi Ngài chữa lành đứa con trai bị kinh phong (LuLc 9:44). 

Lần thứ tƣ, khi Ngài đi qua xứ Ga-li-lê (Mat Mt 17:22-23; Mac Mc 9:31) 

Lần thứ năm, lúc Ngài gần tới thành Giê-ru-sa-lem (Mat Mt 20:17-19; Mac Mc 

10:32-34; LuLc 18:31-34). 

Mac Mc 9:33-37. "Ai là lớn hơn? ".-- Xem ở LuLc 9:46-48. 

Mat Mt 9:38-41. Ngƣời vô danh làm việc lạ lùng. -- Xem ở LuLc 9:49-50. 

Mat Mt 9:42-50. Những cớ làm cho vấp phạm. -- Một trong những cớ tích cao cả 

của tín đồ Đấng Christ là chúng ta phải cƣ xử làm sao hầu cho không một ai vì 

gƣơng xấu của ta mà bị hƣ mất. Đức Chúa Jêsus phán điều nầy nhiều lần, trong 

những trƣờng hợp khác nhau (Mat Mt 18:7-14; LuLc 17:1-10), và Ngài nhấn mạnh 

rằng địa ngục là một nơi khủng khiếp biết bao!  

Chức Vụ Của Chúa Tại Xứ Pê-rê (Đoạn 10; xem ở 9:51) 

Mac Mc 10:1. Dời khỏi xứ Ga-li-lê. -- Xem ở LuLc 9:51.  

Bản đồ số 48 

Mac Mc 10:2-12. Câu hỏi về sự ly hôn. -- Xem ở Mat Mt 19:3-12. 

Mac Mc 10:13-16. Con trẻ. -- Xem ở LuLc 18:15-17. 

Mac Mc 10:17-31. Vị quan trẻ tuổi, giàu có. -- Xem ở LuLc 18:18-30. 

Mac Mc 10:32-34. Chúa lại dự ngôn về sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở 9:30-32. 

10:35-45. Lời yêu cầu của Gia-cơ và Giăng. -- Xem ở Mat Mt 20:20-28. 

Mac Mc 10:46-52. Ngƣời mù tên là Ba-ti-mê. -- Xem ở LuLc 18:35-43.  

Tuần Lễ Cuối Cùng Của Đức Chúa Jêsus () 

11:1-11. Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. -- Xem ở Mat Mt 

21:1-11. 

Mac Mc 11:15-18. Dẹp sạch Đền thờ. -- Xem ở Mat Mt 21:12-17. 

Mac Mc 11:12-14, 19-26. Cây vả. -- Xem ở Mat Mt 21:23-27. 

Mac Mc 11:27-33. "Lấy quyền phép nào? ".-- Xem ở Mat Mt 21:23-27. 
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Mac Mc 12:1-12. Thí dụ về vƣờn nho. -- Xem ở Mat Mt 21:33-46.  

Mac Mc 12:13-17 -- Nộp thuế cho Sê-sa  

Cũng có chép ở Mat Mt 22:15-22 và LuLc 20:20-26. Đây là chúng cố gài bãy cho 

Đức Chúa Jêsus tuyên bố một lời để chúng có thể căn cứ vào đó mà tố cáo Ngài 

không trung thành với chánh phủ La-mã và nộp Ngài cho Phi-lát. Đảng Hê-rốt theo 

gia tộc vua Hê-rốt. Đảng Hê-rốt và ngƣời Pha-ri-si đồng mƣu nêu lên một vấn đề 

mà chúng mâu thuẫn nhau. Với một đòn tuyệt diệu, Đức Chúa Jêsus tuyên bố phân 

rẽ Hội Thánh với nhà nƣớc. Tín đồ Đấng Christ phải vâng phục chánh phủ của 

mình. Nhƣng chánh phủ không có quyền truyền cho công dân phải theo tôn giáo 

nào.  

Mac Mc 12:18-27 -- Câu hỏi về sự sống lại  

Cũng có chép ở Mat Mt 22:23-33 và LuLc 20:27-40. Đƣơng thời ấy, ngƣời 

Sa-đu-sê thuộc phái duy vật. Họ không đông, nhƣng có học thức, tiền của và thế 

lực. Họ không tin sự sống lại. Câu họ hỏi cốt để làm cho Đức Chúa Jêsus bị thất 

thế và là trƣờng hợp buộc phải có chủ nghĩa đa phu trên Thiên đàng. Đức Chúa 

Jêsus lập tức giải quyết vấn đề: Ngài phán rằng trên Thiên đàng không có cƣới gả. 

Rồi Ngài trƣng dẫn Kinh Thánh để tỏ ra rằng có sự sống lại.  

Mac Mc 12:28-34 -- Điều răn lớn  

Cũng có chép ở Mat Mt 22:34-40. Điều răn thứ nhứt mà Đức Chúa Jêsus ban bố ở 

đây, thì Ngài trƣng dẫn ở PhuDnl 6:4-5, còn điều răn thứ hai, thì Ngài trƣng dẫn ở 

LeLv 19:18. Hãy chú ý rằng Đức Chúa Jêsus đặt Đức Chúa Trời ở hàng nhứt và 

ngƣời ta ở hàng nhì. Điều quan trọng hơn hết ở đời là thái độ của chúng ta đối với 

Đức Chúa Trời. Mọi sự tùy thuộc điều đó. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành 

nhục thể. Ngài chỉ muốn một điều, là chúng ta yêu mến Ngài hơn cả chính sự sống 

của mình. Điều cuối mà Đức Chúa Jêsus muốn biết nơi Phi-e-rơ là: "Ngƣơi yêu TA 

chăng?", và Ngài đã hỏi ông câu đó 3 lần (GiGa 21:15, 16, 17).  

Mac Mc 12:35-37 -- "Con Đa-vít " 

Cũng có chép ở Mat Mt 22:41-46 và LuLc 20:41-44. Câu hỏi cốt nêu lên điểm nầy: 

Một ngƣời làm thế nào mà gọi con trai mình là Chúa đƣợc? Dầu đối với chúng ta, 

câu trả lời rất giản dị, nhƣng lại đã khiến họ làm thinh (Mat Mt 22:46). Đức Chúa 

Jêsus là một Nhà Biện chứng đại tài, có thể đối phó với sự ngụy biện của kẻ thù 

nghịch Ngài.  

Mac Mc 12:38-40. Tố cáo các thầy thông giáo. -- Xem ở Mat Mt 23:1-39.  

Mac Mc 12:41-44 -- Những đồng tiền của bà góa  

Cũng có chép ở LuLc 21:1-4. Việc nầy xảy ra ngay sau khi Đức Chúa Jêsus tố cáo 

các thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si một cách khủng khiếp. Đây là hành động 
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cuối cùng của Ngài ở trong Đền thờ, sau một ngày bận rộn tranh luận kịch liệt. 

Ngài để thì giờ nức tiếng khen ngợi bà già góa bụa đáng yêu quí nầy đã dâng hết 

của cải mình có. Rồi Ngài lìa khỏi Đền thờ, không bao giờ bƣớc vào đó nữa.  

Mac Mc 13:1-37. Diễn giảng về ngày tái lâm của Ngài. -- Xem ở Mat Mt 24:1-51 

Mac Mc 14:1-2 -- Mƣu giết Đức Chúa Jêsus  

Cũng có chép ở Mat Mt 21:1-5 và LuLc 22:1-2. Việc nầy xảy ra buổi tối thứ ba. 

Chừng 1 tháng trƣớc đó, sau khi Đức Chúa Jêsus kêu La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại, 

thì tòa Công luận đã quyết định dứt khoát rằng phải xử tử Đức Chúa Jêsus (GiGa 

11:53). Nhƣng vì Đức Chúa Jêsus đƣợc dân chúng kính mộ, nên khó mà giết Ngài 

(LuLc 22:2). Ngay ở thành Giê-ru-sa-lem, các đoàn dân đông đúc cũng đeo theo 

Ngài (Mac Mc 12:37; LuLc 19:48). Đêm thứ hai sau đó, cơ hội đã đến, do sự phản 

bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Trong một hành động đột ngột, hắn đã nộp Đức Chúa 

Jêsus cho chúng lúc đêm khuya, trong khi cả thành an giấc. Chúng vội vàng xin lên 

án Ngài trƣớc khi trời sáng; và đến sáng, trƣớc khi nhân dân thức dậy, chúng đã 

treo Ngài trên cây Thập tự (theo ý kiến của một vài giáo sƣ thần học).  

Mac Mc 14:3-9 -- Chúa đƣợc xức dầu tại Bê-tha-ni  

Cũng có chép ở Mat Mt 26:6-13 và GiGa 12:1-8. Việc nầy dƣờng nhƣ thật đã xảy 

ra buổi tối thứ bảy, trƣớc khi Đức Chúa Jêsus ngự vào thành Giê-ru-sa-lem một 

cách khải hoàn (GiGa 12:2, 12). Nhƣng Ma-thi-ơ và Mác thuật lại việc nầy chung 

với âm mƣu của các thầy tế lễ để làm khung cảnh cho sự đòi giá của Giu-đa . Lúc 

Đức Chúa Jêsus quở trách Giu-đa (GiGa 12:7) dƣờng nhƣ là lúc nó dứt khoát quyết 

định phản nộp Ngài. Xem thêm ở dƣới 12:1-8.  

Mac Mc 14:10-11 -- Giu-đa đòi giá  

Cũng có chép ở Mat Mt 26:14-16; và LuLc 22:3-6. Vai trò của nó là nộp Đức Chúa 

Jêsus cho chúng trong lúc không có mặt các đoàn dân đông đảo. Chúng không dám 

bắt Ngài tỏ tƣờng, kẻo bị nhân dân ném đá. Giu-đa dẫn chúng đến bắt Ngài tại một 

nơi Ngài ẩn dật kín đáo, sau khi cả thành đã đi ngủ. 

Đức Chúa Jêsus "biết từ lúc đầu" rằng Giu-đa sẽ phản nộp Ngài. Tại sao nó đƣợc 

lựa chọn, đó là một đƣờng lối mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 30 miếng bạc đáng 

giá chừng 1460 đồng Việt-nam, là giá bán một kẻ tôi mọi (XuXh 21:32). Có lẽ 

Giu-đa nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus sẽ dùng quyền phép lạ lùng của Ngài mà tự cứu 

thoát; hoặc có lẽ nó đã toan ép buộc Ngài phải tự tôn làm Vua. Nhƣng trong con 

mắt Đức Chúa Trời, hành động của nó là hèn nhát, vì Đức Chúa Jêsus phán rằng 

thà nó chẳng hề sanh ra thì hơn (Mat Mt 26:24). Tất cả hành động của nó đã đƣợc 

dự ngôn một cách lạ lùng (XaDr 11:12-13). "Giê-rê-mi" (Mat Mt 27:9-10) là lầm 

lỗi của ngƣời sao lại, hoặc vì cả bộ sách Tiên tri thƣờng đƣợc gọi theo tên 

Giê-rê-mi. 

Mac Mc 14:12-25. Bữa tối cuối cùng. -- Xem ở Mat Mt 26:17-29. 
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Mac Mc 14:26-31, 66-77. Phi-e-rơ chối Chúa. -- Xem ở GiGa 18:15-27. 

Mac Mc 14:32-42. Chúa hấp hối trong vƣờn Ghết-sê-ma-nê. -- Xem ở LuLc 

22:39-46. 

Mac Mc 14:43-52. Chúa bị phản và bị bắt. -- Xem ở GiGa 18:1-12.  

Mac Mc 14:53-15:20 -- Đức Chúa Jêsus chịu xét xử  

Cũng có chép ở Mat Mt 26:57-27:31; LuLc 22:54-23:25; GiGa 18:12-19:16. Có 

hai cuộc xét xử: Trƣớc tòa Công luận và trƣớc mặt Phi-lát, quan Thống đốc La-mã. 

Xứ Giu-đê là chƣ hầu của đế quốc La-mã. Tòa Công luận không thể thi hành một 

bản án tử hình nếu không đƣợc quan Thống đốc La-mã ƣng thuận. Trong mỗi cuộc 

xét xử có 3 giai đoạn, tức là 6 giai đoạn tất cả. 

1. Trƣớc mặt An-ne (GiGa 18:12-24). Khoảng nửa đêm. Cai-phe là thầy tế lễ 

thƣợng phẩm. Nhƣng ông gia hắn, là An-ne, đã bị cất chức năm 16 T.C. , mà còn 

giữ đƣợc ảnh hƣởng và quyền hành của chức vụ qua các con trai mình. Gia đình 

nầy đã trở nên giàu có quá mức nhờ những chòi mua bán trong Đền thờ. Trách 

nhiệm về sự chết của Đức Chúa Jêsus trƣớc hết đổ trên đầu thầy tế lễ thƣợng phẩm 

của dân Hê-bơ-rơ . 

2. Trƣớc tòa Công luận, trong nhà Cai-phe (Mat Mt 26:57; Mac Mc 14:53; LuLc 

22:54; GiGa 18:24). Giữa lúc nửa đêm và lúc hừng đông. Đó là cuộc xét xử chánh 

yếu của chánh quyền Do-thái. Chúng không thể viện ai làm chứng để cáo tội Ngài, 

bèn lên án Ngài đã lộng ngôn, vì Ngài đã tự nhận là Con Đức Chúa Trời (Mac Mc 

14:61-62). Rồi đang khi chờ trời sáng, chúng chế nhạo Ngài (xem ở Mat Mt 

27:27-31). Việc nầy xảy ra khi Phi-e-rơ chối Ngài. Cuộc xét xử nầy khai diễn ban 

đêm, nên theo luật của họ, thì là bất hợp pháp. 

3. Lúc trời sáng, thì tòa Công luận chánh thức phê chuẩn quyết nghị của họ lúc nửa 

đêm (Mat Mt 27:1; Mac Mc 15:1; LuLc 22:26-71), để cho nó có một hình thức hợp 

pháp. Ngài bị kết tội "lộng ngôn." Nhƣng đối với Phi-lát, sự kết tội đó chẳng nặng 

nề chi. Vậy, trƣớc mặt Phi-lát, chúng âm mƣu cáo Ngài dấy loạn chống chánh phủ 

La-mã. Lý do thật của chúng là chúng ganh tị Đức Chúa Jêsus đƣợc nhân dân kính 

mộ (Mat Mt 27:18). 

4. Trƣớc mặt Phi-lát (Mat Mt 27:2, 11-14; Mac Mc 15:1-5; LuLc 23:1-5; GiGa 

8:28-38), một lúc sau khi trời sáng. Đức Chúa Jêsus không đáp lại những lời tố cáo 

của chúng. Phi-lát ngạc nhiên. Rồi Phi-lát đƣa Ngài vào phía trong dinh để hội đàm 

riêng, do đó ông càng tin quyết Ngài vô tội. Đƣợc biết Đức Chúa Jêsus là ngƣời 

Ga-li-lê, Phi-lát bèn cho đƣa Ngài tới Hê-rốt, là vua có quyền tài phán trên xứ 

Ga-li-lê (xem ở Mat Mt 27:11-25). 

5. Trƣớc mặt Hê-rốt (LuLc 23:6-12). Đây là Hê-rốt đã giết Giăng Báp-tít , và cha 

của hắn đã giết các con trẻ thành Bết-lê-hem (xem lời chú giải ở Mat Mt 2:19). 

Đức Chúa Jêsus hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, và tuyệt đối không chịu trả lời 

bất cứ câu hỏi nào của hắn. Hê-rốt chế nhạo Đức Chúa Jêsus, bận áo hoa hòe cho 
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Ngài, rồi cho điệu trả lại. 

6. Trƣớc mặt Phi-lát lần nữa (Mat Mt 27:15-26; Mac Mc 15:6-15; LuLc 23:13-25; 

GiGa 18:39-19:16). Phi-lát toan qua mặt các nhà cầm quyền mà nói với nhân dân. 

Nhƣng đoàn ngƣời đứng chật ních công đƣờng đã lựa chọn Ba-ra-ba. Bấy giờ 

Phi-lát truyền lịnh đánh đòn Đức Chúa Jêsus (xem ở Mat Mt 27:26), và hy vọng 

rằng hình phạt ấy sẽ làm thỏa mãn đoàn dân đông đúc. Ông biết Đức Chúa Jêsus tự 

nhận là Con Đức Chúa Trời, nên càng thêm sợ hãi. Ông lại hội đàm với Ngài một 

lần nữa, và lại cố muốn tha Ngài. Vợ ông sai ngƣời thuật rõ chiêm bao của bà cho 

ông biết. Phi-lát ngạc nhiên trƣớc sự oai nghiêm bình tĩnh của Đức Chúa Jêsus 

đang đội mũ triều thiên bằng gai. Nhƣng trong đám đông náo loạn có tiếng cằn 

nhằn và hăm dọa phúc trình lên Sê-sa. Vậy, Sê-sa lên án Ngài lúc 6 giờ (GiGa 

19:14).  

Mac Mc 15:21-41 -- Chúa bị đóng đinh vào Thập tự giá  

Cũng xem ở Mat Mt 27:32-60; LuLc 23:26-49 và GiGa 19:17-30.  

Nơi Chúa bị đóng đinh vào Thập tự giá  

Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào Thập tự giá "ngoài thành" (GiGa 19:17-20; HeDt 

13:17), tại một nơi gọi là "chỗ Cái Sọ" (Mat Mt 27:33; Mac Mc 15:22; LuLc 

23:33; GiGa 19:17). "Cái Sọ" theo tiếng La-tinh là "Calvaire," và theo tiếng 

Hê-bơ-rơ là "Gô-gô-tha." Chỉ có một chỗ ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem đã mang và 

còn mang danh "Đồi Sọ." Nó ở ngay ngoài vách thành phía Bắc, gần cổng 

Đa-mách (xem bản đồ số 49). Đây là một núi đá thấp và bằng phẳng, cao chừng 10 

thƣớc tây, ở ngay trên "động của Giê-rê-mi," và đặc biệt giống cái sọ ngƣời. 

Theo truyền thoại, thì nơi Chúa bị đóng đinh vào Thập tự giá chính là "Nhà thờ 

Thánh mộ" ngày nay. Nơi nầy ở phía trong vách thành. Theo ý kiến đƣợc nhiều 

nhà khảo cổ công nhận, thì ngày nay vách thành vẫn ở đúng chỗ đƣơng thời Đức 

Chúa Jêsus, và nơi Ngài bị đóng đinh vào Thập tự giá rất có thể là "Đồi Sọ".  

 

Bản đồ số 49  

Mac Mc 15:42-47. An táng Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở GiGa 19:38-42.  

Mac Mc 16:1-8 -- Các bà đi thăm phần mộ Chúa  

Xem lời chú giải ở Mat Mt 28:1-8. "Và cho Phi-e-rơ" (câu 7). Phi-e-rơ xấu hổ, 

đắng cay vì chối Chúa, chắc cảm thấy rằng mình bị Chúa từ bỏ; vậy nên ông có 

cần đƣợc điệp văn (message) đặc biệt nầy. Đức Chúa Jêsus tỏ lòng từ ái biết bao 

khi Ngài gởi điệp văn ấy cho ông! Vài giờ sau, Ngài đã hiện ra với Phi-e-rơ (LuLc 

24:34). Chúng ta chỉ có thể tƣởng tƣợng đã có gì xảy ra trong cuộc gặp gỡ đó. 

Nƣớc mắt nóng hổi, đỏ mặt vì hổ thẹn, và sự tha thứ từ ái. Cuộc gặp gỡ nầy đóng 

ấn cho sự tận tụy không bao giờ gián đoạn nữa. Thậm chí Phi-e-rơ đã chịu chết vì 
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Danh Chúa. Xem thêm ở GiGa 21:15-19. 

Các bà vội chạy báo tin cho các môn đồ. Phi-e-rơ và Giăng chạy tới phần mộ 

(GiGa 20:3-10).  

Mac Mc 16:9-20 -- 12 câu sau chót của sách Mác  

Trong các bản thảo Si-na-i và Vatican không có những câu nầy, nhƣng Hội Thánh 

đầu tiên đã công nhận nó là một phần chân chánh của sách Tin Lành Mác. Ngƣời 

ta cho rằng có lẽ trang cuối cùng của nguyên bổn đã thất lạc, rồi sau mới thêm vào. 

Sách Mác dƣờng nhƣ không thể chấm dứt ở câu 8.  

16:9-11 -- Chúa hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len  

Xem GiGa 20:11-18. Và với những bà khác (Mat Mt 28:9-10). Và với 2 môn đồ 

(Mac Mc 16:12-13 xem ở LuLc 24:13-32).  

Mac Mc 16:14-18 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với 11 Sứ đồ  

Cũng có chép ở LuLc 24:33-43 và GiGa 20:19-25. Xem các khúc sách nầy. Dƣờng 

nhƣ trong sự hiện ra nầy, Chúa đã truyền lịnh cuối cùng phải đi khắp thế gian (câu 

15-16). Tuy nhiên, cũng có lẽ đó là tóm tắt những chỉ thị cuối cùng mà Đức Chúa 

Jêsus lặp đi lặp lại trong 40 ngày thi hành chức vụ sau khi Ngài sống lại. Tính ra, 

lịnh nầy đã đƣợc ghi chép 4 lần: 

Ở đây, trong dịp Chúa hiện ra lần đầu tiên với 11 Sứ đồ. 

Lần nữa, khi Ngài hiện ra ở xứ Ga-li-lê (Mat Mt 28:18-20). 

Lần nữa, khi Ngài hiện ra lần cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem (LuLc 24:47). 

Và trƣớc khi Ngài ngự lên trời (Cong Cv 1:8). Xem ở các khúc sách nầy. 

Quyền năng để làm các phép lạ (câu 17-18) là chứng minh thƣ thiên thƣợng về họ 

đƣợc giao cho sứ mạng thành lập Hội Thánh. Xem ở Công vụ các sứ đồ, đoạn 3. 

Giữa câu 18 và câu 19 có 40 ngày, trong thời gian đó Đức Chúa Jêsus hiện ra: 

Với 11 Sứ đồ, 1 tuần lễ sau (GiGa 20:26-31). Với 7 Sứ đồ, trên bờ biển Ga-li-lê 

(21:1-22). 

Với 11 Sứ đồ, trong xứ Ga-li-lê, có 500 môn đồ hiện diện (?) (Mat Mt 28:16-20). 

Và với Gia-cơ (ICo1Cr 15:7). Không biết lúc nào và ở đâu. Cũng không biết là 

Gia-cơ nào, nhƣng ngƣời ta thƣờng đoán là Gia-cơ, em trai của Chúa; sau ông nầy 

trở thành thủ lãnh chánh yếu của Hội Thánh xứ Giu-đê và đã viết thơ Gia-cơ. Xem 

lời tiểu dẫn thơ Gia-cơ. 

Rồi tới sự hiện ra cuối cùng ở thành Giê-ru-sa-lem (LuLc 24:44-49; Cong Cv 

1:3-8).  

Mac Mc 16:16-20. Đức Chúa Jêsus ngự trên trời. -- Xem ở LuLc 24:44-53.  

Thứ Tự Các Biến Cố Trong Buổi Sáng Phục Sanh  

Không dễ dung hợp các biến cố ghi chép rải rác trong 4 sách Tin Lành về sự sống 

lại của Đức Chúa Jêsus thành một truyện tích liên tục, có mạch lạc. Nhiều chi tiết 
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đã đƣợc chép tổng quát trong một vài câu. Kinh Thánh không thuật cho chúng ta 

mọi chi tiết theo thứ tự rõ ràng xảy ra trƣớc sau. 

Hãy nhớ rằng có nhiều nhóm môn đồ khác nhau, ở nhiều chỗ khác nhau, đến thăm 

phần mộ Chúa từng đoàn khác nhau, và họ đều không trông mong Đức Chúa Jêsus 

sống lại (xem ở dƣới Giăng, đoạn 20), nhƣng đã đi thăm phần mộ để hoàn tất sự 

xức thuốc thơm cho xác Ngài và an táng vĩnh viễn. 

Vừa khi thấy phần mộ trống không và nghe thiên sứ báo tin Đức Chúa Jêsus đã 

sống lại, thì họ kinh hồn, thất vía. 

Họ chạy đi báo tin cho các môn đồ khác, vội vàng chạy đi, chạy lại, lúc vui, lúc sợ. 

lúc lo, lúc kinh ngạc, lúc luống cuống. 

Có nhiều điều xảy ra mà không đƣợc ghi chép trong Kinh Thánh. Còn những điều 

đƣợc ghi chép, thì tác giả nầy chép điều nọ, tác giả kia chép điều khác. Ông nầy 

dùng một câu kể lại điều ông khác mô tả tỉ mỉ. Có ông kể lại những biến cố khác 

nhau bằng một lời tổng quát... Không một ông nào tƣờng thuật đầy đủ. 

Có rất nhiều cách dung hợp những chi tiết đã đƣợc tƣờng thuật. Cách dƣới đây dầu 

chỉ là tạm thời, cũng đƣợc mọi ngƣời chấp nhận: 

1.-- Lúc mới hừng đông, có hai nhóm phụ nữ, hoặc hơn nữa, từ nhà riêng ở 

Bê-tha-ni hoặc Giê-ru-sa-lem, có lẽ cách xa 1 hoặc 2 dặm, đã lần bƣớc đi về phía 

phần mộ Chúa. 

2.-- Có lẽ vào khoảng thì giờ đó, Đức Chúa Jêsus ra khỏi phần mộ, theo hầu Ngài 

có các thiên sứ đã lăn vầng đá và xếp vải liệm rất có thứ tự. 

3.-- Đồng thời, bọn lính gác kinh khiếp và sửng sốt, chạy đi báo cho các thầy tế lễ, 

là kẻ đã cắt đặt chúng ở đó. 

4.-- Khoảng lúc mặt trời mọc, trong khi các bà tới gần phần mộ Chúa, thì Ma-ri 

Ma-đơ-len chạy trƣớc nhứt, thấy phần mộ trống rỗng, nhƣng cũng chẳng thấy thiên 

sứ, và cũng chẳng nghe thiên sứ báo tin rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại (GiGa 

20:13, 15). Bà bèn quay ra, chạy đi báo tin cho Phi-e-rơ và Giăng. 

5.-- Các bà khác tới gần. Họ thấy và nghe các thiên sứ. Họ vội vàng do đƣờng khác 

ra đi để báo tin cho nhóm môn đồ đông đúc nhứt. 

6.-- Vào khoảng thì giờ đó, Phi-e-rơ và Giăng tới mồ mả, bƣớc vào, thấy vải liệm 

bỏ không, rồi ra về. Giăng tin, còn Phi-e-rơ thì ngạc nhiên. 

7.-- Đồng thời, Ma-ri Ma-đơ-len theo Phi-e-rơ và Giăng bén gót, trở lại phần mộ, 

đứng một mình mà khóc. Đoạn, bà thấy các thiên sứ, và Đức Chúa Jêsus hiện ra 

với bà. 

8.-- Sau đó ít lâu, Đức Chúa Jêsus hiện ra với những bà khác trong lúc họ đi báo tin 

cho các môn đồ, hoặc trong lúc họ trở lại phần mộ sau khi đã báo tin cho các môn 

đồ. 

Mọi việc trên đây đã xảy ra trong vòng gần một giờ.  

=============================== 
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Lu-ca  

Đức Chúa Jêsus là Con ngƣời  

Lu-ca đặc biệt nhấn mạnh vào nhân tánh của Đức Chúa Jêsus. Cũng nhƣ tác giả 

các sách Tin Lành khác, ông hình dung Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời; 

nhƣng trên hết, ông diễn tả lòng thƣơng xót của Ngài đối với các ngƣời yếu đuối, 

đau đớn và bị xã hội duồng bỏ.  

Ngƣời ta thƣờng cho rằng dầu mỗi sách Tin Lành cứu cánh cốt đạt cho cả loài 

ngƣời, song Ma-thi-ơ trực tiếp đạt cho dân Do-thái, Mác cho dân La-mã, và Lu-ca 

cho dân Hi-lạp. 

Nền văn minh của dân Do-thái đã đƣợc xây dựng trên Kinh Thánh của họ. Vậy nên 

Ma-thi-ơ viện dẫn Kinh Thánh ấy. 

Nền văn minh La-mã khoe khoang ý niệm về chánh phủ và quyền lực. Vậy nên 

Mác khiến ngƣời ta chú ý đến các phép lạ của Đức Chúa Jêsus để tỏ ra quyền lực 

siêu nhân của Ngài. 

Nền văn minh Hi-lạp đại diện cho văn hóa, triết lý, khôn ngoan, lý trí, mỹ quan và 

giáo dục. Vậy nên, để kích thích tâm trí của ngƣời Hi-lạp vốn thiên về tƣ tƣởng, 

văn hóa và triết lý, Lu-ca đã mô tả vẻ đẹp vinh hiển và sự trọn lành của đời sống 

Đức Chúa Jêsus, là Ngƣời lý tƣởng và quốc tế. Truyện ông mô tả thật là hoàn toàn, 

có thứ tự, cổ điển và đƣợc gọi là "sách đẹp đẽ nhứt từng trứ tác xƣa nay." 

Giăng thêm sách Tin Lành của ông vào 3 sách Tin Lành trên để tỏ ra Đức Chúa 

Jêsus là Đức Chúa Trời thành nhục thể, mang hình Ngƣời, không sao lầm lẫn 

đƣợc.  

LuLc 1:1-4 -- Tiểu dẫn  

"Nhiều sử" (câu 1) về Đức Chúa Jêsus đã xuất hiện, có lẽ quyển thì không đầy đủ, 

quyển thì đầy đủ hơn, quyển thì đáng tin cậy, quyển thì khả nghi. Một cách cẩn 

thận và chuyên cần, Lu-ca xem xét hết các bản tƣờng thuật chân chánh, và hỏi han 

mọi "ngƣời chứng kiến" mà ông có thể gặp, cùng những đồng bạn của Đức Chúa 

Jêsus từ lúc đầu, để ông có thể chọn lọc những sự kiện thật đúng. 

"Theo thứ tự" (câu 3), -- không buộc phải theo thứ tự niên đại, mặc dầu về toàn 

thể, chúng ta cho là có theo thứ tự niên đại. 

"Thê-ô-phi-lơ" (câu 3) (1) là ngƣời mà Lu-ca gởi cho xem hoặc tặng sách Tin Lành 

của ông và sách Công vụ các sứ đồ (cũng do ông viết). Có thể rằng Thê-ô-phi-lơ đã 

chịu khoản chi phí sao làm nhiều bản để gởi tới nhiều chi hội. Ta không biết ông là 

ai. Chữ "quí nhơn" tỏ ra ông là một thƣợng quan La-mã. Có lẽ ông là một ngƣời 

mà Lu-ca đã dẫn về với Chúa tại thành Phi-líp hoặc thành An-ti-ốt. 

"Tôi" (câu 3). Tác giả không tự xƣng danh. Nhƣng ông dùng đại danh từ "tôi" nhƣ 

vậy, thì tỏ ra rằng các ngƣời đầu tiên nhận sách biết tác giả là ai. Ngay từ lúc đầu 
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và theo truyền thoại liên tục, thì tác giả chính là Lu-ca. 

Lu-ca  

Tên ông chỉ đƣợc ghi 3 lần trong Tân Ƣớc: Ở CoCl 4:14 gọi ông là "thầy thuốc rất 

yêu dấu;" ở Phi-lê-môn 24 gọi ông là "bạn cùng làm việc với" Phao-lô; và ở IITi 

2Tm 4:11 chép rằng ông ở với Phao-lô trong những ngày, giờ tối tăm gần tuận đạo. 

Trong cả 3 câu nầy đều có nói đến Mác, tỏ ra Mác và Lu-ca là bạn đồng sự. Lu-ca 

cũng xuất hiện trong những khúc sách Công vụ các sứ đồ có dùng đại danh từ 

"chúng ta" (Cong Cv 16:10, 11, 16 20:5, 6, 7, 13, 14, 15 21:1 v.v...). Xem thêm 

tiểu dẫn sách Công vụ các sứ đồ. 

Niên hiệu  

Một cách chung, ngƣời ta giả định rằng Lu-ca viết sách Tin Lành khoảng năm 60 

S.C., đang khi Phao-lô bị cầm tù tại thành Sê-sa-rê; sau do, ông viết sách Công vụ 

các sứ đồ đang khi Phao-lô bị cầm tù tại thành La-mã trong 2 năm kế tiếp; ấy vì hai 

sách nầy gởi cho một ngƣời, nhƣng thật ra là hai quyển của một tác phẩm. Thời 

gian cƣ ngụ tại Sê-sa-rê đã hiến ông nhiều cơ hội tiếp xúc với các đồng bạn đầu 

tiên của Đức Chúa Jêsus và các ngƣời đầu tiên sáng lập Hội Thánh, để đƣợc trực 

tiếp bảo cho ông biết đúng các chi tiết. Mẹ của Đức Chúa Jêsus có lẽ còn sống, và 

ở nhà của Giăng tại Giê-ru-sa-lem. Lu-ca chắc đã ở bên bà hàng bao nhiêu giờ quí 

báu, nghe bà thuật lại các kỷ niệm về Con Trai kỳ diệu của bà. Gia-cơ, Giám mục 

ở Giê-ru-sa-lem, em ruột của Đức Chúa Jêsus, cũng đã có thể thuật cho Lu-ca nghe 

nhiều điều bổ ích. 

Khi Phao-lô viết thơ I Ti-mô-thê, khoảng năm 60 S.C., thì sách Tin Lành Ma-thi-ơ 

hoặc sách Tin Lành Lu-ca đã lƣu hành trong các chi hội và đƣợc thừa nhận là 

"Kinh Thánh"' vì ở ITi1Tm 5:18, Phao-lô trƣng dẫn một câu mà ông gọi là Kinh 

Thánh, rằng: "Ngƣời làm công thì đang đƣợc tiền công mình." Ta không thấy câu 

nầy ở chỗ nào khác, trừ ra Mat Mt 10:10 và LuLc 10:7. 

Vấn đề "đối quan" (synoptique)  

Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca đƣợc gọi là "các sách Tin Lành đối quan," vì cùng trình 

bày tổng quát đời sống của Đấng Christ, và cùng ghi chép những biến cố giống 

nhau tới một mực nào. "Họ đã trứ tác, liên lạc với nhau và có thể liên lạc với một 

nguyên bổn chung," -- điều đó đƣợc gọi là "vấn đề đối quan." Ngƣời thì cho rằng 

sách Tin Lành Mác đƣợc chép trƣớc nhứt. Ma-thi-ơ đã bổ túc sách Tin Lành của 

Mác, và Lu-ca dùng cả hai sách ấy. Ngƣời khác lại cho rằng Ma-thi-ơ chép trƣớc 

nhứt, rồi Mác rút ngắn sách Tin Lành của Ma-thi-ơ. Không cần nghĩ rằng 

Ma-thi-ơ, Mác hoặc Lu-ca trƣng dẫn sách của nhau, hoặc dùng lẫn sách của nhau 

bằng bất cứ cách nào. Các biến cố trong đời Đức Chúa Jêsus và các lời phán của 

Ngài đã đƣợc các Sứ đồ và nhiều ngƣời lặp đi lặp lại bằng miệng trải qua bao 

nhiêu năm, và đã đƣợc truyền tụng giữa vòng tín đồ. Đó là yếu tố sự giảng dạy 

hằng ngày của các Sứ đồ. Có lẽ ngay từ lúc đầu, nhiều điều ấy đã đƣợc chép ra, 

hoặc chép lẻ tẻ, hoặc chép dƣới một hình thức đầy đủ hơn. Khi Ma-thi-ơ, Mác, 
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Lu-ca chép sách Tin Lành, thì ba ông đã lựa chọn tài liệu thích hợp với mục đích 

của mình nơi kho kiến thức truyền miệng hoặc viết thành sách. Kho ấy là vật sở 

hữu chung của tín đồ Đấng Christ và đƣợc lƣu hành khắp trong vòng họ. Phần 

nhiều biến cố ghi trong kho kiến thức ấy, thì Ma-thi-ơ đã chứng kiến và các tín đồ 

đã thuật lại hàng ngàn lần cho vô số ngƣời nghe.  

Mac Mc 1:5-80 -- Giăng Báp-tít sanh ra  

Chỉ có Ma-thi-ơ và Lu-ca thuật lại sự giáng sanh và thời thơ ấu của Đức Chúa 

Jêsus. Lu-ca thuật đầy đủ hơn Ma-thi-ơ, và hai ông kể lại những chi tiết khác nhau.  

Về sự sắp đặt các biến cố kết chung nhau nầy theo thứ tự niên đại, xin xem ở dƣới 

LuLc 2:39.  

1:5-25 -- Báo tin cho Xa-cha-ri BIẾN CỐ mà hết thảy lời tiên tri Cựu Ƣớc đồng 

qui vào đó, tức là sự ngự đến của Đấng Mê-si sắp xảy ra. Câu cuối cùng của Cựu 

Ƣớc là Ê-li sẽ lại xuất hiện, làm tiền khu của Ngài (MaMl 4:5-6). Bấy giờ một 

thiên sứ hiện ra cùng thầy tế lễ tuổi cao đức trọng và báo tin cho ông biết rằng con 

ông sẽ sanh ra là vị tiền khu mà lời tiên tri kia chỉ tỏ (câu 17). Về sau, Đức Chúa 

Jêsus giải thích khúc sách ấy nhƣ vậy (Mat Mt 11:14). Giăng Báp-tít là Ê-li đƣợc 

lựa chọn để đƣa Vua Mê-si đến.  

Toàn dân trông đợi Đấng Mê-si  

Các sứ giả Josèphe, Tacite và Suétone quả quyết rằng khắp Đông phƣơng, toàn dân 

mong chờ ngày Đấng Mê-si ngự đến đã gần rồi. Ít ra sự mong chờ nầy cũng căn cứ 

một phần nào trên lời tiên tri của Đa-ni-ên về "70 tuần lễ" (DaDn 9:24-27). Theo 

sự giải thích phổ thông, thì ngƣời ta hiểu rằng 70 tuần lễ nghĩa là 70 lần 7 năm, tức 

là 490 năm. Chiếu chỉ cho phép xây lại thành Giê-ru-sa-lem mà 70 tuần lễ phải bắt 

từ đó mà tính (DaDn 9:25), đã đƣợc ban hành năm 475 T.C.. Nhƣ vậy, thời gian 

gần mãn. Lòng Xa-cha-ri chắc xúc cảm sâu xa biết bao khi ông nghe thiên sứ báo 

tin!  

Ánh sáng rực rỡ của cõi siêu nhiên  

Rõ ràng lắm, các tác giả định ý tỏ ra rằng đạo Đấng Christ có một căn nguyên siêu 

nhiên. Đạo Ngài đƣợc dự ngôn từ lâu, nên khi xuất hiện, không khỏi có bằng cớ 

thiên thƣợng rằng Biến cố của các Thời đại đã xảy đến! Đấng Christ sanh ra bởi nữ 

đồng trinh. Kẻ tiền khu của Ngài cũng sanh ra bởi một bà son sẻ đã quá tuổi sanh 

con. Các thiên sứ báo tin ấy cho Xa-cha-ri, Ma-ri, Giô-sép, các gã chăn chiên, và 

đã cứu Hài nhi khỏi bị tàn sát. Các bác sĩ đã đƣợc ngôi sao dắt dẫn một cách siêu 

nhiên, từ các xứ xa xăm tới để thờ kính Ngài và để cung hiến Hài Nhi phƣơng tiện 

trốn khỏi Hê-rốt. Con Đức Chúa Trời, Con của Đa-vít, Vua đời đời sắp hiện ra. 

Nếu không có những dấu hiệu siêu nhiên, há chẳng phải là kỳ lạ sao?  

LuLc 1:26-38 -- Báo tin cho Ma-ri  
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Ngƣời ta thƣờng gọi sự trạng nầy là "Lễ Báo Tin." Đấng Mê-si phải sanh ra trong 

gia tộc Đa-vít. Từ thời Đa-vít tới đây đã có một ngàn năm, và đã có hàng ngàn gia 

đình là dòng dõi Đa-vít. Khi Đức Chúa Trời nhìn xem các gia đình ấy để chọn lấy 

một gia đình do đó Con Ngài sẽ ngự vào thế gian, thì Ngài đã bỏ qua các gia đình 

quyền thế ở chung quanh Giê-ru-sa-lem; và mắt Ngài đã dừng trên một ngƣời nữ 

thấp thỏi, ở một gia đình thấp thỏi, trong một làng không tiếng tăm trên dãy đồi xa 

xôi của xứ Ga-li-lê. 

Chắc nàng là một ngƣời nữ đạo đức cao sâu biết bao, nên đƣợc Đức Chúa Trời lựa 

chọn để truyền và nắn nhân tánh của Con Ngài! Lòng nàng chắc rung động biết 

bao khi thiên sứ báo tin rằng nàng sẽ đƣợc làm mẹ Vua thiên thƣợng của muôn 

đời!  

Sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh  

Ngƣời ta tƣởng rằng chính Ma-ri đã trực tiếp thuật truyện tích sự giáng sanh của 

Đức Chúa Jêsus cho Lu-ca. Có lẽ Ma-thi-ơ đƣợc Giô-sép kể cho. Cả hai ông quả 

quyết rõ ràng, dứt khoát, không thể lầm lẫn và không mơ hồ rằng Đức Chúa Jêsus 

do một nữ đồng trinh sanh ra. 

Sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh đƣợc coi nhƣ giáo lý của Hội Thánh ngay từ lúc 

đầu, một cách liên tục mãi, cho đến khi phái phê bình kim thời nổi lên. Tại sao ta 

không tin nhận giáo lý ấy y nhƣ Kinh Thánh đã nêu lên? Tại sao lại lấy làm khó tin 

và chống đối sự tin nhận nhƣ vậy? Nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa 

Trời và tin Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết, thì ta sẽ đƣợc gì bởi nghi ngờ sự Ngài 

giáng sanh do nữ đồng trinh? Sự sống lại của Chúa là phép lạ lớn lao nhứt. Nếu 

không tin Chúa sống lại, thì còn quan tâm đến Ngài làm chi? Mà nếu tin Chúa sống 

lại, thì sao còn chỉ trích những phần khác của truyện tích lạ lùng? Ngài ra khỏi thế 

gian một cách siêu nhiên, khiến ta giả định rằng Ngài cũng vào trong thế gian một 

cách siêu nhiên. Nếu Ngài không sanh ra bởi nữ đồng trinh, thì Ngài đã sanh ra 

cách nào? Ngài có thể sanh ra cách nào khác chăng? Chắc bất cứ tín đồ nào của 

Đấng Christ cũng cho là không thích hợp nếu hùa theo sự vu cáo lâu đời của ngƣời 

Do-thái rằng Đức Chúa Jêsus là một con đẻ hoang. Ta không thể tƣởng có nhƣ vậy, 

và phải nói rằng đó là sự phạm thƣợng ghê tởm hơn hết. Hỡi Cứu Chúa Lạ lùng, 

mặt chúng tôi đỏ bừng xấu hổ, vì có những ngƣời gian ác và cứng lòng, dám nói về 

Ngài nhƣ vậy!  

1:39-56 -- Ma-ri đi thăm Ê-li-sa-bét  

Ma-ri và Ê-li-sa-bét là "bà con" (1:36). Không nói tên quê hƣơng của Ê-li-sa-bét là 

thành gì, chỉ nói rằng nó ở "trong miền núi,... về xứ Giu-đa" (câu 39). Vì bà thuộc 

chi phái Lê-vi (1:5), nên thành ấy có thể là Hếp-rôn, một thành của chi phái Lê-vi 

(Gios Gs 21:11). Bài ca cảm tạ của Ma-ri (câu 46-55), gọi là "Magnificat, " giống 

nhƣ bài ca của An-ne lúc bà nầy sanh ra Sa-mu-ên (ISa1Sm 2:1-10). Trong khi suy 

gẫm, chắc bà đã thốt ra tƣ tƣởng nầy rất nhiều lần, cho đến khi nó thành thể thi ca 
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tuyệt diệu, trong đó những tƣ tƣởng nầy thể hiện nhƣ lễ chế (liturgie ) riêng của bà 

vậy. 

Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét 3 tháng (câu 56,) vào khoảng nầy Giăng Báp-tít đã sanh ra 

(câu 36). Rồi Ma-ri trở về Na-xa-rét (xem ở Mat Mt 1:18-24).  

LuLc 1:57-80 -- Giăng Báp-tít sanh ra  

Sự đặt tên cho con và lời tiên tri của cha làm cho cả một vùng trông đợi. Xem thêm 

ở dƣới 3:1-20.  

2:1-38 -- Đức Chúa Jêsus giáng sanh  

Những việc kể trong đoạn 1 và 2 đây, thì các sách Tin Lành khác đã hoàn toàn bỏ 

qua, trừ ra ở Mat Mt 1:25-2:1 có chép rằng Đức Chúa Jêsus giáng sanh tại 

Bết-lê-hem, và ở 2:2-23 có chép về Ngài trở về xứ Ga-li-lê.  

LuLc 2:1-5 -- Việc kiểm tra dân số dƣới thời cai trị của Qui-ri-ni-u  

Đây là cuộc kiểm tra dân số khắp cả đế quốc La-mã. Sử ký La-mã đặt cuộc kiểm 

tra dƣới thời Qui-ri-ni-u vào năm 7 S.C., tức là 10 hoặc 12 năm sau khi Đức Chúa 

Jêsus giáng sanh. Trong một thời gian, sự tƣơng phản về lịch sử nầy đã làm cho 

các nhà nghiên cứu Kinh Thánh bối rối. Song những năm mới đây, ngƣời ta đã tìm 

đƣợc nhiều chỉ thảo thƣ (papyrus ) thời xƣa và nhiều bằng cớ khác, do đó biết rằng 

Qui-ri-ni-u đã làm thống đốc xứ Sy-ri HAI LẦN. Lu-ca nói rõ rằng đây là lần kiểm 

tra dân số "trƣớc hết." Ngƣời ta cũng khám phá ra rằng nhân dân buộc phải trở về 

nguyên quán để chịu kiểm tra. Nhƣ vậy, cái xuổng của nhà khảo cổ học cứ tiến đi, 

và xác chứng rằng mỗi lời ghi trong Kinh Thánh là thật đúng với lịch sử, cho đến 

chi tiết nhỏ nhặt hơn hết cũng vậy.  

Bết-lê-hem  

Nơi Đức Chúa Jêsus giáng sanh là một trung tâm của những phối hợp lịch sử. Đây 

là thành của Đa-vít, nơi an táng Ra-chên, nơi Ru-tơ cƣ ngụ. Cách 15 dặm về phía 

Nam là Hếp-rôn, nơi ở của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Cách 10 dặm về phía 

Tây bắc là Ga-ba-ôn, nơi mà Giô-suê đã đƣợc Đức Chúa Trời làm cho mặt trời 

dừng lại. Cách 12 dặm về phía Tây là Sô-cô, nơi Đa-vít giết Gô-li-át, ngƣời 

Phi-li-tin khổng lồ. Cách 6 dặm về phía Bắc là Giê-ru-sa-lem, nơi Áp-ra-ham đã 

dâng phần mƣời cho Mên-chi-xê-đéc. Giê-ru-sa-lem là thủ đô hoa lệ của Đa-vít và 

Sa-lô-môn, là nơi đặt ngôi Đa-vít trải 400 năm, là nơi Ê-sai và Giê-rê-mi thi hành 

chức vụ, là trung tâm của Đức Chúa Trời bao nhiêu đời cố gắng tỏ mình cho loài 

ngƣời. 

 

Giáo đƣờng Giáng sanh tại Bết-lê-hem là nhà thờ cổ nhứt của đạo Đấng Christ; 

nguyên thủy nó đƣợc xây cất bởi Hélène, mẹ của Constantin, là Hoàng đế đầu tiên 

của đế quốc La-mã tin theo Đấng Christ (330 S.C.). Ở dƣới nhà thờ có một phòng 
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giống nhƣ cái hầm, và ngƣời ta nói rằng đó chính là máng cỏ, nơi Đức Chúa Jêsus 

giáng sanh. Có một truyền thoại rằng chính phòng nầy là một phần tòa nhà của các 

tổ tiên, là Đa-vít, Bô-ô và Ru-tơ. Xem thêm ở dƣới RU-TƠ. Trong phòng nầy, 

Jérôme, nhà học giả La-tinh, đã ở 30 năm để phiên dịch Kinh Thánh ra tiếng La- 

tinh.  

Thiên cơ kỳ diệu của Đức Chúa Trời  

Đấng Mê-si phải thuộc trong gia tộc Đa-vít và phải giáng sanh tại Bết-lê-hem 

(MiMk 5:2-5). Nhƣng ngƣời đƣợc lựa chọn làm cha mẹ Ngài lại ở Na-xa-rét, cách 

Bết-lê-hem 100 dặm. Một chiếu chỉ của Hoàng đế La-mã buộc họ phải đi 

Bết-lê-hem, chính lúc Hài Nhi gần giáng sanh. Nhƣ vậy, Đức Chúa Trời đã dùng 

chiếu chỉ của một đế quốc ngoại đạo để làm ứng nghiệm các lời tiên tri của Ngài.  

LuLc 2:6-7 -- Giáng sanh trong máng cỏ  

Chữ dịch là "nhà quán" có thể có nghĩa là một nơi trọ công cộng, hoặc phòng dành 

cho khách liền với một nhà riêng. Ngƣời ta cho rằng đây là loại thứ hai, có lẽ là 

nhà của bà con họ theo dòng Đa-vít, và cũng là "nhà" mà về sau các bác sĩ đã tới 

(Mat Mt 2:11). Đối với ngƣời đờn bà gần sanh con, thì hành trinh 100 dặm từ 

Na-xa-rét đến Bết-lê-hem, lúc đi bộ, lúc cỡi lừa, chắc mất nhiều thì giờ và rất khó 

nhọc. Vì phòng dành cho khách đã có những ngƣời tới trƣớc ở chật ních, nên 

không còn chỗ cho Giô-sép và Ma-ri; ông bà phải tạm ở trong chuồng bò. Giờ phút 

thiêng liêng đã điểm, và Con Đức Chúa Trời đã đƣợc máng cỏ làm cái nôi. Điều 

nầy chứng minh Đức Chúa Trời "xót thƣơng số phận nhọc nhằn của kẻ nghèo" và 

Ngài "khinh dể sự hoa lệ, huy hoàng của loài ngƣời!" Sau khi các gã chăn chiên tới 

thuật truyện của họ, chắc ngƣời ta đã mở phòng tốt nhứt trong nhà để tiếp đón 

Giô-sép và Ma-ri.  

LuLc 2:8-20 -- Các gã chăn chiên  

Theo truyền thoại,"Cánh đồng của những gã chăn chiên," là nơi các ban hợp ca 

thiên sứ hát "Ha-lê-lu-gia" chúc tụng ngày Tân Vƣơng của trái đất giáng sanh, cách 

thành Bết-lê-hem 3 phần 4 dặm về phía Đông. Xem lời bí chú ở dƣới sách Ru-tơ.  

Sanh nhật của Đức Chúa Jêsus  

Ngày nay ta kỷ niệm sanh nhật của Đức Chúa Jêsus vào ngày 25 tháng 12 dƣơng 

lịch. Không có gì trong Kinh Thánh xác chứng cho ngày đó. Ngày, tháng nầy đƣợc 

dùng làm sanh nhật của Đức Chúa Jêsus lần đầu tiên nhằm thế kỷ thứ 4, ở Tây 

phƣơng. Còn ở Đông phƣơng thì là ngày 6, tháng giêng dƣơng lịch. Sự thực là các 

gã chăm chiên cùng bầy ở giữa cánh đồng từ mùa xuân đến mùa thu, chớ thƣờng 

không phải mùa đông; vậy, ngụ ý rằng có lẽ không phải Đức Chúa Jêsus đã sanh ra 

giữa mùa đông.  

Gáp-ri-ên  
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Gáp-ri-ên là tên của một thiên sứ trƣởng từ Thiên đàng sai xuống sắp đặt cho Con 

Đức Chúa Trời ngự đến (LuLc 1:19, 26). Chúng tôi phỏng đoán rằng Gáp-ri-ên 

chính là thiên sứ đã cùng đạo thiên binh hiện ra với các gã chăn chiên (2:9, 13). 

Gáp-ri-ên cũng có lẽ là thiên sứ đƣợc sai đến cùng Giô-sép (Mat Mt 1:24) và chỉ 

huy cuộc trốn qua Ai-cập (Mat Mt 2:13, 19). Gáp-ri-ên đã truyền cho Đa-ni-ên lời 

tiên tri về 70 tuần lễ (DaDn 9:21). Gáp-ri-ên chú ý đến sự cứu chuộc loài ngƣời 

biết bao! Khi tới Thiên đàng, chúng ta sẽ ƣa thích làm quen với Gáp-ri-ên là dƣờng 

nào!  

LuLc 2:21-38 -- Đức Chúa Jêsus chịu phép cắt bì và đƣợc dâng tại Đền thờ  

Giô-sép và Ma-ri dâng hai con bò câu, chớ không dâng một chiên con và một bò 

câu, thì tỏ ra ông bà nghèo (LeLv 12:8).  

LuLc 2:39 -- Trở về Na-xa-rét  

Đây, Lu-ca đi thẳng từ sự dâng Chúa tại Đền thờ đến sự trở về Na-xa-rét, mà bỏ 

qua những biến cố chép ở Mat Mt 2:1-21, tức là sự thăm viếng của các bác sĩ, sự 

trốn xuống Ai-cập, sự tàn sát con trẻ, và sự từ Ai-cập trở về.  

Niên biểu sự giáng sanh và thời thơ ấu của Đức Chúa Jêsus  

Mác và Giăng không nói chi hết về sự giáng sanh và thời thơ ấu của Đức Chúa 

Jêsus. Ma-thi-ơ và Lu-ca chép các biến cố khác nhau (xem ở dƣới LuLc 1:5-80). 

Không dễ dung hợp các biến cố nầy theo thứ tự niên đại thật đúng. 

Dƣới đây là những niên hiệu có thể gần đúng:  

Ma-ri đến viếng Ê-li-sa-bét 1:39-56  

Báo tin cho Giô-sép Mat Mt 1:18-24  

LuLc 2:1-7  

3 T.C. Các bác sĩ tới thăm Mat Mt 2:1-12  

Tại sao Đấng Christ lại giáng sanh 4 năm T.C. ? 

Khi Đấng Christ giáng sanh, thì tại đế quốc La-mã, ngƣời ta tính thời gian từ lúc 

sáng lập kinh thành La-mã. Khi đạo Đấng Christ trở thành đạo phổ thông trên toàn 

thể thế giới La-mã, thì theo lời yêu cầu của Hoàng đế Justinien, một tu sĩ, tên là 

Dionysius Exiguus, đã làm một niên lịch, nhằm năm 526 S.C., tính thời gian từ lúc 

Đấng Christ giáng sanh, để thay thế niên lịch La-mã. Lâu lắm sau khi niên lịch Cơ 

đốc thay thế niên lịch La-mã, ngƣời ta mới khám phá ra rằng Dionysius đã sai lầm 

vì đặt sự giáng sanh của Đấng Christ vào năm 753 A.U.C. (kể từ sáng lập kinh 

thành La-mã). Đúng ra là năm 749, hoặc 1, 2 năm trƣớc nữa. Vậy, chúng ta nói 

rằng Đấng Christ giáng sanh năm 4 T.C., chỉ vì ngƣời làm niên lịch Cơ-đốc đã lầm 

mất 4 hoặc 5 năm trong khi phối hợp nó với niên lịch La-mã mà nó thay thế.  

LuLc 2:40 -- Thời thơ ấu của Đức Chúa Jêsus  

mấy tháng đầu, hoặc 1 hay 2 năm đầu, Ngài đã là một Hài nhi tại Bết-lê-hem. Rồi 
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Ngài ở 1 hoặc 2 năm tại Ai-cập. Việc xảy ra ở Đền thờ tỏ ra rằng Ngài là một Cậu 

Con Trai sớm thông minh lạ lùng. Nhƣng Kinh Thánh ít nói tới thời thơ ấu của 

Ngài. Các sách Tin Lành ngụy tạo đầy dẫy những thần thoại kỳ cục về các phép lạ 

mà họ cho là Đức Chúa Jêsus đã làm khi còn thơ ấu. Những sách Tin Lành ngụy 

tạo nầy hoàn toàn không chân chánh. Kinh Thánh chép rằng phép lạ tại Ca-na là 

phép lạ đầu tiên của Ngài (GiGa 2:11). Theo nhƣ ngƣời ta thƣờng hiểu biết (xem bí 

chú ở dƣới Mat Mt 1:18-25), thì Đức Chúa Jêsus là Con Trƣởng của một gia đình 

nghèo có 7 con. Vậy, chúng tôi suy luận rằng Ngài sớm học biết trách nhiệm và 

từng trải cảnh thiếu thốn. Ta rất mong biết chút ít về cuộc sanh hoạt gia đình của 

Ngài, -- về Con Đức Chúa Trời với tƣ cách một Thiếu niên đang lớn lên, đã xử sự 

thể nào trƣớc những sự kích thích hằng ngày thƣờng có trong một hoàn cảnh 

dƣờng ấy!  

Sự giáo dục Đức Chúa Jêsus  

Đức Chúa Jêsus có một bà mẹ tin kính và dịu hiền; từ lúc Ngài còn thơ ấu, bà đã 

dạy cho Ngài những truyện tích và huấn giới của Cựu Ƣớc. Còn có những trƣờng 

học phụ thuộc vào các nhà hội, tại đó họ dạy cho con trẻ Kinh Thánh Cựu Ƣớc và 

tác phẩm của các đạo sƣ Do-thái. Sau khi đƣợc 12 tuổi, chắc Chúa đã thƣờng 

xuyên thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem mỗi năm ít nhứt là 3 lần, nhằm những kỳ 

đại lễ. Chắc ngay từ lúc Ngài còn niên thiếu, sự huy hoàng gian ác, bại hoại hoa lệ 

và hoàn toàn không tin kính Đức Chúa Trời của giai cấp cai trị nhơn Danh Đức 

Chúa Trời, đã làm cho linh hồn Ngài cháy phừng và khiến Ngài đầy hăng hái thánh 

muốn chấm dứt tình trạng ấy. Cùng với sự giáo dục của loài ngƣời, chắc Ngài lần 

lần đƣợc sự tri thức vốn có trƣớc khi thành nhục thể.  

LuLc 2:41-50 -- Chúa viếng thành Giê-ru-sa-lem  

Lúc 12 tuổi. Ngƣời ta cho rằng đây là lần đầu tiên Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem. 

Ngài chú ý tới và hoàn toàn bị thu hút bởi lời giảng luận của các giáo sƣ, đến nỗi 

cha mẹ đã ra về 3 ngày mà Ngài không biết. Suốt một ngày, ông bà cũng chẳng 

biết Ngài không có mặt trong đoàn bộ hành; đến tối, vào nơi trọ, ông bà mới biết. 

Đoàn ngƣời nầy chắc khá đông, đi một quãng dài trên đƣờng. Cho đến lúc tối trời, 

ông bà vẫn chắc rằng Cậu Con tự tín đang ở một chỗ nào trong đoàn và Ngài có thể 

tuyệt đối tự lo liệu lấy. Đức Chúa Jêsus thông thạo Cựu Ƣớc (câu 47). Đƣơng thời 

ấy, Cựu Ƣớc là Lời Đức Chúa Trời đƣợc viết ra. Đức Chúa Jêsus ƣa thích Cựu 

Ƣớc. Xem ở dƣới 11:27-28. Lúc 12 tuổi, Ngài đã thông thạo Cựu Ƣớc đến nỗi các 

nhà thần học trứ danh trong Đền thờ phải ngạc nhiên. Ngài sống bởi Cựu Ƣớc, và 

đã dùng nó để chống cự ma quỉ cám dỗ (Mat Mt 4:4, 7, 10). Ngài đã lên Thập tự 

giá để làm ứng nghiệm Cựu Ƣớc (Mat Mt 26:54). Ngài cũng trƣng dẫn Cựu Ƣớc 

làm lời của Ngài thốt ra khi hấp hối (Mat Mt 27:46). Thêm vào các tác phẩm Cựu 

Ƣớc lại có một bộ tác phẩm khác, gọi là Tân Ƣớc, lấy đời sống của Đức Chúa 

Jêsus làm trung tâm. Nếu Đức Chúa Jêsus coi Kinh Thánh Cựu Ƣớc là quí báu, thì 
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chúng ta đáng phải coi quí toàn bộ Kinh Thánh gấp một ngàn lần. Tuy nhiên, sự 

xao lãng của tín đồ Đấng Christ đối với Kinh Thánh lan rộng đến nỗi làm cho ta 

khủng khiếp! 

"Lo việc Cha tôi" (câu 49). Lời nầy hơi làm cho mẹ Ngài bối rối. Có lẽ bà chƣa nói 

cho Ngài biết Ngài đã sanh ra thể nào. Bà vừa mới nói Giô-sép là "cha" Ngài (câu 

48). Trong câu trả lời, Ngài phán Đức Chúa Trời là "Cha tôi," thì có lẽ ngụ ý cho 

bà hay rằng Ngài đã biết sự bí mật của bà rồi.  

LuLc 2:51-52 -- 18 năm yên lặng  

Chúng ta rất ƣa biết đời sống của Đức Chúa Jêsus từ lúc 12 tuổi tới lúc 30 tuổi, 

nhƣng theo sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời đã buông bức màn che thời 

gian ấy.  

Tiếng nói của xứ Ga-li-lê  

Tiếng Araméen là tiếng nói thông dụng của dân chúng. Đó là tiếng mà Đức Chúa 

Jêsus đã dùng. Ngài đƣợc dạy dỗ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, là tiếng của Cựu Ƣớc và 

của chính dân Ngài. Chắc Ngài cũng biết tiếng Hi-lạp, vì là tiếng nói của phần lớn 

nhân dân, và là tiếng phổ thông đƣơng thời ấy. Đức Chúa Jêsus thông thạo cả Cựu 

Ƣớc bằng tiếng Hê-bơ-rơ và bản Séptante (Cựu Ƣớc dịch ra tiếng Hi-lạp). Chính 

tiếng nói của Ngài là tuyệt mỹ.  

Na-xa-rét  

Na-xa-rét ở trong lòng chảo phía Nam một ngọn đồi cao hơn mặt biển chừng 380 

thƣớc tây. Leo lên ngọn đồi hết 10 phút, ta thấy một phong cảnh vô song của xứ 

Ga-li-lê. Phía Bắc có thắng cảnh gồm những ngọn đồi và thung lũng phì nhiêu, lấm 

chấm thành thị thịnh vƣợng, và đằng xa có đỉnh tuyết Hẹt-môn. Gần đó, cách 3 

dặm, là quê hƣơng của Giô-na. Phía Nam là đồng bằng Gít-rê-ên, chạy từ sông 

Giô-đanh tới Địa-trung-hải, là sân khấu chính của dân Y-sơ-ra-ên chiến đấu trải 

qua bao đời để sanh tồn. Cách Na-xa-rét 10 dặm về phía tây, ta thấy trọn núi 

Cạt-mên, là nơi trong cuộc giao tranh với Ba-anh, Ê-li đã kêu lửa từ trời xuống. 

Cũng chừng đó về phía Tây nam, có đèo Ha-ma-ghê-đôn, là chiến trƣờng trứ danh 

của các nƣớc; đèo nầy gợi cho Đức Chúa Jêsus tên trận đánh lớn cuối cùng của các 

thời đại mà chính Ngài sẽ đƣa kẻ thuộc về Ngài tới toàn thắng. Chỉ cách Na-xa-rét 

8 dặm về phía nam có Su-nem, là nơi Ê-li-sê làm cho con trai ngƣời nữ Su-nem 

sống lại. Gần đó có suối Hê-rốt, là nơi Ghê-đê-ôn và 300 chiến sĩ của ông đã đánh 

bại quân Ma-đi-an. Và Gít-rê-ên, là nơi Giê-sa-bên khả ố đã gặp số phận vô phƣớc. 

Và núi Ghinh-bô-a, là nơi vua Sau-lơ bị quân Phi-li-tin giết chết. Và Ên-đô-rơ, là 

nơi bà bóng đã gọi hồn Sa-mu-ên về. Và khe Ki-sôn, là nơi Đê-bô-ra và Ba-rác 

khắc phục quân Ca-na-an. Đứng trên đỉnh đồi Na-xa-rét, ta thấy trọn mọi chỗ đó. 

Thật là trung tâm của những sự phối hợp lịch sử kỳ lạ biết bao! Ta có thể tƣởng 

tƣợng Đức Chúa Jêsus thƣờng leo lên ngọn đồi nầy và suy gẫm sâu xa về lịch sử 
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đã đƣợc cấu tạo để đƣa Ngài vào trong thế gian.  

LuLc 3:1-20 -- Giăng Báp-tít  

Cả 4 sách Tin Lành nói đến sự giảng dạy của Giăng Báp-tít (Mat Mt 3:1-12; Mac 

Mc 1:1-8; GiGa 1:6-8, 19-28). Bản tƣờng thuật của Lu-ca đầy đủ hơn hết. 

Truyện tích thời thơ ấu và thời thanh niên của Giăng đã đƣợc ghi chép vẻn vẹn 

trong một câu (LuLc 1:80). Ông tránh những nơi ở của loài ngƣời, và sống trong 

miền cô tịch, hoang vu, hiu quạnh ở phía Tây Biển Chết. 

Từ thời thơ ấu, ông biết rằng Biến cố của các Thời đại gần xảy đến, và ông sanh ra 

để làm tiền khu báo cáo Biến cố ấy đã đến. 

Giăng Báp-tít sanh ra trong thành của Áp-ra-ham, là ngƣời đã tạo thành dân tộc có 

sứ mạng sanh ra Đấng Mê-si. Đang khi đƣợc trƣởng dƣỡng, ông hằng ngày đối 

diện với núi Nê-bô, -- trên đỉnh núi đó, Môi-se đã đƣa mắt ƣớc vọng nhìn xem Đất 

Thánh và đã nói về Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Ông cũng nhìn 

xem sông Giô-đanh, tại nơi Giô-suê đã đi qua, và thành Giê-ri-cô mà chiến lũy sụp 

đổ trƣớc tiếng kèn của Giô-suê. Ông sống trong cùng một miền mà A-mốt đã chăn 

bầy và đã đƣợc sự hiện thấy về Vua hầu đến thuộc dòng Đa-vít, sẽ trị vì muôn 

nƣớc. Ông thƣờng đi thăm khe Kê-rít, là nơi Ê-li đã đƣợc chim quạ nuôi sống. Ông 

suy gẫm sâu xa về lịch sử hiện đang lên tới tuyệt điểm, và ông chờ đợi tiếng Đức 

Chúa Trời kêu gọi. 

Ông biết mình là Ê-li của lời tiên tri (1:17; Mat Mt 11:14; 17:10-13; MaMl 4:5), 

chớ không phải là chính Ê-li bằng xƣơng, thịt (GiGa 1:21), nên có lẽ ông đã cố ý 

bắt chƣớc các thói quen và cách phục sức của Ê-li. 

Ông nuôi mình bằng châu chấu và mật ong rừng (Mat Mt 3:4). Từ đời thƣợng cổ, 

ngƣời ta đã dùng châu chấu làm thực phẩm. Họ đem nƣớng, hoặc phơi nắng, rồi ăn 

nhƣ lúa rang. Họ nói rằng ăn châu chấu có mùi vị nhƣ tép vậy. 

Khi Giăng đƣợc 30 tuổi, thì Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Nhân dân đang rên siết 

dƣới ách tôi mọi tàn khốc của đế quốc La-mã, đã bị "điện giựt" khi nghe tiếng sang 

sảng của vị tu sĩ nơi đồng vắng, quái dị, cƣờng tráng, gan dạ, kêu la trên bờ sông 

Giô-đanh rằng Đấng Giải cứu dự ngôn từ lâu đời nay đã hiện đến. 

Nơi ông rao giảng là hạ lƣu sông Giô-đanh, đối ngang với Giê-ri-cô, trên một ngã 

tƣ chánh yếu của xứ, và trên một con đƣờng chính đi tới cổng thành Giê-ru-sa-lem. 

Xem bản đồ ở dƣới, Mat Mt 3:13-17. 

Điệp khúc trong tiếng kêu la của ông là: "Hãy ăn năn!" Sự giảng dạy của ông đƣợc 

kết quả vô biên trong dân chúng. Cả xứ bị rúng động tới cội rễ, kể từ những bậc 

cầm quyền giống nhƣ "rắn lục" trở xuống. Nhiều đoàn dân đông đảo đến xin ông 

làm lễ báp-têm cho. Cả đến Hê-rốt cũng "bằng lòng nghe" ông giảng. Sử gia 

Josèphe nói rằng Giăng Báp-tít "có ảnh hƣởng lớn trên dân chúng, và họ dƣờng 

nhƣ sẵn lòng làm bất cứ điều chi ông khuyên bảo." 

Ông đòi những kẻ tuyên bố ăn năn phải chịu lễ báp-têm, là nghi lễ mở đƣờng cho 
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lễ báp-têm tốt đẹp trong đạo Đấng Christ. 

Khi đƣợc dân chúng hoan nghinh tới cực độ, thì ông làm lễ báp-têm cho Đức Chúa 

Jêsus, và tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si. Rồi sau khi làm trọn sứ mạng, ông lẹ làng 

rời khỏi sân khấu. Ông đã thức tỉnh quốc dân khỏi cảnh hôn mê, và đã giới thiệu 

Con Đức Chúa Trời với họ. Nhƣ vậy, công việc ông đã xong. 

Tuy nhiên, ông cứ giảng dạy và làm lễ báp-têm mấy tháng nữa; ông tiến về phía 

Bắc, tới Ê-nôn (GiGa 3:23). Xem bản đồ ở dƣới, Mat Mt 3:13-17. 

Chừng một năm sau khi làm lễ báp-têm cho Đức Chúa Jêsus, thì ông bị Hê-rốt cầm 

tù, chẳng phải vì cớ ông giảng dạy, nhƣng để thỏa mãn tánh thất thƣờng của một 

mụ đờn bà gian ác (Mat Mt 14:1-5). Việc nầy xảy ra vào tháng 12 dƣơng lịch, 

nhằm lúc Đức Chúa Jêsus chấm dứt phần đầu của chức vụ Ngài tại xứ Giu-đê (Mat 

Mt 4:12; GiGa 3:22; 4:3, 35). 

Không có chép ông bị cầm tù tại nơi nào. Nhƣng ngƣời ta cho là hoặc tại 

Machaerus, ở phía Đông Biển Chết, hoặc tại Ti-bê-ri-át, ở bờ phía Tây biển 

Ga-li-lê, -- cả hai nơi nầy Hê-rốt đều có cung điện. Ông bị chém đầu vào khoảng 

kỳ Lễ Vƣợt Qua thứ hai sau đó (Mat Mt 14:12-13; GiGa 6:4). 

Chúng ta ngạc nhiên vì Giăng hồ nghi (Mat Mt 11:3). Một cách tin tƣởng và tích 

cực, ông đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời và 

là Con Đức Chúa Trời (GiGa 1:29-34). Nhƣng lúc nầy, đang khi suy gẫm ở phía 

sau các bức tƣờng của khám tù, thì ông sanh ra bối rối. Đức Chúa Jêsus không làm 

việc mà ông tƣởng Đấng Mê-si sẽ làm. Rõ ràng lắm, ông cùng quan niệm với nhân 

dân về một Nƣớc chánh trị của Đấng Mê-si. Đức Chúa Trời không khải thị cho ông 

mọi điều liên quan đến tánh chất của Nƣớc ấy. Cả đến 12 Sứ đồ cũng chậm học 

biết điều đó, và không hiểu chi hết cho tới khi Đức Chúa Jêsus sống lại. Xem ở 

Mat Mt 10:1-42. 

Nếu giả dịnh rằng Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ ít lâu trƣớc khi ông làm lễ 

báp-têm cho Đức Chúa Jêsus, có lẽ là mùa hạ năm 26 S.C., thì chức vụ ông kéo dài 

chừng 1 năm rƣỡi (hoặc không tới). 30 năm ẩn dật. 1 năm rƣỡi (hoặc không tới) 

giảng dạy công khai. 1 năm 4 tháng ở trong khám tù. Rồi bức màn buông xuống. 

Đó là lƣợc sử của ngƣời đã mở đƣờng cho Cứu Chúa của thế gian; và Đức Chúa 

Jêsus đã phán về ông rằng: "Trong những ngƣời bởi đờn bà sanh ra, không có ai 

đƣợc tôn trọng hơn Giăng Báp-tít" (Mat Mt 11:11). Giăng không làm phép lạ chi 

hết (GiGa 10:41).  

LuLc 3:21-22. Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm. -- Xem ở Mat Mt 3:13-17.  

LuLc 3:23-38. Gia hệ của Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở Mat Mt 1:1-17.  

LuLc 4:1-13 -- 40 ngày cám dỗ  

Xem lời chú giải ở Mat Mt 4:1-11. Trong cả ba bản tƣờng thuật của Ma-thi-ơ, 

Mác, và Lu-ca, đều có quả quyết rằng chính Sa-tan đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus.  
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SA-TAN  

Đức Chúa Jêsus đã phán rất nhiều về quỉ Sa-tan.  

Ngài gọi nó là "kẻ nghịch thù" (Mat Mt 13:39). 

Là "quỉ dữ" (Mat Mt 13:38). 

Là "vua chúa của thế gian nầy" (GiGa 13:31; 14:30;). 

Là "kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (GiGa 8:44). 

Là "kẻ giết ngƣời" (GiGa 8:44). 

Ngài phán rằng Ngài thấy nó "từ trời sa xuống nhƣ chớp" (LuLc 10:18). 

Rằng nó có một "nƣớc" (Mat Mt 12:26). 

Rằng ngƣời ác là "con cái của nó" (Mat Mt 13:38). 

Rằng nó "gieo cỏ lùng" chung với "giống tốt" (Mat Mt 13:38, 39). 

Rằng nó "cƣớp điều đã gieo trong lòng" ngƣời nghe đạo (Mat Mt 13:19, Mac Mc 

4:15; LuLc 8:12). 

Rằng nó "đã cầm buộc" một ngƣời đờn bà suốt "18 năm" (LuLc 13:16). 

Rằng nó "đòi sàng sảy" Phi-e-rơ (LuLc 22:31). 

Rằng nó có " những quỉ sứ" (Mat Mt 25:41). 

Rằng "lửa đời đời đã sắm sẵn cho" nó (Mat Mt 25:41).  

Kinh Thánh hình dung Sa-tan nhiều cách:  

Nó là "quỉ cám dỗ" (Mat Mt 4:3). 

Nó là "chúa quỉ" (Mat Mt 12:24; Mac Mc 3:22; LuLc 11:15). 

Nó là nguồn gốc của sự bị quỉ ám (Mat Mt 12:22-29; LuLc 11:14-23). 

Nó đặt sự phản bội vào lòng Giu-đa (GiGa 13:2, 27). 

Nó dùng sai Kinh Thánh (Mat Mt 4:4; LuLc 4:10, 11). 

Nó là "chúa đời nầy" (IICo 2Cr 4:4). 

Nó là "vua cầm quyền chốn không trung" (Eph Ep 2:2). 

Nó "mạo làm thiên sứ sáng láng" (IICo 2Cr 11:14). 

Nó là "kẻ thù nghịch của chúng ta" (IPhi 1Pr IPhi5:8). 

Nó "dỗ dành cả thiên hạ" (KhKh 12:9; 20:3, 8, 10). 

Nó là "con rồng lớn," là "con rắn đời xƣa" (KhKh 12:9; 20:2). 

Nó cám dỗ A-đam và Ê-va (SaSt 3:1-20). 

Nó sẽ "lánh xa" nếu chúng ta "chống trả" nó (Gia Gc 4:7). 

Nó làm cho "giằm xóc vào thịt" Phao-lô (IICo 2Cr 12:7). 

Nó ngăn cản kế hoạch truyền giáo của Phao-lô (ITe1Tx 2:18). 

Nó xui cho A-na-nia nói dối (Cong Cv 5:3). 

Nó cầm quyền trên các dân ngoại (Cong Cv 26:18). 

Nó làm đui mù trí óc của những ngƣời không tin Chúa (IICo 2Cr 4:4). 

Các giáo sƣ giả "thuộc về hội quỉ Sa-tan" (KhKh 2:8; 3:9). 

Nó có thể làm những phép lạ giả mạo (IITe 2Tx 2:9). 

Nó là tà linh hành động, làm cho ngƣời ta bội đạo (2:9). 
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Nó là sƣ tử rống, tìm cách ăn nuốt tín đồ (IPhi 1Pr IPhi5:8). 

Ta thắng nó bởi đức tin (IPhi 1Pr IPhi5:9). 

Nó nhiều "mƣu kế" (Eph Ep 6:11). 

Nó là "thần hiện đƣơng hành động trong các con bạn nghịch" (Eph Ep 2:2). 

Nó xui giục Đa-vít phạm tội (ISu1Sb 21:1). 

Nó gây cho Gióp bị tai họa (Giop G 1:7-2:10). 

Nó là kẻ thù của Giê-hô-sua (XaDr 3:1-9). 

Nó có thể thắng tín đồ (IICo 2Cr 2:11). 

Những ngƣời tội ác là con cái nó (IGi1Ga 3:8, 10). 

Thật có ma quỉ chăng? Lời lẽ của Đức Chúa Jêsus chắc chắn tỏ ra rằng Ngài tin có 

ma quỉ và ma quỉ có thân vị. Đức Chúa Jêsus tự biết Ngài phán về điều chi. Ngài 

biết nhiều sự trạng của thế giới vô hình mà chúng ta không biết. Nếu Đức Chúa 

Jêsus chỉ dung hợp với sự sai lầm phổ thông, thì lời phán của Ngài chẳng khải thị 

chân lý chi hết, và nhƣ vậy, ai còn phân biệt đƣợc chân lý thực sự mà Ngài muốn 

dạy dỗ với sự sai lầm mà Ngài phán tỏ dƣờng nhƣ là chân lý?  

Chức Vụ Ở Xứ GA-LI-LÊ (LuLc 4:14-9:51) 

Lu-ca không dành nhiều chỗ cho chức vụ của Chúa ở xứ Ga-li-lê y nhƣ Ma-thi-ơ 

và Mác đã dành. Hãy xem những lời bí chú ở dƣới Mat Mt 4:12 và Mac Mc 1:14.  

LuLc 4:14-15 -- Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ ở xứ Ga-li-lê  

Cũng nhƣ Ma-thi-ơ và Mác, Lu-ca hoàn toàn bỏ qua các biến cố xảy ra trong năm 

giữa lúc Đức Chúa Jêsus bị cám dỗ và lúc Ngài bắt đầu chức vụ ở xứ Ga-li-lê, theo 

nhƣ có chép ở GiGa 1:19-4:54. Xem ở Mac Mc 1:14-15.  

LuLc 4:16-30 -- Chúa bị chối bỏ tại Na-xa-rét  

Đây dƣờng nhƣ là lần đầu tiên Ngài trở về Na-xa-rét, kể từ khi Ngài chịu lễ 

báp-têm hơn một năm trƣớc. Theo chỗ chúng ta biết, thì trong thời gian đó, Ngài ở 

đồng vắng, thành Ca-na, thành Ca-bê-na-um, và xứ Giu-đê (GiGa 2:1, 12; 4:46). 

Và Ngài đã làm một ít phép lạ. Ngài đã chữa lành con trai quan thị vệ (GiGa 4:46). 

Câu 23 ngụ ý rằng Ngài có thể đã làm nhiều phép lạ khác tại Ca-bê-na-um. Dầu 

sao, danh tiếng Ngài cũng đã lan tới chính quê hƣơng Ngài. Khi Ngài phán dạy, thì 

họ ngạc nhiên trƣớc cá tánh từ ái, hấp dẫn và hùng mạnh rõ rệt của Ngài. Họ hầu 

nhƣ không thể tin rằng đó là ngƣời đồng hƣơng thấp thỏi của mình. Ngay trong 

thành nhỏ nầy, Đức Chúa Jêsus cũng đã sống một đời quá phẳng lặng và xuất thân 

từ một gia đình quá thấp thỏi, đến nỗi những ngƣời nhóm trong nhà hội hầu nhƣ 

chẳng nhận biết Ngài (câu 22). Ngài nhắc tới Ê-li và Ê-li-sê cốt để tỏ ra rằng hai 

ông đã đƣợc sai đến cùng các dân ngoại, chớ không phải dân Y-sơ-ra-ên, -- đó là 

ngụ ý về chính sứ mạng của Ngài. Lời nhắc đó và việc Ngài làm nhiều phép lạ ở 

những thành khác, chớ không làm ở quê hƣơng Ngài, đã khiến kẻ đồng hƣơng tức 

giận và điên cuồng đến nỗi họ toan giết Ngài. Theo Mat Mt 13:54-58 và Mac Mc 
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6:1-6, thì dƣờng nhƣ mấy tháng sau, Ngài lại tới Na-xa-rét, và làm một ít phép lạ. 

LuLc 4:31-37. Ngƣời bị quỉ ám đƣợc chữa lành. -- Xem ở Mac Mc 1:21-28. 

LuLc 4:38-39. Bà gia Phi-e-rơ. -- Xem ở Mac Mc 1:29-31. 

LuLc 4:40-41. Rất đông ngƣời đƣợc chữa lành. -- Xem ở Mac Mc Mac1:32-34. 

LuLc 4:42. Chúa đi tẻ cầu nguyện. -- Xem ở Mac Mc 1:35-37. 

LuLc 4:43-44. Chúa đi tới các miền chung quanh. -- Xem ở Mac Mc 1:38-39. 

LuLc 5:1-11. Chúa kêu Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng. -- Xem ở Mac Mc 1:16-20. 

LuLc 5:12-16. Ngƣời phung đƣợc sạch. -- Xem ở Mac Mc 1:40-45. 

LuLc 5:17-26. Ngƣời bại đƣợc chữa lành. -- Xem ở Mac Mc 2:1-12. 

LuLc 5:27-32. Chúa kêu gọi Lê-vi (Ma-thi -ơ).-- Xem ở Mac Mc 2:13-17. 

LuLc 5:33-39. Câu hỏi về sự kiêng ăn. -- Xem ở Mac Mc 2:18-22. 

LuLc 6:1-11. Ăn và chữa bịnh trong ngày Sa-bát. -- Xem ở Mac Mc 2:23.  

LuLc 6:12-19 -- Lựa chọn 12 Sứ đồ  

Nói về phƣơng diện loài ngƣời, thì đây là việc quan trọng hơn hết trong đời Đức 

Chúa Jêsus, sau sự chết và sự sống lại của Ngài; vì Ngài giao kết quả của công 

nghiệp đời Ngài vào tay những ngƣời nầy. Lẽ tự nhiên, Ngài biết rằng từ Thiên 

đàng, bởi Thánh Linh Ngài, Ngài sẽ dắt dẫn, điều khiển và giúp đỡ họ. Tuy nhiên, 

vẫn phải xét tới các đặc điểm và tài năng thiên nhiên của họ. Vậy, trƣớc khi lựa 

chọn chung kết, Đức Chúa Jêsus đã thức suốt đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. 

Sau 2 năm huấn luyện (xem ở dƣới Ma-thi-ơ, đoạn 10), Ngài sai họ đi "làm chứng 

về Ngài... cho đến cùng trái đất" (Cong Cv 1:8). Tân Ƣớc chỉ nói một ít về công 

việc của họ, tức là việc họ đã làm ở xứ Pa-lét-tin, Tiểu-Á-tế-á, Hi-lạp và La- mã. 

Còn về công vụ cá nhân, thì ngoài việc của Phi-e-rơ, Giăng và Phao-lô, lại nói đến 

việc của những ngƣời khác rất ít. 

Có lẽ 12 Sứ đồ đã thỏa thuận chia nhau đi các ngả. Hoặc mỗi ông đƣợc Chúa dắt 

dẫn đi tới nơi nào mình cho là tốt nhứt. Nhiều lúc họ đi từng đôi. Chắc hẳn ngƣời 

nầy thăm viếng công cuộc của ngƣời kia, và giúp phần lập vững các chi hội ở khắp 

mọi nơi. 

Khoảng năm 62 S.C., Phao-lô nói ở thơ CoCl 1:23 rằng: "Đạo Tin Lành... đƣợc 

giảng ra giữa mọi vật đƣợc dựng nên ở dƣới trời." Nhƣ vậy, trong vòng 30 năm, 

truyện tích Đấng Christ đã đƣợc truyền giảng khắp thế giới mà ngƣời ta biết thời 

đó. 

Theo nhiều truyền thoại khác nhau và không chắc đúng, thì hầu hết 12 Sứ đồ đã 

tuận đạo để đóng ấn cho lời mình làm chứng về Đấng Christ. 

Vậy, trừ ra một tên phản bội trong nhóm, còn thì về toàn thể, việc Đức Chúa Jêsus 

lựa chọn và huấn luyện 12 Sứ đồ thật là một thành công vĩ đại.  

LuLc 6:20-49 -- Bài Giảng trên Núi  

Khúc sách nầy đƣợc ai nấy kể là toát yếu của cùng một bài giảng đã chép ở Mat Mt 

5:1-7:29. Mat Mt 5:1 chép rằng: "Đức Chúa Jêsus... lên núi kia," và "Ngài... ngồi." 
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Còn LuLc 6:17 thì chép rằng "Ngài... xuống, dừng lại nơi đồng bằng," nghĩa là 

Ngài đã từ nơi cao hơn (núi) đi xuống. Ngài có thể đã làm cả hai điều đó, vì thấy 

sự giảng dạy cần nhiều thì giờ lắm. 

Hai bản chép hơi khác nhau. Chúng ta không thể biết chắc là hai bản khác nhau 

tƣờng thuật cùng một bài giảng, hoặc về thực thể, là cùng một bài giảng trong hai 

cơ hội khác nhau. Đức Chúa Jêsus giảng dạy luôn luôn, nên có lẽ Ngài phán một 

vài lời nầy hàng trăm lần, dƣới những hình thức khác nhau. Đây có thể là một bộ 

gồm những lời tiêu biểu của Ngài, một bản tóm tắt các lời dạy dỗ chánh yếu của 

Ngài. Văn chƣơng hoa mỹ cũng nhƣ sự dạy dỗ vô song của bài giảng nầy, thật 

không có văn phẩm nào trổi hơn đƣợc.  

LuLc 6:20-26. Các phƣớc lành. -- Xem ở Mat Mt 5:1-12.  

LuLc 6:27-38 -- Luật Vàng  

Đây nhƣ là tóm tắt các tƣ tƣởng ở Ma-thi-ơ, đoạn 5 và đoạn 7. Một vài lời dạy dỗ 

của Đức Chúa Jêsus, tỉ nhƣ yêu thƣơng kẻ lân cận nhƣ mình, yêu thƣơng kẻ thù 

nghịch, và làm cho kẻ khác điều ta muốn họ làm cho mình, thật cao quá bổn tánh 

ích kỷ của loài ngƣời chúng ta, nên ta không thử sống đúng nhƣ vậy, và tự bào 

chữa mà nói rằng chắc Đức Chúa Jêsus biết Ngài đặt trƣớc mặt chúng ta những lý 

tƣởng không thực tế và không sao làm theo đƣợc. 

Tuy nhiên, chính Đức Chúa Jêsus đã sống đúng nhƣ vậy, và Ngài dạy rõ rằng ta 

phải giữ lòng mình khỏi sự căm giận, bất cứ mình bị ngƣợc đãi chừng nào; chẳng 

những vậy thôi, ta còn phải thực sự mƣu an lạc cho ngƣời toan làm hại mình, và 

yêu thƣơng kẻ ghét mình. Không làm đƣợc sao? Có chớ, ta làm đƣợc một phần nào 

bởi sự khắc kỷ nghiêm nhặt hơn hết và bởi sự cứu giúp từ ái của Đức Chúa Trời. 

Nếu thực hành đƣợc Luật Vàng nầy, dầu chỉ một mức nhỏ, thì ta cũng sung sƣớng, 

đƣợc ích lợi trong cuộc kinh doanh và trong mọi liên lạc ở đời. Đây là điều thực tế 

hơn hết ở thế giới nầy: Trong khi phụng sự kẻ khác, thì ta tự phụng sự mình. Anh 

em hãy thử làm nhƣ vậy coi. Ngƣời ta thích giao thiệp với những ai tin và thực 

hành Luật Vàng nầy. 

Luật Vàng chẳng phải là lý do đầy đủ để tự miễn trừ quân dịch. Đức Chúa Jêsus 

phán với Cá Nhân, chớ không phán với chánh quyền. Chánh quyền do Đức Chúa 

Trời chỉ định (RoRm 13:1-7; IPhi 1Pr 2:13-17). Những phần tử phạm trọng tội thì 

phải dùng võ lực mà bài trừ chúng. Đức Chúa Jêsus tuyên bố rõ ràng rằng Nƣớc 

của Ngài có thể tồn tại ở trong Nƣớc của Sê-sa (Mat Mt 22:21). Ngƣời dân ngoại 

đầu tiên đƣợc nhận vào Hội Thánh là một quân nhân La-mã (Cong Cv 10:1). Ông 

ấy không buộc phải từ bỏ quân dịch. Trong tấm lòng và đời sống của mình, một 

quan tòa, một nhân viên cảnh sát, hoặc một quân nhân, có thể thực hành các 

nguyên tắc của Luật Vàng với tƣ cách cá nhân; còn với tƣ cách một vị thừa hành 

luật pháp hoặc một viên chức của chánh phủ, thì họ phải theo đúng các qui tắc của 

công lý. Theo một vài phƣơng diện và với một mực độ hạn chế, các chánh phủ 
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cũng có thể thực hiện Luật Vàng. Nhƣng nếu bỏ võ lực, thì có nghĩa là hỗn loạn, là 

cho bọn sát nhân, trộm cắp, hãm hiếp và mọi tên đại ác, xấu xa đƣợc tự do hành 

động. Chúng ta hãy có tƣ tƣởng sáng suốt về điểm nầy. Dầu chúng ta chán ghét 

chiến tranh, nhƣng tín đồ nào của Đấng Christ lấy Luật Vàng làm cớ để mặc kẻ 

khác chiến đấu bảo vệ sự tự do của mình, thì chẳng đƣợc khen ngợi đâu. Hành 

động nhƣ vậy không phải là trƣợng phu.  

LuLc 6:39-45 -- Đoán xét anh em mình  

Ở đây cũng nhƣ ở nhiều trƣờng hợp khác, Đức Chúa Jêsus bày tỏ hai phƣơng diện 

dƣờng nhƣ mâu thuẫn của một chân lý. Lời nói và hành vi của ngƣời nào thật biểu 

thị tâm tánh của ngƣời ấy. Hơn nữa, chúng ta thƣờng phạm đúng những tội mà 

mình lên án nơi ngƣời khác.  

6:46-49 -- Xây nhà trên vầng đá hoặc trên cát  

Những lời nầy và nhiều lời giống nhƣ vậy tỏ rõ rằng Đức Chúa Jêsus muốn ngƣời 

ta phải đối xử với Ngài một cách cẩn trọng. Một ngày kia, nhiều kẻ lƣu loát xƣng 

nhận Danh Ngài sẽ tỉnh ngộ và sầu thảm (Mat Mt 7:22-23).  

LuLc 7:1-10 -- Đầy tớ của viên bách nhân đội trƣởng  

Việc nầy cũng có chép ở Mat Mt 8:5-13. Bách nhân đội trƣởng là một sĩ quan La- 

mã cai quản 100 lính. Đƣơng thời ấy, xứ Pa-lét-tin đã ở dƣới quyền cai trị của 

ngƣời La-mã chừng 100 năm. Nói chung, các sĩ quan La-mã tàn ác và khinh ngƣời. 

Song một vài sĩ quan cũng nhân đức vì chịu ảnh hƣởng của đạo Do-thái. Ngƣời 

dân ngoại đầu tiên đƣợc tiếp nhận vào Hội Thánh là một bách nhân đội trƣởng, tên 

là Cọt-nây (Cong Cv 10:1-48). 

Viên bách nhân đội trƣởng nầy đã xây cất nhà hội cho ngƣời Do-thái tại Ca-bê-na- 

um (câu 5). Đức Chúa Jêsus thƣờng giảng dạy trong nhà hội nầy, và Ngài cũng 

chữa lành ngƣời bị quỉ ám tại đó (Mac Mc 1:21-23. Năm 1905, một phái đoàn 

khảo cổ của ngƣời Đức đã phát giác di tích của một nhà hội dƣờng nhƣ xây cất vào 

thế kỷ thứ 4 S.C., dƣới nhà hội nầy là nền của một nhà hội lâu đời hơn nữa, và 

ngƣời ta cho rằng đó thật là nhà hội mà Đức Chúa Jêsus đã thƣờng giảng dạy (Mac 

Mc 1:21; LuLc 7:5). Ở vách phía Tây có ghế đá cho các thầy thông giáo và ngƣời 

Pha-ri-si ngồi. Tòa giảng ở phía Bắc. Ta có thể nhìn thấy gần đúng chỗ Chúa đã 

đứng giảng dạy.  

7:11-17 -- Con trai bà góa ở Na-in đƣợc sống lại.  

Đây là một trong ba phép lạ làm cho sống lại. Xem Mac Mc 5:22 và GiGa 11:1. Có 

lẽ Đức Chúa Jêsus còn làm cho nhiều ngƣời khác sống lại nữa (LuLc 7:22). Ngài 

sai 12 Sứ đồ đi kêu kẻ chết sống lại (Mat Mt 10:8). 

LuLc 7:18-35. Các sứ giả của Giăng Báp-tít sai đến. -- Xem ở Mat Mt 11:1-19.  

LuLc 7:36-50 -- Ngƣời đờn bà tội lỗi  
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Không có một sự kiện nào, dầu là nhỏ nhặt hơn hết, để dựa vào đó mà bảo rằng 

ngƣời đờn bà nầy chính là Ma-ri Ma-đơ-len, hoặc Ma-ri ở Bê-tha-ni. Chỉ nêu lên 

điều đó cũng đã là giải thích Kinh Thánh một cách cẩu thả đáng tức bực và nông 

cạn dại dột. Sự xức dầu nầy KHÔNG PHẢI cùng là sự xức dầu ở Bê-tha-ni (GiGa 

12:1-8). Ngƣời đờn bà nầy nổi tiếng trong thành là "xấu nết" (câu 37), và chắc là 

một kỹ nữ đã đƣợc cải hóa bởi Giăng Báp-tít hoặc bởi Đức Chúa Jêsus (Mat Mt 

21:31-32); lúc nầy, bà xấu hổ, ăn năn, hạ mình sâu xa, và đến để công khai tỏ lòng 

biết ơn Đức Chúa Jêsus. Việc xảy ra trong nhà một ngƣời Pha-ri-si. Bữa tiệc ở 

Đông phƣơng là cả một công vụ. Đức Chúa Jêsus nằm ngã trên "đi-văng," xây mặt 

về bàn ăn, chơn co lại, nên ngƣời đờn bà đó đến gần Ngài dễ dàng. Bà khóc lóc, 

hôn chơn Ngài, xức dầu thơm quí giá cho chơn Ngài, rồi dùng tóc mình lau những 

giọt nƣớc mắt đã rơi xuống đó. Bà cúi thấp nhƣ vậy, khiêm cung, hèn hạ và nhiệt 

thành thờ lạy nơi chơn Chúa nhƣ vậy, thì làm cho chúng ta, là những ngƣời khả 

kính, phải hổ thẹn biết bao! 

Đức Chúa Jêsus có thái độ rất từ ái đối với các ngƣời đờn bà đã lầm đƣờng lỡ bƣớc 

(GiGa 4:18; 8:1-11). Song không hề có ai gán cho Ngài những cớ tích khả nghi 

(GiGa 4:27). Xem thêm ở dƣới LuLc 15:1-32.  

8:1-3 -- Các bậc phụ nữ  

Có kể tên 3 bà, ngoài ra "còn nhiều ngƣời khác nữa." Ta không biết gì thêm về bà 

Su-xan-nơ. Gian-nơ là vợ quan nội vụ của Hê-rốt, ở trong cung vua. Bà thuộc về 

nhóm bạn hữu thân thứt của Đức Chúa Jêsus. Bà ở trong số phụ nữ đi thăm phần 

mộ Chúa (LuLc 24:10).  

Ma-ri Ma-đơ-len  

Ma-ri Ma-đơ-len là thủ lãnh lỗi lạc nhứt trong đám phụ nữ tin theo Chúa. Bà đƣợc 

nhắc tên nhiều hơn bất cứ bà nào khác, và thƣờng đƣợc nhắc tên trƣớc nhứt (Mat 

Mt 27:56, 61; 28:1; Mac Mc 15:40, 47 16:1, 9; LuLc 8:2; 24:10; GiGa 19:25; 20:1, 

18). Theo một phƣơng diện, bà ở trong đám đờn bà cũng nhƣ Phi-e-rơ ở trong đám 

đờn ông. Bà là ngƣời đầu tiên mà Đức Chúa Jêsus hiện ra với sau khi Ngài sống 

lại. Bà đƣợc liệt trong số những ngƣời "giúp của cải cho Ngài" (câu 3), thì gợi cho 

ta nghĩ rằng bà thuộc hạng khá giả. Bà đƣợc Chúa "cứu khỏi quỉ dữ" (câu 2), thì 

chẳng chứng tỏ rằng bà không trinh khiết. Quỉ dữ gây nên nhiều thứ tật bịnh (xem 

ở dƣới Mac Mc 5:1-20), nhƣng không có chỗ nào trong Kinh Thánh chép rằng hễ 

ai bị chúng ám, thì nấy là kẻ đồi phong bại tục. Chắc hẳn bà là một bậc phụ nữ có 

tâm tình không tì vít. Ta không thể nào tƣởng rằng Đức Chúa Jêsus đã chịu nhận 

một kỹ nữ phàm tục làm thủ lãnh nhóm phụ nữ tin theo Ngài. 

Có lẽ đây là một điều tốt: ấy là giữa vòng chúng ta nên phân biệt tội lỗi "khả kính" 

với tội lỗi thô lỗ, và gán sự nhơ nhuốc cho những kẻ phạm một vài hình thức tội lỗi 

thô lỗ. Nếu làm nhƣ vậy, chúng ta có thể giúp phần cứu xã hội loài ngƣời khỏi bị 

hủy diệt hoàn toàn. Nhƣng đối với Đức Chúa Trời, thì tội lỗi là tội lỗi. Chắc hẳn 

bib:Gi_12_1
bib:Gi_12_1
bib:Mat_21_31
bib:Mat_21_31
bib:Gi_4_18
bib:Gi_8_1
bib:Gi_4_27
bib:Lu_15_1
bib:Lu_8_1
bib:Lu_24_10
bib:Mat_27_56
bib:Mat_27_56
bib:Mat_27_61
bib:Mat_28_1
bib:Mac_15_40
bib:Mac_15_47
bib:Mac_16_1
bib:Mac_16_9
bib:Lu_8_2
bib:Lu_24_10
bib:Gi_19_25
bib:Gi_20_1
bib:Gi_20_18
bib:Mac_5_1


Đức Chúa Trời khó tha thứ tội lỗi "khả kính" của chúng ta cũng nhƣ Ngài khó tha 

thứ tội lỗi đã gây cho kẻ phạm nó bị xã hội khinh bỏ. Đối với một kỹ nữ, thì đƣợc 

tha thứ tội lỗi và đƣợc nhận vào thông công với các ngƣời đƣợc cứu rỗi là một 

việc; nhƣng lập tức đặt một ngƣời nhƣ vậy làm đầu công cuộc tôn giáo lại là một 

việc khác hẳn. 

LuLc 8:4-18. Thí dụ về ngƣời gieo giống. -- Xem Mat Mt 13:1-23. 

LuLc 8:19-21. Mẹ và anh em Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở Mat Mt 12:46-50. 

LuLc 8:22-25. Dẹp yên cơn bão. -- Xem ở Mac Mc 4:35-41. 

LuLc 8:26-39. Ngƣời Giê-sa-rê bị quỉ ám. -- Xem ở Mac Mc 5:1-20. 

LuLc 8:40-56. Con gái Giai-ru đƣợc sống lại. -- Cũng có chép ở Mat Mt 9:18-26 

và Mac Mc 5:22-43. Ba lần Đức Chúa Jêsus kêu gọi kẻ chết sống lại. Xem ở LuLc 

7:11-17 và GiGa 11:1-57. Chúng ta cảm kích khôn tả vì Chúa cầm quyền trên sự 

chết. 

LuLc 9:1-6. 12 Sứ đồ đƣợc sai đi. -- Xem ở Mat Mt 10:1-42. 

LuLc 9:7-9. Hê-rốt bối rối. -- Xem ở LuLc 3:1-20. 

9:10-17. Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê. -- Xem ở GiGa 6:1-71. 

Giữa câu 17 và câu 18 có một khoảng 6 hoặc 8 tháng. Xem ở Mac Mc 6:53. 

LuLc 9:18-20. Lời xƣng nhận của Phi-e-rơ. -- Xem ở Mat Mt 16:13-20. 

LuLc 9:21-27. Chúa dự ngôn về sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở Mac Mc 

9:30-32. 

LuLc 9:28-36. Chúa hóa hình. -- Xem ở Mac Mc 9:2-13. 

LuLc 9:37-43. Cậu con trai bị kinh phong. -- Xem ở Mac Mc 9:14-29. 

LuLc 9:43-45. Chúa lại dự ngôn về sự thƣơng khó của Ngài. -- Xem ở Mac Mc 

9:30-32.  

LuLc 9:46-48 -- Ai là lớn hơn hết ?  

Điểm đáng buồn trong biến cố nầy là nó xảy ra ngay sau khi họ chứng kiến cảnh 

tƣợng Chúa hóa hình. Còn đáng thƣơng hại hơn nữa, nó là câu đáp lại lời Đức 

Chúa Jêsus báo cáo rằng Ngài sắp bị đóng đinh trên Thập tự giá. Tệ hơn nữa là họ 

diễn lại tấn kịch đó khi tới Ca-bê-na-um (Mat Mt 18:1-5; Mac Mc 9:33-37). Và khi 

gần tới thì giờ Ngài bị đóng đinh vào Thập tự giá (xem ở 20:20-28). Đức Chúa 

Jêsus chắc phải có lòng kiên nhẫn biết bao! Ngài là một Đấng đào luyện loài ngƣời 

kỳ diệu biết bao!  

LuLc 9:49-50 -- Ngƣời vô danh làm việc lạ lùng  

Cũng có chép ở Mac Mc 9:38-40. Chúa lại quở trách Giăng vì ông muốn giữ độc 

quyền làm phép lạ. Liền sau đó, lại có một lời quở trách nữa vì Gia-cơ và Giăng 

nổi giận dữ (câu 52-56). Ba lời quở trách một dây.  

Chức Vụ Ở Xứ Pê-Rê Và Phần Cuối Chức Vụ Ở Xứ Giu-Đê  

(LuLc 9:51-19:28) 
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Thời gian giữa lúc Đức Chúa Jêsus dời khỏi xứ Ga-li-lê và tuần lễ sau chót của 

Ngài thƣờng đƣợc gọi là Chức vụ ở xứ Pê-rê, hoặc phần cuối Chức vụ ở xứ 

Giu-đê. Thật ra là hai phần, -- một phần ở xứ Pê-rê, và một phần ở xứ Giu-đê. Xứ 

Pê-rê ở phía Đông hạ lƣu sông Giô-đanh (xem bản đồ số 48), và ở dƣới quyền cai 

trị của Hê-rốt. Xứ Giu-đê ở phía Tây sông Giô-đanh, và ở dƣới quyền cai trị của 

Phi-lát.  

9:51 -- Chúa dời khỏi xứ Ga-li-lê lần chót  

Cũng có chép ở Mat Mt 19:1 và Mac Mc 10:1. Ngƣời ta cho rằng đây chính là lần 

Đức Chúa Jêsus thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ Lều tạm, nhằm tháng 

10 dƣơng lịch (GiGa 7:2, 10), hoặc trong kỳ lễ Khánh thành Đền thờ, nhằm tháng 

12 dƣơng lịch (GiGa 10:22). Nhƣ vậy, chức vụ ở xứ Pê-rê và phần cuối chức vụ ở 

xứ Giu-đê gồm một thời gian 4 tháng, hoặc 6 tháng. Mấy chữ "Khi gần đến kỳ" 

(câu 51) tỏ ra thời gian ngắn là có lý hơn. 

Ma-thi-ơ dành 2 đoạn cho khoảng nầy của đời Đức Chúa Jêsus; Mác dành 1 đoạn, 

Lu-ca dành 10 đoạn, và Giăng dành 5 đoạn. Ta sẽ thấy nhƣ vậy ở dƣới đây.  

Bốn Bản Tƣờng Thuật Chức Vụ Của Chúa  

Tại Xứ Pê-Rê Và Xứ Giu-Đê (phần cuối)  

Mat Mt 19:1-20:34 

Sự ly dị (19:1-12). 

Con trẻ (19:13-15). 

Ông quan trẻ tuổi và giàu có (19:16-30). 

Những ngƣời làm công trong vƣờn nho (20:1-16). 

Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài (20:17-19). 

Lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng (20:20-28). 

Hai ngƣời mù tại Giê-ri-cô (20:29-34). 

Mac Mc 10:1-53 

Sự ly dị (10:1-12). 

Con trẻ (10:13-16). 

Ông quan trẻ tuổi và giàu có (10:17-31). 

Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài (10:32-34). 

Lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng (10:35-45). 

Ngƣời mù Ba-ti-mê (10:46-52). 

GiGa 7:1-11:57 

Tại lễ Lều tạm (7:1-52). 

Ngƣời đờn bà tà dâm (8:1-11). 

Bài giảng thuyết của Đức Chúa Jêsus (8:12-59). 

Một ngƣời mù đƣợc chữa lành (9:1-51). 

Đấng Chăn Chiên hiền lành (10:1-21). 

Tại lễ Khánh thành Đền thờ (10:22-39). 

bib:Lu_9_51
bib:Mat_19_1
bib:Mac_10_1
bib:Gi_7_2
bib:Gi_7_10
bib:Gi_10_22
bib:Mat_19_1
bib:Mat_19_1
bib:Mat_19_13
bib:Mat_19_16
bib:Mat_20_1
bib:Mat_20_17
bib:Mat_20_20
bib:Mat_20_29
bib:Mac_10_1
bib:Mac_10_1
bib:Mac_10_13
bib:Mac_10_17
bib:Mac_10_32
bib:Mac_10_35
bib:Mac_10_46
bib:Gi_7_1
bib:Gi_7_1
bib:Gi_8_1
bib:Gi_8_12
bib:Gi_9_1
bib:Gi_10_1
bib:Gi_10_22


Ở hạ lƣu sông Giô-đanh (10:40-42). 

Kêu La-xa-rơ sống lại (11:1-53). 

Ở miền Ép-ra-im (11:54-57). 

LuLc 9:51-19:29 

Ngƣời Sa-ma-ri không tiếp rƣớc Chúa (9:51-56). 

"Con cáo có hang" (9:57-62). 

70 môn đồ đƣợc sai đi (10:1-16). 

70 môn đồ trở về (10:17-24). 

Ngƣời Sa-ma-ri nhơn lành (10:25-37). 

Ma-ri và Ma-thê (10:38-42). 

"Lời cầu nguyện của Chúa" (11:1-4). 

Khuấy rầy khi cầu nguyện (11:5-13). 

"Nhờ Bê-ên-xê-bun" (11:14-26). 

Lời Đức Chúa Trời (11:27-28). 

Dấu lạ của Giô-na (11:29-32). 

Đèn thấp sáng (11:33-36). 

Ngƣời Pha-ri-si bị tố cáo (11:37-54). 

Tội lỗi không thể tha thứ (12:1-12). 

Ngƣời giàu mà dại (12:13-21). 

Của báu trên trời (12:22-34). 

Sự tỉnh thức (12:35-40). 

Ngƣời quản gia trung tín (12:41-48). 

"Quăng lửa xuống đất" (12:49-53). 

Dấu hiệu của các thời kỳ (12:54-59). 

Huyết của mấy ngƣời Ga-li-lê (13:1-5). 

Cây vả đƣng (13:6-9). 

Ngƣời đờn bà còng lƣng (13:9-17). 

Hột cải và men (13:18-21). 

"Chỉ ít kẻ đƣợc cứu chăng?" (13:22-30). 

"Hãy đi nói với con chồn cáo ấy" (13:31-35). 

Ngƣời mắc bịnh thủy thũng (14:1-6). 

"Chỗ ngồi trên" (14:7-11). 

"Đãi tiệc kẻ nghèo khó" (14:12-14). 

Những lời thoái thác (14:15-24). 

Vác Thập tự giá (14:25-35). 

Con chiên đi lạc và đồng bạc mất (15:1-10). 

Ngƣời con trai phóng đãng (15:11-32). 

Ngƣời quản gia bất trung (16:1-17). 

Sự ly dị (16:18). 

Ngƣời giàu và La-xa-rơ (16:19-31). 
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Sự tha thứ (17:1-4). 

Quyền năng của đức tin (17:5-10). 

Mƣời ngƣời phung (17:11-19). 

Sự tái lâm của Chúa (17:20-37). 

Ngƣời đờn bà góa khuấy rầy (18:1-8). 

Ngƣời Pha-ri-si và ngƣời thâu thuế (18:9-14). 

Con trẻ (18:15-17). 

Ông quan trẻ tuổi và giàu có (18:18-30). 

Chúa phán trƣớc về sự thƣơng khó của Ngài (18:31-34). 

Ngƣời mù ở thành Giê-ri-cô (18:35-43). 

Xa-chê (19:1-10). 

Thí dụ về những nén bạc (19:11-28).  

LuLc 9:52-56 -- Ngƣời Sa-ma-ri chối bỏ Đức Chúa Jêsus  

Vì Ngài đi về hƣớng thành Giê-ru-sa-lem. Ngƣời Sa-ma-ri trông mong Đấng Mê-si 

đặt ngôi Ngài trên núi Ga-ri-xim. Dân chối bỏ Đức Chúa Jêsus thì làm cho Gia-cơ 

và Giăng nổi giận và họ lập tức chứng tỏ tại sao Ngài đặt cho họ biệt hiệu "Con trai 

của sấm sét" (Mac Mc 3:17). Đức Chúa Jêsus không phẫn nộ, nhƣng đã đổi đi 

đƣờng khác.  

LuLc 9:57-62 -- "Con cáo có hang " 

Hơn 1 năm trƣớc, Đức Chúa Jêsus cũng đã phán lời nầy với một thầy thông giáo tỏ 

ý muốn theo Ngài qua bờ biển bên kia (Mat Mt 8:19-22). Có lẽ Ngài đã nhiều lần 

trả lời nhƣ vậy cho những kẻ mà Ngài biết là đang tìm kiếm, ƣa chuộng một điều 

gì Ngài chẳng có để cho họ. Lời Ngài phán chứa đựng một niềm cảm động vô biên, 

vì Cứu Chúa của loài ngƣời không có nhà ở, sanh ra trong chuồng bò, dùng máng 

cỏ làm nôi, và đƣợc an táng trong một phần mộ mƣợn. Lời Đức Chúa Jêsus đáp lại 

ngƣời thứ hai và ngƣời thứ ba, lẽ tự nhiên, không có nghĩa rằng chúng ta không 

cần biết đến những thiên chức êm dịu của đời sống trần gian. Kinh Thánh nhiều lần 

dạy rằng một dấu hiệu đích xác hơn hết của tín đồ Đấng Christ là phải ân cần và 

thận trọng trong mọi mối liên lạc của đời sống gia đình, nhứt là những lúc đau 

thƣơng. Đức Chúa Jêsus có ý dạy rằng những sự thuộc về Đức Chúa Trời quan 

trọng hơn vô cùng, và trong trƣờng hợp xung đột, thì không nên ngần ngại một 

giây phút nào.  

LuLc 10:1-16 -- 70 môn đồ đƣợc sai đi  

Việc nầy dƣờng nhƣ xảy ra lúc Ngài dời khỏi xứ Ga-li-lê lần sau chót, chừng 8 

hoặc 9 tháng sau khi Ngài sai 12 Sứ đồ đi. mục đích của Ngài là hoàn tất sự báo 

cáo cho nhân dân rằng Đấng Mê-si đã ngự đến. Có lẽ Ngài sai họ đi trƣớc, xuôi 

theo thung lũng sông Giô-đanh. Chỉ thị của Ngài giống nhƣ chỉ thị đã ban cho 12 

Sứ đồ.  
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Đức Chúa Jêsus đài thọ công việc của Ngài thể nào?  

Đức Chúa Jêsus là một Ngƣời nghèo, "không có chỗ mà gối đầu." Trong vòng 3 

năm, Ngài đi đây đi đó, và nhiều khi có một đám tùy tòng rất đông. Rất ít là hai lần 

Ngài đã tổ chức phái đoàn giảng đạo đông ngƣời. Chúa và môn đồ sống nhờ sự 

tiếp đón, đãi đằng của dân chúng (Mat Mt 10:11), theo lệ thƣờng đối với khách lạ 

và ngƣời bộ hành đƣơng thời ấy. Ngài nhận đƣợc tiền dâng của những bậc khá giả 

và nhiều ngƣời khác (LuLc 8:3). Do đó có túi bạc để mua các thứ cần dùng (GiGa 

12:6; 13:29). Nếu Ngài muốn, thì có thể thâu một số tiền lớn nơi những đoàn dân 

đông theo Ngài và những ngƣời bịnh mà Ngài đã chữa lành, để sống nhƣ một ông 

hoàng. Nhƣng Ngài đã sống và chết trong cảnh nghèo túng.  

LuLc 10:17-24 -- 70 môn đồ trở về  

Không chép cuộc hành trình của họ lâu chừng nào. Có lẽ họ đi trọn đƣờng xuống 

miền Giê-ri-cô, còn Chúa thì theo sau chậm hơn. Đối với Đức Chúa Jêsus, sự thành 

công của họ là một dấu hiệu Sa-tan sắp bị lật đổ. Nhƣng hãy chú ý rằng, Chúa cảnh 

cáo họ chớ quá vui mừng vì đã làm những việc tốt lành; lý do thật làm cho ta hớn 

hở chính là Thiên đàng (câu 20).  

10:25-37 -- Ngƣời Sa-ma-ri nhơn lành  

Đây là một áng cổ văn giản dị và đẹp đẽ hơn hết về vấn đề nhân ái của loài ngƣời 

trong cả văn chƣơng. Lu-ca vừa mới kể rằng Đức Chúa Jêsus bị ngƣời Sa-ma-ri 

chối bỏ (9:52). Và đây là phản ứng của Ngài, tức là tôn một ngƣời Sa-ma-ri lên cho 

mọi đời tƣơng lai quí mến.  

Sự nhân ái  

Chính Đức Chúa Jêsus là Ngƣời nhân ái hơn hết từng sống ở đời. Có lời chép về 

Ngài, chớ không chép về một ngƣời nào khác trong lịch sử, rằng: Nếu mọi việc 

nhân ái Ngài làm trong 3 năm ngắn ngủi đƣợc viết ra, thì thế gian không chứa hết 

sách vở ấy (GiGa 21:25). 

Đức Chúa Jêsus đã phán rất nhiều về sự nhân ái, -- đây là sự nhân ái thông thƣờng, 

tỏ tƣờng, theo lề lối cũ,và thực hiện hằng ngày. 

Cứ xét theo lời Ngài phán, thì Ngài muốn thấy kẻ theo Ngài có sự nhân ái hơn là 

bất cứ đặc điểm nào khác của tâm tánh. Ấy không phải sự nhân ái của chúng ta sẽ 

cứu mình đƣợc. Nếu chúng ta đƣợc cứu, ấy là Ngài cứu ta. Ta không bao giờ nên 

quên điều đó. Nhƣng trong ta có những điều đẹp lòng Ngài, hoặc không đẹp lòng 

Ngài. 

Đức Chúa Jêsus nhấn rất mạnh vào vấn đề nhân ái nầy, đến nỗi Ngài tự liên hiệp 

với những ngƣời cần sự nhân ái. Quả thật, Ngài bảo chúng ta rằng ta không thể làm 

bạn hữu của Ngài mà đồng thời lại lãnh đạm với những kẻ bị chà đạp hoặc đau khổ 

(Mat Mt 25:40, 45). 

Ngài ngụ ý dạy rằng Thiên đàng là nơi ở dành riêng cho những ngƣời đã học biết 
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cƣ xử nhân ái, -- nhân ái mà thôi và nhân ái luôn luôn. Đức Chúa Jêsus ngự đến để 

kiến tạo một thế giới gồm những ngƣời giống nhƣ Ngài, và khi thế giới ấy đã hoàn 

thành, thì không ai đƣợc vào đó nữa (Mat Mt 25:34, 41). 

Ngài lại ngụ ý nữa rằng trong ngày Phán xét sẽ có một vài sự bất ngờ. Một số 

ngƣời thƣờng nghĩ rằng mình đạo đức lắm sẽ nhận thấy, nhƣng trễ quá, rằng mình 

đã hoàn toàn lãng quên các điều mà thiên sứ vẫn ghi chép (Mat Mt 25:44). 

Đức Chúa Jêsus lại tuyên bố kỳ diệu rằng trong chánh sách của Đức Chúa Trời cai 

trị vũ trụ, không một hành động từ ái nào, dầu nhỏ nhặt tới mấy, sẽ không đƣợc 

ban thƣởng. Chính Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho chúng ta mỗi một hành động từ 

ái, không sót chi hết (Mat Mt 10:42). 

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ Đức Chúa Jêsus không có ý phán rằng ta nên khuyến 

khích những kẻ mạnh khỏe mà lƣời biếng toan bắt xã hội phải gánh vác họ, và đi 

bƣớc đƣờng đời, nhƣng chẳng làm phận sự của mình. Lƣời biếng là một trong 

những tội lớn nhứt. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh dung thứ nó. "Nếu ai 

không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa" (IITe 2Tx 3:10).  

LuLc 10:38-42 -- Ma-ri và Ma-thê  

Ngƣời ta cho rằng việc nầy xảy ra lúc chấm dứt chiến dịch bố đạo rộng lớn xuôi 

theo thung lũng sông Giô-đanh, có 70 môn đồ đi trƣớc Chúa. Lúc nầy Chúa đi gần 

tới thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Khánh thành Đền thờ (?) (GiGa 10:22). Ma-ri và 

Ma-thê ngụ tại Bê-tha-ni, trên sƣờn phía Tây của núi Ô-li-ve, cách Giê-ru-sa-lem 

chừng 2 dặm. Truyện nầy chép để tỏ ra Đức Chúa Jêsus cho rằng nghe Lời Chúa là 

rất hệ trọng, đáng để thì giờ vào đó, mặc dầu vì thế mà phải xao lãng một vài phận 

sự hằng ngày.  

LuLc 11:1 -- Đức Chúa Jêsus cầu nguyện  

Dầu Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và tự nhận là bình đẳng với Đức Chúa 

Trời về một vài phƣơng diện đang khi ở trong xác thịt, nhƣng đang khi ở trong xác 

thịt, Ngài dƣờng nhƣ cũng cảm thấy mình hoàn toàn tùy thuộc một Quyền phép 

cao hơn chính mình; vậy nên Ngài đã cầu nguyện nhiều lắm. 

Dƣới đây là một vài trƣờng hợp Ngài cầu nguyện, có chép trong Kinh Thánh:  

Những lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus  

Lúc Ngài chịu lễ báp-têm (LuLc 3:21). 

Ở một nơi vắng vẻ (Mac Mc 1:35). 

Trong đồng vắng (LuLc 5:16). 

Suốt đêm, trƣớc khi lựa chọn 12 Sứ đồ (LuLc 6:12). 

Trƣớc khi khuyên mời: "Hãy đến cùng Ta" (Mat Mt 11:25-27). 

Lúc cho 5000 ngƣời ăn no nê (GiGa 6:11). 

Khi Ngài truyền dạy "Lời Cầu nguyện của Chúa" (LuLc 11:1-4). 

Tại thành Sê-sa-rê Phi-líp (LuLc 9:18). 
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Trƣớc khi Ngài hóa hình (LuLc 9:28, 29). 

Cho con trẻ (Mat Mt 19:13). 

Trƣớc khi kêu La-xa-rơ sống lại (GiGa 11:41-42). 

Trong Đền thờ (GiGa 12:27, 28). 

Lúc ăn bữa tối cuối cùng (Mat Mt 26:26, 27). 

Cho Phi-e-rơ (LuLc 22:32). 

Cho các môn đồ (GiGa 17:1-26). 

Trong vƣờn Ghết-sê-ma-nê (Mat Mt 26:36, 39, 42, 44). 

Trên Thập tự giá (LuLc 23:34). 

Tại Em-ma-út (LuLc 24:30). 

Trong mỗi lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus mà Kinh Thánh có chép, Ngài đều 

gọi Đức Chúa Trời bằng "Cha" (Mat Mt 6:9; 11:25; 26:39, 42; LuLc 11:2; 23:34; 

GiGa 11:41; 12:27, 28; 17:1, 5, 11, 21, 24, 25). Thật khác hẳn nhiều bài cầu 

nguyện của các Mục sƣ mở đầu bằng những lời trịnh trọng, nhấn mạnh, gắng vó, 

cao siêu và nặng trịch.  

LuLc 11:2-4 -- "Lời Cầu nguyện của Chúa. " 

Đƣợc chép dài hơn ở Mat Mt 6:9-13. Chúng tôi ngờ rằng Đức Chúa Jêsus không 

có ý dùng lời cầu nguyện nầy làm một bài kinh cho hội chúng cùng lặp lại khi thờ 

phƣợng Chúa. Sự lặp lại nhƣ vậy có thể có một giá trị nào; nhƣng chắc nó có vẻ 

làm giảm giá trị của lời cầu nguyện nầy, đổi nó thành một tục lệ vô nghĩa. Trái lại, 

chúng tôi nghĩ rằng lời cầu nguyện nầy cốt dùng làm mẫu mực để hƣớng dẫn ta 

đến gần Đức Chúa Trời và biết các vấn đề cầu nguyện.  

Sự cầu nguyện ở nơi kín nhiệm  

Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh rất nhiều vào sự cầu nguyện ở nơi kín nhiệm (Mat Mt 

6:6). Tuy nhiên, sự cầu nguyện nầy không loại bỏ buổi cầu nguyện chung mà ta 

phải tới nhóm và dự phần. Chúng ta chẳng bao giờ nên xấu hổ đến nỗi không cầu 

nguyện, hoặc không làm chứng về đức tin của mình nơi sự cầu nguyện, tùy theo cơ 

hội đòi hỏi. Nhƣng ta phải coi chừng, kẻo lại nghĩ mình sẽ khiến ngƣời khác có 

cảm tƣởng thể nào. Cầu nguyện là ta tỏ mình với Đức Chúa Trời. Ấy là một vấn đề 

giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, chớ không phải một vấn đề đem ra giải luận. 

Phần lớn đời cầu nguyện của chúng ta phải tuyệt đối Kín Nhiệm, ngõ hầu ta không 

có cơ hội tự dối mình về cớ tích cầu nguyện. 

Nếu trƣớc hoặc sau mỗi một hành động hoặc quyết định quan trọng, chúng ta 

hƣớng lòng lên Đức Chúa Trời để xin Ngài dắt dẫn, bổ sức, hoặc để cảm tạ Ngài, 

nếu ta không hề nói chi hết về hành động hoặc quyết định ấy với bất cứ ai, dầu là 

bạn hữu thân thiết hơn hết, dầu là vợ hoặc chồng cũng vậy, nhƣng tuyệt đối coi nó 

là một vấn đề riêng giữa ta và Đức Chúa Trời. Nếu ta thƣờng làm nhƣ thế và tích 

cực giữ kín nó, chỉ một mình ta biết, -- thì sẽ không có một thói quen nào khác 

truyền cho ta nhiều sự vui vẻ ở đời và nhiều sức mạnh trong lúc khẩn trƣơng cho 
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bằng đi đƣờng đời nhƣ vậy, tay nắm tay Bạn hữu Toàn năng mà ta đã ngỏ tâm sự 

với và cầu vấn trong mọi điều liên quan đến mình, dầu cho chi tiết nhỏ nhặt hơn 

hết cũng vậy. 

LuLc 11:5-13. Bền đỗ cầu nguyện. -- Xem 18:1-8. 

11:14-26. Trừ quỉ. -- Xem ở Mat Mt 12:24-37. 

LuLc 11:27-28 -- Lời Đức Chúa Trời  

Một bà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: "Phƣớc cho dạ đã mang Ngài!" Ngài bèn 

đáp: "Những kẻ nghe và giữ Lời Đức Chúa Trời còn có phƣớc hơn." 

Đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, trong nền văn chƣơng của dân tộc Ngài có một bộ 

sách mà ngày nay chúng ta gọi là Cựu Ƣớc. Khi ấy, toàn thể dân chúng kể bộ sách 

đó là phát xuất từ Đức Chúa Trời một cách đặc biệt, không có sách nào khác phát 

xuất từ Đức Chúa Trời nhƣ vậy. Đức Chúa Jêsus đồng quan niệm ấy với dân 

chúng. Đối với Ngài, bộ sách đó không phải chỉ là "Tƣ tƣởng của ngƣời Hê-bơ-rơ," 

mà là Lời thật của Đức Chúa Trời. Bộ sách ấy là môn chánh yếu trong nền giáo 

dục Ngài (xem ở 2:40). 

Tại làng Bê-tha-ni, Ma-ri ngồi nơi chơn Chúa để nghe Lời Ngài phán. Đức Chúa 

Jêsus cho đó là "một việc cần mà thôi" (10:42). 

Trong một cơ hội khác, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ đoàn dân đông, thì có một 

ngƣời đến nói rằng: "Mẹ và anh em Thầy ở ngoài, muốn thấy Thầy." Ngài bèn đáp: 

"Mẹ Ta và anh em Ta là kẻ nghe đạo (1) Đức Chúa Trời và làm theo đạo (1) ấy" 

(LuLc 8:19-21). 

Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: "HỘT GIỐNG là đạo (1) Đức Chúa Trời" (LuLc 

8:11), nghĩa là cái yếu tố bởi đó và từ đó Nƣớc Đức Chúa Trời lớn lên. Linh hồn 

ngƣời ta chỉ có thể sanh trong Nƣớc Đức Chúa Trời nhờ hột giống của Nƣớc ấy, 

tức là Lời Đức Chúa Trời (IPhi 1Pr IPhi1:23). 

"Ngƣời ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng 

Đức Chúa Trời" (Mat Mt 4:4). 

"Nếu không nghe Môi-se và các Đấng tiên tri (tức là Kinh Thánh), thì dầu có ai từ 

kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy" (LuLc 16:31). "Trời đất sẽ qua, 

nhƣng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi" (Mat Mt 24:35). 

LuLc 11:29-32. Các dấu lạ. -- Xem ở Mat Mt 12:39-42. 

LuLc 11:33-36. Đèn thắp sáng. -- Xem ở Mat Mt 5:13-16. 

LuLc 11:37-54. Ngƣời Pha-ri-si bị tố cáo. -- Xem ở Mat Mt 23:1-39.  

LuLc 12:1-12 -- Những cớ tích kín nhiệm của đời sống  

Đức Chúa Jêsus giảng luận rất nhiều về cớ tích, nghĩa là cái yếu tố ở trong ta khiến 

ta làm việc nầy, việc kia, và hƣớng dẫn hành vi của ta. Trƣớc mặt Ngài, thì cớ tích 

của ta là chính ta vậy. Cớ tích vĩ đại duy nhứt của chúng ta đáng phải có là mong 

ƣớc đƣợc Đức Chúa Trời ƣng chịu và sợ không đƣợc Ngài ƣng chịu. Các ngƣời 

đạo đức đƣơng thời Đức Chúa Jêsus đã hành đạo phần nhiều để đƣợc loài ngƣời 
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khen ngợi (Mat Mt 6:1-18). Đó còn là một phần bổn tánh của chúng ta mà ta phải 

giao chiến với luôn. Khi ở chung với những ngƣời không tin đạo, thì ta bị cám dỗ 

mà hổ thẹn về đạo của mình; nhƣng khi ở chung với những ngƣời tin đạo, thì ta 

muốn đƣợc kể là đạo đức, và sự ƣớc muốn đó thƣờng khi thúc đẩy ta làm bộ đạo 

đức hơn thực trạng của mình mà thành ra giả hình. Sự mong đƣợc loài ngƣời ƣng 

chịu trong giới hạn thích đáng, thì chánh đáng và nên khen ngợi. Nhƣng thực sự vĩ 

đại duy nhứt của đời sống là Đức Chúa Trời. Điều duy nhứt đáng kể, thật đáng kể, 

là mối liên quan của chúng ta với Ngài. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến Ngài, và 

xét xem tƣ tƣởng, cớ tích và công việc của mình chống chất lên trƣớc mắt Ngài thể 

nào. 

Nhiều điều trong đoạn nầy đã có trong Bài Giảng trên Núi (Mat Mt 5:1-7:29), và 

trong các huấn thị của Đức Chúa Jêsus ban cho 12 Sứ đồ (10:1-42). Có những lời 

mà Đức Chúa Jêsus ƣa phán đi phán lại nhiều lần, trong số ấy có lời phán rằng Đức 

Chúa Trời săn sóc và dẫn dắt con cái Ngài, không hề sơ sót (câu 6-12). 

Hãy đặc biệt chú ý lời Đức Chúa Jêsus cảnh cáo về địa ngục. Ngài luôn luôn viện 

dẫn sự sợ địa ngục làm cớ tích của đời sống (xem ở LuLc 16:19-31). 

Cũng hãy chú ý lời Ngài phán rằng một ngày kia, mọi điều kín nhiệm về bổn ngã 

giả hình của chúng ta sẽ bị lộ ra (câu 2-3). Các đĩa thâu thanh không hề lầm lẫn của 

Đức Chúa Trời đang ghi mỗi tƣ tƣởng kín giấu và hành động bí mật của chúng ta 

để một ngày kia, sẽ phát ra lớn tiếng trƣớc bổn ngã sửng sốt của chúng ta và trƣớc 

vũ trụ hội họp lại. Khi ấy, chân tƣớng của ta sẽ lộ ra, và ai cũng nhận thấy rõ. Về 

"tội lỗi không thể tha thứ" (câu 10), xin xem ở Mat Mt 12:24-37.  

LuLc 12:13-21 -- Thí dụ về ngƣời giàu mà ngu dại  

Hãy chú ý rằng Đức Chúa Jêsus không chịu can thiệp vào cuộc tranh chấp trong 

gia đình ngƣời nầy. Ngài chẳng toan gánh vác công việc cho mọi kẻ khác. 

Ngƣời giàu mà ngu dại nầy đã kiếm đƣợc tiền của một cách lƣơng thiện, -- tức là 

do đất ruộng của hắn sản xuất. Tuy nhiên, trƣớc mắt Đức Chúa Trời, hắn là "kẻ 

dại" (câu 20), vì lòng hắn để vào đời nầy, chớ không để vào đời sau. Giàu trong 

đời nầy, nhƣng nghèo trong đời sau. Đời nầy chỉ còn ít lâu, song đời sau còn đến 

đời đời.  

12:22-34 -- Của báu ở trên trời  

Đây là một phần của Bài Giảng trên Núi (Mat Mt 6:19-34) mà Đức Chúa Jêsus lặp 

lại. Đức Chúa Jêsus phán về Thiên đàng, thì phải đúng lắm, vì đó là nơi ở của 

Ngài. Lời Ngài phán đây thật tuyệt diệu. Và ý kiến ở đây thuộc loại quan trọng hơn 

hết mà Ngài từng bày tỏ. Tín đồ Đấng Christ là công dân của Thiên đàng, trọ trong 

thế gian nầy ít lâu, bị những nỗi lo lắng trần gian hằng ngày làm trở ngại, nhƣng 

mắt họ luôn luôn nhắm vào Tổ quốc đời đời. Tại đó có một tòa nhà mà chúng ta 

xây cất đang khi ở đời nầy. Chỉ cái gì ta dâng cho Đức Chúa Trời mới là của ta cho 

đến đời đời. Một ngƣời hỏi bạn về một ông họ quen biết, mới qua đời, rằng: "Ông 
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ấy để lại bao nhiêu?" Đáp: "Ông ấy để lại TẤT CẢ." Thật vậy, chẳng bao lâu, mỗi 

ngƣời chúng ta sẽ phải lìa nhà trại dƣới đất và để cho kẻ khác mọi vật ta gọi là của 

mình. Nếu ta đã gởi trƣớc một số dự trữ trong các cung điện đời đời của Đức Chúa 

Trời, thì thật là may mắn cho mình!  

LuLc 12:35-40 -- Sự tỉnh thức  

Tƣ tƣởng của Đức Chúa Jêsus chuyển từ Thiên đàng qua ngày vinh hiển Ngài tái 

lâm, và Ngài cảnh cáo rằng biến cố ấy dƣờng nhƣ xảy đến cho một thế giới đang 

ngủ say giữa đêm khuya (câu 38). Phƣớc cho ngƣời trung tín sửa tim đèn và thắp 

sáng lên để tiếp đón Chúa trở về!  

12:41-48 -- Ngƣời quản gia trung tín  

Thí dụ nầy phán cho hết thảy tín đồ. Nhƣng mực độ của trách nhiệm tùy theo mực 

độ của tài năng và địa vị. Đây là một lời cảnh cáo khủng khiếp cho các Mục sƣ, 

Truyền đạo không trung tín!  

12:49-53 -- Cuộc xung đột tƣơng lai  

Dầu Đức Chúa Jêsus ngự đến để đem sự bình an, nhƣng Ngài biết rằng mình sẽ là 

cớ gây nên xung đột. Ngài nhớ lại thế gian kình địch với mình, và Ngài mong ƣớc 

tình trạng ấy chấm dứt.  

15:54-59 -- Thiếu lƣơng tri  

Họ thông thạo những điều không quan trọng bao nhiêu, nhƣng lại có thái độ rất 

ngu dại đối với Ngài và đối với nhau.  

13:1-5 -- "Nếu các ngƣơi chẳng ăn năn. " 

Hai tai họa mới xảy đến làm cho toàn dân khủng khiếp, và ai nấy cho những kẻ 

mạng vong đó đã bị hình phạt vì cớ tội lỗi của mình. Nhƣng hai tai họa ấy nhắc 

cho Đức Chúa Jêsus nhớ dạy về Ngày Phán xét khủng khiếp.  

13:6-9 -- Cây vả đƣng  

Nó biểu minh sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với Giê-ru-sa-lem; ngày đoán 

phạt thành ấy sẽ xảy đến mau chóng, và nói chung, sẽ xảy đến cho các cá nhân.  

13:10-17 -- Ngƣời đờn bà còng lƣng  

Đức Chúa Jêsus động lòng thƣơng xót, chẳng đợi bà đó cầu xin. Hơn nữa, Ngài 

dùng cơ hội ấy để làm cho ngƣời Pha-ri-si phải hổ thẹn. Xem ở Mac Mc 3:1-6. 

Cũng xem ở GiGa 5:1-46, về những lần khác Chúa chữa bịnh trong ngày Sa-bát. 

LuLc 13:18-21. Hột cải và men. -- Xem ở Mat Mt 13:31-33.  

LuLc 13:22-30 -- "Chỉ ít kẻ đƣợc cứu chăng? " 

Đây, Đức Chúa Jêsus chỉ trả lời rằng nhiều ngƣời mong tƣởng mình đƣợc cứu rỗi 

sẽ bị thất vọng sầu thảm. Nhƣng ở Mat Mt 7:14, Ngài giải đáp vấn đề nầy rõ ràng.  
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LuLc 13:31-35 -- "Vua Hê-rốt muốn giết Thầy. " 

Rõ ràng lắm, Đức Chúa Jêsus ở xứ Pê-rê, là lãnh thổ của Hê-rốt, vì Ngài đang đi 

đƣờng xuôi bờ phía Đông sông Giô-đanh. Ngài ở đó còn an ninh hơn ở xứ Giu-đê. 

Ngài đáp: "Không phải Hê-rốt, nhƣng chính là các ngƣơi giết Ta. Không phải xứ 

Pê-rê, nhƣng thành Giê-ru-sa-lem mới là nơi các ngƣơi sẽ giết Ta."  

14:1-6 -- Chúa lại chữa bịnh trong ngày Sa-bát  

Ngài vừa mới chữa lành một ngƣời đờn bà giữa nhà hội, trong ngày Sa-bát 

(13:10-17). Còn phép lạ nầy xảy ra ở nhà một ngƣời Pha-ri-si, giữa bữa tiệc trong 

ngày Sa-bát. Ngƣời Pha-ri-si không hối hận gì về sự ăn tiệc trong ngày Sa-bát. 

Nhƣng nếu chữa lành kẻ đau, thì họ không tha thứ đƣợc. Xem ở Mac Mc 3:1-6.  

LuLc 14:7-11 -- Lời khuyên khách dự tiệc  

Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng sự tự tôn, tự đại sẽ làm hỏng chính mục đích của 

nó. Con đƣờng khiêm nhƣờng tốt hơn, và giúp cho thăng tiến thật. Chính là "kẻ 

nhu mì" sẽ hƣởng đƣợc đất (Mat Mt 5:5). Ngƣời thâu thuế khiêm cung đã đẹp lòng 

Đức Chúa Trời, chớ không phải ngƣời Pha-ri-si kiêu ngạo (LuLc 18:9-14). Chính 

là ngƣời khiêm nhƣờng đến cuối cùng sẽ đƣợc tôn lên (câu 11). Đức Chúa Jêsus 

phán dạy điều đó nhiều lần (LuLc 18:14; Mat Mt 23:12).  

LuLc 14:12-14 -- Lòng nhân ái đối với kẻ bạc phƣớc  

Nếu đãi đằng những kẻ mà ta mong sẽ đãi đằng ta lại, thì chẳng có giá trị chi cả. 

Thà rằng cố giúp những kẻ không thể đền trả ta chi hết, và nhìn chăm vào phần 

thƣởng trên trời. Biết bao lần Đức Chúa Jêsus khuyên bảo chúng ta để mắt vào 

Thiên đàng (xem ở 10:25-37).  

14:15-24 -- Các lời xin kiếu  

Đức Chúa Jêsus không có ý tƣởng sai lầm về cuộc tiếp tân toàn thể của Nƣớc Ngài. 

Ngài biết rằng nhiều ngƣời, từ đám thủ lãnh tôn giáo của chính Nƣớc Ngài và đồng 

bào Ngài cho đến các dân ngoại ở xa xôi, sẽ chế nhạo Ngài cùng ơn cứu chuộc mà 

Ngài hiến cho họ; họ ngõ lời xin kiếu chẳng quan trọng chi cả, vì ƣa thích "vỏ đậu" 

của thế gian hơn.  

14:25-35 -- Giá phải trả để làm môn đồ của Chúa  

Đây là những lời nghiêm khắc. Theo Đức Chúa Jêsus là một việc trang nghiêm bội 

phần hơn các đoàn dân đông từng tƣởng tƣợng. Ngài biết họ theo Ngài với một 

quan niệm phù phiếm về Nƣớc Ngài. Vì cớ ấy, Ngài phán những lời mạnh mẽ 

dƣờng nầy. Đức Chúa Jêsus chẳng có ý dạy rằng chúng ta phải ghét cha mẹ hoặc 

con cái mình (câu 26). Kinh Thánh dạy quả quyết rằng chúng ta phải trung tín, tận 

tụy với những ai là chính thịt và huyết của mình. Nhƣng đây Đức Chúa Jêsus có ý 

dạy rằng nếu cần phải lựa chọn Ngài hay là họ, thì ta không đƣợc ngần ngại chút 

nào.  
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Sự nghiêm khắc của Đức Chúa Jêsus  

Đức Chúa Jêsus phán nhiều điều nghe rất khó và không sao làm đƣợc, đến nỗi nếu 

không có những lời khác (xem đoạn luận về sự hiền từ của Ngài ở trang sau), thì 

các điều nầy sẽ làm ngã lòng bất cứ ai, khiến họ chẳng dám thử theo Ngài nữa. 

Ngài đến để hiến cho ta Sự Sống Đời Đời vô giá. Nhƣng Ngài chẳng bắt buộc ta 

nhận lấy. Điều kiện tối trọng để đƣợc sự sống đời đời là chúng ta phải muốn đƣợc 

nó hơn bất cứ cái gì khác, và phải Yêu Mến Ngài hơn bất cứ cái gì khác. Đức Chúa 

Jêsus đòi hỏi và phải có địa vị Thứ Nhứt trong lòng chúng ta. Nếu Ngài có địa vị 

ấy, thì sự thƣơng xót của Ngài sẽ là vô lƣợng vô biên. Nhƣng nếu chúng ta đặt 

Ngài ở hàng nhì sau mọi ham thích thất thƣờng của mình, và đối xử với Ngài theo 

cấp bậc ấy, thì Ngài sẽ nhả ta ra khỏi miệng Ngài  

LuLc 15:1-32-- Con chiên lạc, đồng bạc mất, con trai phóng đãng  

Đoạn nầy tiếp theo những lời đòi hỏi ở đoạn 14, thì giống nhƣ cảnh trời yên tịnh 

sau cơn bão tố. Thật khác hẳn đến nỗi ta hầu nhƣ không cho là do cùng một Đấng 

phán ra. Tuy nhiên, hai đoạn chẳng mâu thuẫn đâu, mà chỉ bổ túc lẫn nhau thôi. 

Khởi điểm là chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Jêsus, chẳng giữ lại chút chi. 

Không thể có sự trung thành chia xẻ làm hai. Một khi chúng ta tôn Ngài làm Chúa 

rất yêu dấu của đời mình, thì lòng thƣơng xót của Ngài sẽ vô lƣợng vô biên. Có lẽ 

chúng ta vấp ngã, và vấp ngã nhiều lần. Nhƣng đang khi ta hƣớng mặt về phía 

Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ, và tha thứ mãi, cho đến rốt lại, bởi ân điển và quyền phép 

của Ngài, mọi điều chẳng đẹp lòng Ngài sẽ bị trừ bỏ khỏi đời sống chúng ta. 

Thực sự trên đây đƣợc chứng minh bằng ba thí dụ của đoạn sách kỳ diệu nầy: Có 

sự vui mừng vì tìm thấy con chiên lạc, kiếm lại đƣợc đồng bạc mất, và con trai 

phóng đãng trở về. Đây là một đoạn tƣơng đồng với truyện tích ngƣời đờn bà tội 

lỗi ở 7:36-50 và ngƣời đờn bà tà dâm ở GiGa 8:1-11. 

Đây là bức tranh vinh hiển mô tả Cha Thiên thƣợng và các thiên sứ của Ngài tiếp 

đón những linh hồn hối cải. Khi nào ta ngã lòng vì cớ địa vị tội lỗi của mình, thì 

nên đọc đoạn sách nầy.  

Sự hiền từ của Đức Chúa Jêsus  

Đức Chúa Jêsus chẳng những là Ngƣời nhân ái hơn hết từng sống ở đời (xem ở 

dƣới LuLc 10:25-37), song Ngài cũng là Ngƣời hiền từ hơn hết. Ngài ƣa tha thứ. 

Chính Ngài chẳng có tội lỗi chi cả. Nhƣng lòng Ngài đau đớn biết bao vì thƣơng 

xót và cảm thƣơng những ai đang phải vật lộn nhọc nhằn với tội lỗi của họ. 

Một trong những bức tranh đẹp đẽ hơn hết của cả Kinh Thánh là lúc Đức Chúa 

Jêsus tỏ lòng hiền từ với ngƣời đờn bà tội lỗi khóc lóc dƣới chơn Ngài (LuLc 

7:36-50). 

Sự hiền từ và tha thứ của Ngài đối với ngƣời đờn bà bị xã hội duồng bỏ và tính tình 

hay dời đổi đó đảm bảo rằng Ngài sẽ có sự hiền từ và tha thứ đối với Hội Thánh. 

Dầu chúng ta không phạm tội y nhƣ ngƣời đờn bà kia, nhƣng ta cũng đã phạm tội. 
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Và đối với Đức Chúa Trời, tội lỗi là tội lỗi. 

Đức Chúa Trời tha thứ các tội lỗi khả kính, tinh tế, lịch sự, vị kỷ và cao sang của 

chúng ta, thì chắc cũng khó khăn nhƣ và có lẽ còn khó khăn hơn là tha thứ các tội 

lỗi thô lỗ hơn của những linh hồn khốn nạn đã bị thua trong cuộc tranh đấu ở đời. 

Ta đƣợc yên ủi nhiều lắm vì biết rằng Đấng mà một ngày kia, chúng ta sẽ phải 

đứng trƣớc mặt Ngài để chịu phán xét, lại là một Ngƣời nhƣ vậy. Ngài tỏ lòng 

thƣơng xót với ngƣời đờn bà đang đau khổ chính lúc bà cần sự thƣơng xót của 

Ngài. 

Sự hiền từ của Đức Chúa Jêsus đối với kẻ yếu đuối và tánh tình hay dời đổi nhƣ 

vậy có khuyến khích chúng ta cứ phạm tội chăng? Không. Đó chính là yếu tố khiến 

ta gớm ghét tội lỗi của mình và quyết định thắng nó. 

Đó cũng là sự yên ủi cho các thánh đồ biết bao! Vì chúng ta càng đi gần Chúa, thì 

-- mặc dầu dƣờng nhƣ mâu thuẫn, -- càng nhận biết địa vị tội lỗi của mình và càng 

gần sự thƣơng xót của Ngài. Đó là thật sự trạng đã xảy ra cho các bậc thánh hơn 

hết.  

16:1-13 -- Ngƣời quản gia bất trung  

Đức Chúa Jêsus khen ngợi tánh lo xa của hắn, chớ không phải tánh bất lƣơng của 

hắn; khen ngợi việc hắn dự bị cho tƣơng lai, chớ không phải cách dự bị gian trá 

của hắn. 

Một "thùng" dầu ƣớc chừng 40 lít. Một "hộc" lúa mì chừng 400 lít. 

Ngƣời quản gia nầy đã dùng tài vật của chủ mà kết bạn thể nào, thì cũng một thể 

ấy, Đức Chúa Jêsus phán rằng chúng ta phải dùng chính của cải mình mà kết bạn. 

Đây là một bức tranh tuyệt diệu (câu 9): Những kẻ mà chúng ta đã kết bạn với sẽ 

đứng ở cửa Thiên đàng mà đón chúng ta vào. 

Đức Chúa Jêsus đã phán mấy lời nặng nề về tiền bạc, hoặc về sự ham mến tiền bạc 

thì đúng hơn. Đây Ngài gọi nó là "ma-môn bất nghĩa" (câu 11 -- theo bản tiếng 

Anh). Sự tham tiền là nguyên nhân của hầu hết trọng tội và của nhiều cuộc chiến 

tranh tàn khốc. Tham lam là một trong những tội quỉ quyệt và tàn hại hơn hết. 

Chúng ta phải có tiền để tự cung cấp những nhu cầu hằng ngày. Song sự tranh đấu 

ở trong lòng chúng ta, ấy là ta thật hầu việc và nƣơng cậy ai, -- tiền bạc hay là 

Đấng ban tiền bạc?  

16:14-18 -- Ngƣời Pha-ri-si chế giễu  

Họ chế giễu lời dạy của Đức Chúa Jêsus về tiền bạc, vì họ ham thích tiền bạc, và là 

bọn đạo đức nhà nghề có tâm trí ham chuộng thế gian. 

Ta khó tìm thấy mạch lạc trong những câu luận về Luật pháp và sự ly dị. Có lẽ 

Đức Chúa Jêsus định ý phán rằng vì cớ Tin Lành có ảnh hƣởng rất sâu xa đến quần 

chúng, nên bây giờ ngƣời Pha-ri-si càng khó binh vực các sự dạy dỗ giả hình của 

mình. Dầu tự nhận là kẻ bảo tồn Luật pháp, nhƣng họ lại không đếm xỉa tới lời 

Luật pháp dạy về sự ly dị, cứ căn cứ vào một lý do không quan trọng mà cho phép 
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ly dị.  

16:19-31 -- Ngƣời giàu có và La-xa-rơ  

"Lòng Áp-ra-ham" (câu 22) là một tên của Ba-ra-đi, là tình trạng trung gian trong 

đó linh hồn ngƣời công bình chờ đợi sự sống lại của thân thể. Còn "địa ngục" là 

tình trạng trung gian của ngƣời hƣ mất chờ đợi sự đoán phạt. 

Đây, Đức Chúa Jêsus thuật lại cuộc đàm thoại giữa Áp-ra-ham và La-xa-rơ sau khi 

qua đời. Chúng ta không biết cuộc đàm thoại nầy có tánh cách tƣởng tƣợng tới 

mức nào. Nhƣng ta suy luận, thì thấy Đức Chúa Jêsus định ý dạy dỗ khá rõ ràng 

những điểm dƣới đây: 

Một đằng, lúc thánh đồ qua đời, thì các thiên sứ chực sẵn để rƣớc họ vào nơi vinh 

hiển. 

Đằng khác, những ngƣời hƣ mất bị đau đớn (câu 23). 

Có một vực sâu không vƣợt qua đƣợc ở giữa Ba-ra-đi và địa ngục, ngụ ý rằng khi 

chết rồi, ngƣời ta không còn cơ hội đƣợc cứu nữa. 

Kinh Thánh hoàn toàn đủ khiến ngƣời ta ăn năn (câu 31). 

Các mực thƣớc của thế gian nầy sẽ không tồn tại trong cõi thiên thƣợng. Nhiều 

ngƣời ở đây là đầu, nhƣng ở đó sẽ là cuối. Những kẻ cai trị trong đời nầy có thể là 

đầy tớ trong đời sau. Những ngƣời chiếm địa vị cao quí hơn hết trong đời nầy, 

ngay cả trong Hội Thánh nữa, có thể ở địa vị thấp thỏi nhứt trong đời sau. Lắm 

ngƣời mà các bậc thủ lãnh Hội Thánh đời nay không đếm xỉa tới lại có thể làm chủ 

của các bậc thủ lãnh ấy trong đời sau (Mat Mt 19:30; 20:1-16; Mac Mc 10:31).  

Thiên đàng và địa ngục  

Truyện tích ngƣời giàu có và La-xa-rơ là một trong những tia sáng chiếu vào đời 

sau mà ta thấy đƣợc trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus. Ngài phán rất nhiều về 

đời sau. Ngài viện dẫn hy vọng đến thiên đàng và mối sợ sa xuống địa ngục. Ngài 

thƣờng phán về số phận đau khổ của ngƣời bị hƣ mất cũng nhƣ địa vị hạnh phƣớc 

của ngƣời đƣợc cứu chuộc, và đặt họ đối chiếu nhau (Mat Mt 5:12, 22, 29, 30 6:20; 

7:21-27; 10:28; 13:39-43, 49-50; 18:8-9; 22:13; 23:33; 25:23, 30, 34, 41, 46; Mac 

Mc 9:43-48; LuLc 12:4-5; 16:22-28; GiGa 3:15-16, 36 5:24, 28, 29, 39 6:27, 

39-40, 44, 47, 49, 50, 51, 54 17:2). Hãy chú ý những chữ "Thiên đàng" "địa ngục" 

và "sự sống đời đời" thƣờng đƣợc nhắc đến luôn. 

Thật đáng thƣơng hại, vì giới Truyền đạo thời nay chống lại các cớ tích mà Đức 

Chúa Jêsus viện dẫn. Có lẽ đó là một trong những lý do gây cho giới Truyền đạo 

mất nhiều quyền phép quá. Một trong những vị thuốc mạnh nhứt để khuyến khích 

làm lành và ngăn làm ác trong đời nầy chính là sự tin quyết sâu xa rằng thật có đời 

sau, và tình trạng của ta trong đời sau tùy theo hành vi của ta trong đời nầy. Một 

tấm lòng vững vàng chăm chú vào Thiên đàng chắc sẽ khiến ta đi đƣờng nầy cẩn 

thận hơn. Đời nầy có lúc chung cuộc. Đời sau còn đến vô cùng.  
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LuLc 17:1-10 -- Sự tha thứ  

Đây, Đức Chúa Jêsus ngụ ý rằng sự không chịu tha thứ của chúng ta là nguyên 

nhân gây cho nhiều ngƣời mất linh hồn. 

"Kẻ nhỏ" (câu 2) là một danh từ thân ái để gọi các môn đồ, vì họ ở quá xa địa vị 

Đức Chúa Jêsus muốn họ ở, nên Ngài coi họ nhƣ con đỏ vậy. 

Ở Mat Mt 18:21-35, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng chúng ta phải tha thứ bao 

nhiêu lần, thì Ngài đáp là "bảy mƣơi lần bảy." Rồi Ngài chứng minh bằng thí dụ về 

đầy tớ không thƣơng xót, đƣợc tha nợ 10 triệu Mỹ kim, nhƣng không chịu tha nợ 

17 Mỹ kim cho một ngƣời khác. 

Bấy giờ các môn đồ kêu lên: "Xin thêm đức tin cho chúng tôi!" (câu 5). Nếu chúng 

ta phải sẵn lòng tha thứ dƣờng ấy, thì cần có nhiều đức tin để làm đƣợc nhƣ vậy, -- 

đức tin nơi Đức Chúa Trời và nơi sự đắc thắng chung kết của đạo Đức Chúa Jêsus. 

Rồi để giúp đỡ đức tin của họ, Đức Chúa Jêsus phán về quyền lực vô biên của đức 

tin (xem ở LuLc 18:1-8); và bởi thí dụ về đầy tớ hay vâng lời, Ngài tỏ ra rằng sự 

khiêm nhƣờng là nền tảng của đức tin.  

17:11-19 -- Mƣời ngƣời phung  

Truyện nầy dƣờng nhƣ thuật lại chẳng những để ghi một phép lạ của Đức Chúa 

Jêsus, song cũng để tỏ ra rằng Ngài vui lòng dùng quyền phép chữa bịnh cho 

những kẻ thậm chí chẳng cảm ơn Ngài. Nhƣ vậy, chứng minh cho tấm lòng nhân 

ái, không thù giận mà Ngài mới phán dạy đó. Nó cũng giới thiệu phƣơng diện tốt 

lành của ngƣời Sa-ma-ri so sánh với những ngƣời cùng chủng tộc với Đức Chúa 

Jêsus. Chín ngƣời Do-thái phung kia chắc có tâm tình cứng cỏi đến nỗi cũng không 

cảm tạ Đức Chúa Jêsus.  

17:20-37 -- Nƣớc hầu đến  

Đức Chúa Jêsus phán cùng ngƣời Pha-ri-si rằng: "Nƣớc Đức Chúa Trời ở trong các 

ngƣơi." Đó là vấn đề tấm lòng. Đoạn, ý tƣởng của Ngài chuyển qua tƣơng lai, và 

Ngài giải luận cho các môn đồ về ngày vinh hiển Ngài sẽ lấy quyền năng mà ngự 

đến với những ngƣời đƣợc cứu chuộc của mọi thời đại (xem ở Ma-thi-ơ, đoạn 24).  

18:1-8 -- Ngƣời đờn bà góa khuấy rối  

Cũng nhƣ truyện tích "Ngƣời bạn lúc nửa đêm" ở 11:5-13, truyện tích nầy kể lại vì 

mục đích đặc biệt, là dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ tôn kính sự cầu nguyện kiên nhẫn, 

cố quyết, bền đỗ. Ở Mat Mt 6:7, Đức Chúa Jêsus cảnh cáo các ngƣời "dùng những 

lời lặp vô ích" và "nói nhiều lời" trong khi cầu nguyện; đó là thói tục của ngƣời 

ngoại đạo "để cho thiên hạ đều thấy" (Mat Mt 6:5). Rồi Ngài thêm rằng: "Cha các 

ngƣơi biết các ngƣơi cần sự gì trƣớc khi chƣa xin Ngài." Ngài nhƣ có ý phán dạy 

rằng: "Chớ hăng hái cứ xin cùng một điều mãi mãi." Làm thế nào để dung hòa 

điểm ấy với sự bền bỉ của bà góa nầy và sự khuấy rối của "ngƣời bạn lúc nửa đêm" 

(LuLc 11:8) mà Đức Chúa Jêsus đã khen ngợi? Chà, không phải bao giờ cũng dễ 
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dung hòa hai phƣơng diện của bất cứ chân lý nào. Sự ƣớc muốn của chúng ta phải 

đƣợc tiết chế bởi bình tĩnh đầu phục ý chỉ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa 

Trời thật muốn chúng ta trình bày các sự ƣớc muốn của mình với Ngài, mà không 

đƣợc ngã lòng nếu Ngài chậm đáp lại. Học biết cầu nguyện cho có hiệu quả, đó là 

một vấn đề đòi sự học hỏi suốt đời và sự khắc kỷ nghiêm nhặt. Có một điều chắc 

chắn, là chúng ta phải học biết tha thứ thể nào (Mac Mc 11:25). Vả, ở Mat Mt 

7:12, sự cầu nguyện trực tiếp liên quan đến sự thi hành "Luật Vàng." Tuy nhiên, 

điều kiện trọng yếu duy nhứt là Đức Tin. nếu giả định rằng chúng ta làm đƣợc mọi 

sự mình có thể làm để đáp lại lời cầu nguyện của mình, thì sẽ thấy các lời hứa của 

Đức Chúa Trời cho kẻ nào có ĐC TIN thật là kỳ diệu.  

Quyền phép của đức tin  

Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện nhiều lắm (xem ở LuLc 11:1). Ngài cũng đã phán 

dạy nhiều lắm về sự cầu nguyện. Dƣới đây là một vài lời Ngài đã phán về đức tin 

nhƣ là một phần của hành động cầu nguyện: -- 

Tại Na-xa-rét, "Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin (Mat Mt 

13:58). 

Với các môn đồ, giữa cơn bão tố: "Sao các ngƣơi sợ? chƣa có đức tin sao?" (Mac 

Mc 4:40; LuLc 8:25). 

Với Giai-ru: "Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngƣơi sẽ đƣợc cứu" (LuLc 8:50). 

Với ngƣời đờn bà mất huyết: "Đức tin con đã cứu con" (Mac Mc 5:34). 

Viên bách nhân đội trƣởng thƣa với Đức Chúa Jêsus: "Xin Chúa chỉ phán một lời, 

thì đầy tớ tôi sẽ đƣợc lành," Đức Chúa Jêsus phán: "Ta chƣa hề thấy ai trong dân 

Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dƣờng ấy." Và đầy tớ đã đƣợc chữa lành (Mat Mt 8:8, 

10, 13). 

Với hai ngƣời mù: "Hai ngƣơi tin Ta làm đƣợc điều hai ngƣơi ƣớc ao sao?"... Theo 

nhƣ đức tin các ngƣơi, phải đƣợc thành vậy" (Mat Mt 9:28, 29). 

Với các môn đồ: "Nếu các ngƣơi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì... các 

ngƣơi làm đƣợc điều đã làm cho cây vả" (Mat Mt 21:21). 

Với ngƣời đờn bà Sy-rô-phê-ni-xi: "Hỡi đờn bà kia, ngƣơi có đức tin lớn, việc phải 

xảy ra theo ý ngƣơi muốn" (Mat Mt 15:28). 

Với Phi-e-rơ đang chìm xuống nƣớc: "Hỡi ngƣời ít đức tin, sao ngƣơi hồ nghi làm 

vậy?" (Mat Mt 14:31). 

Với các môn đồ: "Hỡi dòng dõi chẳng tin kia,... Ta sẽ chịu các ngƣơi cho đến khi 

nào?" (Mac Mc 9:19). 

Các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus: "Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy đƣợc?" 

Đức Chúa Jêsus đáp: "Ấy là tại các ngƣơi ít đức tin" (Mat Mt 17:19, 20). 

Với các môn đồ: "Nếu các ngƣơi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy 

rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngƣơi 

chẳng làm đƣợc" (Mat Mt 17:20); "Trong khi cầu nguyện, các ngƣơi lấy đức tin 
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xin việc gì bất kỳ, thảy đều đƣợc cả" (Mat Mt 21:22). "Kẻ nào tin, thì mọi việc đều 

đƣợc cả" (Mac Mc 9:23). Xem thêm Mac Mc 11:22-25. 

Với Ma-thê, trƣớc mộ phần của La-xa-rơ: "Nếu ngƣơi tin, thì sẽ thấy sự vinh hiển 

của Đức Chúa Trời" (GiGa 11:40). 

Với đoàn dân đông ở thành Ca-bê-na-um: "Các ngƣơi Tin Đấng mà Đức Chúa Trời 

đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài" (GiGa 6:29). 

Một vài lời phán trên đây giống nhƣ cách nói khoa trƣơng (hyperbole ) của Đông 

phƣơng. Tuy nhiên, cách Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh vào Đức Tin thật là lạ lùng. 

Chúng tôi không chắc rằng có thể giải thích xong xuôi những lời phán ấy bằng 

cách cho đó là "nói khoa trƣơng." Cũng không thể cho rằng những lời lạ lùng, 

mạnh mẽ nầy chỉ có nghĩa là Đức Chúa Jêsus ban cho các Sứ đồ những quyền năng 

lạ lùng đặc biệt nhƣ một ấn thiên thƣợng chứng thực sứ mạng thành lập Hội Thánh 

của họ. Chúng ta biết Đức Chúa Jêsus thật đã ban cho các Sứ đồ quyền năng để 

làm phép lạ, và nếu ta cũng đòi cho đƣợc quyền năng ấy, thì thật là dại dột. Chúng 

ta cũng biết các Sứ đồ không thể tùy ý sử dụng những quyền năng ấy. Có khi họ 

làm phép lạ đƣợc, có khi lại không. Tại Ê-phê-sô, có rất đông ngƣời đƣợc chữa 

lành bởi những khăn và áo đã mặc hoặc quấn vào thân thể Phao-lô (Cong Cv 

19:12). Nhƣng một lần khác, Phao-lô không thể chữa lành ngay cả ngƣời cộng sự 

rất yêu dấu của mình, và ông viết rằng: "Còn Trô-phim đang đau ốm, ta để ở lại tại 

thành Mi-lê (IITi 2Tm 4:20). Vậy, dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời dùng trí phán đoán 

của Ngài để nhứt định khi nào có thể cho các Sứ đồ làm phép lạ. 

Khi Đức Chúa Jêsus phán về Cầu nguyện và Đức tin, thì Chúa biết Ngài đang 

giảng luận điều chi, mặc dầu đối với chúng ta, một vài lời của Ngài dƣờng nhƣ kỳ 

lạ. Ngài từ cõi vô hình xuất hiện, và Ngài hoàn toàn quen thuộc các lực lƣợng và 

quyền năng hành động phía sau bức màn mà chúng ta chẳng biết chi hết. Chúng ta 

chẳng nên quá cố quyết giải thích mọi lời Đức Chúa Jêsus phán về sự cầu nguyện 

và ráng làm cho mọi lời ấy hợp với trình độ hiểu biết hữu hạn của ta. Nếu chúng ta 

tự hiến mình để thực hành sự cầu nguyện một cách kiên nhẫn, bền bĩ và chuyên 

cần đầy đủ, thì ta có cơ đƣợc những kết quả mà mình thƣờng chẳng mơ tƣởng là có 

thể đƣợc . 

Khi Đức Chúa Jêsus phán những lời đó, chắc Ngài muốn bày tỏ một điều gì. Ngài 

phán không phải chỉ để một mình Ngài nghe. Chúng tôi nghĩ rằng Ngài nhắm mục 

đích dạy cả loài ngƣời thuộc mọi thế hệ một vài bài học cốt yếu về đời ngƣời. Một 

trong những bài học đó là: Một số phƣớc lành quí nhứt của đời sống có thể thực 

hiện cho chúng ta miễn là trƣớc hết ta Quyết Tin rằng nó có thể thực hiện; theo 

một phƣơng diện, Đức Tin có quyền sáng tạo; trong cõi vô hình có những quyền 

năng dành sẵn cho chúng ta sử dụng ở thế gian nầy qua môi giới của Đức Tin nơi 

Đức Chúa Trời, là Đấng cầm trong tay Ngài những công tác và liên công tác của 

các lực lƣợng vũ trụ, cũng là Đấng có thể vận hành những quyền năng mà ta không 

biết để bổ túc và giúp phần kiểm soát những quyền năng mà ta biết. Đức Chúa 
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Jêsus phán rằng Đức Tin của chúng ta có thể khiến Đức Chúa Trời làm nhƣ vậy.  

LuLc 18:9-14 -- Ngƣời Pha-ri-si và ngƣời thâu thuế  

Ngƣời Pha-ri-si tự mãn, còn ngƣời thâu thuế ăn năn. Ngƣời Pha-ri-si thƣờng cậy sự 

công bình riêng, giả hình và có thái độ kiêu căng đối với kẻ đồng loại, nên chữ 

"Pha-ri-si" dƣờng nhƣ đồng nghĩa với chữ "giả bộ." Trong thái độ đối với Đức 

Chúa Trời, họ cũng có sự tự phụ nhƣ vậy, dƣờng nhƣ họ tƣởng Ngài phải lấy làm 

vinh hạnh vì đƣợc những ngƣời trang nhã nhƣ vậy thờ kính. Trong tâm hồn Ngài, 

Đức Chúa Jêsus ghê tởm sự giả đạo đức. Những lời cay đắng hơn hết mà Ngài 

từng thốt ra chính là để nghịch cùng sự giả hình của ngƣời Pha-ri-si (Mat Mt 

23:1-39). Ngài không dung thứ tội lỗi của kẻ thâu thuế và phƣờng điếm đĩ. Ngài đã 

ngự đến để cứu vớt họ. Họ đã bị nhìn nhận là tội nhân, nên đi bƣớc thứ nhứt và 

xƣng tội lỗi dễ dàng hơn. Thí dụ nầy cốt để tỏ ra rằng căn bản chánh yếu để đến 

gần Đức Chúa Trời chính là nhìn nhận mình có tội lỗi và cần đƣợc Ngài thƣơng 

xót.  

LuLc 18:15-17 -- Con trẻ  

Việc nầy cũng chép ở 19:13-15 và Mac Mc 10:13-16. Đức Chúa Jêsus vừa mới 

phán rằng ngƣời thâu thuế đi đƣờng cứu rỗi vì đã nhơn tội lỗi mình mà buồn rầu, 

đau đớn. Đây, Ngài tỏ ra rằng chỉ những ngƣời giống nhƣ con trẻ mới đƣợc ở 

Thiên đàng. Trên Thiên đàng sẽ chẳng có những ngƣời thích hoa lệ, đi vênh vang 

dƣờng nhƣ họ là chủ của vũ trụ. Hạng ngƣời nầy rất đông ở trong Hội Thánh ngày 

nay. Song trên Thiên đàng không phải nhƣ vậy. Đức Chúa Jêsus phán dạy phân 

minh rằng: "Nếu các ngƣơi không đổi lại và nên nhƣ đứa trẻ, thì chẳng đƣợc vào 

Nƣớc Thiên đàng đâu" (Mat Mt 18:3). Con trẻ dễ dạy, hay tin cậy, không kiêu 

căng, không xảo trá, và hay thƣơng mến. Các môn đồ tƣởng con tẻ không quan 

trọng bao nhiêu, không cần phải để ý tới. Tƣ tƣởng đó làm cho Đức Chúa Jêsus 

"giận" (Mac Mc 10:13-14 -- nên dịch là "bất bình").  

LuLc 18:18-30 -- Ông quan trẻ tuổi và giàu có  

Cũng có chép ở Mat Mt 19:16-30 và Mac Mc 10:17-31. 

"Quan" đây (câu 18) nghĩa là chàng có chơn trong tòa Công luận, hoặc cai quản 

một nhà hội. Chàng là một thanh niên gƣơng mẫu. Nhƣng Đức Chúa Jêsus biết rõ 

tấm lòng chàng, và trả lời chàng tùy theo sự biết rõ đó. Ngài bảo chàng hãy bố thí 

hết gia sản, vì biết chàng chẳng chịu làm môn đồ Ngài nếu phải trả một giá nào. 

Chàng quá ham mến tiền của, nên không có ích lợi gì cho Nƣớc Đấng Christ. Đức 

Chúa Jêsus không có ý phán rằng ai cũng phải bỏ hết tiền của, thì mới theo Ngài 

đƣợc. Xa-chê bằng lòng dâng nửa gia sản, và Đức Chúa Jêsus đã ban ơn cứu rỗi 

cho ông (LuLc 19:9). 

Một số ngƣời cho rằng "lỗ kim" (câu 25) là cái cổng nhỏ dành cho khách bộ hành, 

ở trong hoặc ở bên cạnh cổng chánh của thành, một con lạc đà có thể chui qua nếu 
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quì xuống và chịu khó nhọc lắm. Nhƣng có số đông hơn nhiều cho rằng thật là một 

cái kim khâu. Dầu sao Đức Chúa Jêsus cũng có ý phán tỏ một điều "ngƣời ta 

không làm đƣợc" (câu 27). Đoạn, Ngài đổi ngƣợc lại mà phán rằng: "Sự chi ngƣời 

ta không làm đƣợc, thì Đức Chúa Trời làm đƣợc." Nghĩa là Đức Chúa Trời có thể 

cứu cả ngƣời giàu nữa. 

Hãy chú ý lời hứa lạ lùng ban cho những ngƣời bỏ hết mọi sự để theo Đức Chúa 

Jêsus (câu 28-30). Lời hứa nầy đƣợc mở rộng thêm ở Mac Mc 10:28-31 -- "Trong 

đời nầy, trăm lần hơn... với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau."  

# 

Phần nhiều môn đồ xuất thân từ các giai cấp thấp thỏi. Nhƣng một vài ngƣời cũng 

giàu và có thế lực. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh rê là những tay kinh doanh khá 

giả. Ma-thi-ơ làm chức thâu thuế, chắc phần tài chánh khả quan. Trong số các bà 

theo hầu Đức Chúa Jêsus, có Gian-nơ, vợ quan nội vụ của Hê-rốt, là một mạng phụ 

trong triều. Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ ở trong số các gia đình giàu có quanh vùng 

Giê-ru-sa-lem (xem ở GiGa 12:1-8). Giô-sép ở A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem là nhân 

viên tòa Công luận. Quan thị vệ ở thành Ca-bê-na-um (GiGa 4:46) có lẽ là một sĩ 

quan trong triều đình Hê-rốt. Viên bách nhân đội trƣởng ở thành Ca-bê-na-um, 

ngƣời đã xây nhà hội tại đó (LuLc 7:1-10), chắc là một sĩ quan của quân đội 

La-mã. Xa-chê làm nghề thâu thuế và rất giàu có (LuLc 19:2).  

LuLc 18:31-34 -- Chúa lại dự ngôn về sự thƣơng khó của Ngài  

Đây là lần thứ năm (xem ở Mac Mc 9:30-32). Ngài phán bảo họ bằng lời lẽ hết sức 

rõ ràng. Song họ vẫn chƣa hiểu (câu 34), vì thật là khác hẳn ý niệm của họ về 

Nƣớc của Đấng Mê-si.  

LuLc 18:35-43 -- Ngƣời mù ở thành Giê-ri-cô  

Cũng có chép ở Mat Mt 20:29-34 và Mac Mc 10:46-52. Ma-thi-ơ chép rằng có hai 

ngƣời mù. Mác và Lu-ca chỉ chép có một. Lu-ca chép rằng Đức Chúa Jêsus đang 

vào thành Giê-ri-cô. Ma-thi-ơ và Mác chép chép rằng Ngài đang ra khỏi thành đó. 

Có lẽ một ngƣời đƣợc chữa lành lúc Đức Chúa Jêsus vào thành, còn một ngƣời 

đƣợc chữa lành lúc Ngài ra khỏi thành. Cũng có thể là hai việc khác hẳn nhau. Có 

lẽ hơn nữa là cả hai ngƣời hoặc một ngƣời bị hấp dẫn bởi tiếng ồn ào của dân 

chúng khi Đức Chúa Jêsus vào thành, bèn đi theo; đến khi Đức Chúa Jêsus từ nhà 

Xa-chê ra đi, thì họ ngồi bên đƣờng, tại nơi họ biết Ngài sẽ đi qua để ra khỏi thành.  

LuLc 19:1-10 -- Xa-chê  

Xa-chê làm đầu những ngƣời thâu thuế; ông cai quản một phòng thâu thuế có 

nhiều nhân viên. Ngƣời thâu thuế bị đặt chung hàng với phƣờng điếm đĩ (câu 7, 

Mat Mt 21:31-32). Họ thƣờng bị thù ghét vì thâu thuế cho một cƣờng quốc ngoại 

lai. Giê-ri-cô là một thành của các thầy tế lễ. Đức Chúa Jêsus chọn nhà ngƣời thâu 
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thuế để trọ, chớ không chọn nhà thầy tế lễ. Xa-chê lập tức hối cải, và tỏ ra bằng cớ 

xác thực rằng mình hối cải. Đức Chúa Jêsus đã bảo ông quan trẻ tuổi và giàu có kia 

bố thí "hết" (LuLc 18:22). Còn Xa-chê "cho nửa gia tài" (câu 8), thì Đức Chúa 

Jêsus tuyên bố ông đƣợc hƣởng ơn cứu rỗi.  

19:11-28 -- Thí dụ về những nén bạc  

Thí dụ nầy có một vài điểm khác thí dụ về các ta lâng (Mat Mt 25:14-30), nhƣng 

cả hai chứng minh những chân lý đại cƣơng giống nhau: Ấy là chúng ta phải chịu 

trách nhiệm đối với Chúa về cách sử dụng tài sản và thì giờ của mình; là khi Đức 

Chúa Jêsus ngự đến, sẽ có thƣởng, phạt; là trong đời nầy, chúng ta đang đƣợc huấn 

luyện cho đời sau. Đây là một thí dụ về tái lâm của Chúa. "Phƣơng xa" (câu 12) ở 

thí dụ nầy và "cách lâu ngày" trong thí dụ về các ta lâng (Mat Mt 25:19) ám chỉ 

một thời gian lâu dài giữa sự ngự đến lần thứ nhứt và sự tái lâm của Ngài. Các nữ 

đồng trinh "khôn" đã dự bị cho ngày Chúa tái lâm. Xem thêm ở dƣới IITe 2Tx 

2:1-17 và IIPhi 2Pr 3:1-18.  

Tuần Lễ Sau Chót Của Đức Chúa Jêsus  

(LuLc 19:29-24:1-53) 

19:29-44. Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. -- Xem ở Mat Mt 

21:1-11. 

LuLc 19:45-48. Đền thờ đƣợc dẹp sạch. -- Xem ở Mat Mt 21:12-17. 

LuLc 20:1-8. "Bởi quyền phép nào? ".-- Xem ở Mat Mt 21:23-27. 

LuLc 20:9-20. Thí dụ về vƣờn nho. -- Xem ở Mat Mt 21:33-46. 

LuLc 20:21-26. Nộp thuế cho Sê-sa. -- Xem ở Mac Mc 12:13-17. 

LuLc 20:27-40. "Sự sống lại. "-- Xem ở Mac Mc 12:18-27. 

LuLc 20:41-44. "Con vua Đa-vít. "-- Xem ở Mac Mc 12:35-37. 

LuLc 20:45-47. Các thầy thông giáo bị tố cáo. -- Xem ở Mat Mt 23:1-39. 

LuLc 21:1-4. Những đồng tiền của bà góa. -- Xem ở Mac Mc 12:41-44. 

LuLc 21:5-36. Bài giảng về kỳ sau rốt. -- Xem ở Mat Mt 24:1-51. 

LuLc 21:37-22:2. Mƣu giết Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở Mac Mc 14:1-2. 

LuLc 22:3-6. Giu-đa đòi giá. -- Xem ở Mac Mc 14:10-11. 

LuLc 22:7-38. Bữa tối cuối cùng. -- Xem ở Mat Mt 26:17-29.  

Bố Cuộc Thời Gian Tuần Lễ Sau Chót Của ĐC CHÚA JÊSUS  

Ngày thứ hai: Chúa làm cho cây vả khô héo. Chúa dẹp sạch Đền thờ.  

Ngày thứ tƣ: Ngày yên tĩnh tại Bê-tha-ni. Ngày thứ năm: Buổi tối: Bữa ăn tối cuối 

cùng. Xem lời chú giải ở dƣới Mat Mt 26:1-75. Ban đêm: Sự hấp hối trong vƣờn 

Ghết-sê-ma-nê. Xem ở dƣới đây. Ngày thứ sáu: Cuộc xét xử và đóng đinh Chúa 

vào Thập tự giá. Xem ở dƣới Mac Mc 15:1-47 và LuLc 23:1-39.  

LuLc 22:39-46 -- Sự hấp hối trong vƣờn Ghết-sê-ma-nê. Cũng có chép ở Mat Mt 
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26:36-46, Mac Mc 14:32-42 và GiGa 18:1. Ghết-sê-ma-nê là một vƣờn ở gần chơn 

phía Tây của núi Ô-li-ve. Vị trí theo truyền thoại ở ngay trƣớc Cổng Vàng (xem 

bản đồ số 52 ở dƣới Giăng 14), cũng không xa vị trí đích thực bao nhiêu. Loài 

ngƣời bắt đầu ở một cái vƣờn. Đức Chúa Jêsus chịu đau đớn hấp hối trong một cái 

vƣờn. Ngài bị đóng đinh vào Thập tự giá trong một khu giống nhƣ cái vƣờn và 

đƣợc an táng trong một cái vƣờn (GiGa 19:41). Thiên đàng cũng sẽ là một cái 

vƣờn. 

Biến cố đáng thƣơng hơn hết trong cả truyện tích đau đớn của Đức Chúa Jêsus 

chính là đêm ở vƣờn Ghết-sê-ma-nê đó. 

Chúng ta tự hỏi sao Ngài sợ chết? Chúng ta đọc truyện nhiều thánh tử đạo bị đốt 

trên giàn hỏa, nhƣng miệng vẫn vui vẻ hát thánh ca. Còn Đức Chúa Jêsus mà 

chúng ta kể là mạnh hơn ngƣời thƣờng, thì khi đối mặt với sự chết, Ngài lại hành 

động dƣờng nhƣ không thể chịu chết và đã kêu la khổ não để khỏi phải chết nếu có 

thể đƣợc. 

Chúng ta tự hỏi tại sao? Chắc Đức Chúa Jêsus biết Ngài sắp phải chịu một cái gì 

mà ngƣời ta thƣờng không phải chịu khi chết, hoặc ít ra là họ không biết trƣớc 

mình sẽ phải chịu. 

Đức Chúa Jêsus chịu chết vì tội lỗi loài ngƣời. Bất cứ chúng ta nhận lý thuyết nào 

về sự chuộc tội, Đức Chúa Jêsus cũng (theo một phƣơng diện nầy hoặc một 

phƣơng diện khác) đã chết để cứu ta khỏi bị hƣ mất. Vậy, Ngài phải chịu một cái gì 

mà ta sẽ phải chịu nếu bị hƣ mất. Bằng không, thì làm thế nào sự chết của Ngài 

cứu ta khỏi bị hƣ mất đƣợc? 

Bất cứ "cái gì" đó là chi, Đức Chúa Jêsus cũng sợ nó. Linh hồn Ngài lùi lại vì 

khiếp sợ nó. 

Đức Chúa Jêsus từ cõi đời đời xuất hiện, và biết Thập tự giá ở cuối đƣờng, vì Ngài 

biết mình ngự đến với tƣ cách Chiên Con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian 

đi. Với tƣ cách một Ngƣời, Ngài dời khỏi xứ Ga-li-lê và nhìn thẳng vào thành 

Giê-ru-sa-lem mà đi tới, chơn bƣớc vững vàng, không hề lƣỡng lự, ngần ngại và 

biết rằng Thập tự giá ở cuối đƣờng. 

Nhƣng bây giờ Ngài đã tới cuối đƣờng, và cái yếu tố khủng khiếp hiện ra đó. Nó 

khiến cho Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời cũng có ý muốn quay lại trong 

giây lát. Lời Ngài dùng trong ba lần cầu nguyện tỏ ra trí óc Ngài nghĩ đến sự "có 

thể" không đi lên Thập tự giá. 

Rồi khi 2, hoặc 3, hoặc 4 giờ lƣỡng lự đã qua, và Ngài đã loại ra khỏi trí óc hết các 

ý tƣởng lánh thoát mà cƣơng quyết nhìn thẳng vào Thập tự giá, thì Ngài đổ mồ hôi 

nhƣ giọt huyết và yếu mỏn quá đến nỗi Đức Chúa Trời phải sai thiên sứ đến bổ sức 

cho Ngài. 

Trong thế gian nầy, chúng ta không bao giờ có thể hiểu biết lẽ mầu nhiệm khủng 

khiếp của sự chuộc tội, tức là tại sao phải có sự chuộc tội? Nhƣng chỉ có sự chuộc 

tội mới cứu chúng ta đƣợc. Truyện tích đơn sơ về sự thƣơng khó của Đức Chúa 

bib:Mac_14_32
bib:Gi_18_1
bib:Gi_19_41


Jêsus dầu có bất cứ ý nghĩa nào khác nữa, cũng là ảnh hƣởng hạnh phƣớc hơn hết 

từng có trong thế gian nầy. 

LuLc 22:47-53. Đức Chúa Jêsus bị bắt. -- Xem ở GiGa 18:1-12. 

LuLc 22:54-62. Phi-e-rơ chối Chúa. -- Xem ở GiGa 18:15-18. 

LuLc 22:54-23:25. Đức Chúa Jêsus bị xét xử. -- Xem ở Mac Mc 14:53. 

LuLc 23:26. Si-môn, ngƣời xứ Sy-ren. -- Xem ở Mat Mt 27:32.  

LuLc 23:27-31 -- Đoàn dân than khóc  

Trên đƣờng đi lên núi Gô-gô-tha. "Đừng khóc về Ta, song khóc về chính mình các 

ngƣơi và về con cái các ngƣơi" (câu 28). Lời Chúa phán đây dƣờng nhƣ là hồi 

thanh của những tiếng kêu sát nhân mà họ vừa mới nghe: "Xin Huyết Ngƣời lại đổ 

trên chúng tôi và con cái chúng tôi!" (Mat Mt 27:25). "Cây xanh,... cây khô" (câu 

31). Nếu họ đối đãi Ta cách nầy, thì sẽ có gì xảy ra trong cơn đoán phạt sắp giáng 

trên thành gian ác nầy?  

LuLc 23:32-49 -- Chúa chịu đóng đinh vào Thập tự giá  

Cũng xem ở Mat Mt 27:26-56; Mac Mc 15:21-41 và GiGa 19:17-37.  

LuLc 23:32-43 -- Ngƣời trộm cƣớp ăn năn  

Thoạt tiên cả hai tên trộm cƣớp cùng nhạo báng Chúa (Mat Mt 27:44). Nhƣng một 

ngƣời đã thay đổi ý kiến. Khi mọi sự yên tĩnh, hắn đổi ra suy nghĩ cẩn trọng hơn. 

Và theo một phƣơng diện, hắn đã làm cho các môn đồ phải hổ thẹn. Trong 2 năm 

hoặc hơn nữa. Đức Chúa Jêsus đã hết sức cố gắng dạy họ rằng Nƣớc Ngài không 

phải một nƣớc ở trần gian nầy. Bây giờ Ngài gần chết. Đối với họ, thế là Nƣớc 

Ngài không còn nữa. Họ không hề nghĩ rằng Ngài sẽ sống lại để trị vì vinh hiển 

(xem lời chú giải về "sự chậm hiểu của các môn đồ, v.v..." ở dƣới Giăng, đoạn 20). 

Nhƣng đối với ngƣời trộm cƣớp nầy, thì không nhƣ vậy. Có lẽ hắn đã gặp Đức 

Chúa Jêsus từ trƣớc, và từ ngoài bìa đám đông, hắn đã nghe Ngài giảng về Nƣớc 

Ngài. Và dầu lúc nầy Đức Chúa Jêsus đang hấp hối, ngƣời trộm cƣớp cũng còn tin 

rằng Ngài có một Nƣớc ở bên kia phần mộ (câu 42). Thật là kỳ lạ! Một ngƣời trộm 

cƣớp hiểu biết Đức Chúa Jêsus hơn chính các bạn hữu thân thiết của Ngài! Đáng 

ngợi khen Đức Chúa Jêsus thay! Chắc Ngài yêu thƣơng tội nhân. Khi trở về cùng 

Đức Chúa Trời, Ngài bồng trong tay linh hồn một ngƣời trộm cƣớp, là trái đầu 

mùa do sứ mạng cứu chuộc thế gian của Ngài.  

Chúa chịu đóng đinh vào Thập tự giá  

Sự đóng đinh vào thập tự giá là hình phạt của đế quốc La-mã dành cho tôi mọi, 

ngƣời ngoại quốc và những phạm nhân xấu xa hơn hết không có quốc tịch La-mã. 

Đó là tử hình đau đớn, nhục nhã hơn hết mà một thời đại tàn ác có thể nghĩ ra. 

Đinh đóng vào bàn tay, bàn chơn, rồi nạn nhân bị treo lên, mặc cho hấp hối, đói, 

khát, không sao chịu nổi và đau đớn co quắp dữ dội. Thƣờng thì từ 4 đến 6 ngày 

bib:Lu_22_47
bib:Gi_18_1
bib:Lu_22_54
bib:Gi_18_15
bib:Lu_22_54
bib:Mac_14_53
bib:Lu_23_26
bib:Mat_27_32
bib:Lu_23_27
bib:Mat_27_25
bib:Lu_23_32
bib:Mat_27_26
bib:Mac_15_21
bib:Gi_19_17
bib:Lu_23_32
bib:Mat_27_44


sau mới chết. Trong trƣờng hợp của Đức Chúa Jêsus, Ngài đã chết sau 6 giờ (xem 

ở dƣới GiGa 19:33-34).  

"Thập tự giá của Chúa."  

Theo một truyền thoại, thì năm 325 S.C., ngƣời ta đã tìm thấy chính Thập tự giá 

mà Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào đó ở dƣới vị trí hiện nay xây Nhà thờ Mộ 

Thánh lên trên. Thập tự giá của Chúa đƣợc nhận ra bởi phép lạ chữa bịnh cho một 

ngƣời đụng tới nó. Ngƣời ta đem bán những mảnh nhỏ. Khách mua đông quá đến 

nỗi họ bịa đặt phép lạ "Thập tự giá tự hóa ra nhiều," ngõ hầu có thể gỡ lấy nhiều 

mảnh, mà Thập tự giá vẫn còn nguyên. Kết quả là trong các nhà thờ kia ở khắp thế 

giới có đủ mảnh "Thập tự giá của Chúa" để làm ra cả ngàn Thập tự giá. Đó là sự 

giả mạo để rút tiền của những kẻ dễ tin. 

LuLc 23:50-56. Sự an táng Chúa. -- Xem ở GiGa 19:38-42.  

Bố Cuộc Truyện Tích Đức Chúa Jêsus  

Bị Đóng Đinh Vào Thập Tự Giá  

Căn cứ vào bốn bản tƣờng thuật mà sắp theo thứ tự  

Lúc 9 giờ sáng, họ tới núi Gô-gô-tha. Lúc gần đóng đinh vào bàn tay và bàn chơn 

của Chúa, thì chúng cho Ngài uống rƣợu trộn với mật đắng để làm cho Ngài tê mê 

và bớt thấy đau đớn. Nhƣng Ngài chẳng chịu uống. Chúa yêu quí đã chịu sự đau 

đớn đầy trọn vì cớ chúng ta; và vì cớ đó, chúng ta kính mến Ngài. 

Đang khi chúng đóng đinh Ngài vào thập tự giá, thì Ngài cầu nguyện rằng: "Lạy 

Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (LuLc 23:34). Ngay khi 

đọc truyện nầy, chúng ta cũng khó cầm giữ đƣợc lòng giận. Ngài lại càng khó cầm 

giữ đƣợc lòng giận bội phần hơn. Nhƣng Ngài tuyệt đối không thù giận. Thật là sự 

tự chủ lạ thƣờng! 

Quân lính chia nhau áo xống Ngài. Tấm bảng: "Vua dân Giu-đa" đƣợc đặt trên đầu 

Ngài, viết bằng ba thứ tiếng: Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi-lạp, ngõ hầu mọi ngƣời có 

thể đọc và hiểu Ngài đã bị cáo trọng tội nào. 

Ngài bị nhạo báng, chế giễu, chê cƣời bởi các thầy tế lễ cả, trƣởng lão, thầy thông 

giáo và quân lính. Thật là một đoàn ngƣời cứng lòng, vô nhân đạo, tàn ác, đáng 

khinh dể biết bao! 

Chúa phán lời nầy với ngƣời trộm cƣớp ăn năn rằng: "Hôm nay, ngƣơi sẽ đƣợc ở 

với Ta trong nơi Ba-ra-đi." Có lẽ Ngài phán lời nầy một hoặc hai giờ sau (xem ở 

23:32-43). 

"Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngƣơi!" Rồi Ngài phán với Giăng: "Đó là mẹ 

ngƣơi!" (GiGa 19:26, 27). Có lẽ Ngài phán những lời nầy lúc trời gần về trƣa, sau 

khi đám dân nhạo báng đã bỏ đi. Sự chết vinh hiển thay! Ngài cầu nguyện cho kẻ 

giết mình, hứa cho ngƣời trộm cƣớp đƣợc vào Thiên đàng, và tìm nơi ở cho mẹ 

Ngài (đây là hành động sau chót của Ngài trên mặt đất). 

Trời tối tăm từ trƣa đến 3 giờ chiều. Ba giờ đầu của Ngài trên Thập tự giá đƣợc 
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đánh dấu bằng những lời thƣơng xót và nhơn ái. Bây giờ Ngài bƣớc vào giai đoạn 

cuối cùng của sự chuộc tội loài ngƣời. Có lẽ màn tối tăm tƣợng trƣng cho sự rút lui 

của Đức Chúa Trời, ngõ hầu có một hành động chuộc tội hoàn toàn. Trong thế gian 

nầy, chúng ta không bao giờ có thể biết Đức Chúa Jêsus đã chịu đau đớn chừng 

nào trong 3 giờ khủng khiếp sau chót đó (xem ở GiGa 19:33-34). 

Đây, bốn lời cuối cùng Ngài đã thốt ra ngay trƣớc khi trút linh hồn: 

"Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? (Mat Mt 27:46). 

Một mình Ngài chịu sự đau đớn của địa ngục để giữ cho chúng ta khỏi sa vào dó. 

"Ta khát" (GiGa 19:28). Cơn sốt bừng bừng của cơn khát không chịu nổi vẫn cập 

theo sự đóng đinh vào Thập tự giá. Lời Chúa phán đây có lẽ còn có ý nghĩa hơn 

nữa (xem LuLc 16:24). Họ đƣa giấm cho Ngài. Ngài chịu lấy giấm vì mọi sự 

thƣơng khó đã qua hết. 

"Mọi việc đã đƣợc trọn" (GiGa 19:30). Tiếng kêu khải hoàn, nguôi nhẹ và vui 

mừng! Đời trị vì lâu dài của tội lỗi loài ngƣời và của sự chết đã bị phá tan. 

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha" (LuLc 23:46). Ngài vào Ba-ra-đi. 

Có cơn động đất, bức màn xé làm hai, và nhiều mồ mả mở ra. Đó là Đức Chúa 

Trời đón chào Ngài. 

Viên bách nhân đội trƣởng đã tin. Còn dân chúng thì sầu thảm. 

"Máu và nƣớc" từ ngang sƣờn Ngài chảy ra. Xem ở GiGa 19:34. 

Giô-sép và Ni-cô-đem xin xác Ngài để an táng. 

Đêm tối bao trùm tội ác đen tối và ghê gớm hơn hết trong lịch sử. 

LuLc 24:1-10. Các bà tại phần mộ Chúa. -- Xem ở Mat Mt 28:1-8. 

LuLc 24:11-12. Phi-e-rơ chạy đến phần mộ Chúa. -- Xem ở GiGa 20:3-10. 

LuLc 24:13-32 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với hai môn đồ  

Việc nầy cũng đƣợc chép ở Mac Mc 16:12-13, và đã xảy ra trên đƣờng đi 

Em-ma-út. Ngƣời ta cho rằng Em-ma-út ở trên đƣờng đi Giốp-bê, và cách thành 

Giê-ru-sa-lem chừng 7 dặm (60 ếch-ta-đơ -- câu 13) về phía Tây bắc, đi bộ hết 2 

hoặc 3 giờ. Có lẽ Em-ma-út là quê hƣơng của hai môn đồ nầy; một ngƣời tên là 

Cô-lê-ô-ba, còn một ngƣời thì không chép tên; ta không biết chi hết về hai ngƣời 

nầy. 

Lúc đó đã xế chiều. Hồi sáng sớm, Đức Chúa Jêsus đã hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len 

(Mac Mc 16:9-11; GiGa 20:11-18) và với mấy bà khác (Mat Mt 28:9-10). Nhƣng 

hai môn đồ nầy chỉ nghe thuật lại rằng mộ phần trống rỗng và thiên sứ báo tin Đức 

Chúa Jêsus đã sống lại (câu 22-24). 

"Hỡi những kẻ dại dột" (câu 25). Đây, Chúa trách nhẹ nhàng trách họ có tâm trí 

thiêng liêng ngây thơ. 

LuLc 24:33-35 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với Phi-e-rơ  

Không nói rõ thì giờ. Có lẽ là ngay trƣớc khi hoặc ngay sau khi Ngài hiện ra với 

hai môn đồ kia, vào buổi chiều. Lúc sáng sớm, Ngài đã cậy thiên sứ và mấy bà 

nhắn tin đặc biệt cho Phi-e-rơ (Mac Mc 16:7). Xem lời chú giải ở đó. 
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LuLc 24:36-43 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với 11 Sứ đồ  

Cũng xem ở Mac Mc 16:14-18 và GiGa 20:19-23. "Mƣời một Sứ đồ" (câu 33) là 

danh từ chỉ về một nhóm ngƣời. Trong trƣờng hợp nầy, chỉ có 10 Sứ đồ thôi, vì 

Thô-ma vắng mặt (GiGa 20:24). Hãy chú ý lòng tin hớn hở của hai môn đồ (câu 

34); tuy nhiên, các Sứ đồ vẫn "chƣa tin chắc" (câu 41), cả sau khi Chúa đã giơ bàn 

tay và bàn chơn cho họ xem. Tin và nghi thay phiên nhau. Dƣờng nhƣ kỳ diệu quá 

đến nỗi không thể tin là thật. Họ không thể tin con mắt mình đã thấy đúng. Xem 

thêm lời chú giải ở dƣới Giăng, đoạn 20. 

Một tuần lễ sau, Ngài hiện ra với 11 Sứ đồ, tại Giê-ru-sa-lem (GiGa 20:26-29). 

Sau đó, với 7 Sứ đồ, trên bờ biển Ga-li-lê (21:1-25). 

Lại hiện ra với 11 Sứ đồ trên một ngọn núi thuộc xứ Ga-li-lê (Mat Mt 28:16-20). 

Và với Gia-cơ, không biết lúc nào và tại đâu (ICo1Cr 15:7).  

LuLc 24:44-53 -- Chúa hiện ra lần cuối cùng và ngự lên trời  

Việc nầy cũng có chép ở Mac Mc 16:19 và Cong Cv 1:3-12. Câu 44-49 dƣờng nhƣ 

thuộc về sự hiện ra cuối cùng của Chúa, chớ không thuộc về sự hiện ra vừa mới 

chép ở câu 36-43. Ấy vì rõ ràng lắm, sự hiện ra ở câu 36-43 nhằm buổi tối Chúa 

nhật thứ nhứt, còn ở đây thì Chúa bảo họ "hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem" (câu 

49); dĩ nhiên họ "đợi" sau khi đã đi tới xứ Ga-li-lê và trở về Giê-ru-sa-lem rồi. 

Đoạn, Ngài dẫn họ ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, tới làng Bê-tha-ni yêu dấu. 40 

ngày thi hành chức vụ sau khi sống lại đã chấm dứt, sứ mạng trên mặt đất đã xong, 

các thiên sứ chầu chực bèn họp thành xe rƣớc Cứu Chúa toàn thắng.  

So Sánh 4 Bản Tƣờng Thuật Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus  

Đức Chúa Jêsus hiện ra với các bà.  

Mác: Các bà đi thăm phần mộ.  

Với hai môn đồ, trên đƣờng về Em-ma-út.  

Chúa ngự lên trời. Lu-ca: Các bà đi thăm phần mộ.  

Sự hiện ra cuối cùng, 40 ngày sau. Chúa ngự lên trời.  

Phi-e-rơ và Giăng chạy tới phần mộ.  

Với 11 Sứ đồ, một tuần lễ sau, có mặt Thô-ma.  

Những Sự Hiện Ra Của Đức Chúa Jêsus Sau Khi Ngài Sống Lại  

1. Với Ma-ri Ma-đơ-len (Mac Mc 16:9-10), lúc sáng sớm. 

2. Với các bà khác (Mat Mt 28:9-10), lúc sáng sớm. 

3. Với hai môn đồ, trên đƣờng về Em-ma-út (Mac Mc 16:12-13; LuLc 21:13-32). 

4. Với Phi-e-rơ (LuLc 24:34), một lúc nào trong ngày đó. 

5. Với 11 Sứ đồ (Mac Mc 16:14; LuLc 24:26; GiGa 20:19), chính buổi tối đó. 

6. Với 11 Sứ đồ (GiGa 20:16-31), một tuần lễ sau, có mặt Thô-ma. 

7. Với 7 Sứ đồ, trên bờ biển Ga-li-lê (21:1-25). 

8. Với 11 Sứ đồ (và 500 anh em?), trên một ngọn núi xứ Ga-li-lê (Mat Mt 
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28:16-29). 

9. Với Gia-cơ (ICo1Cr 15:7), không biết lúc nào và tại đâu. 

10. Sự hiện ra cuối cùng và ngự lên trời (Mac Mc 16:19; LuLc 24:44; Cong Cv 

1:3-11). 

Về sau, Đức Chúa Jêsus đi một chuyến đặc biệt từ Thiên đàng xuống, hiện ra với 

Phao-lô. 

Tại ICo1Cr 15:5-8, tức là 27 năm sau khi Chúa sống lại, Phao-lô liệt kê những sự 

hiện ra của Chúa nhƣ vầy: "Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 Sứ 

đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy... 

Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các Sứ đồ. Rốt lại, sau những ngƣời ấy, 

Ngài cũng hiện ra cho tôi xem." 

Sách Cong Cv 1:2 chép rằng: "Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện 

đến với các Sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về Nƣớc Đức Chúa Trời." Lời 

chép đó cùng với các lời chép tƣơng tự ở 10:41 và 13:31, ngụ ý rằng có lẽ Ngài 

còn hiện ra nhiều lần khác ngoài những lần chép trong Kinh Thánh, và có lẽ chức 

vụ của Ngài sau khi sống lại còn trọng đại hơn là chúng ta đƣợc biết.  

============================= 

 

Giăng  

Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời  

Giăng đặc biệt nhấn mạnh vào thần tánh của Đức Chúa Jêsus. Sách Tin Lành của 

ông phần lớn gồm những bài giảng dạy và cuộc đàm thoại của Đức Chúa Jêsus. 

Sách chép những lời Đức Chúa Jêsus phán hơn là những việc Ngài làm. "Những 

ông khác lo ghi chép, còn Giăng lo giải thích."  

Tác giả  

Tác giả không nói mình là ai; mãi đến cuối sách (GiGa 21:20-24), ông mới nói 

rằng mình là "môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu," tức là Sứ đồ Giăng, ngƣời bạn 

thân thiết nhứt của Chúa. Cho tới ngày phái phê bình kim thời dấy lên, thì truyền 

thoại thời xƣa và ý kiến liên tục theo sau truyền thoại đó vẫn công nhận Giăng là 

tác giả. Chính giới phê bình chối sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus do nữ đồng 

trinh, thần tánh Ngài và sự phục sanh của thân thể Ngài, cũng đã căn cứ giả thuyết 

của mình trên lời cổ thời, mơ hồ và khả nghi, đề cập đến một ngƣời tên là "Giăng, 

trƣởng lão;" vậy, họ nhảy lên vì suy luận rằng tác giả không phải là Sứ đồ Giăng, 

mà là một Giăng khác ở Ê-phê-sô. Lẽ tự nhiên, giả thuyết nầy làm mất giá trị của 

sách nầy, khiến nó không còn làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa 

Trời nữa. Lý thuyết trên dựa vào bằng cớ quá mỏng manh và ý muốn làm mất giá 

trị của sách Tin Lành Giăng quá rõ rệt đến nỗi nó chẳng đáng cho tín đồ Đấng 
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Christ xem xét cẩn trọng, và nó chỉ đƣợc đề cập ở đây vì là một tài liệu tuyên 

truyền "quí hóa" của một giới "học giả" ngày nay. 

Niên hiệu. -- Ngƣời ta thƣờng cho rằng sách Tin Lành Giăng đƣợc chép khoảng 

năm 90 S.C.. Trong bản dịch Kinh Thánh của Ferrar Fenton (Oixford Ấn quán), 

ông có phát biểu ý kiến rằng: Sách Tin Lành Giăng đƣợc chép đầu tiên trong cả bộ 

Tân Ƣớc; thoạt tiên Giăng viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, sau khi Chúa sống lại ít lâu; ít 

năm sau, ông phát hành bản tiếng Hi-lạp, có thêm lời chú giải, và bản nầy là 

nguyên văn của hết thảy bản thảo còn lại tới ngày nay. 

Ba sách Tin Lành cộng quan (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) đã lƣu hành đƣợc ít năm rồi. 

Một số chi hội có bản sao của cả ba sách ấy. Sách Tin Lành Giăng có tánh cách bổ 

sung, cung hiến rất nhiều tài liệu quí báu hơn hết không có trong ba sách kia, và 

khiến ta nhìn thấy trí óc và tấm lòng của Đức Chúa Jêsus gần gũi hơn hết. Ông 

Schaff gọi sách Tin Lành Giăng là "văn phẩm quan trọng hơn hết từng đƣợc soạn 

thảo."  

Giăng  

Cha của ông tên là Xê-bê-đê (Mat Mt 4:21). Dƣờng nhƣ mẹ của ông là Sa-lô-mê 

(Mat Mt 27:56; Mac Mc 15:40); nếu đối chiếu với GiGa 19:25, thì bà nầy có thể là 

chị em của Ma-ri, mẹ Đức Chúa Jêsus. Nếu vậy, thì Giăng là anh em đôi con dì của 

Đức Chúa Jêsus, và vì ông sấp sỉ tuổi Chúa, nên chắc đã quen biết Ngài từ thời thơ 

ấu. 

Giăng là một tay kinh doanh khá giả. Ông là một trong năm ngƣời hùn vốn làm 

nghề đánh cá khá lớn lao, có thể "mƣớn ngƣời làm thuê" (Mac Mc 1:16-20). Ngoài 

cơ sở đánh cá ở Ca-bê-na-um, ông còn có nhà ở Giê-ru-sa-lem (GiGa 19:27), và 

quen biết thầy tế lễ thƣợng phẩm (GiGa 18:15, 16). 

Ông vốn là môn đồ của Giăng Báp-tít (GiGa 1:35, 40). Nếu ông là anh em đôi con 

dì của Đức Chúa Jêsus, nhƣ có ngụ ý trong những khúc Kinh Thánh kể trên kia, thì 

cũng có lẽ ông là bà con của Giăng Báp-tít (LuLc 1:36), và chắc phải biết những 

lời thiên sứ báo tin liên quan đến Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jêsus (LuLc 1:17, 

32). Vậy, khi Giăng Báp-tít xuất hiện trên bờ sông Giô-đanh, kêu la rằng Nƣớc 

Thiên đàng đã đến gần, thì Giăng, con trai của Xê-bê-đê, sẵn sàng chung một lập 

trƣờng với ông. 

Đến khi nghe Giăng Báp-tít làm chứng, thì ông lập tức trở thành môn đồ của Đức 

Chúa Jêsus (GiGa 1:35-51). Giăng là một trong năm môn đồ đầu tiên của Chúa, và 

đã cùng Chúa trở về xứ Ga-li-lê (GiGa 2:2, 11). Lúc đó, dƣờng nhƣ ông trở lại 

nghề đánh cá. Về sau, có lẽ chừng một năm, Đức Chúa Jêsus kêu gọi ông bỏ công 

cuộc kinh doanh mà đi theo Ngài khắp đó đây. Từ đó về sau, ông ở với Ngài luôn, 

nhờ vậy, chính mắt ông đƣợc chứng kiến mọi việc chép trong sách Tin Lành nầy. 

Đức Chúa Jêsus đặt cho ông biệt hiệu là "Con trai của sấm sét" (Mac Mc 3:17), 

dƣờng nhƣ để ngụ ý rằng thiên tánh ông hăng hái, nóng nảy. Việc ông cấm ngƣời 
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lạ dùng Danh Đấng Christ để trừ quỉ (Mac Mc 9:38) và việc ông muốn xin lửa từ 

trời giáng xuống tiêu diệt ngƣời Sa-ma-ri (LuLc 9:54), thật đã chứng minh thiên 

tánh ông một cách hào hứng. 

Ông là một trong ba môn đồ thân cận nhứt với Chúa và đƣợc nhìn nhận là gần gũi 

Đức Chúa Jêsus hơn hết. Năm lần ông đƣợc xƣng là "môn đồ mà Đức Chúa Jêsus 

yêu" (GiGa 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Chắc ông là ngƣời có những đức tánh 

hiếm lạ, nên mới đƣợc Đức Chúa Jêsus tâm giao nhƣ vậy. 

Ông và Phi-e-rơ đƣợc nhìn nhận đứng đầu 12 Sứ đồ, và dầu hai ông có thiên tánh 

khác hẳn nhau, nhƣng lại thƣờng ở và đi chung với nhau (GiGa 20:2; Cong Cv 3:1, 

11; 4:13; 8:14). 

Ông đã lấy Giê-ru-sa-lem làm nơi cƣ trú chánh khá lâu năm. Theo truyền thoại 

đáng tin, thì lúc cao tuổi, ông ở tại thành Ê-phê-sô. Ngƣời ta không biết chi hết về 

ông làm gì và đi đâu trong khoảng giữa hai thời gian ở Giê-ru-sa-lem và ở 

Ê-phê-sô. Tại Ê-phê-sô, ông sống rất lâu, viết sách Tin Lành, 3 thơ tín, và sách B 

(xem thêm ở dƣới I Giăng).  

GiGa 1:1-3 -- Đức Chúa Jêsus hằng có đời đời và là Đức Chúa Trời  

Khúc sách tuyệt diệu nầy nhắc ta nhớ mấy lời mở đầu sách Sáng-thế Ký. Đây Đức 

Chúa Jêsus đƣợc xƣng minh bạch là "Đức Chúa Trời" và "Đấng Tạo Hóa" (xem ở 

dƣới 7:1-53). Giăng nói rất quả quyết rằng Đức Chúa Jêsus là một Thân vị có từ 

đời đời. Đức Chúa Jêsus phán về "sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trƣớc khi chƣa 

có thế gian" (GiGa 17:5), dƣờng nhƣ Ngài mong mỏi chấm dứt thời kỳ cƣ trú trên 

thế gian buồn tẻ mà trở về quê hƣơng. Danh hiệu "Ngôi Lời" của Đức Chúa Jêsus 

có ngụ ý rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời tự tỏ mình cho loài ngƣời biết.  

1:4-13 -- Đức Chúa Jêsus là Sự Sáng của thế gian  

Giăng thƣờng nghe Đức Chúa Jêsus phán nhƣ vậy (8:12; 9:5; 12:46). Đó là một 

trong những yếu điểm tƣ tƣởng của Giăng đối với Đức Chúa Jêsus (IGi1Ga 1:5-7). 

Chữ "sự sáng" ứng dụng cho Đức Chúa Jêsus, thì có ngụ ý rằng Ngài là Đấng làm 

tỏ rõ ý nghĩa và số phận của đời ngƣời.  

GiGa 1:14-18 -- Sự thành nhục thể  

Đức Chúa Trời trở nên một Ngƣời để dắt đem loài ngƣời trở về cùng Ngài. Đức 

Chúa Trời có thể dựng nên loài ngƣời có trực giác làm theo ý chỉ Ngài; nhƣng trái 

lại, Ngài muốn ban cho loài ngƣời cái quyền tự định đoạt thái độ của mình đối với 

Đấng Tạo Hóa. Luật pháp sanh tồn thứ nhứt là ngƣời thọ tạo phải hết lòng, hết linh 

hồn, hết sức và hết trí kính mến Đấng Tạo Hóa. Nhƣng Đức Chúa Trời là Thần; và 

loài ngƣời bị bao vây bởi những sự hạn chế của một thân thể vật chất, và chỉ có 

một quan niệm kém cỏi về Thần là Đấng thể nào. Vậy, Đấng Tạo Hóa ngự đến 

cùng loài ngƣời mà Ngài đã dựng nên, dƣới hình thức một Ngƣời nhƣ họ, để ban 

cho họ một ý niệm về Ngài là Đấng thể nào. Đức Chúa Trời giống nhƣ Đức Chúa 
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Jêsus.  

"Con ngƣời"  

Đây là danh hiệu mà Đức Chúa Jêsus ƣa dùng để chỉ về Ngài. Danh hiệu nầy đƣợc 

dùng chừng 80 lần trong 4 sách Tin Lành: Ma-thi-ơ 30 lần; Mác 5 lần; Lu-ca 25 

lần; Giăng 10 lần. 

Danh hiệu nầy cũng dùng ở DaDn 7:13, 14, 27, để chỉ về Đấng Mê-si hầu đến. 

Ngƣời ta cho rằng Đức Chúa Jêsus nhận lấy Danh hiệu ấy tức là Ngài tự nhận là 

Đấng Mê-si. 

Danh hiệu nầy cũng gợi ý rằng Đức Chúa Jêsus vui thỏa vì đƣợc từng trải làm Đức 

Chúa Trời hiện thân trong hình Ngƣời, và chia xẻ cuộc sống thông thƣờng của loài 

ngƣời. Ngài đem Danh hiệu ấy về Thiên đàng (Cong Cv 7:56; GiGa 1:13; 14:14). 

Một sứ giả của Thiên đàng đã dùng danh hiệu ấy mà kêu Ê-xê-chi-ên chừng 90 lần 

(Exe Ed 2:1, 3, 6, 8 v.v...), ngụ ý rằng so sánh với Đức Chúa Trời, thì loài ngƣời 

rất thấp thỏi.  

Phạm vi sanh hoạt của Đức Chúa Jêsus  

Dầu Đức Chúa Jêsus là Công dân của vũ trụ và quen biết các đại lộ của Đức Chúa 

Trời trong không gian vô biên đầy tinh tú, nhƣng khi sống ở trần gian nầy, Ngài 

chỉ ở một miền rất nhỏ hẹp, mặc dầu rất quan trọng về chiến lƣợc. Xứ Pa-lét-tin là 

nơi ba đại lục gặp nhau, nằm giữa Địa-trung-hải và sa mạc Ả-rập rộng lớn, cũng là 

nơi gặp gỡ của những đại lộ trên thế giới. Đƣơng thời Đức Chúa Jêsus, xứ 

Pa-lét-tin gồm 4 phần, đều ở dƣới quyền cai trị của đế quốc La-mã: 

Xứ Giu-đê, là Nam phần, thành trì của phái Do-thái thủ cựu. 

Xứ Ga-li-lê, là Bắc phần, có nhiều dân Hi-lạp ở xen lẫn. 

Xứ Sa-ma-ri ở giữa, cƣ dân là giống lai, có một phần huyết thống Do-thái. 

Xứ Pê-rê ở phía Đông hạ lƣu sông Giô-đanh, có nhiều đô thị La-mã thạnh vƣợng. 

Hê-rốt cai trị xứ Ga-li-lê và xứ Pê-rê. Phi-lát cai trị xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. 

Thành Alexandrie, đô thị thứ hai của đế quốc La-mã, ở cách 300 dặm, về phía Tây 

nam. Thành An-ti-ốt, đô thị thứ ba của đế quốc La-mã, ở cách 300 dặm về phía 

Bắc. Nền thƣơng mại và các đạo quân của thế giới chuyển vận dọc theo bờ biển 

Pa-lét-tin và qua xứ Ga-li-lê. Ngoài lần chạy trốn xuống Ai-cập khi còn thơ ấu (và 

Ngài đã từ đó hồi hƣơng lúc lên 2 hoặc 4 tuổi) thì không có chỗ nào chép Ngài đi 

xa Na-xa-rét quá 70 dặm. Giê-ru-sa-lem ở phía Nam, Si-đôn ở phía Bắc, 

Đê-ca-bô-lơ và xứ Pê-rê ở phía Đông, là giới hạn các cuộc du hành của Ngài theo 

nhƣ ta đƣợc biết. 

Xứ Ga-li-lê. -- Sử gia Josèphe ƣớc lƣợng dân số xứ Ga-li-lê có 3 triệu ngƣời. Xứ 

nầy có nhiều đô thị Hi-lạp rất giàu có. Đây là một trung tâm quan trọng của nền 

văn hóa thế giới. Thủ đô của chánh quyền La-mã và cung điện của vua Hê-rốt ở tại 

Sepphoris, chỉ cách Na-xa-rét 4 dặm.  
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GiGa 1:19-34 -- Lời làm chứng của Giăng  

Sau khi giải luận ngắn ngủi và tổng quát về Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thực 

hữu từ trƣớc vô cùng và thành nhục thể, thì sách Tin Lành Giăng bỏ qua tất cả 

truyện tích về Đức Chúa Jêsus giáng sanh, sống thời thơ ấu, chịu lễ báp-têm và 

chịu cám dỗ, mà bắt đầu bằng lời làm chứng của Giăng Báp-tít trƣớc ủy ban do tòa 

Công luận cử đến rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. 

Việc nầy xảy ra khi đã chấm dứt 40 ngày cám dỗ. Không có chỗ nào chép rằng 

Đức Chúa Jêsus đã từ đồng vắng, nơi Ngài bị cám dỗ, trở về sông Giô-đanh, là nơi 

Giăng đang làm lễ báp-têm. Ba sách Tin Lành cộng quan đi thẳng từ sự cám dỗ 

đến chức vụ ở xứ Ga-li-lê (Mat Mt 4:11-12; Mac Mc 1:13-14; LuLc 4:13-14). 

Nhƣng ba lần chép: "qua ngày sau" (câu 29, 35, 43), rồi chép: "cách ba ngày sau" 

(GiGa 2:1) để chỉ về lúc Chúa tới xứ Ga-li-lê, thì tỏ rõ rằng trƣớc khi đi xứ 

Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus đã từ đồng vắng trở lại chỗ Giăng đang giảng dạy. 

"Đấng Tiên tri" (câu 21) là một Danh hiệu tiên tri của Đấng Mê-si, và dân chúng 

đƣơng thời Đức Chúa Jêsus thƣờng hiểu theo nghĩa đó (GiGa 6:14). 

Hãy chú ý sự khiêm nhƣờng sâu xa của Giăng Báp-tít trong khi ông sùng bái Đức 

Chúa Jêsus (câu 27), -- thậm chí ông tự nhận "chẳng đáng mở dây giày Ngài." Lời 

ấy rất đáng chú ý, nên đã đƣợc ghi chép trong cả 4 sách Tin Lành Mat Mt 3:11; 

Mac Mc 1:7; LuLc 3:16). Nếu hết thảy các ông Truyền đạo có thể tỏ lòng khiêm 

cung sùng kính dƣờng ấy đối với Chúa mà họ rao giảng, thì phƣớc cho thế giới biết 

bao!  

GiGa 1:35-51 -- Các môn đồ đầu tiên  

Có năm môn đồ đầu tiên: Giăng, Anh-rê, Si-môn, Phi-líp, và Na-tha-na-ên. Họ đã 

đƣợc dự bị bởi lời giảng dạy của Giăng Báp-tít, và về sau cả năm đã đƣợc phong 

chức Sứ đồ. Đó là một trong những sự đóng góp của chức vụ Giăng Báp-tít cho 

công việc của Đấng Christ. Tuy nhiên, họ đã tạm thời quay về nghề nghiệp thƣờng 

xuyên của mình. Chừng một năm sau, họ mới đƣợc kêu gọi đi theo Đấng Christ 

luôn. Xem lời chú giải ở dƣới Mat Mt 10:1-42. 

Ngƣời ta đoán rằng Sứ đồ Giăng chính là môn đồ không đƣợc nêu tên (câu 40). 

Nếu ông là anh em họ của Đức Chúa Jêsus (xem lời chú giải giới thiệu sách Tin 

Lành nầy), chắc ông đã biết Ngài từ trƣớc. 

"Giờ thứ mƣời" tức là 10 giờ sáng. Giăng dùng thì giờ La-mã, cũng nhƣ thì giờ 

chúng ta dùng ngày nay, tính từ nửa đêm hoặc giữa trƣa (GiGa 4:6; 19:14). 

Si-môn là ngƣời kinh doanh chung với Giăng, có lẽ đã biết Đức Chúa Jêsus một 

cách riêng; nhƣng ông không biết rằng Ngài là Đấng Mê-si cho tới lúc nầy, là lúc 

Giăng Báp-tít tuyên bố công khai nhƣ vậy. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên có chép 

trong Kinh Thánh đây, Đức Chúa Jêsus đã ban cho Si-môn một tên mới, thì dƣờng 

nhƣ tỏ ra rằng Ngài đã có ý chọn ông làm Sứ đồ. 

Na-tha-na-ên đã trở lại theo Chúa chắc vì thấy vẻ oai nghiêm rõ rệt của cá nhân 
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Đức Chúa Jêsus (câu 46-49). Lời Đức Chúa Jêsus phán về thiên sứ (câu 51) tỏ ra 

Ngài là Con Đƣờng lớn nối liền trái đất với Thiên đàng. Tham khảo SaSt 28:12.  

Dung mạo của Đức Chúa Jêsus  

Trong dung mạo của Đức Chúa Jêsus có một cái gì có ảnh hƣởng tức khắc trên 

Na-tha-na-ên (GiGa 1:49). Tân Ƣớc không nói chi tới dung mạo Đức Chúa Jêsus, 

tới thế kỷ thứ 4 mới có bản đầu tiên mô tả dung mạo Ngài với tánh chất thần thoại. 

Đây là một bức thƣ ngụy tác gán cho Publius Lentulus, bạn của Phi-lát, đã viết gởi 

tới Thƣợng nghị viện La-mã. Một phần nhƣ sau đây: 

"Lần nầy hiện ra có một Ngƣời có quyền phép lớn. Tên Ngài là Jêsus. Môn đồ 

Ngài gọi Ngài là Con Đức Chúa Trời. Vóc giạc của Ngài cao quí và cân đối, mắt 

đầy nhân ái, nhƣng cƣơng quyết, nên kẻ ngắm xem Ngài vừa kính mến, vừa sợ hãi 

Ngài. Tóc Ngài màu rƣợu vang, mọc thẳng và không bóng, nhƣng ngang tai thì 

xoăn và láng. Trán Ngài phẳng và nhẵn, mặt Ngài không tì vít, nhuận sắc tƣơi trẻ 

điều hòa, dáng vẻ thật thà và nhân ái. Mũi và miệng không có khuyết điểm nào. 

Râu rậm, cùng màu với tóc; mắt xanh lơ, sáng tuyệt vời. Khi Ngài quở trách, thì 

thật là khủng khiếp; khi khuyên bảo và dạy dỗ, thì giọng nói nhu mì, dễ thƣơng. 

Không hề có ai thấy Ngài cƣời, nhƣng trái lại, nhiều ngƣời thấy Ngài khóc. Thân 

Ngài cao, bàn tay đẹp và thẳng. Khi nói thì quả quyết, nghiêm nghị, và ít lời; về vẻ 

đẹp, thì Ngài trổi hơn hầu hết mọi ngƣời." 

Còn có nhiều truyền thoại khác: Nào Ngài thẳng ngƣời và đẹp đẽ, nào Ngài gù 

lƣng và xấu xí. Dầu dung mạo Ngài thể nào đi nữa, vẻ mặt và dáng điệu Ngài cũng 

có một cái gì oai nghiêm, hiển hách, thiên thƣợng. Lời tiên tri ở sách Ê-sai, đoạn 

53, ngụ ý dung mạo Ngài không đẹp đẽ; nhƣng đó chắc nói đến cách sanh hoạt 

khiêm tốn, giản dị của Ngài mặc dầu Ngài là Vua, hơn là nói đến dung mạo Ngài. 

Ngài làm thợ mộc, nên chắc phải có sức khỏe lắm. Ngài phán dạy rất hữu hiệu cho 

đoàn dân đông đúc giữa trời, thì ta tƣởng tƣợng Ngài phải có tiếng nói rất hùng 

mạnh. Căn cứ vào các bài giảng, lời dạy và cuộc đàm thoại của Ngài, thì ta nghĩ 

rằng Ngài luôn luôn tự chế, không vội vàng, nhƣng hoàn toàn bình tĩnh, nhất cử 

nhất động đều chậm chạp và oai nghiêm. 

Còn nhƣ thần thoại trƣng dẫn trên đây nói rằng ngƣời ta thƣờng thấy Ngài khóc, 

chớ không hề thấy Ngài cƣời, thì Tân Ƣớc xác nhận rằng Ngài thật có khóc, thí dụ 

nhƣ khóc vì thành Giê-ru-sa-lem, và khóc trƣớc mộ phần La-xa-rơ; còn nhƣ Ngài 

không hề cƣời, thì Kinh Thánh không có chép. Tuy nhiên, có mấy chỗ ngụ ý rằng 

Ngài thật có óc hài hƣớc.  

Các giai đoạn trong đời Đức Chúa Jêsus  

Mọi việc đã chép về Đức Chúa Jêsus đều có thể sắp vào các giai đoạn đặc biệt của 

đời Ngài nhƣ sau đây: 

Lúc Ngài giáng sanh và thời thơ ấu của Ngài. 

Ngài chịu lễ báp-têm, chịu cám dỗ và bắt đầu chức vụ công khai. 

bib:Sa_28_12
bib:Gi_1_49


Phần đầu chức vụ của Ngài ở xứ Giu-đê, -- 8 tháng. 

Chức vụ của Ngài ở xứ Ga-li-lê, -- chừng 2 năm (?). 

Chức vụ của Ngài ở xứ Pê-rê và phần cuối chức vụ của Ngài ở xứ Giu-đê, -- chừng 

4 tháng (?). 

Tuần lễ cuối cùng của Ngài. 

Chức vụ của Ngài sau khi sống lại.  

GiGa 2:1-11 -- Nƣớc biến thành rƣợu  

Ca-na cách thành Na-xa-rét chừng 4 dặm về phía Đông bắc. Na-tha-na-ên quê ở 

Ca- na (GiGa 21:2). Ông không có ý kiến tôn trọng thành Na-xa-rét kế cận (1:46). 

Rõ ràng lắm, đây là tiệc cƣới trong gia đình một bạn hữu hay bà con của Đức Chúa 

Jêsus, hoặc của Na-tha-na-ên. "Cách ba ngày sau" (câu 1), -- thành Ca-na cách hạ 

lƣu sông Giô-đanh ba ngày đƣờng. 

"Hỡi đờn bà kia" (câu 4) là một cách xƣng hô tôn trọng, thông dụng đƣơng thời ấy. 

Đức Chúa Jêsus lại xƣng hô nhƣ vậy trên Thập tự giá, nhằm lúc không thể nào có 

mùi vị bất kính (GiGa 19:26). Ngài dƣờng nhƣ nhận xét nhƣ vầy: "Thí dụ, hết 

rƣợu, thì điều đó có liên quan gì với Ta? Đó không phải việc của Ta. Thì giờ Ta 

làm phép lạ chƣa đến." Có lẽ Ngài mới nói cho bà biết quyền phép mới mẻ, lạ lùng 

đã ban phú cho Ngài bởi Đức Thánh Linh giáng xuống khi Ngài chịu lễ báp-têm 

(xem lời chú giải về Ngài chịu cám dỗ, -- Mat Mt 4:1-11). Bà thấy tình hình ấy là 

một cơ hội cho Ngài. Dầu Ngài làm phép lạ nầy theo lời đề nghị của bà, nhƣng 

chừng 4 tháng sau mới tới "giờ" (câu 4) Ngài sử dụng toàn thể quyền phép lạ lùng, 

nhằm lúc chánh thức bắt đầu chức vụ công khai tại Giê-ru-sa-lem, trong kỳ Lễ 

Vƣợt Qua (câu 13). 

"Hai, ba lƣờng nƣớc" (câu 6). Mỗi lƣờng ƣớc chừng 36 lít. Ché đá bằng cỡ nửa 

thùng (104 lít). 

Ý nghĩa của phép lạ nầy: Trong 40 ngày, Đức Chúa Jêsus đã phải nghe mọi lời Sa- 

tan có thể xui giục Ngài sử dụng quyền phép lạ lùng, nhƣng Ngài rất cƣơng quyết 

không chịu sử dụng nó để thỏa mãn nhu cầu riêng của mình. Rồi từ đồng vắng, 

Ngài đi thẳng tới tiệc cƣới. Dầu các phép lạ tiếp theo sau của Ngài phần lớn cốt để 

làm nguôi dịu đau đớn, nhƣng phép lạ đầu tiên nầy đã làm giữa tiệc cƣới, trong dịp 

khánh hỉ, để phục vụ sự vui mừng của loài ngƣời, khiến họ đƣợc sung sƣớng; ấy 

dƣờng nhƣ Đức Chúa Jêsus muốn bố cáo ngay từ lúc khởi đầu rằng đạo mà bây giờ 

Ngài đem vào thế giới không phải là đạo khổ tu, mà là đạo có sự vui vẻ thiên 

nhiên. Đó là phƣớc lành của Đức Chúa Jêsus ban cho hôn nhân. 

"Phép lạ thứ nhứt" (câu 11). Các truyện tích hoang đƣờng, ngu dại về phép lạ Ngài 

làm lúc thơ ấu, có chép trong những sách ngụy tác, chỉ là giả tạo hoàn toàn. 

"Tỏ bày sự vinh hiển của mình" (câu 11) theo tƣ cách Đấng Tạo Hóa. Phép lạ nầy 

gồm một phƣơng thức hỏa tốc, đòi hỏi quyền sáng tạo thực sự. Về lời chú giải các 

phép lạ của Đức Chúa Jêsus, xin xem ở dƣới Mac Mc 5:21-43. 
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"Môn đồ bèn tin Ngài" (câu 11). Họ đã tin Ngài rồi, nhƣng phép lạ nầy khiến họ 

vững tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời.  

GiGa 2:12 -- Ngụ tại Ca-bê-na-um ít lâu  

Đây là một cuộc thăm viếng gia đình, gồm có mẹ và các em trai Ngài, có lẽ là tới 

nhà Giăng, hoặc Phi-e-rơ, hoặc môn đồ nào khác, để đặt kế hoạch cho công việc 

tƣơng lai của Ngài. Chừng một năm sau, Ca-bê-na-um trở thành nơi cƣ ngụ chánh 

của Ngài. Ngài không làm phép lạ nào khác nữa ở xứ Ga-li-lê cho tới lúc Ngài trở 

về đó, sau khi thi hành chức vụ ở xứ Giu-đê (GiGa 4:54).  

Phần đầu chức vụ tại xứ Giu-đê (2:13-4:3) 

Phần nầy chỉ có chép trong sách Tin Lành Giăng. Nó kéo dài 8 tháng, bắt đầu 

nhằm kỳ Lễ Vƣợt Qua (2:13), tức là tháng 4 dƣơng lịch, và chấm dứt "4 tháng" 

trƣớc mùa gặt (4:3, 35) tức là tháng 12 dƣơng lịch. Nó gồm có sự dẹp sạch Đền 

thờ, cuộc thăm viếng của Ni-cô-đem, và chức vụ ở bờ sông Giô-đanh.  

2:13-22 -- Đức Chúa Jêsus dẹp sạch Đền thờ  

Rõ ràng lắm có hai lần dẹp sạch Đền thờ cách nhau 3 năm. Lần nầy nhằm lúc Chúa 

bắt đầu chức vụ công khai (chú ý chữ "kế đó" -- 3:22) còn lần kia nhằm lúc kết liễu 

chức vụ công khai, tức là trong tuần lễ cuối cùng của Chúa (Mat Mt 21:12-16; Mac 

Mc 11:15-18; LuLc 19:45-46). Lần nầy, Ngài đuổi súc vật đi, còn lần kia, Ngài 

đuổi ngƣời buôn bán. Lần nầy, Ngài gọi Đền thờ là "nhà buôn bán," còn lần kia, 

Ngài gọi nó là "ổ trộm cƣớp." 

Nhơn những cuộc thăm viếng Giê-ru-sa-lem trƣớc đây, chắc Ngài đã kinh khủng 

trƣớc sự vô đạo của giai cấp đang nhơn Danh Đức Chúa Trời mà cai trị. Khi chánh 

thức bắt đầu chức vụ công khai, Đức Chúa Jêsus đã có một hành động mà Ngài 

định dùng làm dấu hiệu báo cáo cho toàn dân rằng Ngài là Đấng Mê-si (vì ai nấy 

trông mong Đấng Mê-si làm nhƣ vậy -- MaMl 3:1-3); hành động ấy công khai và 

hoàn toàn đố thách giai cấp thống trị; bọn nầy lập tức dấy lên chống đối Ngài, 

nhƣng Ngài dƣờng nhƣ chẳng hề lo dẹp sự chống đối ấy. Ngài đã bắt đầu chức vụ 

nhƣ vậy, và cũng đã chấm dứt chức vụ nhƣ vậy. 

Dung mạo Đức Chúa Jêsus phải có một cái gì rất oai nghiêm, hoặc có lẽ hơn nữa, 

chính là nhờ quyền phép lạ lùng của Ngài, nên một Ngƣời Lạ cô độc, chỉ có cái roi 

trong tay, lại có thể dẹp sạch và kiểm soát khu Đền thờ đến nỗi (lần thứ hai) 

"không ai" dám "đem đồ gì đi ngang qua Đền thờ" (Mac Mc 11:16). Cả đến bọn 

ngƣời canh gác cũng khiếp sợ mà làm thinh. 

Trong Đền thờ có cái gì làm cho Đức Chúa Jêsus bất mãn nhƣ vậy? Họ buôn bán 

những thứ cần thiết cho sự dâng tế lễ ở Đền thờ, để cho những kẻ từ xa tới đƣợc 

thuận tiện. Nhƣng điểm hƣ tệ là họ buôn bán ngay trong khu thánh đã đƣợc biệt 

riêng cho các công tác khác, và họ cũng đầu cơ quá đáng đến nỗi cả cuộc thờ lạy 

Đức Chúa Trời đã bị thƣơng mại hóa và bị gièm pha. Xem thêm ở dƣới Mat Mt 
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21:12-17. 

Đền thờ do các vua dòng Hê-rốt xây cất bằng cẩm thạch và bằng vàng, thật là nguy 

nga quá trí tƣởng tƣợng. Chung quanh Đền thờ có bốn hành lang, cái nọ thấp hơn 

cái kia, dành cho các thầy tế lễ, ngƣời Y-sơ-ra-ên, phụ nữ và ngƣời dân ngoại. 

Chung quanh có dãy cột bằng cẩm thạch trắng muốt, trên có mái che; mỗi cột cao 

chừng 13 thƣớc tây, và làm bằng một phiến đá nguyên khối. Dãy cột ở phía Đông 

gọi là cổng Sa-lô-môn, là nơi có ngƣời buôn bán. Cả khu nầy có vách cao ngất bao 

bọc, mỗi bề hơn 300 thƣớc tây, tức là bằng cỡ bốn chòm nhà ở một đô thị hạng 

trung bình.  

GiGa 2:23-25 -- Các phép lạ tại thành Giê-ru-sa-lem  

Cho tới lúc nầy, Đức Chúa Jêsus mới làm có một phép lạ tại xứ Ga-li-lê (2:11; 

4:54). Nhƣng bây giờ cùng với sự mở chiến dịch bằng một cuộc biểu thị uy quyền 

rầm rộ trong Đền thờ, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ đến nỗi lắm ngƣời sẵn sàng 

tiếp nhận Ngài là Đấng Mê-si. Song Ngài biết quá rõ họ mong mỏi những gì ở nơi 

Đấng Mê-si.  

3:1-21 -- Ni-cô-đem  

Sự dẹp sạch Đền thờ và các phép lạ cặp theo đã có ấn tƣợng sâu xa trên dân 

Giê-ru-sa-lem. Ni-cô-đem, một ngƣời Pha-ri-si và nhân viên tòa Công luận, có 

quyền thế, đã tìm cách cẩn thận trò chuyện riêng với Đức Chúa Jêsus. Ông chú ý 

đến Chúa, nhƣng muốn biết Ngài có phải thật là Đấng mà Ngài tự xƣng chăng? 

Chúng ta không biết ông đã tin Chúa tới mực nào. Hai năm sau, ông đã binh vực 

Đức Chúa Jêsus trƣớc hội nghị (7:50-52). Về sau, ông và Giô-sép, một ngƣời khác 

có chơn trong tòa Công luận, đã an táng Đức Chúa Jêsus (19:39). Ông là một môn 

đồ kín giấu trong những ngày đức tin ông đang đƣợc tạo dƣỡng, song về sau ông 

vui lòng công khai chia sẻ sự sỉ nhục của Thập tự giá với Đức Chúa Jêsus. Trong 

giờ phút Đức Chúa Jêsus bị hạ thấp, trong khi các Sứ đồ chạy trốn, thì ông đã từ 

bóng tối xuất hiện, liều chính mạng mình mà hầu việc Chúa lần chót một cách kính 

mến diệu hiền; (1)nó là một trong những hành động cao thƣợng hơn hết có chép ở 

Kinh Thánh. Chắc ông đã đền tội trƣớc kia có ý giấu giếm lòng tin Chúa, nhứt là 

nếu ta xét rằng ông có chơn trong tòa Công luận, và ở ngay trung tâm của "trại 

quân thù." Chúng tôi nghĩ rằng Ni-cô-đem sẽ có một địa vị cao trọng ở Thiên đàng, 

và không thích nghe các ông Truyền đạo nêu ông lên làm gƣơng xấu về sự hèn 

nhát. Trái lại, ông làm cho hết thảy chúng ta phải hổ thẹn. 

Sự "sanh lại" mà Đức Chúa Jêsus giải luận đây không phải chỉ là một ẩn dụ 

(métaphore ), nhƣng là một thực sự do Thánh Linh của Đức Chúa Trời dầm thấm 

lòng ngƣời ta (xem ở RoRm 8:1-11). Chắc Ni-cô-đem cũng chung quan niệm 

thông thƣờng rằng Nƣớc của Đấng Mê-si phải là một nƣớc chánh trị, trong đó dân 

Ngài sẽ đƣợc giải phóng khỏi sự đô hộ của ngƣời La-mã. Đức Chúa Jêsus cố tỏ 

cho ông biết tánh chất thiêng liêng của Nƣớc Ngài, thật khác hẳn ý tƣởng của 
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Ni-cô-đem, đến nỗi ông nầy không hiểu Ngài giải luận điều chi đó. Ông không thể 

hiểu tại sao ông, một ngƣời hiền đức, một ngƣời Pha-ri-si chánh hiệu, một trong 

những ngƣời cai trị dân tộc của Đấng Mê-si, lại không đƣợc nhiệt liệt hoan nghinh 

vào Nƣớc Đấng Mê-si nguyên trong tình trạng ấy. Ông không thể nào chịu nhận 

rằng trái lại, ông phải hoàn toàn xây dựng lại ý tƣởng của mình và chính thân mình 

nữa. 

"Bị treo lên" (câu 14). Đây là lời báo cáo, ngay lúc Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức 

vụ, rằng Thập tự giá sẽ là ngôi của Đấng Mê-si. Đây Chúa nhắc đến con rắn bằng 

đồng mà những kẻ bị rắn lửa cắn nhìn vào và đƣợc sống (Dan Ds 21:9), và Ngài có 

ý phán rằng sự "sanh lại" (mà Ngài mới giải luận đó) để đƣợc hƣởng sự sống đời 

đời sẽ do sự chết của Ngài mà có. Sự "sanh lại" gợi cho Giăng câu yêu quí hơn hết 

trong cả Kinh Thánh (GiGa 3:16).  

GiGa 3:22-36 -- Chức vụ của Đức Chúa Jêsus ở hạ lƣu sông Giô-đanh  

Ngƣời ta cho rằng đây chính là nơi Ngài đã chịu lễ báp-têm khoảng 6 tháng trƣớc. 

Trong lúc ấy, Giăng Báp-tít đã tiến về thƣợng lƣu sông Giô-đanh, cách chừng 40 

cây số, tới một chỗ gọi là Ê-nôn (xem bản đồ số 45, ở dƣới Mat Mt 3:13-17). Chúa 

và Giăng Báp-tít cùng giảng một đề mục: Nƣớc Thiên đàng dự ngôn từ lâu nay đã 

đến rồi! Chẳng bao lâu, Đức Chúa Jêsus có đông ngƣời theo hơn Giăng, chắc một 

phần vì cớ các phép lạ của Ngài (GiGa 10:41), và một phần vì Ngài là Đấng Mê-si 

mà Giăng đã rao giảng, và cũng vì cá nhân của Ngài oai phong hơn. 

Sau 8 tháng, Giăng Báp-tít bị hạ ngục (Mat Mt 4:12); các nhà cầm quyền ở 

Giê-ru-sa-lem chú ý tới Chúa (GiGa 4:1), và nếu Đức Chúa Jêsus cứ ở vùng đó, thì 

có cơ nguy hiểm cho Ngài. Để khỏi bị giết sớm, tức là trƣớc khi làm xong công 

việc, Ngài bèn lui về xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài bị họ can thiệp ít hơn. 

Thời gian nầy gồm 8 tháng, xin chứng tỏ nhƣ vầy: Nó bắt đầu khoảng kỳ Lễ Vƣợt 

Qua, tức là tháng 4 dƣơng lịch (GiGa 2:13; 3:22) và kết liễu "4 tháng trƣớc mùa 

gặt," tức là tháng 12 dƣơng lịch (GiGa 4:35).  

4:1-42 -- Ngƣời đờn bà Sa-ma-ri  

Có lẽ vì thận trọng, nên Đức Chúa Jêsus trở về xứ Ga-li-lê qua xứ Sa-ma-ri, chớ 

không đi đƣờng họ thƣờng đi, tức là ngƣợc thung lũng sông Giô-đanh. Xứ 

Sa-ma-ri ở ngoài quyền cai trị của Hê-rốt, là vua vừa mới bỏ tù Giăng Báp-tít. Đức 

Chúa Jêsus không tới đó để giảng. Ngài chỉ đi qua đó, trên đƣờng tới xứ Ga-li-lê. 

Cuộc đàm thoại của Ngài với ngƣời đờn bà Sa-ma-ri chỉ là tình cờ. Đây là một 

trong những truyện tích tốt đẹp nhứt, lý thú nhứt và hữu ích nhứt của đời Đức 

Chúa Jêsus. 

Ngƣời Sa-ma-ri là dân di cƣ, thuộc về một chủng tộc ngoại bang do quân A-si-ri 

đem tới đó ở từ 700 năm trƣớc (IIVua 2V 17:6, 24, 26, 29; Exo Er 4:1, 9, 10). Họ 

đã công nhận Ngũ kinh của Môi-se, và đã theo đạo Do-thái một phần nào. Họ 

trông mong Đấng Mê-si sẽ đặt thủ đô của chánh phủ Ngài tại Sa-ma-ri, chớ không 
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phải tại Giê-ru-sa-lem. 

Những kẻ cai trị chính nƣớc Đức Chúa Jêsus đã nhìn Ngài bằng con mắt nghi ngờ; 

nhƣng đây, ngƣời Sa-ma-ri bị họ khinh dể đã vui vẻ tiếp đón Ngài, kể cả ngƣời đờn 

bà đang sống trong cảnh lẻ mọn bất hợp pháp. Trong các sách Tin Lành có một 

mâu thuẫn tái diễn luôn luôn, ấy là những kẻ bảo tồn tôn giáo trong nƣớc Đức 

Chúa Jêsus thì chối bỏ Ngài, còn những kẻ bị xã hội loại bỏ, những tội nhân và 

thƣờng dân thì tiếp nhận Ngài. 

Giếng của Gia-cốp vẫn còn đó, sâu chừng 33 thƣớc tây, và đƣờng kính chừng 3 

thƣớc tây. Nó thuộc trong một số ít chỗ có liên quan đến truyện tích Đức Chúa 

Jêsus mà ta có thể chỉ đúng vị trí. 

"Giờ thứ sáu" (câu 6) tức là thì giờ La-mã, cũng nhƣ thì giờ của chúng ta, là 6 giờ 

chiều. 

Cuộc thăm viếng của Đức Chúa Jêsus đặt nền tảng cho sự vui lòng tiếp nhận Tin 

Lành bởi ngƣời Sa-ma-ri mấy năm sau (Cong Cv 8:4-8).  

GiGa 4:43-54 -- Con trai quan thị vệ  

Trên đƣờng từ xứ Sa-ma-ri đến thành Ca-na, Đức Chúa Jêsus chắc phải đi qua Na- 

xa-rét (xem bản đồ số 46 ở dƣới Mac Mc 3:7-12). Ca-na cách Na-xa-rét 4 dặm về 

phía Đông bắc. Ca-na là quê hƣơng của Na-tha-na-ên và là chỗ mà một năm trƣớc, 

Đức Chúa Jêsus đã làm phép lạ đầu tiên (GiGa 2:1-11). Quan thị vệ nầy làm việc 

dƣới quyền Hê-rốt, tại thành Ca-bê-na-um. Ca-bê-na-um cách Ca-na 15 dặm về 

phía Đông bắc. Do lời miệng Chúa phán, phép lạ nầy đƣợc thực hiện trên một 

ngƣời ở cách xa 15 dặm. "Phép lạ thứ hai" (câu 54) đây có nghĩa là phép lạ thứ hai 

mà Ngài làm tại xứ Ga-li-lê. Giữa hai phép lạ nầy, Ngài đã làm nhiều phép lạ khác 

tại thành Giê-ru-sa-lem (GiGa 2:23). 

Sau phép lạ nầy, dƣờng nhƣ Đức Chúa Jêsus trở về Na-xa-rét và ở đó một thời gian 

(LuLc 4:16-30). Dân chúng Na-xa-rét có nghe về Chúa chữa bịnh cho con quan thị 

vệ tại thành Ca-bê-na-um, và họ muốn Ngài tái diễn phép lạ ấy ở chính quê hƣơng 

Ngài (LuLc 4:23).  

GiGa 5:1-47 -- Chúa làm một phép lạ tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát  

Phép lạ nầy xảy ra trong một ngày lễ (câu 1). Những ngày lễ mà dân Do-thái cử 

hành đƣơng thời Đức Chúa Jêsus và chắc Ngài thƣờng dự, là: 

Lễ Vƣợt Qua. -- Tháng 4 dƣơng lịch. Kỷ niệm sự ra khỏi Ai-cập, 1400 năm trƣớc. 

Lễ Ngũ Tuần. -- Tháng 6 dƣơng lịch, 50 ngày sau. Kỷ niệm sự ban bố Luật pháp. 

Lễ lều tạm. -- Tháng 10 dƣơng lịch. Ăn mừng mùa gặt. 

Lễ Khánh thành (Đền thờ ).-- Tháng 12 dƣơng lịch. Cũng gọi là lễ "Đuốc." Do ông 

Giu-đa Macchabée thiết lập. 

Lễ Phu-rim. -- Trƣớc Lễ Vƣợt Qua ít ngày. Các sách Tin Lành không hề chép về lễ 

nầy. 

Đức Chúa Jêsus đã trở về xứ Ga-li-lê nhằm tháng 12 dƣơng lịch, vào khoảng lễ 
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Khánh thành (xem ở GiGa 3:22-36). Ngày lễ theo sau đó là lễ Phu-rim, thƣờng 

đƣợc cử hành khắp xứ và không ai buộc phải tới thành Giê-ru-sa-lem. Sau đó là Lễ 

Vƣợt Qua, và ai nấy thƣờng nhìn nhận đó là cơ hội Chúa viếng thăm thành 

Giê-ru-sa-lem lần nầy. 

Một năm trƣớc, Đức Chúa Jêsus đã dẹp sạch Đền thờ, để làm dấu hiệu trọng đại 

giới thiệu Ngài là Đấng Mê-si. Lần nầy, Ngài làm một phép lạ nhằm ngày Sa-bát, 

dƣờng nhƣ cốt để cố ý đả phá ý tƣởng của họ đối với ngày Sa-bát. Nhƣ vậy, bọn 

ngƣời cầm quyền sẽ chú ý đến Ngài, và lời Ngài tự nhận là Đức Chúa Trời sẽ đƣợc 

đồn rộng hơn hết khắp cả thủ đô Giê-ru-sa-lem. Nhơn dịp nầy, dân chúng nghe 

Ngài giải thích tƣờng tận rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và kết quả tòa Công luận 

quyết định giết Ngài (câu 18). Mãi 2 năm sau, họ mới thi hành đƣợc quyết định ấy. 

Theo truyền thoại, ao Bê-tết-đa ở ngay phía Bắc Đền thờ. Song một vài học giả 

cho nó chính là nơi ngày nay gọi là Ao Trinh nữ, ở ngay phía Nam Đền thờ, bây 

giờ vẫn còn là một suối nƣớc giao động không chừng. Trong bản thảo Sinaitique, 

không có câu 4 nói về thiên sứ. 

Đức Chúa Jêsus nhắc đến phép lạ nầy, đến ý họ quyết định giết Ngài một năm rƣỡi 

sau, và kêu gọi họ chú ý đến lòng hay dời đổi của họ, vì họ làm phép cắt bì nhằm 

ngày Sa-bát, nhƣng đồng thời lại phản đối việc Ngài chữa bịnh trong ngày Sa-bát. 

Đó là một trong những điểm tranh chấp chánh của kẻ thù nghịch Ngài (GiGa 9:14; 

LuLc 13:14). Họ toan mƣu giết Ngài vì Ngài đã chữa lành ngƣời teo tay trong ngày 

Sa-bát (Mac Mc 3:6). 

Trong Kinh Thánh chỉ chép có một lần Đức Chúa Jêsus "giận" (Mac Mc 3:5), vì họ 

phản đối Ngài chữa bịnh trong ngày Sa-bát. Còn lần khác, khi môn đồ toan ngăn 

cản con trẻ đến cùng Ngài, thì Ngài "nổi bất bình" (Mac Mc 10:14 -- theo bản tiếng 

Anh).  

Các lần chữa bịnh trong ngày Sa-bát  

Chúa của ngày Sa-bát đã chữa bịnh bảy lần trong ngày Sa-bát theo nhƣ có chép 

dƣới đây: 

Ngƣời bị quỉ ám tại Ca-bê-na-um (Mac Mc 1:21-27). 

Bà gia của Phi-e-rơ, tại Ca-bê-na-um (Mac Mc 1:29-31). 

Ngƣời đau, tại thành Giê-ru-sa-lem (GiGa 5:1-9). 

Ngƣời teo tay (Mac Mc 3:1-6). 

Ngƣời đờn bà còng lƣng (LuLc 13:10-17). 

Ngƣời bị thủy thũng (LuLc 14:1-6). 

Ngƣời mù từ thuở sanh ra (GiGa 9:1-14).  

GiGa 6:1-71 -- Chúa cho 5000 ngƣời ăn no nê  

Đây là phép lạ duy nhứt của Đức Chúa Jêsus có chép trong cả bốn sách Tin Lành 

(Mat Mt 14:13-33; Mac Mc 6:32-52; LuLc 9:10-17). 

Phép lạ nầy làm ở bờ Đông bắc của biển Ga-li-lê, tại một chỗ cách cửa sông Giô- 
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đanh 2 dặm về phía Đông nam. 

Đây nhằm kỳ Lễ Vƣợt Qua (GiGa 6:4), một năm trƣớc khi Đức Chúa Jêsus chịu 

chết, trong lúc dân chúng đông đảo đang đi đƣờng lên thành Giê-ru-sa-lem. Chính 

Đức Chúa Jêsus không lên thành Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vƣợt Qua lần nầy, vì trong 

kỳ viếng thăm trƣớc, chúng đã toan mƣu giết Ngài (GiGa 5:1, 18). Có lẽ đây là Lễ 

Vƣợt Qua thứ nhứt mà Ngài không lên thành Giê-ru-sa-lem để dự kể từ khi Ngài 

12 tuổi. 

Ngài giữ Lễ Vƣợt Qua nầy bằng cách làm phép lạ lớn lao nhứt để giúp đoàn dân 

đông đảo đang đi dự Lễ Vƣợt Qua. 

Hãy chú ý: Đức Chúa Jêsus ƣa thích trật tự. Ngài truyền lịnh cho dân chúng ngồi 

xuống từng nhóm 50 và 100 ngƣời (Mac Mc 6:39-40), có lẽ họ đƣợc sắp đặt chung 

quanh Ngài thành hình tròn hoặc hình bán nguyệt. 

Cũng hãy chú ý nữa: Dầu Ngài có thể làm phép lạ, nhƣng Ngài không phí phạm. 

Ngài truyền thâu lƣợm những miếng còn thừa (câu 12-13). 

Phép lạ nầy đã có ảnh hƣởng lớn lao. Dân chúng muốn tôn Ngài làm Vua lập tức 

(câu 14-15). Chắc họ định ý xin Ngài dẫn đầu họ lên thành Giê-ru-sa-lem dự Lễ 

Vƣợt Qua. 

Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nƣớc (câu 16-21). Việc nầy xảy ra "lối canh tƣ" 

(Mac Mc 6:48), tức là sau 3 giờ sáng. 

Đức Chúa Jêsus đã ở một mình trên núi gần suốt đêm để cầu nguyện (Mac Mc 

6:46). 

Các môn đồ đang chèo thuyền về Ca-bê-na-um (GiGa 6:17), do phía Bết-sai-đa 

(Mac Mc 6:45). Bết-sai-đa ở cửa sông Giô-đanh. Ca-bê-na-um cách cửa sông 

Giô-đanh chừng 5 dặm về phía Tây nam (xem bản đồ số 47, ở dƣới Mac Mc 

6:45-52). Họ chèo sát bờ vì cớ cơn bão nổi lên. Khi Đức Chúa Jêsus hiện ra, thì họ 

"đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 ếch-ta-đơ," tức là chừng 3 hoặc 4 dặm, và đƣợc 

nửa đƣờng rồi. 

Khi Phi-e-rơ thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt nƣớc, thì ông cũng muốn đi nhƣ vậy. 

Ông Phi-e-rơ thân mến, đáng yêu và nóng nảy biết bao! Nhƣng ông bắt đầu chìm 

xuống. Đức Chúa Jêsus bèn quở trách ông thiếu đức tin. Đối với chúng ta, thì 

dƣờng nhƣ Phi-e-rơ có đức tin khá lớn, nên mới dám thử nhƣ vậy. Đối với cách 

loài ngƣời xét xem sự vật, thì là nhiều đức tin, nhƣng đối với Đức Chúa Jêsus, thì 

là ít quá! 

Đức Chúa Jêsus giảng luận về "Bánh của Sự Sống" (câu 22-71). Đức Chúa Jêsus 

đã làm phép lạ lớn lao kia, dùng nó làm khung cảnh để phán dạy minh bạch với 

môn đồ và toàn thể dân chúng về sứ mạng thật của Ngài trong thế gian nầy. 

Dầu Ngài đã để nhiều thì giờ phục vụ các nhu cầu của thân thể loài ngƣời, nhƣng 

mục đích thật của Ngài đến thế gian nầy chính là để cứu linh hồn họ. Khi Ngài bảo 

họ nhƣ vậy, thì họ bắt đầu mất hứng thú. Đang khi Ngài nuôi nấng thân thể họ, thì 

họ tƣởng Ngài là cao trọng. Họ muốn Ngài làm Vua của mình. 
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Dƣờng nhƣ nói chung, nhân dân trông đợi Đấng Mê-si thiết lập một chế độ xã hội 

trong đó ngƣời ta có thể đƣợc bánh ăn mà không phải làm việc. Thật là kỳ diệu biết 

bao, nếu họ có thể có một Vua hằng ngày làm phép lạ cho họ ăn no nê, y nhƣ Ngài 

đã làm hôm trƣớc và y nhƣ Môi-se đã ban ma-na hằng ngày! Những ngƣời nhƣ vậy 

chƣa chết hết đâu.  

GiGa 7:1-53-- Đức Chúa Jêsus lại tới thành Giê-ru-sa-lem  

Việc nầy xảy ra nhằm lễ Lều tạm, tháng 10 dƣơng lịch, cách lần trƣớc 1 năm rƣỡi, 

và 6 tháng trƣớc khi Ngài chịu chết. 

Trong kỳ thăm viếng trƣớc, Ngài đã chữa lành một ngƣời nhằm ngày Sa-bát, và đã 

báo cáo cho các bậc cầm quyền biết Ngài là Con Đức Chúa Trời (GiGa 5:18); vì cớ 

đó, họ lập mƣu giết Ngài. Từ ngày ấy, Ngài đã ở xa thành Giê-ru-sa-lem, cả trong 

kỳ Lễ Vƣợt Qua mới rồi (GiGa 6:4). 

Nhƣng bây giờ, công việc Ngài đã gần xong, và Ngài lại đến thủ đô của nƣớc Ngài 

để xác nhận một lần nữa rằng Ngài do Đức Chúa Trời sai tới. Tuy nhiên, giờ Ngài 

chịu chết chƣa điểm. Ngài biết họ toan mƣu giết Ngài (vì ai ai cũng biết điều đó -- 

7:25), nên Ngài đã vi hành cho đến khi xuất hiện giữa đoàn dân đông đảo trong 

Đền thờ. Rồi mở đầu bài giảng thuyết, Ngài nhắc đến việc họ toan mƣu giết Ngài 

một năm rƣỡi trƣớc, khi Ngài chữa lành một ngƣời trong ngày Sa-bát (7:19-23). 

Khi nghe điều đó, các bậc cầm quyền bèn sai binh lính đi bắt Ngài. Nhƣng chúng 

thấy dung mạo Ngài, thì sợ sệt một phần nào, và Ngài cứ tiến bƣớc, rao truyền sứ 

điệp của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời  

Cả bốn sách Tin Lành xƣng Đức Chúa Jêsus là "Con Đức Chúa Trời": -- 

Mat Mt 3:17; 4:3, 6; 8:29; 14:33; 16:16; 17:5; 26:63; 27:54. 

Mac Mc 1:1, 11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61, 62. 

LuLc 1:32, 35; 3:32; 4:41; 9:35; 22:70. 

GiGa 1:34, 49; 3:16, 18; 5:25; 9:35; 10:36; 19:7; 20:31. 

Đức Chúa Jêsus tự xƣng là "Con Đức Chúa Trời" (GiGa 5:25), "làm ra mình bằng 

Đức Chúa Trời" (GiGa 5:18). Ba lần Đức Chúa Jêsus cƣơng quyết phán rằng: "Ta 

là CON ĐC CHÚA TRžI" (Mac Mc 14:61, 62; GiGa 9:35-37; 10:36). 

Để chỉ về chính mình Ngài, Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần dùng những câu chỉ có 

thể dùng cho Đức Chúa Trời mà thôi. 

"Ta là Lẽ Thật" (GiGa 14:6). 

"Ta là Đƣờng Đi" (đến Đức Chúa Trời) (GiGa 14:6). 

"Ta là Cái Cửa; nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ đƣợc cứu rỗi; họ sẽ vào, ra, và gặp 

đồng cỏ" (GiGa 10:9). 

"Chẳng bởi Ta, thì không ai đƣợc đến cùng Cha" (GiGa 14:6). 

"Ta là Bánh của Sự Sống" (GiGa 6:35, 38). 

"Ta là Sự Sống" (GiGa 11:25; 14:6). 
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"Ta là Sự Sống Lại" (GiGa 11:25). 

"Ai sống và tin Ta, thì không hề chết" (GiGa 11:26). 

"Ta chính là Đấng đó" (Đấng Mê-si) (GiGa 4:25-26). 

"Trƣớc khi chƣa có Áp-ra-ham, đã có Ta" (GiGa 8:58). 

Đây là một lời tuyên bố lạ lùng, vƣợt quá sự hiểu biết hữu hạn của loài ngƣời, loại 

bỏ sự trôi qua của thời gian, hợp Quá khứ và Tƣơng lai thành một Hiện tại đời đời. 

"Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trƣớc khi chƣa có thế 

gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha" (GiGa 17:5). Đây Chúa nhớ rõ sự 

thực hữu của Ngài trƣớc khi thành nhục thể. 

"Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha" (GiGa 14:9). 

"Ta với Cha là một" (GiGa 10:30). 

"Ta có quyền tha tội" (Mac Mc 2:10). 

"Hết cả quyền phép ở trên trời và dƣới đất đã giao cho Ta" (Mat Mt 28:18). 

"Ta thƣờng ở cùng các ngƣơi luôn cho đến tận thế" (Mat Mt 28:20). 

Có ngƣời nào khác có thể nói những điều thể ấy về chính mình chăng? Ta có thể 

nói những điều thể ấy về ngƣời nào khác chăng? 

Mác xƣng Đức Chúa Jêsus là "Con Đức Chúa Trời" (Mac Mc 1:1). 

Giăng xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (GiGa 3:16, 18; 20:31). 

Giăng Báp-tít xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (GiGa 1:34). 

Na-tha-na-ên xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (GiGa 1:49). 

Phi-e-rơ xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 16:16). 

Ma-thê xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (GiGa 11:27). 

Các môn đồ xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 15:33). 

Thiên sứ Gáp-ri-ên xƣng Ngài là "Con Đức Chúa Trời" (LuLc 1:32, 35). 

Bởi một tiếng phán từ trời, Chính Đức Chúa Trời xƣng Đức Chúa Jêsus là "CON 

YÊU DẤU của Ngài" (Mat Mt 3:17; 17:5; Mac Mc 1:11; 9:7; LuLc 3:22; 9:35). 

Các tà linh thuộc về thế giới vô hình cũng xƣng Đức Chúa Jêsus là "Con Đức Chúa 

Trời" (Mat Mt 8:29; Mac Mc 3:11; 5:7; LuLc 4:41). Xem về "Các quỉ sứ" ở dƣới 

Mac Mc 5:1-20. 

Ngƣời ta thƣờng nhìn nhận rằng Ngài tự xƣng là Con Đức Chúa Trời: 

"Nếu ngƣơi phải là Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 4:3, 6). 

"Thầy thật là Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 14:33). 

"Nếu ngƣơi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây Thập tự" (Mat Mt 27:40). 

"Nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 27:43). 

"Thật Ngƣời nầy là Con Đức Chúa Trời" (Mat Mt 27:54). 

"Hắn tự xƣng là Con Đức Chúa Trời" (GiGa 19:7). 

Các Đấng tiên tri Cựu Ƣớc đã dự ngôn Ngài là Đức Chúa Trời: "Ngài sẽ đƣợc 

xƣng là... Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha đời đời" (EsIs 9:6). "Ngƣời ta sẽ 

xƣng Danh Đấng ấy (Chồi hầu đến trong nhà Đa-vít) là: Đức Giê-hô-va, Sự Công 

bình chúng ta" (Gie Gr 23:6; 33:16). "Trong ngày đó,... nhà Đa-vít sẽ nhƣ Đức 
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Chúa Trời" (XaDr 12:8). 

"Đá" (dịch là "Vầng Đá" thì đúng hơn) mà Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ lập 

Hội Thánh Ngài trên đó (Mat Mt 16:18), chính là chân lý về Ngài là Con Đức 

Chúa Trời. 

Chính Đức Chúa Jêsus đƣợc xƣng là "Đức Chúa Trời" (GiGa 1:1; 10:33; 20:28; 

RoRm 9:5; CoCl 1:16; 2:9; ITi1Tm 1:17; HeDt 1:8; IGi1Ga 5:20; Giu Gd 1:25). 

Nhƣ vậy, hoặc Đức Chúa Jêsus, hoặc Kinh Thánh đều không để chút chi nghi ngờ 

về bổn tánh của Thân vị Đấng Christ. Tại sao không công nhận y nhƣ Kinh Thánh 

đã chép? Nếu Ngài chỉ là một Ngƣời tốt lành, đạo đức thì Ngài không thể làm chi 

cho chúng ta, trừ ra nêu trƣớc mắt ta một tấm gƣơng. Nhƣng nếu Ngài thật là Đức 

Chúa Trời, thì Ngài có thể vừa làm Cứu Chúa chúng ta, vừa treo gƣơng tốt cho ta.  

GiGa 8:1-11 -- Ngƣời đờn bà bị bắt đang khi phạm tội tà dâm  

Truyện nầy không có trong các bản thảo cổ nhứt, nhƣng thƣờng đƣợc kể là chân 

chánh. Có ba trƣờng hợp Đức Chúa Jêsus xử trí với những ngƣời đờn bà đã lầm 

đƣờng lỡ bƣớc: Ngƣời đờn bà nầy, ngƣời đờn bà tội lỗi trong sách LuLc 7:36-50, 

và ngƣời đờn bà Sa-ma-ri (GiGa 4:18). Trong cả ba trƣờng hợp, Đức Chúa Jêsus 

đã tỏ lòng ân cần, từ ái tột bậc. Xem ở dƣới LuLc 15:1-32. 

Ngôn ngữ trong câu 7 có thể ngụ ý, dầu không cần thiết, rằng Đức Chúa Jêsus biết 

những kẻ tố cáo ngƣời đờn bà nầy cũng phạm chính tội mà họ buộc cho bà. Bao 

phen chính chúng ta cũng có những điểm bất toàn mà mình lên án gắt gao nơi kẻ 

khác!  

GiGa 8:12-59 -- Đức Chúa Jêsus tiếp tục giảng luận Ngài là Con Đức Chúa Trời  

Những lời quả quyết và lạ lùng mà Ngài phán về chính mình Ngài đã chọc giận 

bọn cầm quyền, nên chúng toan ném đá Ngài (câu 59). 

Ngoài các lời tuyên bố ghi ở các trang trƣớc đây, Đức Chúa Jêsus còn phán nhiều 

lời khác để tự nhận là Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời.  

Các lời Đức Chúa Jêsus phán tỏ ra Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời  

"Ta là Sự Sáng của thế gian" (GiGa 8:12). 

"Ta là Ngƣời Chăn hiền lành" (GiGa 10:9). 

Các ngƣơi bởi dƣới mà có, còn Ta bởi trên mà có. Các ngƣơi thuộc về thế gian 

nầy, còn Ta không thuộc về thế gian nầy" (GiGa 8:23). 

"Cha các ngƣơi, là Áp-ra-ham, đã nức lòng nhìn thấy ngày của Ta; ngƣời đã thấy 

rồi, và mừng rỡ" (GiGa 8:56). 

"Ấy là về Ta mà ngƣời (Môi-se) đã chép" (GiGa 5:46). 

"Các ngƣơi dò xem Kinh Thánh, vì tƣởng bởi đo đƣợc Sự Sống đời đời; ấy là Kinh 

Thánh làm chứng về Ta vậy" (GiGa 5:39). 

"Chính Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta" (GiGa 5:37). 

"Các việc Cha đã giao cho Ta làm trọn, tức là các việc Ta làm đó, làm chứng cho 
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Ta" (GiGa 5:36). 

"Ví thử Ta không làm giữa họ những việc mà chƣa có ngƣời khác làm, thì họ vô 

tội" (GiGa 15:24). 

"Nếu các ngƣơi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngƣơi" 

(GiGa 8:24). 

"Phƣớc cho mắt nào đƣợc thấy điều các ngƣơi thấy! Vì Ta nói cùng các ngƣơi, có 

nhiều Đấng tiên tri và vua chúa ƣớc ao thấy điều các ngƣơi thấy, mà chẳng từng 

thấy, ƣớc ao nghe điều các ngƣơi nghe, mà chẳng từng nghe" (LuLc 10:23-24). 

"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 Ngƣời tôn 

trọng hơn Giô-na! Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phƣơng sẽ đứng dậy với 

dòng dõi nầy mà lên án nó, vì ngƣời từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan 

vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một Ngƣời tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!" (Mat Mt 

12:41-42).  

Các danh hiệu và phẩm tƣớc mà Kinh Thánh ứng dụng cho Đấng Christ  

"Đấng Christ;" "Đấng Mê-si;" "Cứu Chúa;" "Đấng Cứu chuộc;" "Đấng Lạ lùng;" 

"Đấng Mƣu luận;" "Đấng làm chứng thành tín;" "Lời Đức Chúa Trời;" "Lẽ thật;" 

"Sự Sáng của thế gian;" "Đƣờng đi" (đến cùng Đức Chúa Trời); "Ngƣời Chăn hiền 

lành;" "Đấng Trung bảo;" "Đấng Giải cứu;" "Thầy Tế lễ Thƣợng phẩm lớn;" "Cội 

rễ và Cuối cùng của đức tin;" "Đấng làm Cội rễ sự cứu rỗi;" "Đấng Cầu Thay;" 

"Con Đức Chúa Trời;" "Con Ngƣời;" "Đức Chúa Trời;" "Đấng Thánh của Đức 

Chúa Trời;" "Con Một;" "Đức Chúa Trời Quyền năng;" "Hình bóng của bổn thể 

Đức Chúa Trời;" "Cha Đời Đời;" "Chúa;" "Chúa muôn vật;" "Chúa vinh hiển;" 

"Chúa của mọi Chúa;" "Đấng Chủ tể hạnh phƣớc và có một;" "Vua của 

Y-sơ-ra-ên;" "Vua của mọi vua;" "Chúa sự sống;" "Chúa Bình an;" "Con Đa-vít;" 

"Chồi;" "Đa-vít;" "Chồi và Hậu tự của Đa-vít;" "Sao Mai sáng chói;" 

"Em-ma-nu-ên;" "A-đam sau hết;" "Chiên Con của Đức Chúa Trời;" "Sƣ tử của chi 

phái Giu-đa;" "An-pha và Ô-mê-ga;" "Đấng trƣớc hết và Đấng sau cùng;" "Đấng 

làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời;" "Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi 

vật dựng nên;" "Đấng A-men."  

Nã-phá-luân đã nói gì về Đấng Christ?  

(Khúc sách dƣới đây thƣờng đƣợc công nhận là lời của Nã-phá-luân. Tuy nhiên, 

cũng có ngƣời ngờ là không phải). 

"Tôi quen biết rất nhiều ngƣời, và tôi xin nói với anh em rằng Đức Chúa Jêsus 

không phải là một Ngƣời. Ngài truyền lịnh cho chúng ta phải tin, và không viện ra 

một lý do nào khác ngoài lời Ngài phán kinh khủng rằng: Ta Là Đức Chúa Trời. 

Các nhà triết học muốn giải quyết các sự mầu nhiệm của vũ trụ bằng lời biện 

thuyết trống rỗng của họ. Họ thật điên dồ, và giống đứa trẻ khóc đòi cho đƣợc mặt 

trăng làm đồ chơi. Đấng Christ chẳng bao giờ ngập ngừng. Ngài phán có quyền 
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hành cặp theo. Đạo Ngài là một sự mầu nhiệm, nhƣng đạo ấy cứ tồn tại bởi chính 

năng lực của nó. Ngài tìm kiếm và tuyệt đối đòi hỏi sự yêu thƣơng của ngƣời ta, là 

cái khó đƣợc hơn hết trong thế gian nầy. 

"A-lịch-sơn đại đế, Sê-sa và Hannibal đã chiếm đƣợc thế giới, nhƣng chẳng có bạn 

hữu. Đƣơng thời tôi đây, có lẽ chỉ có một mình tôi yêu mến ba ông ấy. A-lịch-sơn 

đại đế, Sê-sa, Charlemagne và chính mình tôi đã sáng lập những đế quốc, nhƣng 

trên cái gì? Trên võ lực. Còn Đức Chúa Jêsus sáng lập đế quốc Ngài trên sự Yêu 

thƣơng, và chính giờ nầy, hàng bao nhiêu triệu ngƣời vui lòng chết vì Ngài. Chính 

tôi cũng đã làm cho rất nhiều ngƣời tríu mến, đến nỗi họ vui lòng chết vì tôi. 

Nhƣng tôi cần phải có mặt. Bây giờ tôi ở đảo Sainte-Hélène nầy, thì bạn hữu tôi 

đâu? Tôi bị lãng quên, chẳng bao lâu sẽ trở về bụi đất và làm đồ ăn cho dòi bọ. Có 

một vực sâu rộng lớn giữa cảnh khốn nạn của tôi và Nƣớc đời đời của Đấng Christ! 

Ngài đƣợc tuyên cáo, kính mến, thờ lạy, và Nƣớc Ngài đang lan rộng khắp trái đất. 

Đây có phải sự chết chăng? Tôi xin nói với anh em: Sự chết của Đấng Christ chính 

là sự chết của Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với anh em nữa: "Đức Chúa Jêsus Christ 

Chính Là Đức Chúa Trời! "  

Renan đã nói gì về Đấng Christ?  

"Bất cứ trong tƣơng lai có những sự bất ngờ nào, cũng sẽ không hề dấy lên, y nhƣ 

đã không hề dấy lên, một ngƣời nào giống nhƣ Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét!"  

Sử gia Josèphe đã nói gì về Đấng Christ?  

Josèphe là một sử gia Do-thái (37-100 S.C.), sanh ra và đƣợc giáo dục tại 

Giê-ru-sa-lem. Ông là một tƣớng lãnh trong quân đội Do-thái, và bị bắt qua kinh 

thành La-mã khi Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Lời ông nói về Đức Chúa Jêsus, trƣng 

dẫn dƣới đây, đƣợc nhiều nhà học giả kể là của chính ông, nhƣng cũng có một số 

ngƣời tƣởng đó có lẽ là thêm vào về sau. Đây, lời ông nói: -- 

"Vào khoảng thời gian nầy, có Đức Chúa Jêsus, một Ngƣời khôn ngoan, nếu pháp 

luật ta gọi Ngài là một Ngƣời, vì Ngài là Đấng làm nhiều việc lạ lùng. Ngài là 

Đấng Christ. Theo lời đề nghị của các yếu nhân giữa vòng chúng ta, Phi-lát đã lên 

án đóng đinh Ngài vào Thập tự giá. Đến ngày thứ ba, Ngài lại sống và hiện ra với 

những kẻ theo Ngài. Ngày nay, các Cơ-đốc-nhân, gọi nhƣ vậy theo Danh Ngài, 

không bị tiêu diệt."  

GiGa 9:1-41-- Đức Chúa Jêsus chữa lành một ngƣời mù từ thuở sanh ra  

Trong một lần thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem trƣớc đây (5:9), Đức Chúa Jêsus đã 

chữa một ngƣời đau trong ngày Sa-bát. Vì cớ đó và vì cớ Ngài tự nhận là Con Đức 

Chúa Trời, nên chúng toan ném đá Ngài cho chết (GiGa 8:52-59). Bây giờ Ngài lại 

làm một phép lạ lớn hơn nữa trong ngày Sa-bát (9:14). Ngài biết làm nhƣ vậy thì 

chọc giận ngƣời Pha-ri-si, vì họ có quan điểm sai lạc đối với ngày Sa-bát.  
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10:1-21 -- Đức Chúa Jêsus là Ngƣời Chăn hiền lành  

Đây là phần tiếp tục bài giảng nhơn cơ hội chữa lành ngƣời mù. Đức Chúa Jêsus 

tuyên bố Ngài là Đấng chăn loài ngƣời, nghĩa là Ngài chăn giữ mọi ngƣời chịu 

nhận Ngài làm Đấng chăn giữ họ. Đây là một ẩn dụ tuyệt mỹ mà tín đồ ƣa mến mãi 

mãi; nó tỏ ra Đức Chúa Jêsus săn sóc con cái Ngài một cách từ ái và tận tụy.  

10:22-39 -- Tại lễ Khánh thành  

Giữa câu 21 và câu 22 có một khoảng cách 3 tháng. Lễ lều tạm cử hành nhằm 

tháng 10 dƣơng lịch. 7:2 đến 10:21 chép về lần Ngài thăm viếng Giê-ru-sa-lem 

trong kỳ lễ nầy. Bây giờ tới lễ Khánh thành (tháng 12 dƣơng lịch). Trong thời gian 

giữa hai lễ nầy, Đức Chúa Jêsus đã trở lại xứ Pê-rê, hoặc xứ Ga-li-lê và miền ở 

phía Bắc xứ Ga-li-lê, thì có lý hơn.Tại đây, Ngài hóa hình để làm vững đức tin của 

12 Sứ đồ lần chót trƣớc sự chết hầu gần của Ngài.  

10:40-42 -- Bên kia sông Giô-đanh  

Đây là miền mà Đức Chúa Jêsus đã ở 8 tháng, lúc bắt đầu chức vụ công khai 

(GiGa 3:22). Có lẽ Ngài ở đây chừng 2 tháng. Miền nầy đông cƣ dân, có nhiều đô 

thị La-mã phồn thạnh, ở dƣới quyền cai trị của Hê-rốt, chớ không liên quan gì với 

các bậc cầm quyền tại Giê-ru-sa-lem. Sách Lu-ca, đoạn 11 đến đoạn 18, chép về 

thời gian nầy.  

11:1-557-- Đức Chúa Jêsus kêu La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại  

Có lẽ chừng một tháng trƣớc khi Ngài chịu chết. Đây là lần thứ ba mà Ngài làm 

cho kẻ chết sống lại: Con gái Giai-ru vừa mới chết (Mac Mc 5:21-43) con trai bà 

góa ở Na-in đang đem chôn (LuLc 7:11-17) và La-xa-rơ chết đã 4 ngày. Tuyệt 

điểm của ba sự sống lại nầy là chính Ngài sống lại và không hề chết nữa. Phép lạ 

nầy kích động dân thành Giê-ru-sa-lem rất sâu xa, nhƣng làm cho tòa Công luận 

quyết định lần chót sẽ giết Ngài đi (câu 53). Vậy, Đức Chúa Jêsus lui về đồng vắng 

Ép-ra-im, cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 12 dặm về phía Bắc, để cùng 12 Sứ đồ 

bình tĩnh chờ Lễ Vƣợt qua.  

12:1-8 -- Bữa ăn tối tại làng Bê-tha-ni  

Giăng đặt bữa ăn tối nầy ở ngày trƣớc khi Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem một 

cách khải hoàn (câu 12), tức là nhằm buổi tối thứ bảy (xem thêm ở Mac Mc 

14:3-9). Có lẽ là chừng 1 tháng sau khi Ngài khiến La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại. 

Si-môn, ngƣời phung, chắc hẳn đã đƣợc Đức Chúa Jêsus chữa lành, là bạn thiết 

hoặc bà con của La-xa-rơ. Đây là một gia đình giàu có. 300 đơ-ni-ê tính ra tiền 

Việt-nam, chừng 3600 đồng. Chỉ ngƣời giàu mới có thể dùng bình dầu thơm đáng 

giá chừng ấy. Có lẽ Đức Chúa Jêsus đã phán về Ngài sắp bị đóng đinh vào Thập tự 

giá. Hết thảy cho lời Ngài phán đó là một thí dụ, và không để ý tới bao nhiêu. 

Ma-ri bình tĩnh, cẩn trọng, đáng mến, có lẽ nhận thấy tia buồn trong cặp mắt Ngài, 
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nên tự nghĩ: "Đây chẳng phải là thí dụ đâu. Ngài phán thật đó." Bà bèn đi, lấy vật 

quí hiếm nhứt trong nhà, đổ lên đầu và chơn Ngài, rồi lấy tóc mà lau. Có lẽ bà 

chẳng nói chi hết. Nhƣng Đức Chúa Jêsus hiểu. Ngài biết bà muốn tỏ với Ngài 

rằng lòng bà đau đớn biết bao! Đức Chúa Jêsus rất cảm kích đến nỗi Ngài phán 

rằng việc bà làm đó sẽ đƣợc kể lại để nhớ đến bà ở bất cứ nơi nào Danh Ngài đƣợc 

rao giảng, cho tới đầu cùng trái đất và tới lúc hết thời gian.  

Bê-tha-ni  

Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 2 dặm, và ở trên sƣờn phía Đông của 

núi Ô-li-ve. Từ trên dãy đồi Bê-tha-ni, Đức Chúa Jêsus đã ngự lên trời. 

GiGa 12:9-19. Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. -- Xem ở Mat 

Mt 21:1-11. 

GiGa 12:20-26. Những ngƣời Hi-lạp muốn ra mắt Đức Chúa Jêsus. -- Không chép 

khi nào, nhƣng ngƣời ta cho rằng có lẽ là nhằm ngày thứ ba, trong Đền thờ; lúc nầy 

sự chống nghịch của những kẻ cầm quyền đã rõ rệt lắm. Từ các xứ xa, ngƣời ta đều 

tỏ lòng tôn kính Ngài. Sự trạng ấy khiến chúng suy nghĩ và xôn xao bàn tán rằng 

cần phải giết Ngài. Ngài ghê sợ nó là dƣờng nào! 

12:37-43 -- Sự không tin của kẻ cầm quyền  

Chà, mặc dầu chứng cớ hiển nhiên do các phép lạ của Đức Chúa Jêsus, bọn cầm 

quyền nƣớc Do-thái vẫn không chịu tin Ngài. Đó là một trong những vấn đề nan 

giải nhứt trong Kinh Thánh. Giăng giải đáp rằng ấy là để cho Kinh Thánh đƣợc 

ứng nghiệm. 

12:44-50 -- Lời giảng cuối cùng của Đức Chúa Jêsus trong Đền thờ 

Có lẽ nhằm lúc Ngài dời khỏi Đền thờ, chiều ngày thứ ba, và không hề bƣớc vào 

đó nữa. 

13:1-14:41-- Bữa ăn tối cuối cùng  

Xem tƣờng tận hơn ở Mat Mt 26:17-29 

Đức Chúa Jêsus rửa chơn cho các môn đồ (GiGa 13:1-20). Việc nầy là nhơn cơ hội 

họ cãi nhau xem ai sẽ đƣợc chức trọng quyền cao nhứt trong Nƣớc Chúa. Đó là 

một trong những vấn đề trọng yếu của họ (xem ở LuLc 9:46-48). Mặc dầu Đức 

Chúa Jêsus nhiều lần tuyên bố rằng Ngài sắp bị đóng đinh vào Thập tự giá (xem ở 

Mac Mc 9:30-32), nhƣng cho đến giờ phút cuối cùng, bề nào họ cũng cho đó là thí 

dụ. Họ dƣờng nhƣ nghĩ rằng sự Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn 

5 ngày trƣớc, báo hiệu gần tới lúc Ngài làm một việc táo bạo, và bởi quyền phép lạ 

lùng, Ngài sẽ dựng ngôi Hoàng đế toàn thế giới tại thành Giê-ru-sa-lem. Họ mải lo 

xem ai sẽ lãnh chức gì? Thủ tƣớng, Bộ trƣởng,v.v... Rốt lại, Đức Chúa Jêsus phải 

quì gối xuống mà rửa chơn họ, tức là làm công việc hèn hạ của kẻ tôi mọi, để ghi 

khắc vào tâm trí họ rằng Ngài đã kêu gọi họ để hầu việc, chớ chẳng phải để cai trị. 

Ôi! Hội Thánh Chúa đã chịu đau khổ biết bao trải qua các thế kỷ vì lắm vị thủ lãnh 

của Hội Thánh đã bị tham vọng làm lớn thiêu cháy! Những tổ chức oai quyền và 
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chức vụ cao quí đã đƣợc tạo nên để thỏa mãn dục vọng trần gian và vị kỷ của loài 

ngƣời. Nhiều ngƣời có chức lớn trong Giáo hội không chịu khiêm nhƣờng phụng 

sự Đấng Christ, nhƣng đã dùng Danh Ngài để tự phụng sự mình, và vẫn còn làm 

nhƣ vậy. 

Đức Chúa Jêsus chỉ mặt tên phản bội (câu 21-30). Giu-đa đã giữ bí mật một cách 

khôn quỉ đến nỗi trong vòng môn đồ, chẳng một ai nghi ngờ nó. Xem ở 14:10- 11. 

Giu-đa hiểu rằng Đức Chúa Jêsus biết sự bí mật của nó. Nhƣng với tấm lòng cứng 

nhƣ thép, nó cứ tiến bƣớc mà phạm trọng tội đê tiện. 

Đức Chúa Jêsus từ giã các Sứ đồ lần chót (GiGa 13:31-17:26). Giu-đa đã đi rồi. 4 

đoạn nầy chứa những lời êm dịu nhứt trong Kinh Thánh. 

Chúa phán những lời trong đoạn 14 trong khi Ngài còn ngồi ăn bữa tối. Còn đoạn 

15, 16, 17, thì Ngài phán trong khi đi đƣờng từ phòng ăn bữa tối đến vƣờn 

Ghết-sê-ma-nê. 

Ngài biết rằng rốt lại, sự cuối cùng đã đến, và Ngài sẵn sàng rồi. Ngài cho đó là 

"đƣợc vinh hiển" (13:31), chớ chẳng phải là "bị đóng đinh vào Thập tự giá." Ngài 

ghê sợ sự đau thƣơng, nhƣng mắt Ngài chăm chú sự vui mừng ở bên kia sự đau 

thƣơng. 

Các môn đồ bối rối vì nghe Chúa phán rằng Ngài sắp lìa khỏi họ. Ngài định phán 

chi đó? Ngài há chẳng phán bảo họ nhiều lần nhƣ vậy rồi sao? Chúng tôi tƣởng 

lòng Chúa đau đớn vì các môn đồ hơn là vì nghĩ tới chính sự thƣơng khó của Ngài. 

Ông Phi-e-rơ thân mến và đáng yêu ngờ Đức Chúa Jêsus có ý phán rằng Ngài đi 

thi hành một sứ mạng nguy hiểm, bèn tình nguyện theo Ngài, mặc dầu phải liều 

mạng sống mình. Điều nầy chắc làm vui lòng Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài buồn 

rầu vì cớ sự phản bội của Giu-đa. Nhƣng Chúa nhắc nhở Phi-e-rơ rằng ông không 

nhận biết mình vừa mới nói chi.  

14:1-31-- Nhà có nhiều chỗ ở  

Đây là đoạn Kinh Thánh đƣợc yêu quí hơn hết; nó đi cùng với chúng ta đang khi ta 

đến gần "trũng bóng chết." Nhƣ một Thợ giỏi tuyệt vời, Đức Chúa Jêsus đang dự 

bị cung điện trên Thiên đàng cho ngày vinh hiển Ngài rƣớc Tân phụ, là kẻ đƣợc 

lựa chọn của muôn đời, về ở với Ngài. Nhƣng chính Tân phụ cũng cần đƣợc dự bị 

sẵn sàng. Hội Thánh phải đƣợc thâu nhóm, trƣởng dƣỡng, và nên trọn lành để xứng 

đáng ở Nhà Đức Chúa Trời. Ngƣời đến ở, cũng nhƣ chỗ ở, đều phải đƣợc dự bị. 

Khi Đức Chúa Jêsus ra đi để sắm sẵn Nhà Ở Đời Đời, thì Ngài hứa ban Đức Thánh 

Linh xuống để huấn luyện, yên ủi và dắt dẫn các thánh đồ trên đƣờng về Nhà 

Thiên thƣợng.  

Bản đồ số 52 -- Những di chuyển trong đêm cuối cùng của Đức Chúa Jêsus  

1. "Cô-na-qui-lâm" là tên của chỗ (theo truyền thoại) Đức Chúa Jêsus và các môn 

đồ đã ăn bữa tối cuối cùng. Ngƣời ta cho rằng đây có lẽ là nhà Ma-ri, mẹ của Mác. 

Khoảng 8, 9 giờ tối, Chúa đã từ đây đi tới vƣờn Ghết-sê-ma-nê, cách một dặm 
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đƣờng. Các sự di chuyển của Ngài đƣợc chỉ rõ bằng những dòng chấm. 

2. Vƣờn Ghết-sê-ma-nê. Tại đây, Chúa qua cơn hấp hối suốt 2, hoặc 3, hoặc 4 giờ. 

Rồi Ngài bị bắt, đƣa đến nhà thầy tế lễ thƣợng phẩm; nhà nầy ở gần nơi Ngài đã ăn 

bữa tối cuối cùng. 

3. Nhà thầy tế lễ thƣợng phẩm. Đức Chúa Jêsus bị giữ ở đây từ nửa đêm tới lúc 

rạng đông. Ngài bị lên án, bị chế nhạo, bị nhổ vào mặt, bị Phi-e-rơ chối, và tới lúc 

rạng đông, Ngài bị chánh thức tuyên án và đƣa đến Phi-lát, là quan Thống đốc 

La-mã. 

4. Công đƣờng của Phi-lát, gọi là "Tháp của Antonio". Phi-lát muốn tránh trách 

nhiệm, nên cho giải Đức Chúa Jêsus đến vua Hê-rốt. 

5. Cung điện của Hê-rốt. Tại đây, Ngài bị chế nhạo, và đƣợc đƣa trở lại công 

đƣờng Phi-lát. 

4. Lại ở công đƣờng của Phi-lát. Ngài bị đánh đòn và bị lên án đóng đinh vào Thập 

tự giá. 

6. Núi Gô-gô-tha, ở ngay phía ngoài vách thành phía Bắc, là nơi Ngài bị đóng đinh 

vào Thập tự giá. 

7. Phần mộ trong vƣờn, là nơi an táng Ngài.  

15:1-17:26-- Trên đƣờng đi tới vƣờn Ghết-sê-ma-nê  

Những ý tƣởng từng hồi từng lúc hiện lên trong mấy đoạn quí báu nầy là: Các môn 

đồ phải yêu thƣơng lẫn nhau, phải giữ các điều răn của Đấng Christ, phải ở luôn 

trong Ngài, phải trông chờ sự tỉa sửa và bắt bớ; Ngài cần phải ra đi, Đức Thánh 

Linh sẽ thay thế Ngài, sự buồn rầu của họ sẽ đổi thành vui mừng, và đang khi Ngài 

vắng mặt, các lời cầu nguyện của họ sẽ đƣợc đáp lại lạ lùng. Chúa yêu dấu dấn 

mình vào sự buồn rầu, đau đớn vô ngần, nhƣng cũng hết sức yên ủi các môn đồ 

đang ngơ ngác.  

17:1-26-- Lời cầu thay của Đức Chúa Jêsus  

Chúa chấm dứt lời từ giã êm dịu bằng cách phó thác họ cho Đức Chúa Trời. Ngài 

cầu nguyện vừa cho Ngài, vừa cho họ, đang khi Ngài xây đi để Một Mình đạp bàn 

ép rƣợu (EsIs 63:3). Ngài đƣợc can đảm vì nhớ lại sự thực hữu của Ngài trƣớc khi 

làm Ngƣời và "vinh hiển" (câu 5) của sự thực hữu ấy. Ngài cầu nguyện cho kẻ 

thuộc về Ngài (câu 9), chớ không cầu nguyện cho thế gian. Ngài đến để cứu thế 

gian, song Ngài đặc biệt chăm chú tới những kẻ tin theo Ngài. Ngài gạch rõ một 

hàng phân cách ngƣời thuộc về Ngài với ngƣời không thuộc về Ngài. Điểm nầy 

thấu suốt cả các tác phẩm của Giăng. Xin xem lời chú giải về sự duy nhứt của tín 

đồ Đấng Christ ở dƣới Eph Ep 4:1-32.  

GiGa 18:1-12-- Chúa bị bắt  

Cũng có chép ở Mat Mt 26:47-56; Mac Mc 14:43-50 và LuLc 22:47-53. Việc xảy 

ra vào khoảng nửa đêm. Đội quân trú phòng La-mã gồm chừng 5 hoặc 6 trăm 
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ngƣời, có chỉ huy trƣởng dẫn đầu và bọn thám tử của thầy tế lễ thƣợng phẩm đi 

theo; rõ ràng lắm, chúng tƣởng mình đi thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm, và có 

Giu-đa đƣa đƣờng cho chúng tới nơi Đức Chúa Jêsus ẩn dật. Đang khi chúng ồ ạt 

kéo ra ngoài cửa Đông, đi xuôi đƣờng tới khe Xết-rôn, cầm đèn, đuốc và khí giới, 

thì từ vƣờn Đức Chúa Jêsus ẩn dật, có thể trông thấy chúng rất rõ. Khi chúng đến 

gần, thì bởi quyền phép vô hình của Ngài, Đức Chúa Jêsus làm cho chúng té xuống 

đất, để khiến chúng hiểu rằng nếu Ngài chẳng khứng, thì chúng không bắt Ngài 

đƣợc. Để cho chúng nhận ra đúng Đức Chúa Jêsus, Giu-đa đã hôn Ngài làm hiệu. 

Khi chúng tra tay trên Ngài, thì Phi-e-rơ rút gƣơm ra. Can đảm thay Phi-e-rơ, một 

mình ông dám giao chiến với cả đội quân trú phòng La-mã! 

GiGa 18:22-19:16. Cuộc xét xử Đức Chúa Jêsus. -- Xem ở Mac Mc 14:53.  

GiGa 18:15-27 -- Phi-e-rơ chối Chúa  

Việc nầy xảy ra trong công đƣờng của thầy tế lễ thƣợng phẩm, đang khi Ngài bị 

lên án. Phi-e-rơ vừa mới sẵn lòng một mình đánh cả đội quân trú phòng La-mã. 

Ông chẳng phải là kẻ hèn nhát đâu. Ông đã "đi theo Ngài xa xa" (LuLc 22:54). Các 

môn đồ khác, trừ ra Giăng, không theo Ngài chi hết. Vậy, Phi-e-rơ đáng khen một 

phần nào. Chúng ta không bao giờ có thể biết những mối xúc động đã quay cuồng 

và xâu xé linh hồn Phi-e-rơ đêm đó. Ông không thể hiểu biết tại sao Đức Chúa 

Jêsus, Vị Chủ tể của sóng, gió và những đoàn dân đông, lại không chịu dùng quyền 

năng của Ngài trong lúc cấp bách ấy. Đang khi Phi-e-rơ hăng hái chối rằng mình 

không biết Đức Chúa Jêsus, vừa nguyền rủa, vừa chửi thề, thì Ngài xây lại mà nhìn 

ông. Cái nhìn ấy làm tan nát lòng Phi-e-rơ.  

GiGa 19:17-37 -- Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào Thập tự giá  

Cũng xem những lời chú giải sách Mat Mt 27:33-56, Mac Mc 15:21-41 và LuLc 

23:32-49. Ống chơn của hai tên trộm cƣớp đã bị đánh gãy (câu 32) để cho chúng 

mau chết; bằng không, thì mãi 4, 5 ngày sau mới chết đƣợc.  

GiGa 19:33-34 -- "Máu và Nƣớc. " 

Khi ngọn giáo đâm ngang sƣờn Đức Chúa Jêsus, thì Ngài đã chết rồi, sau khi bị 

treo trên Thập tự giá 6 giờ. Một vài nhà y học trứ danh đã nói rằng chỉ trong trƣờng 

hợp vỡ trái tim, thì máu mới tụ ở tâm nang, là màng bọc ngoài trái tim, chia thành 

một thứ máu đóng cục và huyết thanh. Nếu quả thật nhƣ vậy, thì lý do vật thể trực 

tiếp gây nên sự chết của Đức Chúa Jêsus chính là trái tim Ngài bị vỡ. Trái tim Ngài 

tan vỡ vì sự đau đớn dữ dội và vì áp lực của huyết chạy dồn dập, hỗn loạn. Có lẽ sự 

đau đớn vì tội lỗi loài ngƣời đã vƣợt quá sức chịu đựng của thân thể Ngài. 

Có lẽ ở đây có sự tƣơng đồng thần bí với sách SaSt 2:21-22. Trong khi A- đam 

ngủ, Đức Chúa Trời đã lấy ngang sƣờn ông cái chất Ngài dùng tạo thành ngƣời vợ 

cho ông; cũng một thể ấy, trong khi Đức Chúa Jêsus ngủ trên Thập tự giá, Đức 

Chúa Trời đã lấy ở ngang sƣờn Ngài cái chất dùng tạo thành Hội Thánh, là Tân 
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phụ của Đấng Christ.  

GiGa 19:38-42 -- An táng Chúa  

Xin xem lời chú giải nơi an táng Chúa ở trang sau. Giô-sép và Ni-cô-đem, cả hai là 

nhân viên của tòa Công luận, và là môn đồ kín giấu (kín giấu đang khi Đức Chúa 

Jêsus đƣợc dân chúng hoan nghinh), bây giờ, trong thì giờ Ngài bị sỉ nhục, đã dạn 

dĩ bƣớc ra để cùng Ngài chia sẻ sự hổ thẹn của Thập tự giá. Hoan hô Giô-sép! 

Hoan hô Ni-cô-đem! Xem thêm ở dƣới 3:1-21. 

"Tấm vải liệm thánh ".-- Tạp chí "The Scientific American. " số tháng 3, 1937, có 

đăng bài của một nhà khoa học Pháp viết về tấm vải hiện nay để trong một nhà thờ 

kia ở Turin, nƣớc Ý; ông tin rằng đó chính là tấm vải liệm thi hài Đức Chúa Jêsus. 

Ông mô tả rằng nó dài gần 5 thƣớc, rộng hơn 1 thƣớc, có hình phía trƣớc và phía 

sau của thân thể một ngƣời lớn, tỏ ra ngƣời ấy đã đƣợc đặt nằm trên nửa tấm, còn 

nửa tấm thì xếp phủ lại cả bề dài. Ông quả quyết rằng các hình ấy không phải là 

hình vẽ, mà là hình in bởi hơi lỗ tinh (ammoniaque ), do chất niếu tố (urée ) lên 

men, và chất nầy tiết ra rất nhiều trong mồ hôi vì đã đau đớn dữ dội. Trên tấm vải 

có những mảnh một dƣợc và vấy huyết. Các lằn roi, các vết thƣơng trên bàn tay, 

đầu, ngang sƣờn đều thấy rất rõ, và có chứng cớ rõ ràng rằng huyết thanh và huyết 

đã từ vết thƣơng chảy ra. Không còn lầm lẫn chi nữa, đây là hình một ngƣời bị 

đóng đinh vào Thập tự giá, có mọi chi tiết phù hợp trọn vẹn với truyện tích Kinh 

Thánh và có vẻ mặt của một ngƣời cao quí. Tấm vải nầy xuất hiện lần đầu tiên ở 

nƣớc Pháp, năm 1355, và có ghi chú rằng ngƣời ta đã thấy nó ở Constantinople, 

năm 1204. Nó không phải là một sản phẩm mà nhà khảo cổ đào bới lên từ giữa 

đống hoang tàn của thời đại mà họ gán nó cho. Trái lại, ngƣời ta thƣờng cho nó là 

một vật tạo ra ở thế kỷ thứ 14.  

19:41-42 -- Phần mộ của Đức Chúa Jêsus  

"Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vƣờn, trong vƣờn đó có một cái huyệt 

mới, chƣa chôn ai." Ấy nghĩa là phần mộ an táng Đức Chúa Jêsus rất gần chỗ Ngài 

bị đóng đinh vào Thập tự giá. Xem ở dƣới Mac Mc 15:21-41. 

Năm 1881, Đại tƣớng Christian Gordon tìm thấy một "cái vƣờn" ở chơn phía Tây 

của "Đồi Sọ" (Gô-gô-tha). Ông truyền lịnh cho một ngƣời đào bới, và ở dƣới đống 

hoang tàn chừng 1 thƣớc rƣỡi, họ đã thấy một ngôi mộ thời La-mã, đục trong vách 

bằng đá cứng, phía trƣớc có một cái hào, tại đó vầng đá đã lăn ra cửa. 

Phần mộ là một căn phòng rộng gần 5 thƣớc, sâu hơn 3 thƣớc, và cao chừng 2 

thƣớc rƣỡi. Khi bƣớc vào, thì ở bên phải có hai ngôi mộ, một gần vách phía trƣớc, 

còn một ở gần vách phía sau. Hai ngôi mộ nầy hơi thấp hơn sàn của căn phòng, 

giữa có vách thấp ngăn cách. Ngôi mộ ở phía trƣớc dƣờng nhƣ không hề đƣợc 

hoàn thành. Theo các dấu tích, thì chỉ có ngôi mộ phía sau đã từng đƣợc sử dụng, 

và tại đây không có chi chứng tỏ tình trạng hƣ nát do sự chết. Phần mộ rộng đủ cho 

một nhóm phụ nữ và hai thiên sứ đứng trong đó, và cũng có đủ chỗ cho hai thiên 
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sứ, một vị đứng đằng đầu, và một vị đứng đằng chơn (Mac Mc 16:5; GiGa 20:12). 

Bên mặt cửa ra vô có một cửa sổ, và lúc hừng đông, ánh mặt trời do đó mà chiếu 

vào phần mộ đã sử dụng. Mỗi chi tiết đều đúng với truyện tích Kinh Thánh. 

Hơn nữa, theo Eusèbe, năm 135 S.C., đang khi bắt bớ tín đồ Đấng Christ, Hoàng 

đế La-mã Hadrien đã xây cất miễu thờ nữ thần Vénus phía trên phần mộ an táng 

Đức Chúa Jêsus. Năm 330 S.C., Constantin, Hoàng đế tin theo Đấng Christ đầu 

tiên, đã hủy phá miễu thờ Vénus. Trong đống di tích lấy ra khỏi phần mộ, Đại 

tƣớng Gordon tìm thấy một phiến đá thƣờng dùng ở miễu thờ Vénus ; ông cũng 

thấy dấu tích tỏ ra đã có một công trình xây cất ở bên trên phần mộ. Bên trên cửa 

phần mộ có hai khám đục trong tƣờng để đặt tƣợng, là đặc điểm của miễu thờ 

Vénus.  

Hơn nữa, trong một hầm mộ kế cận phần mộ nầy và đụng sát nó ở dƣới đất, ngƣời 

ta thấy một mộ chí có ghi mấy chữ: "An táng gần bên Chúa." 

Nhƣ vậy, theo mọi chi tiết trên đây, dƣờng nhƣ có một căn bản rất vững chắc để 

chứng tỏ rằng "Phần mộ trong Vƣờn" có thể thật là nơi Đức Chúa Jêsus đã đƣợc an 

táng, và nhằm buổi sáng Phục sanh hạnh hỉ đầu tiên, Ngài đã Sống Lại và từ đó 

bƣớc ra. Cho nên đối với tín đồ Đấng Christ, đó là nơi chí thánh trên mặt đất, là 

chỗ phát ra lòng tin quyết có Sự Sống không hề chết.  

20:1-2 -- Ma-ri Ma-đơ-len đi tới phần mộ  

Có một số phụ nữ cùng đi với bà. Xem ở Mat Mt 28:1-8 và lời chú giải về "Thứ tự 

của các Biến cố" ở dƣới Mác, đoạn 16.  

GiGa 20:3-10 -- Phi-e-rơ và Giăng chạy tới phần mộ  

Cũng có chép ở LuLc 24:12. Có lẽ hai ông ở gần phần mộ hơn những môn đồ 

khác, và có lẽ là tại nhà của Giăng, là nơi mẹ của Đức Chúa Jêsus cũng đang ở 

(GiGa 19:27).  

20:11-18 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len  

Đây là sự hiện ra đầu tiên của Ngài. Các bà khác đã đi khỏi rồi. Chỉ còn Ma-ri ở 

đó, khóc lóc dƣờng nhƣ trái tim bà sắp tan vỡ. Bà không hề nghĩ rằng Đức Chúa 

Jêsus đã sống lại. Bà không đƣợc nghe thiên sứ báo tin Ngài sống. Chính Đức 

Chúa Jêsus đã nhiều lần phán rằng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bề nào bà 

cũng không hiểu lời Ngài phán. Nhƣng, ôi! bà kính mến Ngài biết bao! Và bây giờ 

Ngài chết rồi. Cả đến thi hài của Ngài cũng mất nốt. Trong lúc đau đớn, sầu thảm 

đó, Đức Chúa Jêsus đứng bên cạnh bà, và kêu tên bà. Bà nhận biết tiếng Ngài, và 

kêu la vui mừng khôn xiết. Đức Chúa Jêsus không chết, nhƣng đang sống! 

"Chớ rờ đến Ta" (câu 17). Một lúc sau, các bà khác "ôm chơn Ngài và thờ lạy 

Ngài" (Mat Mt 28:9-10). Buổi tối đó, Ngài phán cùng các Sứ đồ rằng: "Hãy rờ đến 

Ta" (LuLc 24:39), hầu cho họ có thể tin chắc rằng đó không phải là một vị thần. 

Chúng ta không biết tại sao Ngài không cho phép Ma-ri rờ đến Ngài. Có lẽ Ngài 
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ngụ ý phán rằng bây giờ tình bằng hữu, quen thuộc trần gian phải nhƣờng cho 

những mối liên lạc thiêng liêng, thiên thƣợng sâu xa hơn. 

Sau đó một chút, Ngài hiện ra với những bà khác (Mat Mt 28:9-10). 

Buổi chiều đó, Ngài hiện ra với hai môn đồ (LuLc 24:13-32). 

Và với Phi-e-rơ (LuLc 24:32-35).  

GiGa 20:19-25 -- Đức Chúa Jêsus hiện ra với các Sứ đồ  

Chính buổi tối đó, tại Giê-ru-sa-lem. Thô-ma không có mặt. Sự hiện ra nầy đƣợc 

ghi chép 3 lần: Ở đây, ở Mac Mc 16:14, và LuLc 24:33-44. Xem lời chú giải 

những khúc sách nầy. Đức Chúa Jêsus vẫn có thân thể nhƣ cũ, có vết thƣơng trên 

bàn tay, bàn chơn, ngang sƣờn, và Ngài ăn. Tuy nhiên, Ngài có quyền phép để đi 

qua vách nhà, hiện ra và biến đi tùy ý. "Kẻ nào mà các ngƣơi tha tội cho" (câu 23). 

Xem ở Mat Mt 16:19.  

GiGa 20:26-29 -- Chúa hiện ra với các Sứ đồ  

Một tuần sau, tại Giê-ru-sa-lem, có mặt Thô-ma. Không một nhà phê bình kim thời 

nào có thể "có óc khoa học hơn Thô-ma."  

GiGa 20:30-31 -- Mục đích của sách nầy  

Đây là lời tác giả tuyên bố minh bạch rằng mục đích của ông là biểu thị và chứng 

minh rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời.  

Các Môn Đồ Chậm Tin Rằng Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại  

Họ không trông chờ biến cố ấy, mặc dầu Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần phán bảo họ 

rõ ràng rằng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại (Mat Mt 16:21; 17:9, 23; 20:19; 

26:32; 27:63; Mac Mc 8:31; 9:31; LuLc 18:33; 24:7). Chắc họ cho lời Ngài phán 

đó là một thí dụ có một ý nghĩa mầu nhiệm. Khi các bà đi đến phần mộ, thì không 

phải để xem Ngài đã sống lại chăng, nhƣng để sửa soạn an táng thi hài Ngài vĩnh 

viễn. 

Trong số hết thảy môn đồ, chỉ có Giăng tin khi thấy mồ mả trống (GiGa 20:8). 

Ma-ri Ma-đơ-len chỉ có một ý nghĩ, là có kẻ đã dời thi hài của Chúa đi (GiGa 

20:13, 15). 

Khi các bà thuật lại rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại, thì các môn đồ "cho lời ấy 

nhƣ là hƣ không' (LuLc 24:11). 

Khi hai môn đồ từ Em-ma-út tới bảo 11 Sứ đồ rằng Đức Chúa Jêsus đã hiện ra với 

họ, thì "ai nấy cũng không tin" (Mac Mc 16:13). 

Phi-e-rơ thuật lại rằng Đức Chúa Jêsus đã hiện ra với ông (LuLc 24:34). Nhƣng họ 

vẫn chẳng tin (Mac Mc 16:14). 

Nhƣ vậy, Đức Chúa Jêsus đã dự ngôn nhiều lần. Các thiên sứ đã báo tin. Mộ phần 

trống không. Thân thể Ngài biến mất. Ma-ri Ma-đơ-len đã thấy Ngài. Các bà khác 

đã thấy Ngài. Cơ-lê-ô-ba và bạn ông đã thấy Ngài. Phi-e-rơ đã thấy Ngài. Vậy mà 
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toàn thể môn đồ vẫn không tin. Đối với họ, dƣờng nhƣ không thể nào tin đƣợc. 

Rồi buổi tối đó, khi Đức Chúa Jêsus hiện ra với mƣời Sứ đồ, thì Ngài quở trách họ 

cứng lòng, không chịu tin những kẻ đã thấy Ngài, (Mac Mc 16:14). Họ vẫn còn 

tƣởng Ngài chỉ là một Vị Thần, nên Ngài bảo họ hãy nhìn gần bàn tay, ngang sƣờn, 

bàn chơn Ngài, và hãy "rờ đến" Ngài. Rồi Ngài bảo đem đồ ăn tới, và Ngài "ăn 

trƣớc mặt môn đồ" (LuLc 24:38-43; GiGa 20:20). 

Sau mọi sự đó, Thô-ma vốn tánh buồn rầu, cứng đầu và đa nghi, chắc rằng có một 

sự lầm lẫn ở chỗ nào đó, nên không chịu tin cho đến khi chính mắt ông thấy Đức 

Chúa Jêsus một tuần lễ sau (GiGa 20:24-29). 

Vậy, những ngƣời đầu tiên tuyên bố truyện tích Đức Chúa Jêsus phục sanh lại hoàn 

toàn không sẵn sàng tin truyện tích ấy, quyết định không tin truyện tích ấy, nhƣng 

sau buộc phải tin. Sự trạng nầy tỏ ra không thể nào truyện tích Chúa sống lại đã 

phát xuất từ trí tƣởng tƣợng bị kích thích và đang trông chờ. Không thể nghĩ ra 

cách nào để biện minh căn nguyên của truyện tích Đức Chúa Jêsus sống lại, trừ ra 

cách nhìn nhận đó là Một Sự Thực. Chính chúng ta một ngày kia, bởi ân điển của 

Ngài, cũng sẽ sống lại. 

Ông DeWette nói rằng: "Dầu trong sự sống lại của Đức Chúa Jêsus có một lẽ mầu 

nhiệm không sao làm tiêu tan đƣợc, song căn cứ vào chứng cớ xác thực của lịch 

sử, ta không thể nào nghi ngờ sự sống lại ấy, cũng nhƣ không thể nào nghi ngờ vụ 

mƣu sát Jules César. " 

Ông Edersheim nói rằng: "Ta có thể không chút ngần ngại mà tuyên bố sự sống lại 

của Đấng Christ là thực sự vững chắc hơn hết trong lịch sử." 

Ông Ewald nói rằng: "Về phƣơng diện lịch sử, không có gì chắc hắn hơn là Đức 

Chúa Jêsus đã sống lại và hiện ra với các môn đồ Ngài."  

Ông John A. Broadus nói rằng: "Nếu chúng ta không biết rằng Đức Chúa Jêsus ở 

Na-xa-rét đã từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta cũng không biết một điều chi có tánh 

chất lịch sử."  

21:1-25-- Đức Chúa Jêsus hiện ra với 7 Sứ đồ  

Lúc nầy các môn đồ đã trở về xứ Ga-li-lê, theo mạng lịnh của Đức Chúa Jêsus 

(Mat Mt 28:7, 10; Mac Mc 16:7), để chờ đợi huấn thị mới. Ngài đã chỉ định một 

hòn núi kia (Mat Mt 28:16), và có lẽ Ngài cũng đã hẹn ngày, giờ. Trong khi chờ 

đợi, họ lại làm công việc cũ. Có lẽ ở ngay hoặc ở gần chỗ mà 2 hoặc 3 năm trƣớc, 

lần đầu tiên Ngài đã kêu gọi họ trở nên tay đánh lƣới ngƣời (LuLc 5:1-11). Lần 

nầy cũng nhƣ lúc đầu, Ngài làm phép lạ cho họ kéo đƣợc rất nhiều cá. Có lẽ Ngài 

định dùng sự kéo cá nầy để tƣợng trƣng cho kết quả lớn lao của phong trào cứu 

chuộc ở giữa loài ngƣời mà họ sắp sửa phát động. 

"Lần thứ ba" (câu 14), nghĩa là Ngài hiện ra với các môn đồ đang nhóm lại lần nầy 

là lần thứ ba, hai lần kia có chép ở GiGa 20:19, 26. Nếu kể các cá nhân mà Ngài đã 

hiện ra với, tức là Ma-ri Ma-đơ-len, các bà, hai môn đồ, và Phi-e-rơ, thì đây là 
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Chúa hiện ra lần thứ bảy. 

"Hơn những kẻ nầy chăng?" (câu 15). Trong nguyên văn tiếng Hi-lạp, cũng có 

nghĩa là: "Hơn những vật nầy chăng?" Không thể nói rằng ở đây Chúa dùng chữ 

theo nghĩa nào. "Ngƣơi yêu Ta hơn những môn đồ kia yêu Ta chăng?" Hay là: 

"Ngƣơi yêu Ta hơn là ngƣơi yêu công việc đánh cá nầy chăng?" Phải chăng Đức 

Chúa Jêsus trách Phi-e-rơ đã chối Ngài ba lần? Hay là Ngài nhẹ nhàng quở ông đã 

quay về công việc đánh cá? Chúng tôi muốn nghĩ rằng điều thứ hai là đúng. 

"Ngƣơi yêu Ta chăng?" (câu 15, 16, 17). Chúa dùng chữ "agapan, " còn Phi-e-rơ 

dùng chữ "philein. " Đây là hai chữ Hi-lạp cùng nghĩa là "yêu," nhƣng "agapan " tỏ 

ra một tấm lòng tận tụy hơn. Phi-e-rơ không chịu dùng chữ ấy. Lần thứ ba, Đức 

Chúa Jêsus hạ thấp mà dùng chữ "philein " của Phi-e-rơ. 

"Hãy chăn chiên Ta" (câu 15, 16, 17). Ba lần Chúa phán có khác nhau. Ý tƣởng 

của Chúa dƣờng nhƣ là: "Hỡi Phi-e-rơ, ngƣơi yêu Ta hơn là ngƣơi yêu công việc 

đánh cá nầy chăng? Vậy, hỡi Phi-e-rơ, tốt hơn là ngƣơi hiến thì giờ để chăn bầy 

chiên của Ta, để làm công việc Ta, chớ đừng làm công việc ngƣơi nữa." 

Lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus về Phi-e-rơ tuận đạo (câu 18-19). Lời tiên tri nầy 

đã ứng nghiệm lâu lắm trƣớc khi Giăng chép sách Tin Lành nầy. Xem lời chú giải 

về thơ I Phi-e-rơ . 

Căn cƣớc của tác giả (câu 24). Đây là lời đặc biệt chỉ quyết rằng Giăng, vị Sứ đồ 

yêu dấu, là tác giả sách nầy. 

"Còn lại nhiều việc nữa" (câu 25). Đây là cách nói quá sự thực, nhƣng chắc hẳn là 

lời mạnh mẽ mô tả các việc phƣớc đức trong đời sống của Cứu Chúa ở trần gian. 

Về sau, Ngài hiện ra với 11 Sứ đồ tại xứ Ga-li-lê (Mat Mt 28:16-20). 

Với Gia-cơ tại một chỗ và nhằm một ngày ta không biết (ICo1Cr 15:7). 

Và Ngài hiện ra lần cuối cùng, rồi ngự lên trời, tại làng Bê-tha-ni (LuLc 24:44-51). 

Năm đoạn quan trọng nhứt trong cả Kinh Thánh, theo ý chúng tôi, thì là Mat Mt 

26:1-75; Mac Mc 16:1-20; LuLc 24:1-53; GiGa 20:1-21:25 vì những đoạn nầy kể 

lại biến cố quan trọng nhứt của lịch sử loài ngƣời, tức là Sự Sống Lại của Đấng 

Christ từ kẻ chết, yếu cƣơng của cả Kinh Thánh. 

* * * 

Sự Sống Lại Của Đấng Christ  

Sự Sống lại của Đấng Christ từ kẻ chết là điểm Quan Trọng Hơn Hết trong kho 

tàng trí thức của loài ngƣời; đó là biến cố vĩ đại của muôn đời, -- tất cả lịch sử từ 

trƣớc qui hƣớng về biến cố ấy, và tất cả lịch sử về sau tìm đƣợc ý nghĩa trong biến 

cố ấy. Truyện tích Đấng Christ sống lại đã thấu suốt các thế kỷ và thay đổi bộ mặt 

của trái đất. Xem lời chú giải ICo1Cr 15:1-58. 

Có phải là một sự thực chăng? Ngài thật đã sống lại từ trong kẻ chết chăng? nếu 

Ngài chẳng sống lại, thì thân thể Ngài đã ra sao? Nếu kẻ thù ăn cắp thân thể Ngài, 

chắc chúng đã đem ra, vì chúng chẳng từ điều chi để biếm truất truyện tích Chúa 

sống lại, thậm chí hạ sát những ngƣời thuật truyện tích ấy. Nếu bạn hữu ăn cắp 
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thân thể Ngài, thì họ phải biết là mình tin một sự giả dối; song chẳng ai chịu bỏ 

mạng vì cớ những điều mình biết là giả dối. 

Có một điều chắc chắn: Những ngƣời đầu tiên rao truyền truyện tích Đức Chúa 

Jêsus sống lại từ trong kẻ chết đều TIN rằng đó là một sự thực. Họ lập đức tin 

chẳng những trên phần mộ trống, song cũng trên cái thực sự rằng chính họ đã 

THẤY Đức Chúa Jêsus SỐNG sau khi đƣợc an táng; không phải một, hai lần, 

nhƣng rất ít là 10 lần có chép trong Kinh Thánh. Cũng không phải chỉ một ngƣời 

thấy, mà từng nhóm 2, 7, 10, 11 và 500 ngƣời. 

Ảo giác phải chăng? Có thể là một trạng thái thất thần, một chiêm bao, một sự kỳ 

lạ do trí tƣởng tƣợng bị kích thích, một sự hiện hình của thần linh, chăng? Nhiều 

nhóm ngƣời khác nhau không thể cứ ở trạng thái thất thần nhƣ nhau. 500 ngƣời 

trong một đám đông không thể cùng chiêm bao một lúc. Hơn nữa, họ không trông 

chờ sự trạng ấy. Thoạt tiên, họ coi là truyện "hƣ không" (LuLc 24:11); họ không 

tin cho đến khi buộc phải tin. 

Phải chăng Chúa chỉ ngất đi? Có thể rằng khi họ chôn Đức Chúa Jêsus, thì Ngài 

chƣa thật chết, và Ngài đã tỉnh lại chăng? Trong trƣờng hợp nầy, vừa yếu đuối, vừa 

mòn mỏi, Ngài chắc không thể dời phiến đá nặng chận cửa phần mộ mà ra khỏi. 

Trái lại, Ngài có quyền năng mới mẻ, chƣa từng phát lộ trƣớc kia, để hiện ra và 

biến đi qua cửa khóa chặt. Mƣời một Sứ đồ (hoặc 120 môn đồ tất cả?) đã chính 

mắt thấy Ngài lần lần cất lên khỏi mặt đất và biến mất sau đám mây. 

Các bản tƣờng thuật giả mạo chăng? Có thể rằng sự sống lại là một phần về sau 

thêm vào truyện tích Đấng Christ chăng? Lâu năm về sau ngƣời ta đã bịa đặt ra để 

tôn vinh một anh hùng đã chết chăng? Do những tài liệu lịch sử ở ngoài Kinh 

Thánh, ngƣời ta biết rằng có một giáo phái, gọi là Cơ-đốc-nhân, xuất hiện dƣới đời 

trị vì của Tibère, và sở dĩ họ xuất hiện là vì họ tin rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại 

từ trong kẻ chết. Sự sống lại của Đấng Christ không phải là về sau mới thêm vào 

đạo Tin Lành, nhƣng chính là nguyên nhân và khởi điểm của đạo ấy. Họ lập đức 

tin không phải trên sách vở ghi chép, nhƣng trên cái chính mắt họ đã thấy. Sách vở 

ghi chép là kết quả của đức tin họ, chớ không phải là nguyên nhân. Nếu không có 

sự sống lại của Đấng Christ, thì không có Kinh Thánh Tân Ƣớc và Hội Thánh. 

Hào quang vinh hiển biết bao chiếu trên đời sống nhân loại do sự tín ngƣỡng đơn 

sơ nầy! Hy vọng đƣợc sống lại và đƣợc sự sống đời đời của chúng ta không lập 

trên lẽ phỏng đoán triết lý về sự bất diệt, nhƣng lập trên một thực sự lịch sử!  

============================== 

 

Công Vụ Các Sứ Đồ  

Hội Thánh đƣợc thành lập và lan tràn  

Tin Lành đƣợc rao truyền đến các dân ngoại  

Đời sống và sự nghiệp của Phao-lô  

bib:Lu_24_11


Sách nầy mô tả Tin Lành từ thành Giê-ru-sa-lem lan tràn tới thành La-mã. Tin 

Lành tràn ra tứ phía, và đƣơng thời Phao-lô, đã tới mọi phần của thế giới ngƣời ta 

đƣợc biết (CoCl 1:23). 

Tuy nhiên, Tân Ƣớc chỉ nói đến sự lan tràn của Tin Lành khắp xứ Pa-lét-tin, phía 

Bắc tới An-ti-ốt, phí Tây tới La-mã, qua Tiểu-Á-tế-á và Hi-lạp, tức là gồm các 

miền hợp thành "xƣơng sống của đế quốc La-mã."  

Sách nầy nhan đề là: "Công vụ các sứ đồ," nhƣng phần lớn là công vụ của Phi-e-rơ 

và Phao-lô, nhứt là Phao-lô. Phao-lô là Sứ đồ của các dân ngoại, tức là các dân tộc 

trừ ra ngƣời Do-thái. Đối với toàn thể các sách Kinh Thánh, thì đề mục chánh yếu 

của sách Công vụ các sứ đồ là sự rao truyền Tin Lành cho các dân ngoại. 

Cựu Ƣớc chép truyện tích Đức Chúa Trời thành lập và trƣởng dƣỡng dân tộc 

Hê-bơ- rơ, ngõ hầu nhờ họ mà ban phƣớc cho MỌI dân tộc. Trong sách Công vụ 

các sứ đồ nầy có chép về khởi điểm của công việc lớn lao và lạ lùng ở giữa các dân 

tộc. Đấng Mê-si của ngƣời Do-thái mà các Đấng tiên tri dự ngôn từ lâu, rốt lại, đã 

ngụ đến. Và trong sách nầy, Nhà của Đức Chúa Trời không còn là một tổ chức 

quốc gia, nhƣng trở nên một cơ quan quốc tế.  

Tác giả  

Tác giả không xƣng danh. Trong câu đầu có dùng nhân xƣng đại danh từ "Ta" tỏ ra 

rằng những ngƣời đầu tiên nhận sách chắc biết tác giả là ai. Ngay từ lúc đầu, sách 

nầy là sách Tin Lành thứ ba đã đƣợc nhìn nhận là tác phẩm của Lu-ca.  

Niên hiệu  

Sách chấm dứt khi Phao-lô ở La-mã đƣợc "trọn hai năm" (Cong Cv 28:30). Ngƣời 

ta thƣờng nhìn nhận điều nầy tỏ ra rằng sách Công vụ các sứ đồ đã đƣợc chép vào 

khoảng đó, chừng năm 63 S.C., vì sau khi để rất nhiều chỗ tƣờng thuật việc 

Phao-lô bị cầm tù (đoạn 21-28), nếu sách nầy đƣợc viết ra lâu lắm về sau, thì ta 

dƣờng nhƣ không thể tin rằng tác giả lại bỏ qua không ghi chép kết quả việc xét xử 

Phao-lô.  

Lu-ca  

Ta ít biết về Lu-ca. Ở CoCl 4:11, 14, ông dƣờng nhƣ đƣợc liệt vào hàng dân ngoại. 

Nếu vậy, thì theo chỗ chúng ta biết, ông là ngƣời dân ngoại duy nhứt dự phần trứ 

tác Kinh Thánh. 

Eusèbe nói rằng Lu-ca quê hƣơng ở An-ti-ốt. Ramsey, một ngƣời có danh tiếng 

nhứt trong những học giả kim thời chuyên về văn phẩm của Phao-lô, cho rằng ông 

là dân thành Phi-líp . 

Ông đƣợc nhìn nhận là một ngƣời có văn hóa, giỏi khoa học, thông thạo tiếng 

Hê-bơ-rơ, và tiếng Hi-lạp cổ điển. Còn về nghề nghiệp, thì ông là thầy thuốc. 

Ông nhập đoàn với Phao-lô lần đầu tiên tại Trô-ách, năm 50 S.C..  
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Niên biểu của sách Công vụ các sứ đồ  

Ngƣời ta biết rằng Hê-rốt chết năm 44 S.C. (Cong Cv 12:23). Có chép Phao-lô tới 

Giê-ru-sa-lem vào khoảng Hê-rốt giết Gia-cơ (11:30-12:2) còn Phao-lô đi khỏi 

Giê-ru-sa-lem ngay sau khi Hê-rốt chết (12:23, 25). Nhƣ vậy, dƣờng nhƣ đây là 

cuộc viếng thăm có nói đến ở GaGl 2:1, tức là "14 năm" sau khi Phao-lô trở lại tin 

Chúa. Nếu nhƣ vậy và nếu xét rằng tục lệ Hê-bơ-rơ kể những phần một năm lúc 

đầu và lúc cuối một thời kỳ là những năm trọn, thì "14 năm" thật ra có thể chỉ là 13 

năm, hoặc ít hơn nữa. Thế thì Phao-lô đã trở lại tin Chúa khoảng năm 31 hoặc 32 

S.C..  

Ê-tiên bị ném đá, Hội Thánh bị tan lạc, đoạn 7, 8 31 hoặc 32 S.C. Sau-lơ trở lại tin 

Chúa, đoạn 9 31 hoặc 32 S.C. Phao-lô viếng thăm thành Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên 

sau khi trở lại tin Chúa 34 hoặc 35 S.C.  

Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem, đoạn 15 Khoảng 50 S.C.  

Phao-lô tới thành Ê-phê-sô, đoạn 19 54 S.C.  

Phao-lô ở xứ Ma-xê-đoan, mùa hạ và mùa thu (ICo1Cr 16:5-8) 57 S.C.  

Phao-lô tới thành Giê-ru-sa-lem nhằm tháng 6 dƣơng lịch (Cong Cv 20:16) 58 S.C.  

Hành trình của Phao-lô tới kinh thành La-mã Mùa đông 60-61 S.C.  

Cong Cv 1:1-5 -- 40 ngày  

Trong 40 ngày giữa sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, Ngài đã 

hiện ra 10 hoặc 11 lần (có chép trong Kinh Thánh) với các môn đồ, để trừ bỏ đời 

đời khỏi trí óc họ mối hoài nghi sự tồn tại liên tục của Ngài với tƣ cách một Đấng 

Sống. Trong 40 ngày ấy, họ đã đƣợc một sự từng trải kỳ diệu biết bao! nào thấy, 

nào trò chuyện với, nào ăn với, nào chính tay mình rờ tới Đức Chúa Jêsus trong 

thân thể thật của Ngài đã bị đóng đinh vào Thập tự giá nhƣng nay đƣợc vinh hiển, 

những khi Ngài hiện ra và biến đi qua cửa đóng chặt, không từ chỗ nào tới và cũng 

không trở vào chỗ nào. Mọi sự đó lên tới tuyệt điểm khi Ngài giơ tay ban phƣớc và 

lần lần cất lên, rồi biến mất trong mây. 

"Sách thứ nhứt" (1:1), tức là sách Tin Lành Lu-ca (LuLc 1:3). 

"Thê-ô-phi-lơ" (Cong Cv 1:1). Xem ở đầu sách Lu-ca. "Đã làm và dạy từ ban đầu" 

(1:1), gồm ý rằng những điều chép trong sách Công vụ các sứ đồ vẫn còn là công 

việc của Đức Chúa Jêsus.  

1:6-11 -- Đấng Christ ngự lên trời  

Cuộc gặp gỡ các môn đồ lần chót đã diễn ra tại Giê-ru-sa-lem (1:4) từ đó Ngài dẫn 

họ tới làng Bê-tha-ni (LuLc 24:50). 

"Lập lại nƣớc Y-sơ-ra-ên chăng?" (câu 6). Trí óc họ vẫn còn chăm chú vào nền độc 

lập chánh trị của nƣớc mình. Sau ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã hiểu rõ hơn. 

"Cho đến cùng trái đất" (câu 8). Đó là lời sau chót của Đức Chúa Jêsus trƣớc khi 

Ngài biến mất sau đám mây. Họ không quên lời đó. Theo truyền thoại, thì hầu hết 

trong vòng họ đã tuận đạo ở những xứ xa xôi. 
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"Cũng sẽ trở lại nhƣ cách các ngƣơi đã thấy Ngài lên trời vậy." Từ đỉnh đồi làng 

Bê-tha-ni. Ngài đã cất lên và biến sau từng mây. Và Ngài trở lại giữa đám mây, 

cho cả thế gian xem thấy (Mat Mt 24:27, 30; KhKh 1:7).  

Cong Cv 1:12-14 -- Phòng cao  

Đây có lẽ là chính phòng mà Đức Chúa Jêsus đã thiết lập Tiệc Thánh (LuLc 

22:12), và có lẽ cũng là phòng mà Đức Chúa Jêsus đã hai lần hiện ra với các môn 

đồ (GiGa 20:19, 26) lại cũng có thể là phòng mà Đức Thánh Linh đã giáng trên họ 

(Cong Cv 2:1). Phòng nầy rộng đủ chứa 120 ngƣời (1:15). 

"Ma-ri, là mẹ Đức Chúa Jêsus" (1:14). Đây là chỗ Tân Ƣớc nói đến bà lần chót. 

Dầu bà đƣợc quí chuộng và tôn trọng vì là mẹ của Cứu Chúa, nhƣng các Sứ đồ 

cũng không hề tỏ dấu chút nào rằng họ cảm thấy mình cần đƣợc bà làm trung bảo 

giữa mình và Đấng Christ, y nhƣ rất nhiều ngƣời về sau đã cảm thấy. Trong thời 

đại thông sáng nầy, nếu ngƣời ta cứ tiếp tục thần hóa bà Ma-ri càng ngày càng hơn, 

há chẳng kỳ lạ sao? Không phải là Kinh Thánh Tân Ƣớc đã tôn bà Ma-ri lên địa vị 

Đức Chúa Trời.  

1:15-26 -- Lựa chọn ngƣời kế chức Giu-đa  

Sau khi phản nộp Đức Chúa Jêsus, Giu-đa đã tự treo mình (Mat Mt 27:5), rồi thân 

thể nó rớt xuống và bể ra (Cong Cv 1:18). Bấy giờ số tiền nó trả lại các thầy tế lễ 

bèn đƣợc dùng để mua khu ruộng thợ gốm (Mat Mt 27:7). Cho tới ngày nay, ngƣời 

ta còn gọi khu ấy là: "Hác-en-đa-ma," nghĩa là: "Ruộng Huyết." 

Ma-thia đƣợc chọn thay thế Giu-đa để cho đủ số 12 Sứ đồ. Ta không biết thêm 

chút gì về Ma-thia. Chắc con số 12 có ý nghĩa tƣợng trƣng mà chúng ta không biết 

hết đƣợc. Nền thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ mang tên của 12 Sứ đồ.  

Cong Cv 2:1-13 -- Lễ Ngũ Tuần  

Năm 30 S.C.. Sanh nhật của Hội Thánh. Ngày thứ 50 sau khi Đức Chúa Jêsus sống 

lại. Ngày thứ 10 sau khi Ngài ngự lên trời. Kỷ nguyên Tin Lành bắt đầu. Lễ Ngũ 

Tuần đặc biệt nầy nhằm Chúa nhật. 

Lễ Ngũ Tuần cũng gọi là Lễ Trái Đầu Mùa và Lễ Mùa Gặt. Ngày lễ ấy đƣợc chọn 

làm ngày hái trái đầu tiên của mùa gặt Tin Lành khắp thế giới, thật là thích hợp 

biết bao! 

Ở sách GiGa 16:7-14, Đức Chúa Jêsus đã phán về kỷ nguyên Đức Thánh Linh ngự 

đến. Bây giờ, sự ngự đến nầy đƣợc thực hiện bởi sự phát tỏ mạnh mẽ và lạ lùng 

của Đức Thánh Linh, có tiếng nhƣ gió ào ào và lƣỡi bằng lửa rời rạc rơi xuống đậu 

trên các môn đồ. Đó là công khai tuyên bố sự sống lại của Đức Chúa Jêsus cho thế 

giới biết, cho ngƣời Do-thái và ngƣời dân ngoại theo đạo Do-thái đang từ mọi 

phƣơng thế giới (đƣợc biết thời đó) tụ họp tại Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần. 

Có ghi tên 15 xứ (Cong Cv 2:9-11), và các Sứ đồ ngƣời Ga-li-lê dùng tiếng của các 

xứ ấy mà giảng cho họ.  
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2:14-26 -- Bài giảng của Phi-e-rơ  

Các Sứ đồ có lƣỡi bằng lửa đậu trên mình, đã giảng bằng tiếng của mọi xứ có 

ngƣời đại diện tại đó; Phi-e-rơ giải thích (câu 15-21) rằng ấy là để ứng nghiệm lời 

tiên tri ở Gio Ge 2:28-32.  

 

Bản đồ số 53 -- Các xứ có đại diện trong ngày Lễ Ngũ Tuần  

Việc xảy ra ngày đó có lẽ không phải là đã làm ứng nghiệm hoàn toàn, nhƣng chỉ 

là khởi điểm một kỷ nguyên trọng đại, đáng chú ý; tuy giới thiệu kỷ nguyên đó nhƣ 

vậy, nhƣng một vài lời tiên tri còn có thể liên quan đến kỳ sau rốt.  

Ứng nghiệm lời tiên tri  

Hãy chú ý lời tuyên bố lập lại nhiều lần rằng những việc xảy ra đã đƣợc dự ngôn: 

Giu-đa phản bội (Cong Cv 1:16, 20) Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào Thập tự giá 

(3:18) Ngài sống lại (2:25-28) Ngài ngự lên trời (2:33-35) và Đức Thánh Linh 

giáng lâm (2:17). "Hết thảy các tiên tri đã phán" (3:18, 24).  

Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus  

Cũng hãy chú ý suốt cả sách nầy luôn luôn nhấn mạnh vào sự sống lại của Ngài. 

Đó là điểm then chốt của bài Phi-e-rơ giảng trong ngày Lễ Ngũ Tuần (2:24, 31, 

32), và trong bài giảng thứ hai của ông (3:15), cùng khi ông tự binh vực trƣớc tòa 

Công luận (4:2, 10). Đó là đề mục chánh yếu trong sự giảng dạy của các Sứ đồ 

(4:33). Khi Phi-e-rơ bị tố cáo lần thứ hai, ông đã binh vực sự sống lại của Đức 

Chúa Jêsus (5:30;). Sau-lơ đã trở lại tin Chúa vì đƣợc thấy Đấng Christ sống lại 

(9:3-6). Phi-e-rơ giảng đề mục ấy cho nhà Cọt-nây (10:40). Phao-lô giảng đề mục 

ấy tại An-ti-ốt (13:30-37), Tê-sa-lô-ni-ca (17:3), A-thên (17:18, 31), Giê-ru-sa-lem 

(22:6-11). Cho Phê-lít (24:15, 21), cho Phê-tu và c-ríp-ba (26:8, 23).  

2:37-47 -- Hội Thánh sơ sanh  

Ngày thứ nhứt có 3000 ngƣời trở lại tin Chúa (2:41). Đó lời chứng hiển nhiên về 

sự sống lại của Đức Chúa Jêsus. Họ đã chịu lễ báp-têm (câu 2:38). 

"Lấy mọi vật làm của chung" (2:44-45). Cuộc sanh hoạt công đồng của Hội Thánh 

đây đã kèm theo sự đem đạo Đấng Christ vào trong thế giới một cách lạ lùng. 

Chúng tôi nghĩ rằng cuộc sanh hoạt nầy cốt để làm tỉ dụ phi thƣờng về điều Thánh 

Linh Đấng Christ có thể làm cho loài ngƣời, chớ không cốt để làm khuôn mẫu bình 

thƣờng vĩnh viễn, cũng nhƣ các phép lạ hằng ngày của các Sứ đồ không tái diễn 

vĩnh viễn. Cuộc sanh hoạt nầy chỉ là tình nguyện, tạm thời và hạn chế. Chỉ những 

ai tự thấy rất muốn, thì mới dâng cho. Không chép sự thực hành nhƣ vậy tại các chi 

hội khác trong Tân Ƣớc. Phi-líp, một trong bảy thầy phó tế (chấp sự) "giúp việc 

bàn tiệc" lúc nầy, về sau lại ở nhà riêng tại Sê-sa-rê (Cong Cv 21:8). 

Tại Giê-ru-sa-lem có rất nhiều ngƣời nghèo. Lâu năm về sau, tại nhiều đô thị khác, 
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Phao-lô đã thâu những số tiền lớn quyên giúp Mẫu Hội (Cong Cv 11:29; 24:17).  

Các phép lạ (2:43) 

Các phép lạ là một phần rất hiển nhiên của sách Công vụ các sứ đồ. Sách bắt đầu 

bằng những sự hiện ra rõ rệt của Đức Chúa Jêsus với các môn đồ sau khi Ngài đã 

chết (1:3). Rồi trƣớc mắt họ, Ngài ngự lên trời, khuất trong đám mây (1:9). 

Rồi nhằm Lễ Ngũ Tuần, có sự phát hiện lạ lùng, rõ ràng của Đức Thánh Linh "nhƣ 

lƣỡi bằng lửa" (2:3). Rồi các Sứ đồ làm "nhiều sự kỳ phép lạ" (2:43). 

Sự chữa lành ngƣời què ở cổng Đền thờ (3:7-11) đã có ảnh hƣởng sâu xa đến cả 

thành (4:16, 17). 

Đức Chúa Trời làm động đất để đáp lại lời cầu nguyện của họ (4:31). A-na-nia và 

Sa-phi-ra chết vì bị Chúa đánh một cách lạ lùng (5:5-10). 

Các Sứ đồ tiếp tục làm những sự kỳ phép lạ. Rất đông ngƣời từ các thành lân cận 

kéo đến và đƣợc chữa lành bởi bóng của Phi-e-rơ (5:15, 16). Thật giống nhƣ đƣơng 

thời của Đức Chúa Jêsus ở xứ Ga-li-lê. 

Cửa khám tù đã đƣợc thiên sứ mở ra (5:19). Ê-tiên "làm dấu kỳ phép lạ rất lớn" 

(6:8). Phi-líp làm "dấu kỳ phép lạ" lớn lao ở xứ Sa-ma-ri (8:6, 7, 13), nhơn đó, rất 

đông ngƣời tin Chúa. 

Sau-lơ trở lại tin Chúa vì nghe một Tiếng phán trực tiếp từ Thiên đàng (9:3-9). 

Theo lời của A-na-nia, "vảy" rớt khỏi mắt Sau-lơ (9:17, 18). 

Tại thành Ly-đa. Phi-e-rơ chữa lành Ê-nê, và cả miền ấy trở lại tin theo Đấng 

Christ (9:32-35). Tại Giốp-bê, Phi-e-rơ kêu Đô-ca sống lại từ trong kẻ chết, nên có 

nhiều ngƣời tin Chúa (9:40-42). Cọt-nây trở lại tin Chúa vì cớ thiên sứ hiện ra, sau 

đó có "nói tiếng ngoại quốc" (10:3, 46). Có tiếng Đức Chúa Trời phán bảo Phi-e-rơ 

hãy đi đến với Cọt-nây (10:9-22), do đó thuyết phục ngƣời Do-thái rằng Phi-e-rơ 

làm phải lẽ (11:15, 18). Một cổng khám tù "tự mở ra" (12:10). Tên thuật sĩ bị đui 

mù đã khiến quan trấn thủ đảo Chíp-rơ tin Chúa (13:11, 12). Phao-lô "làm những 

phép lạ dấu kỳ" tại thành Y-cô-ni, và có rất đông ngƣời tin Chúa (14:3, 4). Tại 

thành Lít-trơ, sự chữa lành ngƣời què khiến dân chúng tƣởng Phao-lô là một vị 

thần (14:8-18). 

Tại Giê-ru-sa-lem, sự tƣờng thuật các dấu kỳ phép lạ làm bởi Phao-lô và Ba-na-ba 

đã thuyết phục tín đồ Do-thái rằng công việc của Phao-lô giữa vòng dân ngoại là 

do Đức Chúa Trời mà ra (15:12-19). 

Tại thành Phi-líp, Phao-lô chữa lành một thiếu nữ làm nghề bói, và một cơn động 

đất khiến viên quản đốc lao xá trở lại tin Chúa (16:16-34). Tại Ê-phê-sô, có 12 

ngƣời nói tiếng ngoại quốc (Eph Ep 19:6), và những phép lạ đặc biệt làm bởi 

Phao-lô (Cong Cv 19:11, 12) đã khiến cho Lời Chúa đƣợc ƣu thế hùng mạnh 

(19:20). Tại Trô-ách, Phao-lô kêu một thanh niên sống lại (20:8-12). Tại đảo 

Man-tơ, bàn tay Phao-lô đƣợc lành khi bị rắn lục cắn (28:3-6) đã khiến thổ dân 

tƣởng ông là một vị thần; và ông đã chữa lành hết các bịnh nhân trên đảo (28:8, 9). 
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Nếu lấy các phép lạ khỏi sách Công vụ các sứ đồ, thì chẳng còn lại bao nhiêu. Dầu 

nhà phê bình toan làm giảm giá trị hiển nhiên của các phép lạ chừng nào, nhƣng 

vẫn còn cái thực sự rằng Đức Chúa Trời đã đại dụng các phép lạ để cho đạo Đấng 

Christ khởi phát trên thế giới nầy.  

Cong Cv 3:1-26 -- Bài giảng thứ hai của Phi-e-rơ  

Nghĩa là bài giảng thứ hai của ông có chép trong Kinh Thánh. Nhằm ngày Lễ Ngũ 

Tuần, các lƣỡi lửa và tiếng gió ào ào đã khiến dân chúng kinh ngạc kéo đến. Do 

đó, Phi-e-rơ công khai tuyên bố Tin Lành lần đầu tiên trƣớc một số thính giả rất 

đông đúc. Dƣờng nhƣ mấy ngày đã trôi qua (2:46, 47). Những đoàn ngƣời dự Lễ 

Ngũ Tuần đã trở về nhà. Thành Giê-ru-sa-lem lại yên tĩnh. Các Sứ đồ mãi dạy dỗ 

tín đồ và làm "nhiều sự kỳ phép lạ." Bây giờ một phép lạ lớn lao chữa lành ngƣời 

què xảy ra ở ngay cổng Đền thờ, là nơi toàn dân thành phố quen thấy, đã làm cho 

họ náo động trở lại. Trƣớc mặt đoàn ngƣời kinh ngạc, Phi-e-rơ gán sự chữa lành ấy 

cho quyền phép của Đấng Christ phục sanh, rồi ông lại thuật truyện tích Tin Lành 

yêu quí. Do đó, "số tín đồ lên đến độ 5000" (4:4).  

4:1-31 -- Phi-e-rơ và Giăng bị cầm tù  

Những kẻ cầm quyền đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào Thập tự giá, bây giờ kinh 

hoảng vì truyện Ngài từ kẻ chết sống lại đồn rộng ra, và vì Danh Ngài càng ngày 

càng đƣợc hoan nghinh. Chúng bèn bắt Phi-e-rơ và Giăng, truyền cho hai ông 

không đƣợc nhơn Danh Đức Chúa Jêsus mà giảng nữa. Hãy chú ý sự dạn dĩ của 

Phi-e-rơ (4:9-12, 19, 20). Đây chính là Phi-e-rơ mấy tuần trƣớc, ở chính chỗ nầy, 

trƣớc mặt chính những ngƣời nầy, đã nhát sợ khi một thiếu nữ chế giễu và đã chối 

Chúa. Bây giờ ông hoàn toàn dạn dĩ và bất chấp những kẻ đã giết Chúa của ông. 

Sau khi ở trong khám tù một đêm (4:5, 21), Phi-e-rơ và Giăng đƣợc chúng thả ra. 

Và Đức Chúa Trời đã làm một cơn động đất để tỏ ý tán thành sự dạn dĩ của hai ông 

(4:29, 31).  

4:32-35 -- Hội Thánh cứ lớn lên  

Sự hăm dọa của kẻ cầm quyền không có ảnh hƣởng bao nhiêu trên Hội Thánh. Hội 

Thánh cứ tiến lên trong tinh thần huynh đệ, và cứ lớn lên rất mau lẹ. Ngày thứ nhứt 

có 3000 ngƣời (2:41), rồi lên tới 5000 ngƣời (4:4), rồi "nam, nữ đều đông lắm" 

(5:14), rồi "thêm lên nhiều lắm," kể cả một số đông thầy tế lễ (6:7). Chính các thầy 

tế lễ đã biết ẩn tình trong lời đồn dối trá về mộ phần của Chúa (Mat Mt 28:11-15).  

Cong Cv 4:36-37 -- Ba-na-ba  

Ông là ngƣời Lê-vi, ở đảo Chíp-rơ, và là anh em chú bác với Giăng, tức Mác 

(CoCl 4:10); nhà mẹ của Mác là nơi các tín đồ nhóm họp (Cong Cv 12:12). Ông là 

ngƣời có dáng vẻ oai nghi (14:12), tánh tình hiền đức, và đầy dẫy Đức Thánh Linh 

(Cong Cv 11:24). Ông thuyết phục anh em tín đồ ở Giê-ru-sa-lem tiếp nhận 
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Phao-lô (9:27). Ông đƣợc cử đi tiếp nhận tín đồ dân ngoại tại An-ti-ốt (11:19-24). 

Ông đƣa Phao-lô từ Tạt-sơ đến An-ti-ốt (11:25, 26). Ông cùng đi với Phao-lô trong 

hành trình truyền giáo thứ nhứt.  

5:1-11 -- A-na-nia và Sa-phi-ra  

Họ nói dối rằng mình đã dâng hết, kỳ thực họ chỉ dâng một phần. Họ chết do hành 

động của Đức Chúa Trời, chớ không phải của Phi-e-rơ, rõ ràng cốt để treo gƣơng 

cho mọi thời đại biết Đức Chúa Trời bất mãn đối với tội tham lam và đạo đức giả. 

Đức Chúa Trời chẳng đánh chết chúng ta mỗi khi ta phạm tội ấy. Nếu Ngài làm 

nhƣ vậy, thì có ngƣời ngã chết trong Hội Thánh luôn. Nhƣng việc nầy xảy ra đây 

chứng tỏ thái độ của Đức Chúa Trời đối với tấm lòng lầm lỗi. Ngay lúc khởi đầu 

của Hội Thánh, đó là một lời cảnh cáo nghịch cùng sự sử dụng và lạm dụng Hội 

Thánh làm phƣơng tự tôn vinh. Việc xảy ra đây nêu gƣơng kỷ luật và có ảnh 

hƣởng tốt lành đến Hội Thánh ngay (5:11).  

5:12-42 -- Các Sứ đồ bị cầm tù lần thứ hai  

Khi Phi-e-rơ và Giăng bị cầm tù lần thứ nhứt vì đã chữa lành ngƣời què, thì chúng 

cảnh cáo hai ông không đƣợc nhơn Danh Đức Chúa Jêsus mà giảng nữa (4:17-21). 

Nhƣng hai ông cứ rao truyền sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Trời cứ làm những 

phép lạ lớn lao bởi tay họ (5:12, 16), và số tín đồ cứ thêm lên rất nhiều (5:14). 

Những kẻ cầm quyền điên cuồng và kinh khủng trƣớc quyền năng ngày càng lan 

rộng của Ngƣời Na-xa-rét mà chúng đã đóng đinh vào Thập tự giá. Chúng lại bắt 

các Sứ đồ, và nếu không vì sợ nhân dân và vì ảnh hƣởng của Ga-ma-li-ên ngăn 

cản, thì chúng đã ném đá các Sứ đồ cho chết ngay lập tức. 

Lại hãy chú ý Phi-e-rơ dạn dĩ bất chấp kẻ cầm quyền (5:29-32), và dầu bị đánh đòn 

(câu 40), các Sứ đồ cũng cứ rao truyền Danh Jêsus và vui vẻ chịu đau đớn vì cớ 

Ngài (câu 41, 42). 

Ga-ma-li-ên đã tạm thời cứu mạng các Sứ đồ lúc đó (câu 34-40); ông là giáo sƣ 

đạo Do-thái có tiếng tăm nhứt đƣơng thời mình. Chính Phao-lô đã làm môn đệ của 

ông (22:3). Có lẽ chàng thanh niên Sau-lơ (Phao-lô) cũng có mặt trong buổi nhóm 

họp của tòa Công luận nầy; vì chàng đồng ý với họ (26:10), và sau đó ít lâu, khi 

tòa công luận ném đá Ê-tiên, thì chàng đã dự phần (7:58).  

6:1-7 -- Cử 7 thầy phó tế (chấp sự ) 

Cho tới lúc nầy, dƣờng nhƣ các Sứ đồ cai quản mọi việc trong Hội Thánh (4:37). 

Trong vòng vài tháng, hoặc 1, 2 năm, Hội Thánh đã lớn lên quá bội. 

Và việc ăn uống của đoàn thể tín đồ đã chiếm quá nhiều thì giờ của các Sứ đồ. 

Các Sứ đồ biết tƣờng tận truyện tích quí báu của Đức Chúa Jêsus. Phƣơng pháp 

duy nhứt để kể truyện tích ấy cho kẻ khác biết là chính miệng nói ra. Từ sáng đến 

tối, ở nơi công cộng và ở chỗ riêng, các Sứ đồ đã đem hết tâm lực vào một công 

việc, là cứ thuật lại truyện tích Cứu Chúa vừa tỉ mỉ, vừa tổng quát, cho những đoàn 
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dân đông kéo tới. Vậy, 7 thầy phó tế đã đƣợc chỉ định. Sự sắp đặt nầy đã có kết 

quả tốt đẹp và nhơn đó, số tín đồ tăng lên nhiều lắm (câu 7).  

6:8-15 -- Ê-tiên  

Trong số 7 thầy phó tế, có hai ngƣời giảng đạo hữu danh, là Ê-tiên và Phi-líp. 

Ê-tiên đƣợc vinh hạnh chết vì Đấng Christ trƣớc nhứt. Còn Phi-líp đem Tin Lành 

tới xứ Sa-ma-ri và miền Tây xứ Giu-đê. 

Phạm vi hoạt động đặc biệt của Ê-tiên dƣờng nhƣ ở giữa vòng ngƣời Do-thái sanh 

trƣởng tại Hi-lạp. Lúc đó có chừng 460 nhà hội tại Giê-ru-sa-lem, mà một số do 

ngƣời Do-thái ở nhiều xứ khác nhau đã tự xây cất để sử dụng. Có 5 nhà hội dành 

cho những ngƣời từ Sy-ren, A-léc-xăn-đơ-ri, Si-li-si, Tiểu-Á-tế-á và La-mã tạm trú 

tại Giê-ru-sa-lem (6:9) ("Bọn đƣợc tự do" là những ngƣời Do-thái bị bắt qua La-mã 

cầm tù, rồi sau đƣợc phóng thích, hoặc con cháu họ). Thành Tạt-sơ thuộc xứ 

Si-li-si, nên Sau-lơ có lẽ ở trong chính nhóm nầy. Một số ngƣời Do-thái sanh ở 

ngoại quốc nầy đƣợc trƣởng dƣỡng tại những trung tâm văn hóa Hi-lạp, nên tự cho 

là cao trọng hơn ngƣời Do-thái sanh ở tổ quốc. Nhƣng Ê-tiên là địch thủ của họ. 

Họ không thể lý luận đối chọi với ông, bèn thuê bọn làm chứng dối và kiện ông 

trƣớc tòa Công luận. Ê-tiên chắc phải là một ngƣời tài năng lỗi lạc, và lại có Đức 

Chúa Trời làm nhiều phép lạ để giúp đỡ ông (6:8).  

7:1-60 -- Ê-tiên tuận đạo  

Ông đứng trƣớc tòa Công luận đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào Thập tự giá và 

vừa mới toan cấm các Sứ đồ nhơn Danh Ngài mà giảng dạy (4:18). Nếu dám, họ 

cũng đã giết các Sứ đồ rồi (5:33). An-ne và Cai-phe cũng lại có mặt ở đó (4:6). 

Bài giảng của Ê-tiên trƣớc tòa Công luận phần lớn là lặp lại truyện tích Cựu Ƣớc, 

và đến phần chót, ông thấm thía trách họ đã giết Đức Chúa Jêsus (7:51-53). Đang 

khi ông nói, thì mặt ông sáng ngời nhƣ mặt thiên sứ vậy (6:15). Họ xông vào ông 

nhƣ một bầy thú dữ. Khi những hòn đá bắt đầu bay vút vào thân thể ông, thì ông 

nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và thấy Đức Chúa Jêsus 

đứng bên hữu Đức Chúa Trời, dƣờng nhƣ Thiên đàng dang tay ra qua biên giới để 

đón ông về Nhà vinh hiển. Ông chết y nhƣ Đấng Christ đã chết, và không tỏ dấu 

thù giận những kẻ đáng khinh đã giết mình; ông cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin 

đừng đổ tội nầy cho họ!" (7:60).  

"Một ngƣời trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ " (7:58) 

Đây là một trong những CHỖ RẼ CỦA LỊCH SỬ. Chàng thanh niên Sau-lơ dƣờng 

nhƣ đã làm nghị sĩ tòa Công luận (26:10). Có lẽ ông có mặt tại một hoặc cả hai 

phiên họp của tòa Công luận, trong đó họ toan cấm các Sứ đồ rao giảng Đấng 

Christ (4:1-22; 5:17-40) có lẽ chính ông đã nghe lời Phi-e-rơ từ chối một cách dạn 

dĩ và bất chấp. Nhƣng nầy, suốt cả đời, ông chƣa hề thấy một ngƣời nào chết giống 

nhƣ Ê-tiên. Dầu cảnh trạng đó có hiệu quả trực tiếp là thúc đẩy Sau-lơ hung hăng 
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bắt bớ tín đồ, nhƣng mấy lời Ê-tiên nói lúc qua đời đã thấu vào tâm trí của Sau-lơ, 

và in sâu trong đó, và lặng lẽ hành động để khiến ông sẵn sàng tiếp nhận. Sự Hiện 

thấy Vĩ đại trên đƣờng Đa-mách (26:14). Có lẽ rất ít là một phần nào, sự tuận đạo 

của Ê-tiên là giá trả để chinh phục linh hồn Sau-lơ. Và linh hồn nầy quí báu biết 

bao! Sau Đức Chúa Jêsus, ông là bậc vĩ nhân đệ nhất của mọi thời đại! Hơn bất cứ 

ai, ông là ngƣời duy nhất đã lập vững đạo Đấng Christ tại những trung tâm chánh 

yếu của thế giới mà họ biết thời đó, và thay đổi cả dòng lịch sử.  

8:1-4 -- Hội Thánh bị tan lạc  

Đây là cơn bắt bớ Hội Thánh đầu tiên. Có lẽ Hội Thánh đã đƣợc 1 hay 2 tuổi. Có lẽ 

cơn bắt bớ kéo dài ít tháng. Sau-lơ dẫn đầu cơn bắt bớ. Ông có hai ngƣời bà con đã 

tin theo Đấng Christ rồi (RoRm 16:7). Nhƣng cơn bắt bớ bắt đầu bằng sự ném đá 

Ê-tiên, đã trở thành hung hăng, ác liệt. Sau-lơ "thở ra" sự hăm dọa và giết chóc 

(Cong Cv 9:1), đã làm cho Hội Thánh tan hoang, xông vào mỗi nhà, kéo tín đồ 

nam, nữ đi bỏ tù (8:3), đánh đòn tín đồ trong các nhà hội (22:19-20), xử tử nhiều 

ngƣời (26:10-11), và tàn phá Hội Thánh quá mức (GaGl 1:13). 

Kết quả, cơn bắt bớ nầy làm cho Hội Thánh tan lạc. Tại Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh 

đã trở thành một phong trào vĩ đại và mạnh mẽ cứ bành trƣớng mãi, không sao 

chống cự đƣợc. Mạng lịnh sau chót của Đức Chúa Jêsus cho các môn đồ là phải 

rao truyền khắp thế giới (Mat Mt 28:19; Cong Cv 1:8). Bây giờ, theo thiên cơ của 

Đức Chúa Trời, cơn bắt bớ nầy làm cho khởi phát công cuộc truyền giáo của Hội 

Thánh. Tín đồ đã nghe các Sứ đồ giảng dạy khá lâu, nên có thể biết rõ tất cả truyện 

tích Đức Chúa Jêsus, cùng sự chết và sự sống lại của Ngài. Bất cứ đi đâu, họ cũng 

đem theo Tin Lành quí báu. Tuy nhiên, các Sứ đồ đƣợc hoan nghinh nhiệt liệt và 

có quyền phép lớn lao, nên khó mà bắt bớ họ; vậy, họ tạm thời cứ ở lại 

Giê-ru-sa-lem để phụ trách mọi việc tại trụ sở Hội Thánh.  

8:4-40 -- Phi-líp tại xứ Sa-ma-ri và miền Tây xứ Giu-đê  

Đức Chúa Trời làm rất nhiều phép lạ để chánh thức hóa lời giảng của Phi-líp (câu 

6, 7, 13). Nhƣng Phi-e-rơ và Giăng đã đƣợc sai đến để giúp cho tín đồ tiếp nhận 

Đức Thánh Linh (câu 15). 

Bấy giờ, Đức Chúa Trời đƣa Phi-líp xuống phía Nam, đến cùng viên quan cai quản 

kho tàng nƣớc Ê-thi-ô-bi, để truyền Tin Lành tới trung tâm Phi-châu. 

Đoạn, Phi-líp rao truyền Tin Lành ở khắp các đô thị trên đồng bằng dọc theo bờ 

biển, từ A-xốt đến Sê-sa-rê. Sê-sa-rê là quê hƣơng của ông (21:8, 9).  

Lễ báp-têm (câu 36-39)  

Đây là nghi lễ đầu tiên khi ta trở nên tín đồ Đấng Christ. Đây nói đến lễ ấy rất rõ 

ràng. Đức Chúa Jêsus đã truyền lịnh làm lễ báp-têm (Mat Mt 28:19). 3000 ngƣời 

tin Chúa trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã chịu lễ báp-têm (Cong Cv 2:38). Cả ngƣời 

Sa-ma-ri (8:12), Sau-lơ (9:18; 22:16), Cọt-nây (10:47-48), Ly-đi (16:15), viên quản 
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đốc đề lao thành Phi-líp (16:33), ngƣời Cô-rinh-tô (18:18), ngƣời Ê-phê-sô (19:5), 

đều đã chịu lễ báp-têm. Cũng xem RoRm 6:3-7.  

Cong Cv 9:1-30 -- Sau-lơ trở lại tin Chúa  

Ông là ngƣời chi phái Bên-gia-min (Phi Pl 3:5), một ngƣời Pha-ri-si, một công dân 

thành Tạt-sơ, là trung tâm đại học thứ ba của thế giới, đƣơng thời ấy chỉ kém kinh 

thành A-thên và A-léc-xăn-đơ-ri. Lúc sanh ra, ông đã có quyền công dân La-mã 

(Cong Cv 22:28), và ông thuộc về một gia đình quyền thế. Nhƣ vậy, ông có căn 

bản văn hóa Do-thái, Hi-lạp và La-mã. 

Rõ ràng lắm, ông đã quyết định tiêu diệt Hội Thánh. Sau khi chà nát và làm tan lạc 

Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem, ông đã lên đƣờng đi Đa-mách để lùng bắt những tín đồ 

trốn tránh ở đó. 

Dọc đƣờng, Chúa hiện đến cùng ông, chẳng khác gì sét đánh từ trời. Sự trở lại tin 

Chúa của ông đƣợc kể ba lần: ở đây, ở 22:5-16 và 26:12-18. Đó là sự hiện thấy 

hiển nhiên, chớ không phải chỉ là chiêm bao. Ông thật đã bị mù mắt (câu 8, 9, 18). 

Những kẻ đi theo ông đã nghe tiếng phán (câu 7). Từ nay trở đi, ông hầu việc Đấng 

Christ mà ông đã tìm cách tiêu diệt; ông hầu việc Ngài với một sự tận tụy vô song 

trong lịch sử. 

Ông ở Đa-mách "lâu ngày" (câu 23), rao truyền Đấng Christ. Rồi ngƣời Do-thái 

tìm cách giết ông. 

Ông bèn đi qua xứ A-ra-bi, rồi lại trở về Đa-mách. Ông ở thành Đa-mách và xứ A- 

ra-bi 3 năm, đoạn, trở về Giê-ru-sa-lem (3:18), ở đó 15 ngày. Họ tìm cách giết ông 

(9:29). Ông bèn trở về thành Tạt-sơ. Mấy năm sau, Ba-na-ba đƣa ông tới An-ti-ốt 

(11:25).  

9:31-43 -- Phi-e-rơ tại thành Giốp-bê  

Tại thành Ly-đa, Phi-e-rơ đã chữa lành Ê-nê. Tại thành Giốp-bê, ông khiến bà 

Đô-ca sống lại từ trong kẻ chết; những phép lạ nầy khiến cho nhiều ngƣời tin Chúa 

(câu 35, 42). 

Phi-e-rơ ở thành Giốp-bê "nhiều ngày" (câu 43). Nhƣ vậy, bởi thiên cơ của Đức 

Chúa Trời, Phi-e-rơ đã ở gần khi Ngài sắp sửa mở cửa Tin Lành cho dân ngoại tại 

thành Sê-sa-rê, cách xa 30 dặm về phía Bắc.  

10:1-48-- Đạo Tin Lành lan truyền đến các dân ngoại  

Cọt-nây là ngƣời dân ngoại đầu tiên làm tín đồ Đấng Christ. Từ trƣớc đến nay, Tin 

Lành chỉ giảng cho ngƣời Do-thái, ngƣời dân ngoại theo đạo Do-thái, và ngƣời 

Sa-ma-ri vốn vâng giữ luật pháp Môi-se. 

Do mạng lịnh sau chót của Đức Chúa Jêsus, các Sứ đồ chắc đã hiểu rằng mình phải 

rao truyền Tin Lành cho muôn dân. Nhƣng các ông chƣa đƣợc Chúa khải thị cho 

biết rằng ngƣời dân ngoại phải đƣợc tiếp nhận với nguyên tƣ cách ngƣời dân ngoại. 

Dƣờng nhƣ các Sứ đồ nghĩ rằng muốn đƣợc tiếp nhận vào gia đình Đức Chúa Trời 
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với tƣ cách tín đồ Đấng Christ, thì ngƣời dân ngoại trƣớc hết phải chịu phép cắt bì, 

trở thành tín hữu đạo Do-thái và vâng giữ luật pháp của Môi-se. 

Có ngƣời Do-thái ở rải rác khắp các nƣớc, và có lẽ các Sứ đồ nghĩ rằng mình chỉ 

nhận sứ mạng giảng Tin Lành cho ngƣời Do-thái (cho đến khi Đức Chúa Trời đƣa 

họ thoát khỏi quan niệm ấy.) Trong một thời gian, họ chỉ giảng Tin Lành cho 

ngƣời Do-thái (11:19). 

Nhƣng bây giờ, khắp cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và xứ Ga-li-lê đã đƣợc nghe Tin 

Lành rồi, nên theo thiên cơ của Đức Chúa Trời, đã tới lúc cống hiến Tin Lành cho 

các dân ngoại.  

Cọt-nây  

Ngƣời dân ngoại đầu tiên đƣợc Đức Chúa Trời lựa chọn để cống hiến Tin Lành 

cho, là một sĩ quan của quân đội La-mã, ở thành Sê-sa-rê, tên là Cọt-nây. 

Thành Sê-sa-rê ở trên bờ biển, cách thành Giê-ru-sa-lem chừng 50 dặm về phía 

Tây-bắc; đây là thủ đô La-mã tại xứ Pa-lét-tin, là trú sở của quan Thống đốc 

La-mã, và là tổng hành dinh quân sự của xứ nầy. Ngƣời ta cho rằng Cọt-nây là 

viên bách nhân đội trƣởng chỉ huy đội vệ sĩ của quan Thống đốc. Nhƣ vậy, sau 

quan Thống đốc, Cọt-nây là một trong những ngƣời quan trọng nhứt và có tiếng 

tăm nhứt trong cả vùng nầy. 

Cọt-nây là một ngƣời hiền đức và sùng đạo. Chắc ông biết ít nhiều về Đức Chúa 

Trời của ngƣời Do-thái và của tín đồ Đấng Christ. Sê-sa-rê là quê hƣơng của 

Phi-líp (8:40; 21:8). Nhƣng dầu Cọt-nây cầu nguyện Đức Chúa Trời của ngƣời 

Do-thái, ông cũng vẫn thuộc về dân ngoại. 

Chính Đức Chúa Trời đã lựa chọn Cọt-nây làm ngƣời dân ngoại đầu tiên đƣợc mở 

cửa Tin Lành cho. Chính Đức Chúa Trời chỉ huy tất cả công việc. Ngài bảo 

Cọt-nây cho ngƣời đi mời Phi-e-rơ (câu 5). Đức Chúa Trời phải dùng sự hiện thấy 

đặc biệt để khiến Phi-e-rơ quyết định đi (câu 9-23). Và Ngài đã tán thành sự tiếp 

nhận Cọt-nây vào Hội Thánh (câu 44-48). Ông là trái đầu mùa của thế giới dân 

ngoại. 

Có lẽ việc nầy xảy ra chừng 5 hay 10 năm sau khi thành lập Hội Thánh tại Giê-ru- 

sa-lem, có lẽ là vào khoảng năm 40 S.C.. Chắc sự hay biết tin ấy đã thúc đẩy thành 

lập Hội Thánh dân ngoại tại An-ti-ốt (11:20). Nhƣng một số ngƣời Do-thái khó mà 

thừa nhận tình trạng nầy. 

Từ thành Giốp-bê (câu 5), Đức Chúa Trời sai Phi-e-rơ, ngƣời Do-thái, đến cùng 

Cọt-nây, ngƣời dân ngoại. 800 năm trƣớc, cũng tại thành Giốp-bê (Gia-phô) nầy, 

Đức Chúa Trời đã phải dùng chút áp lực để khiến Giô-na, ngƣời Do-thái, quyết 

định đi đến thành Ni-ni-ve của dân ngoại (Gion Gn 1:3). 

Hãy chú ý: Cọt-nây không buộc phải bỏ công việc trong quân đội.  

Cong Cv 11:1-18 -- Sự tán thành của các Sứ đồ  

Phi-e-rơ tiếp nhận Cọt-nây, ngƣời dân ngoại, vào trong Hội Thánh, mà không đòi 
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ông phải chịu phép cắt bì. Các Sứ đồ khác chỉ tán thành hành động ấy sau khi 

Phi-e-rơ giải thích rằng đó là tất cả công việc của Đức Chúa Trời: Ngài bảo 

Cọt-nây cho ngƣời đi mời Phi-e-rơ, và bảo Phi-e-rơ đi đến cùng Cọt-nây; Ngài phê 

chuẩn hành động ấy bằng cách giáng Đức Thánh Linh xuống (câu 12-15). Nhƣng 

có một phái tín đồ Do-thái dấy lên, không chịu chấp thuận (15:5).  

11:19-26 -- Hội Thánh tại An-ti-ốt  

Sau khi Ê-tiên bị ném đá ít lâu, thì Hội Thánh nầy đƣợc sáng lập bởi những ngƣời 

bị tan lạc trong cơn bắt bớ theo sau, có lẽ vào khoảng năm 32 S.C., và trƣớc hết chỉ 

gồm các tín đồ Do-thái mà thôi (câu 19). 

Mấy năm sau, có lẽ vào khoảng năm 42 S.C., một số tín đồ ở đảo Chíp-rơ và xứ 

Sy- ren có lẽ đã nghe việc Cọt-nây đƣợc tiếp nhận vào Hội Thánh, bèn đến An-ti-ốt 

và bắt đầu giảng cho ngƣời dân ngoại rằng họ có thể làm tín đồ Đấng Christ mà 

không cần phải trở lại đạo Do-thái trƣớc; bằng một cách nào đó, chính Đức Chúa 

Trời đã tỏ ý tán thành điều ấy (câu 21). Và có rất nhiều ngƣời gia nhập Hội Thánh. 

Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy. Lời Phi-e-rơ tƣờng thuật về Cọt-nây đã 

khiến họ tin quyết rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời; họ bèn cử Ba-na-ba đi 

chuyển lời chúc phƣớc của Mẫu Hội cho phong trào ở An-ti-ốt nhằm đem ngƣời 

dân ngoại vào trong Hội Thánh. Vậy, có rất đông ngƣời dân ngoại gia nhập Hội 

Thánh (câu 24). 

Ba-na-ba tới thành Tạt-sơ, cách An-ti-ốt chừng 100 dặm về phía Tây bắc, tìm thấy 

Sau-lơ và đƣa ông tới An-ti-ốt. Việc nầy xảy ra khoảng 10 năm sau khi Sau-lơ trở 

lại tin Chúa; trong số đó, ông ở 3 năm tại Đa-mách và xứ A-ra-bi, còn thì theo chỗ 

ta biết, ông ở Tạt-sơ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Sau-lơ rao giảng Tin Lành cho 

"dân ngoại ở nơi xa" (22:21). Chắc hẳn ở bất cứ nơi nào, ông cũng để thì giờ thuật 

lại truyện tích Đức Chúa Jêsus luôn luôn. Bây giờ ông trở nên một thủ lãnh hoạt 

động tại trung tâm sơ sanh của đạo Đấng Christ giữa vòng dân ngoại nầy.  

An-ti-ốt  

Đây là đô thị thứ ba của đế quốc La-mã, có 500.000 cƣ dân. Chỉ kém kinh thành 

La-mã và thành phố A-léc-xăn-đơ-ri. Đây là cửa ngõ trên biển Địa-trung-hải để đi 

vào các đại lộ Đông phƣơng. Cách thành Giê-ru-sa-lem 300 dặm về phía Bắc. 

Cũng đƣợc gọi là "Nữ hoàng Đông phƣơng" và "An-ti-ốt đẹp đẽ." An-ti-ốt đƣợc 

tăng phần mỹ lệ bằng mọi vật mà "sự giàu có của La-mã, sự thẩm mỹ của Hi-lạp 

và sự xa hoa của Đông phƣơng có thể sản xuất." 

Dân thành nầy thờ thần Át-tạt-tê, kèm theo có những nghi lễ phóng túng, hƣ hoại 

và ô uế không sao tƣởng tƣợng đƣợc. Tuy nhiên, rất đông dân chúng ở đây đã tiếp 

nhận Đấng Christ. Danh hiệu "Cơ-đốc-nhân" đã phát sanh tại đây, và đây là trung 

tâm tổ chức cố gắng dắt đƣa thế giới trở về cùng Đấng Christ.  

11:27-30 -- An-ti-ốt gởi tiền cứu tế đến Giê-ru-sa-lem  
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Do Ba-na-ba và Sau-lơ đem đi: Đây dƣờng nhƣ là lần thứ hai Phao-lô trở về 

Giê-ru-sa-lem sau khi trở lại tin Chúa (GaGl 2:1). Lúc ông trở về lần thứ nhứt, thì 

chúng đã toan giết ông (Cong Cv 9:26-30). Ông tới Giê-ru-sa-lem (11:30) ngay 

trƣớc khi có chép Hê-rốt giết Gia-cơ và bỏ tù Phi-e-rơ (12:1-4) và ông trở về 

An-ti-ốt (12:25) ngay sau khi Hê-rốt chết (12:23) vả, ngƣời ta biết rằng Hê-rốt chết 

năm 44 S.C.. Nhƣ vậy, Sau-lơ viếng thăm Giê-ru-sa-lem lần nầy vào năm 44 S.C..  

12:1-25-- Gia-cơ bị giết và Phi-e-rơ bị tù  

Gia-cơ nầy là anh của Giăng, một trong ba môn đồ thân tín nhứt của Đức Chúa 

Jêsus. Ông là ngƣời đầu tiên trong số 12 Sứ đồ đã bỏ mình vì Chúa, năm 44 S.C.. 

Còn một Gia-cơ khác, là em của Đức Chúa Jêsus, thì đã đƣợc thừa nhận làm Giám 

mục thủ lãnh tại Giê-ru-sa-lem. 

Khi Hê-rốt hạ ngục Phi-e-rơ, thì Đức Chúa Trời đã ra tay giải cứu tôi tớ Ngài (câu 

7), và Ngài đánh chết Hê-rốt (câu 23). Hê-rốt nầy là con trai của Hê-rốt đã giết 

Giăng Báp-tít và chế nhạo Đấng Christ.  

13:1-14:28-- Hành trình truyền giáo thứ nhứt của Phao-lô  

Xứ Ga-la-ti (khoảng 45-48 S.C. .) 

An-ti-ốt mau lẹ trở nên trung tâm trọng yếu của đạo Đấng Christ giữa vòng dân 

ngoại. Một trong các giáo sƣ ở đây là anh em đồng dƣỡng với Hê-rốt (13:1), do đó 

chúng ta đoán rằng Hội Thánh có uy tín rất lớn. An-ti-ốt trở thành tổng hành dinh 

cho công cuộc truyền giáo của Phao-lô. Từ An-ti-ốt, ông đã lên đƣờng truyền giáo, 

rồi ông trở về An-ti-ốt để khai trình công việc. 

Lúc nầy, Phao-lô đã làm tín đồ Đấng Christ đƣợc 12 hoặc 14 năm rồi. Ông đã trở 

nên một thủ lãnh của Hội Thánh An-ti-ốt. Đã tới lúc ông lên đƣờng làm nhiệm vụ 

đem Danh Đấng Christ đi xa, tới thế giới dân ngoại (22:21). Và chính Đức Chúa 

Trời đã sai ông đi (13:2). 

Ông đi đến miền Ga-la-ti, ở trung ƣơng Tiểu-Á-tế-á, cách An-ti-ốt chừng 300 dặm 

về phía Tây bắc. Đây là một hành trình khá dài. Đƣơng thời ấy không có xe lửa, xe 

hơi, hoặc máy bay; chỉ có ngựa, lừa, lạc đà, hoặc đi bộ, hoặc đi tàu buồm và thuyền 

chèo.  

Chíp-rơ (13:4-12) 

Nếu đi đƣờng bộ, thì gần hơn, vì đi qua Tạt-sơ, là cửa ngõ phía Đông nam để vào 

Tiểu-Á-tế-á. Nhƣng Phao-lô đã ở Tạt-sơ rồi, khoảng 7, 8 năm trƣớc. Vậy, họ đi 

qua đảo Chíp-rơ, rồi từ mỏm phía Tây đảo ấy, đi ngƣợc lên phía Bắc mà vào trung 

ƣơng Tiểu-Á-tế-á. 

Tại Chíp-rơ, viên Thống đốc La-mã đã trở lại tin Chúa vì chứng kiến một phép lạ 

(câu 11, 12). Đức Chúa Trời, chớ không phải Phao-lô, đã làm cho tên thuật sĩ bị 

đui mù. Từ đây trở đi, Sau-lơ đƣợc gọi là Phao-lô (câu 9). "Phao-lô" trong tiếng 

La-mã tức là "Sau-lơ" trong tiếng Hê-bơ-rơ. 
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Từ trƣớc tới đây, là Ba-na-ba và Phao-lô. Từ đây trở đi, là Phao-lô và Ba-na-ba. Từ 

nay trở đi, Phao-lô là thủ lãnh.  

An-ti-ốt, Y-cô-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ  

Tại thành An-ti-ốt, xứ Bi-xi-đi, Phao-lô theo thƣờng lệ, bắt đầu giảng dạy trong 

nhà hội của ngƣời Do-thái. Một số ngƣời Do-thái tin Chúa, và khắp miền chung 

quanh, có rất nhiều ngƣời dân ngoại tin Chúa (13:43, 48, 49). Song những ngƣời 

Do-thái không chịu tin Chúa đã gây nên một cơn bắt bớ, và đuổi Phao-lô và 

Ba-na-ba ra khỏi thành. 

Hai ông ở lâu tại Y-cô-ni, cách An-ti-ốt, thuộc xứ Bi-si-đi, chừng 100 dặm về phía 

Đông (14:3), làm nhiều dấu kỳ phép lạ, và có rất đông ngƣời tin Chúa (14:1). Rồi 

những kẻ không tin Chúa đã đuổi hai ông ra khỏi thành.  

Tại Lít-trơ, cách Y-cô-ni chừng 20 dặm về phía Nam, Phao-lô chữa lành một ngƣời 

bại chơn, và dân chúng tƣởng ông là một vị thần. Sau đó, họ ném đá ông, rồi bỏ đi, 

vì tƣởng ông chết rồi. Lít-trơ, là quê hƣơng của Ti-mô-thê (16:1). Có lẽ Ti-mô-thê 

đã chứng kiến mọi việc xảy ra (IITi 2Tm 3:11). 

Tại Đẹt-bơ, cách Lít-trơ chừng 30 dặm về phía Đông nam, hai ông đã dắt đem 

đƣợc nhiều ngƣời trở lại tin Chúa. Đoạn, hai ông trở về Lít-trơ, Y-cô-ni và 

An-ti-ốt. 

"Cái giằm xóc vào thịt" Phao-lô (IICo 2Cr 12:2, 7) 14 năm trƣớc khi ông viết thơ 

Cô-rinh-tô thứ hai. Ấy là nhằm khoảng ông vào xứ Ga-la-ti (GaGl 4:13).  

Bản đồ số 55 -- Hành trình truyền giáo thứ nhứt của Phao-lô  

 

Cong Cv 15:1-35 -- Giáo nghị hội tại Giê-ru-sa-lem  

Vấn đề làm phép cắt bì cho các tín đồ dân ngoại  

Khoảng năm 50 S.C., 20 năm sau khi thành lập Hội Thánh. Có lẽ khoảng 10 năm 

sau khi tiếp nhận ngƣời dân ngoại vào trong Hội Thánh. 

Dầu Đức Chúa Trời đã khải thị rõ ràng cho Phi-e-rơ rằng ngƣời dân ngoại phải 

đƣợc tiếp nhận, không cần chịu phép cắt bì (đoạn 10), dầu các Sứ đồ và trƣởng lão 

đã chịu thuyết phục (11:18), nhƣng một phái tín đồ hùng mạnh, vốn thuộc phe 

Pha-ri-si, cứ dạy rằng phép cắt bì là cần thiết. Vậy nên, Hội Thánh bị xâu xé và bất 

hòa vì vấn đề đó. 

Trong giáo hội nghị nầy, bởi Đức Thánh Linh (câu 28), Đức Chúa Trời khiến các 

Sứ đồ đồng thanh và chánh thức quyết đoán rằng phép cắt bì không cần thiết cho 

các tín đồ dân ngoại; họ gởi tới An-ti-ốt một bức thơ theo hƣớng đó, song đồng 

thời cũng nhấn mạnh rằng các tín đồ dân ngoại phải kiêng cữ thờ lạy hình tƣợng và 

hành vi vô đạo mà ngƣời dân ngoại thƣờng hay mắc phải. Sự cữ huyết có từ trƣớc 

thời Môi-se (SaSt 9:4), thì cả loài ngƣời phải vâng giữ. 

Đây là lần chót nói đến Phi-e-rơ trong sách Công vụ các sứ đồ. Cho tới đoạn 12, 
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Phi-e-rơ vẫn đóng vai thủ lãnh. Về đời thanh niên của ông, xem ở dƣới Mác, đoạn 

3; về tuổi già của ông, xem ở dƣới thơ I Phi-e-rơ.  

Cong Cv 15:36-18:22 -- Hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô  

Công việc của ông tại Hi-lạp (khoảng 50-53 S.C. .) 

Si-la là đồng bạn của ông trong cuộc hành trình nầy (15:40). Ta ít biết về Si-la. Lần 

thứ nhứt ông xuất hiện với tƣ cách một trong những thủ lãnh của Hội Thánh xứ 

Giu- đê (15:22, 27, 32). Cũng nhƣ Phao-lô, ông là ngƣời Do-thái và có quyền công 

dân La-mã (16:21, 37). Ông đƣợc cử đem thơ của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem gởi 

cho tín đồ dân ngoại (15:27). Cũng có tên là Sin-vanh. Về sau, ông đứng chung với 

Phao-lô trong hai thơ tín gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (ITe1Tx 1:1; IITe 2Tx 

1:1). Và ông đem thơ I Phi-e-rơ cho những tín đồ nhận đọc trƣớc nhứt (IPhi 1Pr 

IPhi5:12). 

Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau vì cớ Giăng, tức Mác. Nhƣng về sau, hai ông lại 

cộng tác (ICo1Cr 9:6; CoCl 4:10). 

Mác, cũng gọi là Giăng, đã lui đi giữa hành trình thứ nhứt của Phao-lô, có lẽ vì 

nhút nhát, hoặc sợ hãi, hoặc không quyết tin rằng nên rao giảng Tin Lành cho 

ngƣời dân ngoại. Bây giờ Mác lại muốn đi. Nhƣng Phao-lô không cho đó là thƣợng 

sách.  

Lại thăm các chi hội ở xứ Ga-la-ti ([dc Cong 16:1-7;) 

Tại Lít-trơ, Phao-lô gặp đƣợc Ti-mô-thê, bèn đem theo ([dc 16:1;). Từ đó về sau, 

Ti-mô-thê là đồng bạn thành tín của Phao-lô. 

Dƣờng nhƣ Phao-lô đi về phía thành Ê-phê-sô, "trong cõi A-si-ri" (câu 6), nhƣng 

Đức Chúa Trời ngăn ông lại. Ông bèn đi về phía Bắc để vào xứ Bi-thi-ni, nhƣng 

Đức Chúa Trời lại ngăn ông (câu 7). Dầu Phao-lô rất thân mật với Thánh Linh của 

Đức Chúa Trời, song trong vài trƣờng hợp, ông cũng hơi chậm nhận ra ý chỉ Đức 

Chúa Trời đối với mình.  

[td Trô-ách, Phi-líp  

Tại Trô-ách (ngày xƣa gọi là Troy ), Lu-ca nhập đoàn (chú ý chữ "họ"(1) ở câu 7 

và chữ "chúng ta" ở câu 10), và cùng họ tới thành Phi-líp, rồi ở lại đó (dùng chữ 

"họ" (Trong nguyên văn là: "Họ sắm sửa vào..." và: "rồi họ tới") ở 17:1 sau khi 

Phao-lô ra đi); 6 năm sau, ông lại nhập đoàn với Phao-lô (dùng chữ "chúng ta" ở 

20:6). 

Đức Chúa Trời đã đƣa Phao-lô đi xa thành Ê-phê-sô và xứ Bi-thi-ni (câu 6, 7), thì 

bây giờ lại bảo ông tới thành Phi-líp (câu 10). Trong khám tù, Phao-lô và Si-la hát 

thơ thánh, Đức Chúa Trời làm động đất (câu 25, 26), và Hội Thánh mà hai ông 

sáng lập đã trở thành một trong những chi hội tốt nhứt trong Tân Ƣớc.  

Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-thên  
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Thành Phi-líp ở khu Đông bắc của Hi-lạp, là nơi Phao-lô sáng lập Hội Thánh đầu 

tiên ở Châu-âu. Thành Tê-sa-lô-ni-ca, cách thành Phi-líp chừng 100 dặm về phía 

Tây, là đô thị rộng lớn nhứt xứ Ma-xê-đoan. Hai ông chỉ ở đó ít lâu, nhƣng dắt đem 

đƣợc rất đông ngƣời trở lại tin Chúa (17:1-9).  

Tại Bê-rê (17:10-14), hai ông khiến rất nhiều ngƣời tin Chúa, nhƣng kẻ thù nghịch 

làm cho hai ông phải bỏ đi. 

Tại A-thên (17:13-34), Phao-lô đƣợc tiếp đón đơn bạc hơn hết; đây là quê hƣơng 

của Periclès, Socrate, Démosthène, Platon; là trung tâm triết lý, văn chƣơng, khoa 

học, mỹ thuật; là trụ sở của trƣờng cao đẳng lớn nhứt thế giới thời xƣa; là nơi gặp 

gỡ của các bậc trí thức trên thế giới; nhân dân ở đây hoàn toàn buông mình thờ lạy 

hình tƣợng.  

Tại Cô-rinh-tô (18:1-22) 

Đây là một trong những đô thị chánh yếu của đế quốc La-mã. Phao-lô ở đây 1 năm 

rƣỡi, và thành lập một chi hội lớn (câu 10, 11). 

Đoạn, ông trở về Giê-ru-sa-lem và An-ti-ốt; dọc đƣờng, ông dừng lại tại Ê-phê-sô, 

nơi mà ông đã chú ý tới từ lâu lắm. Trong hành trình truyền giáo thứ nhứt, ông đã 

đi về hƣớng Ê-phê-sô, nhƣng tại thành An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, trên biên giới phía Tây 

xứ Ga-la-ti, ông phải quay về phía Đông vì có giằm xóc vào thịt (GaGl 4:13; IICo 

2Cr 12:2, 7). Trong hành trình thứ hai, ông quả quyết tiến về phía Ê-phê-sô, nhƣng 

Đức Chúa Trời đƣa ông qua phía Bắc, tới thành Trô-ách và xứ Hi-lạp (Cong Cv 

16:6, 7). Rốt lại, bây giờ cửa thành Ê-phê-sô mở ra trƣớc hành trình truyền giáo 

thứ ba của ông  

A-qui-la và Bê-rít-sin  

Phao-lô ở với họ tại Cô-rinh-tô (18:2, 3), và họ cùng đi với ông đến Ê-phê-sô 

(18:18, 19). Trong các hầm mộ, có bi văn ngụ ý rằng Bê-rít-sin thuộc về một gia 

đình cao quí ở La-mã, nhƣng đã bị loại ra khỏi giai cấp mình vì đã lấy một ngƣời 

Do-thái làm chồng. Bà thƣờng đƣợc nhắc tên trƣớc chồng. Chắc bà là một bậc phụ 

nữ có tài năng phi thƣờng. Về sau, tại thành Ê-phê-sô, có một chi hội nhóm họp 

trong nhà họ (RoRm 16:3-5). Mấy năm sau, họ lại ở Ê-phê-sô (IITi 2Tm 4:19).  

Cong Cv 18:23-20:38 -- Hành trình truyền giáo thứ ba của Phao-lô  

Công việc của ông tại Ê-phê-sô (khoảng 54-57 S.C. ) 

Tại đây, Phao-lô làm công việc lạ lùng hơn hết trong tất cả cuộc đời lạ lùng của 

ông. Ê-phê-sô, một đô thị mỹ lệ có 225.000 ngƣời, ở trung tâm đại lộ Đế quốc, từ 

La-mã qua Đông phƣơng, -- đại lộ nầy là xƣơng sống của đế quốc La-mã. 

Rất đông ngƣời vốn thờ nữ thần Đi-anh, trở thành môn đồ Đấng Christ. Các chi hội 

đƣợc sáng lập ở những đô thị trên châu vi 100 dặm (19:10, 26). Chẳng bao lâu, 
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Ê-phê-sô trở thành trung tâm trọng yếu của đạo Đấng Christ.  

Miễu thờ nữ thần Đi-anh  

Đây là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Mất 220 năm mới xây cất xong. Làm 

toàn bằng cẩm thạch trong trẻo hơn hết. Cuộc thờ lạy nữ thần Đi-anh là một "nghi 

lễ hƣ hoại thƣờng xuyên." Ảnh hƣởng của nữ thần nầy về sau tràn vào các chi hội.  

A-bô-lô (18:24-28) 

Một ngƣời Do-thái sanh tại A-léc-xăn-đơ-ri, có khả năng xuất sắc và tài hùng biện. 

Ông trở nên một thủ lãnh có uy tín trong Hội Thánh Cô-rinh-tô (ICo1Cr 3:6) và tại 

Ê-phê-sô (ICo1Cr 16:12). Mấy năm sau, ông còn giúp việc Phao-lô (Tit Tt 3:13). 

A-bô-lô, A-qui-la và Bê-rít-sin là những ngƣời giúp việc Phao-lô rất đắc lực tại 

Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô.  

Những phép lạ đặc biệt tại Ê-phê-sô (Cong Cv 19:11) 

Phao-lô dùng một trƣờng học làm trụ sở (19:9) giảng dạy công khai và từ nhà nầy 

đến nhà kia (20:20), cả ngày lẫn đêm trong 3 năm (20:31) làm nghề riêng để tự túc 

(20:34) thỉnh thoảng đƣợc Đức Chúa Trời giúp đỡ bằng những phép lạ đặc biệt 

(19:11, 12). Và nhƣ vậy, Phao-lô đã lay chuyển đến tận nền móng thành Ê-phê-sô 

hùng mạnh kia. Rất đông ngƣời đƣợc chữa lành bịnh bởi những khăn đã đụng tới 

thân thể Phao-lô. Chính Đức Chúa Trời ở đó mà làm việc. Các thuật sĩ vốn tự khoe 

làm đƣợc phép lạ, cũng kinh khủng đến nỗi đốt hết sách vở (19:19). Chỉ thỉnh 

thoảng Phao-lô mới làm đƣợc phép lạ. Ông làm phép lạ ở Chíp-rơ, Y-cô-ni, Lít-trơ, 

Phi-líp, Ê-phê-sô, Man-tơ và dƣờng nhƣ ở Cô-rinh-tô (ICo1Cr 2:4) và 

Tê-sa-lô-ni-ca (ITe1Tx 1:5) nữa. Nhƣng không có chép Phao-lô làm phép lạ tại 

Đa-mách, Giê-ru-sa-lem, Tạt-sơ, An-ti-ốt, An-ti-ốt (xứ Bi-si-đi) Đẹt-bơ, A-thên 

hoặc La-mã. Phao-lô cũng không thể chữa lành bạn đồng sự yêu dấu của mình, là 

Trô-phim (IITi 2Tm 4:20).  

Phao-lô toan định đi tới La-mã (Cong Cv 19:21) 

Phao-lô đã bắt đầu công việc tại An-ti-ốt, là đầu phía Đông của "xƣơng sống" đế 

quốc La-mã; bây giờ ông đã làm xong công việc lớn lao hơn hết tại Ê-phê-sô, đã 

rao truyền truyện tích Đấng Christ khắp cả Tiểu-Á-tế á và Hi-lạp. Vậy, ông toan 

định đi qua đầu phía Tây của đế quốc sau khi tới Giê-ru-sa-lem để giúp ích ngƣời 

ta; thật ông ít ngờ rằng mình sẽ đi tới La-mã nhƣ một tù nhân bị xiềng xích 

(28:20).  

Phao-lô lại viếng thăm xứ Hi-lạp (20:1-15;) 

Ông từ giã thành Ê-phê-sô nhằm tháng 6, năm 57 S.C. (ICo1Cr 16:18). Ông ở xứ 

Ma-xê đoan suốt mùa hạ và mùa thu (ICo1Cr 16:5-8). Ông ở Cô-rinh-tô 3 tháng 

mùa đông (ICo1Cr 16:6). Rồi ông trở về qua xứ Ma-xê-đoan (Cong Cv 20:3), và từ 

thành Phi-líp đáp tàu ra đi, nhằm tháng tƣ, năm 58 S.C. (20:6). Nhƣ vậy, ông ở 
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Hi-lạp gần 1 năm. Đây có lẽ là lúc ông đi tới I-ly-ri (RoRm 15:19). 

Bốn thơ tín quan trọng của Phao-lô đã đƣợc viết ra trong thời gian nầy: thơ I 

Cô-rinh-tô viết tại Ê-phê-sô, thơ II Cô-rinh-tô viết tại xứ Ma-xê-đoan; thơ Ga-la-ti 

mà ngƣời ta cho là cũng viết trong khoảng nầy; và thơ Rô-ma viết tại Cô-rinh-tô.  

Lời từ giã các trƣởng lão của chi hội Ê-phê-sô (Cong Cv 20:17-38) 

Đây là những lời rất êm ái. Ông không hề trông mong lại gặp họ (câu 25). Nhƣng 

chƣơng trình của ông đã thay đổi, và ông thật đã trở lại gặp họ. 

Tới đây chấm dứt 3 hành trình truyền giáo gồm một khoảng chừng 12 năm (từ 45 

đến 57 S.C.), và nhờ cuộc truyền giáo đó mà dòng lịch sử đã biến cải. Nhiều trung 

tâm quan trọng của đạo Đấng Christ đã mọc lên ở hầu khắp các đô thị Tiểu-Á-tế-á 

và Hi-lạp, tại chính trung tâm của thế giới mà ngƣời ta đƣợc biết thời đó.  

21:1-16 -- Hành trình của Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem  

Một mục đích của hành trình nầy là để trao số tiền ông đã quyên đƣợc nơi các chi 

hội dân ngoại ở Hi-lạp và Tiểu-Á-tế-á để giúp các thánh đồ nghèo tại 

Giê-ru-sa-lem (Cong Cv 24:17; RoRm 15:25, 26; ICo1Cr 16:1-4; IICo 2Cr 8:10; 

9:1-15). Đây là một số tiền quyên lớn. Ông đã để hơn một năm mới quyên đƣợc 

chừng ấy. Đó là một cách tuyệt vời bày tỏ tinh thần bác ái, để khuyến khích tình 

yêu thƣơng trong Đấng Christ giữa ngƣời Do-thái và ngƣời dân ngoại. 

Một mục đích khác của hành trình nầy là để làm theo một lời thề (Cong Cv 21:23, 

24). Cũng vì cớ một lời thề, ông đã tới thành Giê-ru-sa-lem, sau khi chấm dứt hành 

trình thứ hai (18:18). Ông đã thốt những lời thề ấy để tỏ cho ngƣời Do-thái biết 

điều nầy: Dầu ông dạy ngƣời dân ngoại rằng họ có thể trở nên tín đồ Đấng Christ 

mà không cần phải giữ luật pháp của Môi-se, nhƣng là ngƣời Do-thái, ông vẫn sốt 

sắng giữ theo mọi luật pháp của ngƣời Do-thái. 

Ngay từ lúc mới lên đƣờng, ngƣời ta đã khuyên ông đừng đi. Tại mỗi thành, Đức 

Thánh Linh đã cảnh cáo ông (20:23). Tại Ty-rơ, ông cũng đƣợc họ khuyên đừng đi 

(21:4) tại Sê-sa-rê, đang khi ông ở nhà Phi-líp, thì lời cảnh cáo đƣợc lặp lại hết sức 

rõ ràng, mạnh mẽ (20:10, 11). Cả đến Lu-ca cũng nài xin ông chớ đi (21:12). 

Nhƣng tâm trí Phao-lô đã quyết định rồi, dầu phải chết cũng vậy (21:13). Tại sao 

Đức Chúa Trời cảnh cáo ông nhƣ thế? Có thể rằng Phao-lô đã lầm lẫn, và Đức 

Chúa Trời cố bảo cho ông tự biết mình đã lầm lẫn chăng? Hay là Đức Chúa Trời 

đang thử thách ông? Hay là Ngài đang dự bị ông? Phải chăng Phao-lô có lẽ đã nghĩ 

rằng sự tuận đạo của ông tại Giê-ru-sa-lem sẽ là một tuyệt điểm thích đáng ở chính 

nơi ông đã làm cho nhiều tín đồ phải chết vì Danh Chúa? 

Bản đồ số 57  

21:17-23:30 -- Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem  

Ông tới đó khoảng tháng 6, năm 58 S.C. (20:16). Đây là lần thứ năm mà Kinh 

Thánh chép ông thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem sau khi trở lại tin Chúa. Trong 
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những năm giữa mấy cuộc thăm viếng nầy, ông đã dắt đem rất đông ngƣời dân 

ngoại trở lại tin theo Đấng Christ, nên bọn ngƣời Do-thái không tin Chúa càng 

ngày càng ghét ông. 

Sau khi Phao-lô ở Giê-ru-sa-lem gần một tuần lễ và làm xong lời thề nguyện trong 

Đền thờ, thì có mấy ngƣời Do-thái nhận ra ông. Chúng bèn la lên, và liền ngay đó, 

đám dân hùng hổ xông vào ông nhƣ một bầy thú dữ. Bọn lính La-mã kéo tới nơi 

vừa kịp cứu ông khỏi bị chúng đánh chết. 

Trên thềm của lâu đài La-mã, là nơi 28 năm trƣớc, Phi-lát đã lên án xử tử Đức 

Chúa Jêsus, Phao-lô đƣợc quân lính ƣng thuận, bèn cất tiếng giảng cho dân chúng. 

Ông thuật truyện Đấng Christ hiện ra với mình trên đƣờng đi Đa-mách. Chúng 

lắng tai nghe cho đến khi ông dùng chữ "dân ngoại," thì lại nổi lên hỗn loạn. 

Ngày hôm sau, các Sĩ quan La-mã đƣa Phao-lô tới trƣớc tòa Công luận của dân 

Do- thái để xét xem tội trạng ở đâu. Chính tòa Công luận nầy đã đóng đinh Đức 

Chúa Jêsus vào Thập tự giá; trƣớc kia, Phao-lô có chơn trong tòa Công luận nầy; 

chính tòa Công luận nầy đã ném đá chết Ê-tiên và đã hết sức cố gắng đè bẹp Hội 

Thánh. Chẳng mất chốc, tòa Công luận đã ồn ào, sôi nổi. Phao-lô sắp bị chúng xâu 

xé, thì bọn lính dẫn ông trở về đồn. 

Đêm đó, trong đồn, Chúa đứng bên Phao-lô và quả quyết với ông rằng Ngài sẽ gặp 

ông tại La-mã (23:11). Phao-lô thƣờng tỏ ý hy vọng đi tới La-mã (RoRm 1:13). Tại 

Ê-phê-sô, ông đã quyết định làm việc ấy (Cong Cv 19:21) sau khi thăm viếng 

Giê-ru-sa-lem; tuy nhiên, ông không biết chắc mình còn sống mà từ Giê-ru-sa-lem 

ra đi chăng (RoRm 15:31, 32). Nhƣng từ nay trở đi, thì chắc lắm, CHẮC LẮM, vì 

ĐC CHÚA TRžI ĐÃ PHÁN nhƣ vậy. 

Ngày hôm sau, ngƣời Do-thái lại toan mƣu rình giết ông nữa. Dân chúng điên 

cuồng, sôi nổi. Phải có 70 lính kỵ mã, 200 lính bộ và 200 lính cầm giáo, mới đƣa 

đƣợc ông ra khỏi thành, mà lại phải đƣa ban đêm.  

Cong Cv 23:31-26:32 -- Phao-lô ở thành Sê-sa-rê  

2 năm, từ mùa hạ năm 58 S.C. tới mùa thu năm 60 S.C.  

Một tuần lễ trƣớc, Phao-lô đã ở Sê-sa-rê, tại nhà Phi-líp, trên đƣờng đi 

Giê-ru-sa-lem. Một tiên tri, tên là A-ga-bút, đã từ Giê-ru-sa-lem tới đây cảnh cáo 

Phao-lô (21:8-14). 

Sê-sa-rê là kinh thành La-mã tại xứ Giu-đê. Đây là nơi Đức Chúa Trời lựa chọn để 

tiếp nhận ngƣời dân ngoại đầu tiên vào Hội Thánh, tức là Cọt-nây, sĩ quan của 

quân đội La-mã; việc nầy xảy ra khoảng 20 năm trƣớc. 

Trong thành phố La-mã quan trọng hơn hết trên đất Pa-lét-tin đó, Phao-lô đã ở hai 

năm với tƣ cách một tù nhân tại dinh quan Thống đốc La-mã (23:35), song đƣợc 

đặc ân tiếp khách. Thật là một cơ hội quí báu để rao truyền Đấng Christ cho ngƣời 

ta biết!  

Phao-lô trƣớc mặt Phê-lít (24:1-27) 
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Phê-lít làm thống đốc La-mã tại xứ Pa-lét-tin lâu năm. Ông biết ít nhiều về tín đồ 

Đấng Christ, vì có rất đông tín đồ ở dƣới quyền cai trị của ông. Bây giờ ông phải 

ngồi xét xử một giáo sƣ Tin Lành có tên tuổi hơn hết. Phao-lô đã làm cho Phê-lít 

cảm xúc sâu xa. Phê-lít thƣờng cho kêu ông tới. Nhƣng tánh tham tiền đã ngăn trở 

Phê-lít tiếp nhận Đấng Christ, hoặc phóng thích Phao-lô (câu 26). Đơ-ru-si là em 

gái của c-ríp-ba (25:13).  

Phao-lô trƣớc mặt Phê-tu (25:1-12) 

Phê-tu kế chức Phê-lít làm Thống đốc (60 S.C.). Ngƣời Do-thái vẫn còn toan mƣu 

giết Phao-lô. Dầu Phê-tu tin quyết Phao-lô vô tội, nhƣng vẫn sẵn sàng trao ông cho 

ngƣời Do-thái, Phao-lô biết rằng trao nhƣ vậy là ông phải chết. Vậy, Phao-lô đòi 

ứng hầu Sê-sa; là công dân La-mã, ông có quyền đòi điều ấy, và Phê-tu phải ƣng 

chịu. 

Phao-lô có quyền công dân La-mã chắc vì cha của ông đã có công trạng gì với nhà 

nƣớc. Quyền công dân ấy đã nhiều lần cứu mạng ông.  

Phao-lô trƣớc mặt Ạc-ríp-ba (25:13-26:32) 

c-ríp-ba nầy chính là Hê-rốt c-ríp-ba II, con trai của Hê-rốt c-ríp-ba I, ngƣời 16 

năm trƣớc đã giết Gia-cơ (12:2). Ông là cháu nội của Hê-rốt Antipas , ngƣời đã 

giết Giăng Báp-tít và chế nhạo Đấng Christ, và là chắt nội của Hê-rốt đại vƣơng đã 

tàn sát con trẻ thành Bết-lê-hem trong khi cố sức giết Đấng Christ. Ông thuộc về 

gia tộc sát nhân đó, làm vua một miền ở biên giới Đông bắc xứ Pa-lét-tin, và bây 

giờ đƣợc mời tới phụ giúp Phê-tu. 

Bê-rê-nít là em gái của ông, nhƣng chung sống với ông nhƣ một ngƣời vợ. Bà có 

sắc đẹp phi thƣờng, và đã lấy hai đời vua, rồi quay về làm vợ của anh ruột mình. 

Về sau, bà trở thành vợ bé của hoàng đế Vespasien và hoàng đế Titus.  

Hãy suy nghĩ về Phao-lô tự bào chữa trƣớc một cặp vợ chồng dƣờng ấy! 

Dầu vậy, c-ríp-ba đã chịu cảm động sâu xa (26:28). Ngƣời đối với trí óc xác thịt và 

ngoại đạo của Phê-tu, thì sự sống lại từ trong kẻ chết là không thể tƣởng tƣợng 

đƣợc, nên ông kêu lên rằng chắc Phao-lô điên (26:24). 

Họ đều đồng ý rằng Phao-lô hoàn toàn vô tội (26:31).  

Lu-ca  

Dầu không ở trong khám tù, nhƣng ở với Phao-lô tại Sê-sa-rê (chú ý chữ "chúng 

ta" ở 21:17, 18; 27:1). Ngƣời ta cho rằng việc nầy xảy ra đang khi Lu-ca viết sách 

Tin Lành (LuLc 1:1-3). Hai năm ở tại Sê-sa-rê cho ông có cơ hội viếng thăm thành 

Giê-ru-sa-lem ít lâu, và có lẽ cả xứ Ga-li-lê nữa, để trò chuyện với tất cả các Sứ đồ 

và các đồng bạn của Đức Chúa Jêsus từ lúc đầu mà ông gặp đƣợc; nhờ đó, ông 

thâu lƣợm đƣợc những chi tiết chánh xác về Đức Chúa Jêsus. Ma-ri, mẹ của Ngài, 

có lẽ còn sống, và chính bà đã thuật cho Lu-ca nghe về sự giáng sanh và thời thơ 

ấu của Đức Chúa Jêsus cùng nhiều biến cố khác trong đời Ngài.  
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27:1-28:15 -- Hành trình của Phao-lô tới La-mã  

Bắt đầu lúc mới sang thu, năm 60 S.C.. Ba tháng mùa đông ở đảo Man-tơ. Tới 

La-mã đầu mùa xuân năm 61 S.C.. 

Ông đã đáp ba chiếc tàu: Một từ Sê-sa-rê tới My-ra, một từ My-ra tới Man-tơ, và 

một từ Man-tơ tới Bu-xô-lơ. 

Khi từ My-ra ra đi ít lâu, họ gặp gió ngƣợc hung hăng, bị cuốn khỏi thủy đạo, và 

sau nhiều ngày, khi đã tuyệt vọng, thì Đức Chúa Trời (2 năm trƣớc, tại 

Giê-ru-sa-lem, Ngài đã bảo Phao-lô rằng Ngài sẽ gặp ông tại La-mã -- 23:11) bây 

giờ lại hiện ra với ông mà quả quyết sẽ làm thành lời Ngài phán (27:24). và Ngài 

thật đã làm thành.  

28:16-31 -- Phao-lô tại La-mã  

La-mã là đô thị "nữ hoàng" của trái đất, là trung tâm của lịch sử. Trải qua 2000 

năm (từ thế kỳ thứ 2 T.C. đến thế kỷ thứ 18 S.C.), nó là cƣờng quốc bá chủ thế 

giới. Hiện nay còn đƣợc gọi là "Thành Đời Đời." Thời ấy dân số tới 1 triệu rƣỡi 

ngƣời, mà một nửa là tôi mọi. La-mã là thủ đô của một đế quốc rộng 3000 dặm từ 

Đông qua Tây, và 2000 dặm từ Nam chí Bắc, dân số 120 triệu. 

Phao-lô ở La-mã rất ít là 2 năm (28:30). Dầu là tù nhân, nhƣng ông đƣợc phép ở 

trong căn nhà thuê, có lính canh (28:16), đƣợc tự do tiếp khách và giảng dạy về 

Đấng Christ. Đã có nhiều tín đồ ở đó (hãy xem lời chào thăm của ông ở thơ 

Rô-ma, đoạn 16, viết 3 năm trƣớc). Hai năm của Phao-lô ở kinh thành La-mã đƣợc 

kết quả lớn lao, có ảnh hƣởng đến cả cung vua (Phi Pl 4:23). Đang khi ở đó, ông đã 

viết các thơ Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Phi-lê-môn, và có lẽ thơ Hê-bơ-rơ nữa. 

Bản đồ số 58 -- Hành trình của Phao-lô tới thành La-mã  

Những ngày sau rốt của Phao-lô  

Ngƣời ta thƣờng nhìn nhận rằng Phao-lô đã đƣợc phóng thích, khoảng năm 63 

hoặc 64 S.C.. Ta không biết ông có cứ đi đến xứ Y-pha-nho theo nhƣ đã toan định 

(Cong Cv 15:28) hay không. Theo truyền thoại, thì ông đã đi. Nhƣng nếu có đi, thì 

cũng chẳng ở đó lâu. Dƣờng nhƣ ông đã trở lại Hi-lạp và Tiểu-Á-tế-á, khoảng năm 

65 đến 67 S.C., trong thời gian đó ông viết thơ Ti-mô-thê và thơ Tít. Rồi ông lại bị 

bắt và lại bị đƣa về La-mã, rồi bị chém đầu khoảng năm 67 S.C..  

Tóm tắt đời sống của Phao-lô  

(Thử phỏng định các niên hiệu ) 

Trƣớc hết, Phao-lô xuất hiện với tƣ cách một tay hung hăng, dữ tơn, bắt bớ tín đồ 

Đấng Christ, và quả quyết bôi xóa Danh Jêsus. Chắc ông nghĩ rằng sự sống lại của 

Đức Chúa Jêsus từ trong kẻ chết chỉ là một truyện bịa. 

Rồi trên đƣờng đi Đa-mách, ông bị đánh ngã dƣờng nhƣ bởi tiếng sét từ trời. Chính 

Đức Chúa Jêsus hiện ra và phán với ông (khoảng năm 32 S.C.) 

Từ lúc đó trở đi, ông là một ngƣời biến cải. Với sự sốt sắng và tận tụy vô song 
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trong lịch sử, ông đi lên, đi xuống trên các đại lộ của đế quốc La-mã mà kêu la 

rằng: "Đức Chúa Jêsus thật đã sống lại từ trong kẻ chết. Quả thật vậy, quả thật vậy, 

Quả Thật Vậy, Ngài đã sống lại, Ngài đã sống lại, Ngài Đã Sống Lại! " 

Tại Đa-mách, chúng cố giết ông. Ông bèn vào xứ A-ra-bi. Rồi ông trở lại 

Đa-mách. Ông cũng trở lại Giê-ru-sa-lem (khoảng năm 35 S.C.). Chúng cố giết 

ông. Rồi ông đi Tạt-sơ, ở đó 6, 7 năm. 

Ông tới An-ti-ốt (khoảng 42 đến 44 S.C.). Ông lên Giê-ru-sa-lem (khoảng 44 

S.C.), đem theo tiền quyên giúp các tín đồ nghèo. Rồi ông trở về An-ti-ốt. 

Hành trình truyền giáo thứ nhứt (khoảng 45 đến 48 S.C.). Ông trải qua xứ Ga-la-ti, 

ghé các thành An-ti-ốt (miền Bi-si-đi), Y-cô-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ. Rồi trở về 

An-ti-ốt. 

Dự hội nghị tại Giê-ru-sa-lem về vấn đề tín đồ dân ngoại có phải chịu phép cắt bì 

hay không? (khoảng 50 S.C.). 

Hành trình truyền giáo thứ hai (khoảng 50 đến 53 S.C.). Ông trải qua xứ Hi-lạp, 

ghé các thành Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-thên, Cô-rinh-tô. Rồi trở về 

Giê-ru-sa-lem và An-ti-ốt. 

Hành trình truyền giáo thứ ba (khoảng 54 đến 57 S.C.). Ông ghé thành Ê-phê-sô và 

trải qua xứ Hi-lạp. 

Ông đi Giê-ru-sa-lem năm 58 S.C., đem theo số tiền quyên lớn. 

Tại Sê-sa-rê (năm 58-60 S.C.), ông là tù nhân trong dinh quan Thống đốc. 

Tại La-mã (năm 61-63), ông vẫn là tù nhân. Tới đây, sách Công vụ các sứ đồ chấm 

hết. 

Ông trở lại Hi-lạp và Tiểu-Á-tế-á, khoảng năm 65-66 S.C.. 

Bị chém đầu tại La-mã, khoảng năm 67 S.C.. 

Chức vụ ông kéo dài chừng 35 năm. Trong 35 năm ấy, ông dắt đem vô số ngƣời 

đến cùng Đấng Christ và sáng lập Hội Thánh ở phần nhiều đô thị trọng yếu. 

Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời làm những phép lạ để giúp đỡ ông. Ông đã bị bắt bớ 

ở hầu hết các thành. Nhiều lần họ bao vây ông và toan giết ông đi. Ông bị đánh 

đập, quất bằng roi, cầm tù, ném đá và đuổi từ thành nầy đến thành kia. Trên hết 

mọi sự đó, còn có "giằm xóc vào thịt" (IICo 2Cr 12:5-10). Sự đau đớn, khổ nạn của 

ông hầu nhƣ không tƣởng tƣợng đƣợc. Chắc thân thể ông phải cứng mạnh nhƣ sắt. 

Đức Chúa Trời chắc đã dùng quyền phép siêu nhiên để giữ vẹn mạng sống của 

ông. 

============================ 

 

Thơ Rô-ma  

Tánh chất căn bản của công việc Đấng Christ  

Nền tảng của địa vị loài ngƣời trƣớc mặt Đấng Tạo Hóa  

Theo ý kiến nhiều ngƣời, thì thơ Rô-ma là sách quan trọng hơn hết trong Kinh 
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Thánh sau 4 sách Tin Lành, vì nó là bài Phao-lô giải thích đầy đủ về cách ông hiểu 

biết tánh chất của Tin Lành, và vì Phao-lô đƣợc Đức Chúa Trời lựa chọn đứng đầu 

những nhà giải thích Tin Lành. Ông Coleridge gọi thơ Rô-ma là "Tác phẩm sâu 

nhiệm hơn hết từng có xƣa nay." 

Khó hiểu. Chúng ta thƣờng nghĩ rằng thơ Rô-ma khó hiểu. Có hai lý do khiến ta 

nghĩ nhƣ vậy. Một là bút pháp của Phao-lô. Ông có thói quen bắt đầu một câu, rồi 

đi ra ngoài đề, ra ngoài đề mãi, đền nỗi trong một vài trƣờng hợp, các câu văn 

không thay đổi ý tƣởng vừa mới bày tỏ, mà lại thay đổi một ý tƣởng bày tỏ ở trƣớc 

xa, làm cho ta khó tìm thấy mạch lạc. Còn lý do khác là thơ Rô-ma giải luận một 

vấn đề mà đối với chúng ta thì không thành vấn đề chi hết, nhƣng đƣơng thời ấy thì 

là một vấn đề linh động, nóng hổi: Ấy là ngƣời dân ngoại có thể trở thành tín đồ 

Đấng Christ mà không cần trở lại đạo Do-thái chăng? Chúng ta thƣờng nghĩ rằng 

đạo Đấng Christ là một đạo của dân ngoại, vì rất ít ngƣời Do-thái tin theo Ngài. 

Nhƣng lúc đầu đạo Đấng Christ là đạo của ngƣời Do-thái, và một số thủ lãnh 

Do-thái có thế lực đã quyết định phải cứ giữ nguyên nhƣ vậy. 

Bối cảnh của thơ Rô-ma là ngƣời Do-thái thƣờng tin rằng luật pháp của Môi-se có 

tánh cách chung kết để bày tỏ ý chỉ Đức Chúa Trời và bổn phận loài ngƣời; bối 

cảnh ấy lại cũng là ngƣời Do-thái nhấn mạnh rằng ngƣời dân ngoại muốn trở nên 

tín đồ Đấng Christ, thì phải chịu phép cắt bì và vâng giữ luật pháp Môi-se. Vậy, 

vấn đề nầy vấn vƣơng tâm trí mọi ngƣời. Phép cắt bì là một nghi lễ trong thân thể, 

đƣợc coi nhƣ lễ đầu tiên để nhập quốc tịch Do-thái. 

Phao-lô nhấn mạnh đặc biệt rằng sự xƣng loài ngƣời là công bình trƣớc mặt Đức 

Chúa Trời không căn cứ trên luật pháp Môi-se, nhƣng trên lòng thƣơng xót của 

Đấng Christ. Đây không phải là một vấn đề luật pháp chi hết, vì loài ngƣời, nhơn 

cớ bổn tánh tội lỗi của mình, không thể nào sống đúng theo luật pháp Đức Chúa 

Trời -- vả, luật pháp là cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài. Nhƣng 

đây hoàn toàn là vì Đấng Christ tha thứ tội lỗi ngƣời ta nhơn cớ lòng nhơn ái của 

Ngài. Trong lời phân tích trên kia, địa vị loài ngƣời ở trƣớc mặt Đức Chúa Trời 

chẳng tùy thuộc việc họ đã làm hoặc có thể làm cho mình, song tùy thuộc việc 

Đấng Christ đã làm cho họ. Vậy nên Đấng Christ có quyền đƣợc mọi ngƣời phục 

tùng, trung thành sùng kính một cách tuyệt đối và hết lòng. 

Niên hiệu và cơ hội của thơ tín nầy. Mùa đông năm 57-58 S.C.. Phao-lô đang ở 

thành Cô-rinh-tô, lúc chấm dứt hành trình truyền giáo thứ ba và gần đi 

Giê-ru-sa-lem, đem theo số tiền lớn quyên giúp các thánh đồ nghèo. Một bà tên là 

Phê-bê, ở Xen-cơ-rê, là một vùng ngoại châu thành Cô-rinh-tô, đáp tàu đi La-mã 

(RoRm 16:1-2). Phao-lô bèn nhơn cơ hội đó mà nhờ bà đem thơ nầy. Khắp đế 

quốc La-mã không có bƣu chánh, trừ ra cho công vụ. Theo nhƣ ta đƣợc biết, thì 

mãi sau đây mới có bƣu chánh. Thời ấy, những thơ riêng phải do bạn hữu hoặc 

hành khách bất thần đem đi. Tít đem thơ II Cô-rinh-tô. Ti-chi-cơ đem thơ Ê-phê-sô 

và thơ Cô-lô-se. Ô-nê-sim đem thơ Phi-lê-môn. 
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Mục đích của thơ nầy. Để tỏ cho anh em ở La-mã biết rằng ông đang đi đƣờng. Lại 

nữa, Phao-lô viết thơ nầy trƣớc khi Đức Chúa Trời bảo ông rằng Ngài sẽ gặp ông 

tại La-mã (Cong Cv 23:11), và ông chƣa cảm biết chắc chắc rằng mình sẽ còn sống 

mà đi khỏi Giê-ru-sa-lem (RoRm 15:31). Trong trƣờng hợp nầy, dƣờng nhƣ thuận 

hiệp cho ông, là Sứ đồ của dân ngoại, để lại tại thủ đô của thế giới dân ngoại một 

tác phẩm giải thích cách ông hiểu biết tánh chất của công việc Đấng Christ. 

Hội Thánh tại La-mã. Phao-lô chƣa hề tới đó. Ba năm sau khi viết thơ tín nầy, ông 

mới tới đó. Có lẽ nguyên điểm của chi hội nầy gồm những ngƣời La-mã đã ở thành 

Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:10). Trong khoảng 28 năm kế 

tiếp, nhiều tín đồ Đấng Christ ở những miền khác nhau thuộc Đông phƣơng, vì lý 

do nầy hoặc lý do khác, đã di cƣ tới kinh thành La-mã; một số tín đồ ở đó đã do 

Phao-lô dắt đƣa tin Chúa và là bạn thiết của ông (xem đoạn 16). Phi-e-rơ chƣa có ở 

đó. Ông chỉ tới đó sau Phao-lô. Nếu ông có ở đó khi Phao-lô viết thơ nầy, thì 

Phao-lô không nhắc đến tên ông trong lời chào thăm, há chẳng kỳ lạ lắm sao? Việc 

Phi-e-rơ sáng lập Hội thánh tại La-mã và làm giám mục ở đó 25 năm, chỉ là truyện 

hoang đƣờng, do ngƣời ta bịa đặt để binh vực những quyền lợi riêng.  

RoRm 1:1-2:39-- Cả Thế Giới Cần Đến Tin-Lành  

Cả loài ngƣời mắc tội (1:1-32). Câu văn thứ nhứt rất dài (câu 1-7), tóm tắt cuộc đời 

của Phao-lô: Đức Chúa Jêsus đƣợc các tiên tri dự ngôn, đã sống lại từ trong kẻ 

chết, và sai Phao-lô đi rao truyền Danh Ngài cho muôn dân. Rồi Phao-lô tỏ ý mong 

ƣớc đến La-mã từ lâu (câu 9-15). Ông bị ngăn trở, chƣa đến đó đƣợc, vì còn phải 

rao truyền Tin Lành ở những khu vực khác chƣa đƣợc nghe (15:20). Ông không hổ 

thẹn về Tin Lành (câu 16-17), ngay cả ở La-mã, là cái vực sâu xấu xa, hƣ hoại 

nhƣng "mạ vàng" và kiêu hãnh. Sự bại hoại kinh khủng của loài ngƣời, mô tả ở câu 

18-32, đã xuống tới cực độ tại kinh thành La-mã. Đặc biệt là sự buông theo nhục 

dục (câu 26-27). 

Gồm cả ngƣời Do-thái (2:1-29). Bức tranh khủng khiếp của Phao-lô mô tả địa vị 

tội lỗi của loài ngƣời gồm cả ngƣời Do-thái, mặc dầu họ là dân của Đức Chúa Trời, 

vì họ phạm hầu hết mọi tội lỗi thông thƣờng của loài ngƣời. "Ai" (câu 1) gồm hết 

thảy chúng ta. Không phải là mỗi ngƣời làm mọi việc ghi chép ở 1:29-31. Đó là 

bức tranh mô tả toàn thể loài ngƣời. Nhƣng mỗi ngƣời chúng ta có phạm một vài 

điều ghi chép ở đó. "Xét đoán những việc kín nhiệm của loài ngƣời" (câu 16). 

Ngày đó, Ngài sẽ xét xử bổn tánh kín giấu trong lòng, chớ không xét xử theo 

chủng tộc. 

* * * 

Thơ Rô-ma 2 

3:1-31 -- ĐẤNG CHRIST Là Vãn Hồi Tế Chuộc Tội Loài Ngƣời  

Tại sao có ngƣời Do-thái? (câu 1:20). Nếu về tình trạng tội lỗi, họ chung một địa vị 

với mọi dân tộc khác trƣớc mặt Đức Chúa Trời, thì tại sao lại cần phải có dân tộc 
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Do-thái? Đáp rằng: Để họ nhận lãnh các sấm ngữ của Đức Chúa Trời và mở đƣờng 

cho Đấng Christ ngự đến. 

Dƣới quyền của Đức Chúa Trời, dân tộc Do-thái đã đƣợc thành lập để phụng sự 

một mục đích đặc biệt, là thực hiện kế hoạch từ lâu đời của Đức Chúa Trời khiến 

cho loài ngƣời đƣợc cứu chuộc. Nhƣng đó chẳng có nghĩa là trƣớc mắt Đức Chúa 

Trời, họ có tâm chất tốt lành hơn các dân tộc khác. Một trong những mục đích của 

luật pháp là khiến ngƣời ta hiểu rằng họ là tội nhân (câu 20), cần một Cứu Chúa. 

Đấng Christ là Vãn hồi tế (câu 21-31). Trong bổn tánh đời đời của các sự vật, vì tội 

lỗi là tội lỗi, phải là phải và Đức Chúa Trời là công bình, nên không thể có sự 

thƣơng xót ở ngoài sự công bình. Tội lỗi phải bị hình phạt. Trong Thân vị Đấng 

Christ, Đức Chúa Trời đã mang lấy sự hình phạt tội lỗi loài ngƣời. Vậy nên Ngài 

có thể tha thứ tội lỗi loài ngƣời, và kể những ai cảm kích tiếp nhận Tế lễ của Cứu 

Chúa là có chính sự công bình của Cứu Chúa: Sự công bình của Cứu Chúa đƣợc kể 

là của họ.  

4:1-25-- Trƣờng Hợp Của Áp-ra-ham  

Trƣờng hợp nầy đƣợc nêu lên vì những kẻ đề xƣớng dân ngoại phải vâng giữ luật 

pháp đã dựa sự đòi hỏi làm phép cắt bì trên lời hứa ban cho Áp-ra-ham, tức là cho 

dòng dõi ông; vậy, nếu ai không phải dòng dõi của Áp-ra-ham do sanh đẻ, thì phải 

nhờ phép cắt bì mà trở nên dòng dõi của ông. Phao-lô giải thích rằng lời hứa đƣợc 

ban cho vì cớ đức tin của Áp-ra-ham, khi ông chƣa chịu phép cắt bì, và kẻ kế tự 

ông chính là ngƣời có đức tin giống nhƣ vậy, chớ không phải những kẻ chịu phép 

cắt bì. Điểm vĩ đại trong đời sống của Áp-ra-ham là đức tin của ông, chớ không 

phải phép cắt bì mà ông đã chịu.  

5:1-21-- Đấng Christ Và A-đam  

Phao-lô dựa vào sự duy nhất của loài ngƣời trong A-đam mà minh luận rằng sự 

chết của Đấng Christ có hiệu lực đền bồi tội lỗi loài ngƣời. 

Ngƣời phản đối thƣờng nói rằng: "Một ngƣời chịu chết vì nhiều ngƣời thể nào 

đƣợc?" Một ngƣời có thể chết thế một ngƣời khác, -- nhƣ vậy còn có phần công 

bình. Nhƣng một Ngƣời chết để phu phỉ án phạt đáng phải giáng trên muôn triệu 

ngƣời, thì thậm vô lý! 

Phao-lô đáp rằng ngƣời ta không đáng trách vì là tội nhân. Họ đã sanh ra nhƣ vậy, 

và không liên quan gì với sự sanh ra họ. Họ cũng không đƣợc hỏi ý kiến xem mình 

có muốn ra đời chăng? Họ chỉ thức dậy và thấy mình ở trong một thân thể với một 

bổn tánh tội lỗi. Nhƣng Phao-lô nói rằng ngƣời sáng lập nhân loại, là A-đam, 

không đƣợc sanh ra cách đó. Khởi đầu ông chẳng có một bổn tánh tội lỗi đâu. 

Khi giải thích giáo lý Đấng Christ đền chuộc tội lỗi, Phao-lô không để Ngài đối 

chiếu với mỗi cá nhân chúng ta, song để Ngài đối chiếu với tổ tông loài ngƣời. 

A-đam là tổ tông thiên nhiên của loài ngƣời. Còn Đấng Christ là Tổ tông thiêng 

liêng. Việc tổ tông nầy làm, thì Tổ tông kia phá đi. Tội lỗi của một ngƣời gây cho 
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cả loài ngƣời bị hƣ mất. Vậy, sự chết của một Ngƣời đủ khiến cho mọi ngƣời thoát 

khỏi tình trạng hƣ mất.  

6:1-23-- Vậy, Cái Gì Là Cớ Tích Cho Ta Sống Thiện Hảo?  

Nều Đấng Christ tha thứ tội lỗi chúng ta và ta chẳng còn ở dƣới luật pháp nữa, thì 

tại sao ta chẳng cứ ở trong tội lỗi? Cứ phạm tội đi, thì Đấng Christ sẽ cứ tha thứ. 

Phao-lô đáp rằng không thể tƣởng tƣợng một điều nhƣ vậy. Đấng Christ đã chịu 

chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Sự tha thứ của Ngài cốt để khiến chúng ta gớm 

ghét tội lỗi mình. 

Chúng ta không thể vừa làm tôi tớ tội lỗi, vừa làm tôi tớ Đấng Christ. Phải chọn 

bên nầy hoặc bên kia. Không thể nào vừa sống trong tội lỗi, vừa đẹp lòng Đấng 

Christ. 

Ấy chẳng có nghĩa là chúng ta có thể toàn thắng hết thảy tội lỗi của mình, và có thể 

không cần đến sự thƣơng xót của Ngài nữa. Song thật có nghĩa rằng có hai cách 

sống khác hẳn nhau: Cách sống theo Đấng Christ và cách sống theo tội lỗi. Trong 

lòng, chúng ta thuộc về bên nầy hoặc bên kia, chớ không thể thuộc về cả hai bên. 

Đấng Christ là hiện thân trọn vẹn của luật pháp Đức Chúa Trời, làm nảy trong ta 

cái cớ tích và cung cấp cho ta cái quyền năng để cứ chiến đấu cho tới khi chính 

mình đạt tới bậc thánh khiết trọn vẹn, -- bởi ân điển Ngài, đến cuối cùng, bậc thánh 

khiết nầy sẽ là của chúng ta.  

7:1-25-- Tại Sao Có Luật Pháp?  

Nếu chúng ta không ở dƣới luật pháp nữa, thì ban bố luật pháp làm chi? Luật pháp 

không đƣợc ban bố nhƣ một kế hoạch cứu rỗi, nhƣng nhƣ một biện pháp trù bị để 

dạy cho loài ngƣời thấy mình cần có một Cứu Chúa, để khiến ta biết phân biệt điều 

phải và điều quấy. Khi nào ta nhận biết mình hoàn toàn yếu đuối, thì mới mong 

ƣớc có một Cứu Chúa. 

Cuộc giao tranh giữa bổn tánh xác thịt và bổn tánh thiêng liêng (câu 14-25). Chúng 

ta tự hỏi đây có phải bức tranh mô tả chính cuộc giao chiến trong lòng của Phao-lô 

chăng? Ở ICo1Cr 4:4, ông nói rằng: "Tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội." 

Nhƣng chắc ông phải cảm thấy trong bổn tánh mình có những sức thúc đẩy mạnh 

mẽ mà mình phải giao tranh ác liệt không ngừng. Bằng không, ông chẳng bao giờ 

có thể viết mấy lời nầy. Ông tri ân Đấng Christ, khôn nói nên lời, vì Ngài đã giải 

cứu ông khỏi cái yếu tố mà ông cảm biết mình không có quyền lực chống lại đó. 

Sự tri ân nầy khiến ta nhớ lại một nỗi vui mừng vô biên của Luther khi ông thình 

lình nhận biết rằng Đấng Christ có thể làm cho ông cái điều mà ông đã luống công 

chiến đấu để tự làm lấy. Đây là tỉ dụ về quyền lực của luật pháp trên một linh hồn 

sốt sắng nhƣng thất vọng vì không thể sống đúng theo luật pháp, và về sự cứu trợ 

tìm đƣợc trong Đấng Christ. 

* * * 

Thơ Rô-ma 3  
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8:1-39-- Luật Pháp Của Thánh Linh  

Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh đƣợc quí mến hơn hết  

Thánh Linh ngự trong tín đồ (câu 1-11). Trong Đấng Christ, chúng ta chẳng những 

đƣợc tha thứ tội lỗi, song còn đƣợc truyền cho một sự sống mới. Đó là sự tái sanh. 

Sứ sống thiên nhiên của chúng ta dƣờng nhƣ đƣợc dầm thấm Thánh Linh của Đức 

Chúa Trời, và một thần linh măng sữa, một bổn tánh Đức Chúa Trời đƣợc sanh ra 

hơi giống nhƣ cách sự sống thân thể ta, tức là bổn tánh A-đam của ta, đã do cha mẹ 

ta sanh ra. Sự sống thiên nhiên của ta do A-đam mà có. Còn bổn tánh mới của Đức 

Chúa Trời do Đấng Christ mà có. Đó là một sự thực ở bên trong chúng ta. Có lẽ 

chúng ta không cảm biết và không nhận thấy nó. Nhƣng nó có đó. Chúng ta tiếp 

nhận nó nhƣ một vấn đề đức tin. Vƣợt quá phạm vi hiểu biết của chúng ta, bên 

trong ta có sự sống Đức Chúa Trời, có đứa con của Thánh Linh Đức Chúa Trời, 

đƣợc Ngài chăm nom từ ái. Ngài làm việc lặng lẽ, không hề mỏi mệt, không hề 

đuối sức, để chiếm quyền kiểm soát toàn thân ta và biến đổi ta ra giống nhƣ hình 

ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là sự sống sẽ nảy nở thành sự vinh hiển bất diệt trong 

ngày Phục sanh. 

Phận sự chúng ta đối với Thánh Linh (câu 12-17). Bƣớc đi theo Thánh Linh nghĩa 

là đang khi ta hoàn toàn và tuyệt đối nhờ cậy Đấng Christ để đƣợc cứu rỗi, thì ta 

còn chiến đấu tới cực điểm để sống đúng theo luật pháp của Ngài. Phao-lô nói rất 

minh bạch rằng ân điển của Đấng Christ chẳng miễn cho ta khỏi phải hết sức cố 

gắng sống thiện hảo. Bƣớc đi theo xác thịt có nghĩa là buông mình để làm thỏa 

mãn các sự tham muốn của xác thịt. Thân thể chúng ta là xác thịt. Ta phải sống 

trong xác thịt. Một số tham muốn của xác thịt là trái lẽ; một số lại hoàn toàn tự 

nhiên và cần thiết. Chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ những tham muốn trái lẽ. Còn 

những tham muốn khác thì ta đƣợc phép chiều theo, song phải cẩn thận giữ lòng 

ham mến những cái cao cả, siêu phàm.  

Muôn vật thọ tạo đang đau đớn (câu 18-25) 

Muôn vật thiên nhiên, kể cả chúng ta, đang rên siết mong chờ một cảnh sanh hoạt 

tốt đẹp hơn sẽ đƣợc bày tỏ trong ngày hoàn tất ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, 

khi ấy, "thân thể hay chết nầy" (7:24) sẽ nhận đƣợc sự tự do, vinh hiển của Thiên 

đàng. Đó là một quan niệm vĩ đại về công việc của Đấng Christ. 

Thánh Linh cầu thay (câu 26-30). Thánh Linh ngự trong ta chẳng những là của 

cầm về sự sống lại và vinh hiển tƣơng lai của ta, nhƣng nhờ Ngài cầu nguyện cho, 

ta còn biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi việc xảy ra làm ích cho mình. 

Chúng ta có thể quên cầu nguyện. Nhƣng Thánh Linh chẳng hề quên. Ngài sẽ đƣa 

chúng ta đến nơi đến chốn. 

Lòng yêu thƣơng bất khả xâm phạm của Đấng Christ (câu 31-39). Ngài đã chịu 

chết vì chúng ta, tha thứ ta và ban chính mình Ngài cho ta trong Thân Vị của 

Thánh Linh Ngài. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì không quyền lực nào ở dƣới đất, 
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hoặc trên trời, hoặc trong địa ngục, có thể ngăn trở Ngài đƣa ta về ở với Ngài trong 

lòng đời đời của Đức Chúa Trời.  

9:1-11:36-- Vấn Đề Không Tin Của Dân Do Thái  

Yếu tố lớn lao nhứt ngăn trở toàn thể loài ngƣời tiếp nhận Tin Lành của Đấng 

Christ chính là sự không tin của dân Do-thái. Dầu có rất nhiều ngƣời Do-thái, nhứt 

là ở xứ Giu-đê, đã trở thành tín đồ Đấng Christ, nhƣng toàn thể dân Do-thái chẳng 

những không tin, mà còn chống đối kịch liệt. Các nhà cầm quyền Do-thái đã đóng 

đinh Đấng Christ vào Thập tự giá. Mỗi khi có cơ hội, họ đều bắt bớ Hội Thánh. 

Chính những ngƣời Do-thái không tin Chúa đã gây rắc rối cho Phao-lô ở hầu hết 

mọi nơi ông đi. Nếu Đấng Christ thật là Đấng Mê-si đã dự ngôn trong Kinh Thánh 

của họ, thì tại sao chính dân Đức Chúa Trời lại chối bỏ Ngài nhƣ vậy? Phao-lô đáp 

lại câu hỏi ấy trong ba đoạn nầy. 

Sự buồn rầu của Phao-lô vì cớ ngƣời Y-sơ-ra-ên (9:1-5). Đây là một cách tỏ lòng 

buồn rầu rất linh động: Ông hầu nhƣ sẵn sàng hiến chính linh hồn mình vì cớ họ. 

Quyền Chủ tể của Đức Chúa Trời (9:6-24). Trong khúc sách nầy, Phao-lô không 

thảo luận sự tiền định các cá nhân cho đƣợc cứu rỗi hoặc bị hƣ mất, nhƣng ông 

minh xác quyền Chủ tể tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn và quản trị 

các dân để họ thi hành nhiệm vụ trên thế giới, ngõ hầu đến cuối cùng sẽ đem hết 

thảy đến đầu phục Ngài. Lời tuyên bố mạnh mẽ ở câu 16 có lẽ gồm cả những cá 

nhân. Những khúc sách giống nhƣ vậy chắc gồm ý ấy: Cong Cv 2:23; 4:28; 13:48; 

RoRm 8:28-30. Chúng ta không biết làm cách nào để dung hòa quyền chủ tể của 

Đức Chúa Trời và sự tự do của ý chí loài ngƣời. Cả hai giáo lý nầy đƣợc dạy rõ 

trong Kinh Thánh. Chúng tôi tin cả hai giáo lý ấy. Nhƣng phải xin nhƣờng ngƣời 

khác giải thích thể nào cả hai giáo lý ấy đều đúng. 

Dự ngôn trong Kinh Thánh (9:25-33). Kinh Thánh đã dự ngôn rằng dân Y-sơ-ra-ên 

bị loại bỏ và các dân ngoại đƣợc tiếp nhận. Vậy, chúng ta đáng phải mong chờ tình 

trạng ấy, chớ chẳng nên vì đó mà vấp phạm. 

Chính ngƣời Do-thái đáng trách (10:1-21). Đức Chúa Trời chẳng làm cho ngƣời 

Do- thái chối bỏ Đấng Christ. Họ đã tự ý làm nhƣ vậy. Đó chỉ là một vấn đề nghe. 

Họ nghe, nhƣng cố ý không vâng lời (câu 18-21). Chúng ta không biết làm thể nào 

để dung hòa điểm nầy với đoạn 9:16. Trên đời có một vài điều vƣợt quá phạm vi 

hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Và đây là một điều. 

Sự cứu rỗi tƣơng lai của dân Y-sơ-ra-ên (11:1-36). Họ bị loại bỏ tạm thời, và do đó 

các dân ngoại đƣợc cứu rỗi. Nhƣng một ngày kia, toàn dân Y-sơ-ra-ên sẽ đƣợc cứu 

rỗi (câu 26). Đây không tỏ ra sự trạng ấy sẽ xảy đến khi nào hoặc cách nào. Cũng 

không tỏ ra sự trạng ấy sẽ liên quan với việc họ trở về xứ Pa-lét-tin thể nào, nhƣng 

chỉ quả quyết rằng sẽ thật có nhƣ vậy. Một điểm đen kịt trên khung cảnh lịch sử 

loài ngƣời chính là sự đau đớn của dân tộc khổ não và không vâng lời đó. Nhƣng 

một ngày kia, tình trạng nầy sẽ chấm dứt. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn năn, quay về với 
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Chúa mà họ đã đóng đinh vào Thập tự giá. Sẽ có sự tha thứ và vui mừng. Rồi 

muôn vật sẽ chúc tạ Đức Chúa Trời vì sự khôn khoan không dò đƣợc của hóa cơ 

Ngài. 

* * * 

Thơ Rô-ma 4  

12:1-14:23 - Cuộc Đời Đƣợc Biến Cải  

Bao giờ cũng vậy, Phao-lô chấm dứt bài giảng luận thần học bằng những lời nhiệt 

thành khuyên bảo hãy sống cách nào cho xứng hợp với Đấng Christ. Trong những 

đoạn trƣớc, ông đã nhấn mạnh rằng địa vị chúng ta trƣớc mặt Đức Chúa Trời hoàn 

toàn tùy thuộc sự thƣơng xót của Đấng Christ, chớ không tùy thuộc việc lành riêng 

của mình. Nhƣng sự thƣơng xót đã tha thứ rộng rãi biết bao đó cũng là chính yếu 

tố kích thích ta làm lành một cách mạnh mẽ, không sao cƣỡng lại đƣợc, và thay đổi 

cả nhỡn tuyến của ta đối với cuộc đời. 

Tinh thần khiêm cung (câu 3-8). Những lời nầy đặc biệt dành cho các vị thủ lãnh 

Hội Thánh. Bao phen địa vị thủ lãnh đáng làm cho ta khiêm nhƣờng, lại khiến ta 

kiêu hãnh! Bao phen ngƣời có một tài năng nào lại có ý làm giảm giá trị tài năng 

của kẻ khác! Phao-lô giải luận điều nầy tƣờng tận hơn ở I Cô-rinh-tô, đoạn 12 đến 

14. 

Các đức tánh thiên thƣợng (câu 9-21). Lòng yêu thƣơng anh em. Ghét điều ác, 

nhứt là điều ác ỏ trong chúng ta. Siêng năng, vui vẻ, kiên nhẫn. Hay cầu nguyện, 

tiếp khách và có thiện cảm. Để ý đến những điều chi đáng tôn quí. Ham chuộng 

hòa bình, không căm giận. 

Vâng phục luật pháp nhà nƣớc (13:1-7). Các chánh quyền do Đức Chúa Trời thiết 

lập (câu 1), mặc dầu thƣờng khi lại do ngƣời tội ác đảm nhiệm; ấy để ngăn cản các 

phần tử phạm pháp trong xã hội loài ngƣời. Tín đồ Đấng Christ phải là những công 

dân tuân giữ luật pháp của chánh phủ đang cai trị họ. 

Mọi sự đƣợc gồm tóm trong tình yêu thƣơng (câu 8-10). Yếu tố ngăn cản tội ác 

chính là tôn trọng đúng mức các quyền lợi của kẻ đồng loại, dƣờng nhƣ là của 

chính mình vậy. Ấy là sự thực hành Luật Vàng. 

Hừng đông gần lộ ra (câu 11-14). Lời nầy liên quan tới những cá nhân đã tin theo 

Đấng Christ đƣợc ít lâu, hoặc tới kỷ nguyên Cơ-đốc-giáo gần kết liễu. Phao-lô vui 

sƣớng vì nghĩ rằng gần đến ngày Chúa hiện ra. Xem ở thơ I và II Tê-sa-lô-ni-ca. 

Đoán xét lẫn nhau (14:1-23). Cả đoạn nầy luận về vấn đề tín đồ lên án lẫn nhau 

trong những việc nhƣ ăn thịt và giữ ngày. Dầu không nói rõ, song thịt luận ở đây 

chắc là thịt đã dâng cúng thần tƣợng. Xem ở ICo1Cr 8:1-13. Hoặc có lẽ là thịt thú 

vật mà ta ăn, trái lại với sự kiêng cữ chỉ ăn rau. Mỗi trƣờng hợp là tùy theo lƣơng 

tâm của cá nhân. Còn về sự giữ ngày, thì không nói đến ngày Sa-bát, nhƣng chắc là 

nói đến việc ngƣời Do-thái nhấn mạnh rằng dân ngoại phải giữ ngày Sa-bát và 

những ngày lễ khác của ngƣời Do-thái. Chúa nhật, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, là 
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ngày của tín đồ Đấng Christ. Nếu thêm vào đó, họ muốn giữ ngày Sa-bát hoặc 

những ngày lễ khác của ngƣời Do-thái, thì túy ý, song không nên bắt buộc kẻ khác 

cũng phải giữ.  

15:1-33-- Phao-lô Toan Định Đến La-mã  

Anh em hiệp một (câu 1:14). Tiếp tục những lời khuyên bảo trong đoạn trƣớc. Do 

đoạn 16:17 cùng bài giải luận về ngày và thịt ở đoạn 14, chúng tôi hơi ngờ Phao-lô 

đã nhờ cách nào đó mà hay tin rằng một vài thủ lãnh Do-thái ở La-mã quyết định 

bắt các tín đồ dân ngoại phải theo tập tục Do-thái. 

Ông toan định đến La-mã (câu 15-33). Nếu Phao-lô giống nhƣ một số ngƣời khác, 

thì ngay khi đƣợc Đấng Christ phong làm Sứ đồ đặc biệt của các dân ngoại, ông đã 

lập tức đi tới La-mã, thủ đô của thế giới dân ngoại, lấy đó làm trụ sở, và lo rao 

giảng Tin Lành khắp đế quốc La-mã. Một lý do ông không làm nhƣ vậy có lẽ là vì 

kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:10), một Hội Thánh lớn đã thành lập tại 

La-mã. Vả, sứ mạng của ông là rao truyền Đấng Christ ở những miền ngƣời ta 

chƣa đƣợc biết Ngài (câu 20). Chƣơng trình của ông là cứ đi từng khu vực một, và 

lần lần tiến về phía Tây. Bây giờ, sau 20 hoặc 30 năm, tức là sau khi trồng vững 

Tin Lành ở Tiểu-Á-tế-á và Hi-lạp, ông sẵn sàng tiến tới Y-pha-nho và dọc đƣờng 

dừng lại tại La-mã (câu 24). Ông có ý tới Y-pha-nho hay không, xin xem Công vụ 

các sứ đồ, đoạn 28.  

16:1-27-- Những Việc Riêng  

Đây là đoạn chào thăm từng ngƣời. Có ghi tên 26 thủ lãnh Hội Thánh, là thiết hữu 

của Phao-lô. 

Phê-bê (câu 1-2), ngƣời đem thơ tín nầy; có lẽ bà đi La-mã để buôn bán. Xen-cơ-rê 

là hải cảng phía Đông của thành Cô-rinh-tô. 

Bê-rít-sin và A-qui-la (câu 3-5) trƣớc kia ở La-mã (Cong Cv 18:2). Ông bà ở với 

Phao-lô tại Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô, và lúc nầy đã trở về La-mã. Có một Hội Thánh 

nhóm tại nhà họ. 

Ê-bai-nết (câu 5) là ngƣời tin Chúa đầu tiên "trong xứ A-si," hiện đang ở La-mã. 

Ma-ri (câu 6). Hãy chú ý, nhiều thủ lãnh thuộc phái phụ nữ. 

An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a (câu 7), là bà con của Phao-lô, lúc nầy đã cao tuổi, vì đã 

tin Chúa trƣớc Phao-lô và cùng ở tù với ông. 

Am-li-a, U-rơ-banh, Ếch-ta-chy, A-be-lơ (câu 8-10), là bạn hữu của Phao-lô. 

"Các ngƣời ở nhà A-rít-tô-bu" (câu 10) và "các ngƣời ở nhà Nạt-xít" (câu 11), có lẽ 

là những chi hội ở trong nhà họ. 

Hê-rô-đi-ôn cũng là một ngƣời bà con của Phao-lô. 

Try-phe-nơ, Try-phô-sơ và Bẹt-si-đơ (câu 12) là tên phụ nữ. 

Ru-phu (câu 13), có lẽ là con trai của Si-môn, ngƣời đã vác Thập tự giá của Đức 

Chúa Jêsus (Mac Mc 15:21). Mẹ của Ru-phu đã chăm lo cho Phao-lô nhƣ cho con 

trai mình vậy. 
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A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, v.v... (câu 14) và các anh em ở với họ, tức là 

chi hội của họ. 

Phi-lô-lô-gơ, Giu-li, v.v.. (câu 15) và các thánh đồ ở với họ, tức là chi hội của họ. 

Tẹt-tiu (câu 22) chép những lời Phao-lô đọc, tức là thơ ký của ông. 

Gai-út (câu 23), nhà ông nầy là nơi Phao-lô đang trú ngụ và là nơi nhóm họp chung 

cho các tín đồ Cô-rinh-tô. 

Ê-rát (câu 23) chắc là một ngƣời có thế lực lớn, vì làm quan kho bạc thành 

Cô-rinh-tô. 

============================== 

 

Thơ I Cô-rinh-tô  

Phần lớn luận về một vài vụ lộn xộn trong Hội Thánh  

Phe đảng. Hành vi trái đạo đức. Kiện cáo. Của cúng thần tƣợng. Lạm dụng Tiệc 

Thánh. Các Sứ đồ giả. Vấn đề hôn nhân. Hành vi vô trật tự của hội chúng. Chức 

phận của phụ nữ trong Hội Thánh. Các tà giáo về sự sống lại. 

Thành Cô-rinh-tô (xem bản đồ ở dƣới Công vụ các sứ đồ, đoạn 18). Thủ đô thƣơng 

mại của xứ Hi-lạp; một trong những đô thị lớn nhứt, giàu nhứt và quan trọng nhứt 

của đế quốc La-mã, dân số 400.000 ngƣời, chỉ kém La-mã, A-léc-xăn-đơ-ri, và 

An-ti-ốt. Tọa lạc tại eo đất Hi-lạp, trên thƣơng lộ chánh yếu của đế quốc; nền 

thƣơng mại của thế giới chạy qua các hải cảng của nó. Cô-rinh-tô là "một đô thị có 

danh tiếng và phóng túng, tại đó các thói hƣ nết xấu của Đông phƣơng và của Tây 

phƣơng gặp nhau." Phao-lô đã ở đây một năm rƣỡi và sáng lập đƣợc một Hội 

Thánh lớn nhứt (xem Công vụ các sứ đồ, đoạn 18). 

Cơ hội viết thơ tín nầy. Khoảng 3 năm sau khi Phao-lô đi khỏi Cô-rinh-tô, đang khi 

ông ở thành Ê-phê-sô, cách đó chừng 200 dặm về phía Đông, ở bên kia biển Egée 

(xem bản đồ ở dƣới Công vụ các sứ đồ, đoạn 18), và đang làm công việc lạ lùng 

hơn hết trong cả đời sống lạ lùng của ông, thì các thủ lãnh Hội Thánh ở Cô-rinh-tô 

cử một phái đoàn đến Ê-phê-sô để thỉnh vấn ông về một vài vấn đề nghiêm trọng 

đã nêu lên và một vài vụ lộn xộn đã xảy ra. Phao-lô bèn viết thơ tín nầy. Ông đã 

viết một thơ tín trƣớc (5-9), có lẽ là nhiều thơ tín trƣớc. Hai đô thị nầy ở trên 

thƣơng lộ náo nhiệt, tàu bè chạy qua, chạy lại không dứt. 

Niên hiệu. Khoảng năm 57 S.C., trƣớc Lễ Ngũ Tuần. Ông toan định đi đến thành 

Cô- rinh-tô, do đƣờng Ma-xê-đoan (ICo1Cr 16:5-8).  

ICo1Cr 1:1-31 -- Bè Đảng Trong Hội Thánh  

Tình hình. Tại Cô-rinh-tô, cũng nhƣ ở những đô thị khác (trừ Giê-ru-sa-lem), các 

tín đồ không có một nơi nhóm họp trung ƣơng rộng lớn. Mãi 200 năm sau mới bắt 

đầu xây cất nhà thờ, tức là lúc cơn bắt bớ đã dịu bớt. Họ nhóm họp ở các tƣ gia, 

phòng lớn, hoặc bất cứ nơi nào có thể nhóm họp. Có hàng mấy ngàn tín đồ ở 
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Cô-rinh-tô. Không phải một chi hội lớn, nhƣng là hàng mấy chục chi hội nhỏ, mỗi 

chi hội có các vị thủ lãnh riêng. Các chi hội nầy biến thành những đơn vị đối thủ và 

tƣơng tranh, chớ không phải là những đơn vị cộng tác vì chánh nghĩa chung của 

Đấng Christ trong một đô thị tội ác. 

Bè đảng. Một vài ngƣời Hi-lạp ham chuộng sự suy cứu theo trí năng và kiêu hãnh 

vì trí thức của mình, đã khoe khoang nhiều về những cách mình giải thích đạo 

Đấng Christ theo triết lý. Trái lại, những ngƣời theo phong tục Do-thái, là kẻ thù 

thâm căn cố đế của Phao-lô, đã sớm tỏ mặt và nhấn mạnh rằng ngƣời Hi-lạp không 

thể làm tín đồ Đấng Christ mà lại không vâng giữ luật pháp Môi-se. Ngoài sự kết 

hợp chung quanh giáo lý nầy hoặc giáo lý khác, họ còn nhập đảng ủng hộ thủ lãnh 

nọ hoặc thủ lãnh kia. Nhƣ vậy, Hội Thánh chia làm nhiều bè đảng, mỗi bè đảng cố 

in nhãn hiệu nhỏ bé của mình trên Đấng Christ; đó là một thói quen tới ngày nay 

vẫn còn thạnh hành.  

2:1-16 -- Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời  

Phe "Trí thức " đã bị Phao-lô đả kích và quở trách nặng nề. Thành Cô-rinh-tô ở gần 

thành A-thên, là nơi nhan nhản những kẻ ngu dại đi giễu quanh nhƣ các nhà triết 

lý. Phao-lô ít đƣợc thành công tại A-thên. Tin Lành Đấng Christ dành cho thƣờng 

dân. Bề nào giới trí thức cũng thấy khó có sự khiêm nhƣờng trong trí não để nhìn 

nhận mình cần Cứu Chúa. Cô-rinh-tô là một đô thị thƣơng mại. Tại đây Tin Lành 

Đấng Christ đƣợc tiếp nhận nồng hậu bội phần hơn là tại trung tâm đại học kia. 

Nhƣng tinh thần của A-thên đã thấm vào Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chắc có rất nhiều 

thủ lãnh nói dông dài về "sự khôn ngoan," và rõ ràng muốn tỏ ra mình xuất sắc 

trong cuộc tranh luận, cùng giữ một thái độ bề trên, khinh khi đối với những giáo 

sƣ thấp kém. Thời ấy cũng nhƣ ngày nay, các bậc trí thức (cũng nhƣ ngƣời thƣờng) 

dƣờng nhƣ thấy khó kiên nhẫn chịu đựng ý kiến của kẻ khác. Cả đến ngày nay vẫn 

có sự cuồng tín nhƣ vậy trong các đại học đƣờng cũng nhƣ ở bất cứ nơi nào khác. 

Nhiều bậc trí thức dầu hay nói đến sự khoan dung tín ngƣỡng, song lại ít kể đến 

những ai không đồng quan điểm với mình. Phao-lô là một ngƣời xuất thân ở đại 

học đƣờng và là nhà học giả xuất sắc đƣơng thời mình, song ông khinh dể sự phô 

trƣơng học vấn ra vẻ mô phạm. Học vấn rất đáng mong ƣớc và đáng phải khiến ta 

rộng lƣợng đối với kẻ ngu dốt, nhƣng ngƣời có học vấn lại thƣờng hay kiêu hãnh 

vì tự cho là quan trọng.  

3:1-22-- Sự Lớn Lao Của Hội Thánh  

Sự tự phụ về triết lý của họ là dấu hiệu tỏ ra họ còn thơ ấu phần thiêng liêng; nó 

sanh ra bè đảng, có mòi tiêu diệt Hội Thánh (câu 17), và kết quả chẳng làm đƣợc 

điều gì có giá trị trƣờng cửu (câu 12-15). Hội Thánh lớn lao quá, không thể làm cái 

ổ riêng của một nhóm đảng viên nhƣ vậy (câu 21-23). Tại sao không trƣởng thành 

đủ để nhìn thấy sự trạng ấy?  
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4:1-21 -- Phao-lô Tự Bào Chữa  

Có một nhóm thủ lãnh đông đúc vốn do Sứ đồ Phao-lô dắt đem trở lại tin Chúa, 

nhƣng đang khi ông vắng mặt, họ đã gây đƣợc ảnh hƣởng, tự cho là quan trọng, và 

toan kéo cả Hội Thánh đi theo mình. Họ có thái độ rất ngạo mạn, hách dịch và 

khoe khoang đối với Phao-lô. Vậy nên ông phải tự bào chữa ở đây. 

* * * 

I Cô-rinh-tô 2 

5:1-13-- Tội Loạn Luân  

Một ngƣời trong vòng họ công khai ăn ở với vợ (bé) của cha mình. Hội Thánh 

không trừng phạt nhƣng lại tự cao vì mình khoan hồng dung nạp một ngƣời nhƣ 

vậy. Khúc sách nầy là mạng lịnh trực tiếp của Phao-lô truyền "phải phó một ngƣời 

nhƣ thế cho quỉ Sa-tan" (câu 5), nghĩa là chánh thức dứt phép thông công hắn và 

loại ra ngoài Hội Thánh vì hai mục đích: Dùng làm gƣơng để ngăn cản tệ đoan ấy 

lan rộng trong Hội Thánh, và hy vọng khiến ngƣời phạm tội ăn năn. Trƣờng hợp 

nầy lại đƣợc nhắc đến ở II Cô-rinh-tô, đoạn 2.  

6:1-20 -- Các Vụ Kiện Cáo Và Hành Vi Trái Đạo Đức  

Kiện cáo trƣớc tòa án ngoại đạo (câu 1-8). Những kẻ theo đạo có sự yêu thƣơng 

anh em mà lại phơi bày các mối bất hòa trƣớc mặt ngƣời ngoại đạo, thì rất không 

thích hợp. Tín đồ Đấng Christ sẽ đồng công với Đức Chúa Trời trong cuộc chung 

thẩm thế giới, vậy mà họ không thể giàn xếp những vụ tranh chấp riêng của mình 

(câu 2-7). Tại sao không vui lòng chịu sự trái phép? 

Hành vi trái đạo đức (câu 9-20). Vénus là nữ thần chánh yếu của thành Cô-rinh-tô. 

Miễu thờ nó là một trong những công trình xây cất tuyệt mỹ của thành nầy. Trong 

miễu thờ nầy có một ngàn nữ tế sƣ, tức là kỵ nữ, do công chúng đài thọ, luôn luôn 

sẵn sàng hành lạc để thờ lạy nữ thần. Một số tín đồ Cô-rinh-tô đã quen với một 

"tôn giáo" khuyến khích sống trái đạo đức, nên thấy hơi khó quen với tôn giáo mới 

cấm sống trái đạo đức. Khi luận về sự ăn của cúng thần tƣợng (luận thêm ở 

10:14-33), Phao-lô đã nói (có lẽ trong thơ tín đƣợc nhắc đến ở đoạn 5:9) rằng: 

"Mọi sự... có phép làm" (câu 12). Rõ ràng lắm, một số ngƣời trong vòng họ đã 

trƣng dẫn lời ấy để binh vực sự gian dâm. Phao-lô bèn lặp lại lời ấy và nói rằng 

không thể ứng dụng nó nhƣ vậy. Ông tích cực cấm tín đồ không đƣợc phóng túng 

cách ấy.  

7:1-40 -- Hôn Nhân  

Rõ ràng lắm, họ đã viết thơ hỏi ông rằng tín đồ Đấng Christ thành hôn, thì có 

chánh đáng chăng? Lạ thật, họ kiêu hãnh về trƣờng hợp loạn luân (5:2), nhƣng lại 

do dự đối với sự hôn nhân hợp pháp. Phao-lô khuyên nên cƣới vợ lấy chồng, trừ ra 

những ngƣời có "ân tứ" (chữ "ban" ở câu 7 nên dịch là "ân tứ" kiềm chế đƣợc nhục 

dục. Chính Phao-lô ở độc thân (câu 8). Có ngƣời cho rằng ông góa vợ và vợ ông 

qua đời lúc ông còn trẻ tuổi, vì hai lý do: Một, ông là nhân viên tòa công luận và có 
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quyền đầu phiếu (26:10 -- mấy chữ "cũng đồng một ý" có thể dịch là "đầu phiếu"); 

ngƣời ta nói rằng điều kiện cần thiết trƣớc nhứt để đầu phiếu nhƣ vậy là phải có 

vợ. Thứ hai, đoạn nầy dƣờng nhƣ đƣợc viết ra bởi một ngƣời biết ít nhiều những sự 

mật thiết của đời sống hôn nhân.  

8:1-13-- Của Cúng Thần Tƣợng  

Tại Hi-lạp có nhiều thần, và phần nhiều thịt bày bán ở chợ đều đã cúng một thần 

tƣợng nào rồi. Vấn đề nêu lên chẳng những gồm sự ăn thịt, song gồm cả sự dự 

phần giao tế với bạn hữu ngoại đạo hoặc trong miễu thờ ngoại đạo, hoặc trong nhà 

riêng, -- phần nhiều cuộc giao tế nầy thƣờng có sự phóng túng đáng hổ thẹn kèm 

theo. Vấn đề nầy đƣợc giải luận thêm ở đoạn 10:14-33.  

9:1-27-- Cung Lƣơng Mục Sƣ  

Trong những điểm mà kẻ chống đối nêu lên nghịch cùng Phao-lô, họ có nói rằng 

ông không nhận lãnh lƣơng hƣớng tại Cô-rinh-tô (IICo 2Cr 12:13), và đối với trí 

óc tham lam của họ, thì cử chỉ ấy có vẻ khả nghi. Phao-lô giải thích rằng ông có 

quyền đƣợc Hội Thánh trợ cấp (câu 4, 5). Chúa đã truyền phán rõ ràng rằng 

Mục-sƣ phải đƣợc trợ cấp nhƣ vậy (câu 4, 5). Theo nhƣ có chép trong Kinh Thánh, 

thì Phao-lô không lãnh lƣơng của chi hội nào hết, trừ ra của chi hội Phi-líp. Tại 

Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Tê-sa-lô-ni-ca, ông làm nghề riêng để tự nuôi mình. Một 

phần nguyên tắc của đời ông là hết sức lo sao cho có thể giảng mà không lãnh 

lƣơng (câu 16-18). Ông đƣợc thỏa mãn riêng nhiều lắm vì nghĩ rằng mình làm quá 

mức Chúa truyền bảo mình làm. Ông cũng không muốn gƣơng tốt của mình bị 

gièm pha bởi các giáo sƣ giả chỉ cốt lo lƣơng bổng (IICo 2Cr 11:9-13).  

ICo1Cr 10:1-33-- Nguy Hiểm Của Sự Sa Ngã. Thịt Cúng  

Hãy coi chừng (10:1-13). Phao-lô vừa nói rằng mình hết sức cố gắng, kẻo đến cuối 

cùng sẽ bị loại ra. Lời ấy khiến ông nhớ đến nỗi nguy hiểm tƣơng tự cho toàn thể 

tín đồ Đấng Christ. Họ nên cẩn trọng giữ đạo, thì tốt hơn. Phần nhiều ngƣời đƣợc 

giải phóng khỏi Ai-cập đều chết trƣớc khi tới Đất Hứa. Các sự cám dỗ khiến họ 

ngã chết dọc đƣờng cũng rất giống các sự cám dỗ mà tín đồ Cô-rinh-tô phải đƣơng 

đầu (câu 7-8), tức là phóng túng theo tƣ dục. Nếu họ tận tâm và quả quyết chiến 

đấu để đắc thắng nhƣ ông đã làm (9:25-27), thì lời hứa của Đức Chúa Trời có hiệu 

lực chống lại bất cứ sự cám dỗ nào (câu 13). 

Của cúng thần tƣợng (câu 14-33), tiếp theo đoạn 8. Ở đoạn 8, ông đã nêu lên 

nguyên tắc tổng quát kiềm chế hành vi của chúng ta trong những vấn đề nhƣ vậy, 

và nguyên tắc ấy là lòng yêu thƣơng anh em. Có những điều quan trọng hơn sự ăn 

thịt cúng. Tới đây, ông cấm tín đồ dự phần cúng tế trong các miễu thờ ngoại đạo; 

nhƣng ông giải thích rằng khi mua thịt ngoài chợ, không cần phải hỏi nó đã dâng 

cho thần tƣợng chăng (câu 25), hoặc khi dự tiệc trong nhà riêng cũng vậy (câu 27); 

nhƣng nếu có ai bảo mình rằng đó là của cúng thần tƣợng thì chớ ăn.  
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11:1-34-- Chức Phận Của Phụ Nữ Trong Hội Thánh, Tiệc Thánh  

Đờn bà trùm đầu lại mà cầu nguyện hoặc giảng đạo (câu 2-16). Trong các đô thị 

Hi-lạp và Đông phƣơng, phụ nữ có tục lệ trùm đầu lại trƣớc công chúng, trừ ra bọn 

đờn bà xấu nết. Thành Cô-rinh-tô đầy dẫy bọn "kỵ nữ trong miễu thờ." Một vài nữ 

tín đồ lợi dụng sự tự do mới tìm đƣợc trong Đấng Christ, bèn táo bạo bỏ khăn trùm 

đầu đang khi nhóm họp ở nhà thờ; đó là điều làm cho những ngƣời nhu thuận hơn 

phải kinh khiếp. Phao-lô bảo họ chớ bất chấp dƣ luận đối với những cái đƣợc coi là 

hợp với nết đoan trang của phụ nữ. Trƣớc mặt Đức Chúa Trời, đờn ông và đờn bà 

có giá trị bằng nhau. Nhƣng tự nhiên, có một vài điểm phân biệt giữa đờn ông và 

đờn bà, không có nó, thì xã hội loài ngƣời chẳng tồn tại đƣợc. Nữ tín đồ sống giữa 

xã hội ngoại đạo, phải cẩn thận trong sự canh tân, kẻo làm cho đạo Tin Lành bị hổ 

thẹn. Khi đờn bà hóa ra giống đờn ông nhiều quá, thì thƣờng là hƣ hại. "Các thiên 

sứ" thƣờng đƣợc miêu tả là đang nhìn xem cuộc thờ phƣợng của tín đồ Đấng 

Christ. 

Tiệc Thánh (câu 17-34). Dƣờng nhƣ sau khi chấm dứt chế độ cộng đồng ẩm thực 

trong Hội Thánh đầu tiên (Cong Cv 2:44-45), thì các tín đồ giàu có hơn đã đem 

theo đồ ăn uống tới một vài cuộc nhóm họp để mở "tiệc yêu thƣơng" (Giu Gd 1:12) 

sau khi dự Tiệc Thánh, và kẻ giàu, ngƣời nghèo đều chung bữa tiệc yêu thƣơng ấy. 

Tại Cô-rinh-tô, bữa tiệc nầy đã hoàn toàn làm lu mờ Tiệc Thánh. Những ngƣời 

đem thực phẩm theo đã ăn riêng với bạn đồng phái, chớ không chờ đợi cả hội 

chúng họp mặt. Họ bắt chƣớc sự ăn uống say sƣa của ngƣời ngoại đạo trong miễu 

thờ thần tƣợng, và nhƣ vậy, đã đổi "tiệc yêu thƣơng" ra cơ hội ăn uống tham lam, 

làm mất hết cả ý nghĩa của Tiệc Thánh.  

ICo1Cr 12:1-31-- Các Ân Tứ Thiêng Liêng  

Đang khi Kinh Thánh Tân Ƣớc đƣợc trứ tác lần lần, thì tại một vài nơi và trong 

một vài cơ hội, Đức Chúa Trời ban sự phát hiện đặc biệt và lạ lùng của Đức Thánh 

Linh để giúp các chi hội tự hƣớng dẫn trong lẽ thật. Điều nầy cần thiết, vì các Sứ 

đồ có ít, các chi hội ở cách xa nhau, phƣơng tiện chuyên chở và giao thông chậm 

chạp, không có xe lửa và bƣu chánh hoặc máy thâu thanh, tƣ tƣởng không thể đi 

mau hơn ngƣời đi đƣờng, các chi hội ở khắp nơi nhan nhản giáo sƣ giả đang có đủ 

thứ chủ trƣơng về Đấng Christ, và các chi hội lại không có sách vở gì làm điển cứ 

cho những thực sự. 

Dƣờng nhƣ các ân tứ của Đức Thánh Linh mới đƣợc biểu dƣơng hiển nhiên tại Cô- 

rinh-tô. Trong các ân tứ ấy có sự "nói tiếng lạ." Có ngƣời cho rằng đó là một cách 

"nói liếng thoắng trong lúc xuất thần nhập hóa" mà chính ngƣời nói hoặc bất cứ 

ngƣời nào khác đều không hiểu đƣợc, trừ phi nhờ một ân tứ khác, là sự "thông 

giải." Ấy là nói ngoại ngữ thì có lẽ đúng hơn, y nhƣ các Sứ đồ đã nói trong ngày 

Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:8). Đó là ân tứ mà tín đồ Cô-rinh-tô muốn có. Họ đã 
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nhiệt liệt ham thích ân tứ ấy. Nếu trong cuộc nhóm họp, một anh em có thể đứng 

dậy nói thứ tiếng mà kẻ ngồi bên biết anh em đó chƣa hề học, thì đó là bằng cớ rõ 

rệt rằng anh em đó ở dƣới quyền kiểm soát trực tiếp của Đức Thánh Linh. Và họ sẽ 

ngƣỡng mộ anh em đó. Thời ấy cũng nhƣ ngày nay, một số ngƣời đi nhà thờ vì cớ 

danh vọng mình có thể nhờ đó mà đƣợc. Vậy nên, đoạn luận về Lòng Yêu thƣơng 

đã đƣợc đặt vào bài giải luận về giá trị tƣơng đối của các ân tứ thiêng liêng.  

ICo1Cr 13:1-13-- Lòng Yêu Thƣơng  

Có ngƣời cho rằng một phần đoạn nầy có lẽ vốn là một bản thánh ca của các tín đồ 

đầu tiên. Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh đƣợc quí mến hơn hết, vì nó 

muôn đời bày tỏ giáo lý yêu thƣơng thiên thƣợng của Đức Chúa Jêsus. Đạo Đấng 

Christ dạy về lòng yêu thƣơng trƣớc nhứt. Lòng yêu thƣơng có năng lực để gây 

dựng Hội Thánh hơn hết mọi sự phát hiện lạ lùng của quyền phép Đức Chúa Trời. 

Sự trợ lực đặc biệt là cần thiết đƣơng thời Hội Thánh còn ấu trĩ. Nhƣng nó "sẽ 

hết,... sẽ thôi" (câu 8), duy lòng yêu thƣơng còn lại đời đời. Yêu thƣơng là bậc 

hoàn hảo của tâm tánh loài ngƣời, là năng lực cuối cùng và mạnh mẽ hơn hết của 

vũ trụ, là nguyên chất của bổn tánh Đức Chúa Trời. Chúng ta thảy đều có thể có sự 

yêu thƣơng. Nó là khí giới hữu nghiệm hơn hết, vô địch, bất tử và còn đến đời đời .  

14:1-40-- Nói Tiếng Lạ Và Noi Tiên Tri  

Giá trị tƣơng đối (câu 1-33). Ở đoạn 12:8-10, Phao-lô đã kê khai những ân tứ khác 

nhau của Đức Thánh Linh, và giải thích rằng hết thảy ân tứ là cần thiết, mỗi cái ở 

vị trí riêng của nó. Hội Thánh là một cơ thể phức tạp, cũng nhƣ thân thể loài ngƣời, 

đòi hỏi nhiều cơ năng, và mọi phần phải hoạt động hòa hiệp với nhau. Cũng nhƣ 

trong thân thể, một vài phần thấp thỏi hơn và thƣờng không đƣợc nói đến, lại thật 

là cần thiết hơn cả. Đoạn nầy dành riêng giải luận sự "nói tiếng lạ" và "nói tiên tri," 

có lẽ vì đó là hai ân tứ thạnh hành hơn hết và đƣợc ngƣời ta tìm kiếm hơn hết. Dầu 

"nói tiên tri" thƣờng có nghĩa là rao trƣớc những biến cố tƣơng lai, song ở đây 

dƣờng nhƣ có nghĩa là "dạy dỗ" với sự tiếp trợ đặc biệt của Đức Thánh Linh. Nói 

tiên tri quí hơn "nói tiếng lạ" bội phần, vì mọi ngƣời hiểu đƣợc, còn "tiếng lạ" thì 

chỉ có ít ngƣời ngoại quốc hiểu đƣợc mà thôi. 

Sức mạnh của một cuộc thờ phƣợng điều khiển đúng cách (câu 24-25). Nó khiến 

ngƣời chƣa tin Chúa tới dự phải sấp mình xuống mà kêu lên rằng Đức Chúa Trời 

có ở đó! Ôi ƣớc gì ngày nay có những cuộc thờ phƣợng nhƣ vậy, thay cho một 

đằng là nghi thức chết ngắt và một đằng là thái độ bất kính, đùa giỡn! 

Đờn bà lên tiếng trong nhà thờ (câu 33-40). Ở đây, Phao-lô cấm (câu 34-35) cái 

điều dƣờng nhƣ ông đã cho phép ở đoạn 11:5. Chắc đã có một trƣờng hợp địa 

phƣơng nào mà ta không đƣợc biết, khiến cho ông phải truyền những chỉ thị nầy. 

Có lẽ một vài phụ nữ rất táo bạo, có lẽ họ là kỵ nữ trong miễu thờ trở lại tin Chúa, 

đã tự nêu tên tuổi lên. Xem thêm ở dƣới I Ti-mô-thê, đoạn 2. 

* * * 
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15:1-58-- Sự Sống Lại  

Một vài bậc thủ lãnh tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã chối bỏ, không tin có sự sống lại 

(câu 12); thực sự ấy tỏ ra tà giáo đã xen vào Hội Thánh tới mực nào. Phao-lô dùng 

lời lẽ mạnh mẽ hơn hết mà ông có thể dùng để quả quyết rằng nếu không có hy 

vọng sống lại, thì đạo Đấng Christ chẳng có lý do tồn tại. 

Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus từ trong kẻ chết là điệp khúc không hề thay đổi 

của các Sứ đồ. Xem ở dƣới Cong Cv 4:2. Đoạn 15 của thơ I Cô-rinh-tô nầy là bài 

giải luận sự sống lại đầy đủ hơn hết trong Tân Ƣớc. Đây là đoạn duy nhứt vĩ đại 

hơn hết trong cả Kinh Thánh. 

Sự sống lại là một thực trạng đƣợc chứng minh bởi những chứng nhân thật đã thấy 

Đức Chúa Jêsus sống sau khi Ngài phục sanh. Chính Phao-lô đã đƣợc thấy Ngài. 

Không có cách nào khác để giải thích sự biến chuyển trong đời Phao-lô. Việc xảy 

ra trên đƣờng đi Đa-mách chẳng phải là ảo giác đâu. Chính Đức Chúa Jêsus có ở 

đó. 

Đức Chúa Jêsus đã hiện ra với các Sứ đồ, hoặc từng ngƣời, hoặc từng nhóm; ngoài 

ra, Ngài còn hiện đến với hơn 500 môn đồ. Việc xảy ra đã 27 năm, và hơn một nửa 

trong số trên 500 ngƣời đó còn sống (câu 6). 

Thoạt tiên các môn đồ chậm tin rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại từ trong kẻ chết. 

Nhƣng khi họ, rốt lại, đã tin quyết rằng Ngài thật phá tan xiềng xích của Tử thần, 

sống đàng hoàng mà bƣớc ra khỏi mồ mả, thì sự trạng ấy đối với họ rất là kỳ lạ và 

đem một ý nghĩa hết sức mới mẻ vào cuộc đời, đến nỗi dƣờng nhƣ không còn chi 

đáng kể nữa. Rồi họ đi lên, đi xuống trên các đại lộ của đế quốc La-mã, thuật 

truyện tích Chúa sống lại một cách sốt sắng và thành thực biết bao, đến nỗi muôn 

ngàn ngƣời khác cũng tin, dầu phải chết, cũng vui lòng. 

Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus từ trong kẻ chết là một thực sự quan trọng và vững 

vàng hơn hết trong cả lịch sử. 

Truyện tích Chúa sống lại đã lƣu truyền cho chúng ta trải qua các thế kỷ, làm cho 

đời sống loài ngƣời đƣợc đẹp đẽ và vinh hiển vì cớ hào quang của sự bất diệt. 

Truyện tích ấy khiến chúng ta cảm biết chắc chắn rằng vì Ngài sống lại, nên ta 

cũng sẽ sống. Truyện tích ấy khiến lòng ta rung động vì nghĩ rằng mình bất diệt; 

rằng ta đã bắt đầu một cuộc đời không hề chấm dứt; rằng không chi làm hại ta 

đƣợc; rằng sự chết chỉ là một việc xảy ra khi ta từ giai đoạn nầy của cuộc đời bƣớc 

qua giai đoạn kia; rằng ở đời nầy hoặc ở đời sau, ta vẫn thuộc về Ngài và làm việc 

Ngài dành cho mình làm; rằng muôn triệu đời sau khi mặt trời đã nguội lạnh, ta 

vẫn còn thanh xuân trong những nguồn suối đời đời của Đức Chúa Trời. 

Điều duy nhứt đáng vui mừng hơn hết trong cả phạm vi từng trải của loài ngƣời 

chính là ý nghĩ rằng chúng ta bất diệt; rằng ta không thể chết; rằng bất luận sự gì 

có thể xảy đến cho thân thể nầy, chúng ta sẽ cứ sống đời đời mãi mãi. Trong lòng 

chúng ta cảm biết chắc chắn nhƣ vậy, vì Đức Chúa Jêsus đã sống lại từ trong kẻ 
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chết. 

Nếu truyện tích nầy của Đức Chúa Jêsus là thật, thì cuộc đời tốt đẹp, vinh hiển, 

hƣớng vào một đại lộ vô cùng tận! Nếu truyện tích nầy của Đức Chúa Jêsus chỉ là 

hoang đƣờng, thì sự mầu nhiệm của đời ngƣời sẽ là một câu đố không giải đáp 

đƣợc, và nhân loại không còn chi ngoài ra sự trống rỗng, tối tăm, và tuyệt vọng đời 

đời. 

Nhƣng đây là một truyện thật, đúng theo mọi qui luật của chứng cớ lịch sử. Đấng 

Christ đã có. Đấng Christ hiện có. Ngài là một Đấng sống, ở cùng con cái Ngài, 

dùng quyền phép để hƣớng dẫn và che chở họ, đƣa dắt họ đến tận ngày chính mình 

họ đƣợc sống lại vinh hiển. 

Đời trị vì của Đấng Christ với tƣ cách Trung bảo (câu 23-28). Đây ta thấy suốt 

những thời đại tƣơng lai kế tiếp, đến tận chung cuộc vô tận của muôn vật, -- khi ấy 

công việc của Đấng Christ với tƣ cách Trung bảo sẽ chấm dứt, và vũ trụ do Đức 

Chúa Trời dựng nên sẽ bƣớc vào giai đoạn tồn tại sau chót. 

"Vì kẻ chết chịu lễ báp-têm " (câu 29). Đây dƣờng nhƣ có nghĩa là lễ báp-têm chịu 

thay ngƣời khác, tức là chịu lễ báp-têm vì một bạn hữu đã qua đời. Nhƣng Kinh 

Thánh không còn chỗ nào khác nói đến tục lệ nầy, và cũng không có bằng cớ nào 

tỏ ra có tục lệ nầy trong Hội Thánh do các Sứ đồ thành lập. Có lẽ dịch là: "Chịu lễ 

báp-têm với hy vọng đƣợc sống lại từ trong kẻ chết," thì đúng hơn. 

Sự sống lại của thân thể (câu 35-58). Hy vọng của chúng ta không phải chỉ là thần 

linh bất diệt, song còn là thân thể thật sống lại. Tân Ƣớc dạy rất rõ về điểm nầy 

(RoRm 8:23; ITe1Tx 5:23; IICo 2Cr 5:4). Không phải là thân thể hay hƣ nát và 

thuộc về đất nữa, song là thân thể thiêng liêng, dự phần bổn tánh vinh hiển, thiên 

thƣợng của Đức Chúa Trời.  

ICo1Cr 16:1-24-- Những Việc Riêng  

Quyên tiền (câu 1:4). Đây là cuộc lạc quyên giúp các thánh đồ nghèo tại 

Giê-ru-sa-lem, đã khởi sự từ một năm trƣớc (IICo 2Cr 8:10). 

"Định liệu (1) cho các Hội Thánh xứ Ga-la-ti " (câu 1). Lịnh nầy không có ghi 

trong thơ Ga-la-ti. Chắc ông đã gởi cho tín đồ Ga-la-ti một thơ khác nữa, nhƣng 

thất truyền. "Ngày đầu tuần lễ" (câu 2) là ngày thiết lập cho tín đồ Đấng Christ thờ 

phƣợng Chúa (Cong Cv 20:7). 

Chƣơng trình của Phao-lô (câu 5-9). Phao-lô viết thơ nầy nhằm mùa xuân, trƣớc 

Lễ Ngũ Tuần (câu 8). Ông ở xứ Ma-xê-đoan suốt mùa hạ, và tại đó ông viết thơ 

IICô- rinh-tô. Ông tới thành Cô-rinh-tô nhằm mùa thu, ở đó suốt mùa đông, và viết 

thơ Rô-ma tại đó. Đến mùa xuân sau, ông đi lên Giê-ru-sa-lem. 

A-bô-lô (câu 12). Có lẽ ngƣời ta đã mời ông cùng đi đến thành Cô-rinh-tô, nhƣng 

ông chẳng chịu đi ngay lúc đó; chắc vì một số tín đồ Cô-rinh-tô đã quyết định tôn 

ông làm thủ lãnh một bè đảng. 

"Chính tay tôi " (câu 21). Có lẽ Sốt-then đã viết thơ tín nầy theo lời Phao-lô đọc 
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(ICo1Cr 1:1). Ông là thuộc viên Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chính tay Phao-lô ký thơ 

nầy và thêm chữ "Ma-ra-na-tha," nghĩa là "Hỡi Chúa, hãy đến!" 

============================== 

 

II Cô-rinh-tô  

Phao-lô binh vực chức Sứ đồ của mình  

Vinh quang của chức vụ ông  

Suốt đời ông tuận đạo  

Cơ hội viết thơ nầy. Sau khi Phao-lô viết thơ I Cô-rinh-tô ít lâu, thì cuộc náo loạn 

lớn lao xảy ra tại thành Ê-phê-sô (Cong Cv 19:1-41), làm cho ông thiếu điều mất 

mạng sống. Từ giã thành Ê-phê-sô, ông đi vào xứ Ma-xê-đoan, trên đƣờng đi đến 

Cô-rinh-tô. Tại xứ Ma-xê-đoan, giữa bao nhiêu lo lắng và đau đớn, sau khi chờ 

nghe tin tức Hội Thánh Cô-rinh-tô rất lâu, ông đã gặp Tít từ Cô-rinh-tô trở về phúc 

trình rằng thơ của Phao-lô đã có nhiều kết quả tốt đẹp, nhƣng vẫn còn một số thủ 

lãnh ở Cô-rinh-tô chối không nhận rằng Phao-lô là một Sứ đồ chân chánh của 

Đấng Christ. Vậy, Phao-lô viết thơ nầy, giao cho Tít cầm đi trƣớc, và chính ông 

trông mong ít lâu nữa sẽ tới Cô-rinh-tô. Mục đích chánh yếu của thơ nầy dƣờng 

nhƣ để Phao-lô tự binh vực mình là Sứ đồ của Đấng Christ và để nhắc họ nhớ rằng 

ông đã sáng lập Hội Thánh Cô-rinh-tô, do đó ông có quyền lên tiếng trong vấn đề 

quản trị Hội Thánh ấy. 

Một vài vấn đề giải luận trong thơ I Cô-rinh-tô cũng chạy suốt thơ nầy nữa; dầu 

đƣợc giải luận có thứ tự, nhƣng theo lối viết thơ, các vấn đề ấy cứ lặp đi lặp lại 

luôn và xen lẫn với nhiều vấn đề khác.  

IICo 2Cr 1:1-24-- Phao-lô Toan Định Đi Tới Cô-rinh-tô  

Sự "yên ủi" (câu 3-4) ông nói tới ở đầu thơ nầy đã do gặp gỡ Tít mà có (IICo 2Cr 

7:6, 7) vì Tít từ Cô-rinh-tô trở về, đem tin vui rằng tín đồ ở đó trung thành. Thêm 

vào đó, Phao-lô còn hớn hở cảm tạ Chúa vì đã thoát chết ở thành Ê-phê-sô (câu 8, 

9, Cong Cv 19:23-41), và bởi vậy, đã nổi lên khúc hoan ca giữa cảnh đau khổ 

không ngừng của ông. 

Ông đổi chƣơng trình (câu 15:24). Ông định vào xứ Ma-xê-đoan trƣớc nhứt, rồi tới 

thành Cô-rinh-tô (ICo1Cr 16:5-7), (xem bản đồ ở dƣới Công vụ các sứ đồ, đoạn 

18). Về sau, ông định tới thành Cô-rinh-tô trƣớc nhứt (câu 15, 16). Rồi ông lại đổi 

ý và đi đến xứ Ma-xê-đoan trƣớc nhứt (câu 17, 23). Kẻ thù bèn tố cáo ông khi thì 

nói "phải, phải," khi thì nói "không, không," nghĩa là ông nhẹ dạ, nói "phải" và 

"không" cùng một lúc. Ông đáp rằng "ấy là tại nể anh em" (câu 23) mà ông chậm 

đến với họ. 

Theo đoạn IICo 2Cr 2:1; 12:14 và 13:1-2, thì dƣờng nhƣ Phao-lô đã đến thăm 

thành Cô-rinh-tô "lần thứ hai." Trong sách Công vụ các sứ đồ chỉ chép ông đến 
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thăm thành ấy một lần. Vậy, lần thăm thứ hai nầy chắc là ông từ Ê-phê-sô đến đó, 

có lẽ sau khi viết thơ I Cô-rinh-tô. Ê-phê-sô và Cô-rinh-tô chỉ cách nhau hơn 200 

dặm, và có tàu đi lại luôn luôn. Lần thăm "thứ hai" có sự "buồn rầu" cặp theo (2:1). 

Rõ ràng lắm, một cơn khủng hoảng trầm trọng đã nổi lên trong mối quan hệ của 

ông với Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông nóng lòng muốn gặp Tít một phần vì ƣớc ao 

biết kết quả cuộc viếng thăm thƣ hai ngắn ngủi của mình.  

2:1-17-- Trƣờng Hợp Sửa Phạt  

Đây dƣờng nhƣ là ngƣời phạm tội loạn luân mà trong thơ tín thứ nhứt (ICo1Cr 

5:3-5), Phao-lô đã truyền lịnh phải "phó cho quỉ Sa-tan;" do đó, khắp trong Hội 

Thánh có rất đông ngƣời nổi lên chống Phao-lô. 

Sự chống đối nầy trầm trọng đến nỗi chính Phao-lô phải từ Ê-phê-sô đến 

Cô-rinh-tô (câu 1) nhƣng ông bị cự tuyệt kịch liệt đến nỗi ở đây ông nói rằng đó là 

một cuộc viếng thăm buồn rầu. 

Lại nữa, do các đoạn IICo 2Cr 2:3, 9; 7:8, 12 và 10:10 (mấy câu nầy chép những 

điều không thấy nói đến trong thơ I Cô-rinh-tô), ngƣời ta nghĩ rằng Phao-lô đã viết 

một thơ tín khác giữa hai thơ tín chúng ta có đây, nhƣng nay thất truyền. Bức thơ 

đó chắc lời lẽ nghiêm khắc lắm, vì đã thay đổi trào lƣu ở Cô-rinh-tô, đến nỗi những 

ngƣời ủng hộ kẻ bị sửa phạt đã hung hăng xây lại nghịch cùng hắn (7:11). Nhƣng 

Phao-lô không biết điều đó cho tới khi gặp Tít (7:6, 7). 

"Cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nƣớc mắt dầm dề" (câu 4) đã do bƣớc 

khủng khiếp ông trải qua tại thành Ê-phê-sô (1:8, 9), và cũng do ông quá lo lắng về 

tình hình tại Cô-rinh-tô. Ông buồn rầu vì không gặp Tít tại Trô-ách theo nhƣ đã dự 

định, đến nỗi đã bỏ qua cơ hội lớn lao rao truyền Tin Lành ở đó, để vội vàng đi đến 

xứ Ma-xê-đoan, hy vọng tìm thấy Tít mà ông biết là đang đi đƣờng, đem tin tức 

của Hội Thánh Cô-rinh-tô. 

"Mùi thơm" (câu 14-16) là một cách nói bóng, dựa vào đám rƣớc khải hoàn có đốt 

trầm hƣơng để đón hoàng đế trở về La-mã, theo sau có những đoàn dài phu tù, 

trong số đó kẻ thì bị giết chết, kẻ thì đƣợc tha cho sống sót. Cũng một thể ấy, 

Phao-lô đem theo "mùi thơm" của Đức Chúa Trời làm cho ngƣời ta sống hay chết 

tùy theo phản ứng của họ. Phao-lô kể đời mình nhƣ một cuộc diễn hành khải hoàn.  

3:1-18-- Vinh Quang Của Chức Vụ Ông  

"Thơ gởi gắm" (câu 1). Mấy chữ nầy có lẽ đƣợc dẫn khởi bởi cái thực sự rằng các 

giáo sƣ theo phong tục Do-thái đã đem theo thơ gởi gắm của ngƣời ở 

Giê-ru-sa-lem cấp cho. Họ luôn luôn xen vào công việc của Phao-lô, ở trong số 

những kẻ gây cho ông bị rắc rối hơn hết, và lợi dụng mọi lý do hoặc cơ hội để đánh 

bại ông. Lúc nầy họ hỏi: Phao-lô là ai? Ông có thể trình thơ giới thiệu của nhân vật 

quan trọng nào ở Giê-ru-sa-lem chăng? Hỏi nhƣ vậy thật là phi lý. Phải có thơ gởi 

gắm với một Hội Thánh mà chính ông đã sáng lập sao? Chính Hội Thánh đó là thơ 

gởi gắm ông vậy. 
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Do đó có sự đối chiếu chức vụ của ông với chức vụ của họ, -- tức là đối chiếu Tin 

Lành với luật pháp. Luật pháp viết trên bảng đá, còn Tin Lành viết trên tấm lòng. 

Luật pháp là chữ, còn Tin Lành là thần linh.(1) Luật pháp làm cho chết, còn Tin 

Lành làm cho sống. Luật pháp bị che khuất, còn Tin Lành không bị che khuất. Luật 

pháp đƣa đến sự đoán phạt, còn Tin Lành đƣa đến sự công bình. Luật pháp qua đi, 

còn Tin Lành tồn tại. Nhìn xem Đấng Christ, chúng ta đƣợc đổi ra giống hình ảnh 

Ngài.  
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4:1-18-- Phao-lô Sống Trong Cảnh Tuận Đạo  

Trong thơ tín nầy, nhứt là ở các đoạn 4, 6, 11, Phao-lô nói nhiều về những nỗi đau 

đớn của mình. Lúc ông trở lại tin Chúa, Ngài có phán rằng: "Ta lại sẽ tỏ ra cho 

ngƣời biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả" (Cong Cv 9:16). Sự đau đớn 

bắt đầu ngay, và cứ tiếp tục không ngớt suốt hơn 30 năm. 

Họ toan mƣu giết ông tại Đa-mách (Cong Cv 9:24), và tại Giê-ru-sa-lem (Cong Cv 

9:29); đuổi ông ra khỏi An-ti-ốt (Cong Cv 13:50); toan ném đá ông tại Y-cô-ni 

(Cong Cv 14:5); ném đá ông, tƣởng ông chết rồi và để mặc đó tại Lít-trơ (Cong Cv 

14:19). Tại Phi-líp, họ dùng roi đánh ông và cùm ông lại (Cong Cv 16:23, 24). Tại 

Tê-sa-lô-ni-ca, ngƣời Do-thái và đám quân hỗn loạn cùng bọn lƣu manh xông vào 

ông (Cong Cv 17:5). Họ đã đuổi ông ra khỏi Bê-rê (Cong Cv 17:13, 14) toan mƣu 

nghịch cùng ông tại Cô-rinh-tô (Cong Cv 18:12). Tại Ê-phê-sô, ông thiếu điều bỏ 

mạng vì tay đám dân hỗn loạn (Cong Cv 19:29; IICo 2Cr 1:8, 9). Lại ở thành 

Cô-rinh-tô, sau khi ông viết thơ tín nầy ít lâu, họ toan mƣu giết ông (Cong Cv 

20:3). Lại ở thành Giê-ru-sa-lem, nếu không nhờ quân lính La-mã, thì họ đã thủ 

tiêu ông mau lẹ (Cong Cv 22:1-23:35). Đoạn, ông bị cầm tù 2 năm ở Sê-sa-rê và 2 

năm nữa ở kinh thành La-mã. Ngoài ra, ông còn bị đánh đòn, cầm tù, chìm tàu và 

luôn luôn thiếu thốn đủ thứ, nhƣng Kinh Thánh không chép rõ chi tiết (IICo 2Cr 

11:23-27). Rốt lại,ông bị bắt về La-mã và bị xử tử nhƣ một kẻ sát nhân (IITi 2Tm 

2:9). 

Chắc ông phải có sức chịu đựng lạ lùng, vì ông ca hát đang khi chịu khổ nạn. Phải 

có thân thể mạnh nhƣ sắt, bằng không, thì sống sao nổi qua mọi tình cảnh ấy. 

Nhƣng còn phải có ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời nữa, vì thân thể mạnh nhƣ 

sắt cũng chƣa đủ. Ông luôn luôn nhận thấy Chúa hiện diện, và "cảm biết mình 

không thể chết trƣớc khi làm xong chức vụ."  

IICo 2Cr 5:1-21-- Sau Sự Chết, Có Gì?  

Đoạn nầy tiếp tục bày tỏ lý do khiến ông vui mừng giữa các khổ nạn. Ông vừa mới 

nói rằng trong đời nầy càng chịu đau khổ, thì trong cõi đời đời càng đƣợc vinh hiển 

(4:17, 18). Tâm trí ông hƣớng vào thế giới tƣơng lai. 

Sự dạy dỗ ở đây là gì? Có phải ta đƣợc mặc thân thể mới lúc qua đời chăng? Ông 

nói rằng chết chẳng phải là "bị lột trần," nhƣng là "đƣợc mặc lại" (câu 4). "Lìa bỏ 
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thân thể nầy" tức là "ở cùng Chúa" (câu 8). Trong thơ Phi Pl 1:23, ông kể sự chết 

nhƣ là "đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn." Nhƣng ở thơ I Cô-rinh-tô, đoạn 

15, và thơ I Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn 4, ông liên kết thân thể sống lại với sự tái lâm của 

Đấng Christ. Rõ ràng lắm, những tín đồ qua đời trƣớc khi Chúa ngự đến, thì đƣợc 

ở với Chúa trong địa vị hạnh phƣớc tự cảm biết, "là điều rất tốt hơn" sự sống trong 

xác thịt, nhƣng vẫn chƣa bằng đời sống vinh hiển theo sau sự sống lại.  

IICo 2Cr 6:1-18-- Lại Nói Đến Những Khổ Nạn Của Ông  

Phao-lô tiếp tục binh vực chức vụ của mình. Chắc trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có 

sự chán ghét ông lớn lắm (câu 12). Bằng không, chắc ông không dành phần lớn thơ 

tín nầy để tự binh vực mình. Ở câu 14-18, ông dƣờng nhƣ, ít ra là một phần nào, đổ 

sự hỗn loạn cho không khí ngoại đạo mà họ đang sống trong đó. Ngƣời Cô-rinh-tô 

vốn có phong hóa rất lỏng lẻo.  

7:1-19-- Phúc Trình Của Tít  

Ti-mô-thê đã đƣợc sai đi sớm hơn (ICo1Cr 4:17; 16:10). Ti-mô-thê vốn tánh nhút 

nhát, và thật không thích hợp để thi hành những biện pháp sửa trị nghiêm khắc mà 

tình hình Hội Thánh Cô-rinh-tô đang đòi hỏi. Phao-lô bèn sai Tít đi (IICo 2Cr 

2:13; 7:6, 13; 12:18), -- có lẽ Tít là ngƣời giúp việc đắc lực hơn hết của Phao-lô 

trong những tình hình nhƣ vậy. Có lẽ Tít đi sau cuộc viếng thăm "thứ hai" của 

Phao-lô, và đem theo bức thơ có nói đến ở đoạn 2:3. Sứ mạng của Tít đã thành 

công. Kẻ làm nguyên cớ cho cuộc rối loạn dấy lên (ICo1Cr 5:1-5) có lẽ là một 

ngƣời rất có thế lực; lúc đầu hắn cứ cố chấp trong tội lỗi, cầm đầu vụ công khai 

loạn nghịch chống Phao-lô, và kéo theo nhiều thủ lãnh. Nhƣng do ảnh hƣởng bức 

thơ "thứ hai" của Phao-lô và nhờ hiện diện của Tít, nên toàn thể Hội Thánh đã trở 

lại trật tự, và kết quả là kẻ phạm tội hạ mình xuống. Đó là tin tức tốt lành mà Tít đã 

phúc trình (câu 7-16).  

IICo 2Cr 8:1-9:15-- Lạc Quyên Giúp Mẫu Hội  

Hai đoạn nầy chứa những chỉ thị về sự dâng tiền giúp các thánh đồ nghèo ở 

Giê-ru-sa-lem. Đây là một biến cố trọng đại trong đời Phao-lô (xem lời chú giải ở 

dƣới Công vụ các sứ đồ, đoạn 21). Có lẽ ông đã quyên tiền khắp các chi hội ở 

Tiểu-Á-tế-á và Hi-lạp, mặc dầu chỉ nói đến các chi hội ở xứ Ma-xê-đoan, xứ 

A-chai và xứ Ga-la-ti mà thôi. Cuộc lạc quyên nầy đã khởi sự từ một năm trƣớc 

(8:10). Các chi hội ở xứ Ma-xê-đoan đã hết lòng dự phần vào đó. Cả đến những 

ngƣời rất nghèo cũng quyên rộng rãi. Phao-lô ở đó đang khi viết thơ tín nầy. Chi 

hội Phi-líp, đứng đầu xứ Ma-xê-đoan, là nơi duy nhứt mà Phao-lô nhận trợ cấp cho 

chức vụ mình; và sau khi ông đi rồi, họ vẫn còn trợ cấp. 

Trong 2 đoạn nầy, chúng ta có những chỉ thị đầy đủ hơn hết của Tân Ƣớc về sự 

dâng tiền trong Hội Thánh. Dầu là quyên tiền làm việc từ thiện, nhƣng chúng tôi 

phỏng đoán rằng những nguyên tắc nêu lên ở đây phải hƣớng dẫn Hội Thánh trong 

bib:Phi_1_23
bib:IICo_6_1
bib:IICo_7_1
bib:ICo_4_17
bib:ICo_16_10
bib:IICo_2_13
bib:IICo_2_13
bib:IICo_7_6
bib:IICo_7_13
bib:IICo_12_18
bib:IICo_2_3
bib:ICo_5_1
bib:IICo_8_1
bib:IICo_8_10


sự lãnh mọi khoản tiền dâng, vừa cho nền tự trị, vừa cho công cuộc truyền giáo và 

từ thiện. Phải dâng tình nguyện, tùy sức và có phƣơng pháp. Sự quản trị tiền dâng 

phải không chỗ trách đƣợc (8:19-21). Phao-lô đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Chúa 

Trời sẽ ban thƣởng cho những ngƣời quyên dâng rộng rãi. Theo thừa tiếp văn, thì 

"sự ban cho của Ngài không kể xiết" (9:15) dƣờng nhƣ là mối liên quan hạnh 

phƣớc phát sanh nhƣ vậy giữa kẻ quyên dâng và ngƣời nhận lãnh. 

* * * 

II Cô-rinh-tô 3  

10:1-18-- Diện Mạo Của Phao-lồ  

Lời Phao-lô nói trong đoạn nầy dƣờng nhƣ đƣợc dẫn khởi bởi kẻ thù chê ông có bộ 

dạng yếu đuối (câu 1, 10). Trong Tân Ƣớc không có chỗ nào ám chỉ dung mạo 

Phao- lô ra sao. Theo một truyền thoại của thế kỷ thứ 2, thì Phao-lô là "một ngƣời 

tầm thƣớc, tóc xoăn, ống chơn gầy guộc và cong, mắt xanh lơ, lông mày dài và 

xoăn, mũi dài. Ông đầy dẫy ân điển và lòng thƣơng xót của Chúa, khi thì có dung 

mạo của một ngƣời, khi thì có dung mạo của một thiên sứ." Theo một truyền thoại 

khác, ông "dáng dấp thấp nhỏ, đầu sói, ống chơn cong, ngƣời mập mạp, mũi hơi 

cao, và ông đầy dẫy ân điển." 

Tân Ƣớc ngụ ý rằng ông có bịnh đau mắt, nên thỉnh thoảng vẻ mặt xấu xí. Nhƣng 

kẻ thù chê ông có bộ dạng yếu đuối (câu 10), thì chắc là vô căn cứ. Không thể nghĩ 

rằng một ngƣời nhƣ Phao-lô, đã đảo ngƣợc hết thành khác đến thành khác, lại có 

bộ dạng yếu đuối. Không còn nghi ngờ chi nữa; ông là một cá tánh hùng mạnh, 

xuất chúng, và về toàn diện, ông là bậc vĩ nhân tột bậc từng sống trên mặt đất nầy, 

chỉ trừ ra Đức Chúa Jêsus. 

Đáp lời chê ông yếu đuối, ông bảo họ rằng ít ra ông cũng đã sáng lập đƣợc nhiều 

chi hội, chớ không đi phá rối Hội Thánh do ngƣời khác sáng lập nhƣ họ đang phá 

rối đó.  

11:1-33-- Phao-lô Biện Giải Tại Sao Ông Tự Khoe Mình  

Trong nhiều phần của thơ tín nầy, Phao-lô nói với đa số trung thành; còn ở những 

phần khác, ông lại nói với thiểu số không trung thành. Trong 4 đoạn sau chót, 

dƣờng nhƣ ông chú ý đến thiểu số nầy. 

Ông hoàn toàn nhận thức tự khoe mình là không thích đáng, và ông không ƣa sự 

cần thiết phải tự khoe mình; nhƣng họ bắt buộc ông phải tự khoe mình. 

Họ đã lợi dụng cái thực sự rằng ông không nhận trợ cấp cho chức vụ mình tại Cô- 

rinh-tô, trái hẳn với hành động của một ngƣời có óc công bình (câu 7-9). Ông giải 

thích rằng dầu là Sứ đồ của Đấng Christ, ông có quyền nhận trợ cấp (ICo1Cr 

9:1-27), nhƣng ông đã quyết định không nhận, e gƣơng mình nêu lên sẽ bị lạm 

dụng bởi những giáo sƣ giả vẫn tìm cách thƣơng mại hóa Hội Thánh. Ngay từ lúc 

bắt đầu làm việc Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đã nhận thấy một số tín đồ do mình 

dắt đem tin Chúa có những khuynh hƣớng làm thủ lãnh vì tham lợi; vậy nên ông đã 
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tự chế. Một trong những điều ông có thể tự khoe mình, ấy là họ không thể nào tố 

cáo ông tham lợi. 

Rồi trong một khúc sách có sức mạnh bi đát (câu 22, 23), ông thách thức những kẻ 

chỉ trích hãy tự so sánh mình với ông về mọi phƣơng diện: Ông là một ngƣời 

Hê-bơ-rơ trung kiên; là một tôi tớ hữu hiệu của Đấng Christ (ông làm việc nhiều 

hơn cả bọn họ cộng chung lại); và cũng là ngƣời chịu khổ vì Đấng Christ (cả sự 

nghiệp ông, với tƣ cách Sứ đồ của Đấng Christ, là một cuộc sống trong tuận đạo 

liên tục).  

IICo 2Cr 121-19;-- Cái Giằm Xóc Vào Thịt Phao-lô  

Ông đƣợc sự hiện thấy về Thiên đàng (câu 1-7). Ông "đƣợc đem lên đến (1) chốn 

Ba-ra-đi" (câu 4), "lên đến(2) từng trời thứ ba" (câu 2), dƣờng nhƣ "Ba-ra-đi" và 

"từng trời thứ ba" là hai khu đặc biệt của thế giới tƣơng lai. Đức Chúa Jêsus vào 

Ba-ra-đi ngay sau khi chết (LuLc 23:43). Còn "từng trời thứ ba" thì không có chỗ 

nào khác trong Kinh Thánh dùng danh từ ấy, khả dĩ soi sáng ý nghĩa của nó. Có 

ngƣời cho rằng đó là hai danh từ đồng nghĩa chỉ về nơi ở của Đức Chúa Trời. 

Nhƣng Phao-lô dùng chữ "vào " cho "Ba-ra-đi" và chữ "tận" cho từng trời thứ ba, 

thì dƣờng nhƣ đây là hai chỗ đặc biệt. Vì Đức Chúa Jêsus vào ngay Ba-ra-đi, nên 

ngƣời ta cho rằng Ba-ra-đi là nơi ở của các thần linh đã lìa khỏi thân thể, giữa sự 

chết và sự sống lại. Còn từng trời thứ ba, thì ngƣời ta cho là nơi ở sau chót của 

những ngƣời đƣợc cứu chuộc khi thân thể họ đã sống lại rồi. Đó là cuộc sống bội 

phần vinh hiển hơn cuộc sống ở Ba-ra-đi, cũng nhƣ Ba-ra-đi bội phần vinh hiển 

hơn cuộc sống trên mặt đất. Sự dạy dỗ của Tân Ƣớc dƣờng nhƣ hàm ý rõ ràng rằng 

có một tình trạng ở giữa sự chết và sự sống lại (xem lời chú giải ở dƣới, đoạn 5). 

Những điều Phao-lô thấy và nghe, thì ông "không có phép nói ra" (câu 4). Đây có 

thể có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn bổ sức cho Phao-lô để thi hành sứ mạng đặc 

biệt và để chịu sự đau đớn đặc biệt, nên Ngài cho ông sự hiện thấy đặc biệt về vinh 

hiển tƣơng lai mà một phần ông không đƣợc phép bày tỏ cho kẻ khác. Nhƣng nếu 

dịch là: "không thể nói ra" thì có lẽ đúng hơn dịch là: "Không có phép nói ra;" 

trong trƣờng hợp nầy, sẽ có nghĩa là ngôn ngữ loài ngƣời không đủ diễn tả sự vinh 

hiển của Thiên đàng; ấy cũng nhƣ không thể bày tỏ ý niệm về màu sắc cho một 

ngƣời mù từ thuở sanh ra. 

Cái giằm xóc vào thịt Phao-lô (câu 7). Một vài học giả Kinh Thánh cho rằng đây là 

chứng kinh phong. Ngƣời khác cho là bịnh sốt rét, hoặc chứng nhức đầu dữ dội. 

Nhƣng ý kiến thông thƣờng hơn hết là ông mắc chứng nhãn viêm kinh niên 

(ophtalmie chronique), chẳng những đau đớn, nhức nhối vô cùng, song còn nhiều 

lúc khiến ông có dung mạo xấu xí. ý kiến nầy dƣờng nhƣ rút ra từ lời lẽ dùng trong 

các thơ tín của ông. "Giằm xóc vào thịt" ông từ 14 năm trƣớc khi ông viết thơ tín 

nầy (câu 2, 7), tức là khoảng ông vào xứ Ga-la-ti, trong hành trình truyền giáo thứ 

nhứt. Sở dĩ ông vào xứ Ga-la-ti là vì bị một thứ tật nguyền nào đó trong thân thể 
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(GaGl 4:13); dung mạo ông xấu xí đến nỗi trở thành một sự thử thách nặng nề cho 

mỗi ngƣời ở trƣớc mặt ông (GaGl 4:14). Họ muốn tặng ông chính "con mắt" của 

mình (GaGl 4:15). Tại sao lại tặng con mắt, nếu đó chẳng phải là nhu cầu đặc biệt 

của ông? Ông cũng thƣờng viết "chữ lớn" (GaGl 6:11), có lẽ vì mắt kém; đó là lý 

do ông đọc thơ tín cho ngƣời khác chép.  

13:1-13-- Phao-lô Toan Định Đến Thăm Hội-Thánh Cô-rinh-tô  

Sự toan định nầy nhằm mùa hạ, năm 57 S.C.. Ông tới Cô-rinh-tô nhằm mùa thu, và 

ở đó 3 tháng (Cong Cv 20:3). Mùa xuân sau đó, ông ra đi, đem theo tiền lạc quyên 

đến Giê-ru-sa-lem. 

============================== 

 

Thơ Ga-la-ti  

 

Bởi ân điển chớ không bởi luật pháp  

Tin Lành có tánh cách chung kết  

Xứ Ga-la-ti. Xem bản đồ ở dƣới sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 13. Ở trung ƣơng 

Tiểu-Á-tế-á. Đây là khu vực hành trình truyền giáo thứ nhứt của Phao-lô. Không 

biết đúng biên giới xứ nầy. Nó gồm các thành Y-cô-ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ, và có lẽ cả 

thành An-ti-ốt ở miền Bi-si-đi. Đọc bản tƣờng thuật công việc của Phao-lô ở đó 

(Cong Cv 13:14), tức là mở đƣờng hữu ích cho ta đọc thơ tín nầy. 

Ngƣời Ga-la-ti là một nhánh của chủng tộc Gaulois, phát xuất từ phía Bắc Hắc-hải, 

tách khỏi cuộc di cƣ lớn qua phía Tây tới nƣớc Pháp ngày nay, và định cƣ ở trung 

ƣơng Tiểu-Á-tế-á nhằm thế kỷ thứ 3 T.C.. Họ đa cảm, xung động và hay dời đổi, 

bằng cớ là họ mới vừa thờ lạy Phao-lô, rồi lại ném đá ông ngay (Cong Cv 14:13, 

19). 

Lý do viết thơ tín nầy. Công việc của Phao-lô tại xứ Ga-la-ti đã có kết quả phi 

thƣờng. Ngƣời đông vô kể, phần nhiều là dân ngoại, đã nhiệt liệt tiếp nhận Đấng 

Christ. Sau khi Phao-lô đi khỏi xứ Ga-la-ti ít lâu, thì một số giáo sƣ Do-thái kéo 

tới, nhấn mạnh rằng nếu ngƣời dân ngoại không vâng giữ luật pháp Môi-se, thì 

không làm tín đồ của Đấng Christ đƣợc. Ngƣời Ga-la-ti chăm chú đến lời dạy dỗ 

của họ một cách sốt sắng cũng nhƣ lúc đầu họ đã tiếp nhận lời giảng của Phao-lô 

vậy; và kết quả có một "bịnh dịch" chịu phép cắt bì lan tràn giữa vòng các tín đồ 

dân ngoại đó. Phao-lô hay tin ấy, bèn viết thơ nầy để bảo cho họ biết rằng họ hoàn 

toàn ngu dại là dƣờng nào; rằng dầu phép cắt bì là một phần cần thiết của cuộc 

sanh hoạt quốc gia Do-thái, nhƣng nó chẳng phải là một phần của Tin Lành và 

chẳng có liên quan đến sự cứu rỗi chi hết. 

Niên hiệu. Phao-lô đã sáng lập các chi hội nầy, khoảng năm 45-48 S.C.. Ông có trở 

lại thăm viếng họ khi bắt đầu hành trình truyền giáo thứ hai, khoảng năm 50 S.C.. 
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Và ông thăm họ lần nữa khi bắt đầu hành trình truyền giáo thứ ba, khoảng năm 54 

S.C.. Theo truyền thoại mà ngƣời ta thƣờng nhìn nhận, thì niên hiệu thơ tín nầy là 

khoảng năm 57 S.C., lúc hết hành trình thứ ba, đang khi ông ở thành Ê-phê-sô, 

hoặc xứ Ma-xê-đoan, hoặc thành Cô-rinh-tô, và trƣớc khi ông viết thơ Rô-ma ít 

lâu. Nhƣ vậy là ông viết thơ tín nầy chừng 10 hoặc 12 năm sau khi sáng lập các chi 

hội ấy, và trong thời gian đó, ông đã ghé thăm họ hai lần. Ngƣời khác lại cho rằng 

có lẽ hơn, thơ nầy viết khoảng năm 49 S.C., tại An-ti-ốt, sau khi Phao-lô từ xứ 

Ga-la-ti trở về lần thứ nhứt ít lâu, và trƣớc khi Giáo-nghị-hội họp tại 

Giê-ru-sa-lem, năm 50 S.C., -- Giáo hội nghị nầy đã gởi thơ quả quyết rằng phép 

cắt bì không cần thiết, và thơ ấy đã đƣợc đem tới Hội Thánh xứ Ga-la-ti lập tức 

(Cong Cv 15:1-16:4) vì nếu thơ Ga-la-ti viết sau thơ của Giáo nghị hội ở 

Giê-ru-sa-lem, thì Phao-lô chắc phải nói đến thơ ấy. Nhƣng mấy chữ "lần thứ 

nhứt" (GaGl 4:13) gồm ý các cuộc viếng thăm tiếp theo sau. Vậy, giả thuyết kia 

không chắc đúng. 

Phép cắt bì. Đó là tên gọi nghi lễ đầu tiên của đạo Do-thái. Ngƣời nào sanh ra 

không phải là ngƣời Do-thái mà muốn đƣợc kế tự các đặc quyền và ơn phƣớc của 

Đức Chúa Trời hứa cho dân tộc Do-thái, thì có thể đƣợc thừa nhận là ngƣời 

Do-thái bởi chịu phép cắt bì và vâng giữ luật pháp nghi lễ của dân Do-thái. Theo 

một vài phƣơng diện, nó giống nhƣ sự nhập quốc tịch; ngƣời nhập quốc tịch cũng 

là công dân y nhƣ ngƣời sanh đẻ trong xứ vậy. Cũng một thể ấy, ngƣời dân ngoại 

có thể trở thành một ngƣời Do-thái, hoặc một ngƣời theo đạo Do-thái. 

Nhóm chủ trƣơng Do-thái hóa là phái tín đồ gốc Do-thái không nhận sự dạy dỗ của 

các Sứ đồ về vấn đề nầy (Cong Cv 15:1-41), nhƣng cứ nhấn mạnh rằng tín đồ 

Đấng Christ phải đến cùng Đức Chúa Trời qua đạo Do-thái; rằng ngƣời dân ngoại 

muốn làm tín đồ Đấng Christ, thì phải trở nên ngƣời Do-thái trƣớc đã. Họ tự cho là 

có phận sự đi thăm viếng Hội Thánh dân ngoại để làm cho lung lay, bối rối. Họ chỉ 

quyết định đóng nhãn hiệu Do-thái trên Đấng Christ. Phao-lô kịch liệt phản đối 

điều đó. Nếu ngƣời dân ngoại trở lại tin Chúa buộc phải vâng giữ luật pháp, thì sƣ 

nghiệp suốt đời Phao-lô đã bị tan tành rồi. "Nhƣ thiêu, nhƣ đốt, Phao-lô ƣớc mong 

có thể mở mang đạo Đấng Christ từ một giáo phái Do-thái thành một tôn giáo của 

cả thế giới; theo đuổi mục đích ấy, ông đã phá tan mọi dây trở ngại, tận dụng mọi 

khả năng của tâm trí và thân thể trong hơn 30 năm." 

Sự cố gắng Do-thái hóa các Hội Thánh dân ngoại đã chấm dứt khi thành Giê-ru-sa- 

lem bị hủy phá, năm 70 S.C., -- do biến cố nầy, mọi mối liên quan giữa đạo 

Do-thái và đạo Đấng Christ đã đoạn tuyệt. Cho tới lúc đó, đạo Đấng Christ đƣợc 

coi nhƣ một phái hoặc nhánh của đạo Do-thái. Từ lúc đó trở đi, ngƣời Do-thái và 

tín đồ Đấng Christ phân rẽ nhau. Một tiểu phái tín đồ gốc Do-thái, gọi là Ebionites, 

vẫn tồn tại 2 thế kỷ nữa, nhƣng số ngƣời theo càng ngày càng bớt đi; Hội Thánh 

chung hầu nhƣ không thừa nhận họ, còn ngƣời Do-thái thì kể họ nhƣ bọn bội đạo.  
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GaGl 1:1-24 -- Tin-Lành Của Phao-lô Trực Tiếp  

Phát Xuất Từ Đức Chúa Trời  

Để làm cho Phao-lô mất giá trị trƣớc mắt tín đồ Ga-la-ti, các giáo sƣ chủ trƣơng 

Do-thái hóa dƣờng nhƣ nói rằng Phao-lô không phải là một Sứ đồ từ lúc khởi thủy, 

và ông dạy dỗ đƣợc điều nào là nhờ học nơi các Sứ đồ khác. Ác ý nầy có lẽ là một 

lý do để ông hăng hái tự binh vực mình là một Sứ đồ độc lập. Ông nhận đƣợc Tin 

Lành do Đức Chúa Trời trực tiếp khải thị, và chẳng có Tin Lành nào khác. 

"Xứ A-ra-bi" (câu 17). Trong bản tƣờng thuật của sách Công vụ các sứ đồ không 

có nói đến xứ nầy. Ba năm (câu 18) gồm thời gian ông ở thành Đa-mách và xứ 

A-ra-bi (Cong Cv 9:23). Theo tục lệ của ngƣời Do-thái kể những phần năm lúc bắt 

đầu và lúc chấm dứt một thời kỳ là những năm trọn, thì ba năm nầy có lẽ chỉ là một 

năm trọn và phần lẻ của hai năm. A-ra-bi là xứ hoang vắng ở phía Đông xứ 

Pa-lét-tin, chạy từ thành Đa-mách tới phía Đông nam. Phao-lô bị choáng váng 

dƣờng nhƣ sét đánh, và lập tức nhìn nhận cả đời mình đã lầm lạc, đến nỗi cảm thấy 

mình nên nghĩ lại; vậy, ông tìm nơi cô tịch để đƣợc hồi phục. Chính là tại xứ 

A-ra-bi mà ông đƣợc nhiều sự khải thị (câu 16). 

* * * 

Thơ Ga-la-ti 2 

GaGl 2:1-21-- Mối Liên Quan Của Phao-lô Với Các Sứ Đồ Khác  

Thăm viếng thành Giê-ru-sa-lem (câu 1-10). Sau khi trở lại tin Chúa, Phao-lô chờ 

đợi 3 năm, rồi mới quay trở về Giê-ru-sa-lem, là nơi ông đã phá tán Hội Thánh. 

Ông chỉ ở đó 15 ngày, đàm luận với Phi-e-rơ (câu 18). Tham khảo bản tƣờng thuật 

ở Cong Cv 9:26-30. Rồi 14 năm sau, ông lại lên thành Giê-ru-sa-lem. Đó chắc là 

cuộc viếng thăm chép ở 11:27-30, nhằm năm 44 S.C., vì cùng với ý ngụ trong chữ 

"lại" ở câu 1, thừa tiếp văn dƣờng nhƣ tỏ ra đó là ông thăm viếng lần thứ hai sau 

khi trở lại tin Chúa, mặc dầu luận đề của đoạn nầy thích hợp nhiều hơn với lần 

thăm viếng thứ ba có chép ở 15:2. Ông đem theo Tít, là một ngƣời dân ngoại mà 

ông đã dẫn về tin Chúa, để nêu lên làm trƣờng hợp thử nghiệm trong nghi vấn về 

tín đồ dân ngoại phải chịu phép cắt bì. Ông giữ vững lập trƣờng, và đƣợc các Sứ đồ 

khác hoàn toàn đồng ý với mình (câu 9). 

Phi-e-rơ giả bộ tại An-ti -ốt (câu 11-21). Không có chép cuộc thăm viếng nầy xảy 

ra khi nào. Có lẽ là ít lâu sau khi Phao-lô thăm viếng nhƣ có chép ở câu 1 và trở về 

An-ti-ốt, và trƣớc khi ông bắt đầu hành trình truyền giáo thứ nhứt. Để nêu rõ khung 

cảnh và tầm quan trọng của việc xảy ra đây, chúng tôi xin thử vạch niên biểu nhƣ 

sau nầy: Phi-e-rơ tiếp nhận ngƣời dân ngoại tin Chúa trƣớc nhứt, là Cọt-nây, mà 

không buộc phải chịu phép cắt bì (Công vụ các sứ đồ, đoạn 10), có lẽ vào khoảng 

năm 40 S.C.; hành động ấy đã đƣợc các Sứ đồ khác chấp thuận. Rồi khoảng năm 

42 S.C., Hội Thánh dân ngoại ở An-ti-ốt thành lập và đƣợc Ba-na-ba, quan sát viên 

từ Giê-ru-sa-lem cử đến, chấp thuận (Cong Cv 11:22-24). Rồi tới năm 44 S.C., 

Phao-lô cùng Tít đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Phi-e-rơ đồng ý chấp thuận việc 
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Phao-lô tiếp nhận tín đồ dân ngoại mà không buộc họ chịu phép cắt bì. Sau đó ít 

lâu, khoảng năm 44 hoặc 45 S.C., thì Phi-e-rơ đi tới thành An-ti-ốt, đứng tránh các 

tín đồ dân ngoại không chịu phép cắt bì, và bị Phao-lô quở trách nghiêm khắc (câu 

11). Nhƣng 5 hoặc 6 năm sau, tại Giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem (50 S.C.), Phi-e-rơ 

là ngƣời thứ nhứt lớn tiếng ủng hộ công việc của Phao-lô (Cong Cv 15:7-11). 

Phi-e-rơ dời đổi nhƣ vậy, có ý nghĩa gì? Hai vị Sứ đồ thủ lãnh không đồng ý về 

một giáo lý nền tảng nhƣ vậy, thì có ý nghĩa gì? Sự không đồng ý ấy có ảnh hƣởng 

gì đến sự Phao-lô và Phi-e-rơ đƣợc soi dẫn để trứ tác Tân Ƣớc. Trong trƣờng hợp 

đặc biệt nầy, hoặc Phi-e-rơ hay là Phao-lô đã lầm lỗi. Chúng ta làm thể nào mà biết 

đƣợc ai lầm lỗi? Nếu một trong hai ông lầm lỗi trong một điều nào, thì chúng ta 

làm thể nào mà biết rằng hai ông không lầm lỗi trong những điều khác? Giáo lý về 

các Sứ đồ đƣợc Đức Chúa Trời soi dẫn há chẳng tiêu tan vì cớ việc xảy ra đây sao? 

Chẳng hề nhƣ vậy vì sự thực giản dị là Đức Chúa Trời không khải thị tất cả chơn 

lý về Nƣớc Ngài cho các Sứ đồ ngay một lúc, dƣờng nhƣ bởi một luồng chớp 

nhoáng từ Thiên đàng, ngay trong ngày Lễ Ngũ Tuần cũng vậy. Trong đêm cuối 

cùng, Đức Chúa Jêsus đã phán cùng họ rằng Ngài còn nhiều điều phải dạy họ, 

nhƣng lúc đó họ chƣa hiểu đƣợc (GiGa 16:12). Đức Chúa Jêsus xử trí rất kiên 

nhẫn, từ ái với sự yếu đuối và thành kiến của loài ngƣời, cho phép họ nắm giữ 

những quan niệm cố hữu về Nƣớc Đấng Mê-si; cho đến khi có cần dùng, thì Ngài 

dắt dẫn họ từng bƣớc một, vào trong những giai đoạn mới mẻ hơn của Nƣớc Ngài. 

Ngài không đem vấn đề dân ngoại mà khuấy rối họ, vì vấn đề ấy chƣa nêu lên. Khi 

Tin Lành đã đƣợc tuyên giảng đầy đủ giữa vòng ngƣời Do-thái ở khắp quê hƣơng 

của họ, là xứ Pa-lét-tin, thì bởi sự khải thị trực tiếp và đặc biệt, Đức Chúa Trời lo 

dạy dỗ Phi-e-rơ về vấn đề dân ngoại (Cong Cv 10:1-48), có lẽ vào khoảng 10 năm, 

sau khi Hội Thánh khai sanh nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần. Tới đây, Đức Chúa Trời 

phải thắng thành kiến thâm căn cố đế của ngƣời Do-thái. Phải hết mấy năm, các Sứ 

đồ mới thuận hiệp với tân giáo lý. Phao-lô ra khỏi quan niệm cũ mau lẹ hơn 

Phi-e-rơ. Việc ở Hội Thánh Ga-la-ti xảy đến sau khi Phao-lô đã đi ra trọn đƣờng, 

còn Phi-e-rơ thì đang đi ra. Nhƣng Phi-e-rơ đi ra trọn đƣờng khi chƣa một quyển 

nào của Tân Ƣớc đƣợc trứ tác, và sự dạy dỗ của Phi-e-rơ và Phao-lô trong Tân 

Ƣớc không khác nhau mảy may.  

GaGl 3:1-4:31-- Ách Tôi Mọi Dƣới Luật Pháp  

Những tín đồ Ga-la-ti thuộc về dân ngoại đã "nuốt" trọn lời giảng của bọn Do-thái 

hóa, đến nỗi thiết lập các ngày lễ và nghi lễ Do-thái (4:8-11) rõ ràng là họ pha trộn 

Tin Lành với luật pháp Môi-se. Bọn Do-thái hóa có làm phép lạ nào giữa vòng họ 

nhƣ ông đã làm chăng (3:5)? Sự trạng ấy có ý nghĩa gì cho họ chăng? Hai đoạn nầy 

nói rất nhiều về Áp-ra-ham, vì lời giảng của bọn Do-thái hóa mà họ đã tiếp nhận 

phần lớn căn cứ trên lời Đức Chúa Trời hứa cho Áp-ra-ham. Họ giải thích sai lời 

hứa, mặc dầu nó đƣợc tỏ rõ trong chính truyện tích Áp-ra-ham (4:21-31). Lòng yêu 

bib:Cong_15_7
bib:Gi_16_12
bib:Cong_10_1
bib:Ga_3_1
bib:Ga_4_8
bib:Ga_3_5
bib:Ga_4_21


thƣơng ban đầu của họ đối với Phao-lô mâu thuẫn bi đát với sự nguội lạnh, hờ 

hững hiện tại của họ (4:12-20). Xem lời chú giải về "Tật nguyền" của Sứ đồ 

Phao-lô (4:13), ở dƣới IICo 2Cr 12:1-19  

GaGl 5:1-6:18-- Sự Tự Do Trong Đấng CHRIST  

Phao-lô không thể hiểu tại sao ngƣời ta lại cố quyết muốn nƣơng cậy công đức để 

đƣợc cứu rỗi, chớ không nƣơng cậy sự thƣơng xót của Đấng Christ. Đấng Christ 

cứu chúng ta. Chúng ta không tự cứu mình đƣợc. Đó là điểm khác nhau giữa cảnh 

tôi mọi và sự tự do. Nhƣng tự do trong Đấng Christ không có nghĩa là cứ phóng 

túng theo tội lỗi. Phao-lô chẳng bao giờ quên nhấn mạnh đặc biệt vào điểm ấy. 

Những kẻ làm theo tƣ dục xác thịt không thể nào đƣợc cứu (5:19-21). Một trong 

những "công lệ thiêng liêng của cõi thiên nhiên" là "ai gieo giống chi, lại gặt giống 

ấy" (6:7). Nếu hột giống là lúa mì hay là cỏ lùng, thì sẽ mọc lên y nhƣ vậy, không 

sao tránh khỏi. "Chữ lớn là dƣờng nào" (6:11), -- đây là bằng cớ tỏ ra thật chính tay 

ông đã viết. Xem lời chú giải về "Giằm xóc vào thịt" ở dƣới IICo 2Cr 12:1-19. 

"Trong mình tôi có dấu vết của Đức Chúa Jêsus" (GaGl 6:17). Kẻ thù nghịch của 

Phao-lô rêu rao rằng ông không phải là Sứ đồ chân chánh của Đấng Christ. Thân 

thể ông bị đánh đập, bầm nát và đầy sẹo, đủ làm chứng cho ông. Xem IICo 2Cr 

4:6, 11. 

============================== 

 

Thơ Ê-phê-sô  

 

Hội Thánh thống nhứt  

Ngƣời Do-thái và ngƣời dân ngoại hiệp một trong Đấng Christ.  

Suốt đời Phao-lô dạy ngƣời dân ngoại rằng họ có thể làm tín đồ Đấng Christ mà 

không cần phải theo đạo Do-thái. Nói chung, ngƣời Do-thái lấy vậy làm mếch 

lòng, vì họ có quan niệm rằng mọi ngƣời phải vâng giữ luật pháp Môi-se, và có 

thành kiến quyết liệt nghịch cùng những ngƣời dân ngoại không chịu phép cắt bì 

kia dám tự xƣng là môn đồ của Đấng Mê-si Do-thái. 

Dầu Phao-lô dạy tín đồ dân ngoại hãy đứng vững nhƣ trên vầng đá để binh vực sự 

tự do của mình trong Đấng Christ, tỉ nhƣ ông đã dạy tín đồ Ga-la-ti và Rô-ma, 

song ông không muốn họ có thành kiến nghịch với tín đồ gốc Do-thái; trái lại, phải 

coi những ngƣời ấy là anh em trong Đấng Christ. 

Phao-lô không muốn thấy hai Hội Thánh: một Hội Thánh Do-thái và một Hội 

Thánh dân ngoại; song chỉ muốn thấy Một Hội Thánh. Ngƣời Do-thái và ngƣời 

dân ngoại hiệp một trong Đấng Christ. Vì cớ sự thống nhứt, ông đã có một nghĩa 

cử đối với những phần tử Do-thái trong Hội Thánh: Ấy là số tiền rất lớn mà ông đã 

quyên của các chi hội dân ngoại, lúc chấm dứt hành trình truyền giáo thứ ba, để 
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giúp đỡ các thánh đồ nghèo trong Mẫu hội tại thành Giê-ru-sa-lem (xem Công vụ 

các sứ đồ, đoạn 21). Ông hy vọng rằng sự biểu thị lòng yêu thƣơng trong Đấng 

Christ đó có thể khiến tín đồ gốc Do-thái có cảm tình thân ái hơn đối với anh em 

thuộc về dân ngoại. 

Vì sự thống nhứt, ông lại có nghĩa cử khác đối với các phần tử dân ngoại ở trong 

Hội Thánh. Ấy là ông gởi thơ tín nầy cho trung tâm trọng yếu của các tín đồ dân 

ngoại do ông dẫn về tin Chúa, để nêu cao sự Duy Nhứt, Phổ Thông và Vĩ Đại 

Khôn Xiết của Thân thể Đấng Christ. 

Đối với Phao-lô, Đấng Christ là Đấng Tối cao, Tối đại, trong Ngài có chỗ cho 

những ngƣời thuộc về các chủng tộc và có các quan điểm cùng thành kiến rất khác 

nhau; nhƣng Ngài có đủ quyền phép để giải quyết mọi vấn đề của loài ngƣời, và để 

làm cho hợp nhứt và hòa hiệp với Đức Chúa Trời chẳng những mọi xã hội và gia 

đình trên mặt đất (Eph Ep 5:22-6:9), song cả vô vàn thân vị trong vũ trụ vô hình, 

vô biên nữa (3:10). 

Đây là một trong bốn thơ tín của Phao-lô viết đang khi bị cầm tù tại La-mã (61-63 

S.C.); ba thơ tín kia là thơ Phi-líp, thơ Cô-lô-se, và thơ Phi-lê-môn. Trong số nầy, 

ba thơ tín viết cùng một lúc và do cùng một ngƣời đem đi, tức là thơ Ê-phê-sô, thơ 

Cô-lô-se, và thơ Phi-lê-môn. Còn một thơ tín nữa, nhƣng nay đã thất lạc (CoCl 

4:16).  

Eph Ep 1:1-33-- Các ơn Phƣớc Thiêng Liêng  

"Ở thành Ê-phê-sô" (câu 1). Trong một vài bản thảo cũ nhứt, không có hai chữ nầy. 

Ngƣời ta cho rằng có lẽ thơ nầy định dùng làm thơ gởi chung cho các chi hội ở 

Á-châu, vì Ti-chi-cơ đem một số bản sao, có chừa chỗ để ghi tên mỗi thành, và thơ 

Ê-phê-sô là bản chánh của phần nhiều (chớ không phải hết thảy) bản thảo khác. 

Thơ gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê (CoCl 4:16) có lẽ là một trong những bản sao 

nầy. Do đó, ta hiểu vì sao thơ nầy không có các lời chào thăm riêng mà phần nhiều 

thơ tín của Phao-lô vẫn có nhiều. Phao-lô đã ở Ê-phê-sô ba năm, và có lắm bạn 

thân thiết tại đó. Nhƣng nếu thơ nầy gởi chung cho Hội Thánh ở Ê-phê-sô và ở 

mấy thành phụ cận nữa, thì ta hiểu tại sao nội dung của nó có tánh cách công cộng 

hơn. 

Ý định đời đời của Đức Chúa Trời (câu 3-14). Đây là bản tóm tắt kỳ diệu các kế 

hoạch của Đức Chúa Trời: Sự cứu chuộc, nhận làm con, tha thứ và đóng ấn cho 

một dân để thuộc về Đức Chúa Trời, đã đƣợc quyết định từ đời đời, và bây giờ 

thực hiện nhờ ý chỉ của Đức Chúa Trời đƣợc thi hành hữu hiệu. 

"Các nơi trên trời" (câu 3) là mấy chữ chìa khóa của sách nầy (Eph Ep 1:10, 20; 

2:6; 3:10;; 6:12). Nó chỉ về cõi vô hình ở bên trên thế giới của tri giác nầy, tức là 

nơi ở sau cùng của tín đồ Đấng Christ, và hiện nay ta đƣợc thông công với nơi ấy 

tới một mực nào. 

Lời Phao-lô cầu nguyện cho họ (câu 16-23). Đó là cách Phao-lô thƣờng mở đầu 
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các thơ tín của ông. Có 4 lời cầu nguyện kỳ diệu đặc biệt thuộc loại nầy, tức là lời 

cầu nguyện ở đây và ở 3:14-19; Phi Pl 1:9-11 và CoCl 1:9-12.  

Eph Ep 2:1-3:21-- Hội Thánh Phổ Thông  

Đƣợc cứu bởi ân điển (câu 1-10). Thân thể Đấng Christ đang đƣợc cấu tạo bằng 

những ngƣời đầy tội lỗi và không xứng đáng để muôn đời biểu thị lòng nhân ái của 

Đức Chúa Trời. Khi công việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta đƣợc hoàn thành, 

thì ta sẽ là những ngƣời có phƣớc khôn tả xiết, ở một tình trạng vinh hiển thiên 

thƣợng vƣợt quá mọi điều ngày nay ta tƣởng tƣợng đƣợc. Đó sẽ là công việc của 

Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải của chúng ta. Trải qua các đời, Thiên đàng sẽ 

không dứt tiếng "Ha-lê-lu-gia" vui mừng, vang lừng từ tấm lòng cảm kích của 

những kẻ đƣợc cứu chuộc. 

Trƣớc kia là một dân, bây giờ là muôn dân (2:11-22). Danh từ "Ngƣời chịu cắt bì" 

đã đƣợc dùng làm một danh hiệu của ngƣời Do-thái, để phân biệt họ với các dân 

khác đƣợc gọi là "Ngƣời không chịu cắt bì" (câu 11). Trong một thời gian, ngƣời 

Do-thái là đoàn thể dân Đức Chúa Trời, có phép cắt bì làm dấu riêng trên xác thịt, 

và các dân khác bị loại trừ khỏi đoàn thể ấy. Nhƣng bây giờ, tiếng Đức Chúa Trời 

vang lừng, rõ ràng, mạnh mẽ, kêu gọi Mọi Ngƣời, từ mọi bộ lạc và mọi dân tộc, 

hãy đến nhập vào gia đình Ngài. 

Sự "mầu nhiệm của Đấng Christ" (3:3-9), giấu kín trải qua các đời trong Đức Chúa 

Trời (câu 10) mà khúc sách nầy nói đến, có nghĩa rõ ràng rằng muôn dân đƣợc kế 

tự lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho ngƣời Do-thái, nhƣng từ trƣớc đến nay, 

ngƣời Do-thái tƣởng lời hứa ấy thuộc riêng về họ mà thôi. Giai đoạn đó của kế 

hoạch Đức Chúa Trời đã đƣợc giấu kín cho tới khi Đấng Christ ngự đến, mặc dầu 

Ngài đã ấn định nó từ lúc ban đầu (1:5), nhƣng bây giờ thì đƣợc khải thị đầy đủ. 

Ấy là thế giới vinh hiển tƣơng lai của Đức Chúa Trời sẽ đƣợc xây dựng không phải 

bằng dân Do-thái, nhƣng bằng tất cả loài ngƣời. 

Hội Thánh vĩ đại (3:8-11). Bởi Hội Thánh, Đức Chúa Trời liên kết các phần tử thù 

địch của loài ngƣời thành Một Đoàn thể, và bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho các 

đẳng cấp siêu nhân, thiên thƣợng bằng cách gồm tóm mọi sự trong Đấng Christ.  

Thơ Ê-phê-sô 2 

4:1-32-- Hội Thánh Duy Nhứt  

Một thân thể (câu 1-16). Đây là một cơ cấu phức tạp, có nhiều cơ năng, mỗi phần ở 

vị trí riêng, làm việc hòa hợp với nhau, và có nguyên tắc căn bản là sự yêu thƣơng 

(câu 16). Chính Đấng Christ là Cái Đầu và là Năng lực điều khiển. 

Vì Thân thể nầy cấu tạo bằng nhiều chi thể có tài năng và tâm tình khác nhau, nên 

điều kiện căn bản cho nó điều hành thích đáng là tinh thần khiêm tốn và dung chịu 

lẫn nhau (câu 2). 

Mục đích của Thân thể nầy là trƣởng dƣỡng mỗi chi thể cho tới mức có hình ảnh 

trọn vẹn của Đấng Christ (câu 12-15). Ý niệm về sự lớn lên, theo nhƣ bày tỏ trong 
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mấy câu nầy, dƣờng nhƣ ứng dụng vừa cho các cá nhân, vừa cho toàn thể Hội 

Thánh. Bậc thơ ấu của Hội Thánh sẽ qua đi. Bậc thành nhân của Hội Thánh sẽ tới. 

Hãy tham khảo I Cô-rinh-tô 12, 13, là những đoạn tƣơng đồng. 

Hội Thánh đã gần 2000 tuổi, và về phƣơng diện nầy (tức là sự duy nhứt), vẫn còn 

ở giai đoạn thơ ấu. Nói chung, Hội Thánh chƣa trải biết thế nào là duy nhứt trong 

sự biểu hiện hữu hình. Phao-lô luôn luôn chống trả những phần tử chủ trƣơng bè 

phái trong các Hội Thánh địa phƣơng, cùng mối bất hòa giữa tín đồ gốc Do-thái và 

tín đồ dân ngoại. Rồi tới các cuộc phân tranh từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 4. Rồi 

tới Hội Thánh của đế quốc, bề ngoài dƣờng nhƣ duy nhứt dƣới quyền hành của 

quốc gia, song đời thiêng liêng vì đó mà bị nhuốm độc địa. Rồi tới hệ thống thủ 

lãnh có quyền hành duy nhứt, cƣớp mất quyền tự do tƣ tƣởng của ngƣời ta và ngăn 

cản Kinh Thánh không đƣợc lƣu hành nữa. Rồi 400 năm sau, Hội Thánh Tin Lành 

nổi lên đòi tự do. Lẽ tự nhiên, sau đêm tối dày đặc dƣới quyền cai trị của Thủ lãnh 

kia, khi ngƣời ta lại bắt đầu vì mình mà suy nghĩ, thì họ nhìn sự vật hơi khác nhau; 

vậy, trải qua năm, tháng, Phong trào Tin Lành không tránh khỏi đi vào những dòng 

khác nhau. Thế là giới tín đồ Đấng Christ vẫn còn chia rẽ. Chúng ta không biết 

trong đời nầy, Hội Thánh hữu hình sẽ có sự duy nhứt về tổ chức bề ngoài hay 

chăng? tánh vị kỷ và kiêu căng của ngƣời ta chống lại sự duy nhứt đó. Nhƣng bao 

giờ cũng có và ngày nay vẫn còn có sự duy nhứt trong Hội Thánh vô hình gồm các 

thánh đồ thật của Đức Chúa Trời. Một cách nào đó, một lúc nào đó và ở một nơi 

nào đó, sự duy nhứt nầy sẽ thực hiện đầy đủ để đáp lại lời cầu nguyện của Đấng 

Christ (GiGa 17:1-26), và sẽ phát hiện nhƣ là Thân thể phát triển đầy đủ của Đấng 

Christ. 

Những phận sự mới mẻ (câu 25-32). Vì Hội Thánh là một tổ chức huynh đệ, nên 

các chi thể cần phải rất thận trọng đối với nhau. "Cơn giận" (câu 26): Có lẽ Phao-lô 

nghĩ rằng bảo họ đừng nổi giận chi hết thì hơi quá, nên ông khuyên răn họ hãy cẩn 

thận, chớ giữ sự giận. "Trộm cắp" (câu 28): Rõ ràng lắm, một vài ngƣời trong vòng 

họ vốn là tay trộm cƣớp, nhƣng bây giờ họ phải tôn trọng quyền lợi của kẻ khác. 

Xem lời chú giải IITe 2Tx 3:6-15.  

Eph Ep 5:1-6:24-- Những Phận Sự Mới Mẻ  

Trong hai đoạn nầy, Phao-lô tiếp tục nói đến những điều đã bắt đầu nói đến ở 4:17, 

tức là họ buộc phải sống khác với cuộc đời trƣớc kia. 

Sự gian dâm (5:3-14), tức là việc phạm luân lý và phóng túng hỗn loạn theo nhục 

dục. Đó là một tội lỗi rất thông thƣờng đƣơng thời Phao-lô, và ở nhiều nơi lại là 

một phần của cuộc thờ lạy thần tƣợng. Phao-lô nhiều lần cảnh cáo họ chớ phạm tội 

đó. Xem các lời chú giải ICo1Cr 7:1-40 và ITe1Tx 4:1-8. 

Hát (GaGl 5:18-21). Đây, sự vui vẻ hát ngợi khen Chúa trong các cuộc nhóm họp 

của tín đồ Đấng Christ đƣợc đem đối chiếu với sự ồn ào, phóng túng, nhộn nhịp, 

say sƣa, ăn uống của ngƣời ngoại đạo khi họ thờ lạy hình tƣợng (câu 18, 19). 
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Trong cuộc nhóm họp thờ phƣợng Chúa, sự hát thánh ca là phần tự nhiên, giản dị 

hơn hết, đƣợc ƣa thích hơn hết, và thật làm phấn khởi phần thiêng liêng hơn hết. 

Nhƣng trung bình cuộc nhóm họp trong nhà thờ rất ít có ca hát, mà lại có nhiều cái 

khác chẳng có ý nghĩa chi cả. 

Vợ chồng (5:22-23). Nếu chúng ta là tín đồ Đấng Christ, thì phải tỏ ra nhƣ vậy 

trong mọi mối liên quan của đời sống, nhƣ công việc làm ăn, xã hội và gia đình. 

Mối liên quan giữa vợ chồng đƣợc hình dung ở đây là đối chiếu của mối liên quan 

giữa Hội Thánh và Đấng Christ (câu 25, 32). Phao-lô khuyên bảo vợ chồng phải 

yêu thƣơng nhau, tận tụy vì nhau, và không hề gợi ý rằng đờn ông có quyền bắt vợ 

làm tôi mọi cho mình. Vợ chồng tùy thuộc lẫn nhau, vì trong xã hội loài ngƣời, vợ 

chồng có những thiên chức khác nhau. Khi phụng sự lẫn nhau, thì vợ và chồng 

phụng sự quyền lợi của mình đắc lực nhứt (câu 28). "Ai yêu vợ mình, thì yêu chính 

mình vậy." Hỡi ngƣời làm chồng, hãy chú ý! 

Cha mẹ và con cái (6:1-4). Một trong Mƣời Điều răn dạy chúng ta phải hiếu kính 

cha mẹ đã sanh ra mình. Làm vậy, chúng ta sẽ đƣợc sống lâu. Đó là một lời hứa 

của Đức Chúa Trời và là một thực sự tự nhiên. Ở đây và ở CoCl 3:21, Phao-lô 

khuyên bảo cha mẹ chớ quá nghiêm khắc với con cái mình. Đƣơng thời ấy, quyền 

phụ mẫu thƣờng khắc khe quá; còn thời nay thì lại thƣờng lỏng lơi quá. Chỉ nói 

đến cha, vì mẹ tự nhiên nhân từ hơn. Chúng tôi ngờ rằng đƣơng thời ấy, cha mẹ 

nuôi dạy con cái theo khuôn mẫu riêng của mình dễ dàng hơn ngày nay, vì con cái 

không sớm sủa và liên tục chịu nhiều ảnh hƣởng ở ngoài gia đình nhƣ ngày nay. 

Chủ, tớ (Eph Ep 6:5-9). Phần nửa dân thành La-mã và phần lớn nhân dân của đế 

quốc La-mã làm tôi mọi. Nhiều tín đồ Đấng Christ cũng làm tôi mọi. Đây, Phao-lô 

bảo họ rằng sự trung tín hầu việc chủ mình là điều kiện cần thiết đầu tiên cho đức 

tin của mình nơi Đấng Christ. Đây là một sự dạy dỗ kỳ diệu: Trong khi làm công 

việc trần gian, dầu là hèn mọn nhƣ tôi tớ, chúng ta cũng luôn luôn ở dƣới con mắt 

chăm xem của Đấng Christ, để đƣợc Ngài khen ngợi hoặc bị quở trách, tùy theo ta 

xứng đáng thể nào. Ngƣời làm chủ cũng nhƣ vậy trong cách đối xử với tôi mọi của 

mình. 

Giáp trụ của tín đồ Đấng Christ (6:10-20). Khúc sách nầy chắc có ý nghĩa rằng tín 

đồ phải giao chiến với một cái gì mạnh hơn những sự cám dỗ tự nhiên của xác thịt. 

Trong thế giới vô hình có những quyền lực mà nếu không nhờ Đấng Christ tiếp trợ, 

thì ta chẳng có sức đâu để đối địch với chúng. Lẽ thật, sự công bình, bình an, đức 

tin, sự cứu rỗi, Lời Kinh Thánh và sự cầu nguyện, đó là khí giới chống đƣợc các 

mũi tên của kẻ thù nghịch mà mắt ta không trông thấy.  

=============================== 

 

Thơ Phi-líp  
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Một thơ tín truyền giáo  

Không dễ đặt một đề mục cho thơ tín nầy. Một vài sách trong Kinh Thánh có đề 

mục rõ rệt, một vài sách khác lại không có nhƣ vậy. Đây là một trong những sách 

thuộc loại thứ hai. Nó giống nhƣ một bức thơ thƣờng, nói đến nhiều việc. Tuy 

nhiên, ta gọi nó là thơ tín truyền giáo vì nó đƣợc viết ra nhơn dịp nhận lãnh số tiền 

lạc quyên của một chi hội do Phao-lô sáng lập, để hỗ trợ ông trong công cuộc 

truyền giáo ở nƣớc ngoài. 

Theo nguyên tắc, Phao-lô không nhận trợ cấp cho công việc của ông, nhƣng làm 

nghề may trại để tự túc, vì có rất nhiều kẻ thù và giáo sƣ giả thƣờng bài bác tấm 

gƣơng của ông, hoặc dùng gƣơng ấy để gây nên một điều hƣ tệ. Theo chỗ chúng ta 

biết, Phao-lô chỉ nhận trợ cấp của một chi hội mà thôi, thức là chi hội Phi-líp. Ít ra 

họ cũng đã hai lần gởi tiền quyên giúp ông đang khi ông ở thành Tê-sa-lô-ni-ca 

(Phi Pl 4:16) cũng có gởi khi ông ở Cô-rinh-tô (IICo 2Cr 11:9), và bây giờ gởi tới 

thành Rô-ma (Phi Pl 4:18). 

Thành Phi-líp. -- Thuộc xứ Ma-xê-đoan, là Bắc phần của nƣớc Hi-lạp ngày nay 

(xem bản đồ ở dƣới Công vụ các sứ đồ, đoạn 16). Đây là một thị trấn quan trọng, 

nằm trên đại lộ phía Bắc, giữa Đông phƣơng và Tây phƣơng. Nổi tiếng vì có mỏ 

vàng. Năm 42 T.C., chính trên đồng bằng Phi-líp đã diễn ra một trận đánh, kết quả 

Brutus và Cassius bị thua, Cộng hòa La-mã sụp đổ, và đế quốc La-mã khai sanh. 

Hoàng đế Auguste đã biến Phi-líp thành một thuộc địa. 

Hội Thánh tại thành Phi-líp. -- Đây là Hội Thánh đầu tiên do Phao-lô sáng lập ở 

Âu-châu, khoảng năm 51 S.C., vào lúc ông mới bắt đầu hành trình truyền giáo lần 

thứ hai. Hãy đọc truyện tích ở sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 16, để mở đƣờng cho 

ta đọc thơ tín nầy. Trong số ngƣời trở lại tin Chúa ở đó, có bà Ly-đi và viên chủ 

ngục. Lu-ca, vị lƣơng y yêu dấu, đã làm Mục sƣ ở đây trong 6 năm đầu (xem lời 

chú giải mở đầu sách Công vụ các sứ đồ). Có lẽ Phi-líp là quê hƣơng của Lu-ca, 

nơi ông hành nghề lƣơng y. Có lẽ ông là ngƣời mà trách nhiệm đầu tiên là lo làm 

nảy nở tánh chất trọn lành của Hội Thánh ở đây. Theo chỗ chúng ta biết, thì Hội 

Thánh Phi-líp đứng đầu các Hội Thánh Tân Ƣớc về sự trong sạch và trung tín. 

Cơ hội viết thơ nầy. -- Phao-lô ở thành La-mã (61-63 S.C.), chừng 10 năm sau khi 

đã sáng lập Hội Thánh Phi-líp, và chừng 3 hoặc 4 năm sau khi ông thăm viếng 

thành ấy lần chót. Dƣờng nhƣ ông không nhận đƣợc tin tức của họ từ ít lâu nay 

("anh em lại lo tƣởng về tôi lần nữa" -- Phi Pl 4:10), và có lẽ ông tự hỏi họ đã quên 

mình chăng, hay là một giáo sƣ giả nào đã lẻn tới cƣớp chi hội ấy khỏi tay ông, 

nhƣ thƣờng xảy ra tại các chi hội do ông sáng lập. Bấy giờ, Ép-ba-phô-đích từ 

thành Phi-líp xa xôi tới nơi, đem theo một số tiền quyên giúp. Phao-lô cảm động và 

cảm kích sâu xa, vì ông đang cần tiền lắm. Ép-ba-phô-đích thiếu điều mất mạng 

sống trong khi giúp Phao-lô việc ấy. Đến khi ngƣời bình phục, thì Phao-lô gởi 

ngƣời trở về, đem theo thơ tín kỳ diệu nầy (2:25-30; 4:18).  
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1:1-30-- Tin-Lành ở Thành La-mã  

Ti-mô-thê (câu 1) có lẽ đã viết thơ nầy theo lời Phao-lô đọc. Ti-mô-thê đã giúp 

Phao-lô sáng lập Hội Thánh Phi-líp. Vậy nên Phao-lô để Ti-mô-thê cùng đứng tên 

gởi lời chào thăm. Ti-mô-thê cũng đã viết giúp Phao-lô những thơ II Cô-rinh-tô, 

Cô-lô-se, I và II Tê-sa-lô-ni-ca, Phi-lê-môn. 

Phao-lô cầu nguyện cho họ (câu 3:11). Ông hầu nhƣ luôn luôn mở đầu các thơ tín 

nhƣ vậy. Hãy tham khảo các lời cầu nguyện tuyệt diệu ở Eph Ep 1:16-23; 3:14-19; 

CoCl 1:9-12. "Đƣợc thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành" (câu 5). Đây có 

lẽ chỉ về những số tiền lạc quyên họ đã gởi cho ông. Nhƣ vậy, họ đã gánh chung 

công việc của ông. Xem thêm ở dƣới, đoạn Phi Pl 4:17. 

Tin Lành tấn triển tại La-mã (câu 12-18). Ông đến La-mã nhƣ một tù nhân, nhƣng 

đã giúp đỡ, chớ không ngăn trở việc rao truyền Đấng Christ ở kinh thành đó. Ông 

đã đƣợc vào những công đƣờng, thậm chí có thể dắt đem một số ngƣời ở triều đình 

Néron trở về tin Chúa (4:22). Ông đã vui mừng đêm đó trong khám tù thành 

Phi-líp thể nào (Cong Cv 16:25), thì bây giờ cũng vui mừng trong xiềng xích tại 

thành La-mã thể ấy (câu 18). 

Phao-lô ƣớc mong đƣợc chết (câu 19-26). Chắc hẳn trong thân thể đầy sẹo và mòn 

mỏi của ông lúc nào cũng có sự đau đớn, vì thƣờng bị ném đá và đánh đòn. Ông đã 

già rồi. Ông biết các chi hội cần ông. Nhƣng ông mong mỏi về Nhà Cha. Tuy 

nhiên, đó không phải là việc hệ trọng. Ở khám tù hay là ở Thiên đàng, Đấng Christ 

cũng vẫn là sự sống và sự vui mừng của ông. Ông phải về trời hay là còn ở đời 

nầy, điều đó ở trong tay Đức Chúa Trời. Ông hy vọng trở lại thành Phi-líp (câu 26, 

Phi Pl 2:24). 

Những sự đau đớn của tín đồ Phi-líp (câu 27-30). Đã 10 năm rồi, mà họ vẫn còn bị 

bắt bớ. Phao-lô chăm chú vào ngày báo trả, khi ấy tình hình sẽ đổi ngƣợc, và 

những kẻ bắt bớ sẽ gặt cái chúng đã gieo (câu 28, IITi 2Tm 1:5-10).  

Phi Pl 2:1-30-- Sự Khiêm Cung Của Đấng CHRIST  

Một gƣơng khiêm cung (câu 1-11). Trong thơ tín nầy có ít lời quở trách hơn hầu 

hết các sách khác trong Tân Ƣớc. Nhƣng vì cớ khung cảnh đặt lời khuyên bảo khả 

ái hãy khiêm cung, nên ta tự hỏi phải chăng Ép-ba-phô-đích đã gợi cho Phao-lô 

nghĩ rằng có mầm bè đảng do sự kiêu căng của một vài thủ lãnh ở chi hội Phi-líp, tỉ 

nhƣ Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ? "Là sự nên nắm giữ" (câu 6). Sự khiêm cung và thƣơng 

khó của Đấng Christ thƣờng đƣợc đem đối chiếu với sự tôn cao và vinh hiển của 

Ngài (xem câu 8-11: xem thêm HeDt 2:9-10 và IPhi 1Pr 1:11). Tâm trí ta hãy chăm 

chú vào ngày đăng quang khánh hỉ, là lúc "mọi đấu gối đều quì xuống." 

* * * 

Thơ Phi-líp 2 

Sự vui mừng của Phao-lô trong ngày Đấng Christ (Phi Pl 2:12-18). Phao-lô quan 

niệm rằng tình thân hữu trên mặt đất sẽ cứ còn đến đời đời. Ông trông mong sự vui 
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sƣớng của mình sẽ lên tới cực điểm hoan hỉ khi ông chào mừng bạn hữu yêu dấu 

trong Nƣớc Thiên thƣợng. Nơi chơn Đức Chúa Jêsus; họ là của lễ ông dâng cho 

Chúa, vì ông đã dắt đem họ đến cùng Đức Chúa Jêsus để đƣợc cứu rỗi đời đời (câu 

16). 

Ông toan định trở lại thành Phi-líp (câu 19-30). Dƣờng nhƣ ông trông mong cuộc 

xét xử mình sẽ mau kết liễu (xin đặc biệt chú ý câu 24). Đây không ngụ ý chi hết 

đến cuộc du hành qua Y-pha-nho, theo nhƣ ông đã toan định lúc đầu (RoRm 

15:24). Dƣờng nhƣ vì ở tù lâu ngày, nên ông đã thay đổi chƣơng trình. Ý kiến 

thƣờng đƣợc thừa nhận là ông đã đƣợc phóng thích và lại ghé thăm thành Phi-líp 

cùng nhiều chi hội khác ở Đông phƣơng (ITi1Tm 1:3). Rồi chừng 5 năm sau, ông 

lại bị bắt, dẫn về La-mã và bị xử tử vì Danh Chúa.  

Phi Pl 3:1-31-- Mục Đích Thiên Thƣợng  

"Một điều " (câu 1-21). Bối cảnh của bức tranh trong đoạn nầy dƣờng nhƣ là bọn 

Do-thái hóa đã xuất hiện ở thành Phi-líp; dầu không tấn bộ bao nhiêu, song họ 

cũng đã nhấn mạnh vào sự vâng giữ luật pháp, cãi lẫy về những vấn đề không quan 

hệ, và có khí chất nhƣ "loài chó" (câu 2). Chính Phao-lô đã có sự công bình của 

luật pháp (mà họ đang rao giảng) với một mức rất cao (câu 4-6). Nhƣng bây giờ 

ông kể sự công bình đó nhƣ "rơm rác" (câu 8). Ông hoàn toàn nƣơng cậy Đấng 

Christ. Mục đích duy nhứt của ông là đƣợc biết Ngài. Phao-lô tự mô tả là đang 

chạy đua, vận dụng hết gân cốt và bắp thịt, đem ra hết sức mạnh, căng tất cả mạch 

máu, e rằng không đạt tới mục đích chăng. Mục đích ấy là ông "đƣợc đến sự sống 

lại từ trong kẻ chết" (câu 11). Đó là bí quyết của đời sống Phao-lô. Ông đã thoáng 

thấy sự vinh hiển của Thiên đàng (IICo 2Cr 12:4), và quyết định rằng về phần 

mình, ông sẽ cậy ân điển của Đấng Christ mà đi tới đó, cùng với những ngƣời 

mình có thể thuyết phục đi theo, càng nhiều càng tốt. Đoạn nầy là một trong những 

lời tuyên bố đầy đủ hơn hết của Phao-lô về ông hy vọng đƣợc đến Thiên đàng. 

"Công dân" (câu 20). Chúng ta là khách lạ trên mặt đất nầy, và quê hƣơng ta ở trên 

trời. Ta đi trên mặt đất, nhƣng lòng ta ở trên trời.  

Phi Pl 4:1-23-- Sự Vui Mừng  

Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ (câu 2-3). Hai phụ nữ làm thủ lãnh, hoặc có địa vị xã hội, 

hoặc làm nữ chấp sự, hoặc nhà riêng của họ dùng làm nhà thờ. Hai bà đã để những 

mối hiềm khích riêng trở thành sự buồn phiền cho Hội Thánh. 

Hãy vui mừng, vui mừng, vui mừng (câu 4-7). Sự vui mừng là nhạc điệu trội nhứt 

của thơ tín nầy. Nó do cây viết của một ngƣời ở trong khám tù, suốt 30 năm đã bị 

công kích, đánh đập, ném đá, bạc đãi, đủ làm cho các vị thiên sứ phải kinh ngạc. 

Tuy nhiên, ông VUI MỪNG tràn ngập. Những sự trạng tự nhiên đáng làm cho ông 

cay đắng, thì trái lại, chỉ gia tăng sự sung sƣớng của ông. Lạ lùng thay, công việc 

Đấng Christ có thể làm trong đời sống ngƣời ta! "Chúa đã gần rồi" (câu 5). Mƣời 

năm trƣớc, trong thơ II Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn 2. Phao-lô đã nói rằng nếu chƣa có sự 
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bội đạo, thì Chúa chƣa ngự đến, nhƣng sự bội đạo đó đã hoành hành mau lẹ trong 

một vài chi hội do Phao-lô sáng lập, và trí óc không bao giờ dời khỏi ý tƣởng về 

ngày Chúa ngự đến gần rồi. Đó là một trong những bí quyết khiến ông vui mừng 

mãi mãi, còn một bí quyết khác, là ông cầu nguyện luôn luôn, kèm theo sự cảm tạ 

Chúa (câu 6). Nếu chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời về những phƣớc Ngài thật đã 

ban cho mình, thì chắc sẽ khiến Ngài sẵn lòng ban cho ta những phƣớc ta chƣa có. 

Ép-ba-phô-đích đến nơi (câu 10-20). Ông đã đem số tiền lạc quyên đến cho 

Phao-lô (câu 18). Phao-lô cảm kích sâu xa, vì là một tù nhân, ông không có cách gì 

để sống trừ ra những thứ khám tù cấp cho. Lời đẹp đẽ và tế nhị hơn hết của cả thơ 

nầy là câu 17. Trong câu nầy, khi cảm ơn họ vì số tiền quyên giúp, ông nói với họ 

rằng ông cảm kích vì không những vì đang cần tiền (thật ông đang cần lắm -- 

2:25), song cũng vì họ đƣợc chia phần thƣởng cho công việc của ông: "Sự kết quả 

nhiều bởi lễ vật đến cho anh em." Vì họ ủng hộ ông, nên công việc của ông là công 

việc của họ. Trong Ngày Sau rốt, họ sẽ đƣợc ban thƣởng vì cớ đã giúp ông cứu vớt 

vô số linh hồn. Bài học nầy còn dành cho chúng ta trong thế giới ngày nay, khi ta 

quyên trợ công cuộc truyền giáo. Mỗi số tiền nhỏ quyên trợ không đáng kể bao 

nhiêu. Song những giọt nƣớc mƣa rơi xuống Trung phần đại lục Bắc Mỹ châu hợp 

thành thác nƣớc Niagara thể nào, thì cũng một thể ấy, những số tiền nhỏ của hàng 

trăm ngàn tín đồ khắp mọi nơi hợp thành ngân khoản ủng hộ đạo quân đông đúc 

gồm các giáo sĩ đang ở chiến tuyến Thập tự giá xa xôi, đang vì Đấng Christ chịu 

lắm nỗi nhọc nhằn mà chúng ta không hề nghĩ rằng mình phải chịu ở nơi đây(1). 

Các giáo sĩ đó là đạo quân nam, nữ cao thƣợng, anh dũng hơn hết từng có dƣới mặt 

trời. Những ai quyên giúp các Hội Truyền giáo, thì đƣợc dự phần phong trào hùng 

mạnh nhứt các thời đại, và đến ngày tính sổ sau cùng, họ sẽ đƣợc quyền chia phần 

thƣởng. 

Địa vị xã hội của các tín đồ Tân Ƣớc (câu 22). "Ngƣời nhà Sê-sa," tức là những 

ngƣời ở trong cung điện Néron. Phần nhiều tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên thuộc 

về giai cấp thấp kém. Rất nhiều ngƣời làm tôi mọi. Song trong số ngƣời trở lại tin 

Chúa có một ít nhân vật cao sang, tỉ nhƣ ngƣời nầy ở cung điện Sê-sa. Quan cai 

kho xứ Ê-thi-ô-bi (Cong Cv 8:27), viên bách nhân đội trƣởng Cọt-nây (Công-vụ 

các Sứ- đồ 10:1;), một anh em cùng vú nuôi với Hê-rốt (Cong Cv 13:1), quan trấn 

thủ đảo Chíp-rơ (Cong Cv 13:12). Tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, chẳng phải ít ngƣời 

đờn bà sang trọng (Cong Cv 17:4). Tại Bê-rê, có những bậc phụ nữ cao quí (Cong 

Cv 17:12). Quan cai kho thành Cô-rinh-tô (RoRm 16:32). Gian-nơ, vợ quan nội vụ 

của Hê-rốt (LuLc 8:3). 

============================== 

 

Thơ Cô-lô-se  
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Đấng Christ là Đức Chúa Trời và có đầy đủ mọi sự  

Hội Thánh tại thành Cô-lô-se. Cô-lô-se là một đô thị thuộc xứ Phi-ri-gi; một số 

ngƣời xứ nầy có mặt tại Giê-ru-sa-lem nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:10). 

Phao-lô đã đi qua xứ nầy trong hành trình truyền giáo thứ hai và thứ ba (Cong Cv 

16:6; 18:23). Có lẽ trong một hành trình truyền giáo nầy, Phao-lô đã ghé thăm 

thành Cô-lô-se, mặc dầu lời lẽ ở đoạn CoCl 2:1 có thể (nhƣng không tất nhiên) ngụ 

ý rằng Phao-lô không hề ở đó. Còn một việc có thể xảy ra nữa, là Hội Thánh nầy là 

kết quả do công việc của Phao-lô tại thành Ê-phê-sô (Cong Cv 19:10), vì thành 

Cô-lô-se ở gần biên giới "cõi A-si," cách thành Ê-phê-sô chừng 100 dặm về phía 

Đông. Có lẽ Ê-pháp-ra sáng lập Hội Thánh nầy (CoCl 1:7; 4:12-13). 

Cơ hội và niên hiệu của thơ tín nầy. Phao-lô ở tù tại thành La-mã (61-63 S.C.). 

Ông đã viết một thơ trƣớc liên quan đến Mác (4:10). Đƣơng khi ấy, Ê-pháp-ra, một 

tín đồ Cô-lô-se, đã tới thành La-mã, đem tin rằng một tà giáo nguy hiểm lan rộng 

trong Hội Thánh. Dƣờng nhƣ Ê-pháp-ra bị tù (Phil Plm 1:23). Phao-lô bèn viết thơ 

nầy, sai Ti-chi-cơ và Ô-nê-sim cầm đi (CoCl 4:7-9). Hai ông nầy cũng đã cầm thơ 

cho Hội Thánh Ê-phê-sô và thơ cho Phi-lê-môn (Eph Ep 6:21). 

Tà giáo tại Cô-lô-se. Tà giáo nầy dƣờng nhƣ là sự pha trộn tôn giáo Hi-lạp, Do-thái 

và Đông phƣơng, một thứ phụng thờ "tƣ tƣởng cao siêu" diễn hành dƣới nhãn hiệu 

"triết học" (CoCl 2:8). Nó hô hào thờ lạy các thiên sứ nhƣ là trung gian giữa Đức 

Chúa Trời và loài ngƣời (2:18), lại nhấn mạnh vào sự triệt để vâng giữ một vài qui 

tắc Do-thái, đến nỗi gần thành ra chủ nghĩa khổ tu (2:16-21). Nó đƣợc nêu lên 

bằng những đại ngôn tự tôn, và đƣợc kể là một phần Tin Lành Đấng Christ. 

Giống nhƣ thơ Ê-phê-sô. Thơ Cô-lô-se và thơ Ê-phê-sô viết cùng một lúc. Cả hai là 

những bản tuyên ngôn soạn thảo cẩn thận về các giáo lý trọng đại của Tin Lành, 

phải đem đọc lớn tiếng trong nhà thờ, và có nhiều khúc sách rất giống nhau. Song 

đề mục chính thì khác hẳn: thơ Ê-phê-sô luận về Hội Thánh duy nhứt và vĩ đại, còn 

thơ Cô-lô-se luận về Đấng Christ là Đức Chúa Trời và đầy đủ mọi sự.  

CoCl 1:1-29-- Đấng CHRIST Là Đức Chúa Trời  

Phao-lô cảm tạ Chúa vì cớ họ (câu 3-8). "Chúng tôi cảm tạ" (câu 3). Nhiều lần 

Phao-lô mở đầu các thơ tín nhƣ vậy: RoRm 1:8; ICo1Cr 1:4; Eph Ep 1:16; Phi Pl 

1:3; ITe1Tx 1:2; IITe 2Tx 1:3; Phil Plm 1:4. Những tin vui từ các anh em rải rác 

khắp nơi gởi đến làm cho linh hồn ông đầy vui mừng, cảm kích. "Đức tin," "sự yêu 

thƣơng," "sự trông cậy" (câu 4-5) là những danh từ ông ƣa dùng lắm: Đức tin đến 

Đấng Christ, sự yêu thƣơng đối với các thánh đồ, và sự trông cậy (hy vọng) lên 

Thiên đàng. Hãy chú ý rằng sự trông cậy của họ là cớ tích phát sanh sự yêu 

thƣơng. "Vì cớ" (câu 5). Xem ICo1Cr 13:1-13 và ITe1Tx 1:3. "Đã nghe về" (câu 4) 

không tất nhiên có nghĩa là ông đã ở tại Cô-lô-se, vì ông cũng dùng chữ nầy ở Eph 

Ep 1:15. Chúng ta biết ông đã ở thành Ê-phê-sô. Nhƣng ông đã đi khỏi đó từ mấy 

năm rồi. "Cả thế gian" (câu 6) và "mọi vật dựng nên" (câu 23) có nghĩa rằng vào 
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khoảng đó, tức là 32 năm sau khi Đức Chúa Jêsus chịu chết, Tin Lành đã đƣợc 

giảng khắp thế giới mà ngƣời ta biết khi ấy. Trong vòng thế hệ thứ nhứt, Hội 

Thánh đã trở thành một thực sự hiển nhiên khắp trên thế giới. 

Phao-lô cầu nguyện cho họ (câu 9-12). Đây là một trong bốn lời cầu nguyện tuyệt 

diệu của Phao-lô cho các chi hội do ông sáng lập. Ba lời cầu nguyện kia chép ở 

1:16-19; 3:14-19; Phi Pl 1:9-11. " Khôn ngoan thiêng liêng" (câu 9) nghĩa là biết 

sống một đời giống nhƣ Đấng Christ. "Đƣợc có sức mạnh mọi bề" (câu 11) để có 

thể vui vẻ và kiên nhẫn trong mọi cảnh ngộ. 

Đấng Christ là Đức Chúa Trời (câu 13-20). Những hình dung từ ứng dụng cho 

Đấng Christ trong thơ tín nầy là: "Hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy đƣợc," 

-- "Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên," -- "Muôn vật đã đƣợc dựng nên 

trong Ngài," "Ngài có trƣớc muôn vật," -- "Muôn vật đứng vững trong Ngài," -- 

"Đầu Hội Thánh," -- "Ban đầu," -- "Sanh trƣớc nhứt từ trong những kẻ chết," -- 

"Mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời chứa trong Ngài," -- "Muôn vật.... đều nhờ 

Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời," "Đấng Christ ở trong anh 

em, là sự trông cậy về vinh hiển," "Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn 

ngoan, thông sáng," -- "Sự đầy dẫy về bổn tánh Đức Chúa Trời đến ở trong Đấng 

ấy nhƣ có hình," -- "Nhờ Ngài mà anh em có đƣợc đầy dẫy mọi sự," -- "Đầu của 

mọi quyền cai trị và mọi thế lực." 

"Đấng sanh ra đầu hết thảy muôn vật dựng nên" (câu 15) không có nghĩa là Ngài 

đã chịu dựng nên, song theo Cựu Ƣớc, thì nghĩa là Ngài "kế tự" vũ trụ mà Đức 

Chúa Trời đã dựng nên. 

Ngôi vua, quyền cai trị, chấp chánh, cầm quyền (CoCl 1:16). Câu nầy, và nhiều 

câu khác, tỉ nhƣ Eph Ep 6:12, là những lời Kinh Thánh ngụ ý rằng trong thế giới 

vô hình có nhiều loại thân vị và chánh quyền mà thế giới hữu hình của chúng ta là 

một đối chiếu nhỏ bé; rằng sự chết của Đấng Christ chẳng những khiến loài ngƣời 

đƣợc cứu chuộc, song cũng là phƣơng pháp khôi phục sự hòa hiệp của cả vũ trụ 

minh mông đã bị dứt tuyệt. 

Chịu khổ vì Hội Thánh (câu 24-29) để làm đầy đủ cái đang thiếu sót. Không phải 

là sự thƣơng khó của Đấng Christ chẳng đủ cứu rỗi chúng ta, nhƣng nếu không trải 

qua sự đau khổ, thì toàn thể Hội Thánh không đạt tới bậc trọn lành đƣợc. Phao-lô 

muốn gánh chịu phần của mình. Xem IPhi 1Pr 4:1-19. "Sự mầu nhiệm" (câu 26, 

27). Xem lời chú giải Eph Ep 3:3. 

"Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển " (câu 27). Đấng Christ, 

Đầu của vũ trụ, -- đó là yếu tố của sứ điệp Phao-lô trong thơ tín nầy. Chúng ta trực 

tiếp đến gần Ngài, chớ không phải nhờ thiên sứ làm trung gian. Không phải triết lý 

nầy hay triết lý kia, không phải mớ qui tắc nọ hay qui tắc khác, nhƣng chính Đấng 

Christ là sự khôn ngoan, sự sống và sự trông cậy về vinh hiển của chúng ta. Yếu tố 

của sự làm tín đồ Đấng Christ chính là yêu mến Ngài, sống trong Ngài, một Thân 

vị thiên thƣợng, vinh hiển, nhờ Ngài mà vũ trụ đƣợc dựng nên, và trong Ngài có 
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đầy đủ mọi sự cho loài ngƣời đƣợc cứu chuộc, đƣợc trọn lành đời đời. 

* * * 

Thơ Cô-lô-se 2 

CoCl 2:1-23-- Đấng CHRIST Hoàn Toàn Đầy Đủ  

Phao-lô đặc biệt chú ý đến họ (câu 1-5). "Cho những kẻ không thấy mặt tôi về 

phần xác" (câu 1). Một vài ngƣời cho lời nầy có nghĩa là Phao-lô chƣa hề tới thành 

Cô-lô-se. Nhƣng ta không thể biết lời nầy gồm cả "anh em" ở đầu câu, hay chỉ là 

thêm sau "anh em" đó. Những lời chào thăm riêng ở 4:7-18 tỏ ra Phao-lô đƣợc 

nhiều ngƣời quen biết ở thành Cô-lô-se. Ông tỏ ý hy vọng chẳng bao lâu sẽ đƣợc 

tới đó (Phi-lê-môn 22 -- Phi-lê-môn là một tín đồ ở Cô-lô-se). "Lao-đi-xê" (câu 1) 

là một đô thị ở gần đó, cách chừng 10 dặm. Phao-lô cũng đã viết cho họ một bức 

thơ cùng với thơ gởi cho chi hội Cô-lô-se đây (4:16). Có ngƣời cho đó là một bản 

sao của thơ Ê-phê-sô. 

"Sự mầu nhiệm " (câu 2). Đây có lẽ là một chữ mà bọn "triết học" ở thành Cô-lô-se 

hay dùng lắm. Ông dùng chữ nầy nhiều lần (1:26, 27; 4:3) để chỉ về những giai 

đoạn của ý định Đức Chúa Trời từ trƣớc tới nay chƣa đƣợc khải thị. Xem lời chú 

giải thơ Eph Ep 3:3-9. 

Các nhà triết học ở thành Cô-lô-se (câu 4, 8). Nhà triết học là một ngƣời suốt đời 

tìm cách hiểu những điều mà trƣớc khi khởi tìm, ông đã biết mình không sao hiểu 

đƣợc. Đấng Christ là Trung tâm của cả một hệ thống chân lý, một phần rất dễ hiểu, 

còn một phần không dễ hiểu đâu, vì vƣợt tới những điều "quá tầm linh hồn chúng 

ta." Nhà triết học thấy trong giáo lý Đấng Christ một vài điều ăn hiệp với triết lý 

của mình. Ông bèn tiếp nhận Đấng Christ và tự xƣng là tín đồ của Ngài. Nhƣng khi 

ông suy nghĩ, thì một vài suy luận triết lý của ông vẫn ở trọng tâm, còn chính Đấng 

Christ chỉ là cái bóng ở bối cảnh. Chúng ta biết nhiều ngƣời thuộc hạng ấy: Họ 

hăng hái đề xƣớng những lý thuyết hoặc chủ nghĩa mà họ ƣa thích, song anh em 

không bao giờ nghi ngờ lòng kính mến hoặc sùng bái tha thiết của họ đối với Đấng 

Christ. 

Những kẻ chủ trƣơng vâng giữ luật pháp (câu ICo1Cr 16:20-22). Khác với nhà triết 

học, ngƣời có tâm tánh thực tế hơn không quá lo về những điều mình không thể 

hiểu biết, song muốn biết phải làm gì để trở thành tín đồ Đấng Christ. Họ thấy một 

vài điều răn rõ ràng, hoặc thấy cái mà họ cho là điều răn rõ ràng, và họ vâng theo 

những điều răn ấy. Đối với họ, những điều răn ấy là trọng tâm, còn Đấng Christ chỉ 

là một cái bóng ở bối cảnh. Chúng tôi biết nhiều ngƣời thuộc hạng nầy. 

Ai là ngƣời chủ trƣơng vâng giữ luật pháp? Họ là những kẻ nƣơng cậy mình để 

đƣợc cứu rỗi, chớ chẳng nƣơng cậy Đấng Christ. Lẽ tự nhiên, chúng ta muốn tin 

mọi giáo lý một cách thích đáng, và hết sức vâng giữ mọi điều răn. Nhƣng nếu 

trong tƣ tƣởng, chúng ta quá nhấn mạnh vào điều mình tin hoặc việc mình làm, thì 

nguy hiểm thay, ta há chẳng gần tự nƣơng cậy mình để đƣợc cứu rỗi sao? Đấng 

Christ (chớ không phải giáo lý, hoặc điều răn) là Cứu Chúa chúng ta. Ngài (chớ 
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không phải chúng ta) là nền tảng hy vọng của ta. Ta chớ nên thu hẹp cái lẽ cần phải 

tin những giáo lý chánh đáng. Nhƣng rốt lại, làm tín đồ Đấng Christ cốt tại yêu 

mến Ngài, là một Thân vị, chớ không cốt tại tin giáo lý nầy hoặc giáo lý kia, vâng 

giữ điều răn nọ, hoặc điều răn khác. Chúng ta tin nhận giáo lý hoặc vâng giữ điều 

răn, là để đạt tới Đấng Christ. Ta không nên yêu mến giáo lý và điều răn hơn Đấng 

Christ. Nếu ta yêu mến một giáo lý quá mức, thì có cơ hóa ra cáu kỉnh, khắc 

nghiệt, cay đắng đối với những ai không đồng ý với giáo lý của mình. Nếu chúng 

ta yêu mến Đấng Christ nhƣ một Thân vị, thì sẽ nên giống nhƣ Ngài. Trong thơ tín 

nầy, Phao-lô nhằm mục đích sữa chữa những tà giáo của bọn Do-thái hóa một 

đằng, và của nhóm triết học Hi-lạp đằng khác, cùng những giáo lý dung hòa. 

Nhƣng dầu sự tín ngƣỡng của chúng ta là hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh, vẫn 

còn một nguy cơ, là tôn một chân lý về Đấng Christ lên cao hơn chính Đấng 

Christ. Khi chúng ta để phần mình phải gánh vác nặng hơn phần Đấng Christ, thì ta 

là kẻ chủ trƣơng vâng giữ luật pháp. Đối với một giáo lý của ân điển, ta vẫn có thể 

là kẻ chủ trƣơng vâng giữ luật pháp. 

Sự thờ lạy thiên sứ (câu 18). Có kẻ dạy rằng loài ngƣời hèn kém quá, không thể 

trực tiếp đến gần Đấng Christ; vậy, cần có thiên sứ làm trung gian. Rồi họ tự hào vì 

sự khiêm nhƣờng của mình. Ngày nay chúng ta không thấy ai dạy nhƣ vậy. Nhƣng 

đổi lại, họ thờ lạy một nữ thánh kia nhƣ là trung gian giữa mình và Chúa. 

Chủ nghĩa khổ tu (câu 20-23). Không nói rõ họ thực hiện sự khổ tu cách nào. 

Những sự khắc khổ tự mình buộc lấy và những sự hèn hạ tự mình chọn lấy trong 

một vài phạm vi, lại không có giá trị, vì nó gia tăng sự phóng túng nhục dục không 

kìm hãm trong những phạm vi khác.  

CoCl 3:1-25-- Sự Sống Trong Đấng CHRIST  

Mối liên quan với Đấng Christ nhƣ một thân vị với một Thân vị, đó là điểm mà thơ 

tín nầy nhấn mạnh. "Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển" 

(1:27). Anh em hãy bƣớc đi trong Ngài, đâm rễ trong Ngài, tự gây dựng trong Ngài 

(2:6, 7), đƣợc nên trọn lành trong Ngài (2:10), đồng chết với Ngài (2:20), đồng 

sống lại với Ngài (3:1). Sự sống của anh em đã giấu với Ngài trong Đức Chúa Trời 

(3:3). 

Lời nói và sự ca hát (câu 16) đƣợc nói đến chung nhau. Câu nầy liên quan đến các 

cuộc nhóm họp của tín đồ Đấng Christ, tại đó sự giảng dạy lời Chúa và sự hát 

thánh ca là phƣơng pháp chánh yếu để phát triển đời sống tín đồ. Ôi! Ƣớc gì trong 

Hội Thánh có thêm hai phần đó rất nhiều!  

4:1-18-- Những Việc Riêng  

Các chi hội nhóm họp ở tƣ gia. Có nói đến nhiều chi hội nhƣ vậy. Nim-pha ở 

Lao-đi-xê (4:15). Phi-lê-môn ở Cô-lô-se (Phil Plm 1:2), Gai-út ở Cô-rinh-tô 

(RoRm 16:23), A-qui-la và Bê-rít-sin ở Ê-phê-sô (ICo1Cr 16:19) và về sau ở kinh 

thành La-mã (RoRm 16:5). Tín đồ phải nhóm họp ở bất cứ nơi nào họ có thể nhóm 
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họp. Mãi đến thế kỷ thứ ba, tín đồ mới xây cất nhà thờ để xử dụng một cách phổ 

thông. Tuy nhiên, Hội Thánh đã lớn lên lạ lùng. Nhiều chi hội nhỏ thì tốt hơn một 

vài chi hội lớn. 

============================== 

 

I Tê-sa-lô-ni-ca  

Chúa tái lâm  

Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đƣợc sáng lập khoảng năm 51 S.C., trong hành trình 

truyền giáo thứ hai của Phao-lô, sau khi ông từ giã thành Phi-líp (Cong Cv 17:1-9). 

Căn cứ vào Cong Cv 17:2, thì dƣờng nhƣ Phao-lô chỉ ở đó 3 tuần lễ. Nhƣng các 

thơ Phi Pl 4:16; ITe1Tx 2:9 và IITe 2Tx 3:8 ngụ ý rằng ông đã ở đó lâu hơn. Có lẽ 

ông đã giảng trong nhà hội 3 ngày Sa-bát, rồi sau giảng ở một chỗ nào khác nữa. 

Nhƣng chắc ông không ở đủ thì giờ để dạy dỗ Hội Thánh cặn kẽ. 

Bị đuổi khỏi Tê-sa-lô-ni-ca, ông đi tới Bê-rê, cách xa chừng 50 dặm về phía Tây. 

Chẳng bao lâu, ông lại bị đuổi khỏi Bê-rê, nhƣng để Si-la và Ti-mô-thê ở đó. Khi 

một mình tới A-thên, cách 200 dặm về phía Nam, thì ông gởi lời về Bê-rê, bảo 

Si-la và Ti-mô-thê đến với mình hết sức mau chóng (Cong Cv 17:14, 15). Khi họ 

tới A-thên, thì Phao-lô quá lo lắng cho Hội Thánh trẻ trung ở Tê-sa-lô-ni-ca, nên 

lập tức sai Ti-mô-thê trở lại đó. Vào khoảng Ti-mô-thê trở về, thì Phao-lô đã từ 

A-thên đi Cô-rinh-tô. Ti-mô-thê đem tin rằng các tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca đã anh dũng 

chịu cơn bắt bớ; song một số đã chết, còn một số bối rối, muốn biết những ngƣời 

đã chết kia sẽ đƣợc hƣởng phƣớc gì khi Chúa tái lâm; vả, rõ ràng lắm, Phao-lô đã 

đặc biệt nhấn mạnh vào giáo lý ấy tại Tê-sa-lô-ni-ca. 

Vậy, mấy tháng sau khi sáng lập Hội Thánh đó, Phao-lô viết bức thơ nầy, cốt để 

bảo họ rằng những kẻ đã chết không bị thiệt thòi gì khi Chúa đến. 

Thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ngày nay là "Salonique. " Ở góc Tây bắc của biển Égée, 

trông ra một hải cảng đẹp đẽ, giữa một đồng bằng phì nhiêu và có nhiều dòng 

nƣớc, trên đại lộ chiến lƣợc ở phía Bắc, từ La-mã đến Đông phƣơng. Đứng trên núi 

Olympe, nơi phát tích của các "thần "Hi-lạp, ta nhìn thấy thành Tê-sa-lô-ni-ca. Đây 

là một đô thị trọng yếu của xứ Ma-xê-đoan đƣơng thời Phao-lô. Một đô thị Hi-lạp 

tự do, cai trị bởi các quan quyền riêng của họ. Ngày nay còn là một đô thị thạnh 

vƣợng. 

Công việc của Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca. Dầu chỉ ở đó ít lâu, Phao-lô đã gây đƣợc 

một sự xúc động lớn lao. Kẻ thù tố cáo ông "đã gây thiện hạ nên loạn lạc" (Cong 

Cv 17:6). "Có rất nhiều ngƣời Hi-lạp.... và mấy ngƣời đờn bà sang trọng" tin Chúa 

(Cong Cv 17:4). Sự thành công của chức vụ ông đã đƣợc rao báo khắp xứ Hi-lạp 

(ITe1Tx 1:8, 9).  

ITe1Tx 1:1-10-- Tiếng Tăm Của Hội Thánh Nầy  
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"Bằng quyền phép" (câu 5). Mấy chữ nầy chắc chỉ về những phép lạ cặp theo và 

chứng minh cho sự giảng dạy của Phao-lô tại đó, mặc dầu sách Công vụ các sứ đồ 

không ghi chép một phép lạ nào trong số ấy. "Gƣơng tốt" (câu 7) cho cả xứ Hi-lạp 

về sự cƣơng dũng trong cơn bắt bớ và về cách sinh hoạt thật tỏ ra Đấng Christ. 

"Chờ đợi Con Ngài" (câu 10). Phao-lô chấm dứt mỗi đoạn bằng một lời nói đến sự 

tái lâm của Chúa nhƣ vậy đó (2:19; 3:13; 4:16-18; 5:23).  

2:1-20-- Hành Vi Của Phao-lô ở Giữa Họ  

Đoạn nầy cốt để Phao-lô binh vực hành vi của ông tại Tê-sa-lô-ni-ca. Lời lẽ ở đây 

hơi cho ta có cảm tƣởng rằng những kẻ thù nghịch đang kịch liệt bắt bớ các tín đồ 

ở Tê-sa-lô-ni-ca cũng hăng hái mở chiến dịch để "bôi lọ" tâm tánh của Phao-lô. 

Ông nhắc nhở anh em tín đồ rằng ông chẳng lãnh lƣơng bổng nơi họ chi hết; đó là 

bằng cớ tỏ ra không phải cớ tích tham tiền đã thúc đẩy ông làm việc, nhƣ bọn triết 

học lƣu hành vẫn bị thúc đẩy. 

Ông cũng nhắc nhở họ rằng ông đã tận tụy với họ một cách vô kỷ và từ ái, rằng về 

mọi phƣơng diện, ông đã treo gƣơng cho họ, làm sáng tỏ những điều mình giảng 

dạy. 

Họ chịu khổ (câu 13-16). Dƣờng nhƣ các ngƣời Do-thái không tin Chúa và "mấy 

đứa hoang đàng nơi đƣờng phố" (Cong Cv 17:5) đã đuổi Phao-lô ra khỏi 

Tê-sa-lô-ni-ca, vẫn còn hung hăng, ác liệt trút cơn thạnh nộ của chúng vào Gia-sôn 

và các tín đồ khác ở đó. Phao-lô cố yên ủi họ bằng cách nhắc nhở họ rằng các Mẫu 

hội ở xứ Giu-đê cũng đã bị bắt bớ nhƣ vậy. Đấng Christ cũng đã chịu bắt bớ nhƣ 

vậy. Chính ông cũng đã chịu bắt bớ nhƣ vậy. Song những kẻ giết Chúa và bắt bớ 

Hội Thánh sẽ bị "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời" (câu 16). Không có hy vọng 

cho chúng ăn năn, và không có lối cho chúng thoát khỏi hình phạt: Thành 

Giê-ru-sa-lem sắp bị hủy phá, và trong Ngày Đoán xét, chúng sẽ bị hình phạt đời 

đời. 

Phao-lô toan định trở lại thành Tê-sa-lô-ni-ca (câu 17-20). "Đã hai lần" (câu 18) 

ông cố gắng trở lại Tê-sa-lô-ni-ca, nhƣng "quỉ Sa-tan đã ngăn trở" ông. Lúc khởi 

đầu hành trình truyền giáo nầy, Phao-lô đã có mấy kế hoạch, nhƣng Đức Thánh 

Linh ngăn trở ông (Cong Cv 16:6, 7). Khi ấy, Đức Chúa Trời can thiệp vào các kế 

hoạch của ông. Bây giờ là quỉ Sa-tan. Chúng ta tự hỏi Phao-lô làm thể nào mà biết 

trong trƣờng hợp kia là Đức Chúa Trời, còn trong trƣờng hợp nầy là quỉ Sa-tan? 

Quỉ Sa-tan ngăn trở ông cách nào? Có lẽ là bởi bịnh tật, hoặc bởi sự chống đối của 

chánh quyền. Dầu sao, Phao-lô cũng biết rằng kẻ thù số một của Hội Thánh đã 

ngăn trở không cho ông đến cùng anh em yêu dấu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông vẫn còn 

cầu nguyện "đêm ngày" (ITe1Tx 3:10-11) để có thể trở lại. Ông cảm thấy trong 

ngày Chúa tái lâm, một ngôi sao sáng chói nhứt trên mũ triều thiên của ông sẽ là 

Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca: Họ là "sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh 

hiển" của ông (câu 19-20).  
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3:1-13-- Phúc Trình Của Ti-mô-thê  

Phao-lô hết sức lo lắng cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca còn non nớt, nên đã sai 

Ti-mô-thê trở lại để khuyến khích họ trong cơn bắt bớ dữ dội (xem lời chú giải mở 

đƣờng cho thơ nầy và Cong Cv 17:15; 18:1, 5; IITe 2Tx 3:1, 2, 6). Và Phao-lô vui 

mừng khôn xiết vì Ti-mô-thê trở về, đem tin rằng anh em vẫn vững vàng và sốt 

sắng. 

* * * 

I Tê-sa-lô-ni-ca 2 

ITe1Tx 4:1-18-- Hành Trình Vô Luân Lý, Lòng Yêu Thƣơng Anh Em, Sự Tái Lâm 

Của Chúa  

Hành vi vô luân lý (câu 1-8) rất thông thƣờng giữa vòng các dân thờ lạy hình 

tƣợng. Có lẽ khi phúc trình về tình trạng vững vàng chung của anh em tín đồ 

Tê-sa-lô-ni-ca, Ti-mô-thê đã nói đến một vài trƣờng hợp đạo đức lỏng lơi, nên mới 

có lời khuyên bảo nầy. Chữ "nên thánh" (câu 3) dùng ở đây, có nghĩa là thanh sạch 

về nhục dục. Có ngƣời cho chữ "thân" (câu 4) có nghĩa là "vợ," tức là phải trung 

tín với lời hứa nguyện lúc thành hôn, hoặc mỗi ngƣời phải ở với vợ mình để tránh 

sự vô luân lý. "Làm hại anh em" (câu 6) nghĩa là xâm phạm quyền lợi của gia đình 

ngƣời khác, có lẽ một số ngƣời đã mắc tội nầy. 

Lòng yêu thƣơng anh em (câu 9-12). Dƣờng nhƣ những ngƣời giàu có (không phải 

là ít -- Cong Cv 17:4) coi trọng giáo lý Tin Lành về sự từ thiện, nên đã phân phát 

tiền của cho các anh em nghèo khó ở khắp mọi chi hội thuộc xứ Ma-xê-đoan. Đó là 

cơ hội tốt cho những kẻ có tánh biếng nhác, và họ đã triệt để lợi dụng lòng từ thiện 

kia. Phao-lô ngợi khen ngƣời từ thiện thể nào, thì cũng quở trách kẻ biếng nhác thể 

ấy. Muốn sống bám vào kẻ lân cận, thì trái với mọi nguyên tắc bác ái. Là những 

ngƣời hành khất có thân thể cƣờng tráng, họ sung sƣớng vì kẻ khác thực hành lòng 

bác ái, còn chính mình họ thì biểu thị yếu tố của sự ái kỷ. Đó là gƣơng xấu cho 

những ngƣời còn ở ngoài Hội Thánh. 

Sự tái lâm của Chúa (câu 13-18). Đây, chúng ta tới đề mục chánh yếu của thơ tín 

nầy. Đoạn nào cũng nói đến sự tái lâm của Chúa, thì ngụ ý rằng Phao-lô đã đặc biệt 

nhấn mạnh vào đó trong khi giảng dạy ở thành Tê-sa-lô-ni-ca. 

Dầu sự tái lâm của Đấng Christ thƣờng đƣợc gọi là "Chúa đến" hoặc Chúa "hiện 

ra," nhƣng ở thơ HeDt 9:28, thì đặc biệt gọi là "Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai." 

Chữ "trở lại" của Đức Chúa Jêsus dùng ở sách GiGa 14:3 có nghĩa là lần thứ hai. 

Vậy, ta nói là Chúa "tái lâm," thì hoàn toàn thích đáng và đúng với Kinh Thánh. 

Hầu hết các sách Tân Ƣớc có nói đến sự tái lâm của Chúa. Những đoạn giải thích 

sự tái lâm của Chúa đầy đủ hơn hết là: Mat Mt 24:1-25:46; LuLc 21:1-38; IITe 

2Tx 4:1-5:28; IIPhi 2Pr 3:1-18. 

Hai thơ Tê-sa-lô-ni-ca thƣờng đƣợc coi là những sách Tân Ƣớc viết sớm hơn hết. 

Hai thơ nầy luận về Chúa tái lâm. Sách sau cùng của Tân Ƣớc là Khải Huyền, và 

lời sau chót của sách ấy là: "Phải, Ta đến mau chóng. -- A-men, lạy Đức Chúa 
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Jêsus, xin hãy đến! (KhKh 22:20). Nhƣ vậy, Tân Ƣớc bắt đầu ở sự tái lâm của 

Chúa, và cũng chấm dứt ở sự tái lâm của Chúa. 

"Ngủ" (câu 14) là một danh từ Kinh Thánh dùng để chỉ về sự chết của tín đồ Đấng 

Christ (Mat Mt 27:52; GiGa 11:11; Cong Cv 7:60; 13:36; ICo1Cr 15:6, 18, 20, 51; 

IIPhi 2Pr 3:4). Danh từ nầy thƣờng thấy trên mộ chí của tín đồ Đấng Christ trong 

các hầm mả. Đức Chúa Jêsus đã dạy nhƣ vậy, và chắc thật là nhƣ vậy. Chỉ ngủ mà 

thôi. Một ngày kia, chúng ta sẽ thức dậy. Buổi sáng vinh hiển thay! Ấy không có 

nghĩa là chúng ta ở trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh cho đến ngày sống lại đâu. Có 

một tình trạng hạnh phƣớc tự cảm biết ở giữa sự chết và sự sống lại của tín đồ (Phi 

Pl 1:23). "Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức 

Chúa Trời" (câu 16). Đây giống nhƣ lời Đức Chúa Jêsus đã phán (Mat Mt 

24:30-31). Có thể thật phát ra những tiếng nhƣ vậy. "Đám mây" (câu 17) sẽ là xa 

giá khải hoàn của Ngài. Ngài ngự lên trời trong "đám mây" (Cong Cv 1:9), và cũng 

sẽ trở lại nhƣ vậy (KhKh 1:7). Các thiên sứ sẽ theo hầu Ngài, với tất cả vinh hiển 

của Thiên đàng (Mat Mt 25:31). Thánh đồ của bao nhiêu đời trƣớc sẽ sống lại, còn 

những thánh đồ đang ở trong xác thịt sẽ đƣợc biến hóa. Nhƣ Hê-nóc và Ê-li đã 

đƣợc cất lên, toàn thể Hội Thánh cũng sẽ đƣợc cất lên để hoan nghinh Cứu Chúa 

tái lâm và để ở với Ngài đời đời. Nghĩ đến quang cảnh ấy, toàn thân chúng ta rung 

động hớn hở!  

Đoạn 5 -- Sự Tái Lâm Của Chúa  

Thình lình (câu 1-11). Đây không có gì tỏ ra Chúa sẽ tái lâm lúc nào. Chỉ nói rằng 

lúc Chúa đến, thì đến rất thình lình, chẳng ai ngờ. Các "điềm lạ" sẽ có trƣớc khi 

Chúa tái lâm, ngõ hầu trong khi thế gian chế nhạo ý tƣởng ấy, thì các tín đồ kiên 

nhẫn cảm thấy đã gần rồi. Song cả đến những kẻ tỉnh thức trông đợi cũng đƣợc 

cảnh cáo, e rằng biến cố nầy xảy đến cho họ bất ngờ. Ấy sẽ "nhƣ kẻ trộm trong ban 

đêm" (câu 2). Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần phán nhƣ vậy (Mat Mt 24:36, 42; 

25:13; Mac Mc 13:32-37; LuLc 12:39, 46; 21:25-35). Một cách long trọng và nhiệt 

thành, Ngài cảnh cáo các môn đồ hãy "thức canh." Về lới chú giải thì giờ Chúa tái 

lâm, xin xem ở dƣới IITe 2Tx 2:1-17 và IIPhi 2Pr 3:1-18. 

Hãy tôn trọng các Mục sƣ (câu 12-13). Vì đây là một Hội Thánh rất non nớt, nên 

phần đông các Mục sƣ chắc chƣa thành thạo. Nhƣng Phao-lô khuyên giục tín đồ 

hãy yêu mến và quí chuộng họ. Khi các giáo hữu yêu mến Mục sƣ, ăn ở hòa thuận 

với nhau, và mọi sự khác quân bình, thì Hội Thánh chắc sẽ lớn lên. 

15 lời khuyên bảo (câu 14-22). Đẹp đẽ thay! Đó là những đặc điểm của Phao-lô. 

Trong hầu hết các thơ tín, dầu là trừu tƣợng, lý luận hoặc khó hiểu tới mực nào, 

ông cũng kết luận theo cách đó, tức là khuyên hãy bình an, nhẫn nại, vui vẻ, cầu 

nguyện, cảm tạ Chúa và làm mọi việc lành. 

"Tâm thần, linh hồn và thân thể " (câu 23). "Tâm thần" và "linh hồn" thƣờng dùng 

cùng một nghĩa, song ở đây dƣờng nhƣ có phân biệt. "Linh hồn" là yếu tố sự sống, 
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còn "Tâm thần" là cơ quan thông công với Đức Chúa Trời. Đấng Christ cứu chuộc 

cả cá tánh loài ngƣời. Lời lẽ dùng đây chắc dự liệu sự sống lại của thân thể. 

"Cái hôn thánh " (câu 26). Trong nhiều nƣớc thuở xƣa, ngƣời cùng một giống 

thƣờng chào nhau bằng cách hôn trên má. Nó trở thành một tục lệ trong Hội 

Thánh. Hội Thánh không dùng cái hôn nữa từ khi nó không còn dùng để chào 

nhau. 

"Hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe " (câu 27). Lời nầy tỏ ra rằng 

Phao-lô định cho các thơ tín của mình đƣợc đọc giữa các chi hội. Các sách Tân 

Ƣớc đã viết ra vì mục đích đó (CoCl 4:16; ITi1Tm 4:13; KhKh 1:3). 

================================ 

 

II Tê-sa-lô-ni-ca  

Dạy dỗ thêm về sự tái lâm của Chúa  

Thơ tín nầy có lẽ viết vào khoảng 52 S.C., cách thơ tín thứ nhứt mấy tuần lễ hoặc 

mấy tháng. Trong thơ tín thứ nhứt, Phao-lô luận về Chúa tái lâm thình lình và bất 

ngờ. Trong thơ tín nầy, ông giải thích rằng sự tái lâm của Chúa chỉ xảy ra sau khi 

có sự bội đạo.  

IITe 2Tx 1:1-12-- Ngày Của Chúa  

Trong đoạn nầy, Phao-lô nhấn mạnh vào một đặc điểm của ngày Chúa tái lâm, ấy 

là ngày đó sẽ đem sự khủng khiếp cho những kẻ chẳng vâng phục Chúa. 

Ở I Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn 4, Phao-lô đã nói rằng Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và khi 

có tiếng kêu của thiên sứ trƣởng, thì Hội Thánh sẽ đƣợc cất lên để "ở cùng Chúa 

luôn luôn." 

Đây, ông thêm rằng Chúa sẽ đem theo "các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa 

ngọn lửa hừng" (câu 10) để báo thù những kẻ chẳng vâng phục Ngài. Đức Chúa 

Jêsus đã phán về "lửa đời đời" (Mat Mt 25:41) và "lửa chẳng hề tắt" (Mac Mc 

9:23). Trong thơ HeDt 10:27, "lửa hừng" liên quan với ngày "phán xét" . Thơ IIPhi 

2Pr 3:7, 10 có tuyên bố rằng "trái đất sẽ bị đốt cháy cả" (xem lời chú giải khúc 

sách đó).  

IITe 2Tx 2:1-17-- Sự Bội Đạo  

Mục đích minh bạch của thơ tín nầy là cảnh cáo tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca rằng sự tái 

lâm của Chúa không xảy ra ngay lập tức đâu, vì phải có sự bội đạo trƣớc đã. 

Sự bội đạo là gì? Ấy là tình trạng "sa ngã" (bản tiếng Việt-Nam dịch là "bỏ đạo") 

trong đó, một nhân vật gọi là "ngƣời tội ác" sẽ ngồi trong Đền thờ Đức Chúa Trời, 

tự xƣng là Đức Chúa Trời và tự dấy lên nghịch cùng Đức Chúa Trời (câu 3, 4). Ấy 

là một Hội Thánh giả mạo do một tên phỉnh gạt cầm đầu. 

Toàn thể các Giáo phụ Hội Thánh đầu tiên trông tìm một Antichrist có cá tánh hiện 
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ra sau khi đế quốc La-mã suy sụp. 

Các nhà Cải chánh Tin Lành trực tiếp đụng chạm với sự bại hoại kinh khủng của 

Giáo hội thời Trung cổ, nên tin rằng chế độ Thủ lãnh kia (tức là chế độ do một 

ngƣời cầm đầu, cƣớp lấy quyền hành vốn chỉ thuộc về Đấng Christ, và phải chịu 

trách nhiệm về sự bại hoại lan tràn) chính là sự xuất hiện của ngƣời tội ác. 

Đƣơng thời chúng ta, sau gần 2000 năm lịch sử Hội Thánh, ý kiến vẫn còn bất 

đồng nhiều lắm. Có nhiều ngƣời nghĩ rằng nó chỉ về một thời kỳ ngay trƣớc khi 

Chúa tái lâm. 

Tinh thần bội đạo đã hành động đƣơng thời Phao-lô (câu 7). Về toàn thể, cho tới 

ngày nay, lịch sử Hội Thánh vẫn là một bức tranh buồn thảm. Nhìn Hội Thánh hữu 

hình một cách tổng quát từ khi thành lập vào thế kỷ thứ nhứt cho đến thời nay, thì 

gọi nó là Hội Thánh bội đạo cũng chẳng phải là không đúng. Cho tới ngày nay, chế 

độ thủ lãnh kia là sự biểu thị tệ hại nhứt của Hội Thánh bội đạo. Ta còn phải chờ 

xem cực điểm chung kết của sự bội đạo nầy sẽ là thể nào. 

"Điều làm ngăn trở" (câu 6). Các Giáo phụ Hội Thánh đầu tiên thƣờng hiểu rằng 

đó là đế quốc La-mã. Lại có ngƣời cho đó có nghĩa chỉ về Đức Thánh Linh.  

Ý tƣởng của Phao-lô đối với sự tái lâm của Chúa  

Có một phái phê bình thƣờng hay nói rằng Phao-lô "phải xây dựng lại ý tƣởng của 

ông đối với sự tái lâm của Chúa;" rằng "ý niệm thô sơ lúc đầu của ông" mâu thuẫn 

với ý niệm lúc sau. Lời phê bình nầy tuyệt đối không đúng. Ý niệm của Phao-lô lúc 

đầu là ý niệm duy nhứt, thứ nhứt, sau cùng và luôn luôn của ông. Hai thơ 

Tê-sa-lô-ni-ca là tác phẩm đầu tiên của ông còn lại. Trong hai thơ nầy, ông đặc biệt 

tuyên bố rằng ông KHÔNG trông mong Chúa hiện ra ngay lập tức; rằng Ngài 

không hiện ra trƣớc khi có sự bội đạo, là tình trạng chỉ mới bắt đầu xuất hiện 

đƣơng thời ông. Có lẽ Phao-lô không đƣợc Chúa khải thị cho biết sự bội đạo sẽ là 

thể nào. Nhƣng bất cứ ý niệm ông về sự tái lâm của Chúa là thể nào, nó cũng 

không loại bỏ khả năng Chúa ngự đến đang lúc ông còn sống; điều nầy đƣợc chứng 

minh bởi phần câu: "Chúng ta là kẻ sống" (ITe1Tx 4:15; ICo1Cr 15:52). Từ đầu 

đến cuối, Phao-lô vẫn trông chờ sự tái lâm của Chúa nhƣ một chung cuộc vinh 

hiển, nhƣng đồng thời ông cũng dự liệu sự chết bất thần, do đó mình đƣợc "đi ở 

với Đấng Christ" (Phi Pl 1:23). Hoặc ông ở trong thân thể, hoặc ông ở ngoài thân 

thể lúc Chúa tái lâm, thì chẳng phải là điều hệ trọng. Trong lời cuối cùng của ông 

viết (IITi 2Tm 4:6-8) nhằm lúc gần "đi" tâm trí ông vẫn còn chuyên chú vào "sự 

hiện đến" của Chúa.  

IITe 2Tx 3:1-18-- Những Kẻ Bừa Bãi  

"Hãy cầu nguyện cho chúng tôi " (câu 1-2) "hầu cho chúng tôi đƣợc giải thoát khỏi 

kẻ vô lý và ngƣời ác." Chính lúc đó, Phao-lô đang bị rắc rối ở Cô-rinh-tô; lời cầu 

nguyện của họ đã đƣợc Chúa đáp lại (Cong Cv 18:9, 10). 

Những kẻ bừa bãi (câu 6-15) tức là những kẻ biếng nhác lợi dụng tâm tình từ thiện 
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của Hội Thánh (ITe1Tx 4:9-10), dựa vào sự trông mong Chúa hiện ra ngay lập tức 

để bào chữa lỗi bỏ bê công việc thƣờng xuyên, và đòi quyền đƣợc các anh em sung 

túc cứu trợ. 

Dầu Phao-lô sốt sắng cổ võ lòng từ thiện đối với những ngƣời thật thiếu thốn, dầu 

ông để nhiều thì giờ quyên tiền giúp kẻ nghèo túng, nhƣng ông chẳng tiếc lời lên 

án kẻ có thân thể cƣờng tráng, có thể làm việc, mà lại chẳng muốn làm việc. Trong 

mấy câu nầy, ông nghiêm cấm anh em không đƣợc cứu trợ bọn ngƣời ấy; thậm chí 

ông truyền lịnh cho Hội Thánh không đƣợc thông công với họ. 

Trong sự dạy dỗ của Phao-lô, hoặc của Đấng Christ, hoặc ở bất cứ sách nào trong 

Kinh Thánh, đều không có chi khuyến khích bố thí cho kẻ có thân thể cƣờng tráng 

song biếng nhác, làm nghề hành khất. 

=============================== 

 

I Ti-mô-Thê  

Sự chăm lo Hội Thánh tại Ê-phê-sô  

Các thơ tín Giám mục. I, II Ti-mô-thê và Tít thƣờng đƣợc gọi là "Thơ tín Giám 

mục." Ý kiến đƣợc nhiều ngƣời chấp thuận là các thơ tín nầy viết giữa lúc Phao-lô 

bị cầm tù lần thứ nhứt và lần thứ hai, giữa năm 64 và năm 67 S.C.. Một vài nhà 

phê bình duy lý thời nay đã nêu lên lý thuyết rằng những thơ tín nầy là tác phẩm 

của một trứ giả vô danh: Khoảng 3, 4 chục năm sau khi Phao-lô qua đời, ông nầy 

đã lấy tên Phao-lô mà viết sánh để tuyên truyền một vài giáo lý. Ý kiến nầy không 

căn cứ vào lịch sử. Ngay từ lúc đầu, những thơ tín nầy đã đƣợc coi là tác phẩm 

chân chánh của Phao-lô. Hơn nữa, lý thuyết kia phi lý. Thí dụ, ngày nay tôi viết 

một bức thơ, ghi niên hiệu 50 năm trƣớc, ký tên D.L.Moody, rồi gởi cho một ngƣời 

bạn đƣơng thời với ông, thì tôi có thể khiến ai tin là Moody đã viết thơ ấy chăng?. 

Hơn nữa, dầu các nhà phê bình lớn tiếng nhấn mạnh rằng một hành động nhƣ vậy 

chẳng có gì trái luân lý cả, song đối với trí óc trung bình, thì hành động ấy chỉ là 

việc giả mạo thông thƣờng. Nếu các thơ tín nầy không phải là tác phẩm chân chánh 

của Phao-lô, mà là tác phẩm giả mạo của một ngƣời giả mạo làm Phao-lô, thì xin 

hỏi: Một ngƣời có ý thức lƣơng thiện có thể coi nó là một phần của lời Đức Chúa 

Trời chăng? 

Ti-mô-thê. Ông là ngƣời thành Lít-trơ (Cong Cv 16:1). Mẹ là ngƣời Do- thái, cha 

là ngƣời Hi-lạp; tên mẹ là Ơ-nít, tên bà nội là Lô-ít (IITi 2Tm 1:5). Ông do Phao-lô 

dắt về tin Chúa (ITi1Tm 1:2). Theo Phao-lô trong hành trình truyền giáo thứ hai, 

khoảng năm 51 S.C.. (Cong Cv 16:3). Sự lựa chọn ông đƣợc tỏ ra là do ý Đức 

Chúa Trời (ITi1Tm 1:18). Đƣợc biệt riêng bởi các trƣởng lão và Phao-lô (4:14; 

IITi 2Tm 1:6). Đi theo Phao-lô đến Trô-ách, Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê. Ở lại 

Bê-rê cho đến khi Phao-lô sai ngƣời đi bảo ông tới A-thên (Cong Cv 17:14-15). 

Rồi Phao-lô sai ông trở về Tê-sa-lô-ni-ca (ITe1Tx 3:1-2). Vào khoảng thì giờ ông 
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quay lại, thì Phao-lô đã đi Cô-rinh-tô (Cong Cv 18:5, ITe1Tx 3:6). Đứng chung tên 

viết hai thơ Tê-sa-lô-ni-ca (1:1; IITe 2Tx 1:1). Về sau Phao-lô sai ông từ Ê-phê-sô 

đi Cô-rinh-tô (ICo1Cr 4:17). Phao-lô gặp ông tại xứ Ma-xê-đoan, và ông đã đứng 

chung tên viết thơ II Cô-rinh-tô (Cong Cv 19:22; IICo 2Cr 1:1). Đi một phần 

đƣờng với Phao-lô trong hành trình đến Giê-ru-sa-lem (Cong Cv 20:4). Kinh 

Thánh không chép ông có đi theo Phao-lô trọn đƣờng đến Giê-ru-sa-lem và La-mã 

hay chăng, nhƣng ông xuất hiện với Phao-lô tại La-mã (Phi Pl 1:1; 2:19-22; CoCl 

1:1; Phil Plm 1:1). về sau ông ở Ê-phê-sô, tại đó ông nhận đƣợc thơ tín nầy 

Phao-lô hối ông kíp đến thành La-mã (IITi 2Tm 4:9). Ta không biết ông có tới 

La-mã trƣớc khi Phao-lô chết vì Danh Chúa chăng? Thơ HeDt 13:23 chép rằng ông 

đã đƣợc phóng thích khỏi khám. Thiên tánh ông nhút nhát và thích ẩn dật, không 

có tài bằng Tít để đối phó với những kẻ gây rối loạn. Không đƣợc khỏe mạnh lắm 

(ITi1Tm 5:23). Ông và Lu-ca là hai ngƣời đồng bạn trung thành hơn hết của 

Phao-lô. Phao-lô yêu quí ông tha thiết, và không có ông, thì Phao-lô tự thấy cô 

đơn. Theo truyền thoại, thì sau khi Phao-lô qua đời, Ti-mô-thê cứ chăn dắt Hội 

Thánh tại Ê-phê-sô, và ông đã tuận đạo dƣới đời trị vì của Nerva hoặc Domitien. 

Nhƣ vậy, ông là bạn đồng sự của Sứ đồ Giăng. 

Thành Ê-phê-sô. Đây là nơi Phao-lô đã làm công việc lớn lao hơn hết khoảng năm 

54-57 S.C.. (Công vụ các sứ đồ, đoạn 19). Chừng 4 năm, sau khi dời khỏi Ê-phê-sô 

và đang khi bị cầm tù tại thành La-mã, ông đã viết thơ tín cho Hội Thánh Ê-phê-sô, 

khoảng năm 62 S.C.. Sau đó ít lâu, khoảng năm 65 S.C., ông gởi thơ tín nầy cho 

Ti-mô-thê về công việc Chúa tại Ê-phê-sô. Sau nữa, Ê-phê-sô là nơi ở của Sứ đồ 

Giăng, tại đây, ông đã viết sách Tin Lành, các thơ tín và sách Khải Huyền. 

Cơ hội viết thơ tín. Khi Phao-lô từ giã các trƣởng lão tại Ê-phê-sô, thì ông bảo họ 

rằng họ sẽ chẳng thấy mặt ông nữa (Cong Cv 20:25). Nhƣng dƣờng nhƣ sự ở tù lâu 

ngày đã thay đổi chƣơng trình của ông, và chừng 6 hoặc 7 năm sau, vừa khi đƣợc 

ra khỏi khám tù La-mã, ông thật đã ghé thăm Ê-phê-sô. Ông cứ đi tới xứ 

Ma-xê-đoan và để Ti-mô-thê ở Ê-phê-sô, mong rằng chẳng bao lâu chính mình ông 

sẽ trở lại (ITi1Tm 1:3; 3:14). Ông phải ở xứ Ma-xê-đoan lâu hơn đã dự định 

(3:15), nên viết thơ tín nầy để ban chỉ thị về công việc Ti-mô-thê phải làm. 

Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Do bản tƣờng thuật ở sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 19, 

dƣờng nhƣ Phao-lô đã dắt đem đƣợc vô số ngƣời trở về làm môn đồ Đấng Christ. 

Trong những năm kế tiếp, số tín đồ vẫn gia tăng. Trong khoảng 50 năm sau, tín đồ 

ở Tiểu-Á-tế á thêm lên đông đúc quá, đến nỗi các miễu thờ tà thần gần nhƣ bị bỏ 

trống. Trong thế hệ các Sứ đồ còn sống, Ê-phê-sô đã trở thành trung tâm của đạo 

Đấng Christ, vì số giáo hữu cũng nhƣ vì vị trí địa dƣ, và là khu vực Tin Lành đƣợc 

thành công mau lẹ hơn hết. 

Tình hình Hội Thánh. Không có nhà thờ. Mãi 200 năm sau thời Phao-lô, ngƣời ta 

mới xây cất nhà thờ làm nơi tín đồ thờ phƣợng Chúa, song cũng không phổ thông 

cho tới ngày Hoàng đế Constantin chấm dứt những vụ bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

bib:Cong_18_5
bib:ITe_3_6
bib:ITe_1_1
bib:IITe_1_1
bib:ICo_4_17
bib:Cong_19_22
bib:IICo_1_1
bib:Cong_20_4
bib:Phi_1_1
bib:Phi_2_19
bib:Co_1_1
bib:Co_1_1
bib:Phil_1_1
bib:IITi_4_9
bib:He_13_23
bib:ITi_5_23
bib:Cong_20_25
bib:ITi_1_3
bib:ITi_3_14
bib:ITi_3_15


Nhƣ vậy, hàng bao nhiêu ngàn tín đồ ở trong và ở chung quanh thành Ê-phê-sô, đã 

họp thành hàng mấy trăm nhóm nhỏ ở các tƣ gia, chớ không phải chỉ là một hoặc 

mấy chi hội trung ƣơng lớn lao. Mỗi nhóm (hoặc chi hội) nầy ở dƣới quyền lãnh 

đạo của vị Mục sƣ riêng. 

Các Mục sƣ. Chắc có hàng mấy trăm Mục sƣ. Sách Cong Cv 20:17 gọi họ là 

"trƣởng lão." Thơ tín nầy gọi họ là "Giám mục" (ITi1Tm 3:1). Ngày nay hai danh 

hiệu nầy chỉ về những nhiệm vụ khác hẳn. Song đƣơng thời chép Tân Ƣớc, chỉ là 

hai tên của cùng một nhiệm vụ, tƣơng đƣơng với chức vụ "Mục sƣ" bây giờ. 

Công việc của Ti-mô-thê trƣớc nhứt liên quan với các Mục sƣ hoặc thủ lãnh chi 

hội nầy. Thời ấy không có Thần đạo Học đƣờng để cung cấp cho Phao-lô những 

Mục sƣ đƣợc huấn luyện hẳn hòi. Ông phải cất nhắc một số tín đồ lên làm Mục sƣ. 

Có khi họ là những bậc xuất sắc, nhƣng có lẽ phần nhiều Mục sƣ của ông thuộc về 

giai cấp bình dân. Ông phải hết sức lợi dụng những "vật liệu" sẵn có. Không có 

Thần đạo Học đƣờng, không có nhà thờ, và mặc dầu bị bắt bớ, Hội Thánh đã tấn 

bộ hơn bất cứ thời kỳ nào từ đó đến nay; ấy vì Hội Thánh chăm chú vào những 

điểm cốt yếu của đạo Tin Lành, chớ không chăm chú vào những điểm nông cạn. 

* * * 

I Ti-mô-thê 2  

ITi1Tm 1:1-20-- Các Giáo Sƣ Giả  

Các giáo sƣ giả (câu 3-11). Bảy năm, trƣớc khi từ giã thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã 

cảnh cáo rằng muông sói tàn ác sẽ kéo đến phá hại bầy chiên tại Ê-phê-sô (Cong 

Cv 20:29-30). Lúc nầy chúng đã xuất hiện, hết sức hung hăng, gây nên vấn đề khó 

khăn lớn lao cho Ti-mô-thê. Dƣờng nhƣ chúng cùng một nhãn hiệu với bọn ngƣời 

Cơ-rết mà Tít phải đối phó. Bọn chúng dạy nhiều điều kỳ lạ. dựa vào thần thoại 

trong ngụy kinh Do-thái có liên quan đến các gia hệ Cựu Ƣớc. 

Phao-lô nhận mình có tội (câu 12-17). Ngƣời duy nhứt có lẽ làm việc cho Đấng 

Christ nhiều hơn hết mọi ngƣời khác hiệp lại, đã cúi xuống rất thấp vì cảm thấy 

mình chẳng xứng đáng chi. Ta càng đồng đi với Đấng Christ, thì càng có ý thức 

khiêm tốn sâu xa. Ông cho rằng Đức Chúa Trời đã định dùng sự hối cải của ông để 

đời đời treo gƣơng nhịn nhục của Đức Chúa Trời đối với những ngƣời ngoan cố. 

Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ (câu 19-20) là hai thủ lãnh trọng yếu của bọn giáo sƣ 

giả. Phao-lô đã dùng quyền chức Sứ đồ mà loại họ, không cho làm giáo hữu của 

Hội Thánh nữa ("đã phó cho quỉ Sa-tan rồi" -- câu 20). Có lẽ chính là A-léc-xăn-đơ 

nầy (ITi1Tm 4:14), sau đó ít lâu, đã đến thành Rô-ma để làm chứng nghịch cùng 

Phao-lô, và có lẽ chính hắn trƣớc kia là một ngƣời bạn trung thành, tận tụy của 

Phao-lô (Cong Cv 19:33).  

ITi1Tm 2:1-15-- Sự Cầu Nguyện, Địa Vị Của Phụ Nữ  

Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền (câu 1-8). Đƣơng thời ấy, Néron trị vì đế quốc 

La-mã; dƣới tay vua nầy, Phao-lô đang bị cầm tù và chẳng bao lâu sẽ bị xử tử. 
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Điều nầy tỏ ra rằng cần phải cầu nguyện và cầu thay cho kẻ cầm quyền gian ác 

cũng nhƣ cho bậc cầm quyền nhân đức. 

Địa vị của phụ nữ trong Hội Thánh (câu 9-15). Xem ở ICo1Cr 11:5-15; 14:34-35. 

Đây Phao-lô khuyên bảo đừng phô trƣơng trang phục quá đáng, nhứt là trong cuộc 

thờ phƣợng của tín đồ; và cũng đừng làm giống nhƣ nam giới quá. Trên thiên đàng 

sẽ không còn phân chia nam, nữ (Mat Mt 22:30); nhƣng trong thế gian nầy, tự 

nhiên có sự phân biệt giữa đờn ông và đờn bà mà tốt nhứt là chúng ta chớ có vƣợt 

qua, "Nhơn đẻ con mà đƣợc cứu rỗi" (câu 15), có lẽ chỉ về sự giáng sanh của Đức 

Chúa Jêsus, vì Ngài do ngƣời nữ sanh ra mà không cần môi giới của ngƣời nam. 

Tội lỗi vào trong thế gian bởi ngƣời nữ (câu 14), và Cứu Chúa vào trong thế gian 

cũng bởi ngƣời nữ.  

ITi1Tm 3:1-16-- Giám Mục Và Chấp Sự  

Tƣ cách của họ (1-16). Có lẽ cốt nêu lên làm một lý tƣởng, chớ không phải để làm 

qui luật. "Chỉ một vợ mà thôi" (câu 2), có lẽ cốt để loại trừ kẻ đa thê, chớ không 

phải để loại trừ ngƣời độc thân. Chính Phao-lô là ngƣời độc thân (ICo1Cr 7:8). 

"Vợ các chấp sự" (câu 11) có lẽ có nghĩa là nữ chấp sự. "Trụ và nền của lẽ thật" 

(câu 15). Nếu chẳng nhờ Hội Thánh, thì Danh Đấng Christ sẽ biến mất. Ngƣời ta 

cho rằng câu 13 là một phần của một bài thánh ca Tin Lành.  

ITi1Tm 4:1-16-- Sự Bội Đạo Hầu Đến.  

Công Việc Của Mục Sƣ  

Sự bội đạo (câu 1-5). Khúc sách nầy dƣờng nhƣ tỏ ra rằng Hội Thánh là cột trụ của 

lẽ thật, nhƣng trong Hội Thánh sẽ dấy lên những thuyết sai lạc thậm tệ, do ma quỉ 

mà phát sanh, dạy rằng phải kiêng ăn thịt và cấm cƣới gả. Đó là một trong những 

hình thức của thuyết duy trí(1) đã nảy nở ngay lúc ấy, và về sau bành trƣớng rất 

mạnh. Đó là một tà giáo ngày nay hầu nhƣ tiêu diệt, chỉ còn sót lại trong Giáo hội 

kia. 

Một Mục sƣ tốt (câu 6-16). Phƣơng pháp tốt nhứt để đánh đổ tà giáo mới chớm nở 

hoặc đang lan tràn là luôn luôn lặp lại lẽ thật Tin Lành giản dị: "Đọc sách, khuyên 

bảo, dạy dỗ," (câu 13). Nếu đƣợc hiến cơ hội, thì chính Kinh Thánh sẽ làm công 

việc của nó. Phải nghiên cứu Kinh Thánh ở nơi riêng, đọc và giải thích Kinh Thánh 

ở nơi công cộng. Nếu các Mục sƣ ngày nay chú ý vào lời khuyên bảo của Phao-lô, 

thì Hội Thánh sẽ nhận đƣợc sự sống mới, và lớn lên rất mau lẹ. Tại sao, ôi, tại sao 

các Mục sƣ không thể hiểu rằng sự giản dị bày giải lời Đức Chúa Trời đƣợc tín đồ 

ƣa thích hơn và có quyền phép bội phần hơn những bài giảng gọt giũa cẩn thận 

song buồn tẻ của họ?  

ITi1Tm 5:1-25-- Các Bà Góa, Các Trƣởng Lão  

Các bà góa (câu 1-16). Hội Thánh Ê-phê-sô đã đƣợc chừng 10 tuổi; công cuộc từ 

thiện tại đó đã phát triển mạnh mẽ và đƣợc quản lý cẩn thận. Tín đồ nào không 
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nuôi nấng ngƣời nhà mình, thì xấu hơn kẻ chẳng tin Chúa (câu 8). Hội Thánh 

Ê-phê-sô phải hết sức cẩn thận về những ngƣời nữ phục vụ trong nhà thờ, vì những 

ngƣời nữ phục vụ trong miễu thờ thần Đi-anh vốn là bọn kỵ nữ. 

Các trƣởng lão (câu 17-25). Ở đoạn 3:1-7 kêu họ là "Giám mục." Ở đó mô tả tƣ 

cách của họ, còn ở đây mô tả cách đối xử với họ. Thời ấy cũng nhƣ thời nay, 

những kẻ láu táu và nói bá láp vẫn lăng xăng thầm thì nghịch cùng các thủ lãnh 

Hội Thánh (câu 19). "Uống một ít rƣợu" (câu 23). hãy chú ý, đây Phao-lô nói: 

"Một ít" và phải dùng để chữa bịnh.  

6:1-21-- Kẻ Tôi Mọi Và Của Cải  

Kẻ tôi mọi (câu 1-2). Tham khảo ICo1Cr 7:20-24. Làm tôi mọi hay đƣợc tự do 

không quan hệ bao nhiêu. nếu có thể đƣợc, hãy tự giải phóng, còn nếu không thể 

đƣợc, thì hãy làm một ngƣời tôi mọi tốt. Kẻ tôi mọi thƣờng đƣợc khuyên bảo nhƣ 

vậy (Eph Ep 6:5-9; CoCl 3:22-25; Tit Tt 2:9-10). Đạo Đấng Christ đã bãi bỏ chế 

độ tôi mọi, không phải bởi bài bác nó, song bởi dạy giáo lý bác ái. 

Lòng tham của cải (câu 3-21) là cớ tích của nhiều sự dạy dỗ sai lạc (câu 5). Trải 

qua các đời, giáo lý của Hội Thánh đã bị sửa cho cong vạy để kiếm lợi tức cho "tủ 

sắt" của Hội Thánh. "Cội rễ mọi điều ác" (câu 10). Ôi, hỡi ngƣời của Đức Chúa 

Trời, hãy tránh xa sự tham tiền bạc (câu 11)! Cũng hãy xây khỏi "những lời hƣ 

không phàm tục" của "tri thức ngụy xƣng là tri thức" (câu 20). 

=========================== 

 

Thơ II Ti-mô-thê  

 

Lời nói cuối cùng của Phao-lô  

Tiếng kêu la khải hoàn của ông lúc gần qua đời  

Sách Công vụ các sứ đồ chấm dứt lúc Phao-lô ở tù tại thành Rô-ma, khoảng năm 

63 S.C.. Ngƣời ta thƣờng tin rằng ông đƣợc phóng thích, trở về Hi-lạp và 

Tiểu-á-tế-á, rồi sau bị bắt lại, bị giải về La-mã, và bị xử tử khoảng năm 66 hoặc 67 

S.C.. Thơ này viết đang khi ông chờ ngày tuận đạo. 

Bối cảnh của thơ tín nầy. Cơn bắt bớ dƣới đời trị vì của Néron. Hỏa hoạn lớn ở 

kinh thành La-mã đã xảy ra năm 64 T.C.. Chính Néron đã đốt thành. Dầu hung tàn, 

vô nhân đạo nhƣ con thú, nhƣng hắn là một tay đại kiến thiết. Muốn xây một kinh 

thành La-mã mới mẻ và vĩ đại hơn, hắn đã đốt kinh thành cũ và dạo chơi vui vẻ khi 

thấy cảnh lửa cháy. Nhân dân bèn nghi ngờ hắn; và các sử gia đều chung ý kiến 

cho hắn là kẻ phạm trọng tội ấy. Để tránh khỏi bị ngƣời ta nghi ngờ mình, hắn bèn 

tố cáo tín đồ Đấng Christ đã thiêu đốt kinh thành La-mã. 

Kinh Thánh không chép về Néron bắt bớ tín đồ Đấng Christ, mặc dầu cuộc bắt bớ 

nầy xảy ra đang lúc chép Kinh Thánh và là bối cảnh trực tiếp của rất ít là hai sách 
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Tân Ƣớc I Phi-e-rơ và II Ti-mô-thê). Chính cuộc bắt bớ nầy đã làm cho Phao-lô 

tuận đạo và -- theo một vài truyền thoại -- cả Phi-e-rơ nữa. Nguồn tài liệu của 

chúng ta là sử gia Tacite, ngƣời La-mã. Ông biết rằng tín đồ Đấng Christ chẳng đốt 

kinh thành La-mã. Nhƣng phải có một ngƣời nào gánh lấy trọng tội của Hoàng đế 

Néron. Đây có một phái ngƣời mới mẻ, bị khinh dễ, phần nhiều thuộc về giai cấp 

thấp hèn, không có uy tín hoặc thế lực chi, mà lắm kẻ trong số đó lại làm tôi mọi. 

Néron tố cáo họ đốt kinh thành La-mã, và ra lịnh trừng phạt họ. 

Ở trong và ở quanh thành La-mã, vô số tín đồ Đấng Christ đã bị bắt và bị xử tử 

bằng những cách tàn bạo hơn hết. Họ bị đóng đinh vào Thập tự giá. Hoặc bị cột 

vào da thú và quăng vào đấu trƣờng, bị bầy chó vờn giỡn cho đến chết, để làm trò 

chơi cho dân chúng. Hoặc bị quăng cho thú dữ cắn xé. Hoặc bị cột vào trụ trong 

vƣờn của Néron, đổ nhựa thông vào thân thể, rồi đốt làm đuốc soi sáng ban đêm, 

đang khi bạo chúa nầy trần truồng ngồi trên xe ngựa, phóng túng theo cuộc hoan 

lạc lúc đêm khuya, và khoan khoái trƣớc sự hấp hối của các nạn nhân. 

Chính lúc cơn bắt bớ nầy khởi lên, thì Phao-lô lại bị bắt tại Hi-lạp hoặc 

Tiểu-Á-tế-á, có lẽ tại thành Trô-ách (IITi 2Tm 4:13), và giải về kinh thành La-mã. 

Lần nầy bởi các cán bộ của chánh phủ La-mã, chớ không bởi ngƣời Do-thái nhƣ 

lần trƣớc. Lần nầy "nhƣ ngƣời phạm tội" (2:9), chớ không phải vì vi phạm luật 

pháp Do-thái về phƣơng diện kỹ thuật nhƣ lần trƣớc. Theo chỗ chúng ta biết, thì sự 

bắt ông liên quan đến vụ đốt thành La-mã. Vì Phao-lô há chẳng phải thủ lãnh của 

những ngƣời đang bị hình phạt về trọng tội kia sao? Và Phao-lô há chẳng ở thành 

La-mã suốt hai năm trƣớc khi xảy ra nạn cháy sao? Rất dễ đổ tội nầy cho Phao-lô. 

Nhƣng chúng ta chẳng biết có phải ông bị cáo tội ấy chăng? Cuộc xét xử ông đã 

tiến hành rất xa đến nỗi ông biết không có hy vọng thoát khỏi. Đang khi ở trong 

ngục tối La-mã để chờ giờ "đi về Nƣớc Chúa," ông đã viết bức thơ cuối cùng nầy 

cho Ti-mô-thê, là thiết hữu và bạn đồng sự mà ông tin cậy, để khuyên Ti-mô-thê 

bất cứ ở hoàn cảnh nào, hãy trung tín với chức vụ Mục sƣ do Đấng Christ trao cho, 

và hãy kíp đến kinh thành La-mã trƣớc mùa đông (4:21). 

Khúc nhạc đức tin toàn thắng của Phao-lô đƣơng giờ tối tăm đó là một trong những 

khúc sách cao quí nhứt của Kinh Thánh. Ông bị xử tử vì một trọng tội mà mình 

không hề phạm. Bạn hữu lìa bỏ ông, để ông chịu khổ một mình. Chánh nghĩa mà 

ông hiến trọn đời mình cho đó đang bị trừ diệt ở Tây phƣơng bởi cơn bắt bớ, còn ở 

Đông phƣơng thì đang bị sự bội đạo phá hại. Tuy nhiên, ông không hề tỏ ý hối tiếc 

đã dâng cuộc đời hầu việc Đấng Christ và Hội Thánh. Ông chẳng chút nghi ngờ, 

nhƣng tin quyết rằng dầu hiện nay Hội-Thánh dƣờng nhƣ thất bại, song một ngày 

kia, sẽ toàn thắng.Ông cũng chẳng chút nghi ngờ, nhƣng tin quyết rằng lúc đầu bị 

chặt khỏi thân thể, thì ông sẽ bay thẳng vào cánh tay của ĐẤNG mà mình đã kính 

mến và hầu việc tận tụy biết bao! Thơ tín nầy là tiếng kêu la khải hoàn của một 

ngƣời chiến thắng sắp từ giã đời nầy.  
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IITi 2Tm 1:1-18 -- "Ta Biết. .. Đấng ấy " 

Sự sống (câu 1). Trong thơ I Ti-mô-thê, ông mở đầu đã nói đến "sự trông cậy" của 

mình (1:1); còn trong thơ Tít, thì ông mở đầu nói đến lẽ "trông cậy sự sống đời 

đời" (1:2). Cũng một thể ấy, ở đây trí óc ông chăm chú vào "ngày đó" (câu 12, 18, 

4:8). 

Ông cầu nguyện cho Ti-mô-thê (câu 3-5). Phao-lô mở đầu hầu hết các thơ tín bằng 

lời cầu nguyện và cảm tạ nhƣ vậy (RoRm 1:9-10; ICo1Cr 1:4-8; IICo 2Cr 1:3-4; 

Eph Ep 1:3; Phi Pl 1:3, 9-11; CoCl 1:3-10; ITe1Tx 1:2-3; IITe 2Tx 1:3). "Nƣớc 

mắt con" (câu 4), có lẽ nhằm lúc họ chia tay nhau tại Trô-ách (IITi 2Tm 4:13). Khi 

Phao-lô viết thơ I Ti-mô-thê, thì ông ở xứ Ma-xê-đoan, còn Ti-mô-thê ở tại thành 

Ê-phê-sô. Có lẽ về sau hai ông gặp nhau tại Trô-ách, và có lẽ tại đây quân lính 

La-mã đã bắt Phao-lô, giải về kinh thành La-mã, vì ông bị cáo tội nhục nhã, là đốt 

kinh thành nầy. 

Lòng tin quyết của Phao-lô (câu 6-14). Ông đã thấy Đấng Christ. Ông đã chịu khổ 

vì Ngài. Đấng Christ mà hiện nay ông không thấy. Lại là Thực sự hiển nhiên trong 

đời ông, không nghi ngờ chi hết, là Bạn thân mật và thiết thực của ông. Ông "biết 

Đấng ấy" y nhƣ ngƣời ta biết bạn tốt nhứt của mình. "Ngƣời giảng đạo, Sứ đồ, và 

giáo sƣ" (câu 11). "Ngƣời giảng đạo" là ngƣời rao truyền Tin Lành cho những ai 

chƣa đƣợc nghe, hoặc là giáo sĩ ở ngoại quốc; "Sứ đồ" nhận đƣợc quyền hành trực 

tiếp từ nơi Đấng Christ; "giáo sƣ" là ngƣời dạy dỗ các cộng đồng tín hữu đã thành 

lập, tức là Mục sƣ của chúng ta vậy. 

Sự mất lòng thƣơng mến tại Ê-phê-sô (câu 15-18). Đây là một điều buồn thảm hơn 

hết trong đời Phao-lô tại Ê-phê-sô, nơi ông làm công việc lớn lao hơn hết và hầu 

nhƣ đã đƣa dẫn tất cả nhân dân đến cùng Đấng Christ. Các giáo sƣ giả đã thắng thế 

đến nỗi có thể lợi dụng việc Phao-lô bị bắt mà khiến Hội Thánh xây lại nghịch 

cùng ông trong lúc ông cần lòng yêu thƣơng và thiện cảm của Hội Thánh ấy hơn 

hết. 

* * * 

II Ti-mô-thê 2 

IITi 2Tm 2:1-26-- Lời Khuyên Bảo Ti-mô-thê  

Hãy tránh sự rắc rối trong công vụ (câu 1-7). Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy nhận 

lãnh trợ cấp cho chức vụ Mục sƣ của mình, là điều Phao-lô không chịu làm trong 

phần lớn của chức vụ ông, trƣớc khi các chi hội đƣợc thành lập vững vàng. Có lẽ 

Ti-mô-thê thuộc về một gia đình khá giả, nhƣng lúc nầy vì nạn bắt bớ, nên đã mất 

hết tiền của. Vì Ti-mô-thê thận trọng về vấn đề nhận trợ cấp, nên có lẽ cần lời 

khuyên bảo nầy của Phao-lô. 

Hãy chịu khổ (câu 8-12). Lúc đó Phao-lô đang chịu sự đau đớn tàn khốc hơn hết 

dành cho một thiện nhân, tức là bị cáo là kẻ phạm trọng tội (câu 9). Nhƣng hãy chú 

ý, tâm trí ông chăm vào "sự vinh hiển đời đời" (câu 10). Câu 11-13 có lẽ là trƣng 

dẫn lời của một bản thánh ca. 
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Hãy dùng Lời Chúa cho đúng cách (câu 14-22). Chớ bẻ sai ý nghĩa tự nhiên của 

Lời Chúa để ủng hộ những giáo lý mà mình ƣa thích. Hội Thánh sẽ tẻ tách khỏi sự 

dạy dỗ của Kinh Thánh. Nhƣng đƣơng thời Hội Thánh hữu hình trong lịch sử, Đức 

Chúa Trời sẽ có một thiểu số tín đồ chân thực (câu 19). 

Hãy mềm mại (câu 22-26). Trong tay của một Mục sƣ sẵn lòng mềm mại chân 

thực của Đấng Christ, thì Lời Đức Chúa Trời sẽ phá tan sự chống đối và gìn giữ 

Hội Thánh trên đƣờng chánh đáng.  

3:1-16-- Những Thời Kỳ Khó Khăn  

Sự bội đạo hầu đến (câu 1-14). Một trong những gánh nặng của Tân Ƣớc là loài 

ngƣời quyết cố gắng làm hƣ hoại Tin Lành và cản trở công việc của Đấng Christ. 

Kinh Thánh nói đi nói lại đến sự cố gắng ấy (Mat Mt 7:15-23; IITe 2Tx 2:1-17; 

ITi1Tm 4:1-16; IIPhi 2Pr 2:1-22; Giu Gd 1:25; KhKh 17:1-18). Bức tranh khủng 

khiếp ở câu 2-5, ngoại trừ một vài kỳ cải cách tạm thời, chính là bức tranh tả đúng 

toàn thể Hội Thánh hữu hình cho tới ngày nay. "Gian-nét" và "Giam-be" (câu 8) là 

tên cổ truyền của các thuật sĩ dƣới quyền Pha-ra-ôn (XuXh 7:11-22). "Lít-trơ" (câu 

11) là nơi Phao-lô đã bị ném đá, nơi Ti-mô-thê sanh trƣởng, và có lẽ Ti-mô-thê đã 

chứng kiến lúc chúng ném đá Phao-lô. "Mọi ngƣời muốn sống cách nhơn đức 

trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ" (câu 12). Kinh Thánh nhắc đi nhắc 

lại điều ấy cho chúng ta (Mat Mt 5:10-12; GiGa 15:20; Cong Cv 14:22; ITe1Tx 

3:4), để khi cơn bắt bớ xảy đến, thì chúng ta sẵn sàng đối xử. 

Kinh Thánh (câu 14-17) là vị thuốc duy nhứt chống lại sự bội đạo và sự bại hoại 

trong Hội Thánh. Giáo hội kia đã loại bỏ Kinh Thánh, nên Hắc ám Thời đại mới 

diễn ra. Hội Thánh Cải chánh đã lại tìm thấy Kinh Thánh, nhƣng bây giờ lại xao 

lãng Kinh Thánh. Sự coi thƣờng Kinh Thánh lan tràn trong Hội Thánh thời nay 

thật là kinh khủng. Nhiều thủ lãnh hữu danh của Hội Thánh chẳng những xao lãng 

Kinh Thánh, song còn lấy sự kiêu ngạo trí thức quá mức, nhơn danh "giới học giả 

kim thời" mà dùng mọi phƣơng pháp có thể tƣởng tƣợng để phá hoại căn nguyên 

thiên thƣợng của Kinh Thánh và loại bỏ Kinh Thánh, coi nhƣ một mớ "tƣ tƣởng 

Hê-bơ-rơ" chấp vá lại.  

IITi 2Tm 4:1-22-- Những Lời Cuối Cùng Của Phao-Lô  

Lời khuyên long trọng lúc từ biệt (câu 1-5). Phao-lô biết ngày mình bị xử tử gần 

tới. Ông không chắc có thể lại gặp mặt Ti-mô-thê, hay là có cơ hội viết một thơ 

nữa cho Ti-mô-thê, chăng? Ông nài khuyên Ti-mô-thê hãy để tâm trí vào ngày 

Chúa hiện ra và hãy chuyên cần rao giảng Đức Chúa Jêsus luôn luôn. Ông lại nhắc 

đến các giáo sƣ giả, (câu 3, 4) Ôi! Bọn họ khuấy rối Phao-lô là dƣờng nào! Thật 

ngƣời ta ngoan cố quyết định làm cho Tin Lành của Đấng Christ phải bại hoại. 

Bài diễn văn cáo biệt của Phao-lô (câu 6-8). Đây là lời vĩ đại nhứt của ngƣời vĩ đại 

nhứt từng sống ở đời. Vị chiến sĩ cao niên của Thập tự giá, mang nhiều vết sẹo của 

chiến trƣờng, nhìn lại một cuộc giao tranh lâu dài, gay go và gian khổ, bèn hớn hở 
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la lên rằng: "Ta đã thắng trận!" Sau đó ít lâu, lƣỡi rìu của tên đao phủ đã giải 

phóng linh hồn Phao-lô khỏi thân thể mòn mỏi, bầm nát để đƣợc hàng đoàn thiên 

sứ chở lên lòng Chúa yêu dấu. Chúng ta tƣởng tƣợng sự mừng đón ông vào Thiên 

đàng trổi hơn bất cứ đám rƣớc khải hoàn nào dành cho các vƣơng tƣớng chiến 

thắng trở về mà ông đã đƣợc chứng kiến tại kinh thành La-mã. Chúng tôi đoán 

rằng khi ông tới Thiên đàng, thì hành động thứ nhứt của ông sau khi triều kiến 

Chúa là đi tìm kiếm Ê-tiên mà thành thật xin lỗi. 

Những việc riêng (câu 9-22). Chúng ta không biết Ti-mô-thê có đến kinh thành La- 

mã trƣớc khi Phao-lô tuận đạo chăng (câu 9). Chúng ta hy vọng rằng Ti-mô-thê đã 

đến kịp. Giai đoạn thứ nhứt của cuộc xét xử đã qua (câu 16). Đối với ông, tình hình 

tuyệt vọng đến nỗi trong 4 bạn đồng hành, thì 3 ngƣời trốn mất, chỉ còn 1 ngƣời, là 

Lu-ca, ở lại (câu 10, 11). Không nói rõ Tít tự ý đi xứ Đa-ma-ti (câu 10), hay là 

Phao-lô sai Tít qua đó theo nhƣ hai ông có lẽ đã dự tính tại Ni-cô-bô-li (Tit Tt 

3:12). Đó là những ngày tối tăm tại kinh thành La-mã. Những ngƣời tín đồ mà họ 

biết mặt, biết tên thì bị tàn sát để đền tội đốt kinh thành. Bây giờ chúng đem vị 

lãnh tụ của đạo Đấng Christ ra xét xử. Nếu chúng thấy ngƣời nào ở chung với ông, 

thì nguy hiểm cho ngƣời ấy lắm. Phao-lô muốn gặp "Mác" (câu 11). Hai ông đã 

phân rẽ nhau lâu năm về trƣớc (Cong Cv 15:36-41), nhƣng Mác đã ở với Phao-lô 

lúc Phao-lô bị cầm tù tại thành La-mã lần thứ nhứt (CoCl 4:10). Mác và Phi-e-rơ 

đã làm việc chung với nhau, và nếu Mác tới La-mã, thì có lẽ Phi-e-rơ cũng tới đó. 

Theo một truyền thoại, thì Phi-e-rơ đã tuận đạo tại La-mã vào cùng khoảng với 

Phao-lô, hoặc sau ít lâu. "Áo choàng" (câu 13). Mùa đông gần tới (câu 21), và 

Phao-lô cần áo choàng ấy. "Những sách vở" (câu 13) có lẽ là những phần Kinh 

Thánh. "A-léc-xan-đơ" (câu 14) chắc là A-léc-xan-đơ mà Phao-lô "đã phó cho quỉ 

Sa-tan" (ITi1Tm 1:20), lúc nầy hắn có cơ hội trả miếng. Và hắn đã trả miếng thật. 

Hắn đi trọn đƣờng từ Ê-phê-sô đến kinh thành La-mã để làm chứng nghịch cùng 

Phao-lô; và hắn đã thành công mỹ mãn. "Sƣ tử" (câu 17) có lẽ ám chỉ Néron, hoặc 

có lẽ chỉ về Sa-tan (IPhi 1Pr IPhi5:8). "Trô-phim" (câu 20). Hào hứng thay, đây là 

một ánh sáng chiếu vào quyền phép của Phao-lô để làm phép lạ! Ở nhiều chỗ khác 

nhau, ông đã chữa lành không biết bao nhiêu ngƣời. Nhƣng đây là một bạn hữu 

thân mến của ông mà ông không chữa lành đƣợc. "Li-nút" (câu 21) và mấy ngƣời 

khác: Đây là một nhóm tín đồ ở thành La-mã đã tìm cách liên lạc đƣợc với 

Phao-lô. 

=============================== 

 

Thơ Tít  

Luận về Hội Thánh ở đảo Cơ-rết  

Tít. Tân Ƣớc chỉ nói về ông nhƣ vầy: Ông là ngƣời Hy-lạp, theo Phao-lô lên thành 

Giê-ru-sa-lem, và Phao-lô nhất định kháng cự, không chịu để họ làm phép cắt bì 
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cho ông (GaGl 2:3-5). Có lẽ ông là công dân thành An-ti-ốt. Ông là một trong 

những ngƣời do Phao-lô dắt đƣa về tin Chúa. 

Mấy năm sau, ông xuất hiện với Phao-lô tại thành Ê-phê-sô, và đƣợc cử đi thành 

Cô-rinh-tô để giàn xếp một vài vụ lộn xộn và để mở cuộc lạc quyên giúp các thánh 

đồ nghèo tại thành Giê-ru-sa-lem (IICo 2Cr 8:7, 10) có lẽ ông đi theo phái đoàn 

đem thơ I Cô-rinh-tô, hoặc một thơ gởi sớm hơn (ICo1Cr 5:9). Từ Cô-rinh-tô trở 

về, ông gặp Phao-lô tại xứ Ma-xê-đoan; và sau khi giải thích tình hình cho Phao-lô 

hay, ông lại đƣợc sai đến thành Cô-rinh-tô trƣớc Phao-lô, đem theo thơ II 

Cô-rinh-tô , để dọn đƣờng cho Phao-lô tới nơi và để thâu đủ số tiền lạc quyên 

(IICo 2Cr 2:3, 12, 13; 7:5, 6, 13, 14; 8:16, 17, 18, 23; 12:14, 18). Việc lựa chọn Tít 

để giải quyết tình hình rối loạn tại Cô-rinh-tô, chứng tỏ rằng Phao-lô chắc coi ông 

là một thủ lãnh Tin Lành rất có khả năng, khôn ngoan và khéo léo. 

Chúng ta còn nghe về ông 7 hoặc 8 năm sau, trong thơ tín gởi cho Tít nầy, khoảng 

65 S.C.. Ông đang ở đảo Cơ-rết. Mấy chữ: "Để con ở lại Cơ-rết" (Tit Tt 1:5) tỏ ra 

rằng Phao-lô đã ở đó với ông. Trong hành trình tới La-mã, tàu của Phao-lô ghé bờ 

phía Nam của đảo Cơ-rết, nhƣng ít có lẽ rằng Phao-lô để Tít ở lại lúc đó. Ý kiến 

đƣợc nhiều ngƣời công nhận là sau khi Phao-lô đƣợc phóng thích khỏi khám tù 

La-mã, khoảng năm 63 S.C., thì ông trở lại Đông phƣơng, và hành trình gồm cả 

đảo Cơ-rết. Sau khi lập lại trật tự trong các chi hội Cơ-rết, Tít phải trao công việc 

lại cho A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ, vì Phao-lô bảo ông hãy tới gặp mình tại 

Ni-cô-bô-li, ở miền Tây Hy-lạp (3:12). 

Lời chép cuối cùng về Tít ở thơ IITi 2Tm 4:10, tại đó có nói rằng ông đã từ La-mã 

đi xứ Đa-ma-ti. Rõ ràng lắm, ông đã tới gặp Phao-lô, ở cùng Phao-lô khi Phao-lô 

bị bắt, rồi theo Phao-lô về tới kinh thành La-mã. Chúng ta không biết hoặc ông đã 

vì nguy hiểm hăm dọa mà bỏ Phao-lô trong giờ tối tăm và cô đơn đó, hay là 

Phao-lô đã sai ông đi hoàn tất công cuộc rao giảng Tin Lành ở bờ biển Tây Bắc 

Hy-lạp. Chúng ta hãy hy vọng rằng điều thứ hai là đúng, vì ông là một ngƣời tốt, 

một bậc vĩ nhân. Theo truyền thoại, thì Tít trở thành Giám mục ở đảo Cơ-rết, sống 

lâu và qua đời bình an. 

Cơ-rết. Là một hòn đảo, cũng gọi là Candie, ở phía Đông nam Hy-lạp, trên biên 

giới giữa biển Egée và Địa-trung-hải, dài chừng 150 dặm, và rộng từ 7 đến 30 dặm. 

Đảo nầy có nhiều núi non, nhƣng các thung lũng thì phì nhiêu, đông dân và trù 

phú. Đây là "đảo có một trăm đô thị." Cũng là trung tâm của một nền văn minh 

thƣợng cổ và hùng cƣờng, đã đổi ra thành truyện thần tiên lúc lịch sử Hy-lạp bắt 

đầu. Núi cao nhứt của đảo nầy, là núi Ida, nổi danh vì là nơi sanh trƣởng của Zeus, 

thần của ngƣời Hy-lạp. Đây cũng là quê hƣơng của Minos, con trai Zeus, là nhà lập 

pháp nửa thần thoại, nửa thật có, cũng là quê hƣơng của Minotaure, một nhân vật 

hoang đƣờng. Nhân dân có bà con với dân Phi-li-tin, và ngƣời ta cho rằng họ giống 

nhƣ dân Kê-rê-thít (ISa1Sm 30:14). Họ là những thủy thủ gan dạ, có tài bắn cung, 

nhƣng về phần đạo đức, thì nổi tiếng rất xấu. Đƣơng thời Tân Ƣớc, có rất nhiều 
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ngƣời Do-thái ở đảo nầy. 

Có lẽ Hội Thánh ở đảo Cơ-rết đã phát khởi do những "ngƣời Cơ-rết" có mặt tại 

Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Ngũ tuần (Cong Cv 2:11). Ngoài cuộc viếng thăm của 

Phao-lô trên đƣờng đi La-mã (27:1-44) và cuộc viếng thăm ngụ ý trong thơ Tít 

nầy, thì Tân Ƣớc không còn chép về một Sứ đồ nào viếng thăm đảo Cơ-rết nữa. Vì 

Phao-lô có ý tránh không xây dựng trên nền của ngƣời khác, nên dƣờng nhƣ phần 

nhiều các chi hội trên đảo Cơ-rết đã do ông sáng lập. Bằng không, chắc ông chẳng 

cầm quyền trên họ nhƣ thơ tín nầy đã tỏ ra. Có lẽ các chi hội ấy là kết quả do công 

việc của ông tại Cô-rinh-tô hoặc Ê-phê-sô, -- cả hai thành nầy ở gần và giao 

thƣơng với đảo Cơ-rết. Kết quả ấy bởi môi giới của những tín đồ mà ông đã dắt 

đem về tin Chúa, hoặc bởi một cuộc viếng thăm của ông mà Kinh Thánh không 

chép. 

Giống nhƣ thơ I Ti-mô-thê. Ngƣời ta cho rằng thơ Tít và thơ I Ti-mô-thê đã viết 

gần nhƣ cùng một lúc, khoảng năm 65 S.C.. Hai thơ nầy giải luận cùng một tổng 

đề, là chỉ định những thủ lãnh xứng đáng cho các chi hội Tin Lành: Tít ở đảo 

Cơ-rết và Ti-mô-thê ở thành Ê-phê-sô. Vấn đề khó khăn ở hai nơi nầy gần giống 

nhau.  

Tit Tt 1:1-16-- Các Trƣởng Lão  

"Trông cậy sự sống đời đời " (câu 2). Phao-lô cũng nhƣ Phi-e-rơ (IPhi 1Pr 

IPhi1:3-5), khi gần đi hết đƣờng đời, thì mắt nhìn chăm vào Thiên đàng. Thiên 

đàng là sứ điệp mà ông rao truyền luôn và là cớ tích vĩ đại duy nhứt của đời ông: 

Nào sự vinh quang của đời sống khi thân thể sẽ đƣợc cứu chuộc (RoRm 8:18, 23) 

nào sự vui mừng khôn xiết trong ngày mà "thể hay chết nầy" sẽ "mặc lấy thể 

không hay chết" (ICo1Cr 15:51-55) nào ông mong ƣớc đƣợc nhà "không phải bởi 

tay ngƣời làm ra" (IICo 2Cr 5:1-2); nào quyền công dân thiên thƣợng của ông, có 

thân thể giống nhƣ thân thể Cứu Chúa (Phi Pl 3:20-21) nào sự vui mừng của ông 

khi nghĩ rằng mình đƣợc cất lên để ở cùng Chúa đời đời(ITe1Tx 4:13-18) nào mũ 

triều thiên công bình mà ông sẽ nhận đƣợc "trong ngày đó" (IITi 2Tm 4:6-8). 

Tƣ cách của một trƣởng lão (Tit Tt 1:5-9). "Trƣởng lão" (câu 5) và "giám mục" 

(câu 7) là hai danh từ ở đây dùng giống nhau để chỉ về cùng một chức vụ. Về thực 

tế, tƣ cách của họ kể ra ở đây cũng giống nhƣ tƣ cách mô tả ở thơ ITi1Tm 3:1-7 

(xin xem khúc sách nầy). 

Các giáo sƣ giả (Tit Tt 1:10-16). Các chi hội ở đảo Cơ-rết bị các giáo sƣ giả bao 

vây, giống nhƣ các giáo sƣ giả mà thơ II Phi-e-rơ và thơ Giu-đe nói đến; chúng là 

kẻ "đáng ghét" và "trái nghịch" (câu 16). "Cả nhà ngƣời ta" (câu 11) có lẽ chỉ về 

toàn thể nhiều chi hội, vì thời ấy Hội Thánh nhóm họp tại các nhà riêng. Câu 12 

trƣng dẫn lời một thi sĩ của đảo Cơ-rết, tên là Epiménide (năm 600 T.C.). "Phải bịt 

miệng" bọn giáo sƣ giả, không phải bằng võ lực, nhƣng bởi sự mạnh mẽ tuyên bố 

lẽ thật (câu 11). 
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* * * 

Tít 2 

Tit Tt 2:1-3:15-- Các Việc Lành  

Thơ tín nầy nhấn mạnh vào "các việc lành". Chúng ta đƣợc cứu không phải bởi 

làm lành, nhƣng bởi sự thƣơng xót của Ngài (3:5), và đƣợc xƣng công bình bởi ân 

điển Ngài (3:7). Nhƣng chính vì cớ đó, chúng ta tuyệt đối buộc phải "có lòng sốt 

sắng về các việc lành" (2:14), "làm gƣơng về việc lành" (2:7), "sẵn sàng làm mọi 

việc lành" (3:1), "lo chăm chỉ làm việc lành" (3:8), và "chuyên làm việc lành, đặng 

giùm giúp khi túng ngặt" (3:14). Một trong những cáo trạng bọn giáo sƣ giả là 

chúng "không thể làm một việc lành nào hết" (1:16). 

Quyền phép của những cuộc đời tốt đẹp (2:1-14). Các ông già, bà già, thiếu phụ, bà 

mẹ, thanh niên và tôi mọi đều đƣợc khuyên bảo hãy trung tín với những phận sự tự 

nhiên của địa vị mình, ngõ hầu kẻ chỉ trích đạo của họ phải ngậm miệng (2:8). 

Các tôi mọi rất đông trong Hội Thánh đầu tiên, đƣợc Phao-lô khuyên bảo hãy vâng 

phục, siêng năng, trung tín, ngõ hầu đời sống của họ "làm cho tôn quí đạo" mà 

mình nhận tin, và chủ họ vốn thờ thần tƣợng buộc phải nghĩ rằng: "Nếu đạo Đấng 

Christ làm đƣợc nhƣ vậy cho kẻ tôi mọi, thì chắc trong đó phải có một cái gì." 

Sự trông cậy hạnh phƣớc (2:11-14). Sự tái lâm của Chúa là cớ tích cho chúng ta ăn 

ở tin kính trong đời nầy. Sự tái lâm của Chúa đƣợc ghi nhắc trong hầu hết mỗi 

quyển sách Tân Ƣớc. 

Sự vâng phục các bậc cầm quyền (3:1-2) là một đức tánh ƣu tú của tín đồ Đấng 

Christ. Công dân Thiên đàng đáng phải là công dân tốt đối với chánh quyền trần 

gian đang cai trị họ (RoRm 13:1-7; IPhi 1Pr 2:13-17). 

"Những gia phổ " (Tit Tt 3:9) nói đến ở đây và ở ITi1Tm 1:4, dƣờng nhƣ đứng 

hàng đầu giáo lý của các giáo sƣ giả khuấy phá Hội Thánh ở đảo Cơ-rết và thành 

Ê-phê-sô đƣơng thời ấy. Có lẽ chúng đòi quyền giảng dạy vì dựa vào chỗ mình là 

con cháu của Đa-vít, có bà con với Đức Chúa Jêsus, và lại am hiểu Tin Lành. Hoặc 

giả chúng dạy giáo lý kỳ lạ dựa trên sự giải thích bí hiểm những đoạn Kinh Thánh 

chép về gia phổ. 

"Kẻ theo tà giáo" (Tit Tt 3:10). Sau khi cố gắng hợp lý để sửa lại một giáo sƣ giả, 

thì hãy tránh xa hắn. "A-tê-ma" không đƣợc nói đến ở một chỗ nào khác. Theo 

truyền thoại, ông đã trở thành Giám mục ở Lít-trơ. "Ti-chi-cơ" (câu 12) ở cõi 

"A-si" (Cong Cv 20:4). Hoặc Ti-chi-cơ hay là A-tê-ma đã thay thế Tít tại đảo 

Cơ-rết. "Ni-cô-bô-li" (câu 12) ở xứ Hy-lạp, cách thành Cô-rinh-tô chừng 100 dặm 

về phía Tây bắc. Xem lời chú giải về các di chuyển sau cùng của Phao-lô ở dƣới 

28:31. "Xê-na" (câu 13) không đƣợc nhắc đến ở chỗ nào khác. Ông là một thầy 

thông giáo Do-thái, hay là một luật sƣ Hy-lạp. "A-bô-lô" (câu 13), -- xem ở Công 

vụ các sứ đồ, đoạn 18. Dƣờng nhƣ trong hành trình tới một nơi ta không biết, 

A-bô-lô và Xê-na đã đem thơ tín nầy cho Tít. 
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Thơ Phi-lê-môn  

Liên quan đến một ngƣời tôi mọi bỏ trốn  

Phi-lê-môn là một tín đồ thuộc Hội Thánh Cô-lô-se, do Phao-lô dẫn về tin Chúa, và 

rất giàu có. Có một chi hội nhóm họp trong nhà ông. Dƣờng nhƣ ông và Phao-lô là 

bạn thiết. Dầu Kinh Thánh không chép, nhƣng rất có thể Phao-lô đã thăm viếng 

Cô-lô-se trong khoảng 3 năm rƣỡi hầu việc Chúa tại Ê-phê-sô.(Công vụ các sứ đồ, 

đoạn 19). 

Ô-nê-sim là tên một ngƣời tôi mọi của Phi-lê-môn. Có lẽ anh là một thanh niên rất 

tài năng. Nhƣng khi chinh phạt, quân đội La-mã thƣờng bắt các thanh niên, thiếu 

nữ xuất sắc nhứt và tốt nhứt, đem về bán làm tôi mọi. 

Cơ hội viết thơ tín nầy. Chừng 4, 5 năm sau khi Phao-lô dời khỏi địa phƣơng đó và 

đi về phía Tây để ngồi tù tại kinh thành La-mã, thì dƣờng nhƣ Ô-nê-sim ăn cắp 

một số tiền của chủ, là Phi-lê-môn và chạy trốn qua La-mã. Đang khi ở đó, có lẽ 

anh tiêu hết số tiền ăn cắp, bèn tìm tới Phao-lô. Có lẽ anh đã sanh lòng kính mến 

ông khi ở trong nhà chủ, từ mấy năm trƣớc. Không có lẽ anh đã tình cờ tìm thấy 

ông trong một đô thành gồm 1 triệu rƣỡi ngƣời. Phao-lô khiến anh quyết định tin 

nhận Cứu Chúa, rồi gởi anh trở về với chủ, cầm theo bức thơ ngắn ngủi , kỳ diệu 

nầy. 

Mục đích của thơ nầy là nài xin Phi-lê-môn hãy tha thứ ngƣời tôi mọi đã chạy trốn 

và tiếp nhận ngƣời nhƣ một anh em trong Chúa. Chính Phao-lô nhận trả lại số tiền 

ngƣời đã ăn cắp. Bức thơ nầy là một viên ngọc quí trọn vẹn, vì tỏ ra lễ độ, khôn 

khéo, tế nhị và rộng rãi lên tới tuyệt điểm khi Phao-lô dịu dàng kêu gọi Phi-lê-môn 

"hãy nhận lấy" Ô-nê-sim "nhƣ chính mình tôi vậy" (câu 17). 

Sự tiếp nhận ngƣời tôi mọi. Kinh Thánh không ngụ ý rằng khi ngƣời tôi mọi quay 

về, chủ đã tiếp đón ngƣời thể nào. Nhƣng theo một truyền thoại, thì chủ thật đã tiếp 

đón ngƣời, hiểu ngụ ý của Phao-lô, và trả tự do cho ngƣời tôi mọi. Dó là cách hành 

động của Tin Lành. Đấng Christ ở trong lòng ngƣời tôi mọi, khiến ngƣời nhìn nhận 

các tập tục của xã hội đƣơng thời mình mà quay về với chủ, quyết định làm một 

ngƣời tôi mọi tốt và sống trọn cuộc đời tự nhiên của kẻ làm tôi mọi. Đấng Christ ở 

trong lòng ông chủ, khiến ông nhìn nhận ngƣời tôi mọi là một anh em trong Chúa, 

và trả lại quyền tự do cho ngƣời. Cũng theo một truyền thoại khác, sau đó, 

Ô-nê-sim làm Giám mục của Hội Thánh tại Bê-rê, 50 năm sau, Thánh Ignace có 

chép về một ngƣời, tên là Ô-nê-sim, làm Giám mục tại thành Ê-phê-sô. 

"Áp-bi" (câu 2) có lẽ là vợ của Phi-lê-môn. "A-chíp" (câu 2) có lẽ là Mục sƣ của 

chi hội đó. "Ô-nê-sim" (câu 10) nghĩa là "có ích lợi". Hãy chú ý, Phao-lô dùng lời 

song quan (jeu de mots ) ở đây. Chữ "mãi mãi" (câu 15) ngụ ý rằng tình thân hữu 

trần gian sẽ tồn tại đời đời. "Ê-pháp-ra" (câu 23) là một ngƣời Cô-lô-se bị cầm tù 

tại La-mã. Các lời chào thăm (câu 24) có ghi tên những thiết hữu của Phi-lê-môn.  
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Thơ Hê-bơ-rơ  

 

Sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Trời gởi cho giới Do-thái giáo  

Christ là Đấng thiết lập giao ƣớc mới  

Số phận vinh hiển của loài ngƣời  

Thơ nầy gởi cho ai? Nhƣ thơ tín thứ nhứt của Giăng, thơ tín nầy không ghi tên 

những ngƣời nhận. Nội dung quyết chắc dành cho ngƣời Do-thái, vì nó luận về mối 

liên quan của Đấng Christ với ban tế lễ Lê-vi và các tế lễ trong Đền thờ. Thơ nầy 

luôn luôn trƣng dẫn Cựu Ƣớc để xác chứng những điều nó quả quyết. Theo truyền 

thoại thƣờng đƣợc công nhận, thì thơ tín nầy gởi cho các ngƣời Do-thái tin theo 

Đấng Christ và đang ở xứ Pa-lét-tin; tuy nhiên, có một số ngƣời tƣởng rằng có lẽ 

thơ tín nầy gởi cho ngƣời Do-thái ở La-mã, hoặc A-léc-xăn-đơ-ri, hoặc nơi nào 

khác. 

Tác giả. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh "King James, " có ghi ở nhan đề rằng: 

"Thơ tín của Phao-lô." Bản "Revised Version " không đề tên tác giả, vì trong 

những bản thảo cổ nhứt tìm thấy từ khi có bản dịch "King James " đều không ghi 

tên tác giả. Ngay từ lúc đầu, Giáo hội Đông phƣơng nhìn nhận Phao-lô là tác giả 

của thơ Hê-bơ-rơ. Mãi đến thế kỷ thứ 4, Giáo hội Tây phƣơng mới nhìn nhận nó là 

tác phẩm của Phao-lô. Eusèbe kể Phao-lô là tác giả. Tertullien gọi nó là "thơ tín 

của Ba-na-ba." Clément ở A-léc-xăn-đơ-ri cho rằng Phao-lô đã viết bằng tiếng 

Hê-bơ-rơ, rồi Lu-ca dịch ra tiếng Hy-lạp (văn Hy-lạp trong thơ tín nầy thật là tuyệt 

diệu). Origène nói rằng tƣ tƣởng là của Phao-lô, và kể Phao-lô có lẽ đúng là tác 

giả, nhƣng thêm rằng: "Chỉ Đức Chúa Trời biết chắc ai đã trứ tác thơ tín nầy." 

Luther đoán là A-bô-lô, nhƣng không có bằng cớ nào từ thời xƣa để xác nhận ý 

kiến ấy. Ramsay cho Phi-líp là tác giả. Harnack và Rendel Harris cho Prisca là tác 

giả. Ngƣời khác lại cho là Lu-ca, hoặc Si-la, hoặc Clément ở kinh thành La-mã. 

Ferrar Fenton nghĩ rằng ngoài Phao-lô, không còn ai có thể viết thơ tín nầy, và ông 

viết nguyên văn bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rồi một ngƣời giúp việc ông đã dịch ra tiếng 

Hy-lạp. Nói chung, ý kiến dựa vào truyền thoại đƣợc nhìn nhận trải qua các đời và 

hiện nay còn đƣợc rất nhiều ngƣời nhìn nhận, ấy là Phao-lô đã trứ tác thơ tín nầy. 

Niên hiệu. Chắc chắn thơ tín nầy viết trƣớc khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, là 

biến cố xảy ra năm 70 S.C..Nếu Phao-lô viết, thì dƣờng nhƣ ông đã viết tại thành 

La-mã (61-63 S.C.). Câu "Các thánh đồ ở Y-ta-li gởi lời thăm anh em" (HeDt 

13:24) tự nhiên, tuy không hiển nhiên, có nghĩa là thơ nầy viết tại xứ Y-ta-li. 

Ti-mô-thê có ở với tác giả (13:23). Ông đã cùng Phao-lô đi lên thành 

Giê-ru-sa-lem (Cong Cv 20:4), rồi từ đó ông cùng Phao-lô đi tới kinh thành La-mã 

(CoCl 1:1). Ông vừa mới đƣợc phóng thích, và Phao-lô toan định sai ông trở lại 
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Đông phƣơng (Phi Pl 2:19, 24) chính Phao-lô cũng trông mong chẳng bao lâu sẽ 

tới đó. Dƣờng nhƣ Phao-lô và Ti-mô-thê toan định trở lại Giê-ru-sa-lem (HeDt 

13:23) vả, suy luận theo đoạn 13:19, thì các thủ lãnh ở đó là thiết hữu của Phao-lô. 

Thơ tín nầy có lẽ viết vào cùng khoảng với thơ Phi-líp. 

Lúc viết thơ Hê-bơ-rơ lại nhằm khoảng Gia-cơ, ngƣời cai quản Hội Thánh tại 

Giê-ru-sa-lem, bị giết (62 S.C., -- xem ở dƣới thơ Gia-cơ). Phao-lô và Gia-cơ là 

bạn chí thiết. Chừng 3 năm trƣớc, Phao-lô đã ở Giê-ru-sa-lem. Ngƣời ta cho rằng 

khi nghe tin Gia-cơ bị giết, Phao-lô bèn viết thơ tín nầy cho các thủ lãnh của Hội 

Thánh xứ Giu-đê hiện đang không có Mục sƣ, để giúp họ làm cho bầy chiên vững 

vàng trong những ngày khủng khiếp sắp xảy đến. Nếu đúng vậy, thì thơ tín nầy gởi 

đi không có tên Phao-lô rất là hữu lý, vì ông chẳng đƣợc hoan nghinh lắm tại 

Giê-ru-sa-lem. Các thủ lãnh biết ai viết thơ nầy, nhƣng khi đọc trong các chi hội 

mà không nói đến tên Phao- lô, thì thơ nầy càng có sức mạnh hơn. Những thơ tín 

Tân Ƣớc đã viết ra để Đọc Trong Các Chi Hội (đây là một điều mà các nhà Truyền 

đạo ngày nay dƣờng nhƣ bỏ qua). 

Mục đích. Chúng tôi cho rằng thơ nầy viết ra để dự bị những tín đồ gốc Do-thái 

cho sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem gần tới. Đã có chừng một thế hệ kể từ ngày Đức 

Chúa Jêsus phán lời cảnh cáo bất thƣờng nầy: "Dòng dõi (Nên dịch là "thế hệ") nầy 

chẳng qua trƣớc khi mọi điều kia chƣa xảy đến" (Mat Mt 24:34). Sau khi tiếp nhận 

Đức Chúa Jêsus làm Đấng Mê-si, những tín đồ gốc Do-thái vẫn còn sốt sắng về 

các nghi lễ và tế lễ trong Đền thờ; chúng tôi giả định họ nghĩ rằng dƣới đời trị vì 

của Đấng Mê-si, Thành yêu dấu của họ sẽ trở nên thủ đô thế giới, và Đền thờ sẽ là 

trung tâm hành hƣơng của muôn dân trên mặt đất. Trái lại, chính đời sống họ phải 

chịu lấy sự va chạm. Thành Thánh bị tiêu diệt và các nghi lễ trong Đền thờ bị dứt 

tuyệt bởi một đòn chí tử của quân đội La-mã. 

Thơ tín nầy viết ra cốt để giải thích cho họ rằng các sinh tế mà họ sốt sắng tríu mến 

đó không còn ích lợi chi nữa; rằng sự giết bò tơ hoặc chiên con không bao giờ có 

thể cất bỏ tội lỗi; rằng Đức Chúa Trời không hề định dùng các tế lễ ấy đời đời, 

song chỉ định dùng nó, trải qua nhiều đời, làm hình bóng về Tế lễ tƣơng lai của 

Đấng Christ; rằng bây giờ Đấng Christ đã ngự đến, thì những tế lễ ấy đã đạt tới 

mục tiêu và qua đi. 

Đối chiếu của thơ Rô-ma. Thơ Rô-ma gởi cho thủ đô của thế giới dân ngoại; thơ 

Hê-bơ-rơ gởi cho dân tộc Do-thái. Đức Chúa Trời đã sáng lập và trƣởng dƣỡng dân 

tộc Do-thái trải qua bao nhiêu thế kỷ vì mục đích ban phƣớc cho muôn dân bởi một 

dân, và do một Vua Cao cả sẽ dấy lên từ một dân để cai trị muôn dân. Bây giờ Vua 

ấy đã ngự đến. Thơ Rô-ma giải luận mối liên quan của Vua với Nƣớc Ngài gồm 

toàn thế giới, cũng giải luận căn bản trên đó Ngài có quyền đƣợc mọi ngƣời phục 

tòng. Thơ Hê-bơ-rơ luận về mối liên quan của Vua với dân tộc từ đó Ngài phát 

xuất. 

Giá trị văn chƣơng tuyệt diệu. Bất cứ tác giả là ai, thơ Hê-bơ-rơ nầy về mặt văn 
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chƣơng cũng đẹp đẽ nhƣ châu ngọc. Về lời lẽ, nó là sách Ê-sai của Tân Ƣớc. Nó 

không trứ tác theo lối viết thơ tự nhiên nhƣ phần nhiều các thơ tín khác trong Tân 

Ƣớc; nhƣng nó là một bản khái luận có thứ tự và đúng phép luận lý, "có những câu 

cân đối, vang dội, rành mạch, vƣơn lên tới tuyệt điểm hùng biện, kỳ diệu." 

* * * 

Thơ Hê-bơ-rơ 2 

HeDt 1:1-14-- Đấng CHRIST Là Đức Chúa Trời Và Là Cứu Cánh  

Đức Chúa Jêsus (câu 1-4). Mấy câu mở đầu là một trong những khúc tuyệt diệu 

của Kinh Thánh. Về sự vĩ đại, nó đứng ngang hàng với những câu mở đầu sách 

Sáng-thế Ký và sách Tin Lành Giăng. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, có sự 

vinh hiển khôn tả xiết, cũng là Đấng sáng tạo, bảo tồn và thừa kế vũ trụ. Ngài đƣợc 

tôn cao hơn mọi loài thọ tạo. Bởi một hành động đời đời của Đức Chúa Trời. Một 

Lần Đủ Cả, Đức Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi loài ngƣời và đem cho họ ơn cứu 

rỗi đời đời . 

Đức Chúa Jêsus so sánh với các thiên sứ (câu 4-14). Điểm chính của thơ tín nầy là 

Đấng Christ làm ứng nghiệm chế độ Môi-se, chớ không quản lý chế độ ấy. Khi lập 

luận, tác giả so sánh Đấng Christ với các thiên sứ đã đƣợc dùng làm môi giới ban 

bố luật pháp (Cong Cv 7:53); với Môi-se, là nhà lập pháp; với ban tế lễ Lê-vi đã 

đƣợc dùng làm môi giới thi hành luật pháp. Theo tác giả thơ Hê-bơ-rơ, thì linh hồn 

ngƣời ta và các thiên sứ không phải cùng một loại. Ngƣời ta là một loài thọ tạo cao 

trọng hơn thiên sứ, còn thiên sứ đƣợc hình dung là có quyền phép lớn hơn. Khi qua 

đời, chúng ta không trở thành thiên sứ đâu. Ngày nay và ở trên Thiên đàng, thiên 

sứ là các đấng "giúp việc" chúng ta (câu 14). Các thiên sứ thờ phƣợng Đấng Christ 

cũng nhƣ chúng ta thờ lạy Ngài vậy.  

HeDt 2:1-18-- Đấng CHRIST Hợp Nhất Với Loài Ngƣời  

Loài ngƣời, chớ không phải thiên sứ, là Chúa của thế giới tƣơng lai (câu 5-8). Câu 

7 nói rằng loài ngƣời "ở dƣới thiên sứ một chút," mặc dầu ở đoạn 1:14 gọi thiên sứ 

là "thần... giúp việc những ngƣời sẽ hƣởng cơ nghiệp cứu rỗi." Thơ IIPhi 2Pr 2:11 

nói rằng "các thiên sứ là Đấng có sức mạnh, quyền phép hơn." Câu 9 nói rằng 

"Đức Chúa Jêsus... đã ở dƣới các thiên sứ một chút." Bản "Revised Version " chú 

thích là: "Một ít lâu," thì ý tƣởng rõ ràng hơn. Dầu so sánh với loài ngƣời, thiên sứ 

có bổn tánh thể nào đi nữa, khúc sách nầy cũng tỏ rõ loài ngƣời do Đức Chúa Trời 

dựng nên và cứu chuộc, đến cuối cùng sẽ cao trọng là dƣờng nào. 

Đấng Christ hợp nhất với loài ngƣời (câu 9-18). Để cứu chuộc loài ngƣời, Đức 

Chúa Trời chẳng sai thiên sứ, nhƣng chính Ngài đã ngự đến. Ngài ngự đến không 

phải bằng hình thiên sứ, song bằng hình ngƣời. Chính Đức Chúa Trời đã trở nên 

Ngƣời để cứu chuộc loài ngƣời. Ngài nhận lấy bổn tánh loài ngƣời cùng với những 

sự cám dỗ và đau khổ mà họ phải chịu, cả sự chết nữa, ngõ hầu có thể khiến cho 

loài ngƣời dự phần bổn tánh Ngài và đồng trị với Ngài. Đấng Christ và những kẻ 
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Ngài cứu chuộc sẽ tể trị vũ trụ, mặc dầu bọn mật sứ của địa ngục dƣờng nhƣ luôn 

luôn cố gắng điên cuồng để truất ngôi Ngài. 

Sự đau đớn của Đấng Christ (câu 10). Ngài "nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành." 

Dầu Ngài có tâm tánh và quyền phép trọn vẹn, nhƣng Ngài phải chịu cám dỗ và 

chịu chết nhƣ loài ngƣời, thì mới đƣợc trọn lành trong chức vụ Đấng Cứu chuộc. 

Mặc dầu là Con Đức Chúa Trời, song khi đã làm Ngƣời, thì Ngài cũng phải chịu 

đau đớn để học tập vâng lời (HeDt 5:8).  

3:1-19-- Đấng CHRIST So Sánh Với Môi-se  

Môi-se là tôi tớ , Đấng Christ là Con (câu 1-6). trong tình trạng thơ ấu thiêng liêng 

(5:11-13), nhiều tín đồ gốc Do-thái đã không hoàn toàn học biết mối liên quan của 

Đấng Christ với Môi-se. Dƣờng nhƣ họ còn nghĩ rằng Môi-se là nhà lập pháp, còn 

Đấng Christ là Nhà Hành pháp để áp dụng luật pháp Môi-se cho mọi dân tộc khác. 

Môi-se đứng hàng đầu, và Đấng Christ ở dƣới Môi-se. Nhƣng họ đã đảo ngƣợc lại 

đó. Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se bội phần, cũng nhƣ ngƣời kế tự và chủ của 

một nhà cao trọng hơn các tôi tớ trong nhà vậy. "Nhà" của Đức Chúa Trời (câu 6) 

tức là dân Ngài. 

Trái bỏ (hoặc ngã lìa xa ) Đức Chúa Trời (câu 12). Lời cảnh cáo nầy là một trong 

những điểm chính của thơ Hê-bơ-rơ. Hiểm họa chắc gần xảy đến và trầm trọng. 

Tác giả nhắc nhở họ rằng những ngƣời đƣợc giải phóng khỏi Ai-cập bởi bàn tay 

Môi-se đều đã vì không tin mà ngã chết trong đồng vắng trƣớc khi tới Đất Hứa 

(câu 12, 19). Nếu họ ngã chết vì không vâng theo lời Đức Chúa Trời phán bởi 

Môi-se, thì còn có hy vọng chi nữa cho những kẻ coi thƣờng Lời Đức Chúa Trời 

phán bởi Đấng Christ? Tác giả nhắc lại lời cảnh cáo một cách nhiệt thành càng hơn 

ở đoạn 6:4-6, và ở đoạn 10:26-29 nữa. Chắc trí óc ông nghĩ đến thành 

Giê-ru-sa-lem gần sụp đổ, là tai họa khủng khiếp hơn hết trong lịch sử Do-thái, sẽ 

cám dỗ các tín đồ Do-thái bỏ mất lòng tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si .  

4:1-16-- Sự Yên Nghỉ Thiên Thƣợng Của Tín Đồ Đấng CHRIST.  

Xứ Ca-na-an , hình bóng của Thiên đàng (câu 1-11). Những kẻ vào Đất Hứa dƣới 

quyền chỉ huy của Giô-suê đã tìm thấy một nơi yên nghỉ trần gian, một xứ tự do và 

dƣ dật. Nhƣng đó chỉ là hình bóng về Quê hƣơng thiên thƣợng trong cõi đời đời 

của vũ trụ Đức Chúa Trời. 

Quyền phép của Lời Đức Chúa Trời (câu 12-13). Hai câu nầy tham chiếu gƣơng 

của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, có chép trong sách Dân số ký và sách Phục 

truyền luật lệ ký . Do Thánh Linh của Đức Chúa Trời, truyện tích đơn sơ ấy có 

quyền phép thấu suốt nơi sâu thẳm hơn hết của tấm lòng và cớ tích chúng ta. Ƣớc 

gì Hội Thánh chúng ta nhận thấy mình sẽ có quyền phép dƣờng nào bởi hiến cho 

Lời Đức Chúa Trời địa vị thích đáng trong các cuộc thờ phƣợng! Nhƣng, than ôi! 

Than ôi! 

"Chia hồn, linh " (câu 12). Theo một phƣơng diện, thì "hồn" có nghĩa là thú tánh 
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của chúng ta, tức là yếu tố ta có chung với động vật giới. Còn "linh" chỉ về bổn 

tánh thiêng liêng của chúng ta, tức là yếu tố liên kết ta với Đức Chúa Trời. Nhƣng 

hai chữ nầy thƣờng đƣợc dùng gần nhƣ đồng nghĩa, và ý nghĩa dƣờng nhƣ là Lời 

Đức Chúa Trời có khả năng chia rẽ, xem xét mọi cớ tích, ƣớc muốn, mƣu định, ý 

muốn, và đánh giá thật của nó trong trƣờng hợp chúng ta hầu nhƣ không biết chính 

cớ tích của mình. 

Đấng Christ là Thầy tế lễ Thƣợng phẩm của chúng ta (câu 14-16). Đây bắt đầu đề 

mục chánh yếu của thơ Hê-bơ-rơ, tức là so sánh Đấng Christ với ban tế lễ Lê-vi; sự 

so sánh nầy kéo dài tới đoạn 10, và là phần chính của thơ Hê-bơ-rơ. 

* * * 
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5:1-14-- So Sánh Đấng CHRIST Với Các Thầy Tế Lễ Lê-vi  

Đấng Christ, Thầy tế lễ Thƣợng phẩm của chúng ta (câu 1-10). Các thầy tế lễ thuộc 

về chi phái Lê-vi, còn Đấng Christ thuộc về chi phái Giu-đa. Họ đông đúc, còn 

Ngài chỉ có một mình. Họ dâng thú vật làm tế lễ, còn Ngài dâng chính mình Ngài, 

họ chết, còn Ngài sống đời đời. 

Chậm hiểu (Bản tiếng Anh dịch là: "Chậm nghe.") (câu 11-14). Từ đây đến đoạn 

6:12 là một sứ điệp riêng cho những ngƣời đầu tiên nhận thơ tín nầy. Trƣớc kia, họ 

nổi tiếng sốt sắng "trong khi hầu việc các thánh đồ" (6:10), nhƣng bây giờ họ đã 

quên cả "những điều sơ học" của Tin Lành (câu 12). 

Nếu thơ tín nầy thật gởi cho Hội Thánh xứ Giu-đê, đúng nhƣ ý kiến dựa vào truyền 

thoại, thì rõ ràng lắm. Khúc sách nầy tỏ ra Hội Thánh Giê-ru-sa-lem sa sút phần 

thiêng liêng và lòng yêu thƣơng anh em đã mô tả ở sách Cong Cv 4:32-35. Thơ 

Gia-cơ, viết trƣớc thơ tín nầy ít lâu, cũng ngụ ý nói đến một Hội Thánh tham mến 

thế gian và ích kỷ. Theo thời gian trôi qua, hàng bao nhiêu ngàn ngƣời Do-thái đã 

tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Mê-si (Cong Cv 21:20), nhƣng vẫn còn dính theo ý 

niệm duy vật cũ về nƣớc của Đấng Mê-si, tức là một nƣớc có tánh cách chánh trị, 

trong đó dân tộc Do-thái, ở dƣới quyền Đấng Mê-si của mình, sẽ cai trị thế giới. 

Nhƣ vậy, đức tin của họ nơi Đấng Christ phần lớn có tánh chất một khẩu hiệu 

chánh trị. Sau khi Gia-cơ tuận đạo, ý niệm nầy dƣờng nhƣ lan rộng trong Hội 

Thánh Giê-ru-sa-lem, đến nỗi tác giả bảo họ rằng: Anh em nhƣ con trẻ, cần đƣợc 

dạy lại những điều sơ học của Tin Lành, chớ không làm giáo sƣ cho giới tín đồ 

Đấng Christ theo nhƣ Mẫu Hội đáng phải làm.  

HeDt 6:1-20-- Cảnh Cáo Kẻ Bội Đạo  

Sự bội đạo tuyệt vọng (câu 4-8). Khúc sách nầy luận về sự sa ngã của tín đồ, là kẻ 

đã biết và từng trải sự vui vẻ do ơn tha tội, ảnh hƣởng từ ái của Đức Thánh Linh, 

các lời hứa êm dịu của Đức Chúa Trời, và hy vọng hạnh phƣớc đƣợc sự sống đời 

đời. 

Sự "sa ngã" có thể là một phần hoặc hoàn toàn, vì ngƣời ta có thể ngã từ mái nhà 
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xuống bao lơn nhô ra, hoặc xuống tới mặt đất. Nếu chỉ sa ngã một phần, thì có lẽ 

còn hy vọng; nếu sa ngã hoàn toàn, thì không thể nào cứu vãn đƣợc. 

"Không phải là Đức Chúa Trời không thể tha thứ, nhƣng là tội nhân không thể ăn 

năn." Tội lỗi hành động nhƣ ma quỉ ám ảnh đến nỗi ngƣời thích phạm tội sẽ tới chỗ 

không ăn năn đƣợc nữa. Đó là một "công lệ thiên nhiên ở trong cõi thiêng liêng;" 

và đó cũng có thể là một chiếu chỉ độc đoán của Đức Chúa Trời đã nổi giận. Kinh 

Thánh nói đi nói lại về cơn giận và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Lòng yêu 

thƣơng càng lớn lao, thì sự giận dữ càng có thể hung hăng đối với những kẻ khinh 

thị lòng yêu thƣơng ấy. 

Tội lỗi nói đến ở đây cũng giống nhƣ "tội lỗi không thể tha thứ" mà Đức Chúa 

Jêsus đã nhắc tới (Mat Mt 12:31-32; Mac Mc 3:28-30); trong hai khúc sách nầy, 

Đức Chúa Jêsus ngụ ý phán rằng tội lỗi không thể tha thứ tức là kể các phép lạ 

Ngài làm là của quỉ Sa-tan; còn ở LuLc 12:9-10, thì tội lỗi ấy liên quan với sự chối 

bỏ Đức Chúa Jêsus. Một ngƣời ở ngoài Hội Thánh có thể phạm tội lỗi ấy. Nhƣng 

tội lỗi nói ở đây là sự sa ngã của tín đồ. Yếu tố của tội lỗi chí tử nầy, hoặc do tín đồ 

phạm, hoặc do ngƣời ở ngoài Hội Thánh phạm, là cố quyết và dứt khoát chối bỏ 

Đấng Christ. Ấy dƣờng nhƣ một kẻ ở đáy giếng, đƣợc ngƣời ta giòng dây kéo lên, 

nhƣng lại cắt đứt dây ở trên đầu mình, thì mất cái hy vọng duy nhất đƣợc thoát 

chết. Đối với những ngƣời chối bỏ Đấng Christ (HeDt 10:26-31), thì sẽ không bao 

giờ có tế lễ nào khác chuộc tội loài ngƣời nữa. Họ sẽ phải chịu đau đớn vì chính tội 

lỗi mình.  

7:1-28-- Mên-chi-xê-đéc  

Đấng Christ là Thầy Tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc (câu 1-10). Ấy nghĩa là Đức 

Chúa Jêsus không phải Thầy Tế lễ theo ban Lê-vi, nhƣng chức Thầy Tế lễ của 

Ngài giống nhƣ chức của Mên-chi-xê-đéc, một nhân vật thời thƣợng cổ, có trƣớc 

ban thầy tế lễ Lê-vi chừng 600 năm. Ông là thầy tế lễ cao trọng hơn các thầy tế lễ 

ban Lê-vi, cao trọng hơn cả Áp-ra-ham, vì Áp-ra-ham ( và các thầy tế lễ Lê-vi lúc 

ấy chƣa sanh ra) đã nộp thuế một phần mƣời cho ông. Truyện tích Mên-chi-xê-đéc 

có chép ở SaSt 14:17-20. Ông là "vua Sa-lem" (Giê-ru-sa-lem), và là "thầy tế lễ 

của Đức Chúa Trời Chí Cao." Ông vừa làm vua, vừa làm thầy tế lễ. Trƣớc thời 

Môi-se, các tế lễ do gia trƣởng dâng lên Đức Chúa Trời. Nhƣ vậy, thầy tế lễ của 

mỗi gia tộc là ngƣời cha, hoặc ông nội, hoặc cố nội, tức là ngƣời cao tuổi nhứt còn 

sống về phía cha. Khi gia tộc đông đúc thành một bộ lạc (chi phái), thì vị tộc 

trƣởng trở thành vua của bộ lạc, và cũng làm thầy tế lễ luôn . Vua -- Thầy tế lễ 

hoặc Thầy tế lễ -- Vua. 

Đƣơng thời Môi-se, khi các gia tộc của tuyển dân Đức Chúa Trời tụ hợp thành một 

dân tộc, thì dân tộc nầy đƣợc tổ chức, có một chỗ biệt riêng để dâng tế lễ, một bộ 

nghi lễ đƣợc qui định, và một ban đặc biệt truyền tử lƣu tôn, thuộc gia tộc Lê-vi, 

đƣợc đặt lên để hành chức thầy tế lễ. Về sau, một gia tộc đƣợc biệt riêng để cung 
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cấp những ngƣời làm vua, tức là gia tộc Đa-vít. Vua cai trị nhân dân, còn thầy tế lễ 

dâng tế lễ với tƣ cách trung bảo giữa Đức Chúa Trời và ngƣời ta. Một gia tộc sanh 

ra những ngƣời làm vua, còn một gia tộc khác sanh ra những ngƣời làm thầy tế lễ. 

Nhƣng Đấng Christ vừa làm Vua, vừa làm thầy tế lễ, y nhƣ Mên-chi-xê-đéc. 

Mên-chi-xê-đéc là ai? Theo truyền thoại của ngƣời Hê-bơ-rơ, thì ông chính là Sem, 

còn sống đƣơng thời Áp-ra-ham; và theo chỗ ta biết, thì ông là ngƣời cao tuổi nhứt 

còn sống lúc đó. Có ngƣời tƣởng ông là một thiên sứ; có ngƣời lại tƣởng là Đức 

Chúa Trời hiện hình, hoặc là chính Đấng Mê-si, xét rằng ông là "vua" của một 

thành, thì truyền thoại ông là Sem dƣờng nhƣ có lý hơn cả. 

Câu: "Ngƣời không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, 

cũng không có ngày rốt qua đời" nghĩa là gì? Không phải thật là nhƣ vậy, nhƣng 

theo Kinh Thánh ghi chép, thì là nhƣ vậy. Các thầy tế lễ Lê-vi hành chức ấy vì cớ 

gia phổ của họ. Nhƣng Mên-chi-xê-đéc đƣợc nhìn nhận là thầy tế lễ, mặc dù không 

biết căn nguyên và kết cuộc chức thầy tế lễ của ông. Theo chỗ ta biết, thì khi hành 

chức thầy tế lễ, ông không có cha, mẹ, ngày sanh ra và ngày qua đời. Kìa, ông 

đứng đó, một nhân vật bí mật, ẩn dật, một hình bóng trong quá khứ xa xôi về Thầy 

Tế lễ và Vua đời đời sẽ ngự đến! 

* * * 
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Ban thầy tế lễ Lê-vi chỉ tạm thời (HeDt 7:11-12). Ban ấy bất toàn, vì các tế lễ 

không đủ cất tội lỗi đi (10:4). Nó có tánh cách "xác thịt" (câu 16), nghĩa là họ làm 

thầy tế lễ chỉ vì thuộc về gia tộc Lê-vi, chớ không kể đến những tƣ cách thiêng 

liêng. Hơn nữa, đã có lời dự ngôn rằng giao ƣớc theo đó các thầy tế lễ Lê-vi hành 

chức sẽ bị thay thế bằng một giao ƣớc khác với một ban thầy tế lễ khác (8:7-13). 

Đây có một bài học cho Hội Thánh. Trong Tân Ƣớc không có chỗ nào xƣng ngƣời 

thừa hành đạo Đấng Christ là "thầy tế lễ" (thầy cả); trái lại, hết thảy tín đồ Đấng 

Christ đƣợc gọi là "thầy tế lễ" (IPhi 1Pr 2:9; KhKh 1:6). Ngƣời thừa hành đạo 

Đấng Christ làm giáo sƣ và Mục sƣ. Còn các thầy tế lễ dâng sinh tế. Khi Đấng 

Christ chịu chết, thì sinh tế không còn nữa. Ngƣời thừa hành đạo Đấng Christ rao 

truyền Danh Ngài. Áp dụng phẩm chức thầy tế lễ (thầy cả) cho ngƣời thừa hành 

đạo Đấng Christ tức là quay trở lại cái mà Đấng Christ đã trừ bỏ. 

Chức Thầy Tế lễ của Đấng Christ còn đời đời (câu 13-28). Họ dâng tế lễ mỗi năm 

một lần. Còn Đấng Christ chịu chết một lần đủ cả. Tế lễ của họ chẳng có ích gì. Tế 

lễ của Ngài cất bỏ tội lỗi cho đến đời đời. Đấng Christ sống mãi trong quyền năng 

của một Sự Sống Vô tận. Ngài sẽ không bao giờ bị thay thế, vì Ngài có thể cứu rỗi 

tới cực điểm, và không còn cần ai nữa. Ngài là Đấng Trung Bảo của một giao ƣớc 

đời đời và một sự sống vô tận. 

"Đời đời" là một danh từ mà thơ tín nầy hay dùng: Sự cứu rỗi đời đời (HeDt 5:9) 

sự phán xét đời đời (6:2) sực cứu chuộc đời đời (9:12) Đức Thánh Linh đời đời 

(9:14) cơ nghiệp đời đời (9:15) giao ƣớc đời đời (13:2). Cũng là một chữ mà sách 
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Tin Lành Giăng hay dùng.  

8:1-13-- Giao Ƣớc Mới  

Giao ƣớc của Đấng Christ là tốt hơn (câu 6-13). Nó thay thế giao ƣớc cũ. nếu 

chúng ta hiểu thấu tƣ tƣởng của tác giả, thì thấy ngƣời Do-thái có ý coi Đấng Mê-si 

là một Nhà Hành pháp, một Vị Tổng tƣ lịnh để thi hành luật pháp của Môi-se trên 

cả thế giới. Nhƣng Đấng Christ ban bố chính luật pháp của Ngài, và thiết lập một 

chế độ riêng, hoàn toàn của Ngài, để thay thế chế độ Môi-se. Chế độ Môi-se vốn là 

bất toàn, yếu đuối, vô ích và bị bãi bỏ (7:11, 18). Nó đã làm xong nhiệm vụ, và bây 

giờ phải nhƣờng chỗ cho một chế độ tốt hơn. 

"Tốt hơn" cũng là một danh từ mà tác giả ƣa dùng: Giao ƣớc tốt hơn (câu 6); sự 

trông cậy tốt hơn (7:19) của cải tốt hơn (10:34) quê hƣơng tốt hơn (11:16), tức là 

Thiên đàng, chớ không phải xứ Ca-na-an ; sự sống lại tốt hơn (11:35 -- họ sống lại 

để rồi lại chết, nhƣng tín đồ sống lại thì không hề chết nữa); điều tốt hơn (11:40); 

huyết nói tốt hơn huyết của A-bên (12:24).  

9:1-28-- Đền Tạm Chỉ Rập Theo Những Sự Vật Thiên Thƣợng  

Đấng Christ và Đền tạm thật (câu 11-28). Đền tạm là một đền thánh của thế gian 

nầy; còn Đền tạm thật chẳng do tay ngƣời làm ra, mà chính là Thiên đàng (câu 1, 

11, 24). Thầy tế lễ thƣợng phẩm vào "mỗi năm một lần;" còn Đấng Christ vào 

"một lần thì đủ hết" (câu 7, 12). Thầy tế lễ đạt đƣợc sự cứu chuộc hằng năm. Còn 

Đấng Christ đạt đƣợc sự cứu chuộc "đời đời" (câu 11, 10:3). Thầy tế lễ thƣợng 

phẩm dâng huyết của thú vật, còn Đấng Christ dâng chính Huyết Ngài (câu 12). 

Các tế lễ của thầy tế lễ thƣợng phẩm làm sạch xác thịt; còn tế lễ của Đấng Christ 

tẩy sạch lƣơng tâm (câu 13, 14). 

"Giao ƣớc " (câu 15-22). Đây giải thích rằng giao ƣớc mới có tánh chất một chúc 

thơ, một sự lƣu truyền lại cho kẻ thừa kế, và chỉ có hiệu lực sau khi ngƣời làm 

chúc thơ qua đời. Do đó, chúng ta có tên của hai phần Kinh Thánh: Cựu Ƣớc và 

Tân Ƣớc (có thể dịch là: Chúc thơ cũ và Chúc thơ mới. Tiếng Hy-lạp dùng cùng 

một chữ cho "giao ƣớc" và "chúc thơ." Giao ƣớc mới là chúc thơ mà Đấng Christ 

làm cho các kẻ thừa kế Ngài, và chúc thơ nầy chỉ có thể có hiệu lực sau khi Ngài 

đã chịu chết để đền chuộc tội lỗi họ. Sự xác nhận giao ƣớc cũ bằng huyết (câu 

19-20) làm hình bóng về giao ƣớc mới. Sự dùng rất nhiều huyết trong các nghi lễ 

Cựu Ƣớc làm hình bóng về sự cấp bách cần có một Tế lễ lớn lao để chuộc tội loài 

ngƣời (câu 22). 

Một lần đủ cả (câu 26, 28). Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài "một lần thì đủ 

cả" (7:27). Ngài đã vào Nơi Thánh một lần đủ cả (9:12). Tín đồ đã đƣợc nên thánh 

một lần đủ cả bởi Tế lễ của Đấng Christ (10:10). Tội lỗi bị cất bỏ một lần đủ cả 

vào lúc "cuối cùng các thời đại" (câu 26). "Đã định cho loài ngƣời phải chết một 

lần" (9:27). Sau khi dâng mình làm Tế lễ "chỉ một lần," Đấng Christ "sẽ hiện ra lần 

thứ hai" để tiếp đón những kẻ thừa kế Ngài (câu 28). Đây là câu dùng danh từ "lần 
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thứ hai" để chỉ về sự tái lâm của Chúa.  

10:1-39-- Đƣợc Cứu Rỗi Đời Đời  

Tội lỗi bị cất bỏ cho đến đời đời (câu 1-25). Tội lỗi sẽ không hề đƣợc nêu lên 

nghịch cùng chúng ta nữa. Không cần phải dâng tế lễ nào nữa. Sự chết của Đấng 

Christ hoàn toàn đủ để thanh toán các tội trƣớc và các tội lỗi mà chúng ta có lẽ 

phạm trong đời sống hằng ngày vì cớ yếu đuối. Bây giờ, Đức Chúa Trời có thể tha 

thứ những kẻ để lòng tin cậy nơi Đấng Christ, và Ngài còn sẽ tha thứ cho họ nữa. 

Xao lãng "sự nhóm lại" (câu 25) có liên quan với tội lỗi không thể tha thứ chép 

trong câu sau. "Ngày ấy hầu gần" (câu 25) nghĩa là ngày Chúa tái lâm, ngày trọng 

đại hơn hết, là lúc thời gian chìm trong cõi đời đời . 

Sự chối bỏ Đấng Christ (câu 26-31). Tội lỗi mô tả ở đây giống nhƣ tội lỗi chép ở 

đoạn 6:1-8. Đoạn 6:1-8 luận về sự sa ngã của những kẻ đã làm tín đồ Đấng Christ. 

Ở đây là sự dứt khoát chối bỏ Đấng Christ hoặc bởi một tín đồ sa ngã, hoặc bởi 

ngƣời nào khác. Điểm nêu lên ở đây là chỉ có Một Tế Lễ chuộc tội. Sẽ không hề có 

tế lễ chuộc tội nào khác. Tế Lễ của Đấng Christ hoàn toàn đủ để chuộc hết tội lỗi 

loài ngƣời. Tội lỗi đã đƣợc giải quyết Một Lần Đủ Cả. Suốt mọi thời đại của cõi 

đời đời, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sai một vị nào khác chịu đau đớn vì tội 

lỗi loài ngƣời. Sẽ Không Bao Giờ có một núi Gô-gô-tha khác. Ngƣời nào không 

nhận lấy ơn Đấng Christ đã làm cho mình trên Thập tự giá, thì cũng nhƣ quyết 

định vĩnh biệt Đức Chúa Trời, đi theo đƣờng riêng, và tự chịu đau đớn vì tội lỗi 

mình. 

* * * 
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11:1-40-- Các Bậc Anh Hùng Đức Tin  

Đoạn nầy thƣờng đƣợc gọi là bản "Thánh ca Đức tin," cũng nhƣ thơ I Cô-rinh-tô 

13 là bản "Thánh ca Yêu thƣơng," và Sáng-thế Ký 1 là bản "Thánh ca Sáng tạo." 

Đức tin của A-bên (câu 4) là hình bóng từ lúc nguyên thủy về tế lễ tƣơng lai của 

Chiên Con Đức Chúa Trời (SaSt 4:1-15). Đức tin của Hê-nóc (câu 5-6): Giữa cõi 

đời bội đạo, ông đồng đi với Đức Chúa Trời, cũng nhƣ A-đam đã đồng đi với Ngài 

trong vƣờn Ê-đen trƣớc khi sa ngã (5:21-24). Đức tin của Nô-ê (câu 7): Ông cứ 

đóng tàu trong lúc không ai nghĩ rằng có cần dùng chiếc tàu ấy (Sáng-thế Ký, đoạn 

6 đến 9). Đức tin của Áp-ra-ham (câu 8-10, 17-19): Dầu không biết đi đâu, ông 

cũng cứ lên đƣờng tìm kiếm Thành của Đức Chúa Trời; và ông sẵn lòng dâng con 

trai làm tế lễ vì tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho con mình sống lại (12:1-7; 

Cong Cv 7:2-5; SaSt 22:1-24). Đó cũng là một hình bóng thời thƣợng cổ về Tế lễ 

tƣơng lai của Đấng Christ. Đức tin của Sa-ra (câu 11-12): Bà tin điều mà lúc đầu 

bà cƣời, cho là bất năng (17:19; 18:11-14;). Đức tin của Y-sác (câu 20): Ông dự 

ngôn tƣơng lai. Đức tin của Gia-cốp (câu 21): Ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm 

ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Đức tin của Giô-sép (câu 22): Ông muốn đƣợc an 
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táng tại quê hƣơng tƣơng lai của dân Đức Chúa Trời. Đức tin của Môi-se (câu 

23-29): Ông thấy Đấng không thấy đƣợc (câu 27, XuXh 2:2, 10, 11; 12:21, 50; 

14:22-29). Đức tin của Giô-suê (câu 30): Các vách thành Giê-ri-cô sụp đổ (Gios Gs 

6:20). Đức tin của Ra-háp (câu 31): Bà bằng lòng chung số phận với dân 

Y-sơ-ra-ên (Gios Gs 2:9; 6:23). Đức tin của Ba-rác (câu 32): Ông bắt phục các 

nƣớc (Các Quan Xét, đoạn 4). Đức tin của Ghê-đê-ôn (câu 32): Ông trở nên hùng 

mạnh trong cuộc chiến tranh (Cac Tl 7:21). Đức tin của Sam-sôn (câu 32): Ông 

vốn yếu đuối, nhƣng đƣợc nên mạnh mẽ (Cac Tl 15:19; 16:28). Đức tin của 

Giép-thê (câu 32): Ông đánh bại các đạo quân ngoại bang (Cac Tl 11:1-12:15). 

Đức tin của Đa-vít (câu 32): Ông đƣợc các lời hứa (IISa 2Sm 7:11). Đức tin của 

các đấng tiên tri (câu 32): Đa-ni-ên bịt mồm sƣ tử (DaDn 6:22) Giê-rê-mi bị tra 

khảo (Gie Gr 20:2); Ê-li và Ê-li-sê làm cho kẻ chết sống lại (IVua 1V 17:1-24; 

IIVua 2V 4:1-44) Xa-cha-ri bị ném đá (IISu 2Sb 24:21) Ê-sai bị cƣa làm hai (theo 

truyền thoại). Mọi ngƣời đó chết trong đức tin rằng sau nầy còn có "một quê hƣơng 

tốt hơn" (câu 16).  

HeDt 12:1-29-- Nƣớc Không Hề Rúng Động  

Cuộc chạy đua của tín đồ Đấng Christ (câu 1, 2). Đây dùng cuộc chạy đua của 

ngƣời Hy-lạp làm thí dụ. Rất đông ngƣời, trong các thời đại xƣa kia, đã vì Đức 

Chúa Trời mà chạy đua toàn thắng, và hiện nay đang nín thở chăm chú theo dõi 

cuộc tranh đấu đầu tiên của Hội Thánh sơ sanh. Đoàn ngƣời ấy vây quanh và 

khuyến khích những kẻ đang chạy đua hãy chăm chú vào mục đích và dùng hết sức 

lực để thắng cuộc. 

Si-na-i và Si-ôn (câu 18-29). Những cảnh trạng khủng khiếp lúc thành lập giao ƣớc 

cũ đã đƣợc nêu lên đối chiếu với những sự thông công thiêng thƣợng của Hội 

Thánh. Có một tình huynh đệ bao la trong đó các thánh đồ trên mặt đất, linh hồn 

của những ngƣời đƣợc cứu chuộc và muôn vàn thiên sứ thông cảm êm ái và mầu 

nhiệm với nhau chung quanh Ngôi Đức Chúa Trời. Đây là một Nƣớc vững bền đời 

đời, trong khi các đế quốc khác sụp đổ.  

13:1-25-- Đức Chúa JÊSUS Đời Đời Vẫn Y Nguyên  

Những lời khuyên bảo từ ái. Dầu thơ tín nầy có tánh chất lý luận, nhƣng đến phần 

chót lại có những lời dịu dàng kêu gọi tín đồ hãy theo Đấng Christ trên mọi bƣớc 

đƣờng đời. Câu: "Tiếp đãi thiên sứ mà không biết" (câu 2) chỉ về Áp-ra-ham (SaSt 

18:3; 19:2). "Dƣới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi" (câu 14). Đây 

có lẽ ngụ ý nói đến thành Giê-ru-sa-lem sắp bị hủy phá. Lời chúc phƣớc (câu 

20-21) là một trong những khúc sách tuyệt diệu của Kinh Thánh. 

Sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Trời truyền cho ngƣời theo đạo Do-thái. Sách 

Ma- la-chi là sứ điệp sau chót của Đức Chúa Trời truyền cho một dân tộc đã đƣợc 

thành lập để đƣa Đấng Mê-si vào trong thế gian thể nào, thì cũng một thể ấy, thơ 

Hê-bơ-rơ là sứ điệp sau chót của Tân Ƣớc truyền cho dân tộc ấy sau khi Đấng 
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Mê-si đã ngự đến. Thơ nầy đƣợc viết ngay trƣớc khi Do-thái giáo bị quét sạch vì 

cớ thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, -- đó là "biến cố khủng khiếp hơn hết trong cả lịch 

sử." 

Sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem. Năm 66 S.C., ngƣời Do-thái khởi chiến chống lại 

đế quốc La-mã. Titus kéo quân tới trƣớc vách thành Giê-ru-sa-lem nhằm ngày Lễ 

Vƣợt qua (năm 70 S.C.). Họ đắp bờ bằng đất, đặt máy phá lũy, và bắt đầu vây 

thành. Đạo quân La-mã gồm 30.000 ngƣời, còn đạo quân Do-thái gồm 24.000 

ngƣời. Theo sử gia Tacite, thành Giê-ru-sa-lem có 600.000 du khách. Giữa vòng 

ngƣời Do-thái ở phía trong vách thành có nhiều phe đảng đánh nhau kịch liệt. Sau 

5 tháng, các vách thành bị phá đổ và Đền thờ bị thiêu hủy. Các cơ cấu phòng vệ 

cuối cùng bị tiêu hủy và thành phố bị hoang vu, trừ ra vách thành và ba ngọn tháp 

lớn do Hê-rốt xây cất ở góc Tây-bắc còn lại nhƣ một đài kỷ niệm sức mạnh hùng 

hậu của các thành lũy mà Titus đã phá hủy. Đạo quân La-mã tiến tới thành 

Sê-sa-rê, bắt 95.000 phu tù, trong số ấy có Josèphe. Trên một triệu ngƣời bị giết. 

Đó là lúc Do-thái giáo sụp đổ. Eusèbe nói rằng khi quân La-mã xuất hiện, thì các 

tín đồ Đấng Christ nhờ một lời tiên tri cảnh cáo mà trốn qua Pella, thủ đô xứ 

Ma-xê-đoan. 

Lịch sử thành Giê-ru-sa-lem sau khi bị hủy phá. Trải qua 50 năm sau, thành 

Giê-ru-sa-lem đã biến mất khỏi lịch sử. Năm 135 S.C., Barcocheba, một ngƣời tự 

nhận là Đấng Mê-si, đã cầm đầu một cuộc khởi nghĩa, chiếm đƣợc thành 

Giê-ru-sa-lem, và toan xây cất lại Đền thờ. Quân đội La-mã đã dẹp đƣợc cuộc khởi 

nghĩa; 580.000 ngƣời Do-thái bị giết, và xứ Giu-đê bị hoang vu. Ngƣời Do-thái bị 

cấm không đƣợc trở vào thành Giê-ru-sa-lem, nếu trái lịnh, sẽ bị xử tử. Quân 

La-mã xây cất một miễu thờ thần Jupiter trên chính vị trí của Đền thờ, và biến 

Giê-ru-sa-lem thành một đô thị ngoại đạo. Năm 326 S.C., dƣới đời trị vì của Hoàng 

đế Constantin, miễu thờ thần Át-tạt-tê bị hủy phá khỏi vị trí hiện nay là Mộ Thánh; 

ngƣời ta nói rằng khi đào ở phía dƣới, thì thấy nơi Chúa đã bị đóng đinh vào Thập 

tự giá. Giê-ru-sa-lem trở thành một trung tâm trọng yếu của đạo Đấng Christ. 

Ngƣời Do-thái đƣợc phép vào trong thành mỗi năm một lần. Năm 363 S.C., Hoàng 

đế Julien, biệt danh là "Kẻ bội đạo," cho phép ngƣời Do-thái xây cất lại Đền thờ, 

nhƣng họ không làm nổi. Đến thế kỷ thứ 5, Giê-ru-sa-lem trở thành trụ sở của một 

giáo trƣởng Do-thái. Năm 637 S.C., nó bị ngƣời Hồi giáo chiếm cứ, và cứ là một 

thành phố Hồi-giáo, trừ ra chừng 100 năm trong thời kỳ Thập tự quân. Mãi tới năm 

1917, thành Giê-ru-sa-lem mới lại ở dƣới quyền của Cơ-đốc-giáo. 

================================ 

 

Thơ Gia-cơ  

 

Sự khôn ngoan trong Đấng Christ  



Các việc lành  

Sự tin đạo thanh sạch  

Gia-cơ. Có 3 ngƣời mang tên nầy: Con trai của Xê-bê-đê, con trai của A-phê, và 

em trai của Chúa. Ông thứ ba (em Chúa) thƣờng đƣợc kể là tác giả của thơ tín nầy. 

Trong lời chào thăm, ông chẳng nhận mình là em của Chúa, nhƣng chỉ tự xƣng là 

"tôi tớ" (tôi mọi), có lẽ vì dầu là ngƣời đạo đức, tin kính, ông cũng cảm thấy sự yếu 

đuối của mình rất thấm thía đến nỗi không dám tự nhận là ngƣời cùng huyết mạch 

với Đấng Christ. Ông đƣợc nhìn nhận là ngƣời thánh khiết xuất chúng theo các 

mực thƣớc của luật pháp. Ngƣời đồng hƣơng đặt cho ông biệt danh là "Ngƣời công 

bình." Ngƣời ta nghĩ rằng ông đã thành hôn (ICo1Cr 9:5). Ông sớm đƣợc nhìn 

nhận là "Giám mục" tại Giê-ru-sa-lem. Ông rất có thế lực đối với cả ngƣời Do-thái 

và Hội Thánh Đấng Christ. Khi Phi-e-rơ đƣợc ra khỏi khám, thì có nhờ báo tin cho 

Gia-cơ (Cong Cv 12:17). Phao-lô làm theo lời khuyên của ông (Cong Cv 21:18). 

Ông là một ngƣời Do-thái rất cẩn trọng, nhƣng lại viết thơ rất khoan hồng cho các 

tín đồ thuộc về dân ngoại (Cong Cv 15:13-23). Ông xác nhận công việc của 

Phao-lô giữa vòng dân ngoại, nhƣng chính ông lại chú ý đến ngƣời Do-thái hơn 

hết. Công việc của đời ông cốt để dắt đem ngƣời Do-thái trở về cùng Chúa, và 

"giúp họ nhẹ nhàng chuyển qua đạo Đấng Christ." 

Truyện tích ông tuận đạo (theo sử gia Josèphe, cũng theo Hegesippus, một ngƣời 

Do-thái tin theo Đấng Christ, năm 160 S.C., -- truyện tích ông nầy thuật lại đƣợc 

Eusèbe thừa nhận). Lợi dụng khoảng trống giữa sự chết của Phê-tu và sự đáo nhậm 

của quan Thống đốc La-mã mới, An-ne, thầy tế lễ thƣợng phẩm, các thầy thông 

giáo và ngƣời Pha-ri-si bèn nhóm họp tòa Công luận và truyền lịnh cho Gia-cơ, 

"em của Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ," phải đứng ở hành lang Đền thờ mà tuyên 

bố rằng Đức Chúa Jêsus không phải là Đấng Mê-si, cốt để ngăn cản dân chúng 

đang theo đạo Tin Lành rất đông đảo. Trái lại, Gia-cơ kêu lớn rằng Đức Chúa Jêsus 

là Con Đức Chúa Trời và Quan Án của cả thế giới. Bọn thù nghịch nổi giận phừng 

phừng, xô ông xuống đất, bèn ném đá ông cho đến khi một ngƣời thợ nện da đánh 

cho ông một chùy để chấm dứt đau đớn đang khi ông quì gối cầu nguyện rằng: 

"Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ chẳng biết mình làm chi!" Sau đó ít lâu, cuộc 

vây hãm thành Giê-ru-sa-lem rất khủng khiếp bắt đầu. Ngƣời Do-thái cảm thấy 

rằng nếu Gia-cơ còn sống, thì ông có thể cứu thành khỏi bị hủy phá, và họ cho rằng 

đó là sự đoán phạt giáng trên họ vì họ đã giết Gia-cơ. 

Niên hiệu của thơ tín nầy. Ngƣời ta thƣờng cho rằng ông viết thơ tín nầy lúc gần 

mãn kỳ ở đời nầy (năm 60 S.C.), sau 30 năm làm Mục sƣ của Hội Thánh xứ 

Giu-đê. Kẻ khác lại cho rằng ông viết sớm hơn nữa. 

Bố cuộc của thơ tín nầy. Đây là quyển sách thâu góp những lời lẻ tẻ; luận về nhiều 

đề mục dƣờng nhƣ không liên lạc với nhau; thƣờng có một đề mục lặp lại nhiều lần 

và xen vào giữa những đề mục khác. Những đề mục ấy là: Sự cám dỗ, nhịn nhục, 
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khôn ngoan, nghèo túng, giàu có, tƣ dục, tội lỗi, đức tin, việc lành, vị nể ngƣời ta, 

tội của lƣỡi, cãi lộn, tinh thần ham mến thế gian, tự mãn.  

Gia Gc 1:1-27-- Sự Thử Thách, Kẻ Làm Theo Lời Chúa  

Đoạn nầy ghi chép hầu hết mọi đề mục giải luận sau. 

Kẻ "tan lạc " (câu 1). Những ngƣời Do-thái tan lạc nầy vẫn có trung tâm quốc gia, 

là thành Giê-ru-sa-lem. Ông gởi thơ cho ngƣời Do-thái đã tin theo Đấng Christ 

(2:1). 

Chịu thử thách (câu 2-3). "Sự thử thách" (câu 2) rèn luyện ta, còn sự "cám dỗ" ở 

câu 12 là sức quyến rũ của tội lỗi. Bởi các sự thử thách, Đức Chúa Trời trọn lành 

hóa những kẻ kế tự cõi đời đời (5:13-14). Các sự thử thách nầy là "quí" (IPhi 1Pr 

IPhi1:7). 

Sự nhịn nhục (1) (câu 3-4) là khả năng chờ đợi các điều mình mong muốn. Thử 

thách sanh ra nhịn nhục. Nhịn nhục sanh ra trọn lành (Gia Gc 5:7-11). 

Sự khôn ngoan (câu 5) để đối phó với những đòi hỏi của cuộc đời theo cách tín đồ 

phải đối phó (3:13-18). Xem Châm Ngôn đoạn 3 và 4. Thơ Gia-cơ là sách Châm 

Ngôn của đạo Đấng Christ. 

Sự cầu nguyện (câu 5-8). Thơ tín nầy bắt đầu và chấm dứt bằng lời luận về sự cầu 

nguyện (4:2-3; 5:13-18). Ngƣời ta nói rằng Gia-cơ để nhiều thì giờ quì cầu nguyện 

đến nỗi đầu gối ông thành chai nhƣ đầu gối con lạc đà vậy. 

Đức tin (câu 6-8). Đó là lòng tin cậy Đức Chúa Trời, đứng vững vàng, không bối 

rối, giữa các cơn giông tố ở đời; đó là điều kiện cho sự cầu nguyện có hiệu lực 

(2:14-26). 

Của cải là hƣ không (câu 9-11). Chúng ta cốt phải lo về địa vị của mình trong cõi 

đời đời, chớ chẳng nên lo về địa vị của mình ở đời nầy (2:1-13; 4:1-10, 13-17; 

5:1-6). 

Sự cám dỗ (câu 12-16). Đây, danh từ "cám dỗ" có nghĩa là sức quyến rũ của tội lỗi. 

Sự cám dỗ chẳng phát xuất từ Đức Chúa Trời. Ngài có quyền phép giữ chúng ta 

khỏi sự cám dỗ và giúp ta chịu nỗi sự cám dỗ. Đức Chúa Jêsus phán bảo chúng ta 

hãy cầu nguyện để tránh khỏi sự cám dỗ (Mat Mt 26:41). 

Tội lỗi (câu 14-15) phát xuất từ tƣ dục, nghĩa là những sự ham muốn của xác thịt. 

Tội lỗi từ tƣ dục phát xuất và sanh ra sự chết. 

Sự sanh ra của tín đồ (câu 17-18). Tội lỗi sanh ra sự chết thể nào (câu 15), thì cũng 

một thể ấy, bởi Lời Ngài, Đức Chúa Trời tái sanh linh hồn của tín đồ Đấng Christ. 

Phi-e-rơ cũng nói rằng Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) là hột giống "kết thai" 

thành linh hồn tái sanh (IPhi 1Pr IPhi1:23). 

Cái lƣỡi (câu 19-20). Hãy coi chừng lƣỡi mình. Hãy chế ngự tánh khí của mình. 

hãy lắng tai nghe (Gia Gc 1:26; 3:1-18; 4:11-12; 5:12). 

Kẻ làm theo Lời Chúa (câu 21-25). Gia-cơ vừa mới nói rằng Lời Kinh Thánh là 

dụng cụ tái sanh linh hồn ( câu 18) và là phƣơng pháp cứu rỗi linh hồn (câu 21). 
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Đây nói nó là gƣơng soi (câu 23), tỏ cho ta thấy chân tƣớng của mình, và là con 

đƣờng đạt tới bậc trọn lành cao tột (2:14-16; Mat Mt 7:24-27). 

Sự tin đạo thanh sạch (câu 26-27). Cái lƣỡi bất trị của một ngƣời tin đạo chính là 

một điều hƣ hại. Vinh quang của đạo chính là một cuộc đời từ thiện, thoát khỏi sự 

quá tríu mến những vật trần gian. 

* * * 

Thơ Gia-cơ 2  

Gia Gc 2:1-26-- Sự Vì Nể Ngƣời Ta.  

Đức Tin Và Việc Làm  

Sự vì nể ngƣời ta (câu 13). Chắc trong Hội Thánh xứ Giu-đê có vài phần tử đầy 

tinh thần thế gian rõ rệt, nên Gia-cơ mới phải thốt ra những lời nhƣ vậy. "Luật 

pháp tôn trọng"(1) (câu 8) chính là "luật vàng" mà họ chỉ thi hành trong giới hạn 

giai cấp xã hội của mình. "Luật pháp tự do" (câu 12, 1:25) là luật pháp của Đấng 

Christ trong đó có sự tha thứ và giải phóng khỏi tội lỗi. Luật pháp Môi-se, là luật 

pháp tôi mọi, không có dự trù ơn phƣớc đó. 

Đức tin và việc làm (câu 14-26). Giáo lý của Phao-lô về sự xƣng công bình bởi đức 

tin và giáo lý của Gia-cơ về sự xƣng công bình bởi việc làm bổ khuyết lẫn nhau, 

chớ không mâu thuẫn nhau. Ông nầy không dạy dỗ trái với ông kia. Hai ông là 

bằng hữu và bạn đồng sự thân thiết với nhau. Gia-cơ hoàn toàn xác nhận công việc 

của Phao-lô (Cong Cv 15:13-29; 21:17-26). Phao-lô giảng đức tin là nền tảng sự 

xƣng công bình trƣớc mặt Đức Chúa Trời, nhƣng nhấn mạnh rằng nó phải có kết 

quả, là đời sống xứng đáng. Còn Gia-cơ gởi thơ tín cho những ngƣời đã tiếp nhận 

giáo lý xƣng công bình bởi đức tin, nhƣng lại thƣờng lạm dụng giáo lý ấy một cách 

thô lỗ; ông bảo họ rằng đức tin nhƣ vậy chẳng phải là đức tin chi hết.  

Gia Gc 3:1-18-- Cái Lƣỡi  

Quyền lực của cái lƣỡi (câu 1-12). Do sắc thái chung của đoạn nầy, chúng ta ngờ 

rằng trong Hội Thánh xứ Giu-đê có rất nhiều ngƣời tự thị, hay cãi lẫy, đầy tinh 

thần thế gian, không chế ngự tánh khí của mình, và tự dấy lên làm thủ lãnh và giáo 

sƣ. "Vấp phạm" (câu 2) chẳng những bởi nói lời xẵng xớm và nóng giận, song 

cũng bởi theo các giáo lý sai lạc và ngu dại nữa. Cái lƣỡi là cơ thể chánh yếu bày 

tỏ cá tánh của chúng ta, và thƣờng tức khắc gây phản ứng tốt đẹp hay tai hại nơi kẻ 

khác. "Đã bị lửa địa ngục đốt cháy" (câu 6). "Đầy dẫy những chất độc giết chết" 

(câu 8). Đây là những lời mạnh mẽ, nhƣng lại đúng biết bao! Lời nói đê hèn đã làm 

tan nát nhiều gia đình, chia rẽ nhiều Hội Thánh, khiến biết bao nhiêu triệu ngƣời 

phải tuyệt vọng và tàn hại! Tuy nhiên, có nhiều kẻ rất sùng đạo dƣờng nhƣ chẳng 

chút cố gắng chế ngự lƣỡi mình. Đoạn nầy nhắc nhở ta một vài lời nói quyết trong 

sách Châm Ngôn: "Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó" (ChCn 18:7) "Kẻ 

canh giữ miệng mình, giữ đƣợc mạng sống mình" (13:3) "Sống, chết ở nơi quyền 
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của lƣỡi" (18:21) "Khi nín lặng, dầu ngƣời ngu dại, cũng đƣợc cầm bằng khôn 

ngoan" (17:28). 

Sự khôn ngoan (câu 13-18). Khúc sách nầy dƣờng nhƣ nhằm vào một số giáo sƣ 

hay lắm lời, muốn đƣợc kể là tay lý luận xuất sắc; họ cuồng tín một giáo lý nào đó 

mà mình ƣa thích, ít hoặc không quí chuộng Thân vị Đấng Christ, và chỉ sanh ra 

ghen tị, phe đảng. Gia-cơ gọi sự khôn ngoan đó là "thuộc về ma quỉ," và ông dùng 

những lời đẹp đẽ lạ lùng mà đối chiếu nó với :sự khôn ngoan từ trên mà xuống".  

Gia Gc 4:1-16-- Tinh Thần Thế Gian  

Nguyên nhân của chiến tranh (câu 1-2) là sự tham muốn, tức là mong ƣớc đƣợc 

những cái thuộc về kẻ khác. Đó là nguyên nhân của hầu hết các cuộc chiến tranh 

đã tàn phá trái đất. 

Lời cầu nguyện vô hiệu (câu 2-3). Có nhiều lời Đức Chúa Trời hứa đáp lại kẻ cầu 

nguyện, nhƣng các lời hứa ấy chẳng dành cho ngƣời ham mến thế gian đâu 

(5:13-18). 

Những kẻ hai lòng (câu 4-10). Đây giải rộng lời Đức Chúa Jêsus quả quyết rằng 

ngƣời ta không thể vừa hầu việc Đức Chúa Trời, vừa hầu việc Ma-môn (Mat Mt 

6:24); và đây cũng giống nhƣ lời Sứ đồ Giăng cảnh cáo chớ ham mến thế gian 

(IGi1Ga 2:15-17). Những khúc sách nầy gợi lên sự cần phải tự xét mình luôn. Vì 

chúng ta phải sống trong thế gian và những vật trần gian là thiết yếu cho đời sống 

hằng ngày của mình, nên ta cần phải tỉnh táo canh chừng để giữ vẹn lòng tríu mến 

những cái thuộc về thiên thƣợng. 

Lại luận về cái lƣỡi (câu 11-12). Lần nầy Gia-cơ luận về sự phi lý hoàn toàn của 

một tội nhân tự tôn làm quan án phán xét một tội nhân khác. 

Sự tự mãn (câu 13-17). "Ví bằng Chúa muốn" (câu 15). Một trong những giáo lý lạ 

lùng hơn hết của Kinh Thánh là: dầu Đức Chúa Trời cai trị cả vũ trụ vô biên, 

nhƣng Ngài cũng có một kế hoạch dứt khoát cho mỗi con cái Ngài (Cong Cv 

18:21; RoRm 1:10; 15:32; ICo1Cr 4:19; IPhi 1Pr 3:17).  

Gia Gc 5:1-20-- Ngƣời Giàu. Sự Nhịn Nhục. Sự Cầu Nguyện  

Ngƣời giàu (câu 1-6). Trong vòng ngƣời giàu, cũng thấy có một ít linh hồn tin theo 

Đấng Christ; song nói chung, bức tranh Gia-cơ mô tả họ vẫn còn đúng lắm. 

Sự nhịn nhục (kiên nhẫn ) (câu 7-11) cho tới ngày Chúa tái lâm, khi ấy mọi sự bất 

công sẽ đƣợc sửa chữa, và tín đồ trung tín sẽ nhận đƣợc kết quả đầy đủ do công lao 

và sự đau đớn của mình. 

Sự thề (chửi thề ) (câu 12). Lại nói đến cái lƣỡi. Trong khi nói chuyện thông 

thƣờng, biết bao ngƣời có danh là tín đồ Đấng Christ lại xúc phạm đến Danh Đức 

Chúa Trời!(1)  

Ca hát (câu 13). Các tín đồ Đấng Christ hãy hát lên, vì mình đang có hạnh phƣớc. 

Làm vậy, họ sẽ đƣợc hạnh phƣớc hơn, và cũng khiến kẻ khác đƣợc hạnh phƣớc 

hơn. 

bib:Ch_18_21
bib:Ch_17_28
bib:Gia_4_1
bib:Gia_5_13
bib:Mat_6_24
bib:Mat_6_24
bib:IGi_2_15
bib:Cong_18_21
bib:Cong_18_21
bib:Ro_1_10
bib:Ro_15_32
bib:ICo_4_19
bib:IPhi_3_17
bib:Gia_5_1


Cầu nguyện (câu 13-18). Ê-li đóng và mở các từng trời, thật là một phép lạ vĩ đại (I 

Các Vua, đoạn 18). Tuy nhiên, phép lạ nầy đã đƣợc trƣng dẫn để thúc giục chúng 

ta cầu nguyện. "Xức dầu" (câu 14) là một phƣơng thuốc đƣợc thừa nhận (LuLc 

10:34; EsIs 1:6), cần đƣợc lời cầu nguyện tăng cƣờng, chớ không nên dùng làm 

pháp thuật. 

Dắt đem một linh hồn đến với Đấng Christ (câu 19-20) thì đẹp lòng Ngài vô cùng, 

do đó Ngài bỏ qua nhiều nhƣợc điểm của chúng ta. Tham khảo IPhi 1Pr 4:8. 

=========================== 

 

Thơ I Phi-e-rơ  

Gởi cho một Hội Thánh đang bị bắt bớ  

Phi-e-rơ. Về đời niên thiếu của ông, xin xem lời chú giải ở dƣới Mac Mc 3:13. Về 

quãng đời lão thành của ông, thì Kinh Thánh không ghi chép chi hết, trừ ra hai thơ 

tín của ông. Do lời Đức Chúa Jêsus phán ở sách GiGa 21:18, chúng ta đoán chắc 

ông đã tuận đạo. Là thủ lãnh của 12 Sứ đồ, chắc ông đã ghé thăm hết các trung tâm 

Hội Thánh quan trọng rải rác trong đế quốc La-mã. 

Một giáo hội kia có truyền thoại rằng Phi-e-rơ sáng lập Hội Thánh tại La-mã và 

làm Giám mục ở đó 25 năm; song truyền thoại ấy chẳng căn cứ vào lịch sử chi hết. 

Đó là một truyện giả tạo vào mấy thế kỷ sau, là lúc các Giám mục La-mã có dục 

vọng làm chúa tể của cộng đồng Cơ-đốc-giáo. Một vài sách chép lịch sử Hội 

Thánh tƣởng rằng không có đủ chứng cớ tỏ ra Phi-e-rơ từng đến La-mã. Tuy nhiên, 

hầu hết đồng ý rằng khoảng năm cuối cùng của đời ông, Phi-e-rơ thật đã đi đến 

La-mã, hoặc do Hoàng đế Néron truyền lịnh giải ông, hoặc tự ý ông tới để giúp cho 

tín đồ đứng vững trong cơn bắt bớ ác liệt, khủng khiếp của Néron, và tại đó ông đã 

tuận đạo. 

Theo truyền thoại "Quo Vadis " (Chúa đi đâu?), thì Phi-e-rơ nghe theo lời bạn hữu 

khuyên hãy tự cứu lấy mình, bèn chạy trốn khỏi thành La-mã; giữa đêm tối, trên 

đƣờng Appienne, trong sự hiện thấy, ông gặp Đức Chúa Jêsus và hỏi Ngài rằng: 

"Lạy Chúa, Chúa đi đâu?" Đức Chúa Jêsus đáp: "Ta đi đến thành La-mã để chịu 

đóng đinh vào Thập tự giá một lần nữa." Hoàn toàn hổ thẹn và nhục nhã, Phi-e-rơ 

bèn trở lại kinh thành, chịu đóng đinh vào Thập tự giá, đầu chúc xuống đất, vì nhận 

mình không xứng đáng chịu đóng đinh nhƣ Chúa. Ấy chỉ là một truyền thoại, và 

chúng ta không biết trong đó có thể chứa bao nhiêu thực sự lịch sử. 

Cũng theo truyền thoại, vợ Phi-e-rơ tên là Concordia hoặc Perpetua, cũng đã tuận 

đạo. Phi-e-rơ khuyến khích bà hãy mạnh dạn; ông nói rằng: "Hỡi vợ yêu dấu, hãy 

nhớ đến Chúa." 

Thơ tín nầy gởi cho ai? Cho Hội Thánh ở 5 tỉnh thuộc Tiểu-Á-tế-á, là Bông, 

Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si, và Bi-thi-ni (xem bản đồ số 55 ở dƣới Công vụ các sứ 

đồ, đoạn 13); các chi hội nầy đã do Phao-lô sáng lập. Dầu Kinh Thánh không chép, 
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nhƣng chúng tôi đoán rằng Phi-e-rơ đã có lần ghé thăm các chi hội nầy. Phao-lô 

cũng mới gởi các thơ Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Cô-lô-se cho một số chi hội ấy. Thơ I 

Phi-e-rơ có mấy điểm giống hệt thơ Ê-phê-sô. Về sau, Sứ đồ Giăng cũng gởi sách 

Khải Huyền cho các chi hội ở Tiểu-Á-tế-á đó. 

"Những ngƣời kiều ngụ rải rác..., là những ngƣời đƣợc chọn" (IPhi 1Pr 1:1), dƣờng 

nhƣ chỉ về các tín đồ gốc Do-thái bị tan lạc. Song đoạn 2:10 tỏ ra họ phần đông là 

dân ngoại. Danh từ "Kiều ngụ rải rác" lấy ở Cựu Ƣớc, khi luận về dân Do-thái phải 

làm phu tù và tan lạc ở ngoại bang, thì đây áp dụng cho tín đồ Đấng Christ, là 

khách bộ hành trên mặt đất, xa Nhà, chịu đau đớn, đang tiến về Quê hƣơng Thiên 

thƣợng và mong mỏi tới đó (2:11). Thơ tín nầy tỏa ra hƣơng thơm của Thiên đàng. 

Viết ở đâu? "Ba-by-lôn" (5:13). Có ngƣời cho đó là thành Ba-by-lôn thật, ở trên 

sông Ơ-phơ-rát. Có ngƣời lại cho đó là kinh thành La-mã, gọi bóng là Ba-by-lôn. 

Trong sách KhKh 17:1-18 La-mã đƣợc gọi là Ba-by-lôn. Đƣơng thời bắt bớ đó, vì 

thận trọng, các tín đồ phải dè dặt khi nói đến chánh quyền và phải đặt cho nó một 

tên mà riêng họ hiểu với nhau, chớ ngƣời ngoài không hiểu đƣợc. Lúc nầy, Mác ở 

với Phi-e-rơ (IPhi 1Pr 5:13), và do IITi 2Tm 4:11, chúng tôi đoán rằng chắc Mác ở 

thành La-mã vào khoảng Phi-e-rơ viết thơ tín nầy. 

Cơ hội viết thơ tín nầy. Néron bắt bớ tín đồ Đấng Christ ở trong và ở quanh thành 

La-mã rất kịch liệt, song cơn bắt bớ nầy không lan khắp đế quốc. Tuy nhiên, gƣơng 

của Hoàng đế Néron đã khuyến khích kẻ thù tín đồ Đấng Christ ở khắp mọi nơi lợi 

dụng duyên cớ nhỏ mọn nhứt để bắt bớ họ. Thật là một thời kỳ thử thách nặng nề 

(xem lời chú giải ở dƣới thơ II Ti-mô-thê). Lúc nầy Hội Thánh đã đƣợc chừng 35 

tuổi, và đã chịu bắt bớ ở nhiều địa phƣơng. Nhƣng đế quốc La-mã bấy lâu vẫn thờ 

ơ và trong một vài trƣờng hợp còn thân thiện là khác, bây giờ cáo Hội Thánh một 

trọng tội kinh khiếp và quyết ra tay trừng trị. Hội Thánh phải trải qua cơn thử thách 

đầu tiên "ở rải khắp thế gian" (IPhi 1Pr 5:9). Dƣờng nhƣ đã đến ngày tận thế. Thật 

là một "lò lửa thử thách" (4:12). Đêm nào cũng có tín đồ bị thiêu đốt trong các ngự 

uyển của Néron. Tƣởng chừng "ma quỉ, nhƣ sƣ tử rống" (5:8) gần xé nuốt Hội 

Thánh. 

Ngƣời ta cho rằng có lẽ Phi-e-rơ viết thơ nầy ngay sau khi Phao-lô tuận đạo và 

giao cho Si-la (5:12), một ngƣời giúp việc Phao-lô, cầm đến những chi hội mà 

Phao-lô đã sáng lập, để khuyến khích họ đứng vững trong sự đau đớn. Chính Si-la 

cũng đem tin Phao-lô tuận đạo tới các chi hội mà Phao-lô đã sáng lập. Nhƣ vậy, 

thơ tín nầy sanh ra trong một bầu không khí đau thƣơng, trƣớc khi Phi-e-rơ tuận 

đạo ít lâu, để khuyên bảo tín đồ chớ cho việc mình chịu đau đớn là kỳ lạ, và để 

nhắc nhở họ rằng Đấng Christ đã làm xong công việc bởi chịu thƣơng khó.  

IPhi 1Pr 1:1-25-- Cơ Nghiệp Không Hƣ Đi Của Tín Đồ  

Những cơn thử thách (câu 6-11) và sự vinh hiển đời đời. Sự thử thách quí hơn 

vàng (câu 7), vì ta cần đƣợc nó tẩy sạch khỏi cáu cặn trần gian và vì đến cuối cùng, 
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nó cho ta đƣợc vui mừng bội phần hơn. Nhiều lần sự đau đớn và sự vinh hiển đi 

đôi với nhau: Thử thách và vinh hiển (câu 7); sự đau đớn của Đấng Christ và sự 

vinh hiển theo sau (câu 11); những kẻ có phần trong sự thƣơng khó của Đấng 

Christ sẽ đƣợc vui mừng nhảy nhót khi ngày vinh hiển của Ngài hiện ra (4:13) 

Phi-e-rơ là ngƣời chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, sẽ dự phần vinh hiển 

của Ngài (5:1) sau khi tạm chịu khổ, anh em sẽ đƣợc vinh hiển đời đời (5:10). Đó 

cũng là sự yên ủi của Phao-lô (IICo 2Cr 4:17), tức là sự vinh hiển đời đời theo sau 

hoạn nạn. 

* * * 

I Phi-e-rơ 2 

IPhi 1Pr 2:1-3:22-- Hành Trình Của Tín Đồ Trải Qua Trần Thế  

Một dân đƣợc lựa chọn (2:9-11) ở giữa cõi đời thù nghịch, đƣợc kêu gọi ra khỏi 

thế gian để cầm bó đuốc thiên thƣợng. Trong mọi mối liên quan trần thế, chớ có 

quên mình là ai. 

Thái độ đối với chánh quyền (2:13-17). Hãy hết sức làm một công dân hoặc thần 

dân tốt của chánh phủ trần gian đang cai trị mình, ngõ hầu gia tăng tiếng tốt cho 

đạo mình, mặc dầu chánh phủ ấy do Néron cầm đầu. 

Những tín đồ đang làm tôi mọi (câu 18-25). Trong Hội Thánh của thế kỷ thứ nhứt 

có rất nhiều tôi mọi. Phi-e-rơ khuyên bảo họ hãy trung tín, lƣơng thiện và phục 

tòng ngay cả với bọn chủ tàn ác, vì cớ họ đã tự xƣng là tín đồ Đấng Christ. Hãy 

xem thêm ở Eph Ep 6:5-9; CoCl 3:22-25; Tit Tt 2:9-14. 

Những ngƣời vợ tín đồ (IPhi 1Pr 3:1-6). "Gọi ngƣời là chúa mình" (câu 6) -- chắc 

không nên giải thích đó là làm tôi mọi hèn hạ cho chồng; trái lại, đó là sự tận tụy 

vô kỷ để đƣợc chồng kính phục, quí mến và để (nếu chồng chƣa tin Chúa) dẫn 

chồng về tin Đấng Christ bởi sự khéo léo, kính ái của mình. Xem thêm Eph Ep 

5:22-33; CoCl 3:18; Tit Tt 2:3-5. Chúng tôi không cho rằng câu 3-4 cấm đờn bà 

trang điểm cho thêm phần diễm lệ, nhƣng chúng tôi hiểu đó là cảnh cáo chớ trang 

điểm quá mức, và phải nhớ rằng duyên sắc chừng nào cũng không thể thay thế 

nhân cách khả ái trong Đấng Christ. 

Những ngƣời chồng tín đồ (câu 7). Tham khảo Eph Ep 5:25-33. Dịu dàng đối với 

phái yếu mới là đáng mặt trƣợng phu. Ý định của Đức Chúa Trời là vợ chồng phải 

thƣơng mến lẫn nhau, ngƣời nầy ân cần đối với ngƣời kia. Nếu ngƣời nầy có tánh 

khí bần tiện hoặc môi miệng tục tằn, thì ngƣời kia sẽ khó ân cần lắm. "Hầu cho 

không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em" (câu 7). Không gì dập tắt 

ngọn lửa cầu nguyện cho bằng sự xích mích giữa vợ chồng. 

Đấng Christ rao giảng cho các linh hồn bị cầm tù (câu 18-22). Mấy câu nầy dƣờng 

nhƣ tỏ ra rằng giữa khoảng Ngài chết và sống lại, Đức Chúa Jêsus đã thân hành đi 

giảng cho linh hồn những kẻ không vâng phục trong thời Nô-ê đang bị cầm tù. Kẻ 

khác lại cho rằng trƣớc khi thành nhục thể, Thần linh của Đấng Christ đã ở trong 

Nô-ê mà rao giảng cho loài ngƣời sống trƣớc nạn nƣớc lụt. Kẻ khác lại cho rằng 
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"linh hồn"(1) đây không phải là của ngƣời, mà là của các thiên sứ gian ác, và sự 

rao giảng nầy không cốt để cứu rỗi họ, song để tuyên bố sự đắc thắng của Thập tự 

giá trƣớc mặt họ; còn "kẻ chết" (IPhi 1Pr 4:6) không phải là ngƣời sống trƣớc nạn 

nƣớc lụt, mà là bạn hữu đã qua đời của những ngƣời nhận thơ tín nầy và đã nghe 

giảng Tin Lành lúc còn sống.  

4:1-5:14-- Lò Lửa Thử Thách  

Hãy sẵn sàng chịu đau đớn (4:1-6). Đƣơng thời ấy có sự bắt bớ. Thơ tín nầy đặc 

biệt khuyên bảo tín đồ hãy sẵn sàng chịu cơn bắt bớ. Song đây cũng có sự yên ủi 

cho những tín đồ sống ở thời bình; vì rất ít ngƣời trải bƣớc đƣờng đời mà lại không 

qua nhiều nỗi đau đớn thuộc loại nầy hay loại khác, nhƣ bịnh hoạn, giày vò trong 

trí óc, đau lòng. Trong thiên cơ của Đức Chúa Trời có một đƣờng lối lạ lùng, ấy là 

nhiều kẻ phải chịu sự đau đớn mà mình không muốn chịu, và trên đời không đƣợc 

chính cái điều hầu hết mọi ngƣời muốn đƣợc. Những ngƣời ở trong tình cảnh ấy có 

thể tự yên ủi rất thích đáng bởi tin quyết rằng Đức Chúa Trời mài giũa hết sức vì 

Ngài hy vọng viên kim cƣơng hoàn thành sẽ hết sức sáng láng, đẹp đẽ. Càng chịu 

đau đớn trong xác thịt ở thế gian nầy, thì càng đƣợc vinh hiển trong cõi đời đời. 

Lòng yêu thƣơng anh em (câu 7-11). Nó che đậy nhiều tội lỗi (câu 8). Kỳ diệu 

thay, lời Phi-e-rơ khuyên hãy có lòng yêu thƣơng dịu dàng, sốt sắng (1:22; 3:8, 

13)! Hỡi các anh em cùng chung hy vọng vinh hiển, hãy làm anh em ruột thịt với 

nhau trong sự đau đớn. 

Lò lửa thử thách (câu 12-19). Sự bắt bớ của Néron là công việc trực tiếp của ma 

quỉ (5:8). Tuy nhiên, theo thiên cơ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở thành 

hạnh phƣớc cho Hội Thánh, và là một sự thử thách quí hơn vàng (1:7). Từ đó đến 

nay, còn có nhiều cơn bắt bớ khác, phần nhiều tàn bạo và lan rộng hơn cơn bắt bớ 

của Néron, làm cho bao nhiêu triệu tín đồ Đấng Christ phải chịu đủ thứ tra khảo, 

cực hình có thể tƣởng tƣợng. Khi nghĩ đến tình trạng ấy, chúng ta đáng phải hổ 

thẹn vì hay băn khoăn mỗi khi gặp những sự bối rối nhỏ nhặt. 

Sự khiêm nhƣờng của Phi-e-rơ (5:1-7). Ông khác hẳn cả đoàn phẩm chức Giáo hội 

tự xƣng là "kẻ kế vị Phi-e-rơ," song lại làm trái hẳn lời ông khuyên bảo. Dục vọng 

duy nhứt ung đốt họ là đƣợc làm "chúa của bầy chiên Đức Chúa Trời." 

Si-la (câu 12), cũng chính là Sin-vanh. Ông đem thơ tín nầy. Có lẽ ông đã viết 

giúp, nhƣ trong trƣờng hợp một vài thơ tín của Phao-lô (ITe1Tx 1:1; IITe 2Tx 1:1). 

Ba-by-lôn (câu 13). Xin xem lời chú giải giới thiệu thơ tín nầy cho biết có phải là 

thành La-mã, hay thật là thành Ba-by-lôn. Chính Ba-by-lôn là nơi các bác sĩ đã ra 

đi tìm Đức Chúa Jêsus mới giáng sanh. Có nhiều ngƣời Do-thái ở đó. Chắc một vài 

Sứ đồ đã đi về hƣớng đó. 

Mác (câu 13) ở với Phi-e-rơ lúc nầy. Ngƣời ta cho rằng ông đã nhờ Phi-e-rơ hƣớng 

dẫn mà viết sách Tin Lành (Mác). Mác đã ở La-mã khi Phao-lô bị tù lần thứ nhứt 

(CoCl 4:10), và có lẽ lắm ông cũng ở đó khi Phao-lô bị tù lần thứ hai (IITi 2Tm 
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4:11).  

=============================== 

 

Thơ II Phi-e-rơ  

Nói tiên tri về sự bội đạo  

Tác giả. Thơ tín nầy đặc biệt tự chứng tỏ là tác phẩm của Si-môn Phi-e-rơ (IIPhi 

2Pr 1:1). Tác giả tự nhận là đã chứng kiến sự Hóa hình của Đấng Christ (1:16-18), 

và đã đƣợc Đấng Christ bảo cho biết mình sắp qua đời (1:14). Ấy nghĩa là thơ tín 

nầy thật là tác phẩm của Phi-e-rơ, hoặc của một ngƣời nào tự nhận là Phi-e-rơ. Dầu 

thơ tín nầy chậm đƣợc nhận vào kinh điển Tân Ƣớc (xem lời chú giải về "Kinh 

điển Tân Ƣớc" ở dƣới mục: "Chúng ta nhận đƣợc Kinh Thánh thể nào" trong sách 

nầy), nhƣng Hội Thánh đầu tiên đã thừa nhận nó thật là tác phẩm của Phi-e-rơ, và 

trải qua các thế kỷ, nó đã đƣợc tôn kính nhƣ là một thành phần của Kinh Thánh. 

Một vài nhà phê bình kim thời cho đó là một tác phẩm về cuối thế kỷ thứ 2, chừng 

100 năm sau khi Phi-e-rơ qua đời, và do cây viết của một kẻ ta không biết, đã giấu 

tên và đội danh Phi-e-rơ. Đối với trí óc trung bình, thì đội tên nhƣ vậy là giả mạo, 

là vi phạm luật dân sự, luật đạo đức và không đúng đắn. Tuy nhiên, các nhà phê 

bình vẫn quả quyết rằng mạo danh ngƣời khác nhƣ vậy không có gì là trái luân lý 

cả. 

Thơ tín nầy gởi cho ai? Khác với phần nhiều thơ tín, thơ nầy không ghi địa phƣơng 

nào. Tuy nhiên, đây là "thơ thứ hai" của Phi-e-rơ gởi cho cùng một nhóm ngƣời 

(3:1). Dầu có lẽ Phi-e-rơ còn viết nhiều thơ tín khác nay đã thất lạc, song ta đoán 

mấy chữ "thơ thứ hai" nầy ám chỉ rằng có tác phẩm gọi là "thơ thứ nhứt" của ông 

gởi cho các chi hội ở Tiểu-Á-tế-á (IPhi 1Pr IPhi1:1). Phao-lô cũng đã gởi thơ tín 

cho các chi hội nầy (IIPhi 2Pr 3:15). 

Niên hiệu. Nếu thơ I Phi-e-rơ viết đang khi Néron bắt bớ Hội Thánh và nếu 

Phi-e-rơ tuận đạo trong cơn bắt bớ ấy (xem lời chú giải giới thiệu thơ I Phi-e-rơ) 

thì thơ tín nầy chắc đã viết trƣớc khi ông qua đời ít lâu, có lẽ khoảng năm 67 T.C.. 

Mục đích. Để cảnh cáo về sự bội đạo hầu đến, là lúc các thủ lãnh Hội Thánh, vì 

ham thích tiền bạc, sẽ cho phép phóng túng và làm bậy toàn thể; trong tình trạng 

bội đạo nầy, Hội Thánh sẽ không trông đợi sự tái lâm của Chúa nữa. Và để ngụ ý 

nói rằng sự tái lâm của Chúa có thể trì hoãn lâu lắm. 

Thơ II Phi-e-rơ và thơ Giu-đe có vài câu rất giống nhau, đến nỗi một số học giả 

kim thời cho rằng ông nầy đã chép của ông kia, mặc dầu họ không đồng ý là ông 

nào đã chép. Không cần nghĩ rằng ai đã chép của ai. Các Sứ đồ thƣờng du hành với 

nhau, và ông nọ luôn luôn nghe ông kia giảng đi giảng lại cùng một bài tại những 

chi hội khác nhau. Nhƣ vậy, một vài câu và thí dụ trong Kinh Thánh trở thành một 

phần ngữ vựng thông thƣờng trong giới tín đồ Đấng Christ.  
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IIPhi 2Pr 1:1-21-- Các Lời Hứa Lớn Lao Và Quí Báu  

"Tôi mọi " của Đấng Christ (câu 1). Đó là ý nghĩa của chữ dịch là "tôi tớ." Trong 

thơ I Phi-e-rơ, ông tự xƣng là "Sứ đồ." Đây ông thêm: "Tôi mọi." Phi-e-rơ càng 

gần lúc qua đời, thì càng khiêm cung. Phao-lô, Gia-cơ, và Giu-đe cũng nói về mình 

nhƣ vậy. 

"Sự nhận biết "(1) (câu 2) đƣợc nhấn mạnh là môi giới của ân điển, bình an, và 

"mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính" (câu 3). "Sự nhận biết" cũng là một 

trong những phƣơng pháp (câu 5) cho ta đƣợc "chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và 

chọn lựa mình" (câu 10). Cũng bởi "sự nhận biết" mà chúng ta thắng đƣợc "sự ô uế 

của thế gian" (2:20). Nó cũng là lời khuyên bảo cuối cùng của thơ tín nầy (3:18). 

Nó có nghĩa là hiểu biết Đấng Christ qua Lời Ngài (Kinh Thánh). Nhƣ vậy, lời 

Phi-e-rơ cảnh cáo lúc từ biệt ta là: "Chớ xao lãng Lời Đức Chúa Trời!" 

Các "lời hứa rất quí " (câu 4) chẳng những gồm những vinh quang bề ngoài của 

Nƣớc đời đời (câu 11), song còn gồm một bổn tánh đƣợc biến cải, tức là bổn tánh 

Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Bởi ân điển Ngài, Đức Chúa Trời ban bổn tánh 

Ngài cho ta, nhƣng về phần ta, thì phải hết sức cố gắng đạt tới (câu 5-11). 

Bảy đức tánh thiên thƣợng (câu 5-11) là nhơn đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục, tin 

kính, yêu thƣơng anh em(2) và yêu mến. Đó là các "kết quả" (câu 8) của "đức tin 

quí báu" (câu 1) mà chúng ta phải "thêm" (câu 5) vào các ơn phƣớc Đức Chúa Trời 

đã "gia thêm" (câu 2) cho chúng ta. Đó là những nấc thang từ đất lên trời, bắt đầu ở 

đức tin và lên đến tuyệt điểm, là sự yêu thƣơng trong Nhà đời đời của Đức Chúa 

Trời. 

Phi-e-rơ linh giác mình sắp tuận đạo (câu 14, 15). Đây dƣờng nhƣ ông nhắc đến lời 

Đức Chúa Jêsus đã bảo ông chừng 37 năm trƣớc (GiGa 21:18, 19). Hoặc có lẽ Đức 

Chúa Jêsus lại mới hiện ra với ông; hoặc cũng có lẽ là sự hiện ra của Chúa theo 

truyền thoại "Quo vadis " (Chúa đi đâu?" (xem lời chú giải giới thiệu thơ I 

Phi-e-rơ). "Tôi phải vội lìa nhà tạm nầy" (câu 14) là một danh từ tuyệt mỹ của 

Kinh Thánh để chỉ về sự chết. Moffatt dịch là: "Tôi gần xếp trại của tôi lại." 

Phao-lô cũng nói nhƣ vậy (IICo 2Cr 5:1-4). 

Phi-e-rơ biết chắc về Đấng Christ và về sự vinh hiển tƣơng lai (câu 16-21). Quang 

cảnh Hóa hình mà ông đƣợc thấy đã trừ bỏ mãi mãi khỏi tâm trí ông ý nghi ngờ đối 

với cái thực sự, là Đấng Christ hằng sống và sắp tái lâm, nhứt là lại có chứng cớ 

của lời tiên tri thêm vào nữa. Lòng tin quyết đó khiến ông sẵn sàng tuận đạo. Ông 

càng tin chắc nơi thế giới tƣơng lai vì thế giới hiện tại gần qua đi. Câu 20 nên dịch 

nhƣ thế nầy thì tốt hơn: "Chẳng một lời tiên tri nào trong Kinh Thánh do căn 

nguyên riêng mà có." "Những chuyện khéo đặt để" (câu 16): Một số ngƣời gọi 

sách Tin Lành nhƣ vậy, và họ là tiền khu của các nhà phê bình kim thời.  

IIPhi 2Pr 2:1-22-- Các Giáo Sƣ Giả  

Các giáo sƣ giả sắp đến (câu 1-22). Tân Ƣớc nói đi nói lại rằng chúng sẽ xuất hiện. 
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Đức Chúa Jêsus đã cảnh cáo rằng chúng sẽ đến (Mat Mt 7:15; 24:11, 24). Phao-lô 

(ITi1Tm 4:1-3; IITi 2Tm 3:1-9), Giăng (IGi1Ga 4:1) và Giu-đe (4-19) cũng đã 

cảnh cáo nhƣ vậy. 

* * * 

Thơ II Phi-e-rơ 2 

Các giáo sƣ giả (IIPhi 2Pr 2:1-22). Phi-e-rơ nói rằng "sẽ có giáo sƣ giả," nhƣng 

một vài lời ở đây ngụ ý rằng chúng đã xuất hiện rồi. Những danh từ dùng đây 

không chỉ về thế gian, song chỉ về các thủ lãnh ở trong Hội Thánh. Họ "truyền 

những đạo dối làm hại;" "chối Chúa;" "luông tuồng;" "đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm 

pha;" "lấy lời dối trá khoét anh em;" "theo lòng tƣ dục ô uế mình mà ham mê sự 

sung sƣớng xác thịt;" "khinh dể quyền phép rất cao;" "nói hỗn đến các bậc tôn 

trọng mà không sợ;" "nhƣ con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật;" "ƣa 

thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em;" "cặp mắt chúng nó đầy sự gian 

dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán;" "dỗ dành những ngƣời không vững 

lòng;" "có lòng quen thói tham dục;" "là những con cái đáng rủa sả;" "là những 

suối không nƣớc;" là "những đám mây bị luồng gió mạnh đƣa đi;" "dùng những lời 

văn hoa hƣ đản;" "đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ 

dành" kẻ khác; "làm tôi mọi sự hƣ nát." 

Thật là một bức tranh thê thảm! Sự phóng túng, hoang dâm, đạo đức lỏng lẻo, 

phạm thƣợng táo tợn đã xuất hiện ngay trong thế hệ các Sứ đồ và đã gia tăng kinh 

khủng trong Hội Thánh! Rồi tới bao nhiêu thế kỷ đằng đẵng có sự bại hoại của chế 

độ Thủ lãnh kia. Ngay bây giờ, trong thời kỳ sáng suốt của chính chúng ta, trên 

nhiều miền của thế giới, giới thủ lãnh Giáo hội có tổ chức chỉ là ký sanh trùng vô 

ích của xã hội loài ngƣời. Hội Thánh đã quá quên rằng dầu mình ở trong thế gian, 

song chẳng nên thuộc về thế gian! 

Tiêu diệt kẻ không tin kính (câu 3-9). Đây là một "âm điệu" không dứt trong Kinh 

Thánh, mặc dầu kẻ không tin kính vẫn choàng áo của Hội Thánh. Họ hãy tự cảnh 

tỉnh bởi việc xảy đến cho "các thiên sứ đã phạm tội" (câu 4) (xem lời chú giải ở thơ 

Giu-đe), cho thế gian đƣơng thời Nô-ê (câu 5), cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ (câu 6). 

Sự hủy diệt họ chắc không sao tránh khỏi. Tuy nhiên, dầu sự hủy diệt khốc liệt 

chừng nào, sự giải cứu dân Đức Chúa Trời cũng rất chắc chắn.  

IIPhi 2Pr 3:1-18-- Chúa Trì Hoãn Tái Lâm  

Thì giờ Chúa tái lâm (câu 1-15). Đức Chúa Jêsus đã phán một vài lời mà ta có thể 

giải thích là ngụ ý rằng Ngài tái lâm trong thế hệ ấy (Mat Mt 16:28; 24:34). Các Sứ 

đồ dùng những danh từ tỏ ra Ngài gần hiện đến (RoRm 13:12; HeDt 10:25; Gia Gc 

5:8; KhKh 1:3). Nhƣng trong thí dụ về các ta lâng, Đức Chúa Jêsus ngụ ý rằng còn 

"cách lâu ngày" (Mat Mt 25:19) Ngài mới tái lâm. Trong thí dụ về Mƣời Nữ đồng 

trinh, Ngài nêu lên rằng "ngƣời khôn" là ngƣời dự trù cho trƣờng hợp "chàng rể 

đến trễ" (Mat Mt 25:4, 5). Phao-lô cảnh cáo chúng ta chớ quá chắc chắn rằng Chúa 
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tái lâm ngay, và ông quả quyết "phải có sự bỏ đạo đến trƣớc," rồi Chúa mới tái lâm 

(IITe 2Tx 2:2-3). Trong đoạn nầy, Phi-e-rơ ngụ ý rằng cứ theo sự mong mỏi của 

loài ngƣời, thì có lẽ là theo tỷ lệ 1000 năm cho một ngày (câu 8); do đó, ông ngụ ý 

rằng có thể còn hàng ngàn năm trong tƣơng lai, rồi Chúa mới tái lâm. Đức Chúa 

Trời không tính thì giờ nhƣ loài ngƣời tính. Đối với Ngài, 1000 năm cũng nhƣ 

ngày hôm qua (Thi Tv 90:4). Ngài sẽ giữ lời hứa tùy theo niên biểu của Ngài, chớ 

không tùy theo niên biểu của loài ngƣời. Nếu đặt những khúc Kinh Thánh nầy 

chung với nhau, thì dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời có ý định rằng mọi thế hệ kế tiếp 

nhau đều phải sống trong sự trông đợi Đức Chúa Jêsus tái lâm. 

Sau gần 2000 năm trì hoãn, tình trạng nầy có ảnh hƣởng gì đến thái độ chúng ta đối 

với sự tái lâm của Chúa? Chúng ta phải bỏ hy vọng chăng? Không bao giờ. Ít ra, sự 

tái lâm của Ngài cũng gần hơn ngót 2000 năm. "Lời hứa rất quí" có thể gần thực 

hiện hơn là chúng ta vẫn tƣởng. Nào ai biết rằng rốt lại, chính lúc nầy, đoàn xe lửa 

của Chúa chẳng đang tiến vào ga trung ƣơng? 

Lý do trì hoãn (câu 9). Câu nầy dƣờng nhƣ có nghĩa rằng cơ hội đƣợc cứu rỗi sẽ 

chấm dứt khi Chúa tái lâm. Vậy, sự trì hoãn cốt để hy vọng rằng mùa gặt Tin Lành 

có thể hết sức phong phú. 

Lửa (câu 7, 10). Sự tái lâm của Chúa đã đƣợc ví sánh với Nạn Nƣớc Lụt. Phi-e-rơ 

đã nghe Đức Chúa Jêsus phán nhƣ vậy (Mat Mt 24:37-39; LuLc 17:26-27). Trái 

đất đã bị nƣớc lụt tiêu hủy. Lần sau, nó sẽ bị lửa thiêu đốt. Lửa thật chăng? Nƣớc 

đã thật là nƣớc. Khi ấy chỉ có mặt đất bị tiêu hủy thôi. Chính trái đất vẫn còn lại. 

Trái đất sẽ chỉ bị thiêu đốt bề mặt thôi chăng? Hay là nó sẽ nổ tung? Hay là bởi va 

chạm với một tinh tú nào khác. Các nhà thiên văn cho chúng ta hay rằng cả hai 

điều nầy thật đã xảy ra. Có những vật giống nhƣ "tinh tú mới," thình lình xuất hiện, 

sáng lên mau lẹ, rồi lần lần tắt và biến đi; hiện tƣợng nầy do sức nổ của một ngôi 

sao chết, tức là một ngôi sao đã nguội đi. Trái đất ngày nay là một trong những 

"tinh tú mới" đó, hoặc là một mảnh tinh tú xƣa kia bị tung khỏi mặt trời, thành một 

khối nóng. Khi các kế hoạch của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng, thì trái đất có thể bị 

bùng cháy thành một khối lửa phừng phừng, hoặc bởi từ trung tâm nổ ra, hoặc bởi 

va chạm với một vì tinh tú nào khác. "Trời mới, đất mới" (câu 13) sẽ hiện ra. 

Chúng ta tự hỏi là trái đất nầy đƣợc lửa cải tạo, hay là sẽ có một trái đất khác? 

"Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta " (câu 15), cũng đã gởi thơ cho những chi 

hội nầy, có lẽ Phi-e-rơ ngụ ý nói đến các thơ Ga-la-ti, Ê-phê-sô, và Cô-lô-se. Trong 

thơ GaGl 2:11-21, họ đã đọc truyện Phao-lô thẳng thắn quở trách Phi-e-rơ tại 

An-ti-ốt, mấy năm trƣớc. Nhƣng điều đó chẳng giảm bớt sự ngƣỡng mộ và tận tụy 

của Phi-e-rơ đối với Phao-lô. Mấy chữ: "Mọi bức thơ" (câu 16) ngụ ý rằng một vài 

chi hội chẳng những có thơ tín gởi cho mình, song cũng có bộ thơ tín mà Phao-lô 

đã gởi cho các chi hội khác nữa. Chữ "mọi" chỉ về toàn bộ. Mấy chữ: "Các phần 

Kinh Thánh khác" tỏ ra Phi-e-rơ kể các thơ tín của Phao-lô là "Kinh Thánh." Câu 

nầy minh chứng rằng sự cấu tạo Kinh điển Tân Ƣớc đã bắt đầu dƣới sự giám sát 
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trực tiếp của các Sứ đồ (xem các lời chú giải ở mục: "Chúng ta nhận đƣợc Kinh 

Thánh thể nào?" trong sách nầy). Ngay đối với Phi-e-rơ, cũng "có mấy khúc khó 

hiểu" (câu 16). Có lẽ ông đặc biệt ngụ ý đến bài giải luận của Phao-lô về Chúa tái 

lâm trong hai thơ Tê-sa-lô-ni-ca . 

============================ 

 

Thơ I Giăng  

 

Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời  

Những kẻ theo Ngài phải làm sự công bình  

Nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì sẽ yêu thƣơng lẫn nhau  

Cũng nhƣ thơ Hê-bơ-rơ, thơ tín nầy không chỉ danh của tác giả và của ngƣời nhận 

thơ, mặc dầu nó tuyệt đối có tánh cách riêng vì thƣờng dùng những chữ "ta" (tôi) 

và "anh em." Ngay từ lúc đầu, ngƣời ta đã thừa nhận đây là bức thơ của Sứ đồ 

Giăng gởi chung cho các chi hội ở chung quanh thành Ê-phê-sô, để nhấn mạnh vào 

những giáo lý chánh yếu của Tin Lành và để cảnh cáo về những tà giáo mới chớm 

nở, nhƣng sau lại sanh ra cho đạo Đấng Christ một hình thức bại hoại và ngoại đạo 

hóa. 

Giăng. Theo truyền thoại đƣợc thừa nhận từ lâu đời, Giăng đã cƣ trú tại 

Giê-ru-sa-lem, phụng dƣỡng mẹ của Đức Chúa Jêsus cho tới khi bà qua đời; sau 

khi Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, ông dời qua ở thành Ê-phê-sô. Vào lúc cuối thế hệ 

các Sứ dồ, Ê-phê-sô là trung tâm của đạo Đấng Christ vì vị trí địa dƣ và số giáo 

hữu tại đó. Ông đã sống ở đây cho tới khi rất cao tuổi. Ông đặc biệt chăm nom các 

chi hội ở Tiểu-Á-tế-á. Trong số các môn đệ của ông có Polycarpe, Papias và 

Ignace, là những ngƣời đã trở thành Giám mục tại Si-miệc-nơ, Hiérapolis và 

An-ti-ốt. Lúc cao tuổi, tức là gần cuối thế kỷ, ông viết sách Tin Lành, ba thơ tín và 

sách Khải Huyền. 

Bối cảnh của thơ tín. Đạo Tin Lành đã ở giữa thế gian chừng 60 hoặc 70 năm; ở 

nhiều khu vực của đế quốc La-mã, đạo Chúa đã trở thành một tôn giáo trọng yếu 

và một ảnh hƣởng mạnh mẽ. Lẽ tự nhiên, ngƣời ta cố gắng đủ cách để hỗn hợp Tin 

Lành với các triết lý và hệ thống tƣ tƣởng đang thạnh hành. Một hình thức của chủ 

nghĩa duy trí (gnosticisme ) đã phân chia Hội Thánh đƣơng thời Sứ đồ Giăng; nó 

phóng đại giá trị của trí thức chủ nghĩa, và quả quyết rằng trong bổn tánh loài 

ngƣời có yếu tố bất khả dung hòa của nhị nguyên thuyết (dualisme ); rằng thần linh 

và thân thể là hai thực thể (entité ) riêng biệt, chống chọi với nhau; rằng tội lỗi chỉ 

ở trong xác thịt. Thần linh có thể có những khoái cảm của nó, và thân thể cũng có 

thể làm theo điều nó ƣa thích. Sự tin kính thần bí, cao siêu của tâm thần hoàn toàn 

tƣơng hợp với sự sanh hoạt khoái lạc, nhục dục. Chủ nghĩa nầy chối bỏ sự thành 

nhục thể của Đấng Christ, và quả quyết rằng Đấng Christ chỉ hiện hình ngƣời, chỉ 



là một ảo tƣợng; rằng một khi loại bỏ những ý niệm duy vật, tỉ nhƣ Đức Chúa Trời 

trở thành nhục thể, thì ngƣời ta khả dĩ đạt tới bậc hiểu biết Đức Chúa Trời một 

cách thiêng liêng hơn. Tại thành Ê-phê-sô, một ngƣời tên là Cerinthus, làm thủ 

lãnh phong trào nầy. Ông tự nhận đã có những sự từng trải thần bí trong tâm linh, 

và tôn cao sự hiểu biết Đức Chúa Trời, song lại là một ngƣời dâm đãng, giống nhƣ 

các giáo sƣ gian ác đang khuấy rối Bảy Hội Thánh (KhKh 2:2, 6, 14, 15, 20, 21). 

Suốt cả thơ tín nầy, dƣờng nhƣ Giăng chú ý đến bọn tà giáo đó, và ông nhấn mạnh 

rằng sự thật hiểu biết Đức Chúa Trời phải sanh ra sự biến cải phần đạo đức; rằng 

Đức Chúa Jêsus thật là sự phát hiện thể chất và chân chánh của Đức Chúa Trời 

trong xác thịt.  

IGi1Ga 1:1-10 thiết của Đấng Christ# (câu 1-4), và là một ngƣời cộng sự với Ngài. 

"Tay chúng tôi đã rờ" (câu 1). Có lẽ Giăng dùng câu nầy vì cớ tà giáo lan tràn rằng 

Đức Chúa Jêsus chỉ là một "ảo tƣợng." "Rờ" một "ảo tƣợng" thể nào đƣợc? 

Đức Chúa Trời là Sự Sáng (câu 5-10). Đó là lời mở đầu sách Tin Lành (GiGa 1:4). 

Đức Chúa Jêsus đã phán nhƣ vậy (GiGa 8:12). Nhiều điều trong thơ tín nầy giống 

nhƣ lời phán của Đức Chúa Jêsus. "Sự sáng" chỉ về Nƣớc chân lý, công bình, trong 

sạch, vui vẻ và vinh quang khôn tả xiết. "Tối tăm" chỉ về thế gian nầy có sự lầm 

lạc, xấu xa, nghi ngờ, sầu thảm, ngu dốt, gian ác. Theo một ý nghĩa thiết thực và 

trực tự (littéral ), thì "sự sáng" có thể là một đặc tánh của Đức Chúa Trời, vƣợt quá 

sự hiểu biết của con mắt xác thịt. Đức Chúa Trời "ở nơi sự sáng không thể đến gần 

đƣợc" (ITi1Tm 6:16); Ngài "bao phủ mình bằng ánh sáng" (Thi Tv 104:2); "Cha 

sáng láng" là một trong những danh hiệu của Đức Chúa Trời (Gia Gc 1:17). Lúc 

Đức Chúa Jêsus hóa hình, thì "áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh" (Mac 

Mc 9:3). Thiên sứ chứng kiến sự sống lại của Đức Chúa Jêsus mặc "áo trắng nhƣ 

tuyết" (Mat Mt 28:2). Hai thiên sứ theo hầu Đức Chúa Jêsus lúc Ngài thăng thiên 

cũng "mặc áo trắng" (Cong Cv 1:10). Trong sự hiện thấy ở sách KhKh 1:14-16, 

"đầu và tóc" Đức Chúa Jêsus "trắng nhƣ tuyết." Xem thêm ở 3:4.  

IGi1Ga 2:1-29-- Bƣớc Đi Trong Sự Sáng, AntiCHRIST  

Bƣớc đi trong sự sáng (câu 1-17). Cùng đi với Đức Chúa Trời chẳng có nghĩa là 

chúng ta phải hoàn toàn không vƣớng tội lỗi. Chúng ta đã phạm tội trong quá khứ, 

và còn có tội lỗi trong bổn tánh mình. Chúng ta đƣợc giao hảo với Đức Chúa Trời 

chẳng phải nhờ sự vô tội của mình, bèn là nhờ Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi ta. 

Lúc nào ta cảm biết mình có một hành động tội lỗi, mà thật lòng khiêm nhƣờng 

xƣng tội với Chúa ngay, thì sự thông công của ta với Đức Chúa Trời có thể không 

bị gián đoạn. Một trong những điều kiện để đƣợc tha thứ tội lỗi là chúng ta "giữ 

điều răn Ngài" (câu 4-6). Tuy nhiên, chính tội lỗi là không vâng giữ các điều răn 

của Ngài. Đó là một trong những lẽ mâu thuẫn của Giăng. Theo một phƣơng diện, 

ngƣời ta có thể đƣợc kể là công bình, hiền đức. Nhƣng đó chẳng có nghĩa là họ đã 

hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Những ngƣời thánh khiết hơn hết đều cảm biết sâu xa 

bib:Kh_2_2
bib:Kh_2_6
bib:Kh_2_14
bib:Kh_2_15
bib:Kh_2_20
bib:Kh_2_21
bib:IGi_1_1
bib:Gi_1_4
bib:Gi_8_12
bib:ITi_6_16
bib:Thi_104_2
bib:Gia_1_17
bib:Mac_9_3
bib:Mac_9_3
bib:Mat_28_2
bib:Cong_1_10
bib:Kh_1_14
bib:Kh_3_4
bib:IGi_2_1


địa vị tội lỗi của mình. Xem thêm ở đoạn 3:1-12. 

Antichrist (kẻ địch lại Đấng Christ ) (câu 18, 22; 4:3; IIGi 2Ga 1:7). Không còn 

chỗ nào khác trong Kinh Thánh dùng danh từ nầy. Ngƣời ta thƣờng cho "kẻ địch 

lại Đấng Christ" là một với "ngƣời tội ác" ở II Tê-sa-lô-ni-ca 2 và "con thú" ở Khải 

Huyền 13. Nhƣng chính Kinh Thánh không đồng hóa nhƣ vậy. Lời lẽ của Giăng 

ngụ ý rằng ông dạy bảo các độc giả hãy trông đợi sẽ có Antichrist ở cuối kỷ 

nguyên Cơ-đốc-giáo (câu 18). Tuy nhiên, ông không ứng dụng danh từ nầy cho 

một ngƣời, song cho cả đám giáo sƣ chống lại Đấng Christ (câu 18; IGi1Ga 4:3). Ý 

tƣởng của Tân Ƣớc dƣờng nhƣ là sự bội đạo sẽ dấy lên trong giới Cơ-đốc-giáo, sẽ 

phát hiện nhiều cách, và rốt lại, sẽ lên tới cực điểm trong một ngƣời, hoặc một tổ 

chức, hoặc cả hai. 

* * * 

Thơ I Giăng 2 

3:1-24-- Sƣ Công Bình, Sự Yêu Thƣơng  

Sự công bình (câu 1-12). Trong đoạn nầy có mấy lời tuyên bố rất mạnh mẽ về tội 

lỗi: "Ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài" (câu 6); "Kẻ 

nào phạm tội là thuộc về ma quỉ" (câu 8); "Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng 

phạm tội" (câu 9). Nhƣng ở đoạn 1:8, 10 Giăng vừa mới nói rằng: "Ví bằng chúng 

ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình;" và rằng: 

"Nhƣợc bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là 

kẻ nói dối." Chúng ta cắt nghĩa những lời tuyên bố mâu thuẫn nầy thế nào? Thứ 

nhứt, có sự khác nhau giữa phạm tội vì quen cố ý và phạm tội vì yếu đuối. Đây 

phần lớn là vấn đề bổn tánh bề trong. Con phụng hoàng có thể lỡ nhúng cánh vào 

bùn, mà vẫn là con phụng hoàng. Thứ hai, có sự khác nhau giữa tuyệt đối và tƣơng 

đối. So sánh với Đức Chúa Trời, thì chúng ta là tội nhân. Nhƣng so sánh chúng ta 

với những mực thƣớc thƣờng của loài ngƣời, thì có sự khác nhau rõ rệt giữa ngƣời 

công bình và ngƣời gian ác, mặc dầu ngƣời công bình chẳng phải là không có tội. 

Thứ ba, có lẽ Giăng nghĩ đến một vài giáo sƣ tà giáo, dầu họ khoe mình đƣợc 

thông công với Đức Chúa Trời ở mức cao siêu hơn, nhƣng đồng thời cũng ngụp lội 

trong sự ô uế, vô đạo, tỉ nhƣ Giê-sa-bên ở Thi-a-ti-rơ. 

Sự yêu thƣơng (3:13-24). Điểm chánh yếu của thơ tín nầy là sự yêu thƣơng. "Sự 

yêu thƣơng đến từ Đức Chúa Trời" (4:7) "Đức Chúa Trời là sự yêu thƣơng" (4:8) 

"Ai ở trong sự yêu thƣơng là ở trong Đức Chúa Trời" (4:16) "Kẻ nào yêu, thì sanh 

từ Đức Chúa Trời" (4:7) "Kẻ nào yêu, thì... nhìn biết Đức Chúa Trời" (4:7) "Ai 

chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời" (4:8) "Ai chẳng yêu, thì ở trong sự chết" 

(3:14) "Ai ghét anh em mình, là kẻ giết ngƣời" (3:15) "Ví có ai nói rằng: Ta yêu 

Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối" (4:20) "Chúng ta biết 

rằng mình đã vƣợt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình" (3:14) 

"Kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình 

chẳng thấy đƣợc" (4:20) "Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng 
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túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong ngƣời ấy đƣợc?" 

(3:17) "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trƣớc" (3:19) "Hỡi kẻ rất yêu dấu, 

chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau" (4:7) "Sự yêu thƣơng trọn vẹn, thì cất bỏ sự sợ 

hãi" (4:18). Sự yêu thƣơng không phải là không hòa hiệp với các đức tánh trƣợng 

phu. Giăng, Sứ đồ của sự Yêu thƣơng, là một bậc đại trƣợng phu.  

IGi1Ga 4:1-21-- Các Tiên Tri Giả, Sự Yêu Thƣơng  

"Hãy thử các thần " (câu 1-6). Lời nầy nghĩa là gì? Trong thế hệ các Sứ đồ, có 

những ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh (ICo1Cr 12:1-21), và cũng có kẻ mạo 

nhận có những ân tứ ấy. Khúc sách nầy tỏ ra cách thử nghiệm xem họ thật có hay 

không, -- tức là họ có nhìn nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời hay không? 

Sự yêu thƣơng (câu 7-21). Giăng trở lại đề mục mà ông ƣa thích, là sự yêu thƣơng, 

điểm chánh yếu của thơ tín nầy. Ngƣời ta thuật truyện tích về Giăng rằng khi ông 

già yếu quá, không đi đƣợc nữa, thì họ phải khiêng ông vào nhà thờ, và khi giảng, 

ông luôn luôn nói rằng: "Hỡi các con bé mọn, hãy yêu thƣơng nhau." Khi họ hỏi 

tại sao ông lặp đi lặp lại cùng một lời ấy, thì ông đáp: "Đó là điều răn của Chúa; 

khi chúng ta vâng giữ điều răn nầy, thì đã làm đủ rồi." 

"Kẻ nói dối " (câu 20). Sứ đồ của sự Yêu thƣơng là một ngƣời nói rất ngay thẳng. 

"Ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối." 

"Ví bằng chúng ta nói mình đƣợc giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, 

ấy là chúng ta nói dối" (IGi1Ga 1:6). "Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều 

răn Ngài, là ngƣời nói dối" (2:4). "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức 

Chúa Jêsus là Đấng Christ sao?" (2:22). Ấy tức là họ chối những chân lý đời đời 

của sự sanh tồn.  

5:1-21-- Sự Biết Chắc  

Chúng ta biết mình có sự sống đời đời (câu 21). "Biết" là một trong những chữ 

chánh yếu của thơ tín nầy. "Chúng ta biết Ngài" (2:3) "Chúng ta biết mình ở trong 

Ngài" (2:5) "Chúng ta biết rằng... chúng ta sẽ giống nhƣ Ngài" (3:2) "Chúng ta biết 

rằng mình đã vƣợt khỏi sự chết qua sự sống" (3:14) "Chúng ta biết mình là thuộc 

về lẽ thật" (3:19) "Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta" (3:24) "Chúng ta biết 

mình ở trong Ngài" (4:13) "Chúng ta biết sự yêu thƣơng của Đức Chúa Trời đối 

với chúng ta" (4:16) "Chúng ta biết Ngài nghe chúng ta" (5:15) "Chúng ta biết 

mình thuộc về Đức Chúa Trời" (5:19) "Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu 

cho các con biết mình có sự sống đời đời" (5:13). Có lẽ Giăng nhấn mạnh vào chữ 

"biết" vì cớ duy trí chủ nghĩa (gnosticisme ) đang thạnh hành, và "hiểu biết" là chữ 

mà họ ƣa nhứt. Trong khi mơ tƣởng những điều mà họ chẳng biết chi hết, thì họ 

"biết" rất nhiều điều không thật. Giăng lặp đi lặp lại một vài điều mà tín đồ thật 

biết, và những điều ấy là thật. 

Sự sống đời đời (câu 13). Chữ nầy đƣợc dùng rất nhiều lần trong sách Tin Lành 

Giăng. Sự sống đời đời bắt đầu khi một ngƣời tin nhận Đấng Christ, và không bao 
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giờ hết. Ấy là sự sống của Đức Chúa Trời và vô cùng vô tận. Mục đích của thơ tín 

nầy là chứng quyết rằng chúng ta có sự sống đời đời (câu 13). Nhiều tín đồ ngã 

lòng vì không cảm biết chắc chắn rằng mình đƣợc cứu rỗi. Có khi ta nghe nói rằng 

nếu chúng ta không biết mình đƣợc cứu rỗi, thì đó là dấu hiệu tỏ ra mình không 

đƣợc cứu rỗi. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một lời quả quyết cực đoan. Đồng hóa sự 

biết chắc đƣợc cứu rỗi với sự cứu rỗi, thì sai lầm. Một hài nhi mới sanh ra, nhƣng 

nó thật đã sanh ra. Khi nó lớn lên, thì sẽ biết chắc mình đã sanh ra. Chúng tôi tin 

rằng đức tin của tín đồ có thể càng ngày càng mạnh cho đến rốt lại, họ đạt tới sự 

hiểu biết chắc chắn, đầy trọn rằng mình đã đƣợc cứu rỗi. 

Thánh Linh, Nƣớc, và Huyết (câu 6-9). Chắc Giăng viết khúc sách mầu nhiệm nầy 

trong một trƣờng hợp mà ta không biết, và trƣờng hợp ấy làm cho khúc sách nầy 

có ý nghĩa khi nó đƣợc viết ra. Vì thơ tín nầy phát xuất trong bầu không khí chối 

bỏ sự thành nhục thể của Đấng Christ, nên khúc sách nầy có thể chỉ về cái thực sự 

rằng Đấng Christ thật đã chịu báp-têm -- khi ấy có Đức Thánh Linh làm chứng, -- 

và thật đã chịu chết. 

Tội lỗi đến nỗi chết (câu 16). Đây có lẽ là tội lỗi không tha thứ đƣợc mà Đức Chúa 

Jêsus đã phán tỏ (Mat Mt 12:31-32). Kết quả của tội lỗi nầy là linh hồn bị hủy diệt 

và tuyệt vọng. Thơ HeDt 6:4-6 và 10:26 cũng có nói đến một tội lỗi giống nhƣ vậy. 

Xem lời chú giải thơ 6:4-8. 

=================================== 

 

Thơ II Giăng  

Coi chừng các giáo sƣ giả  

"Trƣởng lão " (câu 1). Các Sứ đồ khác đều đã qua đời từ lâu năm rồi. Chỉ một 

mình Giăng còn sống; ông là Tổng chủ giáo của cả Hội Thánh Đấng Christ, đã cao 

tuổi lắm, và là đồng bạn sau chót của Đức Chúa Jêsus còn sống sót. Nhƣ vậy, tƣớc 

hiệu "Trƣởng lão" thật xứng hợp biết bao! 

"Bà đƣợc chọn " (câu 1). Chúng ta không có cách nào mà biết chữ "Cyria," dịch là 

"bà," chỉ về một ngƣời hay là một Hội Thánh gọi tƣợng trƣng bằng tên bà ấy. Nếu 

là một Hội Thánh, thì "con cái bà" tức là thuộc viên của Hội Thánh ấy. Nếu là một 

ngƣời, thì chắc là một bậc phụ nữ có danh tiếng và cao sang, ở một nơi nào gần 

thành Ê-phê-sô, và có một chi hội nhóm họp trong nhà bà. "Chị em bà" là chi hội 

mà Sứ đồ Giăng đang cƣ trú, hoặc một bậc phụ nữ cao sang nào khác. Có ngƣời 

đoán rằng đây có thể là vợ của Giăng. 

Các giáo sƣ giả (câu 7-11). Đây là cùng một bọn ngƣời đã nói đến ở IGi1Ga 

2:18-29. Bắt chƣớc các viên Truyền đạo ở dƣới quyền Sứ đồ Giăng (xem lời chú 

giải thơ IIIGi 3Ga 1:3-8), bọn chúng đi từ chỗ nầy đến chỗ kia, xông vào các chi 

hội nhƣ săn mồi, nhơn Danh Đấng Christ mà dạy các lẽ đạo hoàn toàn chống đối 

Tin Lành. Thơ nầy viết để cảnh cáo "bà đƣợc chọn" chớ tiếp đãi bọn giáo sƣ ấy. 
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Trƣớc lời cảnh cáo, có lời khuyên bảo "phải yêu thƣơng nhau" (câu 5-6), dƣờng 

nhƣ để tỏ ra rằng sự thực hành lòng yêu thƣơng trong Đấng Christ chẳng có nghĩa 

là chúng ta phải khuyến khích bọn nghịch thù chân lý. 

Những thơ khác. Giăng còn viết những thơ khác (IGi1Ga 2:13-14; IIIGi 3Ga 1:9), 

có lẽ là nhiều. Thơ II và III Giăng gởi cho các bạn hữu mà ông trông mong chẳng 

bao lâu sẽ có dịp thăm viếng; đây là những bức thơ riêng. Những bức thơ riêng nhƣ 

loại nầy, không có cơ hội lƣu hành rộng rãi nhƣ các thơ gởi chung cho Hội Thánh. 

Vì những thơ nầy ngắn ngủi và có tánh cách riêng, nên ít đƣợc đọc giữa hội chúng 

và cũng ít đƣợc các Giáo phụ Hội Thánh trƣng dẫn, bởi vì nó chỉ đƣợc ít ngƣời biết 

đến. Do Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, hai thơ nầy không bị lãng quên, 

song đƣợc bảo tồn cho Hội Thánh, có lẽ vì nó đã đƣợc để chung với thơ I Giăng 

trong chi hội hoặc những chi hội đã tiếp nhận. Hai thơ nầy đƣợc Hội Thánh chung 

thừa nhận rất chậm, nhƣng rốt lại, đã đƣợc Hội Thánh tiếp nhận (xem lời chú giải ở 

mục: "Kinh điển Tân Ƣớc" trong quyển sách nầy). 

"Lẽ thật " (câu 4) cũng là một chữ mà Giăng ƣa dùng. Đức Chúa Jêsus đã dùng chữ 

nầy rất nhiều. Ngài phán: "Ta là Lẽ Thật" (GiGa 14:6); "Lẽ thật sẽ buông tha các 

ngƣơi" (GiGa 8:32). Vì Giăng dùng chữ nầy theo nghĩa trừu tƣợng, nên chắc ông 

nghĩ đến toàn thể lẽ thật khải thị chứa trong Kinh Thánh; lúc đó, Kinh Thánh đã 

gần toàn vẹn, mỗi trung tâm chánh yếu của Hội Thánh đều có một bản. 

=============================== 

 

Thơ III Giăng  

Không tiếp rƣớc những ngƣời giúp việc Sứ đồ Giăng  

Gai-út (câu 1). Tại thành Cô-rinh-tô có một ngƣời tên là Gai-út (ICo1Cr 1:14; 

RoRm 16:23); đƣơng thời Phao-lô, có một chi hội nhóm họp trong nhà ông nầy. 

Theo một truyền thoại, ông đã làm thơ ký cho Sứ đồ Giăng. Cũng theo một truyền 

thoại khác, Giăng đã cử một ngƣời tên là Gai-út, làm Giám mục tại Bẹt-găm. Nếu 

là cùng một Gai-út, thì đây là bức thơ riêng rất ƣu ái gởi cho một Giám mục mà chi 

hội của ông vừa mới nhận đƣợc, hoặc sắp nhận đƣợc, lời cảnh cáo chánh thức và 

nghiêm khắc của cùng một tác giả (KhKh 2:12-17). 

Đi-ô-trép (câu 9). Chúng ta chẳng biết Gai-út và Đi-ô-trép là Mục sƣ của những chi 

hội khác nhau trong cùng một đô thị, hay là thuộc viên trọng yếu của cùng một chi 

hội. Chữ "Hội Thánh" khi thì chỉ về một Hội Thánh riêng biệt, khi thì chỉ về toàn 

thể các hội chúng trong cùng một đô thị. Có lẽ Đi-ô-trép là một ngƣời trong số giáo 

sƣ giả nói đến ở thơ I Giăng. Chúng ta chẳng biết là đô thị nào. Có lẽ là một đô thị 

gần thành Ê-phê-sô. Nếu Gai-út thật ở Bẹt-găm, đúng nhƣ truyền thoại, thì 

Đi-ô-trép chắc là một giáo sƣ "theo đạo Ni-cô-la" có nói đến ở sách KhKh 2:15. 

Tuy nhiên, dầu là đô thị nào đi nữa, hắn cũng đã chiếm địa vị rất cao trong Hội 

Thánh đến nỗi dám táo tợn công khai bất chấp Sứ đồ Giăng. Hắn chẳng những 
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không cho phép các viên Truyền đạo của Giăng đến giảng trong nhà thờ, song 

thậm chí còn loại trừ các thuộc viên chi hội đã tiếp đón họ. 

Những ngƣời giúp việc Sứ đồ Giăng (câu 5-8). Khoảng 40 năm trƣớc, Phao-lô đã 

sáng lập Hội Thánh ở trong và ở chung quanh thành Ê-phê-sô, nhƣng không có 

Thần đạo Học đƣờng để đào tạo các vị Mục sƣ cho ông. Ông phải chọn một số tín 

đồ mà đặt lên làm Mục sƣ. Về sau, Giăng lãnh nhiệm vụ Mục sƣ của các chi hội 

ấy; dƣờng nhƣ ông đã qui tụ và huấn luyện một số đông ngƣời làm giáo sƣ và 

Truyền đạo để giúp việc mình. Hình nhƣ trong một cuộc lƣu hành, một số viên 

Truyền đạo của Giăng đã không đƣợc phép vào nhà thờ mà Đi-ô-trép làm chủ tọa; 

song Gai-út đã tiếp rƣớc họ. Khi trở về Ê-phê-sô, họ thuật lại truyện ấy trong nhà 

thờ do Sứ đồ Giăng lãnh đạo (câu 6). Lúc nầy, họ lại ghé thăm cùng một chỗ, đem 

theo thơ tín nầy cho Gai-út. 

"Đƣợc thạnh vƣợng trong mọi sự " (câu 2) Đây là lời của ngƣời rất thân cận với 

Đấng Christ cầu nguyện cho một tín đồ đƣợc phƣớc phần vật chất cũng nhƣ phần 

thiêng liêng. Đó là bằng cớ tỏ ra đối với Đấng Christ, nếu một ngƣời có của cải và 

lợi lộc đời nầy, thì chẳng phải là tội lỗi đâu. Rất ít là lúc thanh niên, Giăng cũng là 

một ngƣời khá giả. Nhƣng chính Giăng lại cảnh cáo chúng ta chớ yêu mến các vật 

trần gian nầy (IGi1Ga 2:15-17). 

Đê-mê-triu (câu 12) có lẽ là ngƣời đem thơ tín nầy. Đƣơng thời Phao-lô, có một 

ngƣời tên là Đê-mê-triu ở thành Ê-phê-sô (Cong Cv 19:24). Nếu là cùng một 

Đê-mê-triu, thì ngƣời cầm đầu bọn vô lại toan giết Phao-lô về sau đã trở thành một 

tín đồ rất đƣợc quí chuộng.  
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<BR 

Thơ Giu-Đe  

 

Sự bội đạo hầu gần  

Đạo (1) truyền cho các thánh một lần đủ cả (câu 3)  



Giu-đe. Có hai Giu-đe: Giu-đe, một trong 12 Sứ đồ (LuLc 6:16) và Giu-đe, em trai 

của Chúa (Mat Mt 13:55). Ngƣời ta thƣờng kể ông thứ hai (em Chúa) là tác giả thơ 

tín nầy. Chúng ta tự hỏi tại sao khi xƣng danh trong lời chào thăm, ông lại không 

nói rằng mình là bà con của Đức Chúa Jêsus? Có lẽ chính Đức Chúa Jêsus đã cấm 

các em trai Ngài lợi dụng mối liên quan phần xác của họ với Ngài. 

Các cháu nội của Giu-đe. Ông Eusèbe thuật lại rằng năm 96, khi Hoàng đế 

Domitien bắt bớ tín đồ Đấng Christ, hắn đã tìm kiếm những ngƣời thừa kế nƣớc 

của Đa-vít và truyền lịnh bắt các cháu nội của Giu-đe, em Đức Chúa Jêsus. Họ nói 

với Hoàng đế rằng mình là nông dân, sống nhờ bàn tay làm lụng khó nhọc, và 

"Nƣớc Đấng Christ không thuộc về thế gian nầy, song sẽ xuất hiện lúc tận thế, tức 

là lúc Ngài tái lâm trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết." 

Nơi và niên hiệu viết thơ tín nầy. Vì tình trạng mô tả trong thơ nầy giống nhƣ tình 

trạng mô tả trong thơ II Phi-e-rơ, nên khiến ta tƣởng rằng có lẽ thơ nầy gởi cho 

cùng những chi hội đã nhận thơ II Phi-e-rơ. Dựa vào IIPhi 2Pr 3:1, thì dƣờng nhƣ 

những chi hội nầy cũng là những chi hội đã nhận thơ I Phi-e-rơ và ở miền 

Tiểu-Á-tế-á (IPhi 1Pr IPhi1:1). Thơ nầy có lẽ viết vào khoảng 67 S.C.. Nó chậm 

đƣợc thừa nhận là thành phần của Kinh điển Tân Ƣớc, có lẽ vì lúc đầu nó không 

đƣợc lƣu hành rộng rãi (xem "Kinh điển Tân Ƣớc"). 

Cơ hội viết thơ nầy. Rõ ràng lắm, Giu-đe định viết một bức thơ dài hơn để giải 

luận tổng quát về Tin Lành cho nhóm chi hội nầy mà ông dƣờng nhƣ đặc biệt 

muốn dự phần chăn dắt (câu 3). Đang định vậy, thì hay tin có một tà giáo phát xuất 

và tàn phá Hội Thánh, nên ông phải vội vã gởi lời cảnh cáo nghiêm khắc nầy. Ông 

nói rất ngay thẳng về tánh cách của những kẻ dụ dỗ họ. 

Các giáo sƣ giả (câu 4-9). Những hình dung từ khủng khiếp mà Giu-đe dùng không 

chỉ về thế gian, song chỉ về một số thủ lãnh ở trong Hội Thánh (câu 4): "Chẳng tin 

kính" (câu 4); "Đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác" (câu 4); "Chối Đức 

Chúa Jêsus Christ" (câu 4); "Nhƣ thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, buông theo sự dâm 

dục và sắc lạ" (câu 7); "Khinh dể quyền phép rất cao" (câu 8); "Nói hỗn các đấng 

tôn trọng" (câu 8); "hễ điều gì không biết, thì khinh dể hết" (câu 10); "Cũng nhƣ 

con thú vật vô tri" (câu 10); "Theo đƣờng của Ca-in" (câu 11), tức là giết ngƣời 

(SaSt 4:3-8); "Gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am" (câu 11), là kẻ nói tiên tri 

thuê (Dan Ds 23:1-24:25 31:8, 16; KhKh 2:14); "bị hƣ mất về sự phản nghịch của 

Cô-rê" (câu 11), là bọn chống lại Môi-se (Dân số ký, đoạn 16); "Dấu vít trong đám 

tiệc anh em" (câu 12); "Ngƣời chăn chiên chỉ tƣởng nuôi mình cho no nê" (câu 12); 

"Đám mây không nƣớc" (câu 12); "Cây không có trái" (câu 12); "Sóng cuồng dƣới 

biển, sôi bọt ô uế của mình" (câu 13); "Sao đi lạc" (câu 13); "Những kẻ hay lằm 

bằm" (câu 16); "Hay phàn nàn" (câu 16); "Làm theo sự ham muốn mình" (câu 16); 

"Miệng đầy những lời kiêu căng" (câu 16); "Vì lợi mà nịnh hót ngƣời ta" (câu 16); 

"Hay nhạo báng" (câu 18); "Gây nên phe đảng" (câu 19); "Thuộc về tánh xác thịt" 

(câu 19); "Không có Đức Thánh Linh" (câu 19). 
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Những giáo sƣ nầy đã len lỏi vào (câu 4), nhƣng Giu-đe nói rằng chúng sẽ hiện ra 

"trong các thời kỳ sau rốt" (câu 18). Dầu nó trƣớc hết chỉ về một hạng ngƣời đặc 

biệt đƣơng thời Giu-đe, nhƣng có thể đó là đặc điểm tổng quát của toàn thể giáo sƣ 

giả, trải qua các thế kỷ, đã ở ngay trong Hội Thánh mà làm cho Hội Thánh bại 

hoại. Do đó, chúng làm cản trở công ơn cứu chuộc của Đấng Christ. Những ngƣời 

thông thạo Sử ký Hội Thánh đều biết rõ Hội Thánh đã bị bọn ngƣời nhƣ vậy làm 

hại là dƣờng nào! 

Các thiên sứ sa ngã (câu 6). Trong Kinh Thánh chỉ có câu nầy và thơ IIPhi 2Pr 2:4 

nói đến sự sa ngã của một số thiên sứ (KhKh 12:9 dƣờng nhƣ luận đến sự thất bại 

về sau của chúng). Có ngƣời tƣởng rằng đây là ngụ ý nói đến sách SaSt 6:1-5, tại 

đó "các con trai của Đức Chúa Trời" cƣới "con gái loài ngƣời" làm vợ. Có lẽ lắm, 

nó chỉ về một biến cố lâu đời hơn, tức là lúc Sa-tan cầm đầu một số thiên sứ loạn 

nghịch cùng Đức Chúa Trời. 

Mi-chen tranh đấu với ma quỉ (câu 9). Sách DaDn 10:13, 21 gọi Mi-chen là "một 

trong các quan trƣởng đầu nhứt," còn sách Khải Huyền 12:7; gọi Mi-chen là tƣớng 

lãnh của các thiên sứ; nhƣng chỉ có câu nầy gọi Mi-chen là "thiên sứ trƣởng". Sự 

an táng Môi-se đƣợc chép ở PhuDnl 34:5-7. Nhƣng ở đó không có nói đến việc 

Mi-chen "chống với" Sa-tan để "giành xác Môi-se." Origène nói rằng lời Giu-đe 

nói đây liên quan đến một đoạn của ngụy kinh nhan đề: "Sự thăng thiên của 

Môi-se," đã viết vào khoảng Đấng Christ giáng sanh; nhƣng ngày nay chỉ có một 

phần ngụy kinh ấy còn lại, mà phần còn lại thì không có đoạn nầy. Theo Origène, 

biến cố ấy đại khái nhƣ sau đây: "Khi Môi-se qua đời, thì Mi-chen và các thiên sứ 

trực thuộc lập tức đến tiếp đón linh hồn ông và an táng thân thể ông. Lập tức 

Sa-tan tố cáo Môi-se là kẻ sát nhân, vì ông đã giết một ngƣời Ai-cập, và nó cãi 

rằng ông không đáng đƣợc an táng. Mi-chen giận lắm, nhƣng tự cầm giữ mình, và 

để cho Đức Chúa Trời quở trách Sa-tan." Có lẽ Giu-đe nhờ những điển cứ khác mà 

biết biến cố nầy. Josèphe nói rằng Đức Chúa Trời giấu thi hài của Môi-se đi, kẻo 

dân chúng sẽ đặt lên làm thần tƣợng. Có lẽ Sa-tan muốn dùng thi hài ông cám dỗ 

dân Y-sơ-ra-ên vào vòng thờ lạy hình tƣợng. Giu-đe dùng biến cố nầy, thì dƣờng 

nhƣ xác chứng tánh cách lịch sử của nó. Nó dùng làm gƣơng răn chớ có "nói hỗn." 

Ngay đến thiên sứ trƣởng Mi-chen, là vị thọ tạo cao quí nhứt, cũng không nói hỗn 

với quỉ Sa-tan, là vị thọ tạo hƣ hoại hơn hết. 

Lời tiên tri của Hê-nóc (câu 14, 15). Cả Kinh Thánh chỉ có hai câu nầy nói đến lời 

tiên tri của Hê-nóc. Truyện tích ngắn ngủi của đời ông chép ở SaSt 6:18-24, song 

không có chép một lời nói nào của ông. Giu-đe trƣng dẫn lời của ngụy kinh nhan 

đề: "Sách của Hê-nóc," trứ tác khoảng 100 năm T.C.. Ngoài sách nầy ra, có lẽ 

trong vòng dân Do-thái còn có những truyền thoại thông thƣờng về lời giảng của 

Hê-nóc. Giu-đe có lẽ nhờ những điển cứ khác đáng tin cậy hơn mà biết chi tiết nầy. 

Rõ ràng lắm, ông kể đó là một lời thật do Hê-nóc nói ra. Nhƣ vậy, đang khi 

A-đam, tổ tông loài ngƣời còn sống, thì Hê-nóc (đồng thời với A-đam trong 300 
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năm) đã nói về sự tái lâm vị định (éventuel ) của Chúa cùng với các thiên sứ của 

Ngài, để thi hành sự phán xét loài ngƣời không vâng phục Ngài. Giu-đe xác nhận 

một đoạn trong "sách của Hê-nóc," thì không có nghĩa là ông đã xác nhận cả sách 

ấy. 

=================================== 

 

Khải Huyền  

Chung kết vĩ đại của truyện tích Kinh Thánh  

Một khúc ca khải hoàn  

Sự đắc thắng tối hậu của Đấng Christ  

Các từng trời mới và trái đất mới  

Sách Khải Huyền căn cứ trên bài giảng của Đấng Christ về những việc tƣơng lai, 

có chép ở Mat Mt 24:1-51; Mac Mc 13:1-37 và LuLc 21:1-38 hoặc nói rằng nó giải 

thích bài giảng ấy một cách tƣờng tận hơn. Sách Khải Huyền chứa rất nhiều thành 

ngữ mà Đức Chúa Jêsus đã dùng. Một vài hình bóng của nó dƣờng nhƣ lấy từ sách 

Ê-xê-chi-ên và sách Đa-ni-ên.  

Tác giả  

Là chính Đức Chúa Trời. Đó là lời quả quyết đầu tiên trong sách nầy. Chính Đức 

Chúa Trời đọc sách nầy qua Đấng Christ, bởi một thiên sứ, cho Giăng chép lại và 

gởi sách toàn vẹn cho Bảy Hội Thánh (KhKh 1:1). 

Một vài nhà phê bình duy lý kim thời thấy trong sách Khải Huyền chẳng có lời tiên 

tri đƣợc soi dẫn chi hết, nhƣng chỉ có "sự tƣởng tƣợng của tôn giáo đƣợc phô bày 

không hạn chế, và mặc lấy hình thức tƣởng là sự hiện thấy, song chẳng thật có nhƣ 

vậy." Chúng tôi chán ghét một ý kiến nhƣ vậy. 

Chúng tôi tuyệt đối tin rằng sách nầy tự nhận là cái gì, thì nó chính là cái đó; rằng 

nó mang ấn tín của Tác giả nó; rằng một vài đoạn của nó là kỳ diệu và quí báu hơn 

hết trong cả Kinh Thánh; rằng sự vĩ đại tuyệt vời của nó thành ra phần kết thích 

hợp hơn hết của cả truyện tích Kinh Thánh; rằng những sự hiện thấy vinh hiển của 

nó về công ơn cứu chuộc hoàn thành của Đấng Christ khiến nó thành ra con đƣờng 

chân chánh của Đức Chúa Trời đi thấu vào linh hồn ngƣời ta.  

Ngƣời đƣợc dùng làm tác giả  

Do truyền thoại rất vững chắc, ngay từ đời các Giáo phụ Hội Thánh, và theo sự 

phán đoán của đại đoàn thể tín đồ Đấng Christ, thì Sứ đồ Giăng, "môn đồ yêu quí," 

bạn thân thiết nhứt của Đức Chúa Jêsus ở trần gian nầy, tác giả sách Tin Lành 

Giăng, cũng chính là tác giả của sách Khải Huyền (1:1, 4, 9; 22:8; GiGa 21:20, 

24). Rõ ràng lắm, do lòng muốn làm mất giá trị của sách nầy, có ngƣời nêu ý kiến 

rằng ấy là một Giăng khác; song ý kiến nầy chẳng có căn cứ chi hết.  
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Niên hiệu  

Giăng đã bị đày ra đảo Bát-mô (KhKh 1:9). Theo truyền thoại về các Sứ đồ, thì 

việc nầy xảy ra trong cơn bắt bớ của Domitien, khoảng năm 95 S.C.. Năm sau (96 

S.C.), là năm đầu đời trị vì của Nerva, Giăng đƣợc thả ra và đƣợc phép trở về thành 

Ê-phê-sô. 

Sự dùng quá khứ ở đây ("đã ở trong đảo gọi là Bát-mô" -- 1:9) dƣờng nhƣ tỏ ra 

rằng dầu ông đƣợc các sự hiện thấy tại đảo Bát-mô, nhƣng sau khi đƣợc thả ra và 

trở về thành Ê-phê-sô, ông mới viết thành sách (khoảng năm 96 S.C.).  

Những sách vở luận về sách Khải Huyền  

Ngƣời nào nghiên cứu những án văn phong phú luận về sách Khải Huyền, thì sẽ 

chú ý tới điểm nầy: Một cách Hoàn Toàn Độc Đoán, nhiều ngƣời đã nêu lên ý kiến 

(họ không kể là ý kiến, song kể là lời quả quyết tuyệt đối) về nghĩa của cả những 

đoạn mầu nhiệm hơn hết, dƣờng nhƣ họ hiểu biết hết cả, và lời tuyên bố của họ 

giải quyết đƣợc vấn đề. Chúng tôi tƣởng rằng những ai muốn giải thích một sách 

nhƣ sách Khải Huyền nầy, thì tốt hơn nên có tinh thần khiêm cung và thành thực.  

Những cách giải thích  

Có nhiều cách giải thích sách Khải Huyền. Cách giải thích nào cũng mắc phải 

những sự khó khăn riêng. Bất cứ bản giải thích nào đƣợc thừa nhận, cũng còn 

những chi tiết cần phải gò bó đề đƣợc thích hợp với bản giải thích ấy. 

Nói sơ qua, thì có bốn loại hoặc phái giải thích, loại hoặc phái nầy khác với loại 

hoặc phái kia nhiều lắm. Họ thƣờng đƣợc gọi là "phái Quá khứ," "phái Lịch sử," 

"phái Tƣơng lai" và phái Duy linh." 

Phái giải thích "Quá khứ" cho rằng sách Khải Huyền liên quan đến thời kỳ trứ tác 

nó, tức là lúc Hội Thánh đấu tranh với đế quốc La-mã. 

Phái giải thích "Lịch sử" nói là sách Khải Huyền cốt để dự ngôn tình hình tổng 

quát của cả thời kỳ Lịch sử Hội Thánh, từ thời Giăng cho tới khi tận thế. Đó là một 

cảnh trạng, một loạt bức tranh phác họa các giai đoạn kế tiếp nhau và các đặc điểm 

trong cuộc đấu tranh của Hội Thánh cho tới khi đắc thắng chung kết. Đó là "Sự 

hiện thấy về các thời đại" hoặc là "Các bức tranh diễn tả những thời kỳ và biến 

chuyển trọng đại của Hội Thánh." 

Phái giải thích "Tƣơng lai" cho rằng phần lớn sách Khải Huyền chú trọng vào lúc 

Chúa tái lâm và lúc tận thế. 

Phái giải thích "Duy linh" hoàn toàn cho rằng các hình bóng trong sách Khải 

Huyền không chỉ về bất cứ biến cố nào trong lịch sử, -- hoặc các biến cố đƣơng 

thời Giăng, hoặc các biến cố lúc tận thế, hoặc các biến cố giữa hai khoảng đó. Trái 

lại, họ cho đó là một cách dùng tranh và lời lẽ đầy nghĩa bóng để hình dung các 

nguyên tắc trọng đại trong nền cai trị của Đức Chúa Trời áp dụng cho mọi thời đại. 

Cứ xét theo ý nghĩa hiển nhiên hơn hết của lời lẽ trong sách Khải Huyền, thì chúng 

tôi tƣởng rằng cách giải thích giản dị, rõ ràng, tự nhiên, và hợp lý hơn hết chính là 
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dung hòa phái "Lịch sử" với phái "Tƣơng lai." Có sự hiện thấy mô tả những biến 

cố trọng đại và đặc điểm của lịch sử Hội Thánh; có sự hiện thấy dự ngôn những 

biến chuyển trọng đại của ngày sau rốt; có sự hiện thấy có lẽ liên quan đến cả hai, 

-- cái thứ nhứt có lẽ làm hình bóng và dự ngôn về cái thứ hai. 

Các hình bóng của sách Khải Huyền và dòng Lịch sử Hội Thánh tƣơng đồng lạ 

lùng đến nỗi một trong những mục đích của sách nầy chắc là để dự ngôn Lịch sử 

Hội Thánh. 

Lại nữa, trong sách Khải Huyền nầy có rất nhiều điều liên quan đến kỳ sau rốt, nên 

bất cứ bản giải thích nào cũng phải kể đến kỳ sau rốt.  

Sách chia làm hai phần  

KhKh 1-1:3:22 "Những việc nay hiện có" (1:19), tức là những việc xảy ra đƣơng 

thời Giăng. Bảy bức thơ gởi cho Bảy Hội Thánh luận về tình hình đƣơng lúc ấy. 

Theo một phƣơng diện, đó là phần mở đầu cho phần chính của sách theo sau, tức 

là: 

4:1-22:21: "Những việc sau sẽ đến" (1:1, 19; 4:1), gồm thời gian từ lúc ấy cho tới 

ngày sau rốt.  

1:1-3 -- "Sự mặc thị " những điều sẽ xảy đến  

Đó là tên sách nầy tự đặc cho nó: Một sự khải thị, hoặc lộ thiên cơ, hoặc cho biết 

những việc tƣơng lai (1:1, 19; 4:1). Nhƣ vậy, ngay trong lời đầu tiên, sách Khải 

Huyền đã hiển nhiên có tánh cách dự ngôn. Nó viết ra cốt để bày tỏ tƣơng lai, và 

phác họa dòng lịch sử cùng số phận của Hội Thánh.  

Đây là một sách rất thực tế  

Dầu là một sách rất mầu nhiệm, chứa nhiều điều chúng ta không hiểu, song nó 

cũng chứa nhiều điều mà chúng ta thật hiểu rõ. 

Gắn vào các hình bóng mầu nhiệm của sách Khải Huyền, chúng ta thấy một vài lời 

cảnh cáo bổ ích hơn hết và một vài lời hứa quí báu hơn hết trong cả Kinh Thánh. 

Chắc hẳn Giăng cũng không hiểu một vài điều ông đã thấy và viết. Chắc Đức Chúa 

Trời nhứt định rằng một vài sự hiện thấy chỉ đƣợc rõ nghĩa khi lịch sử vén màn trải 

qua các thời đại. Tuy nhiên, linh hồn của Giăng rung động, và ông vui mừng, hớn 

hở khôn xiết khi mải nghĩ về những cảnh trạng mình đã thấy. 

Khi thì bày tỏ chân lý giản dị hơn hết, khi thì dùng những hình bóng thần bí hơn 

hết, sách Khải Huyền chứa sự lạc quan thuần túy cho con cái Đức Chúa Trời, nhiều 

lần quả quyết với chúng ta rằng ta đƣợc Ngài che chở, và bất cứ điều gì xảy ra, ta 

cũng có sự sống hạnh phƣớc vô tận đang đợi chờ mình. 

Khi thì trình bày cảnh tƣợng ở dƣới đất, khi thì trình bày cảnh tƣợng ở trên trời, 

Khải Huyền cũng là sách nói về "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời," thỉnh thoảng 

đối chiếu sự hỉ lạc của ngƣời đƣợc cứu chuộc với sự thống khổ của kẻ bị hƣ mất. 

Ôi! Trong thế hệ hờ hững và không kính thờ Đức Chúa Trời nầy, chúng ta cần 
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đƣợc nhắc cho nhớ hai tình trạng khác nhau đó là dƣờng nào!  

Thái độ đối với sách Khải Huyền  

Nhiều nhà văn, hoặc nhà Truyền đạo, hoặc ngƣời khác, sử dụng sách Khải Huyền 

hoặc những ý tƣởng đặc biệt của họ về sách Khải Huyền một cách thái quá. Vì cớ 

đó, ít ra là một phần nào, lại có ngƣời hoàn toàn không đụng tới sách Khải Huyền. 

Cả hai thái độ nầy sai lạc. Không nên xao lãng sách Khải Huyền, và cũng không 

nên tôn nó quá cao hơn các quyển khác trong Kinh Thánh. Nhƣng chắc rằng sách 

Khải Huyền đáng chiếm đƣợc một phần khả quan trong sự học hỏi và tôn sùng của 

tín đồ Đấng Christ; nó sẽ ban thƣởng lớn lao cho tín đồ nào làm nhƣ vậy.  

Bối cảnh của sách Khải Huyền  

Những sự hiện thấy đã đƣợc ban cho và sách đã đƣợc viết ra trong ánh lửa đỏ thiêu 

các thánh tuận đạo. Hội Thánh đã đƣợc 66 tuổi, đã lớn lên phi thƣờng, đã và đang 

trải qua những cơn bắt bớ khủng khiếp. 

30 năm trƣớc khi Giăng viết sách Khải Huyền, tín đồ đã bị bắt bớ lần đầu tiên, do 

tay Hoàng đế Néron (64-67 S.C.). Trong cơn bắt bớ nầy, vô số tín đồ đã bị đóng 

đinh vào thập tự giá, hoặc bị quăng cho thú dữ cắn xé, hoặc bị tẩm nhiên liệu vào 

áo xống mà thiêu cho đến chết, trong khi Néron cƣời ha hả trƣớc tiếng kêu thƣơng 

quằn quại của những ngƣời đờn ông, đờn bà đang bốc cháy. Trong cơn bắt bớ của 

Néron, Phao-lô và Phi-e-rơ đã bỏ mình vì Chúa. 

Cuộc bắt bớ thứ hai do Hoàng đế Domitien (95-96 S.C.). Nó ngắn ngủi, nhƣng ác 

liệt vô cùng. Trên 40 ngàn tín đồ đã bị tra khảo và giết chết. Trong cơn bắt bớ nầy, 

Giăng bị đày ra đảo Bát-mô (1:9). Khi Đức Chúa Trời ban những sự hiện thấy 

trong sách Khải Huyền, thì cơn bắt bớ nầy đang diễn ra. 

Cơn bắt bớ thứ ba theo gần liền sau đó, và do tay Hoàng đế Trajan (năm 98 S.C.). 

Giăng đã sống sót trong hai cơn bắt bớ trƣớc, và bây giờ sắp trải qua cơn bắt bớ 

thứ ba của đế quốc La-mã đang cố gắng tiêu trừ đạo Đấng Christ. Đó là những 

ngày tối tăm của Hội Thánh. Nhƣng sẽ còn những ngày tối tăm hơn nữa. 

Chẳng những có sự bắt bớ từ bên ngoài, song chính ở nội bộ, Hội Thánh cũng bắt 

đầu có những dấu hiệu hƣ hoại và bội đạo. 

Rõ ràng lắm, Đức Chúa Trời ban những sự hiện thấy nầy để làm cho Hội Thánh 

vững vàng, ngõ hầu đối phó với những ngày khủng khiếp gần xảy đến.  

"Phƣớc cho kẻ đọc " (1:3) 

Cùng kẻ nghe và giữ theo những lời trong sách nầy! Sách nầy mở đầu nhƣ vậy đó, 

và nó cũng kết thúc nhƣ vậy đó (22:7). Chính Đức Chúa Trời đã phán lời nầy. Lời 

hứa nầy dành cho sự đọc riêng một mình và sự nghe đọc trƣớc hội chúng trong nhà 

thờ. Đƣơng thời ấy, các sách phải chép bằng tay, rất hiếm và rất mắc tiền. Để hiểu 

biết Kinh Thánh, phần lớn ngƣời ta phải nhờ nghe đọc và nghe giảng dạy trong nhà 

thờ. Sự phát minh máy in ngày nay và sự phân phát Kinh Thánh chữ in cho rất 
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nhiều ngƣời, thì chẳng làm tiêu mất nhu cầu và giá trị của sự thƣờng xuyên bày 

giải Lời Đức Chúa Trời trong các cuộc nhóm họp ở nhà thờ. 

Đức Chúa Trời định rằng Lời Ngài phải chiếm địa vị trọng yếu trong các cuộc 

nhóm họp ở nhà thờ khi ấy, ngày nay và luôn mãi. Kinh Thánh là phƣơng tiện duy 

nhứt mà Đức Chúa Trời tuyển định để giữ cho Hội Thánh trung thành với sứ mạng 

của mình. 

Nếu ngay từ ban đầu, các thủ lãnh Hội Thánh chú ý đến lời cảnh cáo nguyên thủy 

nầy, thì Hội Thánh có lẽ đã đƣợc cứu khỏi sự hƣ hoại khủng khiếp mà mình phải 

chuốc lấy trải qua các thời đại. Chúng tôi chẳng bao giờ hết ngạc nhiên vì giới lãnh 

đạo Hội Thánh ngày nay chỉ thừa nhận Lời Đức Chúa Trời một cách hữu danh vô 

thực trong các cuộc nhóm họp ở nhà thờ. Thật ra Lời Đức Chúa Trời đáng phải là 

chính trái tim của các cuộc nhóm họp ấy.  

1:4-8 -- Lời chào thăm Bảy Hội Thánh  

Tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi, và 

Lao-đi-xê. 

Bảy đô thị nầy nối liền nhau bởi một đại lộ hình tam giác, và đƣợc nêu tên theo thứ 

tự địa dƣ, bắt đầu từ Ê-phê-sô, đi chừng 100 dặm về phía Bắc tới Bẹt-găm, rồi lại 

đi về phía Đông-nam tới Lao-đi-xê, cách Ê-phê-sô chừng 100 dặm về phía Đông. 

"Xứ A-si" (câu 1:4) là một tỉnh La-mã ở miền Tây của Tiểu-Á-tế-á, và ngày nay 

thuộc lãnh thổ Thổ-nhĩ-kỳ. Ê-phê-sô là đô thị trọng yếu nhứt, còn Bẹt-găm là thủ 

đô chánh trị. 

Có nhiều chi hội ở "xứ A-si". Những chi hội gọi là "Bảy Hội Thánh" đây chắc là 

mấy trung tâm trọng yếu trong các địa hạt liên hệ, là những đô thị then chốt cho 

chức vụ Mục sƣ của Giăng ở cả vùng nầy. 

Chỉ thành Ê-phê-sô đƣợc nêu tên ở chỗ khác trong lịch sử Tân Ƣớc. Thi-a-ti-rơ 

đƣợc nói đến là quê hƣơng của Ly-đi (Cong Cv 16:14); Lao-đi-xê đã nhận một bức 

thơ của Phao-lô (CoCl 4:13-16), nhƣng thơ nầy nay đã thất lạc. Còn 4 chi hội kia 

không đƣợc ghi nhắc ở chỗ nào khác trong Tân Ƣớc, chắc là Hội nhánh do chức vụ 

của Phao-lô tại thành Ê-phê-sô. 

Bản đồ số 59  

Con số "Bảy"  

Sách Khải Huyền đƣợc cấu tạo chung quanh một hệ thống số "bảy". Bảy bức thơ 

gởi cho Bảy Hội Thánh (đoạn 1-3) bảy cái ấn và bảy ống loa (đoạn KhKh 4:11) 

bảy bát (đoạn 15, 16) bảy chơn đèn (1:12, 20) bảy ngôi sao (1:16, 20) bảy vị thiên 

sứ (1:20) bảy vị thần (1:4) Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt (5:6) bảy ngọn đèn 

(4:5) bảy tiếng sấm (10:3-4) con rồng sắc đỏ có bảy đầu và bảy mũ triều thiên 

(12:1) con thú giống nhƣ con beo có bảy đầu (13:1) con thú sắc đỏ sậm có bảy đầu 

(17:3, 7) bảy hòn núi (17:9) bảy vua (17:10). 

Suốt cả Kinh Thánh, con số "bảy" hoàn toàn dễ thấy. Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. 
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Chế độ Lê-vi của Cựu Ƣớc đƣợc xây dựng trên một chu kỷ (cycle ) những con số 

"bảy." 

Giê-ri-cô sụp đổ sau khi bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn, đi vòng quanh vách thành 

trong bảy ngày, và đến ngày thứ bảy, thì đi vòng quanh bảy lần. Na-a-man dầm 

mình bảy lần dƣới sông Giô-đanh. 

Kinh Thánh bắt đầu với bảy ngày sáng tạo và chấm dứt với một sách gồm những 

số "bảy" liên quan đến số phận chung cuộc của muôn vật thọ tạo. 

Số "bảy" đƣợc Đức Chúa Trời ƣa thích lắm. Có bảy ngày trong một tuần lễ. Âm 

nhạc có bảy cung. Cái mống có bảy màu sắc. 

Vì số "bảy" thƣờng đƣợc dùng và theo cách dùng số "bảy," ta chắc rằng nó có một 

ý nghĩa cao hơn giá trị của nó nhƣ một con số. Về hình bóng, ngƣời ta cho rằng nó 

tƣợng trƣng cho ý niệm về sự toàn vẹn, một đơn vị, sự đầu dẫy, toàn bộ.  

Bảy "phƣớc" của sách Khải Huyền  

Trong sách nầy có bảy lần chép: "Phƣớc cho...!" Chúng ta không biết con số nầy 

do định ý hay là do tình cờ. 

"Phƣớc cho kẻ đọc lời tiên tri nầy!" 

"Phƣớc cho những ngƣời chết, là ngƣời chết trong Chúa!" (14:13). 

"Phƣớc cho kẻ tỉnh thức" (chờ Chúa tái lâm)! (16:15). 

"Phƣớc thay cho những kẻ đƣợc mời đến dự tiệc cƣới Chiên Con!" (19:9) 

"Phƣớc thay và thánh thay, những kẻ đƣợc dự phần về sự sống lại thứ nhứt!" 

(20:6). 

"Phƣớc thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!" (22:7). 

Phƣớc thay cho những kẻ giặt áo mình!" (22:14).  

Ý nghĩa của những con số khác  

Có những con số khác đƣợc dùng một cách khiến ta nghĩ rằng chính nó là một lời 

nói có ý nghĩa vƣợt quá giá trị của nó nhƣ một con số. Đây là một vài con số ấy: 

3: Dấu hiệu đặc biệt của Đức Chúa Trời bằng con số. 

4: Dấu hiệu đặc biệt của cõi thiên nhiên, của muôn loài thọ tạo bằng con số. 

7:3 cộng với 4: Dấu hiệu đặc biệt chỉ về toàn bộ. 

12:3 lần 4: Dấu hiệu đặc biệt của dân Đức Chúa Trời. 

10: Dấu hiệu đặc biệt của quyền lực trần gian.  

"Đấng hiện có, đã có và còn đến " (1:4) 

Bổn tánh của Đức Chúa Trời còn đến đời đời: Đó là một trong những điểm mà 

sách nầy nhấn mạnh. 

"Đấng hằng sống đời đời " (4:10). 

"Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, trƣớc đã có, nay hiện có, sau còn đến" 

(4:8). 

"Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt" (21:6; 
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22:13). 

"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng Toàn năng, 

phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga" (1:8). 

Ta là Đấng trƣớc hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta 

sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ" (1:17, 18). 

Trong một thế giới mà các đế quốc dấy lên và sụp đổ, mọi vật chết và qua đi, 

chúng ta đƣợc nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời không có sự thay đổi, không có thời 

gian, và hằng có đời đời. Ngài hứa rằng bổn tánh Ngài có thể đƣợc truyền cho 

chúng ta; rằng cũng nhƣ Ngài và bởi ân điển Ngài, chúng ta không bị Tử thần làm 

hại, song có thể cứ sống mãi mãi. Ta sống đời đời, hƣởng tuổi thanh niên bất diệt. 

Thực sự nầy cho đời ta có ý nghĩa quí báu biết bao! Các thánh đồ đƣơng thời ấy 

phải tuận đạo đã đƣợc yên ủi biết bao!  

"Đức Chúa Jêsus Christ. .. làm Chúa của các vua " (1:5) 

Lời nầy chứng quyết rằng Ngài là Bá chủ không hạn chế của thế giới. Không phải 

dƣờng là nhƣ vậy luôn luôn. Nhiều vua đã đố thách và còn cứ đố thách Đấng 

Christ một cách táo tợn, om sòm, vô liêm sỉ. Cả đến ngày nay, nhiều quỉ sứ của địa 

ngục còn đi dọc ngang trên mặt đất, cai trị loài ngƣời. Nhƣng chắc chắn chúng sẽ 

bị đoán phạt. 

Nƣớc mà xƣa kia Sa-tan cống hiến và Đấng Christ từ chối, thì Ngài vẫn chiếm 

đƣợc, nhƣng theo phƣơng pháp của Ngài, chớ không theo phƣơng pháp của Sa-tan. 

Những ngƣời đƣợc cứu chuộc trong mọi thời đại, tức là các linh hồn ở Ba-ra-đi và 

các thánh nay còn sống, đang móng chờ ngày vui sƣớng ấy. Nó sẽ đến chắc chắn 

nhƣ buổi sáng vậy. Đấng Christ ngự trên ngôi, cả khi tình hình dƣờng nhƣ tối tăm 

hơn hết. Chúng ta chớ bao giờ quên điều đó.  

"Đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta " (1:16) 

Chúng ta đƣợc cứu bởi Huyết Đấng Christ: đó lại là một điểm khác mà sách nầy 

nhấn mạnh. 

"Ngài đã lấy Huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những ngƣời thuộc về mọi 

chi phái... " (5:9). 

"Chúng đã thắng nó (Sa-tan) bởi Huyết Chiên Con" (12:11). 

"Đó là những kẻ... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con" (7:14). 

"Phƣớc thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi "Cây Sự Sống!" 

(22:14). 

Có những nhà trí thức khô khan chống lại tƣ tƣởng đó. Nhƣng đó là một sự dạy dỗ 

liên tiếp của Kinh Thánh, đƣợc Tân Ƣớc nhấn mạnh nhiều lần. Nó cảm động lòng 

chúng ta biết bao! Vì cớ nó, chúng ta sẽ kính mến và thờ lạy Ngài là dƣờng nào trải 

qua các thời đại vô tận của cõi đời đời!  

Ngài "đáng đƣợc sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng " (1:6) 
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Sách nầy đầy dẫy những lời ca tụng, ngợi khen Đức Chúa Trời. 

"Chúa đáng đƣợc vinh hiển, tôn quí và quyền lực" (4:11). 

"Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh 

đều thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con đời 

đời vô cùng!" (5:13; 7:10, 12). 

"Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! 

Hỡi Vua của muôn đời, đƣờng lối Ngài là công bình và chơn thật!" (15:3). 

"Ha-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời 

chúng ta... Ha-lê-lu-gia!... Ha-lê-lu-gia!... Ha-lê-lu-gia! Chúa là Đức Chúa Trời 

chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, 

tôn vinh Ngài" (19:1-7). 

Bốn con sanh vật, 24 trƣởng lão, muôn triệu thiên sứ và vô vàn ngƣời đƣợc cứu 

chuộc từ mọi dân tộc, cất tiếng nhƣ đại dƣơng gầm thét, làm cho Thiên đàng vang 

lừng khúc ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Tại sao trong các nhà thờ chúng ta không 

có nhƣ vậy? Tại sao không để cho tín đồ HÁT thánh ca?  

"Kìa, Ngài đến giữa những đám mây! " (1:7) 

Sự tái lâm của Chúa cũng lại là một đề mục chánh yếu của sách nầy. 

"Mọi mắt sẽ thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy" (1:7). 

"Các ngƣơi khá bền giữ... cho tới chừng Ta đến" (2:25). 

"Ta sẽ đến nhƣ kẻ trộm" (3:3). 

"Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngƣơi có" (3:11). 

"Kìa, Ta đến nhƣ kẻ trộm. Phƣớc cho kẻ tỉnh thức!" (16:15). 

"Kìa, Ta đến mau chóng" (22:7). 

"Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thƣởng theo với Ta" (22:12). 

"Phải, Ta đến mau chóng" (22:20). 

Sự tái lâm của Chúa là một trong những lời đầu tiên của sách nầy. Và là lời cuối 

cùng của sách nầy lời Giăng cầu xin Ngài "Hãy đến." 

Đấng Christ sắp tái lâm. Sự tái lâm của Ngài là kết cuộc vĩ đại của lịch sử loài 

ngƣời. Ngài sẽ ngự đến trên đám mây, có quyền năng và vinh hiển. Cả thế giới sẽ 

thấy Ngài. Một ngày sầu thảm, kinh khiếp cho mọi ngƣời đã chối bỏ Ngài. Một 

ngày vui mừng khôn xiết cho những kẻ thuộc về Ngài. 

Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã phán những điều đó nhiều lần (Mat Mt 13:42, 50; 

24:30, 51; 25:30; 26:64; LuLc 21:25-28). Sách Cong Cv 1:9, 11 chép rằng Đức 

Chúa Jêsus ngự lên trời trong một đám mây, và "cũng sẽ trở lại nhƣ cách... Ngài 

lên trời vậy." 

Gần 2000 năm đã trôi qua, mà Ngài vẫn chƣa tái lâm. Nhƣng đối với bối cảnh của 

cõi đời đời, thì 1000 năm chỉ nhƣ một ngày. Một ngày kia, Ngài sẽ ngự đến thình 

lình. Đức Chúa Jêsus ngự đến lần thứ nhứt nhằm thì giờ chỉ định. Và Ngài sẽ tái 

lâm nhằm thì giờ đã định trong chƣơng trình của Ngài. 
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"Thì giờ đã gần rồi" (KhKh 1:3). Sách Khải Huyền mở đầu nhƣ vậy đó. Và nó 

cũng kết thúc nhƣ vậy đó (22:10). Có thể gần hơn là chúng ta vẫn suy nghĩ.  

1:9-20 -- Đấng CHRIST ở Giữa Hội Thánh  

"Bát-mô" (1:9) là đảo mà Giăng bị đày tới trong cơn bắt bớ do tay Hoàng đế 

Domitien, và là nơi Giăng nhận đƣợc những sự hiện thấy nầy. Nó ở biển Égée, 

cách thành Ê-phê-sô chừng 60 dặm về phía Tây-nam, và cách thành A-thên chừng 

150 dặm về phía Đông. Nó dài 10 dặm và rộng 6 dặm, có nhiều đá và không có cây 

cối. 

"Ngày của Chúa" (1:10;), rõ ràng là "ngày thứ nhứt trong tuần lễ" (Cong Cv 20:7; 

ICo1Cr 16:2), là ngày các tín đồ nhóm họp để thờ phƣợng Chúa và kỷ niệm sự 

sống lại của Chúa. Ngày thứ bảy đƣợc giữ để kỷ niệm công cuộc sáng tạo thể nào, 

thì cũng một thể ấy, ngày thứ nhứt đƣợc biệt riêng để khiến trí óc loài ngƣời đời 

đời nhớ truyện tích Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết, nhớ ngày quan trọng 

hơn hết trong cả lịch sử, nhớ biến cố duy nhứt làm cho đời ngƣời có ý nghĩa. 

"Đƣợc Đức Thánh Linh cảm hóa" (KhKh 1:10; 4:2; 17:3; 21:10); đây dƣờng nhƣ 

có nghĩa là các quan năng của ông đã hoàn toàn bị Thánh Linh Đức Chúa Trời 

chiếm lấy.  

"Hãy chép " (1:11) 

Đó là lịnh của tiếng từ trời truyền xuống. 

"Điều ngƣơi thấy, hãy chép vào một quyển sách" (1:11). 

"Hãy chép lấy những sự ngƣơi đã thấy" (1:19). 

Hãy viết cho... Ê-phê-sô." "Hãy viết cho... Si-mẹc-nơ." "Hãy viết cho... Bẹt-găm." 

"Hãy viết cho... Thi-a-ti-rơ" "Hãy viết cho ... Sạt-đe" "Hãy viết cho... 

Phi-la-đen-phi." "Hãy viết cho... Lao-đi-xê" (2:1, 8, 12, 18 13:1, 7, 14). 

"Hãy viết lấy: Từ rày, phƣớc thay cho những ngƣời chết trong Chúa!" (14:13). 

"Hãy chép: Phƣớc thay cho những ngƣời đƣợc mời đến dự tiệc cƣới Chiên Con!" 

(19:9). 

Nhƣ vậy, đã nhiều lần đƣợc nhấn mạnh mẽ hết sức rằng chính Đức Chúa Trời 

truyền lịnh chép sách Khải Huyền nầy, và chính Ngài bảo cho Giăng biết đúng 

phải chép những gì.  

Sự hiện thấy về Đấng Christ (1:13-18) 

Cầm thiên sứ của các Hội Thánh trong tay Ngài. 

Tóc Ngài trắng nhƣ tuyết. Mắt Ngài nhƣ ngọn lửa. 

Mặt Ngài nhƣ mặt trời. Chơn Ngài nhƣ đồng đánh bóng. 

Tiếng Ngài phán nhƣ tiếng nƣớc lớn. 

Miệng Ngài thò ra thanh gƣơm bén hai lƣỡi. 

Cứu Chúa nhu mì của các sách Tin Lành bây giờ hiện ra với Hội Thánh Ngài dƣới 

hình trạng đó; và cùng với Hội Thánh, Ngài đã thắt lƣng để giao tranh. Ngài là một 
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Chiến sĩ, một Đấng Toàn thắng, đối địch với những quân thù chí tử và hùng mạnh. 

Hình trạng Ngài khuyến khích Hội Thánh hãy tin cậy tài lãnh đạo của Ngài. Đó 

cũng là một lời nghiệm khắc và nhiệt thành cảnh cáo Hội Thánh Ngài (đang có dấu 

hiệu hƣ hoại và bội đạo càng ngày càng hơn) rằng Ngài sẽ chẳng dung thứ sự phân 

tâm hoặc bất trung.  

Các thiên sứ (1:20) 

Các thiên sứ dự phần quan trọng trong sự trình diễn cảnh trạng của những sự hiện 

thấy và trong sự chép sách nầy. 

Một thiên sứ đọc sách nầy cho Giăng chép (1:2; 22:16). 

Trong số Bảy Hội Thánh, thì mỗi Hội Thánh có một thiên sứ (1:20; 2:1; v.v...). 

Một thiên sứ chú ý đến quyển sách đóng ấn (5:2). 

Muôn vàn thiên sứ hát khen ngợi Chiên Con (5:11). 

Bốn thiên sứ đƣợc ban cho quyền phép để làm hại trái đất (7:1-4). 

Một thiên sứ đóng ấn cho những ngƣời đƣợc chọn (7:1-4). 

Các thiên sứ sắp mình xuống trƣớc mặt Đức Chúa Trời (7:11). 

Một thiên sứ đƣợc dùng trong sự đáp lại lời cầu nguyện của các thánh đồ (8:3-5). 

Bảy thiên sứ thổi bảy ống loa (8:6, 7 v.v...). 

Một thiên sứ của vực sâu làm vua của đạo quân châu chấu (9:11). 

Bốn thiên sứ đƣợc cởi trói cùng 200 triệu lính mã kỵ ở bờ sông Ơ-phơ-rát (9:15, 

16). 

Một thiên sứ cầm quyền sách mở ra và báo cáo kỳ sau rốt (10:1, 2, 6). 

Mi-chên cùng các thiên sứ trực thuộc giao chiến với con rồng và các thiên sứ của 

nó (12:7). 

Một thiên sứ bay đi rao báo Tin Lành cho các nƣớc (14:6). 

Một thiên sứ khác bay đi rao báo sự suy sụp của Ba-by-lôn (14:8). 

Một thiên sứ tuyên án phạt những kẻ theo Con Thú (14:9, 10). 

Một thiên sứ rao báo mùa gặt của trái đất (14:15). 

Một thiên sứ rao báo mùa hái nho của trái đất (14:18, 19). 

Bảy thiên sứ cầm bảy tai vạ sau cùng (15:1). Một thiên sứ rao báo sự đoán phạt 

Ba-by-lôn (17:1, 5). 

Một thiên sứ lại rao báo sự suy sụp của Ba-by-lôn (18:2). 

Một thiên sứ dự phần đánh cho Ba-by-lôn một đòn chí tử (18:21). 

Một thiên sứ cầm đầu sự hủy diệt Ba-by-lôn (19:17). 

Một thiên sứ xiềng xích Sa-tan lại (20:1, 2). 

Một thiên sứ chỉ cho Giăng thấy thành Giê-ru-sa-lem mới (21:9). 

12 thiên sứ gác 12 cổng thành Giê-ru-sa-lem mới (21:19). 

Một thiên sứ cấm Giăng thờ lạy mình (22:9). 

Nhƣ vậy, trong sách Khải Huyền nầy, có 27 lần nói đến sự hoạt động của các thiên 

sứ. Trong nguyên văn, chữ "thiên sứ" nghĩa là "sứ giả." Theo nhƣ Kinh Thánh đã 
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dùng, thì chữ nầy phần nhiều ứng dụng cho các thân vị siêu nhiên của thế giới vô 

hình, dùng làm sứ giả hầu việc Đức Chúa Trời hoặc quỉ Sa-tan. 

Các thiên sứ xuất hiện rất nhiều trong cuộc đời Đức Chúa Jêsus. Suốt cả Kinh 

Thánh có nói nhiều về các thiên sứ. 

Một số ngƣời cho rằng "thiên sứ" của các Hội Thánh (2:1, v.v...) là những sứ giả 

do các Hội Thánh gởi tới thăm Sứ đồ Giăng ở đảo Bát-mô, hoặc là Mục sƣ của các 

Hội Thánh ấy, hoặc là thiên sứ bảo vệ các Hội Thánh ấy, hoặc là đại diện thiên 

thƣợng của các Hội Thánh ấy. 

Do sự dắt dẫn của Đức Chúa Trời, trong bảy bức thơ nầy, Giăng diễn tả Thiên 

đàng nhận xét giá trị của các Hội Thánh trên mặt đất thể nào.  

2:1-3:22-- Thơ gởi cho bảy Hội Thánh  

Mỗi thơ gồm cả sách Khải Huyền, và có một sứ điệp ngắn ngủi đặc biệt cho mỗi 

Hội Thánh. Chúng tôi đoán rằng sách Khải Huyền đã chép thành bảy bản, và gởi 

tới mỗi thành một bản. Nhƣ vậy, mỗi Hội Thánh chẳng những có thể đọc biết Chúa 

đánh giá chính mình, song còn có thể đọc biết Chúa đánh giá các Hội Thánh khác 

nữa. Cả đến ngày nay, các chi hội cũng có thể nhờ những bức thơ nầy mà tự đánh 

giá mình.  

Tánh chất của các Hội Thánh  

Hai Hội Thánh rất tốt: Si-miệc-nơ và Phi-la-đen-phi. 

Hai Hội Thánh rất xấu: Sạt-đe và Lao-đi-xê. 

Ba Hội Thánh vừa tốt, vừa xấu: Ê-phê-sô, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ. 

Hai Hội Thánh tốt, là Si-miệc-nơ và Phi-la-đen-phi, gồm những ngƣời thuộc giai 

cấp thấp thỏi và đang chịu bắt bớ. 

Hai Hội Thánh xấu, là Sạt-đe và Lao-đi-xê, gồm những ngƣời thuộc giai cấp cầm 

quyền; họ có tiếng là tín đồ Đấng Christ, nhƣng sống nhƣ ngƣời ngoại đạo. 

Hội Thánh Ê-phê-sô dạy đạo chánh thống, nhƣng đã mất lòng kính mến ban đầu. 

Hội Thánh Bẹt-găm theo tà giáo, nhƣng vẫn trung thành với Danh Đấng Christ. 

Hội Thánh Thi-a-ti-rơ theo tà giáo, dung thứ Giê-sa-bên, nhƣng có thêm lòng sốt 

sắng.  

Tà giáo  

Nó liên quan đến tội "tà dâm" và tội "ăn thịt cúng thần tƣợng" (2:20). Dâm dục thật 

là một phần trong sự thờ lạy thần tƣợng, và đƣợc nhìn nhận là thích hợp với những 

buổi lễ ngoại đạo. Bọn tăng nữ của tà thần Đi-anh và của những tà thần giống nhƣ 

vậy đều là kỵ nữ. 

Đó là một vấn đề rắc rối cho Hội Thánh dân ngoại từ lúc ban đầu. Bức thông điệp 

của các Sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem gởi cho Hội Thánh dân ngoại gần 50 năm trƣớc 

(Công vụ các sứ đồ, đoạn 15), dầu có tánh chất khoan hồng, song cũng dứt khoát 

nhấn mạnh rằng tín đồ phải tránh xa những hành động phóng túng liên quan đến sự 
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thờ lạy thần tƣợng. 

Trong thời gian ấy, vô số ngƣời ngoại đạo đã trở thành môn đồ Đấng Christ và đã 

đem một số ý niệm cũ của mình vào trong đạo mới. 

Sự quyến rũ theo nhục dục trong cuộc thờ lạy nữ thần Đi-anh đã đánh mạnh vào 

bổn tánh loài ngƣời; những kẻ quen với sự quyến rũ ấy chẳng dễ từ bỏ nó đâu. Lẽ 

tự nhiên, họ tìm đủ cách để dung hòa những thói tục ngoại đạo đó với đạo Đấng 

Christ. Nhiều kẻ tự nhận là giáo sƣ đạo Đấng Christ, tự coi là đƣợc Đức Chúa Trời 

soi dẫn, song lại binh vực quyền tự do dự phần những thói tục hủ hoại của đạo thờ 

thần tƣợng. 

Tại Ê-phê-sô, toàn thể các Mục sƣ Cơ-đốc-giáo loại trừ bọn giáo sƣ đó. Nhƣng tại 

Bẹt-găm và Thi-a-ti-rơ, dầu chúng tôi chẳng nghĩ rằng phần đông Mục sƣ giảng 

dạy nhƣ vậy, song họ dung thứ bọn giảng dạy nhƣ vậy trong hàng ngũ của mình. 

Bảy thơ nầy rập theo một mẫu: 

Mở đầu: "Nầy là lời phán của Đấng..." và "Ta biết công việc ngƣơi..." 

Kết thúc: "Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh..." và 

"Kẻ nào thắng..."  

"Nầy là lời phán của Đấng. .." 

Tỏ ra một phƣơng diện của bổn tánh Ngài có liên quan đến mỗi Hội Thánh. 

Với Hội Thánh Ê-phê-sô lớn lao và mạnh mẽ, song đã mất lòng sốt sắng: 

"Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu..." 

Với Hội Thánh Si-miệc-nơ nghèo nàn, đang chịu đau đớn và bắt bớ: 

"Nầy là lời phán của Đấng chết rồi mà đã sống lại..." 

Với Hội Thánh Bẹt-găm đang dung thứ bọn giáo sƣ dạy sự hủ hoại: 

"Nầy là lời phán của Đấng có thanh gƣơm nhọn hai lƣỡi..." 

Với Hội Thánh Thi-a-ti-rơ đang thêm lòng sốt sắng, nhƣng dung thứ Giê-sa-bên: 

"Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt nhƣ ngọn lửa..." 

Với Hội Thánh Sạt-đe có tiếng là sống, mà thật là chết: 

"Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời..." 

Với Hội Thánh Phi-la-đen-phi không có tên tuổi trong đô thị, nhƣng trung tín: 

"Nầy là lời phán của Đấng... mở thì không ai đóng đƣợc..." 

Với Hội Thánh Lao-đi-xê đang hâm hẩm: 

"Nầy là lời phán của Đấng làm chứng thành tín, chơn thật..."  

"Ta biết công việc ngƣơi " 

Với Hội Thánh Ê-phê-sô: "Ta biết công việc ngƣơi, sự khó nhọc ngƣơi, sự nhịn 

nhục ngƣơi." 

Với Hội Thánh Si-miệc-nơ: "Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngƣơi." 

Với Hội Thánh Bẹt-găm: "Ta biết nơi ngƣơi ở, đó là ngôi của quỉ Sa-tan." 

Với Hội Thánh Thi-a-ti-rơ: "Ta biết công việc ngƣơi, lòng yêu thƣơng ngƣơi, đức 

tin ngƣơi,... lòng nhịn nhục ngƣơi." 



Với Hội Thánh Sạt-đe: "Ta biết công việc ngƣơi ngƣơi có tiếng là sống, nhƣng mà 

là chết." 

Với Hội Thánh Phi-la-đen-phi: "Ta biết công việc ngƣơi... ngƣơi... đã giữ đạo Ta." 

Với Hội Thánh Lao-đi-xê: "Ta biết công việc của ngƣơi; ngƣơi không lạnh, cũng 

không nóng."  

"Kẻ nào thắng. .." 

Tại Ê-phê-sô: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống." 

Tại Si-miệc-nơ: "Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai." 

Tại Bẹt-găm: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đƣơng giấu kín." 

Tại Thi-a-ti-rơ: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho kẻ ấy ngôi sao mai." 

Tại Sạt-đe: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ không xóa tên ngƣời khỏi sách sự sống." 

Tại Phi-la-đen-phi: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời 

Ta." 

Tại Lao-đi-xê: "Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta."  

"Ai có tai, hãy nghe " 

Bức thơ nào cũng kết thúc nhƣ vậy, dƣờng nhƣ Chúa cảnh cáo các Hội Thánh rằng 

họ thận trọng về lời Ngài phán với mình đó, thì tốt hơn. 

Đoạn 2: 1-7 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô 

Ê-phê-sô, mẫu hội của các chi hội xứ A-si, dân số 225.000 ngƣời, là thủ đô và 

trung tâm thƣơng mại của xứ A-si. Miễu thờ nữ thần Đi-anh tại đó là một trong bảy 

kỳ quan của thế giới. 

Tại đó, 40 năm trƣớc, Phao-lô đã làm việc đƣợc thành công hơn hết (54-57 S.C.); 

có vô số ngƣời trở lại tin theo Đấng Christ đến nỗi sau thời gian rất ngắn, Hội 

Thánh đã trở nên một ảnh hƣởng mạnh nhứt trong đô thị, và một Hội Thánh có 

danh tiếng nhứt trên thế giới. 

Ngƣời ta nói rằng sau khi Phao-lô qua đời, thì Ti-mô-thê để hầu hết thì giờ ở tại 

Ê-phê-sô, và tuận đạo tại đó trong cơn bắt bớ của Domitien, tức là cơn bắt bớ đã 

khiến cho Sứ đồ Giăng bị đày ra đảo Bát-mô. 

Lúc cao tuổi, Sứ đồ Giăng ở tại Ê-phê-sô. Nếu ông không tích cực hành chức Mục 

sƣ, thì vì cớ tuổi tác và rốt lại, vì là Sứ đồ của Đấng Christ còn sống sót, chắc ông 

cũng có ảnh hƣởng lớn nhứt trong vòng các Mục sƣ. Theo một phƣơng diện, 

Ê-phê-sô là chính Hội Thánh của Giăng. Tại đó, ông đã viết năm quyển sách cho 

Tân Ƣớc: sách Tin Lành, ba thơ tín và sách Khải Huyền. 

Có ba thơ tín của Phao-lô liên quan đến công việc Chúa tại Ê-phê-sô: thơ Ê-phê-sô, 

các thơ I và II Ti-mô-thê. Và ngƣời ta cho rằng hai thơ tín của Phi-e-rơ và thơ tín 

của Giu-đe có lẽ đã đƣợc lƣu hành trƣớc nhứt tại vùng nầy. 

Ê-phê-sô ở vào khoảng giữa đƣờng từ Giê-ru-sa-lem đến La-mã, và gần là trung 

tâm địa dƣ của đế quốc La-mã. Lúc sanh tiền của Giăng, nó đã trở thành gần nhƣ 

trung tâm địa dƣ và nhân số của tín đồ Đấng Christ trên thế giới. 



Khoảng 10 năm sau khi Giăng qua đời, Hoàng đế Trajan sai Pline tới miền A-si để 

điều tra xem có nên bắt bớ tín đồ Đấng Christ chăng? Pline gởi phúc trình cho 

Trajan rằng tín đồ Đấng Christ đông đúc quá, đến nỗi các miễu thờ tà thần gần nhƣ 

bỏ hoang. 

Trong nhiều đô thị của miền nầy, các chi hội Tin Lành rất đông đúc, gồm nhiều 

phần tử có thế lực, và Ê-phê-sô là chi hội trọng yếu nhứt. 

Từ Lễ Ngũ Tuần, là sanh nhật của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, tới nay đã đƣợc 66 

năm. Khắp mọi nơi, Hội Thánh đã phát triển hết sức lớn mạnh. Song các dấu hiệu 

bại hoại đã bắt đầu lộ ra. Chúng tôi cho rằng đó là một trong các lý do đòi hỏi có 

sách Khải Huyền.  

"Hội Thánh Ê-phê-sô " (2:1) 

Hội Thánh nầy có từ trƣớc thời ngƣời ta quen xây cất nhà thờ. Họ phải nhóm họp ở 

tiền đàng, nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào có thể nhóm họp. Họ không có một đại 

giáo đƣờng trung ƣơng, song có nhiều, có lẽ hàng trăm hội chúng nhỏ, mỗi hội 

chúng có Mục sƣ riêng lãnh đạo. Tuy nhiên, thơ nầy gởi cho "Hội Thánh 

Ê-phê-sô." (Nên dịch là: "Hội Thánh tại Ê-phê-sô.") Nhƣ vậy, có nhiều hội chúng, 

song chỉ có một Hội Thánh.  

"Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu " (2:1) 

Đó là biểu hiệu về quyền phép của Ngài. Có lẽ cốt để gợi ý cảnh cáo rằng Hội 

Thánh đã quá kiêu hãnh vì uy tín của mình, đã khoe khoang về những cái chẳng 

ích lợi bao nhiêu cho sứ mạng chân chánh của mình.  

Những Sứ đồ giả (2:2) 

Rõ ràng lắm, đây là những kẻ tự nhận đã quen biết Đấng Christ và đƣợc Ngài ban 

cho quyền dạy dỗ; họ cố gắng dung hòa sự phóng túng hủ hoại của đạo thờ thần 

tƣợng với đạo thuần túy của Đấng Christ. 

Ngƣời ta cho rằng "đảng Ni-cô-la" (2:6) là một phái binh vực rằng sự hoang dâm là 

một cách sống thích hợp. 

Các giáo sƣ giả nầy đã gây nhiều rắc rối, khó khăn trong Hội Thánh. Dƣờng nhƣ 

toàn thể các Mục sƣ tại Ê-phê-sô kiên nhẫn và vững vàng chống lại sự dạy dỗ của 

chúng; vì cớ đó, Chúa khen ngợi họ (2:2, 3).  

"Đã bỏ lòng kính mến ban đầu " (2:4, 5) 

Đó là tội lỗi của họ. Lòng sốt sắng của họ đối với Đấng Christ đã nguội đi. Họ 

không còn kính mến Ngài nhƣ trƣớc nữa. Họ đã hóa ra lãnh đạm, phân tâm; chƣa 

hâm hẩm nhƣ Hội Thánh Lao-đi-xê (3:16), nhƣng đang tiến theo hƣớng đó. Tình 

trạng nầy làm đau lòng Đấng Christ. Vì cớ đó, họ bị quở trách thấm thía, và Ngài 

cảnh cáo họ hãy ăn năn (2:5) bằng không, "chơn đèn của họ sẽ bị cất khỏi chỗ nó." 

Và thật đã có nhƣ vậy, vì vị trí thành Ê-phê-sô ngày nay hoang vu.  
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"Cây sự sống " (2:7) 

Chúa hứa ban "trái cây sự sống" cho những ai thắng đƣợc sức quyến rũ của tà giáo 

và sự tự nhiên cám dỗ theo phóng túng xác thịt và khoái lạc trần tục. 

Dầu Hội Thánh Ê-phê-sô đã tiêu mất, song lời hứa ban trái cây sự sống vẫn còn 

hiệu lực cho những cá nhân đắc thắng, bất cứ họ thuộc về Hội Thánh nào.  

Khảo cổ học và thành Ê-phê-sô  

Thành Ê-phê-sô đã đƣợc đào bới bởi J.T. Wood (1869-1873), bởi nhân viên Anh 

quốc Bảo tàng viện (1904-1905), và bởi một phái đoàn Áo quốc (1894-1930). 

Họ đã phám phá đƣợc di tích miễu thờ nữ thần Đi-anh, cùng di tích của rạp hát, nơi 

đám dân làm loạn đã hội họp (Cong Cv 19:29). 

Họ cũng tìm thấy di tích một nhà tắm La-mã, xây toàn bằng cẩm thạch, có nhiều 

phòng: phòng hơi nƣớc, phòng lạnh, phòng để nằm ngả nghiêng; đó là bằng cớ tỏ 

ra sự xa hoa, mỹ lệ của đô thị nầy. 

Họ cũng tìm thấy một miễu thờ trong có tƣợng của Hoàng đế Domitien, ngƣời đã 

tự xƣng là "Đức Chúa Trời," đã đày Giăng ra đảo Bát-mô, và đã bắt bớ tín đồ Đấng 

Christ đang khi những sự hiện thấy của sách Khải Huyền nầy đƣợc ban cho Giăng.  

KhKh 2:8-11 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ  

Đây là Hội Thánh đang chịu đau đớn. Không có lời quở trách nào, toàn là lời yên 

ủi từ ái. 

Si-miệc-nơ cách Ê-phê-sô chừng 50 dặm về phía Bắc, là một đô thị mỹ lệ khác 

thƣờng, xây dựng trên một vũng biển đẹp đẽ. Nó là địch thủ ngang hàng với Ê-phê- 

sô, và lại hãnh diện vì theo truyền thoại, nó là nơi sanh trƣởng của Homère.  

Đƣơng thời ấy, vị Giám mục tại Si-miệc-nơ, là ông Polycarpe yêu quí. Irénée, 

ngƣời đã trò chuyện với Polycarpe, nói rằng Sứ đồ Giăng đã cử Polycarpe làm 

Giám mục tại Si-miệc-nơ. Hội Thánh nầy gồm những ngƣời nghèo, không có số 

đông hoặc uy tín nhƣ Hội Thánh Ê-phê-sô. Họ "nghèo khổ" nhƣng lại "giàu có," 

trái với Hội Thánh Lao-đi-xê, tuy "giàu có" nhƣng lại "nghèo ngặt" (3:17). 

"Đấng chết rồi mà đã sống lại" (Nên dịch là: "Mà nay đang sống.") (2:8) 

Đối với những ngƣời đang tuận đạo, lời trên đây nhắc họ nhớ rằng Ngài đã chịu 

điều họ sắp phải chịu, và cũng nhƣ Ngài, chẳng bao lâu họ sẽ Sống Đời Đời Vô 

Cùng.  

"Hoạn nạn trong mƣời ngày " (2:10) 

Đây có lẽ chỉ về một cơn bắt bớ ngắn ngủi. Hoặc có lẽ chỉ về cơn bắt bớ của Trajan 

sắp bắt đầu, trong đó Ignace tuận đạo; có lẽ cơn bắt bớ nầy đã làm hại Hội Thánh 

Si-miệc-nơ rất nặng nề. Hoặc "mƣời ngày" có lẽ chỉ bóng về mƣời cơn bắt bớ do 

các Hoàng đế La-mã.  

"Mũ triều thiên của sự sống " (2:10) 
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Trong thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Chúa hứa ban cho "trái cây sự sống" (2:7). 

Trong thơ gởi cho Hội Thánh Sạt-đe, Chúa hứa giữ tên trong "Sách Sự Sống" 

(3:5). Trong thơ gởi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ đây, Chúa hứa cho "mũ triều thiên 

của sự sống" và cho "chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai" (2:11; 21:8). 

Dầu những lời hứa nầy ban cho các cá nhân đắc thắng, song Si-miệc-nơ, với tƣ 

cách một thành, đã đƣợc Chúa ban cho một mũ triều thiên: Nó tồn tại trải qua mọi 

thế kỷ, và hiện nay là đô thị lớn nhứt miền Tiểu-Á-tế-á, 200.000 dân, và tên mới là 

Izmir.  

2:12-17 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm  

Đây là một Hội Thánh trung thành với Danh Đấng Christ, thậm chí chịu tuận đạo 

(2:13), nhƣng dung chịu bọn giáo sƣ giả, có lẽ cùng một loại với bọn giáo sƣ giả ở 

thành Ê-phê-sô. Tuy nhiên, toàn thể các Mục sƣ ở Ê-phê-sô đứng vững chống bọn 

giáo sƣ giả, còn các Mục sƣ ở Bẹt-găm dầu chẳng theo tà giáo, song lại dung chịu 

bọn dạy tà giáo trong hàng ngũ của mình. Tà giáo ấy là tín đồ Đấng Christ có 

quyền phóng túng theo hành vi hủ hoại của ngƣời ngoại đạo . 

Đối với một Hội Thánh dƣờng ấy, dầu Chúa khen ngợi họ vì trung thành với Danh 

Ngài, song Ngài cũng tự giới thiệu cùng họ là "Đấng có thanh gƣơm nhọn hai 

lƣỡi." Tốt hơn là hãy coi chừng. Hội Thánh của Chúa dung chịu sự phóng túng tội 

lỗi, thì Chúa sẽ chẳng đẹp lòng đâu.  

Thành Bẹt-găm.  

Cách Si-miệc-nơ chừng 50 dặm về phía Bắc; là thủ đô chánh trị của" xứ A-si;" một 

trung tâm văn nghệ; một trung tâm chánh yếu của nền văn hóa Hy-lạp; nổi tiếng vì 

có thƣ viện 200.000 cuốn sách, chỉ kém thƣ viện của thành A-léc-xan-đơ-ri. Giấy 

da chiên (Parchemin tốt hơn giấy chỉ thảo (papyrus ) của Ai-cập bội phần, đã đƣợc 

chế tạo ở Bẹt-găm. Khi một vua Ai-cập ganh tị vì Bẹt-găm nổi tiếng về phƣơng 

diện văn nghệ, và cấm chở giấy chỉ thảo tới Bẹt-găm, thì dân thành này bèn chế tạo 

đƣợc một thứ giấy riêng, đặt tên cho nó dựa theo tên thành Bẹt-găm (Trong tiếng 

Hy-lạp, chữ "giấy da chiên" viết và đọc gần nhƣ chữ "Bẹt-găm".) Thành Bẹt-găm 

nay vẫn, tồn tại 13.000 dân, và tên mới là Bergah.  

"Ngôi của quỷ Sa-tan " (2:13) 

Bẹt-găm là một trung tâm thờ lạy hoàng đế La-mã, tại đó họ dâng hƣơng trƣớc 

tƣợng hoàng đế ấy cũng nhƣ dâng cho Đức Chúa Trời vậy. Tín đồ Đấng Christ 

thƣờng phải chết vì không chịu làm điều đó. Cũng có một bàn thờ đồ sộ cho thần 

Jupiter, và một miễu hữu danh thờ Esculape, thần y-khoa mà họ thờ dƣới hình thức 

con rắn, là một tên của Sa-tan. Ngoài ra, Bẹt-găm còn là thành trì của các giáo sƣ 

thuộc thành Ba-la-am và phái Ni-cô-la. Nhƣ vậy, nó gọi là"ngôi của quỷ Sa-tan" vì 

là trung tâm đạo thờ thần tƣợng và tội ác. 

Lại nữa, Sa-tan sắp bắt bớ tín đồ ở Si-miệc-nơ (2:10), nhƣng đã khởi sự bắt bớ họ 
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tại Bẹt-găm (2:13), vì An-ti-ba phải tuận-đạo rồi.  

"Đạo Ba-la-am " (2:14) 

Trong sách Dan Ds 25:1-18, có chép thể nào dân Y-sơ-ra-ên đã thông dâm với đám 

phụ nữ Ma-đi-an, và ở 31:16 có chép rằng họ làm nhƣ vậy vì theo lời Ba-la-am xui 

giục. Cho nên tại Bẹt-găm, bọn theo tục lệ ngoại đạo đã len lỏi vào hàng ngũ tín đồ 

Đấng Christ và đã xui giục họ dự phần hoang dâm trong sự thờ lạy thần tƣợng, đều 

đƣợc đặt cho biệt hiệu Ba-la-am. Rõ ràng lắm, có rất nhiều ngƣời theo chúng.  

" Ma-na đƣơng giấu kín " (KhKh 2:17) 

Những kẻ nào thắng sự cám dỗ buông theo khoái lạc tội lỗi, thì Chúa hứa ban cho 

họ " Ma-na đƣơng giấu kín," " hòn sỏi trắng " và " một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy 

không ai biết đến." " ma-na đƣơng dấu kín " có lẽ là trái cây sự sống (22:2) "tên 

mới" có thể chỉ về một hình thức sanh tồn làm cho ta thỏa mãn hơn mọi sự ta từng 

nếm biết, hoặc từng mơ tƣởng trong đời này (xem trang 856). "Trắng" (xem trang 

855).  

2:18-29 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ  

Đây là Hội Thánh thỏa hiệp. Họ có một vài điểm tốt. Họ nổi tiếng vì có "lòng yêu 

thƣơng, đức tin, sự hầu việc trung tín và lòng nhịn nhục." Họ đang thêm lòng sốt 

sắng," và công việc sau rốt... còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa"(2:19). -- Thật 

khác hẳn Hội Thánh Ê-phê-sô "đã bỏ lòng kính mến ban đầu" (2:4). 

Song cũng nhƣ Hội Thánh Bẹt-găm, họ dung thứ bọn giáo sƣ giả; và tệ hại hơn 

nữa, họ để cho Giê-sa-bên tồn tại với mình.  

Giê-sa-bên là ai? (2:20-24) 

Thi-a-ti-rơ nổi tiếng vì có miễu tráng lệ thờ Artémis, một tên khác của nữ thần 

Đi-anh. Ngƣời ta cho rằng Giê-sa-bên có thể là một bậc phụ nữ cao sang sùng kính 

Đi-anh, có tài làm thủ lãnh, đƣợc nhiều ngƣời quyền thế trong thành theo mình; 

dầu đƣợc hấp dẫn theo chánh nghĩa ngày càng phát triển của đạo Đấng Christ và 

liên kết với Hội Thánh, nhƣng bà nầy vẫn hăng hái nhấn mạnh rằng mình có quyền 

dạy bảo và thực hành sự phóng túng theo nhục dục, lại tự nhận là đƣợc sự soi dẫn 

để dạy bảo nhƣ vậy. 

Bà gọi là "Giê-sa-bên" vì cũng nhƣ Giê-sa-bên, vợ quỉ quái của A-háp đã đem mọi 

sự gớm ghiếc trong cuộc thờ lạy tà thần Át-tạt-tê vào nƣớc Y-sơ-ra-ên (I Các Vua, 

đoạn 16), bà đem các hành vi xấu xa nhƣ vậy vào trong Hội Thánh Đấng Christ. 

Và giới thủ lãnh Hội Thánh vẫn dung chịu bà. 

Không phải hết thảy Mục sƣ ở Thi-a-ti-rơ đã nhìn nhận sự dạy bảo của bà. Nhƣng 

họ muốn có tinh thần tự do và nghĩ rằng bà có thể dự phần dắt đem cả thành về tin 

nhận Danh Đấng Christ, nên đã đón tiếp bà vào trong Hội Thánh và nhìn nhận bà 

là bạn đồng liêu. 
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Chúa lấy đó làm phiền lòng lắm. Trong một lời quở trách thấm thía, Ngài tự giới 

thiệu với họ là "Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt nhƣ ngọn lửa, và chơn nhƣ đồng 

sáng" (2:18). Tình trạng một Hội Thánh nhƣ vậy chẳng phải là chuyện chơi đâu!  

"Điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan " (2:24) 

Đây là lần thứ ba chép đến Sa-tan trong bảy thơ nầy. Tại Si-miệc-nơ, nó xô tín đồ 

vào khám tù (2:9, 10). Tại Bẹt-găm, là "ngôi" của quỉ Sa-tan, nó đang bắt bớ Hội 

Thánh, và dùng giáo sƣ giả làm cho Hội Thánh bại hoại (2:13, 14). Tại Thi-a-ti-rơ 

đây, sự dạy dỗ của Giê-sa-bên đƣợc kể là "điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan" (2:24). 

Lại nữa, nó đƣợc ghi chép là kẻ thù của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi (3:9).  

"Ngôi sao mai " (2:28) 

Chúa hứa ban Ngôi Sao Mai cho những "kẻ nào thắng." Chính Đức Chúa Jêsus là 

Ngôi Sao Mai (22:16). Một lời tiên tri thƣợng cổ về Đấng Mê-si xƣng Ngài là 

"Một Ngôi Sao" (Dan Ds 24:17). Bởi trung tín chớ không phải bởi thỏa hiệp, Hội 

Thánh sẽ đạt tới bậc lãnh đạo chân chánh và chung hƣởng vinh quang đời trị vì của 

Đấng Christ.  

KhKh 3:1-6 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Sạt-đe  

Đây là Hội Thánh "chết," chỉ "có tiếng là sống." Nhƣng "có mấy ngƣời chƣa làm ô 

uế áo xống mình" (3:4). Chúa ngụ ý phán rằng trừ "có mấy ngƣời," còn Hội Thánh 

nầy sắp bị xóa khỏi sổ sách trên Thiên đàng (3:5). 

Với một Hội Thánh dƣờng ấy, Đấng Christ tự giới thiệu là Đấng có quyền năng để 

xóa họ khỏi sổ Thiên đàng, vì Ngài "có bảy vì thần" (3:1). Nhằm thế kỷ thứ 6 T.C., 

dƣới đời trị vì của Croésus, Sạt-đe là một đô thị giàu có và hùng mạnh bậc nhứt thế 

giới. Đƣơng thời đế quốc La-mã, nó vẫn còn là một đô thị hữu danh. Việc thành 

nầy trở lại cùng Đấng Christ, dầu phần lớn chỉ là bề ngoài, cũng đã có ảnh hƣởng 

sâu xa đến cả vùng ấy.  

"Bảy vì thần " (3:1) 

"Bảy vì thần" cùng chung chào thăm các Hội Thánh (1:4). 

Chính Đấng Christ đọc bảy bức thơ cho Giăng chép (1:19). 

Nhƣng mỗi bức thơ lại là lời phán của Đức Thánh Linh (Trong nguyên văn, các 

chữ "Thần" và Thánh Linh" là một) (2:7 v.v...). 

"Bảy vì thần " ở trƣớc ngôi (4:5). 

Bảy mắt của Chiên Con là bảy vì thần (5:6). 

Bảy vì thần dƣờng nhƣ chỉ về hành động đầy đủ (số 7) của Đức Thánh Linh, là 

Thần của Đấng Christ, Thần của Đức Chúa Trời, -- Ngài là Thần duy nhứt có 

quyền phép đầy trọn. Bảy vì thần chỉ về hình thức Đấng Christ hành động trong 

Hội Thánh Ngài và với Hội Thánh Ngài, trong thời kỳ ở giữa sự hiện đến thứ nhứt 

và sự hiện đến thứ hai của Ngài.  
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"Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta " (3:4) 

Trong sự hiện thấy, "đầu và tóc" của Đức Chúa Jêsus "trắng" nhƣ tuyết (1:14). 

Kẻ nào thắng sẽ đƣợc mặc áo "trắng" (3:5). 

Các công dân của Thiên đàng sẽ đƣợc mặc áo "trắng" (3:18). 

24 vị trƣởng lão mặc áo "trắng" (4:4). 

Các thánh tử đạo mặc áo dài "trắng" (6:11). 

Muôn vàn ngƣời đƣợc cứu chuộc mặc áo dài "trắng" (7:9). 

Áo đƣợc phiếu "trắng" trong Huyết Chiên Con (7:14). 

Chúa sẽ cƣỡi ngựa "bạch" mà ngự đến (19:11). 

Đạo binh của Ngài bận áo "trắng" và cỡi ngựa "bạch" (19:14). 

Mọi sự nầy có thể là chỉ một cách nói bóng. Nó có thể gợi ý về tánh chất thân thể 

vinh hiển của chúng ta. Đức Chúa Trời ở trong sự sáng không ai đến gần đƣợc 

(ITi1Tm 6:16). Khi Đức Chúa Jêsus Hóa hình, thì áo xống Ngài cũng trắng (Mac 

Mc 9:3).  

"Sách Sự Sống " 

"Ta sẽ không xóa tên ngƣơi khỏi sách sự sống" (KhKh 3:5). 

Những kẻ theo con thú đều không có tên trong sách sự sống (13:8; 17:8). 

Những kẻ nào không có tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa (20:12, 

15). 

Chỉ những kẻ nào đƣợc ghi tên trong sách sự sống mới đƣợc ở Thiên đàng (21:27). 

Đa-ni-ên (DaDn 12:1) và Ma-la-chi (MaMl 3:16) có nói đến các sổ ghi chép ở 

Thiên đàng.  

KhKh 3:7-13 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi  

Đây là một Hội Thánh thấp thỏi nhƣng trung tín. Không có làm bộ hoặc mong ƣớc 

cai trị cả thành. Họ thỏa lòng vì treo gƣơng sống nhƣ Đức Chúa Jêsus giữa một xã 

hội ngoại đạo hƣ hoại. Họ yêu mến Lời Đức Chúa Trời và quyết định vâng giữ Lời 

ấy. Họ đƣợc Chúa hết lòng thƣơng mến, và không bị Ngài quở trách một lời nào.  

"Ta đã mở. .. một cái cửa không ai đóng đƣợc " (3:8) 

Đức Chúa Trời đã cảnh cáo các chi hội Ê-phê-sô và Sạt-đe chớ có khoe khoang địa 

vị quyền thế của mình. Đây, Ngài khuyên chi hội Phi-la-đen-phi chớ có ngã lòng vì 

mình chẳng có địa vị gì trong thành ấy; bởi chƣng trong công việc của Đức Chúa 

Trời, Ngài chẳng nhờ cậy uy tín trần gian đâu.  

"Giữ ngƣơi khỏi giờ thử thách " (3:10) 

Chúa bảo chi hội Si-miệc-nơ rằng họ sẽ phải chịu bắt bớ (2:10). Đây, với chi hội 

Phi-la-đen-phi, Chúa hứa gìn giữ họ khỏi sự đau đớn (3:10). Cả hai chi hội nầy 

trung tín với Chúa. Đức Chúa Trời chẳng đối xử với mọi ngƣời cùng một cách, 

song Ngài đối xử với mỗi ngƣời theo cách Ngài biết là tốt nhứt, vƣợt quá trí hiểu 
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của chúng ta, cho đến khi ta tới Thiên đàng.  

"Danh mới " (3:12) 

"Tên mới" (2:17) mà "ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến" dƣờng nhƣ chỉ về 

những sự vui mừng mầu nhiệm sẽ thực hiện trên Thiên đàng. Đây, kẻ nào thắng sẽ 

đƣợc mang Danh mới của Cứu Chúa (3:12). Đó là một dấu hiệu về quyền sở hữu, 

về quyền công dân. Cũng một thể ấy, những kẻ theo Con thú phải mang dấu của 

chủ họ (13:16, 17). Mỗi ngƣời chúng ta thuộc về Chúa hay là về Con thú. 

Phi-la-đen-phi, vẫn còn là một đô thị thạnh vƣợng, có chừng 15.000 dân, trong số 

đó, nhiều ngƣời tin theo Đấng Christ.  

3:14-22 -- Thơ gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê  

Đây là chi hội hâm hẩm. Lao-đi-xê là một trung tâm ngân hàng, kiêu hãnh vì mình 

giàu có. Thành nầy mỹ lệ vì có những miễu thờ và rạp hát nguy nga. Nó nổi tiếng 

vì chế tạo thứ áo quí giá bằng lông chiên đen bóng láng và vì có trƣờng y khoa chế 

một thứ thuốc bột chữa mắt. Có lẽ do đó mà thơ nầy đã dùng những chữ "giàu có," 

"áo" và "thuốc xức mắt" (3:17, 18).  

"Nhả ngƣơi ra khỏi miệng Ta " (3:16) 

Đây là một lời khá mạnh mẽ tỏ sự bất mãn và bất bình. Do lời nầy, ta nghĩ rằng 

Đấng Christ thích sự chống đối tỏ tƣờng hơn sự hâm hẩm. Lao-đi-xê thật đã bị nhả 

ra khỏi miệng Chúa. Ngày nay nó là một vị trí hoang vu.  

"Ta đứng ngoài cửa mà gõ " (3:20) 

Một bức tranh kỳ lạ. Một Hội Thánh của Đấng Christ mà chính Đấng Christ lại Đ-

NG NGOÀI xin cho vào. Một phần nào, đó là thực trạng của nhiều Hội Thánh 

ngày nay: Họ nhơn Danh Đấng Christ mà hoạt động, nhƣng rõ ràng lắm, chỉ cốt để 

các vị lãnh đạo đƣợc lợi lộc và vẻ vang, còn Đấng Christ thì ít đƣợc ai biết đến.  

"Ngồi với Ta trên ngôi Ta " (3:21) 

Ấy là chung hƣởng với Đấng Christ sự vinh hiển của Nƣớc Ngài. Thơ nào cũng 

nhắc rằng ơn phƣớc chung kết chỉ dành cho những kẻ Thắng; điều nầy dƣờng nhƣ 

ngụ ý rằng nhiều ngƣời bắt đầu đi đƣờng Đấng Christ, song đã ngã dọc đƣờng bởi 

cách nầy hoặc cách khác. 

Si-miệc-nơ và Phi-la-đen-phi, hai thành có Hội Thánh tốt, ngày nay còn là những 

đô thị phồn thạnh, Sạt-đe và Lao-đi-xê, hai thành có Hội Thánh xấu, thì ngày nay 

là những vị trí hoang vu, chẳng có ngƣời ở.  

Ý nghĩa hình bóng của Bảy Hội Thánh  

Có lẽ Bảy Hội Thánh nầy đã đƣợc lựa chọn để đại diện cho một số nhiều Hội 

Thánh của thế hệ ấy. Có lẽ theo nhiều trình độ, Bảy Hội Thánh nầy làm hình bóng 

về các Hội Thánh của mọi thế hệ, ở các giai đoạn chân lý và bội đạo khác nhau, 
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phàm nhân hóa vì các cổ phong trần tục theo nhiều bậc khác nhau; mỗi Hội Thánh 

phần lớn là tác phẩm của các vị thủ lãnh, có những tỷ lệ thủ lãnh trung tín và thánh 

đồ trung tín khác nhau. Đáng thƣơng thay, nhiều chi hội pha trộn Hội Thánh với 

thế gian, chân lý với tà giáo. 

Có ngƣời cho rằng Bảy Hội Thánh, theo thứ tự trình bày sau trƣớc và theo thứ tự vị 

trí chung quanh khu tam giác địa lý, đại diện cho bảy thời đại kế tiếp nhau của 

Lịch sử Hội Thánh. Có lẽ là nhƣ vậy, song chính sách Khải Huyền chẳng có chỗ 

nào nói nhƣ vậy. Chúng tôi tƣởng tốt nhứt là đừng nên quá độc đoán về một lời 

giải thích thể ấy. 

Nói sơ lƣợc, các thời kỳ trọng đại của Lịch sử Hội Thánh thƣờng đƣợc tóm tắt nhƣ 

sau nầy: 

Hội Thánh bị bắt bớ: Ba thế kỷ đầu tiên 

Hội Thánh của đế quốc: Thế kỷ thứ 4 và thứ 5. 

Hội Thánh của Thủ lãnh kia: Thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 16. 

Hội Thánh Cải chánh: Thế kỷ thứ 16 cho tới ngày nay. 

Chúng tôi không dám nói Bảy Hội Thánh nầy có thể là khuôn mẫu dự ngôn về tình 

trạng trên đây cho tới mực nào. Tuy nhiên, xem xét tất cả Lịch sử Hội Thánh từ lúc 

khởi đầu cho tới ngày nay, thì hình thức mà đạo Đấng Christ có tổ chức đƣợc trình 

bày hiển nhiên hơn hết cho thế giới, trong hầu hết thời gian đạo Ngài có ở thế giới 

nầy, chính là CHẾ Độ THỦ LÃNH kia. Tất cả sự tệ hại, gian ác trong Bảy Hội 

Thánh hợp lại hầu nhƣ cũng chƣa đủ để làm hình bóng về những sự khủng khiếp 

và gớm ghiếc do chế độ Thủ lãnh kia đã biến đổi và lạm dụng đạo Đấng Christ.  

4:1-11-- Sự hiện thấy về Ngôi của Đức Chúa Trời  

Đây bắt đầu phần dự ngôn của sách Khải Huyền. 

"Những việc nay hiện có" (1:19) đã đƣợc mô tả trong bảy bức thơ gởi cho Bảy Hội 

Thánh, luận về tình hình Hội Thánh đƣơng thời ấy. 

"Điều sau nầy phải xảy đến" (4:1) là đề mục từ đây trở đi, có liên quan đến lịch sử 

và số phận của Hội Thánh. 

Có ngƣời cho rằng Hội Thánh đƣợc biến hóa ở chỗ nầy. Có lẽ nhƣ vậy. Song trong 

sách Khải Huyền không chỗ nào nói nhƣ vậy. Đó chỉ là một ý kiến, và phải đƣợc 

nêu lên nhƣ một ý kiến, chớ không nhƣ một sự dạy dỗ minh bạch của Kinh Thánh.  

Ngôi của Đức Chúa Trời (4:2, 3) 

Khi giở bức màn tƣơng lai lên, thì điều thứ nhứt là sự hiện thấy về Đức Chúa Trời, 

cốt để quả quyết với Hội Thánh rằng dầu một vài sự khải thị có thể làm cho ngã 

lòng chừng nào, nhƣng Đức Chúa Trời Vẫn Còn Ngự Trên Ngôi.  

Không mô tả hình trạng của Đức Chúa Trời, trừ ra có nói rằng Ngài "rực rỡ nhƣ 

bích ngọc và mã não, có cái móng dáng nhƣ lục bửu thạch bao chung quanh." 

Ngƣời ta cho rằng bích ngọc là một loại kim cƣơng; mã não màu hồng, còn lục bửu 

thạch màu xanh lá cây. Nhƣ vậy, Đức Chúa Trời tự tỏ mình cho con mắt phàm trần 
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thấy Ngài là Đấng có vầng hào quang trong trắng bao quanh, phủ thêm màu đỏ và 

xanh lá cây. Xem thêm màu "Trắng" ở trang 855.  

Hai mƣơi bốn trƣởng lão (4:4, 5) 

Ngồi trên 24 chiếc ngôi chung quanh Ngôi Đức Chúa Trời, mặc áo trắng, và đầu 

đội mũ triều thiên bằng vàng. Có ngƣời cho rằng họ đại diện cho Hội Thánh đã 

đƣợc vinh hiển, tức là sự hiệp một của 12 chi phái Cựu Ƣớc với 12 Sứ đồ Tân 

Ƣớc, và là biểu hiện của dân Đức Chúa Trời. 

Hoặc họ có thể đại diện cho một giai cấp đặc biệt gồm những bậc trí thức thiên 

thƣợng, các vị tôn trƣởng của Thiên đàng, hay là nhiều giai cấp thiên sứ. Hãy chú 

ý, con số 24 xuất hiện ở cái cốt của Ngôi Đức Chúa Trời, cũng nhƣ ở cái cốt của 

thành Giê-ru-sa-lem mới. 

"Những chớp nhoáng... cùng sấm" (câu 5): Sự oai nghi và quyền phép của Đức 

Chúa Trời. 

"Bảy ngọn đèn sáng rực" (câu 5): Công việc toàn vẹn của Đức Thánh Linh. 

"Biển trong ngần giống thủy tinh" (câu 6): Đức Chúa Trời bình tĩnh cai trị.  

Bốn con sanh vật (4:6-11) 

Đây là những thân vị thiên thƣợng. Có bản dịch là "con thú" thì sai, vì theo nguyên 

văn, chữ dùng ở đây dùng khác hẳn với chữ dịch là "Con Thú" ở đoạn 13:1, tức là 

con quái vật gớm ghiếc hiện ra rất nhiều ở phần cuối sách Khải Huyền. Ngƣời ta 

cho rằng đây là các chê-ru-bin, có nói đến ở SaSt 3:24 và Exe Ed 1:10; 10:14. Đây, 

các chê-ru-bin nhập đoàn ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu chuộc 

loài ngƣời.  

KhKh 5:1-14 -- Quyển Sách đƣợc đóng ấn  

Đoạn 4 có sự hiện thấy về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Trong đoạn nầy có sự 

hiện thấy về Đấng Christ là Đấng Cứu chuộc. Quyển Sách đƣợc đóng ấn chứa 

những sự bí mật của tƣơng lai. Chính Đấng Christ đã mở Sách nầy. 

Bảy ống loa phát xuất từ ấn thứ bảy. Bảy ấn và bảy ống loa (2 lần 7) hợp thành cái 

cốt của sách Khải Huyền (đoạn 6 đến đoạn 11). Lúc tiếng loa thứ bảy nổi lên, thì 

các nƣớc thế gian trở thành Nƣớc của Đấng Christ (11:15). 

Rồi theo văn pháp thông thƣờng của Kinh Thánh, tác giả quay trở lại và bắt đầu 

chép những chi tiết bổ sung hoặc giải thích . 

Chiên con có "bảy sừng, bảy mắt, bảy vì thần của Đức Chúa Trời" (5:6), thì nghĩa 

là Ngài có sức mạnh toàn thắng, trí thức đầy trọn và tất cả quyền năng. Ngài biết 

tƣơng lai và có thể kiểm soát nó.  

Chiên con  

Trong sự hiện thấy dành cho bảy Hội Thánh, Đấng Christ hiện ra nhƣ một Chiến 

sĩ. Đây ngài đƣợc gọi là "Sƣ tử" (5:6). Nhƣng khi Giăng thấy Sƣ tử, thì lại là 
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"Chiên Con" (5:6). "Sƣ tử" chỉ về quyền năng , còn "Chiên Con" chỉ về sự hy sinh 

(hoặc tế lễ). Bí quyết quyền năng của Đấng Christ chính là sự thƣơng khó của 

Ngài. 

"Chiên Con" là danh hiệu mà sách Khải huyền ƣa dùng để chỉ về Đấng Christ. 

"Chiên Con" cầm lấy Quyển Sách đóng ấn và mở ra (5:6, 7; 6:1). 

Các sanh vật và các trƣởng lão thờ lạy "Chiên Con" (5:8, 14) 

Muôn triệu thiên sứ thờ lạy "Chiên Con" (5:11-13). 

Ngày lớn của cơn thạnh nộ "Chiên Con" đã đến (6:16, 17). 

Muôn vàn ngƣời thuộc về mọi nƣớc thờ lạy "Chiên Con" (7:9, 10). 

Áo họ đƣợc giặt trong Huyết "Chiên Con" (7:14). 

"Chiên Con" dẫn họ đến những suối nƣớc sống (7:17). 

Họ thắng Sa tan bởi Huyết "Chiên Con" (12:11). 

144.000 ngƣời đi theo hầu "Chiên Con" (14:1, 4). 

Họ hát bài ca của Môi-se và "Chiên Con" (15:3). 

"Chiên Con" là Chúa của các chúa, Vua của các vua (17:14). 

Đã tới lúc "Chiên Con" thành hôn với Tân phụ Ngài (19:7, 9; 21:9). 

12 nền của Thành là 12 Sứ đồ của "Chiên Con" (21:14). 

"Chiên Con" là Đền thờ và ánh sáng của Thành (21:22, 23). 

Chỉ những ai có tên trong Sách Sự Sống của "Chiên Con" mới đƣợc vào trong 

Thành (21:27). 

Nƣớc sự sống từ ngôi của "Chiên Con" tràn ra (22:1, 3). 

Nhƣ vậy, trong cảnh trạng giao tranh giữa nƣớc thế gian và Nƣớc của Đức Chúa 

Trời, từ đoạn 6:1 đến 11:15, chính Chiên Con chịu thƣơng khó của Đức Chúa Trời 

là Đấng thắng trận. Chiên Con Của Đức Chúa Trời dâng mình làm Tế lễ (đã đƣợc 

lễ Vƣợt qua của dân Do-thái làm hình bóng cho trong 1400 năm và đƣợc lễ Tiệc 

Thánh kỷ niệm gần 2000 năm nay), thì chính Ngài là Trung tâm của thế giới đƣợc 

cứu chuộc do Ngài sẽ tạo nên.  

Bài hát ngợi khen (5:8-14) 

4:8-11 có bài ca khen Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Đây, hai bài ca đầu dành 

cho Chiên Con, (câu 9, 12), còn bài thứ hai dành cho Đấng Tạo Hóa và Chiên Con 

(câu 13). 

"Bài ca mới" (câu 9) tức bài ca Cứu chuộc, là mới đối với bài ca Sáng tạo. 

Đây là một quang cảnh vĩ đại tuyệt vời. 4 con sanh vật, 24 trƣởng lão, muôn triệu 

thiên sứ và cả vũ trụ đƣợc dựng nên hợp lại mà hớn hở cảm tạ Chúa vì ơn cứu 

chuộc loài ngƣời. 

Trên Thiên đàng, ai nấy ca hát. Trong các cuộc nhóm họp thƣờng xuyên, Hội 

Thánh chúng ta quá xao lãng phần ca hát, thì thật là tệ hại. 

"Những lời cầu nguyện của các thánh" ở đây (5:8) và ở đoạn 8:4 đều đƣợc cân 

lƣờng bởi Đấng Trọng tài khi Ngài ghi dòng lịch sử. Điều nầy chiếu sáng vào sự 
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cầu nguyện là dƣờng nào!  

6:1, 2 -- Ấn thứ nhứt  

Con ngựa bạch: Ngƣời cƣỡi ngựa là một Vua chiến thắng 

Điều nầy có thể làm hình bóng về Đấng Christ ra đi chinh phục thế giới. Gần cuối 

sách (19:11), một con ngựa bạch khác hiện ra, và Ngƣời cỡi nó đƣợc tuyên bố rõ 

ràng là Đấng Christ. Có lẽ cả hai là cùng một Đấng: Trƣớc hết, Ngài bắt đầu chinh 

phục, rồi Ngài hoàn thành cuộc chinh phục. 

Hoặc ngƣời cƣỡi ngựa có thể làm hình bóng không phải về Đấng Christ, nhƣng về 

cƣờng quốc bá chủ thế giới tại đó, Ngài đã khởi làm công việc. Lời tuyên bố ở sau 

bảy cái ấn và bảy ống loa: "Nƣớc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng 

Christ của Ngài" (11:15) có thể ngụ ý rằng "Nƣớc của thế gian" đã cầm quyền cai 

trị lúc Chúa bắt đầu công việc. 

Hoặc ngƣời cƣỡi ngựa nầy có thể làm hình bóng về khởi đầu cuộc trị vì của 

Antichrist ở kỳ sau rốt. Hoặc có lẽ làm hình bóng về cƣờng quốc bao gồm thế giới 

tại đó Đấng Christ đã khởi làm công việc, và cả cƣờng quốc bao gồm thế giới lúc 

sau rốt tại đó Ngài sẽ hoàn thành công việc. Cƣờng quốc nầy lại làm kiểu mẫu cho 

cƣờng quốc kia. 

Nếu ngƣời cƣỡi ngựa nầy chỉ về cƣờng quốc bao gồm thế giới tại đó Đấng Christ 

đã bắt đầu làm công việc, thì thật là bức tranh mô tả cƣờng quốc ấy rất đúng. Đế 

quốc La-mã, chánh quyền hùng mạnh nhứt từng có trên thế giới xƣa nay, đã cai trị 

hầu hết thế giới mà ngƣời ta đƣợc biết lúc đó; và đƣơng thời ấy, nó vừa mới bƣớc 

vào hoàng kim thời đại. Sử gia Gibbon gọi đời trị vì của 5 hoàng đế Nerva, Trajan, 

Hadrien, Antonin le Pieux (Tin kính) và Marc-Aurèle (96 S.C. đến 180 S.C.) là 

"thời kỳ sung sƣớng nhứt và thạnh vƣợng nhứt trong cả lịch sử loài ngƣời."  

6:3-4 -- Ấn thứ hai  

Con ngựa hồng: Nội chiến 

Nếu con ngựa bạch của ấn thứ nhứt chỉ về Đấng Christ, thì con ngựa hồng của ấn 

thứ hai, con ngựa ô của ấn thứ ba và con ngựa vàng vàng của ấn thứ tƣ có thể chỉ 

về những khổ nạn giáng trên loài ngƣời vì cớ họ chối bỏ Đấng Christ. 

Nếu cái ấn thứ nhứt chỉ về Antichrist, thì ba ấn nầy chắc chỉ về những cuộc chiến 

tranh khủng khiếp của nó. 

Nếu cái ấn thứ nhứt chỉ về đế quốc La-mã ở hoàng kim thời đại của nó, thì ba ấn 

nầy (chiến tranh, đói kém và sự chết) chắc chỉ về những thời đại theo sau của đế 

quốc ấy. Lại nữa, bức tranh nầy thật ăn khớp với lịch sử: Từ năm 200 S.C. đến 

năm 300 S.C., trên 50 ngƣời đòi lên ngôi hoàng đế La-mã. Thay vì có những vua 

hùng mạnh ngồi trên ngôi, họ đã đánh nhau cho biết ai sẽ làm hoàng đế. Vì cớ 100 

năm nội chiến và những khổ nạn luôn luôn theo sau những cuộc hiến tranh kéo dài, 

-- tức là đói kém, dịch lệ và chết chóc, -- nên trong thế kỷ nầy, đế quốc La-mã đã 

mất hơn một nửa dân số và bắt đầu đi đƣờng hủy diệt. 
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Bản đồ số 60 -- Đế quốc La-mã  

6:5, 6 -- Ấn thứ ba  

Con ngựa ô: Đói kém, kết quả do chiến tranh 

"Cái cân": Thực phẩm sẽ hiếm, phải cân mà bán. 

"Một đơ-ni-ê": Thời ấy, một đơ-ni-ê là tiền công một ngày theo mức thƣờng. 

"Một đấu" lúa mì chừng 1 lít. Khi ấy, bình thƣờng một đơ-ni-ê có thể mua đƣợc từ 

15 đến 20 đấu. 

"Dầu và rƣợu chớ động đến." (Hoặc dịch là: "Chớ làm cho thiệt hại.") Lời nầy 

dƣờng nhƣ chỉ tỏ một tình trạng xa xỉ phẩm dƣ dật, còn những vật cần thiết thì bán 

theo giá lúc đói kém. Có thể có nghĩa rằng những kẻ cầm quyền đƣợc dƣ dật, còn 

thƣờng dân thì chịu thiếu thốn. Đây là kết quả do các cuộc chiến tranh kéo dài của 

ấn thứ hai.  

6:7, 8 -- Ấn thứ tƣ  

Con ngựa vàng vàng: Kết quả do chiến tranh và đói kém 

"Một góc tƣ thế gian" bị "sát hại." Trong một thế kỷ nội chiến (200 S.C. đến 300 

S.C.), đế quốc La-mã có nói đến ở ấn thứ hai, bị thiệt rất nhiều dân số; sau đó lại 

thêm lắm "loài thú dữ" (6:8) giết hại ngƣời ta.  

6:9-11 -- Ấn thứ năm  

Sự hiện thấy về linh hồn các thánh tử đạo 

Đây dƣờng nhƣ làm hình bóng về sự bắt bớ Hội Thánh. Đã có bao nhiêu ngàn 

ngƣời tuận đạo trong các cơn bắt bớ do tay Néron và Domitien. Còn vô số ngƣời 

khác phải tuận đạo nữa. Từ Néron (64 S.C.) tới Dioclétien (305 S.C.), Hội Thánh 

chịu mƣời cơn bắt bớ do các hoàng đế La-mã. Sự hiện thấy nầy cũng có thể ngụ ý 

tiên tri về các cơn bắt bớ do Thủ lãnh kia ở thời Trung cổ, và có lẽ về những cơn 

bắt bớ trong kỳ đại nạn của ngày sau rốt.  

6:12-17 -- Ấn thứ sáu  

Ngày thạnh nộ đã đến 

Trong các nƣớc thế giới có cách mạng, chánh biến, biến động và thất kinh. Mặt trời 

tối tăm. Các ngôi sao sa xuống. Các từng trời bị cuống lại. Núi non và hải đảo bị 

dời đi. Các vua và các dân khủng khiếp. 

Về một vài phƣơng diện, tình trạng nầy giống nhƣ đoạn mô tả trận Ha-ma-ghê-đôn 

(16:12-21). Có lẽ tình trạng nầy khởi thủy ngụ ý đến trận ấy. 

Đức Chúa Jêsus cũng đã dùng lời lẽ giống nhƣ vậy khi luận về thì giờ Ngài tái lâm 

(Mat Mt 24:29, 30; LuLc 21:26). 

Ê-sai cũng đã dùng lời lẽ giống nhƣ vậy khi dự ngôn sự suy vong của Ba-by-lôn 

(EsIs 13:10); và Ê-xê-chi-ên nữa, khi dự ngôn về sự suy vong của Ai-cập (Exe Ed 

32:7). Lời lẽ giống nhƣ vậy cũng xuất hiện ở EsIs 34:4, Gio Ge 2:30-31, Cong Cv 
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2:20, và dƣờng nhƣ chỉ về lúc Đức Chúa Trời phán xét các nƣớc, hoặc ngày phán 

xét sau cùng. 

Cái ấn nầy cũng có thể là một dự ngôn về các chánh biến trong đế quốc La-mã 

nhằm thế kỷ thứ tƣ. Đế quốc ấy thôi bắt bớ Hội Thánh. Hoàng đế Constantin trở 

nên tín đồ Đấng Christ năm 312 S.C., ban hành một sắc lịnh khoan dung tôn giáo 

(năm 313 S.C.), và lấy đạo Đấng Christ làm tôn giáo của triều đình. Năm 325 S.C., 

ông công bố bản khuyến cáo mọi ngƣời nên theo đạo Đấng Christ. Ông dời thủ đô 

qua Constantinople. Théodose (378-395 S.C.) lập đạo Đấng Christ làm tôn giáo 

của đế quốc, và ngƣời ta bắt buộc phải làm thuộc viên của Hội Thánh. Năm 395 

S.C., đế quốc bị phân chia: Tây quốc đóng đô tại La-mã, và Đông quốc đóng đô tại 

Constantinople. Đó là khởi đầu suy vong của đế quốc hùng mạnh, bá chủ thế giới, 

trong 300 năm đã hết sức cố gắng tiêu diệt đạo Đấng Christ.  

KhKh 7:1-8 -- 144.000 ngƣời  

từ trong 12 chi phái đƣợc đóng ấn 

Đoạn nầy xen vào giữa ấn thứ sáu và ấn thứ bảy và dƣờng nhƣ là một phần của ấn 

thứ sáu, đối chiếu số phận hạnh phƣớc của kẻ đƣợc lựa chọn với số phận khủng 

khiếp của thế giới (từ đó họ đƣợc gọi ra) mà những câu cuối cùng của đoạn 6 vừa 

mới mô tả 

144.000 là bình phƣơng (carré ) của số 12 nhơn với 1000, và ngƣời ta cho rằng nên 

hiểu nó chỉ về (không theo hiệu số, nhƣng theo nghĩa tƣợng trƣng) tổng số những 

ngƣời đƣợc lựa chọn của Y-sơ-ra-ên, về những trái đầu mùa của Tin Lành, hay là 

tổng số tín đồ Đấng Christ. 

"Bốn hƣớng gió" (7:1-3) dƣờng nhƣ là môi giới cho cơn thạnh nộ của Chiên Con 

mà đoạn 6:16 vừa mới nói đến. "Bốn hƣớng gió" giống nhƣ "bảy ống loa" sắp theo 

sau và đã đƣợc giữ lại tới khi đóng ấn xong cho những ngƣời đƣợc chọn. 

Sự "đóng ấn... những tôi tớ Đức Chúa Trời" (7:3) dƣờng nhƣ chỉ về công cuộc rao 

giảng Tin Lành tiếp tục tại đế quốc La-mã trƣớc khi đế quốc ấy sụp đổ, hoặc trên 

khắp thế giới, trải qua cả dòng lịch sử, trƣớc ngày sau rốt có cơn thạnh nộ của 

Chiên Con. 

Bản đồ số 61 -- Phân chia đế quốc La-mã.  

7:9-17 -- Đoàn ngƣời vô cùng đông đảo ở Thiên đàng  

"144.000 ngƣời" ở câu 4 và "vô số ngƣời" ở câu 9 dƣờng nhƣ là hai nhóm khác 

nhau. Một đằng là những ngƣời Y-sơ-ra-ên đƣợc lựa chọn, còn một đằng từ muôn 

dân đến. Đối với một nhóm, thì sân khấu ở trên mặt đất, còn đối với nhóm kia, thì 

sân khấu ở trên Thiên đàng. Một nhóm đƣợc đóng ấn cho thoát khỏi cơn đại nạn 

gần đến, còn đối với nhóm kia, thì cơn đại nạn đã qua rồi. 

Tuy nhiên, cũng có thể là cùng một nhóm dƣới những hình trạng khác nhau. 

Một nhóm liên quan đến sự kêu gọi hoặc thời kỳ "đóng ấn" trên mặt đất, còn nhóm 

kia liên quan đến thời kỳ hạnh phƣớc toàn thắng trên Thiên đàng. 144.000 ngƣời 
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Y-sơ-ra-ên đƣợc lựa chọn trở thành kết quả đầy trọn, là muôn vàn ngƣời thuộc về 

mọi dân, mọi nƣớc. 

Đám đông đƣợc Huyết rửa sạch, rốt lại, đƣợc bình an vô sự trong Nhà Cha đang 

khi ngày thạnh nộ diễn ra trên mặt đất (6:16) đó là lời đáp lại tiếng kêu của những 

thánh tuận đạo (6:10). Họ mặc áo trắng dài, tay cầm nhành chà là, và ca hát. Họ 

không đói nữa. Nƣớc mắt lau ráo hết. Họ ở Nƣớc có những suối đời đời tràn ra 

nƣớc sống.  

8:1-6 -- Ấn thứ bảy  

Bảy ống loa phát xuất từ ống thứ bảy. Ngƣời ta cho rằng hai lần bảy cốt để nhấn 

mạnh vào ý toàn thể. Nhƣ vậy, hai lần bảy (đoạn 6 đến đoạn 11) mô tả cuộc chiến 

đấu và sự đắc thắng đầy trọn, chung kết, đời đời của Đấng Christ trên các nƣớc 

(Nguyên văn là số nhiều) của thế gian" (11:15). 

"Các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ" (8:3, 4). Lúc nầy Đức Chúa Trời sắp đáp 

lại tiếng kêu la của các thánh tử đạo ở đoạn 6:9-10. Sự đáp lại nầy tức là các cơn 

đoán phạt kinh khiếp của bảy ống loa. Sự trạng nầy dƣờng nhƣ chỉ tỏ rằng lời cầu 

nguyện của loài ngƣời có ảnh hƣởng đến Đức Chúa Trời khi Ngài cấu tạo dòng 

lịch sử. 

"Yên lặng chừng nửa giờ" và "sấm sét, chớp nhoáng, động đất" (8:1, 5) có thể ngụ 

ý rằng những biến cố quan trọng sắp xảy ra.  

8:7-13 -- Bốn ống loa đầu tiên  

Tiếng vang của bốn ống loa nầy dƣờng nhƣ báo hiệu phát ra "bốn hƣớng gió" của 

"cơn giận Chiên Con" đã bị cầm giữ đang khi đóng ấn cho những ngƣời đƣợc 

chọn. 

Ống loa thứ nhứt: Mƣa đá và lửa pha với huyết quăng xuống đất. 

Ống loa thứ hai: Hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 

Ống loa thứ ba: Một ngôi sao lớn bùng cháy và rơi xuống sông ngòi. 

Ống loa thứ tƣ: Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao hóa ra tối tăm. 

Trong mỗi trƣờng hợp, "một phần ba" của đất, biển, sông và các tinh tú bị hại, 

dƣờng nhƣ chỉ một phần bị hủy diệt thôi. 

Bốn ống loa nầy có thể chỉ về các sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên đế 

quốc La-mã, hoặc trên thế giới trong kỳ sau rốt, hoặc trên cả hai.  

Đế quốc La-mã suy vong  

Nếu bốn ống loa nầy liên quan đến đế quốc La-mã, thì ở đây cũng nhƣ trong những 

sự hiện thấy trƣớc, các cảnh tƣợng dƣờng nhƣ là hình bóng dự ngôn rất đúng về 

lịch sử xác thực. Những biến cố song song với thực sự về đế quốc La-mã tan rã, 

mà chúng tôi trình bày ở trang sau, thật phù hợp với bốn ống loa nầy, đến nỗi ta 

chắc rằng những biến cố ấy đã gồm trong sự hiện thấy về bốn ống loa nầy. 

Nhằm thế kỷ thứ 1 và thứ 2 S.C., đế quốc La-mã lên tới tuyệt điểm. 
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Nhằm thế kỷ thứ 3, nó bắt đầu nứt rạn vì cớ nội chiến. 

Trong ba thế kỷ nầy, nó đã bắt bớ Hội Thánh. 

Nhằm thế kỷ thứ 4, trong một cuộc chánh biến vĩ đại, đạo Đấng Christ đã đƣợc 

thừa nhận và trở nên quốc giáo của đế quốc La-mã. 

Cũng nhằm thế kỷ thứ 4, đế quốc hùng mạnh nầy bị phân chia và trở thành: Đế 

quốc La-mã Đông phƣơng và đế quốc La-mã Tây phƣơng. Xem bản đồ ở trang 

865. 

Trải qua 800 năm, không hề có bàn chơn ngoại bang nào đặt trên đất Ý (La-mã). 

Nhƣng đến thế kỷ thứ 5 S.C., các dân dã man từ phƣơng Bắc bắt đầu kéo vào đông 

đúc. 

"Mƣa đá, lửa và huyết" của ống loa thứ nhứt thiêu mặt đất (8:7). Năm 409 S.C., 

ngƣời Goths (Gót) xông vào nƣớc Ý một cách hung hăng, mọi rợ; tới đâu, chúng 

cũng thiêu đốt thành trì, làm cho đất đai cháy sém, nhuốm máu và hoang vu. 

"Hòn núi lớn toàn bằng lửa" của ống loa thứ hai ném xuống biển (8:8, 9). Năm 422 

S.C., ngƣời Vandales tràn qua xứ Gaule (Pháp) và Tây-ban-nha để vào Phi-châu. 

Chúng đóng một đội chiến thuyền, và trong 30 năm, giao chiến với hải quân 

La-mã. Trải qua 600 năm, hải quân La-mã đã làm bá chủ Địa-trung-hải, nhƣng lúc 

nầy bị chiến thuyền của ngƣời Vandales đuổi khỏi mặt biển. 

"Ngôi sao lớn... cháy có ngọn" của ống loa thứ ba rơi xuống các sông lớn 

(8:10-11). Năm 440 S.C., Attila, đại tƣớng Hung-nô từ trung bộ Á-châu xuất hiện 

trên bờ sông Danube với 800.000 chiến sĩ. Tiến về phía Tây, gặp các đạo quân 

La-mã, hắn đánh cho thảm bại và tàn sát khủng khiếp lần lƣợt trên các sông Marne, 

Rhône và Pô, đến nỗi các sông nầy thật đã biến thành huyết. Hắn chiếm đƣợc vô số 

chiến lợi phẩm, và trở về sông Danube. Khi hắn chết, thì bộ hạ ngăn dòng sông và 

chôn hắn trong lòng sông. Ngày nay, nƣớc sông Danube còn chảy qua mộ phần 

hắn. Quả thật, hắn là một tai họa cho các sông ngòi. 

"Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao" trở nên tối tăm khi thổi ống loa thứ tƣ (8:12). 

Năm 476 S.C., một đoàn dân mọi rợ khác do Odeacer cầm đầu, từ miền sông Rhin 

kéo đến vây hãm và chiếm lấy kinh thành La-mã. 

Có bốn tai vạ liên tiếp: Ngƣời Goths xâm lăng đất Ý năm 409 S.C.; ngƣời 

Vandalcs tiêu diệt hải quân La-mã năm 422-452 S.C.; Attila tàn sát khủng khiếp 

trên các sông ngòi Trung âu; và Odeacer chiếm lấy kinh thành La-mã. Trong 

những tai vạ khủng khiếp nầy, đế quốc La-mã hùng mạnh, sau hơn 500 năm cai trị 

thế giới, đã suy vong, ánh sáng văn minh La-mã tàn tắt, và các thời kỳ hắc ám của 

thế giới bắt đầu. 

"Một phần ba" (8:7, 8, 10, 12). Đế quốc La-mã suy vong ở ba khu vực: Khu Tây, 

thủ đô là La-mã, thật là khu hùng mạnh nhứt của đế quốc La-mã nguyên thủy, suy 

vong năm 476 S.C.. Khu Á-phi của đế quốc bị quân Hồi giáo xâm lăng nhằm thế 

kỷ thứ 7. Còn đế quốc ở Đông-âu, tách khỏi La-mã năm 395 S.C., thủ đô là 

Constantinople, bị quân Hồi giáo chiếm năm 1453 S.C..  

bib:Kh_8_7
bib:Kh_8_8
bib:Kh_8_9
bib:Kh_8_10
bib:Kh_8_12
bib:Kh_8_7
bib:Kh_8_8
bib:Kh_8_10
bib:Kh_8_12


9:1-11 -- Ống loa thứ năm  

Đạo quân quái vật nhƣ châu chấu  

Đạo quân quái vật gớm ghiếc, trông giống cả châu chấu, ngựa, bò cạp, sƣ tử và 

ngƣời ta, từ vực sâu (Một bản tiếng Anh dịch là: "vực sâu không đáy") kéo ra (9:1, 

2, 11), ở dƣới quyền điều khiển của A-ba-đôn, hoặc A-bô-ly-ôn, tức là ma quỉ, 

hoặc một thiên sứ của nó. Điều nầy tỏ ra rằng những khổ nạn kế tiếp phát xuất từ 

địa ngục. Đã có chép rằng Sa tan bắt bớ dữ dội và làm bại hoại Hội Thánh tại 

Si-miệc-nơ, Bẹt-găm và Thi-a-ti-rơ (2:9, 10, 13, 14, 24) và nó đƣợc gọi là kẻ xui 

giục các hoàng đế La-mã bắt bớ Hội Thánh (12:13-16) Tiếng kêu: "Khốn thay, 

khốn thay, khốn thay" báo cho chúng ta biết việc nó sắp làm bởi tai vạ châu chấu 

nầy; tiếng kêu ấy ngụ ý rằng sẽ kinh khiếp lắm. 

Nhiều nhà giải thích Kinh Thánh cho rằng những quỉ sứ giống nhƣ châu chấu nầy 

là bức tranh dự ngôn về sự dấy lên và lan tràn của Hồi giáo, hoặc kỳ đại nạn của 

những ngày sau rốt, hoặc cả hai.  

Hồi giáo  

Hai đòn nặng nhứt mà đạo Đấng Christ từng phải chịu lấy là Hồi giáo từ phía ngoài 

và sự chiếm quyền của Thủ lãnh kia từ phía trong. 

Nhằm thế kỷ thứ 7 S.C., Hồi giáo tràn qua thế giới Đông phƣơng nhƣ ngọn thủy 

triều, quét sạch đạo Đấng Christ khỏi vùng Tây nam Á châu và Bắc Phi châu, 

thung lũng sông Ơ-phơ-rát và sông Ni-lơ, bờ phía Đông và bờ phía Nam của Địa 

trung hải, gồm những xứ của lịch sử Kinh Thánh, những xứ tại đó Kinh Thánh phát 

nguyên và tấn triển, những xứ tại đó sự khải thị của Đức Chúa Trời về chính mình 

Ngài cho loài ngƣời đƣợc nảy nở và hoàn thành, xứ tại đó Đức Chúa Trời đã tạo 

thành và huấn luyện dân Y-sơ-ra-ên trải qua 2000 năm để dọn đƣờng cho Đấng 

Christ ngự đến, những xứ đƣợc biệt nên thánh đời đời vì là nơi Đấng Christ đã 

sống, chịu chết, sống lại và làm thành công ơn cứu chuộc loài ngƣời, những xứ làm 

nơi phát nguyên đạo Đấng Christ, theo đạo Đấng Christ trong 600 năm, và là thế 

giới Cơ đốc giáo nguyên thủy, -- ở những xứ đó, thanh gƣơm Hồi giáo đã chém 

một nhát ác liệt, Xóa Bỏ Đạo Đấng Christ và thành lập Hồi giáo. Từ Đó Tới Nay, 

những xứ ấy Cứ Theo Hồi Giáo.  

600 năm theo đạo Đấng Christ. Rồi theo Hồi giáo 10 năm. Ngày nay trên thế giới 

tín đồ Hồi giáo đông hơn tín đồ Tin lành. 

Tại Lamecque, xứ Ả-rập, Mahomet (570-632) tự xƣng là tiên tri của Đức Chúa 

Trời, và cầm đầu đạo quân, ra đi truyền bá đạo mình bằng lƣỡi gƣơm. Chẳng bao 

lâu, ông chiếm đƣợc cả xứ Ả-rập. Các đạo quân Hồi giáo dƣới quyền bọn chỉ huy 

kế tiếp, tràn mau, đắc thắng và chinh phục đất đai. Xứ Sy-ri bị chiếm năm 634 

S.C., thành Giê-ru-sa-lem (năm 637 S.C.), xứ Ai-cập (638 S.C.), nƣớc Ba-tƣ (năm 

640 S.C.), và miền Bắc-phi (năm 689 S.C.), đều bị chiếm cứ. 

Nhƣ vậy, đạo Đấng Christ ở Á-châu và Phi-châu đã bị quét sạch, các đạo quân Hồi 
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giáo bèn tiến tới Âu-châu. Nƣớc Tây-ban-nha bị chiếm năm 711 S.C.. Chúng bèn 

tiến vào đất Pháp, nhƣng năm 732 S.C., tại Tours, các đạo quân Hồi giáo bị 

Charles Martel, ông nội của Charlemagne, đánh bại. Đó là một trong những trận 

quyết liệt của các thời đại. Nếu Không Có Cuộc Thắng Trận Nầy, Thì Đạo Đấng 

Christ Có Lẽ Đã Bị Hoàn Toàn Tiêu Diệt Khỏi Mặt Đất. 

Dƣới đây là một vài điểm khiến ta nghĩ rằng ống loa thứ năm có thể chỉ về Hồi 

giáo. 

"Những châu chấu" (9:3) Xứ Ả-rập vốn là một miền nhiều châu chấu. Chính tại đó 

mà Hồi giáo đã phát nguyên. 

"Những châu chấu đó giống nhƣ những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận: trên 

đầu nó có nhƣ mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó nhƣ mặt ngƣời ta; nó có 

tóc giống tóc đờn bà, và răng nó nhƣ răng sƣ tử. Nó có giáp nhƣ giáp bằng sắt; và 

tiếng cánh nó nhƣ tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trƣờng. 

Đuôi nó có nọc, nhƣ bò cạp" (9:7-10). 

Quả thật, đây là lời mô tả các đạo quân Hồi giáo rất đúng, vì nó gồm những lính 

mã kỵ hung hăng, tàn ác, nổi tiếng vì bộ râu, tóc dài nhƣ tóc đờn bà, quấn khăn 

màu vàng trên đầu giống nhƣ vàng thật, và bận áo giáp sắt. 

"Một luồng khói dƣới vực bay lên" (9:2, 3). Châu chấu từ luồng khói đó bay ra. 

Khói đã làm tối tăm mặt trời và không khí. Điều nầy có lẽ chỉ về những tà giáo đã 

làm u ám và bại hoại Hội Thánh đƣơng thời Mahomet vì sự thờ lạy hình tƣợng, 

thánh tích và các thánh. Sự thờ lạy hình tƣợng của Giáo hội đã hiến cơ hội tốt cho 

Mahomel. Khẩu hiệu của ông ta là hủy phá hình tƣợng. 

"Chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào" (9:4). Quân Hồi giáo không 

phá hại cây, cỏ và mọi loài thực vật, vì Mahomet đã truyền lịnh nhƣ vậy; ấy vì đối 

với những kẻ ở vùng sa mạc Ả-rập hiu quạnh, không có cây cối, thì cây cối đƣợc 

coi là ơn phƣớc quí báu hơn hết. 

"Làm khổ những ngƣời đó trong năm tháng" (9:5): 5 tháng là khoảng sống bình 

thƣờng của châu chấu (từ tháng 5 đến tháng 9), và gồm chừng 150 ngày. Theo cách 

giải thích một ngày là một năm (Exe Ed 4:6), thì 150 ngày là 150 năm. Đó là gần 

đúng thời gian (630 S.C. đến 786 S.C.) Hồi giáo tiếp tục cố gắng chinh phục hoàn 

cầu. Khi Haroun-Al-Raschid (786-809 S.C.) đƣa quyền lực và vinh quang của Hồi 

giáo lên tới tuyệt điểm, thì họ bỏ ý tƣởng chinh phục, và bắt đầu gây liên lạc hòa 

bình với các nƣớc khác.  

Bản đồ số 62 -- Thế giới Hồi giáo hiện tại.  

KhKh 9:12-21 -- Ống loa thứ sáu  

Đạo quân gồm 200 triệu lính mã kỵ ở bờ sông Ơ-phơ-rát  

Một đạo quân khác gồm những quái vật gớm ghiếc, trông giống nhƣ ngƣời, ngựa, 

sƣ tử, rắn, phun lửa, khói và diêm sanh. 

Đây có lẽ cũng là một bức tranh dự ngôn về Hồi giáo, và có thể đã đƣợc ứng 
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nghiệm đúng tự nghĩa hơn những biến cố tƣơng lai. 

Ngƣời Ẩ-rập thống trị thế giới Hồi giáo trong 400 năm (630-1058 S.C.). 

Rồi tới Ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ: Họ cầm quyền kiểm soát hầu hết thời gian từ đó cho 

đến ngày nay. Một vài điểm của ống loa nầy dƣờng nhƣ chỉ về Hồi giáo tại 

Thổ-Nhĩ- kỳ. 

"Sông cái Ơ-phơ-rát" (9:14) từ đó đạo quân mã kỵ đƣợc thả ra. Năm 1057, một đạo 

quân Thổ-nhĩ-kỳ rất đông đúc từ Trung bộ Á-châu xuất hiện trên bờ sông 

Ơ-phơ-rát. Trong cuộc tiến qua Tây-phƣơng, họ đã thay thế ngƣời Ả-rập để cai trị 

các xứ Hồi giáo. 

Ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ tàn ác và kỳ thị tôn giáo còn hơn ngƣời Ả-rập. Họ đối đãi tín đồ 

Đấng Christ ở xứ Pa-lét-tin rất dã man, nên đã gây ra các cuộc viễn chinh của 

Thập-tự-quân (Croisades ) (1095-1272). Trong ngót 200 năm chiến tranh có khi 

gián đoạn nầy, các tín đồ Âu-châu cố gắng chiếm lại Đất Thánh nơi tay ngƣời Hồi 

giáo. 

"Miệng nó (ngựa) có phun lửa, khói và diêm sanh" (9:17). Trải qua nhiều thế kỷ 

(630-1453), Đông đế quốc La-mã (395-1453), mà thủ đô là Constantinople, chính 

là thành trì của Châu-âu chống lại Hồi giáo. Nhƣng năm 1453, Đông đế quốc bị 

Thổ- nhĩ-kỳ chiếm lấy. 

Trọng pháo có dùng THUỐC SÚNG đã đem dùng lần đầu tiên tại trận 

Constantinople, năm 1453; do đó, ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ đã thắng trận. Ấy tức là "lửa, 

khói, và diêm sanh" ở đoạn 9:17. 

Rồi đạo Đấng Christ ở Âu-châu gặp một sự đe dọa khác. Quân Thổ-nhĩ-kỳ toàn 

thắng, tiến thẳng vào Trung-Âu, nhƣng năm 1683, chúng bị bại trận tại Vienne, bởi 

tay của đạo quân Ba-lan, do Jean Sobieski điều khiển. Cũng nhƣ ở trận Tours năm 

732, tại đây, một lần nữa, sau gần 1000 năm, Âu-châu lại đƣợc cứu khỏi quân Hồi 

giáo. 

"Giờ, ngày, tháng, và năm" (9:15). Có thể nghĩa là nhằm một thì giờ nhất định, 

không sai. Hoặc theo cách giải thích một ngày bằng một năm (Exe Ed 4:6), thì 365 

cộng với 30, cộng với 1, là 396 ngày, tức là 396 năm. Từ năm 1057, là lúc quân 

Thổ-nhĩ-kỳ vƣợt qua sông Ơ-phơ-rát, tới lúc kinh thành Constantinople bị chiếm 

cứ năm 1453, thì có đúng 396 năm. 

"Một phần ba loài ngƣời bị giết" (KhKh 9:18). Câu nầy có thể chỉ về sự suy vong 

của Đông đế quốc La-mã (năm 1453 S.C.), là "phần ba" còn sót lại của đế quốc 

La-mã nguyên thủy, bởi tay quân Thổ-nhĩ-kỳ. 

"Những ngƣời sót lại... vẫn không ăn năn" sự "thờ lạy ma quỉ cùng thần tƣợng," và 

"những tội giết ngƣời, tà thuật, gian dâm" (9:20, 21). Giáo hội kia, dƣới quyền Thủ 

lãnh, vẫn cứ thờ lạy thần tƣợng, cứ giết rất nhiều thánh đồ, và cứ làm nhiều điều hủ 

hoại.  

Antichrist (Kẻ địch lại Đấng Christ)  
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Sách Khải Huyền chẳng có một chỗ nào dùng danh từ "Antichrist. " Thật là lạ 

lùng, vì danh từ nầy lại dùng rất nhiều trong các sách luận về sách Khải Huyền. 

Danh từ nầy có dùng ở IGi1Ga 2:18, 22; 4:3; IIGi 2Ga 1:7. Những câu nầy nói 

rằng đã có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ. 

Dầu một vài nhà giải luận Kinh Thánh quá chú trọng đến Antichrist và đặt nó vào 

nhiều câu vốn không định nói đến nó, song thật có nhiều câu Kinh Thánh tuy 

chẳng gọi đích danh Antichrist, nhƣng lại chỉ tỏ khá rõ ràng rằng thời đại Tin Lành 

nầy sẽ kết liễu bằng một sự bộc phát khủng khiếp của tội ác ngay trƣớc khi Chúa 

ngự đến. 

Đức Chúa Jêsus phán rằng trƣớc khi Ngài ngự đến, sẽ có "hoạn nạn lớn," hoặc cơn 

đại nạn (Mat Mt 24:21, 29) rằng đó sẽ là một thời kỳ tang chế cho mọi nƣớc (Mat 

Mt 24:29, 30), và "ngƣời ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, 

thì thất kinh mất vía" (LuLc 21:24-26). Ngài cũng ngụ ý phán rằng trong thời kỳ 

đó sẽ ít có đức tin (LuLc 18:8). 

Đa-ni-ên nói rằng "kỳ cuối cùng" sẽ "có tai nạn, đến nỗi chẳng có nhƣ vậy bao giờ" 

(DaDn 12:1, 4, 9, 13). Trong thơ IITe 2Tx 2:3-10 có chép rằng một "ngƣời tội ác" 

nói phạm thƣợng sẽ dấy lên cầm quyền và sẽ bị hủy diệt, bởi sự ngự đến của Chúa. 

Khi ta thử giải thích hình bóng tiên tri của sách Khải Huyền, thì tìm kiếm các điểm 

tƣơng tự ở những biến cố đã xảy ra từ trƣớc tới nay còn dễ hơn là quyết chắc rằng 

nó thật có ảnh hƣởng đến những biến cố thuộc về tƣơng lai. 

Dầu bảy cái ấn và bảy ống loa dƣờng nhƣ mô tả đúng những đặc điểm trọng đại 

của lịch sử thế giới cho đến ngày nay, song có lẽ còn một lần ứng nghiệm đầy đủ 

hơn nữa sắp diễn ra. 

Đế quốc La-mã hung hăng bắt bớ Hội Thánh, há chẳng có thể là một sự phát hiện 

của Antichrist sao? Hồi giáo và chế độ Thủ lãnh kia há chẳng có thể là những sự 

phát hiện khác của Antichrist sao? Và ngày nay, trƣớc mắt chúng ta, Nga-sô Cộng 

sản vô thần dấy lên địa vị cƣờng quốc thế giới, -- đó há chẳng có thể là tiếng gầm 

gừ mới mẻ của Antichrist sao? Há chẳng có thể rằng Đêm Gần Tàn và Ngày Gần 

Rạng sao?  

KhKh 10:1-11-- Quyển sách nhỏ mở ra  

Ở đoạn 5 có quyển sách đóng ấn. Ở đây, quyển sách mở ra. Quyển sách mở ra là 

một trong những sứ điệp của quyển sách đóng ấn, vì nó xuất hiện dƣới ống loa thứ 

sáu phát xuất từ cái ấn thứ bảy. 

Đây dƣờng nhƣ là một lời báo cáo, trong khung cảnh oai nghiêm, khủng khiếp, 

rằng kỳ cuối cùng gần đến (10:7) nhƣng trƣớc khi đến kỳ cuối cùng, còn phải có 

một thời kỳ tiên tri khác nữa (10:8-11), theo nhƣ đã chép ở đoạn sau. 

"Không còn có thì giờ nào nữa" (10:6) có thể nghĩa là trong cõi đời đời, quan niệm 

trần gian của chúng ta về thì giờ sẽ bị bãi bỏ, và ta cũng có thể nói nhƣ Đức Chúa 

Jêsus rằng: "Trƣớc khi chƣa có Áp-ra-ham, đã có ta" (GiGa 8:58). Nhƣng có ngƣời 
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cho rằng dịch là "trì hoãn" thì đúng hơn dịch là "thì giờ;" trong trƣờng hợp nầy, có 

nghĩa là: Ngày trọng đại của Đức Chúa Trời đã đến, và giờ đoán phạt gần điểm. 

Sứ điệp đặc biệt của quyển sách mở ra dƣờng nhƣ là lời tiên tri về việc đo Đền thờ 

và về hai ngƣời làm chứng (đoạn 11). Lời tiên tri nầy làm cho Giăng đau lòng 

(KhKh 10:10). 

Nhƣng ngoài mấy điều bày tỏ trên đây, "quyển sách nhỏ Mở Ra, " vì chính danh 

hiệu của nó và vì nó xuất hiện ngay trƣớc ống loa thứ bảy, há chẳng có thể ngụ ý 

hình bóng rằng sẽ có một kỷ nguyên Quyển Sách Mở Ra ngay trƣớc khi tận thế, 

sao? 

Nếu vậy, nó hoàn toàn phù hợp với dòng lịch sử. Kỳ lạ thay, Hội Thánh, hoặc cái 

tự xƣng là Hội Thánh thì đúng hơn, đƣơng thời Trung cổ, đã Giựt KINH THÁNH 

Của Ngƣời Ta! 

Các vị Thủ lãnh kia tự tôn là chúa của giới Cơ-đốc-giáo, chiếm lấy địa vị của Đức 

Chúa Trời trên mặt đất, xen vào giữa Đức Chúa Trời và loài ngƣời, tuyên bố rằng 

ngƣời ta chỉ nhờ họ mới đƣợc đến gần Đức Chúa Trời, truyền rằng tín đồ nào tự 

mình đọc Kinh Thánh tức là theo tà giáo, và họ lên án tử hình cho kẻ nào theo tà 

giáo. Trong khoảng 500 năm, bởi lịnh của các Thủ lãnh kia và do tay của các 

chánh phủ phục vụ họ, vô số tín đồ Đấng Christ đã bị tra khảo và tàn sát vì theo "tà 

giáo đọc Kinh Thánh." Nhƣ vậy, Lời Đức Chúa Trời bị cấm lƣu hành và trở thành 

một Quyển Sách vô danh. 

Nhƣng cuộc Cải chánh Tin Lành, do Martin Luther lãnh đạo, đã Trả Lại Kinh 

Thánh Cho Ngƣời Ta. Và cuộc sáng chế máy in vào khoảng đó đã gom góp rất 

nhiều để làm cho Kinh Thánh thành Quyển Sách của dân chúng. Lịch sử kim thời 

là kỷ nguyên của Quyển Sách Mở Ra theo một ý nghĩa mà ta chƣa từng biết. Mỗi 

phƣớc lành của nền văn minh kim thời là một sản phẩm do quyển Kinh Thánh mở 

ra: Nào tự do công dân và tự do tôn giáo, nào giáo dục bình dân, nào cải cách xã 

hội, nào tự do tín ngƣỡng, nào tự do ngôn luận.  

11:1, 2 -- Đo Đền thờ  

Đo Đền thờ, nhƣng Thành Thánh và sân ngoài (hành lang) Đền thờ thì để cho các 

dân ngoại giày đạp 42 tháng. Đây dƣờng nhƣ phân biệt giữa Hội Thánh chân chánh 

bề trong và Hội Thánh hữu hình bề ngoài, tự nhận là theo Chúa" Một đằng đƣợc 

Đức Chúa Trời giữ gìn và che chở, còn đằng kia bị thế gian làm cho hƣ hoại, phàm 

tục hóa và khai thác. 

Đây dƣờng nhƣ dự ngôn về sự bội đạo đại qui mô trong Hội Thánh; về sau, sự bội 

đạo nầy đƣợc mô tả đầy đủ hơn ở đoạn 13, dƣới hình thức con beo và con chiên, và 

ở đoạn 17, dƣới hình thức Ba-by-lôn, đại dâm phụ. Sự hiện thấy về tình trạng nầy 

làm cho Giăng đau lòng (10:10).  

11:3-13 -- Hai ngƣời làm chứng  

Hai ngƣời làm chứng nầy mặc áo bao gai mà nói tiên tri 1260 ngày (11:3) họ 
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dƣờng nhƣ liên quan với Đền thờ ở bên trong (11:1), vì Thành Thánh bên ngoài bị 

các dân ngoại giày đạp 42 tháng. Cả hai là cùng một thời gian: 42 tháng, mỗi tháng 

30 ngày, là 1260 ngày. 

Thành Thánh bên ngoài, hoặc Hội Thánh bội đạo, có hình thức con beo và con 

chiên ở đoạn 13 thể nào, thì cũng một thể ấy, ở đây Đền thờ bên trong, hoặc Hội 

Thánh chân chánh bề trong, có hình thức hai ngƣời làm chứng, và đƣợc mô tả đầy 

đủ hơn trong đoạn 14 là 144.000 ngƣời thật lòng theo Chiên Con. 

"Hai cây ô-li-ve và hai chơn đèn" (11:4) chỉ rõ vào sách XaDr 4:1-14, tại đó có giải 

thích rằng chơn đèn chỉ về Nhà Đức Chúa Trời và cây ô-li-ve chỉ về Thánh Linh 

Đức Chúa Trời, dƣờng nhƣ để Đức Thánh Linh cũng dự phần sự làm chứng của 

Hội Thánh. Hoặc giả, vì đây là sứ điệp của "Quyển Sách mở ra" (KhKh 10:2, 10, 

11), và vì Đức Thánh Linh hành động qua lời Kinh Thánh, nên hai ngƣời làm 

chứng nầy có thể là Hội Thánh chân chánh và Lời Đức Chúa Trời trung tín làm 

chứng đang khi Hội Thánh bội đạo ngồi trên ngôi của con beo và con chiên, nhƣ có 

nói đến ở đoạn 13. 

Nếu giải thích nhƣ vậy là đúng, thì việc Con Thú giết hai ngƣời làm chứng (11:7) 

có thể làm hình bóng về chế độ Thủ lãnh kia đã bắt bớ dữ dội và tàn sát các thánh 

đồ. Còn hai ngƣời làm chứng sống lại và đƣợc cất lên trời (11:11, 12) có thể làm 

hình bóng về Hội Thánh đƣợc tẩy sạch, Lời Đức Chúa Trời lại đƣợc tự do và 

chiếm địa vị ƣu thế trên thế giới, dƣới sự lãnh đạo của cuộc Cải chánh do Luther 

khởi xƣớng. Ta không thể nào lƣờng hết ảnh hƣởng của phong trào Luther đối với 

sự trả lại Lời Đức Chúa Trời cho loài ngƣời. Quả thật, đó giống nhƣ sự sống lại từ 

trong kẻ chết của hai ngƣời làm chứng về Đức Chúa Trời cho thế gian (11:11, 12). 

Tuy nhiên, sự hiện thấy nầy có thể có những ý nghĩa sẽ đƣợc bày tỏ ở các biến cố 

trong cuộc giao tranh chung kết với Antichrist.  

11:14-19 -- Ống loa thứ bảy  

Cuộc đắc thắng chung kết. Các nƣớc thế gian trở thành Nƣớc của Đấng Christ. 

"Nạn thứ ba" (11:14). Sự phán xét sau cùng giáng trên kẻ gian ác (11:18). 

Nhƣ vậy, bảy cái ấn và bảy ống loa, trong một khung cảnh phác họa, dƣờng nhƣ 

cho ta thấy tổng quát dòng lịch sử.  

12:1-6 -- Ngƣời đờn bà, Con Trai, và con rồng  

Cho tới đây. do bảy cái ấn và bảy ống loa, lịch sử đã tấn triển tới ngày phán xét sau 

cùng (11:15, 18), và phần lớn luận về số phận của Thế Giới.  

Trong đoạn 12 nầy, tác giả quay về khởi điểm, và bằng một loạt sự hiện thấy khác, 

ông bắt đầu mô tả những sự trạng mà trƣớc kia ông bỏ sót; những sự trạng nầy liên 

quan với số phận của Hội Thánh.  

Ngƣời đờn bà  

Ngƣời đờn bà sắp sanh con trai dƣờng nhƣ chỉ về dân Y-sơ-ra-ên (cho tới câu 5) và 
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Hội Thánh (từ câu 6 trở đi). 

Dân tộc Hê-bơ-rơ đƣợc Đức Chúa Trời trƣởng dƣỡng trải qua bao nhiêu thế kỷ, cốt 

để đƣa Đấng Christ vào trong thế gian, thì đây đƣợc nhân cách hóa là một nữ 

hoàng có vinh quang thiên thƣợng, sanh ra Con Trai của các thời đại.  

Con Trai  

Con Trai chính là Christ, Đấng Mê-si. Sa-tan chờ đợi cắn nuốt Ngài ngay lúc Ngài 

sanh ra (12:4). Đây dƣờng nhƣ ngụ ý nói đến việc Hê-rốt cố sức giết Hài nhi 

Christ. Nếu nó thành công, ắt đã cản trở đƣợc công ơn cứu chuộc của Đấng Christ; 

vì một Hài nhi mới sanh chắc không thể nào chết thế tội lỗi của loài ngƣời đƣợc. 

Tuy nhiên, bởi tay Giu-đa (GiGa 13:2, 27), Sa-tan thật đã thành công mà làm cho 

Đức Chúa Jêsus phải chết lúc Ngài thành nhân. Nhƣng sự trạng ấy đã quay lại làm 

hại Sa-tan; vì nó cung hiến cho con cái Đức Chúa Trời khí giới duy nhứt mà Sa-tan 

không sao cự địch nổi, tức là "Huyết Chiên Con."  

Con rồng  

Con rồng bị chỉ đích danh là ma quỉ, là Sa-tan, là con rắn xƣa (KhKh 12:9). Đã có 

chép rằng nó bắt bớ Hội Thánh tại Si-miệc-nơ, Bẹt-găm (2:10, 13), và nó, hoặc 

một thiên sứ nó từ vực sâu lên, làm vua của đạo quân châu chấu quái gở (9:11), 

cùng giết hai ngƣời làm chứng (11:7). "Sắc đỏ" (12:3) có thể tƣợng trƣng cho bổn 

tánh sát nhân của nó. 

"Có bảy đầu, mƣời sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên" (12:3), rõ ràng lắm, 

làm hình bóng về nó làm vua chúa cai trị thế gian nầy; theo sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời và bởi một lý do vƣợt quá sự hiểu biết loài ngƣời, nó đƣợc phép 

gây rối trong một thời gian. Nhƣng nó chẳng phải là Đức Chúa Trời đâu. Không có 

hai Đức Chúa Trời. Sa-tan chẳng phải là toàn năng, và nó chẳng ở khắp mọi nơi, 

chẳng biết hết mọi sự. Nó sợ Danh của Đấng Christ, và nó không sao tránh khỏi 

hình phạt. 

"Các ngôi sao trên trời" (12:4 mà nó "đem quăng xuống đất," có thể làm hình bóng 

về nó có quyền kéo đoàn quân của thế giới vô hình đi chống nghịch các thánh đồ, 

hoặc có quyền gây ảnh hƣởng làm cho các Thủ lãnh Hội Thánh phải bội đạo, hoặc 

cả hai quyến ấy.  

12:7-12 -- Cuộc chiến tranh trên trời  

Đây có thể có nghĩa rằng Sa-tan giận hoảng vì không thể tiêu diệt Đấng Christ 

bằng cách đóng đinh Ngài vào Thập tự giá, bèn theo Ngài khi Ngài thăng thiên, và 

táo tợn tấn công thành lũy Thiên đàng; tại đó, nó bị thảm bại do tay "Mi-chen và 

các sứ ngƣời" (câu 7), và cho đến đời đời, nó mất hết quyền làm hại Đấng Christ 

hoặc linh hồn những kẻ đã đƣợc Ngài cứu chuộc. 

Vậy, từ đó trở đi, Sa-tan chăm chú tìm phƣơng tính kế để ngăn cản công việc của 

Hội Thánh trên mặt đất. 
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"Mi-chen" (12:7) là thiên sứ trƣởng, thống lãnh các thiên sứ, và trƣớc kia đã có 

kinh nghiệm giao chiến với ma quỉ (Giu-đe 9). Mi-chen là thiên sứ bảo vệ dân 

Y-sơ-ra-ên (DaDn 10:13-21). Mi-chen sẽ có công tác ở kỳ sau rốt, trong cơn đại 

nạn (DaDn 8:17; 12:1, 9, 13), và lúc Chúa tái lâm (ITe1Tx 4:16). 

Ngay bây giờ, có lẽ "Mi-chen và các sứ ngƣời" cũng giao chiến giúp chúng ta trên 

mặt đất nầy, theo một ý nghĩa thiết thực hơn là ta đƣợc biết. Chúng ta giao chiến 

chẳng phải là hoàn toàn với huyết và thịt (Eph Ep 6:12). Kết quả có thể tùy thuộc 

các đạo quân của thế giới vô hình bội phần hơn là chúng ta từng nhận thấy.  

KhKh 12:13-17 -- Ngƣời đờn bà trốn vào đồng vắng  

Ngƣời đờn bà ẩn núp trong "đồng vắng" (12:14) để tránh khỏi con rồng. Đây 

dƣờng nhƣ làm hình bóng về Hội Thánh chân chánh đang phải biến vào vòng bí 

mật vì cớ sự bắt bớ. Chính ở "đồng vắng" mà Ba-by-lôn, Hội Thánh dâm phụ, đã 

phát triển (17:3). Nhƣng một ngày kia, đối với Hội Thánh chân chánh, sẽ không 

còn là "đồng vắng" nữa, song là "núi... vinh hiển của Đức Chúa Trời" (21:10, 11). 

"Nƣớc... nhƣ sông" (12:15) mà con rồng phun đuổi theo ngƣời đờn bà, có thể chỉ 

về những cơn bắt bớ Hội Thánh do tay đế quốc La-mã. 

"Đất tiếp cứu ngƣời đờn bà" (12:16) có thể ngụ ý về việc hoàng đế Constantin trở 

lại tin Chúa và việc đế quốc La-mã theo Cơ-đốc-giáo, do đó các cơn bắt bớ chấm 

dứt.  

1260 ngày  

Ngƣời đờn bà ở đồng vắng 1260 ngày (12:6). 

Bà ở đồng vắng "một thì, các thì và nửa thì" (12:14). 

Hai ngƣời làm chứng mặc áo bao gai mà nói tiên tri 1260 ngày (11:3). 

Còn Thành Thánh bị giày đạp 42 tháng (13:5). 

Sau khi bị đánh tử thƣơng và đƣợc chữa lành, thì Con Thú cai trị 42 tháng (11:2). 

42 tháng, 1260 ngày, một thì, các thì và nửa thì (1 năm, các năm và nửa năm, tức là 

3 năm rƣỡi) cùng chỉ tỏ một thời gian. 3 năm rƣỡi tức là 42 tháng, mỗi tháng 30 

ngày, tức là 1260 ngày. 

Nhƣ vậy, có bốn sự trạng đƣợc tỏ ra là đồng thời gian và đồng chung cuộc: Ngƣời 

đờn bà trong đồng vắng; Thành Thánh bị các dân ngoại giày đạp, hai ngƣời làm 

chứng mặc áo bao gai mà nói tiên tri. Con Thú cai trị sau khi bị đánh tử thƣơng. Cả 

bốn sự trạng cùng ở một lúc. Xem thêm ở các đoạn 13 và 17.  

13:1-10-- Con Thú giống nhƣ con beo  

Đây dƣờng nhƣ là mô tả thêm Con Thú đã giết hai ngƣời làm chứng (11:7) nó còn 

đƣợc mô tả đầy đủ hơn ở đoạn 17 nữa. 

Con rồng, tức là ma quỉ, đã không hủy diệt đƣợc Hội Thánh bởi sự bắt bớ, bây giờ 

bèn nhập vào Con Thú nầy để tiếp tục giao chiến với các thánh đồ (12:13-13:1). 

Con Thú trông giống nhƣ con beo, con gấu và con sƣ tử (13:2) đó là những biểu 
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tƣợng mà Đa-ni-ên đã dùng để chỉ về quyền bá chủ thế giới (DaDn 7:3-6).  

KhKh 13:11-18 -- Con Thú giống nhƣ con chiên  

Con Thú nầy trông giống nhƣ con chiên (13:11). Con thú thứ nhứt trông giống nhƣ 

con beo. Nhƣng chúng đồng minh với nhau. Con Thú giống nhƣ con beo đã bị giết 

(13:3). Chính Con Thú giống nhƣ con chiên làm cho nó sống lại (13:15) con rồng 

hành động trong cả hai con nầy (13:2, 4, 11). 

Con Thú giống nhƣ con chiên chính là Con Thú giống nhƣ con beo sống lại. Dầu 

nó nhƣ con chiên, song nó lại nói nhƣ con rồng (13:11). Nó có quyền giết bất cứ ai 

không chịu mang dấu hiệu của nó (13:15). Nó nói phạm thƣợng đến Danh Đức 

Chúa Trời và giao chiến với các thánh đồ (13:6, 7). 

Thẻ căn cƣớc của nó mang số 666 (13:18). 

Về sau Con Thú giống nhƣ con chiên đƣợc gọi là "Tiên tri giả" (16:13; 19:20; 

20:10), nghĩa là Chiên Con giả mạo. Con rồng tấn công từ phía ngoài, nhƣng thất 

bại; bây giờ nó tấn công từ phía trong, và giả mạo làm Chiên Con.  

Cuộc liên minh của Con Thú giống nhƣ con beo với Con Thú giống nhƣ con chiên  

Cuộc liên minh nầy kéo dài 42 tháng và lập thành một chánh quyền bá chủ thế giới 

(13:5). Đây dƣờng nhƣ là một biểu tƣợng khác về Thành Thánh bị phàm tục hóa và 

bị thế gian khai thác trong 42 tháng (11:2). 

Một Con Thú giống nhƣ Chiên Con, nhơn Danh Chiên Con mà cai trị, và Thành 

Thánh bị các dân ngoại giày đạp dƣới chơn, -- hai biểu tƣợng nầy dƣờng nhƣ có 

nghĩa là một chánh quyền bá chủ thế giới hành động nhơn danh một Hội Thánh bội 

đạo và với sự tiếp trợ của Hội Thánh ấy. Nếu không, thì còn có ý nghĩa chi khác 

nữa? 

Con Thú giống nhƣ con beo chỉ về quyền lực đời nầy. Con Thú giống nhƣ con 

chiên chỉ về quyền lực Cơ-đốc-giáo giả mạo. Con rồng liên kết chúng thành một 

quyền cai trị hoàn cầu. 

Về sau, tình trạng nầy đƣợc gọi là "Ba-by-lôn" và đƣợc mô tả đầy đủ hơn trong 

đoạn 17 và 18. 

Đang khi Ba-by-lôn ngồi trên ngôi của quyền cai trị hoàn cầu, thì hai ngƣời làm 

chứng mặc áo bao gai mà nói tiên tri (11:3). 

Có một số ngƣời cho rằng Con Thú giống nhƣ con beo nầy là Antichrist. Kẻ khác 

lại cho là nó tƣợng trƣng cho một vài đặc điểm của lịch sử thế giới. Ít ra, việc nó 

phù hợp với lịch trình Hội Thánh trải qua lịch sử cho tới thời kỳ hiện tại, thật rất lạ 

lùng, nhƣ ta sẽ nhận thấy ở trang sau.  

Bảy cái đầu và mƣời cái sừng  

Con rồng có chừng đó (12:3). Con thú giống nhƣ con beo cũng có chừng đó (13:1). 

Con Thú màu đỏ sậm của "Ba-by-lôn" cũng có chừng đó (17:3). 

Con số 7 tƣợng trƣng cho toàn bộ, còn con số 10 tƣợng trƣng cho quyền lực thế 
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gian. Nhƣ vậy, bảy cái đầu và mƣời cái sừng dƣờng nhƣ chỉ về toàn bộ quyền cai 

trị hoàn cầu; hoặc chỉ về sự tập trung và nhân cách hóa của quyền cai trị hoàn cầu 

cứ tồn tại nhƣ một thực thể trải qua cả thời kỳ lịch sử, và tự phát hiện dƣới nhiều 

hình thức khác nhau, ở nhiều mực độ khác nhau, trong nhiều thời đại khác nhau, và 

có nhiều lần sửa đổi khác nhau. 

Trƣớc khi bắt đầu kỷ nguyên hiện tại của chúng ta, có bảy cƣờng quốc bá chủ hoàn 

cầu đã đứng hiên ngang và chi phối phần lớn dòng lịch sử thế giới. Ai-cập là một 

cƣờng quốc bá chủ thế giới chừng 400 năm (1600-1200 T.C.). Rồi tới A-si-ri, 

chừng 300 năm (900-600 T.C.). Rồi tới Ba-by-lôn, 70 năm (606-536 T.C.); Ba-tƣ, 

200 năm (536-330 T.C.); Hy-lạp, chừng 200 năm (330-146 T.C.); La-mã, 600 năm 

(200 T.C.-400 S.C.); chế độ Thủ lãnh kia, 1200 năm (600-1800 S.C.).  

Vết tử thƣơng của một trong bảy cái đầu (13:3) 

Lúc Giăng chép sách Khải Huyền, thì năm trong số bảy cƣờng quốc bá chủ hoàn 

cầu đã sụp đổ. Một rõ ràng là đế quốc La-mã, còn một nữa chƣa xuất hiện (17:10) 

rõ ràng lắm đế quốc La-mã bị thƣơng và đƣợc Con Thú giống nhƣ con chiên làm 

cho sống lại (13:3, 12). 

Đế quốc La-mã sụp đổ năm 476 S.C.. Nhƣng La-mã đã sống lại nhơn Danh Đấng 

Christ và nhờ sự giúp đỡ của Giáo hội. Vậy, La-mã của chế độ Thủ lãnh kia đã cai 

trị thế giới trên một phạm vi rộng lớn hơn, trong một thời gian lâu dài hơn, với một 

bàn tay độc tài hơn; nền cai trị nầy hơn cả nền cai trị của đế quốc La-mã ngoại đạo 

và bất cứ cƣờng quốc bá chủ hoàn cầu nào có trƣớc nó. 

"42 tháng" (13:5): Theo cách giải thích một ngày là một năm, thì đƣợc 1260 năm, 

gần đúng thời gian chế độ Thủ lãnh kia giữ địa vị cƣờng quốc bá chủ hoàn cầu (từ 

thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 18). 

"Nói những lời kiêu ngạo, phạm thƣợng" (13:6): Hoàn toàn phù hợp với lời Thủ 

lãnh kia tự nhận là vô ngộ (infaillible ), có quyền tha tội, giữ địa vị của Đức Chúa 

Trời trên mặt đất v.v... 

"Giao chiến cùng các thánh đồ" (13:7): Các sử gia tính phỏng rằng đƣơng thời 

Trung cổ và lúc đầu kỷ nguyên Cải chánh, hơn 50 triệu thánh đồ đã tuận đạo vì chế 

độ Thủ lãnh kia, -- đó là giai đoạn khủng khiếp nhứt của lịch sử nhân loại.  

"666," số của Con Thú (13:18) 

Nó đƣợc gọi là "ngƣời," có thể nghĩa là một lớp ngƣời, hoặc một chế độ do một 

ngƣời hoặc một lớp ngƣời cầm đầu. Dƣờng nhƣ đây là một tên, và những chữ cái 

của nó nếu đƣợc coi là con số, thì tổng cộng đƣợc 666. 

Irénée, môn đệ của Polycarpe (Polycarpe là môn đệ của Sứ đồ Giăng), cho rằng 

con số 666 tƣơng đƣơng với chữ Hy-lạp: "LATEINOS " -- L = 30; A = 1; T = 300; 

E = 5; I = 10; N = 50; o = 70; S = 200. Cộng là 666. 

"Lateinos " nghĩa là: Nƣớc La-tinh." Chế độ Thủ lãnh kia lấy tiếng La-tinh làm 

ngôn ngữ chánh thức. Ngày nay vẫn còn nhƣ vậy. Các qui luật, bài kinh, bài cầu 
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nguyện, sách lƣợc giải, sắc lịnh, chiếu chỉ, lời chúc phƣớc và lời rủa sả của họ đều 

bằng tiếng LA-TINH.  

14:1-5-- Chiên Con và 144.000 ngƣời theo Ngài  

Sứ đồ Giăng vừa mới đƣợc sự hiện thấy về Con Thú giả làm Chiên Con (13:11). 

Đây, ông đƣợc sự hiện thấy về chính mình Chiên Con (14:1). 

144.000 ngƣời trung thành theo Chiên Con đã đƣợc ghi dấu bằng Danh của Chiên 

Con (14:1), cũng nhƣ những kẻ theo Chiên Con giả đã đƣợc ghi dấu bằng tên của 

nó (13:16). Đây là đoạn mô tả thêm về hai ngƣời làm chứng (11:3), về Hội Thánh 

chân chánh của Chiên Con đối chiếu với Hội Thánh giả của Chiên Con giả mạo. 

Ngƣời Vợ trung kiên ở trong đồng vắng (12:14), còn ngƣời vợ thất tiết đang vui 

chơi, dâm loạn với thế gian, đoạn 17. 

Họ đƣợc thoát khỏi sự giả đối (14:5), đối chiếu với những dấu lạ giả dối và tà giáo 

của Chiên Con giả mạo (13:14). 

Họ "còn trinh khiết" (14:4), tức là trung tín với Đấng Christ, đối chiếu với sự "tà 

dâm" của Hội Thánh giả dối (17:5). Chúng ta chẳng nên hiểu rằng họ thật là kẻ độc 

thân, vì không có chỗ nào trong Tân Ƣớc kể hôn nhân là có tội; trái lại, Tân Ƣớc 

dùng hôn nhân làm hình bóng về mối liên hiệp giữa Đấng Christ và Tân phụ Ngài, 

tức là Hội Thánh. 

Họ là "trái đầu mùa" (14:4), có lẽ chính là 144.000 ngƣời ở đoạn 7:4, đối với mùa 

gặt chung (14:15, 16). 

"Bài ca mới" (14:2, 3) của 144.000 ngƣời (14:2, 3), vang lừng bên tai nhƣ sóng 

bủa, là bài ca mà chỉ ngƣời đƣợc cứu chuộc mới biết. Ngƣời không đƣợc cứu thì 

chẳng có thể biết những sự vui mừng của ngƣời đã đƣợc cứu chuộc. Khi tới Thiên 

đàng, chính những ngƣời đƣợc cứu chuộc sẽ nếm trải sự vui mừng, hớn hở vƣợt 

quá mọi điều họ tƣởng tƣợng trƣớc kia. Trên Thiên đàng, Mọi Ngƣời Sẽ Hát. Tại 

sao trong các nhà thờ của chúng ta lại không hát? Tại sao không xin Tín Đồ Hát?  

14:6, 7 -- Một thiên sứ có Tin Lành đời đời  

Sự hiện thấy nầy dƣờng nhƣ làm hình bóng về công cuộc rao giảng Tin Lành khắp 

thế gian, suốt cả thời đại Tin Lành. Tuy nhiên, sự hiện thấy nầy có ngay trƣớc khi 

báo cáo "Ba-by-lôn" sụp đổ (14:8), thì há chẳng có thể là bức tranh mô tả kỷ 

nguyên hiện tại của các Hội Truyền giáo khắp thế giới, sao? 

Hãy chú ý: Phƣơng pháp chinh phục của Chiên Con giả là giết những kẻ không 

chịu thờ lạy nó (13:15), còn khí giới của Chiên Con là giản dị rao giảng Tin Lành 

(14:6).  

14:3 -- Ba-by-lôn sụp đổ  

Đây là lần đầu tiên sách Khải Huyền nói đến "Ba-by-lôn." Và điều thứ nhứt chép 

về Ba-by-lôn là nó đã Sụp Đổ, sự sụp đổ của nó đƣợc rao báo cả trƣớc khi ngụ ý 

nói rằng nó dấy lên. Nó là một sự trạng kinh khủng đến nỗi tác giả nghĩ tốt nhứt là 
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trƣớc khi nói cho độc giả biết nó, hãy quả quyết với họ rằng nó sẽ chỉ tồn tại ít lâu 

thôi. 

"Ba-by-lôn" đƣợc mô tả đầy đủ ở đoạn 17 và 18, nên ta thấy nó là một tên khác của 

Con Thú giống nhƣ con beo và chiên con ở đoạn 13.  

14:9-11 -- Đoán phạt những kẻ theo Con Thú  

Buồn thay, đây, số phận khốn cực của những kẻ theo Con Thú đƣợc đối chiếu với 

sự vui mừng khôn tả của những ngƣời thuộc về Chiên Con (14:3)! Sự đoán phạt họ 

đƣợc mô tả đầy đủ hơn ở các đoạn 19 và 20. Sự đối chiếu số phận của ngƣời đƣợc 

cứu chuộc và ngƣời bị hƣ mất, mà ta thƣờng nhận thấy trong sách Khải Huyền nầy, 

cũng là một điểm dạy dỗ đặc biệt của Đức Chúa Jêsus trong các sách Tin Lành.  

14:12-13 -- Những ngƣời chết có phƣớc  

Hạnh phƣớc nầy lại cũng đối chiếu với sự đau đớn của kẻ gian ác vừa mới nói ở 

trên. Sự đau đớn của các thánh tuận đạo đã hết. Rốt lại, thời kỳ mà họ cầu xin Chúa 

thực hiện đã đến. Họ đƣợc cứu rỗi và đƣợc hạnh phƣớc đời đời .  

14:14-16 -- Gặt mùa của trái đất  

Đoạn nầy bắt đầu bằng một sự hiện thấy về "trái đầu mùa" (14:4) của Tin Lành; rồi 

tới kỷ nguyên rao giảng Tin Lành khắp thế gian (14:6); và tới đây thì kết liễu bằng 

những sự hiện thấy về mùa gặt sau rốt. 

Từ nhiều thế kỷ trƣớc, đã có nói đến mùa gặt của nhân loại ở sách Gio Ge 3:13, 14 

-- "Đoàn đông dƣờng nào, đoàn đông dƣờng nào tại trong trũng đoán định (Nên 

dịch là: "Quyết định."! Hãy tra lƣỡi hái, vì mùa gặt đã chín." 

"Mùa màng dƣới đất đã chín rồi" (KhKh 14:15): Một lý do Chúa chậm tái lâm có 

lẽ là vì Ngài chờ cho mùa màng chín.  

14:17-20 -- Hái nho ở dƣới đất  

"Mùa màng" chỉ về sự thâu góp những ngƣời đƣợc cứu rỗi. Còn "hái những chùm 

nho" chỉ về sự hình phạt dành cho kẻ bị hƣ mất. 

"Thùng" (bàn ép rƣợu nho) chỉ về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên 

những kẻ gian ác. 

"1600 dặm" (14:20): Chừng 330 cây số, theo cách đo của chúng ta ngày nay. Ý 

nghĩa của nó chắc ở trong con số 1600, chớ không phải ở trong quãng dài thực sự. 

1600 là 4 x 4 x 100, và có ngƣời cho rằng nó tƣợng trƣng cho sự hủy diệt hoàn 

toàn. 

"Tại ngoài thành" (14:20), có lẽ là Thành của Đức Chúa Trời; ấy nghĩa là dân Đức 

Chúa Trời không bị tổn hại chi khi cơn thạnh nộ của Ngài giáng trên kẻ ác. 

"Ngựa" (14:20): Đây dƣờng nhƣ là cùng những con ngựa và cùng một biến cố 

đƣợc mô tả đầy đủ hơn ở đoạn 19:14-21.  

Tóm tắt các đoạn 12:1-14:20 
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Những cái ấn và những ống loa ở đoạn 6 đến đoạn 11 đƣa toàn cảnh tới sự đắc 

thắng chung kết, và phần nhiều luận về giai đoạn đầu của truyện tích. 

Các đoạn 12 đến 14 trở lại khởi điểm, và chứa một loạt bức tranh suốt tới kỳ sau 

rốt, nhƣng luận nhiều hơn về giai đoạn giữa của truyện tích và ghi thêm nhiều chi 

tiết của những cảnh tƣợng kỳ sau rốt. Các sự hiện thấy dƣờng nhƣ mô tả sự dấy lên 

của một Giáo hội bội đạo, ngồi trên ngôi của một đế quốc bá chủ hoàn cầu; trong 

khi ấy, Hội Thánh chân chánh cứ trung tín làm chứng cho cả thế giới; rồi tới mùa 

gặt.  

15:1-16:21-- Bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời  

Đây là những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời do đó quyền lực của Con Thú bị 

phá tan (15:2; 16:2, 10, 13). Rõ ràng lắm, Con Thú giống nhƣ con beo và chiên con 

ở đoạn 13 đƣợc gọi là "Ba-by-lôn" ở đoạn 16:19, và đƣợc mô tả tỉ mỉ, đầy đủ hơn 

ở các đoạn 17, 18.  

15:1-8 -- Bài ca của những ngƣời thắng trận  

Trƣớc khi mô tả các sự đoán phạt, tác giả cho chúng ta thoáng nghe bài ca của 

những ngƣời đƣợc cứu chuộc ngợi khen Đức Chúa Trời vì cách Ngài đã cai trị 

dòng lịch sử (15:3, 4). Đây giống nhƣ "bài ca mới" ở đoạn 5:8-14, -- tức là sự vui 

mừng, hớn hở khôn xiết trào ra, vì lần đầu tiên họ đƣợc thấy quang cảnh thiên 

thƣợng và đƣợc thấy Đức Chúa Trời, không có chút gì che khuất. 

Rồi trong một nghi lễ long trọng, bảy vị thiên sứ đƣợc trao cho bảy bát thạnh nộ 

của Đức Chúa Trời. "Chẳng ai đƣợc vào Đền thờ" (15:8) -- câu nầy có thể nghĩa là 

không ai có thể làm tiêu tan các sự đoán phạt, vì thời kỳ cầu thay đã qua rồi.  

16:1-9 -- Bốn bát đầu tiên  

Về toàn thể, bảy cái bát dƣờng nhƣ mô tả các tai họa kinh khiếp sẽ giáng xuống thế 

gian trong ngày sau rốt, và tuyệt điểm của nó là trận Ha-ma-ghê-đôn (16:14-16). 

Năm cái bát đầu tiên cũng có thể đặc biệt liên quan đến sự sụp đổ của La-mã dƣới 

chế độ Thủ lãnh kia, vốn là hình thức của một nền thống trị thế giới đã có và sẽ có 

giữa sự sụp đổ của đế quốc La-mã và nền thống trị chung kết của Antichrist: ấy 

cũng nhƣ các ống loa liên quan đến đế quốc La-mã ngoại đạo (đoạn 8). 

Bốn cái bát đầu tiên, cũng nhƣ các tai vạ của bốn ống loa đầu tiên (8:7-12), lần 

lƣợt trút xuống đất, biển, sông và mặt trời. 

"Các sông" mà bát thứ ba trút xuống (16:4) cũng là các sông tại đó huyết thánh 

tuận đạo đã bị đổ ra (16:6) bởi Con Thú (13:15) và bởi Ba-by-lôn (17:6; 18:24). 

Cái bát nầy có thể chỉ về các sự đoán phạt của Đức Chúa Trời để trả thù chế độ 

Thủ lãnh kia ở chính những thung lũng tại đó hàng bao nhiêu triệu nạn nhân của 

chế độ ấy đã tuận đạo.  

16:10, 11 -- Bát thứ năm  
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Trút xuống ngôi của Con Thú, mà chính nƣớc nó đã bị tổn hại kinh khủng do bốn 

cái bát đầu tiên. Dầu năm cái bát nầy có thể có nghĩa khác nữa, song về phƣơng 

diện tiên tri, nó dƣờng nhƣ chỉ về những chánh biến và loạn ly trọng đại ở thế kỷ 

18, do đó chế độ Thủ lãnh kia chẳng còn là một chánh quyền bao trùm thế giới 

nữa. 

Chế độ Thủ lãnh kia là một cƣờng quốc thống trị thế giới từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 

thứ 18, và là cƣờng quốc chuyên chế hơn hết trong lịch sử. 

Nó lần lần bành trƣớng từ thế kỷ thứ 6, đến thế kỷ thứ 9 thì hoàn toàn vững mạnh. 

Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, nó tuyệt đối cầm quyền trên các vua chúa Âu- 

châu. 

Từ thế kỷ thứ 13, nó lần lần suy vi. 

Quyền lực của nó đã bị lung lay khủng khiếp vì cuộc Cải chánh Tin Lành ở thế kỷ 

thứ 16, bởi cuộc Cách mạng nƣớc Pháp, bởi các cuộc chiến tranh của Nã-phá-luân 

ở cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Do tay của Nã-phá-luân, chế độ Thủ 

lãnh kia bị hạ thấp tột bậc và mất uy tín, không bao giờ khôi phục đƣợc nữa. Từ đó 

tới nay, quyền lực của Thủ lãnh kia trong sự cai trị thế giới chỉ còn là cái bóng của 

địa vị nó đƣơng thời Trung cổ. Đƣơng thời Trung cổ, các Thủ lãnh kia truyền 

phán, thì các vua chúa run rẩy. Nhƣng, Tạ Ơn Đức Chúa Trời, thời đó đã qua rồi! 

"Nói phạm đến Danh Đức Chúa Trời" (16:9). Có lẽ lời nầy liên quan đến sắc chỉ 

của Thủ lãnh kia tuyên bố mình là vô ngộ (năm 1870). Đó là hơi thở hấp hối của 

một cƣờng quốc bá chủ hoàn cầu, và là lời phạm thƣợng tột bậc của các thời đại.  

16:12-16 -- Bát thứ sáu  

Các trận tuyến đã đƣợc vạch rõ cho trận Ha-ma-ghê-đôn. Con rồng, Con Thú và 

Tiên tri giả tụ tập đạo quân quỉ quái của chúng để cố sức tấn công Hội Thánh lần 

chót (16:13, 14). Con rồng là quỉ Sa-tan, Con Thú là chánh quyền thống trị thế 

giới, và tiên tri giả là Hội Thánh bội đạo, -- cả ba liên minh với nhau. 

"Sông cái Ơ-phơ-rát" (16:12): các bát vẫn đi song song với các ống loa. Khi thổi 

ống loa thứ sáu, một đạo quân từ sông Ơ-phơ-rát kéo lên đánh cho Hội Thánh một 

đòn kinh khủng thể nào (9:14-16), thì cũng một thể ấy, ở đây, khi bát thứ sáu đổ 

xuống, sông Ơ-phơ-rát bèn thành ra nơi tụ tập các đạo quân gian ác để cố gắng hủy 

diệt Hội Thánh lần chót. 

Vƣờn Ê-đen, nơi phát nguyên của loài ngƣời, và tháp Ba-bên, nơi chánh quyền trần 

gian bắt đầu chống nghịch Đức Chúa Trời, đều ở thung lũng sông Ơ-phơ-rát. Nhƣ 

vậy, lịch sử loài ngƣời sẽ chấm dứt ở nơi nó đã bắt đầu. 

"Kìa, Ta đến" (16:15). Hãy chú ý lời cảnh cáo xen vào đây rằng khi trận 

Ha-ma-ghê-đôn gần đến, thì ngày của Chúa cũng gần đến.  

16:17-21 -- Bát thứ bảy  

Đây dƣờng nhƣ là trận Ha-ma-ghê-đôn thật. "Những cục mƣa đá" từ "không khí" 

rớt xuống, mỗi cục nặng một ta-lâng, nghĩa là chừng 45 kí lô. Đây dƣờng nhƣ là 
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lời tiên tri về phi cơ và bom nguyên tử. 

"Ba phần" (16:19): Đế quốc La-mã bị chia làm ba phần thể nào (8:7-12; 9:18), thì 

cũng một thể ấy, chánh quyền bá chủ thế giới sau chót bài Cơ-đốc-giáo sẽ suy sụp 

trong ba giai đoạn; Ba-by-lôn, Con Thú và Tiên tri giả. 

"Động đất dữ dội" (16:18): Hai cuộc thế giới chiến tranh vừa qua, những mây mờ 

đe dọa của cuộc thế giới chiến tranh thứ ba, hiện tình hoang mang, bối rối và hỗn 

loạn của các nƣớc và các chánh phủ, phần nửa thế giới đã ở dƣới quyền kiểm soát 

của Cộng sản vô thần công khai quyết tâm tiêu diệt đạo Đấng Christ, những sự 

trạng đó khiến chúng ta tự hỏi (nhiều khi kèm theo sự tiên đoán lo âu) rằng phải 

chăng hiện nay chúng ta đang ở các giai đoạn đầu của trận Ha-ma-ghê-đôn?  

17:1-18-- Ba-by-lôn, đại dâm phụ  

Thơ Eph Ep 5:25, 32 luận rằng Hội Thánh là Tân phụ của Đấng Christ. Chính Đức 

Chúa Jêsus đã ví sánh sự tái lâm của Ngài với một tiệc cƣới (Mat Mt 25:10). Hội 

Thánh vinh hiển đƣợc gọi là Tân phụ của Chiên Con (KhKh 19:7; 21:2, 9). Nhƣng 

đây, ta thấy Hội Thánh là một "dâm phụ," (Dịch là: "Kỵ nữ" thì đúng hơn) cũng 

nhƣ dân Y-sơ-ra-ên, Tân phụ của Đức Giê-hô-va, đi thờ lạy hình tƣợng (Exe Ed 

16:14-18), tức là "hành dâm " cùng mọi kẻ qua đƣờng. 

"Con đại dâm phụ" (KhKh 17:1) liên lạc bất chánh với các vua (17:2). Dâm phụ 

ngồi trên Con Thú sắc đỏ sậm, mang đầy những tên phạm thƣợng, có bảy đầu và 

mƣời sừng (17:3) nó mặc áo màu tía và màu điều, phóng túng theo dâm dục và ô 

uế (17:4). Tên nó là "Ba-by-lôn lớn" (17:5), và nó "say huyết" các thánh tuận đạo 

(17:6).  

Ngƣời đờn bà là một cái thành (17:18) 

Con dâm phụ liên minh với Con Thú, tên gọi Ba-by-lôn, ngồi trên ngôi của chánh 

quyền bá chủ thế giới, và cai trị các vua trên mặt đất. 

Hội Thánh chân chánh, Tân phụ của Đấng Christ, vợ của Chiên Con, cũng đƣợc 

gọi là một Thành, -- Thành Giê-ru-sa-lem mới, Thành Thánh (19:7; 21:2, 9). 

Hai ngƣời đờn bà: Dâm phụ và Tân phụ chân chánh của Đấng Christ. Hai thành 

Ba- by-lôn và Giê-ru-sa-lem mới. Nhƣ vậy, Hội Thánh tà dâm và Hội Thánh chân 

chánh đƣợc đặt đối chiếu với nhau. Hội Thánh tà dâm ngồi cầm quyền trên ngôi 

vinh quang trần tục, dùng sự bắt bớ mà xô đuổi Hội Thánh chân chánh vào vòng bí 

mật. Những đặc điểm ấy dƣờng nhƣ tỏ ra Ba-by-lôn, dâm phụ, ở đoạn nầy chính là 

Con Thú giống nhƣ con beo và chiên con ở đoạn 13.  

Bảy đầu và mƣời sừng (17:3) 

Con rồng có chừng đó (12:3). Con Thú giống nhƣ con beo và chiên con cũng có 

chừng đó (13:1). Tới đây, Con Thú dâm phụ, là Ba-by-lôn, cũng có chừng đó. Ta 

hiểu rằng chúng tƣợng trƣng cho chánh quyền bá chủ thế giới. 

"Ba-by-lôn" đƣợc tuyên bố là thành lớn cai trị các vua của trái đất (17:18) đƣơng 
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thời ấy, thành nầy chính là La-mã. Ta lại càng biết rõ là La-mã nhờ câu nầy: "Bảy 

cái đầu tức là bảy hòn núi mà ngƣời đờn bà ngồi lên" (17:9) vì thành La-mã thật 

đƣợc kiến thiết trên bảy hòn núi, và có tên là: "Thành có bảy ngọn đồi." 

"Cũng là bảy vì vua nữa; năm vì trƣớc đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chƣa 

đến" (17:10). Lời nầy lại càng chỉ rõ La-mã. Trong lúc Sứ đồ Giăng chép sách 

Khải Huyền, thì năm đế quốc bá chủ hoàn cầu đã sụp đổ: Ai-cập, A-si-ri, 

Ba-by-lôn, Ba-tƣ, Hy-lạp; một hiện có, tức là La-mã, còn một chƣa đến, tức là 

Ba-by-lôn, dâm phụ. 

"Vì vua thứ tám... cũng ở trong số bảy" (17:11). Đây dƣờng nhƣ là Con Thú đƣợc 

phục hƣng, sau khi bảy cái đầu và mƣời cái sừng đã qua đi, có lẽ là chỉ về hình 

thức sau cùng mà Antichrist sẽ khoác lấy.  

Một Hội Thánh bội đạo trên ngôi của một đế quốc bá chủ hoàn cầu  

Đoạn mô tả Ba-by-lôn, đại dâm phụ ngồi trên Con Thú có bảy đầu và mƣời sừng, 

thật phù hợp với La-mã của chế độ Thủ lãnh kia, mặc dầu có lẽ nó liên quan tối 

hậu với một tình hình chƣa xuất hiện. Cho tới nay, chƣa có gì khác trong lịch sử 

thế giới phù hợp với đoạn mô tả đó. 

Sự ham muốn quyền lực trần gian bắt đầu lộ ra đại qui mô trong Hội Thánh nhằm 

thế kỷ thứ 4, khi đế quốc La-mã thôi bắt bớ Hội Thánh và lập đạo Đấng Christ làm 

quốc giáo. Tinh thần của đế quốc La-mã truyền qua Hội Thánh. Hội Thánh lần lần 

rập theo khuôn mẫu của đế quốc mà mình mới chiến thắng. 

La-mã đã sụp đổ. Nhƣng La-mã lại mƣợn danh của Hội Thánh mà sống lại, làm 

một cƣờng quốc bá chủ hoàn cầu. Các Thủ lãnh kia ở La-mã là kẻ kế tự và kế vị 

các Sê-sa (hoàng đế) La-mã. Khu họ ở là vị trí các cung điện của Sê-sa thuở xƣa. 

Các Thủ lãnh kia tự nhận lấy tất cả quyền hành mà các Sê-sa đã tự nhận lấy, và 

hơn nữa. Trải qua các thế kỷ, cung điện của Thủ lãnh kia thuộc hàng nguy nga, 

tráng lệ nhứt thế giới. Các Thủ lãnh kia đã sống trong huy hoàng, xa hoa hơn cả 

các vua trần gian. Không một nơi nào trên mặt đất bày ra cảnh tƣợng mỹ lệ, lộng 

lẫy cho bằng lễ đăng quang của Thủ lãnh kia. Kinh thành La-mã thuở trƣớc là của 

đạo thờ thần tƣợng, về sau là của Thủ lãnh kia, đã chiếm địa vị cƣờng quốc bá chủ 

hoàn cầu trải qua 2000 năm (200 T.C. đến 1800 S.C.). 

"Đầy những tên sự phạm thƣợng" (17:3). Các Thủ lãnh kia tự nhận giữ địa vị của 

Đức Chúa Trời trên mặt đất, có quyền tối cao trên lƣơng tâm loài ngƣời, có quyền 

tha thứ tội lỗi và ban lịnh ân xá họ cũng quả quyết rằng muốn đƣợc cứu rỗi, thì 

phải vâng phục họ. Há có điều gì phạm thƣợng hơn? 

"Đỏ sậm" (17:3, 4) là màu sắc của Con Thú, dâm phụ, và cũng của con rồng nữa 

(12:3) (Bản tiếng Việt cũng dịch là: "điều" và "đỏ;" nguyên văn là "đỏ sậm" 

(écarlate); nó chính là màu sắc của Thủ lãnh kia. Ngai của Thủ lãnh kia màu đỏ 

sậm, do 12 ngƣời bận áo đỏ sậm khiêng. Mũ và áo dài của các Giáo chủ trực thuộc 

cũng có màu đỏ sậm. Nguyên thủy nó là màu của ma quỉ (12:3); về sau đƣợc Thủ 
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lãnh kia chọn lấy, và bây giờ là màu sắc của Cộng sản vô thần. Cộng sản thƣờng 

đƣợc gọi là "Đỏ;" họ có Hồng quân, Lãnh thổ Đỏ, Công trƣờng Đỏ ở Mạc-tƣ-khoa; 

một lần nữa, ma quỉ lại triệu tập quân đội của nó từ phía ngoài Hội Thánh. 

"Đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế" (17:4). Ngƣời ta biết rõ hành vi hủ hoại của 

các Thủ lãnh kia đƣơng thời Trung cổ. 

"Say huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus" (17:6). Những hình phạt khủng 

khiếp của Tôn giáo Pháp đình, do các Thủ lãnh kia thiết lập và duy trì, trải qua hơn 

500 năm, gây cho bao nhiêu triệu ngƣời bị khảo đả và thiêu đốt, chính là Bức 

Tranh Hung Tợn và Quỉ Quái hơn hết trong cả lịch sử. 

Viết lại những điều nầy, thì chẳng vui thích chi. Ta không thể tƣởng tƣợng một tổ 

chức Giáo hội nào vì quá ham mê quyền lực, lại có thể làm cho đạo thánh của Đức 

Chúa Jêsus phải cong vẹo, phàm tục và bại hoại để chính mình đƣợc tôn cao, y nhƣ 

chế độ Thủ lãnh kia đã làm vậy. 

Nhƣng thực sự là thực sự. Lịch sử là lịch sử. Lạ lùng hơn hết, là mọi điều đó 

dƣờng nhƣ đã đƣợc dự ngôn rất đúng bằng các hình bóng trong sách Khải Huyền. 

Sự hiện thấy của Giăng đã làm cho ông đau lòng (10:10), nào có lạ gì.  

18:1-15-- Sự suy sụp của Ba-by-lôn  

Ba-by-lôn của Cựu Ƣớc, nguyên thủy gọi là Ba-bên, tại đó chính quyền loài ngƣời 

bắt đầu chống nghịch Đức Chúa Trời (SaSt 11:1-9), về sau trở thành đô thị kỳ quan 

của thế giới thƣợng cổ, và bắt dân Y-sơ-ra-ên làm tôi mọi. Đây tên nó đƣợc đặt cho 

một cƣờng quốc bá chủ thế giới bắt Hội Thánh làm tôi mọi. Đoạn nầy giống nhƣ 

khúc ai ca của Giê-rê-mi khóc thành Ba-by-lôn (Gie Gr 51:1-64). 

"Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn" (KhKh 18:4). Nếu "Ba-by-lôn" là danh hiệu 

dự ngôn của chế độ Thủ lãnh kia, theo nhƣ chúng tôi tƣởng thật là nhƣ vậy, thì đây 

dƣờng nhƣ là dự ngôn về cuộc Cải chánh. Đƣơng thời Trung cổ, tuy chế độ Thủ 

lãnh kia hủ hoại và quỉ quái chừng nào, nhƣng Đức Chúa Trời vẫn có dân Ngài ở 

trong lãnh vực của Thủ lãnh kia. Khi tiếng kèn của Luther vang lừng kêu gọi, 

nhằm thế kỷ thứ 16, thì một cuộc di cƣ và ly khai khỏi "ràn" của Thủ lãnh kia bắt 

đầu. Nó lan tới Đức, Scandinavie, Anh, Tô-cách-lan, Hoa kỳ và Gia-nã-đại. Do 

cuộc Cải chánh đó đã phát xuất kỷ nguyên cận đại của chúng ta, có Kinh Thánh 

mở ra, tự do tín ngƣỡng, giáo dục bình dân, và chánh quyền của dân, do dân và vì 

dân. Nhờ Martin Luther hơn là nhờ bất cứ ngƣời nào khác, chúng ta có những 

phƣớc lành của nền văn minh kim thời. 

"Trong một ngày, nó sẽ bị lửa thiêu" (18:8). Đây dƣờng nhƣ có nghĩa rằng 

Ba-by-lôn sẽ thình lình bị hủy diệt trơn trọi. Đây có lẽ chỉ về một đặc điểm nào của 

cuộc giao tranh chung kết với Antichrist, hiện chƣa xảy đến. Còn chế độ Thủ lãnh 

kia, với tƣ cách một cƣờng quốc cai trị thế giới, đã ở vào tình trạng suy vi trong 

400 năm qua. Quả thật, quyền hành chánh trị của chế độ ấy trong các chánh phủ 

thế giới đã chấm dứt, gần nhƣ thình lình, Bởi tay Nã-phá-luân, nhằm cuối thế kỷ 
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18. 

Tuy nhiên, dầu chế độ Thủ lãnh kia là một tỉ dụ lịch sử hiển nhiên về Hội Thánh 

bội đạo, nhƣng danh từ "Ba-by-lôn, con đại dâm phụ" có lẽ còn có ý nghĩa nhiều 

hơn là chế độ Thủ lãnh kia. Nó có thể là danh hiệu của Thiên đàng đặt cho toàn thể 

giới Cơ-đốc-giáo bội đạo. 

Ngay trong nƣớc chúng ta (Tức là nƣớc Mỹ, quê hƣơng của tác giả), là nơi ta 

tƣởng mình có hình thức Cơ-đốc-giáo thuần túy hơn hết mà ai nấy đƣợc biết kể từ 

thời bắt bớ đầu tiên, dầu có rất đông thánh đồ tin kính, rất nhiều nhà thờ, trƣờng 

Thần đạo, tổ chức và phong trào chân chánh, trung tín, ở dƣới quyền lãnh đạo của 

các Mục sƣ và thủ lãnh có lòng trung thành không hề lay chuyển cùng đức tin 

không một điểm khả nghi, NHƢNG, trái lại, nói chung, các Hội Thánh của chúng 

ta hoàn toàn phàm nhân hóa, đầy dẫy lòng ham mến thế gian, lãnh đạm, phân tâm, 

ham vui và có đủ thứ buông lung theo tội ác; các tòa giảng và trƣờng Thần đạo có 

sự không tin tới một mực độ kinh khủng. Ít có Lời Đức Chúa Trời trong khi giảng 

dạy; ít có Đấng Christ trong các cuộc thờ phƣợng; có rất nhiều nghi thức chết 

cứng; có rất nhiều tánh cách chuyên nghiệp và vẻ huy hoàng của giới phẩm chức; 

có rất ít tinh thần chân chánh của Đấng Christ; rất dốt về Lời Đức Chúa Trời, và 

ngƣời giảng dạy rất lãnh đạm đối với Lời ấy. Tất cả tình trạng nầy khiến ta nghĩ 

rằng dƣờng nhƣ toàn thể Hội Thánh Chƣa Hoàn Toàn Thoát Khỏi Sự Bội Đạo Đại 

Qui Mô.  

Mƣời vua (17:11, 12) 

Xen vào giữa những cƣờng quốc bá chủ hoàng cầu, khi các nƣớc ở dƣới quyền một 

số chánh phủ mà số chẵn là "mƣời." Mƣời cái sừng ở sách DaDn 7:7 dƣờng nhƣ dự 

ngôn về các nƣớc mà đế quốc La-mã chia thành và do đó La-mã của chế độ Thủ 

lãnh kia đã phát xuất thể nào, thì cũng một thể ấy, lời chép ở đoạn KhKh 17:12 có 

thể mô tả một khoảng xen vào giữa sự suy sụp của chế độ Thủ lãnh kia và sự dấy 

lên của Antichrist trong kỳ sau rốt. Kể từ ngày chế độ Thủ lãnh kia, với tƣ cách 

một cƣờng quốc bá chủ hoàn cầu, bị suy sụp, thì chƣa có một cƣờng quốc nào khác 

cai trị cả thế giới nữa. Nã-phá-luân đã thử làm nhƣ vậy. Hoàng đế nƣớc Đức 

(Kaiser ) đã thử làm nhƣ vậy. Hitler đã thử làm nhƣ vậy. Và ngày nay, Cộng sản vô 

thần Nga cũng đang thử làm nhƣ vậy.  

19:1-10 -- Tiệc cƣới của Chiên Con  

Hai điệp khúc "Ha-lê-lu-gia!" Điệp khúc thứ nhứt (câu 1-5) bày tỏ khánh tiết trên 

Thiên đàng vì Ba-by-lôn, là Giáo hội dâm phụ, bị hủy diệt. 

Điệp khúc thứ hai (câu 6-8) có muôn vàn tiếng vang lên nhƣ đại dƣơng gầm thét và 

có tiếng sấm động nơi xa, báo tin Chiên Con làm lễ thành hôn với Tân phụ chân 

chánh của Ngài. 

Tại tiệc cƣới, các cá nhân đƣợc gọi là "kẻ đƣợc mời" (câu 9); nhƣng về toàn thể, họ 

đƣợc gọi là "Vợ" (câu 7).  
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19:11-16 -- Con ngựa bạch và các đạo quân Thiên đàng  

Nếu con ngựa bạch nầy cũng là con ngựa bạch của ấn thứ nhứt (6:2), thì đây là sự 

đắc thắng chung kết, còn đó là sự đắc thắng bắt đầu. 

Nếu con ngựa bạch đó chỉ về nƣớc của thế gian, thì con ngựa bạch nầy đã toàn 

thắng con đó. 

Sự hiện thấy nầy dƣờng nhƣ hình dung Chúa tái lâm trong vinh quang, với tƣ cách 

Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. Vinh hiển dành cho những kẻ thuộc về 

Ngài. Còn cơn thạnh nộ giáng trên những ngƣời gian ác. Điểm nầy cũng đƣợc bày 

tỏ ở thơ IITe 2Tx 1:7-10.  

KhKh 19:17-21 -- Sự đoán phạt chung kết giáng trên Con Thú và Tiên tri giả  

Bốn kẻ thù của Chiên Con là: Con rồng, Con Thú, Tiên tri giả và Ba-by-lôn. 

Trong đoạn 18, Ba-by-lôn, là khối liên minh hoạt động của Con Thú và Tiên tri 

giả, đã sụp đổ. Dầu khối liên minh của Con Thú và Tiên tri giả, tức là chánh quyền 

và Giáo hội bội đạo, tan rã, nhƣng chúng vẫn tồn tại ít lâu nữa. Mỗi tên trong phạm 

vi hoạt động riêng của nó. Tới đoạn nầy, thì dự ngôn về chúng bị hủy diệt. Rồi tới 

đoạn 20, thì con rồng, tức là Sa-tan, tức là tà linh xúi giục mọi sự nầy, phải chịu án 

phạt chung thẩm. 

Con Thú, Tiên tri giả và Ba-by-lôn dƣờng nhƣ là các chế độ đƣợc nhân cách hóa. 

Còn con rồng là một thân vị. 

Chẳng những các chế độ bị hủy diệt, song mọi ngƣời mang "dấu" của các chế độ 

ấy cũng bị hủy diệt (14:9-11; 19:20). 

Nếu "Con Thú" dƣới hình thức "Ba-by-lôn" là chế độ Thủ lãnh kia, thì những 

ngƣời mang "dấu" của "Con Thú" có thể gồm hết thảy thuộc viên của Giáo hội bội 

đạo chăng? Chắc không. Chế độ ấy bại hoại và đi theo những mục đích trần gian. 

Nhƣng trong "ràn" của Giáo hội ấy có thể có những ngƣời thật lòng kính mến 

Đấng Christ hơn các đặc điểm hƣ hoại của Giáo hội họ. Thật ra, họ có thể có dấu 

của Đấng Christ trên lòng mình. Dấu là một vấn đề thuộc tấm lòng. Nhiều tín đồ 

Tin Lành có lẽ không có dấu Con Thú ở bề ngoài, song lại có dấu ấy in lớn trên 

lòng mình. Là một chế độ, Hội Thánh Tin Lành thuần túy và thoát khỏi sự hƣ hoại 

của loài ngƣời bội phần hơn Giáo hội kia; cũng không đặt một trở lực nào của loài 

ngƣời giữa cá nhân và Cứu Chúa họ nhƣ Giáo hội kia vẫn làm. Nhƣng ta có thể có 

dấu của Đấng Christ bên ngoài, mà bên trong lại có dấu của Con Thú. Và ngƣợc 

lại. Yếu tố quyết định là thái độ của mỗi ngƣời trực tiếp đối với Đấng Christ. Đức 

Chúa Trời biết rõ thái độ ấy, và Ngài có thể phán quyết chúng ta có "dấu" nào.  

20:1-10 -- Một ngàn năm hòa bình  

Câu 2-7 có sáu lần chép "một ngàn năm." Suốt cả Kinh Thánh. Đó là khúc sách 

duy nhứt thật có chép về một ngàn năm hòa bình. Ngƣời ta nói rằng trong Tân Ƣớc 

có hơn 300 lần chép về sự tái lâm của Chúa; nhƣng một ngàn năm hòa bình chỉ 

đƣợc nói đến ở đây, tại phần mầu nhiệm hơn hết của quyển sách mầu nhiệm hơn 
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hết trong Kinh Thánh nầy. 

Sống trong hy vọng hạnh phƣớc và trong sự liên tục chờ đợi Chúa tái lâm là một 

điều; còn có lý thuyết nào về một ngàn năm hòa bình lại là một điều khác. Có 

ngƣời nghĩ rằng một ngàn năm hòa bình sẽ là một thời đại hạnh phƣớc trong thế 

giới hiện tại; ngƣời khác lại cho rằng nó là một thời đại của cõi đời đời sau khi 

hình thức sanh tồn bằng thịt và huyết đã qua đi. Cũng có kẻ giải luận dƣờng nhƣ họ 

biết hết về một ngàn năm hòa bình.  

Sa-tan bị xiềng xích (câu 1-3)  

Việc Sa-tan bị đuổi khỏi cõi trời (đoạn 12) có liên quan đến sự giáng sanh và sự 

thăng thiên của Đấng Christ (12:5). Đây, việc xiềng xích Sa-tan có liên quan với sự 

tái lâm của Đấng Christ. 

Có ngƣời cho rằng hai khúc sách nầy liên quan đến cùng một biến cố. Nhƣng ở 

đằng kia, Sa-tan gây rối loạn cho trái đất (12:12), còn ở đây, nó bị ngăn cản, không 

gây rối loạn đƣợc nữa (20:3). 

"Vực" (20:3) (Nên dịch là: "Vực sâu không đáy") là lãnh vực của Sa-tan, do chính 

mình nó hoặc một thiên sứ trƣởng của nó cai trị (9:11), thì nay trở thành khám tù 

giam cầm nó.  

Đời trị vì một ngàn năm (câu 4-6)  

Đời trị vì nầy sẽ kéo dài 1000 năm. Có ngƣời cho rằng đây thật là 1000 năm, và 

theo nghĩa hình bóng, thì là một kỳ yên nghỉ (Sa-bát) sau 6000 năm lịch sử loài 

ngƣời. Đối với kẻ khác, lại là một thời gian lâu dài vô hạn, vì theo niên đại học của 

Đức Chúa Trời, thì "ở trƣớc mặt Chúa, một ngày nhƣ ngàn năm, ngàn năm nhƣ 

một ngày" (IIPhi 2Pr 3:8). 

"Sự sống lại thứ nhứt" (câu 5). Không nói đến sự sống lại thứ hai. Song câu: 

"Những kẻ chết khác chẳng đƣợc sống cho đến khi đủ một ngàn năm" dƣờng nhƣ 

ngụ ý rằng sẽ có hai sự sống lại, -- một trƣớc ngàn năm hòa bình, và một sau ngàn 

năm hòa bình. 

Giáo lý của Tân Ƣớc thƣờng ràng buộc sự tái lâm của Chúa với sự sống lại và ngày 

phán xét, -- cả ba cùng trong một viễn thị (perspective ). Ấy cũng nhƣ khi ta nhìn 

những ngọn núi xa xăm, ngọn nầy sau ngọn kia, cùng một hàng, thì chúng dƣờng 

nhƣ gần nhau lắm, nhƣng thật ra chúng cách xa nhau rất nhiều. 

Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus dùng câu: "Kỳ kẻ công bình sống lại" (LuLc 14:4), 

thì có lẽ Ngài ngụ ý phán mọi ngƣời chẳng cùng sống lại một lúc. 

Luận về sự sống lại, Sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Mỗi ngƣời theo thứ tự riêng của 

mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc 

về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến" (ICo1Cr 15:23, 24). Dƣờng nhƣ kỳ 

cuối cùng đến sau sự sống lại của dân (tín đồ) Chúa ít lâu, và sự sống lại của dân 

Chúa đến sau sự sống lại của Chúa một thời gian.  
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Sự đoán phạt chung kết dành cho Sa-tan (câu 7-10)  

Ba-by-lôn, Con Thú và Tiên tri giả, là các môi giới do đó Sa-tan làm công việc tàn 

hại, đã bị tiêu diệt rồi (đoạn 17, 18, 19), nên rốt lại, chính thì giờ của Sa-tan cũng 

điểm nốt. Nó hung hăng cố gắng chiếm lại quyền cai trị trái đất, nhƣng sự cố gắng 

của nó chỉ ngắn ngủi và vô ích. 

"Ma-gót" (câu 8) là tên chung của các dân tộc phƣơng Bắc, dòng dõi của Gia-phết 

(SaSt 10:2). "Gót" (câu 8) là vua chúa của chúng (Exe Ed 38:2). Có lẽ đây dùng 

làm tên chung cho những kẻ gian ác ở mọi nƣớc từ "bốn phƣơng trên đất" kéo đến 

tấn công các thánh đồ của Đức Chúa Trời lần chót. 

Chúng ta tự hỏi Sa-tan làm thế nào mà triệu tập đƣợc ngƣời theo nó đông đúc nhƣ 

vậy sau khi đã bị xiềng xích 1000 năm? Có ngƣời cho rằng lúc đó là thời kỳ sống 

lại toàn thể, nên vô số ngƣời nam, ngƣời nữ xấu xa, gian ác, thuộc về mọi thế kỷ và 

mọi dân tộc, sẽ sống lại và hiến cho Sa-tan một phạm vi hoạt động tiện lợi. 

"Hồ lửa và diêm" (câu 10, 15) là nơi ở cuối cùng của Sa-tan, Con Thú, Tiên tri giả 

và mọi ngƣời gian ác. 

Nếu "Con Thú" và "Tiên tri giả" là những chế độ, chớ chẳng phải là ngƣời, thì ít ra 

nó cũng do ngƣời tạo thành, quản trị, và biểu dƣơng tinh thần của các ngƣời đó. 

Dầu đối với các chế độ, sự quăng vào lửa có nghĩa là tiêu diệt, nhƣng ngƣời thì cứ 

sống mãi mãi trong khổ hình, "cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời" (câu 10). Đây là 

một câu mạnh mẽ, có nghĩa tuyệt đối vô cùng tận.  

KhKh 20:11-15 -- Sự phán xét sau cùng  

Ba-by-lôn, Con Thú, Tiên tri giả, Sa-tan và các ảnh hƣởng tội ác bây giờ đã bị loại 

trừ, nên rốt lại đã tới lúc chỉ định cho mỗi ngƣời đến nơi ở cuối cùng. 

Có lẽ vì lửa đốt (IIPhi 2Pr 3:10-12), nên "đất trốn" trƣớc mặt "Đấng đƣơng ngồi ở 

trên tòa lớn và trắng." 

Những kẻ đã đƣợc xét xử là đáng dự phần sự sống lại thứ nhứt, thì tại đây sự xét 

xử họ sẽ đƣợc xác nhận trƣớc hiện diện của cả vũ trụ họp lại. 

Sự phán xét sẽ hoàn toàn. Mọi ngƣời thuộc mọi thời đại và mọi dân tộc sẽ có ở đó. 

Mọi công việc và cớ tích đã đƣợc ghi chép. Ấy sẽ là ngày "Đức Chúa Trời... xét 

đoán những việc kín nhiệm của loài ngƣời," theo nhƣ Phao-lô đã nói ở thơ Rô-ma 

2:16;. 

Sẽ chỉ có hai hạng ngƣời: Ngƣời đƣợc cứu rỗi và ngƣời bị hƣ mất. "Các sách" ghi 

chép đời sống từng ngƣời. Còn "Sách Sự Sống" ghi tên những ngƣời đƣợc cứu rỗi. 

Nhiều ngƣời có tâm tánh pha lộn đến nỗi ta không biết đặt họ vào đâu. Nhƣng Đức 

Chúa Trời biết. 

"Sự chết thứ hai" (câu 14) là sự đoán phạt chung thẩm lúc cuối cùng, khác hẳn sự 

chết thân thể mà cả loài ngƣời phải trải qua. Đây gọi nó là "hồ lửa." 

Trong các sách Tin Lành, Đức Chúa Jêsus đã phán về hồ lửa; Ngài gọi nó là "nơi 

lửa chẳng hề tắt" (Mac Mc 9:43), và "lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những 

bib:Sa_10_2
bib:Exe_38_2
bib:Kh_20_11
bib:IIPhi_3_10
bib:Mac_9_43


quỉ sứ nó" (Mat Mt 25:41). 

Lửa thật chăng? Ai biết? có lẽ nó làm cho linh hồn đau đớn hơn là lửa thật làm cho 

thân thể đau đớn. 

Cả đến sự chết cũng bị quăng xuống hồ lửa (câu 14). Tử thần, là cơn ác mộng của 

cuộc sống trần gian, sẽ không bao giờ ngƣớc đầu gớm ghiếc đe dọa những ngƣời ở 

ngoài "hồ lửa" (KhKh 21:4).  

21:1-8 -- Trời mới và đất mới  

Đoạn nầy không mô tả một chế độ xã hội mới mẻ trong thế giới hiện tại nầy, song 

mô tả nơi ở đời đời của những ngƣời đƣợc cứu chuộc, tức là "Nhà Cha có nhiều 

chỗ ở" (GiGa 14:2). Đây là một trong những đoạn quí báu nhứt của Kinh Thánh. 

Chúng ta ƣa đọc nó biết bao! 

Trời và đất thứ nhứt đã qua đi, nhƣ có chép ở thơ IIPhi 2Pr 3:10 -- "Các từng trời 

sẽ có tiếng vang rầm (nổ?) ma qua đi,... đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị 

đốt cháy cả." Vũ trụ vật chất sẽ đƣợc thay đổi tới mực nào, chúng ta không biết. 

Chúng ta cũng không biết hoặc trái đất nầy sẽ đƣợc sửa lại và đổi mới bởi lửa, hay 

là sẽ có một trái đất khác hẳn. 

Ngày nay, chúng ta cũng không thể hiểu thân thể vinh hiển, thiêng liêng, chẳng 

hay hƣ nát của mình có thể bị hạn chế ở một hành tinh hoặc tinh tú vật chất tới 

mực nào, hay là sẽ đƣợc tự do ngao du trong không gian không biên giới.  

"Biển cũng không còn nữa " (câu 1) 

Nhƣng có một con sông (KhKh 22:1). Vậy, chúng ta tự hỏi có nên hiểu theo nghĩa 

đen chăng? Có lẽ vì đất bị thiêu đốt bằng "lửa," nên không còn biển nữa. Hoặc có 

lẽ "Sông nƣớc sự sống" không phải thật là nƣớc nhƣ của trái đất nầy, song là một 

biểu hiện tốt đẹp về sự sống ở trong Đấng Christ, nhƣ Ngài đã phán cùng ngƣời 

đờn bà Sa-ma-ri rằng: "Ai uống nƣớc Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa" (GiGa 

4:14), và "Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nƣớc sự sống cách nhƣng không" (KhKh 

22:17).  

"Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài ngƣời " (câu 3) 

Trong vƣờn Ê-đen, loài ngƣời đã bị đuổi khỏi Hiện diện thiết thực, trực tiếp của 

Đức Chúa Trời mà họ ý thức đƣợc. Tới đây, Hiện diện Ngài đƣợc ban lại cho họ. 

Trong thế gian nầy, chúng ta bƣớc đi bởi đức tin. Trên trời, chúng ta thật sẽ thấy 

Đức Chúa Trời, sẽ ở với Ngài và thông công thân ái với Ngài trải qua muôn ngàn 

đời vô tận. 

Không còn sự chết, nƣớc mắt, bịnh tật, đau lòng, hoặc sầu não nữa. Một vũ trụ mới 

xuất hiện. Đƣợc ở đó là điều kỳ diệu dƣờng nào! Nhứt là những ngƣời đã chịu đau 

đớn rất nhiều trong đời nầy: Càng chịu đau đớn trong đời nầy, thì càng đƣợc vinh 

hiển ở trên trời.  
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"Kẻ đáng gớm ghét " không đƣợc vào đó (câu 8) 

Nhiều tín đồ mắc một vài tội chép ở đây. Đối với chúng ta, dƣờng nhƣ có nhiều 

thứ bậc tâm tánh, và ta không biết phân hạng ở nơi nào. Nhƣng Đức Chúa Trời 

biết. Đối với Đức Chúa Trời, chỉ có hai hạng: Những kẻ thuộc về Ngài và những 

kẻ chẳng thuộc về Ngài.  

KhKh 21:9-27 -- Thành Giê-ru-sa-lem mới  

Đầu Kinh Thánh có một cái vƣờn, và cuối Kinh Thánh có một cái thành. Thành 

Thánh, Giê-ru-sa-lem mới, Tân Phụ của Đấng Christ, Vợ của Chiên Con (câu 2, 9, 

10), đã bị giày đạp dƣới chơn ở đoạn 11:2, nhƣng tới đây thì sáng chói vinh quang. 

"Thành Thánh" đối lại với "Ba-by-lôn." Ba-by-lôn là Giáo hội tà dâm. Còn Thành 

Thánh là Hội Thánh chân chánh, Tân Phụ của Đấng Christ. Kẻ tà dâm đã biến đi, 

còn Vợ chân chánh đƣợc vinh hiển.  

Một Thành bằng vàng (câu 18, 21)  

Đƣợc chỉ cho Giăng thấy bởi vị thiên sứ đã chỉ cho ông thấy Ba-by-lôn (câu 9, 

17:1). Thành Ba-by-lôn thời xƣa đã lấy tên nó đặt cho Giáo hội tà dâm, cũng đƣợc 

gọi là "thành bằng vàng" (EsIs 14:4 -- theo nguyên văn), là thành kỳ quan của thế 

giới thƣợng cổ. Bây giờ Thành bằng vàng thật xuất hiện, vinh quang và tráng lệ vô 

cùng.  

Kích thƣớc của Thành (câu 16)  

Mƣời hai ngàn ếch-ta-đơ (chừng 2400 cây số) mỗi phía, hoặc cả châu vi. Đây là 

một hình vuông, một hình khối, làm hình bóng về nó có nơi Chí thánh của Đền 

tạm, là một hình khối mỗi bề chừng 4 thƣớc rƣỡi, và nơi Chí thánh của Đền thờ do 

Sa-lô-môn xây cất, là một hình khối mỗi bề chừng 9 thƣớc tây. 

Tƣờng đo đƣợc 144 cu-đê. Đó là bề cao hay là bề dày? nếu là bề cao, thì Thành 

bằng vàng ở phía trong sẽ cao hơn tƣờng bội phần. 

Kích thƣớc là bội số (multiple ) của 12. 12 dƣờng nhƣ là biểu hiệu và đặc điểm của 

dân Đức Chúa Trời. 1000 lần 12 chỉ về Thủ đô vinh quang của vũ trụ mà Đức 

Chúa Trời đã cứu chuộc. 12 lần 12 (144) chỉ về tƣờng của Thủ đô ấy. 12 cổng có 

khắc tên 12 chi phái. 12 nền có ghi tên 12 Sứ đồ. Ấy dƣờng nhƣ để nói rằng vinh 

quang của Thành là kết quả do công việc nền tảng mà Y-sơ-ra-ên và các Sứ đồ đã 

làm trong những thời đại quá khứ. Cây sự sống có 12 thứ trái cho 12 tháng. 

Kiểu tổng quát của Thành (hình vuông, có tƣờng và sông nƣớc sự sống) có lẽ đã 

phỏng theo kiểu thành Ba-by-lôn thời xƣa, vì Ba-by-lôn cũng hình vuông, châu vi 

vách thành là 60 dặm, cao chừng 90 thƣớc tây, có 100 cổng bằng đồng, và có sông 

Ơ-phơ-rát chảy ở giữa, chia làm hai phần.  

Các bửu thạch của Thành (câu 19-21)  

Mỗi cổng là một hột châu. 12 nền thì mỗi nền xây bằng một bửu thạch: Bích ngọc, 
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đá lam bửu, lục mã não, đá lục cẩm, hồng mã não, hoàng ngọc, hoàng bích, ngọc 

thủy thƣơng, ngọc hồng bích, ngọc phỉ túy, đá hồng bửu, đá tử bửu. Nó giống tên 

12 viên ngọc trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thƣợng phẩm, có khắc tên 12 chi 

phái Y-sơ-ra-ên (XuXh 28:15-30). 12 viên ngọc nầy chắc cốt dùng làm tấm hình 

phảng phất ở thời quá khứ xa xăm, để tỏ ra công tác mà Đức Chúa Trời muốn thực 

hiện. 

Một vài viên ngọc nầy có lẽ không đúng nhƣ những viên ngọc ngày nay mang tên 

nó. Ngƣời ta cho rằng nó có các màu sắc sau đây: Bích ngọc màu kim cƣơng. Đá 

lam bửu màu xanh lơ. Lục mã não màu xanh da trời. Đá lục cẩm màu xanh lá cây. 

Hồng mã não màu đỏ và trắng. Hoàng ngọc màu đỏ nhƣ lửa. Hoàng bích màu 

vàng. Ngọc thủy thƣơng màu xanh biển. Ngọc hồng bích màu xanh lá cây trong 

vắt. Ngọc phỉ túy màu tía. Đá hồng bửu màu đỏ. Đá tử bửu màu tím. 

Thành bằng vàng. Tƣờng bằng kim cƣơng. Cổng bằng hột châu. Nền bằng bửu 

thạch. Dầu thật là nhƣ vậy, hay tƣợng trƣng cho một cái gì vinh quang hơn nữa, nó 

cũng sáng chói không sao tƣởng tƣợng đƣợc.  

KhKh 22:1-5 -- Cây sự sống  

Cây sự sống mọc bên sông nƣớc sự sống (22:1, 2) từ ngôi Đức Chúa Trời tràn ra 

đời đời. Trong hết đƣợc mô tả ở cảnh cây sự sống và con sông của vƣờn Ê-đen 

(SaSt 2:9, 10). Về sau đƣợc mô tả trong sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên về dòng sông 

chữa lành (Exe Ed 47:1-2). Về sau nữa, Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Ai uống nƣớc 

Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa" (GiGa 4:14); lại rằng: "Ta là Bánh của Sự Sống... 

Nếu ai ăn Bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng" (GiGa 6:35, 51). Tới đây, mọi sự đó đƣợc 

ứng nghiệm chung kết cho các công dân trong thế giới của Chiên Con.  

KhKh 22:6-10 -- Tánh cách quan trọng của sách nầy  

Đây tái quyết rằng sách Khải Huyền là Lời Của Đức Chúa Trời (22:6). Lúc mở đầu 

(1:3) cũng nhƣ lúc chấm dứt (22:7), sách nầy chúc phƣớc cho kẻ nào đọc và giữ 

những lời của nó. "Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy" (22:10), -- 

đó là một lời nghiêm trọng cảnh cáo chớ có xao lãng nó.  

KhKh 22:11-15 -- Hết thời kỳ ân điển  

"Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế mãi;... kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!" (22:11). 

Đó là một lời nghiêm trọng phó kẻ hƣ mất cho số phận họ, và cũng đặt ngƣời đƣợc 

cứu rỗi vào địa vị của họ mãi mãi. Tâm tánh có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn 

trong đời nầy, đang khi thời kỳ ân điển hãy còn. Nhƣng một ngày kia, tâm tánh sẽ 

bất di bất dịch cho đến đời đời, cũng nhƣ trái từ nụ nẩy ra rồi vậy. 

Cũng hãy chú ý sự tuyệt đối phân rẽ giữa những kẻ đã giặt áo mình và những kẻ 

không giặt (22:14-15, cũng nhƣ 21:6, 8). Nhiều lần trong Kinh Thánh quả quyết 

rằng chỉ có hai hạng ngƣời và chỉ có hai số phận đời đời.  
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22:16-17 -- Lời mời sau chót  

"Ta là Chồi và Hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói" (22:16; Dan Ds 24:17). 

Ấy có nghĩa rằng Đức Chúa Jêsus là ĐẤNG mà mọi lời tiên tri chỉ vào Ngài và 

đƣợc ứng nghiệm trong Ngài. Không còn Đấng nào khác. Một mình Ngài là Cứu 

Chúa. Ngoài Ngài, chẳng còn hy vọng chi nữa. 

Ngài phán với mọi ngƣời muốn rằng: "Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nƣớc sự sống 

cách nhƣng không." Thánh Linh Ngài phán rằng: "Hãy đến." Hội Thánh Ngài nói: 

"Hãy đến." Ai cũng có thể nhận lời mời. Một thế giới vinh quang đang đợi chờ ta. 

Hãy đến, chớ để trễ quá.  

22:18-21 -- Lời cảnh cáo sau chót  

Chớ có xén bớt phần nào của sách nầy. Làm vậy, sẽ mất các lời hứa vinh hiển 

trong đó. Những nhà phê bình duy lý không thích khúc sách nầy, vì nó lên án họ đã 

dám tự do loại bỏ bất cứ phần nào trong Kinh Thánh mà họ không thích (PhuDnl 

4:2; 12:32). Tốt hơn là Lời Đức Chúa Trời thể nào, thì cứ tiếp nhận thể ấy, và hãy 

cẩn thận, chớ quá coi thƣờng bất cứ phần nào của Lời ấy. 

"Ta đến mau chóng!" Lời Chúa phán đây đƣợc lập lại ba lần trong đoạn nầy (câu 7, 

12, 20). Đây là lời cuối cùng của Đức Chúa Jêsus đƣợc chép lại, là lời Ngài tạm 

biệt Tân phụ đang đợi chờ trong khi Ngài khuất khỏi mắt họ. "A-men, lạy Đức 

Chúa Jêsus, xin hãy đến! "  

Sách Khải Huyền Và Sách Sáng Thế Ký  

Kinh Thánh là một truyện tích duy nhứt. Phần cuối cùng của sách cuối cùng có vẻ 

nhƣ đoạn kết của truyện tích bắt đầu ở phần thứ nhứt của sách thứ nhứt trong Kinh 

Thánh.  

Lời đầu tiên trong sách Sáng-thế Ký:  

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (SaSt 1:1).  

Gần nhƣ lời cuối cùng trong sách Khải Huyền:  

"Tôi thấy trời mới và đất mới" (KhKh 21:1). 

* * * 

"Nơi nƣớc tụ lại (Đức Chúa Trời đặt tên) là biển" (SaSt 1:10). 

"Biển cũng không còn nữa" (KhKh 21:1). 

* * * 

"Đức Chúa Trời đặt tên... sự tối là đêm" (SaSt 1:5). 

"Ở đó không có ban đêm" (KhKh 21:25). 

* * * 

"Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn" (mặt trời và mặt trăng) (SaSt 1:17). 

"Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng" (KhKh 21:23). 

* * * 
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"Một mai ngƣơi ăn (cây biết điều thiện và điều ác), chắc sẽ chết (SaSt 2:16). 

"Sẽ không có sự chết... nữa" (KhKh 21:4). 

* * * 

"Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần" (SaSt 3:16). 

"Không có... đau đớn nữa" (KhKh 21:4). 

* * * 

"Đất sẽ bị rủa sả vì ngƣơi" (SaSt 3:17). 

"Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa" (KhKh 22:3). 

* * * 

Sa-tan xuất hiện nhƣ tên lừa gạt mọi ngƣời (SaSt 3:22, 24). 

Sa-tan biến mất đời đời (KhKh 20:10). 

* * * 

Loài ngƣời bị đuổi xa Cây sự sống (SaSt 3:22-24). 

Cây sự sống lại xuất hiện (KhKh 22:2). 

* * * 

Loài ngƣời bị đuổi xa Hiện diện của Đức Chúa Trời (SaSt 3:24). 

"Chúng ta sẽ đƣợc thấy mặt Chúa (KhKh 22:4). 

* * * 

Nhà đầu tiên của loài ngƣời ở trong một khu vƣờn, gần bên con sông (SaSt 2:10). 

Nhà đời đời của loài ngƣời đƣợc cứu chuộc cũng sẽ ở bên một con sông (KhKh 

22:1).  

 

Sáng-thế Ký  

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (SaSt 1:1) 

"Đức Chúa Trời dựng nên loài ngƣời nhƣ hình Ngài; Ngài dựng nên loài ngƣời 

giống nhƣ hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên ngƣời nam cùng ngƣời nữ... Bởi 

vậy cho nên ngƣời nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên 

một thịt." (1:27; 2:24). 

"Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp 

ngƣời đi." (5:24). 

"Nô-ê Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời ". (6:9). 

"Đức Chúa Trời hay đoái xem." (16:13). 

"Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không đƣợc chăng?" (18:14). 

"Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?" (18:25). 

"Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho ngƣời." (15:6). 

"Gia-cốp cứ đi đƣờng, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp ngƣời." (32:1). 

"Đức Giê-hô-va, là Đấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngƣơi, làm cho thành 

công việc ngƣơi đi." (24:40). 

"Nầy, Ta ở cùng ngƣơi, ngƣơi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (28:15). 
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"Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!" 

(31:49). 

"Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây... Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật 

là cửa của trời!" (28:16, 17). 

"Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời." (45:8). 

"Các anh toan hại tôi, nhƣng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." (50:20). 

"Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi, là Áp-ra-ham và Y-sác, đã thờ phƣợng, là 

Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay... hãy ban 

phƣớc cho hai đứa trẻ nầy!" (48:15, 16).  

Xuất Ê-díp-tô Ký  

"Các ngƣơi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (XuXh 6:7). 

"Ngƣời Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va." (7:5). 

"Ta sai một thiên sứ đi trƣớc mặt ngƣơi, đặng phù hộ trong lúc đi đƣờng, và đƣa 

ngƣơi vào nơi Ta đã dự bị." (23:20). 

"Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ƣớc, tức là Mƣời Điều răn." 

(34:28). 

"Hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra." (31:18). 

"Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa 

Trời khắc trên bảng." (32:16). 

"Trƣớc mặt TA, ngƣơi chớ có các thần khác. 

"Ngƣơi chớ làm tƣợng chạm cho mình... Ngƣơi chớ quì lạy trƣớc các hình tƣợng 

đó. 

"Ngƣơi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi mà làm chơi. 

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 

"Hãy hiếu kính cha mẹ ngƣơi. 

"Ngƣơi chớ giết ngƣời. 

"Ngƣơi chớ phạm tội tà dâm. 

"Ngƣơi chớ trộm cƣớp. 

"Ngƣơi chớ nói chứng dối. 

"Ngƣơi chớ tham... vật chi thuộc về kẻ lân cận ngƣơi." (20:3-17). 

Lê vi ký  

"Phàm thuế một phần mƣời thổ sản... đều thuộc về Đức Giê-hô-va." (LeLv 27:30). 

"Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngƣơi; Ta là thánh, nên các ngƣơi phải 

nên thánh." (11:44). 

"Hãy đem đến... một bó lúa đầu mùa của các ngƣời,... dâng của lễ cho Đức Chúa 

Trời mình." (23:10, 14). 

"Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù..., nhƣng hãy yêu thƣơng kẻ lân cận nhƣ 

mình... Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngƣơi,... hãy thƣơng yêu ngƣời nhƣ mình." 
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(19:18, 34). 

"Nếu các ngƣơi giữ gìn các Điều răn Ta,... đất sẽ sanh hoa lợi,... các ngƣơi sẽ ở 

bình yên trong xứ mình... Các ngƣơi ngủ không sợ ai dọa... Ta sẽ đi giữa các 

ngƣơi, làm Đức Chúa Trời các ngƣơi... Song nếu các ngƣơi không nghe Ta... Ta sẽ 

khiến trời các ngƣơi cứng nhƣ sắt và đất trơ nhƣ đồng... Ta sẽ làm cho thành các 

ngƣơi ra vắng vẻ,... Ta sẽ tản lạc các ngƣơi trong các dân... Xứ các ngƣơi sẽ hoang 

vu." (26:3, 5, 6, 12, 14, 19, 31-33).  

Dân số ký  

"Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngƣơi." (Dan Ds 32:23). 

"Một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp." (24:17). 

"Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các 

ngƣơi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế." (10:29). 

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phƣớc cho ngƣơi và phù hộ ngƣơi! Cầu xin Đức 

Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngƣơi, và làm ơn cho ngƣơi! Cầu xin Đức 

Giê-hô-va đoái xem ngƣơi và ban bình an cho ngƣơi!" (6:24-26).  

Phục truyền luật lệ ký  

"Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dƣới đất thấp nầy: chẳng có ai 

khác." (4:39). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của 

các chúa." (10:17). 

"Ngƣơi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi." 

(6:5). 

"Khá cẩn thận giữ lấy những Điều răn... của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi." 

(6:17). 

"Các ngƣơi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các 

Điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi mà ta đã truyền." (4:2). 

"Các lời mà ta truyền cho ngƣơi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngƣơi; khá ân cần 

dạy dỗ điều đó cho con cái ngƣơi." (6:6, 7). 

"Loài ngƣời sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhƣng loài ngƣời sống nhờ mọi lời 

bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra." (8:3). 

"Khá lập một vua lên cai trị ngƣơi... Vua phải chiếu theo luật pháp nầy, chép một 

bổn cho mình. Trọn đời vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời mình." (17:14, 15, 18, 19). 

"Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta đƣợc phƣớc luôn luôn." 

(6:24, 25). 

"Đời ngƣơi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngƣơi lâu bấy nhiêu." (33:25). 
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"Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngƣơi, ở dƣới có cánh tay đời đời của 

Ngài." (33:27). 

"Ngƣơi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm 

cầu Ngài, thì mới gặp." (4:29). 

"Trong bốn mƣơi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi vẫn ở cùng ngƣơi; 

ngƣơi không thiếu chi hết." (2:7). 

"Ngƣơi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trƣớc mặt Đức Giê-hô-va, để ngƣơi 

đƣợc phƣớc." (6:18). 

"Khá giữ lấy mình, kẻo ngƣơi quên Đức Giê-hô-va." (6:12). 

"Ngƣơi sẽ vui vẻ trƣớc mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, về mọi việc tay ngƣơi 

đã làm." (12:18). 

"-! Chớ chi dân nầy thƣờng có một lòng kính sợ Ta, hằng giữ theo các điều răn Ta 

nhƣ thế, để chúng nó và con cháu chúng nó đƣợc phƣớc đời đời!" (5:29). 

"Kìa, ngày nay ta đặt trƣớc mặt các ngƣơi sự phƣớc lành và sự rủa sả. Sự phƣớc 

lành: nếu các ngƣơi nghe theo...; sự rủa sả: nếu các ngƣơi không nghe theo." 

(11:26-28). 

"Nếu ngƣơi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi cách trung 

thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,... thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ 

ban cho ngƣơi sự trổi hơn mọi dân trên đất." (28:1). 

"Nhƣng nếu ngƣơi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

ngƣơi... Ngài sẽ khiến giáng cho ngƣơi sự rủa sả, kinh khủng... ôn dịch... bịnh lao, 

bịnh nóng lạnh,... sự nóng cháy, sự hạn hán, binh đao,... sự sảng sốt, sự đui mù, và 

sự lãng trí... Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngƣơi một tấm lòng run sợ... Sớm mai 

ngƣơi sẽ nói: Chớ chi đƣợc chiều tối rồi! Chiều tối ngƣơi sẽ nói: Ƣớc gì đƣợc sáng 

mai rồi!" (28:15-67). 

"Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngƣơi rằng ta đã đặt trƣớc mặt 

ngƣơi sự sống và sự chết, sự phƣớc lành và sự rủa sả... Hãy chọn sự sống... thƣơng 

mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi... và tríu mến Ngài,... Hãy để lòng chăm 

chỉ,... cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô giá 

trị cho các ngƣơi đâu, nhƣng nó là sự sống của các ngƣơi; nhờ lời nói nầy, các 

ngƣơi sẽ ở lâu ngày trên đất." (30:19, 20; 32:46, 47).  

Giô-suê  

"Ta sẽ ở cùng ngƣơi nhƣ Ta ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngƣơi, không bỏ ngƣơi 

đâu." (Gios Gs 1:5). 

"Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi 

tớ Ta, đã truyền cho ngƣơi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngƣơi đi đâu, 

cũng đều đƣợc thạnh vƣợng." (1:7). 

"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngƣơi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu 

cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì nhƣ vậy, ngƣơi mới đƣợc may 
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mắn trong con đƣờng mình, và mới đƣợc phƣớc." (1:8).  

Các Quan Xét  

"Có lắm điều dò xét trong lòng." (Cac Tl 5:16 -- theo nguyên văn). 

"Bá tánh dâng mình cách vui lòng." (5:2). 

"Những ngôi sao cứ theo đƣờng mình mà đánh" (vì dân Y-sơ-ra-ên). (5:20).  

Ru-tơ  

"Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân của mẹ, tức là dân của 

tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi 

muốn thác và đƣợc chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân rẽ tôi 

khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!" (Ru R 1:16, 17).  

I Sa-mu-ên  

"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài ngƣời xem; loài ngƣời xem bề ngoài, 

nhƣng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (ISa1Sm 16:7). 

"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho 

các ngƣơi... Sa-mu-ên... kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (12:23; 15:11). 

"Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận." (17:47). 

"Chẳng do sức riêng mình mà ngƣời nào đƣợc thắng." (2:9). 

"Nếu các ngƣơi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va,... Ngài ắt sẽ giải cứu các 

ngƣơi khỏi tay dân Phi-li-tin." (7:3). 

"Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài." (12:24). 

"Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến 

cho số ít ngƣời đƣợc thắng cũng nhƣ số đông ngƣời vậy." (14:6). 

"Ngƣời Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo 

binh của Đức Chúa Trời hằng sống?" (17:26).  

II Sa-mu-ên  

"Bây giờ nó đã chết... Ta sẽ đi đến nó, nhƣng nó không trở lại cùng ta." (IISa 2Sm 

12:22, 23). 

"Ta sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va." (22:4). 

"Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nƣơng náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng 

chửng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nƣơng dựa của tôi. Hỡi Đấng che chở tôi, ấy 

Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo... Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch." (22:2, 

3, 18). 

"Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không 

đáng giá chi." (24:24).  
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I Các Vua  

"Khá mạnh dạn và nên ngƣời trƣợng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

muốn con giữ, để đi trong đƣờng lối Ngài, gìn giữ... những điều răn... của Ngài,... 

hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào, đều đƣợc thành công." (IVua 1V 2:2, 

3). 

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va! Về các lời tốt lành mà Ngài đã... phán ra, chẳng 

có một lời nào mà không ứng nghiệm." (8:56). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!... Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ... Xin ban cho kẻ tôi 

tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phân biệt điều lành, điều dữ." (3:7-9). 

"Có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trƣớc mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các 

hòn đá; nhƣng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động 

đất; nhƣng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám 

lửa; nhƣng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm 

dịu nhỏ nhẹ." (19:11, 12).  

II Các Vua  

"Chớ sợ, những ngƣời ở với chúng ta đông hơn những ngƣời ở với chúng nó... 

"Đức Giê-hô-va mở mắt ngƣời ra, thì ngƣời thấy núi đầy những ngựa và xe bằng 

lửa ở xung quanh Ê-li-sê." (IIVua 2V 6:16, 17). 

"Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời... gìn giữ các Điều-răn mà Đức 

Chúa Trời đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng ngƣời; hễ ngƣời đi làm sự 

gì, đều đƣợc thành tựu." (18:5, 6, 7). 

"Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình... (vì) đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

của họ... Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh... dựng lên những trụ thờ..., 

hầu việc những hình tƣợng... Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân 

Y-sơ-ra-ên, xua đuổi chúng khỏi trƣớc mặt Ngài." (17:23, 7, 9, 10, 12, 18).  

I Sử ký  

"Hãy ca hát cho Ngài." (ISu1Sb 16:9). 

"Đức Giê-hô-va quản trị." (16:31). 

"Trận nầy bởi Đức Chúa Trời mà có." (5:22). 

"Đức Giê-hô-va ở với ngƣời." (9:20). 

"Hãy lấy Danh thánh Ngài làm vinh." (16:10). 

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va." (16:8). 

"Phải tìm mặt Ngài luôn luôn." (16:11). 

"Có một lòng một dạ." (12:33). 

"Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài." (16:11). 

"Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (16:29). 

"Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho ngƣời đƣợc thắng." (18:6). 
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"Giê-hô-va Đức Chúa Trời... chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con." 

(28:20). 

"Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng 

qua là đã thuộc về Chúa." (29:14). 

"Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trƣớc mặt Đức Chúa Trời, XƢỚNG 

CA." (13:8). 

"Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì 

chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho." (5:20). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi 

đáng qui về Ngài,... nƣớc thuộc về Ngài." (29:11). 

"Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tƣởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, 

Ngài sẽ cho con gặp; nhƣng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời." 

(28:9).  

II Sử ký  

"Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 2Sb 13:12). 

"Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi, thì các ngƣơi sẽ vững chắc." 

(20:20). 

"Dân Giu-đa đƣợc thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời." 

(13:18). 

"Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ... nên Ngài đã giáng trên 

họ các tai vạ nầy." (7:22). 

"Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi,... nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì..., và chúng 

tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhƣng con mắt chúng tôi ngửa trông 

Chúa!" (20:12). 

"Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, 

mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng." (15:4). 

"Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ ngƣời yếu thắng đƣợc 

ngƣời mạnh;... ấy là nhơn danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân 

nầy." (14:11). 

"Nhƣợc bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm 

kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đƣờng tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội 

chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." (7:14). 

"Ô-xia tìm kiếm (Đức Chúa Trời) bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho ngƣời 

đặng may mắn bấy lâu." (26:5). 

"Giô-tham trở nên cƣờng thạnh, bởi vì ngƣời đi đƣờng chánh đáng trƣớc mặt 

Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình." (27:6). 

"Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì ngƣời tìm cầu Đức Chúa Trời..., giữ theo 

các Điều-răn của Ngài." (17:3, 4). 

"Trong các việc ngƣời làm... nơi Đền của Đức Chúa Trời... thì ngƣời hết lòng mà 
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làm, và đƣợc hanh thông." (31:21). 

"Đƣơng khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông 

vào..., và các dân ấy đều bị bại." (20:22). 

"Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát... khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,... thì... sự 

vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời." (5:3, 14). 

"Cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi... ta không 

gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách 

nầy." (34:21).  

E-xơ-ra  

"Có nhiều trƣởng tộc... dâng những của lễ lạc ý cho Nhà Đức Chúa Trời." (Exo Er 

2:68). 

"Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trƣởng lão dân Giu-đa." (5:5). 

"Những ngƣời đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ." (6:21). 

"Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng 

nhƣ tội chúng tôi." (9:13). 

"Phàm điều gì Đức Chúa Trời truyền dạy..., khá làm cho cần mẫn." (7:23). 

"E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho 

dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng." (7:10).  

Nê-hê-mi  

"Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (NeNe 4:20). 

"Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngƣơi." (9:5). 

"Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngƣơi." (8:10). 

"Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ Đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu." (10:39). 

"Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông." (2:20). 

"... Là một ngƣời trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác." (7:2). 

"Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời... sao?" (5:9). 

"Chúng đƣợc vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành nầy." (2:18). 

"Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng." (6:3). 

"Những kẻ ca hát tiếng lớn,... vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng 

khấp khởi." (12:42, 43). 

"Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh 

giữ họ... Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, vì dân chuyên thành làm công 

việc." (4:9, 6).  

Ê-xơ-tê  

"Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngƣơi đƣợc vị hoàng hậu 

sao?" (EtEt 4:14). 
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"Tôi sẽ vào cùng vua...; nếu tôi phải chết, thì tôi chết." (4:16).  

Gióp  

"Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức 

Giê-hô-va! 

"Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thƣợng cùng Đức 

Chúa Trời." (Giop G 1:21, 22). 

"Ngƣời mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phƣớc thay! Vậy, chớ khinh sự sửa 

phạt của Đấng Toàn năng. 

"Vì Ngài làm cho bị thƣơng tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh bại, rồi tay Ngài 

chữa lành cho." (5:17, 18). 

"Loài ngƣời là gì...? Nhân sao Chúa lƣu ý đến ngƣời, viếng thăm ngƣời mỗi buổi 

sớm, và thử thách ngƣời mỗi lúc, mỗi khi?" (7:17, 18). 

"Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bƣớc qua sự tối tăm." (29:3). 

"Chúa biết con đƣờng tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra nhƣ vàng." (23:10). 

"Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đƣờng mà tôi chẳng hề trở lại." 

(16:22). 

"Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa." (7:8). 

"Nếu loài ngƣời chết, có đƣợc sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, 

cho đến chừng tôi đƣợc buông thả. 

"Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thƣa lại; Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa." (14:14, 

15). 

"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì... dầu Chúa giết ta, Ta Cũng Còn Nhờ Cậy Nơi 

Ngài. " (13:13, 15). 

"Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng 

trên đất. 

"Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài." (19:25, 27).  

Thi Thiên  

"Phƣớc cho ngƣời nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy 

gẫm luật pháp ấy ngày và đêm!" (Thi Tv 1:1, 2). 

"Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi." (3:5). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi 

đƣợc ở yên ổn." (4:8). 

"Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và 

rƣợu nho dƣ dật." (4:7). 

"Phàm ai nƣơng náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, 

vì Chúa bảo hộ các ngƣời ấy." (5:11). 

"Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng." (10:16). 
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"Nguyện các dân biết mình chẳng qua là ngƣời phàm!" (9:20). 

"Phàm kẻ nào nƣơng náu mình nơi Ngài có phƣớc thay." (2:12). 

"Đức Chúa Trời là cái khiên của tôi." (7:10). 

"Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta." (4:3). 

"Tôi sẽ không nao muôn ngƣời vây tôi khắp bốn bên." (3:6). 

"Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va." (13:6). 

"Tôi nƣơng náu mình nơi Đức Giê-hô-va." (11:1). 

"Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trƣớc mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì 

Ngài ở bên hữu tôi." (16:8). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va,... xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, và ban bằng đƣờng 

Ngài trƣớc mặt tôi." (5:8). 

"Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đƣờng sự sống; trƣớc mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; 

tại bên hữu Chúa có điều vui sƣớng vô cùng." (16:11). 

"Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va... Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài." (9:1, 2). 

"Tôi nƣơng náu mình nơi Chúa... Ngài là Chúa tôi." (16:1, 2). 

"Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa." (31:15). 

"Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." (17:15). 

"Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi." (27:1). 

"Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác." (7:11). 

"Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình ngƣời nhơn đức." (4:3). 

"Đức Chúa Trời thắt lƣng tôi bằng năng lực." (18:32). 

"Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ đƣợc giải cứu." (18:3). 

"Ngài là sự nhơn từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu 

tôi." (144:9). 

"Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhƣng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê- 

hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi." (20:7). 

"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức 

Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan... 

"Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả. Các điều 

ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật... Ai gìn giữ lấy, đƣợc 

phần thƣởng lớn thay!" (19:7-11). 

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. 

"Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi! 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của 

miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đƣợc đẹp ý Ngài!" (19:12-14). 

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (23:1). 

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng 

tôi." (23:4). 

"Quả thật, trọn đời tôi phƣớc hạnh và sự thƣơng xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà 

Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (23:6). 
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"Nƣớc nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,... có phƣớc thay!" (33:12). 

"Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhƣng buổi sáng bèn có sự vui mừng." (30:5;). 

"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức 

Giê-hô-va." (27:14). 

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành." (37:3). 

"Hãy yên tịnh trƣớc mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (37:7). 

"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngƣơi điều lòng mình ao 

ƣớc." (37:4), 

"Hãy phó thác đƣờng lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài 

sẽ làm thành việc ấy." (37:5). 

"Đức Giê-hô-va định liệu các bƣớc của ngƣời (công bình).... Dầu ngƣời té, cũng 

không nằm sải dài... 

"Luật pháp Đức Chúa Trời ngƣời ở trong lòng ngƣời, bƣớc ngƣời không hề xiêu 

tó." (37:23, 24, 31). 

"Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va." (71:16). 

"Tôi sẽ giữ các đƣờng lối tôi, để tôi không dùng lƣỡi mình mà phạm tội." (39:1). 

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (66:18). 

"Đức Chúa Trời là Vua." (47:7). 

"Đức Chúa Trời là Sự Tiếp trợ tôi." (54:4). 

"Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời." (55:16). 

"Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời." (56:11). 

"Đức Giê-hô-va sẽ làm... một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân." (9:9). 

"Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống." (42:2). 

"Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống." (84:2). 

"Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn 

chúng tôi cho đến kỳ chết." (48:14). 

"Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,... dầu nƣớc biển ầm ầm sôi bọt, và các núi 

rúng động." (46:2, 3). 

"Chúa là Đức Chúa Trời tôi." (63:1). 

"Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. 

Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa." (59:16). 

"Tôi sẽ hát ngợi khen Danh Chúa đời đời." (61:8). 

"Nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!" (67:5). 

"Phƣớc cho ngƣời nào đƣợc sức lực trong Chúa!" (84:5). 

"Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi... Chúng tôi đi qua lửa, qua 

nƣớc; nhƣng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có." (66:10, 12). 

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5). 

"Đức Giê-hô-va ở gần những ngƣời có lòng đau thƣơng." (34:18). 

"Ngƣời công bình bị nhiều tai họa, nhƣng Đức Giê-hô-va cứu ngƣời khỏi hết" 

(34:19). 
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"Ngƣời nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ đƣợc hằng ở dƣới bóng của Đấng 

Toàn năng." (91:1). 

"Ngài sẽ giải cứu ngƣơi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại... 

"Ngƣơi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, 

"Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đƣơng lúc trƣa. 

"Sẽ có ngàn ngƣời sa ngã bên ngƣơi, và muôn ngƣời sa ngã bên hữu ngƣơi; song 

tai họa sẽ chẳng đến gần ngƣơi." (91:3-7). 

"Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngƣơi... Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo 

gìn giữ ngƣơi trong các đƣờng lối ngƣơi." (91:10, 11). 

"Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ..., Hát Vui Vẻ. " (149:5). 

"Những kẻ đƣợc trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của 

Đức Chúa Trời chúng ta." (92:13). 

"Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xƣớng mà đến trƣớc mặt 

Ngài." (100:2). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, phƣớc cho ngƣời nào Ngài sửa phạt, và dạy luật phap Ngài 

cho, để ban cho ngƣời ấy đƣợc an nghỉ trong ngày hoạn nạn," (94:12, 13). 

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng 

Danh Thánh của Ngài!" (103:1). 

"Đức Giê-hô-va có lòng thƣơng xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhơn 

từ. 

"Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. 

"Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy 

sự gian ác của chúng tôi. 

"Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ 

nào kính sợ Ngài bấy nhiêu." (103:8-11). 

"Sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những ngƣời kính sợ Ngài." 

(103:17). 

"Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi. 

"Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi." (116:65). 

"Tôi trông cậy Lời của Chúa." (119:81). 

"Tôi tin cậy nơi Lời Chúa." (119:42). 

"Luật pháp Chúa là điều tôi ƣa thích." (119:77). 

"Chứng cớ Chúa thật lạ lùng." (119:129). 

"Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa." (119:93). 

"Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho." (119:130). 

"Tôi yêu mến Điều răn Chúa hơn vàng." (119:127). 

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa đƣợc bình yên lớn." (119:111). "Chứng cớ 

Chúa là... sự mừng rỡ của tôi." (119:111). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài đƣợc vững lập đời đời trên trời." (119:89). 

"Lời Chúa... thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!" (119:103). 
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"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đƣờng lối tôi." (119:105). 

"Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy." 

(119:97). 

"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (119:11). 

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (119:18). 

"Ngƣời trẻ tuổi phải làm sao cho đƣờng lối mình đƣợc trong sạch? Phải cẩn thận 

theo Lời Chúa." (119:9). 

"Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. 

"Nhƣợc bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì ngƣời canh thức canh luống 

công." (127:1). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi." (141:3). 

"Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho 

mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng." (51:10;). 

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tƣ 

tƣởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đƣờng đời đời." 

(139:23, 24). 

"Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va." (146:2). 

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan." (111:10). 

"Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!" (150:6).  

Châm Ngôn  

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác." (ChCn 8:13). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng." (10:27). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống." (14:27). 

"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan." (9:10). 

"Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan." (4:7). 

"Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ƣa thích mà 

sánh kịp nó đƣợc. 

"Tay hữu nó cầm sự trƣờng thọ, 

còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển. 

"Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an." (3:15, 17). 

"Khá gìn giữ sự khôn ngoan thật..., thì... con sẽ bƣớc đi vững vàng... Khi con 

nằm... con sẽ... ngủ ngon giấc,... vì Đức Giê-hô-va là nơi nƣơng cậy của con." 

(3:21, 23, 24, 26). 

"Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó." (18:7). 

"Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại." (10:18). 

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận." (15:1). 

"Lƣỡi hiền lành giống nhƣ một cây sự sống." (15:4). 

"Kẻ canh giữ miệng mình, giữ đƣợc mạng sống mình." (13:3). 
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"Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!" (15:23). 

"Sống, chết ở nơi quyền của lƣỡi." (18:21). 

"Khi nín lặng, dầu ngƣời ngu dại, cũng đƣợc cầm bằng khôn ngoan." (17:28). 

"Ai giữ lấy miệng và lƣỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn." (21:23). 

"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." (25:11). 

"Lòng ngƣời toan định đƣờng lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bƣớc của 

ngƣời." (16:9). 

"Trong lòng loài ngƣời có nhiều mƣu kế; song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành 

đƣợc." (19:21). 

"Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo 

của con." (3:6). 

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nƣơng cậy nơi sự thông sáng của con." 

(3:5;). 

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà 

ra." (4:23). 

"Hắn tƣởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (23:7). 

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các 

vựa lẫm con sẽ đầy dƣ dật." (3:9, 10). 

"Con có thấy ngƣời nào siêng năng trong công việc mình chăng? Ngƣời ấy hẳn sẽ 

đứng ở trƣớc mặt các vua." (22:29). 

"Con đƣờng ngƣời công bình giống nhƣ sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên 

cho đến giữa trƣa." (4:18). 

"Sự sống ở nơi đƣờng công bình; trên lối nó không có sự chết." (12:28).  

Truyền đạo  

"Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức 

Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia." (TrGv 7:14). 

"Mọi việc tay ngƣơi làm đƣợc, hãy làm hết sức mình." (9:10). 

"Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngƣơi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngƣơi; vì ngƣơi 

chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia." (11:6). 

"Hãy liệng bánh ngƣơi nơi mặt nƣớc, vì khỏi lâu ngày, ngƣơi sẽ tìm nó lại." (11:1). 

"Trong buổi còn thơ ấu, hãy tƣởng nhớ Đấng Tạo-hóa ngƣơi." (12:1). 

"Khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các Điều-răn Ngài; ấy là trọn phận sự 

của ngƣơi. 

"Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, 

hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy." (12:13, 14). 

"Trong ngày ấy,... ngƣời đi đến nơi ở đời đời của mình.... 

"Bụi tro trở vào đất y nhƣ nguyên-cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là 

Đấng đã ban nó." (12:3, 5, 7).  
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Nhã Ca của Sa-lô-môn  

"Lƣơng nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về ngƣời." (Nha Dc 2:16). 

"Tôi thuộc về lƣơng nhơn tôi, và lƣơng nhơn tôi thuộc về tôi." (6:3).  

Ê-sai  

"Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán." 

(EsIs 1:2). 

"Ôi! Nƣớc mắc tội, dân mang lỗi nặng nề,... khi các ngƣơi giơ tay, thì Ta che mắt 

khỏi các ngƣơi." (1:4, 15). 

"Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh (Nên dịch là: "cất.") những việc ác khỏi 

trƣớc mắt Ta." (1:16). 

"Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngƣơi nhƣ hồng 

điều, sẽ trở nên trắng nhƣ tuyết; dầu đỏ nhƣ son, sẽ trở nên trắng nhƣ lông chiên." 

(1:18). 

"Hỡi dân Ta, kẻ dẫn ngƣơi làm cho ngƣơi sai lạc." (3:12). 

"Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói nhƣ vậy, chắc sẽ chẳng có 

rạng đông cho nó." (8:20). 

"Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta." (33:21, 22). 

"Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm 

đe của mình ra." (30:30). 

"Các ngƣơi sẽ đƣợc rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngƣơi sẽ đƣợc sức mạnh, là 

tại yên lặng và trông cậy... 

"Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phƣớc thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!." 

(30:15, 18). 

"Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy." (34:16). 

"Cỏ khô, hoa rụng; nhƣng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." 

(40:8). 

"Tại đó sẽ có một đƣờng cái, và một lối gọi là đƣờng thánh... Ai đi trong đƣờng đó, 

dầu khờ dại, cũng không lầm lạc... 

"Những kẻ đƣợc chuộc sẽ bƣớc đi đƣờng ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ 

về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ... Sự buồn bực, than 

vãn sẽ trốn đi." (35:8-10). 

"Ngƣời nào để trí mình nƣơng dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ ngƣời trong sự 

bình yên trọn vẹn, vì ngƣời nhờ cậy Ngài. 

"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va,... là Vầng Đá của các thời 

đại." (26:3, 4). 

"Ngƣơi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức 

Giê-hô- va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt... Ngài 

ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn ... 
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"Ai trông đợi Đức Giê-hô-va, thì chắc đƣợc sức mới, cất cánh bay cao nhƣ chim 

ƣng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (40:28-31). 

"Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu đƣợc; tai Ngài cũng 

chẳng nặng nề mà không nghe đƣợc đâu. 

"Nhƣng ấy là sự gian ác các ngƣơi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi 

các ngƣơi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngƣơi, đến nỗi Ngài không nghe các 

ngƣơi nữa." (59:1, 2). 

"Thật Đức Giê-hô-va là Quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho 

chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!" (33:22). 

"Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta...; vậy, ta làm cho mặt ta cứng nhƣ đá, vì biết mình sẽ 

chẳng có điều chi xấu hổ." (50:7). 

"Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va." (12:5). 

"Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi." (12:2). 

"Hãy trổi giọng hát mừng chung rập." (52:9). 

"Ngoài Ta, không có Cứu Chúa nào khác." (43:11). 

"Nầy là đƣờng đây, hãy noi theo!" (30:21). 

"Hãy nhìn xem Ta và đƣợc cứu." (45:22). 

"Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống nhƣ Ta." (46:9). 

"Ta làm ra, ai ngăn cấm Ta đƣợc?" (43:13). 

"Ngƣơi sẽ đƣợc xƣng bằng tên mới." (62:2). 

"Hỡi Si-ôn, hãy chổi dậy, giũ bụi bặm đi." (52:1, 2). 

"Lòng nhơn từ Ta đối với ngƣơi chẳng dời khỏi ngƣơi." (54:10). 

"Sự bình an của con cái ngƣơi sẽ lớn." (54:13). 

"Phƣớc thay cho các ngƣơi gieo giống ở bên mọi dòng nƣớc!" (32:20). 

"Ta sẽ dựng trời mới, đất mới." (65:17). 

"Những ngày sầu thảm của ngƣơi đã hết rồi." (60:20). 

"Đức Giê-hô-va sẽ là Sự Sáng đời đời cho ngƣơi." (60:20). 

"Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn." (49:23). 

"Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, kêu la nữa." (65:19). 

"Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, sẽ nắm tay hữu ngƣơi." (41:13).  

Giê-rê-mi  

"Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Đức Giê-hô-va." (22:29). 

"Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những tiên tri nói tiên tri dối, các 

thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân Ta đều lấy làm ƣa thích." (5:30, 31). 

"Chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ, đều là ô uế." (23:11). 

"Từ kẻ rất nhỏ cho đến ngƣời rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế 

lễ, đều làm sự giả dối." (6:13). 

"Hỡi nhà Gia-cốp,... lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi,... ấy là một sự xấu xa, 

cay đắng." (2:4, 19). 
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"Các ngƣơi há chẳng trộm cƣớp, giết ngƣời, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hƣơng 

cho Ba-anh, đi theo thần khác... sao?" (7:9). 

"Tổ phụ các ngƣơi đã bỏ Ta, mà theo các thần khác,... còn các ngƣơi lại làm xấu 

hơn tổ phụ mình." (16:11, 12). 

"Hãy đi các đƣờng phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem,... thử có thấy một ngƣời 

chăng, nếu có một ngƣời làm sự công bình... 

"Chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, 

chẳng khứng trở lại. 

"Dầu ngƣơi lấy hỏa tiêu... rửa mình, tội lỗi ngƣơi cũng còn ghi mãi trƣớc mặt Ta. 

"Ta há chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần Ta há chẳng trả thù một 

nƣớc nhƣ vậy hay sao?" (5:1, 3; 2:22; 5:9). 

"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngƣơi, hầu cho ngƣơi 

đƣợc cứu." (4:14). 

"Hãy... tra xét những đƣờng lối cũ, xem thử đƣờng tốt ở đâu: hãy đi đƣờng ấy, thì 

các ngƣơi sẽ đƣợc an nghỉ cho linh hồn mình." (6:16). 

"Bây giờ các ngƣơi hãy sửa lại đƣờng lối và việc làm của mình,... thì Đức 

Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngƣơi." (26:13). 

"Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cƣơng, đã chạm trên bảng 

trong lòng chúng nó." (17:1). 

"Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn." (15:9). 

"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chƣa đƣợc cứu rỗi!" (8:20). 

"Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta... chúng nó... nói sự hiện thấy bởi lòng 

mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va." (23:9, 16). 

"Nếu những tiên tri nầy có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe lời 

Ta, và đã làm cho dân từ đƣờng dữ, việc xấu mà trở lại rồi." (23:22). 

"Chúng nó nhơn Danh Ta mà nói tiên tri giả dối rằng: Ta có chiêm bao; thật ta có 

chiêm bao!" (23:25). 

"Đức Giê-hô-va phán: Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; 

còn kẻ nào đã lãnh Lời Ta, Hãy Truyền Lại Lời Ta Cách Trung Tín. " (23:28). 

"Lời Ta há chẳng nhƣ lửa, nhƣ búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy." 

(23:29). 

"Nếu dân nầy hỏi ngƣơi rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?... Lời của mỗi 

ngƣời sẽ là gánh nặng của nó." (23:33, 36). 

"Các ngƣơi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống." (23:36). 

"Chớ nhờ cậy những lời dối trá." (7:4). 

"Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng." (17:10). 

"Nầy, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngƣơi." (1:9). 

"Chúng nó đã bỏ Lời của Đức Giê-hô-va." (8:9). 

"Tội ác ngƣơi sẽ sửa phạt ngƣơi." (2:19). 

"Phải, Ta đã lấy sự yêu thƣơng đời đời mà yêu ngƣơi." (31:3). 
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"Dân ta sẽ no nê về ơn phƣớc của Ta." (31:14). 

"Lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi,... ấy là một sự xấu xa, cay đắng." (2:19). 

"Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua 

đời đời." (10:10). 

"Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta 

chăng?" (32:27). 

"Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngƣơi những việc lớn,... vì đã để 

lòng trông cậy trong Ta." (33:3; 39:8). 

"Đáng chúc phƣớc thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va!" (17:7). 

"Các ngƣơi sẽ tìm Ta, và gặp đƣợc, khi các ngƣơi tìm kiếm Ta hết lòng." (29:13).  

Ca thƣơng  

"Sự thành tín Ngài là lớn lắm." (CaAc 3:23). 

"Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài." (3:25).  

Ê-xê-chi-ên  

"Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! -- nếu ngƣơi không răn bảo nó,... thì 

ngƣời dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhƣng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngƣơi." (Exe 

Ed 3:18). 

"Trái lại, nếu ngƣơi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ,... thì nó sẽ chết trong 

tội lỗi nó; còn ngƣơi, thì giải cứu đƣợc linh hồn mình." (3:19).  

Sự khôi phục nƣớc Y-sơ-ra-ên  

"Ta cũng sẽ tìm chiên Ta ra..., Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nƣớc, và đem chúng 

nó về trong đất riêng chúng nó.... Ngƣời sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ 

Ta,... ấy sẽ là cơn mƣa của phƣớc lành." (34:12, 13, 23, 26).  

Sự hiện thấy về hài cốt  

"Đức Giê-hô-va... đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt... Những hài cốt ấy... đều 

là khô lắm... Có tiếng, và nầy, có động đất: những xƣơng nhóm lại, hiệp với nhau... 

Gân và thịt sanh ra trên những xƣơng ấy,... chúng nó sống." (37:1-10). 

"Hỡi con ngƣời, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên... Hỡi dân Ta, nầy, Ta 

sẽ mở mồ mả các ngƣơi,... Ta sẽ lại lập các ngƣơi trong đất riêng của các ngƣơi... 

Tôi tớ Ta, là Đa-vít, sẽ làm vua trên chúng nó." (37:11-25).  

Gót và Ma-gốc  

"Trong những năm sau rốt, (khi) chúng nó (dân Y-sơ-ra-ên) hết thảy sẽ ở yên, (thì) 

ở phía cực bắc,... (với) một cơ binh đông lắm,... Gót sẽ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên 

Ta... 

"Ta sẽ khiến những trận mƣa dầm, mƣa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên 
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đạo binh nó, và dân đông đi với nó." (38:8-22). 

"Nầy, sự ấy đến và sẽ làm thành,... ấy là ngày mà Ta đã rao." (39:8).  

Sự hiện thấy về dòng nƣớc ban sự sống  

"Có những nƣớc văng ra từ dƣới ngạch cửa (Đền thờ), về phía Đông... Ngƣời... đo 

đƣợc một ngàn cu-đê,... nƣớc vừa đến mắt cá ta. Ngƣời lại đo một ngàn,... nƣớc 

vừa đến đầu gối ta... Ngƣời lại đo một ngàn,... nƣớc lên đến hông ta. Ngƣời lại đo 

một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua đƣợc... Trên bờ nầy và bờ 

kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn đƣợc,... lá nó dùng để làm thuốc... Khắp nơi nào 

sông ấy chảy đến, thì mọi vật sẽ sống ở đó." (12:1-12).  

Đa-ni-ên  

Chiêm bao về bốn nƣớc  

"Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một Nƣớc không bao giờ bị 

hủy diệt... 

"Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nƣớc trƣớc kia, mà mình thì đứng đời đời." 

(DaDn 2:44).  

Lò lửa hực  

"Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực." 

(3:17). 

"Đức Chúa Trời... đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài." 

(3:28).  

Bàn tay viết trên tƣờng  

"Đức Chúa Trời đã đếm nƣớc vua và khiến nó đến cuối cùng." (5:26). 

"Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu." (5:27).  

Đa-ni-ên trong hang sƣ-tử  

"Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sƣ-tử." (6:22). 

"Ngƣời ta không thấy một vết tích nào trên ngƣời, bởi ngƣời đã nhờ cậy Đức Chúa 

Trời mình." (6:23).  

Bảy mƣơi tuần lễ  

"Từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là 

Vua, thì đƣợc bảy tuần lễ, và sáu mƣơi hai tuần lễ... 

"Sau sáu mƣơi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi... và đến giữa tuần ấy, 

ngƣời sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi... 

"Đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình 

đời đời vào." (9:25, 26, 27, 24).  

Kỳ sau rốt  
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"Trong kỳ đó,... sẽ có tai nạn, đến nỗi... chẳng có nhƣ vậy bao giờ... 

"Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ đƣợc thêm lên... 

"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để đƣợc sự sống đời đời, kẻ thì để 

chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời. 

"Những kẻ khôn sáng sẽ đƣợc rực rỡ nhƣ sự sáng trên vòng khung; và những kẻ 

dắt đem nhiều ngƣời về sự công bình sẽ sáng láng nhƣ các ngôi sao đời đời mãi 

mãi." (12:1-10).  

Ô-sê  

"Hết thảy chúng nó đều tà dâm." (OsHs 7:4). 

"Chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng hơn." (OsHs 13:2). 

"Là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va." (10:12). 

"Các quan trƣởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục." (4:17). 

"Thật, dân Ta quyết ý trái bỏ Ta." (11:7). 

"Chúng nó bại hoại rất sâu." (9:9). 

"Ép-ra-im sa mê thần tƣợng, hãy để mặc nó!" (4:17). 

"Bọn thầy tế lễ cũng giết ngƣời..., chúng nó phạm biết bao là tội ác!" (6:9). 

"Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết." (4:6). 

"Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc." (8:7). 

"Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình." (5:4). 

"Trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhơn từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức 

Chúa Trời." (4:1). "Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó nhƣ trút nƣớc... Đức Chúa 

Trời ta sẽ bỏ chúng nó,... và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nƣớc." (5:10; 9:17). 

"Nhƣng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

mình, và Đa-vít, Vua mình." (3:5).  

Giô-ên  

Dự ngôn về kỷ nguyên tin lành  

"Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt." (Gio Ge 2:28). 

"Đức Giê-hô-va... làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem: các từng trời và 

đất đều rúng động." (3:16). 

"Một cái suối sẽ ra từ Nhà Đức Giê-hô-va." (3:18). 

"Ai cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ đƣợc cứu." (2:32). 

"Hãy tra lƣỡi hái, vì mùa gặt đã chín... Đoàn đông dƣờng nào, đoàn đông dƣờng 

nào tại trong trũng đoán định!" (3:13, 14).  

A-mốt  

"Ta đã làm cho răng các ngƣơi nên sạch... Dầu vậy, các ngƣơi cũng không trở lại 

cùng Ta... 
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"Ta cũng đã không xuống mƣa,... nhƣng các ngƣơi không trở về cùng Ta... 

"Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngƣơi... Nhƣng các ngƣơi chẳng trở 

về cùng Ta... 

"Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngƣơi,... nhƣng các ngƣơi chẳng trở về cùng 

Ta.... 

"Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên... Ngƣơi Khá Sửa Soạn Mà Gặp Đức Chúa Trời Ngƣơi." 

(AmAm 4:6-12). 

"Ta sẽ không còn đi qua đó nữa." (7:8). 

"Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn!" (6:1). 

"Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nƣớc có tội nầy." (8:9).  

Áp-đia  

"Sự kiêu ngạo của lòng ngƣơi đã lừa dối ngƣơi... 

"Dầu ngƣơi lên cao nhƣ chim ƣng, dầu ngƣơi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ 

xô ngƣơi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy." (câu 3, 4). 

"Ngƣời ta sẽ làm cho ngƣơi nhƣ chính mình ngƣơi đã làm; những việc làm của 

ngƣơi sẽ đổ lại trên đầu ngƣơi." (câu 15).  

Giô-na  

"Còn bốn mƣơi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống." (Gion Gn 3:4). 

"Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời... Vua... quấn bao gai và truyền lịnh... mọi 

ngƣời khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, khá bỏ đƣờng lối xấu mình và việc 

hung dữ của tay mình." (3:5-8). 

"Bấy giờ Đức Chúa Trời... bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ." 

(3:10).  

Mi-chê  

"Hỡi ngƣời!... Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngƣơi há chẳng phải là làm sự công 

bình, ƣa sự nhơn từ, và bƣớc đi cách khiêm nhƣờng với Đức Chúa Trời ngƣơi, 

sao?" (MiMk 6:8). 

"Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài." (6:2). 

"Kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên... gớm sự chánh trực... Các quan trƣởng xét đoán vì của 

hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc... Các 

ngƣơi lấy huyết... xây thành Giê-ru-sa-lem... Vết thƣơng của nó không thể chữa 

đƣợc... 

"Vậy nên... Si-ôn sẽ bị cày nhƣ ruộng." (1:9; 3:9-12). 

"Hỡi Bết-lê-hem,... từ nơi ngƣơi sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; 

gốc tích của Ngài bởi từ đời xƣa, từ trƣớc vô cùng... 

"Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất." (5:2-4). 
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"Nhiều nƣớc sẽ đi đến đó, mà rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô- 

va,... Ngài sẽ dạy chúng ta về đƣờng lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo 

Ngài... 

"Nhiều dân... sẽ lấy gƣơm rèn lƣỡi cày, lấy giáo rèn lƣỡi liềm; nƣớc nầy chẳng giá 

gƣơm lên nghịch cùng nƣớc khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa... 

"Chúng ta sẽ bƣớc theo Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!" 

(4:2-5).  

Na-hum  

"Ni-ni-ve... khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cƣờng 

bạo, cƣớp bóc không thôi." (NaNk 1:1; 3:1). 

"Đức Giê-hô-va chậm giận... cƣu giận cho kẻ thù nghịch." (1:3, 2). 

"Những xe đi hỗn độn trong đƣờng phố,... và chạy nhƣ chớp." (2:4). 

"Ngƣời ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy 

mau... Gƣơm sáng lòe, giáo nhấp nhoáng... có từng đống thây lớn.... 

"Ni-ni-ve đã hoang vu." (3:2, 3, 7).  

Ha-ba-cúc  

"Sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất nhƣ nƣớc tràn đầy 

biển." (HaKb 2:14). 

"Ngƣơi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra... hầu cho ngƣời đƣơng chạy đọc 

đƣợc. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định,... nếu nó chậm trễ, 

ngƣơi hãy đợi... Nó chắc sẽ đến." (2:2, 3). 

"Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây 

Ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt 

khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa, 

"Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,... Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức 

mạnh của tôi." (3:17-19). 

"Ngƣời công bình thì sống bởi đức tin mình." (2:4).  

Sô-phô-ni  

"Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần... Ngày ấy là ngày thạnh nộ." (SoXp 1:14, 

15). 

"Cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt." (1:18). 

"Hỡi các ngƣơi là kẻ nhu mì của đất,... hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,... hoặc giả các 

ngƣơi sẽ đƣợc giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va." (2:3). 

"Cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen Ta." (3:8). 

"Trong ngày đó,... Ta sẽ để sót lại ở giữa ngƣơi một dân khốn cùng, nghèo thiếu, 

nó sẽ ẩn náu trong Danh Đức Giê-hô-va." (3:11, 12). 

bib:Mi_4_2
bib:Na_1_1
bib:Na_3_1
bib:Na_1_3
bib:Na_1_2
bib:Na_2_4
bib:Na_3_2
bib:Na_3_3
bib:Na_3_7
bib:Ha_2_14
bib:Ha_2_2
bib:Ha_2_3
bib:Ha_3_17
bib:Ha_2_4
bib:So_1_14
bib:So_1_15
bib:So_1_18
bib:So_2_3
bib:So_3_8
bib:So_3_11
bib:So_3_12


"Chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi." (3:13).  

A-ghê  

"Dân nầy nói rằng: Thì giờ chƣa đến, tức là thì giờ xây lại Nhà Đức Giê-hô-va... 

"Đức Giê-hô-va phán: Nay có phải là thì giờ các ngƣơi ở trong nhà có trần ván, khi 

Nhà nầy hoang vu sao?" (AgKg 1:2-4). 

"Các ngƣơi khá xem xét đƣờng lối mình. Các ngƣơi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà 

không no... 

"Ấy là tại làm sao? Ấy là tại Nhà Ta thì hoang vu, mà các ngƣơi ai nấy lo xây nhà 

mình." (1:5, 6, 9). 

"Các ngƣơi khá xem xét đƣờng lối mình... Hãy... xây Nhà nầy... (thì) từ ngày nầy, 

Ta sẽ ban phƣớc cho các ngƣơi." (1:7, 8; 2:19). 

"Khỏi ít lâu nữa,... sự ao ƣớc của các nƣớc hầu đến, rồi Ta sẽ làm cho vinh quang 

đầy dẫy Nhà nầy... Bạc là của Ta, vàng là của Ta... 

"Vinh quang sau rốt của Nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trƣớc." (2:6-9).  

Xa-cha-ri  

"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần 

Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." (XaDr 4:6). 

"Nầy, có một Ngƣời tên là Chồi Mống. .. chính Ngƣời sẽ xây Đền thờ Đức Giê- 

hô-va, và chính Ngƣời sẽ đƣợc sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình." (6:12, 

13). 

"Ngài sẽ phán sự bình an cho các nƣớc, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển 

kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất." (9:10). 

"Trong ngày đó,... nhà Đa-vít sẽ nhƣ Đức Chúa Trời." (12:8). 

"Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra... vì tội lỗi và sự ô uế." (13:1). 

"Nƣớc sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem,... (và) Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua khắp đất." 

(14:8, 9).  

Ma-la-chi  

"Các ngƣơi hãy đem hết thảy phần mƣời vào kho,... và từ nay các ngƣơi khá lấy 

điều nầy mà thử Ta... xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngƣơi, đổ phƣớc 

xuống cho các ngƣơi đến nỗi không chỗ chứa chăng." (MaMl 3:10). 

"Một sách để ghi nhớ đƣợc chép trƣớc mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức 

Giê-hô-va và tƣởng đến Danh Ngài... 

"Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta... trong ngày Ta làm 

(Bản tiếng Anh có thêm: "nên các châu ngọc của Ta.") (3:16, 17).  

Ma-thi-ơ  
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"Ngƣơi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." 

(Mat Mt 1:21). 

"Ngài... giê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt 

trong lửa chẳng hề tắt." (3:12). 

"Ngƣơi phải thờ phƣợng Chúa, là Đức Chúa Trời ngƣơi, và chỉ hầu việc một mình 

Ngài mà thôi." (4:10). 

"Ngƣời ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng 

Đức Chúa Trời." (4:4). 

"Phƣớc cho những kẻ có lòng khó khăn, vì Nƣớc Thiên đàng là của những kẻ ấy! 

"Phƣớc cho những kẻ than khóc, vì sẽ đƣợc yên ủi! 

"Phƣớc cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hƣởng đƣợc đất! 

"Phƣớc cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ đƣợc no đủ! 

"Phƣớc cho những kẻ hay thƣơng xót, vì sẽ đƣợc thƣơng xót! 

"Phƣớc cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! 

"Phƣớc cho những kẻ làm cho ngƣời hòa thuận, vì sẽ đƣợc gọi là con Đức Chúa 

Trời! 

"Phƣớc cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Nƣớc Thiên đàng là của 

những kẻ ấy! 

"Khi nào vì cớ Ta mà ngƣời ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho 

các ngƣơi, thì các ngƣơi sẽ đƣợc phƣớc." Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần 

thƣởng các ngƣơi ở trên trời sẽ lớn lắm." (5:3-12). 

"Các ngƣơi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngƣơi hãy soi trƣớc mặt ngƣời ta 

nhƣ vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngƣơi, và ngợi khen Cha các ngƣơi 

ở trên trời." (5:14, 16). 

"Đừng thề chi hết... Song ngƣơi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều 

ngƣời ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra." (5:34, 37). 

"Hãy yêu kẻ thù nghịch (Bản tiếng Anh còn thêm: "Chúc phƣớc cho kẻ rủa sả 

mình, làm ơn cho kẻ ghét mình." (xem LuLc 6:27, 28) và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ 

các ngƣơi." (Mat Mt 5:44). 

"Các ngƣơi hãy cầu nhƣ vầy: 

"Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha đƣợc thánh; Nƣớc Cha đƣợc đến; ý Cha 

đƣợc nên, ở đất nhƣ trời! 

"Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 

"Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, nhƣ chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng 

chúng tôi; 

"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! 

"Vì Nƣớc, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men." (6:9-13). 

"Nếu các ngƣơi tha lỗi cho ngƣời ta, thì Cha các ngƣơi ở trên trời cũng sẽ tha thứ 

các ngƣơi. Song nếu không tha lỗi cho ngƣời ta, thì Cha các ngƣơi cũng sẽ không 

tha lỗi cho các ngƣơi." (6:14-15). 
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"Chẳng ai đƣợc làm tôi hai chủ... Các ngƣơi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, 

lại làm tôi Ma-môn nữa." (6:24). 

"Các ngƣơi chớ chứa của cải ở dƣới đất,... nhƣng phải chứa của cải ở trên trời... 

"Vì chƣng của cải ngƣơi ở đâu, thì lòng ngƣơi cũng ở đó." (6:16-21). 

"Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống... 

"Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt,... mà Cha các ngƣơi trên trời nuôi nó. 

"Các ngƣơi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?" (6:25-26). 

"Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, 

cũng không kéo chỉ... 

"Nhƣng dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không đƣợc mặc áo tốt nhƣ 

một hoa nào trong giống đó. 

"Hỡi kẻ ít đức tin, Đức Chúa Trời còn cho loài cỏ ngoài đồng mặc đẹp thể ấy thay, 

huống chi là các ngƣơi!" (6:28-30). 

"Trƣớc hết, hãy tìm kiếm Nƣớc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài 

sẽ ban cho thêm các ngƣơi mọi điều ấy nữa." (6:33). 

"Ví không theo ý muốn Cha các ngƣơi, thì chẳng hề một con chim sẻ nào rơi 

xuống đất. Tóc trên đầu các ngƣơi cũng đã đếm hết rồi." (10:29, 30). 

"Các ngƣơi đừng đoán xét ai... vì các ngƣơi đoán xét ngƣời ta thể nào, thì họ cũng 

đoán xét lại thể ấy." (7:1, 2). 

"Hễ điều chi mà các ngƣơi muốn ngƣời ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó 

cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri." (7:12). 

"Hãy xin, sẽ đƣợc; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho." (7:7). 

"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đƣờng khoảng khoát dẫn đến sự hƣ mất, kẻ vào 

đó cũng nhiều. 

"Song cửa hẹp và đƣờng chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm đƣợc thì ít." (7:13, 14). 

"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngƣơi, song 

bề trong thật là muông sói hay cắn xé... 

"Các ngƣơi nhờ những trái nó mà nhận biết đƣợc." (7:15, 20). 

"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều đƣợc vào 

Nƣớc Thiên đàng đâu; nhƣng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà 

thôi. 

"Ngày đó, sẽ có nhiều ngƣời thƣa cùng Ta rằng; lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi 

chẳng từng nhơn Danh Chúa mà nói tiên tri sao?... nhơn Danh Chúa mà làm nhiều 

phép lạ sao? 

"Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các 

ngƣơi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" (7:21-23). 

"Kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống nhƣ một ngƣời khôn ngoan 

cất nhà mình trên Vầng Đá... 

"Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào nhƣ ngƣời dại cất nhà 

mình trên đất cát." (7:24-27). 
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"Không hề bao giờ thấy sự nhƣ vậy trong dân Y-sơ-ra-ên." (9:33). 

"Ngƣời nầy là Ai, mà gió và biển đều vâng lịnh Ngƣời." (8:27). 

"Theo nhƣ điều ngƣơi tin, thì sẽ đƣợc thành vậy." (8:13). 

"Hai ngƣơi tin ta làm đƣợc điều hai ngƣơi ƣớc ao sao?... Theo nhƣ đức tin các 

ngƣơi, phải đƣợc thành vậy." (9:28, 29). 

"Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con 

gặt đến trong mùa mình." (9:37, 38). 

"Kìa, Ta sai các ngƣơi đi khác nào nhƣ chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy 

khôn khéo nhƣ rắn, đơn sơ nhƣ chim bò câu." (10:16). 

"Các ngƣơi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì Danh Ta; song, ai bền lòng cho đến cuối 

cùng thì sẽ đƣợc rỗi." (Mat Mt 10:22). 

"Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết đƣợc linh hồn; nhƣng thà sợ Đấng làm 

cho mất đƣợc linh hồn và thân thể trong địa ngục." (10:28). 

"Trong những ngƣời bởi đờn bà sanh ra, không có ai đƣợc tôn trọng hơn Giăng 

Báp- tít, nhƣng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nƣớc Thiên đàng còn đƣợc tôn trọng hơn 

ngƣời." (11:11). 

"Đây nầy, có một Ngƣời tôn trọng hơn Giô-na." (12:41). 

"Đây nầy, có một Ngƣời tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn ." (12:42). 

"Con ngƣời là Chúa ngày Sa-bát." (12:8). 

"Tại chỗ nầy có một Đấng tôn trọng hơn Đền thờ." (12:6). 

"Có nhiều Đấng tiên tri, nhiều ngƣời công chính đã ƣớc ao thấy điều các ngƣơi 

thấy,... nghe điều các ngƣơi nghe." (13:17). 

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngƣơi đƣợc 

yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhƣờng, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học 

theo Ta, thì linh hồn các ngƣơi sẽ đƣợc yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ 

nhàng." (11:28-30). 

"Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống." (16:16). 

"Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng đƣợc Hội đó." 

(16:18). 

"Đến ngày phán xét, ngƣời ta sẽ khai ra mọi lời hƣ không mà mình đã nói; vì bởi 

lời nói mà ngƣơi sẽ đƣợc xƣng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngƣơi sẽ bị phạt." 

(12:36, 37). 

"Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ." (13:39). 

"Nƣớc Thiên đàng cũng giống nhƣ một tay lƣới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ 

cá... Ngƣời đánh cá kéo vào bờ,... chọn giống tốt... đem bỏ vào rổ, còn giống xấu 

thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng nhƣ vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với 

ngƣời công bình ra, ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." 

(13:47-50). 

"Khi ấy, những ngƣời công bình sẽ chói rạng nhƣ mặt trời trong Nƣớc của Cha 

mình." (13:43). 
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"Nƣớc Thiên Đàng giống nhƣ của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một ngƣời 

kia tìm đƣợc,... bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó." (13:44). 

"Nƣớc Thiên đàng lại giống nhƣ một ngƣời lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm 

đƣợc một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." (13:45, 

46). 

"Ngƣơi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời 

ngƣơi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 

"Còn điều răn thứ hai đây, cũng nhƣ vậy: Ngƣơi hãy yêu kẻ lân cận nhƣ mình. 

"Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." (22:37-40). 

"Hỡi Giê-ru-sa-lem,... bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngƣơi nhƣ gà mái 

túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngƣơi chẳng khứng!" (23:37). 

"Khốn cho các ngƣơi, thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si, là kẻ giả hình!... Hỡi loài 

rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục đƣợc?" 

(23:13, 33). 

"Tin lành nầy về Nƣớc Đức Chúa Trời sẽ đƣợc giảng ra khắp đất, để làm chứng 

cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến." (24:14). 

"Mọi dân tộc dƣới đất sẽ... thấy Con Ngƣời lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây 

trời mà xuống." (24:30). 

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã đƣợc 

lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phƣơng, từ cuối phƣơng trời nầy cho đến tận 

phƣơng kia." (24:31). 

"Khi Con Ngƣời ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì 

Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trƣớc mặt Ngài, rồi 

Ngài sẽ chia ngƣời nầy với ngƣời khác ra, nhƣ kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra... 

"Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những ngƣời ở bên hữu rằng: Hỡi các ngƣời đƣợc Cha 

Ta ban phƣớc, hãy đến mà nhận lấy Nƣớc Thiên đàng đã sắp sẵn cho các ngƣơi từ 

khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngƣơi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngƣơi đã cho 

Ta uống; Ta là khách lạ, các ngƣơi tiếp rƣớc Ta; Ta đau, các ngƣơi thăm Ta; Ta bị 

tù, các ngƣơi viếng Ta... Hễ các ngƣơi đã làm việc đó cho một ngƣời trong những 

ngƣời rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy... 

"Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những ngƣời ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra 

khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỷ sứ nó... Hễ các 

ngƣơi không làm việc đó cho một ngƣời trong những ngƣời rất hèn mọn nầy, ấy là 

các ngƣơi cũng không làm cho Ta vậy." (25:31-46). 

"Ngài không ở đây đâu: Ngài sống lại rồi." (28:6). 

"Thật Ngƣời nầy là Con Đức Chúa Trời." (27:54). 

"Hết Cả Quyền Phép ở trên trời và dƣới đất đã giao cho Ta. " (28:18). 

"Vậy, hãy đi dạy dỗ Muôn Dân, hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh 

Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền 

cho các ngƣơi. và nầy, Ta Thƣờng Ở Cùng Các Ngƣơi Luôn cho đến tận thế." 
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(28:19, 20).  

Mác  

"Có Đấng... đến sau ta; ta không đáng cuối xuống mở dây giày Ngài." (Mac Mc 

1:7). 

"Có thiên sứ hầu việc Ngài." (1:13). 

"Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta, nhƣng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Sự 

chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi 

ngƣời ta đặt ra." (7:6, 7). 

"Thật là tự trong, tự lòng ngƣời mà ra những ác tƣởng, sự dâm dục, trộm cƣớp, giết 

ngƣời, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng 

ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng, thì làm 

cho dơ dáy ngƣời." (7:21-23). 

"Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 

"Vì ai muốn cứu sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin lành mà mất 

sự sống, thì sẽ cứu." (8:34, 35). 

"Ngƣời nào nếu đƣợc cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? hay là có 

ngƣời nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ƣ?" (8:36, 37). 

"Nếu tay ngƣơi làm cho ngƣơi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào 

sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 

"Lại nếu chơn ngƣơi làm cho ngƣơi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà 

vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục. 

"Còn nếu mắt ngƣơi làm cho ngƣơi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt 

mà vào Nƣớc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục -- đó 

là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt." (9:43-48). 

"Nầy là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Ngƣời." (9:7). 

"Nếu có chỗ nào ngƣời ta không chịu tiếp các ngƣơi, và cũng không nghe các 

ngƣơi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho 

họ." (6:11). 

"Hãy để con trẻ đến cùng Ta,... vì Nƣớc Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống 

nhƣ con trẻ ấy... 

"Ai chẳng nhận lấy Nƣớc Đức Chúa Trời nhƣ một đứa trẻ, thì chẳng đƣợc vào đó 

bao giờ." (10:14, 15). 

"Chẳng một ngƣời nào vì Ta và Tin-lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, 

con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh đƣợc đƣơng bấy giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn 

về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và Sự Sống 

Đời Đời trong đời sau." (10:29, 30). 

"Đức Chúa Trời làm mọi sự đƣợc cả." (10:27). 

"Kẻ nào tin, thì mọi việc đều đƣợc cả." (9:23). 

"Mọi điều các ngƣơi xin trong lúc cầu nguyện, Hãy Tin đã đƣợc, tất điều đó sẽ ban 
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cho các ngƣơi." (11:24). 

"Thế lực các từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ ngƣời ta sẽ thấy Con ngƣời... ngự đến 

trên đám mây... 

"Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng 

chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. 

"Hãy giữ mình, tỉnh thức (Bản tiếng Anh có thêm: "và cầu nguyện"),... e cho Ngài 

về thình lình, gặp các ngƣơi ngủ chăng. Điều mà Ta nói cùng các ngƣơi, Ta cũng 

nói cho mọi ngƣời: Hãy tỉnh thức!" (13:25-37). 

"NGÀI SỐNG LẠI RỒI." (16:6). 

"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi ngƣời. Ai tin và chịu phép-báp-têm 

sẽ đƣợc rỗi; nhƣng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt." (16:15, 16). 

"Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu." (13:31). 

"Đức Chúa Jêsus... đƣợc đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời." (16:19).  

Lu-ca  

"Ngƣời sẽ... sanh một Con Trai mà đặt tên là JÊSUS. Con Trai ấy sẽ... đƣợc xƣng 

là Con Đức Chúa Trời.  

"Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị 

vì đời đời nhà Gia-cốp, Nƣớc Ngài vô cùng." (LuLc 1:30-35). 

"Ta báo cho các ngƣơi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân... 

Hôm nay, tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngƣơi một Đấng Cứu thế, là CHRIST, 

là Chúa." (2:10, 11). 

"Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dƣới đất, ân trạch cho loài 

ngƣời!" (2:14). 

"Tôi phải lo việc Cha tôi." (2:49). 

"Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đƣợc đẹp lòng 

Đức Chúa Trời và ngƣời ta." (2:52). 

"Ai nấy đều... lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra... Ngài dùng 

quyền phép mà phán." (4:22, 32). 

"Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện." (5:16). 

"Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức 

Chúa Trời." (6:12). 

"Phƣớc cho các ngƣơi nghèo khó, vì Nƣớc Đức Chúa Trời thuộc về các ngƣơi! 

"Phƣớc cho các ngƣơi hiện đang đói, vì sẽ đƣợc no đủ! 

"Phƣớc cho các ngƣơi hiện đang khóc lóc, vì sẽ đƣợc vui mừng! 

"Phƣớc cho các ngƣơi khi vì cớ Con ngƣời, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các 

ngƣơi... 

"Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thƣởng các ngƣơi trên trời sẽ 

lớn lắm." (6:20-23). 

"Các ngƣơi muốn ngƣời ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho ngƣời ta thể ấy." 
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(6:31). 

"Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phƣớc cho kẻ rủa mình, và 

cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình." (6:27, 28). 

"Đừng đoán xét ai, thì các ngƣơi khỏi bị đoán xét. 

"Đừng lên án ai, thì các ngƣơi khỏi bị lên án. 

"Hãy tha thứ, ngƣời sẽ tha thứ mình. 

"Hãy cho, ngƣời sẽ cho mình... 

"Vì các ngƣơi lƣờng mực nào, thì họ cũng lƣờng lại cho các ngƣơi mực ấy." (6:37, 

38). 

"Sao các ngƣơi gọi Ta Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán?" (6:46). 

"Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nƣớc Đức 

Chúa Trời." (9:62). 

"Ngƣơi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, là Đức Chúa 

Trời ngƣơi, và yêu ngƣời lân cận nhƣ mình... 

"Hãy làm điều đó, thì đƣợc sống." (10:27, 28). 

"Khi các ngƣơi cầu nguyện, hãy nói: 

"Lạy Cha! Danh Cha đƣợc thánh; Nƣớc Cha đƣợc đến; xin cho chúng tôi ngày nào 

đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và 

xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ." (11:2-4). 

"Ta nói cùng các ngƣơi, là bạn hữu Ta: Đừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì 

đƣợc nữa. 

"Song Ta chỉ cho các ngƣơi biết phải sợ Ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền 

bỏ xuống địa ngục; 

"Phải, Ta nói cùng các ngƣơi, ấy là Đấng các ngƣơi phải sợ!" (12:4, 5). 

"Hãy giữ mình về... sự giả hình. 

"Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra... Mọi điều mà các ngƣơi nói vào lỗ tai 

trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà." (12:1-3). 

"Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của ngƣời ta không cốt tại của cải 

mình dƣ dật đâu." (12:15). 

"Hãy... bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hƣ, và của báu không hề hao kém ở 

trên trời... 

"Của báu các ngƣơi ở đâu, thì lòng ở đó." (12:33-34). 

"Ai đã đƣợc giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn." (12:48). 

"Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngƣơi vào 

Nhà đời đời." (16:9). 

"Nếu các ngƣơi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các 

ngƣơi?" (16:11). 

"Khi ngƣơi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đui. 

"Thì ngƣơi sẽ đƣợc phƣớc, vì họ không có thể trả lại cho ngƣơi; đến kỳ kẻ công 

bình sống lại, ngƣơi sẽ đƣợc trả." (14:13, 14). 
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"Nếu anh em ngƣơi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha 

thứ. 

"Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngƣơi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng 

ngƣơi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ." (17:3, 4). 

"Xin thêm đức tin cho chúng tôi!" (17:5). 

"Đức tin của ngƣơi đã chữa lành ngƣơi." (18:42). 

"Đức tin ngƣơi đã cứu ngƣơi." (17:19). 

"Sự chi ngƣời ta không làm đƣợc, thì Đức Chúa Trời làm đƣợc." (18:27). 

"Lạy Đức Chúa Trời, xin thƣơng xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (18:13). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời ở trong các ngƣơi." (17:21). 

"Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy." (19:9). 

"Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (18:1). 

"Ngƣời nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham." (16:22). 

"Lạy Cha,... xin ý Cha đƣợc nên, chớ không theo ý Con." (22:42). 

"Trong cơn rất đau thƣơng, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên nhƣ giọt 

máu lớn rơi xuống đất." (22:44). 

"Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ... Phi-e-rơ... đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết." 

(22:61, 62). 

"Ta không thấy ngƣời nầy có tội gì." (23:4). 

"Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi,... đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài 

trên cây Thập tự tại đó." (23:26, 33). 

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (23:34). 

"Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong Nƣớc mình rồi, xin nhớ lấy tôi.... Hôm nay, ngƣơi 

sẽ đƣợc ở với Ta trong Ba-ra-đi." (23:42, 43). 

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha." (23:46). 

"Ngài đã Sống Lại. " (24:6). 

"Chúa thật đã Sống Lại. " (24:34). 

"Đấng Christ phải chịu đau đớn dƣờng ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và 

ngƣời ta nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nƣớc sự ăn năn để đƣợc tha 

tội." (24:46, 47). 

"Khi nãy đi đƣờng, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta 

há chẳng nóng nảy sao?" (24:32). 

"Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban 

phƣớc cho. Đƣơng khi ban phƣớc, Ngài lìa môn đồ mà đƣợc đem lên trời." (24:50, 

51).  

Giăng  

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa 

Trời... 

"Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 
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"Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài ngƣời." (GiGa 1:1, 3, 4). 

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm 

xem sự vinh hiển của Ngài, thật nhƣ vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." 

(1:14). 

"Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, 

là ban cho những kẻ tin Danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi 

tình dục, hoặc bởi ý ngƣời, nhƣng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy." (1:12, 13). 

"Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời." (1:34). 

"Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si." (1:41). 

"Ngƣời bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus." (1:42). 

"Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (1:29). 

"Các ngƣơi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con 

ngƣời." (1:51). 

"Nếu một ngƣời chẳng sanh lại, thì không thể thấy đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời... 

"Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (3:3, 6). 

"Đức Chúa Trời yêu thƣơng thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho 

hễ ai tin Con ấy không bị hƣ mất, mà đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 3:16). 

"Ai tin Con, thì đƣợc sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự 

sống đâu, nhƣng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên ngƣời đó." (3:36). 

"Giờ đến, khi mọi ngƣời ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành 

thì sống lại để đƣợc sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán." (5:28, 29). 

"Ta là Bánh của Sự Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát." 

(6:35). 

"Ta bởi trên mà có." (8:23). 

"Ta là Sự Sáng của thế gian."( 8:12). 

"Nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ." (8:51). 

"Nếu các ngƣơi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngƣơi." 

(8:24). 

"Chẳng hề có ngƣời nào đã nói nhƣ Ngƣời nầy!" (7:46). 

"Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến." (4:34). 

"Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối 

lại, thì không ai làm việc đƣợc." (9:4). 

"Họ kiếm thế bắt Ngài; nhƣng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chƣa đến." 

(7:30). 

"Nếu các ngƣơi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngƣơi sẽ biết lẽ 

thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngƣơi." (8:31, 32). 

"Ta là Con Đức Chúa Trời." (10:36). 

"Trƣớc khi chƣa có Áp-ra-ham, đã có Ta." (8:58). 

"Ta là Đƣờng Đi, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi Ta, thì không ai đƣợc đến cùng 

Cha." (14:6). 
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"Ta là Ngƣời Chăn hiền lành... Ta vì chiên Ta phó sự sống mình... Ta ban cho nó 

sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cƣớp nó khỏi tay Ta." 

(10:14, 15, 28). 

"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Con ai 

sống và tin Ta, thì không hề chết." (11:25, 26). 

"Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; 

nhƣng nếu chết đi, thì kết quả đƣợc nhiều." (12:24). 

"Hiện nay ngƣơi chẳng biết sự Ta làm, nhƣng về sau sẽ biết." (13:7). 

"Ta ban cho các ngƣơi một điều răn mới: nghĩa là các ngƣơi phải yêu nhau... Ấy là 

tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngƣơi là môn đồ Ta." (13:34, 35). 

"Lòng các ngƣơi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 

Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngƣơi rồi. 

Ta đi sắm sẵn cho các ngƣơi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngƣơi 

một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại, đem các ngƣơi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngƣơi 

cũng ở đó." (14:1-3). 

"Ngƣời nào yêu mến Ta sẽ đƣợc Cha Ta yêu lại... 

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thƣơng ngƣời, Chúng Ta 

đều đến cùng ngƣời và ở trong ngƣời." (14:21, 23). 

"Ta để sự bình an lại cho các ngƣơi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngƣơi... 

"Lòng các ngƣơi chớ bối rối và đừng sợ hãi." (14:27). 

"Các ngƣơi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhƣng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng 

thế gian rồi!" (16:33). 

"Ta là Gốc Nho thật, Cha Ta là ngƣời trồng nho... các ngƣơi là nhánh." (15:1, 5). 

"Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa 

những nhánh nào kết quả, để đƣợc sai trái hơn." (15:2). 

"Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngƣơi... Ngoài Ta, các ngƣơi chẳng làm 

chi đƣợc." (15:4, 5). 

"Ví bằng các ngƣơi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngƣơi, hãy cầu xin 

mọi điều mình muốn, thì sẽ đƣợc điều đó." (15:7). 

"Lời Cha tức là Lẽ Thật." (17:17). 

"Nƣớc của Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy." (18:36). 

"Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." (14:9). 

"Hãy cầu xin đi, các ngƣơi sẽ đƣợc." (16:24). 

"Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng Ta." (16:32). 

"Ví thử các ngƣơi làm theo điều Ta dạy, thì các ngƣơi là bạn hữu Ta." (15:14). 

"Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trƣớc khi chƣa có thế 

gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha." (17:5). 

"Kìa, xem ngƣời nầy!" (19:5). 

"Vua các ngƣơi kia kìa!" (19:14). 

"Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (20:28). 
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"Còn ngƣơi, hãy theo ta." (21:22). 

"Ngƣơi yêu Ta chăng?... Hãy chăn chiên Ta." (21:17). 

"Phƣớc cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (20:29). 

"Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng ngƣời ta cứ từng việc 

mà chép hết, thì Ta tƣởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của ngƣời 

ta chép vậy!" (21:25). 

"Các việc nầy đã chép, để cho các ngƣơi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, 

tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngƣơi tin, thì nhờ Danh Ngài mà đƣợc sự 

sống." (20:31).  

Công vụ các sứ đồ  

"Các ngƣơi sẽ... làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ 

Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất." (Cong Cv 1:8). 

"Jêsus nầy đƣợc cất lên trời khỏi giữa các ngƣơi thể nào, cũng sẽ trở lại nhƣ cách 

các ngƣơi đã thấy Ngài lên trời vậy." (1:11). 

"Cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy... làm Chúa 

và Đấng Christ." (2:36). 

"Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để đƣợc 

tha tội mình, rồi sẽ đƣợc lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." (2:38). 

"Ở dƣới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài ngƣời, để chúng ta phải nhờ đó 

mà đƣợc cứu." (4:12). 

"Các sứ đồ... đều hớn hở về mình đã đƣợc kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức 

Chúa Jêsus... 

"Bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện." (5:40, 41; 1:14). 

"Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo." (6:4). 

"Những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành." 

(8:4). 

"Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi." (7:59). 

"Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!" (7:60). 

"Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta đƣợc cứu." (15:11). 

"Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngƣơi... sẽ đƣợc cứu rỗi." (15:11). 

"Đức Chúa Jêsus... đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phƣớc." (10:38). 

"Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài đƣợc tỏ ra... với 

chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại... Chính 

Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết." 

(10:40-42). 

"Ba-na-ba thật là ngƣời lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin ,... khuyên mọi 

ngƣời phải cứ vững lòng theo Chúa." (11:23, 24). 

"Các môn đồ thì đƣợc đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh." (13:52). 

"Ban cho thì có phƣớc hơn là nhận lãnh." (20:35). 
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"Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời." (14:22). 

"Những ngƣời nầy... đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh 

Thánh... Có nhiều ngƣời tin theo." (17:11, 12). 

"Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới... Ngài là Đấng ban sự sống... cho mọi ngƣời. 

Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một ngƣời... 

"Tại trong Ngài, chúng ta đƣợc sống động và có... Chúng ta là dòng dõi của Ngài... 

Chớ nên ngờ (Bản tiếng Anh dịch là: "nghĩ.") rằng Chúa giống nhƣ bạc, vàng, hay 

là đá, bởi công nghệ và tài xảo của ngƣời ta chạm trổ nên." (17:24-29). 

"Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngƣời 

trong mọi nơi đều phải ăn năn." (17:30). 

"Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ... đoán xét thế gian bởi Ngƣời Ngài đã 

lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngƣời từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về 

điều đó cho thiên hạ." (17:31). 

"Sẽ có sự sống lại của ngƣời công bình và không công bình." (24:15). 

"Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhƣờng, phải nhiều nƣớc mắt,... Tôi đã dạy anh em 

hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,... về sự ăn năn đối với Đức 

Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta... Dây xích và hoạn 

nạn đƣơng đợi tôi đó... Nhƣng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho 

xong việc đua tôi." (20:18-24). 

"Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao 

phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy 

những ngƣời đã đƣợc nên thánh." (20:32). 

"Tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì Danh Đức Chúa 

Jêsus chịu chết." (21:13).  

Rô-ma  

"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời 

để cứu mọi kẻ tin." (RoRm 1:16). 

"Tiền công của tội lỗi là sự chết; nhƣng sự ban của Đức Chúa Trời là sự sống đời 

đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (6:23). 

"Tôi là tánh xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi... Tôi không làm điều lành mình muốn, 

nhƣng làm điều dữ mình không muốn... 

"Theo ngƣời bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhƣng 

tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác,... bắt mình phải làm phu tù cho 

luật của tội lỗi... 

"Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức 

Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!" (7:14, 19, 22-25). 

"Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và 

bình an." (8:6). 

"Nếu anh em sống theo xác thịt, thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho 
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chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống." (8:13). 

"Hết thảy kẻ nào đƣợc Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức 

Chúa Trời." (8:14). 

"Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì ngƣời ấy chẳng thuộc về Ngài." 

(8:9). 

"Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ 

đƣợc bày ra trong chúng ta... 

"Muôn vật... cũng sẽ đƣợc giải cứu khỏi làm tôi sự hƣ nát, đặng dự phần trong sự 

tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời." (8:18, 21). 

"Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời." 

(8:28). 

"Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày 

gần đến." (13:11, 12). 

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thƣơng của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, 

khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gƣơm giáo chăng?... 

"Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thƣơng mình mà thắng hơn bội 

phần. 

"Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây 

giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có 

thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thƣơng mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta 

trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (8:35-39). 

"Ai kêu cầu Danh Chúa, thì sẽ đƣợc cứu... 

"Vậy, nếu miệng ngƣơi xƣng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngƣơi tin rằng Đức Chúa 

Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngƣơi sẽ đƣợc cứu; 

"Vì tin bởi trong lòng mà đƣợc sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà đƣợc 

sự cứu rỗi." (10:13, 9, 10). 

"Đừng làm theo điều nầy, nhƣng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình." 

(12:2). 

"Tôi nói với mỗi ngƣời trong anh em chớ có tƣ tƣởng cao quá lẽ." (12:3). 

"Lòng yêu thƣơng phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy 

lòng yêu thƣơng mềm mại mà yêu nhau; hãy lấy lẽ kính nhƣờng nhau. Hãy siêng 

năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 

"Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu 

nguyện. 

"Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 

"Hãy chúc phƣớc cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phƣớc, chớ nguyền rủa. Hãy vui 

với kẻ vui, khóc với kẻ khóc... 

"Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai... Nếu có thể đƣợc, thì hãy 

hết sức mình mà hòa thuận với mọi ngƣời... 

"Chính mình chớ trả thù ai... Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho 
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uống; vì làm nhƣ vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu ngƣời. 

Đừng để điều ác thắng mình, nhƣng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." (12:9-21).  

I Cô-rinh-tô  

"Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự... Đấng Christ là quyền 

phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời." (ICo1Cr 1:23, 

24). 

"Tôi đã đoán định (Nên dịch là: "quyết định") rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết 

sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh 

trên cây Thập tự." (2:2). 

"Chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài Nền đã lập là Đức Chúa Jêsus Christ." 

(3:11). 

"Chớ ai khoe mình về loài ngƣời." (3:21). 

"Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." (1:31). 

"Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tƣới, nhƣng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên." (3:6). 

"Mọi sự đều thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế 

gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. 

hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ 

thuộc về Đức Chúa Trời." (3:21-23). 

"Thì giờ ngắn ngủi... Hình trạng thế gian nầy qua đi." (7:29, 31). 

"Ấy là sự mắt chƣa thấy, tai chƣa nghe, và lòng ngƣời chƣa nghĩ đến, nhƣng Đức 

Chúa Trời đã sắm sẵn đều ấy cho những ngƣời yêu mến Ngài." (2:9). 

"Hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời." (6:20). "Khỏi bị quở trách 

trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (1:8). 

"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời... sao?" (3:16). 

"Nhƣng tôi nay là ngƣời thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời." (15:10). 

"Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã 

giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng." (9:27). 

"Ai tƣởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã." (10:12). 

"Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tƣợng, kẻ ngoại tình, kẻ làm 

giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cƣớp, kẻ hà tiện, kẻ say sƣa, kẻ chửi rủa, 

kẻ chắt bóp, đều chẳng hƣởng đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời đâu." (6:9, 10). 

"Đức Chúa Trời dƣờng đã phơi... các Sứ đồ ra... làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài 

ngƣời cùng xem vậy. Chúng tôi vẫn bị đói khát, trần mình, bị ngƣời ta vả trên mặt, 

lƣu lạc rày đây, mai đó... 

"Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phƣớc; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu 

oan, chúng tôi khuyên dỗ. 

"Chúng tôi giống nhƣ rác rến của thế gian, cặn bã của loài ngƣời cho đến ngày 

nay." (4:9, 11-13). 

"Dầu tôi nói đƣợc các thứ tiếng loài ngƣời và thiên sứ, nếu không có tình yêu 
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thƣơng, thì tôi chỉ nhƣ đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 

"Dầu tôi đƣợc ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, 

dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi đƣợc, nhƣng không có tình yêu thƣơng, thì tôi 

chẳng ra gì. 

"Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song 

không có tình yêu thƣơng, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi." (13:1-3). 

"Tình yêu thƣơng hay nhịn nhục; tình yêu thƣơng hay nhơn từ; tình yêu thƣơng 

chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 

"Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tƣ lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự 

dữ. 

"Chẳng vui về điều không công bình, nhƣng vui trong lẽ thật. 

"Tình yêu thƣơng hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi 

sự. Tình yêu thƣơng chẳng hề hƣ mất bao giờ." (13:4-8). 

"Ngƣời chết sống lại thể nào?... Thân thể đã gieo ra hay hƣ nát, mà sống lại là 

không hay hƣ nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà 

sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. 

"Nhƣ chúng ta đã mang ảnh tƣợng của ngƣời thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ 

mang ảnh tƣợng của Ngƣời thuộc về trời." (15:35, 42-49). 

"Chúng ta không ngủ hết, nhƣng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong 

nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, đƣợc không hay 

hƣ nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa." (15:51, 52). 

"Vả, thể hay hƣ nát nầy phải mặc lấy sự không hay hƣ nát, và thể hay chết nầy phải 

mặc lấy sự không hay chết, thì đƣợc ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã 

bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái 

nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 

"Nhƣng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus 

Christ chúng ta. 

"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi. Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công 

việc Chúa cách dƣ dật luôn." (15:53-58).  

II Cô-rinh-tô  

"Anh em đứng vững vàng trong đức tin." (IICo 2Cr 1:24). 

"Không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy." (12:14). 

"Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhƣng rao giảng Đức Chúa 

Jêsus Christ." (4:5). 

"Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng." (13:5). 

"Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là ngƣời dựng nên mới; những sự cũ đã qua 

đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (5:17). 

"Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa nhƣ trong gƣơng, 

thì hóa nên cũng một ảnh tƣợng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển." (3:18). 
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"Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng 

đời đời, vô lƣợng vô biên." (4:17). 

"Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dƣới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà 

đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay ngƣời làm ra." (5:1). 

"Biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy, thì cách xa Chúa. Vậy, chúng ta 

muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn." (5:6, 8). 

"Chúng tôi bị ép đủ cách, nhƣng không đến cùng; bị túng thế, nhƣng không ngã 

lòng; bị bắt bớ, nhƣng không đến bỏ; bị đánh đập, nhƣng không đến chết mất. 

Chúng tôi thƣờng mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình." 

(4:8-10). 

"Tôi đã chịu... tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng,... năm lần bị ngƣời Giu-đa 

đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném 

đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày, một đêm. 

"Lại nhiều lần tôi đi đƣờng... nguy với trộm cƣớp, chịu khó chịu nhọc,... chịu đói 

khát, thƣờng khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ." (11:23-27). 

"Đã có một cái giằm xóc vào thịt tôi... Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa 

tôi. 

"Nhƣng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngƣơi rồi, vì sức mạnh của Ta nên 

trọn vẹn trong sự yếu đuối... 

"Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, 

bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ." (12:7-10).  

Ga-la-ti  

"Nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một 

Tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì ngƣời ấy đáng 

bị a-na-them!" (GaGl 1:8). 

"Trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus." (6:17). 

"Còn nhƣ tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Đức Chúa 

Jêsus Christ chúng ta." (6:14). 

"Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tƣởng mình ra chi, ấy là mình dối 

lấy mình." (6:3). 

"Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, 

lại gặt giống ấy. 

"Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hƣ nát. 

"Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời." (6:7, 

8). 

"Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ 

hình tƣợng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, 

bè đảng, ganh gổ, say sƣa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống nhƣ vậy." 

(5:19-21). 
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"Nhƣng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thƣơng, sự vui mừng, bình an, nhịn 

nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." (5:22).  

Ê-phê-sô  

"Hãy bƣớc đi trong sự yêu thƣơng." (Eph Ep 5:2). 

"Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa." (6:10). 

"Hãy ở với nhau cách nhơn từ." (4:32). 

"Đâm rễ, vững nền trong sự yêu thƣơng." (3:18). 

"Đƣợc dầy dẫy mọi sự dƣ dật của Đức Chúa Trời." (3:19). 

"Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em." (3:17). 

"Hãy thƣờng thƣờng... vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời." (5:20). 

"Tôi... rao truyền... sự giàu có không dò đƣợc của Đấng Christ." (3:8). 

"Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ." (1:18). 

"Nguyện Ngài đƣợc vinh hiển... trải các thời đại, đời đời vô cùng!" (3:21). 

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em đƣợc cứu, điều đó không phải đến từ 

anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (2:8). 

"Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy Lấy Ca Vịnh, Thơ Thánh và Bài Hát thiêng 

liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (5:18, 19).  

Phi-líp  

"Tôi xin trong khi cầu nguyện... cho anh em đƣợc tinh sạch không chỗ trách đƣợc, 

cho đến ngày Đấng Christ." (Phi Pl 1:9, 10). 

"Ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, đƣợc nên con cái của Đức Chúa Trời, 

không vít, không tì, không chỗ trách đƣợc." (2:15). 

"Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ đƣợc cả sáng trong mình tôi... 

"Tôi... muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn... 

"Vì Đấng Christ là Sự Sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (1:20, 

21, 23). 

"Tôi cứ làm một điều:... Bƣơn theo sự ở đằng trƣớc,... cho đến nỗi tôi đƣợc biết 

Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài... 

"Mong cho tôi đƣợc đến sự sống lại từ trong kẻ chết." (3:13, 14, 10, 11). 

"Chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa 

mình... 

"Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống nhƣ thân thể vinh hiển Ngài." 

(3:20, 21). 

"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy Vui Mừng Đi! " 

(4:4). 

"Chớ lo phiền chi hết, nhƣng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự 

tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 
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"Sự bình an của Đức Chúa Trời vƣợt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý 

tƣởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (4:6, 7).  

Cô-lô-se  

"Ấy chính Ngài (Đức Chúa Jêsus Christ) là Hình ảnh của Đức Chúa Trời không 

thấy đƣợc, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã đƣợc 

dựng nên trong Ngài,... vật thấy đƣợc, vật không thấy đƣợc, hoặc ngôi vua, hoặc 

quyền cai trị, hoặc chấp chánh... 

"Ngài có trƣớc muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài... Chính Ngài là Đầu 

của Thân thể, tức là Đầu Hội Thánh... 

"Ngài là ban đầu, sanh trƣớc nhất từ trong những kẻ chết... 

"Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng... Sự đầy dẫy 

của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy nhƣ có hình. Anh em lại 

nhờ Ngài mà có đƣợc đầy dẫy mọi sự." (CoCl 1:4, 15-20; 2:3-10). 

"Hãy bƣớc đi trong Ngài..., hãy châm rễ và lập nền trong Ngài." (2:6, 7). 

"Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dƣới đất; vì anh em đã 

chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời." (3:2, 3). 

"Khi nào Đấng Christ, là Sự Sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ 

hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển." (3:4). 

"Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình 

dục, ham muốn xấu xa, tham lam, -- tham lam chẳng khác gì thờ hình tƣợng." 

(3:5). 

"Anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác,... nói 

hành..., lời tục tỉu... nói dối." (3:8, 9). 

"Hãy có lòng thƣơng xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhƣợng, mềm mại, nhịn 

nhục,... Hãy nhƣờng nhịn nhau và tha thứ nhau." (3:12, 13). 

"Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thƣơng... Nguyền xin sự bình an của 

Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!" (3:14, 15). 

"Phải biết ơn. Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em!... Hãy 

dùng những Ca Vịnh, Thơ Thánh, Bài Hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì 

đƣợc đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (3:15, 16).  

I Tê-sa-lô-ni-ca  

"Hãy vui mừng mãi mãi." (ITe1Tx 5:16). 

"Cầu nguyện không thôi." (5:17). 

"Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa." (5:18). 

"Hãy tìm điều thiện luôn luôn." (5:15). 

"Bất cứ việc gì tựa nhƣ điều ác, thì phải tránh đi." (5:22). 

"Ráng tập ăn ở cho yên lặng, lấy chính tay mình làm lụng." (4:11). 
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"Về phần ngƣời đã ngủ... trong Đức Chúa Jêsus, nầy là điều chúng tôi nhờ Lời 

Chúa mà rao bảo cho anh em... 

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 

thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; 

"Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trƣớc hết. Kế đến chúng ta là 

kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều đƣợc cất lên với những ngƣời ấy giữa đám 

mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. 

"Nhƣ vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (5:13-17).  

II Tê-sa-lô-ni-ca  

"Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài." (IITe 2Tx 

1:7). 

"Phải có sự bỏ đạo đến trƣớc, và có ngƣời tội ác... hiện ra,... tôn mình lên..., rất đỗi 

ngồi trong Đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xƣng là Đức Chúa Trời." (2:3, 4).  

I Ti-mô-thê  

"Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thƣơng, bởi lòng tinh sạch, lƣơng tâm tốt và 

đức tin thật mà sanh ra." (ITi1Tm 1:5). 

"Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật." (3:15). 

"Hãy làm nhiều việc phƣớc đức." (6:18). 

"Cầm lấy sự sống thật." (6:19). 

"Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành." (6:12). 

"Hãy... tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thƣơng, nhịn nhục, mềm mại." 

(6:11). 

"Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thƣơng, đức tin và sự tinh sạch mà làm gƣơng 

cho các tín đồ." (4:12). 

"Về phần kẻ ƣa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng nhƣ chết." (5:6). 

"Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa."( 4:8). 

"Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem 

gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi đƣợc." (6:6, 7).  

II Ti-mô-thê  

"TA... BIẾT TA ĐÃ TIN ĐẤNG NÀO, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự 

ta đã phó thác cho đến ngày đó." (IITi 2Tm 1:12). 

"Tôi tớ của Chúa không nên ƣa sự tranh cạnh; nhƣng phải ở tử tế với mọi ngƣời, có 

tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả." (2:24, 

25). 

"Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để 

đƣợc cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ." (3:15). 
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"Hãy chuyên tâm cho đƣợc đẹp lòng Đức Chúa Trời nhƣ ngƣời làm công không 

chỗ trách đƣợc, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật." (2:15). 

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, 

sửa trị, dạy ngƣời trong sự công bình, hầu cho ngƣời thuộc về Đức Chúa Trời đƣợc 

trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (3:16, 17). 

"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì ngƣời ta đều 

tƣ kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xƣợc, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, 

không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù 

ngƣời lành, lƣờng thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ƣa thích sự 

vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhƣng chối 

bỏ quyền phép của nhơn đức đó." (3:1-5). 

"Tuy vậy,... Chúa biết kẻ thuộc về Ngài." (2:19). 

"Ta ở trƣớc mặt Đức Chúa Trời và trƣớc mặt Đức Chúa Jêsus Christ... mà răn bảo 

con rằng: Hãy Giảng Đạo,. .. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, 

sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi." (4:1, 2). 

"Ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, 

đã xong sự chạy, đã giữ đƣợc đức tin. 

"Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa... sẽ ban mão 

ấy cho ta trong ngày đó,... cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." 

(4:6-8).  

Tít  

"Trông cậy sự sống đời đời." (Tit Tt 1:2). 

"Hãy lấy mình con làm gƣơng về việc lành cho họ." (2:7). 

"Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải... sẵn sàng làm mọi việc lành." (3:1). 

"Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm 

chỉ làm việc lành." (3:1). 

"Những ngƣời bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành,... để làm cho 

tôn quí đạo Đức Chúa Trời." (3:14; 2:10).  

"Đƣơng chờ đợi sự trông cậy hạnh phƣớc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh 

hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng 

liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy 

chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc 

lành." (2:13, 14).  

Phi-lê-môn  

"Có lẽ ngƣời đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy ngƣời mãi mãi." (câu 15).  

Hê-bơ-rơ  
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"Đời xƣa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều 

lần, nhiều cách, 

"Rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con 

mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian. 

"Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể 

Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; 

"Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn nghiêm ở trong 

nơi rất cao." (HeDt 1:1-3). 

"Nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã đƣợc 

báo ứng xứng đáng rồi, 

"Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dƣờng ấy, thì làm sao tránh cho khỏi đƣợc? -- 

là sự cứu rỗi Chúa truyền ra." (2:2, 3). 

"Thật, Đấng mà muôn vật hƣớng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến 

sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau 

đớn mà nên trọn lành, là phải lắm,... 

"Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại 

cho giải thoát mọi ngƣời vì sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." (2:10, 14, 

15). 

"Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi,... hãy giữ lấy, kẻo ai 

trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống 

chăng,... 

"Hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. "Vì chúng ta đã 

đƣợc dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững 

bền đến cuối cùng." (3:1, 12-14). 

"Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gƣơm hai lƣỡi, thấu 

vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tƣ tƣởng và ý định trong lòng... 

"Thảy đều trần trụi và lộ ra trƣớc mắt Đấng mà chúng ta phải thƣa lại." (4:12, 13). 

"Theo quyền phép của sự sống chẳng hay hƣ, hay hết,... Ngài có thể cứu toàn vẹn 

những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho 

những kẻ ấy." (7:16, 25). 

"Những kẻ đã đƣợc soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về 

Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại 

vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa 

Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tƣờng." 

(6:4-6). 

"Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ 

chuộc tội nữa, nhƣng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự hình phạt, và lửa hừng sẽ 

đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi." (10:26, 27). 

"Ai đã phạm luật pháp Môi-se,... thì chết đi không thƣơng xót, huống chi kẻ giày 

đạp Con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ƣớc, tức là Huyết mà mình nhờ nên 
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thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì... há chẳng... đáng bị hình 

rất nghiêm đoán phạt hay sao?" (10:28, 29). 

"Đã định cho loài ngƣời phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 

"Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều ngƣời; 

Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhƣng để ban sự cứu 

rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài." (9:27, 28). 

"Ngƣời công bình... sẽ cậy đức tin mà sống." (10:38). 

"Hãy hằng có tình yêu thƣơng anh em." (13:1). 

"Bởi đức tin, Hê-nóc đƣợc cất lên." (11:5). 

"Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu." (12:6). 

"Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi." (13:5). 

"Không có đức tin, thì chẳng thế nào ở cho đẹp ý Ngài." (11:6). 

"Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay 

đổi." (13:8). 

"Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình... Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến, sẽ đến." 

(10:35, 37). 

"Bởi đức tin, Môi-se... đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm 

hƣởng sự vui sƣớng của tội lỗi... Ngƣời đứng vững nhƣ thấy Đấng không thấy 

đƣợc." (11:24, 27).  

Gia-cơ  

"Phƣớc cho ngƣời bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão 

triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (Gia Gc 

1:12). 

"Hãy... đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu đƣợc linh 

hồn anh em. 

"Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình." (1:21, 22). 

"Nhƣợc bằng có ai tƣởng mình tin đạo, mà không cầm giữ lƣỡi mình, nhƣng lại lừa 

dối lòng mình, thì sự tin đạo của ngƣời hạng ấy là vô ích. 

"Sự tin đạo thanh sạch, không vết, trƣớc mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: 

thăm viếng kẻ mồ côi, ngƣời góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình 

cho khỏi sự ô uế của thế gian." (1:26, 27). 

"Ví bằng... có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời,... thì kẻ ấy sẽ đƣợc 

ban cho." (1:5). 

"Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Ngƣời ấy hãy cầu nguyện... Sự cầu nguyện 

bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh... 

"Ngƣời công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều." (5:13, 

15, 16). 

"Anh em cầu xin mà không nhận lãnh đƣợc, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tƣ dục 

mình. 
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"Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch 

với Đức Chúa Trời sao?" (4:3, 4). 

"Đức tin không có việc làm cũng chết." (2:26). 

"Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em." (4:7). 

"Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết." (1:15). 

"Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em." (4:8). 

"Trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có ngƣời khác làm cho 

nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho ngƣời có tội trở lại, bỏ đƣờng lầm lạc, ấy là 

cứu linh hồn ngƣời khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi." (5:19, 20).  

I Phi-e-rơ  

"Ngợi khen Đức Chúa Trời,... Ngài... khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ 

Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ 

nghiệp không hƣ đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho 

anh em, là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để đƣợc sự 

cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về điều đó." (IPhi 1Pr 

1:3-6). 

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ nhƣ mình 

gặp một việc khác thƣờng... 

"Nhƣng anh em có phần trong sự thƣơng khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy 

vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng 

đƣợc vui mừng nhảy nhót." (4:12, 13). 

"Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng..., sanh ra ngợi khen, tôn trọng, 

vinh hiển khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 

"Ngài là Đấng anh em không thấy mà YÊU MẾN;... anh em... tin Ngài, và vui 

mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, 

"Nhận đƣợc phần thƣởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình." (1:7-9). 

"Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ Nhà Đức Chúa Trời; vả nếu khởi 

từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa 

Trời sẽ ra thể nào? 

"Lại nếu ngƣời công bình còn khó đƣợc rỗi, thì những kẻ nghịch đạo sẽ trở nên thế 

nào? 

"Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó 

linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín." (4:17-19). 

"Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (5:7). 

"Lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình, trong khi Đức Chúa Jêsus 

Christ hiện ra." (1:13). 

"Phải... yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhƣợng." (3:8). 

"Anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình." (1:15). 

"Cho anh em, là kẻ đã tin, thì (Ngài) là Đá quí." (2:7). 
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"Hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy." (1:17). 

"Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng." (1:22). 

"Anh em đã đƣợc chuộc... bởi Huyết báu Đấng Christ." (1:18, 19). 

"Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thƣơng sốt sắng." (4:8). 

"Hãy thƣờng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em." 

(3:15).  

II Phi-e-rơ  

"Gởi cho những kẻ... đã lãnh phần đức tin đồng quí báu nhƣ của chúng tôi... 

"Chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,-- 

"Và, bởi vinh hiển, nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí, rất lớn cho chúng ta, 

hầu cho nhờ đó anh em đƣợc... trở nên ngƣời dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời." 

(IIPhi 2Pr 1:1, 3-4). 

"Phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học 

thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn 

nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thƣơng anh em, thêm cho tình yêu 

thƣơng anh em lòng yêu mến... Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. 

"Dƣờng ấy, anh em sẽ đƣợc cho vào cách rộng rãi trong Nƣớc đời đời của Đức 

Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta." (1:5-11). 

"Trong ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê..., nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự 

Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên 

nhƣ lúc bắt đầu sáng thế." (3:3, 4). 

"Hỡi kẻ rất yêu dấu,... ở trƣớc mặt Chúa một ngày nhƣ ngàn năm, ngàn năm nhƣ 

một ngày. 

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài nhƣ mấy ngƣời kia tƣởng đâu, nhƣng 

Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một ngƣời nào chết 

mất." (3:8, 9). 

"Song le, ngày của Chúa sẽ đến nhƣ kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng 

vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó 

đều sẽ bị đốt cháy cả." (3:10).  

"Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn 

ở của mình là dƣờng nào, trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời 

mau đến." (3:11, 12). 

"Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới... 

"Vậy nên, ... anh em... phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình 

an, không dấu vít, chẳng chỗ trách đƣợc." (3:13, 14).  

I Giăng  

"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì 
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sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong ngƣời ấy. 

"Vì mọi sự trong thế gian, nhƣ sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự 

kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhƣng từ thế gian mà ra. 

"Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức 

Chúa Trời thì còn lại đời đời." (IGi1Ga 2:15-17). 

"Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể 

nào, thì đều đó chƣa đƣợc bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ 

giống nhƣ Ngài, vì sẽ thấy Ngài nhƣ vốn có thật vậy. 

"Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng nhƣ Ngài 

là thanh sạch." (3:2, 3). 

"Chúng ta biết rằng mình đã vƣợt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em 

mình." (3:14). 

"Ai ghét anh em mình, là kẻ giết ngƣời; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết 

ngƣời có sự sống đời đời ở trong mình." (3:15). 

"Sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta." (5:4). 

"Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống." (5:12). 

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời 

đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời." (5:13).  

II Giăng  

"Chúng ta phải yêu thƣơng nhau." (câu 5).  

III Giăng  

"Tôi cầu nguyện cho anh đƣợc thạnh vƣợng trong mọi sự, và đƣợc khỏe mạnh 

phần xác anh cũng nhƣ đã đƣợc thạnh vƣợng về phần linh hồn anh vậy." (câu 2).  

Giu-đe  

"Khuyên anh em vì đạo (Nên dịch là: "đức tin") mà tranh chiến, là đạo đã truyền 

cho các thánh một lần đủ rồi." (câu 3). 

"Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thƣơng xót của 

Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho đƣợc sự sống đời đời." (câu 21).  

Khải Huyền  

"Phƣớc cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã 

viết ra đây!" (KhKh 1:3). 

"Đấng yêu thƣơng chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,... đáng 

đƣợc sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!" (1:6). 

"Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã 

đâm Ngài cũng trông thấy!" (1:7). 
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"Ta là An-pha và Ô-mê-ga..., là Đấng trƣớc hết, và là Đấng sau cùng..., Đấng hiện 

có, đã có, và còn đến... 

"Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ." (1:5, 

8, 17, 18). 

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngƣơi mũ triều thiên của sự 

sống." (2:10). 

"Ở Sạt-đe, ngƣơi còn có mấy ngƣời chƣa làm ô uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ 

mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng nhƣ vậy." (3:4). 

"Ta biết công việc của ngƣơi: ngƣơi không lạnh, cũng không nóng... 

"Vậy, vì ngƣơi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngƣơi ra 

khỏi miệng Ta." (3:15, 16). 

"Phàm ngƣời kẻ Ta đã yêu, thì Ta quở trách, sửa phạt... 

"Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ 

vào cùng ngƣời ấy, ăn bữa tối với ngƣời và ngƣời với Ta." (3:19, 20). 

"Tôi nhìn xem, thấy vô số ngƣời, không ai đếm đƣợc, bởi mọi nƣớc, mọi chi phái, 

mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra... 

"Đó là những kẻ... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con... 

"Chúng sẽ không đói, không khát nữa;... Đức Chúa Trời sẽ lau hết nƣớc mắt nơi 

mắt chúng." (7:9, 14, 16, 17). 

"Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời." (19:9). 

"Mùa màng dƣới đất đã chín rồi." (14:15). 

"Tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng Đấng đƣơng ngồi ở trên... Tôi thấy những kẻ 

chết, cả lớn và nhỏ, đứng trƣớc tòa... 

"Biển đem trả những ngƣời chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả 

những ngƣời chết mình có... 

"Các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là Sách Sự Sống; 

những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ nhƣ lời đã biên trong những 

sách ấy... 

"Kẻ nào không đƣợc biên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa." (20:11, 12, 

13, 15). 

"Tôi thấy trời mới và đất mới... Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói 

rằng: 

"Nầy, Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài ngƣời! Ngài sẽ ở với chúng, và 

chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 

"Ngài sẽ lau ráo hết nƣớc mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có 

than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. 

"Những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (21:1-5). 

"Thiên sứ chỉ cho tôi xem Sông nƣớc sự sống, trong nhƣ lƣu ly, từ ngôi Đức Chúa 

Trời và Chiên Con chảy ra... 

"Trên hai bờ sông có cây sự sống,... mỗi tháng một lần ra trái. "Những lá cây đó 
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dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. 

"Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành... Chúng sẽ đƣợc thấy 

mặt Chúa... Chúng sẽ trị vì đời đời... 

"Những lời nầy là trung tín và chơn thật." (22:1-6). 

"Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; 

kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh 

nữa!" (22:11). 

"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy 

đến! 

"Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nƣớc sự sống cách nhƣng không." 

(22:17). 

"Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng.-- 

"A-MEN, LAY ĐUC CHÚA JÊSUS, XIN HÃY ĐẾN!" (22:20). 

 

Ăn năn  

"Hãy ăn năn đi, bằng chẳng..." (KhKh 2:16). 

"Ngài... muốn cho mọi ngƣời đều ăn năn." (IIPhi 2Pr 3:9). 

"Các ngƣơi khá xây bỏ, xây bỏ... Sao các ngƣơi muốn chết?" (Exe Ed 33:11). 

"Các ngƣơi phải ăn năn, vì Nƣớc Thiên đàng đã đến gần!" (Mat Mt 3:2). 

"Nếu các ngƣơi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hƣ mất nhƣ vậy." (LuLc 13:3). 

"Đức Chúa Trời... bảo hết thảy các ngƣời trong mọi nơi đều phải ăn năn." (Cong 

Cv 17:30). 

"Vậy, các ngƣơi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình đƣợc xóa đi." (Cong 

Cv 3:19). 

"Lạy Đức Chúa Trời, xin thƣơng xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (LuLc 18:13). 

"Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi." (Giop G 42:6). 

"Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thƣơng; Đức Chúa Trời ôi! 

lòng đau thƣơng, thống hối Chúa không khinh dể đâu." (Thi Tv 51:17). 

"Đấng Cao cả, ở nơi đời đời vô cùng,... có phán nhƣ vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ 

chơn Ta... Nầy là kẻ mà Ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, 

nghe lời nói Ta mà run." (EsIs 57:15; 66:1, 2).  

 

Ân điển  

"Hãy tấn tới (lớn lên) trong ân điển." (IIPhi 2Pr 3:18). 

"Vì đƣợc đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (CoCl 3:16). 

"Đức Thánh Linh ban ơn." (HeDt 10:29). 

"Đức Chúa Trời ban mọi ơn." (IPhi 1Pr IPhi5:10). 

"Chúng ta nhờ ơn Ngài đƣợc xƣng công bình." (Tit Tt 3:7). 
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"Sự vinh hiển của ân điển Ngài." (Eph Ep 1:6). 

"Đạo của ơn Ngài." (Cong Cv 20:32). 

"Sự dƣ dật của ân điển Ngài." (Eph Ep 1:7). 

"Ân điển Ta đủ cho ngƣơi rồi." (IICo 2Cr 12:9). 

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em đƣợc cứu." (Eph Ep 2:8). 

"Tôi nay là ngƣời thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời." (ICo1Cr 15:10). 

"Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn." (CoCl 4:6). 

"Nguyền cho anh em đƣợc ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng 

ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!" (RoRm 1:7). 

"Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta đƣợc cứu." (Cong Cv 15:11). 

"Anh em hãy... lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi 

Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra." (IPhi 1Pr IPhi1:13). 

"Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phƣớc, hầu cho đƣợc thƣơng xót và tìm 

đƣợc ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." (HeDt 14:6). 

(Xem thêm các mục: "Chào thăm, " -- "Chúc phƣớc. ")  

Ban cho  

"Ta ban sự bình an Ta cho các ngƣơi." (GiGa 14:27). 

"Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời." (RoRm 6:33). 

"Đức Chúa Jêsus Christ phó mình vì tội lỗi chúng ta." (GaGl 1:4). 

"Đức Chúa Trời... đã ban Con một của Ngài." (GiGa 3:16). 

"Ấy là nhờ ân điển... mà anh em đƣợc cứu. Điều đó... là sự ban cho của Đức Chúa 

Trời." (Eph Ep 2:8).  

Bàn tay Đức Chúa Trời  

"Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa." (Thi Tv 31:15). 

"Chúng tôi thảy là việc của tay Ngài." (EsIs 64:8). 

"Tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh." (Gios Gs 4:24). 

"Ngài đã... lấy bóng tay Ngài mà che Ta." (EsIs 49:2).  

Bánh Sự Sống  

"Ta là Bánh của Sự Sống,... Bánh Hằng Sống từ trên trời xuống;... Ai đến cùng Ta 

chẳng hề đói... Kẻ nào ăn Bánh nầy sẽ sống đời đời." (GiGa 6:35,, 51, 58).  

Báp-têm  

"Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm." (Mat Mt 3:16). 

"Sau-lơ... chờ dậy và chịu lễ báp-têm." (Cong Cv 9:17, 18). 

"Những kẻ nhận lời đó đều chịu lễ báp-têm." (Cong Cv 2:41). 

"Ai tin và chịu lễ báp-têm, sẽ đƣợc rỗi." (Mac Mc 16:16). 
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"Anh em đã bởi lễ báp-têm đƣợc chôn với Ngài, thì cũng đƣợc sống lại với Ngài 

bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời." (CoCl 2:12). 

"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh 

Linh mà làm lễ báp-têm cho họ." (Mat Mt 28:19) 

"Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm, để đƣợc tha 

tội mình, rồi sẽ đƣợc lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." (Cong Cv 2:38). 

"Khi chúng đã tin Phi-líp, là ngƣời rao giảng Tin Lành của Nƣớc Đức Chúa Trời..., 

thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu lễ báp-têm." (Cong Cv 8:12). 

"Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng 

Christ nhờ vinh hiển của Cha đƣợc từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng 

sống trong đời mới thể ấy." (RoRm 6:4).  

Bắt bớ  

"Hãy chúc phƣớc cho kẻ bắt bớ anh em." (RoRm 12:14). 

"Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngƣơi." (Mat Mt 5:44). 

"Chúng tôi bị... bắt bớ, nhƣng không đến bỏ." (IICo 2Cr 4:9). 

"Hết thảy mọi ngƣời muốn sống cách nhơn đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ 

bị bắt bớ." (IITi 2Tm 3:12). 

"Khi nào vì cớ Ta mà ngƣời ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho 

các ngƣơi, thì các ngƣơi sẽ đƣợc phƣớc. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần 

thƣởng các ngƣơi ở trên trời sẽ lớn lắm." (Mat Mt 5:11, 12).  

Biết  

"Biết sự rỗi." (LuLc 1:77). 

"Phải... thêm cho đức tin... sự học thức." (IIPhi 2Pr 1:5). 

"Hãy tấn tới... trong sự thông biết Chúa." (IIPhi 2Pr 3:18). 

"Càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời." (CoCl 1:10). 

"Đƣợc đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài." (CoCl 1:9). 

"Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay." (ChCn 19:2). 

"Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết." (OsHs 4:6). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức." (ChCn 1:7). 

"Các ngƣơi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngƣơi." (GiGa 8:32). 

"Trong Ngài (Đấng Christ) đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan, thông 

sáng." (CoCl 2:3). 

"Chúng nó bởi sự nhận biết Chúa... mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian." (IIPhi 

2Pr 2:20). 

Thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, nhƣ các dòng nƣớc che lấp biển." 

(EsIs 11:9). 

"Nguyền xin ân điển và sự bình an đƣợc gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức 
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Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!" (IIPhi 2Pr 1:3).  

Biết chắc  

"Ta. .. Biết ta tin Đấng Nào. " (IITi 2Tm 1:12). 

"Giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng." (HeDt 6:11). 

"Hãy chú ý cho Chắc Chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình." (IIPhi 2Pr 

1:10). 

"Tôi Biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên 

đất... Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài." (Giop G 19:25, 27). 

"Chúng ta hãy lấy... đức tin đầy dẫy trọn vẹn... mà đến gần Chúa." (HeDt 10:22). 

"Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi 

mãi." (EsIs 32:17). 

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con Biết mình có sự sống đời 

đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời." (IGi1Ga 5:13).  

(Xem thêm các mục: "Tin, " -- "Nƣơng náu, " -- "Đức tin, " -- "Tin cậy. ")  

Bình an  

"Bình an cho các ngƣơi!" (GiGa 20:19). 

"Nguyền cho anh em đƣợc ân điển và sự bình an!" (RoRm 1:7). 

"Hãy cầu sự bình an với mọi ngƣời." (HeDt 12:14). 

"Cầu xin Đức Giê-hô-va... ban bình an cho ngƣơi!" (Dan Ds 6:26). 

"Trái của Thánh Linh, ấy là... bình an." (GaGl 5:22). 

"Hãy ở cho hòa thuận với nhau." (ITe1Tx 5:13). 

"Sự bình an của con cái ngƣơi sẽ lớn." (EsIs 54:13). 

"Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!" (CoCl 3:15). 

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa đƣợc bình an lớn." (Thi Tv 119:165). 

"Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hƣởng sự bình an." (EsIs 

57:21). 

"Ngƣời nào để trí mình nƣơng dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ ngƣời trong sự 

bình yên trọn vẹn, vì ngƣời nhờ cậy Ngài." (EsIs 26:3). 

"Chớ lo phiền chi hết, nhƣng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự 

tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức 

Chúa Trời vƣợt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tƣởng anh em trong Đức 

Chúa Jêsus Christ." (Phi Pl 4:6, 7). 

"Ta để sự bình an lại cho các ngƣơi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngƣơi; Ta cho 

các ngƣơi sự bình an chẳng phải nhƣ thế gian cho. Lòng các ngƣơi chớ bối rối và 

đừng sợ hãi." (GiGa 14:27).  

Bỏ ra ngoài  
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"Kẻ đến cùng Ta, thì Ta không bỏ ra ngoài đâu." (GiGa 6:37). 

"Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì phải ném ra ngoài, cũng nhƣ nhánh... khô đi,... 

quăng vào lửa, thì nó cháy." (Găng 15:6;). 

"Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục." (LuLc 12:5). 

"Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng... chính mình phải 

bị bỏ chăng." (ICo1Cr 9:27). 

"Nếu ai đƣợc cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hƣ đi, thì có ích gì?" (LuLc 

9:25).  

Buồn khổ  

"Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta." (XuXh 3:7). 

"Ngài... từng trải sự buồn bực,... gánh sự buồn bực của chúng ta." (EsIs 53:3, 4). 

"Phƣớc cho những kẻ than khóc, vì sẽ đƣợc yên ủi!" (Mat Mt 5:4). 

"Các ngƣơi sẽ ở trong sự lo buồn, nhƣng sự lo buồn các ngƣơi sẽ đổi làm vui vẻ." 

(GiGa 16:20). 

"Ngài sẽ lau ráo hết nƣớc mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có 

than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa." (KhKh 21:4). 

(Cũng xem các mục: "Hoan nạn, " -- "Sửa phạt, " -- "Bắt bớ, " -- "Đau khổ, " -- 

"Nƣớc mắt, " -- "Thử thách, " -- "Khổ nạn, " -- "Khốn khó. ")  

Ca hát  

"Hãy hát xƣớng cho Đức Chúa Trời." (Thi Tv 68:32). 

"Những kẻ ca hát tiếng lớn." (NeNe 12:42). 

"Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa." (Thi Tv 59:16). 

"Hãy hát xƣớng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen Danh Ngài." (Thi Tv 68:4). 

"Hãy đến hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 95:1). 

"Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen." (Thi Tv 57:7). 

"Nguyện các thánh Ngài... hát vui vẻ!" (Thi Tv 149:5). 

"Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa." (Thi Tv 59:16). 

"Tôi sẽ... ca tụng Danh của Ngài." (Thi Tv 9:2). 

"Hỡi cả trái đất, khá hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 96:1). 

"Hãy hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng Danh Ngài." (Thi Tv 96:2). 

"Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài!" (Thi Tv 30:4). 

"Hãy hát xƣớng mà đến trƣớc mặt Ngài." (Thi Tv 100:2). 

"Tôi tớ Ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ." (EsIs 65:14). 

"Tôi sẽ... hát ngợi khen Chúa trong các nƣớc." (Thi Tv 57:9). 

"Đức Chúa Jêsus và môn đồ hát thơ thánh." (Mat Mt 26:30). 

"Tôi sẽ hát xƣớng về sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn." (Thi Tv 89:1). 

"Trọn đời chúng tôi sẽ đờn và hát trong Nhà Đức Giê-hô-va." (EsIs 38:20). 
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"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va!... Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài!... 

Hãy lấy Danh Thánh Ngài làm vinh." (ISu1Sb 16:8-10). 

"Đức Giê-hô-va là sức mạnh... của tôi... Vì vậy... tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen 

Ngài." (Thi Tv 28:7). 

"Vào ngục tối và tra chơn vào cùm, lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la... cầu nguyện, 

hát ngợi khen Đức Chúa Trời." (Cong Cv 16:24, 25). 

"Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn 

chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." (Thi Tv 104:33). 

"Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô vùng 

sẽ đội trên đầu họ." (EsIs 51:11). 

"Khi... kẻ ca hát đồng thinh... khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,... thì Đền thờ của 

Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy." (IISu 2Sb 5:13, 14). 

"Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh, Thơ Thánh, và Bài Hát thiêng 

liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (Eph Ep 5:18, 

19). 

"Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy dùng những ca 

vịnh, Thơ Thánh, Bài Hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì đƣợc đầy ơn 

Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (CoCl 3:16). 

(Những câu Kinh Thánh nầy tỏ ra rằng sự hát chung trong cuộc thờ phƣợng chung 

là đúng với Kinh Thánh. Tại sao trong các cuộc nhóm họp thƣờng xuyên ở nhà thờ, 

chúng ta lại không thể để hội chúng hát nhiều hơn? Tại Sao? Tại Sao? ).  

Cam chịu  

"Chịu khổ nạn." (IPhi 1Pr IPhi2:19 -- theo nguyên văn). 

"Hãy... chịu khổ." (IITi 2Tm 2:3). 

"Hãy chịu cực khổ." (IITi 2Tm 4:5). 

"Chịu sửa phạt." (HeDt 12:7). 

"Tình yêu thƣơng... nín chịu mọi sự." (ICo1Cr 13:4, 7). 

"Những kẻ nhịn nhục chịu khổ, thì chúng ta xƣng là có phƣớc." (Gia Gc 5:11). 

"Ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ đƣợc rỗi." (Mat Mt 10:22). 

"Môi-se... đứng vững nhƣ thấy Đấng không thấy đƣợc." (HeDt 11:24, 27). 

"Đức Chúa Jêsus... vì sự vui mừng đã đặt trƣớc mặt mình, chịu lấy thập tự giá." 

(HeDt 12:2). 

"Ta vì cớ những ngƣời đƣợc chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng đƣợc... sự 

vinh hiển đời đời." (IITi 2Tm 2:10). 

"Phƣớc cho ngƣời bị cám dỗ! Vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão 

triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (Gia Gc 

1:12).  

Cám dỗ  
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"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ." (Mat Mt 6:13). 

"Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngƣơi sa vào chƣớc cám dỗ." (Mat Mt 

26:41). 

"Phƣớc cho ngƣời bị cám dỗ!" (Gia Gc 1:12). 

"Đức Chúa Jêsus... bị cám dỗ (nguyên văn) trong mọi việc cũng nhƣ chúng ta, 

song chẳng phạm tội." (HeDt 4:14, 15). 

"Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị 

cám dỗ vậy." (HeDt 2:18). 

"Đức Chúa Trời... chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhƣng trong 

sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi." (ICo1Cr 10:13).  

Cảm tạ  

"Phải biết ơn." (CoCl 3:15). 

"Tạ ơn Đức Chúa Trời!" (IICo 2Cr 9:15). 

"Khá cảm tạ Ngài." (Thi Tv 100:4). 

"Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa." (ITe1Tx 5:18). 

"Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi." (ITe1Tx 2:13). 

"Hãy dƣ dật trong sự cảm tạ." (CoCl 2:7). 

"Ngƣời (Phao-lô) bèn lấy bánh,... tạ ơn Đức Chúa Trời." (Cong Cv 27:35). 

"Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn." (LuLc 22:19). 

"Phao-lô... cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí." (Cong Cv 28:15). 

"Vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời." (Eph Ep 5:20). 

"Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 147:7). 

"Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài." (Thi Tv 100:4). 

"Phải bền đỗ... cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (CoCl 4:2). 

"Sự... chúc tạ... về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!" (KhKh 7:12). 

"Kẻ ca hát đồng thinh... cảm tạ Đức Giê-hô-va." (IISu 2Sb 5:13). 

"Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu 

xin của mình cho Đức Chúa Trời." (Phi Pl 4:6).  

Cầu nguyện  

Một vài lời Đức Chúa Jêsus phán về sự cầu nguyện  

"Ngoài Ta, các ngƣơi chẳng làm chi đƣợc." (GiGa 15:5). 

"Hãy... cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngƣơi." (Mat Mt 5:44). 

"Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (LuLc 18:1). 

"Nếu các ngƣơi nhơn Danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho." (GiGa 14:14). 

"Ví bằng các ngƣơi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngƣơi, hãy cầu xin 

mọi điều mình muốn, thì sẽ đƣợc điều đó." (GiGa 15:7). 

"Khi ngƣơi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng,... rồi cầu nguyện Cha ngƣơi ở nơi 
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kín nhiệm đó." (Mat Mt 6:6). 

"Hãy xin, sẽ đƣợc; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho." (Mat Mt 7:7). 

"Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngƣơi, điều chi các ngƣơi sẽ cầu xin nơi Cha, 

thì Ngài sẽ nhơn Danh Ta mà ban cho các ngƣơi." (GiGa 16:23). 

"Nếu các ngƣơi... còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các 

ngƣơi ở trên trời, lại chẳng ban các vật tốt cho những ngƣời xin Ngài sao?" (Mat 

Mt 7:11).  

Những lời Đức Chúa Jêsus phán về đức tin là một yếu tố của sự cầu nguyện  

"Đức tin của ngƣơi đã chữa lành ngƣơi." (LuLc 18:42). 

"Đức tin con đã làm cho con đƣợc lành." (Mat Mt 9:22). 

"Theo nhƣ đức tin các ngƣơi, phải đƣợc thành vậy." (Mat Mt 9:29). 

"Kẻ nào tin, thì mọi việc đều đƣợc cả." (Mac Mc 9:23). 

"Hỡi đờn bà kia, ngƣơi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngƣơi muốn!" (Mat 

Mt 15:28). 

"Nếu các ngƣơi có đức tin bằng một hột cải,... không có sự gì mà các ngƣơi chẳng 

làm đƣợc." (Mat Mt 17:20). 

"Trong khi cầu nguyện, các ngƣơi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều đƣợc cả." 

(Mat Mt 21:22). 

"Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin." (Mat Mt 

13:58). 

"Mọi điều các ngƣơi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã đƣợc, tất điều đó sẽ ban 

cho các ngƣơi." (Mat Mt 11:24). 

"Hãy có Đức Tin đến Đức Chúa Trời. .. Ai sẽ bảo hòn núi nầy rằng: Phải cất mình 

lên, và quăng mình xuống biển, nếu ngƣời chẳng nghi ngại trong lòng, nhƣng tin 

chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho." (Mac Mc 11:24).  

Thói quen cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus  

"Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng." (LuLc 9:18). 

"Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia." (LuLc 11:1). 

"Ngài lên núi để cầu nguyện riêng." (Mat Mt 14:23). 

"Trong cơn rất đau thƣơng, Ngài cầu nguyện càng thiết." (LuLc 22:44). 

"Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện." (LuLc 5:16). 

"Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức 

Chúa Trời." (LuLc 6:12). 

"Trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bƣớc ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại 

đó." (Mac Mc 1:29). 

"Đức Chúa Jêsus... lên trên núi để cầu nguyện... Diện mạo Ngài khác thƣờng." 

(LuLc 9:28, 29). 

"Hãy ngồi đây, đợi Ta đi cầu nguyện đằng kia... Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu 

nguyện... Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba." (Mat Mt 26:36, 42, 44). 
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"Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những 

lời cầu nguyện, nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết." (HeDt 5:7).  

Một vài lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus  

"Cha ơi, xin làm sáng Danh Cha!" (GiGa 12:28). 

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (LuLc 23:34). 

"Hỡi Si-môn,... Ta đã cầu nguyện cho ngƣơi, hầu cho đức tin ngƣơi không thiếu 

thốn." (LuLc 22:31, 32). 

"Thƣa Cha,... xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha." (GiGa 

17:1). 

"Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con đƣợc mà Con phải uống, thì xin ý 

Cha đƣợc nên." (Mat Mt 26:42).  

Một vài lời cầu nguyện do Đức Chúa Jêsus khuyến nghị  

"Lạy Đức Chúa Trời, xin thƣơng xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (LuLc 18:13). 

"Lạy Cha chúng tôi ở trên trời! Danh Cha đƣợc thánh, Nƣớc Cha đƣợc đến, ý Cha 

đƣợc nên, ở đất nhƣ trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi 

cho chúng tôi, nhƣ chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ 

để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì Nƣớc, quyền, vinh hiển, 

đều thuộc về Cha đời đời. A-men." (Mat Mt 6:9-13). 

"Lạy Cha! Danh Cha đƣợc thánh, Nƣớc Cha đƣợc đến! Xin cho chúng tôi ngày nào 

đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; 

và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!" (LuLc 11:2-4).  

Những câu Cựu Ƣớc luận về sự cầu nguyện  

"Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời... buổi chiều, buổi sáng và ban trƣa." (Thi- 

thiên 55:16, 17). 

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (Thi Tv 66:18). 

"Ngƣơi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và ngƣời ta; ngƣơi đều đƣợc thắng." 

(SaSt 32:28). 

"Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời ngƣời, giải cứu ngƣời 

khỏi các điều gian truân." (Thi Tv 34:6). 

"Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngƣơi... Hãy hả hoác miệng ra, thì Ta sẽ làm đầy 

dẫy nó." (Thi Tv 81:10). 

"Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ 

cầu khẩn Ngài trọn đời tôi." (Thi Tv 116:1, 2). 

"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho 

các ngƣơi... Sa-mu-ên ... kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (ISa1Sm 12:23; 

15:11;). 

"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngƣơi đều lòng mình ao 

ƣớc... Hãy... nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy yên tịnh trƣớc 
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mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (Thi Tv 37:4-7). 

"Nhƣợc bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm 

kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đƣờng tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội 

chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ." (IISu 2Sb 7:14). 

"Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu đƣợc, tai Ngài cũng 

chẳng nặng nề mà không nghe đƣợc đâu. Nhƣng ấy là sự gian ác các ngƣơi làm xa 

cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngƣơi đã che khuất mặt Ngài khỏi các 

ngƣơi, đến nỗi Ngài không nghe các ngƣơi nữa." (EsIs 59:1, 2).  

Những lời cầu nguyện trong sách Thi Thiên  

"Xin dẫn dắt tôi." (31:3;). 

"Tôi yếu mỏn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi." (6:2;). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chổi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!" (3:7;). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đƣờng Ngài,... xin hãy dẫn tôi vào lối 

bằng phẳng." (27:11;). 

"Đức Giê-hô-va ôi! Khá giúp đỡ tôi,... tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời." (30:11, 12). 

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết... Nguyện tội ấy không cai trị tôi!" (19:12, 13). 

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (119:18;). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của 

miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đƣợc đẹp ý Ngài!" (19:14;). 

"Hỡi Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thƣơng xót tôi,... xin hãy xóa các sự vi phạm 

tôi,... xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác... Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên 

trắng hơn tuyết." (51:1, 2, 7). 

"Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi... Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên 

trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay 

thẳng... Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa." (51:9-12;). 

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tƣ 

tƣởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đƣờng đời đời." 

(Thi Tv 139:23, 24).  

Những câu trong sách Sứ đồ và các thơ tín luận về sự cầu nguyện  

"Hãy... cầu nguyện không thôi." (ITe1Tx 5:17). 

"Hãy... bền lòng mà cầu nguyện." (RoRm 12:12). 

"Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (CoCl 4:2). 

"Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ngƣời (Phi-e-rơ) luôn." (Cong Cv 

12:5). 

"Hãy... cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em đƣợc lành bịnh." (Gia Gc 5:16). 

"Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo." (Cong Cv 

6:4). 

"Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta." 

(IGi1Ga 5:14). 
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"Anh em cầu nguyện mà không nhận lãnh đƣợc, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tƣ 

dục mình." (Gia Gc 4:3). 

"Chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận đƣợc điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các 

điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài." (IGi1Ga 3:22). 

"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là 

Đấng ban cho mọi ngƣời cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ đƣợc ban 

cho. Nhƣng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ." (Gia Gc 1:5, 6). 

"Chớ lo phiền chi hết, nhƣng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự 

tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức 

Chúa Trời vƣợt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tƣởng anh em trong Đức 

Chúa Jêsus Christ." (Phi Pl 4:6, 7).  

Cất lên trời  

"Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp 

ngƣời đi." (SaSt 5:24). 

"Trong lúc các ngƣời đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, 

không thấy nữa." (Cong Cv 1:9). 

"Có một cái xe lửa và ngựa lửa...; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc." (II Các Vua 

2:11;). 

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 

thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng 

Christ sẽ sống lại trƣớc hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau 

đều đƣợc cất lên với những ngƣời ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp 

Chúa, nhƣ vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (ITe1Tx 4:16, 17).  

Chào thăm  

"Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!" (IPhi 1Pr IPhi1:2). 

"Nguyền xin sự thƣơng xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em!" (Giu-đe 2). 

"Nguyền xin con đƣợc ân điển, sự thƣơng xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa 

Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!" (ITi1Tm 1:2). 

(Cũng xem mục: "Chúc phƣớc. " Phần nhiều thơ tín bắt đầu và chấm dứt bằng mấy 

chữ: "Ân điển " và "Bình an. " Đó là lời chào thăm và lời tạm biệt mà các tín đồ 

đầu tiên quen dùng. Thật là những lời tuyệt mỹ, thiên thƣợng.  

Chăm về xác thịt  

"Chăm về xác thịt sanh ra sự chết." (RoRm 8:6). 

"Nếu anh em sống theo xác thịt, thì phải chết." (RoRm 8:13). 

"Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời." (RoRm 8:7). 

Chối Đấng Christ 
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"Ai chối Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trƣớc mặt thiên sứ của Đức Chúa 

Trời." (LuLc 12:9). 

"Ai chối Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trƣớc mặt Cha Ta ở trên 

trời." (Mat Mt 10:33). 

"Họ xƣng mình biết Đức Chúa Trời, nhƣng theo việc làm, thì đều từ chối Ngài." 

(Tit Tt 1:16). 

"Bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhƣng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó." (IITi 

2Tm 3:5). 

"Cũng sẽ có giáo sƣ giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối 

Chúa đã chuộc mình." (IIPhi 2Pr 2:1).  

Chối bỏ Đấng Christ  

"Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa." (KhKh 22:11). 

"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chƣa đƣợc cứu rỗi!" (Gie Gr 8:20). 

"Nếu ai không tiếp rƣớc... các ngƣơi,... đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ 

Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy." (Mat Mt 10:14, 15).  

Chớ sợ  

"Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." (Mac Mc 5:36). 

"Chớ sợ chi, Ta ở cùng ngƣơi." (SaSt 26:24). 

"Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngƣơi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi 

Ngài." (EsIs 8:13). 

"Chúng tôi chẳng sợ, dầu đất bị biến cải." (Thi Tv 46:2). 

"Đừng sợ,... vì Ta là Đức Chúa Trời ngƣơi!... Ngƣơi thuộc về Ta... Ta,... sẽ nắm 

tay hữu ngƣơi." (EsIs 41:10, 13 43:1;). 

"Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ." (Thi Tv 27:3). 

"Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; ngƣời xác thịt sẽ làm chi 

tôi?" (Thi Tv 56:4). 

"Chớ sợ, những ngƣời ở với chúng ta đông hơn những ngƣời ở với chúng nó." (II 

Các Vua 6:16;). 

"Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngƣơi đã bằng lòng cho các ngƣơi Nƣớc 

Thiên đàng." (LuLc 12:32).  

Chờ đợi (Trông đợi) Đức Chúa Trời  

"Các ngƣơi khá đợi Ta." (Sô-phô-ni 3:8;). 

"Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con." (ChCn 20:22). 

"Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn." (EsIs 49:23). 

"Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài." (Ca Thƣơng 3:25;). 

"Hãy yên tịnh trƣớc mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (Thi Tv 37:7). 
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"Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà 

đến." (Thi Tv 62:1). 

"Ngƣời khá... giữ sự nhơn từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời 

ngƣơi." (OsHs 12:7). 

"Hỡi linh hồn ta, khá nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài." 

(Thi Tv 62:5). 

"Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phƣớc thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!" 

(EsIs 30:18). 

"Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Đấng đó? Vậy 

nên chúng tôi sẽ trông đợi Ngài." (Gie Gr 14:22). 

"Thật tốt cho ngƣời trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức 

Giê-hô-va." (Ca Thƣơng 3:26;). 

"Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; tôi trông cậy Lời của 

Ngài." (Thi Tv 130:5). 

"Xin hãy dẫn tôi trong Lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời 

về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài." (Thi Tv 25:5). 

"Sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định,... Nếu nó chậm trễ, ngƣơi 

hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến." (Ha-ba-cúc 2:3;). 

"Ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức 

Chúa Trời ta sẽ nghe ta." (MiMk 7:7). 

"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức 

Giê-hô-va" (Thi Tv 27:14). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thƣơng xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: Xin 

Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn 

hoạn nạn!" (EsIs 33:2). 

"Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu 

chúng ta." (EsIs 25:9). 

"Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc đƣợc sức mới, cất cánh bay cao nhƣ chim 

ƣng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (EsIs 40:31).  

Chơn thật  

"Đức Chúa Jêsus Christ... là Đức Chúa Trời chơn thật." (IGi1Ga 5:20). 

"Lời của Chúa là chơn thật." (Thi Tv 119:160). 

"Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời." (KhKh 19:9). 

"Những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (KhKh 21:5; 22:6;). 

"Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật." (Thi Tv 19:9). 

"Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng,... đƣờng lối Ngài là công bình và chơn 

thật!" (KhKh 15:3). 

"Phàm điều chi chơn thật,... thì anh em phải nghĩ đến." (Phi Pl 4:8). 

"Hãy ƣa sự chơn thật." (XaDr 8:19). 
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"Luật pháp Chúa là chơn thật." (Thi Tv 119:142). 

"Sự chơn thật của Đấng Christ." (IICo 2Cr 11:10). 

"Sách chơn thật." (DaDn 10:21). 

"Lấy lòng yêu thƣơng nói ra lẽ chơn thật." (Eph Ep 4:15). 

"Ngài đã làm những sự mới lạ... cách thành tín, chơn thật." (EsIs 25:1). 

"Miệng ta sẽ nói chơn thật." (ChCn 8:7). 

"Các điều răn là chơn thật." (Thi Tv 119:151). 

"Ngài... đã dùng lời chơn thật sanh chúng ta." (Gia Gc 1:18). 

"Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngƣơi." (Thi Tv 91:4).  

Chúc phƣớc  

"Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!" (CoCl 4:18). 

"Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!" (Tit Tt 3:15). 

"Nguyền xin Chúa ở cùng tâm thần con!" (IITi 2Tm 4:22). 

"Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ!" (IPhi 1Pr 

IPhi5:14). 

"Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em!" 

(ITe1Tx 5:28). 

"Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!" (Sáng- 

thế Ký 31:49;). 

"Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thƣơng chẳng phai mà 

kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!" (Eph Ep 6:24). 

"Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thƣơng của Đức Chúa Trời, và 

sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!" (IICo 2Cr 13:13). 

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phƣớc cho ngƣơi và phù hộ ngƣơi! Cầu xin Đức 

Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngƣơi và làm ơn cho ngƣơi! Cầu xin Đức 

Giê-hô-va đoái xem ngƣơi và ban bình an cho ngƣơi!" (PhuDnl 6:24-26). 

"Nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trƣớc 

mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng,... là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa 

chúng ta,... đƣợc sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng... hiện nay cho đến 

đời đời!" (Giu-đe 24, 25). 

"Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi Huyết giao ƣớc đời đời mà đem Đấng Chăn 

Chiên lớn, là Đức Chúa Jêsus chúng ta, ra khỏi từ trong kẻ chết, -- nguyền xin 

Ngài, bởi Đức Chúa Jêsus Christ, khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, 

đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta,-- sự vinh 

hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng!" (HeDt 13:20, 21). 

(Cũng xem mục: "Chào thăm. ").  

Chúa ở cùng chúng ta  
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"Em-ma-nu-ên nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." (Mat Mt 1:23). 

"Ta Thƣờng Ở Cùng Các Ngƣơi Luôn. " (Mat Mt 28:20). 

"Với chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta." (IISu 2Sb 32:8). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣời (Sa-lô-môn) ở cùng ngƣời." (IISu 2Sb 1:1). 

"Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát." (IISu 2Sb 17:3). 

"Đừng sợ chi,... Ta ở cùng ngƣơi." (Cong Cv 18:9, 10). 

"Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 2Sb 13:12). 

"Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng ngƣời." (ISa1Sm 3:19). 

"Ta sẽ ở cùng ngƣơi nhƣ Ta đã ở cùng Môi-se." (Gios Gs 1:5). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi vẫn ở cùng ngƣơi trong mọi nơi ngƣơi đi." (Gios 

Gs 1:9). 

"Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta." (IITi 2Tm 4:17). 

"Ta ở với ngƣơi... Ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, sẽ nắm tay hữu ngƣơi." 

(EsIs 41:10, 13). 

"Đa-vít càng ngày càng cƣờng thạnh; vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng ngƣời," 

(ISu1Sb 11:9). 

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thƣơng yêu ngƣời, chúng ta 

đều đến cùng ngƣời và Ở Trong Ngƣời. " (GiGa 14:23). 

"Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trƣớc mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động... 

Trƣớc mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sƣớng vô 

cùng." (Thi Tv 16:8, 11). 

(Xem thêm mục: "Đồng đi với Đức Chúa Trời. ")  

Con cái Đức Chúa Trời  

"Anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa 

Trời." (GaGl 3:26). 

"Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời." 

(GiGa 1:12). 

"Ngƣời ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ." (IGi1Ga 3:10). 

"Hết thảy kẻ nào đƣợc Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con Đức 

Chúa Trời." (RoRm 8:14). 

"Họ... là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại." (LuLc 20:36). 

"Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo nhƣ trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em 

nhờ đó lớn lên," (IPhi 1Pr IPhi2:2). 

"Muôn vật... sẽ đƣợc giải cứu khỏi làm tôi sự hƣ nát, đặng dự phần trong sự tự do 

vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời." (RoRm 8:21).  

Con trẻ (con cái)  

"Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi." (EsIs 11:6). 
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"Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình." (CoCl 3:20). 

"Sa-mu-ên phục sự trƣớc mặt Đức Giê-hô-va. Ngƣời hãy còn thơ ấu." (ISa1Sm 

2:18). 

"Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh." (IITi 2Tm 3:15). 

"Con trẻ reo lên trong Đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít!" (Mat Mt 21:15). 

"Chúa đã đƣợc ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đƣơng bú." (Mat Mt 21:16). 

"Khá ân cần dạy dỗ (các lời) đó cho con cái ngƣơi." (PhuDnl 6:6, 7). 

"Hễ ai vì Danh Ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp Ta vậy." (Mat Mt 

18:5). 

"Các thiên sứ của chúng nó trên trời thƣờng thấy mặt Cha Ta." (Mat Mt 18:10). 

"Con Trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, đƣợc đầy dẫy sự khôn ngoan." (LuLc 2:40). 

"Hãy tôn kính cha mẹ ngƣơi..., hầu cho ngƣơi đƣợc phƣớc và sống lâu trên đất." 

(Eph Ep 6:2, 3). 

"Hãy để con trẻ đến cùng Ta,... vì Nƣớc Thiên đàng thuộc về những kẻ giống nhƣ 

con trẻ ấy." (Mat Mt 19:14). 

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đƣờng nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề 

lìa khỏi đó." (ChCn 22:6). 

"Nếu các ngƣơi không đổi lại và nên nhƣ đứa trẻ, thì chẳng đƣợc vào Nƣớc Thiên 

đàng đâu." (Mat Mt 18:3). 

"Ai không nhận lãnh Nƣớc Đức Chúa Trời nhƣ một đứa trẻ, thì sẽ không đƣợc vào 

đó." (LuLc 18:17).  

Công bình  

"Đức Giê-hô-va thử ngƣời công bình." (Thi Tv 11:5). 

"Đức Giê-hô-va yêu mến ngƣời công bình." (Thi Tv 146:8). 

"Đức Giê-hô-va nâng đỡ ngƣời công bình." (Thi Tv 37:17). 

"Ngƣời công bình ca hát mừng rỡ." (ChCn 29:6). 

"Kẻ công bình vẫn có nơi nƣơng cậy, dầu trong khi chết." (ChCn 14:32). 

"Ngƣời công chánh thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy." (Dan Ds 23:10). 

"Ngƣời công bình bị nhiều tai họa, nhƣng Đức Giê-hô-va cứu ngƣời khỏi hết." (Thi 

Tv 34:19). 

"Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình." (Thi Tv 11:7). 

"Tin bởi trong lòng mà đƣợc sự công bình." (RoRm 10:10). 

"Phƣớc cho ngƣời nào... làm theo sự công bình luôn luôn!" (Thi Tv 106:3). 

"Những ngƣời công bình sẽ vào sự sống đời đời." (Mat Mt 25:46). 

"Hãy dâng sự công bình làm của lễ, và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi- 

thiên 4:5;). 

"Ngài... dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ Danh Ngài." (Thi Tv 23:3). 

"Sự công bình làm cho nƣớc cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc." 

(ChCn 14:39). 
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"Ngƣời công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều." (Gia 

Gc 5:16). 

"Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đƣờng công bình." 

(ChCn 16:31). 

"Sự sống ở nơi đƣờng công bình; trên lối nó không có sự chết." (ChCn 12:28). 

"Đức Giê-hô-va biết đƣờng ngƣời công bình, song đƣờng kẻ ác rồi bị diệt vong." 

(Thi Tv 1:6). 

"Phƣớc cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ đƣợc no đủ!" (Mat Mt 5:6). 

"Chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở." (IIPhi 2Pr 3:13). 

"Những kẻ dắt đem nhiều ngƣời về sự công bình, sẽ sáng láng nhƣ các ngôi sao đời 

đời mãi mãi." (DaDn 12:3). 

"Những ngƣời công bình sẽ chói rạng nhƣ mặt trời trong Nƣớc của Cha mình." 

(Mat Mt 13:43). 

"Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi 

mãi." (EsIs 32:17). 

"Kỷ niệm ngƣời công bình đƣợc khen ngợi." (ChCn 10:7). 

"Trái cân đúng đƣợc đẹp lòng Ngài." (ChCn 11:1). 

"Các linh hồn ngƣời nghĩa đƣợc vẹn lành." (HeDt 12:23). 

"Hãy xử công bình cho ngƣời buồn rầu và kẻ túng ngặt." (Thi Tv 82:3). 

"Ngƣời nào cai trị loài ngƣời cách công bình,... thì sẽ giống nhƣ sự chói lòa buổi 

sáng." (IISa 2Sm 23:3, 4). 

"Có phƣớc lành giáng trên đầu kẻ công bình." (ChCn 10:6). 

"Giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng." (SaSt 

18:19). 

"Đa-vít cai trị cả dân mình cách ngay thẳng và công bình." (IISa 2Sm 8:15). 

"Ngƣơi phải theo sự công bình cách trọn vẹn." (PhuDnl 16:20). 

"Phàm... điều chi công bình,... thì anh em phải nghĩ đến." (Phi Pl 4:8). 

"Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngƣơi sẽ đƣợc trả." (LuLc 14:14). 

"Nếu ngƣời nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật,... thì... chắc 

thật ngƣời sẽ sống." (Exe Ed 18:5, 9). 

"Con đƣờng ngƣời công bình giống nhƣ sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên 

cho đến giữa trƣa." (ChCn 4:18). 

"Hỡi các vua Y-sơ-ra-ên,... khá... làm sự... công bình hãy giải cứu dân Ta khỏi 

những sự hà lạm của các ngƣơi, Chúa Giê-hô-va phán vậy." (Exe Ed 45:9). 

"Cái điều Đức Giê-hô-va đòi ngƣơi,... là làm sự công bình, ƣa sự nhơn từ và bƣớc 

đi cách khiêm nhƣờng với Đức Chúa Trời ngƣơi." (MiMk 4:8).  

Công việc (Làm việc)  

"Dân chuyên thành làm công việc." (NeNe 4:6). 

"Các thợ ấy đều làm việc cách thành tâm." (IISu 2Sb 34:12). 
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"Con đã... làm xong công việc Cha giao cho làm." (GiGa 17:4). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi ban phƣớc cho mọi công việc tay ngƣơi đã làm." 

(PhuDnl 14:29). 

"Chúng tôi... bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn 

bánh của mình làm ra." (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:12;). 

"Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối 

lại, thì không ai làm việc đƣợc." (GiGa 9:4). 

"Chúng tôi khuyên anh em... ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, 

lấy chính tay mình làm lụng,... hầu cho ăn ở với ngƣời ngoại cách ngay thẳng, và 

không thiếu chi hết." (ITe1Tx 4:11, 12).  

Cùng đi với Đức Chúa Trời  

"Nô-ê... đồng đi cùng Đức Chúa Trời." (SaSt 6:9). 

"Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta." (KhKh 3:4). 

"Ta sẽ đi giữa các ngƣơi, làm Đức Chúa Trời các ngƣơi." (LeLv 26:12). 

"Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ... đi lại giữa họ." (IICo 2Cr 6:16). 

"Tôi sẽ đi trƣớc mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống." (Thi Tv 116:9). 

"Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp 

ngƣời đi." (SaSt 5:24). 

"Hãy... tra xét những đƣờng lối cũ, xem thử đƣờng tốt ở đâu; hãy đi đƣờng ấy, thì 

các ngƣơi sẽ đƣợc sự an nghỉ cho linh hồn mình." (Gie Gr 6:16). 

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng 

tôi." (Thi Tv 23:4). 

"Hãy bƣớc đi trong sự yêu thƣơng." (Eph Ep 5:2). 

"Hãy bƣớc đi trong Ngài (Đấng Christ)." (CoCl 2:6). 

"Đi theo luật lệ của Ta." (XuXh 16:4). 

"Ngƣơi hãy đi ở trƣớc mặt Ta, làm một ngƣời trọn vẹn." (SaSt 17:1). 

"Đi trong sự sáng." (IGi1Ga 1:7). 

"Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài." (EsIs 2:3). 

"Tôi sẽ bƣớc đi trong sự thanh liêm." (Thi Tv 26:11). 

"Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va." (OsHs 11:10). 

"Noi theo Thánh Linh." (RoRm 8:4). 

"Chúng ta bƣớc đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy." (IICo 2Cr 5:7). 

"Chúng ta hãy bƣớc đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va." (EsIs 2:5). 

"Chúng ta sẽ bƣớc đi theo Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô 

cùng!" (MiMk 4:5). 

"Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đƣờng ngƣời thiện." (ChCn 2:20). 

"Sự thƣơng yêu là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời." (IIGi 2Ga 1:6). 

"Các ngƣơi khá đi theo trọn đƣờng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi đã chỉ 

cho." (PhuDnl 5:33). 
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"Họ bƣớc đi trong ánh sáng của mặt Chúa." (Thi Tv 89:15). 

"Hãy đi theo cả đƣờng lối Ta dạy cho, để các ngƣơi đƣợc phƣớc." (Gie Gr 7:23). 

"Chúa giữ sự giao ƣớc và lòng nhơn từ với... kẻ nào hết lòng đi ở trƣớc mặt Chúa." 

(IVua 1V 8:23). 

"Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đƣờng trọn vẹn." (Thi Tv 101:2).  

Cứ ở trong Đấng Christ  

"Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngƣơi... Ta là Gốc Nho, các ngƣơi là 

nhánh... Ngoài Ta, các ngƣơi chẳng làm chi đƣợc." (GiGa 15:4, 5). 

"Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì phải ném ra ngoài cũng nhƣ nhánh nho; nhánh 

khô đi, ngƣời ta quăng vào lửa, thì nó cháy. 

"Ví bằng các ngƣơi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngƣơi, hãy cầu xin 

mọi điều mình muốn, thì sẽ đƣợc điều đó." (GiGa 15:6, 7). 

"Hãy cứ ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, 

không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến." (IGi1Ga 2:28).  

 

Cứu chuộc  

"Sự cứu chuộc (nguyên văn) của các ngƣơi gần tới." (LuLc 21:28). 

"Anh em đƣợc ấn chứng đến ngày cứu chuộc." (Eph Ep 4:30). 

"Anh em đã đƣợc chuộc... bởi Huyết báu Đấng Christ." (IPhi 1Pr IPhi1:18, 19). 

"Đấng Christ... dùng chính Huyết mình mà đƣợc sự chuộc tội đời đời." (HeDt 9:11, 

12). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội." 

(Tit Tt 2:14). 

"Chúng ta... than thở trong lòng, đang khi trông đợi... sự cứu chuộc thân thể chúng 

ta." (RoRm 8:23). 

"Ngài đã... lấy Huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những ngƣời thuộc về 

mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nƣớc." (KhKh 5:9).  

Cứu rỗi  

"Sự cứu rỗi đời đời." (HeDt 5:9). 

"Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (IICo 2Cr 6:2). 

"Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tôi." (ITi1Tm 1:15). 

"Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dƣờng ấy, thì làm sao tránh cho khỏi đƣợc?" 

(HeDt 2:3). 

"Sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời." (IITi 2Tm 2:10). 

"Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngƣơi... sẽ đƣợc cứu rỗi." (Cong Cv 16:31). 

"Ở dƣới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài ngƣời, để chúng ta phải nhờ đó 
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mà đƣợc cứu." (Cong Cv 4:12). 

Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em đƣợc cứu, điều đó không phải đến từ 

anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Eph Ep 2:8). 

"Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để đƣợc cứu rỗi." (IITi 2Tm 3:15). 

"Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày 

gần đến." (RoRm 13:11, 12).  

Danh Chúa  

"Ngài đã dắt dân mình đi đƣờng, để cho rạng Danh vinh hiển mình." (EsIs 63:14). 

"Danh Cha đƣợc tôn thánh!" (Mat Mt 6:9). 

"Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao Danh của Ngài." (Thi Tv 34:3). 

"Danh Chúa sẽ ở trên trán mình." (KhKh 22:4). 

"Đáng ngợi khen Danh vinh hiển Ngài đến đời đời!" (Thi Tv 72:19). 

"Chúng ta sẽ bƣớc theo Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!" 

(MiMk 4:5). 

"Ngƣơi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi mà làm chơi." (XuXh 28:7). 

"Một sách để ghi nhớ đƣợc chép trƣớc mặt Ngài cho những kẻ ... tƣởng đến Danh 

Ngài." (Ma-la-chi 3:16;). 

"Ở dƣới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài ngƣời, để chúng ta phải nhờ đó 

mà đƣợc cứu." (Cong Cv 4:12). 

"Đức Chúa Trời đã... ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến 

Danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối... thảy đều quì xuống." (Phi Pl 2:9, 10).  

Dắt dẫn từ thiên thƣợng  

"Ngài dẫn chúng có bình an vô sự." (Thi Tv 78:53). 

"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ." (Mat Mt 6:13). 

"Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đƣờng sự sống." (Thi Tv 16:11). 

"Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết." (Thi Tv 48:14). 

"Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực." (Thi Tv 25:9). 

"Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bƣớc qua sự tối tăm." (Giop G 29:3). 

"Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đƣa ngƣơi." (Thi Tv 58:11). 

"Đức Giê-hô-va... phù hộ cho chúng bốn bên." (IISu 2Sb 32:22). 

"Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 2Sb 13:12). 

"Đức Giê-hô-va... sẽ sai thiên sứ theo ngƣơi." (SaSt 24:40). 

"Xin dẫn dắt tôi nhơn Danh Chúa." (Thi Tv 31:3). 

"Lòng ngƣời toan định đƣờng lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bƣớc của 

ngƣời." (ChCn 16:9). 

"Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngƣơi vào mọi lẽ thật." (GiGa 

16:13). 
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"Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rƣớc tôi trong sự vinh 

hiển." (Thi Tv 73:24). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đƣờng Ngài,... xin hãy dẫn tôi vào lối 

bằng phẳng." (Thi Tv 27:11). 

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,... thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." 

(ChCn 3:5, 6). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi... đi trƣớc dẫn các ngƣơi trên đƣờng... đặng 

chỉ con đƣờng các ngƣơi phải đi." (PhuDnl 1:32, 33). 

"Hầu cho các ngƣơi có thế biết đƣờng mình phải đi theo, vì các ngƣơi chƣa hề đi 

đƣờng nầy bao giờ." (Gios Gs 3:4). 

"Ngài... dẫn tôi đến mé nƣớc bình tịnh." (Thi Tv 23:2). 

"Ngài... dẫn tôi vào các lối công bình." (Thi Tv 23:3). 

"Đức Chúa Trời ơi,... xin dắt tôi vào con đƣờng đời đời." (Thi Tv 139:23, 24). 

"Chiên Con... sẽ đƣa chúng đến những suối nƣớc sống." (KhKh 7:17).  

 

Dẫn dắt linh hồn về với Chúa  

"Ngƣời bèn dẫn Si-môn đấn cùng Đức Chúa Jêsus." (GiGa 1:42). 

"Ngƣời khôn ngoan có tài đƣợc linh hồn ngƣời ta." (ChCn 11:30). 

"Các ngƣơi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngƣơi nên tay đánh lƣới ngƣời." (Mat Mt 

4:19). 

"Những kẻ dắt đem nhiều ngƣời về sự công bình sẽ sáng láng nhƣ các ngôi sao đời 

đời mãi mãi." (DaDn 12:3). 

"Trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có ngƣời khác làm cho 

nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho ngƣời có tội trở lại, bỏ đƣờng lầm lạc, ấy là 

cứu linh hồn ngƣời khỏi sự chết." (Gia Gc 5:19, 20).  

Dâng cho Chúa  

"Đức Chúa Trời yêu kẻ thí (dâng) của cách vui lòng." (IICo 2Cr 9:7). 

"Mỗi ngƣời sẽ dâng tùy theo của mình có." (PhuDnl 16:17). 

"Hãy cho, ngƣời sẽ cho mình." (LuLc 6:38). 

"Họ... trƣớc hết đã dâng chính mình cho Chúa." (IICo 2Cr 8:5). 

(Hãy xem đầy đủ hơn dƣới mục: "Quản lý. ")  

Dâng phần mƣời  

"Phàm thuế một phần mƣời... đều thuộc về Đức Giê-hô-va." (LeLv 27:30). 

"Một phần mƣời... biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va." (LeLv 27:32). 

"Các ngƣơi hãy đem hết thảy phần mƣời vào kho,... và từ nay các ngƣơi khá lấy 

điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên 
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trời cho các ngƣơi, đổ phƣớc xuống cho các ngƣơi đền nỗi không chỗ chứa chăng!" 

(Ma-la-chi 3:11;).  

Đau khổ  

"Đấng Christ... đã chịu khổ cho anh em." (IPhi 1Pr IPhi1:21). 

"Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn." (IPhi 1Pr 

IPhi4:16). 

"Ví bằng anh em vì cớ Danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phƣớc." (IPhi 

1Pr IPhi3:14). 

"Cho đến nỗi tôi đƣợc biết Ngài và sự thông công thƣơng khó của Ngài." (Phi Pl 

3:10). 

"Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu." 

(HeDt 5:8). 

"Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức 

Giê-hô-va!" (Giop G 1:21). 

"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì... dầu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." 

(Giop G 13:13, 15). 

"Ngài nhơn Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà 

thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa." (Phi Pl 1:29). 

"Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó 

linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín (IPhi 1Pr IPhi4:19). 

(Cũng xem các mục: "Hoạn nạn, " -- "Sửa phạt, " -- "Thử thách, " -- "Khổ nạn. ")  

Đau khổ và vinh hiển  

"Há chẳng phải Đấng Christ chịu thƣơng khó thể ấy, mới đƣợc vào sự vinh hiển 

mình sao?" (LuLc 24:26, 46). 

"Đức Chúa Jêsus nầy,... chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu, đƣợc đội mão 

triều vinh hiển tôn trọng." (HeDt 2:9). 

"Chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng đƣợc vinh hiển với Ngài." 

(Rô- ma 8:17;). 

"Sự đau đớn của Đấng Christ và ... sự vinh hiển sẽ theo sau." (IPhi 1Pr IPhi1:11). 

"Đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ... sau khi anh em tạm chịu 

khổ." (IPhi 1Pr IPhi5:10). 

"Tôi... là ngƣời chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự 

vinh hiển sẽ hiện ra." (IPhi 1Pr IPhi5:1). 

"Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ 

đƣợc bày ra trong chúng ta." (RoRm 8:18). 

"Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng 

đời đời, vô lƣợng vô biên." (IICo 2Cr 4:17). 
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"Anh em có phần trong sự thƣơng khó Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng 

bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng đƣợc vui 

mừng nhảy nhót." (IPhi 1Pr IPhi4:13).  

Đấng Christ  

Sự giáng sanh siêu nhiên của Ngài  

"Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên... tới cùng một ngƣời nữ đồng trinh tên là 

Ma-ri, đã hứa gả cho một ngƣời nam tên là Giô-sép... thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi 

Ma-ri,... Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngƣơi... Ngƣơi sẽ chịu thai và sanh một Con 

Trai mà đặt tên là Jêsus. Con Trai ấy sẽ... đƣợc xƣng là Con của Đấng Rất Cao; và 

Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì 

đời đời nhà Gia-cốp, Nƣớc Ngài vô cùng." (Mat Mt 1:26, 27, 30-35). 

"Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép... mà phán rằng: Con mà ngƣời (Ma-ri) 

chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh... Ngƣời sẽ sanh một Trai... chính Con Trai ấy 

sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." (Mat Mt 1:20, 21). 

"Thiên sứ bèn phán (cùng mấy kẻ chăn chiên rằng: Ta báo cho các ngƣơi một tin 

lành, sẽ là một sự vui mừng lớn... Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngƣơi 

một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa." (LuLc 2:10-11). 

"Có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng 

Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dƣới đất, ân trạch cho loài ngƣời." 

(LuLc 2:13, 14). 

Sự hóa hình của Ngài  

"Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao... để 

cầu nguyện." (Mac Mc 9:2; Lu-ca 9:28;). 

"Đƣơng khi cầu nguyện... Ngài hóa hình trƣớc mặt ba ngƣời." (LuLc 9:28; Mác 

9:2;). 

"Diện mạo Ngài khác thƣờng." (LuLc 9:29). 

"Mặt Ngài sáng lòa nhƣ mặt trời." (Mat Mt 17:2). 

"Áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu 

nào ở thế gian phiếu đƣợc trắng nhƣ vậy." (Mac Mc 9:3). 

"Và nầy, có hai ngƣời nói chuyện cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự 

vinh hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành 

Giê-ru-sa-lem." (LuLc 9:30, 31). 

"Bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những ngƣời ở đó và có tiếng từ 

trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đƣờng, hãy 

nghe lời Con đó." (Mat Mt 17:5). 

Thần tánh của Ngài  

"Ta là Con Đức Chúa Trời." (GiGa 10:36). 

"Ta là Sự Sống Lại." (GiGa 11:25). 

"Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời." (GiGa 1:34). 
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"Ta là Bánh của sự sống." (GiGa 6:35). 

"Lạy Con Đức Chúa Trời." (Mat Mt 8:29). 

"Nầy là Con yêu dấu của ta." (Mat Mt 3:17). 

"Thầy là Con Đức Chúa Trời!" (Mac Mc 3:11). 

"Ta với Cha là một." (GiGa 10:30). 

"Ngƣơi là Con yêu dấu của Ta." (Mac Mc 1:11). 

"Trƣớc khi chƣa có Áp-ra-ham, đã có Ta." (GiGa 8:58). 

"Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời." (Mac Mc 1:1). 

"Thật Ngƣời nầy là Con Đức Chúa Trời." (Mat Mt 27:54). 

"Đức Chúa Trời... đã ban Con một của Ngài." (GiGa 3:16). 

"Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời!." (LuLc 4:41). 

"Hỡi Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời Rất Cao." (Mac Mc 5:7). 

"Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." (GiGa 14:9). 

"Trong ngày đó,... nhà Đa-vít sẽ nhƣ Đức Chúa Trời." (XaDr 12:8). 

"Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy nhƣ có hình." 

(CoCl 2:9). 

"Ấy chính ngƣơi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen, phải 

không?... Ta Chính Phải Đó. " (Mac Mc 14:61, 62). 

"Hết cả quyền phép ở trên trời và dƣới đất đã giao cho Ta." (Mat Mt 28:18). 

"Ta là Đƣờng đi, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi TA, thì không ai đƣợc đến cùng 

Cha." (GiGa 14:6). 

"Có một Con Trẻ sanh cho chúng ta... Ngài sẽ đƣợc xƣng là... Đức Chúa Trời 

Quyền năng, là Cha Đời Đời." (EsIs 9:5). 

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa 

Trời." (GiGa 1:1). 

"Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." (GiGa 

1:3). 

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta..., chúng ta đã ngắm xem sự vinh 

hiển của Ngài." (GiGa 1:12). 

"Các việc nầy đã chép, để cho các ngƣơi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, 

tức là Con Đức Chúa Trời." (GiGa 20:31). 

"Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình... Ngƣời ta sẽ xƣng Danh Đấng ấy 

là: Đức Giê-hô-va Sự Công Bình Chúng Ta! " (Gie Gr 23:5, 6). 

"Ngƣơi sẽ... sanh một Con Trai mà đặt tên là Jêsus... Con Thánh... phải xƣng là 

Con Đức Chúa Trời." (LuLc 1:31, 35). 

"Con Ngài... là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn 

thể Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật." (HeDt 1:2, 3). 

"Con rất yêu dấu Ngài... là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy đƣợc,... muôn 

vật đã đƣợc dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dƣới đất, vật thấy đƣợc, vật 

không thấy đƣợc,... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà đƣợc dựng nên cả." (CoCl 1:13, 
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15, 16). 

Các phép lạ của Ngài  

"Hãy về, thuật lại cùng Giăng những điều các ngƣơi nghe và thấy: Kẻ đui đƣợc 

thấy, kẻ què đƣợc đi, kẻ phung đƣợc sạch, kẻ điếc đƣợc nghe, kẻ chết đƣợc sống 

lại." (Mat Mt 11:4, 5). 

"Có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật..., 

thì Ngài chữa cho họ đƣợc lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm đƣợc nói, kẻ tàn tật đƣợc 

khỏi, kẻ què đƣợc đi, kẻ đui đƣợc sáng, thì lấy làm lạ lắm." (Mat Mt 15:30, 31). 

"Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê,... chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Vậy, 

danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, ngƣời ta bèn đem cho Ngài mọi ngƣời 

đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì 

Ngài chữa cho họ đƣợc lành cả." (Mat Mt 4:23, 24). 

"Đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, 

Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho đƣợc chữa lành bịnh mình. Những kẻ mắc 

tà ma khuấy hại cũng đều đƣợc lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ 

Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi ngƣời." (LuLc 6:17-19). 

"Ngài và môn đồ... đến xứ Ghê-nê-xa-rết... Dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp 

cả miền đó, khiêng những ngƣời đau nằm trên giƣờng, hễ nghe Ngài ở đâu, thì đem 

đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, ngƣời ta đem 

ngƣời đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa đƣợc rờ đến trôn áo 

Ngài; những kẻ đã rờ đều đƣợc lành bịnh cả." (Mac Mc 6:53-56). 

"Còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng ngƣời ta cứ từng việc mà 

chép hết, thì ta tƣởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách ngƣời ta chép 

vậy." (GiGa 21:25). 

(Trong 4 sách Tin Lành có thuật lại 17 lần chữa bịnh cá nhân, 9 phép lạ trên các 

sức mạnh thiên nhiên, 6 lần trừ quỷ, và 3 lần kêu kẻ chết sống lại. Xét theo lời lẽ 

trƣng dẫn trên đây, chắc đó chỉ là một số ít phép lạ tƣợng trƣng cho bao nhiêu ngàn 

phép lạ mà Đức Chúa Jêsus đã làm. ) 

Ngài là Vua  

"Vua các ngƣơi kia kìa!" (GiGa 19:14). 

"Chiên Con... là Chúa của các chúa, Vua của các vua." (KhKh 17:14). 

"Ngƣơi sẽ... sanh một Con Trai mà đặt tên là Jêsus... Nƣớc Ngài vô cùng." (LuLc 

1:31, 33). 

"Đáng ngợi khen Vua nhơn Danh Chúa mà đến!" (LuLc 19:38). 

"Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta... là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa." (ITi- 

mô-thê 6:15;). 

"Nƣớc (nguyên văn là: các nƣớc) của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng 

Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời." (KhKh 11:15). 

Sự đau thƣơng khủng khiếp của Ngài tại vƣờn Ghết-sê-ma-nê  

"Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài 
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phán rằng: Hãy ngồi đây, đợi Ta đi cầu nguyện đằng kia." (Mat Mt 26:36). 

"Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não." 

(Mac Mc 14:33). 

"Ngài bèn phán: Linh hồn Ta buồn bực cho đến chết; các ngƣơi hãy ở đây và tỉnh 

thức với Ta." (Mat Mt 26:38). 

"Rồi Ngài bƣớc tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ôi! Nếu có 

thể đƣợc, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý 

muốn Cha." (Mat Mt 26:39). 

"Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ." (Mat Mt 26:40). 

"Ngài lại đi lần thứ hai,... cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện 

rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha đƣợc 

nên, chớ không theo ý tôi!" (Mat Mt 26:42; Lu-ca 22:41, 42). 

"Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ." (Mat Mt 26:43). 

"Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin nhƣ lời trƣớc." (Mat Mt 

26:44). 

"Trong cơn rất đau thƣơng, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên nhƣ giọt 

máu lớn rơi xuống đất." (LuLc 22:44). 

"Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài." (LuLc 

22:43). 

"Ngài đứng dậy, trở lại cùng các môn đồ,... Ngài phán rằng:... Hãy chờ dậy, đi hè; 

kìa đứa phản Ta đã đến gần." (LuLc 22:45, 46 Mác 14:42;). 

Ngài chịu xử đoán  

Trƣớc mặt An-ne có lẽ vào khoảng lúc nửa đêm  

"Cả cơ binh, ngƣời quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Jêsus, 

trói lại. Trƣớc hết chúng giải Ngài đến An-ne, vì ngƣời nầy là ông gia Cai-phe." 

(GiGa 18:12, 13). 

Trƣớc tòa Công luận của dân Do-thái, giữa lúc nửa đêm và lúc hừng đông.  

"An-ne bèn sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến cai-phe, là thầy cả thƣợng 

phẩm." (GiGa 18:24). 

"Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đến nơi thầy cả thƣợng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ 

cả, trƣởng lão, và thầy thông giáo nhóm họp tại đó." (Mac Mc 14:53). 

"Cả tòa Công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Jêsus đặng giết 

Ngài, song không kiếm đƣợc chi hết." (Mac Mc 14:55). 

"Thầy cả thƣợng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngƣời chỉ Đức Chúa Trời 

hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngƣơi có phải là Đấng Christ, Con Đức 

Chúa Trời chăng?" (Mat Mt 26:63). 

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta Chính Phải Đó; các ngƣơi sẽ thấy Con ngƣời ngồi 

bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến." (Mac 

Mc 14:62; Ma-thi-ơ 26:64;). 

"Thầy cả thƣợng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thƣợng; 
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chúng ta còn cần gì ngƣời làm chứng nữa sao?... Chúng trả lời rằng: Nó đáng 

chết... Họ bèn nhổ trên mặt Ngài." (Mat Mt 26:65-67; Mác 14:64, 65). 

Ban ngày phê chuẩn bản án lúc nửa đêm  

"Đến ngày sau, các trƣởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo 

nhóm lại,... hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài." (LuLc 22:66; 

Ma-thi-ơ 27:1;). 

"Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát." (Mat Mt 27:2; Mác 15:1;). 

Trƣớc mặt Phi-lát, quan Thống đốc La-mã  

"Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy Ngƣời nầy xui dân ta làm loạn,... 

xƣng mình là Đấng Christ, là Vua." (LuLc 23:2). 

"Các thầy tế lễ cả tố cáo Ngài nhiều điều... Nhƣng Đức Chúa Jêsus chẳng trả lời 

chi nữa, đến nỗi Phi-lát lấy làm lạ." (Mac Mc 15:3, 5). 

"Khi Phi-lát nghe... biết Ngài là dân Ga-li-lê,... thuộc quyền cai trị của vua Hê-rốt, 

bèn giải đến cho vua Hê-rốt, vua ấy ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó." 

(LuLc 23:6, 7). 

Trƣớc mặt Hê-rốt  

Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài..., 

và mong xem Ngài làm phép lạ. 

"Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết... "Bấy giờ vua 

Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, 

họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát." (LuLc 23:8-11). 

Lại đến trƣớc mặt Phi-lát  

"Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại, mà nói rằng: 

...Đã tra hỏi trƣớc mặt các ngƣơi đây, thì ta không thấy Ngƣời mắc một tội nào...; 

Vua Hê-rốt cũng vậy... Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha." (LuLc 23:13-16). 

"Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài." (Mat Mt 27:18). 

"Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết Ngƣời nầy đi... Đóng đinh nó trên 

cây Thập tự đi!" (LuLc 23:18, 21). 

"Phi-lát lại nói... rằng: Vậy, Ngƣời nầy đã làm điều ác gì?" (LuLc 32:22). 

"Nhƣng chúng cố nài." (LuLc 23:23). 

"Bấy giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đƣơng một cái 

mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn, họ 

đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả." 

(GiGa 19:1-3). "Phi-lát lại ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn 

Ngƣời ra ngoài, để các ngƣơi biết rằng ta không tìm thấy Ngƣời có tội lỗi chi." 

(GiGa 19:4). 

"Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát 

nói cùng chúng rằng: Kìa, Xem Ngƣời Nầy! " (GiGa 19:5). 

"Các thầy tế lễ cả và các kẻ sai... kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây Thập 

tự!" (GiGa 19:6). 
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"Quan tổng đốc đƣơng ngồi trên tòa án, vợ ngƣời sai thƣa cùng ngƣời rằng: Đừng 

làm gì đến Ngƣời công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ Ngƣời mà đau đớn nhiều 

trong chiêm bao." (Mat Mt 27:19). 

"Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự 

xƣng là Con Đức Chúa Trời." (GiGa 19:7). 

"Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa." (GiGa 19:8). 

"Dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha Ngƣời nầy, thì quan không phải là 

trung thần của Sê-sa." (GiGa 19:12). 

"Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nƣớc 

rửa tay trƣớc mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về Huyết của Ngƣời nầy; 

điều đó mặc kệ các ngƣơi." (Mat Mt 27:24). 

Ngài bị đóng đinh vào Thập tự giá  

"Chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Jêsus vác Thập tự giá mình." (GiGa 19:16, 

17). 

"Khi chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi, bắt một ngƣời xứ Sy-ren, tên là Si-môn, từ 

ngoài đồng về, buộc phải vác cây Thập tự theo sau Ngài." (LuLc 23:26; Mác 

15:21;). 

"Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy ngƣời đờn bà đấm 

ngực khóc về Ngài." (LuLc 23:27). 

"Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây Thập tự tại đó." (LuLc 

23:33). 

"Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm 

điều gì." (LuLc 23:34). 

"Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Ngƣời Nầy Là 

Jêsus, Vua Dân Giu-đa. " (Mat Mt 27:37). 

"Cũng có hai đứa ăn cƣớp bị đóng đinh cùng với Ngài, một đứa... bên hữu Ngài, 

một đứa... bên tả." (Mac Mc 15:27). 

"Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài." (Mat Mt 27:36). 

"Dân chúng đứng đó mà ngó." (LuLc 23:35). 

"Những kẻ đi ngang qua đó chê cƣời Ngài, lắc đầu, mà nói rằng: ...Nếu ngƣơi là 

Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây Thập tự!" (Mat Mt 27:39, 40). 

"Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trƣởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó 

đã cứu kẻ khác mà cứu mình không đƣợc. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ 

hãy xuống khỏi cây Thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời,... 

bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời." (Mat 

Mt 27:41-43). 

"Một tên trộm cƣớp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài... Nhƣng tên kia trách 

nó..., đoạn, lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong Nƣớc mình rồi, xin nhớ lấy 

tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng:... Hôm nay ngƣơi sẽ đƣợc ở với Ta trong Ba-ra-đi." 

(LuLc 23:39-43). 
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"Tại một bên Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ 

Ngài, là Ma-ri, vợ Cô-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. Đức Chúa Jêsus thấy mẹ 

mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng bên ngƣời, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà 

kia, đó là con của ngƣơi! Đoạn, Ngài lại phán cùng ngƣời môn đồ rằng: Đó là mẹ 

ngƣơi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rƣớc ngƣời về nhà mình." (GiGa 19:25-27). 

"Ƣớc giờ thứ sáu (giữa trƣa)... mắt trời trở nên tối,... khắp đất đều tối tăm, mù mịt 

cho tới giờ thứ chín." (LuLc 23:44, 45 Mác 15:33;). 

"Ƣớc chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: ...Đức Chúa Trời 

tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Mat Mt 27:46). 

"Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa... ta khát!" (Mat Mt 27:50; Giăng 

19:28;). 

"Đức Chúa Jêsus... phán rằng: Mọi việc đã đƣợc trọn." (GiGa 19:30). 

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha." (LuLc 23:46). 

"Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn." (GiGa 19:30; Lu-ca 23:46;). 

"Và nầy, cái màn trong Đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dƣới, đất thì rúng động, 

đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời đƣợc sống lại. Sau 

khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào Thành Thánh, 

và hiện ra cho nhiều ngƣời thấy." (Mat Mt 27:51-53). 

"Thầy đội và những lính cùng với ngƣời canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng 

động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật Ngƣời nầy là Con 

Đức Chúa Trời!" (Mat Mt 27:54; Mác 15:39;). 

"Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy 

ống chơn Ngài; nhƣng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sƣờn Ngài, tức thì máu 

và nƣớc chảy ra." (GiGa 19:33-34). 

Ngài sống lại  

"Ngài không ở đây đâu; Ngài Sống Lại Rồi! " (Mat Mt 28:6). 

Hiện ra với Ma-ri lúc sáng sớm  

"Ma-ri Ma-đơ-len... đứng... gần mộ mà khóc... Hai vị thiên sứ hỏi: Hỡi đờn bà kia, 

sao ngƣơi khóc?... 

"Ngƣời thƣa rằng: Vì ngƣời ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu... 

"Ngƣời xây lại, thấy Đức Chúa Jêsus, nhƣng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus. Đức 

Chúa Jêsus hỏi ngƣời rằng: Hỡi đờn bà kia, sao ngƣơi khóc?... 

"Ngƣời ngỡ rằng đó là kẻ làm vƣờn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngƣơi là kẻ đã 

đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngƣơi để Ngài đâu... 

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri... thƣa rằng: Thầy! " (GiGa 20:1, 

11-16). 

Hiện ra với các bà khác, sau đó một lát  

"Thiên sứ nói cùng các ngƣời đờn bà đó rằng: Hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài 

hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại... Hai ngƣời đờn bà đó bèn vội vàng... chạy 

báo tin cho các môn đồ... Đức Chúa Jêsus gặp hai ngƣời đờn bà đó, thì phán rằng: 
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Mừng các ngƣơi!" (Mat Mt 28:5-9). 

Hiện ra với hai môn đồ và với Phi-e-rơ cùng ngày ấy 

"Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi... Em-ma-út,... Đang khi nói và cãi lẽ nhau, 

chính Đức Chúa Jêsus đến gần... Nhƣng... Hai ngƣời... không nhìn biết Ngài 

đƣợc... Ngài vào ở lại cùng họ... 

"Đƣơng khi Ngài ngồi ăn cùng hai ngƣời, thì lấy bánh, chúc tạ... Mắt họ bèn mở ra, 

mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy." (LuLc 24:13-31). 

"Họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mƣời một Sứ đồ cùng các môn 

đồ khác đƣơng nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa Thật Đã Sống Lại, và hiện ra với 

Si-môn." (LuLc 24:33, 34). 

Hiện ra với các Sứ đồ, nhƣng Thô-ma vắng mặt  

"Môn đồ đƣơng nói với nhau nhƣ vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà 

phán rằng:... Hãy xem tay chơn Ta: thật chính Ta. Hãy rờ đến Ta, và hãy xem." 

(LuLc 24:36-39). 

"Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nƣớng. Ngài nhận lấy mà ăn trƣớc mặt môn 

đồ." (LuLc 24:43). 

"Thô-ma... không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với ngƣời rằng: 

Chúng ta đã thấy Chúa. Nhƣng ngƣời trả lời rằng:... Nếu ta không đặt ngón tay vào 

chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sƣờn Ngài, thì ta không tin." (GiGa 

20:24, 25). 

Hiện ra với các Sứ đồ, có Thô-ma ở đó  

"Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa 

đƣơng đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán... cùng 

Thô-ma rằng: Hãy... xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngƣơi ra và đặt vào 

sƣờn Ta... 

"Thô-ma thƣa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jêsus phán: Vì 

ngƣơi đã thấy Ta, nên ngƣơi tin. Phƣớc cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin 

vậy!" (GiGa 20:26-29). 

Hiện ra với bảy môn đồ ở bờ biển Ga-li-lê  

"Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá... Trong đêm đó, chẳng đƣợc chi hết... 

Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ,... phán rằng: Hãy thả lƣới bên hữu thuyền... 

"Đƣợc nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu 

bèn nói... rằng: Ấy là Chúa!" (GiGa 21:1-7). 

Hiện ra với mƣời một Sứ đồ tại xứ Ga-li-lê  

"Mƣời một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho... 

"Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ nhƣ vầy: hết cả quyền phép ở trên 

trời và dƣới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân... 

"Và nầy, Ta thƣờng ở cùng các ngƣơi luôn cho đến tận thế." (Mat Mt 28:16-20). 

Ngài ngự lên trời  

"Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban 
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phƣớc cho. 

"Đƣơng khi ban phƣớc, Ngài lìa môn đồ mà đƣợc đem lên trời." (LuLc 24:50, 51). 

Những sự hiện ra khác nữa  

"Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mƣời hai Sứ đồ. Rồi đó, cùng 

trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy... 

"Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các Sứ đồ. Rốt lại, Ngài cũng hiện ra cho 

tôi xem." (ICo1Cr 15:5-8). 

Ngài chuộc tội loài ngƣời  

"Đức Chúa Jêsus Christ... đã chết vì chúng ta." (ITe1Tx 5:9, 10). 

"Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta." (ICo1Cr 15:3). 

"Ngài đã mang lấy tội lỗi nhiều ngƣời." (EsIs 53:12). 

"Đấng Christ đã... chịu chết vì kẻ có tội." (RoRm 5:6). 

"Chúng ta đã nhờ Huyết Ngài đƣợc xƣng công bình." (RoRm 5:9). 

"Bởi lằn roi Ngài, chúng ta đƣợc lành bịnh." (EsIs 53:5). 

"Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết." (EsIs 53:5). 

"Ngài đã... vì sự gian ác chúng ta mà bị thƣơng." (EsIs 53:5). 

"Đƣợc chuộc... bởi Huyết báu Đấng Christ." (IPhi 1Pr IPhi1:18, 19). 

"Huyết của Đức Chúa Jêsus... làm sạch mọi tội chúng ta." (IGi1Ga 1:7). 

"Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài." (EsIs 

53:6). 

"Bởi Huyết Ngài trên Thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình." (CoCl 1:20). 

"Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta." (EsIs 

53:4). 

"Không đổ huyết, thì không có sự tha thứ." (HeDt 9:22). 

"Con ngƣời đã đến... để... phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều ngƣời." (Mat Mt 

20:28). 

"Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi ngƣời nếm sự chết." 

(HeDt 2:9). 

"Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính Huyết mình." (Cong 

Cv 20:28). 

"Anh em là kẻ ngày trƣớc cách xa, hiện nay đã nhờ Huyết Đấng Christ mà đƣợc 

gần rồi." (Eph Ep 2:13). 

"Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta đƣợc cứu chuộc bởi Huyết Ngài, đƣợc tha tội." 

(Eph Ep 1:7). 

"Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,... liều mình vì chúng ta, để chuộc 

chúng ta khỏi mọi tội." (Tit Tt 2:13, 14). 

"Trong ngày đó sẽ có một Suối mở ra cho nhà Đa-vít... vì tội lỗi và sự ô uế." (XaDr 

13:1). 

"Chúng ta... đã đƣợc hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài,... nhờ Ngài mà 

chúng ta hiện nay đã đƣợc sự chuộc tội." (RoRm 5:10, 11 -- theo nguyên văn). 
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"Ấy chính Ngài là Của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta 

thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa." (IGi1Ga 2:2). 

"Ta sẽ làm cho đầy tớ Ta, là Chồi mống, dấy lên... Ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất 

nầy trong một ngày." (XaDr 3:8, 9). 

"Chúng ta đƣợc nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần 

đủ cả." (HeDt 10:10). 

"Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết,... dùng chính Huyết mình mà đƣợc 

sự chuộc tội đời đời." (HeDt 9:12). 

"Nầy là Huyết Ta, Huyết của sự giao ƣớc đã đổ ra cho nhiều ngƣời đƣợc tha tội." 

(Mat Mt 26:28). 

"Ngài đã chịu giết, lấy Huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những ngƣời 

thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nƣớc." (KhKh 5:9). 

"Vô số ngƣời... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con." (KhKh 

7:9, 14). 

"Sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã 

lập làm Của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong Huyết Đấng ấy." (RoRm 3:24, 25). 

"Theo nhƣ đã định cho loài ngƣời phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, 

Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều ngƣời." (HeDt 

9:27, 28). 

"Đấng yêu thƣơng chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,... đáng 

đƣợc sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!" (KhKh 1:6). 

Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời  

"Sách Sự Sống của Chiên Con." (KhKh 13:8). 

"Ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con." (KhKh 22:1). 

"Lễ cƣới Chiên con đã tới." (KhKh 19:7). 

"Bài ca Môi-se... và bài ca Chiên Con." (KhKh 15:3). 

"Nhƣ chiên con bị dắt đến hàng làm thịt,... Ngài chẳng từng mở miệng." (EsIs 

53:7). 

"Chúng đã thắng nó bởi Huyết Chiên Con." (KhKh 12:11). 

"Chiên Con... là Chúa của các chúa, Vua của các vua." (KhKh 17:14). 

"Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (GiGa 1:29). 

"Vô số ngƣời... đứng trƣớc... Chiên Con... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong 

Huyết Chiên Con." (KhKh 7:9, 14). 

"Anh em đã đƣợc chuộc... bởi Huyết báu Đấng Christ, dƣờng nhƣ Huyết của chiên 

con không lỗi không vít." (IPhi 1Pr IPhi1:18, 19). 

Ngài là Cứu Chúa  

"Đấng Christ... là Cứu Chúa." (Eph Ep 5:23). 

"Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta." (Tit Tt 3:6). 

"Sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta." (IITi 2Tm 1:10). 

"Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình, là Đức Chúa Jêsus Christ." 
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(Phi Pl 3:20). 

"Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian." (IGi1Ga 4:11). 

"Mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta đã cậy các Sứ đồ... truyền lại." (IIPhi 

2Pr 3:2). 

"Sự bình an ban cho... bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta." (Tit Tt 

1:4). 

"Đức Chúa Trời đã đem Đấng (Christ) ấy lên... làm Vua và Cứu Chúa." (Cong Cv 

5:31). 

"Đức Chúa Trời... dấy lên cho dân Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa 

Jêsus." (Cong Cv 13:23). 

"Chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian." (GiGa 4:42). 

"Hôm nay tại thành Đa-vít, đã sanh cho các ngƣơi một Đấng Cứu thế." (LuLc 

2:11). 

"Hãy tấn tới... trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus 

Christ." (IIPhi 2Pr 3:18). 

"Nƣớc đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta." 

(IIPhi 2Pr 1:11). 

"Chờ đợi... sự hiện ra của sự vinh hiển... Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus 

Christ." (Tit Tt 2:13). 

Sự tái lâm của Ngài  

"TA SẼ TRỞ LI." (GiGa 14:3). 

"Con ngƣời sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các 

thiên sứ." (Mat Mt 16:27). 

"Về sau các ngƣơi sẽ thấy Con ngƣời ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và 

ngự trên mây từ trời mà xuống." (Mat Mt 26:64). 

"Nhƣ chớp phát ra từ phƣơng Đông, nhoáng đến phƣơng Tây, thì sự Con ngƣời 

đến sẽ cũng thể ấy." (Mat Mt 24:27). 

"Giữa dòng dõi gian dâm, tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta, thì Con ngƣời 

sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên 

sứ thánh." (Mac Mc 8:38). 

"Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dƣới đất, dân 

các nƣớc sầu não, rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Ngƣời ta nhơn 

trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực 

trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con ngƣời dùng đại quyền, đại 

vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng 

thẳng lên, ngƣớc đầu lên, vì sự giải cứu của các ngƣơi gần tới." (LuLc 21:25-28). 

"Mọi dân tộc dƣới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con ngƣời lấy đại quyền, đại vinh ngự 

trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm 

lại những kẻ đã đƣợc lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phƣơng, từ cuối phƣơng trời 

nầy cho đến tận phƣơng kia." (Mat Mt 24:30, 31). 
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"Hai ngƣời nằm chung giƣờng, một ngƣời sẽ đƣợc rƣớc đi, còn một bị để lại... Hai 

ngƣời nam ở trong một đồng ruộng, một ngƣời đƣợc đem đi, còn một ngƣời bị để 

lại; và có hai ngƣời nữ đƣơng xây cối, một ngƣời đƣợc đem đi, còn một ngƣời bị 

để lại. 

"Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả... Con ngƣời sẽ đến trong giờ các ngƣơi 

không ngờ... Các ngƣơi... không biết... lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà 

gáy, hay là sớm mai... Vậy, hãy tỉnh thức,... hãy chực cho sẵn... Điều mà Ta nói 

cùng các ngƣơi, Ta cũng nói cho mọi ngƣời: Hãy tỉnh thức!" (LuLc 17:34; 

Ma-thi-ơ 24:36, 42, 44; Mác 13:33, 37). 

"Chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình." (Phi Pl 3:20). 

"Khi nào Đấng Christ... sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong 

sự vinh hiển." (CoCl 3:4). 

"Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã 

đâm Ngài cũng trông thấy!" (KhKh 1:7). 

"Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống nhƣ Ngài, vì sẽ thấy Ngài 

nhƣ vốn có thật vậy." (IGi1Ga 3:2). 

"Mão triều thiên của sự công bình đã để dành... cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến 

của Ngài." (IITi 2Tm 4:8). 

"Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ đƣợc mão triều thiên vinh 

hiển, chẳng hề tàn héo." (IPhi 1Pr IPhi5:4). 

"Phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách đƣợc, cho đến kỳ sự 

hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (ITi1Tm 6:14). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết khi Ngài hiện đến." (IITi 

2Tm 4:1 -- theo nguyên văn). 

" Jêsus nầy đã đƣợc cất lên trời khỏi giữa các ngƣơi, cũng sẽ trở lại nhƣ cách các 

ngƣơi đã thấy Ngài lên trời vậy." (Cong Cv 1:11). 

"Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều ngƣời; Ngài sẽ 

hiện ra lần thứ hai... cho kẻ chờ đợi Ngài." (HeDt 9:28). 

"Mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc 

Ngài đến." (ICo1Cr 11:26). 

"Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài,... để đƣợc 

sáng danh trong các thánh đồ." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 10). 

"Đƣơng chờ đợi sự trông cậy hạnh phƣớc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh 

hiển lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ." (Tit Tt 2:13). 

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 

thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng 

Christ, sẽ sống lại trƣớc hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng 

nhau đều đƣợc cất lên với những ngƣời ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà 

gặp Chúa; nhƣ vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (ITe1Tx 4:16, 17). 

"Trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê... nói rằng: Chớ nào lời hứa 
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về sự Chúa đến ở đâu? Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài... đâu... Ngày của 

Chúa sẽ đến nhƣ kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, 

các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy 

cả... Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới , đất mới." (IIPhi 2Pr 

3:3-13). 

"Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thƣởng theo với Ta, để trả cho mỗi ngƣời 

tùy theo công việc họ làm... Phải, Ta đến mau chóng. -- A-men, Lạy Đức Chúa 

Jêsus, Xin Hãy Đến! " (KhKh 22:12, 20).  

Đầy dẫy  

"Đầy lòng vui vẻ." (IITi 2Tm 1:4). 

"Đầy dẫy sự khôn ngoan." (LuLc 2:40). 

"Đầy sự yên ủi." (IICo 2Cr 7:4). 

"Đủ điều thông biết trọn vẹn." (RoRm 15:14). 

"No đủ sự công bình." (Mat Mt 5:6). 

"Đầy dẫy Đức Thánh Linh." (Cong Cv 4:8). 

"Đầy dẫy mọi sự dƣ dật của Đức Chúa Trời." (Eph Ep 3:19). 

"Đầy dẫy vinh hiển." (IPhi 1Pr IPhi1:8 -- theo nguyên văn). 

"Đầy lòng nhơn từ." (RoRm 15:14). 

"Đầy ơn và lẽ thật." (GiGa 1:14). 

"Đầy đức tin và Đức Thánh Linh." (Cong Cv 6:5).  

Đi theo  

"Noi dấu chơn Ngài." (IPhi 1Pr IPhi2:21). 

"Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thƣơng." (ICo1Cr 14:1). 

"Phải theo sự công bình cách trọn vẹn." (PhuDnl 16:20). 

"Hãy tìm đều thiện luôn luôn." (ITe1Tx 5:15). 

"Hãy đến vác Thập tự giá mà theo Ta." (Mac Mc 10:21 -- theo nguyên văn). 

"Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó." (KhKh 14:4). 

"Chiên Ta nghe tiếng Ta,... và nó theo Ta." (GiGa 10:27). 

"Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta." (GiGa 12:26). 

"Hãy... tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thƣơng, nhịn nhục, mềm mại." 

(ITi1Tm 6:11).  

Địa ngục  

"Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa 

ngục đƣợc?" (Mat Mt 23:33). 

"Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và 

những quỉ sứ nó." (Mat Mt 25:41). 
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"Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài, là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc 

lóc và nghiến răng." (Mat Mt 25:30). 

"Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết ngƣời, kẻ dâm 

loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tƣợng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở 

trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng." (KhKh 21:8). 

"Ta nói cùng các ngƣơi, là bạn hữu Ta: Đừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì 

đƣợc nữa. Song Ta chỉ cho các ngƣơi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, 

có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, Ta nói cùng các ngƣơi, ấy là Đấng các ngƣơi 

phải sợ!" (LuLc 12:4, 5). 

"Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong 

lửa chẳng hề tắt... Thà rằng chỉ một mắt mà vào Nƣớc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ 

hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và 

lửa chẳng hề tắt." (Mac Mc 9:43, 47, 48).  

Điều ác (dữ, xấu)  

"Xin... cứu chúng tôi khỏi điều ác." (Mat Mt 6:13). 

"Chớ nói xấu ai." (Tit Tt 3:2). 

"Đừng để điều ác thắng mình." (RoRm 12:21). 

"Tình yêu thƣơng... chẳng nghi ngờ sự dữ." (ICo1Cr 13:4, 5). 

"Hãy gớm sự dữ." (RoRm 12:9). 

"Đừng để điều ác thắng mình." (RoRm 12:21). 

"Hãy dời chơn con khỏi sự ác." (ChCn 4:27). 

"Khá giữ lƣỡi mình khỏi lời ác." (Thi Tv 34:13). 

"Khá cất điều tai hại (ác) khỏi xác thịt ngƣơi." (Truyền đạo 11:10;). 

"Cha ôi!... Xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." (GiGa 17:5, 15). 

"Hãy tránh sự ác, và làm điều lành." (Thi Tv 34:14). 

"Chớ lấy ác trả ác cho ai." (RoRm 12:17). 

"Chúng... chuyên làm điều dữ." (IIVua 2V 17:17). 

"Hãy tránh những việc ác... Đừng làm dữ nữa." (EsIs 1:16). 

"Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác." (Thi Tv 97:10). 

"Chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu." (ICo1Cr 10:6). 

"Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó." (EsIs 13:11). 

"Bất cứ việc gì tựa nhƣ điều ác, thì phải tránh đi." (ITe1Tx 5:22). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác." (ChCn 8:13). 

"Phải lánh điều dữ, làm điều lành." (IPhi 1Pr IPhi3:11). 

"Những ngƣời hung ác... thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ." (IITi 2Tm 3:13). 

"Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng." (Giop G 28:28). 

"Bỏ điều dữ và chọn điều lành." (EsIs 7:15). 

"Hãy tìm điều lành, và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngƣơi đƣợc sống." (AmAm 

5:14). 
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"Khốn thay cho những kẻ... ghét điều lành, ƣa điều dữ!" (MiMk 21; 3:2;). 

"Khá từ bỏ đƣờng ác của các ngƣơi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ Ta." (II Các 

Vua 17:13;). 

"Phƣớc thay cho ngƣời... cấm tay mình không làm một điều ác nào!" (EsIs 56:2). 

"Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói đƣợc sự tốt?" (Mat Mt 

12:34). 

"Ngƣời ta ƣa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa." (GiGa 3:19). 

"Lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi,... ấy là một sự xấu xa cay đắng." (Gie Gr 

2:19). 

"Tôi... mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ." 

(RoRm 16:19). 

"Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lƣỡi, đừng nói 

điều ác." (IPhi 1Pr IPhi3:10). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi 

đời ác nầy." (GaGl 1:3, 4). 

"Ôi! nƣớc mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ,... khinh lờn Đấng 

thánh của Y-sơ-ra-ên." (EsIs 1:4). 

(Xem thêm các mục: "Tội ác, " -- "Gian ác. ")  

Đọc  

"Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy." (EsIs 34:16). 

"Phƣớc cho kẻ đọc... lời tiên tri nầy!" (KhKh 1:3). 

"Trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

mình." (PhuDnl 17:19). 

Đóng đinh vào Thập tự giá với Đấng Christ 

"Bởi Thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian 

cũng vậy!" (GaGl 6:14). 

"Ngƣời cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên Thập tự giá với Ngài, hầu cho thân 

thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi." (RoRm 6:6). 

"Tôi đã bị đóng đinh vào Thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là 

tôi sống nữa, nhƣng Đấng Christ sống trong tôi." (GaGl 2:20).  

Độc ác (Hung ác)  

"Nên trừ bỏ hết mọi sự... hung ác." (CoCl 3:8). 

"Phải bỏ... mọi điều hung ác." (Eph Ep 4:31). 

"Anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác." (IPhi 1Pr IPhi2:1). 

"Về sự gian ác, thật hãy nên nhƣ trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên nhƣ kẻ 

thành nhơn." (ICo1Cr 14:20).  

Đời đời (hình dung từ)  
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"Đức Chúa Trời hằng sống." (PhuDnl 33:27). 

"Sự vinh hiển đời đời." (IPhi 1Pr IPhi5:10). 

"Đức Thánh Linh đời đời." (HeDt 9:14). 

"Sự cứu rỗi đời đời." (HeDt 5:9). 

"Sự phán xét đời đời." (HeDt 6:2). 

"Mắc tội đời đời." (Mac Mc 3:29). 

"Sự chuộc tội đời đời." (HeDt 9:12). 

"Sự vinh hiển cao trọng đời đời." (IICo 2Cr 4:17). 

"Chịu hình phạt bằng lửa đời đời." (Giu-đe 7). 

"Đƣợc sự cứu... với sự vinh hiển đời đời." (IITi 2Tm 2:10). 

"Nhà đời đời tại trên trời." (IICo 2Cr 5:1). 

"Sự vui vẻ vô cùng." (EsIs 35:10). 

"Lửa đời đời." (Mat Mt 25:41). 

"Sự yêu thƣơng đời đời." (Gie Gr 31:3). 

"Tin Lành đời đời." (KhKh 14:6). 

"Cha đời đời." (EsIs 9:6). 

"Nƣớc đời đời." (IIPhi 2Pr 1:11). 

"Lòng nhơn từ vô cùng." (EsIs 54:8). 

"Bị hình phạt hƣ mất đời đời." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9;). 

"Nhà đời đời." (LuLc 16:9). 

"Hình phạt đời đời." (Mat Mt 25:46). 

"Sự yên ủi đời đời." (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16;). 

"Đức Giê-hô-va... là Vua đời đời." (Gie Gr 10:10). 

"Xin dắt tôi vào con đƣờng đời đời." (Thi Tv 139:34). 

"Ở dƣới có cánh tay đời đời của Ngài." (PhuDnl 33:27).  

Đời đời (trạng từ)  

"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời." (EsIs 26:4). 

"Đức Giê-hô-va ngự ngôi Vua đến đời đời." (Thi Tv 29:10). 

"Sự cứu rỗi của Ta còn đời đời." (EsIs 51:6). 

"Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng." (Thi Tv 

48:14). 

"Chúng sẽ trị vì đời đời." (KhKh 22:5). 

"Đáng ngợi khen Danh vinh hiển Ngài đến đời đời!" (Thi Tv 72:19). 

"Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp." (XuXh 15:18). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, Ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia." (Thi Tv 45:6). 

"Tôi sẽ... ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng." (Thi Tv 145:2). 

"Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." (EsIs 40:8). 

"Tôi sẽ ở trong Nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (Thi Tv 23:6). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài đƣợc vững lập đời đời trên trời." (Thi Tv 119:89). 
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"Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay 

đổi." (HeDt 13:8). 

"Nƣớc, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời." (Mat Mt 6:13). 

"Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi." (EsIs 32:17). 

"Các thánh của Đấng Rất Cao sẽ... đƣợc Nƣớc làm của mình đời đời." (DaDn 

7:18). 

"Những kẻ dắt đem nhiều ngƣời về sự công bình sẽ sáng láng nhƣ các ngôi sao đời 

đời mãi mãi." (DaDn 12:3). 

"Các nƣớc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ 

trị vì đời đời." (KhKh 11:15).  

Đời sống không chỗ trách đƣợc  

"Hãy khôn khéo nhƣ rắn, đơn sơ nhƣ chim bò câu." (Mat Mt 10:16). 

"Để (anh em) khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." 

(ICo1Cr 1:8). 

"Anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, đƣợc nên... không vít, không tì, 

không chỗ trách đƣợc." (Phi Pl 2:15). 

"Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng 

chỗ trách đƣợc." (IIPhi 2Pr 3:14). 

"Đặng làm cho anh em đứng trƣớc mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không 

chỗ trách đƣợc." (CoCl 1:22). 

"Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi 

đối với anh em..., thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách đƣợc." (ITe1Tx 

2:10). 

"Nguyền xin tân thần, linh hồn và thân thể của anh em đều đƣợc giữ vẹn, không 

chỗ trách đƣợc, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!" (ITe1Tx 5:23).  

Đức Chúa Trời  

Ngài là Đấng Tạo Hóa  

"Muôn vật bởi Ngài làm nên." (GiGa 1:3). 

"Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch." (Thi Tv 

51:10). 

"Đức Chúa Trời dựng nên loài ngƣời nhƣ hình Ngài." (SaSt 1:27). 

"Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (SaSt 1:1). 

"Ta sẽ dựng trời mới đất mới." (EsIs 65:17). 

"Ngài ra lịnh, thảy bèn đƣợc dựng nên." (Thi Tv 148:5). 

"Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó; còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn 

nên nó." (Thi Tv 95:5). 

"Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã đƣợc dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để 
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làm việc lành." (Eph Ep 2:10). 

"Hãy ngƣớc mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?... Đức Chúa Trời hằng 

sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất." (EsIs 40:26, 28). 

"Muôn vật đã đƣợc dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dƣới đất, vật thấy 

đƣợc, vật không thấy đƣợc, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, 

hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà đƣợc dựng nên cả." (CoCl 1:16). 

Quyền phép vô hạn vô lƣợng của Ngài  

"Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời." (Thi Tv 62:11). 

"Tay của Đức Giê-hô-va há đã ngắn lại sao?" (Dan Ds 11:23). 

"Đức Chúa Trời làm mọi việc đều đƣợc." (Mat Mt 19:26). 

"Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không đƣợc chăng?" (SaSt 18:14). 

"Ai cai đƣợc số của đạo binh Chúa?" (Giop G 25:3). 

"Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm đƣợc." (LuLc 1:37). 

"Đấng Christ... là Đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực." (CoCl 2:8, 10). 

"Hết Cả Quyền Phép ở trên trời và dƣới đất đã giao cho Ta." (Mat Mt 28:18). 

"Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trƣớc mắt mọi nƣớc." (EsIs 

52:10). 

"Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho Ta 

chăng?" (Gie Gr 32:27). 

"Tay Ta há ngắn quá, không chuộc đƣợc sao? Hay là sức Ta không đủ mà cứu 

đƣợc sao?" (EsIs 50:2). 

"Đức Chúa Jêsus Christ đã đƣợc lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các 

thiên sứ, các vƣơng hầu, Các Quyền Thế thảy đều phục Ngài." (IPhi 1Pr IPhi3:22). 

"Nguyền Đấng Có Thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trƣớc 

mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách đƣợc, là Đức Chúa Trời có 

một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta, đƣợc sự 

vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trƣớc vô cùng và hiện 

nay cho đến đời đời! A-men." (Giu-đe 24). 

Sự hiểu biết vô hạn vô lƣợng của Ngài  

"Đức Chúa Trời hay đoái xem." (SaSt 16:13). 

"Tóc trên đầu các ngƣơi cũng đã đếm hết rồi." (Mat Mt 10:30). 

"Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đƣờng lối tôi, và đếm các bƣớc tôi sao?" (Giop 

G 31:4). 

"Trong Ngài (Đấng Christ) đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng." 

(CoCl 2:3). 

"Ví không theo ý muốn Cha các ngƣơi, thì chẳng hề một con (chim sẻ) nào rơi 

xuống đất." (Mat Mt 10:29). 

"Thảy đều trần trụi và lộ ra trƣớc mắt Đấng mà chúng ta phải thƣa lại." (HeDt 

4:13). 

"Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ƣ?" 
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(Thi Tv 94:9). 

"Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tƣởng." (ISu1Sb 28:9). 

"Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! 

Sự phán xét của Ngài nào ai thấu đƣợc, đƣờng nẻo của Ngài nào ai hiểu đƣợc?" 

(RoRm 11:33). 

"Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có 

lòng trọn thành đối với Ngài." (IISu 2Sb 16:9). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va,... Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu 

biết ý tƣởng tôi... Vì lời chƣa ở trên lƣỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết 

trọn hết rồi... Sự tri thức dƣờng ấy thật diệu kỳ quá cho tôi." (Thi Tv 139:1, 2, 4, 

6). 

Sự nhơn từ của Ngài  

"Ta là ngƣời chăn hiền lành." (GiGa 10:11). 

"Sự nhơn từ Ngài... lớn là dƣờng nào!" (XaDr 9:17). 

"Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dƣờng nào!" (Thi Tv 34:8). 

"Chúa lấy sự nhơn từ mình đội cho năm làm mão triều." (Thi Tv 65:11). 

"Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện." (Thi Tv 107:1). 

"Đất đầy dẫy sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 33:5). 

"Dân Ta sẽ no nê về ơn phƣớc của Ta." (Gie Gr 31:14). 

"Sự nhơn từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi." (Thi Tv 52:1). 

"Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời đem ngƣơi đến sự ăn năn." (RoRm 2:4). 

"Chúa sè tay ra, chúng nó đƣợc no nê vật tốt." (Thi Tv 104:28). 

"Nguyện ngƣời ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài!" (Thi Tv 107:8). 

"Phƣớc hạnh và sự thƣơng xót sẽ theo tôi." (Thi Tv 23:6). 

"Sự nhơn từ Chúa, mà Chúa đã dành cho ngƣời kính sợ Chúa,... thật lớn lao thay!" 

(Thi Tv 31:19). 

Sự công bình của Ngài  

Hỡi... Đấng Thánh, Ngài là công bình." (KhKh 16:5). 

"Chúa là quan án công bình." (IITi 2Tm 4:8). 

"Loài ngƣời hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ƣ?" (Giop G 4:17). 

"Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian." (Cong Cv 17:31). 

"Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?" (SaSt 18:25). 

"Chúa ƣa điều công bình, ghét điều gian ác." (HeDt 1:9). 

"Hỡi Vua của muôn đời, đƣờng lối Ngài là công bình và chơn thật!" (KhKh 15:3). 

"Quyền bính của nƣớc Chúa là quyền bính ngay thẳng." (HeDt 1:8). 

"Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa." (Thi Tv 89:14). 

Sự thƣơng xót của Ngài  

"Sự thƣơng xót Ngài còn đến đời đời." (Thi Tv 136:1 -- theo nguyên văn). 

"Tôi sẽ hát xƣớng về sự thƣơng xót của Đức Giê-hô-va luôn luôn (Thi Tv 89:11 -- 

theo nguyên văn). 
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"Phƣớc hạnh và sự thƣơng xót sẽ theo tôi." (Thi Tv 23:6). 

"Đức Giê-hô-va có lòng thƣơng xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhơn 

từ." (Thi Tv 103:8). 

"Xin chính mình Chúa cho ngƣời tìm thấy sự thƣơng xót của Chúa trong ngày đó!" 

(IITi 2Tm 1:18). 

"Hãy... trông đợi sự thƣơng xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho đƣợc sự 

sống đời đời." (Giu-đe 21). 

"Hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự thƣơng xót Ngài càng lớn cho kẻ 

nào kính sợ Ngài bấy nhiêu." (Thi Tv 103:11 -- theo nguyên văn). 

Sự thành tín của Ngài  

"Đức Chúa Trời là thành tín." (IICo 2Cr 1:18). "Sự thành tín Ngài còn đến đời 

đời." (Thi Tv 100:5). 

"Đấng Tạo Hóa thành tín." (IPhi 1Pr IPhi4:19). 

"Ngài vẫn thành tín." (IITi 2Tm 2:13). 

"Chúa là thành tín." (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3;). 

"Sự thành tín Ngài là lớn lắm." (Ca thƣơng 3:23;). 

"Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín." (HeDt 10:23). 

"Các điều răn Chúa là thành tín." (Thi Tv 119:86). 

"Sự thành tín Ngài đến tận các mây." (Thi Tv 36:5). 

"Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến đời kia." (Thi Tv 119:90). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi 

sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn." (Thi Tv 119:75). 

Cơn thạnh nộ của Ngài nghịch cùng sự gian ác của loài ngƣời 

"Các ngƣơi cũng có chọc giận Đức Giê-hô-va." (PhuDnl 9:22). 

"Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến." (KhKh 6:17). 

"Nhơn cơn giận Ngài, đất đều rúng động." (Gie Gr 10:10). 

"Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác." (Thi Tv 7:11). 

"Đức Chúa Jêsus... giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau." (ITe1Tx 1:10). 

"Nay chúng ta đã nhờ Huyết Ngài đƣợc xƣng công bình, thì sẽ nhờ Ngài đƣợc cứu 

khỏi cơn thạnh nộ là dƣờng nào!" (RoRm 5:9). 

"Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính 

và mọi sự không công bình." (RoRm 1:18). 

"Trong ngày đó,... Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nƣớc không nghe theo Ta, 

trong cơn Ta nổi giận và căm tức." (MiMk 5:9, 14). 

"Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngƣơi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau?" 

(LuLc 3:7). 

Ngài săn sóc dân Ngài  

"Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ." (ISa1Sm 7:12). 

"Một sợi tóc trên đầu các ngƣơi cũng không mất đâu." (LuLc 21:18). 

"Đời ngƣơi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngƣơi lâu bấy nhiêu." (PhuDnl 33:25). 
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"Không gì làm hại các ngƣơi đƣợc." (LuLc 10:9). 

"Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngƣơi." (Thi Tv 91:4). 

"Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (IPhi 1Pr 

IPhi5:7). 

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (Thi Tv 23:1). 

"Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngƣơi, ở dƣới có cánh tay đời đời của 

Ngài." (PhuDnl 33:27). 

"Hãy trao gánh nặng ngƣơi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngƣơi." (Thi Tv 

55:22). 

"Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ." (Thi Tv 

121:4). 

"Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngƣơi trong các đƣờng lối ngƣơi." 

(Thi Tv 91:11). 

"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài." (Thi Tv 

34:7). 

"Chính Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngƣơi, chẳng lìa khỏi ngƣơi, chẳng từ bỏ ngƣơi 

đâu." (PhuDnl 31:8). 

"Nầy, Ta ở cùng ngƣơi, ngƣơi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (SaSt 28:15). 

"Khi ngƣơi vƣợt qua các dòng nƣớc,... Ta... sẽ nắm tay hữu ngƣơi." (EsIs 43:2; 

41:13;). 

"Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân Ngài thể 

ấy." (Thi Tv 125:2). 

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va!... Về các lời tốt lành mà Ngài đã... phán ra, 

chẳng có một lời nào không ứng nghiệm." (I Các Vua 8:56;). 

"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu 

có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi Pl 4:19). 

Ngài là Cha  

"Cha Thánh." (GiGa 17:11). 

"Ta yêu mến Cha." (GiGa 14:31). 

"Ta biết Cha." (GiGa 10:15). 

"Ta tôn kính Cha." (GiGa 8:49). 

"Ta đi về cùng Cha." (GiGa 14:12). 

"Hỡi Cha công bình." (GiGa 17:25). 

"Ta sống bởi Cha." (GiGa 6:57). 

"Lạy Cha, xin tha cho họ." (LuLc 23:34). 

"Cha ở cùng Ta." (GiGa 16:32). 

"Chính Cha yêu thƣơng các ngƣơi." (GiGa 16:27). 

"Hỡi Cha!... tôi ngợi khen Cha." (Mat Mt 11:25). 

"Cha biết Ta." (GiGa 10:15). 

"Lạy Cha,... xin cất chén nầy." (LuLc 22:42). 
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"Thƣa Cha, giờ đã đến." (GiGa 17:1). 

"Cha đã sai Ta." (GiGa 5:36). 

"Cha Ta làm việc cho đến bây giờ." (GiGa 5:17). 

"Cha khiến những kẻ chết sống lại." (GiGa 5:21). 

"Lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phƣợng Cha." (GiGa 4:23). 

"Cha ơi! nếu có thể đƣợc." (Mat Mt 26:39). 

"Lạy Cha chúng tôi ở trên trời!" (Mat Mt 6:9). 

"Hỡi các ngƣơi đƣợc Cha Ta ban phƣớc, hãy đến..." (Mat Mt 25:31). 

"Cha ngƣơi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm." (Mat Mt 6:6). 

"Ta đã nhơn danh Cha Ta mà đến." (GiGa 5:43). 

"Cha có sự sống trong mình." (GiGa 5:26). 

"Cha các ngƣơi ở trên trời... sẽ tha thứ." (Mat Mt 6:14). 

"Hãy... cầu nguyện Cha ngƣơi ở nơi kín nhiệm." (Mat Mt 6:6). 

"Kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta." (Mat Mt 7:21). 

"Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con đƣợc." (Mat Mt 26:42). 

"Các thiên sứ... thƣờng thấy mặt Cha Ta." (Mat Mt 18:10). 

"Tôi phải lo việc Cha tôi." (LuLc 2:49). 

"Ngợi khen Cha các ngƣơi ở trên trời." (Mat Mt 5:16). 

"Lạy Cha, mọi việc Cha làm đƣợc cả." (Mac Mc 14:36). 

"Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngƣơi nhƣ vậy." (Mat Mt 18:35). 

"Ta lên cùng Cha Ta và Cha các ngƣơi." (GiGa 20:17). 

"Cha các ngƣơi biết các ngƣơi cần sự gì." (Mat Mt 6:8). 

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha." (LuLc 23:46). 

"Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, song... chỉ Cha mà thôi." (Mac Mc 

13:32). 

(Trong bốn sách Tin lành, Đức Chúa Jêsus đã hơn 150 lần xƣng Đức Chúa Trời là 

"Cha ơi, " "Cha Ta, " "Cha chúng tôi, " "Cha ngƣơi, " "Cha các ngƣơi, " "Đức Cha, 

" Cha Thánh, " "Cha ở trên trời, " "Cha công bình. " "Cha " là Danh hiệu mà Đức 

Chúa Jêsus ƣa dùng để chỉ về Đức Chúa Trời. Danh hiệu ấy thêm ý nghĩa cho quan 

niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời là dƣờng nào! ) 

Các đặc tánh khác của Ngài  

"Đức Chúa Trời là sự Yêu thƣơng." (IGi1Ga 4:8). 

"Đức Chúa Trời là Sự Sáng." (IGi1Ga 1:5). 

"Đức Chúa Trời là cực đại." (Giop G 36:26). 

"Chính Đức Chúa Trời là Quan Xét." (Thi Tv 50:6). 

"Đức Chúa Trời có quyền năng." (Giop G 36:5). 

"Đức Chúa Trời là Thần." (GiGa 4:24). 

"Đức Chúa Trời là thành tín." (ICo1Cr 1:9). 

"Đức Chúa Trời là Vua tôi." (Thi Tv 74:12). 

"Đức Chúa Trời ngƣơi sẽ làm vinh quang cho ngƣơi." (EsIs 60:19). 
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"Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi." (Thi Tv 54:4). 

"Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi." (Thi Tv 59:9). 

"Đức Giê-hô-va đã nên sự cứu rỗi tôi." (EsIs 12:2). 

"Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ." (HeDt 9:17). 

"Đức Chúa Trời... là phần tôi đến đời đời." (Thi Tv 73:26). 

"Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta." (IISu 2Sb 13:12). 

"Đức Chúa Trời là Đồn lũy vững chắc của tôi." (IISa 2Sm 22:23). 

"Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất." (Thi Tv 47:7). 

"Linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta." (EsIs 61:10). 

"Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực." 

(DaDn 3:17). 

"Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va." (EsIs 61:10). 

"Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác." (EsIs 45:22). 

"Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời." (Thi Tv 62:7). 

"Hãy nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngƣơi." (Gie Gr 7:23). 

"Ngài là... Đấng Toàn năng, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân." (Gie Gr 

32:18). 

"Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?" (RoRm 

8:31). 

"Lòng... tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống." (Thi Tv 84:2). 

"Đức Chúa Trời là nơi nƣơng náu và sức lực của chúng tôi." (Thi Tv 46:1). 

"Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi." (Thi Tv 73:26). 

"Đức Giê-hô-va hằng sống." (IISa 2Sm 22:47). 

"Đức Giê-hô-va... là Đức Chúa Trời của chúng tôi." (Gios Gs 24:18). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngự tại giữa ngƣơi." (PhuDnl 7:21). 

"Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật." (Gie Gr 10:10). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh." (Thi Tv 99:9). 

"Giê-hô-va... là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ." (PhuDnl 7:21). 

"Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi." (SaSt 28:21). 

"Đức Giê-hô-va... là Đức Chúa Trời hằng sống." (Gie Gr 10:10). 

"Chúa sẽ xét đoán dân mình." (HeDt 10:30). 

"Đức Giê-hô-va... là Vua đời đời." (Gie Gr 10:10). 

"Đức Chúa Trời là cái khiên tôi." (Thi Tv 7:10). 

"Tôi sẽ hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 104:33). 

"Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (NeNe 4:20). 

"Tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời." (IICo 2Cr 3:5). 

"Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời." (Thi Tv 42:2). 

"Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 104:34). 

"Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời." (Thi Tv 56:11). 

"Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời vô cùng." (Thi Tv 48:14). 
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"Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngƣơi (PhuDnl 33:27).  

Đức Thánh Linh  

"Chớ dập tắt Thánh Linh." (ITe1Tx 5:19). 

"Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh." (Eph Ep 5:18). 

"Hãy nhờ Đức Thánh Linh,... thƣờng thƣờng... cầu nguyện và nài xin." (Eph Ep 

6:18). 

"Ê-tiên là ngƣời đầy... Đức Thánh Linh." (Cong Cv 6:5). 

"Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh." (Cong Cv 4:8). 

"Dự phần về Đức Thánh Linh." (HeDt 6:4). 

"Thần của Chúa ngự trên ta." (LuLc 4:18). 

"Ba-na-ba... đầy dẫy Thánh Linh." (Cong Cv 11:22, 24). 

"Các ngƣơi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài." (Cong Cv 7:51). 

"Nên thánh bởi Đức Thánh Linh." (RoRm 15:16). 

"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến!" (KhKh 22:17). 

"Đức Chúa Trời... đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em." (ITe1Tx 4:8). 

"Anh em đã đƣợc ấn chứng bằng Đức Thánh Linh." (Eph Ep 1:13). 

"Đức Thánh Linh... sẽ làm chứng về ta." (GiGa 14:26; 15:26;). 

"Nhằm ngày của Chúa, tôi đƣợc Đức Thánh Linh cảm hóa." (KhKh 1:10). 

"Thân thể mình là Đền thờ của Đức Thánh Linh." (ICo1Cr 6:19). 

"Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thần." (GiGa 3:6). 

"Thần... sẽ... dẫn các ngƣơi vào mọi lẽ thật." (GiGa 16:13). 

"Thần Ta sẽ chẳng tranh đấu (nguyên văn) với loài ngƣời luôn." (SaSt 6:3). 

"Sẽ đƣợc lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." (Cong Cv 2:28). 

"Ma-ri... đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh." (Mat Mt 1:18). 

"Gƣơm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời." (Eph Ep 6:17). 

"Nguyền xin... sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!" (IICo 

2Cr 13:13). 

"Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nƣớc." (SaSt 1:2). 

"Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài (Đấng Christ) không chừng mực." 

(GiGa 3:34). 

"Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bƣớc theo Thánh Linh vậy." 

(GaGl 5:25). 

"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần 

Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." (XaDr 4:6). 

"Khiến anh em đƣợc quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng." 

(Eph Ep 3:16). 

"Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài." (Công-vụ các 

Sứ- đồ 5:32;). 

"Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì ngƣời ấy chẳng thuộc về Ngài." 
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(RoRm 8:9). 

"Sự yêu thƣơng của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh 

Linh." (RoRm 5:5). 

"Bấy giờ Đức Thánh Linh chƣa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chƣa đƣợc vinh 

hiển." (GiGa 7:39). 

"Nếu một ngƣời chẳng nhờ nƣớc và Thánh Linh mà sanh, thì không đƣợc vào 

Nƣớc Đức Chúa Trời." (GiGa 3:5). 

"Bấy giờ, Đức Thánh Linh đƣa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma 

quỉ cám dỗ." (Mat Mt 4:1). 

"Hội Thánh... đi trong đƣờng kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì 

số của Hội đƣợc thêm lên." (Cong Cv 9:31). 

"Hết thảy kẻ nào đƣợc Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức 

Chúa Trời." (RoRm 8:14). 

"Kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời." (GaGl 6:8). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời... tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh." 

(RoRm 14:17). 

"Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban 

cho chúng ta." (IGi1Ga 3:24). 

"Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức 

Chúa Trời." (RoRm 8:16). 

"Đấng Christ... nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho 

Đức Chúa Trời." (HeDt 9:14). 

"Hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh đƣợc dƣ dật sự trông cậy!" 

(RoRm 15:13). 

"Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh 

em đƣợc ấn chứng đến ngày cứu chuộc." (Eph Ep 4:30). 

"Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh!" (KhKh 2:7). 

"Ta lấy nƣớc mà làm phép báp-têm cho các ngƣơi ăn năn; song Đấng đến sau ta... 

sẽ làm phép báp-têm cho các ngƣơi bằng Đức Thánh Linh." (Mat Mt 3:11). 

"Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên 

trời phán rằng: Ngƣơi là Con yêu dấu của ta." (LuLc 3:22). 

"Nếu các ngƣơi... còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngƣơi 

ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho ngƣời xin Ngài!" (LuLc 11:13). 

"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh 

Linh mà làm phép báp-têm cho họ." (Mat Mt 28:19). 

"Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thƣơng, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, 

nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." (GaGl 5:22). 

"Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngƣơi một Đấng Yên ủi khác,... tức là 

Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn Danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngƣơi 

mọi sự." (GiGa 14:16, 26). 
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"Đến ngày lễ Ngũ tuần,... hết thảy đều đƣợc đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói 

các thứ tiếng khác, theo nhƣ Đức Thánh Linh cho mình nói." (Cong Cv 2:1, 4). 

"Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng nhờ Thánh Linh (theo 

nguyên văn) có lòng yêu thƣơng anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau cách sốt 

sắng hết lòng." (IPhi 1Pr IPhi1:22). 

"Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta... Chính Đức Thánh Linh lấy sự 

thở than không thể nói ra đƣợc mà cầu khẩn thay cho chúng ta... theo ý Đức Chúa 

Trời." (RoRm 8:26, 27).  

Đức tin  

"Phải lấy đức tin mà cầu xin." (Gia Gc 1:6). 

"Đức tin... đƣợc tấn tới và vui vẻ." (Phi Pl 1:25). 

"Công việc của đức tin." (ITe1Tx 1:3). 

"Đức tin... quí báu." (IIPhi 2Pr 1:1). 

"Đức tin thành thật." (IITi 2Tm 1:5). 

"Đứng vững vàng trong đức tin." (IICo 2Cr 1:24). 

"Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời." (Mac Mc 11:22). 

"Mặc áo giáp bằng đức tin." (ITe1Tx 5:8). 

"Ta... đã giữ đƣợc đức tin." (ITi1Tm 4:7). 

"Hãy đứng vững trong đức tin." (ICo1Cr 16:13). 

"Đức tin hay làm ra bởi sự yêu thƣơng." (GaGl 5:6). 

"Hết thảy những ngƣời đó đều chết trong đức tin." (HeDt 11:13). 

"Đƣợc xƣng công bình bởi đức tin." (RoRm 5:1). 

"Lấy đức tin làm cho bền vững." (CoCl 2:7). 

"Ngƣời công bình sẽ sống bởi đức tin." (RoRm 1:17). 

"Đức tin không có việc làm là vô ích." (Gia Gc 2:20). 

"Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành." (ITi1Tm 6:12). 

"Chúng ta bƣớc đi bởi đức tin chớ chẳng phải bởi mắt thấy." (IICo 2Cr 5:7). 

"Bởi đức tin, Hê-nóc đƣợc cất lên." (HeDt 11:5). 

"Đức tin anh em rất tấn tới." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3;). 

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em đƣợc cứu." (Eph Ep 2:8). 

"Cầm giữ đức tin và lƣơng tâm tốt." (ITi1Tm 1:19). 

"Theo nhƣ đức tin các ngƣơi, phải đƣợc thành vậy." (Mat Mt 9:29). 

"Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em." (Eph Ep 3:17). 

"Anh em có... đức tin vững vàng đến Đấng Christ." (CoCl 2:5). 

"Không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài." (HeDt 11:6). 

"Ta đã cầu nguyện cho ngƣơi, hầu cho đức tin ngƣơi không thiếu thốn." (LuLc 

22:32). 

"Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng?" (IICo 2Cr 13:5). 

"Anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa 
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Trời." (GaGl 3:26). 

"Đức tin đến bởi sự ngƣời ta nghe, mà ngƣời ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ 

đƣợc rao giảng." (RoRm 10:17). 

"Anh em là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để đƣợc sự 

cứu rỗi." (IPhi 1Pr IPhi1:5). 

"Sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta." (IGi1Ga 5:4). 

"Chúng ta hãy lấy lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn... mà đến gần Chúa." 

(HeDt 10:22). 

"Nhận đƣợc phần thƣởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình." (IPhi 

1Pr IPhi1:9). 

"Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đƣơng trông mong, là 

bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (HeDt 11:1). 

"Vì đạo (đức tin) mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi." 

(Giu đe 3). 

"Phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt đƣợc các tên lửa 

của kẻ dữ." (Eph Ep 6:16). 

(Xem thêm các mục: "Biết chắc, " -- "Tin, " -- "Tin cậy. ")  

Ganh tị  

"Tình yêu thƣơng chẳng ghen tị." (ICo1Cr 13:4). 

"Ở đâu có những điều ghen tƣơng, tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi 

thứ ác." (Gia Gc 3:16). 

"Nếu anh em có sự ghen tƣơng cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì... nó 

thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ." (Gia Gc 3:14, 15). 

"Ganh gổ,... hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không đƣợc hƣởng Nƣớc Đức Chúa 

Trời." (GaGl 5:21).  

Ghét  

"Chớ có lòng ghen ghét anh em mình." (LeLv 19:17). 

"Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói 

dối." (IGi1Ga 4:10). 

"Ai ghét anh em mình, là kẻ giết ngƣời;... chẳng một kẻ nào giết ngƣời có sự sống 

đời đời ở trong mình." (IGi1Ga 3:15).  

Ghét tội ác  

"Tôi ghét những kẻ hai lòng." (Thi Tv 119:113). 

"Tôi ghét mọi đƣờng giả dối." (Thi Tv 119:104). 

"Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá." (Thi Tv 119:163). 

"Hãy ghét điều dữ mà ƣa điều lành." (AmAm 5:15). 
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"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác." (ChCn 8:13).  

Giả hình  

"Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì... không có giả hình." (Gia Gc 3:17). 

"Khốn cho các ngƣơi,... là kẻ giả hình! Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào 

mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục đƣợc?" (Mat Mt 23:29, 33).  

Giải cứu  

"Xin... cứu chúng tôi khỏi điều ác." (Mat Mt 6:13). 

"Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân." (Thi Tv 54:7). 

"Tay Ta há ngắn quá?... Hay là sức Ta không đủ mà cứu đƣợc sao?" (EsIs 50:2). 

"Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi,... vì tôi nƣơng náu mình nơi Chúa." 

(Thi Tv 25:20). 

"Cho đến chừng các ngƣơi già cả,... Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngƣơi." (EsIs 46:4). 

"Chúa là nơi ẩn núp tôi... Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi." (Thi Tv 32:7). 

"Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào Nƣớc trên trời của Ngài." 

(IITi 2Tm 4:18).  

Gian ác  

"Hỡi kẻ làm gian ác,... hãy lui ra khỏi Ta!" (Mat Mt 7:23). 

"Ấy là sự gian ác các ngƣơi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời." (EsIs 59:2). 

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (Thi Tv 66:18). 

"Phàm ngƣời kêu cầu Danh Chúa, thì phải tránh khỏi sự gian ác." (IITi 2Tm 2:19). 

"Các thiên sứ... thâu... những kẻ làm ác..., và quăng những ngƣời đó vào lò lửa." 

(Mat Mt 13:41, 42). 

"Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác." (Thi Tv 7:11). 

"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngƣơi." (Gie Gr 4:14). 

"Những kẻ gian ác chẳng hƣởng sự bình an." (EsIs 57:21). 

"Đƣờng lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va." (ChCn 15:9). 

"Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm." (Thi Tv 11:6). 

"Đến ngày tận thế... các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với ngƣời công bình ra, ném 

những kẻ ác vào lò lửa." (Mat Mt 13:49, 50). 

(Xem thêm các mục: "Điều ác, " -- "Tội ác. ")  

Giảng dạy  

"Hãy giảng đạo." (IITi 2Tm 4:2). 

"Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự." (ICo1Cr 1:23). 

"Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhƣng rao giảng Đức Chúa 

Jêsus Christ." (IICo 2Cr 4:5). 
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"Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại." (Cong Cv 17:18). 

"Tôi... rao truyền... sự giàu có không dò đƣợc của Đấng Christ." (Eph Ep 3:8). 

"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi ngƣời." (Mac Mc 16:15). 

"Ngƣời ta sẽ nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nƣớc sự ăn năn để đƣợc 

tha tội." (LuLc 24:47).  

Giáo sƣ giả  

"Chúng nó nhơn Danh Ta mà nói tiên tri giả dối." (Gie Gr 23:25). 

"Chúng nó ăn tội lỗi dân Ta." (OsHs 4:8). 

"Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối,... 

dân Ta đều lấy làm ƣa thích." (Gie Gr 5:30, 31). 

"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngƣơi, song 

bề trong thật là muông sói hay cắn xé." (Mat Mt 7:15). 

"Cũng sẽ có giáo sƣ giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại,... Họ sẽ 

bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em." (IIPhi 2Pr 2:1-3).  

Giàu có  

"Sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài." (Eph Ep 2:7). 

"Sự giàu có của vinh hiển Ngài." (RoRm 9:23). 

"Sự giàu có (nguyên văn) của lòng nhơn từ Ngài." (RoRm 2:4). 

"Sự giàu có không dò đƣợc của Đấng Christ." (Eph Ep 3:8). 

"Sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời." (RoRm 11:33). 

"Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài." (Eph Ep 1:18).  

Giận dữ  

"Sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội." (truyền đạo 7:9;). 

"Sự căm gan vốn hung dữ, và cơn giận nhƣ nƣớc tràn ra." (ChCn 27:4). 

"Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng." (Thi Tv 37:8). 

"Anh em nên trừ bỏ... sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác." (CoCl 3:8). 

"Ngƣời nóng nảy làm điên, làm dại." (ChCn 14:17). 

"Ví bằng anh em đƣơng cơn giận, thì chớ phạm tôi; chớ căm giận cho đến khi mặt 

trời lặn." (Eph Ep 4:26). 

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẵng xớm trêu thạnh nộ thêm." 

(Châm- ngôn 15:1;). 

"Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán." (Mat Mt 5:22). 

"Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình,... cùng mọi điều 

hung ác." (Eph Ep 4:31). 

"Ngƣời chậm nóng giận thắng hơn ngƣời dũng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn 

kẻ chiếm lấy thành." (ChCn 19:32). 
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"Ngƣời nào cũng phải... chậm giận; vì cơn giận của ngƣời ta không làm nên sự 

công bình của Đức Chúa Trời." (Gia Gc 1:19, 20). 

"Các việc làm của xác thịt là... tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy... Hễ ai 

phạm những việc thể ấy, thì không đƣợc hƣởng Nƣớc Đức Chúa Trời." (GaGl 

5:19-21).  

 

Gieo và gặt  

"Hãy tha thứ, ngƣời sẽ tha thứ mình." (LuLc 6:37). 

"Hãy cho, ngƣời sẽ cho mình." (LuLc 6:38). 

"Ai cày sự gian ác và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó." (Giop G 4:8). 

"Ngƣời ta sẽ làm cho ngƣơi nhƣ chính mình ngƣơi đã làm." (ApOv 1: 15). 

"Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy." (GaGl 6:7). 

"Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc." (OsHs 8:7). 

"Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều." (IICo 2Cr 9:6).  

Giống nhƣ Đấng Christ  

"Khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống nhƣ Ngài." (IGi1Ga 3:2). 

"Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." (Thi Tv 

17:15). 

"Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa nhƣ trong gƣơng, 

thì hóa nên cũng một ảnh tƣợng Ngài." (IICo 2Cr 3:18). 

"Nhƣ chúng ta đã mang ảnh tƣợng của ngƣời thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ 

mang ảnh tƣợng của Ngƣời thuộc về trời." (ICo1Cr 15:49). 

"Chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa 

mình... Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống nhƣ thân thể vinh hiển 

Ngài." (Phi Pl 3:20, 21).  

Ham mến thế gian  

"Làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời." (Gia Gc 4:4). 

"Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dƣới đất." (CoCl 3:2). 

"Sự tin đạo thanh sạch... là... giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian." (Gia Gc 

1:27). 

"Đừng làm theo đời nầy, nhƣng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình." 

(RoRm 12:2). 

"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian, thì 

sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong ngƣời ấy. Vì mọi sự trong thế gian, nhƣ 

sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ 

Cha mà đến, nhƣng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, 
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song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." (IGi1Ga 2:15-17).  

Ham muốn của xác thịt  

"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ." (IITi 2Tm 2:22). 

"Phải kiêng những điều xác thịt ƣa thích, là điều chống trả với linh hồn." (IPhi 1Pr 

IPhi2:11). 

"Chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, 

công bình, nhơn đức." (Tit Tt 2:12). 

"Lòng tƣ dục cƣu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết." (Gia Gc 

1:15).  

Hạnh phƣớc  

"Những kẻ nhịn nhục chịu khổ, thì chúng ta xƣng là có phƣớc." (Gia Gc 5:11). 

"Ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phƣớc thay!" (ChCn 29:18). 

"Ngƣời mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm có phƣớc thay!" (Giop G 5:17). 

"Ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phƣớc thay!" (ChCn 16:20). 

"Phƣớc cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình." (Thi Tv 114:15).  

Hiền lành  

"Ta là ngƣời chăn hiền lành." (GiGa 10:11). 

"Lời của Đức Giê-hô-va... là thiện." (II Các Vua 20:19;). 

"Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng." (Thi Tv 25:8). 

"Đức Chúa Jêsus... đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phƣớc." (Cong Cv 10:38). 

"Trái của Thánh Linh là... hiền lành." (GaGl 5:22). 

"Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngƣời thiện." (IISu 2Sb 19:11). 

"Các thánh đồ Chúa đƣợc mừng rỡ trong sự nhơn từ Ngài!" (IISu 2Sb 6:41). 

"Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành." (RoRm 12:9). 

"Đức Giê-hô-va định liệu các bƣớc của ngƣời công bình." (Thi Tv 37:23). 

"Hãy... tra xét những đƣờng lối cũ, xem thử đƣờng tốt ở đâu: hãy đi đƣờng ấy, thì 

các ngƣơi sẽ đƣợc an nghỉ cho linh hồn mình." (Gie Gr 6:16).  

Hoạn nạn  

"Đức Chúa Trời... đã giải cứu các ngƣơi khỏi mọi sự hoạn nạn." (ISa1Sm 10:19). 

"Trong ngày thới thạnh, hãy vui mừng; trong ngày tai nạn, hãy coi chừng; vì Đức 

Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia." (Truyền đạo 7:14;). 

"Trƣớc khi chƣa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc." (Thi Tv 119:67). 

"Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Ngƣời ấy hãy cầu nguyện." (Gia Gc 5:13). 

"Tôi đã bị hoạn nạn, thật lấy làm phải." (Thi Tv 119:71). 

"Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài đã trả lời cho tôi." (Giô-na 
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2:2;). 

"Ngƣời công bình bị nhiều tai họa, nhƣng Đức Giê-hô-va cứu ngƣời khỏi hết." (Thi 

Tv 34:19). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi 

sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn." (Thi Tv 119:75). 

"Môi-se... đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hƣởng sự vui 

suớng của tội lỗi." (HeDt 11:25). 

"Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng 

đời đời, vô lƣợng vô biên." (IICo 2Cr 4:17). 

(Cũng xem các mục: "Sửa phạt, " -- "Bắt bớ, " -- "Đau khổ, " -- "Buồn khổ, " -- 

"Nƣớc mắt, " -- "Thử thách, " -- "Khổ nạn, " -- "Khốn khó. ")  

Hổ thẹn về Đấng Christ  

"Tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu." (RoRm 1:16). 

"Con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta." (IITi 2Tm 1:8). 

"Ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta tin Đấng Nào. " (IITi 2Tm 1:12). 

"Ta làm cho mặt ta cứng nhƣ đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ." (EsIs 

50:7). 

"Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì 

Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn." (IPhi 1Pr IPhi4:16). 

"Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả..., dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ đƣợc 

cả sáng trong mình tôi." (Phi Pl 1:20). 

"Giữa dòng dõi gian dâm, tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta, thì Con ngƣời 

sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên 

sứ thánh." (Mac Mc 8:38).  

Hội Thánh  

"Đấng Christ là Đầu, Hội Thánh là thân thể Ngài." (Eph Ep 5:23; 1:22, 23). 

"Hãy... chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính Huyết 

mình." (Cong Cv 20:28). 

"Thành của Đức Chúa Trời hằng sống,... Hội Thánh của những con trƣởng,... các 

linh hồn ngƣời nghĩa đƣợc vẹn lành." (HeDt 12:23). 

"Ha-lê-lu-gia!... lễ cƣới Chiên Con đã tới, và Vợ Ngài (Hội Thánh) đã sửa soạn." 

(KhKh 19:6, 7). 

"Sự khôn sáng mọi đƣờng của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho 

những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời." (Eph Ep 3:10). 

"Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống... Ta sẽ lập Hội Thánh Ta 

trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng đƣợc hội đó." (Mat Mt 16:16, 18). 

"Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,... đặng tỏ ra Hội 
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Thánh đầy vinh hiển,... thánh sạch, không chỗ trách đƣợc ở trƣớc mặt Ngài." (Eph 

Ep 5:25, 27).  

Hối cải  

"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại." (Thi Tv 19:7 -- bản 

tiếng Anh dịch là: làm cho linh hồn hối cải). 

"Các ngƣơi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình đƣợc xóa đi." (Cong Cv 

3:19). 

"Bấy giờ tôi sẽ dạy đƣờng lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng 

Chúa." (Thi Tv 51:13). 

"Nếu các ngƣơi không đổi lại và nên nhƣ đứa trẻ, thì chẳng đƣợc vào Nƣớc Thiên 

đàng đâu." (Mat Mt 18:3). 

"Trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có ngƣời khác làm cho 

nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho ngƣời có tội trở lại, bỏ đƣờng lầm lạc, ấy là 

cứu linh hồn ngƣời khỏi sự chết." (Gia Gc 5:19, 20).  

Hôn nhân  

"Ngƣơi chớ phạm tội tà dâm." (XuXh 20:14). 

"Một ngƣời vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến." (ChCn 19:14). 

"Ngƣơi chớ tham... vợ kẻ lân cận ngƣơi." (XuXh 20:17). 

"Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cƣới buổi đang thì... Nguyện... ái tình nàng 

khiến cho con say mê mãi mãi!" (ChCn 5:18, 19). 

"Đức Chúa Trời dựng nên loài ngƣời nhƣ hình Ngài... Ngài dựng nên ngƣời nam 

cùng ngƣời nữ... Ngƣời nam sẽ... dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." 

(SaSt 1:27; 2:24;). 

"Hỡi ngƣời làm chồng, hãy yêu vợ mình, nhƣ Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó 

chính mình vì Hội Thánh... Chồng phải yêu vợ nhƣ chính thân mình. Ai yêu vợ 

mình, thì yêu chính mình vậy." (Eph Ep 5:25, 28). 

"Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ 

không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có 

quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ƣng 

thuận tạm thời." (ICo1Cr 7:3-5).  

Kẻ đƣợc chọn  

"Nầy,.. kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng." (EsIs 42:1). 

"Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời?" (RoRm 8:33). 

"Vì cớ các ngƣời đƣợc chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt." (Mat Mt 24:22). 

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã đƣợc 

lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phƣơng, từ cuối phƣơng trời nầy cho đến tận 
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phƣơng kia." (Mat Mt 24:31). 

"Vậy, anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là ngƣời thánh và rất yêu dấu của 

Ngài, hãy có lòng thƣơng xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhƣờng, mềm mại, 

nhịn nhục,... nhƣờng nhịn nhau và tha thứ nhau." (CoCl 3:12, 13).  

Kẻ ngu dại  

"Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi." (ChCn 14:9). 

"Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó (tranh cạnh) mà thôi." (ChCn 20:3). 

"Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó." (ChCn 18:7). 

"Sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội." (Truyền đạo 7:9;). 

"Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại." (ChCn 10:18). 

"Kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy." (ChCn 1:7). 

"Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình." (ChCn 15:5). 

"Miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng." (ChCn 15:14). 

"Miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng." (ChCn 15:2). "Nhiều lời thì sanh 

ra sự ngu dại." (Truyền đạo 5:3;). 

"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời." (Thi Tv 14:1). 

"Họ tự xƣng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại." (RoRm 1:22). 

"Khi nín lặng, dầu ngƣời ngu dại, cũng đƣợc cầm bằng khôn ngoan." (ChCn 

17:18).  

Kẻ thù nghịch  

"Có nhiều kẻ đối địch." (ICo1Cr 16:9). 

"Anh em một lòng đứng vững,... chẳng để cho kẻ thù nghịch mình ngăm dọa: điều 

đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hƣ mất, còn anh em đƣợc cứu rỗi." (Phi Pl 

1:27, 28). 

"Kẻ thù nghịch anh em, là ma quỉ, nhƣ sƣ tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, 

tìm kiếm ngƣời nào nó có thể nuốt đƣợc. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống 

cự nó." (IPhi 1Pr IPhi5:8, 9). 

"Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng 

thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên 

trời vậy." (6:12;).  

Kêu cầu cùng Chúa  

"Giu-đa xây ngó lại, kìa, giặc đã có phía trƣớc và phía sau, bèn kêu cầu cùng Đức 

Giê-hô-va." (IISu 2Sb 13:14). 

"Có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những ngƣời đã đƣợc chọn, 

là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài... sao?" (LuLc 18:7). 

"Sa-mu-ên... kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm... Đức Giê-hô-va bèn nhậm 
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lời." (ISa1Sm 15:11; 7:9;).  

Khiêm nhƣờng  

"Sự khiêm nhƣờng đi trƣớc sự tôn trọng." (ChCn 15:33). 

"Bƣớc đi cách khiêm nhƣờng với Đức Chúa Trời ngƣơi." (MiMk 6:8). 

"Ai tự hạ mình xuống, sẽ đƣợc nhắc lên." (LuLc 18:14). 

"Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhƣờng." (Cong Cv 20:19). 

"Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời,... hãy mặc lấy sự... khiêm nhƣờng, 

mềm mại." (CoCl 3:12). 

"Tôi nói với mỗi ngƣời trong anh em, chớ có tƣ tƣởng cao quá lẽ." (RoRm 12:3). 

"Hãy khiêm nhƣờng, coi ngƣời khác nhƣ tôn trọng hơn mình." (Phi Pl 2:3). 

"Phải trang sức bằng khiêm nhƣờng; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà 

ban ơn cho kẻ khiêm nhƣờng." (IPhi 1Pr IPhi5:5). 

"Hãy hạ mình xuống dƣới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho... Ngài 

nhắc anh em lên." (IPhi 1Pr IPhi5:6). 

"Hễ ai trở nên khiêm nhƣờng nhƣ đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong Nƣớc Thiên 

đàng." (Mat Mt 18:4). 

"Ngƣơi có... hạ mình xuống trƣớc mặt Đức Giê-hô-va,.. bởi vậy cho nên Ta cũng 

có nghe ngƣơi." (II Các Vua 22:19;). 

"Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng,... có phán nhƣ vầy: Ta ngự... với ngƣời có 

lòng ăn năn đau đớn khiêm nhƣờng." (EsIs 57:15). 

"Nhƣợc bằng dân Ta... hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ 

con đƣờng tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai 

vạ." (IISu 2Sb 7:14).  

Khoe khoang  

"Xƣng mình là kẻ tôn trọng." (Cong Cv 5:36). 

"Ngƣời mặc áo giáp chớ khoe mình nhƣ ngƣời cổi nó ra." (I Các Vua 20:11;). 

"Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì." 

(ChCn 27:1).  

Khổ nạn (Khó khăn)  

"Ta biết sự khốn khó... của ngƣơi." (KhKh 2:9). 

"Hãy... nhịn nhục trong sự hoạn nạn." (RoRm 12:12). 

"Các ngƣơi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian." (GiGa 16:33). "Tôi đƣợc vui mừng 

quá bội ở giữa mọi sự khó khăn." (IICo 2Cr 7:4). 

"Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn." (KhKh 7:14). 

"Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời." (Cong Cv 

14:22). 
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"Chúng tôi đã nói trƣớc rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu." (ITe1Tx 3:4). 

"Chúng tôi cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn 

nhục." (RoRm 5:3). 

"Chúng tôi cũng... khoe mình... vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự 

bắt bớ, khốn khó đƣơng chịu." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4;).  

Khôn ngoan  

"Hãy khôn khéo nhƣ rắn, đơn sơ nhƣ chim bò câu." (Mat Mt 1016). 

"Trong Ngài (Đấng Christ) đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng." 

(CoCl 2:3). 

"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn khoan." (ChCn 9:10). 

"Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những ngƣời ngoại." (CoCl 4:5). 

"Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan." (ChCn 4:7). 

"Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dƣ dật mọi 

sự khôn ngoan." (CoCl 3:16). 

"Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trƣớc hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết 

độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thƣơng xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả 

hình." (Gia Gc 3:17). 

"Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc... Tay hữu nó cầm sự trƣờng thọ, còn trong 

tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả 

đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó." (ChCn 3:15-18).  

Khốn khó (gian truân)  

"Trong xứ gian nan, khốn khổ." (EsIs 30:6). 

"Loài ngƣời sanh ra để bị khốn khó." (Giop G 5:7). 

"Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa." (Thi Tv 77:2). 

"Đức Chúa Trời... sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân." (Thi Tv 46:1). 

"Loài ngƣời... sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ." (Giop G 14:1). 

"Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngƣơi." (Thi Tv 

50:15). 

"Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời,... thì lại gặp 

Ngài đặng." (IISu 2Sb 15:4). 

"Dẫu tôi đi giữa gian truân,... tay hữu Chúa sẽ cứu tôi." (Thi Tv 138:7). 

"Ngƣời nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao... trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng 

ngƣời." (Thi Tv 91:1, 15). 

(Cũng xem các mục " "Hoạn nạn, " -- "Sửa phạt, " -- "Bắt bớ, " -- "Đau khổ, " -- 

"Nƣớc mắt, " -- "Thử thách, " -- "Buồn khổ. ")  

Khốn thay!  
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"Khốn cho kẻ hung ác!" (EsIs 3:11). 

"Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành!" (EsIs 5:20). 

"Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn!" (AmAm 6:11). "Khốn thay cho kẻ 

cãi lại với Đấng tạo nên mình!" (EsIs 45:9). 

"Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho ngƣời lân cận mình uống, làm cho nó say!" 

(Ha-ba-cúc 2:15;). 

"Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp, và lấy sự gian ác xây thành." (Ha-ba-cúc 

2:12;). 

"Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan!" (EsIs 5:21). 

"Khốn thay cho kẻ mạnh uống rƣợu!" (EsIs 5:22). 

"Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những dân trên đất!" (KhKh 8:13). 

"Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cƣờng bạo, cƣớp 

bóc không thôi." (NaNk 3:1). 

"Khốn cho các ngƣơi, thầy thông giáo và ngƣời Pha-ri-si, là kẻ giả hình!" (Mat Mt 

23:13). 

"Khốn nạn cho kẻ chăn... chỉ nuôi mình! há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy 

chiên ăn sao?" (Exe Ed 34:2).  

Không hay chết  

"Thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết." (ICo1Cr 15:53). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự 

không hề chết ra cho rõ ràng." (IITi 2Tm 1:10). 

"Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề 

hƣ nát, không thấy đƣợc,... một mình Ngài có sự không hề chết!... Danh vọng, 

quyền năng thuộc về Ngài đời đời!" (ITi1Tm 1:17; 6:16;). 

(Xem thêm mục: "Sự sống đời đời. ")  

Không hay hƣ nát  

"Thể hay hƣ nát nầy phải mặc lấy sự không hay hƣ nát." (ICo1Cr 15:53). 

"Thân thể đã gieo ra là hay hƣ nát, mà sống lại là không hay hƣ nát." (ICo1Cr 

15:42).  

Kiêu ngạo  

"Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo... đều là tội lỗi." (ChCn 21:4). 

"Đức Giê-hô-va ghét.. con mắt kiêu ngạo." (ChCn 6:16, 17). 

"Sự kiêu ngạo của lòng ngƣơi đã lừa dối ngƣơi." (ApOv 1: 3). 

"Sự kiêu ngạo đi trƣớc, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trƣớc sự sa ngã." 

(ChCn 16:18). 

"Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tƣởng mình ra chi, ấy là mình dối 
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lấy mình." (GaGl 6:3).  

Kính sợ Đức Chúa Trời  

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống." (ChCn 19:23). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngƣơi." (EsIs 33:6). 

"Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan." (Giop G 28:28). 

"Hãy yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời." (IPhi 1Pr IPhi2:17). 

"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống." (ChCn 14:27). 

"Hãy... lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng 

ta." (IICo 2Cr 7:1). 

"Kẻ kính sợ trƣớc mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt đƣợc phƣớc." (Truyền đạo 8:12;). 

"Phƣớc cho ngƣời nào kính sợ Đức Giê-hô-va!" (Thi Tv 112:1; 128:1;). 

"Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời... sao?" (NeNe 5:9). 

"Ngài thƣơng xót kẻ kính sợ Ngài." (LuLc 1:50). 

"Mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem ngƣời kính sợ Ngài!" (Thi Tv 33:18). 

"Ngài đẹp lòng ngƣời kính sợ Ngài." (Thi Tv 147:11). 

"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan." (ChCn 9:10). 

"Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng ngƣời kính sợ Ngài, tỏ cho ngƣời ấy biết giao 

ƣớc của Ngài." (Thi Tv 25:14). 

"Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình." (Phi Pl 2:12). 

"Hội Thánh... đi trong đƣờng kính sợ Chúa,... thì số của Hội đƣợc thêm lên." 

(Cong Cv 9:31). 

"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài." (Thi Tv 

34:7). 

"Ngƣời nào cai trị loài ngƣời cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ 

giống nhƣ sự chói lòa buổi sáng." (IISa 2Sm 23:3, 4). 

"Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của 

ngƣơi." (Truyền đạo 12:13;). 

"Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá... kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

chúng ta, hầu cho chúng ta đƣợc phƣớc luôn luôn." (PhuDnl 6:24). 

"Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến." 

(KhKh 14:7). 

"Sự nhơn từ Chúa mà Chúa đã dành cho ngƣời kính sợ Chúa,... thật lớn lao thay!" 

(Thi Tv 31:19). 

"Đức Giê-hô-va thƣơng xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thƣơng xót con cái mình 

vậy." (Thi Tv 103:13). 

"Hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào 

kính sợ Ngài bấy nhiêu." (Thi Tv 103:11). 

"Sự nhơn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những ngƣời kính sợ Ngài." (Thi 

Tv 103:17). 
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"Về phần các ngƣơi là kẻ kính sợ Danh Ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, 

trong cánh nó có sự chữa bịnh." (Ma-la-chi 4:2;). 

"Ta chỉ cho các ngƣơi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ 

xuống địa ngục; phải, Ta nói cùng các ngƣơi, ấy là Đấng các ngƣơi phải sợ!" 

(LuLc 12:5). 

"Một sách để ghi nhớ đƣợc chép trƣớc mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức 

Giê-hô- va... Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy thuộc về ta... trong ngày 

Ta làm." (Ma-la-chi 3:16, 17). 

"Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngƣơi đòi ngƣơi... kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời 

ngƣơi, đi theo các đạo (đƣờng lối) Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự 

Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngƣơi." (PhuDnl 10:12).  

Lẽ thật  

"Lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật." (III Giăng 12). 

"Anh em đã vâng theo lẽ thật." (IPhi 1Pr IPhi1:22). 

"Ta là... Lẽ Thật." (GiGa 14:6). 

"Sự yêu thƣơng của lẽ thật ." (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10;). 

"Tin lẽ thật." (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13;). 

"Lẽ thật của Tin lành." (GaGl 2:5). 

"Nói dối nghịch cùng lẽ thật." (Gia Gc 3:14). 

"Anh làm theo lẽ thật." (III Giăng 3). 

"Lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus." (Eph Ep 4:21). 

"Tình yêu thƣơng.. vui trong lẽ thật." (ICo1Cr 13:4, 6). 

"Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật." (IITi 2Tm 2:15). 

"Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi." (Thi Tv 25:5). 

"Ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến." (GiGa 1:17). 

"Chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi." (HeDt 10:26). 

"Biết sự quả quyết của lời chơn lý." (ChCn 22:21). 

"Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá." (RoRm 1:25). 

"Lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật." (I Các Vua 17:24;). 

"Hội Thánh... trụ và nền của lẽ thật." (ITi1Tm 3:15). 

"Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật." (GiGa 17:17). 

"Các ngƣơi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngƣơi." (GiGa 8:32). 

"Khi nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngƣơi vào mọi lẽ thật." (GiGa 

16:13). 

"Nầy, vì sao Ta đã sanh và vì sao Ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật." 

(GiGa 18:37).  

Liệt kê các tội lỗi mà tín đồ Đấng Christ phải tránh  
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"Anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng 

nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau." 

(CoCl 3:8, 9). 

"Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ 

hình tƣợng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, 

bè đảng, ganh gổ, say sƣa, mê ăn uống cùng các sự khác giống nhƣ vậy... Tôi đã 

nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không đƣợc hƣởng Nƣớc Đức Chúa 

Trời." (GaGl 5:19-21). 

"Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến 

giữa anh em, theo nhƣ cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ 

giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào... Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, 

tham lam, tức là kẻ thờ hình tƣợng, không một kẻ nào đƣợc dự phần kế nghiệp của 

Nƣớc Đấng Christ... Chớ để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhơn 

những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con bạn 

nghịch." (Eph Ep 5:3-6).  

Liệt kê các đức hạnh mà tín đồ Đấng Christ phải thực hành  

"Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thƣơng, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, 

nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." (GaGl 5:22). 

"Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thƣơng mềm mại mà yêu nhau 

nhƣ anh em." (RoRm 12:9, 10). 

"Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn 

Chúa." (ITe1Tx 5:16-18). 

"Phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học 

thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn 

nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thƣơng anh em, thêm cho tình yêu 

thƣơng anh em lòng yêu mến... Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã." (IIPhi 

2Pr 1:5-10). 

"Hãy có lòng thƣơng xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhƣờng, mềm mại, nhịn 

nhục... hãy nhƣờng nhịn nhau và tha thứ nhau... Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy 

lòng yêu thƣơng... Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh 

em!... Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em!" (CoCl 3:12-16).  

Lo lắng đời nầy  

"Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài." (IPhi 1Pr IPhi5:7). 

"Sự lo lắng về đời nầy và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo." (Mat Mt 

13:22). 

"Hãy tự giữ lấy mình, e rằng... sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngƣơi mê mẩn 

chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngƣơi." (LuLc 21:34).  
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Lòng  

"Đức Chúa Trời... dò xét lòng chúng tôi." (ITe1Tx 2:4). 

"Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi." (Thi Tv 40:8). 

"Phƣớc cho những kẻ có lòng trong sạch!" (Mat Mt 5:8). 

"Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng." (ISu1Sb 28:9). 

"Hãy... để các lời Ngài vào lòng của mình." (Giop G 22:22). 

"Lòng các ngƣơi chớ hề bối rối." (GiGa 14:1). 

"Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi." (Thi Tv 73:26). 

"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi." (Thi Tv 119:11). 

"Hãy hết lòng, hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngƣơi." (ISu1Sb 

22:19). 

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va." (ChCn 3:5). 

"Chúa khiến lòng tôi vui mừng." (Thi Tv 4:7). 

"Hắn tƣởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (ChCn 23:7). 

"Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình." (IPhi 1Pr IPhi3:15). 

"Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi." (Gia Gc 4:8). 

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi." (Thi Tv 139:23). 

"Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!" (CoCl 3:15). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc." (Thi Tv 57:7). 

"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngƣơi." (Gie Gr 4:14). 

"Của cải ngƣơi ở đâu, thì lòng ngƣơi cũng ở đó." (Mat Mt 6:21). 

"Ngƣơi phải hết lòng... kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi." (PhuDnl 6:5). 

"Loài ngƣời xem bề ngoài, nhƣng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (ISa1Sm 

16:7). 

"Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thƣơng bởi lòng tinh sạch... mà sanh ra." 

(ITi1Tm 1:5). 

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (Thi Tv 66:18). 

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà 

ra." (ChCn 4:23). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va... nguyện... sự suy gẫm của lòng tôi đƣợc đẹp ý Ngài!" (Thi- 

thiên 19:14;). 

"Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng." (IPhi 1Pr IPhi1:22). 

"Tôi quì gối trƣớc mặt Cha,... đến nỗi Đấng Christ... ngự trong lòng anh em." (Eph 

Ep 3:14, 17). 

"Sự bình an của Đức Chúa Trời vƣợt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng... anh 

em." (Phi Pl 4:7). 

"Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy... hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (Eph 

Ep 5:18, 19). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi đòi ngƣời... hết lòng... phục sự Giê-hô-va Đức 
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Chúa Trời ngƣơi." (PhuDnl 10:12). 

"Ngƣơi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, và khi nào hết lòng... tìm cầu 

Ngài, thì mới gặp." (PhuDnl 4:29). 

"Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có 

lòng trọn thành đối với Ngài." (IISu 2Sb 16:9).  

Lòng yêu thƣơng anh em  

"Hãy hằng có tình yêu thƣơng anh em." (HeDt 13:1). 

"Thêm cho tin kính tình yêu thƣơng anh em." (IPhi 1Pr IPhi1:7). 

"Hãy lấy lòng yêu thƣơng mềm mại mà yêu nhau nhƣ anh em." (RoRm 12:10).  

Lời Đức Chúa Trời  

"Tôi trông cậy Lời của Chúa." (Thi Tv 119:81). 

"Tôi tin cậy nơi Lời Chúa." (Thi Tv 119:42). 

"Tôi vui vẻ về Lời Chúa." (Thi Tv 119:162). 

"Luật pháp Chúa là sự tôi ƣa thích." (Thi Tv 119:174). 

"Ngƣời gieo giống ấy là gieo đạo (Lời)." (Mac Mc 4:14). 

"Hột giống là đạo (Lời) Đức Chúa Trời." (LuLc 8:11). 

"Chứng cớ Chúa thật lạ lùng." (Thi Tv 119:129). 

"Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa." (Thi Tv 119:15). 

"Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa." (Thi Tv 119:93). 

"Sự bày giải Lời Chúa soi sáng cho." (Thi Tv 119:130). 

"Tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng." (Thi Tv 119:127). 

"Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." (EsIs 40:8). 

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa đƣợc bình yên lớn." (Thi Tv 119:165). 

"Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em!" (CoCl 3:16). 

"Gƣơm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời." (Eph Ep 6:17). 

"Lời Chúa còn lại đời đời." (IPhi 1Pr IPhi1:25). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài đƣợc vững lập đời đời trên trời." (Thi Tv 119:89). 

"Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Đức Giê-hô-va." (Gie Gr 22:29). 

"Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy." (Thi 

Tv 119:97). 

"Những kẻ nghe và giữ Lời Đức Chúa Trời còn có phƣớc hơn." (LuLc 11:28). 

"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Tv 

119:11). 

"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đƣờng lối tôi." (Thi Tv 

119:105). 

"Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va có phán." 

(EsIs 1:2). 
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"Tôi vẫn vâng theo Lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi." (Giop G 23:12). 

"Luật pháp Đức Chúa Trời ở trong lòng ngƣời, bƣớc ngƣời không hề xiêu tó." (Thi 

Tv 37:31). 

"Mẹ Ta và anh em Ta là kẻ nghe đạo (Lời) Đức Chúa Trời và làm theo đạo (Lời) 

ấy." (LuLc 8:21). 

"Tôi vui mừng về đƣờng chứng cớ Chúa, nhƣ thể vui mừng về của cải hiếm hiệm." 

(Thi Tv 119:14). 

"Lời nói của Ta... đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhƣng." (EsIs 55:11). 

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa." (Thi Tv 

119:18). 

"Trời đất sẽ qua, nhƣng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi." (Mat Mt 24:35). 

"Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Lời), nhƣ trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho 

anh em nhờ đó lớn lên." (IPhi 1Pr IPhi2:2). 

"Cỏ khô, hoa rụng; nhƣng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." (EsIs 

40:8). 

"Ngƣời trẻ tuổi phải làm sao cho đƣờng lối mình đƣợc trong sạch? Phải cẩn thận 

theo Lời Chúa." (Thi Tv 119:9). 

"Ví bằng các ngƣơi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngƣơi, hãy cầu xin 

mọi điều mình muốn, thì sẽ đƣợc điều đó." (GiGa 15:7). 

"Các ngƣơi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho." (PhuDnl 4:2). 

"Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để 

đƣợc cứu." (IITi 2Tm 3:15). 

"Ngƣời ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng 

Đức Chúa Trời." (Mat Mt 4:4). 

"Phƣớc cho ngƣời nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy 

gẫm lấy luật pháp ấy ngày và đêm!" (Thi Tv 1:1, 2). 

"Các lời mà Ta truyền cho ngƣơi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngƣơi; khá ân cần 

dạy dỗ điều đó cho con cái ngƣơi." (PhuDnl 6:6, 7). 

"Nếu các ngƣơi hằng ở trong đạo (Lời) Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngƣơi sẽ biết 

lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngƣơi." (GiGa 8:31, 32). 

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thƣơng yêu ngƣời, Chúng Ta 

đều đến cùng ngƣời, và ở trong ngƣời." (GiGa 14:23). 

"Khi ngƣơi... sẽ lập một vua lên cai trị,... vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà... 

chép một bổn cho mình... Trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình." (PhuDnl 17:14-20). 

"Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gƣơm hai lƣỡi, thấu 

vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tƣ tƣởng và ý định trong lòng." (HeDt 

4:12). 

"Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả,... quí hơn 

vàng,... lại ngọt hơn mật... Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa đƣợc thông hiểu; ai 
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gìn giữ lấy, đƣợc phần thƣởng lớn thay!" (Thi Tv 19:9-11). 

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, 

sửa trị, dạy ngƣời trong sự công bình, hầu cho ngƣời thuộc về Đức Chúa Trời đƣợc 

trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (IITi 2Tm 3:16, 17). 

"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngƣơi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu 

cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì nhƣ vậy, ngƣơi mới đƣợc may 

mắn trong con đƣờng mình, và mới đƣợc phƣớc." (Gios Gs 1:8).  

Lời hứa của Đức Chúa Trời  

"Xứ đã hứa cho mình." (HeDt 11:9). 

"Lời hứa về sự Chúa đến." (IIPhi 2Pr 3:4). 

"Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín." (HeDt 10:23). 

"Lời hứa... nhờ đó anh em đƣợc... trở nên ngƣời dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời." 

(IIPhi 2Pr 1:4). 

"Cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình." (HeDt 9:15). 

"Lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ." (IITi 2Tm 1:1). 

"Trông cậy sự sống đời đời, -- là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã 

hứa từ muôn đời về trƣớc." (Tit Tt 1:2). 

"Mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." 

(Gia Gc 1:12). 

"Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới." (IIPhi 2Pr 3:13).  

Lời mời từ ái  

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngƣơi đƣợc 

yên nghỉ." (Mat Mt 11:28). 

"Ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát." (GiGa 6:35). 

"Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào 

cùng ngƣời ấy, ăn bữa tối với ngƣời, và ngƣời với Ta." (KhKh 3:20).  

Lớn lên  

"Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Lời Đức Chúa Trời),... hầu cho anh em 

nhờ đó lớn lên." (IPhi 1Pr IPhi2:2). 

"Hãy tấn tới (lớn lên) trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa 

chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ." (IIPhi 2Pr 3:18). 

"Lấy lòng yêu thƣơng nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều đƣợc 

thêm lên trong Đấng làm Đầu, tức là Đấng Christ." (Eph Ep 4:15).  

Luôn luôn (Hằng)  

"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn." (Phi Pl 4:4). 
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"Ngƣơi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi." (PhuDnl 14:23). 

"Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trƣớc mặt tôi." (Thi Tv 16:8). 

"Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài." (GiGa 8:29). 

"Anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói." (IIPhi 2Pr 1:15). 

"Hãy làm công việc Chúa cách dƣ dật luôn." (ICo1Cr 15:58). 

"Nầy, Ta thƣờng ở cùng các ngƣơi luôn cho đến tận thế." (Mat Mt 28:20). 

"-! Chớ chi dân nầy... hằng giữ theo các điều răn Ta nhƣ thế, để chúng nó... đƣợc 

phƣớc đời đời!" (PhuDnl 5:29).  

Lừa dối và bị lừa dối  

"Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngƣơi." (Mat Mt 24:4). 

"Lòng ngƣời ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa." (Gie Gr 17:9). 

"Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em." (Eph Ep 5:6). 

"Bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng." (HeDt 3:13). 

"Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành." (II Giăng 7). 

"Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình." (Gia Gc 1:22). 

"Những ngƣời hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm 

lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa." (IITi 2Tm 3:13).  

Lửa  

"Lửa chẳng hề tắt." (Mac Mc 9:43). 

"Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời." (Mat Mt 25:41). 

"Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến... giữa ngọn lửa hừng." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8). 

"Trời đất thời bây giờ... để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét." 

(IIPhi 2Pr 3:7).  

Lƣỡi  

"Lời chánh trực có sức lực dƣờng bao!" (Giop G 6:25). 

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận." (ChCn 15:1). 

"Lƣỡi hiền lành giống nhƣ một cây sự sống." (ChCn 15:4). 

"Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lƣỡi, đừng nói 

điều ác và lời gian dảo." (IPhi 1Pr IPhi3:10). 

"Nhƣợc bằng có ai tƣởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lƣỡi mình, nhƣng lại 

lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của ngƣời hạng ấy là vô ích." (Gia Gc 1:26). 

"Đến ngày phán xét, ngƣời ta sẽ khai ra mọi lời hƣ không mà mình đã nói, vì bởi 

lời nói mà ngƣơi sẽ đƣợc xƣng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngƣơi sẽ bị phạt." 

(Mat Mt 12:36, 37).  

Lƣơng tâm  
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"Có mấy kẻ sẽ bội đạo,... là kẻ có lƣơng tâm đã lì." (ITi1Tm 4:1, 2). 

"Chúng tôi biết mình chắc có lƣơng tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự." 

(HeDt 13:18). 

"Tôi vẫn gắng sức cho có lƣơng tâm không trách móc trƣớc mặt Đức Chúa Trời và 

trƣớc mặt loài ngƣời." (Cong Cv 24:16). 

"Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thƣơng, bởi lòng tin sạch, lƣơng tâm tốt và 

đức tin thật mà sanh ra." (ITi1Tm 1:5).  

Miệng  

"Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó." (ChCn 18:7). 

"Tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại." (Thi Tv 39:1). 

"Kẻ canh giữ miệng mình, giữ đƣợc mạng sống mình." (ChCn 13:3). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va,... nguyện lời nói của miệng tôi... đƣợc đẹp ý Ngài!" (Thi Tv 

19:14).  

Mũ triều thiên  

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngƣơi mũ triều thiên của sự 

sống." (KhKh 2:10). 

"Khi Đấng làm Đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ đƣợc mão triều thiên vinh 

hiển, chẳng hề tàn héo." (IPhi 1Pr IPhi5:4). 

"Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là Quan Án 

công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó,... cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện 

đến của Ngài." (IITi 2Tm 4:8).  

 

Mùa gặt  

"Đồng ruộng đã vàng, sẵn cho mùa gặt." (GiGa 4:35). 

"Hãy tra lƣỡi hái, vì mùa gặt đã chín." (Giô-ên 3:13;). 

"Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ." (Mat Mt 13:39). 

"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chƣa đƣợc cứu rỗi!" (Gie Gr 8:20).  

Ngày của Chúa  

"Ngày Chúa thăm viếng." (IPhi 1Pr IPhi2:12). 

"Ngày báo thù." (EsIs 61:2). 

"Ngày Ngài đến." (Ma-la-chi 3:2;). 

"Ngày cứu chuộc." (Eph Ep 4:30). 

"Ngày ấy hầu gần." (HeDt 10:25). 

"Ngày thạnh nộ." (Sô-phô-ni 1:15;). 

"Ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn năng." (KhKh 16:14). 
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"Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần." (Sô-phô-ni 1:14;). 

"Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến." (KhKh 6:17). 

"Đƣợc tinh sạch, không chỗ trách đƣợc, cho đến ngày Đấng Christ." (Phi Pl 1:10). 

"Ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va." (Ma-la-chi 4:5;). 

"Đêm đã khuya, ngày gần đến." (RoRm 13:12). 

"Ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp." (Giô-ên 2:11;). 

"Để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (ICo1Cr 

1:8). 

"Ngày của Chúa sẽ đến... Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi." 

(IIPhi 2Pr 3:10). 

"Ngày Đức Chúa Trời,... là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ 

bị thiêu mà tan chảy đi!" (IIPhi 2Pr 3:12).  

Ngày đó  

"Ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân." (EsIs 2:12). 

"Trong ngày Ta làm." (Ma-la-chi 3:17;). 

"Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả." (Mat Mt 24:36). 

"Xin chính mình Chúa cho ngƣời tìm thấy sự thƣơng xót của Chúa trong ngày đó." 

(IITi 2Tm 1:18). 

"Hãy tự giữ lấy mình,... e ngày ấy đến thình lình trên các ngƣơi nhƣ lƣới bủa." 

(LuLc 21:34). 

"Mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa... sẽ ban mão ấy cho ta 

trong ngày đó." (IITi 2Tm 4:8). 

"Chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." (IITi- 

mô-thê 1:12;). 

(Cũng xem các mục: "Ngày của Chúa, " -- "Ngày phán xét. ")  

Ngày phán xét  

"Sự phán xét ngày lớn." (Giu-đe 6). 

"Ngày Đức Chúa Trời... xét đoán những việc kín nhiệm của loài ngƣời." (RoRm 

2:16). 

"Chúng ta hết thảy phải ứng hầu trƣớc tòa án Đấng Christ." (IICo 2Cr 5:10). 

"Đã định cho loài ngƣời phải chết một lần, rồi chịu phán xét." (HeDt 9:27). 

"Trời đất... để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét." (IIPhi 2Pr 3:7). 

"Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, 

hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy." (Truyền đạo 12:14;). 

"Khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét, thì Phê-lít run sợ." 

(Cong Cv 24:25). 

"Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi 
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Ngƣời Ngài đã lập." (Cong Cv 17:31). 

"Tôi thấy một tòa lớn và trắng... Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trƣớc 

tòa, và các sách thì mở ra... Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ 

nhƣ lời đã biên trong những sách ấy." (KhKh 20:11, 12).  

Ngày Sa-bát  

"Con ngƣời cũng làm Chủ ngày Sa-bát." (Mac Mc 2:28). 

"Trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành." (Mat Mt 12:12). 

"Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh." (XuXh 20:8). 

"Ngài ban phƣớc cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh." (SaSt 2:3). 

"Vì loài ngƣời mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên 

loài ngƣời." (Mac Mc 2:27). 

"Ngày Sa-bát... chỉ là bóng của các việc sẽ tới." (CoCl 2:16, 17).  

Ngày thứ nhứt trong tuần lễ  

"Nhằm ngày của Chúa, tôi đƣợc Đức Thánh Linh cảm hóa." (KhKh 1:10). 

"Đức Chúa Jêsus đã SỐNG LI buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ." (Mac 

Mc 16:19). 

"Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ,... Đức Chúa Jêsus đến 

đứng chính giữa các môn đồ." (GiGa 20:19). 

"Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta... nhóm lại để bẻ bánh." (Cong Cv 20:7). 

"Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một ngƣời trong anh em khá tùy sức mình chắt lót đƣợc 

bao nhiêu, thì để dành tại nhà mình." (ICo1Cr 16:2).  

Nghe  

"Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời." (GiGa 8:47). 

"Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!" (Mac Mc 4:23). 

"Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Đức Giê-hô-va!" (Gie Gr 22:29). 

"Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán." 

(EsIs 1:2). 

"Phƣớc cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy!" (KhKh 1:3).  

Ngợi khen  

"Ha-lê-lu-gia!" (KhKh 19:1). 

"Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay!" (Thi Tv 68:35). 

"Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 148:1). 

"Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài." (Thi Tv 148:2). 

"Ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên." (Cac Tl 5:3). 

"Đáng ngợi khen Danh vinh hiển của Ngài!" (NeNe 9:5). 
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"Hãy hát... Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài." (Thi Tv 66:2). 

"Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng 

tôi." (Thi Tv 34:1). 

"Tôi sẽ chúc phƣớc Chúa trọn đời tôi." (Thi Tv 63:4). 

"Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài." (Thi Tv 100:4). 

"Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng Danh Thánh của Ngài!" (Thi Tv 145:21). 

"Đáng ngợi khen Danh vinh hiển Ngài đến đời đời!" (Thi Tv 72:19). 

"Hãy hát xƣớng cho Đức Giê-hô-va!... Hãy hát ngợi khen Ngài." (Thi Tv 149:1). 

"Nguyền xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng!" (IPhi 1Pr IPhi5:11). 

"Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 9:1). 

"Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi." (Thi Tv 34:1). 

"Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!" (Thi Tv 150:6). 

"Hãy... hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời." (HeDt 13:15). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng 

Chúa!" (Thi Tv 67:3). 

"Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, và ca tụng danh của Ngài." 

(Thi Tv 9:2). 

"Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng Danh Ngài đến đời 

đời vô cùng." (Thi Tv 145:1). 

"Môn đồ cứ ở trong Đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời." (LuLc 24:53). 

"Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ trƣớc vô cùng cho 

đến đời đời mãi mãi!" (Thi Tv 106:48). 

"Hỡi các nƣớc của đất, hãy hát xƣớng cho Đức Chúa Trời; khá hát ngợi khen 

Chúa!" (Thi Tv 68:32). 

"Những ngƣời tin Chúa... dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà, ngợi khen 

Đức Chúa Trời." (Cong Cv 2:44, 46, 47). 

"Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không 

rút sự nhơn từ Ngài khỏi tôi." (Thi Tv 66:20). 

"Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng." 

(Thi Tv 145:2). 

"Đáng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời!" (Thi Tv 

113:2). 

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng 

Danh Thánh của Ngài!" (Thi Tv 103:1). 

"Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh 

đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men." (KhKh 7:12). 

"Muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hƣớng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời 

vô cùng!" (RoRm 11:36). 

"Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ 

hát xƣớng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." (Thi Tv 146:2). 
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"Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen Danh Đức 

Giê-hô-va!" (Thi Tv 113:3). 

"Nguyện ngƣời ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, và vì các công 

việc lạ lùng Ngài làm cho con loài ngƣời!" (Thi Tv 107:8). 

"Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va... tại hội chúng." (Thi Tv 111:1). 

"Cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời." (LuLc 

19:37). 

"Đáng ngợi khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi!" 

(Thi Tv 68:19). 

"Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh Danh Chúa 

đến mãi mãi." (Thi Tv 86:12). 

"Nguyền Ngài đƣợc vinh hiển trong Hội Thánh,... trải các thời đại, đời đời vô 

cùng!" (Eph Ep 3:21). 

"Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề 

hƣ nát, không thấy đƣợc, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi!" (ITi1Tm 1:17). 

"Chiên Con đã chịu giết đáng đƣợc quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn 

quí, vinh hiển và ngợi khen!" (KhKh 5:12). 

"Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con đƣợc ngợi khen, tôn quí, vinh 

hiển, và quyền phép cho đến đời đời!" (KhKh 5:13). 

"Đấng Chủ tể hạnh phƣớc và có một..., là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, 

một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần đƣợc, chẳng 

ngƣời nào từng thấy Ngài và cũng không thấy đƣợc, -- danh vọng quyền năng 

thuộc về Ngài đời đời!" (ITi1Tm 6:15, 16). 

"Lạy Đức Chúa Trời, là Chúa chúng tôi, Chúa đáng đƣợc vinh hiển, tôn quí và 

quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật 

mới có và đã đƣợc dựng nên." (KhKh 4:11). 

"Đấng yêu thƣơng chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm 

cho chúng ta nên Nƣớc Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, là Cha Ngài, đáng 

đƣợc sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!" (KhKh 1:5, 6). 

"Ha-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời 

chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chơn thật và công bình... Ha-lê-lu- 

gia!... Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã 

cầm quyền cai trị." (KhKh 19:1-6). 

(Xem thêm các mục: "Ca hát, " -- "Cảm tạ, " -- "Thờ lạy. ")  

Nhà Đức Chúa Trời  

"Nhà Ta sẽ là Nhà cầu nguyện." (LuLc 19:46). 

"Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy Nhà nầy." (AgKg 2:7). 

"Sự sốt sắng về Nhà Chúa tiêu nuốt tôi." (GiGa 2:17). 

"Tôi sẽ ở trong Nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (Thi Tv 23:6) 
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"Tôi sẽ... ngợi khen Chúa ở giữa hội." (HeDt 2:12). 

"Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở." (GiGa 14:2). 

"Tôi vui mừng khi ngƣời ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến Nhà Đức Giê-hô-va!" 

(Thi Tv 122:1). 

"Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền 

của lẽ thật." (ITi1Tm 3:15). "Chúng ta hãy lên... Nhà Đức Chúa Trời... Ngài sẽ dạy 

chúng ta về đƣờng lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài." (EsIs 2:3). 

"Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám ngƣời ngay thẳng và tại hội 

chúng." (Thi Tv 111:1). 

"Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền nầy... Mắt và lòng Ta sẽ thƣờng ở đó mãi mãi." 

(I Các Vua 9:3;). 

"Những kẻ đƣợc trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va,... dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn 

sanh bông trái." (Thi Tv 92:13, 14). 

"Một ngày trong hành lang Chúa, đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ 

giữ cửa trong Nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ." (Thi Tv 84:10). 

"Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn 

đời đƣợc ở trong Nhà Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 27:4).  

Nhất tâm  

"Trƣớc hết, hãy tìm kiếm Nƣớc Đức Chúa Trời." (Mat Mt 6:33). 

"Chẳng ai đƣợc làm tôi hai chủ... Các ngƣơi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, 

lại làm tôi Ma-môn nữa." (Mat Mt 6:24). 

"Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nƣớc Đức 

Chúa Trời." (LuLc 9:62). 

"Nƣớc Thiên đàng lại giống nhƣ một ngƣời lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm 

đƣợc một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." (Mat 

Mt 13:45, 46).  

Nhịn nhục  

"Chúa nhịn nhục." (IIPhi 2Pr 3:9). 

"Hãy... mặc lấy sự nhịn nhục." (CoCl 3:12). 

"Hãy giảng đạo, cố khuyên,... hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách..." (IITi 

2Tm 4:2). 

"Đƣợc có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự." (CoCl 1:11). 

"Trái của Thánh Linh, ấy là lòng... nhịn nhục." (GaGl 5:22). "Sự nhịn nhục lâu dài 

của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em." (IIPhi 2Pr 3:15). 

"Hãy nhịn nhục trong sự hoạn nạn." (RoRm 12:12). 

"Phải nhịn nhục đối với mọi ngƣời." (ITe1Tx 5:14). 

"Nhờ sự nhịn nhục của các ngƣơi mà giữ đƣợc linh hồn mình." (LuLc 21:19). 
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"Tôi tớ của Chúa... phải nhịn nhục." (IITi 2Tm 2:24). 

"Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến." (Gia Gc 5:7). 

"Chúng ta... nên ... lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta." 

(HeDt 12:1). 

"Chúng tôi... vì anh em mà khoe mình... vì lòng nhịn nhục... anh em trong mọi sự 

bắt bớ, khốn khó đƣơng chịu." (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4;).  

Nhớ  

"Khá nhớ Chúa." (NeNe 4:14). 

"Hãy nhớ lại vợ của Lót." (LuLc 17:32). 

"Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm." (Thi Tv 105:5). 

"Hãy làm điều nầy để nhớ TA." (ICo1Cr 11:25). 

"Phải... nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán." (Cong Cv 20:35). 

"Hãy nhớ lấy những lời mà các Sứ đồ... đã nói trƣớc." (Giu-đe 17). 

"Trong buổi còn thơ ấu, hãy tƣởng nhớ Đấng Tạo hóa ngƣơi." (Truyền đạo 12:1;).  

Nhơn từ  

"Đấng Rất Cao... lấy nhơn từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ." (LuLc 6:35). 

"Tình yêu thƣơng hay nhơn từ." (ICo1Cr 13:4). 

"Chúa vốn một Đức Chúa Trời... dƣ đầy nhơn từ." (NeNe 9:17). 

"Phép tắc nhơn từ ở nơi lƣỡi nàng." (ChCn 31:26). 

"Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì... Ngài đã tỏ cho tôi sự nhơn từ lạ lùng 

của Ngài!" (Thi Tv 31:21). 

"Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thƣơng xót, tha thứ nhau nhƣ Đức 

Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." (Eph Ep 4:32). 

"Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là ngƣời thánh và rất yêu dấu của 

Ngài,... hãy mặc lấy sự nhơn từ,... nhƣờng nhịn và tha thứ nhau." (CoCl 3:12, 13). 

"Vì lòng nhơn từ vô cùng, Ta sẽ thƣơng đến ngƣơi, Đấng Cứu chuộc ngƣơi, là Đức 

Giê-hô-va, phán vậy... Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhƣng lòng nhơn từ ta đối với 

ngƣơi chẳng dời khỏi ngƣơi." (EsIs 54:8, 10). 

"Đức Chúa Trời... làm cho chúng ta... đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức 

Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn... của lòng nhơn từ 

đã dùng ra cho chúng ta." (Eph Ep 2:4-7). 

"Sự tin đạo thanh sạch không vết, trƣớc mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: 

thăm viếng kẻ mồ côi, ngƣời góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình 

cho khỏi sự ô uế của thế gian." (Gia Gc 1:27). 

"Ai sẽ cho một ngƣời trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nƣớc lạnh, vì ngƣời 

nhỏ đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngƣơi, kẻ đó sẽ chẳng mất phần 

thƣởng của mình đâu." (Mat Mt 10:42). 

bib:IITi_2_24
bib:Gia_5_7
bib:He_12_1
bib:Ne_4_14
bib:Lu_17_32
bib:Thi_105_5
bib:ICo_11_25
bib:Cong_20_35
bib:Lu_6_35
bib:ICo_13_4
bib:Ne_9_17
bib:Ch_31_26
bib:Thi_31_21
bib:Eph_4_32
bib:Co_3_12
bib:Co_3_13
bib:Es_54_8
bib:Es_54_10
bib:Eph_2_4
bib:Gia_1_27
bib:Mat_10_42


"Khi ngƣơi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, thì ngƣơi sẽ 

đƣợc phƣớc, vì họ không có thể trả lại cho ngƣơi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, 

ngƣơi sẽ đƣợc trả." (LuLc 14:13, 14). 

"Hỡi các ngƣơi đƣợc Cha ta ban phƣớc, hãy đến mà nhận lấy nƣớc Thiên đàng đã 

sắm sẵn cho các ngƣơi... Vì ta đói, các ngƣơi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngƣơi đã 

cho Ta uống; Ta là Khách Lạ, các ngƣơi tiếp rƣớc ta; Ta trần truồng, các ngƣơi 

mặc cho ta; Ta đau,... Ta bị tù, các ngƣơi viếng Ta... Quả thật, hễ các ngƣơi đã làm 

việc đó cho một ngƣời trong những ngƣời rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã 

làm cho Chính Mình Ta vậy." (Mat Mt 25:34-40). 

"Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và 

những quỉ sứ nó. Vì Ta đói,... khát,... là Khách Lạ,... trần truồng,... đau và bị tù, các 

ngƣơi không thăm viếng... Quả thật,... hễ các ngƣơi không làm việc đó cho một 

ngƣời trong những ngƣời rất hèn mọn nầy, ấy là các ngƣơi cũng không làm cho TA 

nữa." (Mat Mt 25:41-45).  

Nhu mì (mềm mại)  

"Sự nhu mì của Đấng Christ." (IICo 2Cr 10:1). 

"Chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em." (ITe1Tx 2:7). 

"Trái của Thánh Linh là... hiền lành (nhu mì)." (GaGl 5:22). 

"Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì... nhu mì." (Gia Gc 3:17). 

"Đối với mọi ngƣời, hãy tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn." (Tit Tt 3:2). 

"Tôi tớ của Chúa... phải ở tử tế với mọi ngƣời,... dùng cách mềm mại mà sửa dạy." 

(IITi 2Tm 2:24, 25). 

"Môi-se là ngƣời rất khiêm hòa." (Dan Ds 12:3). 

"Phƣớc cho những kẻ nhu mì!" (Mat Mt 5:5). 

"Ta có lòng nhu mì, khiêm nhƣờng." (Mat Mt 11:29). 

"Trái của Thánh Linh, ấy là ... mềm mại." (GaGl 5:22). 

"Hỡi con, là ngƣời của Đức Chúa Trời, hãy... tìm điều mềm mại." (ITi1Tm 6:11). 

"Những ngƣời nhu mì cũng sẽ đƣợc thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va." (EsIs 

59:19). 

"Đối với mọi ngƣời, hãy tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn". (Tit Tt 3:2). 

"Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho ngƣời khiêm nhƣờng ( nhu mì)." (Thi Tv 

149:4). 

"Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời,... hãy mặc lấy lòng... mềm mại" (CoCl 

3:12). 

Tâm thần dịu dàng (nhu mì), im lặng, ấy là giá quí trƣớc mặt Đức Chúa Trời." 

(IPhi 1Pr 3:4).  

Nói dối  
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"Chớ nói dối nhau." (CoCl 3:9). 

"Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá." (Thi Tv 119:163). 

"Đức Giê-hô-va ghét...lƣỡi dối trá." (ChCn 6:16, 17). 

"Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá!" (NaNk 3:1). 

"Xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá." (Thi Tv 120:2). 

"Phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng 

bừng." (KhKh 21:8).  

Nƣớc Đức Chúa Trời  

"Nƣớc Cha đƣợc đến." (Mat Mt 6:10). 

"Nƣớc... sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va." (ApOv 1:21). 

"Nƣớc... thuộc về Cha đời đời." (Mat Mt 6:13). 

"Một Nƣớc không hay rúng động." (HeDt 12:28). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời đã đến gần." (Mac Mc 1:15). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời ở trong các ngƣơi." (LuLc 7:21). 

"Nƣớc ta chẳng thuộc về hạ giới." (GiGa 18:36). 

"Sự vinh hiển oai nghi của Nƣớc Ngài." (Thi Tv 145:12). 

"Nƣớc Ngài vô cùng."(LuLc 1:33). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia." (Thi Tv 45:6). 

"Nƣớc Chúa là Nƣớc có đời đời." (Thi Tv 145:13). 

"Họ sẽ nói về sự vinh hiển Nƣớc Chúa." (Thi Tv 145:11). 

"Nếu một ngƣời chẳng sanh lại, thì không thể thấy đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời." 

(GiGa 3:3). 

"Những kẻ không công bình chẳng bao giờ hƣởng đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời." ( 

ICô- rinh-tô 6:9;). 

"Cha các ngƣơi đã bằng lòng cho các ngƣơi Nƣớc Thiên đàng." (LuLc 12:32). 

"Chúa trên trời sẽ dựng nên một Nƣớc... đứng đời đời." (DaDn 2:44). 

"Khi ấy, những ngƣời công bình sẽ chói rạng nhƣ mặt trời trong Nƣớc của Cha 

mình." (Mat Mt 13:43). 

"Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi." (EsIs 9:6). 

"Các (nguyên văn) nƣớc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của 

Ngài." (KhKh 11:15). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời... tại sự công bình, bình an, vui vẻ, bởi Đức Thánh Linh." 

(RoRm 14:17). 

"Trƣớc hết hãy tìm kiếm Nƣớc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài 

sẽ cho thêm các ngƣơi mọi điều ấy nữa." (Mat Mt 6:33). 

"Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nƣớc Đức 

Chúa Trời." (LuLc 9:62). 

"Hỡi các ngƣơi đƣợc Cha Ta ban phƣớc, hãy đến mà nhận lấy Nƣớc Thiên đàng đã 

sắm sẵn cho các ngƣơi từ khi dựng nên trời đất." (Mat Mt 25:34). 
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"Ai chẳng nhận lấy Nƣớc Đức Chúa Trời nhƣ một đứa trẻ, thì chẳng đƣợc vào đó 

bao giờ." (Mac Mc 10:15). 

"Hễ ai trở nên khiêm nhƣờng nhƣ đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong Nƣớc Thiên 

đàng ." (Mat Mt 18:4). 

"Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng 

đất." (XaDr 9:10). 

"Dƣờng ấy anh em sẽ đƣợc cho vào cách rộng rãi trong Nƣớc đời đời của Đức 

Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa chúng ta." (IITi 2Tm 4:1).  

Nƣớc mắt  

"Đức Chúa Jêsus khóc." (GiGa 11:35). 

"Đức Giê-hô-va ôi!... Xin chớ nín lặng trƣớc nƣớc mắt tôi." (Thi Tv 39:12). 

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (Thi Tv 126:5). 

"Ngƣời đã lấy nƣớc mắt thấm ƣớt chơn Ta." (LuLc 7:44). 

"Sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, kêu la nữa." (EsIs 65:19). 

"Ngài sẽ lau ráo hết nƣớc mắt khỏi mắt chúng." (KhKh 21:4). 

"Ấy là đƣơng trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nƣớc mắt dầm dề mà tôi 

đã viết thơ cho anh em." (IICo 2Cr 2:4). 

"Trong ba năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nƣớc mắt ra mà khuyên bảo cho 

mọi ngƣời luôn." ( Công vụ các sứ đồ 20:41;). 

"Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng, khóc lóc mà dâng những 

lời cầu nguyện, nài xin." (HeDt 5:7). 

(Xem thêm các mục: "Buồn khổ, " -- "Đau khổ, " -- "Khốn khó. ")  

Nƣớc Sự Sống  

"Ai tin Ta, chẳng hề khát." (GiGa 6:35). 

"Nếu ngƣời nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống." (GiGa 7:37). 

"Kẻ nào khát, Ta sẽ lấy nƣớc suối sự sống mà ban cho nhƣng không." (KhKh 

21:6). 

"Ai... uống nƣớc Ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa." (GiGa 4:14). 

"Kẻ nào muốn, khá nhận lấy Nƣớc Sự Sống cách nhƣng không." (KhKh 22:17).  

Nƣơng cậy  

"Đức Giê-hô-va là nơi nƣơng cậy của con." (ChCn 3:26). 

"Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nƣơng cậy vững chắc." (ChCn 14:26). 

"Các ngƣơi sẽ đƣợc sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy." (EsIs 30:15). 

"Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thƣởng lớn đã để dành cho." (HeDt 

10:35). 

"Hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, 
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không bị hổ thẹn." (GiGa 2:28). 

(Xem thêm ở dƣới các mục: "Biết chắc, " và "Tin cậy. ")  

Nƣơng náu  

"Đức Chúa Trời là nơi nƣơng náu của chúng tôi." (Thi Tv 46:1). 

"Nơi (tôi) nƣơng náu mình. Ở nơi Đức Chúa Trời." (Thi Tv 62:7). 

"Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở (nƣơng náu) của ngƣơi." (PhuDnl 33:27). 

"Đức Chúa Trời ôi!... tôi nƣơng náu mình dƣới bóng cánh của Chúa." (Thi Tv 

57:1).  

Ô-uế  

"Hãy bỏ đi mọi điều ô uế." (Gia Gc 1:21). 

"Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa." (KhKh 22:11). 

"Chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em." (CoCl 3:8). 

"Tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc." (Exo Er 6:21). 

"Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh." 

(IICo 2Cr 7:1).  

Phân rẽ đời đời giữa ngƣời đƣợc cứu rỗi và ngƣời bị hƣ mất  

"Ngài sẽ... thâu lúa mì vào kho, nhƣng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt." (LuLc 

3:17). 

"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để đƣợc sự sống đời đời, kẻ thì để 

chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời." (DaDn 2:2). 

"Đến ngày tận thế..., các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với ngƣời công bình ra, ném 

những kẻ ác vào lò lửa... Khi ấy những ngƣời công bình sẽ chói rạng nhƣ mặt trời 

trong Nƣớc của Cha mình." (Mat Mt 13:49, 42, 43). 

"Hỡi các ngƣơi đƣợc Cha ta ban phƣớc, hãy đến mà nhận lấy Nƣớc Thiên đàng đã 

sắm sẵn cho các ngƣơi từ khi dựng nên trời đất... Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, 

đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó... Rồi những kẻ nầy 

sẽ vào hình phạt đời đời, còn những ngƣời công bình sẽ vào sự sống đời đời." (Mat 

Mt 25:34, 41, 46).  

Phƣớc cho...  

"Phƣớc cho kẻ tỉnh thức!..." (KhKh 16:15). 

"Mọi nƣớc sẽ xƣng các ngƣơi là có phƣớc." (Ma-la-chi 3:12;). 

"Phƣớc cho ngƣời nào đoái đến kẻ khốn cùng!" (Thi Tv 41:1). 

"Phƣớc cho ngƣời nào ở trong Nhà Chúa!" (Thi Tv 84:4). 

"Phƣớc cho những ngƣời chết, là ngƣời chết trong Chúa!" (KhKh 14:13). 

"Phƣớc thay cho các ngƣơi gieo giống ở bên mọi dòng nƣớc!" (EsIs 32:20). 
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"Phƣớc cho ngƣời nào kính sợ Đức Giê-hô-va!" (Thi Tv 128:1). 

"Ban cho thì có phƣớc hơn là nhận lãnh." (Cong Cv 20:35). 

"Phƣớc cho ngƣời nào Ngài sửa phạt!" (Thi Tv 94:12). 

"Phƣớc cho ngƣời nào nƣơng náu mình nơi Ngài!" (Thi Tv 34:8). 

"Nƣớc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình... có phƣớc thay!" (Thi Tv 

33:12). 

"Phƣớc cho ngƣời bị cám dỗ!" (Gia Gc 1:12). 

"Phƣớc cho ngƣời nào đƣợc tha sự vi phạm mình!" (Thi Tv 32:1). 

"Phƣớc cho ngƣời nào đƣợc sức lực trong Chúa!" (Thi Tv 84:5). 

"Phƣớc cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy." (Thi Tv 20:29). 

"Sự phƣớc lành, nếu các ngƣơi nghe theo,... sự rủa sả, nếu các ngƣơi không nghe 

theo." (PhuDnl 11:27, 28). 

"Kẻ nghe và giữ Lời Đức Chúa Trời còn có phƣớc hơn!" (LuLc 11:28). 

"Phƣớc thay những kẻ đƣợc phần về sự sống lại thứ nhứt!" (KhKh 20:6). 

"Phƣớc cho ngƣời nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va!" (Thi Tv 

1:1, 2). 

"Phƣớc cho những ngƣời trọn vẹn trong đƣờng lối mình, đi theo luật pháp của Đức 

Giê-hô-va!" (Thi Tv 119:1). 

"Phƣớc cho những ngƣời gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài!" (Thi 

Tv 119:2). 

"Sự trông cậy hạnh phƣớc... và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và 

Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ." (Tit Tt 2:13). 

"Hỡi các ngƣơi đƣợc Cha Ta ban phƣớc, hãy đến mà nhận lấy Nƣớc Thiên đàng đã 

sắm sẵn cho các ngƣơi từ khi dựng nên trời đất." (Mat Mt 25:34). 

"Phƣớc cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra 

đây!" (KhKh 1:3). 

"Các ngƣơi hãy đem hết thảy phần mƣời vào kho...; khá... thử Ta,... xem Ta có mở 

các cửa sổ trên trời cho các ngƣơi, đổ phƣớc xuống cho các ngƣơi, đến nỗi không 

chỗ chứa chăng!" (Ma-la-chi 3:10, 12).  

Quản lý  

"Các ngƣơi đã đƣợc lãnh không thì hãy cho không." (Mat Mt 10:8). 

"Ban cho thì có phƣớc hơn là nhận lãnh." (Cong Cv 20:35). 

"Phải chứa của cải ở trên trời." (Mat Mt 6:20). 

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các 

vựa lẫm con sẽ đầy dƣ dật." (ChCn 3:9, 10). 

"Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một ngƣời... khá tùy sức mình chắt lót đƣợc bao nhiêu, 

thì để dành tại nhà mình,... không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa 

Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng." (ICo1Cr 16:2; II Cô-rinh-tô 9:7;).  
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Quí báu  

"Chúa... là...quí." ( I Phi-e-rơ 2:3, 7). 

"Đức tin ...quí báu." ( II Phi-e-rơ 1:1;). 

"Sự khôn ngoan quí báu." (ChCn 3:15). 

"Lời hứa rất quí." ( II Phi-e-rơ 1:4;). 

"Miệng có tri thức là bửu vật quí giá." (ChCn 20:15). 

"Huyết báu Đấng Christ." ( I Phi-e-rơ 1:19;). 

"Các tƣ tƣởng Chúa quí báu cho tôi thay!" (Thi Tv 139:17). 

"Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng." (IPhi 1Pr IPhi1:7).  

Quì gối  

"Khá quì gối xuống trƣớc mặt Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 95:6). 

"Tôi quì gối trƣớc mặt Cha." ( Ê-phê-sô 3:14;). 

"Phao-lô... quì xuống và cầu nguyện." (Cong Cv 20:36). 

"Phi-e-rơ... quì gối mà cầu nguyện." (Cong Cv 9:40). 

"Ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện." ( Công vụ các sứ đồ 

21:5;). 

"Đa-ni-ên... cứ một ngày ba lần... quì gối xuống, cầu nguyện." ( Đa-ni-ên 6:10;).  

Rơm rạ  

"Còn rơm rạ thì ( Ngài) đốt trong lửa chẳng hề tắt." ( Ma-thi-ơ 3:12;). 

"Kẻ ác...nhƣ rơm trƣớc gió, nhƣ trấu bị bão cất đi." ( Gióp 21:17, 18). 

"Kẻ ác... khác nào rơm-rác gió thổi bay đi." (Thi Tv 1:4).  

Sa ngã  

"Thật, dân Ta quyết ý trái bỏ Ta." (OsHs 11:7). 

"Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì phải ném ra ngoài, cũng nhƣ nhánh nho; nhánh 

khô đi, ngƣời ta lƣợm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy." (GiGa 15:6). 

"Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ 

Đức Chúa Trời hằng sống chăng,... hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ 

dành mà cứng lòng... Chúng ta đã đƣợc dự phần với Đấng Christ, Miễn Là giữ 

lòng tin... cho vững bền đến cuối cùng." (HeDt 3:12-14). 

"Chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 

mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, 

thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đƣờng 

công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không 

biết là hơn." (IIPhi 2Pr 2:20, 21). 

"Ai tƣởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã." (ICo1Cr 10:12). 
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"Hãy chú ý cho chắc về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình... Phải thêm cho đức tin 

mình sự nhơn đức,... sự học thức,... sự tiết độ,... sự nhịn nhục,... sự tin kính,... tình 

yêu thƣơng anh em,... lòng yêu mến... Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã." 

(IIPhi 2Pr 1:5-10). 

"Những kẻ đã đƣợc soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về 

Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại 

vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa." (HeDt 6:4-6).  

Sa-tan  

"Quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi." (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:18;). "Mƣu kế của ma quỉ." 

(Eph Ep 6:11). 

"Bẫy ma quỉ." (ITi1Tm 3:7). 

"Vua chúa của thế gian nầy." (GiGa 12:31). 

"Vua cầm quyền chốn không trung." (Eph Ep 2:2). 

"Đức Chúa Jêsus... chịu ma quỉ cám dỗ." (Mat Mt 4:1). 

"Chúng ta chẳng phải là không biết mƣu chƣớc của nó (Sa-tan)." (IICo 2Cr 2:11). 

"Quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng." (IICo 2Cr 11:14). 

"Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em." (Gia Gc 4:7). 

"Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ." (Mat Mt 13:39). 

"Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, nhƣ sƣ tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, 

tìm kiếm ngƣời nào nó có thể nuốt đƣợc." (IPhi 1Pr IPhi5:8). 

"Lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó." (Mat Mt 25:41).  

Sách Sự Sống  

"Có tên những ngƣời đó biên vào Sách Sự Sống rồi." (Phi Pl 4:3). 

"Nƣớc mắt tôi há chẳng đƣợc ghi vào sổ Chúa sao?" (Thi Tv 56:8). 

"Hãy mừng vì tên các ngƣơi đã ghi trên Thiên đàng ." (LuLc 10:20). 

"Kẻ nào thắng... Ta sẽ không xóa tên ngƣời khỏi Sách Sự Sống." (KhKh 3:5). 

"Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trƣớc khi chƣa có một ngày trong 

các ngày ấy." (Thi Tv 139:16). 

"Trong kỳ đó,... đến kỳ cuối cùng,... trong vòng dân ngƣơi, kẻ nào đƣợc ghi trong 

Quyển Sách kia thì sẽ đƣợc cứu." (DaDn 12:1, 4). 

"Kẻ ô uế... không hề đƣợc vào Thành, nhƣng chỉ có những kẻ đã biên tên trong 

Sách Sự Sống của Chiên Con." (KhKh 21:27). 

"Một sách để ghi nhớ đƣợc chép trƣớc mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức 

Giê-hô-va và tƣởng đến Danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy 

sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta làm." (Ma-la-chi 3:16, 

17). 

"Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trƣớc Tòa, và các sách thì mở ra. 
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Cũng có một Quyển Sách khác nữa, là Sách Sự Sống; những kẻ chết bị xử đoán... 

cứ nhƣ lời đã biên trong những sách ấy... Kẻ nào không đƣợc biên vào Sách Sự 

Sống đều bị ném xuống hồ lửa." (KhKh 20:12, 15).  

Sẵn sàng  

"Các ngƣơi... hãy chực cho sẵn." (Mat Mt 24:44). 

"Tôi sẵn lòng... vì Danh Đức Chúa Jêsus chịu chết." (Cong Cv 21:13). 

"Kẻ nào chực sẵn, thì đi... vào tiệc cƣới, và cửa đóng lại." (Mat Mt 25:10).  

Siêng năng  

"Hãy siêng năng mà chớ làm biếng." (RoRm 12:11). 

"Tôi phải lo việc Cha tôi." (LuLc 2:49). 

"Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình." (ITe1Tx 4:11). 

"Đức Chúa Trời... là Đấng hay thƣởng cho kẻ siêng năng tìm kiếm Ngài." (HeDt 

11:6 -- theo nguyên văn). 

"Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình." (IIPhi 2Pr 1:10). 

"Mọi việc tay ngƣơi làm đƣợc, hãy làm hết sức mình." (Truyền đạo 9:10;). 

"Con có thấy ngƣời nào siêng năng trong công việc mình chăng? Ngƣời ấy hẳn sẽ 

đứng ở trƣớc mặt các vua." (ChCn 22:29). 

"Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy..., khá làm cho cần mẫn." (Exo Er 

7:23). 

"Trong các việc ngƣời làm,... thì ngƣời hết lòng mà làm, và đƣợc hanh thông." 

(IISu 2Sb 31:21). 

"Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng 

chỗ trách đƣợc." (IIPhi 2Pr 3:14).  

Sống  

"Những kẻ chết của Ngài sẽ sống." (EsIs 26:19). 

"Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhƣng đƣợc sống." (Thi Tv 118:17). 

"Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngƣơi sẽ sống!" (AmAm 5:4). 

"Hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngƣơi đƣợc sống." (EsIs 55:3). 

"Vì Ta sống, thì các ngƣơi cũng sẽ sống." (GiGa 14:19). 

"Tôi biết rằng, Đấng Cứu chuộc tôi vẫn sống." (Giop G 19:25). 

"Hãy gìn giữ mạng lịnh Ta, thì con sẽ đƣợc sống." (ChCn 4:4). 

"Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy." (HeDt 7:25). 

"Hãy trở lại,... các ngƣơi hãy xây lại, mà đƣợc sống!" (Exe Ed 18:30, 32). 

"Hỡi các ngƣời tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngƣơi đƣợc sống!" (Thi 

Tv 69:32). 

"Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngƣơi đƣợc sống." (AmAm 
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5:14). 

"Chúng tôi... nhờ quyền phép Đức Chúa Trời, thì cũng sẽ sống với Ngài." (IICo 

2Cr 13:4). 

"Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật... đều sẽ đƣợc sống." (Exe Ed 47:9). 

"Những ngƣời tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; nguyện lòng các ngƣơi đƣợc 

sống đời đời!" (Thi Tv 22:26). 

"Những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ đƣợc 

sống." (GiGa 5:25). 

"Ngƣời ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng 

Đức Chúa Trời." (Mat Mt 4:4).  

Sống trong sạch  

"Xin hãy rửa tôi cho sạch hết gian ác." (Thi Tv 51:4). 

"Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình." (Gia Gc 4:8). 

"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch." (Thi Tv 

51:10). 

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết." (Thi Tv 19:12). 

"Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trƣớc mắt Ta." (EsIs 

1:16). 

"Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh." 

(IICo 2Cr 7:1). 

"Ngƣời trẻ tuổi phải làm sao cho đƣờng lối mình đƣợc trong sạch? Phải cẩn thận 

theo Lời Chúa." (Thi Tv 119:9). 

"Ai sẽ đƣợc đứng nỗi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là ngƣời có tay trong sạch và 

lòng thanh khiết." (Thi Tv 24:3, 4). 

"Nếu chúng ta đi trong sự sáng,... thì... Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm 

sạch mọi tội chúng ta." (IGi1Ga 1:7).  

Sốt sắng  

"Lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời." (RoRm 10:2). 

"Lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va." (II Các Vua 10:16;). 

"Sự sốt sắng về Nhà Chúa." (GiGa 2:17). 

"Sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi." (GaGl 1:14). 

"Có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình." (Dan Ds 25:13). 

"Có lòng sốt sắng về các việc lành." (Tit Tt 2:14). 

"Nôn nả ƣớc ao các sự ban cho thiêng liêng." (ICo1Cr 14:12). 

"Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm." (GaGl 4:18).  

Sợ hãi  
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"Hãy yên lòng; Ta đây, đừng sợ chi." (Mac Mc 6:50). 

"Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." (Mac Mc 5:36). 

"Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa." (NeNe 4:14). 

"Chớ sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi... ở cùng ngƣơi." (PhuDnl 20:1).  

Sự chết  

"Ngƣơi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngƣơi." (AmAm 4:12). 

"Cái nọc sự chết là tội lỗi." (ICo1Cr 15:56). 

"Tiền công của tội lỗi là sự chết." (RoRm 6:23). 

"Ngƣời đi đến nơi ở đời đời của mình." (Truyền đạo 12:5;). 

"Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi!" (Cong Cv 7:59). 

"Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết." (Exe Ed 18:4). 

"Kỳ qua đời của ta gần rồi." (IITi 2Tm 4:6). 

"Tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm nầy." (IIPhi 2Pr 1:14). 

"Hôm nay ngƣơi sẽ đƣợc ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi." (LuLc 23:43). 

"Phƣớc thay cho những ngƣời chết, là ngƣời chết trong Chúa." (KhKh 14:13). 

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!" (LuLc 23:46). 

"Ngƣơi là bụi, ngƣơi sẽ trở về bụi." (SaSt 3:19). 

"Nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ." (GiGa 8:51). 

"Sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy... Đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn." (Phi 

Pl 1:21, 23). 

"Ngƣời nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham." (LuLc 16:22). 

"Bụi tro trở vào đất y nhƣ nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là 

Đấng đã ban nó." (Truyền đạo 12:7;). 

"Cứu Chúa chúng ta... đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự 

không hề chết ra cho rõ ràng." (IITi 2Tm 1:10). 

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng 

tôi." (Thi Tv 23:4). 

"Đức Chúa Jêsus... có phần về huyết và thịt,... hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà 

phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi ngƣời vì sự sợ 

chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." (HeDt 2:14, 15). 

"Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết... Khi nào thể hay hƣ nát nầy mặc lấy 

sự không hay hƣ nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì đƣợc ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, 

sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?... Tạ ơn Đức Chúa 

Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (ICo1Cr 

15:26, 54, 55, 57). 

(Xem thêm ở các mục: "Sự sống, " -- "Sự sống đời đời, " -- "Thiên đàng, " -- "Địa 

ngục, " -- "Sự sống lại của kẻ chết. ")  
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Sự cứu giúp từ thiên thƣợng  

"Chúa là sự tiếp trợ tôi." (Thi Tv 40:17). 

"Đức Chúa Trời có quyền giúp." (IISu 2Sb 25:8.) 

"Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 121:2). 

"Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ." (ISa1Sm 7:12). 

"Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu-đuối chúng ta." (RoRm 8:26). 

"Sự tiếp-trợ chúng tôi ở trong Danh Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 124:8). 

"Đức Chúa Trời... sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân." (Thi Tv 46:1). 

"Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp-trợ... của chúng tôi." 

Thi Thiên 33:20;). 

"Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ,... bởi vì họ đã nƣơng náu mình nơi Ngài." 

(Thi Tv 37:40). 

"Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Tv 27:1). 

"Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Ngƣời đời làm chi tôi đƣợc?" (HeDt 13:6). 

"Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta,... vậy, ta làm cho mặt ta cứng nhƣ đá." (EsIs 50:7). 

"Với ngƣời ( vua A-si-ri) chỉ một cánh tay xác thịt; còn với chúng ta có Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời của chúng ta." (IISu 2Sb 32:8).  

Sự sáng  

"Đức Giê-hô-va là Ánh Sáng... tôi." (Thi Tv 27:1). 

"Ta là Sự Sáng của thế gian." (GiGa 8:12). 

"Anh em đều là con của sự sáng." (ITe1Tx 5:5). 

"Các ngƣơi là sự sáng của thế gian." (Mat Mt 5:14). 

"Sự sáng mặt Ngài." (Thi Tv 4:6). 

"Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì Sự Sáng ngƣơi đã đến." (EsIs 60:1). 

"Lời Chúa là... ánh sáng cho đƣờng lối tôi." (Thi Tv 119:105). 

"Chúng ta hãy bƣớc đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va." (EsIs 2:5). 

"Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho." (Thi Tv 119:130). 

"Chiên Con là Ngọn Đèn (Sự Sáng) của Thành." (KhKh 21:23). 

"Đức Giê-hô-va sẽ là Sự Sáng đời đời cho ngƣơi." (EsIs 60:20). 

"Chúa... ở nơi sự sáng không thể đến gần đƣợc." (ITi1Tm 6:16). 

"Con đƣờng ngƣời công bình giống nhƣ sự sáng chiếu rạng." (ChCn 4:18). 

"Đức Chúa Trời là Sự Sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu." (IGi1Ga 1:5).  

Sự sống  

"Chúa của sự sống." (Cong Cv 3:15). 

"Đấng Christ là Sự Sống của anh em." (CoCl 3:4). 

"Ta là Bánh của Sự Sống." (GiGa 6:35). 

"Sống trong đời mới (hoặc sự sống mới)." (RoRm 6:4). 
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"Quyền phép của sự sống chẳng hay hƣ hay hết." (HeDt 7:16). 

"Sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi." (IICo 2Cr 5:4). 

"Giữ lấy Đạo (Lời) sự sống." (Phi Pl 2:15). 

"Ta là Sự Sống lại và Sự Sống." (GiGa 11:25). 

"Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời." (CoCl 3:3). 

"Ta là Đƣờng Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống." (GiGa 14:6). 

"Lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ." (IITi 2Tm 1:1). 

"Chúa đã cho tôi biết đƣờng sự sống." (Cong Cv 2:28). 

"Các ngƣơi chẳng muốn đến cùng Ta để đƣợc sự sống!" (GiGa 5:40). 

"Ai tin Con, thì đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 3:36). 

"Những lời Ta phán cùng các ngƣơi đều là... sự sống." (GiGa 6:63). 

"Trong Ngài có SỰ SỐNG, SỰ SỐNG là sự sáng của loài ngƣời." (GiGa 1:4). 

"Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nƣớc sự sống cách nhƣng không." (KhKh 22:17). 

"Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống." (KhKh 2:7). 

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngƣơi mũ triều thiên của sự 

sống." (KhKh 2:10). 

"Ai có Đức Chúa Con, thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời, thì không 

có sự sống." (IGi1Ga 5:12). 

"Chăm về xác thịt, sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và 

bình an." (RoRm 8:6). 

"Kẻ nào khát, Ta sẽ lấy nƣớc suối sự sống mà ban cho nhƣng không." (KhKh 

21:6). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và 

sự không hề chết ra cho rõ ràng." (IITi 2Tm 1:10). 

"Phƣớc thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi Cây Sự Sống!" 

(Khải- huyền 22:14;). 

"Các việc nầy đã chép, để cho các ngƣơi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, 

tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngƣơi tin, thì nhờ Danh Ngài mà đƣợc sự 

sống." (GiGa 20:31). 

"Phƣớc cho ngƣời bị cám dỗ! Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão 

triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (Gia Gc 

1:12). 

"Đấng Christ là Sự Sống của tôi." (Phi Pl 1:21).  

Sự sống dƣ dật  

"Dƣ dật sự trông cậy." (RoRm 15:13). 

"Trổi hơn về đức tin." (IICo 2Cr 8:7). 

"Đầy lòng yêu thƣơng đối với nhau." (ITe1Tx 3:12). 

"Hãy làm công việc Chúa cách dƣ dật luôn." (ICo1Cr 15:58). 

"Ân điển của Chúa dƣ dật." (ITi1Tm 1:14). 
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"Ngài lấy lòng thƣơng xót cả thể." (IPhi 1Pr IPhi1:3). 

"Đƣợc cho vào cách rộng rãi trong Nƣớc đời đời." (IIPhi 2Pr 1:11). 

"Ta đã đến, hầu cho chiên đƣợc sự sống, và đƣợc sự sống dƣ dật." (GiGa 10:10).  

Sự sống đời đời  

"Trông cậy sự sống đời đời." (Tit Tt 1:2). 

"Bắt lấy sự sống đời đời." (ITi1Tm 6:12). 

"Lấy... sự sống đời đời làm cuối cùng." (RoRm 6:22). 

"Quyền phép của sự sống chẳng hay hƣ hay hết." (HeDt 7:16). 

"Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời." (RoRm 6:23). 

"Lời... Ngài đã hứa..., ấy là sự sống đời đời." (IGi1Ga 2:25). 

"Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (Thi Tv 23:6). 

"Hễ ai tin Ta, thì đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 6:47). 

"Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con 

Ngài." (IGi1Ga 5:11). 

"Kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời." (GaGl 6:8). 

"Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hƣ nát, nhƣng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời 

đời." (GiGa 6:27). 

"Ai nghe lời Ta, mà tin Đấng đã sai Ta, thì đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 5:24). 

"Chiên Ta nghe tiếng Ta... Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao 

giờ." (GiGa 10:27, 28). 

"Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thƣơng xót của 

Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho đƣợc sự sống đời đời." (Giu-đe 21). 

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời 

đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời." (IGi1Ga 5:13). 

"Đức Chúa Trời yêu thƣơng thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho 

hễ ai tin Con ấy không bị hƣ mất mà đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 3:16). 

"Đây là ý muốn của Cha Ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì đƣợc sự sống đời 

đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt." (GiGa 6:40). 

"Phàm ai... uống nƣớc Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nƣớc Ta cho sẽ thành một 

mạch nƣớc trong ngƣời đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." (GiGa 4:13, 14). 

"Quả thật, Ta nói cùng các ngƣơi, chẳng một ngƣời nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ 

nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh đƣợc đƣơng 

bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, 

đất ruộng, với sự bắt bớ, và Sự Sống Đời Đời trong đời sau." (Mac Mc 10:29, 30). 

(Cũng xem các mục: "Sự chết, " -- "Sự sống lại của kẻ chết, " -- "Thiên đàng. ")  

Sự sống lại của kẻ chết  

"Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt." (GiGa 6:40). 
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"Sẽ có sự sống lại của ngƣời công bình và không công bình." (Cong Cv 24:15). 

"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để đƣợc sự sống đời đời, kẻ thì để 

chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời." (DaDn 12:2). 

"Tôi cứ làm một điều... Tôi nhắm mục đích mà chạy,... cho đến nỗi tôi đƣợc biết 

Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài,... mong cho tôi đƣợc đến sự sống lại từ 

trong kẻ chết." (Phi Pl 3:10-14). 

"Giờ đến, khi mọi ngƣời ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành 

thì sống lại để đƣợc sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán." (GiGa 5:28, 

29). 

"Tôi thấy một Tòa lớn và trắng... Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ, đứng trƣớc 

Tòa... Biển đem trả những kẻ chết mình chứa; sự chết và Âm phủ cũng đem trả 

những ngƣời chết mình có... Các sách thì mở ra... Mỗi ngƣời trong bọn đó bị xử 

đoán tùy công việc mình làm." (KhKh 20:11-13). 

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 

thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kể chết trong Đấng 

Christ sẽ sống lại trƣớc hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau 

đều đƣợc cất lên với những ngƣời ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp 

Chúa; nhƣ vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (ITe1Tx 4:16, 17). 

"Sự sống lại của kẻ chết cũng nhƣ vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hƣ nát, mà sống 

lại là không hay hƣ nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, 

mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. 

Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng... Chúng ta đã mang ảnh 

tƣợng của ngƣời thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tƣợng của Ngƣời 

thuộc về trời... Chúng ta không ngủ hết, nhƣng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây 

phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, đƣợc 

không hay hƣ nát." (ICo1Cr 15:42-44, 49, 51-52). 

(Xem thêm các mục: "Sự chết, " - "Sự sống đời đời, " - "Thiên đàng, " - "Địa ngục. 

")  

Sửa phạt  

"Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu." (HeDt 12:6). 

"Phàm những kẻ Ta yêu, thì Ta quở trách, sửa phạt." (KhKh 3:19). 

"Chúng ta... bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án." (ICo1Cr 11:32). 

"Ngƣời mà Đức Chúa Trời quở trách, lấy làm phƣớc thay! Vậy, chớ khinh sự sửa 

phạt của Đấng Toàn năng." (Giop G 5:17). 

"Nếu anh em đƣợc khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con 

ngoại tình, chớ không phải con thật." (HeDt 12:8). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, phƣớc cho ngƣời nào Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài 

cho, để ban cho ngƣời ấy đƣợc an nghỉ trong ngày hoạn nạn!" (Thi Tv 94:12, 13). 

"Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi nhƣ một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui 
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mừng; nhƣng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu 

luyện tập nhƣ vậy..., để khiến chúng ta đƣợc dự phần trong sự thánh khiết Ngài." 

(HeDt 12:11, 10). 

(Cũng xem các mục: "Hoạn nạn, " -- "Bắt bớ, " -- "Buồn khổ, " -- "Nƣớc mắt, " -- 

"Đau khổ, " -- "Thử thách, " -- "Khổ nạn, " -- "Khốn khó. ")  

Tái sanh (sanh lại)  

"Các ngƣơi phải sanh lại." (GiGa 3:7). 

"Nếu một ngƣời chẳng sanh lại, thì không thể thấy đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời." 

(GiGa 3:3). 

"Anh em đã đƣợc lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hƣ nát, nhƣng bởi... Lời hằng 

sống và bền vững của Đức Chúa Trời." (IPhi 1Pr IPhi1:23). 

"Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (GiGa 

3:6). 

"Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là ngƣời dựng nên mới; những sự cũ đã qua 

đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới." (IICo 2Cr 5:17).  

Tâm trí  

"Có ai hai lòng (tâm trí), hãy làm sạch lòng đi." (Gia Gc 4:8). 

"Hắn tƣởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (ChCn 23:7). 

"Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí ( nguyên văn) mình." (RoRm 12:2). 

"Ngƣời nào để trí mình nƣơng dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ ngƣời trong sự 

bình yên trọn vẹn." (EsIs 26:3).  

Tha thứ  

"Hãy tha thứ, ngƣời sẽ tha thứ mình." (LuLc 6:37). 

"Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!" (Cong Cv 7:60). 

"Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, nhƣ chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng 

chúng tôi." (Mat Mt 6:12). 

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (LuLc 23:34). 

"Tội lỗi đờn bà nầy nhiều lắm, đã đƣợc tha hết, vì ngƣời đã yêu mến nhiều." (LuLc 

7:47). 

"Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời,... hãy nhƣờng nhịn nhau và tha thứ 

nhau." (CoCl 3:12, 13). 

"Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thƣơng xót, tha thứ nhau nhƣ Đức 

Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." (Eph Ep 4:32). 

"Nếu chúng ta xƣng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình, để tha tội cho chúng 

ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (IGi1Ga 1:9). 

"Thƣa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải 
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đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngƣơi rằng đến bảy lần đâu, 

nhƣng đến bảy mƣơi lần bảy." (Mat Mt 18:21, 22). 

"Nếu các ngƣơi tha lỗi cho ngƣời ta, thì Cha các ngƣơi ở trên trời cũng sẽ tha thứ 

các ngƣơi. Song nếu không tha lỗi cho ngƣời ta, thì Cha các ngƣơi cũng sẽ không 

tha lỗi cho các ngƣơi." (Mat Mt 6:14, 15). 

"Kẻ ác khá bỏ đƣờng mình, ngƣời bất nghĩa khá bỏ các ý tƣởng; hãy trở lại cùng 

Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thƣơng xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì 

Ngài tha thứ dồi dào." (EsIs 55:7). 

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng 

Danh Thánh của Ngài!... Ngài tha thứ các tội ác ngƣơi... Phƣơng đông xa cách 

phƣơng tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy 

nhiêu." (Thi Tv 103:1, 3, 12).  

Thái độ khi cầu nguyện  

"Khi các ngƣơi đứng cầu nguyện,... hãy tha thứ." (Mac Mc 11:25). 

"Ngài (Đức Chúa Jêsus)... quì xuống mà cầu nguyện." (LuLc 22:41). 

"Ngài (Đức Chúa Jêsus)... sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện." (Mat Mt 26:39). 

"Ngài (Đức Chúa Jêsus)... sấp mình xuống đất mà cầu nguyện." (Mac Mc 14:35). 

"Đức Chúa Jêsus... ngƣớc mắt lên trời mà rằng: Thƣa Cha." (GiGa 17:1).  

 

Tham tiền (hà tiện)  

"Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết." (LuLc 12:15). 

"Chớ tham tiền." (HeDt 13:5). 

"Tham lam chẳng khác gì thờ hình tƣợng." (CoCl 3:5). 

"Kẻ hà tiện... chẳng hƣởng đƣợc Nƣớc Đức Chúa Trời đâu." (ICo1Cr 6:10). 

"Ngƣơi chớ tham... vật chi, thuộc về kẻ lân cận ngƣơi." (XuXh 20:17).  

Thánh khiết  

"Lạy Cha Thánh." (GiGa 17:11). 

"Các thiên sứ thánh." (Mat Mt 25:31). 

"Hội Thánh." (Eph Ep 5:27). 

"Các thánh tiên tri." (IIPhi 2Pr 3:2). 

"Anh em thánh." (HeDt 3:1). 

"Kinh Thánh." (IITi 2Tm 3:15). 

"Lời răn (điều răn) thánh." (IIPhi 2Pr 2:21). 

"Thái độ (nên dịch là: hạnh kiểm) hiệp với sự thánh." (Tit Tt 2:3). 

"Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài." (Thi Tv 108:7). 

"Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là ngƣời thánh và rất yêu dấu của 
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Ngài." (CoCl 3:12). 

"Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!" (KhKh 22:21). 

"Ngài đã chọn chúng ta... đặng làm nên thánh, không chỗ trách đƣợc." (Eph Ep 

1:4). 

"Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài." (EsIs 52:10). 

"Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài." (Thi Tv 47:8). 

"Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 29:2). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va!... ai giống nhƣ Ngài? Trong sự thánh khiết, ai đƣợc vinh hiển 

nhƣ Ngài?" (XuXh 15:11). 

"Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, 

trƣớc đã có, nay hiện có, sau còn đến!" (KhKh 4:8). 

"Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! khắp đất đầy dẫy 

sự vinh hiển Ngài." (EsIs 6:3). 

"Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh." (IITi 2Tm 

1:9). 

"Hãy... tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh, thì chẳng ai đƣợc thấy Đức 

Chúa Trời." (HeDt 12:14). 

"Hầu cho lòng anh em đƣợc vững vàng và thánh sạch, không trách đƣợc trƣớc mặt 

Đức Chúa Trời." (ITe1Tx 3:13). 

"Anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng:Hãy nên 

thánh, vì Ta là thánh." (IPhi 1Pr IPhi1:15, 16). 

"Đức Chúa Trời... sửa phạt, để khiến chúng ta đƣợc dự phần trong sự thánh khiết 

Ngài." (HeDt 12:10). 

"Chúng tôi... lấy sự thánh khiết... mà hầu việc Ngài trọn đời mình." (LuLc 1:74, 

75). 

"Tại đó, sẽ có một đƣờng cái,.. gọi là đƣờng thánh." (EsIs 35:8). 

"Đã đƣợc buông tha khỏi tội lỗi,... thì anh em đƣợc lấy sự nên thánh làm kết quả, 

và sự sống đời đời làm cuối cùng." (RoRm 6:22). 

"Phải... mặc lấy ngƣời mới, tức là ngƣời đã đƣợc dựng nên giống nhƣ Đức Chúa 

Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." (Eph Ep 4:24). 

"Đặng làm cho anh em đứng trƣớc mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không 

chỗ trách đƣợc." (CoCl 1:22). 

"Hỡi anh em, tôi lấy sự thƣơng xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân 

thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời." (RoRm 12:1). 

"Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn 

ở của mình là dƣờng nào." (IIPhi 2Pr 3:11).  

Thập tự giá  

"Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự... là quyền phép của 

Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời." (ICo1Cr 1:23, 24). 
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"Còn nhƣ tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Đức Chúa 

Jêsus Christ chúng ta." (GaGl 6:14). 

"Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa 

Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự." (ICo1Cr 

2:2). 

"Lời giảng về Thập tự giá, thì những ngƣời hƣ mất cho là điên dại; song về phần 

chúng ta, là kẻ đƣợc cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời." 

(ICo1Cr 1:18). 

"Đức Chúa Jêsus... vì sự vui mừng đã đặt trƣớc mặt mình, chịu lấy Thập tự giá." 

(HeDt 12:2).  

Thật thà  

"Hãy bƣớc đi cách hẳn hoi (thật thà)." (RoRm 13:13). 

"Lòng thật thà, tử tế." (LuLc 8:15). 

"Chớ cƣớp giựt của... kẻ lân cận mình." (LeLv 19:13). 

"Phải chăm tìm điều (lƣơng-) thiện trƣớc mặt mọi ngƣời." (RoRm 12:17). 

"Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em... làm điều (lƣơng-) thiện." (IICo 

2Cr 13:7). 

"Để chúng ta đƣợc lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh, yên 

ổn."(ITi1Tm 2:2). 

"Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình,... hầu cho ăn ở với ngƣời 

ngoại cách ngay thẳng (lƣơng thiện)." (ITe1Tx 4:11, 12).  

Thiên cơ  

"Lòng ngƣời toan định đƣờng lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bƣớc của 

ngƣời." (ChCn 16:9). 

"Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời." (RoRm 8:28). 

"Ví không theo ý muốn Cha các ngƣơi, thì chẳng hề một con (chim sẻ) nào rơi 

xuống đất. Tóc trên đầu các ngƣơi cũng đã đếm hết rồi." (Mat Mt 10:29, 30).  

Thiên sứ  

"Có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt." (Cong Cv 12:23). 

"Thiên sứ trƣớc mặt Ngài đã cứu họ rồi." (EsIs 63:9). 

"Có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp." (Cong Cv 8:26). 

"Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn." (SaSt 48:16). 

"Có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám." (Cong Cv 5:19). 

"Có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài." (Mat Mt 4:11). 

"Xe của Đức Chúa Trời... từng ngàn trên từng ngàn thiên sứ." (Thi Tv 68:17 -- 

theo nguyên văn). 
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"Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên... tới cùng... Ma-ri." (LuLc 1:26, 27). 

"Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta." (Cong Cv 12:11). 

"Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra cùng Xa-cha-ri." (LuLc 1:11, 19). 

"Gia-cốp cứ đi đƣờng, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp ngƣời." (SaSt 32:1). 

"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài." (Thi Tv 

34:7). 

"Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngƣơi trong các đƣờng lối ngƣơi." 

(Thi Tv 91:11). 

"Đức Giê-hô-va sai... một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô." (Dan Ds 

20:16). 

"Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ." (Mat Mt 1339). 

"Con ngƣời ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh." (Mat Mt 

25:31). 

"Trƣớc mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời..., sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn." 

(LuLc 15:10). 

"Các thiên sứ của chúng nó (con trẻ) trên trời thƣờng thấy mặt Cha Ta." (Mat Mt 

1810). 

"Ngƣời nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham." (LuLc 16:22). 

"Ngƣơi tƣởng Ta không có thể xin Cha Ta lập tức cho Ta hơn mƣời hai đạo thiên 

sứ sao?" (Mat Mt 26:53). 

"Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn 

lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời." (II Tê-sa-lô-ni-ca 

1:7, 8). 

"Gia-cốp... chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dƣới đất, đầu đến tận trời, các 

thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó." (SaSt 28:12). 

"Các ngƣơi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con 

ngƣời." (GiGa 1:51). 

"Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài." (LuLc 

22:43). 

"Có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên." (Mat 

Mt 28:2). 

"Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sƣ tử, nên chúng nó 

không làm hại chi đến tôi." (DaDn 6:22). 

"Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ 

Ngài nhờ cậy Ngài." (DaDn 3:28). 

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 

thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống." (ITe1Tx 4:16). 

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã đƣợc 

lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phƣơng, từ cuối phƣơng trời nầy cho đến tận 

phƣơng kia." (Mat Mt 24:31). 
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"Đức Giê-hô-va, là Đấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngƣơi, làm cho thành 

công việc ngƣơi đi." (SaSt 24:40). 

"Đây nầy, Ta sai một thiên sứ đi trƣớc mặt ngƣơi, đặng phù hộ ngƣơi trong lúc đi 

đƣờng, và đƣa ngƣơi vào nơi Ta đã dự bị." (XuXh 23:20). 

"Ai xƣng Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì Con ngƣời cũng sẽ xƣng họ trƣớc mặt thiên sứ 

của Đức Chúa Trời. Nhƣng ai chối Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trƣớc 

mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời." (LuLc 12:8, 9). 

"Con ngƣời sẽ sai các thiên sứ Ngài... chia kẻ ác với ngƣời công bình ra, ném 

những kẻ ác vào lò lửa." (Mat Mt 13:14, 49, 50). 

"Anh em đã tới gần... Thành của Đức Chúa Trời hằng sống... gần muôn vàn thiên 

sứ nhóm lại." (HeDt 12:22). 

"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã đƣợc sai 

xuống để giúp việc những ngƣời sẽ hƣởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" (HeDt 

1:14).  

Thỏa lòng  

"Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi." (HeDt 13:5). 

"Miễn là đủ ăn, đủ mặc, thì phải thỏa lòng." (ITi1Tm 6:8). 

"Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy." (Phi Pl 4:11). 

"Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem 

gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi đƣợc." (ITi1Tm 6:6, 7).  

Thông công  

"Thông công với... Đức Chúa Jêsus Christ." (ICo1Cr 1:9). 

"Thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành." (Phi Pl 1:5). 

"Giao thông với Đức Chúa Cha." (IGi1Ga 1:3). 

"Thông công thƣơng khó của Ngài." (Phi Pl 3:10).  

Thờ lạy  

"Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy." (Thi Tv 95:6). 

"Sau-lơ sấp thờ lạy Đức Giê-hô-va." (ISa1Sm 15:31). 

"Mẹ con đều thờ lạy tại đó, trƣớc mặt Đức Giê-hô-va." (ISa1Sm 1:28). 

"Đức Giê-hô-va là Đấng... các ngƣơi phải kính sợ, thờ lạy." (II Các Vua 17:36;). 

"Ngài là Chúa con; hãy tôn kính Ngài." (Thi Tv 45:11). 

"Khá... đến đặng thờ lạy trong Nhà Đức Giê-hô-va." (Gie Gr 26:2). 

"Ngƣơi phải thờ phƣợng Chúa, là Đức Chúa Trời ngƣơi." (Mat Mt 4:10). 

"Hết thảy thiên sứ đứng... và thờ lạy." (KhKh 7:11). 

"Cả Hội Chúng thờ lạy." (IISu 2Sb 29:28). 

"Chúng bèn Hát Ngợi Khen cách vui mừng, rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy." (IISu 
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2Sb 29:30). 

"Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 96:9). 

"Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy." (XuXh 12:28). 

"Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và thờ lạy trƣớc bệ chơn Ngài." 

(Thi Tv 99:5). 

"Đa-vít... đi vào Đền của Đức Giê-hô-va và thờ lạy." (IISa 2Sm 12:20). 

"Cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa, và hát ngợi khen Ngài." (Thi Tv 66:4). 

"Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lạy trƣớc bệ chơn Ngài." (Thi Tv 132:7). 

"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ 

lạy." (GiGa 4:24). 

" Cả Hội Chúng bèn chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời... cúi đầu xuống mà thờ 

lạy." (ISu1Sb 29:20). 

(Cũng xem các mục: "Ngợi khen, " - "Ca hát, " - "Cảm tạ. ")  

Thờ lạy hình tƣợng  

"Hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tƣợng." (ICo1Cr 10:14). 

"Thờ hình tƣợng đáng gớm ghiếc." (IPhi 1Pr IPhi4:3). 

"Hãy giữ mình về hình tƣợng!" (IGi1Ga 5:21). 

"Ép-ra-im sa mê thần tƣợng, hãy để mặc nó!" (OsHs 4:17). 

"Ngƣơi chớ làm Tƣợng Chạm cho mình... ngƣơi Chớ Quì Lạy trƣớc hình tƣợng 

đó." (XuXh 20:4, 5). 

"Kẻ thờ hình tƣợng... phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng 

bừng." (KhKh 21:8).  

Thử thách  

"Đức Chúa Trời... dò xét lòng chúng tôi." (ITe1Tx 2:4). 

"Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ ngƣời (Ê-xê-chia) đặng thử ngƣời." (IISu 2Sb 32:31). 

"Đức Giê-hô-va thử ngƣời công bình." (Thi Tv 11:5). 

"Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng." (IPhi 1Pr IPhi1:7). 

"Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra nhƣ vàng." (Giop G 23:10). 

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngƣơi thử các ngƣơi... hầu về sau làm ơn cho 

ngƣơi." (PhuDnl 13:3; 8:16;). 

"Loài ngƣời là gì mà Chúa... lƣu ý đến ngƣời... và thử thách ngƣời mỗi lúc mỗi 

khi?" (Giop G 7:17, 18). 

"Ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngƣơi vào ngục, hầu cho các ngƣơi bị thử 

thách... Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngƣơi mũ triều thiên của 

sự sống." (KhKh 2:10).  

Tìm kiếm Đức Chúa Trời  
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"Hãy tìm, sẽ gặp." (Mat Mt 7:7). 

"Trƣớc hết, hãy tìm kiếm Nƣớc Đức Chúa Trời." (Mat Mt 6:33). 

"Hãy tìm các sự ở trên trời." (CoCl 3:1). 

"Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa." (Thi Tv 63:1). 

"Giô-sa-phát... hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va." (IISu 2Sb 22:9) 

"Hãy hết lòng, hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngƣơi." (ISu1Sb 

22:19). 

"Ô-xia... tìm kiếm bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho ngƣời đặng may mắn bấy 

lâu." (IISu 2Sb 26:6). 

"Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn." 

(ISu1Sb 16:11). 

"Ngƣơi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm 

cầu Ngài, thì mới gặp." (PhuDnl 4:29).  

Tin  

"Ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời." (Cong Cv 27:25). 

"Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." (Mac Mc 5:36). 

"Tôi nói vậy... hầu cho họ tin." (GiGa 11:42). 

"Hễ ai tin, thì đƣợc xƣng công bình." (Cong Cv 13:39). 

"Ta... biết ta đã tin Đấng nào." (IITi 2Tm 1:12). 

"Các ngƣơi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành." (Mac Mc 1:15). 

"Cho anh em, là kẻ đã tin, thì (Ngài) là Đá quí." (IPhi 1Pr IPhi2:7). 

"Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa." (GiGa 14:1). 

"Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi." (Mac Mc 9:24). 

"Chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài." (RoRm 6:8). 

"Các ngƣơi đƣợc biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa!" (EsIs 43:10). "Các 

nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin." (RoRm 11:20). 

"Ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt." (Mac Mc 16:16). 

"Ngài đẹp lòng ( theo nguyên văn)... cứu rỗi những ngƣời tin cậy." (ICo1Cr 1:21). 

"Ai tin Ta chẳng hề khát." (GiGa 6:35). 

"Chúa... tiêu diệt những kẻ không tin." (Giu-đe 5). 

"Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ đƣợc rỗi." (Mac Mc 16:16). 

"Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời." (Cong Cv 8:37). 

"Nếu các ngƣơi không tin, chắc sẽ không đứng vững đƣợc." (EsIs 7:9). 

"Ai tin Con, thì đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 3:36). 

"Ai sống và tin Ta, thì không hề chết." (GiGa 11:26). 

"Chúng ta... là kẻ giữ đức tin cho linh hồn đƣợc cứu rỗi." (HeDt 10:39). 

"Phƣớc cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (GiGa 20:29). 

"Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngƣơi... sẽ đƣợc cứu rỗi." (Cong Cv 16:31). 

"Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời." (IGi1Ga 5:1). 
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"Nếu các ngƣơi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngƣơi." 

(GiGa 8:24). 

"Xin Đức Chúa Trời... làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình 

an trong đức tin." (RoRm 15:13). 

"Nếu ngƣơi tin, thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (GiGa 11:40). 

"Quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dƣờng nào." (Eph Ep 

1:19). 

"Các ngƣơi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài." 

(GiGa 6:29). 

"Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho ngƣời." (RoRm 

4:3). 

"Chúng ta tin rằng, nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta đƣợc cứu." (Cong Cv 15:11). 

"Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngƣơi, hễ ai tin (nguyên văn là: tin Ta), thì 

đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 6:47). 

"Những ngƣời ấy không thể vào... sự yên nghỉ của Ngài... đƣợc vì cớ không tin." 

(HeDt 3:18, 19). 

"Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin." (Mat Mt 

13:58). 

"Hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin." (HeDt 3:12). 

"Những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ." (IICo 2Cr 4:4). 

"Ngƣời ta không thấy một vết tích nào trên ngƣời (Đa-ni-ên), bởi ngƣời đã nhờ cậy 

Đức Chúa Trời mình." (DaDn 6:23). 

"Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhƣng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách 

không xiết kể và vinh hiển." (IPhi 1Pr IPhi1:8). 

"Tin lành... là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin." (RoRm 1:16). 

"Nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến Danh Con Ngài, tức là Đức 

Chúa Jêsus Christ." (IGi1Ga 3:23). 

"Ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhƣng cơn thạnh nộ của Đức 

Chúa Trời vẫn ở trên ngƣời đó." (GiGa 3:36). 

"Kẻ chẳng tin,... phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng." 

(KhKh 21:8). 

"Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, 

là ban cho những kẻ tin Danh Ngài." (GiGa 1:12). 

"Chính Cha yêu thƣơng các ngƣơi, nhơn các ngƣơi... tin rằng Ta từ nơi Cha mà 

đến." (GiGa 16:27). 

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời 

đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời." (IGi1Ga 5:13). 

"Các việc nầy đã chép, để cho các ngƣơi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, 

tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngƣơi tin, thì nhờ Danh Ngài mà đƣợc sự 

sống." (GiGa 20:31). 
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"Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức 

Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm 

về Con Ngài." (IGi1Ga 5:10). 

"Nếu miệng ngƣơi xƣng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngƣơi tin rằng Đức Chúa Trời 

đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngƣơi sẽ đƣợc cứu; vì tin bởi trong lòng mà 

đƣợc sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà đƣợc sự cứu rỗi." (RoRm 10:9, 

10). 

(Xem thêm các mục: "Biết chắc, " -- "Đức tin, " -- "Tin cậy. ")  

Tin cậy  

"Tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 31:6). 

"Tôi tin cậy nơi Lời Chúa." (Thi Tv 119:42). 

"Khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn." (Thi Tv 62:8). 

"Hãy... để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 4:5). 

"Đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống." (ITi1Tm 4:10). 

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành." (Thi Tv 37:3). 

"Tôi nƣơng náu mình nơi Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 11:1). 

"Dƣới cánh Ngài, ngƣơi sẽ đƣợc nƣơng náu mình." (Thi Tv 91:4). 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nƣơng náu mình nơi Ngài." (Thi Tv 31:1). 

"Lòng ngƣời vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 112:7). 

"Ngài là cái thuẫn cho mọi ngƣời nƣơng náu mình nơi Ngài." (IISa 2Sm 22:31). 

"Đức Giê-hô-va... biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài." (NaNk 1:7). 

"Phàm ai nƣơng náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội." (Thi Tv 34:22). 

"Chúng tôi không cậy mình, nhƣng cậy Đức Chúa Trời." (IICo 2Cr 1:9). 

"Tôi nhờ cậy nơi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng." (Thi Tv 

52:8). 

"Đức Chúa Trời... giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài." (DaDn 3:28). 

"Dân Giu-đa đƣợc thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời." 

(IISử- ký 13:18;). 

"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì,... dầu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi 

Ngài." (Giop G 13:13, 15). 

"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va... là Vầng Đá của các thời 

đại." (EsIs 26:4). 

"Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; ngƣời đời sẽ làm chi 

tôi?" (Thi Tv 56:11). 

"Sự nhơn từ Chúa mà Chúa đã... thi hành... cho những kẻ nƣơng náu mình nơi 

Chúa, thật lớn lao thay!" (Thi Tv 31:19). 

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nƣơng cậy nơi sự thông sáng của con." 

(ChCn 3:5). 

"Đức Giê-hô-va là sức mạnh... của tôi; lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi đƣợc 
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tiếp cứu." (Thi Tv 28:7). 

"Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức 

Giê-hô- va... là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi." (EsIs 12:2). 

"Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì 

chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho." (ISu1Sb 5:20). 

"Trong vòng các ngƣơi, nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va...? Hãy trông cậy Danh 

Đức Giê-hô-va, hãy nƣơng nhờ Đức Chúa Trời mình." (EsIs 50:10). 

"Phàm ai nƣơng náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, 

vì Chúa bảo hộ các ngƣời ấy." (Thi Tv 5:11). 

"Ngƣời nào để trí mình nƣơng dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ ngƣời trong sự 

bình yên trọn vẹn, vì ngƣời nhờ cậy Ngài." (EsIs 26:3). 

(Xem thêm các mục: "Biết chắc, " -- "Tin, " -- "Nƣơng náu, " -- "Đức tin. ")  

Tin kính Đức Chúa Trời  

"Hãy... tìm điều... tin kính." (ITi1Tm 6:11). 

"Phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình... sự tin kính." (IIPhi 2Pr 1:5, 6). 

"Hãy... tập tành sự tin kính." (ITi1Tm 4:7). 

"Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn." (ITi1Tm 6:6). 

"Anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dƣờng nào." 

(IIPhi 2Pr 3:11). 

"Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa." 

(ITi1Tm 4:8).  

Tin Lành  

"Các ngƣơi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành." (Mac Mc 1:15). 

"Hãy... giảng Tin Lành cho mọi ngƣời." (Mac Mc 16:15). 

"Đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phƣớc." (ITi1Tm 1:11). 

"Không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay!" (ICo1Cr 9:16). 

"Chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành." (CoCl 1:23). 

"Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hƣ 

mất." (IICo 2Cr 4:3). 

"Tin Lành phải đƣợc giảng ra cho khắp muôn dân." (Mac Mc 13:10). 

"Tin Lành... chẳng phải đến từ loài ngƣời đâu,... nhƣng... bởi sự tỏ ra (khải thị) của 

Đức Chúa Jêsus Christ." (GaGl 1:11, 12). 

"Đức Chúa Trời... xét đoán những việc kín nhiệm của loài ngƣời, y theo Tin Lành 

tôi." (RoRm 2:16). 

"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời 

để cứu mọi kẻ tin." (RoRm 1:16). 

"Nếu ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin 
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lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì ngƣời ấy đáng bị 

a-na-them!" (GaGl 1:8). 

"Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy,... nhờ đạo ấy anh em đƣợc 

cứu rỗi,... ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta,... đã bị chôn, đến ngày thứ 

ba, Ngài sống lại." (ICo1Cr 15:1-4).  

Tỉnh thức  

"Điều mà Ta nói cùng các ngƣơi, Ta cũng nói cho Mọi Ngƣời: Hãy tỉnh thức!" 

(Mac Mc 13:37). 

"Các ngƣơi... hãy chực cho sẵn sàng, vì Con ngƣời sẽ đến trong giờ các ngƣơi 

không ngờ." (LuLc 12:40). 

"Hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngƣơi đƣợc tránh khỏi các tai nạn sẽ 

xảy ra, và đứng trƣớc mặt Con ngƣời." (LuLc 21:36).  

Toàn năng  

"Ta là Đức Chúa Trời Toàn năng." (SaSt 17:1; 35:11;). 

"Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn năng ban phƣớc cho con." (SaSt 28:3). 

"Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng!" 

(KhKh 4:8). 

"Chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng." (Giop G 5:17). 

"Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay!" 

(KhKh 15:3). 

"Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chơn 

thật và công bình!" (KhKh 16:7). 

"Ngƣời nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao sẽ đƣợc hằng ở dƣới bóng của Đấng 

Toàn năng." (Thi Tv 91:1). 

(Xem thêm mục: "Đức Chúa Trời ")  

Tội lỗi  

"Mọi ngƣời đều đã phạm tội." (RoRm 3:23). 

"Tiền công của tội lỗi là sự chết." (RoRm 6:23). 

"Linh hồn nào phạm tội, thì sẽ chết." (Exe Ed 18:4). 

"Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội." (ITi1Tm 1:15). 

"Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (GiGa 1:29). 

"Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta." (IGi1Ga 1:7). 

"Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ 

chuộc tội nữa, nhƣng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ 

đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi." (HeDt 10:26, 27).  
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Tôn vinh (làm sáng Danh) Đức Chúa Trời  

"Cha ơi, xin làm sáng Danh Cha!" (GiGa 12:28). 

"Hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời." (ICo1Cr 6:20). 

"Con đã tôn vinh Cha trên đất." (GiGa 17:4). 

"Đã thấy việc lành anh em, thì... họ ngợi khen (tôn vinh) Đức Chúa Trời." (IPhi 

1Pr IPhi2:12). 

"Tôi... tôn vinh Danh Chúa đến mãi mãi." (Thi Tv 86:12). 

"Hầu cho Đức Chúa Trời đƣợc sáng Danh trong mọi sự." (IPhi 1Pr IPhi4:11). 

"Khi Ngài sẽ đến... để đƣợc sánh Danh trong các thánh đồ." (II Tê-sa-lô-ni-ca 

1:10;). 

"Hiện bây giờ Con ngƣời đƣợc vinh hiển, và Đức Chúa Trời đƣợc vinh hiển nơi 

Con ngƣời." (GiGa 13:31). 

"Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức 

Chúa Trời mà làm." (ICo1Cr 10:31). 

"Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì 

Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn." (IPhi 1Pr IPhi4:16). 

"Sự sáng các ngƣơi hãy soi trƣớc mặt ngƣời ta nhƣ vậy, đặng họ thấy những việc 

lành của các ngƣơi, và ngợi khen Cha các ngƣơi ở trên trời." (Mat Mt 5:16).  

Trông cậy  

"Đức Chúa Trời của sự trông cậy." (RoRm 15:13). 

"Sự trông cậy sống." (IPhi 1Pr IPhi1:3). 

"Đƣợc dƣ dật sự trông cậy." (RoRm 15:13). 

"Sự bền đỗ về sự trông cậy." (ITe1Tx 1:3). 

"Sự trông cậy trọn vẹn." (IPhi 1Pr IPhi1:13). 

"Hãy vui mừng trong sự trông cậy." (RoRm 12:12). 

"Sự trông cậy về sự cứu rỗi." (ITe1Tx 5:8). 

"Đƣợc cứu trong sự trông cậy." (RoRm 8:24). 

"Chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời." (Thi Tv 78:7). 

"Lòng đầy dẫy sự trông cậy." (HeDt 6:11). 

"Trông cậy sự sống đời đời." (Tit Tt 1:2). 

"Tôi trông cậy Lời của Chúa." (Thi Tv 119:74). 

"Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi." (Thi Tv 71:5). 

"Xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy." (Cong Cv 2:26). 

"Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thƣơng." (ICo1Cr 

13:13). 

"Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển." (CoCl 1:26). 

"Cầm lấy sự trông cậy đã đặt trƣớc mặt chúng ta." (HeDt 6:18). 

"Hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em." (IPhi 1Pr IPhi3:15). 
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"Kẻ công bình vẫn có nơi nƣơng cậy, dầu trong khi chết." (ChCn 14:32). 

"Chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời." (RoRm 

5:2). 

"Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đƣơng trông mong." 

(HeDt 11:1). 

"Sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời." (CoCl 1:5). 

"Chúng ta giữ điều trông cậy nầy nhƣ cái neo của linh hồn." (HeDt 6:19). 

"Đƣơng chờ đợi sự trông cậy hạnh phƣớc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh 

hiển." (Tit Tt 2:13).  

Trời (Thiên đàng)  

"Tên các ngƣơi đã ghi trên Thiên đàng." (LuLc 10:20). 

"Tôi thấy trời mới và đất mới." (KhKh 21:1). 

"Thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời,... muôn vàn 

thiên sứ nhóm lại,... các linh hồn ngƣời nghĩa đƣợc vẹn lành." (HeDt 12:22, 23). 

"Ngợi khen Đức Chúa Trời,... Ngài... khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta... có... 

cơ nghiệp không hƣ đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho 

anh em." (IPhi 1Pr IPhi1:3, 4). 

"Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm sẵn cho các ngƣơi một chỗ,... Ta sẽ 

trở lại đem các ngƣơi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngƣơi cũng ở đó." (GiGa 

14:2, 3). 

"Những kẻ đã đƣợc kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không 

lấy vợ gả chồng. Bởi họ sẽ không chết đƣợc nữa, vì giống nhƣ các thiên sứ." (LuLc 

20:35, 36). 

"Quyền phép Đức Chúa Trời đã... ban lời hứa rất quí, rất lớn cho chúng ta, hầu cho 

nhờ đó anh em đƣợc... trở nên ngƣời dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời... Dƣờng ấy, 

anh em sẽ đƣợc cho vào cách rộng rãi trong Nƣớc đời đời của Đức Chúa Jêsus 

Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta." (IIPhi 2Pr 1:3, 4, 11). 

"Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dƣới đất đổ nát, thì chúng ta lại có 

nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay ngƣời làm ra... 

Vậy,... biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy, thì cách xa Chúa,... chúng 

ta... muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn." (IICo 2Cr 5:1, 6, 8). 

"Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, Đền tạm của Đức Chúa 

Trời ở giữa loài ngƣời! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức 

Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nƣớc mắt khỏi mắt chúng, sẽ không 

có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa... Những Lời Nầy 

Đều Trung Tín Và Chơn Thật. " (KhKh 21:3-5). 

Vô số ngƣời, không ai đếm đƣợc, bởi mọi nƣớc, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi 

tiếng mà ra; chúng đứng trƣớc ngôi và trƣớc Chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm 

nhành chà là... Chúng sẽ không đói, không khát nữa,... vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ 
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chăn giữ và đƣa chúng đến những suối nƣớc sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nƣớc 

mắt nơi mắt chúng." (KhKh 7:9, 16, 17). 

"Đó Là Những Lời Chơn Thật Của Đức Chúa Trời! " (KhKh 19:9). 

(Xem thêm các mục: "Sự chết, " -- "Sự sống lại của kẻ chết, " -- "Sự sống đời đời. 

")  

Trung tín (Thành tín)  

"Mấy ngƣời trung thành." (IITi 2Tm 2:2). 

"Đức Chúa Trời là thành tín." (ICo1Cr 1:9). 

"Trung tín trong mọi việc." (ITi1Tm 3:11). 

"Những ngƣời thánh và trung tín trong Đấng Christ." (CoCl 1:2). 

"Một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ." (CoCl 1:7). 

"Kẻ nào đã lãnh Lời Ta, hãy truyền lại Lời Ta cách trung tín!" (Gie Gr 23:28). 

"Những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (KhKh 21:5). 

"Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm." (IISu 2Sb 34:12). 

"Ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn." (Thi Tv 119:75). 

"Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia, đƣợc lắm!" (Mat Mt 25:21). 

"Đức Chúa Jêsus Christ là... Đấng làm chứng thành tín, chơn thật." (KhKh 1:5; 

2:14;). 

"Ha-na-nia là một ngƣời trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời." (NeNe 7:2). 

"Anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em." (III Giăng 5). 

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngƣơi mũ triều thiên của sự 

sống." (KhKh 2:10).  

Truyền giáo khắp thế gian  

"Ruộng là thế gian." (Mat Mt 13:38). 

"Hãy đi dạy dỗ muôn dân." (Mat Mt 28:19). 

"Các dân thế gian đều nhờ dòng dõi ngƣơi mà đƣợc phƣớc." (SaSt 22:18). 

"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi ngƣời." (Mac Mc 16:15). 

"Tin Lành nầy về Nƣớc Đức Chúa Trời sẽ đƣợc giảng ra khắp đất, để làm chứng 

cho Muôn Dân. " (Mat Mt 24:14). 

"Ngƣời ta sẽ nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nƣớc, sự ăn năn để đƣợc 

tha tội." (LuLc 24:47). 

"Các ngƣơi sẽ... làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ 

Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất." (Cong Cv 1:8). 

"Vô số ngƣời, không ai đếm đƣợc, bởi mọi nƣớc, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi 

tiếng mà ra; chúng đứng trƣớc ngôi... Đó là những kẻ... đã giặt và phiếu trắng áo 

mình trong Huyết Chiên Con." (KhKh 7:9, 14).  

Tuổi già  
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"Đời ngƣơi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngƣơi lâu bấy nhiêu." (PhuDnl 33:25). 

"Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đƣờng công bình." 

(ChCn 16:31). 

"Những kẻ đƣợc trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va... dầu đến tuổi già bạc, họ sẽ còn 

sanh bông trái." (Thi Tv 92:13, 14). 

"Cho đến chừng các ngƣơi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngƣơi." 

(EsIs 46:4).  

Tuổi trẻ  

"Hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ." (IITi 2Tm 2:22). 

"Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ." (Cong Cv 2:17). 

"Chớ để ngƣời ta khinh con vì trẻ tuổi." (ITi1Tm 4:12). 

"Kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu." (I Các Vua 18:12;). 

"Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên." (Truyền đạo 11:9;). 

"Gã trai trẻ và gái đồng trinh,... khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 

148:12, 13). 

"Hỡi Cha tôi, Ngài là Đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi trẻ." (Gie Gr 3:4). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu." (Thi Tv 71:17). 

"Hỡi kẻ trẻ tuổi... Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngƣơi." (IGi1Ga 2:14). 

"Trong buổi còn thơ ấu, hãy tƣởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngƣơi." (Truyền đạo 12:1;). 

"Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu." 

(Thi Tv 71:4). 

"Khi ngƣời hãy còn trẻ tuổi, thì ngƣời khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời." (IISu 2Sb 

34:3).  

Từ thiện  

"Hãy... bố thí. Hãy sắm cho mình... của báu không hề hao kém ở trên trời." (LuLc 

12:33) 

"Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngƣơi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi 

nhớ lấy." (Cong Cv 10:5). 

"Ai xây mắt khỏi (ngƣời nghèo) sẽ bị nhiều sự rủa sả." (ChCn 28:27). 

"Ngƣời (Ta-bi-tha) làm nhiều việc lành và hay bố thí." (Cong Cv 9:36). 

"Tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo... Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy." 

(LuLc 19:8, 9). 

"Phƣớc cho ngƣời nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va 

sẽ giải cứu ngƣời." (Thi Tv 41:1). 

"Ai bƣng tai không khứng nghe tiếng kêu la của ngƣời nghèo khổ, ngƣời đó cũng 

sẽ kêu la mà chẳng có ai đáp lại." (ChCn 21:13). 

"Ai thƣơng xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mƣợn, Ngài sẽ báo lại việc 
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ơn lành ấy cho ngƣời." (ChCn 19:17). 

"Nếu ngƣơi muốn đƣợc trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo 

nàn, thì ngƣơi sẽ có của quí ở trên trời." (Mat Mt 19:21). 

"Khi ngƣơi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí đƣợc 

kín nhiệm; và Cha ngƣơi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thƣởng cho ngƣơi." 

(Mat Mt 6:3, 4). 

(Xem thêm mục: "Nhơn từ. ")  

Vâng lời  

"Nếu các ngƣơi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta." (GiGa 14:15). 

"Ví thử các ngƣơi làm theo điều Ta dạy, thì các ngƣơi là bạn hữu Ta." (GiGa 

15:14). 

"Sao các ngƣơi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán?" (LuLc 6:46). 

"Nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ 

mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để đƣợc nên 

công bình." (RoRm 6:16). 

"Kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống nhƣ một ngƣời khôn ngoan 

cất nhà mình trên vầng đá... Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, 

khác nào nhƣ ngƣời dại cất nhà mình trên đất cát." (Mat Mt 7:24, 26).  

Việc lành  

"Hãy... làm nhiều việc phƣớc đức." (ITi1Tm 6:18). 

"Nảy ra đủ các việc lành." (CoCl 1:10). 

"Sẵn sàng làm mọi việc lành." (Tit Tt 3:1). 

"Sẵn sàng cho mọi việc lành." (IITi 2Tm 2:21). 

"Hãy làm công việc Chúa cách dƣ dật luôn." (ICo1Cr 15:58). 

"Tối lại, thì không ai làm việc đƣợc." (GiGa 9:4). 

"Hãy lấy mình con làm gƣơng về việc lành cho họ." (Tit Tt 2:7). 

"Phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn 

năn." (Cong Cv 26:20). 

"Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm 

chỉ làm việc lành." (Tit Tt 3:8). 

"Hầu cho họ... đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi 

khen Đức Chúa Trời." (IPhi 1Pr IPhi2:12). 

"Sự sáng các ngƣơi hãy soi trƣớc mặt ngƣời ta nhƣ vậy, đặng họ thấy những việc 

lành của các ngƣơi, và ngợi khen Cha các ngƣơi ở trên trời." (Mat Mt 5:16). 

"Đức Chúa Jêsus Christ... liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và 

làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng 

sốt sắng về các việc lành." (Tit Tt 2:14).  
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Vinh hiển  

"Hội Thánh đầy vinh hiển." (Eph Ep 5:27). 

"Sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ." (IICo 2Cr 4:4). 

"Nơi an nghỉ của Ngài sẽ đƣợc vinh hiển." (EsIs 11:10). 

"Đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se." (EsIs 63:12). 

"Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm (vinh hiển) Ngài." (EsIs 30:30). 

"Đạo Tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phƣớc." (ITi1Tm 1:11). 

"Sự trông cậy hạnh phƣớc... và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời." (Tit Tt 

2:13). 

"Biến hóa... ra giống nhƣ thân thể vinh hiển Ngài." (Phi Pl 3:21). 

"Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, đƣợc có sức mạnh mọi bề." (CoCl 1:11). 

"Sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời." (RoRm 8:21).  

Vinh hiển của Đức Chúa Trời  

"Sự vinh hiển của ân điển Ngài." (Eph Ep 1:6). 

"Sáng Danh (vinh hiển cho) Chúa trên các từng trời rất cao!" (LuLc 2:14). 

"Đức Chúa Trời ngƣơi sẽ làm vinh quang cho ngƣơi." (EsIs 60:19). 

"Họ... đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây Thập tự." (ICo1Cr 2:8). 

"Con Ngài... là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời." (HeDt 1:2, 3). 

"Vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ." (IICo 2Cr 

4:6). 

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (Thi Tv 19:1). 

"Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta." (Gia Gc 2:1). 

"Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi." (Thi Tv 104:31). 

"Họ sẽ nói về sự vinh hiển Nƣớc Chúa." (Thi Tv 145:11). 

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt,... chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài." 

(GiGa 1:14). 

"Nƣớc, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời." (Mat Mt 6:13). 

"Nguyền xin Ngài đƣợc vinh hiển trong Hội Thánh... trải các thời đại, đời đời, vô 

cùng!" (Eph Ep 3:21). 

"Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rƣớc tôi trong sự vinh 

hiển." (Thi Tv 73:24). 

"Con ngƣời sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các 

thiên sứ." (Mat Mt 16:27). 

"Ta chỉ sự hằng sống Ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ 

đầy dẫy khắp đất!" (Dan Ds 14:21). 

"Khiến anh em đứng trƣớc mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách 

đƣợc." (Giu-đe 24). "Đức Chúa Trời,... là Cha vinh hiển." (Eph Ep 1:17). 

"Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ." (Eph Ep 1:18). 
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"Muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hƣớng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời 

vô cùng!" (RoRm 11:36). 

"Mọi dân tộc dƣới đất sẽ... thấy Con ngƣời lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây 

trời mà xuống." (Mat Mt 24:30). 

"Sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất nhƣ nƣớc đầy tràn 

biển." (Ha-ba-cúc 2:14;). 

"Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trƣớc khi chƣa có thế 

gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha." (GiGa 17:5). 

"Cha ôi, Con muốn Con ở đâu, thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với 

Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con." (GiGa 17:24). 

"Khi Con ngƣời ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì 

Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài." (Mat Mt 25:31). 

"Tôi cũng thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời... mà xuống... rực 

rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời... Vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho." 

(KhKh 21:2, 11, 23). 

"Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên,... thì Vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển nầy là 

Ai?... Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là vua vinh hiển." (Thi Tv 24:2, 

8, 10).  

Vinh hiển của kẻ đƣợc cứu chuộc  

"Sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời." (IITi 2Tm 2:10). 

"Tin Ngài (Đức Chúa Jêsus Christ), và vui mừng lắm một cách không xiết kể và 

vinh hiển." (IPhi 1Pr IPhi1:8). 

"Sự sống lại của kẻ chết cũng nhƣ vậy. Thân thể... đã gieo ra là nhục, mà sống lại 

là vinh." (ICo1Cr 15:42, 43). 

"Khi nào Đấng Christ... sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong 

sự vinh hiển." (CoCl 3:4). 

"Khi Đấng làm Đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ đƣợc mão triều thiên vinh 

hiển chẳng hề tàn héo." (IPhi 1Pr IPhi5:4). 

"Để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa nhƣ trong gƣơng, thì hóa nên cũng một 

ảnh tƣợng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển." (IICo 2Cr 3:18).  

Vui mừng  

"Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng." (Thi Tv 100:2). 

"Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ." (Mat Mt 5:12). 

"Chúa khiến lòng tôi vui mừng." (Thi Tv 4:7). 

"Ngài ở bên hữu tôi, bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ." (Thi Tv 

16:8, 9). 

"Hãy vui mừng." (IPhi 1Pr IPhi4:13). 
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"Reo mừng." (Thi Tv 35:27). 

"Sự vui mừng đời đời." (Thi Tv 61:7). 

"Thƣờng đƣợc vui mừng." (IICo 2Cr 6:10). 

"Hãy vui mừng mãi mãi." (ITe1Tx 5:16). 

"Trái của Thánh Linh, ấy là... sự vui mừng." (GaGl 5:22). 

"Hãy trổi giọng hát mừng chung rập." (EsIs 52:9). 

"Chẳng ai cƣớp lấy sự vui mừng các ngƣơi đƣợc." (GiGa 16:22). 

"Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài." (Thi Tv 9:2). 

"Nguyện hết thảy ngƣời nào tìm cầu Chúa đƣợc mừng rỡ!" (Thi Tv 70:4). 

"Sự lo buồn các ngƣơi sẽ đổi làm vui vẻ." (GiGa 16:20). 

"Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngƣơi." (NeNe 8:10). 

"Hãy hớn hở, vui mừng,... vì lễ cƣới Chiên Con đã tới." (KhKh 19:7). 

"Nƣớc Đức Chúa Trời... tại sự... vui vẻ bởi Đức Thánh Linh." (RoRm 14:17). 

"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!" (Phi 

Pl 4:4). 

"Hãy mừng vì tên các ngƣơi đã ghi trên Thiên đàng." (LuLc 10:20). 

"Hỡi ngƣời công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va!" (Thi Tv 32:11). 

"Đức Chúa Jêsus... vì sự vui mừng đã đặt trƣớc mặt mình, chịu lấy Thập tự giá." 

(HeDt 12:2). 

"Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia, đƣợc lắm... Hãy đến hƣởng sự vui mừng của 

Chúa ngƣơi." (Mat Mt 25:21). 

"Ngƣời công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trƣớc mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng 

mừng rỡ." (Thi Tv 68:3). 

"Trƣớc mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sƣớng vô 

cùng." (Thi Tv 16:11). 

"Ngƣơi sẽ vui vẻ trƣớc mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngƣơi về mọi việc tay ngƣơi 

đã làm." (PhuDnl 12:18). 

"Phàm ai nƣơng náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, 

vì Chúa bảo hộ các ngƣời ấy." (Thi Tv 5:11). 

"Dầu bay giờ anh em không thấy Ngài(Đức Chúa Jêsus Christ), nhƣng tin Ngài và 

vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển." (IPhi 1Pr IPhi1:8). 

"Ta nói cùng các ngƣơi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các 

ngƣơi, và sự vui mừng các ngƣơi đƣợc trọn vẹn." (GiGa 15:11). 

"Nầy, Ta báo cho các ngƣơi một Tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn 

dân; ấy là hôm nay, tại thành Đa-vít, đã sanh cho các ngƣơi một Đấng Cứu Thế, là 

Christ, là Chúa." (LuLc 2:10, 11). 

"Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng 

sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ đƣợc sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn 

đi." (EsIs 35:10). 

"Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây 
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ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ dứt khỏi 

ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa, dầu vậy, Tôi Sẽ Vui Mừng trong Đức 

Giê-hô-va." (Ha-ba-cúc 3:17, 18).  

Vui thích  

Đức Chúa Trời vui thích nơi chúng ta  

"Đức Giê-hô-va sẽ ƣa thích ngƣơi." (EsIs 62:4). 

"Ai có tánh hạnh trọn vẹn đƣợc đẹp lòng Ngài." (ChCn 11:20). 

"Trái cân đúng đƣợc đẹp lòng Ngài." (ChCn 11:1). 

"Nầy, Đầy tớ Ta đây,... là Kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng." (EsIs 42:1). 

"Đức Giê-hô-va định liệu các bƣớc của ngƣời (nhơn lành -- theo bản tiếng Anh), 

và Ngài thích đƣờng lối ngƣời." (Thi Tv 37:23). 

Chúng ta vui thích nơi Đức Chúa Trời  

"Tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng." (RoRm 7:22). 

"Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa." (Thi Tv 

40:8). 

"Ngƣời... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va." (Thi Tv 1:2). 

"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngƣơi điều lòng mình ao 

ƣớc." (Thi Tv 37:4).  

Vững bền  

"Nhờ ân điển đƣợc vững bền." (HeDt 13:9). 

"Đƣợc vững vàng trong đức tin." (Cong Cv 16:5). 

"Đƣợc đứng vững trong sự công bình." (EsIs 54:14). 

"Đƣợc bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành." (II Tê-sa-lô-ni-ca 

2:16, 17). 

"Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững." (CoCl 2:7).  

Vững lòng  

"Hãy yên lòng, ấy là Ta đây." (Mat Mt 14:27). 

"Các ngƣơi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhƣng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng 

thế gian rồi!" (GiGa 16:33).  

Xác thịt và Thánh Linh  

"Phải kiêng những điều xác thịt ƣa thích, là điều chống trả với linh hồn." (IPhi 1Pr 

IPhi2:11). 

"Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và 

bình an." (RoRm 8:6). 

"Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hƣ nát; song kẻ gieo cho Thánh 
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Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời." (GaGl 6:8).  

Xe của Đức Chúa Trời  

"Ngài... dùng mây làm xe Ngài." (Thi Tv 104:3). 

"Xe của Đức Chúa Trời số là...từng ngàn trên từng ngàn." (Thi Tv 68:17 -- Bản 

tiếng Anh có thêm: "thiên sứ"). 

"Núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê." (II Các Vua 6:17;). 

"Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống nhƣ gió lốc." (EsIs 

66:15).  

Xƣng Danh Đấng Christ  

"Ai sẽ xƣng Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì Con Ngƣời cũng sẽ xƣng họ trƣớc mặt thiên 

sứ của Đức Chúa Trời.Nhƣng ai chối Ta trƣớc mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trƣớc 

mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời." (LuLc 12:8, 9). 

"Nếu miệng ngƣơi xƣng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngƣơi tin rằng Đức Chúa Trời 

đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngƣơi sẽ đƣợc cứu; vì tin bởi trong lòng mà 

đƣợc sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà đƣợc sự cứu rỗi." (RoRm 10:9, 

10). 

(Xem thêm mục: "Hổ thẹn về Đấng Christ. ")  

Xƣng tội  

"Hãy xƣng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em đƣợc lành 

bịnh." (Gia Gc 5:16). 

"Tôi đã thú tội cùng Chúa,... còn Chúa tha tội ác của tôi." (Thi Tv 32:5). 

"Ngƣời nào giấu tội lỗi mình sẽ không đƣợc may mắn; nhƣng ai xƣng nó ra và lìa 

bỏ nó sẽ đƣợc thƣơng xót." (ChCn 28:13). 

Nếu chúng ta xƣng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng 

ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (IGi1Ga 1:9).  

Ý chỉ của Đức Chúa Trời  

"Xin ý Cha đƣợc nên, chớ không theo ý tôi!" (LuLc 22:42). 

"Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa." (Thi Tv 

40:8). 

"Lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời." (Eph Ep 6:6). 

"Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em đƣợc đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của 

Ngài." (CoCl 1:9). 

"Ý Cha đƣợc nên, ở đất nhƣ trời!" (Mat Mt 6:10). 

"Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." (IGi1Ga 2:17). 

"Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta đến, và làm trọn công 
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việc Ngài." (GiGa 4:34). 

"Anh em phải nói: Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc 

kia." (Gia Gc 4:15). 

"Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhƣng làm theo ý Đấng đã sai 

Ta đến." (GiGa 6:38).  

Ý tƣởng (Tƣ tƣởng)# 

"Hãy thử thách tôi, và biết tƣ tƣởng tôi." (Thi Tv 139:23). 

"Tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tƣởng nó." (Gie Gr 6:19). 

"Hắn tƣởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (ChCn 23:7). 

"Đức Giê-hô-va biết... tƣ tƣởng loài ngƣời." (Thi Tv 94:11). 

"Từ nơi lòng mà ra những ác tƣởng." (Mat Mt 15:19). 

"Hỡi Đức Chúa Trời, các tƣ tƣởng Chúa quí báu cho tôi thay!" (Thi Tv 139:17). 

"Các tƣ tƣởng của kẻ gian ác (nguyên văn) lấy làm gớm ghiếc cho Đức 

Giê-hô-va." (ChCn 15:26). 

"Lời của Đức Chúa Trời... xem xét tƣ tƣởng và ý định trong lòng." (HeDt 4:12).  

Yên lặng  

"Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình." (ITe1Tx 4:11). 

"Lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh, yên ổn." (ITi1Tm 2:2). 

"Tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quí trƣớc mặt Đức Chúa Trời." (IPhi 1Pr 

IPhi3:4). 

"Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi." (EsIs 32:17).  

Yên nghỉ  

"Những ngƣời ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc." (KhKh 14:13). 

"Linh hồn các ngƣơi sẽ đƣợc yên nghỉ." (Mat Mt 11:29). 

"Hãy yên nghỉ (nguyên văn) trong Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (Thi Tv 

37:7). 

"Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngƣơi đƣợc yên nghỉ." (Mat Mt 11:28). 

"Còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời." (HeDt 4:9).  

Yêu thƣơng  

Đức Chúa Trời yêu thƣơng ngƣời ta  

"Sự yêu thƣơng của Đấng Christ... trổi hơn mọi sự thông biết." (Eph Ep 3:19). 

"Phải, Ta đã lấy sự yêu thƣơng đời đời mà yêu ngƣơi." (Gie Gr 31:3). 

"Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ ra cho chúng ta sự yêu thƣơng dƣờng nào, mà cho 

chúng ta đƣợc xƣng là con cái Đức Chúa Trời." (IGi1Ga 3:1). 

"Đấng yêu thƣơng chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,... đáng 
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đƣợc sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!" (KhKh 1:6). 

"Đức Chúa Trời yêu thƣơng thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho 

hễ ai tin Con ấy không bị hƣ mất mà đƣợc sự sống đời đời." (GiGa 3:16). 

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thƣơng của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, 

khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gƣơm giáo chăng? Trái 

lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thƣơng mình mà thắng hơn bội phần. 

Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây 

giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có 

thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thƣơng mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta 

trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (RoRm 8:35, 37-39). 

Ngƣời ta yêu thƣơng Đức Chúa Trời  

"Đức Chúa Jêsus... là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến." (IPhi 1Pr IPhi1:7, 

8). 

"Chúng ta yêu (Chúa), vì Chúa đã yêu chúng ta trƣớc." (IGi1Ga 4:19). 

"Tội lỗi đờn bà nầy nhiều lắm, đã đƣợc tha hết, vì ngƣời đã yêu mến nhiều." (LuLc 

7:47). 

"Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời." (RoRm 8:28). 

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thƣơng yêu ngƣời, Chúng Ta 

đều đến cùng ngƣời và ở trong ngƣời." (GiGa 14:23). 

"Ngƣơi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa, là Đức 

Chúa Trời ngƣơi... Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết." (Mac Mc 12:30; 

Ma-thi-ơ 22:38;). 

Anh em yêu thƣơng nhau  

"Tình yêu thƣơng hay nhơn từ." (ICo1Cr 13:4). 

"Tình yêu thƣơng chẳng hề hƣ mất bao giờ." (ICo1Cr 13:8). 

"Lấy sự yêu thƣơng mà liên hiệp." (CoCl 2:2). 

"Hãy lấy lòng yêu thƣơng làm đầy tớ lẫn nhau." (GaGl 5:13). 

"Đâm rễ, vững nền trong sự yêu thƣơng." (Eph Ep 3:17). 

"Có lòng yêu thƣơng anh em cách thật thà." (IPhi 1Pr IPhi1:22). 

"Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thƣơng mà làm." (ICo1Cr 16:14). 

"Yêu thƣơng là sự làm trọn luật pháp." (RoRm 13:10). 

"Ngƣơi hãy yêu kẻ lân cận nhƣ mình." (Mat Mt 22:39). 

"Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thƣơng; nhƣng điều trọng hơn trong ba điều đó là 

tình yêu thƣơng." (ICo1Cr 13:13). 

"Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thƣơng đến từ Đức Chúa Trời... Đức 

Chúa Trời là Sự Yêu thƣơng." (IGi1Ga 4:7, 8). 

"Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng." (IPhi 1Pr IPhi1:22). 

"Hãy lấy lòng yêu thƣơng mềm mại mà yêu nhau nhƣ anh em." (RoRm 12:10). 

"Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thƣơng, vì là dây liên lạc của sự trọn 

lành." (CoCl 3:14). 
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"Chúng ta biết rằng mình đã vƣợt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em 

mình." (IGi1Ga 3:14). 

"Nhƣ Ta đã yêu các ngƣơi thể nào, thì các ngƣơi cũng hãy yêu nhau thể ấy... Ấy là 

tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngƣơi là môn đồ Ta." (GiGa 13:34, 35). 

Tình yêu thƣơng hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi 

sự." (ICo1Cr 13:7). 

"Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thƣơng sốt sắng, vì sự yêu thƣơng 

che đậy vô số tội lỗi." (IPhi 1Pr IPhi4:8). 

"Hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thƣơng xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn 

từ và đức khiêm nhƣợng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái 

lại, phải chúc phƣớc." (IPhi 1Pr IPhi3:8, 9). 

"Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngƣơi." (Mat Mt 5:44). 

"Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song 

không có tình yêu thƣơng, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi." (ICo1Cr 13:3). 

"Dầu tôi đƣợc ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, 

dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi đƣợc, nhƣng không có tình yêu thƣơng, thì tôi 

chẳng ra gì." (ICo1Cr 13:2). 

(Xem thêm mục: "Nhơn từ. ")  

 

Chúng Ta Nhận Đƣợc KINH THÁNH Thể Nào?  

Cấu Tạo Tân Ƣớc  

Kinh điển Tân Ƣớc. -- Theo nguyên văn, chữ "canon " (Kinh điển) nghĩa là "cây 

gậy" hoặc "cây đo." Theo cách dùng trong đạo Đấng Christ, nó có nghĩa là: "sách 

chép qui tắc của đức tin," nghĩa là toàn thể các sách nguyên văn và có thẩm quyền, 

hợp thành Lời do Đức Chúa Trời soi dẫn. Các sách của "Kinh điển Tân Ƣớc " 

chính là những quyển đƣợc toàn thể Hội Thánh nhìn nhận là tác phẩm đích thực và 

chân chánh của các Sứ đồ. 

Kinh Thánh Cựu Ƣớc. -- Đƣơng thời Đấng Christ, trong văn chƣơng của dân 

Do-thái có một bộ sách gọi là "Kinh Thánh," và bây giờ gọi là "Cựu Ƣớc," mà 

nhân dân kể là phát xuất từ nơi Đức Chúa Trời. Họ gọi bộ sách ấy là Lời Đức Chúa 

Trời. Chính Đức Chúa Jêsus cũng thừa nhận bộ sách ấy nhƣ vậy. Bộ sách ấy đƣợc 

đọc trƣớc công chúng và đƣợc đem ra dạy thƣờng xuyên trong các nhà hội của dân 

Do-thái. 

Hội Thánh Đấng Christ, ngay từ lúc đầu, đã công nhận Kinh Thánh của ngƣời Do- 

thái là Lời Đức Chúa Trời, và trong các Hội nghị, đã dành cho Kinh Thánh ấy địa 

vị vốn có trong các nhà hội. Khi những tác phẩm của các Sứ đồ xuất hiện, thì đã 

đƣợc thêm vào Kinh Thánh của ngƣời Do-thái và cũng đƣợc coi là thánh nhƣ vậy. 

Mỗi chi hội chẳng những muốn có tác phẩm đã gởi cho mình, song cũng muốn có 

những tác phẩm đã gởi cho các chi hội khác. 
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Khởi đầu của Kinh điển Tân Ƣớc. -- Chính trong Tân Ƣớc có nhiều chỗ ngụ ý rằng 

đang khi các Sứ đồ còn sống và do chính họ giám thị, ngƣời ta đã bắt đầu sƣu tầm 

tác phẩm của họ cho các chi hội và đem đặt ngang hàng với Cựu Ƣớc, kể là Lời do 

Đức Chúa Trời soi dẫn. 

Phao-lô tự nhận rằng sự dạy dỗ của ông do Đức Chúa Trời soi dẫn (ICo1Cr 2:7-13; 

14:37;; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13;). 

Giăng cũng tự nhận nhƣ vậy cho sách Khải Huyền (KhKh 1:2). 

Phao-lô nhất định rằng thơ tín của ông phải đƣợc đọc trong các chi hội (CoCl 4:16; 

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:27;; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15;). 

Phi-e-rơ gởi thơ tín hầu cho "sau khi" ông "đi," các chi hội "có thể hằng nhớ điều" 

ông "đã nói" (IIPhi 2Pr 1:15; 3:1-2;). 

Phao-lô trƣng dẫn một quyển sách của Tân Ƣớc và gọi là "Kinh Thánh" (ITi1Tm 

5:18) - "Ngƣời làm công thì đáng đƣợc tiền công mình." Ta không thấy câu nầy ở 

sách nào trong Kinh Thánh, trừ ra ở Ma-thi-ơ 10:10; và Lu-ca 10:7;. Đó là bằng cớ 

tỏ ra rằng sách Ma-thi-ơ hoặc sách Lu-ca đã có khi Phao-lô viết thơ I Ti-mô-thê và 

đã đƣợc kể là "Kinh Thánh." 

Phi-e-rơ sắp thơ tín của Phao-lô chung hàng với "các phần Kinh Thánh khác" 

(IIPhi 2Pr 3:15, 16). 

Chúng ta không biết các Sứ đồ đã nhìn nhận tới mức nào rằng tác phẩm của họ sẽ 

trở thành một phần của Lời Đức Chúa Trời đƣợc chép ra cho các thời đại tƣơng lai. 

Họ đã viết nhiều thơ tín, và trong trí họ nghĩ đến những nhu cầu tức thời, chớ ít 

biết số phận các thơ tín ấy sẽ ra sao. Chúng tôi tin rằng chính Đức Chúa Trời đã 

theo dõi vấn đề nầy, và theo đƣờng lối riêng của Ngài, đã chọn định tác phẩm nào 

cần đƣợc bảo tồn. 

Các sác Tân Ƣớc đã xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Ma-thi-ơ, Gia-cơ, Hê-bơ-rơ (?) ở 

xứ Pa-lét-tin; Giăng, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Cô-lô-se, I và II Ti-mô-thê , Phi-lê-môn, I 

và II Phi-e-rơ , I, II và III Giăng, Giu-đe, Khải Huyền ở Tiểu-Á-tế-á; I và II 

Cô-rinh-tô , Phi-líp, I và II Tê-sa-lô-ni-ca, Lu-ca (?) ở Hy-lạp ; Tít ở Cơ-rết; Mác, 

Sứ đồ, Rô-ma tại kinh thành La-mã. 

Pa-lét-tin, Tiểu-Á-tế-á, Hy-lạp và La-mã cách xa nhau nhiều lắm. Các sách của 

Cựu Ƣớc đã phát xuất trong cƣơng giới một xứ nhỏ bé; còn các sách của Tân Ƣớc 

phát xuất tại những xứ cách xa nhau nhiều lắm. 

Các bộ sách đầu tiên không đầy đủ. -- Thế giới thời đó không có hỏa xa, phi cơ và 

máy thâu, phát thanh nhƣ thế giới ngày nay. Sự du hành và giao thông rất chậm 

chạp và nguy hiểm. Hành trình mà thời nay chỉ mất mấy giờ, thì thời đó phải mất 

mấy tháng hoặc mấy năm. Thời ấy chƣa có nghề in, và việc chép bằng tay rất chậm 

chạp, nhọc nhằn. Hơn nữa, đƣơng thời ấy có sự bắt bớ, nên các tác phẩm quí giá 

của đạo Đấng Christ phải đƣợc cất kỹ. 

Mãi tới đời trị vì của Constantin, mới có các Giáo hội nghị và Hội đồng để các tín 

đồ ở các phƣơng xa họp lại mà so sánh lời chú giải những tác phẩm họ có trong 
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tay. Nhƣ vậy, lẽ tự nhiên, các bộ sách Tân Ƣớc lâu đời nhứt khác nhau từ miền nọ 

đến miền kia, và phải mất nhiều thì giờ mới đi đến chỗ đồng quan điểm nhất định 

những sách nào thật thuộc về Tân Ƣớc. 

Các sách Tân Ƣớc giả mạo. -- Ngoài các sách thuộc về "Kinh điển" Tân Ƣớc, còn 

có nhiều sách khác, vừa tốt, vừa giả, mà ta sẽ nhận thấy trong những trang sau đây. 

Có sách hay và quí giá đến nỗi trải một thời gian, ở một vài miền, nó đƣợc coi là 

Kinh Thánh; có sách lại hoàn toàn giả mạo Tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán một 

quyển sách trƣớc khi tiếp nhận nó là: Nó có thật do các Sứ đồ trứ tác chăng? Điều 

tra nhƣ vậy không phải trong trƣờng hợp nào cũng dễ dàng đâu, nhứt là đối với 

những sách ít ai biết và phát xuất tại một miền xa xôi. 

Lời làm chứng lâu đời nhứt về các sách Tân Ƣớc. -- Ngày nay chỉ có ít sách của 

các tín đồ còn sống đƣơng thời đó, khi các Sứ đồ đã qua đời rồi; ấy vì vật liệu dùng 

để viết rất mau hƣ, lại cũng vì thời đó có sự bắt bớ Hội Thánh và tiêu diệt các tác 

phẩm của đạo Đấng Christ. Nhƣng dầu ít, nó cũng làm chứng quả quyết rằng 

đƣơng thời ấy, có một bộ tác phẩm đầy đủ thẩm quyền mà tín đồ Đấng Christ kể là 

"Kinh Thánh." Các sách ấy trƣng dẫn hoặc tham chiếu rất nhiều câu trong bộ tác 

phẩm gọi là "Kinh Thánh" đó. 

Clément ở La-mã, trong thơ tín gởi cho ngƣời Cô-rinh-tô (95 S.C.), có trƣng dẫn 

hoặc tham chiếu các sách Ma-thi-ơ, Lu-ca, Rô-ma, I và II Cô-rinh-tô , Hê-bơ-rơ, I 

Ti-mô-thê, I Phi-e-rơ. 

Polycarpe, trong thơ tín gởi cho ngƣời Phi-líp (khoảng 110 S.C.), có trƣng dẫn thơ 

Phi-líp, và chép lại nhiều câu trong 9 thơ tín khác của Phao-lô và trong thơ I 

Phi-e-rơ. Ông nói rằng:"Tôi có nhận đƣợc thơ của anh em và của Ignace gởi đến. 

Tôi sẽ gởi thơ của anh em đi Sy-ri, theo nhƣ anh em đã yêu cầu; tôi cũng gởi thƣ 

của Ignace cho anh em, cùng với mấy bức thơ khác, và thơ nầy của chính tôi." Lời 

nầy tỏ ra rằng đƣơng thời Polycarpe, các chi hội đã bắt đầu thâu thập những tác 

phẩm của đạo Đấng Christ. 

Ignace, trong bảy bức thơ, viết khoảng 110 S.C., đang khi đi đƣờng từ An-ti-ốt đến 

La-mã để chịu tuận đạo, có trƣng dẫn sách Ma-thi-ơ, I Phi-e-rơ, I Giăng, và 9 thơ 

tín của Phao-lô. Các bức thơ của ông có in dấu ba sách Tin lành khác. 

Papias (70 - 155 S.C.), một môn đệ của Sứ đồ Giăng, có viết sách nhan đề là: "Giải 

thích các bài giảng của Chúa," trong đó ông trƣng dẫn sách Giăng và chép những 

truyền thoại về sách Ma-thi-ơ cùng sách Mác. 

Quyển "Didache, " viết khoảng năm 80 và 120 S.C., trƣng dẫn sách Ma-thi-ơ 22 

lần, tham chiếu các sách Lu-ca, Giăng, Sứ đồ, Rô-ma, I và II Tê-sa-lô-ni-ca, I 

Phi-e-rơ; cũng nói "sách Tin lành" là một tài liệu đã đƣợc chép ra. 

Thơ tín của Ba-na-ba viết khoảng năm 90 và 120 S.C., có trƣng dẫn các sách 

Ma-thi-ơ, Giăng, Công-vụ các Sứ đồ, II Phi-e-rơ, và dùng mấy chữ: "Có lời chép 

rằng..." Đó là một cách nói thƣờng chỉ áp dụng riêng cho Kinh Thánh. 

"Ngƣời chăn chiên của Hermas, " viết khoảng 100 hoặc 140 S.C., là cuốn "Thiên lộ 



lịch trình" của Hội Thánh thời xƣa; có trƣng dẫn thơ Gia-cơ và rất nhiều lần tham 

chiếu các sách khác của Tân Ƣớc. 

Tatien, khoảng 160 S.C., làm một bản "Hòa hiệp Bốn Sách Tin Lành," nhan đề là: 

"Diatessaron. " Đó là bằng cớ tỏ ra rằng bốn sách Tin Lành, và chỉ bốn thôi, 

thƣờng đƣợc các chi hội nhìn nhận. 

Justin Martyr (Tuận đạo ), sanh ra khoảng năm Sứ đồ Giăng qua đời, trong sách 

"Biện giải" viết khoảng 140 S.C., có nói đến sách Khải Huyền và tỏ ra có biết sách 

Công-vụ các Sứ đồ và 8 thơ tín. Ông gọi các sách Tin lành là "Bút ký của các Sứ 

đồ," và nói rằng ngƣời ta đọc nó luân phiên với các sách "tiên tri" trong những 

cuộc nhóm họp của tín đồ Đấng Christ. 

Basilide, một tay theo tà giáo thuộc phái duy tri (Gnostique ), đã giảng dạy tại 

thành Alexandrie dƣới đời trị vị của Hadrien (117-138), và đã tự nhận là biết 

những truyền thoại bí mật lƣu truyền từ đời các Sứ đồ. Trong khi viết sách để cố 

gắng làm sai lệch giáo lý của Đấng Christ mà ai nấy đều công nhận, ông đã trƣng 

dẫn các sách Ma-thi-ơ, Lu-ca, Giăng, Rô-ma, I Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Cô-lô-se mà 

ngƣời ta đã nhìn nhận là Kinh Thánh của đạo Đấng Christ. 

Marion, một tay khác theo tà giáo, khoảng 140 S.C., để ủng hộ tà giáo của mình, 

đã tự đặt ra một kinh điển gồm các sách Lu-ca, Rô-ma, I và II Cô-rinh-tô , Ga-la-ti, 

Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, I và II Tê-sa-lô-ni-ca, Phi-lê-môn. 

Irénée (130-200 S.C.), một môn đệ của Polycarpe, trƣng dẫn hầu hết các sách của 

Tân Ƣớc và gọi là "Kinh Thánh." Đƣơng thời ấy, các sách của Tân Ƣớc đƣợc gọi 

là "Tin Lành và các Sứ đồ," cũng nhƣ các sách của Cựu Ƣớc đƣợc gọi là "Luật 

pháp và các tiên tri." 

Tertullien (160-220 S.C.), ở Carthage, sống đƣơng thời còn nguyên bản thảo của 

các thơ tín; ông gọi Kinh Thánh của đạo Đấng Christ là "Tân Ƣớc" (danh hiệu nầy 

xuất hiện lần đầu tiên trong văn phẩm của một tác giả vô danh khoảng 193 S.C.). 

Trong các tác phẩm của Tertullien còn đến ngày nay, có trƣng dẫn 1800 câu Tân 

Ƣớc. Trong sách nhan đề: "Chống bọn tà giáo," Tertullien có viết: 

"Nếu anh em muốn sử dụng tánh tọc mạch một cách hữu ích cho vấn đề cứu rỗi 

linh hồn mình, thì nên đến thăm những nhà thờ của các Sứ đồ, tại đó ghế của họ 

còn đặt nguyên chỗ cũ; tại đó, ngƣời ta đã đọc những thơ tín chân chánh của họ, 

gợi lên tiếng nói và vẻ mặt của từng vị Sứ đồ. Anh em ở gần A-chai chăng? Anh 

em có thể đi tới Cô-rinh-tô . Nếu anh em ở gần xứ Ma-xê-đoan, thì có thể đi đến 

thành Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca. Nếu anh em có thể đi đến xứ A-si, thì ghé Ê-phê-sô 

đƣợc. Nếu anh em ở gần xứ Ý-đại-lợi, thì ghé thành La-mã đƣợc. 

Tân bản Muratorien, trứ tác tại La-mã, khoảng 170 S.C., trong có một bản liệt kê 

các quyển gọi là "Kinh Thánh" của đạo Đấng Christ. Nó bỏ sót các thơ Hê-bơ-rơ, I 

và II Phi-e-rơ, Gia-cơ, nhƣng thêm vào sách "Khôn ngoan" và sách "Khải Huyền" 

của Phi-e-rơ. 

Bản Syriaque cũ, trứ tác khoảng giữa thế kỷ thứ 2 S.C., bỏ sót các thơ Gia-cơ, I và 



II Phi-e-rơ, I, II, và III Giăng, và sách Khải Huyền. 

Bản La-tinh cũ, trứ tác khoảng giữa thế kỷ thứ 2 S.C., bỏ sót các thơ Hê-bơ-rơ, 

Gia-cơ và II Phi-e-rơ. 

Origène (185-254), ở thành Alexandrie, là một học giả tin theo Đấng Christ, đi rất 

nhiều, học rất cao, suốt đời chuyên chú nghiên cứu Kinh Thánh. Ông viết rất nhiều, 

có khi dùng đến 20 thƣ ký một lúc. Trong những tác phẩm của ông còn lại tới ngày 

nay, ta thấy trƣng dẫn tới 2 phần 3 Tân Ƣớc. Ông nhìn nhận 27 quyển của Tân Ƣớc 

nhƣ ta có ngày nay, mặc dầu ông không biết chắc ai là tác giả thơ Hê-bơ-rơ, và tỏ ý 

nghi ngờ các thơ Gia-cơ, II Phi-e-rơ, II và III Giăng. 

Những sách nào hợp thành Tân Ƣớc? Do những đoạn dẫn chứng trên đây và do lời 

trƣng dẫn của Eusèbe, ta sẽ thấy rằng trong một thời gian, có những ý kiến hơi 

khác nhau về sách nào đƣợc coi là thuộc về Kinh điển. Đây, lý do giản dị của tình 

trạng ấy: Vì cớ phƣơng tiện giao thông chậm chạp trên lãnh thổ bao la của đế quốc 

La-mã, và vì cớ cơn bắt bớ tàn ác kéo dài không dứt trong 300 năm, nên các chi 

hội không có lấy một cơ hội để thực hiện sự cố gắng khả quan, công khai và hợp 

lý, mong đạt tới chỗ toàn thể đồng ý về những sách nào thật có thẩm quyền của các 

Sứ đồ. Mãi tới đầu thế kỷ thứ 4, hoàng đế Constantin ra chiếu chỉ khoan dung tín 

ngƣỡng, thì sự cố gắng ấy mới thực hiện đƣợc. 

Còn những sách "khả nghi " thì sao? -- Nó vốn không phải là "khả nghi" ở những 

khu vực nó xuất hiện lần đầu tiên. Các nỗi khó khăn đƣơng thời đó đã ngăn trở, 

khiến nó không đƣợc nhiều ngƣời biết trong một thời gian. Nó chậm đƣợc toàn thể 

tiếp nhận,-- đó là bằng cớ tỏ ra các chi hội rất thận trọng đối với những kẻ phỉnh 

gạt. 

 

Eusèbe (264-340 S.C.), Giám mục tại thành Sê-sa-rê, chuyên chép sử ký Hội 

Thánh, đã bị cầm tù, nhƣng sống sót trong cơn bắt bớ tín đồ Đấng Christ dƣới đời 

trị vì của Dioclétien. Cơn bắt bớ nầy là sự cố gắng sau chót và tuyệt vọng của đế 

quốc La-mã để xóa bỏ Danh Đấng Christ. Một mục đích đặt biệt của nó là tiêu diệt 

hết Kinh Thánh của đạo Đấng Christ. Trải qua 10 năm, Kinh Thánh đã bị các cán 

bộ của đế quốc La- mã săn bắt và bị thiêu đốt tại những khu chợ công cộng. Trong 

những ngày khủng khiếp ấy, đối với tín đồ Đấng Christ, vấn đề những sách nào 

hợp thành Kinh Thánh không phải là chuyện chơi đâu. 

Eusèbe sống tới đời trị vì của Constantin, là hoàng đế tiếp nhận đạo Đấng Christ, 

đặt làm tôn giáo của triều đình và đế quốc mình. Eusèbe trở thành trƣởng ban cố 

vấn tôn giáo của Constantin. Một hành động đầu tiên của Constantin khi lên ngôi 

là ra lịnh chép NĂM CHỤC KINH THÁNH cho các chi hội tại Constantinople, do 

tay những ký lục tài khéo, trên giấy da bò non tốt nhứt, và phải dùng xe ngựa của 

nhà vua mà chở từ Sê-sa-rê đến Constantinople. Trong lịnh gởi cho Eusèbe, 

Constantin viết rằng: 

"Trẫm nghĩ nên chỉ thị cho ông khiến ngƣời ta chép 50 bản Kinh Thánh. Ông biết 



rằng sự cấp phát và sử dụng Kinh Thánh nầy là rất cần thiết cho cuộc giáo huấn 

Hội Thánh . Vậy, phải chép trên giấy da tốt, viết rõ ràng, dƣới một hình thức tiện 

lợi, dễ đem theo, do tay của những ký lục hoàn toàn thông thạo.. Chiếu theo thơ 

nầy, ông cũng có quyền dùng hai chiếc xe ngựa công cộng để chở Kinh Thánh. 

Nhờ sắp đặt nhƣ vậy, sẽ có thể rất dễ dàng gởi các bản Kinh Thánh đã sao cẩn thận 

đến cho Trẫm khám xét. Có thể giao công việc nầy cho một viên chấp sự trong Hội 

Thánh của ông; khi tới đây, viên chấp sự ấy sẽ biết Trẫm rộng rãi dƣờng nào. Hỡi 

ngƣời anh em yêu dấu, nguyện Đức Chúa Trời gìn giữ ông!" 

Tân Ƣớc của Eusèbe gồm những sách nào? Đúng là những sách ngày nay hợp 

thành Tân Ƣớc. 

Nhờ dày công nghiên cứu, Eusèbe biết rõ những sách nào đã đƣợc toàn thể Hội 

Thánh công nhận. Trong quyển "Sử ký Hội Thánh" do ông trứ tác, ông nói đến bốn 

loại sách: 

1.-- Những sách đã đƣợc toàn thể nhìn nhận. 

2.-- Những sách "đang tranh luận": Gia-cơ, II Phi-e-rơ, Giu-đe, II và III Giăng; 

những sách nầy dầu có gồm trong các bản Kinh Thánh của ông, song bị một số 

ngƣời nghi ngờ. 

3.-- Những sách "giả mạo," trong số đó ông có ghi sách "Công vụ các sứ đồ" của 

Phao-lô, sách "ngƣời chăn chiên của Hermas, " sách "Khải Huyền" của Phi-e-rơ, 

"Thơ tín của Ba-na-ba" và sách "Didache. " 

4.-- Những "tác phẩm giả mạo của bọn theo tà giáo": "Tin Lành của Phi-e-rơ," "Tin 

Lành của Thô-ma," "Tin Lành của Ma-thia," "Công vụ các sứ đồ" của Anh-rê, 

"Công- vụ các Sứ-đồ" của Giăng. 

Giáo hội nghị tại Carthage (năm 397 S.C.) đã phê chuẩn 27 quyển Tân Ƣớc nhƣ 

chúng ta đƣợc biết ngày nay. Giáo hội nghị nầy không thiết lập Tân Ƣớc làm Kinh 

điển; song chỉ bày tỏ cái đã trở thành sự phán đoán chung của các chi hội, và nhìn 

nhận Quyển Sách đƣợc chỉ định làm Gia Tài Quí Báu Nhứt Của Loài Ngƣời.  

Sự phê bình kim thời  

Kinh Thánh, gồm cả Kinh điển Tân Ƣớc có 27 quyển, đã đƣợc các Giáo phụ Hội 

Thánh đầu tiên nhìn nhận và, rốt lại, đƣợc Giáo hội nghị Carthage phê chuẩn. Nhƣ 

vậy, không còn nghi ngờ chi nữa, Kinh Thánh đã đƣợc giới tín đồ Đấng Christ 

thừa nhận trải qua 1000 năm. 

Vì tinh thần phê bình kim thời dấy lên, nên lại có cuộc điều tra căn nguyên và tánh 

cách chân chánh của các sách trong Kinh Thánh và của tất cả các sách từ thƣợng 

cổ. 

Chữ "phê bình" đem áp dụng cho Kinh Thánh, là một danh từ hơi sai, mặc dầu 

nhiều kẻ tự phụ và bất kính thật đã phê bình Kinh Thánh; hơn nữa, danh từ ấy 

thƣờng đƣợc dùng để chỉ về sự cố gắng của giới trí thức kim thời, hòng phá hoại 

thẩm quyền thiên thƣợng của Kinh Thánh. Nếu danh từ ấy có nghĩa là phê bình và 



bình tâm cứu xét các thực sự hoặc các thực sự dẫn chứng, cốt để thành thực tìm tòi 

chân lý trong lịch sử, thì nó rất tự nhiên, hữu lý, chánh đáng, và mở rộng sự hiểu 

biết Kinh Thánh của chúng ta. 

Phê bình lịch sử. -- Sự phê bình nầy liên quan với tánh cách chân chánh của các 

sác Kinh Thánh, tức là: Ai đã trứ tác mỗi quyển sách? trứ tác khi nào? và mỗi 

quyển sách có phù hợp với lịch sử chăng? 

Nói về các sách Tân Ƣớc, thì đó chỉ là tại nêu lên vấn đề mà thế hệ các Giáo phụ 

Hội Thánh đầu tiên đã nêu lên để đƣợc giải đáp mỹ mãn. Sự cố gắng kiên quyết và 

uyên bác của các nhà phê bình kim thời để xác định tánh cách chân chánh của các 

sách Tân Ƣớc, cũng chẳng hơn gì sự cố gắng của những thế hệ đƣơng thời các sách 

ấy đƣợc phát hành lần đầu tiên. Quả thật, đối với các nhà phê bình thời xƣa, họ ở 

cƣơng vị tốt hơn để quyết định tánh chất của những sách đó. Đoàn xe lửa chạy qua 

đã lâu rồi, mới toan làm cho nó trật đƣờng rầy, thì chẳng phải chuyện dễ đâu. 

Chẳng bao lâu, ngƣời ta cũng khám phá đƣợc các văn phẩm giả mạo. Ngay khi một 

quyển sách xuất bản, ngƣời ta đã nhận biết nó có tánh cách lịch sử, hay chỉ là 

truyện bịa. Nếu tôi viết lịch sử cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ quốc và ký tên tác 

giả là George Washington, thì tôi có thể khiến ai tin rằng Washinton đã trứ tác 

chăng? 

Có một điểm đáng tiếc ở các nhà phê bình đã loại bỏ quan niệm truyền thống về 

căn nguyên của các sách trong Kinh Thánh,-- ấy là họ tự nhận lấy cái độc quyền 

làm "học giả." Ý kiến của họ là "ý kiến chung của giới học giả." Phải chăng họ có 

trí óc hẹp hòi đến nỗi nghĩ rằng chỉ những ai theo lý thuyết của họ mới là học giả? 

Hay là họ ngu dốt đến nỗi không biết rằng rất nhiều học giả uyên thâm nhứt thế 

giới lại thuộc phái bảo thủ? Quan điểm không phải là dấu hiệu của học giả, nhƣng 

chỉ là dấu hiệu của một loại trí óc. Quyển Sách Cổ yêu dấu đã trải qua bao cuộc 

phê bình, và lâu lắm sau khi các nhà phê bình đã bị lãng quên, nó vẫn còn đƣợc 

hàng bao nhiêu triệu ngƣời yêu mến, tôn kính. Sách quí báu thay! 

Phê bình bản văn. -- Đây là so sánh các bản thảo khác nhau để chứng minh đâu là 

đúng nguyên văn mà họ đã sao ra. Kết quả là bản Cựu Ƣớc tiếng Hê-bơ-rơ 

"Massocrétique " cùng bản Tân Ƣớc tiếng Hy-lạp "Westcolt và Hort, " về toàn thể, 

là nguyên văn Kinh Thánh đúng nhứt. Nghề in đã loại bỏ đƣợc nguy cơ sai lạc về 

bản văn.  

Những Ngụy Kinh Tân Ƣớc  

Đây là những sách Tin Lành, Công vụ các sứ đồ và các thơ tín huyền hoặc, giả 

mạo, bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ hai. Phần lớn giả mạo, và ngay từ lúc đầu đã 

bị nhận ra là giả mạo. "Những sách nầy đầy dẫy truyện tích phi lý và không xứng 

đáng về Đấng Christ và các Sứ đồ, đến nỗi không hề đƣợc kể là do Đức Chúa Trời 

mà ra, và không hề đƣợc sắp trong Kinh Thánh." Trong khi cố quyết thử lấp những 

khoảng trống của truyện tích Đức Chúa Jêsus trong Tân Ƣớc, ngƣời ta đã dùng 



điển cứ giả dối để lan truyền những ý niệm tà giáo." 

Ngƣời ta biết rằng có chừng 50 sách "Tin Lành" giả mạo, ấy là chƣa kể nhiều sách 

"Công vụ các sứ đồ" và "Thơ tín" giả mạo. Những tác phẩm giả mạo nầy nhiều 

quá, nên Hội Thánh đầu tiên rất cần phải phân biệt sự giả với sự thật. 

Ngƣời ta nói rằng Mahomet, giáo chủ Hồi giáo, đã nhờ loại sách nầy phần lớn mà 

có những ý niệm về đạo Đấng Christ. Loại sách nầy cũng là căn nguyên các giáo lý 

của Giáo hội La-mã. 

Ta không nên lẫn lộn nó với tác phẩm của các "Giáo phụ Hội Thánh đầu tiên" có 

nói đến sau đây. 

Dƣới đây liệt kê những sách giả mạo đƣợc nhiều ngƣời biết nhứt: 

Tin Lành của Ni-cô-đem. -- Thể hiện các "Hành động của Phi-lát," tức là bản đƣợc 

mạo nhận là chánh thức báo cáo cuộc xét xử Đức Chúa Jêsus lên Hoàng đế Tibère, 

sáng tác nhằm thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 5. Hoàn toàn tƣởng tƣợng. 

Mở đầu Tin Lành của Gia-cơ. -- Tƣờng thuật từ lúc Ma-ri sanh ra tới khi các con 

trẻ vô tội bị tàn sát. Những truyện tích nầy bắt đầu lƣu hành ở thế kỷ thứ 2. Hoàn 

tất ở thế kỷ thứ 5. 

Ma-ri biến hóa. -- Đầy dẫy những phép lạ khó tin, mà tuyệt điểm là "thân thể 

không tì vít và quí báu" của Ma-ri đƣợc dời lên Thiên đàng. Sáng tác ở thế kỷ thứ 

4, khi ngƣời ta bắt đầu thờ lạy Nữ đồng trinh. 

Tin Lành theo ngƣời Hê-bơ-rơ. -- Thêm vào bốn sách Tin Lành trong Kinh điển; 

có ít nhiều lời phán mạo nhận là của Đức Chúa Jêsus. Khoảng 100 S.C. 

Tin Lành của phái Ebionite. -- Soạn thảo dựa theo bốn sách Tin lành, có lợi cho 

giáo lý của phái Ebionite. Giữa thế kỷ thứ 2 và thứ 4. 

Tin Lành của ngƣời Ai-cập. -- Những cuộc đàm thoại tƣởng tƣợng giữa Đức Chúa 

Jêsus và Sa-lô-mê. Giữa khoảng 130 và 150 S.C. Do phái Sabellius sử dụng. 

Tin Lành của Phi-e-rơ. -- Giữa thế kỷ thứ 2. Căn cứ trên bốn sách Tin Lành trong 

Kinh điển. Sáng tác để ủng hộ giáo lý của phái Docétique bài Do-thái. 

Tin Lành giả mạo của Ma-thi -ơ.-- Một bản dịch giả mạo sách Ma-thi-ơ, về thế kỷ 

thứ 5, đầy dẫy các phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm khi còn thơ ấu. 

Tin Lành của Thô-ma. -- Thế kỷ thứ 2. Đời sống của Đức Chúa Jêsus, từ lúc 5 đến 

lúc 12 tuổi. Mô tả Ngài là Đấng làm phép lạ để thỏa mãn tánh trẻ con thất thƣờng 

của mình. 

Ma-ri sanh ra. -- Một tác phẩm quyết tâm giả mạo để phát triển sự thờ lạy Nữ đồng 

trinh Ma-ri. Truyện tích thiên sứ hằng ngày đến viếng thăm Ma-ri. Cùng với sự dấy 

lên của chế độ Thủ lãnh kia, sách nầy đƣợc hoan nghinh nhiệt liệt. 

Tin Lành Ả-rập về tuổi thơ ấu.-- Thế kỷ thứ 7. Truyện tích các phép lạ đang khi 

Chúa kiều ngụ ở Ai-cập. Dị thƣờng cực điểm. 

Tin Lành của Giô-sép, ngƣời thợ mộc. -- Thế kỷ thứ 4. Phát xuất từ Ai-cập. Cốt để 

tôn vinh Giô-sép. 

Sách Khải Huyền của Phi-e-rơ. -- Những sự hiện thấy cố ý tạo ra về Thiên đàng và 



địa ngục mà Phi-e-rơ đã đƣợc xem. Eusèbe cho là "giả mạo." 

Công vụ của Phao-lô. -- Giữa thế kỷ thứ 2. Một quyển tiểu thuyết cốt ghi khắc sự 

tiết dục vào trí óc ngƣời ta. Có chứa thơ tín gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô mà 

ngƣời ta giả định là đã thất lạc. 

Công vụ của Phi-e-rơ. -- Cuối thế kỷ thứ 2. Một truyện tình của con gái Phi-e-rơ. 

Tƣơng phản với sách "Simon Magus. " Chứa truyện "Quo Vadis. " 

Công vụ của Giăng. -- Cuối thế kỷ thứ 2. Tƣờng thuật một cuộc viếng thăm kinh 

thành La-mã. hoàn toàn tƣởng tƣợng. Chứa một đoạn mô tả nhục dục làm cho ta 

kinh tởm. 

Công vụ của Anh-rê. -- Truyện tích Anh-rê thuyết phục Maximilla hãy đoạn tuyệt 

với chồng nàng; kết quả là Anh-rê phải tuận đạo. 

Công vụ của Thô-ma. -- Cuối thế kỷ thứ 2. Cũng nhƣ sách "Công vụ của Anh-rê," 

đây là một tiểu thuyết phiêu lƣu, cốt khuyên bảo hãy tuyệt dục. 

Thơ của Phi-e-rơ gởi cho Gia-cơ. -- Cuối thế kỷ thứ 2. Kịch liệt công kích Phao-lô. 

Một tác phẩm bịa đặt hoàn toàn, có lợi cho phái Ebionite.  

Thơ từ Lao-đi-xê gởi tới. -- Tự nhận là bức thơ có nói đến ở Cô-lô-se 4:16;. Thâu 

thập nhiều câu nói của Phao-lô. 

Các thơ của Phao-lô gởi cho Sénèque. -- Gồm cả các thơ của Sénèque gởi cho 

Phao- lô. Một tác phẩm giả mạo ở thế kỷ thứ 4. Mục đích hoặc để giới thiệu đạo 

Đấng Christ với các môn đệ của Sénèque, hoặc để giới thiệu Sénèque với các môn 

đồ Đấng Christ. 

Đặc điểm chính của những tác phẩm trên đây là nó hoàn toàn bịa đặt, song lại tự 

nhận là lịch sử. Phần lớn nó hoàn toàn phi lý đến nỗi sự giả mạo đã hiển nhiên. 

Các thơ của Abgarus. -- Các thơ nầy có thể có căn bản thực sự một phần nào. 

Eusèbe tƣởng vậy. Ông kể rằng Arbarus, vua thành Edesse, lâm bệnh, và nghe nói 

về quyền phép của Đức Chúa Jêsus. Vua bèn gởi thơ mời Ngài đến chữa lành cho 

mình, và Ngài gởi thơ trả lời rằng: "Ta cần phải làm xong những việc Ta đƣợc sai 

đến để làm, sau đó, Ta sẽ đƣợc tiếp lên với Đấng đã sai Ta đến. Vậy, khi đƣợc tiếp 

lên Thiên đàng rồi, Ta sẽ sai một môn đồ tới chữa lành cho ngƣơi." Ngƣời ta kể 

rằng Tha-đê đã đƣợc sai đi, và đƣợc họ chỉ cho xem các bức thơ trong văn khố 

thành Edesse. Có lẽ Đức Chúa Jêsus đã nhắn tin ấy, và họ chép lại.  

Tác phẩm của các Giáo phụ Hội Thánh  

Ta không nên lẫn lộn những tác phẩm nầy với những sách giả mạo kể ở mấy trang 

trƣớc, trong những sách giả mạo ấy, tác giả lấy tên các Sứ đồ để làm cho ngƣời ta 

tin truyện tích hoang đƣờng của họ. 

Giáo phụ Hội Thánh là những ngƣời còn sống sau thế hệ các Sứ đồ. Chỉ có ít tác 

phẩm của họ còn lại đến ngày nay (chúng ta mong ƣớc còn có nhiều hơn là dƣờng 

nào!), vì vật liệu họ dùng để viết rất mau hƣ, và vì đƣơng thời họ có sự bắt bớ dữ 

dội. 



Nhƣng dầu ít, nó cũng quí giá vô cùng, vì nó là vòng xích nối liền giữa các Sứ đồ 

và Lịch sử Hội Thánh về sau. Một vài tác phẩm thuộc loại nầy đƣợc coi quí đến 

nỗi ở ít nhiều địa phƣơng, nó tạm thời đƣợc coi nhƣ là Kinh Thánh. 

Thơ tín của Clément gởi cho tín đồ Cô-rinh-tô (95 S.C.). Clément làm Giám mục 

tại La-mã (91-100 S.C.), là bạn hữu của Phao-lô và Phi-e-rơ. Chắc ông có quen 

biết Sứ đồ Giăng. Ông viết thơ tín nầy trong năm Giăng bị đày ở đảo Bát-mô. Sử 

chép rằng ông bị lên án phải đi làm việc trong các hầm mỏ, và đã tuận đạo trong 

năm thứ 3 đời trị vì của Trajan. Ngƣời ta cho rằng có lẽ ông là "Cơ-lê-măn" chép ở 

Phi-líp 4:3;. 

Cơ hội viết thơ tín nầy là một cuộc chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô , và một số 

trƣởng lão ở đó bị đám thanh niên ham mến thế gian trục xuất. Thơ tín nầy viết 

nhơn danh Hội Thánh ở La-mã, đầy dẫy lời cao đẹp khuyên bảo phải khiêm 

nhƣờng, và luận nhiều về sự sống lại. Thơ tín đƣợc quí chuộng tột bậc đến nỗi 

nhiều chi hội đem đọc công khai mãi tới thế kỷ thứ 4. Trong bản thảo Kinh Thánh 

"A-léc-xăn-đơ-ri," ta thấy nó ở cuối Tân Ƣớc. 

Thơ tín của Polycarpe gởi cho tín đồ Phi-líp (khoảng 110 S.C.). Polycarpe, môn đệ 

của Sứ đồ Giăng, Giám mục tại Si-miệc-nơ, đã viết nhiều bức thơ, nhƣng chỉ có 

bức thơ nầy còn lại. Ông viết nó để trả lời bức thơ của tín đồ Phi-líp thỉnh vấn ông. 

Thơ tín nầy rất giống thơ tín của Phao-lô mà ông khuyên họ phải kê cứu cẩn thận. 

Các thơ tín của Ignace (khoảng 110 S.C.). Ignace là môn đệ của Giăng, Giám mục 

tại thành An-ti-ốt; ông tuận đạo tại thành La-mã năm 110 S.C.. Trên đƣờng từ 

An-ti-ốt đến La-mã, trải qua miền Tiểu-Á-tế-á, ông đã viết 7 thơ tín cho các chi hội 

Ê-phê-sô, Magnésie, Trallie, Phi-la-đen-phi, Si-miệc-nơ, La-mã, và cho Polycarpe. 

Trong số ấy, Phao-lô đã gởi thơ tín cho hai chi hội, và Giăng (trong sách Khải 

Huyền) đã gởi thơ tín cho ba chi hội. Các thơ tín của Ignace đó đầy dẫy lời khuyên 

bảo êm ái, và tỏa ra tinh thần vui mừng, hớn hở của ông trƣớc triển vọng sắp tuận 

đạo. Những thơ tín nầy nhấn mạnh vào sự tai hại của tà giáo và chia rẽ, lại cũng 

khuyên phải phục tòng các trƣởng lão trong Hội Thánh. 

Thơ tín của Ba-na-ba. Viết giữa khoảng 90 và 120 S.C.. Có ngƣời tƣởng đây là Ba- 

na-ba trong Tân Ƣớc, song có kẻ lại nghi ngờ điều đó. Đây là một bức thơ chung, 

gởi cho hết thảy tín đồ Đấng Christ, trong đó lƣợc giải Kinh Thánh, đặc biệt cốt để 

chống lại sự quay về với đạo Do-thái. Ta thầy thơ tín nầy trong bản thảo Kinh 

Thánh " Sinaitique, " ở cuối phần Tân Ƣớc; vậy, tỏ ra nó đƣợc quí trọng lắm. 

Các tàn bản của Papias. Papias là môn đệ của Giăng và Giám mục tại Hiérapolis. 

Ông tuận đạo gần cùng một lúc với Polycarpe. Ông viết một quyển: "Giải thích các 

bài giảng của Chúa," còn lƣu lại tới thế kỷ thứ 13. Nhƣng bây giờ chỉ còn lại ít 

đoạn trƣng dẫn trong các sách của Irénée, Eusèbe và một vài tác giả khác. 

"Didache, " hoặc "Sự dạy dỗ của 12 Sứ đồ," hoặc -- với một nhan đề dài hơn -- "Sự 

dạy dỗ của Chúa cho các dân ngoại bởi 12 Sứ đồ." Viết khoảng giữa năm 80 và 

120, có lẽ lắm chừng 100 S.C.. Không phải thật là tác phẩm của các Sứ đồ, nhƣng 



chỉ là một tác giả vô danh tuyên bố mình hiểu sự dạy dỗ của các Sứ đồ là gì. Nó 

giống nhƣ thơ tín của Gia-cơ. Các trứ giả trong Hội Thánh đầu tiên không nhìn 

nhận nó là Kinh điển, song cũng quí trọng nó lắm. Nó đầy dẫy những lời trƣng dẫn 

của các sách Tân Ƣớc. 

Ngƣời chăn chiên của Hẹt-ma. -- Viết khoảng 100 hoặc 140 S.C.. Đây là một tỷ dụ 

lâu đời nhứt về loại văn ngụ ngôn trong đạo Đấng Christ, tức là quyển "Thiên lộ 

Lịch trình" của Hội Thánh đầu tiên, và đƣơng thời ấy, nó cũng đƣợc hoan nghinh 

nhƣ vậy. Tác giả là ngƣời mộ đạo nồng nhiệt, và đã thấy những khải tƣợng mà ông 

viết trong sách nầy; ông nhấn mạnh vào sự ăn năn, đời thiêng liêng và sự tái lâm 

hầu gần của Chúa. Sách nầy đƣợc đọc trong nhiều chi hội cho đến thời Thánh 

Jérôme. Ta thấy nó trong bản thảo Kinh Thánh "Sinaitique, " ở cuối phần Tân Ƣớc. 

Nói rằng tác giả là Hẹt-ma ở Rô-ma 16:14;, thì chỉ là đoán phỏng. 

Biện giải của Aristide. -- Ông là một triết gia ở thành A-thên. Ông viết quyển: 

"Binh vực đạo Đấng Christ," gởi cho Hadrien năm 125 S.C., và cho Antonin năm 

137 S.C., thỉnh cầu hãy che chở tín đồ Đấng Christ khỏi sự bắt bớ. Ông nói rằng: 

"Giới tín đồ Đấng Christ đáng đƣợc phƣớc hơn mọi ngƣời, vì họ có tín điều chân 

chánh, cao thƣợng, và vì đời sống họ trong sạch, từ thiện." Đây là văn phẩm lâu 

đời nhứt mà ta đƣợc biết, của một triết gia dành cho đạo Đấng Christ. Nó lại phát 

xuất từ A-thên, là "quê hƣơng" của triết lý. 

Justin Martyr. -- (100-167 S.C.). Một triết gia sau khi thử theo triết lý khắc kỷ 

(stoicisme ), triết lý của Aristole, Pythagore, và Platon, ông đã tìm đƣợc sự thỏa 

mãn trong đạo Đấng Christ. Ông viết các sách "Biện giải" gởi cho hoàng đế 

Antonin, để binh vực đạo Đấng Christ và phản đối sự hành quyết ba tín đồ mà 

không xét xử hợp lệ. Ông cũng viết sách "Đàm thoại với Trypho, " tức là bài lý 

luận với một ngƣời Do-thái về Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. 

Thơ tín thứ hai của Clément. -- Giữa khoảng 120 và 140 S.C.. Đây là một bài 

giảng. Không biết chắc có phải là cùng một Clément trên kia chăng. Không đƣợc 

quí trọng bằng thơ tín thứ nhứt. 

Thơ tín của Diognetus. -- Sách binh vực đạo Đấng Christ, do một tác giả vô danh 

tự nhận là "môn đệ của các Sứ đồ."  

Các Bản Thảo  

Theo chỗ chúng ta biết, thì bản thảo nguyên văn của hết các sách trong Tân Ƣớc 

đều đã thất lạc. 

Ngay từ lúc đầu, ngƣời ta đã khởi sự sao các tác phẩm quí báu ấy cho những chi 

hội khác. Hết thế hệ nầy tới thế hệ khác, ngƣời ta đã sao đi sao lại mỗi khi các bản 

sao cũ rách nát. 

Vật liệu thƣờng dùng để viết là giấy chỉ thảo (papyrus). Giấy nầy làm bằng những 

lát mỏng của một loại cây mọc dƣới nƣớc ở Ai-cập. Hai lát mỏng, một dọc, một 

ngang, đƣợc ép lại làm một, rồi đánh bóng. Mực thì làm bằng than, keo và nƣớc. 



Những tấm nhỏ dùng để chép bản văn ngắn. Muốn chép bản văn dài, họ dán nhiều 

tấm liền gốc nhau, làm thành một cuốn. Một cuốn thƣờng dài chừng 10 thƣớc tây, 

và cao chừng 23 hoặc 26 phân tây. 

Nhằm thế kỷ thứ 2 S.C., ngƣời ta bắt đầu chép các sách của Tân Ƣớc dƣới hình 

thức sách vở ngày nay, tức là bất cứ bao nhiêu tờ cũng có thể đóng thành một 

quyển, có đánh số trang. Nhƣ vậy, một quyển có thể gồm nhiều sách Tân Ƣớc hơn 

một cuốn trƣớc kia. 

Giấy chỉ thảo không bền lắm. Với thời gian, nó hóa ra dòn, hoặc vì ẩm mà mục đi, 

và chẳng bao lâu đã rách nát. Chỉ trừ ra ở Ai-cập, khí hậu khô ráo và bãi cát dời 

chuyển đã giữ một mớ tài liệu lạ lùng từ thƣợng cổ cho tới ngày nay, chúng ta 

khám phá đƣợc. 

Nhằm thế kỷ thứ 4 S.C., giấy da bò non thay thế giấy chỉ thảo, làm vật liệu chánh 

yếu để biên chép. Giấy da bò non mỏng mịn và bền hơn bội phần, có thể đóng 

thành sách, chớ không phải cuốn nữa. 

Mãi sau đây mới khám phá đƣợc những cuốn sách bằng giấy chỉ thảo Ai-cập; 

ngoài ra, hết thảy bản thảo Kinh Thánh còn lƣu truyền lại và ta đƣợc biết đều bằng 

giấy da bò non. 

Khi máy in đƣợc phát minh nhằm thế kỷ thứ 15, thì ngƣời ta không còn dùng tay 

chép Kinh Thánh nữa. 

Ngày nay, theo chỗ ta biết, có chừng 4000 bản thảo Kinh Thánh hoặc một phần 

Kinh Thánh, chép giữa khoảng thế kỷ thứ 2 và thế kỷ 15. Đối với ta, dƣờng nhƣ là 

ít, nhƣng còn nhiều hơn bội phần bản thảo của bất cứ tác phẩm thƣợng cổ nào 

khác. Ngƣời ta không biết có một toàn bộ văn phẩm của Homère trƣớc năm 1300 

S.C., hoặc của Hérodote trƣớc năm 1000 S.C.. 

Các bản thảo trên giấy da bò non mà ta đƣợc biết ngày nay đã đƣợc chép giữa 

khoảng thế kỷ thứ 4 và thứ 15. Ngƣời ta gọi nó là bản "hình chữ hoa La-mã" 

(oncial ) và bản "viết tháu" (cursif ). Bản "hình chữ hoa La-mã" viết bằng chữ hoa 

lớn. Có chừng 160 bản thuộc loại nầy, chép giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 10. Bản "viết 

tháu" bằng chữ nhỏ thoăn thoắt liền nối với nhau, và chép giữa thế kỷ thứ 10 và 

thứ 15. Các bản "hình chữ hoa La-mã" quí giá bội phần hơn vì lâu đời hơn. 

Ba bản thảo lâu đời nhứt, đầy đủ nhứt, nổi tiếng nhứt và quí giá nhứt, vẫn gọi là 

"Codices, " là: bản "Sinaitique, " bản "Vatican, " và bản "A-léc-xăn-đơ-ri. " Cả ba 

vốn là toàn bộ Kinh Thánh. 

Bản thảo "Sinaitique. " hoặc "Codex Sinaiticus, " do một học giả ngƣời Đức, tên là 

Tischendorf, tìm thấy năm 1844, tại tu viện Sainte Catherine, trên núi Si-na-i. 

Trong giỏ lá bỏ ra để đốt, ông nhận thấy những trang giấy da bò non viết chữ 

Hy-lạp. Xem xét kỹ hơn, ông nhận thấy là những phần bản thảo cổ của bộ Cựu 

Ƣớc Septante, gồm 43 tờ. Ông hết sức tìm kiếm, nhƣng không kiếm đƣợc chi hơn 

nữa. Năm 1853, ông trở lại tu viện ấy để tìm kiếm nữa, nhƣng không thấy chi hết. 

Năm 1859, ông trở lại lần nữa. Đang khi nói chuyện với viên quản gia về bản 



Septante, thì viên quản gia nhận thấy mình có một bản sao cổ đó, bèn đem ra; nó 

bọc kín trong một khăn ăn bằng giấy. Đây là phần còn lại của bản thảo mà 

Tischendorf đã có 43 tờ từ 15 năm trƣớc. Nhìn qua các trang giấy da bò non, ông 

nhận thấy mình cầm trong tay tác phẩm quí báu nhứt trên đời. Sau nhiều cuộc điều 

đình quốc tế lâu ngày, rốt lại, nó đƣợc nhƣờng cho Thơ viện Đế quốc tại thành phố 

Saint Pétersbourg (Nga). Nó cứ ở đó cho tới năm 1933, rồi đƣợc bán lại cho Anh 

quốc Bảo tàng viện với giá nửa triệu Mỹ kim. Nó gồm 199 tờ Cựu Ƣớc và tất cả 

Tân Ƣớc, luôn với "Thơ tín của Ba-na-ba" và một phần quyển "Ngƣời chăn chiên 

của Hẹt-ma." Phần nầy gồm 148 tờ, cộng là 347 tờ, viết rất đẹp trên giấy da bò non 

mịn mỏng nhứt; các tờ nầy bề dài chừng 40 phân, bề rộng chừng 36 phân, và chép 

vào phần đầu thế kỷ thứ 4. Đó là bản thảo cổ duy nhứt có chứa cả Tân Ƣớc. 43 tờ 

mà Tischendorf tìm đƣợc trong cuộc viếng thăm đầu tiên, hiện nay ở Thơ viện 

trƣờng Đại học Leipzig (Đức). 

Bản thảo Vativan. -- Chép nhằm thế kỷ thứ 4. Để tại Thơ viện Vatican từ năm 

1481. Thiếu một vài đoạn Tân Ƣớc. Bản nầy và bản Sinaitique là hai bản cổ nhứt 

và quí giá nhứt. Tischendorf cho rằng có lẽ cả hai do một ngƣời chép, và có lẽ ở 

trong số 50 bộ Kinh Thánh do Constantin truyền chép. 

Bản "A-léc-xăn-đơ-ri. " Chép nhằm thế kỷ thứ 5, tại thành Alexandrie (Ai-cập). Để 

tại Anh quốc Bảo tàng viện từ năm 1627. Toàn bộ Kinh Thánh, chỉ thiếu vài đoạn; 

cũng có các thơ tín của Clément và các Thi Thiên của Sa-lô-môn. 

Các bản thảo khác. -- Bản "Ephraem, " chép vào thế kỷ thứ 5, hiện nay ở Ba-lê 

(Pháp), gồm chừng một nửa Tân Ƣớc. Bản "Beza, " chép vào thế kỷ thứ 5, hiện 

nay ở trƣờng Đại học Cambridge (Anh), gồm 4 sách Tin Lành và sách Công vụ các 

sứ đồ. Bản "Washington, " chép vào thế kỷ thứ 4, tìm thấy tại Ai-cập, năm 1906, 

hiện nay ở Thơ viện Smithsonian, kinh thành Hoa-thịnh-đốn, và gồm các sách Tin 

Lành.  

KINH THÁNH IN 

Sự sáng chế máy ấn loát bởi Jean Gutenberg, ngƣời Đức, năm 1454 S.C., làm hạ 

giá và tăng số Kinh Thánh nhiều. Nó giúp cho Kinh Thánh lƣu hành và có ảnh 

hƣởng giữa quần chúng rất nhiều. Trƣớc kia, Kinh Thánh đáng giá cả một năm 

công xá. Quyển sách Gutenberg in đầu tiên là Kinh Thánh. Một quyển trong số in 

đó hiện nay để ở Thơ viện Mỹ quốc tại Hoa-thịnh-đốn, giá mua là 350 ngàn Mỹ 

kim.  

Các Bản Chỉ Thảo  

Phát minh các bản chỉ thảo. -- Trong khi đào bới trung bộ Ai-cập, Flinders Petrie 

nhận thấy những tờ chỉ thảo cổ thời lẫn trong các đống rác chôn vùi dƣới cát; ông 

bèn nghĩ rằng có lẽ nó quí giá lắm. Năm 1895, hai học trò của ông tại trƣờng Đại 

học Oxford, là Grenfell và Hunt, bắt đầu theo phƣơng pháp mà tìm kiếm những 

bản chỉ thảo nầy. Trong mƣời năm sau, tại Oxyrhynchus và những miền phụ cận, 



họ tìm thấy 10.000 bản thảo và phần bản thảo. Các nhà khảo cổ khác cũng đào bới 

và tìm thấy rất nhiều bản thảo giống nhƣ vậy. Họ đào nó lên từ những đống rác bị 

cát phủ, những lớp nhồi trong hòm chứa xác ƣớp, và trong những xác cá sấu xức 

thuốc thơm. Phấn nhiều là thƣ từ, hóa đơn, biên lai, nhựt ký, chứng chỉ, niên lịch 

thông thƣ, v.v... Có một số tài liệu lịch sử quí giá, niên hiệu từ 2000 T.C.. Tuy 

nhiên, phần nhiều có niên hiệu từ 300 T.C. đến 300 S.C.. Trong số đó, có một ít tác 

phẩm của thời sơ khởi đạo Đấng Christ; đó là điểm khiến ngƣời kê cứu Kinh 

Thánh chú ý đến nó. 

Tàn bản của sác Tin Lành Giăng. -- Đây là một mảnh giấy chỉ thảo nhỏ bé, dài 

chừng 9 phân, và rộng hơn 6 phân, một mặt chép Giăng 18:31-33;, còn một mặt 

chép Giăng 18:37-38;. So sánh hình chữ cái và văn thể với một số bản thảo có niên 

hiệu, các học giả cho nó ở phần đầu thế kỷ thứ 2. Đó là bản thảo lâu đời nhứt mà ta 

đƣợc biết, và là chứng cớ tỏ ra rằng sách Tin Lành Giăng thật có và đƣợc lƣu hành 

ở Ai-cập trong những năm ngay sau khi Giăng qua đời. Ngƣời ta tìm thấy nó năm 

1920, và hiện nay để ở thơ viện Rylands, thành phố Manchester (Anh). 

Các sách Tin Lành và sách Công vụ các sứ đồ. -- Trong số giấy chỉ thảo, có 30 tờ 

không toàn vẹn, chép một phần các sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng và Công vụ 

các sứ đồ, vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3. Đây là một phần của bộ sách "Chester 

Beatty. " 

Các thơ tín của Phao-lô gồm 86 tờ (trong số 104 tờ đào bới đƣợc), chép các thơ 

Rô-ma, Hê-bơ-rơ, I và II Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Ga-la-ti, Phi-líp, Cô-lô-se, I và 

IITê-sa-lô- ni-ca. Bộ nầy chép khoảng 200 S.C.. Thuộc trong bộ sách chỉ thảo 

"Chester Beatty. " 

Bộ sách "Chester Beatty " cũng có gồm một số bản thảo Sáng-thế Ký, Dân số ký, 

Phục truyền luật lệ ký, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, Ê-xơ-tê, và chừng 

một phần ba sách Khải Huyền. Bộ sách nầy đƣợc công bố năm 1931. Một phần 

thuộc về trƣờng Đại học Michigan. Nó đƣợc coi là công trình phát minh bản văn 

Kinh Thánh quan trọng hơn hết kể từ khi phát minh bản thảo Sinaitique; và nó là 

bằng cớ quí giá tỏ ra rằng các sách của Tân Ƣớc là chân chánh và toàn vẹn. 

Bộ sách "Logia. " Ngoài nhiều mảnh giấy chỉ thảo chép những đoạn sách Kinh 

Thánh, còn có các mảnh chép "Lời phán của Đức Chúa Jêsus" từ trƣớc tới nay 

chƣa từng có ai chép, và rất thịnh hành trong thế kỷ thứ 3. Cũng có các mảnh chép 

nhiều đoạn của một sách Tin Lành vô danh, đối chiếu với 4 sách Tin Lành Kinh 

điển; và các mảnh khác chép những biến cố tƣơng tự trong đời Đức Chúa Jêsus. 

Ngôn ngữ của các bản giấy chỉ thảo. -- Adolph Deissman, Một học giả Đức, nhận 

xét rằng chữ Hy-lạp trên các bản chỉ thảo giống nhƣ chữ Hy-lạp của Tân Ƣớc, chớ 

không phải chữ Hy-lạp cổ điển thời Périclès. Trong tiếng Hy-lạp của Tân Ƣớc, có 

500 chữ không thấy trong tiếng Hy-lạp cổ điển. Sự phát minh Tân Ƣớc viết bằng 

thứ tiếng nhật dụng của thƣờng dân đã thúc đẩy ngƣời ta phiên dịch Tân Ƣớc ra 

ngôn ngữ kim thời ít lâu nay.  



Các Bản Dịch Cổ Thời  

Cựu Ƣớc viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Tân Ƣớc viết bằng tiếng Hy-lạp. Một bản dịch 

Cựu Ƣớc ra tiếng Hy-lạp, gọi là "Septante, " thực hiện vào thế kỷ thứ 3 T.C., đƣợc 

thông dụng đƣơng thời Đức Chúa Jêsus. Thời ấy, tiếng Hy-lạp thông dụng khắp đế 

quốc La-mã. 

Bản Syriaque (1) cổ thời. -- Phiên dịch vào thế thứ 2 S.C., để cho ngƣời Sy-ri 

dùng. Không còn bản thảo nào toàn vẹn. 

Bản Peshito Syriaque. -- Phiên dịch vào thế kỷ thứ 4. Căn cứ vào bản Syriaque cổ 

thời, và hoàn toàn thay thế bản ấy. "Peshito " nghĩa là "giản dị". Về sau, còn có 

nhiều bản dịch Syriaque khác nữa. 

Bản La-tinh cổ thời. -- Phiên dịch vào thế kỷ thứ 2. Phần Cựu Ƣớc không dịch từ 

tiếng Hê-bơ-rơ, nhƣng từ bản Septante.  

Bản Vulgate. -- Tức là nhuận chánh bản La-tinh cổ thời, do Thánh Jérôme thực 

hiện (382-404 S.C.). Phần Cựu Ƣớc, trừ các Thi Thiên, đã đƣợc dịch thẳng từ tiếng 

Hê-bơ-rơ. Nó trở thành Kinh Thánh của Tây phƣơng trong 1000 năm. 

Bản Coptique. -- Đây là thứ tiếng bình dân ở Ai-cập. Dịch vào thế kỷ thứ 2 S.C.. 

Theo sau còn có nhiều bản dịch nữa. 

Các bản dịch khác. -- Vào thế kỷ thứ 4, có bản Ê-thi-ô-bi và Gothique. Vào thế kỷ 

thứ 5, có bản Arménien, vào thế kỷ thứ 9, có bản Ả-rập và Slave (Đông Âu). 

Khi chế độ Thủ lãnh kia bành trƣớng, thì Kinh Thánh hoàn toàn bị loại bỏ, vì bị 

thay thế bởi những sắc lịnh và tín điều do các Giáo hội nghị và các Thủ lãnh kia 

ban bố. 

Với cuộc Cải chánh Tin Lành, ngƣời ta lại chú ý đến Kinh Thánh; cho đến ngày 

nay, thì Kinh Thánh hoặc phần Kinh Thánh đã đƣợc dịch ra hơn 1000 thứ tiếng và 

thổ ngữ. Ƣớc lƣợng ngày nay, 9 phần 10 dân số trên thế giới có thể đọc hoặc nghe 

Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình.  

Các Bản Dịch Ra Tiếng Anh  

Caedmon (676 S.C.), Bede (672-735), Alfred đại đế (849-901), đã dịch nhiều phần 

ngắn của Kinh Thánh ra tiếng Anglo-Saxon. Theo sau còn ít ngƣời thử dịch từng 

đoạn. 

Kinh Thánh của Wycliffe (1382 S.C.).-- Đây là bộ Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng 

Anh. Dịch từ bản Vulgate. Đây chỉ có bản thảo, vì đã dịch trƣớc khi phát minh 

máy in. Không đƣợc lƣu hành rộng rãi, nhƣng đã tới tay nhân dân, và là một trong 

những yếu tố mở đƣờng cho cuộc Cải chánh Tin Lành. Thủ lãnh kia chống đối 

ông. Ông bị dứt phép thông công và sau khi qua đời, hài cốt ông bị đốt và quăng 

xuống sông. 

Kinh Thánh của Tyndale (1525).-- Dịch từ nguyên văn Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Đúng 

hơn Kinh Thánh của Wyclif. Bị bắt bớ, Tyndale bỏ nƣớc Anh, chạy qua 

Hambourg, rồi tới Cologne và Worms, là nơi bản Tân Ƣớc của ông đƣợc in và chở 



lậu vào nƣớc Anh trong những bao hàng hóa. Vì cớ dịch Kinh Thánh ra tiếng mẹ 

đẻ, ông bị giới linh mục ra lịnh thiêu chết ngày 6-10-1556. 

Kinh Thánh của Coverdale (1535).-- Dịch từ tiếng Hà-lan và tiếng La-tinh. Sau đó 

có Kinh Thánh của Rogers (1537), sao lại hầu hết Kinh Thánh của Tyndale; và có 

"Kinh Thánh Lớn" (1539), là bản góp nhặt ba quyển Kinh Thánh của Tyndale, 

Rogers và Coverdale.  

Bản Kinh Thánh Genève (1560).-- Do một số học giả Tin Lành đã chạy trốn qua 

Genève. Phần lớn dựa vào Kinh Thánh của Tyndale, và có những bí chú thiên 

mạnh về phái Calvin. bản Kinh Thánh nầy rất đƣợc hoan nghinh, sau đó có bản 

"Kinh Thánh của Giám mục" (1568), đƣợc phép dùng trong Giáo hội Anh quốc. 

Bản Kinh Thánh của vua James (1611).-- Do vua James ra lịnh phiên dịch, cốt để 

sự cuộc thờ phƣợng của xứ Tô-cách-lan thuộc Trƣởng lão hội và của nƣớc Anh 

thuộc Thánh-công-hội đƣợc đồng nhứt.Đây là nhuận chánh các bản dịch dựa vào 

Kinh Thánh của Tyndale. Suốt 300 năm, bản nầy là Kinh Thánh gia đình của thế 

giới nói tiếng Anh. 

Cuộc nhuận chánh Anh-Mỹ (1881-1885).-- Công tác của 51 học giả Anh và 32 học 

giả Mỹ. Việc nầy trở nên cần thiết vì một vài danh từ Anh thay đổi ý nghĩa, và vì 

muốn có một bản văn thuần túy hơn. Nó theo bản dịch của vua James, trừ ra chỗ 

nào có một danh từ cần thay đổi. năm 1901 có phát hành một bản Mỹ, thể hiện 

những sự thay đổi nhỏ nhặt mà "Ủy ban Nhuận chánh Mỹ" muốn có. Năm 1952, 

lại phát hành một bản nhuận chánh nữa, đặt tên là "Bản Nhuận chánh Tiêu chuẩn" 

(Revised Standrad Version ). 

Những chữ in nghiêng trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh tỏ ra rằng chữ đó 

không có trong nguyên văn, song đã thêm vào cho ý nghĩa đƣợc đầy đủ. 

Đoạn và câu vốn không có trong nguyên văn, nhƣng đã do Hồng y Giáo chủ Caro 

(1236 S.C.) và Robert Stephens (1551 S.C.) thêm vào.  

Các Bản Dịch Ra Ngôn Ngữ Kim Thời  

Ngƣời ta đã cố gắng nhiều lần, nhiều cách để diễn lại trong ngôn ngữ của chúng 

ta(1) cho đúng ý tƣởng của nguyên văn. Dƣới đây xin kê khai những bản dịch danh 

tiếng hơn hết thuộc loại nầy. Dầu nó chiếu sáng vào một vài đoạn, và một vài câu 

của nó thật là "châu ngọc hoàn toàn," nhƣng ít ra là đối với một số trong vòng 

chúng ta, về toàn thể, nó chỉ là thử nói những điều giống nhau bằng một lối khác. 

Tân Ƣớc thế kỷ 20.-- Đây là bản dịch thứ nhứt ra ngôn ngữ kim thời, có tánh cách 

bình dân. Phát hành năm 1898. Do chừng 20 học giả Anh phiên dịch. Đƣợc coi là 

bản dịch rất đúng. 

Tân Ƣớc của Weymouth. -- Ông là một ngƣời thuộc hội Baptiste nƣớc Anh, không 

có chức Mục sƣ. Phát hành năm 1903, sau khi ông qua đời. Do một số ngƣời khác 

nhuận chánh năm 1924 và 1933. 

Toàn bộ Kinh Thánh bằng tiếng Anh kim thời, của Fenton. -- Ferrar Fenton là một 



ngƣời Anh rất giàu có. Trải qua lâu năm, ông chỉ đọc nguyên văn Kinh Thánh, hầu 

cho bản dịch của mình khỏi chịu ảnh hƣởng những bản dịch khác. Phát hành năm 

1903. 

Bản dịch của Moffatt. -- Moffatt là ngƣời Tô-cách-lan, làm giáo sƣ trƣờng Thần 

học Liên hiệp ở Nữu-ƣớc (Mỹ) từ năm 1927. Ông phát hành bản Tân Ƣớc năm 

1913, bản Cựu Ƣớc năm 1924, toàn bộ Kinh Thánh năm 1926 và 1935. 

Bản Tân Ƣớc Ballantine. -- Ông là Mục sƣ Hội Tự trị Giáo đoàn (Congregational ), 

và làm hiệu trƣởng trƣờng Thần đạo Oberloin. Phát hành năm 1923. 

Smith và Goodspeed. -- Goodspeed là giáo sƣ trƣờng Đại học Chicago (Mỹ), phát 

hành Tân Ƣớc năm 1923. J.M. Powis Smith cũng là Giáo sƣ trƣờng Đại học 

Chicago, phát hành bản dịch Cựu Ƣớc năm 1923, với sự hợp tác của Gordon, Giáo 

sƣ trƣờng Đại học McGill, Meek, giáo sƣ trƣờng Đại học Toronto, và Waterman, 

giáo sƣ trƣờng Đại học Michigan. Năm 1931, hai bản Tân, Cựu ƣớc nầy hợp một 

và gọi là: "Bản dịch tiếng Mỹ." Không nên lẫn lộn bản nầy với "Bản Tiêu chuẩn 

tiếng Mỹ của Kinh Thánh nhuận chánh." 

Tân Ƣớc đệ bách chu niên của Montgomery. -- Phát hành năm 1924. Bà 

Montgomery, ở thành phố Rochester (tiểu bang Nữu Ƣớc), là Chủ tịch Hội đồng 

của Hội Thánh Baptiste phía Bắc nƣớc Mỹ, năm 1924. Bản Tân Ƣớc của bà là văn 

phẩm kỷ niệm đệ bách chu niên Hội Xuất bản Baptiste Mỹ quốc. 

Tân Ƣớc bằng tiếng Anh căn bản. -- Đây là bản dịch ra ngôn ngữ kim thời mới 

nhứt. Phát hành năm 1941. Do ông S.H. Hooke, giáo sƣ trƣờng Đai học Luân Đôn, 

phiên dịch với sự cộng tác của 8 học giả trứ danh. Chỉ dùng 1000 danh từ đơn sơ 

nhứt của Anh ngữ. Tân Ƣớc nầy đã đƣợc toàn thể báo chí Tin lành nhiệt liệt tán 

thƣởng. Xin nhớ rằng "Tiếng Anh căn bản" là một hình thức giản dị hóa của Anh 

văn, do ông C.K. Ogden, giáo sƣ Đại học đƣờng Cambridge (nƣớc Anh), soạn 

thảo, nhờ đó, với 850 danh từ, ngƣời ta có thể phát biểu bất cứ điều gì thƣờng nói 

bằng tiếng Anh.  

 

Sử Ký Hội Thánh  

Kinh Thánh chứa truyện tích Đấng Christ  

Hội Thánh tồn tại để thuật lại truyện tích Đấng Christ  

Sử ký Hội Thánh là phần tiếp tục Sử ký Kinh Thánh  

 

Để bày tỏ mối liên quan của chúng ta với truyện tích Kinh Thánh, và vì tin rằng tín 

đồ Đấng Christ ít ra cũng phải thông thạo những thực sự căn bản của Sử ký Hội 

Thánh, nên đây, chúng tôi xin trình bày sơ lƣợc các đặc điểm, biến cố và nhân vật 

chánh yếu trong Sử ký Hội Thánh. Nếu không nhờ ánh sáng của Sử ký, thì không 

thể nào hiểu tình hình hiện tại của đạo Đấng Christ. Số ngƣời không biết Sử ký Hội 



Thánh còn nhiều hơn số ngƣời không biết Kinh Thánh. Một bổn phận chánh yếu 

của các vị Mục sƣ, Truyền đạo là phải dạy cho giáo hữu biết các thực sự của Sử ký 

Hội Thánh. 

Sử ký thế giới thƣờng đƣợc chia làm ba thời kỳ: 

Thƣợng Cổ : Ai-cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Ba-tƣ, Hy-lạp, La-mã. 

Trung Cổ : Từ lúc đế quốc La-mã suy vong tới lúc tìm ra Mỹ châu. 

Hiện Kim : Từ thế kỷ thứ 15 tới ngày nay. 

Sử ký Hội Thánh thƣờng đƣợc chia làm ba thời kỳ: 

Thời kỳ đế quốc La-mã: Thời kỳ của các cơn bắt bớ, các Thánh tuận đạo, các Giáo 

phụ Hội Thánh, các cuộc tranh luận, và Cơ đốc hóa đế quốc La-mã. 

Thời kỳ Trung cổ: Thời kỳ của chế độ Giáo hoàng phát triển và cầm quyền, Giáo 

hội Pháp đình, chế độ tu viện, Hồi giáo và Thập tự quân viễn chinh. 

Thời kỳ hiện kim: Thời kỳ của cuộc Cải chánh Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành phát 

triển mạnh mẽ, Kinh Thánh mở ra và đƣợc lƣu hành rộng rãi, các chánh phủ càng 

ngày càng đƣợc tự do, thoát khỏi sự kiểm soát của Giáo hội và phẩm chức Giáo 

hội, các Hội Truyền giáo khắp thế gian, cuộc cải cách xã hội, và tình bác ái gia 

tăng. 

Các biến cố trọng đại của kỷ nguyên đạo Đấng Christ là: 

1.-- Cơ đốc hóa đế quốc La-mã. 

2.-- Cuộc xâm lăng của các dân dã man, hòa trộn hai nền văn minh La-mã và Đức. 

3.-- Cuộc tranh đấu chống Hồi giáo. 

4.-- Chế độ Giáo hoàng dấy lên và cầm quyền. 

5.-- Cuộc Cải chánh Tin Lành. 

6.-- Phong trào truyền giáo khắp thế giới hiện nay.  

Ba nhánh lớn của đạo Đấng Christ là:  

Tin Lành, thạnh nhứt ở Tây Âu và Bắc Mỹ. 

Thiên Chúa Giáo La Mã, thạnh nhứt ở Nam Âu và Nam Mỹ. 

Thiên Chúa Giáo Hy Lạp, thạnh nhứt ở Đông Âu và Đông Nam Âu. 

Tình trạng trên đây là kết quả do hai cuộc phân chia lớn của Hội Thánh: Một cuộc 

phân chia xảy ra nhằm thế kỷ thứ 9, khi Đông phƣơng tách khỏi Tây phƣơng vì 

Giáo hoàng cố quyết rằng mình là Chúa của cả Hội Thánh. Còn cuộc phân chia thứ 

hai xảy ra nhằm thế kỷ thứ 16, vì cùng một lý do, dƣới sự lãnh đạo của Martin 

Luther, là bậc đệ nhất vĩ nhân của lịch sử hiện kim. 

Harnack nói rằng: "Giáo hội Hy-lạp là đạo Đấng Christ nguyên thủy pha trộn với 

ngẫu tƣợng giáo (Paganisme ) của Hy-lạp và của Đông phƣơng, Giáo hội La-mã là 

đạo Đấng Christ nguyên thủy pha trộn với ngẫu tƣợng giáo của Hy-lạp và của 

La-mã." Hội Thánh Tin-Lành là công cuộc cố gắng khôi phục đạo Đấng Christ 

nguyên thủy, cho thoát khỏi mọi hình thức ngẫu tƣợng giáo.  

Đế Quốc La Mã  



Hội Thánh đƣợc thành lập trong đế quốc La-mã 

Đế quốc La-mã thành lập 753 T.C.  

Bắt phục Ý-đại-lợi 343-272 T.C. 

Bắt phục xứ Carthage 264-146 T.C. 

Bắt phục Hy-lạp và Tiểu-Á-tế-á 215-146 T.C. 

Bắt phục Tây-ban-nha, xứ Gaule, nƣớc Anh và dân Teutons 133-31 T.C.  

46 T.C. đến 180 S.C. -- Tuyệt điểm vinh quang của đế quốc La-mã. Bờ cõi chạy từ 

Đại tây dƣơng đến sông Ơ-phơ-rát, và từ Bắc hải đến sa mạc Phi-châu. Dân số 

chừng 120 triệu.  

12 Vị Sê Sa (Hoàng Đế) 

Jules César (46-44 T.C.). Chúa tể của thế giới La-mã. 

Auguste (31 T.C.- 14 S.C.). Đấng Christ giáng sanh đƣơng thời trị vì của ông nầy. 

Tibère (12-37 S.C.). Đấng Christ bị đóng đinh vào Thập tự giá đƣơng thời trị vì 

của ông nầy. 

Caligula (37-41 S.C.). 

Claude (41-54 S.C.). 

Néron (54-68 S.C). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. Hành quyết Phao-lô. 

Galba (68-69 S.C.). 

Othon, Vitellius (69 S.C.). 

Vespasien (69-79 S.C.). Hủy phá Giê-ru-sa-lem. 

Titus (79-81). 

Domitien (81-96). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. Đày Sứ đồ Giăng. 

Năm Hoàng Đế Tốt 

Nerva (96-98 S.C.). 

Trajan (98-117 S.C.). Một trong những hoàng đế tốt nhứt, nhƣng bắt bớ tín đồ 

Đấng Christ. 

Hadrien (117-138 S.C.) Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Antonin le Pieux (138-161 S.C.). Hoàng đế cao thƣợng hơn hết, thực hiện hoàng 

kim thời đại của vinh quang La-mã, nhƣng bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Marc-Aurèle (161-180 S.C.). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

180-476 S.C. -- Đế Quốc La Mã Suy Yếu Và Sụp Đổ 

192-284 S.C. -- "Các hoàng đế trại lính" do quân đội đề cử. Đây là một thời kỳ nội 

chiến và tai nạn nội bộ lan rộng. 

Septime-Sévère (193-211 S.C.) Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Caracalla (211-217). Khoan dung đạo Đấng Christ. 

Elagabalus (218-222). Khoan dung đạo Đấng Christ. 

Alexandre-Sévère (222-235). Ủng hộ đạo Đấng Christ. 

Maximien (235-238). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Philippe (244-249). Rất ủng hộ đạo Đấng Christ. 



Decius (249-251). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ dữ dội. 

Valérien (353-260). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Galiénus (260-268). Ủng hộ tín đồ Đấng Christ. 

Aurélien (270-275). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ. 

Dioclétien (284-305). Bắt bớ tín đồ Đấng Christ dữ dội. 

Constantin (306-337). Trở lại tin theo Đấng Christ. 

Julien bội đạo (361-363). Tìm cách khôi phục ngẫu tƣợng giáo. 

Jovien (363-364). Tái lập đạo Đấng Christ. 

Théodose (378-395). Lập đạo Đấng Christ làm quốc giáo. 

Đế Quốc Chia Hai (395)  

Từ đống hoang tàn của Tây đế quốc, đế quốc của Giáo hoàng đã dấy lên, và La-mã 

còn cai trị thế giới 1000 năm nữa.  

Sử Ký Hội Thánh (2) Cơ Đốc Hóa Đế Quốc La Mã và Ngẫu Tƣợng Hóa Hội 

Thánh Đạo Đấng Christ lan tràn mau lẹ. -- Tertullien (160-220) viết rằng: "Chúng 

tôi mới có hôm qua, nhƣng chúng ta đã đầy dẫy đế quốc, đô thị, thị trấn, hải đảo, 

bộ lạc, trại quân, lâu đài, cung điện, hội nghị, và thƣợng nghị viện của vua." Vào 

khoảng cuối những cuộc bắt bớ do tay các hoàng đế (313), tín đồ Đấng Christ 

chiếm chừng một nửa dân số đế quốc La-mã. 

Constantin trở lại tin Chúa. -- Đang khi giao chiến với các địch thủ để lập vững 

ngôi hoàng đế của mình, nhằm buổi chiều trận đánh tại cầu Milvins, ở ngay ngoài 

thành La-mã (27-10-312), ông thấy trên trời, bên trên mặt trời đang lặn, hình Thập 

tự giá hiện ra, và bên trên Thập tự giá có mấy chữ: "Hãy thắng, bởi dấu hiệu nầy," 

ông bèn nhứt định chiến đấu dƣới cờ Đấng Christ, và đã thắng trận. Đó là chỗ rẽ 

của lịch sử đạo Đấng Christ. 

Chiếu chỉ khoan dung tôn giáo (313).-- Bởi chiếu chỉ nầy, Costantin ban cho "tín 

đồ Đấng Christ và mọi ngƣời khác đƣợc hoàn toàn tự do theo tôn giáo mà mỗi 

ngƣời lựa chọn." Đó là chiếu chỉ khoan dung tôn giáo đầu tiên trong lịch sử. Ông 

còn đi xa hơn nữa; ông ủng hộ tín đồ Đấng Christ đủ mọi cách; cho tín đồ vào làm 

các công sở quan trọng rất đông đúc; miễn cho các Mục sƣ khỏi phải đóng thuế và 

thi hành quân dịch; khuyến khích và giúp đỡ xây cất nhiều nhà thờ; lập đạo Đấng 

Christ làm tôn giáo của triều đình; công bố bản khuyến cáo hết thảy thần dân hãy 

theo đạo Đấng Christ (325). Vì giới quí tộc La-mã vẫn cố quyết theo ngẫu tƣợng 

giáo, Costantin bèn dời thủ đô qua Byzance, đổi tên nó ra Constantinople. Đó là 

"La-mã mới," thủ đô của đế quốc mới theo đạo Đấng Christ. 

Constantin và Kinh Thánh. -- Ông truyền lịnh sao cho các chi hội ở Constantinople 

50 quyển Kinh Thánh, dƣới sự điều khiển của Eusèbe, trên giấy da bò non tốt nhứt, 

và do tay những ký lục tài khéo; ông dành hai xe ngựa của chánh phủ để chở Kinh 

Thánh mau chóng về cho hoàng đế. Rất có thể bản thảo Sinaitique và bản thảo 

Vatican thuộc trong số Kinh Thánh nầy. 



Constantin và Chúa nhật. -- Ông biệt riêng ngày hội họp của tín đồ Đấng Christ, 

tức là Chúa nhật, làm ngày yên nghỉ; trong ngày ấy, ông cấm làm công việc 

thƣơng, và cho phép binh sĩ theo đạo Đấng Christ đi dự các cuộc thờ phƣợng trong 

nhà thờ. Sự nghỉ một ngày trong tuần lễ đó rất có ích cho những ngƣời làm tôi mọi. 

Đạo Đấng Christ trở thành quốc giáo của đế quốc La-mã. Dầu về nguyên tắc, 

Constantin đã làm nhƣ vậy, nhƣng dƣới đời trị vì của Théodose (378-395), đạo 

Đấng Christ mới trở thành quốc giáo, ai nấy bắt buộc phải gia nhập Hội Thánh. Đó 

là Tai Họa Tệ Hại Hơn Hết từng giáng trên Hội Thánh Đấng Christ vốn đã quyết 

định chinh phục bởi những phƣơng pháp hoàn toàn thiêng liêng và đạo đức. Cho 

tới thời Constantin, ai nấy tự ý trở lại tin theo Đấng Christ, tấm lòng và đời sống 

của họ thật đƣợc thay đổi. Nhƣng tới đây, sự bắt buộc trở lại đạo đã làm cho các 

nhà thờ đầy dẫy những ngƣời không đƣợc tái sanh. Hội Thánh thay đổi tánh chất, 

trở thành một tổ chức chánh trị, và đâm nhào vào thời kỳ 1000 năm của chế độ 

Giáo hoàng. 

Các cuộc cải cách. -- Chế độ tôi mọi, những cuộc giác đấu,(1) sự giết các con trẻ 

sơ sinh mà cha mẹ không hoan nghinh, sự gia hình đong đinh vào thập tự giá, đều 

bị bãi bỏ khi đế quốc đƣợc Cơ-đốc-hóa. 

Các nhà thờ. -- Nhà thờ thứ nhứt đã đƣợc xây dựng dƣới đời trị vì của Alexandre - 

Sévère (222-235). Sau khi Constantin ra chiếu chỉ khoan dung tôn giáo, các nhà 

thờ đƣợc xây cất khắp nơi. 

Sự suy vong của ngẫu tƣợng giáo. -- Khi Théodose (378-395) lấy Hội Thánh làm 

một cơ quan quốc gia, thì ông định ý dùng võ lực thủ tiêu mọi tôn giáo khác; ông 

cấm thờ lạy hình tƣợng. Do các sắc lịnh của ông (375-400), các miễu thờ thần 

tƣợng bị tín đồ Đấng Christ lũ lƣợt kéo đến phá hủy, và máu đổ rất nhiều. Lúc nầy, 

Hội Thánh đã bƣớc vào giai đoạn bội đạo hệ trọng. Hội Thánh đã chinh phục đế 

quốc La-mã, nhƣng thật ra đế quốc La-mã đã chinh phục Hội Thánh, chẳng phải 

bởi thủ tiêu Hội Thánh, song bởi làm cho Hội Thánh giống nhƣ hình ảnh của nó. 

Hội Thánh của đế quốc ở thế kỷ thứ 4 và thứ 5 đã trở thành một cơ quan khác hẳn 

Hội Thánh bị bắt bớ ở 3 thế kỷ đầu. Vì có dục vọng cầm quyền, nên Hội Thánh đã 

bỏ mất và lãng quên tinh thần của Đấng Christ. 

Sự thờ phƣợng lúc đầu rất giản dị, đã biến thành những nghi lễ tinh vi, trang 

nghiêm, long trọng, có tất cả sự huy hoàng bề ngoài vốn thuộc về các miễu thờ 

thần tƣợng. 

Các Mục sƣ trở thành thầy cả (thầy tế lễ). Danh từ "thầy cả" không áp dụng cho 

các Mục sƣ đạo Đấng Christ trƣớc năm 200 S.C.. Ngƣời ta mƣợn danh từ nầy của 

đạo Do-thái và vì theo gƣơng các tế sƣ của ngẫu tƣợng giáo. Giáo hoàng Léon cấm 

thầy cả không đƣợc cƣới vợ, và sự độc thân của thầy cả đã trở thành luật pháp của 

Giáo hội La-mã. Nhƣng sự độc thân nầy đã gây nên tai hại trải qua mọi thế kỷ. 

Các dân tộc dã man trở lại đạo. -- Các dân Goths, Vandales, Huns đã lật đổ đế 

quốc La-mã và tiếp nhận đạo Đấng Christ. Nhƣng sự trở lại đạo nầy phần lớn là 



hữu danh vô thực, do đó Hội Thánh lại càng tràn nhập những thói tục của ngẫu 

tƣợng giáo. 

Tranh đấu với các triết lý ngoại đạo. -- Mỗi thế hệ tìm cách giải thích Đấng Christ 

theo ý tƣởng riêng của mình thể nào, thì cũng một thể ấy, vừa mới xuất hiện, đạo 

Đấng Christ đã bắt đầu pha trộn với những triết lý Hy-lạp và Đông phƣơng. Nhơn 

đó có nhiều giáo phái dấy lên:-- 

Duy tri chủ nghĩa (gnosticisme ): Vật chất là hƣ xấu; Đức Chúa Jêsus chỉ là một ảo 

ảnh; sự cứu rỗi do sự soi sáng thần bí trong tâm hồn. 

Nhị nguyên giáo (manichéisme ): Thiện ác nhị nguyên chủ nghĩa của Ba-tƣ. 

Giáo lý của Montanus (montanisme ): Chức vị siêu nhiên liên tục của Đức Thánh 

Linh. 

Duy nhất thân vị luận: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh là cùng một Thân 

vị. 

Phản tam vị nhất thần luận (arianisme ): không nhận giáo lý Ba Ngôi hiệp một Đức 

Chúa Trời (Trinité ). 

Cơ đốc vô nhân tánh luận: Chối rằng Đấng Christ không có nhân tánh. 

Cảnh giáo (nestorianisme ): Trong Đức Chúa Jêsus Christ có hai Thân vị. 

Nhị tánh hợp nhứt luận (entychianisme ): Đức Chúa Jêsus Christ có thần tánh và 

nhân tánh hiệp lại làm một. 

Duy nhất tánh luận (monophysisme ): Đấng Christ chỉ có một bổn thể. 

Từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6, Hội Thánh bị xâu xé bởi những cuộc tranh luận 

về mấy lý thuyết và chủ nghĩa đó cùng mấy lý thuyết và chủ nghĩa giống nhƣ vậy, 

đến nỗi hầu nhƣ không còn thấy sứ mạng chân chánh của mình nữa. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (3)  

Những Cơn Bắt Bớ  

Néron. -- Năm 64 S.C., tại kinh thành La-mã có xảy ra một nạn cháy lớn. Nhân dân 

nghi ngờ hoàng đế Néron đã gây nên nạn đó. Để tránh cho ngƣời ta khỏi nghi ngờ 

mình, hắn bèn tố cáo tín đồ Đấng Christ là thủ phạm và ra lịnh trừng phạt họ. Hàng 

bao nhiêu ngàn tín đồ, trong số đó có Phao-lô và có lẽ cả Phi-e-rơ, đã bị giết bằng 

những cách tàn bạo hơn hết. Tacite chép rằng: "Vậy, để chấm dứt lời đồn đại, 

Néron bèn đổ tội cho những ngƣời khả ố vì có thói tục đáng hổ thẹn, mà thƣờng 

dân gọi là tín đồ Đấng Christ. Néron trừng phạt họ bằng những cực hình tinh tế. 

Đấng Christ, Giáo chủ của những ngƣời đó, đã bị quan Thống đốc Bôn-xơ-Phi-lát 

gia hình, dƣới đời trị vì của hoàng đế Tibère. Sự mê tín chí tử đó đã bị đàn áp một 

thời gian, song lại bộc phát, chẳng những ở xứ Giu-đê, là nơi phát xuất tệ đoan đó, 

song cả ở thành phố (La-mã) nữa. Từ bốn phía, mọi sự gớm ghiếc hoặc nhơ nhuốc 

vẫn cùng nhau tràn vào thành phố (La-mã) đó và thạnh hành." 

Domitien (96 S.C.).-- Domitien phát động sự bắt bớ tín đồ Đấng Christ và tố cáo 

họ là vô thần, có lẽ vì họ không chịu thờ lạy hoàng đế. Cơn bắt bớ nầy ngắn ngủi 



nhƣng dữ dội cực điểm. Hàng bao nhiêu ngàn tín đồ bị giết ở kinh thành La-mã và 

xứ Ý-đại-lợi, trong số đó có Flavius, Clemens, là em họ của hoàng đế; còn vợ của 

Clémens, là Flavia Domitilla, thì bị lƣu đày. Sứ đồ Giăng bị đày ra đảo Bát-mô. 

Trajan (98-117 S.C.).-- Ông là một hoàng đế tốt nhứt, nhƣng cảm thấy mình phải 

duy trì luật pháp của đế quốc; đạo Đấng Christ bị coi là một tôn giáo bất hợp pháp, 

vì tín đồ Đấng Christ không chịu dâng tế lễ cho các thần La-mã, hoặc dự vào cuộc 

thờ lạy hoàng đế. Hội Thánh bị coi là một hội kín bị cấm. Tín đồ Đấng Christ 

không bị ruồng bắt, nhƣng khi có ai tố cáo, thì bị trừng phạt. Trong số những ngƣời 

tuận đạo dƣới đời trị vì của Trajan, có Si-mê-ôn, em trai Đức Chúa Jêsus. Giám 

mục thành Giê-ru-sa-lem, bị đóng đinh vào thập tự giá năm 107 S.C.. và Ignace II, 

Giám mục thành An-ti-ốt, bị giải về kinh thành La-mã và bị quăng cho thú dữ cắn 

xé năm 110 S.C.. Hoàng đế cử Pline tới miền Tiểu-Á-tế- á, là nơi tín đồ Đấng 

Christ đông đúc quá đến nỗi các miễu thờ tà thần hầu nhƣ bị bỏ vắng. Pline đem ra 

hình phạt những ai không chịu rủa sả Đấng Christ và dâng tế lễ cho tƣợng ảnh của 

hoàng đế. Pline gởi phúc trình tới hoàng đế Trajan nhƣ sau: "Họ quả quyết rằng tất 

cả trọng tội hoặc sự sai lạc của mình là: Họ quen nhóm họp vào một ngày nhất 

định trƣớc khi trời sáng, thay phiên nhau hát thánh ca ngợi khen Đấng Christ nhƣ 

một Vị Thần, rồi họ tuyên thệ không bao giờ phạm tội ác, trộm cắp, hoặc tà dâm, 

không bao giờ bội lời hứa, không bao giờ bội tín, dầu bị bắt buộc. Sau những hành 

động ấy, họ chia tay, rồi lại tụ họp để ăn uống thanh đạm." 

Hadrien (117-138) bắt bớ tín đồ Đấng Christ, nhƣng có chừng mực. Télesphore, 

Mục sƣ chi hội La-mã, và nhiều ngƣời khác đã tuận đạo. Tuy nhiên, dƣới đời trị vì 

nầy, đạo Đấng Christ tấn bộ rõ rệt về số giáo hữu, tiền của, học vấn, và ảnh hƣởng 

xã hội. 

Antonin le Pieux (138-161).-- Hoàng đế nầy hơi ủng hộ tín đồ Đấng Christ, nhƣng 

cảm thấy mình phải duy trì luật pháp; vậy, nhiều ngƣời đã tuận đạo, trong số ấy có 

Polycarpe.  

Marc-Aurèle (161-180).-- Cũng nhƣ Hadrien, ông coi sự duy trì quốc giáo là một 

nhu cầu chính trị; nhƣng khác với Hadrien, ông đã khuyến khích sự bắt bớ tín đồ 

Đấng Christ. Cơn bắt bớ nầy tàn bạo, dã man, và kịch liệt nhứt kể từ thời Néron. 

Bao nhiêu ngàn ngƣời bị chém đầu, hoặc bị quăng cho thú dữ cắn xé, trong số ấy 

có Justin Martyr. Cơn bắt bớ rất hung dữ ở miền Nam xứ Gaule. Ngƣời tuận đạo 

đã chịu gia hình mà không nao núng, đến nỗi ta hầu nhƣ không thể tin là có nhƣ 

vậy. Một ngƣời nữ tôi mọi, tên là Blandine, chịu gia hình từ sáng đến đêm, nhƣng 

chỉ nói rằng: "Tôi là tín đồ Đấng Christ; giữa vòng chúng tôi, không có làm một 

điều chi phi pháp." 

Septime-Sévère (193-211).-- Cơn bắt bớ nầy rất ác liệt, nhƣng không phải là toàn 

thể. Ai-cập và Bắc-phi chịu bắt bớ nặng nề nhứt. Tại thành A-léc-xăn-đơ-ri, "hằng 

ngày có nhiều thánh tuận đạo bị thiêu đốt, đóng đinh vào thập tự giá, hoặc chặt 

đầu," trong số ấy có Léonidas, cha của Origène. Tại thành Carthage, bà Perpétue, 



một bậc quí tộc, và ngƣời nữ tôi mọi trung tín, là Félicité, đã bị thú dữ xâu xé. 

Maximien (235-238).-- Dƣới đời trị vì của ông nầy, nhiều thủ lãnh quan trọng 

trong đạo Đấng Christ đã bị giết chết. Origène thoát nạn vì ẩn trốn. 

Decius (249-251) cƣơng quyết tiêu diệt đạo Đấng Christ. Cơn bắt bớ nầy lan rộng 

khắp đế quốc; hắn làm cho vô số tín đồ bỏ mạng vì những gia hình tàn ác hơn hết 

tại La-mã, Bắc phi, Ai-cập, Tiểu-Á-tế-á. Cyprien nói rằng: "Cả thế giới bị tàn phá." 

Valérien (252-260).-- Tàn ác hơn Decius; hắn nhắm mục đích hoàn toàn tiêu diệt 

đạo Đấng Christ. Nhiều thủ lãnh bị xử tử, trong số đó có Cyprien, Giám mục thành 

Carthage.  

Dioclétien (238-305).-- Đây là cơn bắt bớ cuối cùng của đế quốc La-mã, và cũng 

ác liệt hơn hết. Cơn bắt bớ nầy lan rộng khắp đế quốc. Suốt 10 năm, các tín đồ bị 

săn bắt trong hang đá và trong rừng rậm; họ bị thiêu đốt; bị quăng cho thú dữ, bị 

xử tử bằng đủ cách gia hình mà kẻ tàn bạo có thể nghĩ ra. Đây là một sự cố gắng 

quyết liệt và có phƣơng pháp để loại trừ Danh Đấng Christ.  

Các Hầm Mộ Ở Kinh Thành La Mã  

Đây là những hành lang lớn ở dƣới mặt đất, thƣờng rộng từ 2 thƣớc rƣỡi đến 3 

thƣớc rƣỡi, và cao từ 1 thƣớc 30 đến 2 thƣớc. Đƣơng thời các hoàng đế bắt bớ đạo 

Đấng Christ, tín đồ dùng những hầm mộ nầy làm nơi ẩn tránh, thờ phƣợng và an 

táng ngƣời chết. Ngƣời ta tính phỏng có từ 2 triệu đến 7 triệu phần mộ của tín đồ. 

Đã tìm thấy hơn 4 ngàn bi văn thuộc về thời gian giữa Tibère và Constantin.  

Những Ngƣời Vô Tín Đƣơng Thời 

Hội Thánh Đầu Tiên  

Celse (180 S.C.), là văn sĩ nổi tiếng nhứt đƣơng thời Hội Thánh đầu tiên, chống lại 

đạo Đấng Christ. Ta có thể tìm thấy trong các tác phẩm của ông tất cả luận điệu 

ngƣời ta đƣa ra từ đó đến nay để chống lại đạo Đấng Christ. Nhiều ý tƣởng mà 

ngày nay ngƣời ta khoe khoang là "kim thời," thì thật ra đã có từ đời Celse. 

Porphyre (233-300 S.C.) cũng có ảnh hƣởng mạnh mẽ chống lại đạo Đấng Christ. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (4)  

Các Giáo Phụ Hội Thánh  

Polycarpe (69-156).-- Môn đệ của Sứ đồ Giăng, làm Giám mục thành Si-miệc-nơ. 

Đƣơng cơn bắt bớ do hoàng đế gây nên, ông bị bắt và giải đến trƣớc mặt quan 

Thống đốc. Họ bảo ông rủa sả Đấng Christ, thì sẽ đƣợc tự do, nhƣng ông đáp: "Tôi 

hầu việc Đấng Christ 86 năm nay, và Ngài chỉ ban ơn cho tôi, chớ không hề giáng 

họa. Ngài là Chúa và Cứu Chúa của tôi, thì tôi rủa sả Ngài sao đƣợc?" Ông bị thiêu 

sống. 

Ignace (67-110 S.C.).-- Môn đệ của Giăng, Giám mục thành An-ti-ốt. Khi ghé 

thăm thành An-ti-ốt, hoàng đế Trajan truyền lịnh bắt Ignace. Chính hoàng đế ngồi 

làm chánh án, và tuyên án quăng ông cho thú dữ cắn xé tại thành La-mã. Trên 



đƣờng đi La-mã, ông viết một thơ cho tín đồ La-mã và xin họ chớ thử xin cho ông 

đƣợc ân xá, vì ông rất mong mỏi đƣợc vinh dự chết vì Chúa. Ông nói: "Nguyện 

bầy thú dữ hung hăng xông vào tôi! Nếu chúng không chịu xông vào, tôi sẽ bắt 

buộc chúng. Hỡi bầy thú dữ, hãy đến! Hỡi sự cắn rứt, xâu xé, nhai xƣơng và cào 

cấu chơn tay, hãy đến! Hỡi những khổ hình tàn bạo của ma quỉ, hãy đến! Duy hãy 

để cho ta tới nơi Đấng Christ!" Ông rất vui mừng mà tuận đạo! 

Papias (khoảng 70-155 S.C.).-- Một môn đệ khác của Giăng, làm Giám mục thành 

Hiérapolis, cách thành Ê-phê-sô chừng 100 dặm về phía Đông. Có lẽ ông quen biết 

Phi-líp, vì theo truyền thoại, thì Phi-líp qua đời tại thành Hiérapolis. Ông viết một 

sách, nhan đề là: "Giải thích các bài giảng của Chúa," trong đó ông nói rằng ông 

nhứt định đòi các trƣởng lão cho bằng đƣợc chính những lời phán của Đức Chúa 

Jêsus. Ông tuận đạo tại thành Bẹt-găm, gần cùng một lúc với Polycarpe. Polycarpe, 

Ignace và Papias là cái vòng xích nối liền thời đại các Sứ đồ với các thời đại sau. 

Justin Martyr (100-167 S.C.).-- Sanh tại Néapolis, tức là thành Si-chem thời xƣa, 

vào khoảng Sứ đồ Giăng qua đời. Ông đã học triết lý. Lúc trẻ tuổi, ông thấy nhiều 

tín đồ Đấng Christ chịu bắt bớ. Ông trở lại tin theo Chúa, mặc áo triết gia mà du 

hành, tìm cách dẫn dắt ngƣời ta đến cùng Đấng Christ. Ông viết một bản: "Binh 

vực đạo Đấng Christ," gởi cho hoàng đế. Ông là một trong những ngƣời có tài nhứt 

trong thời đại mình. Ông tuận đạo tại La-mã. Luận về sự bành trƣớng của đạo 

Đấng Christ, ông nói rằng đƣơng thời mình, "chẳng có nhân chủng nào mà tại đó 

không có lời cầu nguyện dâng lên nhơn Danh Đức Chúa Jêsus." 

Đây, Justin Martyr mô tả cuộc thờ phƣợng của tín đồ Đấng Christ trong Hội Thánh 

đầu tiên: "Đến Chúa nhật, mọi ngƣời ở đô thị và làng mạc nhóm họp; đọc một 

đoạn trong sách 'Bút ký của các Sứ đồ' và trong các sách Tiên tri tùy theo thì giờ 

nhiều, ít. Đọc xong, ông chủ tọa giảng một bài, khuyên hãy bắt chƣớc những điều 

cao thƣợng ấy. Sau đó, chúng tôi đều đứng dậy và hiệp ý cầu nguyện. Cầu nguyện 

xong, theo nhƣ đã mô tả ở trên, ông chủ tọa cầm bánh và chén mà tạ ơn Chúa tùy 

theo khả năng của mình, và hội chúng đáp: 'A-men!' Bấy giờ bánh và chén đã biệt 

ra thánh bèn đƣợc phân phát cho mỗi ngƣời cùng dự phần; ngƣời nào vắng mặt, thì 

các chấp sự đem đến tận nhà cho họ. Bấy giờ ngƣời giàu có và ngƣời hằng tâm 

dâng tiền cho công việc Chúa tùy theo lòng mình muốn. Số tiền dâng nầy giao cho 

ông chủ tọa, và ông đem phân phát cho trẻ mồ côi, bà góa, ngƣời bị cầm tù, khách 

lạ và mọi ngƣời thiếu thốn." 

Irénée (130-200 S.C.).-- Đƣợc trƣởng dƣởng tại thành Si-miệc-nơ. Môn đệ của 

Polycarpe và Papias. Du hành rất nhiều. Làm Giám mục thành Lyon, xứ Gaule 

(Pháp). Ông nổi tiếng nhứt vì viết sách chống phe Duy-tri. Tuận đạo. Đây là hồi ký 

của ông về Polycarpe: "Tôi nhớ rõ chỗ Thánh Polycarpe ngồi giảng dạy. Tôi nhớ 

những bài ông giảng cho dân chúng và những lời ông diễn tả mối liên quan của 

mình với sứ đồ Giăng và mấy ngƣời khác đã từng ở với Chúa. Tôi nhớ rõ ông đọc 

thuộc lòng những lời phán của Đấng Christ và thuật lại các phép lạ Ngài đã làm. 



Tôi nhớ rõ ông nói thể nào mình đã nhận lãnh đạo lý nơi những ngƣời mắt thấy tai 

nghe Lời Sự Sống, và đồng ý với Kinh Thánh về mọi phƣơng diện." 

Origène (185-224).-- Ngƣời có học thức nhứt trong Hội Thánh đầu tiên. Ông du 

hành rất nhiều, trứ tác rất nhiều sách, và có khi dùng tới 20 viên ký lục. Trong các 

tác phẩm của ông có trƣng dẫn hai phần ba Tân Ƣớc. Ông ở thành A-léc-xăn-đơ-ri, 

nơi cha của ông, là Léonidas, đã tuận đạo. Về sau ông ở xứ Pa-lét-tin, tại đây ông 

chết vì bị cầm tù và khảo đả dƣới đời trị vì của Decius.  

Tertullien (160-220) ở thành Carthage, có biệt danh là "cha của Hội Thánh 

La-tinh." Ông là một luật sƣ La-mã và vốn thờ tà thần. Sau khi trở lại tin Chúa, ông 

nổi danh vì binh vực đạo Đấng Christ. 

Eusèbe (264-340), "cha của sử ký Hội Thánh," làm Giám mục thành Sê-sa-rê khi 

Constantin trở lại tin Chúa. Ông có ảnh hƣởng lớn trên Constantin và viết một 

quyển "Sử ký Hội Thánh" từ Đấng Christ cho đến Giáo hội nghị Nicée.  

Jean Chrysostome (347-406), "ngƣời có môi miệng vàng ngọc," một nhà diễn 

thuyết vô song; nhà truyền đạo trứ danh nhứt đƣơng thời mình, và chuyên giảng 

nghĩa Kinh Thánh. Sanh tại An-ti-ốt; làm giáo trƣởng (Patriarche ) tại 

Constantinople; giảng cho vô vàn ngƣời trong nhà thờ Nữ Thánh Sophie. Ông là 

một nhà cải cách, không đƣợc đẹp lòng vua, nên bị lƣu đày và chết tha hƣơng. 

Jérôme (340-420), "ngƣời học thức uyên bác nhứt trong số các Giáo phụ Hội 

Thánh La-tinh." Đƣợc giáo dục tại thành La-mã, sống lâu năm tại Bết-lê-hem; dịch 

Kinh Thánh ra tiếng La-tinh, gọi là bản "Vulgate, " hiện nay còn là bản Kinh 

Thánh đƣợc Giáo hội Công giáo La-mã thừa nhận. 

Augustin (354-430), Giám mục thành Hippo (Bắc Phi). Nhà thần học trứ danh của 

Hội Thánh đầu tiên. Hơn bất cứ ngƣời nào khác, ông đã nắn đúc các giáo lý của 

Hội Thánh thời Trung cổ. Lúc thanh niên, ông là một sanh viên xuất sắc, nhƣng 

phóng đãng. Ông trở nên tín đồ Đấng Christ do ảnh hƣởng của mẹ là Monique, của 

Ambroise ở thành Milan, và của các thơ tín Phao-lô.  

Tác Phẩm Của Các Giáo Phụ Kế Tiếp Các Sứ Đồ  

Thơ tín của Ba-na-ba (giữa 70 và 120 S.C.). Thơ tín của Clément ở thành La-mã 

gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô (95 S.C.). Bảy bức thơ của Ignace (110). Thơ tín của 

Polycarpe gởi cho Hội Thánh Phi-líp (110). Sự dạy dỗ của 12 Sứ đồ (giữa 70 và 

165). Ngƣời chăn chiên của Hẹt-ma (giữa 100 và 140), là bản "Thiên lộ Lịch trình" 

của Hội Thánh đầu tiên. Các Tàn bản của Papias. Quyển "Diatesseron " của Tatien, 

tức là bản dung hợp 4 sách Tin Lành (150). Còn nhiều tác phẩm khác. Những tác 

phẩm nầy rất đáng chú ý vì gần thời đại các Sứ đồ. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (5)  

Các Hội Nghị Toàn Thể Tƣ Giáo  

(Conciles oecuméniques ) 



Nicée (325 S.C.). Lên án Phản tam vị nhất thần luận (arianisme ). 

Constantinople (381). Đƣợc triệu tập để giải quyết tà thuyết Cơ đốc vô nhân tánh 

luận. 

Ê-phê-sô (431). Đƣợc triệu tập để giải quyết tà thuyết Cảnh giáo (nestorianisme ). 

Chacédoine (451). Đƣợc triệu tập để giải quyết tà thuyết Nhị tánh hợp nhứt luận 

(eutychianisme ). 

Constantinople (553). Giải quyết tà thuyết Duy nhứt tánh luận (monophysisme ). 

Constantinople (680). Giải quyết tà thuyết về Đấng Christ có hai ý chí. 

Nicée (787). Phê chuẩn sự thờ lạy hình tƣợng. 

Constantinople (869). Đông phƣơng và Tây phƣơng đoạn tuyệt với nhau. Đây là 

Hội nghị toàn thể tƣ giáo sau chót. Những Hội nghị sau đây chỉ riêng của Giáo hội 

La-mã. 

La-mã (1123). Quyết định rằng các Giám mục phải do Giáo hoàng đề cử. 

La-mã (1139). Cố gắng chấm dứt sự đoạn tuyệt giữa Đông phƣơng và Tây phƣơng. 

La-mã (1179). Thi hành kỷ luật trong Giáo hội và trong hàng giáo phẩm. 

La-mã (1215). Để thi hành mạng lịnh của Giáo hoàng Innocent III. 

Lyon (1245). Để giàn xếp cuộc tranh chấp giữa Giáo hoàng và hoàng đế. 

Lyon (1274). Lại cố gắng liên hiệp Đông phƣơng với Tây phƣơng. 

Vienne (1311). Diệt trừ các đoàn viên của phòng vệ giáo đƣờng (Templiers ). 

Constance (1414-1418). Để cứu vãn sự ly khai do Giáo hoàng gây nên. Lên án 

thiêu chết ông Huss.  

Bâle (1431-1449). Để cải cách Giáo hội. 

La-mã (1512-1518). Lại cố gắng cải cách. 

Trente (1545-1563). Để chống lại cuộc cải chánh Tin Lành. 

Vatican (1869-1870). Tuyên bố rằng Giáo hoàng vô ngộ (infaillibilité ).  

Khổ Tu Chủ Nghĩa  

Đây là một phản ứng chống lại tinh thần ham mến thế gian ở trong Hội Thánh, và 

có lẽ một phần là "phó sản" của duy tri chủ nghĩa (gnosticisme ) vốn dạy rằng vật 

chất là tội ác. Phong trào nầy do Antoine (250-350 S.C.) phát khởi ở Ai-cập; ông 

đã bán hết sản nghiệp, lui vào đồng vắng và ở cô độc. Rất đông ngƣời theo gƣơng 

ông. Họ đƣợc gọi là tu sĩ (ermite ). Quan niệm của họ là phải đạt tới sự sống đời 

đời bằng cách tránh khỏi thế gian và hành hạ xác thịt theo lối khổ hạnh. Phong trào 

nầy lan tới xứ Pa-lét-tin, Sy-ri, Tiểu-Á-tế-á và Âu-châu. Ở Đông phƣơng, mỗi 

ngƣời ở trong hang đá, hoặc túp lều, hoặc trên cây trụ riêng của mình. Ở Âu-châu, 

họ sống trong những cộng đồng, gọi là tu viện, chia thì giờ ra để làm công việc và 

hành đạo. Họ tăng số rất đông đúc, và có nhiều dòng tu sĩ cùng nữ tu sĩ dấy lên. 

Các tu viện Âu-châu đã làm công việc tốt nhứt của Giáo hội đƣơng thời Trung cổ 

trong ngành bác ái theo tinh thần Đấng Christ, ngành văn chƣơng, giáo dục và canh 

nông. Nhƣng khi các tu viện trở nên giàu có, thì đổi ra hủ hoại, vô đạo một cách 



thô lỗ. Đƣơng thời Cải chánh, tại các nƣớc theo đạo Tin Lành, chẳng bao lâu các tu 

viện biến mất; còn trong các nƣớc theo Công giáo, thì nó cũng giảm sút lần lần.  

Các Cuộc Viễn Chinh Của Thập Tự Quân  

Đây là giới tín đồ Đấng Christ cố gắng chiếm lại Xứ Thánh nơi tay ngƣời Hồi giáo. 

Có bảy cuộc viễn chinh của Thập-tự-quân: 

Thứ nhứt (1095-1099).-- Chiếm Giê-ru-sa-lem. 

Thứ hai (1147-1149).-- Trì hoãn sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem. 

Thứ ba (1189-1191).-- Đạo quân không tiến đến Giê-ru-sa-lem đƣợc. 

Thứ tƣ (1201-1204).-- Chiếm và cƣớp phá thành Constantinople.  

Thứ năm (1228-1229).-- Chiếm Giê-ru-sa-lem, nhƣng chẳng bao lâu lại bị chiếm 

mất. 

Thứ sáu (1248-1254).-- Thất bại. 

Thứ bảy (1270-1272).-- Tất cả là công dã tràng. 

Các cuộc viễn chinh của Thập-tự-quân cùng sự thất bại không đạt tới mục đích đã 

có ảnh hƣởng cứu đƣợc Âu-châu khỏi tay ngƣời Thổ-nhỉ-kỳ, cùng mở đƣờng liên 

lạc thƣơng mại, trí thức giữa Âu-châu và Đông phƣơng. Nhƣ vậy, mở đƣờng cho 

cuộc Phục hƣng Văn nghệ.  

Hồi Giáo  

Mahomet. -- Sanh tại thành La Mecque, năm 570 S.C., là cháu nội của quan Tổng 

đốc. Chức vụ nầy chắc sẽ về tay ông, nhƣng bị một ngƣời khác chiếm mất. Lúc 

thanh niên, ông đi viếng xứ Sy-ri, tiếp xúc với tín đồ Đấng Christ và ngƣời 

Do-thái, nên đầy lòng kinh tởm sự thờ lạy hình tƣợng. Năm 610, ông tự tuyên bố là 

tiên tri; bị chối bỏ tại La Mecque; năm 622, chạy tới thành Médine, và đƣợc dân 

chúng tiếp nhận. Ông trở thành một chiến sĩ, và bắt đầu dùng gƣơm để truyền bá 

đạo lý. Năm 630, ông cầm đầu một đạo quân, trở về thành La Mecque, hủy diệt 

360 hình tƣợng, và đầy lòng hăng hái muốn tiêu diệt sự thờ lạy hình tƣợng. Qua 

đời năm 632. Các ngƣời kế tiếp ông gọi là "Calife. " 

Bành trƣớng mau lẹ. -- Khoảng năm 634, xứ Sy-ri bị chinh phục; năm 637, thành 

Giê-ru-sa-lem; năm 638, xứ Ai-cập; năm 640, xứ Ba-tƣ; năm 689, Bắc-phi; năm 

711, Tây-ban-nha. Nhƣ vậy, trong một thời gian ngắn, cả Tây bộ Á châu và Bắc 

phi, là nơi phát sanh đạo Đấng Christ, trở theo Hồi giáo. Mohamet xuất hiện nhằm 

lúc Hội Thánh đã ngẫu tƣợng hóa vì có sự thờ lạy ảnh tƣợng, thờ lạy thánh vật, các 

thánh tử đạo, các thánh và thiên sứ. Các thần Hy-lạp đã bị thay thế bởi hình tƣợng 

của Ma-ri và của các thánh. Theo một phƣơng diện, Hồi giáo là cuộc khởi nghĩa 

chống sự thờ lạy hình tƣợng của "thế giới Cơ-đốc-giáo," và là sự hình phạt giáng 

trên một Giáo hội hƣ hoại, thoái hóa. Tuy nhiên, đối với các quốc gia bị nó chinh 

phục, nó đã tự tỏ ra là một tai họa tệ hại hơn. Nó là tôn giáo nêu cao sự thù ghét, 

đƣợc truyền bá bằng cây gƣơm, khuyến khích chế độ tôi mọi, chủ nghĩa đa thê và 

sự bại hoại của phụ nữ. 



Trận Tours, trên đất Pháp (năm 732), là một trong những trận quyết liệt của thế 

giới. Charles Martel đánh bại đạo quân Hồi giáo đang quét sạch thế giới nhƣ một 

ngọn thủy triều. Nếu chẳng có trận thắng ấy, thì có lẽ đạo Đấng Christ đã bị tiêu 

diệt hoàn toàn. 

Ngƣời Ả-rập cầm quyền trên thế giới Hồi giáo từ 622-1058. Thủ đô đƣợc dời qua 

Đa-mách (661), rồi qua Bagdad (750), và cứ ở đó cho tới năm 1258. Thời đại 

hoàng kim của Hồi giáo đã thực hiện dƣới đời Haroun-Al-Rashchild (786-809), là 

ngƣời đồng thời với Charlemagne ở Tây phƣơng. 

Ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ cai trị thế giới Hồi giáo từ năm 1058 cho tới đầu thế kỷ nầy. Họ 

kỳ thị tôn giáo và tàn ác còn hơn ngƣời Ả-rập bội phần. Họ đối xử tín đồ Đấng 

Christ ở xứ Pa-lét-tin một cách rất dã man, nên đã gây ra các cuộc viễn chinh của 

Thập-tự-quân. 

Ngƣời Mông cổ ở Trung bộ Á-châu, dƣới sự lãnh đạo của Thành cát Tƣ hãn 

(1206-1227), đã chận đứng quyền thống trị của ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ. Chỉ huy những 

đạo quân đông đúc, Thành cát Tƣ hãn đã cầm gƣơm và bó đuốc mà dong ruổi trên 

một phần lớn Á-châu; 50.000 đô thị và thị trấn đã bị thiêu đốt; 5 triệu dân đã bị tàn 

sát; ở Tiểu-Á-tế-á, 630.000 tín đồ Đấng Christ đã bị "làm thịt." Á-châu không bao 

giờ phục hồi lên đƣợc nữa. Đó là "tai họa khủng khiếp hơn hết từng giáng trên loài 

ngƣời"." Dƣới đời Tamerlan (1336-1402), một luồng gió lốc tàn diệt tƣơng tự quét 

sạch khắp nơi, kết quả đồng ruộng bị tàn phá, làng mạc bị đốt cháy, và huyết chảy 

thành sông. Hắn có thói quen chất đống hàng chục ngàn đầu ngƣời ở cổng mỗi đô 

thị; tại Bagdad, hắn đã chất đống 90 ngàn đầu lâu. 

Thành Constatinople sụp đổ (1453), sa vào tay ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ, do đó Đông đế 

quốc La-mã suy vong, khiến Âu-châu một lần nữa lại bị Hồi giáo đe dọa đô hộ; tuy 

nhiên, nền đô hộ ấy bị Jean Sobieski, vua Ba-lan, chận đứng tại trận Viene, năm 

1683. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (6)  

Danh Sách Các Giáo Hoàng Và Chế Độ Giáo Hoàng  

Chế độ giáo hoàng là một sự phát triển lần lần  

Xuất hiện lần đầu tiên với tƣ cách một đế quốc, nhằm thế kỷ thứ 6. 

Đạt tới tuyệt điểm của thế lực nhằm thế kỷ thứ 13. 

Thế lực suy vi từ thế kỷ thứ 13 cho tới ngày nay.  

Sứ mạng nguyên thủy của Hội Thánh  

Hội Thánh đƣợc thành lập, không phải là một tổ chức cầm quyền để bắt buộc thế 

giới sống theo giáo lý của Đấng Christ, nhƣng chỉ là một tổ chức để làm chứng về 

Đấng Christ và nêu Ngài lên trƣớc mặt ngƣời ta. Chính Đấng Christ, chớ không 

phải Hội Thánh, là Quyền phép thay đổi đời sống loài ngƣời. Nhƣng Hội Thánh đã 

thành lập đƣơng thời đế quốc La-mã, nên lần lần mang một hình thức chánh phủ 



cũng nhƣ thế giới chánh trị mà Hội Thánh đang ở trong đó. Vậy, Hội Thánh trở 

thành một tổ chức chuyên chế rộng lớn cai trị từ trên xuống.  

Hình thức nguyên thủy của sự cai trị Hội Thánh  

Lúc thời đại các Sứ đồ chấm dứt, thì các chi hội đều độc lập đối với nhau, mỗi chi 

hội do một ban Mục sƣ cai trị. Đứng đầu có một Mục sƣ gọi là Giám mục; về sau 

các vị Mục sƣ khác gọi là Trƣởng lão. Lần lần quyền hành của Giám mục bao trùm 

cả những thị trấn lân cận.  

Giáo hoàng đầu tiên  

Nguyên văn chữ "Giáo hoàng" nghĩa là "Cha." Trƣớc hết, nó áp dụng cho hết thảy 

Giám mục Tây phƣơng. Khoảng năm 500 S.C., danh hiệu ấy bắt đầu hạn chế, chỉ 

dùng cho vị Giám mục thành La-mã; chẳng bao lâu, theo cách thông dụng, nó có 

nghĩa là "Cha chung," tức là Giám mục của cả Hội Thánh. Danh sách các Giáo 

hoàng của Giáo hội Công giáo gồm những Giám mục thành La-mã từ thế kỷ thứ 

nhứt trở đi. Nhƣng trải qua 500 năm, các Giám mục thành La-mã Không Phải là 

Giáo hoàng, nghĩa là "Giám mục chung cả." Ý niệm Giám mục thành La-mã phải 

cầm quyền trên toàn thể Hội Thánh đã phát triển chậm chạp, mỗi bƣớc mỗi bị tranh 

chấp ác liệt, và không bao giờ đƣợc toàn thể Hội Thánh thừa nhận.  

Phi-e-rơ  

Truyền thoại của Giáo hội Công giáo rằng Phi-e-rơ là vị Giáo hoàng đầu tiên, thì 

chỉ là một sự hoàn toàn bịa đặt. Không hề có một bằng cớ lịch sử nào chứng tỏ 

rằng ông từng làm Giám mục thành La-mã. Ông cũng chẳng bao giờ đòi cho chính 

mình cái quyền hành mà những "Kẻ kế vị" ông đã đòi. Dƣờng nhƣ Đức Chúa Trời 

đã soi sáng cho Phi-e-rơ biết trƣớc rằng những "kẻ kế vị" ông chỉ cốt mƣu toan 

"quản trị," chớ chẳng lo "làm gƣơng tốt cho cả bầy" (IPhi 1Pr IPhi5:3).  

Các Giám mục đầu tiên ở thành La-mã  

Linus (67-79) (?). Clétus (79-91) (?) 

Clément (91-100). Viết một thơ cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhơn danh Hội Thánh 

La- mã, chớ không nhơn danh mình. Trong thơ nầy không hề đả động đến quyền 

hành của Giáo hoàng mà các Giáo hoàng về sau đã tự nhận lấy. 

Evariste (100-109). Alexandre I (109-119). Sixte I (119-128). Télesphore 

(128-139). Hygin (139-142). Pie I (142-154).  

Khởi điểm chánh sách chuyên chế của Giám mục La-mã  

Anicet, Giám mục thành La-mã (154-168), thử áp đảo Polycarpe, Giám mục thành 

Si-miệc-nơ, để thay đổi ngày giữ lễ Phục-sanh, nhƣng Polycarpe không chịu 

nhƣợng bộ. 

Soter (168-176). Elethère (177-190). 

Victor I (190-202) dọa dứt phép thông công các chi hội Đông phƣơng vì đã giữ lễ 
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Phục sanh nhằm ngày 14, tháng giêng Do-thái. Polycarpe, Giám mục thành 

Ê-phê-sô, đáp rằng ông không sợ lời hăm dọa của Victor, và xác nhận quyền hành 

độc lập của mình. Irénée ở thành phố Lyon, dầu là một Giám mục Tây phƣơng và 

dầu có thiện cảm với quan điểm Tây phƣơng về sự giữ lễ Phục-sanh (tức là ngày 

trong tuần lễ, chớ không phải ngày trong tháng), song cũng quở trách Victor vì đã 

toan ra lịnh cho các chi hội Đông phƣơng. 

Zéphirin (202-218).  

Ảnh hƣởng ngày càng gia tăng của Giám mục La-mã  

Calixte I (218-223) là ngƣời thứ nhứt dựa sự yêu sách của mình trên sách Ma-thi-ơ 

16:18;. Tertullien, ở thành Carthage, gọi ông là kẻ tiếm vị vì đã nói dƣờng nhƣ 

mình là Giám mục của các Giám mục. 

Urbain I (223-230). Pontiers (230-235). Antérus (235-236). Fabien (236-250). 

Cornelius (251-252). Lucius I (252-253). 

Etienne I (253-257) phản đối một vài tục lệ trong việc làm lễ báp-têm của Hội 

Thánh Bắc Phi. Cyprien, Giám mục thành Carthage, cãi rằng mỗi vị Giám mục 

cầm quyền tối cao trong địa phận mình, và không chịu nhƣợng bộ Etienne. Tuy 

nhiên, ngƣời ta có cảm giác rằng La-mã, là thủ đô, đáng phải làm đầu của Giáo hội 

cũng nhƣ làm đầu đế quốc vậy. 

Sixte II (257-258). Dionysius (259-279). Félix I (269-274). Eutychianus (275-283). 

Caius (283-296). Marcellin (296-304). Marcel I (308-309). Eusèbe (309-310). 

Miltiade (311-314).  

Thống nhất Giáo hội và Quốc gia  

Sylvestre I (314-335) làm Giám mục thành La-mã, dƣới đời trị vì của Constantin, 

là lúc đạo Đấng Christ đã tiềm thế đƣợc tôn làm quốc giáo của đế quốc La-mã. Hội 

Thánh lập tức trở nên một cơ quan hệ trọng vô cùng trong nền chánh trị thế giới. 

Constantin tự coi là Đầu của Hội Thánh. Ông triệu tập Giáo hội nghị Nicée (325) 

và chủ tọa nó; đó là Giáo hội nghị đầu tiên của Hội Thánh, bao gồm cả thế giới. 

Giáo hội nghị cho các Giám mục thành A-léc-xăn-đơ-ri và thành An-ti-ốt đƣợc 

toàn quyền cai trị địa hạt của họ, cũng nhƣ Giám mục thành La-mã đƣợc toàn 

quyền cai trị địa hạt của mình, và Chẳng Chút Ngụ Ý rằng họ phải phục tòng Giám 

mục thành La-mã. 

Marcus (336-337). 

Jules I (337-352). Giáo hội nghị Sardes (343) gồm riêng các giáo phẩm tây 

phƣơng, chớ không phải Giáo hội nghị toàn thế giới; đó là Giáo hội nghị đầu tiên 

thừa nhận quyền hành của Giám mục thành La-mã.  

Năm vị Giáo trƣởng (Patriarches ) 

Khoảng cuối thế kỷ thứ 4, phần lớn các chi hội và Giám mục của đạo Đấng Christ 

đã đƣợc quản trị bởi NĂM trung tân quan trọng, là La-mã, Constantinople, 



An-ti-ốt, Giê-ru-sa-lem, và A-léc-xăn-đơ-ri. Những Giám mục ở các trung tâm đó 

đƣợc gọi là Giáo trƣởng, có quyền hành ngang nhau, và mỗi vị hoàn toàn kiểm soát 

địa hạt của mình. Sau khi đế quốc phân chia (395) thành Đông đế quốc và Tây đế 

quốc, thì các Giáo trƣởng An-ti-ốt, Giê-ru-sa-lem, và A-léc-xăn-đơ-ri lần lần thừa 

nhận quyền lãnh đạo của Giáo trƣởng Constantinople; và từ đây trở đi, sự tranh 

giành quyền lãnh đạo giới tín đồ Đấng Christ diễn ra giữa La-mã và 

Constantinople.  

* * * 
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Phân chia đế quốc La-mã 

Libère (352-366). Damase I (366-384). 

Siricius (385-398) đòi quản trị toàn thể Hội Thánh, nhƣng chẳng may cho ông, 

đƣơng thời ông, đế quốc phân chia thành hai đế quốc Đông, Tây riêng biệt (395), 

khiến cho Giám mục thành La-mã càng khó đƣợc Giáo hội Đông phƣơng nhìn 

nhận quyền hành của mình.  

Quyển sách "Thành Đức Chúa Trời" do Augustin trứ tác 

Anastase (398-402). 

Innocent I (402-417) tự xƣng là "Kẻ cai trị Hội Thánh của Đức Chúa Trời," và đòi 

quyền giải quyết các vấn đề tranh chấp quan trọng trong Hội Thánh. 

Zosime (417-418). Boniface (418-422). Célestin I (422-432). Sixte (432-440). Lúc 

nầy Tây đế quốc tan rã mau lẹ giữa cuộc di cƣ nhƣ bão tố của những dân dã man. 

Trong cảnh hoạn nạn, lo âu của thời đại ấy, Augustin đã viết quyển sách phi 

thƣờng, nhan đề là "Thành Đức Chúa Trời, " trong đó ông thấy trƣớc Đế quốc 

Đấng Christ gồm cả thế giới. Quyển sách nầy có ảnh hƣởng lớn lao, tạo nên dƣ 

luận ủng hộ một hệ thống Giáo hội toàn thế giới ở dƣới quyền một vị Thủ lãnh. Sự 

trạng nầy khuyến khích sự đòi hỏi của Giám mục thành La-mã.  

Hoàng đế nhìn nhận yêu sách của Giáo hoàng  

Léon I (440-461) đƣợc một vài sử gia gọi là Giáo hoàng đầu tiên. Những hoạn nạn 

của đế quốc là cơ hội tốt cho Giáo hoàng. Đông đế quốc bị xâu xé bởi những cuộc 

tranh chấp; Tây đế quốc ở dƣới quyền những hoàng đế nhu nhƣợc, đã tan vỡ trƣớc 

các dân dã man. Giáo hoàng là ngƣời hùng mạnh duy nhất trong giờ phút đó. Năm 

452, Léon đã thuyết phục đƣợc Attila tha không hủy diệt thành La-mã. Sau đó, 

năm 455, ông lại khuyên đƣợc Genséric, ngƣời Vandale, thƣơng xót thành ấy. Do 

đó, danh tiếng ông lên rất cao. Léon tự nhận rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định mình 

làm Tổng chủ giáo của hết thảy Giám mục, và hoàng đế Valentinien III đã nhìn 

nhận sự tự nhận đó của ông (năm 445). Ông tự tôn là Chúa của cả Giáo hội, và 

binh vực quyền độc hữu của Giáo hoàng trên khắp thế giới; ông nói rằng chống lại 



quyền hành của ông tức là đi đƣờng chắc chắn xuống địa ngục, và tuyên bố kẻ theo 

tà giáo sẽ bị tử hình. Mặc dầu có chiếu chỉ của hoàng đế, Giáo hội nghị 

Chalcédoine (năm 451), tức là Giáo hội nghị toàn thế giới lần thứ tƣ, gồm các 

Giám mục từ khắp bốn phƣơng họp lại, đã trao cho vị Giáo trƣởng thành 

Constantinople Những Đặc Quyền Ngang Với vị Giáo trƣởng thành La-mã.  

Đế quốc La-mã suy vong  

Hilaire (461-468). 

Simplice (468-483) là Giáo hoàng La-mã khi Tây đế quốc sụp đổ, năm 476. Do đó, 

các Giáo hoàng không còn bị chánh quyền cản trở nữa. Lúc nầy, Tây đế quốc đã 

phân tán thành nhiều nƣớc nhỏ mới nổi lên, và những nƣớc nầy đã hiến cho các 

Giáo hoàng cơ hội ký kết liên minh có lợi; vậy Giáo hoàng lần lần trở thành nhân 

vật có quyền hành nhứt ở Tây phƣơng. 

Felix III (483-492). Gélase (492-496). Anastase II (496-498). Symmaque 

(498-514). Hormisdas (514-523). Jean I (523-525). Félix IV (526-530). Boniface II 

(530-532). Jean II (532-535). Agapet I (535-536). Silvérius (536-540). Vigile 

(540-554). Pélage I (555-560). Jean III (569-573). Bénédict I (574-578). Pélage II 

(578-590).  

Ngƣời thật làm Giáo hoàng đầu tiên  

GRÉGOIRE I (590-604) đƣợc mọi ngƣời kể là Giáo hoàng đầu tiên. Ông xuất hiện 

nhằm lúc có sự hỗn độn chánh trị và dân chúng rất mực lầm than ở khắp cả Âu 

Châu. Sau khi đế quốc La-mã sụp đổ (476), thì xứ Ý-đại-lợi trở thành một nƣớc 

của dân Goths; về sau nó trở thành một tỉnh ở dƣới quyền cai trị của hoàng đế 

Đông phƣơng; lúc nầy nó đang bị dân Lombards cƣớp phá. Ảnh hƣởng của 

Grégoire trên vua nầy, vua kia, đã có hiệu lực làm cho địa vị ông vững vàng. Ông 

tự nắm trọn quyền kiểm soát Giáo hội ở Ý-đại-lợi, Tây-ban-nha, xứ Gaule và 

Anh-cát-lợi (việc Anh-cát-lợi trở lại đạo Đấng Christ là biến cố trọng đại đƣơng 

thời Grégoire ). Ông hoạt động không hề mệt nhọc để tẩy sạch Giáo hội; bãi chức 

những Giám mục biếng nhác hoặc không xứng đáng, và rất hăng hái chống lại sự 

bán đồ thánh (simonie ). Ông có ảnh hƣởng rất lớn tại Đông phƣơng, mặc dầu ông 

không đòi quyền kiểm soát Giáo hội Đông phƣơng. Vị Giáo trƣởng thành 

Constantinople tự xƣng là "Giám mục toàn cầu." Điều đó làm cho Grégoire tức 

giận; ông phủ nhận tƣớc hiệu ấy, cho là "danh từ xấu xa, ngạo mạn," và không chịu 

để ngƣời ta áp dụng nó cho chính mình ông. Tuy nhiên, về thực tế, ông thi hành 

mọi quyền lực gồm trong chức vị ấy. Trong đời tƣ, ông là một ngƣời tốt, một trong 

những Giáo hoàng trong sạch nhứt và tốt nhứt. Ông cố gắng không hề mệt nhọc để 

thi hành công lý cho kẻ bị hà hiếp, và có sự từ thiện không bờ bến đối với kẻ 

nghèo. Nếu hết thảy Giáo hoàng giống nhƣ ông, thì thế giới chắc phải đánh giá chế 

độ Giáo hoàng khác hẳn! 

Sabinanus (604-606). Boniface III (607). Boniface IV (608-614). Deusdedit (615- 



618). Boniface V (619-625). Honorius I (625-638). Séverin (640). Jean IV 

(640-642). Théodore I (642-649). Martin I (649-653). Eugène I (654-657). Vitalien 

(657-672). Adéodatus (672-676). Donus I (676-678). Agathon (678-682). 

Léon II (682-683) lên án Honorius I là "Kẻ theo tà giáo." Kỳ lạ thật! Một Giáo 

hoàng "vô ngộ" gọi một Giáo hoàng "vô ngộ" khác là "Kẻ theo tà giáo." Nhƣng có 

lẽ lúc đó các Giáo hoàng chƣa trở thành "vô ngộ," vì mãi tới Giáo hội nghị 

Vatican, năm 1870, họ mới đƣợc nhìn nhận là vô ngộ. 

Bénédict II (684-685). Jean V (685-686). Cono (686-687). Théodore (687). Sergius 

I (687-701). Jean VI (701-705). Jean VII (705-707). Sisinnius (708). Constantin 

(708-715). Grégoire II (715-731). Grégoire III (731-741).  

Giáo hoàng trở thành một vua trần gian  

Zachrie (741-752) đã nhúng tay làm cho Pépin (cha của Charlemagne ) nên vua 

của dân Francs (một dân tộc Nhật-nhĩ-mãn chiếm cứ miền Tây nƣớc Đức và miền 

Bắc nƣớc Pháp). 

Etienne II (752-757). Theo lời yêu cầu của ông, Pépin dẫn một đạo quân tới xứ Ý- 

đại-lợi, chiến thắng dân Lombards, và hiến đất đai của chúng (gồm phần lớn xứ 

nầy) cho Giáo hoàng. Đó là khởi điểm của các "Lãnh Thổ Giáo Hoàng " hoặc 

"Quyền Cai Trị Trần Thế " của các Giáo hoàng. Quyền hành chánh tại La-mã và 

trung bộ Ý-đại-lợi nằm trong tay các Giáo hoàng, do Zachrie và Etienne thiết lập, 

đƣợc Pépin thừa nhận năm 754, và về sau (774) đƣợc Charlemagne xác nhận. 

Trung bộ Ý-đại-lợi xƣa kia là trung tâm đế quốc La-mã, rồi là một nƣớc của dân 

Goths, rồi là một tỉnh của Đông đế quốc, và lúc nầy trở thành Nƣớc Của Giáo 

Hoàng, ở dƣới quyền cai trị của Đầu Giáo hội. Nó tồn tại 1100 năm, mãi tới năm 

1870. 

Paul I (757-767). Etienne III (768-772). Adrien I (772-795). 

* * * 
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Quyền hành của Giáo hoàng đƣợc Charlemagne gia tăng rất nhiều  

Léon III (795-816) ban cho Charlemagne (năm 800) tƣớc hiệu "Hoàng đế La-mã," 

để đáp lại việc Charlemagne thừa nhận (năm 774). Giáo hoàng có quyền hành trần 

thế trên các "Lãnh thổ Giáo hoàng." Do đó, nƣớc La-mã và nƣớc Franc hiệp thành 

"Đế Quốc La Mã Thánh; " và cũng do đó, thủ đô dời từ Constantinople qua Aix-la 

- Chapelle, ở Tây Đức, Charlemagne (742-814), vua của dân Francs, cháu nội của 

Charles Martel (ngƣời đã cứu Âu Châu khỏi tay quân Hồi giáo), là một trong 

những bậc cầm quyền danh tiếng nhứt mọi thời đại. Ông trị vì 46 năm, đã nhiều lần 

tranh chiến và chinh phục hết sức lớn lao. Nƣớc ông gồm lãnh thổ hiện tại của các 

nƣớc Đức, Pháp, Thụy-sĩ, Áo, Hung, Bỉ, và một phần Ý, Tây-ban-nha. Ông giúp 

Giáo hoàng, và Giáo hoàng giúp ông. Ông Là Một Trong Những Ảnh Hƣởng Lớn 



Lao Nhứt đƣa Chế Độ Giáo Hoàng đến địa vị Cƣờng Quốc Cai Quản Thế Giới. 

Sau khi ông chết ít lâu, do hiệp ƣớc Verdun (843), đế quốc của ông bị chia làm 

mấy phần, làm nền tảng của các nƣớc Đức, Pháp và Ý ngày nay. Từ đó trở đi, trải 

qua nhiều thế kỷ, giữa Giáo hoàng và vua Pháp, vua Đức có sự tranh giành ngôi bá 

chủ không ngớt.  

"Đế quốc La-mã thánh " 

Vậy, do Charlemagne và Léon III thành lập, La-mã đã tuyên bố độc lập đối với 

Constantinople; thế là Tây đế quốc đƣợc tái lập, có các vua Đức ngồi trên ngôi, 

mang tƣớc hiệu "Sê-sa" do Giáo hoàng phong cho. Ngƣời ta cho rằng đó là đế quốc 

La-mã thời xƣa khôi phục. Đế quốc nầy ở dƣới quyền cai trị của cả Giáo hoàng 

hoàng đế Đức: Hoàng đế kiểm soát các vấn đề trần thế, còn Giáo hoàng kiểm soát 

các vấn đề thiêng liêng. Nhƣng vì Giáo hội là một tổ chức quốc gia, nên không 

phải lúc nào cũng dễ phân định quyền hạn, và kết quả của sự chung đụng nầy là có 

nhiều cuộc tranh giành ác liệt giữa hoàng đế và Giáo hoàng. Đế quốc La-mã thánh, 

"một danh hiệu hơn là một sự thực hiển nhiên," đã tồn tại 1000 năm, rồi bị 

Nã-phá-luân kết liễu năm 1806. Nó đã đạt đƣợc mục đích hòa hợp nền văn minh 

La-mã với nền văn minh Đức. Ông Bryce nói rằng: "Tất cả sự sống của thế giới 

thời cổ đã dồn vào đế quốc nầy; và sự sống của thế giới hiện kim đã từ nó mà phát 

xuất." 

Etienne IV (816-817). Pascal I (817-824). Eugène II (824-827). Valentin (827). 

Grégoire IV (827-844). Sergius II (844-847). Léon IV (847-855). Bénédict III 

(855- 858).  

Các Giáo lệnh (décrétales ) giúp đỡ chế độ Giáo hoàng  

Nicolas I (858-867) là Giáo hoàng oai hùng nhứt ở khoảng giữa Grégoire I và 

Grégoire VII. Ông là Giáo hoàng đầu tiên đội mũ triều thiên. Để ủng hộ yêu sách 

cầm quyền trên cả thế giới của mình, ông đã dùng quyển "Giáo lệnh tập" rất có 

hiệu lực. Quyển sách nầy xuất hiện lần đầu tiên năm 857, và chứa tài liệu có vẻ 

nhƣ là những bức thơ của các Giám mục và Giáo hội nghị thế kỷ thứ 2, thứ 3, hết 

thảy có khuynh hƣớng tôn cao quyền lực của Giáo hoàng. Ngƣời ta đã cố ý giả 

mạo và sửa đổi nhiều tài liệu lịch sử thời xƣa, nhƣng mãi đến mấy thế kỷ sau, 

ngƣời ta mới khám phá ra nó là giả mạo. Dầu Nicolas biết nó là giả mạo hay 

không, song ông cũng đã nói dối khi quả quyết rằng nó đã đƣợc giữ gìn trong văn 

khố của Hội Thánh tại La-mã từ thời xƣa. Nhƣng nó đã có hiệu lực "làm cho các 

yêu sách của giới thầy cả thời Trung cổ in rõ quyền hành thời thƣợng cổ." "Chế độ 

Giáo hoàng là một sự phát triển trải qua nhiều thế kỷ, song ngƣời ta làm cho chế độ 

ấy xuất hiện nhƣ một sự trạng toàn vẹn và không hề thay đổi ngay từ lúc ban đầu." 

"Giáo lệnh tập" nầy gồm có "Chiếu chỉ ban tặng của Constantin, " tỏ ra ông đã cho 

Giám mục thành La-mã những tỉnh miền Tây với tất cả phù hiệu của đế quốc. 

"Mục đích cốt để tạo ra quyền hành trần thế của Giáo hoàng từ 5 thế kỷ trƣớc; thật 



ra thì quyền hành nầy dựa trên sự ban tặng của Pépin và Charlemagne. " Đó là "sự 

giả mạo văn phẩm to tát nhứt trong lịch sử." "Nó tăng sức mạnh cho chế độ Giáo 

hoàng hơn bất cứ động lực nào khác, và đặt một phần lớn nền tảng cho quy luật tôn 

giáo của Giáo hội La-mã."  

Sự phân chia lớn của giới tín đồ Đấng Christ  

Nicolas toan tính can thiệp vào công việc của Giáo hội Đông phƣơng. Ông dứt 

phép thông công của Photius, Giáo trƣởng thành Constantinople, và Photius cũng 

dứt phép thông công ông. Do đó, giới tín đồ Đấng Christ bị phân chia (năm 869), 

và sự phân chia ấy hoàn tất năm 1054. Dầu Đế quốc đã bị phân chia từ năm 395, 

dầu giữa Giáo hoàng ở La-mã và Giáo trƣởng ở Constantinople đã có cuộc tranh 

quyền bá chủ dai dẳng và kịch liệt, song Hội Thánh vẫn còn Thống Nhứt. Giáo hội 

nghị vẫn có đại biểu của cả Đông phƣơng và Tây phƣơng đến dự. Trải qua 6 thế kỷ 

đầu tiên, Đông phƣơng đã thể hiện dòng sanh hoạt chánh yếu và là phần quan trọng 

hơn hết của Hội Thánh. Hết thảy Giáo hội nghị toàn thế giới đã nhóm lại hoặc gần 

Constantinople, và đều dùng tiếng Hi-lạp; tại đó các tranh chấp về giáo lý đã đƣợc 

giải quyết. Nhƣng, rốt lại, lúc nầy ngƣời ta không chịu nổi việc Giáo hoàng khăng 

khăng đòi làm Chúa của giới tín đồ Đấng Christ, nên Đông phƣơng tự chia rẽ dứt 

khoát. Giáo hội nghị Constantinople, năm 869, là Giáo hội nghị toàn thế giới sau 

chót. Từ đây trở đi, Giáo hội Hi-lạp có Giáo hội nghị riêng, và Giáo hội La-mã 

cũng có Giáo hội nghị riêng. Trải qua các thế kỷ, sự chia rẽ càng sâu rộng hơn. 

Đƣơng thời Thập tự quân viễn chinh, quân đội của Giáo hoàng Innocent III đối xử 

với dân thành Constantinople rất tàn bạo, nên càng làm cho Đông phƣơng cay 

đắng. Và sự tạo nên giáo lý về Giáo hoàng vô ngộ (năm 1870) làm cho vực sâu 

càng sâu hơn. Giới tín đồ Đấng Christ đã bị chia hai nhƣ vậy, và đến thế kỷ thứ 16, 

lại trải qua một cuộc phân chia lớn lao hơn nữa, dƣới sự lãnh đạo của Martin 

Luther; mà Cũng ChỉVì Một Nguyên Nhân, tức là Giáo hoàng quyết định làm 

Chúa của dân Đức Chúa Trời.  

Thời kỳ tối tăm hơn hết của chế độ Giáo hoàng  

Adrien II (867-872). Jean VIII (872-882). Marin (882-884). Với những Giáo hoàng 

nầy, đã mở đầu Thời Kỳ Tối Tăm Hơn Hết của chế độ Giáo hoàng (870-1050). Các 

sử gia gọi khoảng 200 năm giữa Nicolas I và Grégoire VII là "nửa đêm của thời kỳ 

hắc ám." Hối lộ, hƣ hoại, vô luân lý và đổ máu tạo thời kỳ nầy gần thành chƣơng 

đen tối hơn hết của cả sử ký Hội Thánh. 

Adrien III (884-885). Etienne V (885-891). Formose (891-896). Boniface VI (896). 

Etienne VI (896-897). Romain (897). Théodore II (898). Jean IX (898-900). 

Bénédiet IV (900-903). Léon V (903). Christophe (903-904). 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (9)  
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" Quyền cai trị của bọn đờn bà xấu nết "  

Sergius III (904-911) có một tình nhân, tên là Marozia. Nàng, mẹ nàng là Théodora 

(vợ hoặc vợ góa của một nguyên lão nghị viên La-mã), và chị nàng "đã làm cho 

ghế của Giáo hoàng đầy dẫy hƣ hoại, khiến cung điện của Giáo hoàng trở thành 

một ổ bất lƣơng." Lịch sử gọi tình trạng đó là xƣớng kỹ chánh trị (pornocratie ), 

hoặc "quyền cai trị của bọn đờn bà xấu nết." 

Anastase III (911-913). Lando (913-914). Jean X (914-28) đã đƣợc Théodora (vốn 

có nhiều tình nhân khác nữa) đem từ Ravenne về La-mã để đƣợc tôn làm Giáo 

hoàng, ngõ hầu thỏa mãn dục vọng của nàng một cách thuận lợi hơn. Ông bị 

Marozia bóp cổ đến chết, rồi nàng đƣa nhiều ngƣời của mình nối tiếp nhau lên ngôi 

Giáo hoàng, tức là Léon IV (928-929), Etienne VII (929-931), và Jean XI 

(931-936), là con trai riêng của nàng. Một con trai khác của nàng đã cử bốn ngƣời 

sau đây làm Giáo hoàng: Léon VII (936-939), Etienne VIII (939-942), Martin III 

(942-946), và Agapet II (946-955). 

Jean XII (955-963), cháu nội của Marozia, "đã phạm hầu hết các trọng tội; hãm 

hiếp trinh nữ và bà góa thuộc về thƣợng lƣu hoặc hạ lƣu; chung sống với tình nhân 

của cha mình; biến cung điện Giáo hoàng thành một nhà hoan lạc; đang phạm tội 

tà dâm với một mụ đờn bà, thì bị chồng mụ ấy hạ sát trong cơn giận dữ."  

Chế độ Giáo hoàng hƣ hoại cùng tột  

Léon VIII (963-965). Jean XIII (965-972). Bénédict VI (972-974). Donus II (974). 

Bénédict VII (975-983). Jean XIV (983-984). 

Boniface VII (984-985) hạ sát Giáo hoàng Jean XIV và "ngồi vững trên ngôi Giáo 

hoàng vấy huyết nhờ cách phân phát rộng rãi tiền bạc đã ăn cắp đƣợc." Luận về 

Jean XII, Léon VIII và Boniface VII, vị Giám mục thành Orléans gọi họ là "ác quỉ, 

bốc mùi hôi thúi của huyết và ô uế, là Antichrist ngồi trong Đền thờ Đức Chúa 

Trời." 

Jean XV (985). Jean XVI (985-996). Grégoire V (996-999). Sylvestre II 

(999-1003). Jean XVII (1003). Jean XVIII (1003-1009). Sergius IV (1009-1012). 

Bénédict VIII (1012-1024) nhờ hối lộ công khai mà đƣợc chức vị Giáo hoàng; sự 

trạng nầy gọi là "simonie, " tức là mua bán chức thánh trong Giáo hội lấy tiền. 

Jean XIX (1024-1033) đã mua chức vị Giáo hoàng. Ông vốn là ngƣời không có 

phẩm tƣớc Giáo hội, và đã trải qua hết thảy phẩm tƣớc Giáo hội trong một ngày. 

Bénédict IX (1033-1045) đã đƣợc chức vị Giáo hoàng khi mới là một cậu con trai 

12 tuổi, nhờ cuộc trả giá tiền bạc cho các gia tộc có quyền thế đang cai trị tại 

La-mã. Ông nầy "còn gian ác hơn Jean XII; phạm tội sát nhân và tà dâm giữa ban 

ngày; bắt cóc những kẻ đến hành hƣơng nơi phần mộ các thánh tử đạo; ông là một 

kẻ sát nhân đáng ghê tởm, nên dân chúng đã đuổi ông khỏi thành La-mã." 

Grégoire VI (1045-1046) đã mua chức vị Giáo hoàng. Có ba Giáo hoàng kình địch 

nhau, là Bénédict IX, Grégoire VII và Sylvestre III. "Thành La-mã đầy dẫy những 



kẻ giết ngƣời mƣớn; tiết hạnh của các tín nữ đến hành hƣơng bị xâm phạm; thậm 

chí các nhà thờ cũng bị phàm tục hóa vì cớ đổ huyết." 

Clément II (1046-1047) đƣợc Henry III, hoàng đế nƣớc Đức cử làm Giáo hoàng, vì 

"không thể tìm thấy tại La-mã một giáo phẩm nào chẳng bị ô uế bởi sự bán chức 

thánh và tội gian dâm." Tình hình đáng phẩn nộ đó đòi hỏi một cuộc cải cách. 

Damase II (1048). Có những ngƣời lớn tiếng phản đối sự ô uế và xấu xa của Giáo 

hoàng. Tiếng kêu đòi hỏi cải cách đã đƣợc Hildebrand hƣởng ứng, và ông đứng ra 

lãnh đạo cuộc cải cách.  

Hoàng kim thời đại của thế lực Giáo hoàng  

Hildebrand ngƣời thấp nhỏ, vẻ mặt thô kịch, tiếng nói yếu ớt, nhƣng trí tuệ thông 

minh, tinh thần sốt sắng; ông là ngƣời quả quyết, "ngƣời bằng máu và sắt," hăng 

hái binh vực quyền hành chuyên chế của Giáo hoàng. Ông gia nhập phái chủ 

trƣơng cải cách, và đƣa chế độ Giáo hoàng tới Hoàng Kim Thời Đại (1049-1294). 

Ông kiểm soát nền hành chánh của năm Giáo hoàng kế tiếp nhau, ngay trƣớc khi 

chính mình ông lên nắm quyền hành chánh. 

Léon IX (1049-1054). Victor II (1055-1057), vị Giáo hoàng ngƣời Đức cuối cùng. 

Etienne IX (1057-1058). Nicolas II (1059-1061). Dƣới nền hành chánh của ông 

nầy, sự tuyển cử Giáo hoàng không còn ở tay hoàng đế nữa, nhƣng do các Hồng y 

Giáo chủ. Cũng từ đây trở đi, trừ ra một ít trƣờng hợp (các Giáo hoàng đóng tại 

Avignon ), con thì các Giáo hoàng đều đƣợc lực chọn trong vòng Giáo phẩm 

La-mã. Alexandre II (1061-1073). 

Grégoire VII, tức Hildebrand (1073-1085). Mục đích cao cả của ông là cải cách 

giáo phẩm (clergé ). Hai tội lan tràn nhiều nhứt trong vòng giáo phẩm là hành vi hủ 

hoại và mua bán chức thánh. Để cứu chữa sự hủ hoại của họ, Grégoire cƣơng quyết 

đòi họ phải ở độc thân. Và để cứu chữa sự mua bán chức thánh trong nhà thờ của 

họ, ông chống lại đặc quyền hoàng đế đề cử các chức quyền Giáo hội. Về thực tế, 

hết thảy Giám mục và thầy cả đã trả tiền mua chức vị; ấy vì Giáo hội có phần nửa 

tất cả tài sản cùng lợi tức rất lớn, nên họ đƣợc cơ hội sống trong xa hoa. Các vua 

thƣờng bán chức vị trong Giáo hội cho ngƣời nào trả giá cao nhứt, bất cứ họ có tƣ 

cách hoặc tâm tính xứng đáng hay không. Tình trạng nầy đƣa Grégoire đến chỗ 

tranh đấu kịch liệt với Henri IV, hoàng đế Đức. Henri bèn truất phế Grégoire. Đối 

lại, Grégoire dứt phép thông công và truất phế Henri. Cuộc chiến tranh xảy ra. Suốt 

mấy năm, xứ Ý-đại-lợi bị tàn phá bởi những đạo quân thù địch. Rốt lại, Grégoire bị 

đuổi khỏi thành La-mã và chết tha hƣơng. Nhƣng ông đã làm cho chế độ Giáo 

hoàng đƣợc độc lập phần lớn đối với quyền hành của hoàng đế. Ông nhiều lần tự 

xƣng là "bá chủ (suzerain ) của các vua chúa." Và ông đã thực hiện đƣợc yêu sách 

của mình. 

Victor III (1086-1087). Urbain II (1088-1099) tiếp tục giao chiến với hoàng đế; 

làm thủ lãnh phong trào Thập tự quân viễn chinh. Do đó, Giáo hoàng càng ngày 



càng lãnh đạo giới tín đồ Đấng Christ. 

Pascal II (1099-1118) tiếp tục giao chiến với hoàng đế Đức để giành quyền đề cử 

các phẩm chức Giáo hội. 

Galasius II (1118-1119). Calixte II (1119-1124), do hòa thân điều ƣớc (concordat ) 

ký tại Worms, đã thỏa hiệp đƣợc với hoàng đế Đức, và hòa bình trở lại sau 50 năm 

chiến tranh. 

Honorius II (1124-1130). Innocent II (1130-1143) dùng quân lực duy trì chức vị 

của mình, chống lại Giáo hoàng giả Anaclet II, là ngƣời đã đƣợc mấy gia tộc quyền 

thế tại La-mã lựa chọn. 

Célestin II (1143-1144). Lucius II (1144-1145). Eugène III (1145-1153). Anastase 

IV (1153-1154). Adrien IV (1154-1159). Đây là ngƣời Anh duy nhứt làm Giáo 

hoàng. Ông đem đảo Ái-nhĩ-lan tặng vua nƣớc Anh, và cho phép vua nầy nhận lấy. 

Giáo hoàng kế tiếp, là Alexandre III, lại cho phép ấy, song đến năm 1171 mới thi 

hành. 

Alexandre III (1159-1181). Vị Giáo hoàng oai hùng nhứt ở giữa khoảng Grégoire 

VII và Innocent III. Ông giao tranh với 4 Giáo hoàng giả, và lại khai chiến với 

hoàng đế Đức để giành ngôi bá chủ. Sau 5 năm chiến tranh và nhiều trận đánh ác 

liệt giữa quân của hoàng đế Frédéric Barbarossa và của Giáo hoàng (thêm vào đó 

có các liên minh của cả đôi bên), diễn ra cảnh tàn sát khủng khiếp, thì hoàng đế ký 

hòa ƣớc Venise (năm 1177). Alexandre bị dân chúng đuổi khỏi La-mã, và chết tha 

hƣơng, y nhƣ số phận của nhiều Giáo hoàng khác, 

Lucius III (1181-1185). Urbain III (1185-1187). Grégoire VIII (1187). Clément III 

(1187-1191). Célestin III (1191-1198). 

* * * 
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Tuyệt điểm của quyền lực Giáo hoàng # 

Innocent III (1198-1216) là Giáo hoàng có thế lực hơn hết. Ông tự nhận là "Đại 

diện của Đấng Christ," "Đại diện của Đức Chúa Trời," "Vua cao cả cầm quyền trên 

Giáo hội và thế giới;" tự nhận có quyền truất phế các vua chúa, và quả quyết rằng 

"mọi vật dƣới đất, trên trời và ở địa ngục đều phải phục tòng vị Đại diện của Đấng 

Christ." Ông đƣa Giáo hội lên cầm quyền kiểm soát tối cao trên nhà nƣớc. Các vua 

Đức, Pháp, Anh và -- về thực tế -- hết thảy vua chúa Âu-châu vâng theo ý muốn 

của ông. Thậm chí ông kiểm soát đƣợc cả Đông đế quốc, mặc dầu vì ông đối xử 

Constantinople rất tàn bạo, nên kết quả Đông phƣơng càng thù ghét ông. Trong 

lịch sử chƣa hề có một ngƣời nào hành quyền tới mức đó. Ông ra lịnh cho Thập tự 

quân đi viễn chinh hai lần; ký sắc lịnh tuyên bố phép hóa thể (transsubstantialion ), 

tức là bánh và nƣớc nho của Tiệc thánh biến thành Thịt và Huyết thật của Chúa; 

xác nhận sự xƣng tội với thầy cả; tuyên bố rằng ngƣời kế vị Phi-e-rơ "không bao 



giờ, bằng bất cứ cách nào, có thể tách khỏi đức tin Công giáo," tức là sự vô ngộ 

của Giáo hoàng đó; lên án bản Tín điều; cấm đọc Kinh Thánh bằng tiếng bổn xứ; 

truyền lịnh tuyệt diệt bọn theo tà giáo; thiết lập Tôn Giáo Pháp Đình (Inquisition ); 

truyền lịnh tàn sát giáo phái Albigeois. Dƣới quyền cai trị của ông và của những 

ngƣời kế vị ông gần nhứt, huyết đã đổ ra hơn bất cứ thời đại nào trong sử ký Hội 

Thánh, duy chỉ kém lúc Giáo hoàng cố gắng đè bẹp cuộc Cải chánh nhằm thế kỷ 

thứ 16 và 17. Ngƣời ta tƣởng chừng con thú trong sách Khải Huyền đã lấy danh 

nghĩa chiên con mà xuất hiện.  

Quyền lực của Giáo hoàng đƣợc duy trì bởi Tôn giáo Pháp đình  

Tôn giáo Pháp đình, gọi là "ChứcC Vụ Thánh, " đã do Giáo hoàng Innocent III 

thiết lập, và đã đƣợc kiện toàn dƣới đời cai trị của Giáo hoàng thứ hai kế vị ông, là 

Grégoire IX. Ấy là tòa án của Giáo hội để khám phá và hình phạt những kẻ theo tà 

giáo. Dƣới chế độ của Tôn giáo Pháp đình, ai nấy buộc phải tố cáo kẻ theo tà giáo. 

Kẻ nào bị nghi ngờ theo tà giáo thì bị tra khảo, mà không biết tên kẻ tố cáo mình là 

gì. Sự điều tra tiến hành bí mật. Viên chánh thẩm của Tôn giáo Pháp đình tuyên án, 

rồi nạn nhân bị giao cho chức quyền hành chánh để bỏ tù chung thân hoặc để thiêu 

chết. Tài sản của nạn nhân bị tịch thâu, rồi cho Giáo hội và nhà nƣớc chia nhau. 

Trong thời kỳ kế tiếp ngay Innocent III, Tôn giáo Pháp đình đã làm công việc 

khủng khiếp hơn hết ở miền Nam nƣớc Pháp (xem ở dƣới mục: "Giáo phái 

Albigeois "), còn ở Tây-ban-nha, Ý, Đức, Hà-lan, cũng có vô số nạn nhân của nó. 

Về sau, Tôn giáo Pháp đình là cơ quan chánh yếu mà Giáo hoàng sử dụng để cố 

gắng đè bẹp cuộc Cải chánh. Lịch sử chứng quyết rằng giữa khoảng 1540 và 1570, 

rất ít là 900.000 tín đồ Tin Lành đã bị xử tử trong cuộc chiến tranh của Giáo hoàng 

cốt để tiêu diệt giáo phái Vaudois. Hãy nghĩ xem, với sự tàn bạo vô lƣơng tâm và 

hung ác vô nhân đạo, các tu sĩ và thầy cả chỉ huy cuộc tra khảo và thiêu sống 

những ngƣời nam, ngƣời nữ vô tội; và họ làm việc ấy nhơn Danh Đấng Christ, do 

linh trực tiếp của vị "Đại diện Đấng Christ." Tôn Giáo Pháp Đình là Sự Trạng Nhơ 

Nhuốc Hơn Hết trong lịch sử. Các Giáo hoàng đã thiết lập nó và dùng nó trong 500 

năm để duy trì quyền hành của mình. Tất cả Giáo hoàng "thánh và vô ngộ" theo 

sau đều không hề tỏ ý ân hận về kỷ lục của nó.  

Chiến tranh tiếp diễn chống hoàng đế Đức  

Honorius III (1216-1227). Grégoire IX (1227-1241). Innocent IV (1241-1254) đã 

lấy tƣ cách Giáo hoàng mà phê chuẩn sự dùng phƣơng pháp tra khảo để bắt buộc 

những kẻ bị nghi theo tà giáo phải cung khai. Dƣới đời cai trị của các Giáo hoàng 

nầy, Fredéric II, hoàng đế Đức, cháu nội của Fredéric Barbarossa, một kẻ thù quyết 

tử mà chế độ Giáo hoàng gặp phải, đã lãnh đạo đế quốc mình trong cuộc giao tranh 

ác liệt cuối cùng chống chế độ Giáo hoàng. Sau nhiều cuộc chiến tranh tiếp diễn, 

đế quốc Đức bị hạ xuống và Giáo hoàng vƣơn tới địa vị cao cả. 

Alexandre IV (1254-1261). Urbain IV (1261-1264). Clément IV (1265-1268). 



Grégorie X (1271-1276). Innocent V (1276). Jean XXI (1276-1277). Nicolas III 

(1277-1280). Martin IV (1281-1285). Honorius IV (1285-1287). Nicolas IV 

(1288-1292). Célestin V (1294).  

Chế độ Giáo hoàng bắt đầu suy yếu  

Boniface VIII (1294-1303), trong sắc lịnh (bulle ) "Unam Sanctam " nổi danh đã 

nói: "Ta tuyên bố, quả quyết, giải thích và báo cáo rằng muốn đƣợc cứu rỗi, ngƣời 

nào cũng tuyệt đối cần phải phục tòng Giáo hoàng La-mã." Tuy nhiên, ông bại hoại 

đến nỗi trong cuộc thăm viếng thành La-mã đang khi ông làm Giáo hoàng, thi sĩ 

Dante đã gọi Vatican là "lỗ cống hƣ hoại," và chỉ định ông cùng Nicolas III, 

Clément V đến ở nơi đáy địa ngục. Boniface VIII nhận chức Giáo hoàng lúc chức 

nầy ở tuyệt điểm; nhƣng ông đã gặp tay địch thủ là Philippe le Bel, vua nƣớc Pháp. 

Dƣới chơn vua nầy, chế độ Giáo hoàng đã bị hạ xuống tận bụi đất, và bƣớc vào 

KỶ NGUYÊN SUY YẾU.  

Vua Pháp kiểm soát Giáo hoàng  

Chế độ Giáo hoàng đã thắng trong cuộc giao tranh với đế quốc Đức, kéo dài 200 

năm. Nhƣng lúc nầy, vua Pháp đã trở thành vị đế vƣơng thủ lãnh Âu châu; một 

tinh thần quốc gia và độc lập đã nảy nở giữa vòng dân Pháp (chắc nó là kết quả 

một phần do Giáo hoàng tàn sát giáo phái Albigeois, ngƣời Pháp trong thế kỷ 

trƣớc). Philippel le Bel, là ngƣời mở đầu trang sử hiện đại của Pháp, bèn ra tay 

chống lại chế độ Giáo hoàng. Cuộc xung đột bắt đầu với Boniface VIII, về vụ đánh 

thuế hàng giáo phẩm Pháp. Chế độ Giáo hoàng đã phải hoàn toàn đầu phục nhà 

nƣớc, và sau khi Bénédict XI (1303-1304) qua đời, thì cung điện Giáo hoàng bị dời 

từ La-mã đến Avignon, trên biên giới phía Nam nƣớc Pháp. Suốt 70 năm, chế độ 

Giáo hoàng chỉ là đồ chơi của triều đình Pháp.  

Chế độ Giáo hoàng bị "lƣu đày tại Ba-by-lôn"  

Trong 70 năm (1305-1377), cung điện Giáo hoàng ở tại Avignon.  

Clément V (1305-1314). Jean XXII (1316-1334), ngƣời giàu có nhứt Âu châu. 

Bénédict XII (1334-1342). Clément VI (1342-1352). Innocent VI (1352-1362). 

Urbain V (1362-1370). Grégoire XI (1370-1378). Sự biển lận của các Giáo hoàng 

tại Avignon thật không bờ bến; họ đánh thuế rất nặng, chức vị nào trong Giáo hội 

cũng đem bán lấy tiền; nhiều chức vị mới đƣợc đặt ra, bán lấy tiền để đựng đầy tủ 

sắt của các Giáo hoàng và đài thọ các khoản kinh phí trong triều đình xa hoa, hủ 

hoại của họ. Pétrarque tố cáo bộ hạ của Giáo hoàng đã hãm hiếp, ngoại tình và 

phạm đủ thứ gian dâm. Tại nhiều giáo khu, ngƣời ta nài xin thầy cả cƣới vợ bé để 

che chở cho gia đình họ. Thời kỳ "lƣu đày" là một đòn nặng cho uy tín của Giáo 

hoàng. 

* * * 
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Sự ly khai giữa các Giáo hoàng  

Kéo dài 40 năm (1377-1417), trong khoảng đó có hai lớp Giáo hoàng, một ở 

La-mã, một ở Avignon, cả hai cùng tự nhận là "Đại diện Đấng Christ," và bên nầy 

hung hăng rủa sả bên kia. 

Urbain VI (1378-1389). Dƣới đời ông nầy, cung điện Giáo hoàng đƣợc tái lập tại 

La-mã. 

Boniface IX (1389-1404). Innocent VII (1404-1406). Grégoire XII (1406-1409). 

Alexandre V (1409-1410). 

Jean XXIII (1410-1415) thƣờng đƣợc gọi là tên sát nhân bại hoại hơn hết từng ngồi 

trên ngôi Giáo hoàng; khi ông làm Hồng y Giáo chủ ở Boulogne, 200 thiếu nữ, nữ 

tu sĩ và thiếu phụ đã làm nạn nhân cho mối tình thầm vụng của ông. Làm Giáo 

hoàng, ông đã hãm hiếp nhiều trinh nữ và nữ tu sĩ; ông phạm tội ngoại tình với chị 

dâu mình; cũng phạm tội vĩ gian và nhiều tật xấu kinh khủng. Ông dùng tiền bạc 

mua chức vị Giáo hoàng và bán chức Hồng y Giáo chủ cho con cái những gia đình 

giàu có; lại công khai chối không có đời sau. 

Martin V (1417-1431). Dƣới đời ông nầy, sự ly khai giữa các Giáo hoàng chấm 

dứt, nhƣng dân chúng Âu châu đã coi sự ly khai đó là một điều ô nhục, do đó Giáo 

hoàng mất uy tín,không sao cứu vãn đƣợc. 

Eugène IV (1431-1447).  

Các Giáo hoàng đƣơng thời Phục hƣng Văn nghệ (1447-1549)  

Nicolas V (1447-1455) cho phép vua Bồ-đào-nha khai chiến với các dân tộc Phi 

châu để cƣớp tài sản của họ và bắt họ làm tôi mọi. 

Calixte III (1455-1458). Pie II (1458-1464) có rất nhiều con không chánh thức, 

công khai nói về các phƣơng pháp mình dùng để cám dỗ phụ nữ, khuyến khích 

thanh niên phóng túng, và thậm chí đề nghị dạy họ những cách thức phóng túng. 

Paul II (1464-1471). "Nhà ông đầy dẫy vợ bé." 

Sixte IV (1471-1484) phê chuẩn Tôn giáo Pháp đình thiết lập tại Tây-ban-nha; ký 

sắc lịnh tuyên bố rằng tiền bạc sẽ giải cứu linh hồn khỏi nơi luyện tội; bị dính díu 

trong cuộc mƣu sát Lorenzo de Médicis và nhiều ngƣời khác chống đối chánh sách 

của mình; dùng chức vị Giáo hoàng để làm giàu cho mình và bà con mình; phong 

cho 8 ngƣời cháu làm Hồng y Giáo chủ trong lúc một số ngƣời ấy còn là thiếu nhi; 

phóng túng, chơi bời ngang với các hoàng đế La-mã (Sê-sa); còn về giàu có, xa 

hoa, thì chẳng bao lâu ông và bà con ông hơn cả các quí tộc La-mã thời xƣa. 

Innocent VIII (1484-1492) có 16 con do mấy phụ nữ đã có chồng; gia tăng rất 

nhiều chức vị trong Giáo hội, đem bán lấy những số tiền lớn; ra sắc lịnh tuyệt diệt 

giáo phái Vaudois và cử binh đi đánh họ; cử tên Thomas de Torquemada hung bạo 

làm trƣởng đoàn chánh phẩm Tôn giáo Pháp đình ở Tây-ban-nha, và truyền lịnh 

hết thảy quan quyền phải nộp kẻ theo tà giáo cho tên ấy; cho phép bò mộng đấu 



với ngƣời tại công trƣờng Thánh Phi-e-rơ, làm bội cảnh cho Savonarole chống lại 

sự bại hoại của Giáo hoàng nhƣ sấm sét. 

Alexandre VI (1492-1503) hƣ hoại nhứt trong số các Giáo hoàng của thời Phục 

hƣng Văn nghệ; phóng túng, biển lận, bại hoại; lập lên nhiều Hồng y Giáo chủ mới 

để lấy tiền; có một số con không chánh thức mà ông công khai thừa nhận và phong 

cho chức vị cao trong Giáo hội từ khi chúng còn là thiếu nhi; cùng với cha chúng, 

bọn con nầy hạ sát những Hồng y Giáo chủ và nhiều ngƣời khác dám cản trở họ; 

có một tình nhân là em gái của vị Hồng y Giáo chủ sẽ kế vị ông. 

Pie III (1503). Alexandre VI đã gởi nhiều tặng phẩm cho ông nầy để ông nguôi 

giận về chuyện trên đây.  

Các Giáo hoàng đƣơng thời Luther  

Jules II (1503-1513) đã mua chức vị Giáo hoàng, vì ông là Hồng y Giáo chủ giàu 

nhứt, thâu lợi tức rất lớn do nhiều địa phận Giám mục và nhiều bất động sản của 

Hội Thánh. Lúc làm Hồng y Giáo chủ, ông tuy ở độc thân, song rất phóng túng; 

dính líu vào nhiều vụ tranh chấp vô tận về chủ quyền trên các đô thị và tiểu quốc, 

nên đã duy trì và tự mình điều khiển những đạo quân đông đúc; đƣợc gọi là Giáo 

hoàng Chiến sĩ; cấp phát phiếu ân xá (indulgences ). Đƣơng thời Giáo hoàng nầy, 

Luther thăm viếng thành La-mã và kinh khủng về những điều mắt mình đƣợc thấy. 

Léon XIII (1513-1521) làm Giáo hoàng khi Martin Luther khởi cuộc Cải chánh 

Tin Lành. Léon là con trai Lorenzo de Médicis; đƣợc phong chức Tổng Giám mục 

lúc mới 8 tuổi; làm Hồng y Giáo chủ lúc 13 tuổi; chƣa đầy 13 tuổi, đã đƣợc cử làm 

27 chức khác nhau trong Giáo hội, tức là có lợi tức rất lớn; đƣợc dạy bảo coi chức 

vị trong Giáo hội hoàn toàn nhƣ một nguồn lợi; trả giá để đƣợc chức vị Giáo 

hoàng; bán nhiều phẩm tƣớc trong Giáo hội; hết thảy chức vị trong Giáo hội đều 

đem bán lấy tiền, và còn đặt ra nhiều chức vị mới nữa; cử nhiều con nít mới lên 7 

tuổi làm Hồng y Giáo chủ; điều đình vô tận với các vua chúa; dùng thủ đoạn để 

đƣợc quyền thế đời nầy; hoàn toàn lãnh đạm đối với hạnh phƣớc thiêng liêng của 

Giáo hội; duy trì triều đình xa hoa và phóng đãng nhứt Âu châu; các Hồng y Giáo 

chủ của ông ganh đua với vua chúa trong những cung điện huy hoàng và những 

cuộc hoan lạc, có rất đông tôi tớ hầu hạ; nhƣng con ngƣời dâm đãng nầy tái quyết 

bản sắc lịnh "Unam Sanctam, " trong đó có tuyên bố rằng mọi ngƣời phải đầu phục 

Giáo hoàng La-mã, thì mới đƣợc cứu rỗi; cấp phát phiếu ân xá để lấy những số tiền 

đã đƣợc ấn định; tuyên bố sự thiêu đốt kẻ theo tà giáo là do Đức Chúa Trời chỉ 

định. 

Adrien VI (1522-1523). Clément VII (1523-1534). Paul III (1534-1549) có nhiều 

con không chánh thức; là kẻ thù không đội trời chung của tín đồ Tin Lành, ông đã 

hiến vua Charler V một đạo quân để đánh họ.  

Giáo phái Jésuite bƣớc vào sân khấu  

Giáo hoàng đối phó với sự ly khai của phái Luther bằng Tôn Giáo Pháp Đình dƣới 



sự điều khiển của giáo phái JÉSUITE. Đây là giáo phái do Ignace de Loyola 

(1491-1556), ngƣời Tây-ban-nha sáng lập, trên nguyên tắc Vâng Phục Giáo hoàng 

tuyệt đối và vô điều kiện. Mục đích của họ là chiếm lại những lãnh thổ đã bị tín đồ 

Tin Lành cùng ngƣời Hồi giáo chiếm mất, và chinh phục cả thế giới ngoại đạo cho 

Giáo hội Công giáo La-mã. Mục đích tối cao của họ là tiêu diệt tà giáo (tức là nghĩ 

điều chi khác với điều Giáo hoàng bảo phải nghĩ). Để đạt tới mục đích ấy, bất cứ 

phƣơng pháp nào cũng là chánh đáng, kể cả sự lừa gạt, hủ hoại, tật xấu và mƣu sát 

nữa. Khẩu hiệu của họ là :"Để Đức Chúa Trời đƣợc vinh hiển nhiều hơn!" Phƣơng 

pháp của họ là: Trƣờng học, đặc biệt tìm cách dạy dỗ con cái của giới cầm quyền; 

trong bất cứ trƣờng học nào, họ cũng nhằm mục đích tuyệt đối cai trị học trò. Sự 

xƣng tội, nhứt là đối với các vua chúa và nhà cầm quyền hành chánh, dung túng 

cho họ phạm đủ mọi điều hƣ xấu và trọng tội, cốt để đƣợc ân huệ của họ. Võ lực, 

thuyết phục các nhà cầm quyền thi hành những bản án của Tôn giáo Pháp đình. Tại 

Pháp, họ chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát St-Barthélemy, về sự hủy bỏ sắc chỉ 

Nantes khoan dung tôn giáo, và về cuộc cách mạng Pháp. Tại Tây-ban-nha, 

Hòa-lan, Nam bộ nuớc Đức, xứ Bohême, Áo, Ba-lan và nhiều nƣớc khác, họ chỉ 

huy cuộc tàn sát không biết bao nhiêu dân chúng. Bởi những phƣơng pháp ấy, họ 

chận đứng cuộc Cải chánh ở Nam Âu, và thật đã cứu chế độ Giáo hoàng khỏi tiêu 

diệt. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (12)  
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Những Giáo hoàng chống lại cuộc Cải chánh  

Jules III (1550-1555). Marcel II (1555). Paul IV (1555-1559) thiết lập Tôn giáo 

Pháp đình La-mã. Pie IV (1559-1565). Pie V (1566-1572). Grégoire XIII 

(1572-1585) cử hành lễ Mi-sa trọng thể, kèm theo sự cảm tạ và vui chơi, để mừng 

cuộc tàn sát St-Barthélemy; thúc giục vua Philippe II khai chiến với nƣớc Anh. 

Sixte V (1585-1590) ra sắc chỉ tuyên bố phát hành bản Kinh Thánh "Vulgate "; bản 

nầy có 2000 chỗ dịch sai. Urbain VII (1590). Grégoire XIV (1590-1591). Innocent 

IX (1591). Clément VIII (1592-1605). Léon XI (1605). Paul V (1605-1621). 

Grégoire XV (1621-1623). Urbain VIII (1623-1644), với sự giúp đỡ của giáo phái 

Jésuite, tiêu diệt tín đồ Tin Lành ở xứ Bohême.  

Các Giáo hoàng kim thời  

Innocent X (1644-1655). Alexandre VII (1655-1667). Clément IX (1667-1669). 

Clément X (1670-1676). Innocent XI (1676-1689). Alexandre VIII (1689-1691). 

Innocent XII (1691-1700). Clément XI (1700-1721) tuyên bố rằng phải có ông phê 

chuẩn, thì các vua mới trị vì đƣợc; công bố một sắc lịnh chống lại sự tự do đọc 

Kinh Thánh. Innocent XIII (1721-1724). Bénédict XIII (1724-1730). Clément XII 

(1730-1740). Bénédict XIV (1740-1758). Clément XIII (1758-1769). Clément XIV 



(1769-1774) bãi bỏ hội Jésuite "cho đến đời đời." 

Pie VI (1775-1799). Pie VII (1800-1820) khôi phục dòng Jésuite bằng một sắc lịnh 

"đời đời bất khả di dịch và bất khả xâm phạm." Thật là một hành động kỳ lạ! Một 

Giáo hoàng "vô ngộ" khôi phục cái mà một Giáo hoàng "vô ngộ" khác vừa mới bãi 

bỏ "cho đến đời đời!" Pie VII cũng công bố một sắc lịnh rằng "các Hội Xuất bản 

Kinh Thánh là một dụng cụ của ma quỉ để phá hoại nền tảng tôn giáo." 

Léon XII (1821-1829) lên án sự tự do tín ngƣỡng, sự khoan dung tôn giáo, các Hội 

Xuất bản Kinh Thánh, và sự phiên dịch Kinh Thánh; tuyên bố rằng "ngƣời nào 

không gia nhập Giáo hội Công giáo La-mã, thì dầu sống một đời không chỗ trách 

đƣợc về mọi phƣơng diện tới mực nào, cũng không đƣợc hƣởng sự sống đời đời." 

Pie VIII (1829-1830) mạt sát sự tự do tín ngƣỡng, các Hội Xuất bản Kinh Thánh, 

và Hội Tam điểm (Franc-maconnerie ). 

Grégoire XVI (1831-1846) hăng hái binh vực sự vô ngộ của Giáo hoàng; lên án 

các Hội Xuất bản Kinh Thánh của Hội Thánh Tin Lành. 

Pie IX (1846-1878) mất các lãnh thổ của Giáo hoàng; ký sắc lịnh tuyên bố Giáo 

Hoàng Vô Ngộ; công bố quyền dùng võ lực để tiểu trừ tà giáo; lên án sự phân rẽ 

giữa Giáo hội và nhà nƣớc; truyền lịnh cho hết thảy tín đồ Công giáo chân chánh 

phải vâng lời Đầu của Giáo hội hơn là vâng phục các quan quyền hành chánh; mạt 

sát sự tự do tín ngƣỡng, tự do thờ phƣợng, tự do ngôn luận và tự do báo chí; tuyên 

bố bà Ma-ri đã đƣợc thai dựng không mắc nguyên tội (Immaculée Conception ) và 

thần thánh hóa bà Ma-ri; khuyến khích sự mê tín tôn sùng các thánh tích (reliques 

); lên án các Hội Xuất bản Kinh Thánh, và tuyên bố rằng đạo Tin Lành 

(Protestantisme ) không phải là một hình thức Cơ-đốc giáo;" tuyên bố rằng "hết 

thảy tín điều của Giáo hội Công giáo La-mã là do Đấng Christ truyền phán qua các 

đại diện của Ngài trên mặt đất."  

Sự vô ngộ của Giáo hoàng  

Trải qua 600 năm, trong văn chƣơng của đạo Đấng Christ không hề bày tỏ ý niệm 

rằng Giáo hoàng vô ngộ. Ý niệm ấy đƣợc nêu lên khi các Giáo lịnh (décrétales ) 

giả mạo xuất hiện; rồi nó nảy nở khi Giáo hoàng quả quyết mở các cuộc viễn chinh 

của Thập tự quân và khi Giáo hoàng xung đột với các hoàng đế. Từ Innocent III trở 

đi, có nhiều Giáo hoàng binh vực sự vô ngộ đó. Nhƣng các Giáo hội nghị Pise, 

Constance và Bâle biểu quyết minh bạch rằng Giáo hoàng phải phục tòng Giáo hội 

nghị. Năm 1854, Giáo hoàng Pie IX "dùng quyền hành cao cả của mình và không 

có sự hợp tác của một Giáo hội nghị," đã công bố giáo lý về bà Ma-ri đƣợc thai 

dựng không mắc nguyên tội, cốt để dò ý giới Công giáo La-mã về vấn đề Giáo 

hoàng vô ngộ. Giáo lý ấy đƣợc nhìn nhận, nên ông dạn dĩ triệu tập Giáo hội nghị 

Vatican (1870 với mục đích rõ rệt, là để họ tuyên bố ông vô ngộ; và do sự điều 

khiển khéo léo của ông, họ đã tuyên bố nhƣ vậy. Sắc lịnh công bố "Đức Chúa Trời 

đã khải thị" rằng khi Giáo hoàng nói "với tƣ cách thầy" (ex cathedra ), thì ông "có 



sự vô ngộ để giải thích các giáo lý về đức tin và luân lý," và "các lời giải thích ấy 

tự nó không thể sửa đổi, lại không cần phải đƣợc Giáo hội ƣng chuẩn." Nhƣ vậy, 

ngày nay, Giáo hoàng Vô Ngộ vì Giáo hội nghị Vatican đã theo lịnh ông mà bỏ 

phiếu nhìn nhận ông vô ngộ. Giáo hội Đông phƣơng cho đó là sự phạm thƣợng tột 

bậc của chế độ Giáo hoàng.  

Mất quyền hành đời nầy  

Kể từ năm 754, các Giáo hoàng đã cầm quyền hành chánh trong một nƣớc gọi là 

"Lãnh thổ của Giáo hoàng" gồm một phần lớn nƣớc Ý, lấy La-mã làm thủ đô; 

nhiều Giáo hoàng đã lo mở mang biên giới, sự giàu có và thế lực của nƣớc nầy hơn 

là lo cho Giáo hội đƣợc hạnh phƣớc thiêng liêng. Họ thƣờng dùng địa vị thiêng 

liêng của mình, là Đầu của Giáo hội, để bành trƣớng thế lực đời nầy. Sự bại hoại 

của Giáo hoàng hiển nhiên trong nền cai trị phần đời cũng nhƣ trong nền cai trị 

phần thiêng liêng của họ. Sự cai trị tồi tệ của Giáo hoàng đã trở thành ngạn ngữ: 

quan chức vụ lợi, trọng tội thƣờng có, đƣờng phố bẩn thỉu, du khách bị yêu sách 

tiền bạc, đúc tiền giả và xổ số. Pie IX cai trị thành La-mã với sự yểm trợ của 10 

ngàn lính Pháp. Khi chiến tranh bùng nổ giữa Pháp và Đức (1870), những lính nầy 

bị triệu hồi; Victor-Emmanuel, vua Ý bèn chiếm lấy thành, và sáp nhập các lãnh 

thổ Giáo hoàng vào nƣớc Ý. Dân chúng bỏ 133.648 phiếu chống 1507, để chuyển 

thành La-mã từ Giáo hoàng qua chánh phủ Ý. Nhƣ vậy, Giáo hoàng chẳng những 

mất nƣớc trần gian, song chính ông trở thành thần dân của một chánh phủ khác; đó 

là sự nhục nhã tột bậc cho một ngƣời vẫn tự nhận là cai trị hết thảy vua chúa. Năm 

1929, Mussolini đã khôi phục quyền hành đời nầy của Giáo hoàng, nhƣng thâu hẹp 

nhiều lắm. Dầu thành Vatican chỉ gồm có 40 mẫu tây, nhƣng Giáo hoàng lại đƣợc 

làm quân vƣơng, không phục dƣới quyền hành trần gian nào hết.  

Các Giáo hoàng thời nay  

Léon XIII (1878-1903) tự nhận là đƣợc chỉ định làm Đầu hết thảy vua chúa, và giữ 

địa vị Đức Chúa Trời Toàn năng trên mặt đất; nhấn mạnh sự vô ngộ của Giáo 

hoàng; tuyên bố Tin Lành là "kẻ thù của Danh Đấng Christ;" mạt sát "phong tục 

nƣớc Mỹ" (américanisme ); gọi Hội Tam điểm là "nguồn gốc mọi tội ác;" quả 

quyết rằng phƣơng pháp hợp tác duy nhất là hoàn toàn đầu phục Giáo hoàng 

La-mã. 

Pie X (1903-1914) tố cáo các thủ lãnh cuộc Cải chánh là "kẻ thù của Thập tự giá 

Đấng Christ." 

Bénédict XV (1914-1922). Pie XI (1922-1939) tái quyết Giáo hội La-mã Công 

giáo là Giáo hội duy nhứt của Đấng Christ, và không thể nào lại thống nhứt giới tín 

đồ Đấng Christ, trừ khi hết thảy phục tòng Giáo hoàng ở La-mã. 

Pie XII (1939-1958).(1)  

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (13)  
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Tóm tắt  

Chế độ Giáo hoàng thiết lập tại Ý-đại-lợi. -- Nó dấy lên từ tàn tích của đế quốc 

La-mã, nhơn Danh Đấng Christ mà chiếm ngôi các Sê-sa. Nó là sự khôi phục hình 

ảnh đế quốc La-mã, và nó thừa hƣởng tinh thần đế quốc ấy; nó là "thần linh của đế 

quốc La-mã đã sống lại và mặc áo đạo Đấng Christ." Hầu hết các Giáo hoàng là 

ngƣời Ý. 

Các phƣơng thức của chế độ Giáo hoàng. -- Nó lên cầm quyền nhờ uy tín của 

thành La-mã, nhờ Danh Đấng Christ, nhờ những cuộc liên minh chánh trị khôn 

lanh (nhƣ với dân Francs và Charlemagne ), nhờ sự dối gạt (nhƣ các giáo lịnh giả 

mạo), nhờ VÕ LỰC (quân đội riêng và quân đội của các vua phục tòng Giáo 

hoàng). Bởi võ lực và lƣu huyết (nhƣ Tôn giáo Pháp đình), chế độ nầy đã duy trì 

quyền lực của mình. 

Lợi tức của Giáo hoàng. -- Trải qua phần lớn lịch sử của chế độ Giáo hoàng, bởi 

bán chức vị trong Giáo hội và bán phiếu ân xá lấy tiền một cách trắng trợn, chế độ 

ấy đã thâu huê lợi rất lớn, đến nỗi có thể Nhơn Danh Đấng Christ Khiêm Nhƣờng 

mà duy trì triều đình xa hoa, huy hoàng bậc nhất Âu-châu gần suốt cả lịch sử của 

nó. 

Tâm tánh của các Giáo hoàng. -- Một vài Giáo hoàng là ngƣời tốt; một số hƣ xấu 

khôn tả; hầu hết mải miết theo đuổi quyền thế đời nầy. Đức Chúa Trời đã có các 

thánh đồ của Ngài trong Giáo hội Công giáo, nhƣng phần nhiều họ ở Ngoài điện 

VATICAN. Phần nhiều "đại diện thật của Đấng Christ" chỉ là các thánh đồ ấy. 

Các Giáo hoàng tự nhận là gì? Mặc dầu tâm tánh của phần đông các Giáo hoàng, 

mặc dầu các phƣơng thức của họ, mặc dầu sử chép các Giáo hoàng đuổi theo đời 

nầy và làm đổ nhiều máu, nhƣng các "Đức Thánh Cha" nầy vẫn quả quyết rằng họ 

là "đại diện của Đấng Christ," "vô ngộ," "giữ địa vị Đức Chúa Trời Toàn năng trên 

mặt đất"," và ai muốn đƣợc cứu rỗi, thì cần phải vâng phục họ. 

Chế độ Giáo hoàng đối với Kinh Thánh. -- Justin Martyr, Jérôme và Chrysostome 

đã khuyên giục đọc Kinh Thánh. Augustin coi sự phiên dịch Kinh Thánh là 

phƣơng pháp hạnh phƣớc để truyền bá Lời Đức Chúa Trời giữa các nƣớc. Grégoire 

I đã khuyến nghị đọc Kinh Thánh, không hạn chế chút nào. Nhƣng các Giáo hoàng 

về sau có một thái độ khác hẳn. Hildebrand truyền lịnh cho ngƣời Bohémiens đừng 

đọc Kinh Thánh. Innocent III cấm nhân dân đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ (đối 

với quần chúng, Kinh Thánh tiếng la-tinh là một Quyển Sách đóng lại). Grégoire 

IX cấm những ngƣời không có phẩm chức Giáo hội không đƣợc có Kinh Thánh và 

dẹp bỏ các bản dịch Kinh Thánh. Các bản dịch Kinh Thánh ở giữa giáo phái 

Albigeois và giáo phái Vaudois đã bị đốt đi, và ai có các bản ấy cũng bị thiêu sống. 

Paul IV cấm giữ các bản dịch Kinh Thánh nếu không có phép của Tôn giáo Pháp 

đình. Dòng Jésuite xui giục Clément XI lên án sự đọc Kinh Thánh của những 



ngƣời không có phẩm chức Giáo hội. Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI và Pie IX 

đều lên án các Hội Xuất bản Kinh Thánh. Ảnh hƣởng của Giáo hoàng đã làm cho 

Kinh Thánh bị loại khỏi các học đƣờng. Trong các nƣớc Công giáo, Kinh Thánh là 

Quyển Sách không đƣợc ai biết đến. 

Chế độ Giáo hoàng và nhà nƣớc. -- Hildebrand tự xƣng là "bá chủ của các vua 

chúa." Innocent III tự xƣng là "vua cao cả của thế giới," và đòi quyền truất phế các 

vua. Pie IX lên án sự phân rẽ Giáo hội với nhà nƣớc, và truyền cho hết thảy tín đồ 

Công giáo chân chánh phải vâng phục Đầu của Giáo hội hơn là vâng phục các 

quan quyền hành chánh. Léon XIII tự nhận là "Đầu của hết các bậc cầm quyền." 

Khi Giáo hoàng làm lễ đăng quang, thì họ đặt đại lễ quan lên đầu ông với những 

lời nầy: "Ngài là Cha của các vua chúa, là kẻ cai trị thế giới, và là đại diện của 

Đấng Christ." Giáo hội La-mã chánh thức dạy rằng trong trƣờng hợp có cuộc xung 

đột, thì tín đồ Công giáo phải vâng phục Giáo hoàng hơn là vâng phục Tổ quốc họ. 

Chế độ Giáo hoàng và Giáo hội. -- Chế độ Giáo hoàng không phải là Giáo hội, 

nhƣng là một guồng máy chính trị chiếm quyền kiểm soát Giáo hội; bởi những đặc 

quyền tự nhận lấy, chế độ đó xen vào giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, và mục 

đích của nó xƣa nay là bắt dân chúng làm tôi mọi cho mình. 

Chế độ Giáo hoàng và sự khoan dung tôn giáo. -- Giáo hoàng Clément VII tuyên 

bố rằng "sắc chỉ Nantes khoan dung tôn giáo, do đó mọi ngƣời đƣợc tự do tín 

ngƣỡng, là điều đáng rủa sả hơn hết trên thế giới." Innocent X và những ngƣời kế 

vị ông đã lên án, chối bỏ, thủ tiêu và phản đối các điều khoản khoan dung tôn giáo 

trong hiệp ƣớc Wesphalie, ký kết năm 1648. Léon XII lên án sự tự do tín ngƣỡng. 

Pie VIII mạt sát sự tự do tín ngƣỡng. Pie IX tỏ tƣờng lên án sự tự do tín ngƣỡng và 

khoan dung tôn giáo. Léon XIII phê chuẩn sắc lịnh của Pie IX. Dầu các linh mục 

Công giáo ở nƣớc chúng ta(1) có thể nói: "Khoan dung tôn giáo" tới mực nào, 

nhƣng luật pháp chánh thức và "vô ngộ" của Giáo hội Công giáo chống lại sự 

khoan dung đó. Ngƣời Công giáo CHỈ ủng hộ sự khoan dung tôn giáo tại những 

nƣớc họ bị thiểu số. Ở các nƣớc Công giáo, chẳng bao giờ họ khoan dung tôn giáo, 

trừ khi bị bắt buộc. Chế độ Giáo hoàng đã tranh đấu với sự tự do tín ngƣỡng từng 

bƣớc một. Họ tự ban cho mình sự khoan dung tôn giáo, nhƣng ở nơi nào họ cầm 

quyền, thì không chịu cho kẻ khác đƣợc sự khoan dung ấy. 

Thiên cơ trong chế độ Giáo hoàng. -- Có thể rằng theo thiên cơ của Đức Chúa Trời, 

chế độ Giáo hoàng đã dùng vào một việc đƣơng thời Trung cổ, là cứu Tây-âu khỏi 

sa vào tình trạng hỗn độn, cùng hòa hợp hai nền văn minh La-mã và Đức. Giả định 

rằng Giáo Hội không hề trở thành một tổ chức Quốc Gia, nhƣng đã tránh không 

đuổi theo quyền thế đời nầy, và chỉ chuyên chú vào chánh sách Nguyên Thủy, là 

dắt đƣa tội nhơn đến cùng Đấng Christ và dạy họ đi theo đƣờng lối của Ngài, -- thì 

có thể Một Ngàn Năm Hòa Bình đã thực hiện thay vì Những Thời Kỳ Hắc Ám.  

Lịch sử chế độ Giáo hoàng đã đƣợc viết ra làm bối cảnh cho cuộc Cải chánh, vì tôi 

tin rằng chúng ta cần biết nguyên do Phong trào Tin Lành và các nền tảng lịch sử 



của đức tin Hội Thánh Tin Lành . Một vài điều thuật lại ở đây dƣờng nhƣ không tin 

đƣợc. Ta dƣờng nhƣ không thể tƣởng tƣợng rằng loài ngƣời có thể lấy đạo Đấng 

Christ mà biến thành một guồng máy chánh trị tàn nhẫn để leo lên cầm quyền thế 

giới. Tuy nhiên, mọi sự trình bày ở đây đều có thể đƣợc soát lại bằng cách tham 

chiếu với bất cứ pho sử ký Hội Thánh nào đầy đủ hơn. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (14)  

Các Bậc Tiền Khu Của Cuộc Cải Chánh  

Giáo phái Pétrobusien, do Pierre de Bruys, môn đệ của Abelard, sáng lập năm 

1110 tại Pháp, không công nhận lễ Mi-sa; họ cũng quả quyết rằng Tiệc Thánh là 

một lễ kỷ niệm, và các Mục sƣ đáng phải cƣới vợ. 

Arnaud de Brascia, môn đệ của Abelard, năm 1155, giảng rằng Hội Thánh không 

nên có tài sản, quyền hành chánh thuộc về những ngƣời không có phẩm chức Hội 

Thánh, và thành La-mã phải đƣợc giải phóng khỏi quyền cai trị của Giáo hoàng. 

Ông bị thắt cổ chết theo lời yêu cầu của Giáo hoàng Adrien IV.  

Giáo phái Albigeois, hoặc Cathares, ở miền Nam nƣớc Pháp, miền Bắc 

Tây-ban-nha, và miền Bắc Ý-đại-lợi. Giảng chống lại hành vi hủ hoại của các thầy 

cả, sự thăm viếng các nơi thánh, sự thờ lạy các thánh và ảnh tƣợng; hoàn toàn 

không công nhận giới phẩm chức Giáo hội và các điều họ tự nhận; chỉ trích tình 

trạng Giáo hội; phản đối những yêu sách của Giáo hội La-mã; dùng Kinh Thánh rất 

nhiều; sống cuộc đời từ bỏ mình và rất sốt sắng đối với sự thanh khiết của tâm hồn. 

Khoảng năm 1167, giáo phái nầy có lẽ gồm đa số dân chúng miền Nam nƣớc Pháp. 

Khoảng năm 1200, họ rất đông đúc ở miền Bắc Ý-đại-lợi. Năm 1208, Giáo hoàng 

Innocent III truyền lịnh mở một cuộc viễn chinh chống họ; theo sau đó, có một 

cuộc chiến tranh tuyệt diệt đẫm máu, hầu nhƣ độc nhất vô song trong lịch sử; lƣỡi 

gƣơm đi qua hết thị trấn nầy đến thị trấn kia, dân chúng bị tàn sát không phân biệt 

tuổi tác, nam, nữ. Năm 1229, Tôn giáo Pháp đình đƣợc thiết lập, và trong vòng 100 

năm, giáo phái Albigeois đã hoàn toàn bị trừ khử. 

Giáo phái Vaudois ở miền Nam nƣớc Pháp và miền Bắc Ý-đại-lợi. Giống nhƣ giáo 

phái Albigeois, nhƣng không phải là một. Năm 1176, Waldo, một thƣơng gia giàu 

có ở thành Lyon, miền Nam nƣớc Pháp, đem tài sản phân phát cho ngƣời nghèo, 

rồi đi giảng đạo. Ông phản đối sự tiếm vị và phóng đãng của giới phẩm chức Giáo 

hội; không thừa nhận sự giảng Tin Lành là độc quyền của giới ấy; không nhìn nhận 

lễ Mi-sa, sự cầu nguyện cho kẻ chết và nơi luyện tội; dạy rằng Kinh Thánh là mực 

thƣớc duy nhất cho đức tin và đời sống. Sự giảng dạy của Giáo phái nầy khiến dân 

chúng nôn nả ham thích đọc Kinh Thánh. Giáo phái nầy lần lần bị Tôn giáo Pháp 

đình trừ diệt; duy ở thung lũng dãy núi Alpes, về phía Tây nam thành Turin, ta còn 

thấy họ; đó là giáo phái duy nhất thời Trung cổ còn sống sót, để kể lại truyện tích 

anh dũng chịu đựng các cơn bắt bớ. Ngày nay, giáo phái nầy là đoàn thể Tin Lành 

quan trọng nhất ở nƣớc Ý. 



Pétrarque (1304-1374), Lãnh tụ trọng yếu của cuộc Phục hƣng Văn nghệ; nói rằng 

Avignon, trú sở của các Giáo hoàng, là "cái rãnh của địa ngục." 

Jean Wyclif (1324-1384), giáo sƣ tại thành phố Oxford, nƣớc Anh. Giảng chống 

lại sự đô hộ thiêng liêng của giới thầy cả và quyền hành của Giáo hoàng; phản đối 

sự có các Giáo hoàng, Hồng y Giáo chủ, Giáo trƣởng và tu sĩ; công kích giáo lý về 

sự biến thể (transsubstantiation ) và sự xƣng tội với thầy cả; binh vực dân chúng có 

quyền đọc Kinh Thánh; dịch Kinh Thánh ra tiếng Anh. Những ngƣời theo ông gọi 

là Lollards.  

Jean Huss (1369-1415). Đại học Viện trƣởng tại thành Prague, xứ Bohême. Ông là 

môn đệ của Wiclif, và các tác phẩm của Wiclif đã đƣợc đem vào xứ Bohême. Ông 

trở thành một nhà Truyền đạo can đảm, chẳng sợ hãi ai; công kích thói hƣ tật xấu 

của giới phẩm chức Giáo hội và các sự hƣ hoại của Giáo hội; hết sức hăng hái lên 

án sự bán phiếu ân xá; không thừa nhận nơi luyện tội, sự thờ lạy các thánh, và sự 

hành lễ bằng ngoại ngữ; tôn cao Kinh Thánh lên trên các tín điều và mạng lịnh của 

Giáo hội. Ông bị thiêu sống trên giàn, và các môn đệ của ông, phần lớn là dân xứ 

Bohême, đã bị tiêu diệt gần hết trong một cuộc viễn chinh theo lịnh của Giáo 

hoàng. 

Savonarole (1452-1498) ở thành Florence, nƣớc Ý. Giảng dạy nhƣ một đấng tiên 

tri Hê-bơ-rơ, cho những đoàn dân đông đúc kéo đến nhà thờ của ông; ông chống lại 

sự phóng đãng và tội lỗi của thành nầy, cùng thói hƣ tật xấu của Giáo hoàng. Dân 

thành nầy ăn năn và cải cách. Nhƣng Giáo hoàng Alexandre VI tìm đủ cách bịt 

miệng nhà Truyền đạo công bình nầy, thậm chí thử hối lộ ông bằng cách hứa 

phong cho ông làm Hồng y Giáo chủ, nhƣng vô ích. Ông bị treo cổ chết giữa đại 

công trƣờng thành Florence 19 năm trƣớc khi Martin Luther niêm yết 95 luận đề. 

Giáo phái Anabaptiste xuất hiện giữa thời Trung cổ, ở nhiều nƣớc Âu-châu, dƣới 

nhiều danh hiệu khác nhau, họp thành những nhóm độc lập, và đại diện cho nhiều 

giáo lý khác nhau. Nhƣng nói chung, họ hăng hái chống lại giới phẩm chức Giáo 

hội, không thừa nhận sự làm lễ báp-têm cho trẻ sơ sanh, chuyên tâm học Kinh 

Thánh, và chủ trƣơng Giáo hội phải tuyệt đối phân rẽ với nhà nƣớc. Đƣơng thời 

Cải chánh, họ rất đông đúc ở Đức, Hòa-lan, Thụy-sĩ, và trƣờng cửu hóa những tƣ 

tƣởng đã lƣu truyền từ bao nhiêu thế hệ trƣớc. Nói chung, họ là những ngƣời lặng 

lẽ và thật sùng kính Chúa, nhƣng đã bị bắt bớ kịch liệt, nhất là ở Hòa lan. 

Cuộc Phục hƣng Văn nghệ đã thực hiện, một phần nhƣ là kết quả do các cuộc Viễn 

chinh của Thập tự quân, cuộc Phục hƣng ấy, cùng áp lực của ngƣời Thổ-nhĩ-kỳ và 

sự suy vong của thành Constantinople, đã giúp cho phong trào Cải chánh. Ngƣời ta 

sanh ra ham mến những tác phẩm cổ điển, và bỏ ra bao nhiêu số tiền rất lớn để 

thâu thập các bản thảo và sáng lập thƣ viện. Chính lúc đó, ngƣời ta sáng chế đƣợc 

máy in, và kết quả có rất nhiều tự điển, sách văn phạm, bản dịch và sách giải nghĩa. 

Ngƣời ta nghiên cứu Kinh Thánh nguyên văn. "Vì lại biết nguồn gốc của đạo Đấng 

Christ, nên ngƣời ta thấy chỗ khác nhau tột bậc giữa sự giản dị nguyên thủy của 



Tin Lành và sự giả tạo của giới phẩm chức Giáo hội vẫn tự nhận là xây dựng trên 

Tin Lành ấy." "Sở Dĩ Có Cuộc Cải Chánh Là Vì Tâm Trí Ngƣời Ta Đƣợc Tiếp 

Xúc Thẳng Với Kinh Thánh. " Kết quả là tâm trí loài ngƣời đƣợc giải phóng khỏi 

quyền hành của giới thầy cả và của Giáo hoàng. 

Erasme (1466-1536) là học giả tiếng tăm nhứt và ngƣời viết sách đƣợc hoan 

nghinh nhứt đƣơng thời Cải chánh. Dục vọng lớn lao của ông là giải phóng ngƣời 

ta khỏi những ý niệm giả dối về tôn giáo; ông cho rằng phƣơng pháp tốt nhứt để 

làm việc ấy là quay về với Kinh Thánh. Bản Tân Ƣớc tiếng Hi-lạp của ông hiến 

cho các dịch giả một bản văn rất đúng để phiên dịch. Ông là ngƣời chỉ trích Giáo 

hội Công giáo La-mã rất kịch liệt, và đặc biệt ƣa thích chế giễu "bọn ngƣời ô uế 

bận áo thánh." Ông giúp cuộc Cải chánh rất nhiều, nhƣng không hề gia nhập phong 

trào ấy. 

Tình hình. Sự bất mãn ngày càng lan rộng trƣớc sự hƣ hoại của Giáo hội và của 

giới phẩm chức Giáo hội. Dân chúng đã hóa ra bƣớng bỉnh dƣới sự tàn khốc của 

Tôn giáo Pháp đình. Các nhà cầm quyền hành chánh đã chán ghét sự Giáo hoàng 

can thiệp vào các công tác của chánh phủ. Tây-âu xao xuyến dƣới hệ thống phẩm 

chức Giáo hội bắt họ làm tôi mọi; vậy, "khi tiếng kèn của Luther vang dậy, thì 

nƣớc Đức, nƣớc Anh, xứ Tô-cách-lan và nhiều nƣớc khác giựt mình vùng lên, 

chẳng khác gì những ngƣời khổng lồ đang ngủ thức dậy." 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (15)  

Cuộc Cải Chánh  

Martin Luther (1483-1546) đứng đầu hàng vĩ nhân của mọi thời đại, sau Đức Chúa 

Jêsus và Phao-lô. Ông lãnh đạo thế giới trong cuộc nổi dậy giành tự do, thoát khỏi 

chế độ chuyên chế hơn hết trong lịch sử. "Ông là nhà sáng lập nền văn minh Tin 

Lành." Ông sanh năm 1483, tại thành Eisleben, trong một gia đình nghèo. Năm 

1501, ông vào trƣờng Đại học Erfurt để học luật khoa. Ông là "một sanh viên xuất 

sắc, hay nói chuyện và tranh luận, rất có tài xã giao và âm nhạc." Ông tốt nghiệp 

sau một thời gian hết sức ngắn ngủi. Năm 1506, ông thình lình quyết định vào tu 

viện. Là một tu sĩ gƣơng mẫu và rất sùng đạo, ông đã kiêng ăn và tự khảo đả đủ 

cách; ông cũng tự đặt ra nhiều cách khảo đả mới mẻ. Theo lời ông nói, suốt hai 

năm ông chịu "nỗi thống khổ không bút nào tả xiết." Một ngày kia trong năm 1508, 

đang khi đọc thơ Rô-ma, ông thình lình đƣợc soi sáng và đƣợc bình an: "Ngƣời 

công bình sẽ sống bởi đức tin " (RoRm 1:17). Rốt lại, ông thấy rằng phải đƣợc cứu 

rỗi bởi tin cậy Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chớ chẳng phải bởi nghi lễ, phép bí 

tích và phép khổ hạnh của Giáo hội. Sự thấy nầy đã thay đổi cả cuộc đời ông và Cả 

Dòng Lịch Sử. " Dầu sự phát minh của ông làm cho một Giáo hội dƣới quyền thầy 

cả không cần thiết nữa, nhƣng ông không lập tức nhìn biết nhƣ vậy." Ông vẫn còn 

chịu nhận mọi tục lệ của Giáo hội, lễ Mi-sa, thánh tích, phiếu ân xá, sự hành hƣơng 

(pèlerinage ) và quyền hành của Giáo hoàng. Năm 1508, ông làm giáo sƣ tại 
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trƣờng Đại học Wittenberg, và cứ giữ địa vị ấy cho đến khi qua đời, năm 1546. 

Năm 1511, ông tới thành La-mã, và dầu thất kinh trƣớc sự bại hoại, hƣ xấu của 

triều đình Giáo hoàng, ông cũng vẫn nhìn nhận quyền hành của Giáo hội. Ông trở 

về Wittenberg, và các bài ông giảng về Kinh Thánh bắt đầu hấp dẫn các sanh viên 

từ mọi phƣơng nƣớc Đức. 

Phiếu ân xá. -- Việc Tetzel bán phiếu ân xá là cơ hội cho Luther ly khai với Giáo 

hội La-mã. Phiếu ân xá là bản giảm nhẹ sự đau đớn ở nơi luyện tội, tức là tha cho 

khỏi bị hình phạt vì tội lỗi. Theo giáo lý của Giáo hội La-mã, thì nơi luyện tội gần 

giống nhƣ địa ngục, duy nó không kéo lâu dài nhƣ vậy; mọi ngƣời phải trải qua nơi 

luyện tội. Nhƣng Giáo hoàng tự nhận có quyền giảm bớt hoặc miễn hết sự đau đớn 

ấy, và đặc quyền ấy thuộc riêng về Giáo hoàng. Phiếu ân xá bắt đầu đƣơng thời các 

Giáo hoàng Pascal I (817-824) và Jean VIII (872-882). Ngƣời ta thấy phiếu ân xá 

của Giáo hoàng có lợi bội phần, và chẳng bao lâu, nó đƣợc sử dụng cùng khắp. Họ 

cấp phiếu ân xá để xui giục ngƣời ta dự cuộc viễn chinh của Thập-tự-quân, dự 

cuộc chiến tranh chống kẻ theo tà giáo, hoặc chống một vua nào mà Giáo hoàng 

muốn trừng phạt; cũng cấp cho các chánh thẩm Tôn giáo Pháp đình, hoặc kẻ vác 

củi để thiêu một ngƣời theo tà giáo, hoặc kẻ hành hƣơng tại La-mã, hoặc kẻ đã dự 

vào một công cuộc công, tƣ của Giáo hoàng; hoặc cũng ĐEM BÁN LẤY TIỀN. 

Năm 1476, Giáo hoàng Sixte VI là ngƣời thứ nhứt áp dụng phiếu ân xá cho những 

linh hồn đã ở nơi luyện tội. Các phiếu ân xá đã đƣợc bao thầu và đem bán lẻ. Nhƣ 

vậy, "bán đặc quyền phạm tội" trở thành một nguồn lợi tức chánh yếu của Giáo 

hoàng. Năm 1517, Jean Tetzel trải qua nƣớc Đức, bán những chứng chỉ có Giáo 

hoàng ký tên, hiến sự tha thứ hết tội lỗi cho kẻ mua và bạn bè họ, không cần phải 

xƣng tội, ăn năn, khổ hạnh, hoặc đƣợc thầy cả xá miễn cho. Hắn nói với dân chúng 

rằng: "Ngay khi đồng tiền của các ngƣơi kêu keng trong thùng nầy, thì linh hồn 

của bạn hữu các ngƣơi đƣợc từ nơi luyện tội thẳng tới Thiên đàng." Luther lấy thế 

làm kinh tởm. 

95 luận đề. -- Ngày 31-10-1517, tại cửa nhà thờ Wittenberg, Luther niêm yết 95 

luận đề, hầu hết liên quan đến phiếu ân xá, nhƣng cốt là đả kích quyền hành của 

Giáo hoàng. Đó chỉ là lời rao rằng ông sẵn lòng tranh luận các vấn đề ấy tại trƣờng 

Đại học. Nhƣng khắp nƣớc Đức, ngƣời ta hăm hở tìm kiếm bản in các luận đề ấy. 

Nó tự chứng tỏ là "cái tàn lửa làm cho cả Âu-châu bùng cháy." Truyền đơn nầy 

theo sau truyền đơn kia, bằng tiếng La-tinh cho bậc trí thức, và bằng tiếng Đức cho 

thƣờng dân. Khoảng năm 1520, Luther đã trở nên ngƣời đƣợc dân chúng hoan 

nghinh nhứt nƣớc Đức. 

Luther bị dứt phép thông công. -- Năm 1520, Giáo hoàng ra sắc lịnh dứt phép 

thông công Luther, và tuyên bố rằng nếu trong vòng 60 ngày, ông không chịu rút 

lời, thì sẽ phải chịu "sự hình phạt dành cho kẻ theo tà giáo" (tức là tử hình). Khi 

Luther nhận đƣợc sắc lịnh ấy, ông đã công khai đốt nó đi (10-12-1520). Ông 

Nichols nói rằng: "Ngày ấy, một thời đại mới trong lịch sử đã mở đầu." 



Nghị nội Worms (1521). Luther bị Charles V, hoàng đế của đế quốc La-mã thánh 

(đƣơng thời ấy gồm Đức, Tây-ban-nha, Hòa-lan và Áo), đòi phải ứng hầu trƣớc 

nghị hội Worms. Trƣớc mặt các ngƣời quyền cao chức trọng của đế quốc và Giáo 

hội họp lại, ông đƣợc lịnh phải rút lời. Ông đáp rằng mình không thể rút lời chi hết, 

trừ ra đối với những cái gì Kinh Thánh hoặc lý trí chứng rõ là sai. Ông nói: "Tôi 

đứng đây; tôi không thể làm chi khác; nguyện Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi!" Ông bị 

lên án; nhƣng rất nhiều vị vƣơng hầu Đức là bạn hữu ông, nên sắc lịnh lên án ông 

không thể thi hành. Một ngƣời bạn giấu ông đi chừng một năm; rồi ông trở về 

Wittenberg để tiếp tục công việc giảng thuyết và viết sách. Ngoài nhiều việc khác, 

ông còn dịch Kinh Thánh ra tiếng Đức; bản dịch nầy đã "thiêng liêng hóa nƣớc 

Đức và tạo nên tiếng Đức." 

Giáo hoàng khai chiến với tín đồ Tin Lành nƣớc Đức. Nƣớc Đức gồm rất nhiều 

tiểu quốc, mỗi tiểu quốc do một vị vƣơng hầu cai trị. Nhiều vị vƣơng hầu ấy và cả 

nƣớc họ đã theo chánh nghĩa của Luther. Khỏang năm 1540, cả miền Bắc nƣớc 

Đức đã theo giáo phái Luthérien. Họ đƣợc lịnh trở lại "ràn chiên" La-mã. Nhƣng 

họ lập khối liên minh Smalcald để tự vệ. Giáo hoàng Paul III bèn thúc giục hoàng 

đế Charles V tiến đánh họ, và cũng hiến cho hoàng đế một đạo quân. Giáo hoàng 

tuyên bố cuộc chiến tranh nầy là một cuộc viễn chinh của Thập-tự-quân (croisade 

), và hứa ban phiếu ân xá cho mọi ngƣời dự vào đó. Chiến tranh kép dài từ 1546 

đến 1555, và kết liễu bằng hòa ƣớc Augsbourg, do đó giáo phái Luthérien đƣợc 

thừa nhận là hợp pháp. Giáo hoàng gây cuộc chiến tranh nầy với mục đích đánh 

cho giáo phái Luthérien phải đầu phục mình. Ông là ngƣời xâm lƣợc, còn giáo phái 

Luthérien tự vệ. 

Danh hiệu "Protestant. " Nghị hội Spire (năm 1529), tại đó ngƣời Công giáo La-mã 

chiếm đa số, qui định rằng ngƣời Công giáo đƣợc phép giảng dạy đạo của họ ở các 

tiểu quốc thuộc Đức theo giáo phái Luthérien, nhƣng cấm giáo phái Luthérien 

giảng dạy ở các tiểu quốc thuộc Đức theo Công giáo. Các vƣơng hầu theo giáo 

phái Luthérien chánh thức phản đối quyết nghị ấy, và từ đó đƣợc gọi là "Protestant 

" (Kẻ phản đối). Danh hiệu nầy nguyên thủy áp dụng cho giáo phái Luthérien, 

nhƣng nay quen áp dụng cho những ngƣời phản đối sự tiếm vị của Giáo hoàng,-- 

tức là gồm hết thảy đoàn thể tín đồ Tin Lành. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (16)  

Cuộc Cải Chánh (2)  

Tại Thụy-sĩ, đất lịch sử của tự do, cuộc Cải chánh đã do Zwingli nhóm lên và 

Calvin tiếp tục. Năm 1549, các môn đệ của họp lại thành "Hội Thánh Cải chánh." 

Các cuộc Cải chánh của họ táo bạo hơn của Luther.  

Zwingli (1484-1531). Ông sanh trƣởng ở thành Zurich; khoảng năm 1516, ông 

sanh lòng tin quyết rằng Kinh Thánh là phƣơng pháp tẩy uế Giáo hội. Năm 1525, 

thành Zurich chánh thức tiếp nhận sự giảng dạy của ông, và lần lần bãi bỏ phiếu ân 



xá, lễ Mi-sa, sự độc thân của hàng giáo phẩm, ảnh tƣợng và dùng Kinh Thánh làm 

điển cứ duy nhứt. 

Jean Calvin (1509-1564), ngƣời Pháp, năm 1533, nhìn nhận sự giảng dạy của phái 

Cải chánh. Năm 1534, ông bị đuổi khỏi đất Pháp, và năm 1536, tới Genève. Tại đó, 

trƣờng Đại học của ông trở thành trung tâm trọng yếu của đạo Tin Lành, hấp dẫn 

các học giả từ nhiều nƣớc đến. Ông đƣợc xƣng là "nhà thần học trứ danh hơn hết 

trong đạo Đấng Christ." Renan gọi ông là "ngƣời giống Đấng Christ hơn hết trong 

cả thế hệ mình." Hơn mọi ngƣời khác, ông đã hƣớng dẫn tƣ tƣởng của giới Tin 

Lành. 

Tại Hòa-lan, cuộc Cải chánh sớm đƣợc tiếp nhận, trƣớc là giáo lý Luther, sau là 

giáo lý Calvin. Giáo phái Anabaptiste cũng đã đông đúc. Giữa khoảng 1513 và 

1531, đã ấn hành 25 bản dịch Kinh Thánh ra tiếng Hòa-lan, Flamand và Pháp. 

Hòa-lan là một phần lãnh thổ của Charles V. Năm 1522, vua nầy thiết lập Tôn giáo 

Pháp đình, và truyền lịnh đốt hết tác phẩm của giáo phái Luthérien. Năm 1525, ông 

cấm các cuộc hội họp tôn giáo tại đó có đọc Kinh Thánh. Năm 1546, ông cấm in 

hoặc tàng trữ Kinh Thánh, hoặc bản Vulgate, hoặc bản phiên dịch cũng vậy. Năm 

1535, ông ra sắc lịnh "xử thiêu" những ngƣời thuộc giáo phái Anabaptiste. Philippe 

II (1566-1598), ngƣời kế vị Charles V, lại công bố các sắc lịnh của cha mình, và 

với sự trợ giúp của dòng Jésuite, đã tiếp tục bắt bớ hung hăng hơn nữa. Bởi một 

bản án của Tôn giáo Pháp đình, toàn dân đã bị kết tử hình; dƣới đời Charles V và 

Philippe II, hơn 100 ngàn ngƣời đã bị tàn sát cách hung bạo không sao tƣởng 

tƣợng đƣợc. Có kẻ bị xiềng xích vào cây trụ gần đống lửa, và lần lần bị quay chết; 

có kẻ bị bỏ vào ngục tối, bị đánh đòn, bị tra khảo kinh khủng, rồi mới thiêu chết. 

Phụ nữ bị chôn sống, bị nhận vào quan tài nhỏ quá, bị kẻ hành quyết giày đạp dƣới 

chơn. Những kẻ toan trốn đi nƣớc khác thì bị quân lính chận bắt và tàn sát. Sau 

nhiều năm không kháng cự và chịu sự hung tàn không tƣởng tƣợng đƣợc, các tín 

đồ Tin Lành ở Hòa-lan bèn liên hiệp dƣới sự lãnh đạo của Guillaume d'Orange, và 

năm 1572, mở cuộc khởi nghĩa lớn lao. Sau bao nhiêu gian khổ khôn tả xiết, năm 

1609, họ dành đƣợc độc lập. Hòa-lan ở phía Bắc, theo Tin Lành; còn nƣớc Bỉ ở 

phía Nam, cứ theo Công giáo. Hòa-lan là nƣớc đầu tiên mở trƣờng công do thuế 

của dân đài thọ, và hợp thức hóa những nguyên tắc khoan dung tôn giáo cùng tự do 

báo chí. 

Ở miền Scandinavie, giáo lý Luther sớm đƣợc truyền bá và trở thành quốc giáo tại 

Đan-mạch (1536). Thụy-điển (1539), Na-uy (1540) 100 năm sau, Gustave 

Adolphe, vua Thụy-điển (1611-1632), gây đƣợc thành tích lẫy lừng vì đã đánh bại 

Giáo hoàng khi ông nầy cố sức đè bẹp nƣớc Đức theo đạo Tin Lành.  

Ở Pháp, năm 1520, giáo lý của Luther truyền bá tới, và chẳng bao lâu, giáo lý của 

Calvin cũng lan vào. Khoảng năm 1559, có chừng 400.000 tín đồ Tin Lành, mang 

danh hiệu là "Huguenots. " Sự tin kính sốt sắng và đời sống trong sạch của họ khác 

hẳn với đời sống thấp kém của hàng giáo phẩm La-mã. Năm 1557, Giáo hoàng Pie 



III thúc giục phải tận diệt họ. Vua ra sắc chỉ tàn sát họ, và truyền lịnh cho hết thảy 

thần dân trung kiên phải giúp tay tróc nã họ. Dòng Jésuite đi khắp nƣớc Pháp, 

thuyết phục tín đồ Công giáo hãy cầm khí giới để tiêu diệt họ. Bị các cán bộ của 

Giáo hoàng săn bắt nhƣ vậy, y nhƣ thời Dioclétien, họ bèn nhóm họp bí mật, 

thƣờng là trong hầm, lúc nửa đêm. 

Cuộc tàn sát Saint-Barthélemy. -- Hoàng thái hậu Catherine de Médicis là một tín 

đồ Công giáo sốt sắng và là công cụ đầy thiện chí của Giáo hoàng. Bà ra lịnh, và 

đêm 24-8-1572, 70 ngàn tín đồ Tin Lành (Huguenots ), kể cả phần lớn thủ lãnh của 

họ, đã bị tàn sát. Tại La-mã, ngƣời ta hết vui sƣớng. Giáo hoàng cùng ban Hồng y 

Giáo chủ của ông đi kiệu rất long trọng tới nhà thờ San Marco, và truyền lịnh hát 

bài "Te Deum " (Thánh ca tạ ơn) để cảm tạ Đức Chúa Trời. Giáo hoàng cho đúc 

một huy chƣơng để kỷ niệm cuộc tàn sát nầy, và cử một Hồng y Giáo chủ qua 

Ba-lê để chuyển lời chúc mừng của Giáo hoàng và các Hồng y Giáo chủ tới vua và 

hoàng thái hậu. Ông Thomas Carlyle nói rằng: "Thiếu điều cả nƣớc Pháp thật đã 

theo đạo Tin Lành; nhƣng nƣớc Pháp đã tàn sát đạo Tin Lành(1) trong đêm 

Saint-Barthélemy, năm 1572. Vậy nên năm 1792, tại Pháp lại có một cuộc phản 

đối (Trong tiếng Anh, hai chữ nầy gần giống nhau (Protestantism, protest )) khác" 

(chỉ về sự tuyên bố Cộng hòa Pháp). 

Các cuộc chiến tranh Huguenot. -- Sau cuộc tàn sát Saint-Barthélemy, ngƣời 

Huguenots hiệp nhau lại và võ trang để kháng cự. Rốt lại, năm 1598, do sắc chỉ 

Nantes, họ đƣợc quyền tự do tín ngƣỡng và thờ phƣợng. Nhƣng giữa khoảng 1572 

và 1598, 200.000 ngƣời Huguenots đã tuận đạo. Giáo hoàng Clément VIII gọi sắc 

chỉ Nantes khoan dung tôn giáo là "một vật đáng rủa sả;" và sau bao nhiêu năm 

công tác bí mật của dòng Jésuite, sắc chỉ nầy bị bãi bỏ, năm 1685; 500.000 ngƣời 

Huguenots bèn trốn qua các nƣớc theo đạo Tin Lành. 

Cuộc cách mạng Pháp xảy ra 100 năm sau (1789), là một cuộc đảo lộn kinh khủng 

nhứt trong lịch sử. Trong lúc điên cuồng căm giận những sự tàn ác của giai cấp 

cầm quyền (trong đó có giới phẩm chức Giáo hội chiếm hữu một phần ba đất đai, 

vừa giàu có, biếng nhác, hủ hoại, vừa nhẫn tâm đối với kẻ nghèo), nhân dân bèn 

dấy lên, gây cảnh khủng khiếp và đổ máu, bãi bỏ chánh phủ, đóng cửa nhà thờ, tịch 

thâu tài sản của Giáo hội, tiêu trừ đạo Đấng Christ và Chúa nhựt, tôn nữ thần Lý trí 

lên ngôi (thể hiện bằng một ngƣời đàn bà phóng đãng). Nã-phá-luân khôi phục 

Giáo hội, nhƣng không khôi phục tài sản của nó. Năm 1802, ông ban bố sự khoan 

dung tôn giáo cho mọi ngƣời; và ông hầu đã kết liễu quyền hành chánh trị của Giáo 

hoàng ở khắp mọi nƣớc. 

Tại xứ Bohême, khoảng năm 1600, trong số 4 triệu dân, 80 phần 100 theo đạo Tin 

Lành. Khi triều đại Habsbourg và dòng Jésuite làm xong công việc của họ, thì chỉ 

còn lại 800 ngàn ngƣời, và hết thảy là Công giáo. 

Ở Áo và Hung, quá nửa dân chúng theo đạo Tin Lành, nhƣng do tay triều đại 

Habsbourg và dòng Jésuite, họ đã bị tàn sát. 



Ở Ba-lan, khoảng cuối thế kỷ thứ 16, dƣờng nhƣ Công giáo sắp bị quét sạch trơn 

trọi, song tại đây, dòng Jésuite cũng dùng sự bắt bớ mà giết chết cuộc Cải chánh. 

Ở Ý, chính quê hƣơng của Giáo hoàng, cuộc Cải chánh chiếm đƣợc địa vị vững 

vàng; nhƣng Tôn giáo Pháp đình hoạt động không ngớt, nên đạo Tin Lành hầu nhƣ 

chẳng còn một vết tích gì. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (17)  

Cuộc Cải Chánh (3)  

Tại Tây-ban-nha, cuộc Cải chánh không bao giờ tấn bộ đƣợc, vì Tôn giáo Pháp 

đình đã có ở đó. Một bàn tay tàn nhẫn đã đè bẹp mọi sự cố gắng giành quyền tự do 

hoặc tƣ tƣởng độc lập. Torquemada (1420-1498), một tu sĩ dòng Dominicain, đứng 

đầu bọn thẩm phán Tôn giáo Pháp đình, trong 18 năm, đã thiêu chết 10.200 ngƣời 

và bỏ tù chung thân 97.000 ngƣời. Các nạn nhân thƣờng bị thiêu sống ở công 

trƣờng; đó là cơ hội cho giới tôn giáo ăn mừng. Từ 1481 đến 1808, có rất ít là 

100.000 ngƣời bị giết và 1 triệu rƣỡi ngƣời bị lƣu đày. "Trong thế kỷ thứ 16 và 17, 

Tôn giáo Pháp đình dập tắt sự sanh hoạt văn chƣơng ở Tây-ban-nha, và hầu nhƣ 

loại nƣớc ấy ra khỏi nền văn minh Âu-châu." Khi cuộc Cải chánh nhóm lên, thì 

Tây-ban-nha là nƣớc hùng mạnh nhứt thế giới. Địa vị lu mờ hiện tại của 

Tây-ban-nha ở giữa các dân chứng tỏ chế độ Giáo hoàng có thể làm gì cho một 

nƣớc. 

Hải quân Tây-ban-nha (1588) gọi là "Armada. " Một đặc điểm của chiến lƣợc dòng 

Jésuite là tìm cách lật đổ các nƣớc theo đạo Tin Lành. Giáo hoàng Grégoire XIII 

"chẳng từ chút gì để thúc đẩy Philippe II, hoàng đế Tây-ban-nha, khai chiến với 

nƣớc Anh theo đạo Tin Lành." Sixte V lên ngôi Giáo hoàng lúc kế hoạch nầy gần 

thực hiện, và ông gọi nó là một cuộc viễn chinh của Thập-tự-quân (croisade ), 

nghĩa là ông tặng phiếu ân xá cho những kẻ dự chiến. Lúc đó, Tây-ban-nha có hải 

quân hùng mạnh nhứt từng ở trên mặt biển; nhƣng "Armada " kiêu hãnh đã bị thảm 

bại ở eo biển Manche. "Cuộc đắc thắng của nƣớc Anh là chỗ rẽ cuối cùng trong 

cuộc đấu kiếm vĩ đại giữa đạo Tin Lành và đạo La-mã; nó chẳng những giữ vững 

nƣớc Anh và xứ Tô-cách-lan cho chánh nghĩa Tin Lành, song cũng giữ Hòa-lan, 

miền Bắc nƣớc Đức, Đan-mạch, Thụy-điển, Na-uy nữa." 

Ở nƣớc Anh, cuộc khởi nghĩa đi trƣớc, cuộc Cải chánh theo sau. Từ thời 

Guillaume le Conquérant (1066), đã có nhiều lần ngƣời Anh phản đối việc Giáo 

hoàng kiểm soát nƣớc Anh. Henri VIII (1509-1547) tin nhƣ các vị tiền bối của 

mình rằng Hội Thánh Anh quốc phải độc lập đối với Giáo hoàng, và vua phải là 

đầu (thủ lãnh) của Hội Thánh ấy. Vụ ly dị của ông vua nầy không phải là nguyên 

nhân, mà là cơ hội để ông ly khai với Giáo hội La-mã. Henri không phải là bậc 

thánh, nhƣng Giáo hoàng đồng thời với ông, là Paul III, cũng chẳng phải là bậc 

thánh, vì ông có rất nhiều con không chánh thức. Năm 1534, Hội Thánh Anh quốc 

dứt khoát chối bỏ quyền hành của Giáo hoàng, và tự tạo một đời sanh hoạt độc lập 



dƣới sự lãnh đạo tinh thần của Tổng giám mục ở Canterbury, còn Henri VIII nhận 

tƣớc vị là "Thủ lãnh Tối cao" để điều khiển các việc đời nầy và các mối liên lạc 

chánh trị của nƣớc Anh. Thomas Cranmer là Tổng giám mục ở Canterbury, và 

cuộc Cải chánh bắt đầu dƣới đời ông nầy. Các tu viện bị hủy bỏ, viện cớ nó hủ 

hoại. Kinh Thánh tiếng Anh đƣợc đặt ở các nhà thờ, và có quyển Cầu nguyện để 

dùng trong các cuộc thờ phƣợng bằng tiếng Anh; các chi hội cổi bỏ nhiều tục lệ 

của La-mã giáo. Dƣới đời trị vì kế tiếp của Edouard VI (1547-1553), cuộc Cải 

chánh tấn bộ rất nhiều. Nhƣng Nữ hoàng Mary khát máu (1553-1558) quyết cố 

gắng khôi phục La-mã giáo, và dƣới đời trị vì của bà, nhiều tín đồ Tin Lành đã 

tuận đạo, trong số ấy có Latimer, Ridley và Cranmer. Dƣới đời trị vì của Nữ hoàng 

Elizabeth (1558-1603), dân chúng lại đƣợc quyền tự do, và Hội Thánh Anh quốc 

đƣợc tái lập dƣới hình thức còn đến ngày nay. Từ Hội Thánh Anh quốc đã phát 

xuất các giáo phái Puritain (Thanh giáo) và Méthodiste (Giám lý). 

Ở xứ Tô-cách-lan vẫn còn ảnh hƣởng của Wicliff. Khoảng 1528, giáo lý của 

Luther truyền bá tới đây, và giáo lý của Calvin theo sau. Truyện tích Cải chánh ở 

Tô-cách-lan chính là truyện tích John Knox.  

John Knox (1515-1572) là một Linh mục Tô-cách-lan; khoảng năm 1540, ông bắt 

đầu dạy những tƣởng Cải chánh. Năm 1547, ông bị quân đội Pháp bắt giải qua 

Pháp, tại đây ông làm tôi mọi trên một chiến thuyền suốt 19 tháng. Do ảnh hƣởng 

của chánh phủ Anh, ông đƣợc thả ra, và năm 1549, ông trở về nƣớc Anh, tiếp tục 

giảng dạy. Khi Nữ hoàng Mary khát máu lên ngôi năm 1553, ông đi qua Genève, 

tại đây ông hoàn toàn tiếp nhận giáo lý của Calvin. Năm 1559, Nghị viện của các 

vƣơng hầu Tô-cách-lan triệu ông về xứ để làm thủ lãnh phong trào cải cách quốc 

gia. Tình hình chính trị khiến cuộc cải cách Hội Thánh và nền độc lập quốc gia trở 

thành MỘT phong trào. Mary, nữ hoàng Tô-cách-lan, đã lấy Francois II, vua Pháp, 

là con trai của Catherine de Médicis (nổi danh vì cuộc tàn sát Saint Barthélemy ). 

Nhƣ vậy, Tô-cách-lan và Pháp là thông gia, và ngôi vua của họ liên kết với nhau vì 

cuộc hôn nhân. Chánh quyền nƣớc Pháp có ý tiêu diệt đạo Tin Lành. Philippe II, 

vua Tây-ban-nha, và nhiều ngƣời Công giáo khác toan mƣu sát nữ hoàng Elizabeth 

để đặt Mary, nữ hoàng Tô-cách-lan, lên ngôi nƣớc Anh. Giáo hoàng Pie V ủng hộ 

mƣu chƣớc ấy bằng cách ra sắc lịnh dứt phép thông công Elizabeth và giải phóng 

thần dân của bà khỏi phục tòng bà nữa (theo giáo lý của dòng Jésuite, thì đó có 

nghĩa là kẻ giết bà sẽ có một hành động hầu việc Đức Chúa Trời). Nhƣ vậy, đang 

khi Hội Thánh Tô-cách-lan ở dƣới sự kiểm soát của Pháp, thì không thể nào cải 

chánh đƣợc. John Knox tin rằng tƣơng lai của đạo Tin Lành tùy thuộc một cuộc 

liên minh giữa nƣớc Anh theo đạo Tin Lành và xứ Tô-cách-lan theo đạo Tin Lành. 

Ông tự tỏ ra là một bậc lãnh tụ kỳ diệu. Hội Thánh Cải chánh thành lập năm 1560; 

và với sự giúp đỡ của nƣớc Anh, khoảng năm 1567, quân Pháp đã bị đánh đuổi; 

La-mã giáo đã bị quét sạch trơn trọi hơn là ở bất cứ nƣớc nào khác. John Knox đã 

dự phần lớn tạo nên xứ Tô-cách-lan, tới ngày nay vẫn còn y nguyên vậy. 



Cuộc Phản cải chánh. -- Trong 50 năm, cuộc Cải chánh đã nắm chặt Âu-châu, gồm 

phần lớn nƣớc Đức, Thụy-sĩ, Hòa-lan, Thụy-điển, Na-uy, Anh, Tô-cách-lan, xứ 

Bohême, Áo, Hung, Ba-lan, và tiến mạnh tới Pháp. Đó là một đòn kinh khủng cho 

Giáo hội La-mã, và đến phiên Giáo hội nầy tổ chức cuộc Phản cải chánh. Nhờ 

Giáo hội nghị Trente (họp 18 năm, từ 1545 đến 1563), dòng Jésuite và Tôn giáo 

Pháp đình, một số điều quá lạm tinh thần của chế độ Giáo hoàng đã bị bãi bỏ. 

Khoảng cuối thế kỷ nầy, La-mã đã đƣợc tổ chức để tấn công đạo Tin Lành; dƣới sự 

lãnh đạo xuất sắc và tàn ác của dòng Jésuite, La-mã chiếm lại đƣợc nhiều đất đai 

đã mất, tức là miền nam nƣớc Đức, xứ Bohême, Áo, Hung, Ba-lan, Bỉ, và đè bẹp 

cuộc Cải chánh ở pháp. Trong vòng 100 năm, khoảng 1689, cuộc Phản cải chánh 

đã tung ra hết lực lƣợng. Các vua chúa nòng cốt đã đánh trận cho Giáo hoàng là: 

Charles V (1519-1556), vua Tây-ban-nha, đánh tín đồ Tin Lành ở Đức; Philippe II 

(1556-1598), vua Tây-ban-nha, chống Hòa-lan và Anh; Ferdinand II (1619-1637), 

vua Áo, đánh ngƣời xứ Bohême (ba ông nầy là hoàng đế của đế quốc La-mã 

thánh); Cathérine de Médicis, mẹ của ba vua nƣớc Pháp, là Francois II 

(1559-1560), Charles IX (1560-1574), và Henri III (1574-1589), đã đánh trận để 

tuyệt diệt ngƣời Huguenots.  

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (18)  

Cuộc Cải Chánh (4)  

Các cuộc chiến tranh tôn giáo. -- Theo sau phong trào Cải chánh có 100 năm chiến 

tranh tôn giáo: 1) Chiến tranh chống tín đồ Tin Lành ở Đức (1546-1555); 2) Chiến 

tranh chống tín đồ Tin Lành ở Hòa-lan;(1566-1609); 3) Chiến tranh chống ngƣời 

Huguenots ở Pháp (1572-1598); 4) Vua Philippe mƣu chống nƣớc Anh (1588); 5) 

Chiến tranh 30 năm (1618-1648). Trong những cuộc chiến tranh nầy cũng có xen 

vào sự cạnh tranh chánh trị và quốc gia, luôn với những vấn đề tài sản, vì Giáo hội 

ở nhiều nƣớc chiếm từ 1 phần 5 đến 1 phần 3 tất cả đất đai. Nhƣng cuộc chiến 

tranh nào cũng GÂY RA bởi các vua Công giáo, do Giáo hoàng và dòng Jésuite 

thúc đẩy, cốt để đè bẹp đạo Tin Lành. Họ là kẻ xâm lăng, còn tín đồ Tin Lành chỉ 

tự vệ. Sau nhiều năm chịu bắt bớ, tín đồ Tin Lành ở Hòa-lan, Đức và Pháp mới trở 

thành đảng chánh trị. 

Cuộc chiến tranh 30 năm (1618-1648). Khoảng năm 1580, tại xứ Bohême và 

Hung, tín đồ Tin Lành chiếm đa số và gồm hầu hết các vị vƣơng hầu có đất đai. 

Hoàng đế Ferdinand II, thuộc triều đại Hasbourg, đã do dòng Jésuite giáo dục; và 

nhờ họ giúp đỡ, ông đã mƣu toan tiêu diệt đạo Tin Lành. Tín đồ Tin Lành bèn hiệp 

lại để kháng cự. Phần đầu cuộc chiến tranh (1618-1629), thì Công giáo thắng; họ 

trục xuất đƣợc đạo Tin Lành khỏi hết thảy quốc gia theo Công giáo. Đoạn, họ 

quyết định đem các tiểu quốc Tin Lành ở Đức trở lại Công giáo. Gustave-Adolphe, 

vua Thụy-điển, nhận thấy rằng nếu nƣớc Đức theo Tin Lành sụp đổ, thì Thụy-điển 

cũng sụp đổ và có lẽ đạo Tin Lành không còn nữa. Ông bèn xông vào vòng chiến, 



và quân đội ông đã thắng (1630-1632). Ông đã cứu đƣợc chánh nghĩa Tin Lành. 

Phần cuối cuộc chiến tranh nầy (1632-1648) đại để là cuộc vật lộn giữa Pháp và 

triều đại Habsbourg, và kết quả là Pháp trở thành cƣờng quốc bá chủ Âu-châu. 

Cuộc chiến tranh 30 năm khởi đầu là một cuộc chiến tranh tôn giáo, và kết liễu là 

một cuộc chiến tranh chánh trị. Kết cuộc từ 10 đến 20 triệu ngƣời đã bỏ mạng. 

Ferdinand II do ngƣời Jésuite giáo dục đã gây cuộc chiến tranh nầy với mục đích 

đè bẹp đạo Tin Lành. Nó kết liễu bằng hòa ƣớc Wetphalie, năm 1648, ấn định giới 

hạn giữa các quốc gia Công giáo và các quốc gia Tin Lành. 

Các cơn bắt bớ của Giáo hoàng. -- Số ngƣời tuận đạo trong các cơn bắt bớ của 

Giáo hoàng còn đông bội phần hơn số ngƣời tuận đạo trong Hội Thánh đầu tiên, 

dƣới tay đế quốc La-mã. Hàng trăm ngàn ngƣời thuộc phái Albigeois, Vaudois và 

tín đồ Tin Lành ở Đức, Hòa-lan, xứ Bohême và nhiều nƣớc khác đã bỏ mình. Quả 

thật, "Kẻ tà dâm... say huyết các thánh đồ" (KhKh 17:5, 6). Trong vấn đề nầy, 

ngƣời ta thƣờng bào chữa cho các Giáo hoàng rằng đó là "tinh thần của thời đại" 

và "ngƣời Tin Lành cũng bắt bớ." "Về "tinh thần của thời đại," thì thời đại của ai 

đó? và ai đã tạo nên thời đại nhƣ vậy? Của các Giáo hoàng, và các Giáo hoàng đã 

tạo nên nó nhƣ vậy. Ấy là thế giới của họ. Trải qua 1000 năm, họ đã huấn luyện 

thế giới để phục tòng họ. Nếu các Giáo hoàng không giựt Kinh Thánh khỏi dân 

chúng, thì dân chúng hẳn đã biết nhiều hơn, và "tinh thần của thời đại" sẽ Chẳng 

nhƣ vậy. Đó Chẳng Phải là tinh thần của Đấng Christ, và "những ngƣời đại diện 

Đấng Christ" đáng phải biết rõ hơn. Sự bắt bớ là tinh thần của Ma Quỉ, mặc dầu họ 

đã nhơn Danh Đấng Christ mà bắt bớ. 

Những cơn bắt bớ do tín đồ Tin Lành. -- Calvin đã bằng lòng xử tử Servet. Tại 

Hòa-lan, giáo phái Calviniste đã xử tử một ngƣời xứ c-mê-ni. Tại Đức, giáo phái 

Luthérien đã xử tử một ít ngƣời Anabaptiste. Tại nƣớc Anh, vua Edouard VI, theo 

đạo Tin Lành, trong vòng 6 năm, đã thiêu chết 2 ngƣời Công giáo (trong 5 năm sau 

đó, nữ hoàng Mary, theo Công giáo, thiêu chết 282 tín đồ Tin Lành). Trong vòng 

45 năm, nữ hoàng Elizabeth đã xử tử 187 ngƣời Công giáo, phần đông vì tội phản 

loạn, chớ không vì theo tà giáo. Năm 1659, tại tiểu bang Massachusetts (Mỹ), 3 

ngƣời thuộc giáo phái Quaker đã bị giáo phái Thanh giáo (Puritain ) treo cổ chết. 

Năm 1692, 20 ngƣời Quakers bị xử tử vì làm tà thuật. Tổng cộng, chỉ có vài trăm, 

hoặc nhiều lắm là 1, 2 ngàn ngƣời tuận đạo vì tay tín đồ Tin Lành; nhƣng Công 

giáo đã giết hàng bao nhiêu triệu tín đồ Tin Lành, kể không xiết. Dầu cuộc Cải 

chánh là một cuộc tranh đấu vĩ đại để giành quyền tự do tín ngƣỡng, nhƣng các nhà 

Cải chánh đã chậm ban cho kẻ khác cái mà chính mình họ tìm kiếm. Tuy nhiên, 

nguyên tắc căn bản của phong trào họ là chống sự bắt bớ để giành quyền tự do tín 

ngƣỡng. Luther nói rằng: "Chúng ta hãy Lý Luận để giải quyết tình trạng nầy." 

Giáo hoàng đáp lại: "Hãy Đầu Phục, bằng không, sẽ bị thiêu chết." Mặc dầu đây, 

đó, chính các nhà Cải chánh tỏ ra dấu tích không khoan dung tôn giáo của Giáo hội 

La-mã, nhƣng họ dạy rằng đạo Đấng Christ phải đƣợc truyền bá hoàn toàn và tuyệt 

bib:Kh_17_5
bib:Kh_17_6


đối bởi những phƣơng pháp trí thức, đạo đức và thiêng liêng. Còn tƣ tƣởng của 

Giáo hội La-mã thời ấy là: Dùng võ lực, khí giới của đời nầy và Chiến Tranh để 

làm cho ngƣời ta trở lại đạo. Trong các nƣớc theo đạo Tin Lành, sự bắt bớ đã chấm 

dứt khoảng năm 1700. 

Giáo dục quần chúng. -- Trong sự nghiệp của Luther có một đặc điểm, là ông nhấn 

mạnh vào nền giáo dục quần chúng. Giáo hội La-mã đã cai trị thế giới 1000 năm, 

nhƣng đa số quần chúng không biết đọc, biết viết. Trong các xứ theo Công giáo, sự 

dốt nát của quần chúng vẫn còn ở mực độ cao,-- ấy là so sánh các nƣớc theo đạo 

Tin Lành. Mục biểu dƣới đây ghi rõ bao nhiêu phần trăm dân số một nƣớc còn 

Thất Học.  

Argentine (1895) 54 Hòa-lan (1900) 4 

Úc-đại-lợi (1921) 1, 5 Hung (1910) 33 

Áo (1910) 19 Ấn-độ (1921) 93 

Bỉ (1910) 13 Ái-nhĩ-lan (1911) 17 

Ba-tây (1890) 85 Ý (1911) 38 

Bảo (1905) 66 Mễ-tây-cơ (1910) 70 

Gia-nã-đại (1921) 6 Phi-luật-tân (1903) 56 

Trung-hoa 80 Bồ-đào-nha (1911) 69 

Chili (1907) 50 Lỗ-mã-ni (1909) 61 

Ai-cập (1917 92 Nga (1897) 69 

Anh (1910) 6 Tô-cách-lan (1900) 4 

Pháp (1906) 14 Tây-ban-nha (1920) 46 

Đức (1900) 0.1 Thụy-sĩ (1900) 0.3 

Hi-lạp (1907) 57 Mỹ (1920) 6 

Dầu trong mấy năm gần đây, hầu hết các nƣớc đã cƣỡng bách giáo dục và nạn mù 

chữ lần lần biến mất, nhƣng mục biểu trên đây tỏ ra trí tuệ quần chúng đã đƣợc mở 

mang dƣới chế độ nào. 

Hai nền văn minh. -- trải qua 300 năm , ở Tây phƣơng có hai nền văn minh rất rõ 

rệt, một là: nền văn minh Tin Lành, chủ trƣơng mở Kinh Thánh cho mọi ngƣời 

đọc, bình dân giáo dục, thiết lập các cơ cấu dân chủ, cải cách xã hội, tự do tín 

ngƣỡng, tự do ngôn luận; nền văn minh nầy chiếm ƣu thế ở Đức, Thụy-điển, 

Na-uy, Đan-mạch, Anh, Tô-cách-lan, Mỹ, Gia-nã-đại. Hai là: Nền văn minh Công 

Giáo La Mã, nhìn nhận các sự kiện trên đây, nhƣng không quyết định thực hiện; 

nền văn minh nầy chiếm ƣu thế ở Ý, Tây-ban-nha, Mễ-tây-cơ, Nam-mỹ-châu. Hai 

Nền Văn Minh Tự Nói Lên Giá Trị Của Nó.  

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (19)  

Hội Thánh Tin Lành  

Sự phân chia của Hội Thánh Tin Lành. Phong trào Tin Lành là sự cố gắng của một 

phần Hội Thánh Tây phƣơng để tự giải phóng khỏi quyền hành của La-mã và để 



giành cho mọi ngƣời cái quyền thờ phƣợng Đức Chúa Trời tùy theo lƣơng tâm 

mình chỉ bảo. Lúc khởi đầu, chắc không tránh khỏi, cuộc tranh đấu giành tự do 

chia làm nhiều nhánh khác nhau, nhấn mạnh vào những điểm khác nhau, và vƣơng 

theo một vài điểm sai lầm của La-mã. Ngày nay, phong trào gần đƣợc 400 năm, và 

đã phát triển rất nhiều cùng cải tiến hiển nhiên. Có một tinh thần hợp nhất ngày 

càng gia tăng, và ngƣời ta hiểu đạo Đấng Christ rõ ràng hơn. Mặc dầu có mọi sự 

phân chia đó, đạo Tin Lành vẫn tốt hơn đạo của Giáo hoàng một ngàn lần. Dầu còn 

rất xa bậc trọn lành, dầu có những "dòng nƣớc ngƣợc" và nhƣợc điểm, song không 

còn nghi ngờ chi nữa, Hội Thánh Tin Lành thể hiện đạo Đấng Christ thuần túy hơn 

hết trong thế giới ngày nay; chắc hẳn đó là hình thức thuần túy hơn hết mà Hội 

Thánh từng biết từ thế kỷ thứ tƣ đến bây giờ. Về toàn thể, trên thế giới không có 

đoàn ngƣời nào cao thƣợng hơn các Mục sƣ Tin Lành. 

Các Hội Thánh bổn quốc. -- Bất cứ nơi nào đạo Tin Lành đắc thắng, thì một Hội 

Thánh bổn quốc dấy lên: Hội Thánh Luthérienne ở Đức, Hội Thánh Episcopale ở 

Anh, Hội Thánh Trƣởng lão (Presbytérienne ) ở Tô-cách-lan, v.v... Cuộc thờ 

phƣợng cử hành bằng tiếng bổn quốc, trái với lệ dùng tiếng La-tinh trong Giáo hội 

La-mã ở khắp mọi nơi. Bao giờ cũng vậy, hễ Hội Thánh ở nƣớc nào giành đƣợc 

quyền tự do khỏi tay Giáo hoàng, thì liền bắt đầu tấn tới trong sự tự làm cho trong 

sạch. 

Nƣớc Mỹ, năm 1607, có tín đồ Thanh giáo Anh quốc đến định cƣ tại tiểu bang 

Virginia; năm 1615, có tín đồ cải chánh Hòa-lan đến định cƣ tại tiểu bang 

Nữu-ƣớc; năm 1620, có tín đồ Thanh giáo đến định cƣ tại tiểu bang Massachusette; 

năm 1634, có tín đồ Công giáo Anh quốc đến định cƣ tại tiểu bang Baltimore, _ 

những ngƣời nầy chỉ đƣợc đặc hứa trạng (charte ) sau khi chịu cho mọi tôn giáo 

khác đƣợc tự do; năm 1639, có tín đồ Baptiste đến định cƣ tại tiểu bang Rhode 

Island, dƣới sự lãnh đạo của vị tiền phong, là Roger Williams, và hứa khoan dung 

vô giới hạn tất cả tôn giáo khác; năm 1681, có tín đồ Quakers đến định cƣ tại 

Pennsylvania, vì sự tự do tín ngƣỡng ở nƣớc Mỹ đã hấp dẫn họ đến đó. Nhƣ vậy, 

nƣớc Mỹ đã thành lập trên những nguyên tắc khoan dung tôn giáo cho mọi ngƣời, 

và Hội Thánh tuyệt đối phân rẽ với nhà nƣớc. Ngày nay, những nguyên tắc nầy 

dầm thấm mọi chánh phủ trên thế giới, đến nỗi mấy năm gần đây, rất nhiều nƣớc, 

kể cả các nƣớc theo Công giáo, đã ra sắc lịnh phân chia Giáo hội với nhà nƣớc 

(mặc dầu chính lúc nầy, dƣờng nhƣ hai cơ quan ấy lại muốn liên hiệp). Đó là cuộc 

đắc thắng lớn lao, vì các Giáo hội trở thành thuần túy hơn một khi đƣợc đài thọ 

bằng số tiền dâng tình nguyện, chớ không phải bằng tiền thuế, và chân lý phát triển 

dƣới các cơ quan tự do thì tốt đẹp hơn là dƣới các hệ thống tín ngƣỡng bắt buộc. 

Tƣơng lai của phong trào Tin Lành tùy thuộc thái độ của phong trào ấy đối với 

Kinh Thánh. "Cùng với hình thức truyền thống của đạo Đấng Christ, có truyền lại 

chính bản văn thánh của một nguồn trí thức thiên thƣợng, không hề bị hủy hoại, 

nhờ đó Hội Thánh có thể phân biệt đạo Đấng Christ nguyên thủy với mọi sự thêm 



vào sau; nhƣ vậy, Hội Thánh có thể tiến hành công việc tự giữ mình trong sạch cho 

tới khi hoàn tất."  

Trƣờng Chúa Nhật  

Sáng lập năm 1780 bởi Robert Raikes, một nhà làm báo ở thành phố Gloucester, 

nƣớc Anh, cốt để dạy đạo Đấng Christ cho những trẻ em nghèo khó, không đƣợc đi 

học. Sáng lập nhƣ một ngành truyền giáo của Hội Thánh, nó đã phát triển mạnh 

mẽ, và ngày nay trở thành một phần thƣờng xuyên của cuộc sanh hoạt Hội Thánh. 

Nguyên thủy, hoc sanh trƣờng Chúa nhật buộc phải nhóm họp thờ phƣợng Chúa 

sau khi học. Nhƣng ngày nay, với một mực độ kinh khủng, trƣờng Chúa nhật đã 

thay thế cuộc thờ phƣợng ở nhà thờ(1). Giá trị lớn lao của trƣờng Chúa nhật là nó 

khuyến khích học Kinh Thánh, và phát triển sự lãnh đạo của những ngƣời không 

có phẩm chức Hội Thánh; với thời gian, sự lãnh đạo nầy sẽ cứu đạo Tin Lành khỏi 

những lạm dụng của giới phẩm chức chuyên chế, sự chuyên chế nầy đã làm cho 

Giáo hội La-mã bị tàn hại biết bao!  

Các Hội Truyền Giáo Khắp Thế Giới Ngày Nay  

Đó là phong trào quan trọng hơn hết trong lịch sử. Nó cung hiến một số truyện tích 

cảm động hơn hết trong cả nền văn chƣơng, vang động vì đầy sanh lực, chí anh 

hùng và hữu ích. Các nhà Truyền đạo và các giáo sƣ trƣờng Chúa nhật đều không 

chú ý đầy đủ đến đời sống của giáo sĩ. Mỗi chi hội đáng phải nghe đi nghe lại 

truyện tích của Livingstone, là bậc anh hùng vô song trên thế giới; của Carey, 

Morrison, Judson, Moffat, Martin, Paton và nhiều ngƣời khác, đã đem Tin Lành 

Đấng Christ đi các xứ xa, đã lập những cơ quan giảng đạo, giáo dục và bác ái theo 

nguyên lý Tin Lành, hiện đang biến cải thế giới. Khi lịch sử chấm dứt và có thể 

thấy phối cảnh tổng quát của cả truyện tích loài ngƣời, thì ta chắc sẽ nhận biết rằng 

Phong trào Truyền giáo khắp thế giới trong thế kỷ trƣớc đây, với tất cả ảnh hƣởng 

của nó trên các nƣớc, thật là Chƣơng Vẻ Vang Hơn Hết Của Lịch Sử Loài Ngƣời.  

Giáo Hội Hi-Lạp, Hoặc Chánh Thống Đông Phƣơng  

Đạo Đấng Christ thiết lập trƣớc nhứt ở đông bộ, hoặc vùng Hi-lạp, của đế quốc 

La-mã. Trải qua 200 năm, tiếng Hi-lạp là ngôn ngữ của đạo Đấng Christ. 

Năm 330 S.C., hoàng đế Constantin dời thủ đô đế quốc La-mã qua Constantinople; 

từ đó trở đi, Constantinople cạnh tranh với La-mã. 

Năm 395, đế quốc La-mã chia làm Đông đế quốc và Tây đế quốc. Constantinople 

là thủ đô của Đông đế quốc, và La-mã là thủ đô của Tây đế quốc. 

Năm 632-638, ba trung tâm đạo Đấng Christ ở Đông phƣơng, là các xứ Sy-ri, 

Pa-lét-tin và Ai-cập, bị Hồi giáo chiếm mất, chỉ còn Constantinople mà thôi. 

Đến Giáo hội nghị toàn thế giới lần thứ 8 (năm 869), thì Giáo hội Hi-lạp và Giáo 

hội La-tinh ly khai nhau dứt khoát. Ấy là lần thứ nhứt mà Đông phƣơng không 

chịu thừa nhận ƣu thế của La-mã. 



Thỉnh thoảng ngƣời ta đã thử tái hợp hai Giáo hội; song mọi sự cố gắng chỉ là vô 

ích, vì Đông phƣơng không chịu nhìn nhận quyền hành của Giáo hoàng. 

Giáo hội Hi-lạp ngày nay là Giáo hội vùng Đông nam Âu-châu và nƣớc Nga, nó là 

một trong ba nhánh lớn của đạo Đấng Christ, gồm 150 triệu tín đồ, đối với 340 

triệu tín đồ Công giáo và 210 triệu tín đồ Tin Lành, hoặc hơn 1 phần 5 tổng số tín 

đồ Đấng Christ trên thế giới. 

Giáo hội Hi-lạp có nhiều thói tục giống nhƣ Giáo hội La-mã. Họ không bắt buộc 

các thầy cả phải ở độc thân. Giáo hội bị nhà nƣớc kiểm soát, nên không có cuộc 

đấu tranh với các bậc cầm quyền hành chánh, nhƣ Giáo hoàng vẫn đấu tranh với 

các hoàng đế ở Tây phƣơng. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (20)  

Các Danh Nhân của Phong Trào Tin Lành và Chủ Trƣơng của Họ  

Wyclif, thế kỷ thứ 14, là "ngôi sao mai của cuộc Cải chánh." Ông dịch Kinh Thánh 

ra tiếng Anh, và mở đƣờng cho cuộc Cải chánh tại Anh quốc. 

Luther, Calvin, Knox, thế kỷ thứ 16, là các thủ lãnh của cuộc Cách mạng Tin Lành, 

đã giải phóng Tây âu khỏi ách tôi mọi của Giáo hoàng. 

Thanh giáo phái (Puritanisme ), phần đầu thế kỷ thứ 17, dấy lên ở phần cuối đời trị 

vì của nữ hoàng Elizabeth. Nó phát sanh từ chỗ nhân dân chú ý đến Kinh Thánh. 

Đây là một phong trào Cải chánh ở giữa Hội Thánh Anh quốc, phản đối hình thức 

chủ nghĩa (formalisme ) của thời đại vốn chẳng có sự sống chi hết, và lấy cuộc 

sanh họat trong sạch, công bình làm mục đích. Vì bị các nhà cầm quyền trong Hội 

Thánh bắt bớ, họ bèn tự phân ra làm nhiều Hội Thánh độc lập, phần nhiều là 

Baptiste (Tẩy lễ giáo phái), Congregational (1) (Tự trị giáo phái), và Presbytérien 

(Trƣởng lão giáo phái). Những ngƣời thuộc Thanh giáo phái nầy đã đến định cƣ tại 

tiểu bang New England (Mỹ) vì đang khi đi tìm tự do, họ đƣợc Tân thế giới hấp 

dẫn. 

Roger Williams, thế kỷ thứ 17, Mục sƣ của Hội Thánh Episcopale, bị đuổi khỏi 

tiểu bang Massachusetts, năm 1636, bèn thành lập một khu định cƣ tại tiểu bang 

Rhode Island, và gia nhập giáo phái Baptiste. Thanh giáo phái đã rất sốt sắng đòi 

cho mình đƣợc quyền tự do tín ngƣỡng. Nhƣng Williams đòi quyền tự do tín 

ngƣỡng Cho Cả Mọi Ngƣời. Ông hết sức mong muốn Hội Thánh Tuyệt Đối Phân 

Rẽ Với Nhà Nƣớc. Giáo phái Baptiste đáng đƣợc tôn trọng tột bậc vì không ngừng 

nhấn mạnh vào điểm đó, và vì tới nay trên thế giới vẫn còn những lực lƣợng hùng 

hậu hoạt động để nếu có thể đƣợc, thì cƣớp luôn gia tài quí báu đó của chúng ta. 

John Wesley, thế kỷ thứ 18, 100 năm sau khi Thanh giáo phái dấy lên; ông do 

Thanh giáo phái tạo nên, vì mẹ ông là ngƣời gốc Thanh giáo phái. Nhằm lúc Hội 

Thánh lại sa vào hình thức chủ nghĩa, không có sự sống chi hết, ông đã giảng lẽ 

đạo về sự làm chứng của Đức Thánh Linh và về đời sống thánh khiết. Ông vốn là 

Mục sự của Hội Thánh Anh quốc, song họ không để ông giảng giáo lý của mình 



trong các nhà thờ. Vậy, ông giảng ở đồng ruộng, trại thợ mỏ và góc đƣờng. Ông tổ 

chức những hội sanh họat thánh khiết, và suốt đời chăm nom những hội ấy. Cũng 

nhƣ phong trào Thanh giáo của thế kỷ trƣớc, ông đã thay đổi cả bộ mặt đạo đức 

của nƣớc Anh. Ai nấy nhìn nhận rằng phong trào của ông đã cứu nƣớc Anh khỏi 

một cuộc cách mạng nhƣ ở nƣớc Pháp, ông là một trong những bậc vĩ nhân hàng 

đầu thế giới. 

* * * 

Sử Ký Hội Thánh (21)  

Vùng Địa trung hải chạy qua trung tâm Đông bán cầu, giữa Đại tây dƣơng và Ấn 

độ dƣơng, phía Bắc có Âu châu, phía Đông có Á châu, phía Nam có Phi châu; từ 

xƣa cho tới cận đại, vùng Địa-trung-hải là khu vực trong đó dòng văn minh đã diễn 

ra. Đƣơng thời Đấng Christ. đế quốc La-mã kiểm soát cả vùng nầy, dƣới quyền các 

Sê-sa. 

Constantinople (Byzance ), do vua Constantin lập làm thủ đô đế quốc La mã. Cứ 

làm thủ đô của Đông đế quốc, trung tâm của Giáo hội Hi-lạp, và là thành phố thứ 

hai của thế giới đƣơng thời Trung cổ. Quê hƣơng của Chrysostome. Bị quân Thổ 

nhĩ kỳ chiếm năm 1453; và năm ấy Đông đế quốc sụp đổ. 

La mã là nơi tinh thần các Sê-sa truyền qua các Giám mục của Giáo hội. Các Giám 

mục tự tôn làm Chúa của giới tín đồ Đấng Christ, đó là sự yêu sách mà họ phải khó 

khăn lắm mới làm cho ngƣời ta thừa nhận, nhƣng hơn một nửa giới tín đồ Đấng 

Christ vẫn không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, đế quốc của Giáo hoàng dấy lên từ 

tàn tích của đế quốc ngoại đạo đã là một yếu tố hùng mạnh của lịch sử, làm cho 

La-mã, về toàn thể, trở nên đô thị có thế lực nhứt thế giới mãi tới những ngày gần 

đây. 

Giê-ru-sa-lem, An-ti -ốt, Ê-phê-sô, Cô-rinh-tô, La-mã, là những trung tâm chánh 

yếu của đạo Đấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt. 

La-mã, A-léc-xăn-đơ-ri, Carthage, ở thế kỷ thứ 2 và thứ 3. 

A-léc-xăn-đơ-ri, ở thế kỷ thứ 3, trở thành trung tâm trí thức của giới tín đồ Đấng 

Christ. Quê hƣơng của Origène. 

La-mã, Contanstinople, An-ti -ốt, Giê-ru-sa-lem, A-léc-xăn-đơ-ri là trụ sở của 5 vị 

Giáo trƣởng quản trị Hội Thánh đang khi chế độ Giáo hoàng phát triển. 

Tours, năm 732 S.C., có một trận đánh ở đây, kết quả Charles Martel chận đứng 

cuộc tiến nhƣ vũ bão của quân Hồi giáo và cứu đƣợc Âu-châu. 

Vienne, tại đây, năm 1683, Jean Sobieski đánh bại quân Thổ-nhĩ-kỳ, và chận đứng 

sự hăm dọa thứ hai của Hồi giáo đè trên Âu-châu. 

Bắc phi, Tây Á vốn theo đạo Đấng Christ, nhƣng đến thế kỷ thứ 7, vì võ lực, đã trở 

theo Hồi giáo, và tới ngày nay vẫn còn theo Hồi giáo. 

Giê-ru-sa-lem, nơi phát sanh đạo Đấng Christ. 

An-ti -ốt, trung tâm từ đó đế quốc La-mã trở lại đạo Đấng Christ. 

La Mecque, nơi Hồi giáo phát sanh. 



Médine, thủ đô Hồi giáo tới năm 661 S.C. 

Đa-mách, thủ đô Hồi giáo từ 661 đến 750. 

Bagdad, thủ đô Hồi giáo từ 750 đến 1258. 

Lyon, quê hƣơng của Irénée. Trung tâm đạo Đấng Christ ở xứ Gaule. 

Sê-sa-rê, quê hƣơng của Eusèbe, ngƣời đầu tiên chép sử ký Hội Thánh. 

Carthage, quê hƣơng của Tertullien và Cyprien.  

Hippo, quê hƣơng của Augustin, nhà thần học trứ danh. 

Prague, quê hƣơng của Jean Huss.  

Florence, nơi Savonarole bị thiêu chết. 

Constance, nơi nhóm Giáo hội nghị ra lịnh thiêu chết Jean Huss.  

Wittenberg, quê hƣơng của Luther, ngƣời giải phóng Âu-châu. 

Worms, tại đây một nghị hội nổi danh đã họp để xét xử Luther.  

Genève, nơi Calvin cƣ ngụ, một trung tâm của cuộc Cải chánh. 

Trente, nơi họp Giáo hội nghị do Giáo hoàng triệu tập để tìm cách chận đứng cuộc 

Cải chánh. 

 

Thói Quen Đọc KINH THÁNH  

Ai nấy đáng phải yêu mến Kinh Thánh. -- Mỗi ngƣời nên đọc Kinh Thánh, vì Kinh 

Thánh là Lời Đức Chúa Trời và chứa phƣơng giải quyết cuộc đời. Kinh Thánh nói 

về Đức Chúa Jêsus Christ, là Bạn hữu thân mến nhứt mà nhân loại từng có, là 

Ngƣời cao thƣợng nhứt, từ ái nhứt, thành thực nhứt từng sống trên mặt đất nầy. 

Kinh Thánh là truyện tích hay nhứt từng đƣợc kể lại. Kinh Thánh là kim chỉ nam 

tốt nhứt cho hành vi của loài ngƣời mà ta từng biết. Kinh Thánh cho cuộc đời có ý 

nghĩa, sự sáng sủa, vui mừng, đắc thắng, số phận và vinh quang mà ta không thể 

nhờ sách nào khác cho biết đƣợc. 

Trong lịch sử và văn chƣơng, không gì có thể so sánh, bất cứ cách nào , với tiểu sử 

giản dị của Ngƣời Ga-li-lê nầy (Đức Chúa Jêsus Christ), là Đấng ngày, đêm cứu 

giúp kẻ đau khổ, dạy dỗ về lòng bác ái, đã chịu chết vì tội lỗi nhân loại, rồi sống 

lại, có sự sống vô cùng tận, và hứa ban cho mọi kẻ đến cùng Ngài đƣợc an ninh, 

hạnh phƣớc đời đời. 

Phần nhiều ngƣời có tánh tình trang nghiêm, phải tự hỏi trong tâm trí rằng khi đời 

mình kết liễu, thì mọi sự sẽ ra sao? Dầu ta chế nhạo để xua đuổi ngày chết, dầu ta 

liệng bỏ nó đi, nhƣng Ngày Ấy Cũng Sẽ Đến, Rồi Thì Sao? Nầy, Kinh Thánh có 

thể đáp lại. Và câu đáp lại nầy rất đúng, không thể lầm lẫn. Có Đức Chúa Trời. Có 

Thiên đàng. Có địa ngục. Có một Cứu Chúa. Sẽ có một ngày phán xét. Phƣớc thay 

cho ngƣời nào đƣơng lúc còn ở trong xác thịt, đã làm hòa với Đấng Christ trong 

Kinh Thánh, và tự dự bị sẵn sàng cho lúc Đức Chúa Trời cất mình đi! 

Ngƣời nào suy nghĩ nghiêm trang, thì sao hay giữ đƣợc lòng mình cho khỏi yêu 

mến Đấng Christ và Quyển Sách nói về Ngài? Mỗi ngƣời đáng phải yêu mến Kinh 



Thánh. Mỗi ngƣời. Mỗi Ngƣời.  

Tuy nhiên, khắp nơi, Hội Thánh và tín đồ xao lãng Kinh Thánh, thật là kinh khủng. 

Ôi! Chúng ta nói về Kinh Thánh, binh vực Kinh Thánh, ngợi khen Kinh Thánh và 

tôn cao Kinh Thánh. Phải, thật vậy! Nhƣng rất nhiều tín hữu thậm chí không hề 

nhìn đến Kinh Thánh; quả thật, nếu ngƣời ta thấy họ đang đọc Kinh Thánh, thì họ 

hổ thẹn. Các vị thủ lãnh Hội Thánh, nói chung, dƣờng nhƣ không thành thực cố 

gắng khuyên gịuc tín đồ siêng năng đọc Kinh Thánh. 

Tín đồ Tin Lành ngày nay dƣờng nhƣ không chú ý bao nhiêu đến Quyển sách mà 

họ lớn tiếng nhận tin. Còn Giáo hội La-mã thì hiển nhiên ƣa thích các sắc lịnh của 

mình hơn Kinh Thánh bội phần. 

Chúng ta biết rõ mọi điều khác trên thế giới. Tại sao lại không biết rõ chính đạo 

của mình? Chúng ta đọc nhật báo, tạp chí, tiểu thuyết, đủ loại sách vở, và cũng 

nghe chƣơng trình phát thanh hằng giờ. Nhƣng hầu hết chúng ta thậm chí không 

biết tên các sách trong Kinh Thánh. Chúng ta đáng hổ thẹn thay, đáng hổ thẹn 

thay! Tệ hại hơn nữa, tuy các ông Mục sƣ, Truyền đạo có thể dễ dàng cứu vãn tình 

hình, nhƣng (trừ một vài trƣờng hợp) đều dƣờng nhƣ chẳng quan tâm chi. 

Cá nhân trực tiếp tiếp xúc với Lời Đức Chúa Trời, đó là phƣơng pháp chánh yếu 

làm cho tín đồ lớn lên. Trong lịch sử đạo Đấng Christ, mọi vị thủ lãnh có quyền 

phép thiêng liêng đều là ngƣời chuyên cần đọc Kinh Thánh. 

Kinh Thánh là Quyển sách chúng ta nhờ đó mà sống. Đọc Kinh Thánh là phƣơng 

pháp nhờ đó chúng ta học biết và giữ mãi trong tâm trí mình những TƢ TƢỞNG 

nắn đúc đời sống chúng ta. Đời sống ta là sản phẩm của ý tƣởng ta. Muốn sống 

xứng đáng, chúng ta cần phải suy nghĩ xứng đáng. 

Tƣ tƣởng có quyền lực trên đời sống ta vì nó THƢžNG ở trong tâm trí ta. Chúng ta 

nên đọc Kinh Thánh rất nhiều và đều mực, ngõ hầu tƣ tƣởng của Đức Chúa Trời ở 

trong tâm trí ta rất nhiều và đều mực; tƣ tƣởng Ngài trở thành tƣ tƣởng của ta; ý 

tƣởng của ta đƣợc nên giống ý tƣởng Đức Chúa Trời, và ta đƣợc biến hóa ra giống 

nhƣ hình ảnh Đức Chúa Trời, đƣợc xứng đáng đời đời kết bạn với Đấng dựng nên 

mình. 

Quả thật, chúng ta có thể thấm nhuần chân lý Đấng Christ một phần nào bởi dự 

cuộc thờ phƣợng, nghe giảng, học bài dạy Kinh Thánh, nghe lời làm chứng, và đọc 

các sách giải luận đạo Đấng Christ. 

Nhƣng trong mọi điều đó, dầu nó tốt lành và hữu ích chừng nào, chúng ta cũng chỉ 

nhận lãnh chân lý của Đức Chúa Trời Một Cách Gián Tiếp, -- chân lý ấy đã pha 

loãng qua môi giới loài ngƣời, đã điểm thêm rất nhiều ý tƣởng và truyền thuyết của 

loài ngƣời. 

Mọi điều trên đây không thể nào thay thế sự chúng ta vì mình mà đọc Chính Kinh 

Thánh, cùng lập nền đức tin , hy vọng và đời sống mình trực tiếp trên Lời Đức 

Chúa Trời, chớ không phải trên những cái gì ngƣời ta nói về Lời Đức Chúa Trời. 

Chính Lời Đức Chúa Trời là khí giới của Thánh Linh Đức Chúa Trời để cứu chuộc 



và trọn lành hóa linh hồn loài ngƣời. Nghe ngƣời khác dạy, giảng và nói về Kinh 

Thánh, thì chƣa đủ. Mỗi ngƣời chúng ta còn phải luôn luôn trực tiếp tiếp xúc với 

Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong lòng 

chúng ta. 

* * * 

Thói Quen Đọc KINH THÁNH (2)  

Đọc Kinh Thánh là một thói quen căn bản của tín đồ Đấng Christ. -- Tôi không có 

ý nói rằng chúng ta phải thờ lạy Kinh Thánh nhƣ một vật thần bí; nhƣng chúng ta 

thật thờ lạy Đức Chúa Trời và Cứu Chúa mà Kinh Thánh bày tỏ cho mình biết. Vì 

yêu mến Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của mình, nên chúng ta thiết tha và tận tụy 

yêu mến Quyển sách phát xuất từ Ngài và nói về Ngài. 

Chúng tôi cũng không có ý nói rằng chính thói quen đọc Kinh Thánh là một đức 

tánh; vì ngƣời ta có thể đọc Kinh Thánh mà không áp dụng sự dạy dỗ của Kinh 

Thánh cho đời sống mình. Cũng có những ngƣời đọc Kinh Thánh, nhƣng vẫn đớn 

hèn, cong vạy, không giống nhƣ Đấng Christ. Nhƣng đó là hãn hữu. 

Nói chung, đọc Kinh Thánh với tinh thần xứng hợp, ấy là một thói quen nhờ đó 

mọi đức tánh của tín đồ Đấng Christ phát triển, và là quyền lực đào tạo tâm tánh 

hữu hiệu hơn hết mà loài ngƣời từng biết. 

Đọc Kinh Thánh là một phần thờ lạy Chúa. -- Thái độ chúng ta đối với Kinh Thánh 

là một dấu hiệu khá đúng tỏ ra thái độ chúng ta đối với Đấng Christ. Nếu yêu mến 

một ngƣời nào, thì chúng ta thích đọc về ngƣời ấy, phải không? 

Nếu chúng ta có thể đƣa mình tới chỗ nghĩ rằng đọc Kinh Thánh là một hành động 

thờ lạy Đấng Christ, thì ta chắc sẽ đối với vấn đề ấy một cách cẩn trọng hơn. 

Làm tín đồ Đấng Christ là một địa vị vinh hiển lắm. Đặc quyền cao qúi hơn hết mà 

loài ngƣời có thể đƣợc, ấy là tay nắm tay Đấng Christ, Cứu Chúa và Hƣớng đạo, 

mà đi suốt cả đƣờng đời; hoặc nói đúng hơn, ấy là đi chập chững bên cạnh Ngài và 

dầu luôn luôn vấp té, cũng không hề buông tay Ngài ra. 

Mối liên quan mật thiết đó của mỗi ngƣời chúng ta với Đấng Christ là một điều 

thân quí nhứt ở đời; chúng ta ít nói đến mối liên quan ấy có lẽ vì nhận thấy rằng 

thảm hại thay, ta không xứng đáng mang Danh Ngài! Nhƣng nơi đáy lòng, trong tƣ 

tƣởng trang nghiêm, chúng ta biết rằng mặc dầu yếu đuối, ham mến thế gian, ƣa 

phù phiếm, vị kỷ và phạm tội, ta vẫn kính mến Ngài hơn bất cứ cái gì khác ở đời 

nầy. Những lúc tinh thần ổn kiện hơn, chúng ta cảm thấy rằng mình không muốn 

chọc giận hoặc làm thƣơng tổn Ngài vì bất cứ điều gì. Nhƣng chúng ta thƣờng 

khinh suất quá. 

Vậy, nầy, Kinh Thánh là Sách nói về Đấng Christ. Có thể kính mến Đấng Christ và 

đồng thời lãnh đạm đối với Lời Ngài (Kinh Thánh) chăng? Có Thể Nhƣ Vậy 

Chăng?  

Kinh Thánh là Sách tốt nhứt để dùng khi thờ lạy Chúa. Những sách nhỏ dùng khi 

thờ lạy Chúa hằng ngày, mà hiện nay nhiều nhà xuất bản của nhiều nhánh đạo Tin 



Lành quảng cáo rầm rộ, chắc hẳn có một phần ích lợi. Song nó không thể nào thay 

thế Kinh Thánh. Kinh Thánh là chính Lời Đức Chúa Trời. Không quyển sách nào 

khác có thể thế chỗ Kinh Thánh. Mỗi tín đồ Đấng Christ, già hay trẻ, đều nên trung 

tín đọc Kinh Thánh. 

George Muller, bởi cầu nguyện và tin cậy, đã làm một việc lẫy lừng hơn hết trong 

lịch sử đạo Đấng Christ, tức là quản đốc Cô-nhi-viện tại thành phố Bristol, nƣớc 

Anh. Ông cho rằng về phƣơng diện loài ngƣời, sự thành công của ông là do lòng 

ông yêu mến Kinh Thánh. Ông nói:-- 

"Tôi tin rằng lý do chánh yếu duy nhất Chúa cứ cho tôi phục vụ một cách sung 

sƣớng và hữu ích, chính là vì tôi yêu mến Kinh Thánh. Tôi có thói quen mỗi năm 

đọc hết Kinh Thánh 4 lần. Với một tinh thần cầu nguyện, tôi ứng dụng Kinh Thánh 

cho lòng mình, và thực hành những điều thấy trong Kinh Thánh. Trong 69 năm 

nay, tôi là một ngƣời sung sƣớng, sung sƣớng, sung sƣớng!" 

Những sách giúp ta nghiên cứu Kinh Thánh. -- Kinh Thánh là một Quyển Sách 

lớn, và thật ra là một "thƣ viện" của thời quá khứ xa xăm. Để hiểu biết Kinh 

Thánh, chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ có thể nhận đƣợc. Một cuốn Thánh Kinh Tự 

điển, thuộc loại thích ứng, là sách giúp ích tốt nhứt. Và mỗi ngƣời phải có một 

quyển sách dẫn (concordance ). 

Dầu vậy, khi biết trong Kinh Thánh có gì, thì ta sẽ ngạc nhiên nhận thấy Kinh 

Thánh tự giải thích là dƣờng nào. Trong Kinh Thánh có rất nhiều điểm khó giải, 

thậm chí vƣợt quá trí hiểu của ngƣời học thức uyên bác hơn hết, nhƣng mặc dầu có 

mọi điểm đó, những sự dạy dỗ trọng yếu của Kinh Thánh, lại rất rõ ràng, không 

sao hiểu lầm đƣợc, đến nỗi "kẻ bộ hành, tuy ngu dại, cũng không thể lạc đƣờng 

trong đó." 

Kinh Thánh thể nào, hãy tiếp nhận Kinh Thánh thể ấy, tức là đúng nhƣ Kinh Thánh 

tự nhận là gì. Chớ màng tới lý thuyết của các nhà phê bình. Các nhà phê bình thời 

nay cố gắng một cách khéo léo và trơ trẽn để hủy phá tánh cách lịch sử đáng tin 

cậy của Kinh Thánh; nhƣng sự cố gắng ấy sẽ qua đi, và Chính Kinh Thánh cứ còn 

lại để làm ánh sáng của loài ngƣời cho đến ngày sau rốt. Hãy "ghim" đức tin của 

anh em vào Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời , sẽ chẳng hề để anh 

em rớt xuống. Đối với loài ngƣời, Kinh Thánh là "Vầng Đá của các Thời đại" (EsIs 

26:4). Hãy tin cậy các sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì anh em sẽ đƣợc hạnh phƣớc 

đời đời . 

* * * 

Thói Quen Đọc KINH THÁNH (3)  

Hãy đọc Kinh Thánh với một trí óc cổi mở. -- Chớ thử xếp tất cả các đoạn Kinh 

Thánh vào khuôn của một vài lẽ đạo mà mình ƣa thích. Cũng đừng thêm vào các 

đoạn Kinh Thánh những ý tƣởng không có trong đó, dầu là để soạn một bài giảng 

cũng vậy. Nhƣng hãy bình tâm và thành thực cố tìm ra những sự dạy dỗ cùng bài 

học chánh yếu của mỗi đoạn. Nhƣ vậy chúng ta sẽ sanh ra lòng tin điều chi mình 

bib:Es_26_4
bib:Es_26_4


đáng phải tin; vì nếu có cơ hội, thì Kinh Thánh dƣ sức tự lo liệu cho mình. 

Hãy đọc Kinh Thánh một cách cẩn trọng. -- Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải tự 

canh chừng mình rất cẩn mật, kẻo tƣ tƣởng mình chạy dông dài đây đó, và sự đọc 

thành ra chiếu lệ, vô nghĩa. Chúng ta phải cƣơng quyết để trí óc vào đoạn mình 

đang đọc, gắng hết sức cho có một quan niệm sáng suốt về đoạn ấy, và chăm chú 

tìm ra nhiều bài học cho mình. 

Có sẵn cây bút chì. -- Đang khi đọc, ta nên đánh dấu những câu mình ƣa thích, 

thỉnh thoảng nên lần mở các trang sách, đọc lại và ôn lại những câu đã đánh dấu 

nhƣ vậy. Với thời gian, ta càng gần ngày gặp Tác giả Kinh Thánh, thì quyển Kinh 

Thánh có đánh dấu cẩn thận càng đƣợc ta quí mến. 

Đọc Kinh Thánh thƣờng lệ và có phƣơng pháp, đó là điều đáng kể. Thỉnh thoảng 

mới đọc, hoặc đọc không chừng mực, thì chẳng có giá trị bao nhiêu. Nếu chúng ta 

không có một phƣơng pháp nào, và không cƣơng quyết theo phƣơng pháp ấy, thì 

kết quả là ta chẳng đọc Kinh Thánh bao nhiêu. Sự sống bề trong chúng ta, cũng 

nhƣ thân thể bề ngoài, đều cần món ăn hằng ngày. 

Bất cứ ta đọc Kinh Thánh theo chƣơng trình nào, mỗi ngày cũng phải biệt riêng 

một thì giờ nhứt định để đọc. Bằng không, ta sẽ xao lãng Kinh Thánh. 

Nếu công việc thƣờng lệ cho phép ta đọc Kinh Thánh trƣớc nhứt lúc sáng sớm, thì 

tốt lắm. Hoặc buổi tối, lúc công việc một ngày đã xong, vì khi ấy ta thấy mình thơ 

thái hơn, không còn chi vội vã nữa. 

Hoặc có lẽ cả buổi tối và buổi sáng. Đối với một số ngƣời, lúc buổi trƣa có lẽ lại 

thích hợp hơn. 

Thì giờ đặc biệt trong ngày không quan hệ lắm. Điều quan hệ là chúng ta lựa chọn 

một thì giờ thích hợp hơn hết với công việc hằng ngày của mình, cố giữ đúng thì 

giờ ấy, và chớ ngã lòng nếu thỉnh thoảng thƣờng lệ bị đứt quãng vì những sự kiện 

ngoài quyền kiểm soát của mình. 

Đến Chúa nhật, ta có thể đọc Kinh Thánh nhiều hơn, vì là ngày của Chúa, biệt 

riêng cho công việc Chúa. 

Hãy học thuộc lòng tên các sách Kinh Thánh. -- Hãy làm điều nầy trƣớc nhứt. 

Kinh Thánh gồm 66 quyển. Mỗi quyển nói về một điều gì. Khởi điểm của bất cứ 

quan niệm sáng suốt nào về Kinh Thánh là -- trƣớc hết mọi sự khác -- biết những 

quyển nầy tên là gì, đƣợc sắp đặt theo thứ tự nào, và tổng quát mỗi quyển nói về gì. 

Học thuộc lòng những câu mình ƣa thích. -- Hãy học thuộc lòng những câu ấy cho 

trọn vẹn, và thƣờng lặp đi lặp lại những câu nuôi sống linh hồn ta. Lặp lại khi ở 

một mình, hoặc lúc đêm, để giúp mình thiếp ngủ trong Cánh Tay Đời Đời. 

Để cho tƣ tƣởng của Đức Chúa Trời thấm qua tâm trí ta, thì tâm trí ta thƣờng hóa 

ra giống nhƣ tâm trí Đức Chúa Trời. Tâm trí ta càng giống nhƣ tâm trí Đức Chúa 

Trời, thì cả đời sống ta càng hóa ra giống hình ảnh Ngài. Đó là một sự giúp đỡ 

thiêng liêng tốt nhứt mà ta có thể đƣợc. 

Chƣơng trình đọc Kinh Thánh. -- Ngƣời ta đề nghị nhiều chƣơng trình. Kẻ thích 



chƣơng trình nầy, ngƣời thích chƣơng trình kia. Cùng một ngƣời có thể thích 

những chƣơng trình khác nhau, trong những thời gian khác nhau. Chƣơng trình đặc 

biệt không quan hệ bao nhiêu. Điều quan hệ là chúng ta đọc Kinh Thánh đều mực 

một phần nào. 

Chƣơng trình đọc phải gồm cả Kinh Thánh, và phải lặp đi lặp lại khá nhiều, vì tất 

cả Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là một truyện tích, là một áng văn có sự 

thống nhứt sâu nhiệm, lạ lùng, lấy Đấng Christ làm Trung tâm. Đấng Christ là Trái 

Tim và Tuyệt điểm của Kinh Thánh. Mọi điều chép trƣớc Ngài thì dự ngôn về 

Ngài cách nầy hay cách khác. Mọi điều chép về Ngài thì giải thích về Ngài. Có lý 

lắm mà gọi cả Kinh Thánh là truyện tích Đấng Christ. Cựu Ƣớc dọn đƣờng cho 

Ngài ngự đến. Bốn sách Tin Lành chép về cuộc sanh hoạt của Ngài trên mặt đất. 

Các thơ tín giải thích sự dạy dỗ của Ngài. Sách Khải Huyền giải thích sự đắc thắng 

của Ngài. 

* * * 

Thói Quen Đọc KINH THÁNH (4)  

Tuy nhiên, một vài phần Kinh Thánh quan trọng hơn những phần kia, và nên đọc 

thƣờng hơn. Lẽ tự nhiên, Tân Ƣớc quan trọng hơn Cựu Ƣớc. Một vài sách trong 

Tân- Cựu-Ƣớc và một vài đoạn trong mỗi sách có giá trị đặc biệt. 4 sách Tin Lành 

là quan trọng hơn hết. 

Một chƣơng trình đọc Kinh Thánh rất cân đối, theo chúng tôi nghĩ, có thể nhƣ thế 

nầy: Mỗi lần đọc hết Kinh Thánh, hãy đọc Tân Ƣớc thêm một, hai lần nữa, đồng 

thời thƣờng đọc lại những đoạn Tân-Cựu-Ƣớc mà mình ƣa thích nhứt. 

Đọc chừng nào? Theo chúng tôi nghĩ, mỗi năm một lần đọc hết Cựu Ƣớc và hai 

lần đọc hết Tân Ƣớc; đó là chƣơng trình TỐI THIỂU cho một ngƣời trung bình giữ 

theo. Công việc sẽ giản dị nếu ta sắp đặt cho Tân-Cựu-Ƣớc cùng bắt đầu đọc tháng 

giêng và cùng đọc xong tháng chạp dƣơng lịch. 

Muốn giữ theo chƣơng trình nhƣ vậy, thì mỗi ngày trung bình phải đọc 4 hoặc 5 

đoạn, hết trung bình 15 hoặc 20 phút. Không có thì giờ chăng? Nầy, rất cần phải 

tìm ra thì giờ. Mỗi ngày để 1 hoặc 3 phút đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thì là trò 

chơi con nít. Nếu chúng ta là tín đồ Đấng Christ, sao không coi trọng đạo của 

mình? Sao lại coi đạo mình nhƣ trò chơi? Chúng ta chớ tự dối mình. Nếu chúng ta 

Muốn dành thì giờ cho việc gì, ắt là Có Thể dành đƣợc. 

Thực hành thể nào? Trƣớc hết, hãy chọn chƣơng trình, rồi ấn định thời khóa biểu 

trọn năm; hãy tùy thích chỉ định mấy đoạn cho mỗi ngày; hoặc một sách, một phần 

sách hay mấy sách cho mỗi tuần lễ hay mỗi tháng. 

Nên đặc biệt chú ý: Cựu Ƣớc có 39 quyển, 929 đoạn; Tân Ƣớc có 27 quyển, 260 

đoạn, cộng là 66 quyển, 1189 đoạn. Sách và đoạn dài, ngắn khác nhau nhiều lắm. 

Có sách và đoạn rất ngắn, có sách và đoạn rất dài. Trong quyển Kinh Thánh cỡ 

trung bình, in chữ trung bình, thì một đoạn trung bình dài suýt soát bằng cả một 

trang. 



Vì cớ tánh chất của đề tài đoạn nọ, sách kia, ta có thể đọc đoạn nầy, sách nầy mau 

hơn, còn đoạn khác, sách khác, thì phải đọc đi đọc lại mãi. 

Đọc liên tục. -- Ấy là đọc các sách theo thứ tự sẵn có, từ Sáng-thế Ký đến Khải- 

huyền. Rồi bắt đầu lại. Theo chƣơng trình nầy, nếu không đọc suốt Kinh Thánh 

mau lẹ, thì lâu ngày, chầy tháng, vẫn không đọc tới Tân Ƣớc. 

Đọc thay đổi Tân-Cựu-Uớc. -- Ấy là đọc Tân-Cựu-Ƣớc cùng một lúc. Mỗi ngày 

hoặc một tuần, đọc một ít Tân Ƣớc, một ít Cựu Ƣớc, hoặc tuần nầy đọc Cựu Ƣớc, 

tuần sau đọc Tân Ƣớc; hoặc đọc một sách Cựu Ƣớc, rồi đọc một sách Tân Ƣớc. 

Mỗi ngày một đoạn. -- Nhiều ngƣời làm nhƣ vậy. Đó là một thói quen đáng quí. 

Nhƣng nếu mỗi ngày đọc 2, 3 hoặc 4 đoạn, thì tốt hơn nhiều. 

Đọc Kinh Thánh từng quyển một. -- Ấy là đọc cả một quyển, hoặc phần lớn của 

một quyển, liền một lúc, hoặc hết sức liên tục. Nói chung, khi đọc Kinh Thánh, ta 

nên đọc trọn từng quyển, thì tốt hơn chọn từng đoạn lẻ tẻ mà đọc. 

Đọc đi, đọc lại một quyển. -- Ấy là đặc biệt nghiên cứu một quyển sách đặc biệt, 

cứ đọc đi đọc lại mãi từ ngày nầy qua ngày khác. Đọc nhƣ vậy, thì ích lợi khôn 

xiết. Nhƣng chẳng nên kéo dài quá, đến nỗi xao lãng các sách khác quá lâu. 

Một nhóm ngƣời cùng đọc Kinh Thánh. -- Nếu một lớp học Kinh Thánh do giáo sƣ 

điều khiển, hoặc một hội chúng do Mục sƣ điều khiển, Cùng đọc Kinh Thánh 

giống nhƣ nhau, nếu Chúa nhật, giáo sƣ dạy hoặc Mục sƣ giảng theo những đoạn 

Kinh Thánh đã đọc trong tuần lễ vừa qua, thì quí báu, kỳ diệu biết bao! Tại sao 

không làm nhƣ vậy? Tại Sao Không Làm Nhƣ Vậy? Nếu Mục sƣ và giáo hữu 

thông công với nhau chung quanh lời Đức Chúa Trời nhƣ vậy thì không còn cách 

nào cho họ cùng nhau đồng đi với Ngài tốt đẹp hơn. 

Trong trang 1200 sau đây, chúng tôi đề nghị một chƣơng trình cho sự đọc Kinh 

Thánh giữa hội chúng.  

Thói Quen Đọc KINH THÁNH (5)  

Đề nghị chƣơng trình đọc kinh thánh cho một nhóm ngƣời. -- Để đạt mục đích ấy 

và vì tuần lễ là đơn vị sanh hoạt tôn giáo của chúng ta, nên thiết tƣởng đây là 

chƣơng trình thích đáng cho mọi ngƣời theo: Một tuần đọc Cựu Ƣớc, rồi một tuần 

đọc Tân Ƣớc; mỗi tuần đọc một sách, hoặc mấy sách nhỏ, mỗi năm đọc Cựu Ƣớc 

Một Lần và Tân Ƣớc Hai Lần.  

Chúng tôi nghĩ rằng một chƣơng trình nhƣ vậy thật giản dị và hợp lý, bất cứ lớp 

học nào hoặc hội chúng nào cũng có thể theo năm nầy qua năm khác. Ấy vì bất cứ 

ai cũng có thể điều chỉnh thì giờ để theo chƣơng trình nầy. Những ai muốn để thì 

giờ đọc Kinh Thánh nhiều hơn chƣơng trình đã định, thì có thể đọc mỗi sách thêm 

một, hai lần đang khi tiếp tục theo chƣơng trình. Trái lại, những ai bận rộn 

quá,hoặc lƣời biếng quá, hoặc lãnh đạm quá, không thể dành đủ thì giờ nhƣ 

chƣơng trình đã định ít ra cũng có thể nhìn qua các sách chỉ định và đọc một vài 

đoạn tốt nhứt. Nhƣ vậy, họ có thể theo dõi nhóm một phần nào, cho đến khi họ 



thấy mình chăm chú đến Lời Chúa nhiều hơn. 

* * * 

 

Điều Quan Trọng Hơn Hết Trong Sách Nầy Là 

Lời Khuyên Giản Dị Dƣới Đây:  

 

Mỗi Chi Hội Nên Có Một Chƣơng Trình  

Cho Hội Chúng đọc Kinh Thánh  

Và 

Bài Giảng Của ông Mục Sƣ Nên Căn Cứ  

Vào Phần Kinh Thánh Đọc Trong Tuần Lễ Vừa Qua 

Nhƣ vậy, 

Sự giảng dạy của Mục sƣ liên lạc với sự đọc Kinh Thánh của giáo hữu. 

Nếu theo đúng lời khuyên trên đây, thì kết quả sẽ có một Hội Thánh hồi sanh. 

Miễn Là ông Mục sƣ hoàn toàn tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và cố gắng 

với tất cả tấm lòng mình. 

Hội Thánh và Kinh Thánh cùng đi với nhau. Hội Thánh tồn tại để rao truyền và tôn 

cao Đấng Christ của Kinh Thánh, chớ không tồn tại để làm điều chi khác. Hội 

Thánh nào chẳng tôn Kinh Thánh lên ngôi trị vì đời sống giáo hữu, thì Hội Thánh 

ấy không trung thành với sứ mạng của mình. 

Kinh Thánh không phải là Sách dành cho các ông Truyền đạo và giáo sƣ dùng 

kiếm câu gốc để giảng dạy hoặc dùng dẫn chứng. Kinh Thánh cũng là Sách của tín 

hữu, của hết thảy tín hữu. Các ông Truyền đạo và giáo sƣ xây dựng trên nền nào 

khác, thì chớ ngạc nhiên vì rốt lại, công việc của mình tự tỏ ra là rất nông cạn. 

Với tất cả phƣơng tiện truyền bá chân lý của Đấng Christ; với các nhà thờ tổ chức 

khéo léo, các trƣờng Kinh Thánh, các trƣờng thần đạo, các Mục sƣ và thủ lãnh Hội 

Thánh đƣợc huấn luyện rất cao, các phƣơng pháp dạy đạo tối tân; với nền văn 

chƣơng Cơ-đốc-giáo vô tận; với số buổi họp và tổ chức ngày càng tăng mãi, tại đó 

chúng ta nói, giảng và dạy nhơn danh Kinh Thánh, thậm chí trƣng dẫn câu nầy, 

đoạn khác, -- vậy mà đại đa số thuộc viên Hội Thánh đối xử với Kinh Thánh 

dƣờng nhƣ Kinh Thánh chỉ là một vật phụ thuộc trong đời sống họ. 

Nếu bị áp lực khá mạnh thúc đẩy, thì họ sẵn lòng nghe các ông Truyền đạo và thủ 

lãnh nói về điều nầy, điều nọ trong Kinh Thánh; còn nhƣ đọc Kinh Thánh, thì chỉ 

một ít ngƣời đọc. Trong một trăm tín hữu trung bình của Hội Thánh, có lẽ chỉ có 

một ngƣời biết hết tên các sách trong Kinh Thánh và biết mỗi sách nói chuyện chi. 

Có lẽ quá 3 phần 4 tín đồ Tin Lành nƣớc Mỹ(1) không thể nói liền Bài Giảng Trên 

Núi hoặc Mƣời Điều Răn chép ở đâu. 

Tuyệt điểm của sự không biết Kinh Thánh, lãnh đạm đối với Kinh Thánh và xao 

lãng Kinh Thánh đó, là họ không còn trung thành với Hội Thánh bao nhiêu, và 



không có lƣơng tâm đối với Hội Thánh. Trung bình, chƣa tới 1 phần 3 hoặc 1 phần 

4 tín hữu có tên trong sổ Hội Thánh, đi nhóm họp thờ phƣợng Chúa buổi sáng 

Chúa nhật một cách khá thƣờng xuyên. 

Đó là lời khủng nhiếp buộc tội các kỹ thuật đang chiếm ƣu thế trong sự làm công 

việc Hội Thánh! Đáng buồn thay, vì các phƣơng pháp thiếu một yếu tố nào đó, nên 

kết quả có những chi hội thuộc loại Lao-đi-xê, lãnh đạm, phân tâm, hâm hẩm, bất 

trung và đầy lòng ham mến thế gian, hoặc thuộc loại Sạt-đe, trong đó chỉ có Ít 

Ngƣời "chƣa làm ô uế áo xống mình" (KhKh 3:4). 

Tôi ngạc nhiên vì tín hữu trong Hội Thánh quá xao lãng và lãnh đạm với Quyển 

Sách nói cho họ biết Cứu Chúa mình. Nhƣng tôi càng ngạc nhiên vì các Thủ Lãnh 

Hội Thánh hoạt động rất ít để cứu vãn tình hình ấy. Không còn nghi ngờ chi nữa, 

sự yếu đuối tai hại hơn hết của Hội Thánh ngày nay chính là các ông Mục sƣ, 

Truyền đạo thiếu sót ở điểm nầy: Không gây cho tín hữu Thói Quen đọc Kinh 

Thánh là Nguồn gốc và Nền tảng của mọi sự mà Hội Thánh tồn tại để thực hiện 

trong tín hữu. 

* * * 

Điều Quan Trọng Hơn Hết Trong Sách Nầy  

Mối liên quan giữa sự đọc Kinh Thánh của hội chúng và tòa giảng  

Tôi không ngạc nhiên vì các ông tự nhận là Truyền đạo của "Tân phái" 

(moderniste ), với quan niệm họ sẵn có đối với Kinh Thánh, không tỏ ra quan tâm 

giúp cho tín hữu của họ chuyên cần đọc Kinh Thánh. Trái lại, nhƣ đội quân thứ 

năm phá hại đạo Đấng Christ ở ngay nội bộ, họ dƣờng nhƣ không ƣa thích đọc 

Kinh Thánh. Những lời nầy không nói với họ đâu. 

Nhƣng điều làm cho tôi bối rối, ấy là các ông Truyền đạo "bảo thủ" vẫn lấy tinh 

thần hăng hái chiến đấu mà tuyên bố rằng mình tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa 

Trời, vẫn tận dụng ngữ vựng để tôn cao và tôn vinh Kinh Thánh, nhƣng lại ít quan 

tâm đến việc tín hữu đọc Kinh Thánh cho chính mình họ đƣợc phƣớc. Điều nầy 

làm cho tôi bối rối. 

Các ông Truyền đạo giảng bài giảng, các giáo sƣ dạy bài học, các giáo sƣ trƣờng 

Kinh Thánh huấn luyện Mục sƣ, Truyền đạo thanh niên cách mở mang những phần 

bài giảng, -- hết thảy đều dựa vào Kinh Thánh, chắc vậy. Nhƣng đâu là những chi 

hội, những Mục sƣ, giáo sƣ lớp hoặc trƣờng Kinh Thánh, ngoài sự thỉnh thoảng 

khuyên bảo, còn quyết định gây nên thói quen đọc Kinh Thánh giữa đám ngƣời ở 

dƣới quyền chăn dắt của mình? 

Tất cả chƣơng trình và kỹ thuật của nền tổ chức và hoạt động trong Hội Thánh 

ngày nay dƣờng nhƣ cốt để gây ấn tƣợng rằng mọi sự tùy thuộc bài giảng. Chắc 

vậy, Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải giảng, tức là giảng theo kiểu Tân 

Ƣớc. Có lẽ ngƣời ta đã làm sai lệch ý nghĩa chữ "giảng" của Tân Ƣớc khi áp dụng 

nó cho loại trình bày trên tòa giảng hiện đang thạnh hành. Chắc hẳn Tân Ƣớc 
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chẳng bao giờ ấn định rằng sự giảng hoàn toàn không có dạy Lời Đức Chúa Trời 

nhƣ thƣờng thấy trong các bài giảng mà ngày nay ngƣời đến nhà thờ vẫn phải 

nghe.(1) Dầu sao, dầu sự giảng có ý nghĩa chân chánh nhứt và đạt tới mức tốt đẹp 

nhứt, Đức Chúa Trời cũng không chỉ định cho nó hoàn toàn và đầy đủ thay thế 

việc tín hữu vì chính mình mà đọc chính Lời Đức Chúa Trời. 

Mỗi Tín Đồ Đấng Christ phải là một ngƣời chuyên đọc Kinh Thánh. Nếu đọc Kinh 

Thánh theo tinh thần xứng hợp, thì đó là thói quen duy nhứt sẽ có hiệu lực hơn bất 

cứ thói quen nào khác để tạo nên tín đồ xứng đáng với danh nghĩa ấy về mọi 

phƣơng diện. Chi hội nào có thể khiến toàn thể tín hữu chuyên cần đọc Lời Đức 

Chúa Trời, thì chi hội ấy sẽ trải qua một cuộc cách mạng. Nếu toàn thể các chi hội 

ở một địa phƣơng nào có thể khiến toàn thể tín hữu đọc Kinh Thánh thƣờng xuyên, 

thì chẳng những các chi hội sẽ trải qua một cuộc cách mạng, song địa phƣơng ấy 

cũng đƣợc tẩy sạch và lành mạnh hóa, -- đó là kết quả mà không điều chi khác thực 

hiện nổi. 

Hãy lấy Hắc ám Thời đại làm thí dụ. Trải qua Hắc ám Thời đại, tức là trong 500 

năm, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, Hội Thánh, hoặc cái tự gọi là Hội Thánh 

dƣới quyền điều khiển của các Giáo hoàng, đã cai trị thế giới với một bàn tay 

chuyên chế nhƣ mọi đế quốc chuyên chế khác trên mặt đất. Quyền bá chủ của Giáo 

hội và Hắc ám Thời đại đã Xảy Ra Cùng Một Lúc, thật là kỳ lạ, phải không? Hội 

Thánh, là "Sự Sáng" của thế giới, đã đem bóng tối tăm, bóng tối tăm nhƣ nửa đêm, 

vào trong thế giới. Tại sao vậy? Vì chế độ Giáo hoàng đã bãi bỏ quyền tự do và 

cấm lƣu hành Kinh Thánh trong dân gian, thậm chí xử tử ngƣời ta vì "tội" đọc 

Kinh Thánh. Lại nữa, do tánh tự phụ vô biên, các Giáo hoàng đã đem những sắc 

lịnh của mình thay thế Lời Đức Chúa Trời. Đó là yếu tố đã tạo nên Hắc ám Thời 

đại, -- Những ngƣời hoàn toàn theo ý riêng đã tự tôn lên trên Lời Đức Chúa Trời. 

Nếu Hội Thánh đầu phục Lời Đức Chúa Trời, dạy cho ngƣời ta biết Lời ấy và 

khuyến khích lƣu hành Lời ấy trong dân gian, thì đã có Một Ngàn Năm Hòa Bình, 

chớ chẳng phải Hắc Ám Thời Đại đâu. 

Lại lấy cuộc Cải chánh làm thí dụ. Vì Martin Luther tìm thấy Kinh Thánh, đem 

phân phát cho dân chúng, và lấy chính linh hồn vô song, vô địch của mình mà ủng 

hộ Kinh Thánh, nên cuộc Cải chánh Tin Lành đã thực hiện và quyền tự do đã đƣợc 

công bố cho thế giới hiện kim. Đó là bƣớc hùng mạnh nhứt đƣa đến sự tấn bộ của 

nhân loại mà ta từng biết trong lịch sử. Những ngƣời đọc lịch sử đều biết quá rõ 

ràng chúng ta trực tiếp nhờ Kinh Thánh mà đƣợc quyền tự do cùng mọi điều quí 

báu cho mình. 

Lại lấy nƣớc Anh dƣới đời nữ hoàng Elizabeth làm thí dụ. Trong quyển "Anh quốc 

Sử lƣợc" của Green, có nói quyết rằng: "Chƣa từng có cuộc biến cải đạo đức nào 

lớn hơn cuộc biến cải đạo đức đã thực hiện ở nƣớc Anh trong phần cuối đời trị vì 

của Nữ hoàng Elizabeth. Nƣớc Anh trở nên dân của một Quyển Sách, và Quyển 

Sách ấy chính là Kinh Thánh. Mọi tầng lớp dân chúng đọc Kinh Thánh. Kết quả 



thật lạ lùng. Cả bộ mặt đạo đức của quốc gia đã biến cải." 

Ngày nay, việc tốt nhứt mà Hội Thánh có thể làm ấy là tận tâm tôn Lời Đức Chúa 

Trời lên ngôi cai trị đời sống của tín hữu. Mọi sự khác sẽ theo sau. Việc duy nhất 

đó tự nó sẽ đi xa hơn mà giải quyết mọi vấn đề cá nhân, xã hội và quốc gia hơn bất 

cứ việc nào khác mà Hội Thánh làm đƣợc. Lời Đức Chúa Trời là khí giới tốt nhứt 

mà Hội Thánh có trong tay. 

Một sự trạng nhƣ vậy có thể có không? Có thực tế không? Toàn thể một hội chúng 

có thể trở thành nhóm ngƣời chuyên cần đọc Kinh Thánh không? Chắc có thể đƣợc 

nhƣ vậy, và chỉ trong một thời gian rất ngắn. Chỉ cần có một Mục sƣ tin ở lý tƣởng 

đó và đặt cả tấm lòng mình vào đó. 

Giảng về đọc sự Kinh Thánh, thì chƣa đủ; dầu là thƣờng giảng về mục ấy, cũng 

chƣa đủ. Một số ngƣời sẽ hƣởng ứng loại bài giảng nhƣ vậy. Nhƣng nếu Mục sƣ 

muốn toàn thể hội chúng đọc Kinh Thánh, thì phƣơng pháp tốt nhứt để đạt tới mục 

đích ấy chính là làm ra một chƣơng trình đọc Kinh Thánh khá có giá trị, trình bày 

trƣớc mặt tín hữu, và nói để họ hiểu rằng ông mong ƣớc họ lấy chƣơng trình đó 

làm một phần sanh hoạt trong Hội Thánh; đoạn, phải dẫn dắt họ theo chƣơng trình 

ấy, giữ cho họ làm đúng chƣơng trình ấy; từ Chúa nhật nầy qua Chúa nhật khác, từ 

năm nọ qua năm kia, bằng cách nầy hay cách khác, phải để chƣơng trình ấy trƣớc 

mặt tín hữu, tỏ ra Mục sƣ thật lấy đó làm quan trọng; phải luôn luôn lấy chƣơng 

trình đó làm nền tảng cho các bài giảng của mình. 

Còn về bài giảng, nếu chỉ chọn một câu gốc (hoặc một đoạn ngắn) trong phần Kinh 

Thánh tín hữu đã đọc, rồi phân tách thành bài giảng đặc biệt theo câu gốc, không 

có vẻ dạy dỗ chi hết, thì sẽ không thúc giục tín hữu đọc Kinh Thánh chút nào. Trái 

lại, bài giảng phải là nghiên cứu cả hoặc một phần những đoạn Kinh Thánh đã đọc, 

khiến tín hữu chú ý đến các đặc điểm tốt nhứt, các thực sự hào hứng nhứt, các bài 

học giá trị nhứt, dƣờng nhƣ ông dạy một lớp học Kinh Thánh vậy. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Mục sƣ cố gắng nhƣ vậy, thì bất cứ hội chúng nào 

có mức thiêng liêng trung bình cũng sẽ vui vẻ và hết lòng hƣởng ứng. 

Nhƣng có ngƣời nói rằng biến cuộc thờ phƣợng sáng Chúa nhật ra giống nhƣ một 

lớp dạy Kinh Thánh, thì sẽ hoàn toàn tầm thƣờng và buồn tẻ. Một bài nghiên cứu 

Kinh Thánh lại buồn tẻ hơn loại bài giảng theo câu gốc đang thạnh hành sao? Phải 

chăng chúng ta nghĩ rằng hội chúng có mức thiêng liêng trung bình sẽ không đủ 

thông minh để mong ƣớc một sự dạy dỗ vững chắc từ nơi Mục sƣ của họ? hoặc từ 

nơi Lời Đức Chúa Trời? 

Trái lại, chúng tôi hết lòng tin chắc rằng hội chúng có mức thiêng liêng trung bình 

sẽ Ƣa Thích chƣơng trình nhƣ vậy. Họ sẽ không bao giờ chán chƣơng trình ấy. 

Không bao giờ. Không Bao Giờ. Trái lại, họ sẽ yêu mến và tôn trọng Mục sƣ vì đã 

dùng cách đó dắt dẫn, khuyến khích và giúp đỡ họ tạo nên thói quen mà họ biết 

mình đáng phải theo. 

Chƣơng trình trên đây sẽ làm nên những việc lạ lùng biết bao! Nó tạo nên sự trung 



thành với Hội Thánh, những nhà thờ đông nghẹt, sự chăm chú vào bài giảng, sự 

thông biết Lời Đức Chúa Trời, sự lớn lên trong đời tin kính, quyền phép thiêng 

liêng, nền đạo đức và hòa thuận trong gia đình. Há có vị thuốc nào linh nghiệm 

hơn để cứu chữa những tín hữu phân tâm, lãnh đạm, thích vui chơi và có tâm trí 

ham mến thế gian? Mục sƣ há có thể làm một việc chi có giá trị hơn nữa? 

Há có kỹ thuật nào tốt hơn để giảng Tin Lành? Ngoài sự xử dụng chính Lời của 

Đấng Christ, há có phƣơng pháp nào dễ dàng, chắc chắn và lành mạnh hơn để dắt 

đem một ngƣời đến cùng Đấng Christ? Há có phƣơng pháp nào hữu nghiệm hơn để 

tiếp xúc với ngƣời chƣa đƣợc cứu rỗi? Há có nền tảng nào tốt hơn cho một cuộc 

phục hƣng? 

Một chi hội há có thể tự đặt cho mình một công việc nào tốt đẹp hơn công việc 

biến hội chúng của mình thành hội chúng chuyên cần đọc Kinh Thánh? Thí dụ, 

một chi hội có chƣơng trình liên hiệp sự hội chúng đọc Kinh Thánh với sự giảng 

dạy sáng Chúa nhật nhƣ chúng tôi đề nghị ở đây; thí dụ, chi hội ấy tán trợ sự đọc 

Kinh Thánh, không những giữa vòng thuộc viên của mình, song khắp cả một địa 

phƣơng nói chung, và theo định kỳ mà phân phát ở địa phƣơng các truyền đơn in 

chƣơng trình đọc Kinh Thánh, kèm theo lời mời đến dự cuộc thờ phƣợng tại nhà 

thờ, -- thì chi hội ấy há có phƣơng pháp nào giảng Tin Lành tốt hơn? Nếu đó không 

phải Công Việc của Hội Thánh, thì là công việc của ai? Nếu đó không phải là công 

việc của Mục sƣ, Truyền đạo, thì Mục sƣ, Truyền đạo làm công việc gì?  

Thói Quen Đi Nhà Thờ Mỗi Sáng Chúa Nhật Nhƣ Là Một Hành Động Thờ 

Phƣợng Đức Chúa Trời  

Hết thảy tín đồ Đấng Christ đáng phải đi nhà thờ mỗi sáng Chúa nhật, trừ khi bị 

ngăn trở bởi tật bịnh, bởi công việc cấp bách, hoặc bởi một sự cần thiết nào. Đó 

phải là một vấn đề lƣơng tâm, một hành động thờ phƣợng. 

Hội Thánh là cơ quan hệ trọng hơn hết trong bất cứ địa phƣơng nào. Cuộc nhóm 

họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật là phƣơng pháp chánh yếu để Hội Thánh làm trọn 

công việc của mình. Cuộc nhóm họp ấy là Biến Cố Trọng Đại trong cuộc sanh hoạt 

của một địa phƣơng. 

Đối với cuộc sanh hoạt của một địa phƣơng, chƣa hề có gì quan trọng bằng cuộc 

nhóm họp thƣờng xuyên sáng Chúa nhật trong nhà thờ để thờ phƣợng Chúa. 

Mỗi địa phƣơng đáng phải quí mến các nhà thờ của mình, và khi đến giờ đã định, 

đáng phải rùng rùng kéo tới tôn vinh Đấng Hội Thánh nhơn Danh Ngài mà tồn tại. 

Nếu Mục sƣ, Truyền đạo trung tín, các cuộc nhóm họp hẳn hoi, nếu sáng Chúa 

nhật nào các nhà thờ cũng đông ngƣời thờ phƣợng Chúa, thì nhân dân địa phƣơng 

sẽ nhận thấy, công cuộc rao giảng Tin Lành của Hội Thánh sẽ làm xong, vấn đề tài 

chánh và truyền giáo ngoại quốc sẽ đƣợc giải quyết, cả chƣơng trình của Hội 

Thánh sẽ tấn phát. 

Chỉ có điều đó làm cho Hội Thánh mạnh mẽ; chỉ có điều đó giải quyết đƣợc các 



vấn đề mà đạo Tin Lành phải đƣơng đầu. 

Nếu hết thảy giáo hữu Tin Lành vùng dậy để trung tín giữ trọn phận sự căn bản của 

tín đồ Đấng Christ đó, thì sẽ gia tăng ảnh hƣởng của Hội Thánh và của Đấng Christ 

mà Hội Thánh đại diện Hơn Hết Tổng Số Mọi Việc Khác Mà Hội Thánh Đang 

Làm.  

* * * 

Thói Quen Đi Nhà Thờ Mỗi Sáng Chúa Nhật Nhƣ Là Một Hành Động Thờ 

Phƣợng Đức Chúa Trời (2)  

Hội Thánh tồn tại để làm gì? Để nêu cao Đấng Christ trƣớc mặt ngƣời ta. Hội 

Thánh không do loài ngƣời "sáng chế." Loài ngƣời đã dùng Hội Thánh và đã dùng 

sai. Nhƣng Hội Thánh do Đấng Christ thành lập. Đấng Christ là Trái Tim và Chúa 

của Hội Thánh. Hội Thánh tồn tại để làm chứng cho Đấng Christ. Không phải Hội 

Thánh, nhƣng chính Đấng Christ là Quyền phép biến cải đời sống ngƣời ta. Sứ 

mạng của Hội Thánh là tôn cao Đấng Christ, ngõ hầu Ngài có thể làm công việc 

hạnh phƣớc trong lòng ngƣời ta. 

Phƣơng thức của Hội Thánh. -- Nhơn Danh Đấng Christ mà Họp Lại. Chữ "Hội 

Thánh" trong nguyên văn nghĩa là: "Đám ngƣời đƣợc kêu gọi ra," hoặc: "Hội 

chúng," tức là những kẻ "cùng nhau họp lại." Đấng Christ phải thƣờng ở trong trí 

óc ngƣời ta, thì mới làm công việc Ngài trong lòng họ đƣợc. Vậy, sự nhóm họp 

trong nhà thờ phải thƣờng có luôn. 

Thƣờng có chừng nào? Hằng tuần, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, tức là Chúa nhật. 

Chính Chúa yêu dấu đã truyền lịnh nhƣ vậy. Theo Công-vụ các Sứ đồ 20:6, 7, 

dƣờng nhƣ Phao-lô phải ở lại Trô-ách chờ "ngày thứ nhứt trong tuần lễ" để nhóm 

họp môn đồ lại. Đức Chúa Trời đã thành lập Hội Thánh, và Ngài chỉ định ngày thứ 

nhứt trong tuần lễ làm ngày của Hội Thánh. Tất cả giới tín đồ Đấng Christ (trừ Hội 

Sa-bát) đã thừa nhận nhƣ vậy, và đã chỉ định ngày thứ nhứt trong tuần lễ là ngày 

ngƣng mọi hoạt động thông thƣờng của đời sống. 

Sáng Chúa nhật. -- Thoạt tiên, đƣơng thời kỳ bắt bớ và trƣớc khi Chúa nhật đƣợc 

chánh quyền biệt riêng làm ngày nghỉ, thì tín đồ Đấng Christ nhóm họp trƣớc lúc 

hừng đông, hoặc sau khi trời tối, hoặc bất cứ lúc nào có thể nhóm họp. Nhƣng ngày 

nay, đạo Đấng Christ trở thành tôn giáo chánh thức của thế giới tự do; mỗi tuần 

một lần, giới tín đồ Đấng Christ tạm dẹp công việc thông thƣờng, và do tục lệ phổ 

thông, sáng Chúa nhật đƣợc thừa nhận là thì giờ của Hội Thánh. Suốt cả tuần lễ, đó 

là giờ biệt riêng cho Đấng Christ để thăng tiến công việc của Ngài một cách 

thƣờng xuyên và có thứ tự. 

Những cuộc nhóm họp khác. -- Một chi hội tổ chức hẳn hoi, thì có nhiều cuộc 

nhóm họp cho những nhóm khác nhau và vì những mục đích khác nhau. Trƣờng 

Chúa nhật là cơ quan phụ thuộc có giá trị nhứt của một chi hội. Rõ ràng lắm, cuộc 

nhóm họp tối Chúa nhật có một địa vị quan trọng trong cuộc sanh hoạt của Hội 

Thánh. Nhƣng điều chúng tôi muốn nói ở đây là: Tất cả giới tín đồ Đấng Christ 



nhìn nhận sáng Chúa nhật là thì giờ của Hội Thánh. Đó là cuộc nhóm họp trọng 

yếu nhứt, đứng riêng một loại, tự chiếm ƣu thế, dành cho toàn thể tín đồ Đấng 

Christ, và là trung tâm mà cả bộ máy của Hội Thánh phải xoay chuyển quanh đó. 

Dầu có nhiều cuộc nhóm họp khác mà ta có thể dự hay không dự, nhƣng Bổn Phận 

Của Hết Thảy Tín Đồ Đấng Christ là phải thƣờng quen, trung tín, cẩn trọng và trọn 

đời dự cuộc nhóm họp Quan Trọng Hơn Hết của đạo Đấng Christ nầy, trừ ra những 

ai bị ngăn trở vì tật bịnh hoặc việc cấp bách. 

Phƣơng thức sẽ không hề thay đổi. -- Sự phát minh máy in làm cho Kinh Thánh và 

sách luận về đạo Đấng Christ có nhiều và rất rẻ, đến nỗi ngƣời ta đủ sách tự đọc 

cho biết Đấng Christ; lại phát minh đƣợc máy thâu thanh, nhờ đó chúng ta có thể 

ngồi nhà nghe giảng và theo dõi cuộc thờ phƣợng trong nhà thờ; tuy nhiên, các sự 

phát minh đó không bao giờ loại bỏ sự cần có Hội Thánh (hoặc nhà thờ). Đức 

Chúa Trời đã hoạch định rằng con cái Ngài ở mọi địa phƣơng, khắp cả thế giới, 

nhằm thì giờ nhất định nầy (sáng Chúa nhật) phải Họp Lại công khai để công khai 

tôn thờ Đấng Christ. 

Tình hình thảm hại hiện tại. -- Bình thƣờng phải có gần 100 phần 100 giáo hữu dự 

cuộc thờ phƣợng sáng Chúa nhật. Nhƣng nói chung, nếu căn cứ vào hiện trạng các 

chi hội (nhà thờ), nếu đếm và tính đổ đồng số ngƣời trong hội chúng mỗi sáng 

Chúa nhật, suốt cả năm, mùa đông và mùa hè, lúc tốt trời và khi mƣa gió, thì ta sẽ 

thấy rằng hội chúng trung bình sáng Chúa nhật của nhà thờ Tin Lành trung bình ở 

nƣớc chúng ta(1) từ 1 phần 3 đến 1 phần 6 số ngƣời có tên trong danh sách Hội 

Thánh. Đó Là Nhƣợc Điểm Căn Bản Của Hội Thánh Tin Lành. Sự lãnh đạm đối 

với cơ quan đại diện Đấng Christ (tức là Hội Thánh) và đối với sự hoạt động chánh 

yếu duy nhứt của cơ quan ấy (tức là sự nhóm họp sáng Chúa nhật), đó chắc là trở 

lực lớn lao nhứt cản đƣờng tấn bộ của công việc Đấng Christ. 

* * * 

Thói Quen Đi Nhà Thờ Mỗi Sáng Chúa Nhật Nhƣ Là Một Hành Động Thờ 

Phƣợng Đức Chúa Trời (3)  

Hội chúng nhóm họp sáng Chúa nhật là cái thƣớc đo đúng mức tín hữu chăm chú 

đến Hội Thánh của họ. Mức họ chăm chú đến Hội Thánh là cái thƣớc đo đúng mức 

họ chăm chú đến Đấng Christ. Dầu muốn hay không, thái độ chúng ta đối với cuộc 

nhóm họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật cũng chứng tỏ thái độ chúng ta đối với ảnh 

hƣởng của Đấng Christ ở địa phƣơng mình. Nếu ta trung tín, thì giúp đỡ Ngài. Còn 

nếu lãnh đạm, thì làm hại Ngài. 

"Đi nhà thờ nhƣ là một hành động thờ phƣợng. " Đây chúng tôi muốn nói đến cớ 

tích thúc giục chúng ta đi nhà thờ, đến cái yếu tố ở trong tâm trí ta khiến ta cất 

bƣớc đi nhà thờ, -- tức là đi vì làm theo nguyên tắc thông thƣờng của đạo Đấng 

Christ, đi nhƣ một hành động theo lƣơng tâm đối với Đức Chúa Trời, đi vì là phận 

sự đối với Đấng Christ, không đặc biệt quan tâm mình sẽ gặp ai hoặc nghe ai giảng 

dạy; nếu cần, thì cứ đi, mặc dầu biết trƣớc mình sẽ nghe giảng gì; đi và thấy hết 



sức thỏa mãn vì nghĩ rằng mình đang làm phận sự đối với Đức Chúa Trời. 

Lẽ tự nhiên, hành động nầy còn gồm ý rằng chúng ta cố đi đúng giờ, để ghế sau 

cho những ngƣời tới trễ, không ngồi ở ngay đầu ghế đến nỗi kẻ khác phải "leo qua 

ta," và cũng yên lặng, lịch sự, cung kính, chăm chú và đầy thiện cảm. 

"Ít có Đấng Christ trong các cuộc nhóm họp," ngƣời ta nói nhƣ vậy. "Các cuộc 

nhóm họp kém cỏi quá, âm nhạc ít nói về đạo, sự giảng dạy chẳng đáng cho ta 

nghe, có rất nhiều điều mà không phải ta đến nhà thờ để nghe, ít dạy Kinh Thánh 

quá, ít có sự giúp đỡ phần thiêng liêng. Thƣờng ít có Đấng Christ trong cuộc nhóm 

họp, thì chúng ta làm thế nào nghĩ đƣợc rằng mình Vì Đấng Christ mà đi nhà thờ?" 

Phải, chúng ta buồn lòng mà nói rằng mọi lời trên đây đúng quá. Tuy nhiên, Đó Là 

công việc của Đấng Christ, mặc dầu nó ở trong tay loài ngƣời vốn là yếu đuối, hèn 

hạ thảm hại và vô hiệu lực. Với tất cả khuyết điểm của nó, cuộc nhóm họp thờ 

phƣợng trung bình trong một chi hội Tin Lành trung bình vẫn giúp ích cho ngƣời 

ta; nếu chúng ta có thể giữ mình trong tinh thần xứng hợp, thì cuộc nhóm họp nhƣ 

vậy sẽ ban phƣớc cho ta. 

Trƣờng Chúa nhật và Hội Thánh. -- Trƣờng Chúa nhật là ngành hoạt động quí giá 

hơn hết trong đạo Đấng Christ. Nếu một chi hội xao lãng còn trẻ trong địa phƣơng 

mình, thì thật là sai lầm kinh khủng! Vinh hiển thay là làm giáo sƣ đắc lực của 

trƣờng Chúa nhật và giúp việc chăn dắt con trẻ! Nhƣng trƣờng Chúa nhật cũng chỉ 

bồi dƣỡng Hội Thánh, chớ không thay thế Hội Thánh đƣợc. Nền giáo dục Tin Lành 

nào không ràng buộc con trẻ vào Hội Thánh, thì không đáng gọi là giáo dục Tin 

Lành. Nếu con trẻ không gây đƣợc thói quen đi nhà thờ đang khi học trƣờng Chúa 

nhật, thì có cơ chúng sẽ chẳng bao giờ đi nhà thờ. 

Những tổ chức và cuộc nhóm họp phụ thuộc. -- Muốn có hiệu lực, các chi hội cần 

đƣợc tổ chức hẳn hoi. Nhiều công việc trong đạo Đấng Christ có thể thực hiện tốt 

nhứt ở những nhóm nhỏ. Nhƣng không đƣợc để sự trung thành với nhóm thay thế 

sự trung thành với Hội Thánh. Không nên coi sự dự cuộc họp của nhóm nhƣ đã 

thay thế sự dự cuộc thờ phƣợng chánh yếu trong nhà thờ. Buổi sáng Chúa nhật là 

thì giờ của Hội Thánh; bất cứ hình thức hoạt động nào trong công việc Đấng Christ 

cũng không thể coi là lý do chánh đáng đủ cho ta vắng mặt cuộc nhóm họp thờ 

phƣợng sáng Chúa nhật, trừ khi có chuyện gì cấp bách bắt buộc phải vắng mặt. 

Máy thâu thanh. -- Ở nhà vặn máy thâu thanh mà nghe một bài giảng hay, há chẳng 

tốt hơn đi đến nhà thờ mà nghe một bài giảng dở, sao? Không Nên làm vậy sáng 

Chúa nhật. Chúng ta đi nhà thờ, không phải để nghe bài giảng, song để thờ lạy Đức 

Chúa Trời; đang khi ở nhà thờ, chúng ta phải nghe giảng, và có khi phải ráng chịu 

bài giảng. Máy thâu thanh không phải lý lẽ chữa mình để khỏi làm phận sự của tín 

đồ đó. Hơn nữa, các bài giảng trên luồng sóng điện không thể nào tốt hơn các bài 

giảng trong nhà thờ. 

Đi nhà thờ khá đều mực, thì không đủ sao? Không. Đại đa số giáo hữu chỉ đi nhà 

thờ khá đều mực, -- đó chính là nguyên nhân của tình hình thảm hại hiện tại. Nếu 



họ đi đều mực luôn, thì mỗi Chúa nhật, các nhà thờ sẽ đông nghẹt những ngƣời. 

Nhƣ vậy, Hội Thánh sẽ có quyền phép. Mỗi Chúa nhật thuộc về Đấng Christ, -- 

Mỗi Chúa Nhật. Nhu cầu vĩ đại của đạo Tin Lành là: Tín đồ Tin Lành cho sự nhóm 

họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật là một vấn đề lƣơng tâm, chớ chẳng phải một vấn 

dề thuận tiện. 

* * * 

Thói Quen Đi Nhà Thờ Mỗi Sáng Chúa Nhật Nhƣ Là Một Hành Động Thờ 

Phƣợng Đức Chúa Trời (4)  

Những cớ thoái thác và lý do mà giáo hữu nêu ra để không đi nhà thờ đều mực, 

thật là thảm hại. "Chớ thích đi nhà thờ;" "Chớ cảm thấy mình cần phải đi nhà thờ;" 

"Thà tôi ngủ còn hơn;" "Thà tôi nằm trên giƣờng mà đọc báo còn hơn;" "Thà tôi lái 

xe hơi đi chơi còn hơn;" "Thà tôi đi thăm bạn hữu còn hơn;" "Thà tôi tiếp khách 

đến chơi còn hơn;" "Tôi có một tâm hồn thi sĩ; đến giờ đi nhà thờ, tôi lại thích vào 

rừng xanh để thông cảm với chim chóc, suối nƣớc, và muôn hoa, v.v..." Mọi lời 

trên đây biểu lộ Sự Lãnh Đạm của hạng tín hữu mà Đấng Christ "sẽ nhả ra khỏi 

miệng" Ngài (KhKh 3:16). 

Làm việc Chúa nhật. Có ngƣời phải làm việc lúc Hội Thánh nhóm họp. Chúng tôi 

nghĩ rằng đối với những ngƣời đó, Đức Chúa Trời sẽ ƣng chịu cho họ dự một buổi 

nhóm họp khác để thay thế cuộc nhóm họp sáng Chúa nhật.  

Làm thế nào để khiến cho tín hữu đến nhóm thờ phƣợng sáng Chúa nhật?  

Hãy đặt cuộc nhóm đó trên một nền tảng Thờ Phƣợng, và Làm Việc để đạt tới mục 

tiêu đó. Trên tòa giảng và trong trƣờng Chúa nhật, hãy dạy cặn kẽ và thƣờng xuyên 

rằng tín đồ Đấng Christ có một Bổn Phận đối với Đức Chúa Trời, là từ lúc thơ ấu 

tới tuổi già nua, phải đi nhà thờ sáng Chúa nhật mỗi khi có thể đi đƣợc. Đó là một 

vấn đề phải dạy dỗ, dạy dỗ, Dạy Dỗ  

Đoạn, hãy cai trị buổi nhóm họp dƣờng nhƣ là một buổi nhóm họp Thờ Phƣợng 

Chúa. Nhà thờ là Nhà của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời có ở đó. Hãy 

dâng cho Lời Đức Chúa Trời một địa vị xứng đáng. Hãy để hội chúng dự phần 

trong cuộc thờ phƣợng. Hãy để hội chúng Hát ngợi khen Đức Chúa Trời.  

Trong quyển " THÁNH KINH Lƣợc Khảo" nầy, xin tỏ ra hai lẽ tin quyết:  

1. Mỗi tín đồ Đấng Christ phải có lƣơng tâm đối với Sự Đọc KINH THÁNH 

Thƣờng Xuyên và Sự Nhóm Nhà Thờ Thƣờng Xuyên. 

2. Các cuộc nhóm họp thƣờng xuyên trong nhà thờ phải gồm hai điểm chính: Dạy 

KINH THÁNH và Hội Chúng Hát Ngợi Khen Chúa. 

* * * 

 

Gợi Ý Một Quyết Nghị  

mà ai nấy có thể có trong lòng mình  

bib:Kh_3_16


Cuộc Nhóm Họp Thờ Phƣợng  

Sáng Chúa Nhật Tại Nhà Thờ  

Cuộc nhóm họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật tại nhà thờ thƣờng đƣợc nhìn nhận là 

phƣơng thức chánh yếu để Hội Thánh tự tỏ mình ra với một địa phƣơng. Nếu giáo 

hữu trung tín đến dự và nếu cuộc thờ phƣợng diễn ra thích đáng, thì đó là một 

phƣơng pháp hoàn toàn hữu hiệu và đầy đủ để làm trọn phần lớn công việc mà Hội 

Thánh tồn tại để làm trọn. 

Không còn nghi ngờ chi nữa, cuộc nhóm họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật ở nhà thờ 

nếu thƣờng xuyên tốt đẹp, ắt là Phƣớc Lành Lớn Nhứt Mà Một Địa Phƣơng Có 

Thể Đƣợc. Ta không thể nào phóng đại tánh cách quan trọng của nó. 

Chúng ta dự cuộc nhóm họp nhƣ là một hành động thờ lạy Đức Chúa Trời. Tuy 

nhiên, những ngƣời cai trị cuộc nhóm họp có bổn phận làm cho nó hết sức hữu ích, 

hào hứng và tốt đẹp. 

Hai đặc điểm hệ trọng nhứt của cuộc nhóm họp thờ phƣợng sáng Chúa nhật là sự 

ca hát của hội chúng và sự dạy Lời Đức Chúa Trời. 

Bài dạy Kinh Thánh (1) thƣờng chỉ có một địa vị rất thấp thỏi, còn toàn thể cuộc 

nhóm họp lấy bài giảng làm chủ chốt. Sai lầm biết bao! Bài giảng quan trọng quá, 

còn bài dạy Kinh Thánh chẳng đáng kể chi. Ngƣời ta thƣờng đọc vài câu Kinh 

Thánh nhƣ một nghi thức buồn tẻ, lúc mở đầu buổi nhóm họp, rồi kết luận uể oải 

rằng: "Xin Chúa thêm phƣớc cho sự đọc Lời Ngài!" Xin Chúa ban phƣớc cho công 

tác mà ông Truyền đạo coi là không quan trọng bao nhiêu, thì thật là liều lĩnh quá! 

Bao phen ngƣời ta bị cám dỗ mà nghĩ rằng không phải Nhà của Đức Chúa Trời, 

nhƣng là nhà của ông Truyền đạo! 

Nếu bài dạy Kinh Thánh không phải là một nghi lễ lẻ loi, ngắn ngủi lúc bắt đầu 

cuộc thờ phƣợng, nhƣng liên hiệp với bài giảng, trở thành nền, sƣờn, kiểu và trái 

tim của bài giảng, thì tốt hơn bội phần; ấy vì Lời Đức Chúa Trời ở tiền cảnh, và 

ông Truyền đạo ở bối cảnh hoặc ít, hoặc nhiều. 

Đọc Kinh Thánh đối đáp không thể thay thế đầy đủ bài dạy Kinh Thánh. Đọc Kinh 

Thánh đối đáp cũng không có giá trị bao nhiêu, trừ ra nó là phƣơng pháp để hội 

chúng dự phần buổi lễ. Chính ông Mục sƣ có thể đọc cùng một đoạn Kinh Thánh 

ấy và có hiệu lực hơn nhiều. Còn nhƣ hội chúng dự phần buổi lễ, thì phƣơng pháp 

tốt nhứt là để hội chúng hát thánh ca. 

Cầu nguyện. -- Buổi nhóm họp sáng Chúa nhật tại nhà thờ cốt để thờ phƣợng, cầu 

nguyện, cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ kỹ điều đó, đi nhà 

thờ với tinh thần cầu nguyện và đƣơng buổi nhóm họp, cố gắng giữ mình trong 

tinh thần cầu nguyện. 

Không cần cầu nguyện dài. Làm vậy, chỉ khiến cho hội chúng mất tinh thần cầu 

nguyện. Cầu nguyện ngắn nhiều lần, xen vào những phần khác của cuộc thờ 

phƣợng, còn tốt hơn. 



Nhiều bài thánh ca chính là lời cầu nguyện, và là lời cầu nguyện hữu hiệu hơn hết. 

Ta có thể nghĩ rằng một bài thánh ca cầu nguyện nhẹ nhàng biểu lộ đƣợc sự cầu 

nguyện của hội chúng. 

Khi cầu nguyện, ông Mục sƣ chẳng bao giờ nên "tán rộng" bài thánh ca vừa mới 

hát; làm vậy, dƣờng nhƣ ông đã cạn hết ý tƣởng rồi. Cũng không nên cầu nguyện 

dƣờng nhƣ nấp sau Đức Chúa Trời mà giảng cho hội chúng. 

Phải dâng lời cầu nguyện với tinh thần khiêm cung nài xin. Chúng tôi từng nghe 

nhiều ngƣời cầu nguyện văn hoa, không có tinh thần khiêm cung, song với một 

giọng chỉ huy. -- không phải là cầu nguyện, mà giống nhƣ mạng lịnh của viên 

tƣớng lãnh bảo Đức Chúa Trời phải tiến đánh chỗ nào. 

Đọc lời cầu nguyện hay ứng khẩu cầu nguyện, thì không quan hệ bao nhiêu. Chắc 

vậy, một lời cầu nguyện tốt, đọc hay còn quý giá hơn lời cầu nguyện của Mục sƣ 

không sẵn sàng, dƣờng nhƣ còn tự hỏi phải nói gì. 

Một giờ. -- Thỉnh thoảng những cuộc nhóm họp có tánh cách đặc biệt đòi hỏi nhiều 

thì giờ hơn. Song ở những buổi nhóm họp nhà thờ thƣờng xuyên, tại đó cùng một 

hội chúng nghe cùng một ông Truyền đạo hết tuần nầy tới tuần khác, hết năm nọ 

qua năm kia, thì một giờ là đủ rồi. Ta càng nên nghĩ là đủ rồi, vì nhiều ngƣời trong 

cùng một hội chúng ấy còn dự những buổi nhóm họp khác trong cùng một ngày. 

20 phút cho hội chúng hát thánh ca, 20 phút cho bài giảng, và 20 phút để cầu 

nguyện, dâng tiền, báo cáo, v.v... 

Nếu mỗi một khoảng trong cuộc nhóm họp đã đƣợc sửa soạn trọn vẹn, nếu đã loại 

bỏ hết những việc lãng phí thì giờ, những lời vô ích và những đặc điểm vô giá trị, 

nếu sự hát thánh ca và dạy Kinh Thánh đƣợc dành cho địa vị xứng đáng, thì cuộc 

nhóm họp sẽ tốt đẹp, hữu ích, sẽ là một giờ quý báu trong đời sống của tín hữu. 

* * * 

Cuộc Nhóm Họp Thờ Phƣợng Sáng Chúa Nhật Tại Nhà Thờ (2) 

Âm Nhạc  

Sau sự giảng dạy Kinh Thánh, hội chúng hát thánh ca là Đặc Điểm Tốt Nhứt của 

cuộc nhóm họp thờ phƣợng, là phƣơng pháp hữu hiệu nhứt để rao giảng Tin Lành. 

Nhà thờ có hát nhiều thánh ca bao giờ cũng đông ngƣời nhóm họp. Ngƣời ta ƣa 

nghe hát. Phải có một nhà thờ Vang Tiếng Hát Thánh Ca và một tòa giảng Chuyên 

Dạy Dỗ.  

Môi-se đã hát, -- vừa hát, vừa dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên. Mi-ri-am đã hát. Đê-bô-ra 

và Ba-lác đã hát. Đa-vít đã hát và trứ tác nhiều Thi Thiên để dân chúng hát. Đức 

Chúa Jêsus và các sứ đồ đã hát. Phao-lô và Si-la đã hát. Các thiên sứ cũng hát. 

Trên trời, Ai Nấy Sẽ Hát.  

Sức mạnh của sự ca hát bình dân. -- Chính là nhờ dân chúng hát các bản thánh ca 

của Luther mà lời giảng của ông đã truyền đến Trung Âu, làm cho thế giới lay 

chuyển mà có cuộc Cải chánh. Sự hát thánh ca đã đem lại cuộc Phục hƣng xứ 

Galles. Có bao giờ có một cuộc phục hƣng nào mà lại không có hát thánh ca 



chăng? Ngày nay, phƣơng pháp tốt nhứt để thanh niên hóa các chi hội đã chết rồi 

chính là Hát Thánh Ca để kêu nó sống lại. 

Hội chúng phải hát thánh ca nhiều hơn. -- Nếu tiếng hát hiếm, thì chính là khuyết 

điểm lớn nhứt trong cuộc nhóm họp thờ phƣợng trung bình sáng Chúa nhật ở nhà 

thờ. Sự hát thánh ca đáng phải tăng lên Gấp Mƣời Lần. Không có thì giờ hát sao? 

Nầy, hãy rút ngắn bài giảng, hãy bỏ bớt sự phô trƣơng ban hát riêng, để có thì giờ 

cho hội chúng hát. Không thể thay thế thì giờ hội chúng hát bằng cách báo cáo một 

giờ hát đặc biệt mà hầu hết tín hữu không dự đƣợc. Sự Hát Của Hội Chúng phải có 

một địa vị xứng đáng trong cuộc nhóm họp thờ phƣợng thƣờng xuyên sáng Chúa 

nhật ở nhà thờ; ta chẳng nên loại bỏ nó vì cớ một ban hát hiếu thắng hoặc một bài 

giảng dài dòng. Sự hát của hội chúng đáng chiếm Một Phần Ba hoặc Một Nữa thì 

giờ nhóm họp. 

Hát luôn một lúc thì tốt hơn thì giờ hát luôn luôn bị gián đoạn vì lời phê bình của 

ngƣời điều khiển, hoặc vì đọc một khúc thánh ca, hoặc vì những phần khác của 

cuộc lễ xen vào quá sớm. Làm vậy, sẽ mất hết hiệu lực. Suốt 20 phút hoặc nữa giờ, 

chỉ hát thôi, để lời hát có đủ thì giờ in vào tâm trí ngƣời ta. Giáo hữu ƣa hát bội 

phần hơn ƣa ngƣời điều khiển nói giễu cợt. Cái đáng kể là Hát, chớ không phải là 

ngƣời điều khiển luôn luôn Nói Xen Vào.  

Hãy thƣờng hát lại cùng một bài thánh ca. -- Có thƣờng hát luôn, thì giáo hữu mới 

quen bài thánh ca ấy. Chúng ta yêu mến những bài thánh ca mà mình quen biết, và 

chúng ta không hề chán những bài thánh ca mà mình yêu mến. Hãy hát những bài 

thánh ca cũ, hãy hát đi hát lại mãi. Chi hội nào làm nhƣ vậy, thì không cần phải nài 

xin giáo hữu đi đến nhà thờ, vì họ không thể nào lìa khỏi nhà thờ đƣợc. 

Hãy học thuộc lòng các bài thánh ca. -- Phải dạy cho hội chúng học thuộc lòng các 

bài thánh ca mà họ thƣờng hay hát, -- ít ra cũng thuộc lòng một vài câu của các bài 

ấy. Nhƣ vậy, họ sẽ hát hay hơn, sẽ cảm thấy sâu xa hơn tinh thần và sức mạnh của 

bài mình hát. Nhờ đó, cuộc nhóm họp thờ phƣợng sẽ có sức mạnh linh động.  

Ngƣời điều khiển cuộc hát. -- Trong các nhà thờ, hội chúng thƣờng hát rất ít, nên 

không có cử ai điều khiển một, hai câu của một, hai bài thánh ca mà Mục sƣ xin 

hát. Kết quả, sự hát của hội chúng, là phần của cuộc thờ phƣợng mà giáo hữu ƣa 

thích nhất, và là phƣơng pháp chánh yếu để Hội Thánh tỏ lòng ngợi khen Đức 

Chúa Trời, thƣờng lại chỉ là một cách khôi hài. 

Mỗi hội chúng cần phải có một Ngƣời Điều Khiển cuộc hát. Không Phải ngƣời bắt 

chƣớc trò hề dại dột của một giới Truyền đạo thạnh hành chuyên hát các bài thánh 

ca phục hƣng, -- giới Truyền đạo nầy coi phần lớn cuộc thờ phƣợng nhƣ cơ hội 

phô trƣơng dại dột và nói giễu cợt, nhƣ lúc chỉnh điệu cho chính mình họ đơn ca. 

Trái lại, phải là một ngƣời Tin ở Hiệu Lực Do Hội Chúng Hát Thánh Ca. Có thể là 

một ngƣời điều khiển cuộc hát, mà vẫn giữ đƣợc phẩm cách và đoan trang của 

ngƣời giảng dạy. 

Ban hợp ca. -- Không ai lƣờng hết giá trị của một ban hát tài giỏi đối với cuộc 



nhóm họp thờ phƣợng. Nhƣng phải tùy ở họ hát gì. Biết bao lần chúng ta nghe ban 

hợp ca hát mà chẳng gia tăng giá trị Đạo Đức của cuộc nhóm họp thờ phƣợng chút 

nào! 

Nhƣng dầu ban hợp ca hát tuyệt diệu đi nữa, cũng nên để hội chúng hát hơn là để 

họ ngồi nghe hát mãi. 

Tại Sao Không Biến Cả Hội Chúng Thành Một Ban Hợp Ca? Nếu có ngƣời điều 

khiển thích ứng, thì tiếng hát của hội chúng đông đảo có thể vang lừng nhƣ biển 

dậy, khiến cho thiên sứ trên trời phải cũng cúi xuống và lắng tai nghe. 

* * * 

Cuộc Nhóm Họp Thờ Phƣợng Sáng Chúa Nhật Tại Nhà Thờ (3) 

GIẢNG  

Giảng là chức vụ quan trọng hơn hết trong Hội Thánh. Không bao giờ có gì thay 

thế đƣợc lời giảng, vì là môi giới chánh yếu để truyền bá Tin Lành Đấng Christ. 

Nhƣng giảng phải là Dạy, chớ chẳng phải nói rỗng tuếch. Tòa Giảng Là Môi Giới 

Dạy Dỗ của Hội Thánh. Nói cách bình dân, thì "giảng" nhiều quá, mà "dạy" thì 

không đủ. 

Bài giảng theo câu gốc. -- Nói bóng, nói ẩn ý, tìm đề mục kỳ lạ cho một câu Kinh 

Thánh hoặc một phần câu Kinh Thánh, lặp đi lặp lại mãi, đi loanh quanh nó, lớn 

tiếng thay đổi từ ngữ của nó, dùng nó nhƣ "nhãn hiệu đúng Kinh Thánh" dán trên 

những ý tƣởng riêng của ông Truyền dạo đối với chân lý Đấng Christ, -- đó là loại 

bài giảng thạnh hành trong các nhà thờ của chúng ta. Giáo hữu chung thân ngồi 

dƣới sự giảng dạy nhƣ vậy, nên vẫn dốt đặc Kinh Thánh. Nhiều khi chúng ta tự hỏi 

có phải các ông Truyền đạo cho rằng cử tọa hoàn toàn không có trí khôn chăng? 

Bài giảng giải thích là một phƣơng thức hoặc kỹ thuật rao truyền chân lý của Lời 

Đức Chúa Trời có giá trị bội phần hơn kỹ thuật bài giảng theo câu gốc. Đề mục của 

bài giảng giải thích thƣờng là một phần Kinh Thánh có giá trị, một đoạn, một phần 

đoạn, hoặc mấy đoạn, hoặc một sách, hoặc một phần sách; bài giảng nầy nêu lên 

những thực sự và bài học chánh yếu trong đoạn sách đã lựa chọn. Đó mới thật là 

giảng. Ít ra, nó cũng có vẻ hiến cho Lời Đức Chúa Trời một địa vị ƣu thế. 

Một Mục sƣ đã từng nghe Spurgeon, Beecher, Phillips Brooks, Joseph Parker, và 

hết các vị Truyền đạo trứ danh của thế hệ trƣớc; có lần ông nói với tôi rằng bài 

giảng có quyền phép hơn hết mà ông đƣợc nghe trong đời mình là của Alexander 

Whyte, nhà Truyền đạo trứ danh của xứ Tô-cách-lan. Trong bài giảng ấy, ông chỉ 

đọc thơ Phi-líp, và thỉnh thoảng thêm lời bình luận. Đó là một bài học quí báu biết 

bao cho các ông Truyền đạo ngày nay! Nhƣng ông Truyền đạo nào ngày nay dám 

thử làm nhƣ vậy, thì hãy để rất nhiều thì giờ sửa soạn trƣớc đã. 

Một bài giảng hay nhất mà tôi từng đƣợc nghe đã lấy ở một đoạn thơ Ê-phê-sô. Về 

sau, ông Mục sƣ giảng bài ấy tỏ cho tôi biết rằng khi soạn bài, ông đã đọc đoạn 

sách đó Trên Một Trăm Lần, nghiên cứu những ý tƣởng trọng yếu của nó, rồi viết 

ra, sắp đặt đi, sắp đặt lại, tóm tắt, viết lại cho nó có hình thức chung kết, sẵn sàng 



giảng ra. Cử tọa của ông thỏa mãn, nào có lạ gì. 

Buổi thờ phƣợng sáng Chúa nhật là một lớp Kinh Thánh đông đúc. -- Tại sao 

không có nhƣ vậy? Há có thể làm gì tốt hơn? nếu ông Mục sƣ có một hội chúng 

gồm toàn những ngƣời chuyên cần đọc Kinh Thánh nhƣ trên kia đã nói, nếu hội 

chúng có một ông Mục sƣ hợp tác với họ trong các bài giảng của ông bằng cách 

lấy lòng từ ái dạy Lời Đức Chúa Trời đang khi họ đọc, thì phƣớc biết bao nhiêu! 

20 phút! Thỉnh thoảng có những cơ hội đặc biệt, ta có thể giảng bài dài hơn. Song 

trong các buổi nhóm họp thƣờng xuyên ở nhà thờ, là nơi phần nhiều cùng một đám 

ngƣời họp lại để nghe cùng một ông Truyền đạo hết tuần nầy qua tuần khác, tháng 

nọ qua tháng kia, năm nầy tới năm khác, thì bài giảng 20 phút là đủ dài rồi. 

Dùng quá nhiều sức trên tòa giảng. -- Nhiều ngƣời không soạn kỹ bài giảng, nên 

phải cố gắng để nhấn thật mạnh, nào kêu la, nào đập bàn, nào nhảy lên, nào xoay 

tròn, nào nói hung hăng, nào vẫy tay, nào huơ tay trên không khí, dƣờng nhƣ trong 

một trận đấu quyền Anh. Không cần phải làm nhƣ vậy. Tinh thần khiêm nhƣờng, 

giản dị xứng hợp với ông Truyền đạo bội phần hơn tinh thần hung hăng, mạt sát. 

Làm điệu bộ chừng nào cũng không bù đắp đƣợc sự thiếu Ý Tƣởng.  

Viết cả bài giảng. -- Nếu Mục sƣ không thể tập "nói mà không luôn luôn dừng lại, 

nếu ông ngập ngừng và lặp lại luôn, thì tốt hơn là ông viết bài giảng ra mà đọc. 

Nếu bài giảng viết khéo và đọc hay, thì cũng có thể có sức mạnh nhƣ một bài giảng 

ứng khẩu. Ta sẽ ngạc nhiên vì thấy nếu bài giảng đƣợc xem đi xem lại, viết đi viết 

lại nhiều lần, thì biết bao lời có thể tóm tắt rất ngắn! 

 


