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CHỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC DÙNG CHO CÁC SÁCH TRONG KINH THÁNH
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Phục Truyền Luật Lệ Ký
Phục Ký thuật ban đầu
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Các Quan Xét Quan
Lịch sử quốc gia
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Lịch sử quốc gia
II Sa-mu-ên
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Lịch sử quốc gia
I Các Vua
I Vua
Lịch sử quốc gia
II Các Vua
II Vua
Lịch sử quốc gia
I Sử Ký
I Sử
Lịch sử quốc gia
II Sử Ký
II Sử
Lịch sử quốc gia
E-xơ-ra
Era
Lịch sử quốc gia
Nê-hê-mi
Nê
Lịch sử quốc gia
Ê-xơ-tê
Êtê
Lịch sử quốc gia
Gióp
Gióp
Văn chương khôn ngoan
Thi Thiên
Thi 5 cuốn sáchVăn chương khôn ngoan
Châm Ngôn
Châm
Văn chương khôn ngoan
Truyền đạo
Truyền
Văn chương khôn ngoan
Nhã Ca
Nhã
Văn chương khôn ngoan
Ê-sai
Êsai
Tiên Tri Cựu Ước
Giê-rê-mi
Giê
Tiên Tri Cựu Ước
Ca Thương
Ca
Tiên Tri Cựu Ước
Ê-xê-chi-ên
Êxê
Tiên Tri Cựu Ước
Đa-ni-ên
Đa
Tiên Tri Cựu Ước
Ô-sê
Ôsê
Tiên Tri Cựu Ước
Giô-ên
Giôên
Tiên Tri Cựu Ước
A-mốt
Amốt
Tiên Tri Cựu Ước
Áp-đia
Ápđia
Tiên Tri Cựu Ước
Giô-na
Giôna
Tiên Tri Cựu Ước
Mi-chê
Mi
Tiên Tri Cựu Ước
Na-hum
Na
Tiên Tri Cựu Ước
Ha-ba-cúc
Ha
Tiên Tri Cựu Ước
Sô-phô-ni
Sô
Tiên Tri Cựu Ước
A-ghê
Aghê
Tiên Tri Cựu Ước
Xa-cha-ri
Xa
Tiên Tri Cựu Ước
Ma-la-chi
Mal
Tiên Tri Cựu Ước
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tân Ước (T.U)
Sách & Chữ viết tắt
Thể loại
Ma-thi-ơ
Mat
Phúc Âm về Chúa Giê-xu
Mác
Mác
Phúc Âm về Chúa Giê-xu
âm Âm về Chúa Giê-xu
Lu-ca
Lu PhúcPhúc
Giăng
Gi
Phúc Âm về Chúa Giê-xu
Công vụ các sứ đồ Công Công vụ các sứ đồ
Rô-ma
Rô
Thư tín
I Cô-rinh-tô
I Cô
Thư tín
II Cô-rinh-tô
II Cô Thư tín
Ga-la-ti
Ga
Thư tín
Ê-phê-sô
Êph
Thư tín
Phi-líp
Phil
Thư tín
Cô-lô-se
Côl
Thư tín
I Tê-sa-lô-ni-ca I Tê
Thư tín
II Tê-sa-lô-ni-ca II Tê Thư tín
I Ti-mô-thê
I Ti
Thư cá nhân
II Ti-mô-thê
II Ti
Thư cá nhân
Tít
Tít
Thư cá nhân
Phi-lê-môn
Phlm Thư cá nhân
Hê-bơ-rơ
Hê
Thư tín
Gia-cơ
Gia
Thư tín
I Phi-e-rơ
I Phi Thư tín
II Phi-e-rơ
II Phi Thư tín
I Giăng
I Gi
Thư tín
II Giăng
II Gi
Thư tín
III Giăng
III Gi Thư cá nhân
Giu-đe
Giu
Thư tín
Khải huyền
Khải Tiên tri Tân Ước

Ký thuật ban đầu – Đây là những ký thuật cho đến thời của Môi-se, bao gồm các tộc trưởng và Luật Pháp Do Thái.
Lịch sử quốc gia – Đây là những sự kiện từ Giô-suê, Các quan xét, các vua, sự lưu đày và trở về xứ Giu-đê.
Văn chương khôn ngoan – Đây là những tác phẩm về ý nghĩa cuộc sống, sự chịu khổ, sống tốt, tình yêu, các bài ca và những sự cầu nguyện
Tiên Tri Cựu Ước – Đây là những tác phẩm của các nhà tiên tri trong thời Cựu Ước
Phúc Âm về Chúa Giê-xu – Đây là những sự ký thuật về cuộc đời, chức vụ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu Christ
Công vụ của các sứ đồ – Đây là sự ký thuật về những công việc của các sứ đồ từ lúc Chúa Giê-xu thăng thiên cho đến lúc Phao-lô bị bỏ tù.
Thư tín – Đây là những lá thư khuyên bảo được gửi cho nhiều nhóm môn đồ Cơ Đốc khác nhau.
Thư cá nhân – Đây là những lá thư khuyên bảo được gửi đến cho những lãnh đạo Cơ Đốc cụ thể
Tiên tri Tân Ước – sự mặc khải từ Đức Chúa Trời đến Chúa Giê-xu Christ được ban ra qua lời tiên tri và biểu tượng
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GIẢI THÍCH VỀ CÁC MỤC
+

Các tên được gạch dưới và in đậm lần đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện tóm tắt và đôi khi được kèm theo dấu ngoặc đơn giống
như thế này: Áp-ra-ham (cha của nhiều dân tộc)

+

Các lời tiên tri đều trong phông chữ màu đỏ đậm in nghiêng như thế này: Dân A-si-ri sẽ bị giết bằng một thanh gươm không
phải của con người, và sự ứng nghiệm sẽ có phông chữ màu đỏ in nghiêng như thế này: Dân A-si-ri tấn công Giu-đa và một
thiên sứ đã giết 185.000 người.

+

Các lời tiên tri về Đấng Mê-si được viết bằng phông chữ màu đỏ đậm in nghiêng và gạch dưới như sau: Vị Vua khiêm cung của
Si-ôn sẽ đến trên một con lừa, và sự ứng nghiệm được viết bằng phông chữ màu đỏ in nghiêng gạch dưới như thế này: Chúa
Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trên một con lừa.

+

Các giao ước được viết trong phông chữ màu tím in đậm và gạch dưới như thế này: Các giao ước của Giu-đa tại Đền thờ để tìm
kiếm Đức Giê-hô-va.

+

Các bước ngoặc quan trọng và các khái niệm chìa khóa được viết trong phông màu tím in đậm (đôi khi được gạch dưới để nhấn
mạnh) như sau: Nhưng sau đó Y-sơ-ra-ên bắt đầu tha cho dân Ca-na-an và bắt họ làm nô lệ.

+

Các vua của Giu-đa được giới thiệu trong phông chữ màu xanh dương như thế này: Giô-tham, con trai của Ô-xia, lên làm vua
của Giu-đa vào năm 25 tuổi và trị vì 16 năm. ‘Ông sống sung túc và tìm được sức mạnh trong việc kiên định vâng lời Chúa.

+

Các vua của Y-sơ-ra-ên được giới thiệu trong phông chữ màu xanh lá như sau: A-háp, con trai của Ôm-ri, làm vua Y-sơ-ra-ên
và cai trị 22 năm. ‘Ông công khai làm điều gian ác hơn bất kỳ người nào khác và ông đã đưa các hình tượng mới vào’.

+

Sự xung đột ngày càng gia tăng giữa Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái được viết trong phông chữ màu nâu như
sau: Người Pha-ri-si đuổi các tín hữu ra khỏi nhà hội.

+

Các giai đoạn đặc biệt của Tân Ước như Chức vụ tuyệt vời của Chúa Giê-xu ở Ga-li-lê, Ngày Lễ Vượt Qua của sự đóng đinh và
ba chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô cũng được đánh dấu trong màu xanh dương và xanh lá.

+

Tóm tắt các chương hay sách của Kinh Thánh được nêu bật trong các khung màu nâu vàng có viền đôi bên ngoài như dưới đây:

331 Lá thư thứ ba của Giăng (Lòng hiếu khách) Gai-út và Đê-mê-triu giúp các môn đồ khác không giống như Đi-ô-trép.
Đường dẫn đến các trang web được ghi trong các khung màu xanh dương
như thế này: (cập nhật các phiên bản pdf mới nhất được đăng trên
http://2008biblebrief.com/)

+

Các sự việc quan trọng được tóm tắt trong các khung màu xám như thế
này:

+

Các sự dạy dỗ chìa khóa của Kinh Thánh được nêu bật trong các khung
màu vàng như thế này:

http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm
Đường dẫn – Giê-hô-va là Danh xưng cá nhân của
Đức Chúa Trời Đường dẫn – Giê-hô-va là Danh
xưng cá nhân của Đức Chúa Trời

Tuổi thọ của con người (Sáng 3, 5 & Thi 90)
Sau Ê-đen, tuổi thọ kéo dài khoảng 1000 năm
cho đến thời của Nô-ê, và dần dần giảm xuống
đến thời của Môi-se còn khoảng 100 năm.

Báp-tem của Cơ Đốc nhân (I Phi-e-rơ
3, Ma-thi-ơ 28, Công vụ 16)
Hãy trình diện chính mình trước Chúa bằng
lương tâm thanh sạch qua sự sống lại của Chúa
Giê-xu.

+

Khoảng thời gian từ năm 1050 T.C đến năm 100 S.C với sự chính xác của khoảng +/- một thập kỷ hoặc hơn. Các năm của một
người như vua, nhà tiên tri, sứ đồ chẳng hạn đều được ghi số theo khung thời gian của họ. Một số vua được huấn luyện như
người đồng trị vì với cha mình trước khi họ tiếp quản, và Kinh Thánh có thể liệt kê năm họ trị vì từ một trong hai thời điểm bắt
đầu đó. Các khung có dòng kẻ mỏng trong Tân Ước cho thấy các giai đoạn ngắn hơn được bao gồm trong các dòng thời gian.

+

Các nguồn tham khảo chương của Kinh Thánh được trình bày ở cuối mỗi đoạn văn và trong các biểu đồ trong Phần Cựu và Tân
Ước (II và III)

+

Hướng Bắc luôn là hướng phía trên của tất cả các bản đồ.

4

GIỚI THIỆU
Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đều được bắt đầu và kết thúc trong vùng đất lạ thường Thổ Nhĩ Kỳ. Chính
tại một thành phố cổ đại Cha-ran thuộc Thổ Nhĩ Kỳ mà ban đầu Chúa đã phán với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ khiến dòng dõi
ông trở thành một dân lớn để chúc phước cho mọi dân tộc trên đất (Sáng 12), lời hứa được gọi là Tin Lành (Phúc Âm) trong
Tân Ước ở Ga-la-ti 3:8. Cũng chính tại một thành phố An-ti-ốt cổ phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, gần Sy-ri, là nơi lần đầu tiên
các môn đồ của Chúa Giê-xu được gọi là “Cơ Đốc nhân” (Công vụ 11). Sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô trong 2 năm tại trường
Ti-ra-nu đã thành lập một cộng đồng Cơ Đốc xuất sắc xuyên suốt miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ thời xưa (Công vụ 19), và chính
cộng đồng này là nơi Chúa Giê-xu đã đề cập đến trong lần hiện ra cuối cùng của Ngài trong Tân Ước sau sự phục sinh (Khải
huyền 2-3). Cũng chính từ thành phố Ê-phê-sô cổ đại của Thổ Nhĩ Kỳ mà sứ đồ Giăng đã viết quyển sách cuối cùng của Kinh
Thánh, sách Tin Lành Giăng, trong lúc dẫn dắt các môn đồ ở đó, là nơi mà những người nổi tiếng khác trong Kinh Thánh
cũng từng sống bao gồm Ti-mô-thê, A-pô-lô, A-qui-la và Bê-rít-sin. Do đó, thật là một đặc ân để phát hành ấn bản này trong
lúc quay trở lại Istanbul một lần nữa để đi tham quan nhiều điều quý báu lạ kỳ mà Thổ Nhĩ Kỳ dành tặng.
Ấn bản Tổng quan Kinh Thánh 2008 này bao gồm một bố cục ở trang 82 sẽ giúp ích cho các phần trình bày, các trình
chiếu PowerPoint sử dụng cho máy chiếu được cung cấp miễn phí tại http://2008biblebrief.com/.
Định dạng của ấn bản này mở rộng phiên bản gốc bằng những dòng thời gian, bản đồ, biểu đồ, tham khảo và đường dẫn thêm
vào khiến nó dễ đọc hơn, và với những đặc điểm như một phần trong một đặc tính độc nhất của Kinh Thánh.
Mục đích của sách này là để trình bày Kinh Thánh trong hình thức ngắn gọn có thể nhanh chóng được các đọc giả thông
thường nắm bắt. Tuy nhiên, để làm điều này, tài liệu được cô đọng lại đến mức thường chỉ có một câu tóm tắt một chuyện
Kinh Thánh có những chiều sâu thuộc linh thậm chí không được đề cập ở đây. Đó là nơi mà các phần tham khảo mở rộng
ở cuối mỗi đoạn văn và trên các biểu đồ đều quan trọng hơn là phần dàn ý cung cấp ở đây. Tuy nhiên, điều đạt được là
một cái nhìn tổng quát và sự nắm bắt về các mối quan hệ dễ bị bỏ qua. Các sự kiện chảy theo thứ tự niên đại cùng với các lời
tiên tri, giao ước, các ý chính và các giai đoạn đặc biệt được nêu bật để hỗ trợ cho sự hiểu biết.
Các sách trong Kinh Thánh được sắp xếp theo thể loại trong cả Cựu Ước và Tân Ước, như được trình bày trong trang 3, vì
thế sẽ là thách thức để nhận ra cách chúng khớp với nhau khi đọc Kinh Thánh liền một mạch. Đó là chỗ mà quyển sách này
có thể giúp cho bạn một sự hiểu biết tốt hơn về bối cảnh lịch sử và địa lý của chúng.
Quyển Tổng quan Kinh Thánh 2008 sử dụng danh xưng Đức Giê-hô-va để mô tả danh xưng cá nhân của Đức Chúa Trời
trong bất kỳ chỗ nào nó được tìm thấy trong Kinh Thánh, đi theo hình thức tiếng Anh truyền thống. Một số Kinh Thánh tiếng
Anh mô tả danh này như Yahweh, chuyển ngữ từ Hê-bơ-rơ giống như việc nêu danh của Chúa Giê-xu như là Yeshua, hoặc
họ thay thế CHÚA hoặc ĐỨC CHÚA TRỜI (tất cả đều viết hoa để phân biệt với các danh xưng của Chúa hay Đức Chúa
Trời), hoặc sử dụng sự kết hợp các dạng này. Danh thánh này được dịch là “Ta là Đấng Ta Là” và dường như để nhấn mạnh
rằng Đức Giê-hô-va là Đấng tự hữu và khiến cho mọi vật khác hiện hữu qua sự sáng tạo, thần hựu và việc tiên tri.
Chúng tôi mong rằng quyển sách này và các đường dẫn của nó sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu cá nhân hay khi lắng nghe các
bản thu âm của Kinh Thánh. Dàn ý trong trang 82 gợi ý cách đưa ra sự trình bày tóm lược trong 4 tiếng bao gồm các ý chính
trong màu xanh dương, cũng được xác định bởi các số đoạn và các khung in nghiêng, đậm và gạch dưới trong bản Giản
lược. Một kỳ học theo nhóm 13 tuần trước tiên có thể bao gồm phần Đánh Giá Đúng Đặc Tính Độc Nhất Của Kinh Thánh và
Biểu đồ đồng hồ cát, rồi sau đó dùng 12 tuần còn lại để bắt đầu trong những phần của Cựu Ước và Tân Ước trong các khung
đánh dấu màu đen đậm với các con số màu trắng để hoàn thành phần ôn lại toàn bộ Kinh Thánh.
Việc cập nhật các đường dẫn ở đây thường được đăng tải định kỳ trong bản pdf mới nhất cùng với các dữ liệu PowerPoint
cho việc trình chiếu trong lớp học, bao gồm các biểu đồ và bản đồ từ quyển Tổng quan Kinh Thánh 2008, và có thể được tải
xuống miễn phí từ trang web: http://2008biblebrief.com/. Chúng tôi mong rằng quyển Tổng quan Kinh Thánh 2008 sẽ là một
phước hạnh và rất vui lòng tiếp nhận những góp ý của bạn gửi đến địa chỉ mail của chúng tôi: biblebrief@sbcglobal.net
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I. ĐÁNH GIÁ ĐÚNG ĐẶC TÍNH ĐỘC NHẤT CỦA KINH THÁNH
Kinh Thánh trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng và cần thiết với chân giá trị và giá trị của con người, cũng như mở ra cho
chúng ta một mối quan hệ với chính Đức Chúa Trời mà nó ảnh hưởng cả định mệnh đời đời của chúng ta. Điều này chưa
từng cần thiết như ngày nay với những hậu quả đề cao công nghệ ngày càng phát triển giữa một ý thức phổ biến của sự xa
lánh và tuyệt vọng bởi cái nhìn về cuộc sống vì không có nguyên nhân thông minh, không có đạo đức nào hơn việc tư lợi,
không có ý nghĩa cho việc tồn tại và không có hy vọng lâu dài. Nhưng chúng ta có thể tin vào những câu trả lời và lời hứa tìm
thấy trong Kinh Thánh? (b)
Từ thời xa xưa, Kinh Thánh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử của thế giới và nó vẫn tiếp tục như thế. Thực tế,
Kinh Thánh quan trọng đến nỗi một số người gièm pha Kinh Thánh cũng thừa nhận rằng tất cả những người có hiểu biết đều
quen thuộc với nó. Số lượng bản sao chép đã từng có và tiếp tục được phát hành và phân phối là con số gây choáng váng,
cũng như số lượng về ngôn ngữ và tiếng địa phương mà Kinh Thánh được dịch ra. Thậm chí một số ngôn ngữ lần đầu được
đưa vào dưới dạng văn bản để Kinh Thánh có thể được cung cấp cho những người nói tiếng địa phương.

Những lời tuyên bố khác thường
Người ta nói rằng các tuyên bố khác thường đòi hỏi bằng chứng khác thường, và chắc chắn Kinh Thánh đưa ra một số lời
tuyên bố rất khác thường. Ví dụ, Kinh Thánh tuyên bố rằng nó được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời và trong những trang đó,
Chúa Giê-xu Christ tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời. Không có người lãnh đạo nào khác trên thế giới này từng tuyên bố
Ngôi Lời của Đức Chúa Trời có từ trước nhập thể trong thân xác con người và chứng minh lời tuyên bố đó bằng việc làm ứng
nghiệm vô số lời tiên tri đã được nói trước hàng trăm năm, sống một cuộc đời đầy phép lạ và không hề phạm tội, và nói trước
về sự sống lại của chính mình sau cái chết là điều sau đó đã được ứng nghiệm. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một vài bằng
chứng ấy.
Kinh Thánh là một thư viện chứa nhiều sách được viết bởi nhiều người, từ các vị vua, học giả cho đến những người làm nông
và đánh cá, và được viết trong một giai đoạn hơn bảy trăm năm. Phần sớm nhất được gọi là Cựu Ước được gìn giữ trong tay
của những người Do Thái khi Tân Ước được viết bởi các Cơ Đốc nhân, vì thế không có sự thông đồng trong việc phát triển
hai phần này. Mỗi người trong nhóm này đều thừa nhận rằng chỉ một số sách được cảm thúc. Sử gia Do Thái Josephus đã nói
về điều này trong tác phẩm của mình có tựa là Against Apion, Quyển 1, chương 8, đã được viết vào khoảng năm 90 S.C như
sau:
“Vì chúng tôi (người Do Thái) không có nhiều sách giữa vòng chúng tôi, bất đồng và mâu thuẫn với nhau, như người Hy Lạp
có, nhưng chỉ có 22 sách, chứa đựng mọi sự ghi chép của thời xưa; được tin rằng đây là điều thiêng liêng; và năm sách đó là
của Môi-se, chứa đựng các luật pháp và truyền thống về nguồn gốc của con người cho đến việc ông qua đời… các nhà tiên tri
sau Môi-se đã viết xuống những điều được thực hiện trong thời của họ trong mười ba sách. Bốn sách còn lại chứa đựng các
bài thánh ca dâng lên Chúa, những lời giáo huấn về cách sống trong cuộc đời này.”
Những sách này tương ứng với Cựu Ước trong nhiều bản Kinh Thánh hiện đại, vì nhiều sách nhỏ hơn trước đây đã được gộp
lại trong những cuộn da phổ biến. Tình huống tương tự cho các sách Tân Ước được tìm thấy trong sự nhất trí của những danh
sách thời xưa như trong Mảnh Ghép Muratorian, được viết khoảng năm 170 S.C.
Chúng ta có thể bị sốc bởi những ký thuật trong Kinh Thánh về nhiều sự sa ngã nghiêm trọng thậm chí của một số nhân vật
trứ danh, không phải đề cập đến một quốc gia trọn vẹn. Tuy nhiên, tính ngay thật này cộng với những ngày tháng và tham
chiếu đến những con người, nơi chốn và sự kiện có thật được biết đến từ nhiều nguồn tư liệu khác trong thế giới thời xưa, là
bằng cớ cho lời chứng chân thật và chính xác của nó. Kinh Thánh xử lý với thực tế xù xì của bản chất tội lỗi con người mà
chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới có thể đem đến sự giải cứu với tư cách là Cứu Chúa và Vua vô tội của chúng ta. Nếu Kinh
Thánh đã bị thay đổi, bạn sẽ mong đợi nhiều vị vua và thầy tế lễ làm giảm những chi tiết đáng xấu hổ về họ, nhưng các sách
Tân Ước được viết bởi những người đương thời, và nhiều người tận mắt chứng kiến, đã có những quan niệm khác nhau giống
như điều bạn thường mong đợi từ những bản ký thuật xác thực.
Các sách Kinh Thánh đề cập đến những nhu cầu lịch sử cụ thể có thật, và chúng ta có thể cảm nhận những sự thay đổi trong
những tập tục xã hội qua nhiều thế kỷ trong các giá trị của những người có liên quan, nhưng không được nhìn chúng qua văn
hoá của chúng ta. Ví dụ, bạn thấy sự khác biệt giữa văn hoá xấu-hổ-và-vinh-dự trong xã hội bộ tộc của các tộc trưởng và các
quan xét tập chú vào vẻ ngoài tốt đẹp, và văn hoá nỗi-sợ-và-quyền-lực của các đế quốc trong thời các vua và lưu đày tập chú
vào việc cảm thấy tốt, với văn hoá có-tội-và-công-chính của Vương quốc Đức Chúa Trời tập chú vào việc làm điều tốt.
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Kinh Thánh là tác phẩm được bảo tồn gần như toàn bộ của thế giới cổ đại, với hơn 5000 bản thảo chỉ bằng tiếng Hy Lạp của
Tân Ước, và nhiều bản thảo trong các ngôn ngữ thời cổ đại khác. Có những phần của Tân Ước đề lùi ngày tháng trong vòng
vài thập kỷ của các bản nguyên gốc, toàn bộ các sách đề lùi ngày tháng trong
Đường link – các cuộn da Tân Ước cổ đại
khoảng một thế kỷ, và các bản sao chép của toàn bộ Tân Ước đề lùi ngày
Trang web này mô tả các bản thảo cổ đại của Tân
trong khoảng hai thế kỷ so với các tác phẩm nguyên gốc. Tân Ước hiện đại
Ước và một số tấm hình của một số bản thảo đó
được xem là 99% chính xác. (d)
được trưng bày trong các viện bảo tàng.
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

Bằng việc so sánh, chỉ có tổng cộng kết hợp của hơn 2000 bản thảo của Iliad
và Odyssey của Homer vào thế kỷ 9 T.C, Mahabharata tiếng Hindu trong thế kỷ 13 T.C được xem là chính xác 90%; và hơn
200 bản sao chép tồn tại của tác giả Demosthenes vào thế kỷ thứ 4 T.C được ghi niên hiệu từ thế kỷ thứ 12 S.C. Trong các tác
phẩm của Plato và thế kỷ thứ 5 T.C, Thucydides và Herodotus mỗi người đều có 8 bản thảo hoặc ít hơn từ thế kỷ thứ 10 S.C.
Tương tự, từ các thời của Tân Ước, chúng ta có Gallic Wars của Caesar, Lịch sử của Rome của Livy, với 20 bản thảo hoặc ít
hơn với mỗi bản và khoảng cách thời gian là từ 500 đến 1000 năm từ thời bản gốc.

Tính xác thực của lời tiên tri
Thật đáng chú ý, khoảng một phần tư Kinh Thánh liên quan đến các lời tiên tri
và sự ứng nghiệm, dao động từ các tác phẩm mang tính biểu tượng cho đến
những sự tiên đoán đơn giản. Một số sự tiên đoán có thể được dự đoán bởi
những người quan sát khôn ngoan, nhưng nhiều lời tiên đoán đó thật sự không
chắc sẽ xảy ra và chúng đã xảy ra. (e)

Đường link – Các cuộn Biển Chết
Các trang web này mô tả nhiều bản thảo của
Cựu Ước được tìm thấy trong bộ sưu tập ở
Biển Chết và cho thấy một số tấm hình được
trưng bày trong các viện bảo tàng.
http://virtualreligion.net/iho/dss.html
Đường link thứ hai cung cấp những tấm hình
chi tiết và các bản dịch của cuộn sách Ê-sai.
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

Các cuộn Biển Chết, được khám phá từ năm 1947 đến năm 1956, có hơn 900 văn bản được viết giữa năm 150 T.C và 70 S.C,
với 40% là những bản sao chép của Cựu Ước. Giữa vòng nhiều nguồn tư liệu khác, như bản Bảy Mươi bằng tiếng Hy Lạp
của Cựu Ước đã được dịch vào khoảng năm 200 T.C và được trích dẫn trong Tân Ước, chúng cho thấy rằng các lời tiên tri về
Chúa Giê-xu Christ đã được viết từ lâu trước khi chúng được ứng nghiệm. Chúng bao gồm 39 bản sao chép của Thi Thiên và
22 bản sao chép của sách Ê-sai, trong cả sách hay trong một số phần, được các môn đồ của Chúa Giê-xu áp dụng đối với sự
đóng đinh của Ngài như sau:
Thi Thiên 22: “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con? … Mọi người thấy con đều
nhạo cười, trề môi lắc đầu mà nói: ‘Nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó; vì Ngài hài lòng về
nó, hãy để Ngài giải thoát nó!’… Con bị đổ ra như nước, xương cốt con đều rã rời; trái tim con như sáp tan chảy trong mình
con. Miệng con khô như miếng gốm và lưỡi con dính nơi cổ họng; Chúa đặt con nằm trong bụi tro của sự chết. Vì
những lũ chó vây quanh con, một lũ hung ác vây phủ con; chúng đâm thủng tay và chân con. Con có thể đếm hết xương
cốt của con; chúng không ngớt nhìn chòng chọc vào con. Chúng chia nhau áo xống của con, bắt thăm để lấy áo choàng
của con… Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ rao truyền danh Chúa cho hậu thế, dòng dõi ấy sẽ công bố đức công
chính của Ngài; thuật lại cho thế hệ mai sau rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.”
Ê-sai 53: “Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che
mặt chẳng them xem, chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi
đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người
đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương; bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được
bình an và bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh… Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở
miệng… Người ta đã đặt mộ Người chung với kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu, dù Người không hề
làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau
khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; các ngày của Người sẽ dài thêm, và ý muốn
của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu.”
Ma-thi-ơ 27: “…Chúng lột áo điều ra, mặc áo của Ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá… Những kẻ đi qua
đều chế giễu, lắc đầu… Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài… Nó tin cậy Đức
Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó… Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu
lớn tiếng… Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?”
Mác14-15: “Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa Hội đồng và hỏi Đức Chúa Giê-xu: ‘Ngươi không trả lời gì về những cáo
buộc mà người khác nầy tố cáo ngươi sao?’ Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời… Tất cả đều kết án Ngài đáng
tội chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài… đấm Ngài, và nói ‘Hãy nói tiên tri đi!’ Các lính canh cũng túm lấy và
tát Ngài… Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần
nào.”
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Giăng 19-20: “Chúa Giê-xu nói ‘Ta khát’… Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giê-xu nói: ‘Mọi việc đã hoàn tất!’… trong
khu vườn đó có một ngôi mộ mới chưa chôn ai… họ an táng Đức Chúa Giê-xu tại đó… Thô-ma nói: ‘Nếu tôi không thấy
dấu đinh trong bàn tay Ngài.. thì tôi sẽ không tin’… Đức Chúa Giê-xu đến giữa họ và nói… Hãy xem bàn tay Ta… ‘Đừng
vô tín, nhưng hãy tin.’”
Một số lời tiên tri về Đấng Mê-si đề cập những vấn đề từ thời điểm viết sách nhưng gộp lại cùng với những lời tiên tri khác
để hình thành một bức tranh chi tiết đáng chú ý về cuộc đời của Chúa Giê-xu Christ, giống như những mảnh ghép nhiều màu
chính xác tạo thành một cửa sổ kính màu. Ma-thi-ơ 2:3-8 chép rằng các thầy tế lễ cả và các nhà thông thái của người Do Thái
thời xưa mong đợi Đấng Mê-si làm ứng nghiệm Mi-chê 5:2-4, và một người được mong đợi làm ứng nghiệm Ê-sai 53:7-8
như Công vụ 8:26-39 cho chúng ta biết.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang tranh chiến với các thế lực gian ác thuộc linh nhưng các thiên sứ chăm lo cho các nhu cầu
của chúng ta, vì thế chúng ta nhận thấy một số lời tiên tri về các sự kiện cách xa đều được viết giống như sự tương ứng với
chiến tranh mang tính chiến lược. Các cuộn da ở Biển Chết bao gồm 8 bản sao chép của sách Đa-ni-ên, gồm có lời tiên tri
này trong chương 9 câu 25-27 được Thiên sứ Gáp-ri-ên chuyển đến:
“Vậy ngươi hay biết và hiểu rằng: Từ khi lệnh phục hồi và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đấng Chịu Xức Dầu xuất
hiện, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và chiến hào, ngay trong thời
kỳ khó khăn. Sau sáu mươi hai tuần lễ ấy, Đấng Chịu Xức Dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ
lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh. Sự cuối cùng sẽ đến như nước lụt. Chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, cảnh
hoang tàn đã được ấn định. Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy,
hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt
cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá.”
Lời tiên tri này đã đưa ra nhiều sự tiên đoán về “Đấng Chịu Xức Dầu”, là thuật ngữ về ý nghĩa của chữ Đấng Christ và Đấng
Mê-si, cũng như về Giê-ru-sa-lem và Đền thờ. Đầu tiên, nó đề cập đến “tuần lễ” cho đến lúc Đấng Christ bị giết. Khoảng
năm 200 S.C, sử gia Cơ Đốc Julius Africanus đã bàn đến sự nhận thức thời xưa về sự đóng đinh của Đấng Christ từ lời tiên
tri này như được tìm thấy trong đường link dưới Các sự kiện xung quanh việc xét xử và đóng đinh của Chúa Giê-xu Christ.
Đây có thể là lý do các nhà thông thái Ba Tư tìm nơi giáng sinh của Chúa Giê-xu kể từ khi lời tiên tri này được nói gần Baby-lôn. Thứ hai, chính Chúa Giê-xu Christ đã đề cập và mở rộng lời tiên tri này như một dấu hiệu cảnh báo chạy khỏi thành
Giê-ru-sa-lem trước khi thành bị người La-mã hủy phá, mà nó đã ứng nghiệm không lâu sau sự chết của Ngài:
Ma-thi-ơ 24:15-16 và Lu-ca 21:20-22 là những lời của Đấng Christ về việc ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem: “Khi các con thấy
điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu) thì ai ở trong
miền Giu-đe hãy trốn lên núi… Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành
ấy sắp đến. Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành hãy đi ra ngoài; ai ở ngoài đồng, đừng trở vào
thành. Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.”
Đường link trong Những công việc về sau của các sứ đồ cho đến lúc Phi-e-rơ và Phao-lô tuận đạo đưa ra một bản ký thuật từ
sử gia Do Thái Josephus về Tướng lĩnh La Mã Cestius Gallus đã bao vây thành công Giê-ru-sa-lem và tấn công Đền thờ,
nhưng sau đó đã đột ngột rút lui gây thiệt hại cho chính ông. Đây chính là dấu hiệu Chúa Giê-xu đã bảo các môn đồ hãy tìm
như lời cảnh báo rời khỏi Giê-ru-sa-lem trước khi nó bị phá hủy, và lịch sử cho thấy rằng các Cơ Đốc Nhân đã chạy đến
thành Pella, thoát mạng khi 4 năm sau, Tướng Titus hoàn tất công việc đó.
Một ví dụ khác từ sách Ê-xê-chi-ên, mà có 6 bản sao chép giữa vòng những cuộn da ở Biển Chết. Nó chứa đựng lời tiên tri từ
thế kỷ thứ 6 T.C trong chương 26 câu 3-6:
“Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Ty-rơ! Nầy, Ta sẽ chống lại ngươi. Ta sẽ khiến nhiều nước chống lại ngươi như biển
nổi ba đào. Chúng sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ và triệt hạ các tháp của nó; Ta sẽ cào sạch bụi đất khiến nó
thành một tảng đá trọi. Nó sẽ trở thành một chỗ để ngươi ta phơi lưới giữa biển, vì chính Ta đã phán.’ Chúa Giê-hô-va
phán: ‘Nó sẽ làm chiến lợi phẩm cho các nước. Các con gái nó đang ở đồng ruộng sẽ bị giết bằng gươm và chúng sẽ biết rằng
Ta là Đức Giê-hô-va.’”
Hai thế kỷ sau khi người Ba-by-lôn tấn công vào phần đất liền của Ty-rơ, quân đội của Alexander Đại Đế đã hoàn thành cuộc
chinh chiến vào năm 332 T.C bằng cách ném những gạch vụn của nó xuống biển để tạo một con đường đắp cao để có thể
hành quân ngang qua và chinh phục phần đảo của thành. Qua nhiều thế kỷ, con đường đắp cao này đầy những trầm tích và
bây giờ nó rộng khoảng nửa dặm, và bãi biển cố định đã hình thành bây giờ hỗ trợ cho một cộng đồng đánh cá. Kinh Thánh
không nói điều gì giống như vậy về Si-đôn ở kế bên, mà hiện nay nó là thành phố lớn thứ ba của Lebanon.
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Khảo cổ học và các nguồn tư liệu cổ đại
Vì sự ký thuật của Kinh Thánh được xây dựng xung quanh những con người, nơi chốn và sự kiện lịch sử có thật, nên nó liên
tục được ngành khảo cổ hiện đại kiểm tra để xác minh, bắt đầu từ cuộc nghiên cứu nghiêm túc có hệ thống vào thế kỷ 19, và
luôn có những vấn đề và những thắc mắc không được giải đáp. Một trường hợp bao gồm vị vua Sargon đệ nhị trong A-sy-ri
cổ đại, là người được đề cập trong Kinh Thánh nhưng bị lịch sử bỏ quên. Tuy nhiên, những sự phê bình đã chấm dứt, khi
cung điện to lớn của Dur-Sharrukin được tìm thấy vào năm 1843 giữa đống đổ nát của thành Ni-ni-ve cổ đại, và các tượng
điêu khắc đầy ấn tượng của nó hiện đang được trưng bày trong các bảo tàng. Như điều Kinh Thánh cho chúng ta biết, ông là
một vị vua vĩ đại, cai trị từ năm 722 đến năm 705 T.C.
Một trường hợp khác liên quan đến quốc gia cổ đại của dân Hê-tít, là dân thường được đề cập trong Kinh Thánh. Họ cũng đã
biến mất, quyền lực và ảnh hưởng của họ được mô tả trong những ký thuật của Kinh Thánh thật sự gây rắc rối cho các nhà
khảo cổ là người thấy khó tin vào việc một dân tộc vĩ đại lại bị biến mất khỏi lịch sử. Nhưng vào năm 1906, thủ đô xưa của
họ đã được tìm thấy tại Bogazkoy, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với một tài liệu hoàng gia chứa đựng 10 ngàn bảng hình nêm mô tả họ
từng là một đế chế vĩ đại và vẻ vang.
Nhiều sự khác biệt được mong đợi hết lần này đến lần khác vì khảo cổ học là một sự tìm kiếm tự do về sự thật, và khi nó đảo
ngược để xác nhận Kinh Thánh, như điều thường xảy ra, nó là sự khẳng định chân thật về tính ngay thẳng của Kinh Thánh.
Sự dẫn chứng bằng tư liệu có thể được xác minh về con người, nơi chốn và thời gian được xem là quan trọng trong bằng cớ
hợp pháp và Kinh Thánh đã có được sự kính trọng thật sự của các nhà khảo cổ đã từng có những khám phá tuyệt vời giúp
chúng ta hiểu hơn, trân trọng và công nhận giá trị của Kinh Thánh nhiều hơn.
Các đường link dẫn đến những khám phá khảo cổ thú vị thậm chí mang theo một số sự ứng nghiệm tuyệt vời của lời tiên tri.
Một trong số đó là sự thất bại của Ba-by-lôn năm 539 T.C, là ngày chủ chốt mà các nhà khảo cổ dùng để hiểu biết lịch sử.
Các quốc gia cổ đại không dùng một hệ thống ngày tháng phổ biến nhưng thay vào đó, họ đề cập đến năm trị vì của vua của
mình khi nói đến các sự kiện, vì thế khảo cổ học phải phối hợp sự trị vì của các vua trong mỗi quốc gia.
Đường link trong Sự lưu đày của Giu-đa qua Ba-by-lôn đến sử gia cổ đại Hy Lạp Herodotus kể về sự sụp đổ đầy kinh ngạc
và bất ngờ của Ba-by-lôn đến vua Si-ru như được tiên tri hai thế kỷ trước đó trong Ê-sai đoạn 45-49. Những người Ba-by-lôn
sửa soạn kỹ càng đã không bao vây thành của họ một cách nghiêm túc cho đến khi Si-ru làm trệch hướng con sông của họ và
quân đội của ông đã đổ vào quá nhanh đến nổi cuộc chiến lan nhanh hơn sự báo hiệu, như được mô tả trong Đa-ni-ên đoạn 5.
Âm thanh của các ký thuật trong Kinh Thánh cũng rất khác so với những tượng đài to lớn mà các vua thời xưa dựng lên cho
vinh quang của riêng họ. Đường link trong Sự sống sót của Vương quốc Giu-đa và Cuộc lưu đày của dân Y-sơ-ra-ên sang Asy-ri cho đến sự ký thuật của chính vua Sennacherib về cuộc chiến của ông chống lại Y-sơ-ra-ên, trong cuộc chiến đó có một
thiên sứ đã đánh bại đạo quân của ông, minh họa cho điểm này. Sử gia Hy Lạp Herodotus và những người khác đã vật lộn để
giải thích sự thua trận huyền bí của dân A-sy-ri đã làm bối rối thế giới cổ xưa.
Một nguồn thông tin quan trọng khác về thế giới cổ xưa là văn chương. Các đường link dẫn đến những nguồn tư liệu cổ xưa
bình luận về nhiều thứ được tìm thấy trong Kinh Thánh bao gồm các trước giả có những lời chứng bàng quan hay thậm chí
chống lại Cơ Đốc giáo, mặc dù cũng có nhiều tác giả Cơ Đốc thời xưa không được đề cập ở đây, một số người thậm chí biết
hay được cố vấn bởi một chính các sứ đồ một cách riêng tư, hỗ trợ Kinh Thánh một cách mạnh mẽ (ví dụ như Clement,
Polycarp, Papias, Ignatius…). Tuy nhiên, các nguồn không phải của Cơ Đốc phải được lấy đi một cách nghiêm túc cho nhiều
lý do khác nhau, dù chúng thường mô tả Cơ Đốc giáo trong một ánh sáng nghèo nàn và bất công, vì trong những điểm đó là
chỗ họ xác nhận sự ký thuật của Kinh Thánh, những lời bình của họ thường không có khuynh hướng thiên về việc giúp đỡ
nào cho vụ kiện của Đấng Christ.
Ví dụ, dù đường link trong Chức vụ tuyệt vời ở Ga-li-lê của Chúa Giê-xu Christ đến bản Talmud Ba-by-lôn của người Do
Thái từ thời kỳ Tannaim cho rằng Chúa Giê-xu không phải là người tốt, nó tình cờ xác nhận sự ký thuật của Tân Ước rằng
Ngài bị xử tử vào khoảng Lễ Vượt Qua và cáo buộc Ngài về tội thực hành yêu thuật. Bây giờ, đó là điều đáng chú ý vì những
người chống lại Đấng Christ sẽ đơn giản phủ nhận rằng Ngài đã thi hành các phép lạ nếu họ có thể. Nhưng để cáo buộc Ngài
vì thi hành yêu thuật thật sự hỗ trợ cho điều Tân Ước nói về các phép lạ của Chúa Giê-xu trở nên quá nổi tiếng đến nỗi những
kẻ chống đối Ngài cũng không thể phủ nhận và vì thế họ quy cho chúng là quyền lực ma quỷ. Nhiều đường link khác về các
tác giả thời xưa giống như thế được cung cấp và chúng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sự thật là Chúa Giê-xu Christ là một
trong số ít người của lịch sử cổ đại mà chúng ta có một lượng dữ kiện chất lượng đáng chú ý này.
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Cơ Đốc giáo có những lời công bố kỳ diệu và độc đáo mà thật sự đã được xác nhận bởi lời chứng và bằng chứng đầy đủ để
bảo đảm cho việc chúng được chấp nhận. Không có sự kiện nào trong thế giới cổ xưa lại có nhiều sự xác minh chứng kiến
bằng mắt hơn là sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, và cả Cựu Ước lẫn chính Ngài đã nói trước về nó! Tân Ước thậm
chí liệt kê nhiều sự dạy dỗ về điều này đến nỗi quay trở lại thời gian Chúa chịu đóng đinh, và được nêu bật để nhấn mạnh sự
ứng dụng từ trước của chúng. Cuộc đời của Chúa Giê-xu Christ thật sự là một trong những cuộc đời được đề cập nhiều nhất
và được chứng minh nhiều nhất của thế giới cổ xưa. (g)
Thậm chí rất lâu sau khi thế giới cổ xưa đã tan biến, nhiều sự tham khảo được đưa ra về Kinh Thánh đến từ trong Kinh
Koran, là kinh được soạn trong Thời đại Trung Cổ từ năm thứ 7 S.C dưới sự trị vì của Caliph đệ tam của đế quốc Rashidun,
Uthman ibn Affan. Nó đề cập đến Kinh Tô-ra, Thi Thiên và các sách Phúc Âm, và bảo người Hồi giáo hỏi ý kiến những
người biết các đoạn Kinh Thánh (10:94) và xác nhận điều Kinh Thánh nói (3:78). Kinh Koran gọi Chúa Giê-xu là một dấu
hiệu cho con người và sự thương xót đến từ Đức Chúa Trời (19:21), nói rằng các thiên sứ đã báo tin về sự giánh sinh của
Ngài và Ma-ri được chọn vì một mục đích đặc biệt, rằng các phép lạ của Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài (3:42-55) và thậm
chí gọi Ngài là thánh, Đấng Mê-si, nhà tiên tri và một lời đến từ Đức Chúa Trời.

Tin Lành
Tin Lành của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, và phục hồi mối quan hệ của Ngài với
chúng ta. Đây không chỉ là vấn đề của việc khiến chúng ta trở nên một người tốt hơn, nhưng là công việc diệu kỳ của Chúa
để biến đổi chúng ta từ sự chết thuộc linh đến sự sống mới trong Đấng Christ. Câu hỏi lớn nhất trong thời đại của chúng ta là
con người có thể sống thiếu Đức Chúa Trời không. Tin Lành chính là chúng ta không cần phải tin vào bản chất con người với
những ghi chép tồi tệ của nó xuyên suốt lịch sử. (g)
Trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va đã khiến tộc trưởng Áp-ra-ham trở thành bạn của Ngài và hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho
mọi dân tộc trên đất qua dòng dõi của ông. Trong Tân Ước, Ga-la-ti 3:8 gọi lời hứa này là Tin Lành cho nhân loại, hay
Phúc Âm. Sau đó, dòng dõi của Áp-ra-ham, Ma-ri được chọn để hoài thai Chúa Giê-xu, Con Thánh của Đức Chúa Trời,
Người sẽ là Sự sáng cho các dân tộc và vinh hiển của Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-xu đã làm điều này bằng việc sống một cuộc
đời vô tội, chịu chết đầy đau đớn và sống lại từ phần mộ. Đây là sự kiện đem đến biến đổi nhiều nhất trong lịch sử, để biết
rằng sự sống không chấm dứt tại phần mộ, nhưng Ngài ban sự sống đời đời cho những người tin nơi Ngài. Cơ Đốc giáo có
một Đức Chúa Trời biết con đường ra khỏi phần mộ. Những kẻ chống đối Chúa Giê-xu chỉ cần làm một việc để chèn ép niềm
tin này. Họ đơn giản chỉ cần trình ra xác của Chúa Giê-xu nhưng họ không thể. Ngay cả sứ đồ Phao-lô thừa nhận rằng nếu
không có sự sống lại thì Cơ Đốc Nhân sẽ là những người đáng thương nhất (I Cô-rinh-tô 15), nhưng thay vì vậy, ông lại tự tin
nói với chúng ta (g):
Ê-phê-sô 1: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ
mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được
thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi
Đức Chúa Giê-xu Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong
Con yêu dấu của Ngài! Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển
Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết được sự
mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn, quy tụ muôn vật lại
trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được
định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hi
vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được
cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp
chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.”
Cô-lô-se 1: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu
Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước
tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc
ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật,
và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những
người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ
Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những
vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của
anh em, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch,
không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài; miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không
chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời; và tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ Tin Lành ấy.”
Chúa Giê-xu nói trong Giăng 7:17: “Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời
hay Ta tự nói theo ý mình.”
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II. CỰU ƯỚC
1

Sự khởi đầu

1 Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc duy nhất của trời và đất, mọi thứ hiện hữu bởi lời phán của
Ngài. Tạo vật được dựng nên vì và qua Ngài, và nó được gìn giữ bởi Lời của Đức Chúa Trời, là Lời đã trở nên xác thể
trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nói cách văn thơ, các sao mai cùng nhau hát và các thiên sứ vui mừng khi đất được lập nền.
Sau đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời biến đổi trái đất này bằng sự sáng, đất liền, môi trường và sự sống trong một “ngày”
của
7
Danh xưng của Đức Chúa Trời là “Ta là Đấng Ta là”
7 “Ngày” sang tạo nên Trái Đất (Sáng Thế Ký 1, 2)
“ngày”
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm
1. Sự sáng xuất hiện trên Trái Đất
và đó là
3. Khoảng không được tạo dựng
tốt lành. Rồi A-đam được tạo dựng theo hình ảnh của
2. Đất khô được bày ra và cây cỏ được tạo dựng
Đức Chúa Trời như một sinh linh và Ê-va, vợ của ông,
4. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao xuất hiện trên bầu trời
được tạo dựng để làm bạn của ông. Chúa trồng một khu
5. Các vật sống trong nước và chim bay trên trời được tạo dựng
vườn trong Ê-đen cho con người và thường xuyên trò
6. Loài vật và con người được tạo dựng
chuyện với họ trong mối quan hệ thân thiết. Sáng 1-2, Giăng 1, Côl 1,
7. Chúa nghỉ ngơi và làm ngày Thứ Bảy là ngày thánh
Gióp 38

2 Trong Ê-đen, có một Cây-sự-sống để sống lâu và một Cây-biết-điều-thiện-điều-ác bị cấm không được ăn. Con rắn là SaSự trường thọ của loài người (Sáng Thế Ký 3 & 5, Thi
Thiên 90)

Từ 1,000 tuổi thời của Nô-ê xuống còn 100 tuổi
thời của Môi-se.

tan (Kẻ thù) đã lừa dối Ê-va để ăn trái của cây bị cấm và A-đam đã bất
tuân mà tham gia cùng cô. Sau đó, Chúa đã hứa sẽ dấy lên dòng dõi
của người nữ một người sẽ bị thương bởi con rắn nhưng rồi sẽ giày
đạp đầu con rắn. Đức Chúa Trời cũng rủa sả đất, mặc đồ cho con người
và sai thiên sứ chặn con đường đến Cây-sự-sống. Sáng 3, I Tim 2, Khải 12,20

3 Con của A-đam là Ca-in đã ganh ghét và giết người em A-bên công bình, rồi sau đó Sết được sinh ra thế chỗ cho A-bên.
Con người bắt đầu kêu cầu danh Đức Giê-hô-va (Đấng Tự Hữu Hằng Hữu) trong suốt đời của Hê-nóc, con trai của Sết.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” dường như nhấn mạnh rằng Đức Giê-hô-va vừa tự hữu và vừa tạo dựng mọi thứ qua sự
sáng tạo, sự thần hựu và tiên tri. Con người đã sống thọ và có lẽ sinh sản mà không có những hiểm hoạ ngày nay về gánh
nặng gen di truyền chất chồng. Ca-in bắt đầu một thành phố và dòng dõi ông phát triển sắt, đồng, âm nhạc và nghề chăn
nuôi. Và sự gian ác đầy dẫy đất và nó trở nên lan tràn bởi những kẻ khổng lồ mạnh sức xuất thân từ sự kết hợp giữa
những người nữ với “các con trai của Đức Chúa Trời”. Dòng dõi
của Sết là Hê-nóc đã nói tiên tri về sự phán xét đến từ Chúa giáng
Giê-hô-va là Danh Xưng của Chúa
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm
trên những người không tin kính và rồi Chúa đã cất ông đi. Lòng
Con tàu của Nô-ê (Sáng Thế Ký 6)
Một con thuyền 3 tầng khoảng 450’ chiều dài x 75’
chiều ngang x 45’ chiều cao, được ngăn ra nhiều
phòng.

của Đức Giê-hô-va đau buồn và Ngài hối tiếc vì đã tạo dựng con người,
là những kẻ phải bị hủy diệt bởi cơn nước lụt. Sáng 4-6, Ê-sai 43, Giu-đe

4 Đức Giê-hô-va đã cho Nô-ê đóng một con tàu mà nhờ đó cứu sống gia

đình ông cùng các thú vật mà ông mang đi cùng. Mọi nguồn nước dưới
lòng đất đã phun lên và mưa trong suốt 40 ngày hủy diệt những người không tin kính và nước lụt đó phải mất một năm để
rút xuống. Chúa đã lập ra Giao ước cầu vồng để bảo vệ trái đất sẽ không còn bị điều này xảy ra lần nữa và cho phép con
người ăn thịt con thú đã đổ huyết, và Ngài tháo bỏ sự rủa sả khỏi đất. Và Chúa cấm việc giết người bằng việc xem
mạng sống con người là quý giá vì được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.
Sáng 6-9

5 Nô-ê đã rủa sả các dòng dõi của con trai ông là Cham, cha của Ca-naan, phải bị làm nô lệ bởi các dòng dõi khác của các con trai ông là Sem và
Gia-phết. Tuổi thọ của con người bắt đầu giảm. Sau đó, dòng dõi của
Cham là Nim-rốt bắt đầu cai trị ở Mê-sô-pô-ta-mi. Nhưng Chúa ngăn
chặn sự cai trị của người Mê-sô-pô-ta-mi và làm tan lạc loài người
bằng cách gây lộn xộn các thứ tiếng ở Tháp Ba-bên. Dòng dõi của Sem
là Hê-be, người đầu tiên của dân Hê-bơ-rơ, A-ram và Pê-léc, trong những
ngày đó trái đất bị phân chia. Sau đó dòng dõi của Hê-be là Áp-ram cùng
gia đình ông đã di cư từ U-rơ băng qua Mê-sô-pô-ta-mi và định cư ở Charan. Sáng 10-11, Êxê 16
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Các tộc trưởng
6 Đức Giê-hô-va đã gọi Áp-ram đi đến Ca-na-an để khiến ông trở thành một dân lớn và ban phước cho mọi dân trên đất.
Áp-ram có con trai không được thừa kế như Ma-đi-an và một người thừa kế tiềm năng là Ê-li-ê-se người Đa-mách. Đức
Giê-hô-va hứa ban xứ Ca-na-an cho hậu tự của Áp-ram tại Si-chem và sau đó, Áp-ram đi đến gần Bê-tên là nơi ông kêu
cầu danh Đức Giê-hô-va. Nạn đói ở Ca-na-an khiến ông tạm thời đi qua Ai Cập, nơi mà Pha-ra-ôn cố gắng chiếm lấy Sa-rai
(khiến Áp-ram trở nên giàu), nhưng Chúa khiến Pha-ra-ôn bị bệnh và bày tỏ rằng bà là vợ của Áp-ram, buộc Pha-ra-ôn phải
thả bà ra và để cho Áp-ram đi. Sáng 12, 15
& 25, Xuất 1, Giô-suê 18, Ê-xê 16

Áp-ram trở lại với một nhóm
đông người đến Bê-tên để kêu cầu
danh Đức Giê-hô-va lần nữa, nhưng
cháu của ông là Lót đã rời khỏi ông
để chuyển đến gần Sô-đôm. Đức Giêhô-va hứa ban cho Áp-ram nhiều
dòng dõi và họ sẽ luôn chiếm hữu
Ca-na-an. Sau đó, Chúa công bố Ápram là công bình vì đã tin cậy Ngài và
Chúa gọi ông là bạn của Ngài. Ápram định cư ở gần Hếp-rôn và khiến
các gia đình ở Mam-rê, người A-mô-rít là đồng minh của ông. Ê-lam bất ngờ tấn
công Ca-na-an và bắt Lót cùng dân Sô-đôm, nhưng Áp-ram cùng những người
đồng minh của ông đã giải cứu họ. Vua-Thầy Tế Lễ Mên-chi-xê-đéc ở Sa-lem đã
chúc phước cho Áp-ram và được dâng một phần mười từ chiến lợi phẩm. Đức Giêhô-va hứa với Áp-ram về sự bảo vệ, phần thưởng và một đứa con sinh ra từ ông.
Áp-ram lập giao ước bằng những lễ vật là những con thú xẻ đôi với Chúa, là
Đấng đến với ông qua giấc mơ và sau đó Chúa hứa ban cho dòng dõi Áp-ram
vùng đất của dân A-mô-rít cho đến Sông Ơ-phơ-rát sau khi họ làm kiều dân ở
đất khách 400 năm. Sáng 13-15 & 21, Xuất 1, 12, II Sử 20, Thi 110, Ê-sai 41, Gia-cơ 2

7

Sa-rai đã đưa người hầu của mình tên là A-ga cho Áp-ram 85 tuổi để có một
đứa con trai cho bà nhưng sau đó bà đã đuổi A-ga đi đến Bê-re La-chai Roi. Nhưng
thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã khiến A-ga quay trở về và đặt tên con của cô là Ích-ma-ên (Đức Chúa Trời lắng nghe) và
nói rằng nó sẽ trở thành một người chiến đấu. Đức Chúa Trời đã đổi tên của Áp-ram thành Áp-ra-ham (cha của nhiều
dân tộc) trong Giao ước cắt bì, và Sa-rai được đổi thành Sa-ra, rồi Chúa hứa rằng bà sẽ có một đứa con trai đặt tên là Ysác (cười), và Ích-ma-ên cũng sẽ trở thành một dân lớn. Sáng 16, 17, 21 & 25

8

Sau đó, gần Hếp-rôn, Áp-ra-ham được viếng thăm bởi ba người đã hứa rằng Sa-ra sẽ sanh cho ông một đứa con trai
vào năm sau, và rồi hai người trong số họ đã đi đến Sô-đôm. Áp-ra-ham nài xin Chúa, như là một Quan án công bình, tha
mạng sống cho Lót và gia đình công chính của ông, vì thế hai thiên sứ đã giải cứu Lót khỏi sự hủy diệt thành Sô-đôm gian ác.
Sau đó Lót trở thành cha của dân Mô-áp và Am-môn qua hai người con gái của ông. Áp-ra-ham chuyển đến Ghê-ra và Chúa
đã bảo vệ Sa-ra khỏi Vua A-bi-mê-léc giống như điều Ngài đã làm với Pha-ra-ôn. Sa-ra sanh Y-sác là người trở thành người
thừa kế duy nhất của Áp-ra-ham. Sáng 18-21, I Phi 2-3

9

Sau đó, Sa-ra đuổi A-ga và Ích-ma-ên đi, nhưng Chúa bảo đảm với Áp-ra-ham lần nữa rằng Ích-ma-ên cũng sẽ trở
thành một dân lớn. A-ga và Ích-ma-ên được cứu khỏi khát bởi thiên sứ của Chúa tại Bê-e-sê-ba, là người đã hứa một lần
nữa sẽ khiến ông trở thành một dân lớn, vì thế họ sống trong hoang mạc Pha-ran và A-ga lấy vợ từ Ai Cập cho Ích-ma-ên.

10

Sáng 21 & 25

Áp-ra-ham sống rất lâu ở xứ Phi-li-tin và lập một hiệp ước về nước với Ghê-ra ở Bê-e-sê-ba. Rồi Chúa bảo Áp-raham đi đến Núi Mô-ri-a gần Sa-lem để dâng Y-sác, tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con mình sống lại. Nhưng thiên
sứ của Đức Giê-hô-va đã cung ứng một con chiên đực để làm sinh tế thay thế nên tại chỗ đó được gọi là Giê-hô-va Di-rê
(Đức Giê-hô-va cung ứng). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lần nữa hứa sẽ ban phước cho mọi dân tộc trên đất qua Áp-raham vì sự vâng lời của ông. Sáng 21& 22, Rô 5, Hê 11

11

13

Áp-ra-ham đi đến Bê-e-sê-ba, nhưng Sa-ra qua đời và được chôn trong hang tại Mặc-bê-la gần Hếp-rôn. Áp-ra-ham sai
đầy tớ của mình tìm vợ cho Y-sác từ bà con của ông tại Cha-ran thuộc A-ram Na-ha-ra-dim và Chúa đã ban Rê-bê-ca, là
người cùng với người vú của nàng đã gặp người anh bà con 40 tuổi Y-sác gần Bê-re La-chai Roi, nơi mà bà trở thành vợ của
Y-sác. Sau đó, Áp-ra-ham đã cưới Kê-tu-ra, mẹ của Ma-đi-an, nhưng Y-sác vẫn là người thừa kế duy nhất của ông. Vì thế
Áp-ra-ham để cho các con trai của vợ lẽ mình đi về hướng đông cùng một số phẩm vật và ông để lại gia sản cho một mình Ysác. Sáng 23-25

12

13 Y-sác cầu nguyện 20 năm cho Rê-bê-ca son sẻ để cuối cùng bà có hai đứa
con sinh đôi, đứa đầu lòng là Ê-sau và Gia-cốp. Đức Giê-hô-va tuyên bố trước
khi họ chào đời là dòng dõi của Ê-sau sẽ phục vụ cho dòng dõi của Gia-cốp.
Áp-ra-ham qua đời ở tuổi 175 và được chôn ở Mặc-bê-la gần Hếp-rôn, và bây
giờ Chúa ban phước cho Y-sác. Ích-ma-ên làm cha của 12 thủ lĩnh của các bộ
tộc Ả-rập sống ở phía đông Ai Cập, là dân đã có mối liên hệ thù địch với những
người bà con thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham của họ, sau đó, Ích-ma-ên qua đời ở
tuổi 137. Sáng 25, Rô-ma 9

14 Ê-sau khi trưởng thành đã khinh quyền trưởng nam của mình và bán nó
cho Gia-cốp trong lúc ông muốn ăn. Cơn đói kém hoành hành tại Ca-na-an
nhưng Đức Giê-hô-va bảo Y-sác không đi qua Ai Cập nhưng ở lại Ghê-ra. Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác và thề hứa
sẽ ban cho dòng dõi ông xứ này và họ sẽ chúc phước cho mọi dân trên đất. Ysác thu hoạch và trở nên giàu có và chuyển đến Bê-e-sê-ba là nơi dân Ghê-ra tìm
cách lập hiệp ước với ông. Rê-bê-ca khiến Gia-cốp lấy sự chúc phước của Ê-sau
từ Y-sác để cai trị trên dòng dõi Ê-sau. Ê-sau nổi giận âm mưu giết Gia-cốp, vì
thế Y-sác bảo Gia-cốp đi đến Cha-ran để lấy một người bà con làm vợ. Tại Bêtên, Đức Chúa Trời đã ban cho dòng dõi Gia-cốp xứ Ca-na-an và báo trước
rằng họ sẽ mang phước đến cho mọi dân trên đất, vì thế Gia-cốp hứa nguyện
dâng phần mười cho Chúa. Sáng 25-28, Rô-ma 5

15 Gia-cốp bị lừa phải làm việc 14 năm cho cậu ông là La-ban tại Cha-ran để
cưới Lê-a và Ra-chên làm vợ. Lê-a sinh ra Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ysa-ca, Sa-bu-lôn và Đi-na, người hầu của bà là Xinh-ba sinh ra Gát và A-se,
người hầu của Ra-chên tên Bi-la sinh ra Đan và Nép-ta-li và người vợ yêu quý
Ra-chên sinh ra Giô-sép. Gia-cốp làm việc thêm 6 năm nữa để có tài sản riêng và
được chúc phước nhưng sau đó gia đình La12 người con trai của Gia-cốp/
ban trở nên ganh tị, vì thế thiên sứ của Chúa
Y-sơ-ra-ên (Sáng Thế Ký 49)
ban cho Gia-cốp ơn phước của Đức Chúa
1.
Ru-bên
7. Gát
Trời tại Bê-tên và ông rời khỏi nhà ngay tức
2. Si-mê-ôn
8. A-se
thì. La-ban đuổi theo Gia-cốp đến Ma-ha-na3. Lê-vi
9. Đan
im nhưng lập giao ước hoà bình với ông, rồi
4. Giu-đa
10. Nép-ta-li
các thiên sứ hiện ra với Gia-cốp. Sáng 29-31

16 Ê-sau và 400 người nam đi ra gặp Gia-cốp, người chuẩn bị cho điều tệ nhất và cầu

5. Y-sa-ca
6. Sa-bu-lôn

11. Giô-sép
12. Bên-gia-min

nguyện cho sự bảo vệ. Chúa vật lộn với Gia-cốp trong đêm đó và đổi tên ông thành Y-sơra-ên (Người vật lộn với Chúa) tại Phê-ni-ên. Ê-sau giảng hoà với ông và Y-sơ-ra-ên đi đến Si-chem và mua đất, nhưng Simê-ôn và Lê-vi đã tàn sát những người nam ở Si-chem, lấy gia đình và chiến lợi phẩm của họ vì sự tủi nhục của việc Đi-na bị
cưỡng bức. Chúa đã bảo Y-sơ-ra-ên đến Bê-tên là nơi ông chôn các hình tượng của họ, vì thế Chúa bảo vệ họ bằng cách
khiến những kẻ thù của họ khiếp sợ. Ở đó, Chúa một lần nữa hứa với Y-sơ-ra-ên rằng dòng dõi ông sẽ đông đúc và về xứ
Ca-na-an. Sáng 32-35, 49, Xuất 1, Giô-suê 18

17 Ra-chên qua đời trong đau buồn và được chôn gần Bết-lê-hem trong lúc sinh ra Bên-gia-min. Sau đó, Ru-bên ngủ với
người hầu của bà, vợ lẽ của Y-sơ-ra-ên, Bi-la. Y-sơ-ra-ên trở lại Hếp-rôn và Y-sác qua đời ở tuổi 180, vì thế Y-sơ-ra-ên và Êsau chôn ông ở Mặc-bê-la gần Hếp-rôn. Ê-sau chia cách với Y-sơ-ra-ên để thành lập quốc gia Ê-đôm trên những ngọn đồi Sêi-rơ và A-ma-léc là cháu nội của ông. Giô-sép, đứa con được yêu thương, đã có những giấc mơ về danh dự gia đình nhưng
ông bị những người anh ghen tị của mình bán cho những lái buôn Ích-ma-ên ở Đô-than. Ta-ma, người bị làm nhục bởi Giuđa và vẫn không được cưới gả, đã thoát khỏi việc bị thiêu bởi Giu-đa vì nỗi sỉ nhục có thai không hợp pháp và thậm chí còn
trở thành một gương mẫu trong Y-sơ-ra-ên về những phước hạnh gia đình. Sáng 35-38, Ru-tơ 4, Mat 2, Giê-rê-mi 31.
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Khoảng 1900
trước Chúa

18 Giô-sép bị bán làm nô lệ ở Ai Cập nhưng trở thành quan đứng đầu thông qua việc giải nghĩa các

chiêm bao. Giô-sép đã sửa soạn Ai Cập cho cơn đói kém và cứu gia đình ông là những người về sau
chuyển sang sống ở đất khách. Những giấc mơ của Giô-sép đã được ứng nghiệm bất kể ý định gian
ác của những người khác vì Chúa đã dùng ông tại Ai Cập để cứu nhiều người. Chúa hứa sẽ khiến Y-sơ-ra-ên thành một dân
lớn tại Ai Cập và cho họ trở về Ca-na-an. Y-sơ-ra-ên khiến hai con trai của Giô-sép như là con của mình nhưng ông chúc
phước cho Ép-ra-im trên con trưởng Ma-na-se. Y-sơ-ra-ên rủa sả Ru-bên, Si-mê-ôn và Lê-vi, nhưng chúc phước cho Giôsép, Giu-đa (Si-lô) và những đứa con khác của mình. Y-sơ-ra-ên qua đời ở tuổi 147 và được chôn ở Mặc-bê-la gần Hếp-rôn.
Về sau, khi Giô-sép qua đời, ông được ướp xác để chôn cất ở Ca-na-an trong lúc họ trở về. Sáng 37-50, Xuất 1-12, Giô-suê 18

19 Sách Gióp kể về những sự việc có thể xảy ra sau khi Giô-sép qua đời nhưng trước cuộc đời của Môi-se, khi “trên thế gian này
chẳng có ai được như Gióp, đầy tớ của Đức Chúa Trời”. Những tên về nơi chốn như Út-xơ và Thê-man có vẻ như ở gần dòng dõi của
Ê-sau trong xứ Ê-đôm.1-2 Đức Giê-hô-va cho phép Sa-tan chứng minh lòng ngay thẳng của Gióp trước mặt loài người và thiên sứ.2
Trong tai họa của mình, những người bạn và vợ của Gióp đã chống lại ông và khăng khăng cho rằng những người tốt luôn được phước,
vì thế Gióp hẳn đã làm sai một số điều nào đó rồi, hơn thế nữa, bằng việc cứ khăng khăng vào sự vô tội của ông, họ nói rằng ông đang
cáo buộc Chúa là Đấng không công bình.3-37 Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã can thiệp bằng cách bày tỏ rằng chúng ta không thể hiểu
cuộc sống chỉ bằng những gì chúng ta có thể biết và Ngài bênh vực, ban phước cho Gióp trong lúc phơi bày những tranh luận nông
cạn của những người cáo buộc ông.38-41 Sự ký thuật của Gióp bày tỏ về sự mầu nhiệm của việc chịu khổ mà có thể được Chúa sử
dụng để phục vụ cho những mục đích lớn lao hơn và sự bất công của những nạn nhân đổ lỗi như những người bạn của Gióp đã làm,
đều là những quan điểm rất quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh.42

2

Xuất Ai Cập Ký

Khoảng 1450 trước
Chúa Dân Y-sơ-ra-ên
sống khoảng 430 trong
đất Ê-díp-tô – Xuất 12

20 Nhiều thế kỷ sau, Môi-se thuộc bộ tộc Lê-vi đã
thoát mạng khi Ai Cập giết các bé trai của Y-sơ-raên để kiểm soát sự gia tăng dân số của họ. Cuối
cùng, Môi-se đã được nuôi dưỡng trong nhà của
Pha-ra-ôn nhưng về sau, ông giết một người Ai Cập

đang đánh một người Hê-bơ-rơ và ông phải bỏ chạy ở tuổi 40. Môi-se đã cưới vợ
và có một đứa con trai, vợ ông là con của Giê-trô, thầy tế lễ Ma-đi-an, và ở đó cho
đến lúc ông 80 tuổi.
10 tai va giáng trên Ê-díp-tô (Xuất 7-11)
Tại một bụi gai cháy
1. Nước sông hóa thành 6. Ghẻ chóc trên người Ê-díp-tô
trên Núi Si-nai (Hômáu hôi thối
7. Mưa đá
rếp), Đức Chúa Trời
2. Ếch nhái khắp nơi
8. Cào cào phá hoại mùa màng
đã tuyên bố Danh
3. Muỗi tràn khắp nơi
9. Sự tối tăm bao trùm Ê-díp-tô
Ngài là “Đấng Tự
4. Ruồi mòng
3 ngày liền
Hữu Hằng Hữu” và
5. Súc vật bị dịch lệ
10. Hết thảy con trưởng nam
sai Môi-se cùng anh
trong xứ Ê-díp-tô chết
của ông là A-rôn
quay trở lại Ai Cập để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nô lệ.
Đức Giê-hô-va đã giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập sau khi đem 10 tai vạ và nhấn chìm đạo quân Ai Cập. Chúa khởi
xướng lễ Vượt Qua và biệt riêng con trai đầu lòng của Y-sơ-ra-ên như một lễ kỷ niệm. Xuất 1-15, Ê-sai 43, Ga 4, Lu 22

21

Môi-se
dẫn Y-sơ-ra-ên
qua đồng vắng
là nơi Chúa
cung cấp mana làm thức ăn cho họ và nước từ hòn đá. A-ma-léc tấn công Y-sơ-ra-ên
nhưng Hô-sê đã lãnh đạo quân đội khi Chúa ban Y-sơ-ra-ên sự chiến
thắng qua việc Môi-se giơ tay lên. Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ xoá
sạch kỷ niệm về dân A-ma-léc khỏi đất này bằng những trận chiến từ thế
hệ này qua thế hệ khác. Giê-trô, cha vợ của Môi-se đã giúp ông thiết lập
hệ thống xét xử của Y-sơ-ra-ên và sau đó trở về Ma-đi-an. Tại Núi Si-nai,
Đức Giê-hô-va đã hứa khiến dân Y-sơ-ra-ên trở thành một “Vương
quốc thầy tế lễ” nếu họ vâng lời. Xuất 16-19, I Sam 15, Thi 90, Hê 13
Biệt riêng con đầu lòng (Xuất 13 và 34, Dân số ký 3)
Con đầu lòng thuộc về Đức Giê-hô-va và phải được biệt
riêng. Chúa lấy chi phái Lê-vi của Y-sơ-ra-ên như là con
trưởng nam của họ.
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Lễ Vượt Qua (Xuất 12-13)
Trong đêm Môi-se thông báo về tai họa thứ 10
trong xứ Ê-díp-tô, người Y-sơ-ra-ên được dặn dò
phải giết một con chiên, lấy huyết bôi lên trên hai
cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên đó.
Thịt chiên quay ăn với bánh không men và rau
đắng. Tối đó Thần của Đức Giê-hô-va vào xứ và
hành hại các con đầu lòng, nhà nào có huyết bôi
nơi mày cửa thì sẽ vượt qua và không hành hại
hủy diệt con đầu lòng trong nhà.

Đây là hình ẩn dụ về sự hy sinh của
Chúa Giê-xu cho tội lỗi của chúng ta và
hình ảnh này được tái lập trong Tiệc
Thánh.

22 Chúa ban cho Y-sơ-ra-ên 10 điều răn cộng các luật lệ khác, cũng như Thiên sứ của Chúa giúp đỡ họ chiếm xứ Ca-na-an,
vì thế Môi-se viết sự mặc khải của Chúa vào một quyển sách và các giao ước mà Y-sơ-ra-ên phải vâng theo cùng với A-rôn
và 70 trưởng lão trong dân sự. Môi-se nhận lấy hai bảng đá
10 Điều răn (Xuất 20)
Luật pháp, kế
1. Chớ có các thần khác
6. Chớ giết người
hoạch cho Đền
2. Chớ làm tượng chạm
7. Chớ phạm tội tà dâm
Tạm và những
3. Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa 8. Chớ trộm cướp
hướng dẫn của
Trời ngươi mà làm chơi
9. Chớ làm chứng dối
Đức Giê-hô-va
4. Nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
trên Núi Si-nai,
5. Hãy hiếu kính Cha Mẹ ngươi
10. Chớ tham lam
nhưng sau đó
khi quay lại, ông phát hiện A-rôn giúp xúc tiến việc thờ lạy con bò vàng. Môi-se
đập vỡ hai bảng đá và người Lê-vi giết 3000 người. Sau đó, Môi-se nhận lấy hai
bảng đá lần thứ nhì, ông đặt vào trong Hòm bằng vàng và dựng Đền Tạm (Lều
Hội Kiến), là nơi dân sự có thể tìm kiếm Chúa. Vinh quang của Đức Giê-hô-va
đầy dẫy Đền Tạm và Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi qua hoang mạc bằng trụ mây ban
ngày và trụ lửa ban đêm. Xuất 20-40
23 Đức Giê-hô-va ban cho Môi-se 600
Các vật dụng trong Đền Tạm (Xuất 37-38)
luật lệ tại Đền Tạm và biệt riêng các thầy
Bàn thờ dâng tế lễ (Xuất 38, I Vua 1): bằng đồng với kích thước 8’ x 8’ x 4’ và có
tế lễ. Đức Giê-hô-va ngăn cấm và định rõ
gắn sừng ở các góc bàn thờ (thỉnh thoảng được dùng để nương náu) và các phụ kiện
tội loạn luân, dường như là điều mới mẻ
bằng đồng để dâng các con vật.
vì sự gia tăng gánh nặng về gen di truyền.
Cái bồn (Xuất 38): chậu rửa bằng đồng để thầy tế lễ dùng tại bàn thờ, được làm từ
những tấm gương soi của các phụ nữ phục vụ tại cổng vào Đền Tạm.
Chúa đã giết thầy tế lễ Na-đáp và A-biHòm Chứng Ước (Xuất 37): Hòm được bọc bằng vàng với kích thước 4’ x 2’ x 2’
hu vì sự báng bổ và sau đó con trai của Achứa một bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn và hai bảng ghi
rôn là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma đã thế chỗ
Mười Điều Răn.
cho họ. Y-sơ-ra-ên đóng trại theo kiểu
Nắp thi ân (Xuất 37): nắp bằng vàng của Hòm Chứng Ước với hai thiên sứ - chê-rumẫu xung quanh Đền Tạm với khoảng
bim, bên trên là nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự.
190 ngàn người ở phía Đông, 155 ngàn
Bàn thờ xông hương (Xuất 37, Khải 8): được bọc bằng vàng với kích thước 1’ x 1’ x
người ở mỗi phía Bắc và Nam, và 110
3’ phía trước Hòm Chứng Ước để xông hương cùng với sự cầu nguyện
ngàn người ở phía Tây. Nhiệm vụ của
Chân đèn/Menorah (Xuất 37, Xa 4): 75 pound vàng ròng với 7 ngọn đèn để thắp sáng
người Lê-vi được định rõ và các Luật lệ
Đền Tạm bằng dầu ô-liu tinh khiết thường nói về Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Bàn để bánh cung hiến (Xuất 37): được bọc bằng vàng với kích thước 3’ x 1’ x 2’ và
được ban ra về sự thánh sạch và sự nên
trên đó luôn đặt những cái bánh không men mới và dâng hương cho Chúa
thánh, sự thử nghiệm cho lòng chung thủy
trong hôn nhân, lời thề nguyện của người
Na-xi-rê, phước hạnh của thầy tế lễ và Lễ Vượt qua. Lê-vi ký 1-27, Dân 1-9
Luật Lệ Vàng
Môi-se (Lê Vi Ký 19): Hãy thương yêu người bên cạnh
và khách kiều ngụ trong xứ như mình.
Chúa Giê-xu (Matthew 7): Hãy đối đãi với người khác
như cách các ngươi muốn người ta làm cho mình.
(Lu-ca 6): Hãy yêu kẻ thù nghịch ngươi.

24 Môi-se cho người anh vợ của ông là Hô-báp một phần trong
phước hạnh và đất của Y-sơ-ra-ên để phục vụ như một người dẫn
đường cho họ trong đồng vắng. Đức Giê-hô-va đã ban Thần Linh
trên Môi-se với 70 trưởng lão để giúp đỡ ông, và hai người trong số
họ đã nói tiên tri trong trại quân. Tại Kíp-rốt Ha-tha-va, Đức Giê-hôva ban chim cút cho họ ăn thịt nhưng Ngài giết những người tham ăn. Tại Hátsê-rốt, Mi-ri-am, chị của Môi-se và A-rôn đã chống lại Môi-se về người vợ của
ông từ dân Cút, vì vậy Chúa khiến cho Mi-ri-am bị phung trong một tuần. Dân 10-12

25 Hô-sê được đổi tên thành Giô-suê (Đức Giê-hô-va cứu), và là một trong 12
người do thám xứ Ca-na-an. Nhưng 10 người trở về cùng nỗi sợ về những gã
khổng lồ và Chúa phải cứu Môi-se khỏi bị dân chúng ném đá. Vì thế Chúa cho
phép Giô-suê thuộc bộ tộc Ép-ra-im và Ca-lép thuộc Giu-đa được vào xứ hứa
nhưng rủa sả dân Y-sơ-ra-ên phải đi lòng vòng trong 40 năm, nhưng họ ngang
ngược tấn công A-ma-léc để vào xứ và đã bị thua trận. Dân 13-14
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Cô-rê cùng 250 người nổi loạn đã bị đất nuốt chửng hoặc bị thiêu chết bởi Chúa và những vật dụng bị dát mỏng của họ
được dùng để bọc bàn thờ. Chúa khiến cây gậy của A-rôn trổ hoa giữa vòng 12 bộ tộc để tái xác nhận việc Chúa đã chọn ông
làm thầy tế lễ. Chúa đưa ra những chỉ dẫn về việc dâng sinh tế của thầy tế lễ và nước thanh tẩy từ tro của con bò đỏ. Mi-ri-am
qua đời tại Ca-đe, sau đó Môi-se và A-rôn cũng không được vào Ca-na-an vì đã chu cấp nước cho dân chúng từ hòn đá
nhưng không theo lời Chúa dặn. Dân 13-20
27 Quân Ê-đôm không cho dân Y-sơ-ra-ên băng ngang qua, rồi A-rôn qua đời ở núi Hô-rơ và Ê-lê-a-sa thế chỗ của ông.
Dân Ca-na-an ở Họt-ma bắt giam dân Y-sơ-ra-ên, vì thế Đức Giê-hô-va bảo Y-sơ-ra-ên tận diệt thành của họ. Đức Giê-hô-va
sai rắn độc đến làm hại những người lầm bầm trong Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng bảo Môi-se làm con rắn treo trên cây để họ
được lành. Y-sơ-ra-ên đánh bại Vua Si-hôn tại Hết-bôn và định cư trong xứ của dân A-mô-rít từ Ạt-nôn cho đến sông Giabốc. Y-sơ-ra-ên cũng đánh bại khổng lồ Rê-pha-im, Vua Óc ở Ba-san tại Ết-rê-i và chiếm lấy xứ
của vua đó và xứ Ga-la-át. Dân 20-21, Sáng 15, Phục 3, II Vua 18, Giăng 3
28 Vua Ba-lác sợ sệt của Mô-áp đã
TCách chúc phước (Dân số 6)
khiến Ba-la-am đi từ Cha-ran đến để
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ
khiến Đức Giê-hô-va rủa sả Y-sơ-rangươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sang mặt Ngài trên
ên. Nhưng thay vì vậy, Đức Giê-hôngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va
va khiến Ba-la-am chúc phước cho
đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi.
Y-sơ-ra-ên và rủa sả Mô-áp, Ê-đôm
và A-ma-léc là quốc gia hàng đầu. Ba-la-am dùng sự tà dâm trong thờ lạy hình tượng của Ma-đian và Mô-áp để dụ dỗ Y-sơ-ra-ên nhưng Thầy tế lễ Phi-nê-a đã chấm dứt điều này và có 24
ngàn người đã bị giết. Đức Giê-hô-va đã bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa ủy nhiệm Giô-suê trở thành
người lãnh đạo mới của Y-sơ-ra-ên khi Môi-se qua đời. Y-sơ-ra-ên được sai đi dưới sự lãnh đạo
của Phi-nê-a để giết Ba-la-am và năm vua của dân Ma-đi-an cùng phụ nữ và những bé trai. Môise để bộ tộc Ru-bên, Gát và một nửa bộ tộc Ma-na-se định cư ở phía đông sông Giô-đanh trong
khu vực của Si-hôn và Óc. Mỗi bộ tộc phải dâng 4 thành từ lãnh thổ của họ cho người Lê-vi
trong xứ Ca-na-an và để dựng sáu thành ẩn náu ở giữa họ. Dân 22-35
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Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, Môi-se cho Y-sơ-ra-ên một bài giảng chia tay và những lời chỉ dẫn trên đồng bằng Mô-áp
dọc sông Giô-đanh cách thành Giê-ri-cô.1-10 Y-sơ-ra-ên phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ và phải cẩn thận làm
theo mọi điều răn của Ngài.11 Y-sơ-ra-ên phải tiêu diệt sự thờ hình tượng của Ca-na-an và chỉ có một nơi của sự thờ phượng
là nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn.12-16 Y-sơ-ra-ên sẽ có một vị vua trong tương lai nhưng người đó không được tìm kiếm cánh
tay của dân Ai Cập, có nhiều vợ hay nhiều của cải, nhưng thay vào đó phải tìm kiếm luật pháp của Đức Giê-hô-va.17 Chúa sẽ
đem đến một vị tiên tri trong tương lai là người mà họ phải vâng theo giống như Môi-se; các nhà tiên tri giả phải bị giết.18 Y-sơra-ên phải dựng những hòn đá kỷ niệm về sự mặc khải của Chúa khi họ đi qua sông Giô-đanh trong khi Ép-ra-im, Ma-na-se,
Bên-gia-min, Giu-đa, Lê-vi, Si-mê-ôn và Y-sa-ca chúc phước cho Y-sơ-ra-ên từ trên Núi Gê-ra-xim khi Ru-bên, Gát, Đan, Ase, Nép-ta-li và Sê-bu-lôn rủa sả Y-sơ-ra-ên từ Núi Ê-banh nếu họ bội đạo.19-30 Y-sơ-ra-ên làm mới lại giao ước của họ, tiếp
nhận trách nhiệm, Giô-suê được lập làm lãnh đạo của họ, sự bội đạo trong tương lai đã được báo trước và bài ca của Môi-se được
đọc để cảnh báo Y-sơ-ra-ên. Sau đó, Môi-se được bảo lên núi Nê-bô và sẽ qua đời tại đó.31-32 Môi-se rủa sả Ru-bên nhưng chúc
phước cho 11 bộ tộc khác và Giô-sép, Lê-vi, Giu-đa và Bên-gia-min được chúc phước nhiều nhất.33 Sau đó, Môi-se qua đời ở
tuổi 120 và Sa-tan đã tranh giành với thiên sứ trưởng Mi-ca-ên về xác của ông.34 & Giu-đe Các quan xét 2-3,

29
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Giô-suê ở tuổi 70 đã sai 2 thám tử đến Giê-ri-cô là nơi có kỵ nữ Ra-háp trốn để cứu gia đình cô. Đức Giê-hô-va đã làm
cạn sông Giô-đanh từ thành A-đam để dân Y-sơ-ra-ên băng qua và họ đã dựng một đống đá kỷ niệm tại Ghinh-ganh. Y-sơra-ên được làm phép cắt bì tại Ghinh-ganh (vòng tròn) để cuốn đi nỗi sĩ nhục của việc làm nô lệ ở Ai Cập và ăn mừng Lễ
Vượt Qua. Ma-na ngừng lại và Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va đã bảo Giô-suê cởi giày của ông vì nơi ông
đang đứng là đất thánh. Chúa làm sập tường thành Giê-ri-cô và dân Y-sơ-ra-ên đã dành nó cho sự tận diệt với việc rủa sả nếu
tái xây dựng thành đó. Nhưng A-hi đánh bại Y-sơ-ra-ên vì A-can ăn trộm đồ từ Giê-ri-cô, vì thế ông cùng gia đình mình đã
bị giết và sau đó, Y-sơ-ra-ên chiếm lấy A-hi. Giô-suê 1-8, Mat 1
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31 Giô-suê viết ra Luật Pháp của Môi-se khi dân Y-sơ-ra-ên đọc các lời rủa sả và chúc phước trên núi Ê-banh và núi Ga-rixim. Thành Hê-vít vững chắc của Ga-ba-ôn lừa Giô-suê lập hòa ước nhưng họ phải trở thành nô lệ. Giô-suê đánh bại 5 vị vua
đứng đầu A-mô-rít (A-đô-ni-xê-đéc ở Sa-lem, Hếp-rôn, La-ki, Éc-lôn và Giạt-mút) của miền nam Ca-na-an là những người
tấn công Ga-ba-ôn trong lúc Chúa giết họ bằng mưa đá và khiến cho ban ngày kéo dài hơn cho trận chiến. Giô-suê cũng đánh
bại tất cả các vua phía bắc Ca-na-an là những người đã gộp lại để tấn công gần Hát-so. Ca-lép chiếm Hếp-rôn từ A-ra-ba và
những kẻ khổng lồ A-na-kim đã bị giết khắp nơi trừ những người gần dân Phi-li-tin. Tổng cộng, Y-sơ-ra-ên đã đánh bại 31
vua cai trị Ca-na-an và giam cầm những kẻ khổng lồ A-na-kim trong thành Phi-li-tin ở Ga-xa và gần Gát với Ách-đốt. Giô-suê
8-12, 15, Mal 4

Những chi phái của Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 13-21)
Phía Đông của sông Giô-đanh: 1. Ru-bên 2. Gát
3a. Một nửa chi phái Ma-na-se (con trai Giô-sép)
Phía Tây của sông Giô-đanh: 3b. Một nửa còn lại
của chi phái Ma-na-se (con trai Giô-sép)
4. Giu-đa 5. Ép-ra-im (con trai Giô-sép)
6. Bên-gia-min 7. Si-mê-ôn 8. Sê-bu-lôn
9. Y-sa-ca 10. A-sê 11. Nép-ta-li 12. Đan
13. Lê-vi thì ở trong các thành của mọi chi phái

Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê chia xứ Ca-na-an cho 12 bộ tộc,
nhưng Si-đôn và xứ Phi-li-tin vẫn chưa bị chiếm lấy. Đền Tạm được
dựng tại Si-lô ở Ép-ra-im và các đất đã chiếm được ghi lại (người Lê-vi
có các thành trong mỗi bộ tộc). Các
bộ tộc ở phía đông sông Giô-đanh
trở về nhà và dựng một bàn thờ kỷ
niệm được Phi-nê-a ủng hộ. Giôsuê đưa ra bổn phận của dân Y-sơra-ên là phải kính mến Đức Giê-hôva, vâng theo sự mặc khải của Môi-se và hoàn thành cuộc xâm chiếm này. Giô-suê bảo
dân Y-sơ-ra-ên lập giao ước tại Si-chem để phục vụ Đức Giê-hô-va nhưng ông cũng
cảnh báo họ rằng họ không thể, sau đó, ông bảo họ phải dẹp bỏ các hình tượng của
mình và dựng lên một đống đá lớn như lời chứng kỷ niệm chống lại họ. Hài cốt của
Giô-sép được chôn tại Si-chem trong xứ Ép-ra-im, Ê-lê-a-sa được chôn tại Ghi-bê-a
của Ép-ra-im và Phi-nê-a được phân công thế chỗ của ông, Giô-suê qua đời ở tuổi 110
và được chôn ở Thim-na trong xứ Ép-ra-im. Giô-suê 13-24, Các quan xét 2-3

Các Quan Xét
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Hãy lắng nghe (Phục Truyền 6)
Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là
Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức
kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi

Hô-báp người
Ma-đi-an, anh vợ
của Môi-se, dẫn người Kê-nít của mình sống gần A-ma-léc. Cháu của Ca-lép là Ốtni-ên đã cưới con gái Ca-lép làm vợ vì đã giúp ông chiếm thành Ki-ri-át Sê-phe. Cuối
cùng Y-sơ-ra-ên chiếm lấy xứ đồi núi nhưng không chiếm đồng bằng vì cớ những xe ngựa sắt của kẻ thù. Đức Giê-hôva đã khiến Giu-đa lãnh đạo cuộc chinh chiến sau khi Giô-suê qua đời, vì thế họ giúp Si-mê-ôn và thiêu hủy Sa-lem trong khi
Ép-ra-im chiếm Bê-tên với sự giúp đỡ của một kẻ phản bội. Các quan xét 1
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34 Sau đó, Y-sơ-ra-ên bắt đầu tha cho dân Ca-na-an để bắt họ làm nô lệ, và Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi từ Ghinhganh đến Bô-kim (những kẻ than khóc) và rao sự rủa sả của Chúa vì họ không vâng lời. Đức Chúa Trời sẽ không đuổi dân
Ca-na-an còn sót lại nhưng để họ làm hư dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế, thế hệ kế tiếp của dân Y-sơ-ra-ên là những người
không nhìn thấy các phép lạ của Chúa đã bắt đầu thờ lạy hình tượng của Ca-na-an, và Chúa đã để cho những kẻ thù
của họ cướp bóc họ và sau đó Ngài dấy các quan xét lên để giải cứu họ. Các quan xét 1-3

35 Quan xét Ốt-ni-ên thuộc bộ tộc Giu-đa đã cứu Y-sơ-ra-ên khỏi 8 năm bị áp bức
bởi Cu-san Ri-sa-tha-dim thuộc A-ram Na-ha-ra-dim gần Cha-ran. Sau đó dân Ysơ-ra-ên có sự bình an trong 40 năm cho đến khi Ốt-ni-ên qua đời. Mi-ca lập một
đền thờ trong xứ Ép-ra-im với hình tượng bằng bạc của mình và cho một người Lêvi thuộc Giu-đa làm thầy tế lễ. Dân A-mô-rít đã tấn công Đan ở miền nam vì thế họ
sai 5 tên lính và thầy tế lễ của Mi-ca đã chúc phước và họ chiếm được thành La-ít
không thể tự vệ ở phía bắc. Sau đó, bộ tộc Đan lấy thầy tế lễ và hình tượng của
Mi-ca cho thành mới ở phía bắc mà họ đổi tên thành Đan. Các quan xét 1, 3, 17 & 18

18

Quan xét Ê-hút thuộc Bên-gia-min đã chấm dứt 14 năm bị dân Mô-áp đàn áp.
Ông đâm Vua Éc-lôn của họ và tập hợp dân chúng tại Ép-ra-im để chiến đấu. Sau đó
Bên-gia-min có sự bình an trong 80 năm cho đến khi Ê-hút qua đời. Quan xét Sam-ga,
có lẽ ở Giu-đa, đã giết 600 người Phi-li-tin bằng cây gậy thúc bò. Các quan xét 3
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Quan xét Đê-bô-ra thuộc Ép-ra-im cùng với Ba-rác
thuộc
Nép-ta-li
chấm dứt 20 năm đàn áp của Vua Gia-bin ở
khoảng năm 1200BC
Hát-so và 900 xe bằng sắt của Si-sê-ra nhưng nói trước
rằng sự chiến thắng sẽ thuộc về một người nữ. Các bộ tộc Ép-ra-im, Bên-gia-min,
Nép-ta-li, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn đánh bại Gia-bin ở suối Ki-sôn trong lúc Ru-bên và
Đan trốn, nhưng chính Gia-ên, vợ của một người Kê-nít đã giết Si-sê-ra bằng một cây
cọc. Sau đó có bình an trong 40 năm. Các quan xét 4-5
Sắt được sử dụng vào
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Quan xét Ghi-đê-ôn thuộc bộ tộc Ma-na-se đã chấm dứt 7 năm áp bức của dân
Ma-đi-an chỉ với 300 người ông chọn ra từ 32 ngàn quân lính của Ma-na-se, A-se, Sabu-lôn và Nép-ta-li khi Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chỉ dẫn ông. Ghi-đê-ôn đã bảo Ép-ra-im hãy tiêu diệt quân rút lui của
Ma-đi-an ở sông Giô-đanh, nhưng Ép-ra-im kiêu ngạo trách ông vì đã không khiến họ ưu thế hơn trong sự chiến thắng này,
vì thế Ghi-đê-ôn làm dịu cái tôi của họ. Ghi-đê-ôn bắt các vua của Ma-đi-an và giết những người Y-sơ-ra-ên vô dụng tại Sucốt và Phê-ni-ên. Ghi-đê-ôn không chịu làm vua nhưng ông có 70 người con trai cai trị trên khắp phía bắc Y-sơ-ra-ên. Sau đó
Ghi-đê-ôn làm một ê-phót bằng vàng và rơi vào sự thờ lạy hình tượng, nhưng họ đã có sự bình an trong 40 năm cho đến khi
ông qua đời. Các quan xét 6-8
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Những Quan xét của Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 3-16)
1. Ốt-ni-ên (Giu-đ-a)
7. Giai-rơ (Ma-na-se?)
2. Ê-hút (Bên-gia-min)
8. Giép-thê (Ma-nas-se)
3. Sam-ga (Giu-đa?)
9. Iếp-san (Giu-đa)
4. Đô-bô-ra (Ép-ra-im)
10. Ê-lôn (Sa-bu-lôn)
cùng với Ba-rác (Nép-ta-li) 11. Áp-đôn (Ép-ra-im)
5. Ghê-đê-ôn (Ma-na-se) 12. Sam-sôn (Đan)
6. Thô-la (Y-sa-ca)
13. Sa-mu-ên (Ép-ra-im)

Con trai của Ghi-đê-ôn là A-bi-mê-léc đã cùng với dân Si-chem
giết 70 anh em của mình và tôn ông làm vua của họ. Tuy nhiên, người
em còn sống của ông là Giô-tham đã nói trước rằng dân Si-chem và
A-bi-mê-léc sẽ hủy diệt nhau, và ba năm sau đó, A-bi-mê-léc đã tiêu
diệt Si-chem và rồi bị giết bởi một người phụ nữ - Trận đánh thứ 1
tại Ép-ra-im và thanh thế của họ như mộ của Giô-sép đã bị tấn
công. Các quan xét 9
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Một người Lê-vi thuộc Ép-ra-im mang người vợ lẽ từ quê cô đến Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, nhưng cô bị cưỡng bức và bị
giết tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min. Nên người này đã gửi các miếng thịt của cô đến cho 11 bộ tộc để xin giúp đỡ, nhưng
Bên-gia-min kiêu ngạo (em của Giô-sép) từ chối giao nộp những kẻ phạm tội cho dân Y-sơ-ra-ên hình phạt. Do đó, Y-sơra-ên đã tiêu diệt Bên-gia-min và chỉ còn lại 600 người nam, rồi cưới vợ cho họ từ Gia-be ở Ga-la-át, là dân họ cũng tiêu
diệt vì đã không tham gia với họ trong trận đấu, và từ lễ hội ở Si-lô, để cứu bộ tộc đó khỏi sự tuyệt chủng. Các quan xét 19-21
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Quan xét Thô-la thuộc bộ tộc Y-sa-ca đã cứu dân Y-sơ-ra-ên ở Ép-ra-im và Ép-ra-im có sự bình an trong 23 năm cho
đến khi ông qua đời. Quan xét Giai-rơ lãnh đạo trong 23 năm ở Ga-la-át cùng với 30 con trai của mình cho đến khi ông qua
đời. Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên ‘không còn phụng sự Đức Giê-hô-va’ nên dân Phi-li-tin và dân Am-môn áp bức họ trong suốt 18
năm cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và nài xin ‘Xin Chúa đãi chúng con theo điều Chúa cho là tốt lành, nhưng bây giờ xin
Chúa giải cứu chúng con, và rồi họ bắt đầu thờ phượng Đức Giê-hô-va mà thôi. Các quan xét 10
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Quan xét Giép-thê, người đứng đầu bọn du đãng xứ Tóp, đã cứu Ga-la-át
khỏi Am-môn để trở thành người cai trị của họ. Ông tiêu diệt 20 thành của kẻ thù,
sau đó ông dâng chính đứa con gái của mình cho Đức Giê-hô-va để giữ lời thề
nguyện mà ông đã hứa xin sự chiến thắng. Ép-ra-im kiêu ngạo tấn công Giép-thê
vì đã không chia cho họ một phần trong chiến thắng đó, vì thế ông giết 42 ngàn
binh lính của Ép-ra-im trong lúc băng qua sông Giô-đanh trong trận chiến Si-bôlết – Trận đánh thứ 2 tại Ép-ra-im và sức mạnh quân đội của họ. Các quan xét 10-12
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Quan xét Íp-san thuộc bộ tộc Giu-đa đã làm lãnh đạo từ Bết-lê-hem trong 7
năm cùng với 30 người con trai của mình cho đến khi ông qua đời. Quan xét Ê-lôn
ở Sa-bu-lôn làm lãnh đạo trong 10 năm cho đến khi ông qua đời. Quan xét Ápđôn thuộc Ép-ra-im lãnh đạo trong 8 năm cùng 40 người con trai và 30 cháu trai
của mình cho đến khi ông qua đời. Các quan xét 12
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19

Quan xét Sam-sôn, thuộc bộ tộc yếu nhất là Đan, đã chấm dứt 40 năm đàn áp của dân Phi-li-tin qua một lời thề Na-xirê được Thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo rằng sẽ cho ông sức mạnh siêu nhiên. Sam-sôn giết 1000 người Phi-li-tin bằng
một cái hàm lừa khi trả thù về vụ hôn thê của ông sau khi Giu-đa giao nộp ông. Sau đó, Sam-sôn nhổ các cổng thành của Gaxa đến Hếp-rôn, nhưng cuối cùng Đa-li-la đã phá bỏ lời thề Na-xi-rê của ông bằng việc cắt tóc ông. Bị bắt và bị mù, Sam-sôn
đã chết bằng cách giết 3000 người Phi-li-tin trong đền thờ thần Đa-gôn mà ông đã làm sụp xuống sau khi làm quan xét 20
năm. Các quan xét 13-16
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45 Sách Ru-tơ, góa phụ trung thành Ru-tơ chăm sóc cho mẹ chồng của mình và đã kết hôn với ông Bô-ô nổi tiếng, giàu có ở Bếtlê-hem dù bà là một người Mô-áp.1-3 Vua Đa-vít trở thành cháu nội của bà trong dòng dõi của Chúa Giê-xu.4 Phục 23, Matt 1

An-ne đã đem con trai mình là Sa-mu-ên, là một người Lê-vi thuộc Ép-ra-im, dâng cho Chúa tại Đền Tạm Si-lô với lời
thề sẽ không cắt tóc nó. Một người thánh đã cảnh báo Thầy tế lễ cả Hê-li rằng Chúa từ bỏ gia đình ông vì cớ hai đứa con
trai làm thầy tế lễ gian ác của ông. Đức Giê-hô-va xác nhận thông tin về cái chết này cho Hê-li qua Sa-mu-ên, là người lớn
lên trở thành một nhà tiên tri. Dân Phi-li-tin đánh bại Y-sơ-ra-ên tại Ê-bên Ê-xe, giết các con của Hê-li và chiếm lấy Hòm
Giao Ước, và tin tức đó đã giết chết Hê-li. Nhưng Hòm Giao Ước đã gây tai họa trên dân Phi-li-tin nên nó được mang trở về
Bết Sê-mết là nơi nhiều người Y-sơ-ra-ên đã chết vì nhìn vào bên trong. Sau đó, Hòm Giao Ước được đem đến Ki-ri-át
Giê-a-rim thuộc Bên-gia-min – Trận thứ 3 tại Ép-ra-im và thẩm quyền tôn giáo của họ. I Sa-mu-ên 1-7, I Vua 2, I Sử ký 6

46

3

Vương quốc Y-sơ-ra-ên thống nhất

47 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va đầy dẫy trên Y-sơ-ra-ên và 20 năm sau, Sa-mu-ên gọi Y-sơ-ra-ên đến Mích-pa để dẹp bỏ các
hình tượng của họ. Dân Phi-li-tin tấn công nhưng Chúa khiến ban sấm sét và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại họ, và Sa-mu-ên dựng
một tảng đá kỷ niệm tại Ê-bên Ê-xe. Hai người con của Sa-mu-ên là những quan xét hư hoại nên Y-sơ-ra-ên đã xin một vua
tại Ra-ma. Chúa cảnh báo Y-sơ-ra-ên rằng vua sẽ khiến họ trở thành nô lệ thực sự, nhưng Chúa để Sa-mu-ên ban cho điều
họ ao ước và xức dầu cho Sau-lơ khiêm nhường thuộc bộ tộc Bên-gia-min làm vua (Triều đại thứ nhất) – Trận thứ 4 tại
Ép-ra-im và ưu thế cai trị của họ. I Sam 7-10, Ô-sê 13

48 Thần của Đức Giê-hô-va biến đổi Sau-lơ và ông được sai đến thờ phượng cùng
Sa-mu-ên tại Ghinh-ganh là nơi ông nói tiên tri. Sa-mu-ên tôn Sau-lơ làm vua tại
Mích-pa và một số người đi theo ông, nhưng nhiều người khác lại coi khinh ông.
Nhưng Sau-lơ lãnh đạo Y-sơ-ra-ên để giải cứu thành Gia-be ở Ga-la-át, có vẻ như là
thành của bà nội ông, từ Am-môn và sau đó ở Ghinh-ganh, ông được toàn dân tôn làm
vua lần nữa. Quan xét Sa-mu-ên cảnh báo Y-sơ-ra-ên không được xa lìa các điều
răn của Đức Giê-hô-va trong việc đi theo vua của họ. I Sam 10-12
Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, tấn công dân Phi-li-tin, và họ tập hợp ở Míchma. Sau-lơ bảo quân đội đến Ghinh-ganh nhưng họ đào ngũ, rồi ông kiêu căng dâng
sinh tế mà không có Sa-mu-ên, Đức Giê-hô-va từ bỏ ông để tìm một vị vua mới. Chúa
ban cho dân Y-sơ-ra-ên sự chiến thắng dưới tay Giô-na-than, nhưng Sau-lơ rủa sả ông
và dân Y-sơ-ra-ên phải can thiệp để xin tha mạng cho ông. Sau-lơ lập Áp-ne, người
em họ của mình làm Tổng tư lệnh, và ông đánh bại Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, dân Phili-tin và A-ma-léc. I Sam 13-14
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50 Chúa sai Sa-mu-ên bảo Sau-lơ hãy tận diệt dân A-ma-léc, nên dân Kê-nít bị
cảnh báo phải tách ra. Nhưng thay vì vậy, Sau-lơ đã để dành chiến lợi phẩm từ dân
A-ma-léc và ông dựng một đài kỷ niệm chiến thắng tại Cạt-mên và dâng sinh tế ở
Ghinh-ganh, nơi mà Sa-mu-ên đến đương đầu với ông và giết vua A-ga của dân Ama-léc. Sa-mu-ên nói rằng Chúa sẽ xé Vương quốc của Sau-lơ. Sa-mu-ên đã
chấm dứt quan hệ với Sau-lơ sau việc đó, và ông sống tại Ra-ma trong khi Sau-lơ
sống ở Ghi-bê-a. I Sam 1515

20

Chúa sai Sa-mu-ên bí mật xức dầu cho chàng thanh niên Đa-vít làm vua ở Bết-lê-hem và Thần Ngài sau đó rời khỏi
Sau-lơ là người đã rơi vào tâm trạng đen tối. Sau-lơ bắt đầu tiêu diệt dân Ghi-bê-ôn để củng cố danh dự của vương quốc ông.
Đa-vít, lúc này làm nhạc công của Sau-lơ, giết chết gã khổng lồ Gô-li-át gần Gát, gây nên sự hỗn loạn trong dân Phi-li-tin, và
vì thế ông trở thành chỉ huy trưởng trong quân đội của Sau-lơ, nhưng Sau-lơ lo sợ thành công của Đa-vít và tìm cách giết ông
bằng việc cưới các con gái của ông làm vợ. Đa-vít chinh phục được Mê-ráp nhưng Sau-lơ lại gả nàng cho Át-ri-ên, vì thế
Đa-vít cưới Mi-canh và Sau-lơ ghét ông. I Sam 16-18
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Sau-lơ cố giết Đa-vít 2 lần và sau đó lệnh cho Giô-na-than, con trai ông và
cũng là bạn của Đa-vít, thực hiện việc đó nhưng Giô-na-than từ chối. Vì vậy,
Sau-lơ thử một lần nữa và sai người ám sát đến nhà Đa-vít nhưng ông đã chạy
đến Sa-mu-ên ở Ra-ma. Sau-lơ đuổi theo ông nhưng Thần của Chúa khiến 3
nhóm người của Sau-lơ nói tiên tri và cuối cùng khiến Sau-lơ cũng đi vòng
quanh và cởi trần. Giô-na-than cầu xin cho mạng sống của Đa-vít nhưng Sau-lơ
cũng tìm cách giết ông, vì vậy Đa-vít và Giô-na-than lập một hiệp ước. I Sam 19-20,

52

Thi 59

Đa-vít ăn một ít bánh thánh từ các thầy tế lễ ở Nóp và chạy trốn đến Gát, là
nơi ông phải giả điên để trốn thoát đến một hang động ở A-đu-lam. Các anh của
Đa-vít cùng 400 kẻ lang thang gia nhập cùng ông trong khi vua xứ Mô-áp bảo vệ
cha mẹ ông, thậm chí có thể có Ru-tơ. Sau-lơ cho Đô-e, người Ê-đôm, giết 85
thầy tế lễ ở Nóp vì là người phản bội, nhưng thầy tế lễ A-bia-tha chạy trốn đến Đa-vít. Kế đó, tiên tri Gát giúp Đa-vít chạy
đến rừng Hô-rết và Đa-vít giải cứu thành Kê-i-la khỏi tay người Phi-li-tin. I Sam 21-22, Thi 34, 36, 52
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54 Tuy nhiên, Kê-i-la không trung thành, nên Đa-vít phải chạy đến Hô-rết và hiệp lực ở đó với Giô-na-than. Những người ở
Síp do thám về ông cho Sau-lơ. Đa-vít chạy trốn đến Ma-ôn và Sau-lơ đuổi theo ông đến cùng ngọn đồi đó nhưng phải trở về
để đánh dân Phi-li-tin. Nhưng Sau-lơ lại tiếp tục truy đuổi và Đa-vít tha mạng cho ông tại hang Ên Ghê-đi khi Đa-vít cắt áo
của ông như là một bằng chứng. Sau-lơ biết rằng Đa-vít sẽ trở thành vị vua kế tiếp nên ông bắt Đa-vít thề rằng sẽ không giết
gia đình ông và rồi Sau-lơ ngừng truy đuổi. I Sam 23-24, Thi 57, 63, 142
Sa-mu-ên qua đời. Đa-vít tha mạng cho Na-banh ngu dại ở Ma-ôn và lấy A-bi-ga-in làm vợ. Sau-lơ đem Mi-canh là vợ
của Đa-vít cho Phanh-ti. Các thám tử ở Síp đã cùng Sau-lơ truy đuổi Đa-vít lần nữa nhưng Đa-vít đã tha mạng cho ông một
lần nữa, trong khi lấy cây giáo của Sau-lơ với sự giúp đỡ của A-bi-sai, em của Giô-áp, sau đó trách mắng Áp-ne. Sau-lơ thừa
nhận tội của mình, chúc phước cho Đa-vít và sau đó ngừng việc truy đuổi lần nữa. Đa-vít cùng 600 người của ông tham gia
với Vua A-kích thuộc xứ Gát trên đất người Phi-li-tin để thoát khỏi sự tấn công của Sau-lơ. Họ được ban cho thành Siếc-lác
và tấn công A-ma-léc, giết tất cả những người làm chứng nhưng nói với A-kích rằng họ đang tấn công Giu-đa và dân Kê-nít.
Có vẻ như Đa-vít đã viết nhiều Thi thiên trong giai đoạn chạy trốn này, một số nói tiên tri về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu,
như các Thi thiên 10-17, 22, 23, 26-28, 31, 140-143, 145. I Sam 26-27, Thi 54
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Dân Phi-li-tin tập hợp tại Gít-rê-ên để tấn công Y-sơ-ra-ên vì thế Đa-vít cố giúp Y-sơ-ra-ên và kết hợp cùng A-kích,
nhưng dân Phi-li-tin đuổi ông về. Chúa từ bỏ Sau-lơ nên ông cầu hỏi một phù thủy ở Ên-đô-rơ để gọi hồn của Sa-mu-ên lên
và số phận của Sau-lơ đã được báo trước. Dân A-ma-léc phóng hỏa thành Xiếc-lác và bắt mọi người làm tù binh trong lúc
Đa-vít đi vắng, vì thế những thuộc hạ của Đa-vít muốn giết ông, nhưng A-bia-tha nói rằng Chúa phán sẽ giải cứu và Đa-vít
đã cứu được tất cả gia đình của họ cũng như nhiều chiến lợi phẩm mà ông chia sẻ với Hếp-rôn và các thành khác. Dân Phili-tin đánh bại Y-sơ-ra-ên và giết Sau-lơ sau 40 năm làm vua, cũng như giết con trai ông là Giô-na-than. Họ lấy đầu và áo
giáp của Sau-lơ báo tin, và treo xác vua vào tường thành Bết-san, nhưng Gia-be người Ga-la-át đã mang xác đi chôn. I Sam 28-
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30, Công 13

57 Đa-vít giết người A-ma-léc có vương miện của Sau-lơ và nói rằng người này đã giết Sau-lơ. Sau đó, ông viết
một bài ai ca cho Sau-lơ và Giô-na-than mà ông lệnh cho dân thành Giu-đa truyền dạy bài này. Đức Giê-hô-va
bảo Đa-vít đi đến Hếp-rôn là nơi ông cai trị trong 7 năm sau khi Giu-đa tôn ông làm vua của họ (Triều đại thứ
2). Áp-ne lập con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết làm vua của phần còn lại của Y-sơ-ra-ên tại Ma-ha-na-im. Giô-áp
ở Bết-lê-hem đã cho thuộc hạ của Đa-vít đánh trận với Áp-ne và Áp-ne đãgiết em của Giô-áp là A-sa-ên. II Sam 1-2, 5

21

Chiến tranh giữa Đa-vít và Ích-bô-sết kéo dài trong 2 năm cho đến khi Áp-ne bỏ đi theo Đa-vít tại Hếp-rôn, mang trả
Mi-canh cho Đa-vít. Sau đó, ông thuyết phục Y-sơ-ra-ên, thậm chí bộ tộc Bên-gia-min của Sau-lơ cũng đi theo Đa-vít. Giôáp giết hại Áp-ne, nhưng Đa-vít kết án Giô-áp và toàn dân Y-sơ-ra-ên nhận ra rằng Đa-vít không có lỗi trong việc này.
Những người ám sát giết Ích-bô-sết và mang đầu của ông đến cho Đa-vít ở Hếp-rôn, nhưng Đa-vít đã giết họ vì cớ tội ác này.
Lúc này, toàn dân Y-sơ-ra-ên lập Đa-vít làm vua của họ tại Hếp-rôn, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Sa-mu-ên. II Sam 3-5, I Sam 15
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Đa-vít chiếm lấy Giê-ru-sa-lem, cũng được biết đến là Sa-lem hay Giê-bu, trong khu vực của bộ tộc Bên-gia-min, từ
dân Giê-bu-sít và Giô-áp được lập làm tướng chỉ huy lãnh đạo cuộc chiến đó. Thủ đô được dời từ Hếp-rôn ở Giu-đa đến đó
và được gọi là Thành Đa-vít. Đa-vít có được ưu thế nên Vua Hi-ram ở thành Ty-rơ xây cho Đa-vít một cung điện. Dân Phili-tin tấn công Đa-vít hai lần và bị Chúa làm cho lui quân từ Ghê-ba đến Ghê-xe bởi tiếng chân bước trên ngọn cây. II Sam 5, I Sử
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ký 11, Thi 53, 73-83

Đa-vít sai người đến Ki-ri-át Giê-a-rim để rước Hòm Giao Ước nhưng Chúa giết U-xa vì đã không làm đúng. Ba tháng
sau, ông thành công trong việc rước Hòm Giao Ước với sự ăn mừng lớn, nhưng Mi-canh khinh Đa-vít nên bà bị son sẻ. Đavít muốn xây Đền Thờ cho Hòm Giao Ước nhưng Đức Giê-hô-va bảo với Tiên tri Na-than rằng con trai của Đa-vít sẽ xây
Đền Thờ, nhưng từ dòng dõi của Đa-vít sẽ xuất hiện một Vương quốc vững bền mãi mãi. II Sam 6-7, Thi 42-49, 84,85, 87, 88, 120-134, Khải 11
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Đa-vít chiến thắng dân Phi-li-tin và dân Mô-áp, giết hai phần ba người
nam của Mô-áp một cách tùy tiện Sau đó, ông đánh bại A-ram và Rê-hốp
cùng lãnh thổ đến Sông Ơ-phơ-rát, lấy các khiên bằng vàng và lập đồn của
mình ở Đa-mách. Ha-mát nộp cống vật cho Đa-vít trong lúc ông đánh bại
Am-môn và A-ma-léc, và lập đồn ở Ê-đôm. Có vẻ như Đa-vít viết thêm
nhiều Thi Thiên trong giai đoạn chiến thắng này, một số là lời tiên tri về
Chúa Giê-xu là Vua, có thể là các Thi Thiên 1, 2, 8, 9, 19-21, 24, 25, 29,
33, 61, 66-68, 101, 108, 138, 139, 144, 145 . II Sam 8, Thi 60
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Đa-vít trao tài sản của Sau-lơ và người đầy tớ của Sau-lơ là Xíp-ba cho
Mê-phi-bô-sết, con trai bị què của Giô-na-than. Sau đó, ông sai Giô-áp tiêu
diệt thành Ráp-ba ở Am-môn vì sự nổi loạn, trong lúc đó dân A-ram cũng
nổi loạn nhưng trốn thoát khỏi trận chiến. Đa-vít khiến Bát-sê-ba có thai
và và Giô-áp khiến người chồng nổi tiếng của bà là U-ri bị giết trong trận
chiến tại Ráp-ba cùng với 17 người khác để che đậy chuyện này. Tiên tri
Na-than đã vạch trần Đa-vít và nói tiên tri về nan đề sẽ đến trên gia đình
ông vì tội lỗi này. Đa-vít ăn năn nhưng Y-sơ-ra-ên phải chịu hậu quả và đứa
con đó bị chết. II Sam 9-12, 23, Thi 51
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Đa-vít và Bát-sê-ba về sau có thêm một đứa con trai đặt tên Sa-lômôn, là người mà Na-than gọi là Giê-đi-đia (Người được Đức Giê-hô-va
yêu thương). Am-nôn, con đầu lòng của Đa-vít, đã cưỡng bức em gái của
mình là Ta-ma, vì thế hai năm sau, Áp-sa-lôm, anh nàng, đã giết ông và bỏ
trốn. Giô-áp nói với Đa-vít hãy cho Áp-sa-lôm trở về sau 3 năm đi lưu đày nhưng chỉ sau 2 năm quay về Đa-vít mới gặp Ápsa-lôm. Sau đó, Áp-sa-lôm gây loạn từ Hếp-rôn ở phía bắc Y-sơ-ra-ên, và Đa-vít phải chạy trốn đến Ma-ha-na-im với sự
giúp đỡ của Xíp-ba. Hu-sai, bạn của Đa-vít, đã ngăn chặn kế hoạch khôn ngoan của A-hi-tô-phe, khi Áp-sa-lôm công khai
cưỡng bức các phi tần của Đa-vít. Giô-áp đã giết Áp-sa-lôm bất kể sự biện hộ của Đa-vít cho con trai mình, trong một cuộc
chiến mà 20 ngàn người Y-sơ-ra-ên ngã chết. Đa-vít đau buồn về con của mình và cho A-ma-sa, tướng của Áp-sa-lôm,
quyền chỉ huy của Giô-áp nhưng Giô-áp cũng giết người này. II Sam 12-19, Thi 3
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Dân Giu-đa do dự gọi Đa-vít trở về làm vua nhưng Y-sơ-ra-ên phía bắc nổi loạn dưới sự lãnh đạo của Sê-ba. Giô-áp
truy đuổi Sê-ba đến A-bên Bết-ma-ca và ngăn cuộc nổi loạn để vương quốc có thể được thống nhất lần nữa. Sau đó Đa-vít
giao nộp 7 con trai của Sau-lơ và Mê-ráp cho dân Ga-ba-ôn được bảo vệ, mà Sau-lơ đã bị họ chặt đầu, bị giết để kết thúc nạn
đói. Về sau, A-bi-sai phải cứu Đa-vít luống tuổi khỏi tên khổng lồ Phi-li-tin tên Ít-bi Bê-nốp, và rồi những ngày chiến trận
của Đa-vít đã kết thúc. Dường như Đa-vít đã sáng tác nhiều Thi thiên trong giai đoạn đầy cảm tạ và đau buồn này, một số Thi
Thiên có thể được viết trong lúc này là Thi 4-7, 30, 32, 36-41, 53, 55, 58, 64, 65, 69-71, 86, 102, 103, 109. II Sa-mu-ên 20-23, Thi 18
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Sách Thi Thiên 1 có thể được biên soạn bởi Vua Đa-vít khoảng năm 980 BC

Thi 1: Ham thích Lời Đức Giê-hô-va, là một cái cây khỏe mạnh Thi 22: Đa-vít – Vì sao Chúa từ bỏ con?
Thi 2: Đa-vít (Công 4)- Đức Giê-hô-va ban Con Ngài cho các dân tộc Thi 23: Đa-vít - Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con
Thi 3: Đa-vít – Đức Giê-hô-va che chở con – về Áp-sa-lôm
Thi 24: Đa-vít – Đức Giê-hô-va là Vua Vinh Hiển
Thi 4: Đa-vít – Đức Giê-hô-va đem mạng sống con trở lại
Thi 25: Đa-vít – Đức Giê-hô-va ơi, xin chấm dứt cuộc nội chiến này
Thi 5: Đa-vít – Con đặt mạng sống con trên bàn thờ Chúa
Thi 26: Đa-vít – Xin tra xét con, Chúa ơi
Thi 6: Đa-vít – Chúa ơi, xin giải cứu con vì con dầm trong nước mắt Thi 27: Đa-vít – Cha mẹ đã bỏ con, nhưng Chúa thì không
Thi 7: Đa-vít – Hãy để kẻ thù con bắt được con nếu con xấu xa Thi 28: Đa-vít – Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng nghe tiếng kêu cầu con
Thi 8: Đa-vít – Vì sao Đức Giê-hô-va quan tâm chúng ta?
Thi 29: Đa-vít – Đức Giê-hô-va làm vững mạnh dân Ngài
Thi 9: Đa-vít – Đức Giê-hô-va làm cho thế giới này đúng đắn
Thi 30: Đa-vít – Xin cho con một cơ hội khác
Thi 10: Kẻ gian ác kiêu căng khinh thường Đức Giê-hô-va
Thi 31: Đa-vít avid- Hãy can đảm, vì Đức Giê-hô-va sẽ vùa giúp
Thi 11: Đa-vít – Đức Giê-hô-va làm ngay thẳng mọi thứ
Thi 32: Đa-vít – Con sẽ bắt đầu lại từ thất bại của con
Thi 12: Đa-vít – Tất cả bạn hữu đã từ bỏ con
Thi 33: Nước nào có Giê-hô-va làm Chúa sẽ được phước
Thi 13: Đa-vít – Tôi vui mừng vì sự giải cứu của Chúa
Thi 34: Đa-vít – Đức Giê-hô-va khiến chúng ta được tự do – về A-bi-mê-léc
Thi 14: Đa-vít – Không có một ai tốt cả (như Thi 53)
Thi 35: Đa-vít – Kẻ ác rơi vào bẫy của chính mình
Thi 15: Đa-vít – Đức Giê-hô-va mời gọi người công chính đến với Ngài
Thi 36: Đa-vít – Chúa ơi, xin tiếp tục yêu thương bạn hữu Ngài
Thi 16: Đa-vít – Đừng theo những thần khác
Thi 37: Đa-vít – Đức Giê-hô-va không bao giờ từ bỏ chúng ta
Thi 17: Đa-vít – Được giấu dưới bóng cánh Chúa
Thi 38: Đa-vít – Chúa ơi, xin đừng bỏ con nhưng hãy giúp đỡ con
Thi 18: Đa-vít – Chúa giải cứu (về Sau-lơ, như II Sam 22)
Thi 39: Đa-vít – Đức Giê-hô-va thanh tẩy chúng ta khỏi tội
Thi 19: Đa-vít – Lời Chúa dẫn đến niềm vui
Thi 40: Đa-vít – Con đầy mặc cảm tội lỗi
Thi 20: Đa-vít – Chúa sẽ khiến vua chiến thắng
Thi 41: Đa-vít – Bạn thân nhất của con đã lừa gạt con
Thi 21: Đa-vít - Chúa nâng đỡ mình

66 Đức Giê-hô-va nổi giận với Y-sơ-ra-ên và để Sa-tan khiến Đa-vít
phạm tội quốc gia liên quan đến việc điều tra dân số, bất kể sự phản đối
của Giô-áp. Tiên tri Gát đã để Đa-vít chọn hình phạt là nạn đói kém,
chiến tranh hay bệnh dịch, và Đa-vít chọn bệnh dịch, một thiên sứ đã
giết 70 ngàn người Y-sơ-ra-ên. Sau đó, Gát bảo Đa-vít dâng của lễ xin
Chúa tha tội cho Giê-ru-sa-lem và Đa-vít công bố nơi đó sẽ thành địa
điểm cho Đền thờ trong tương lai, để thay thế Đền Tạm mà hiện đang
được đặt ở Ghi-bê-ôn. Khi nhìn thấy thanh gươm của thiên sứ, Đa-vít
kinh sợ. II Sam 24, I Sử 21
Đa-vít lớn tuổi đã chuẩn bị mọi thứ cho việc xây Đền Thờ và
tuyên bố công khai rằng Sa-lô-môn sẽ xây. Sau đó, ông nói lời cuối
cùng với dân Y-sơ-ra-ên. Đa-vít được biết đến là người thật lòng với
Đức Giê-hô-va, trừ chuyện của U-ri. A-đô-ni-gia, người con thứ tư của Đa-vít tìm cách chiếm ngôi, nhưng Đa-vít cùng tiên
tri Na-than, thầy tế lễ Xa-đốc và Bê-na-gia, chỉ huy trưởng quân đội cung
thành đã tôn Sa-lô-môn làm vua. Sau đó, Đa-vít qua đời sau khi trị vì 40 năm. I
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Vua 1-2, 15, I Sử 22-29

A-đô-ni-gia , Giô-áp và A-bia-tha sắp đặt
cuộc đảo chính, nhưng Sa-lô-môn giết họ và
trục xuất dòng dõi của Hê-li là thầy tế lễ A-biatha. Sa-lô-môn cưới con gái của Pha-ra-ôn va
thờ phượng tại Ghi-bê-ôn là nơi Chúa đã ban
cho ông lời cầu xin không ích kỷ về sự khôn
ngoan để ông cai trị tốt. Sa-lô-môn có danh tiếng và sự giàu có đến nỗi gây ấn
tượng cho Nữ hoàng ở Sê-ba, ông đã sáng tác 3000 câu châm ngôn và 1005 bài
hát. Sa-lô-môn xây Đền thờ trong 11 năm với 180 ngàn nhân công cùng sự giúp
đỡ của Vua Hi-ram ở Ty-rơ. Hòm Giao Ước được đặt trong Đền thờ vào kỳ Lễ
Lều Tạm bảy ngày. Khi Sa-lô-môn cầu nguyện, lửa từ trời đã đốt cháy của lễ gồm 22 ngàn súc vật và 120 ngàn con chiên, và
vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền thờ. I2-8, 10, II Sử 1-7
Khoảng 967 BC
Năm thứ 4 đời trị vì của Salô-môn là năm thứ 480 từ
khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Êdíp-tô. – 1 Các Vua 6
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Sách Thi Thiên 2 có lẽ được vua Sa-lô-môn biên soạn khoảng năm 940 BC

Thi 42: Cô-ra – Con giữ mắt con tập chú nơi Đức Giê-hô-va
Thi 43: Cô-ra – Gặp Chúa trong nơi thờ phượng Ngài

Thi 58: Đa-vít – Có cách nào điều hành một đất nước không?
Thi 59: Đa-vít - Rescue me God, for I am innocent – about Saul
Thi 44: Cô-ra – Chúa khiến chúng con tuận đạo, xin giúp chúng con
Thi 60: Đa-vít –Chúa ơi xin giúp con, vì con người không giúp được– về Edom
Thi 45 Cô-ra – Vua của Chúa yêu điều lành và ghét điều dữ
Thi 61: Đa-vít – Xin giúp vua cai trị tốt và lâu dài
Thi 46: Cô-ra – Chúa ơi, Đấng vật lộn cùng Gia-cốp, xin đánh trận cho chúng con Thi 62: Đa-vít – Sức lực đến từ Đức Giê-hô-va
Thi 47: Cô-ra – Đức Chúa Trời là Chúa trên mọi dân tộc
Thi 63: Đa-vít – Những kẻ truy đuổi con có số phận bi đát – về Sau-lơ
Thi 48: Cô-ra – Si-ôn là thành của Vua của toàn trái đất
Thi 64: Đa-vít – Hỡi dân Chúa, hãy vui mừng, và đến với Ngài khi gặp khó nguy
Thi 49: Cô-ra – Không có hy vọng nào trong việc tự cứu mình
Thi 65: Đa-vít- Chúa giải quyết cho tội của chúng ta
Thi 50: A-sáp- Một cuộc đời ngợi khen tôn cao Chúa
Thi 66: Chúa cứu chúng ta và mang bình an cho chúng ta
Thi 51: Đa-vít- Tội lỗi con khiến con đi xuống–về Bát-sê-ba
Thi 67: Các dân vô thần sẽ nhìn thấy cách Chúa giải cứu
Thi 52: Đa-vít – Kẻ kiêu ngạo sẽ bị phán xét – về Đô-e
Thi 68: Đa-vít – Hỡi các chi phái phía bắc, hãy cùng đến Đền Thờ
Thi 53: Đa-vít – Chẳng có một người nào tốt (giống Thi 14)
Thi 69: Đa-vít – Xin đừng để khó khăn của con làm nản lòng người khác
Thi 54: Đa-vít – Chúa chẳng là gì với kẻ thù chúng ta
Thi 70: Đa-vít - I'm lost, so please help quickly God
Thi 55: Đa-vít - Bạn con đã phản bội con
Thi 71: God, don't walk off and leave me
Thi 56: Đa-vít – Tin cậy nơi Chúa chứ đừng tin nơi người phàm – về Gát
Thi 72: Sa-lô-môn – Ban cho vua quy tắc khôn ngoan
Thi 57: Đa-vít – Kẻ thù con rơi vào bẫy của hắn– về Sau-lơ

Sách Truyền đạo Đây là luận thuyết về cuộc sống của Sa-lô-môn được viết khoảng năm 940 T.C. Nó bắt đầu bằng việc lưu ý
rằng chẳng có điều gì mới và cảnh báo rằng những người quá yêu chiều bản thân cuối cùng sẽ ghét cuộc sống.1-2 Có thời điểm đúng cho
mọi thứ, nhưng sự làm biếng là xấu.3-4 Hãy công bằng trong mọi hành động của bạn vì Chúa luôn là Đấng kiểm soát.5-8 Sống khỏe
mạnh là điều tốt, nhưng cần nhớ rằng bộ não đánh bại cơ bắp.9-10 Hãy vui hưởng tuổi thanh xuân chóng qua của bạn trong khi còn.11
Nhưng để tóm gọi cách sống tốt nhất, kết luận về vấn đề này là hãy kính sợ Chúa và vâng theo các điều răn Ngài.12
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Nhã ca Đây là bài tình ca của Sa-lô-môn khoảng năm 940 T.C. Sách này cho thấy cách mà tình yêu luôn nhìn thấy điều tốt nhất
trong đối tượng của nó.1-2 Rồi câu chuyện về bài ca này cho thấy tình yêu thật luôn chung thủy, dẫu Sa-lô-môn có 60 hoàng hậu và 80
cung phi lúc này.3-7 Bài ca kết luận rằng tình yêu say đắm mạnh như sự chết, và lòng ghen mãnh liệt như âm phủ.8
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72 Đức Giê-hô-va cảnh báo Sa-lô-môn rằng Ngài sẽ ban phước cho ông nếu ông vâng lời nhưng sẽ rủa sả Y-sơ-ra-ên
và Đền thờ nếu ông không vâng lời. Nhưng về sau, Sa-lô-môn cưới 700 vợ và 300 cung phi là những người khiến ông lìa
bỏ Chúa, vì thế ông lập nơi thờ phượng và thậm chí dâng trẻ con cho thần Mô-lóc của Am-môn ở trũng Hi-nôm, cũng
được biết đến với tên Ghê-hê-na. Điều này khiến Đức Giê-hô-va nổi giận, và đã rủa sả Sa-lô-môn đến nỗi chỉ chừa lại
vương
Mô-lóc, Ghê-hê-na và sự dâng con qua lửa
triều
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm
Đa-vít
vương quốc của Giu-đa cùng với các bộ tộc Bên-gia-min và
Si-mê-ôn. I Vua 9-12, II Vua 23, II Sử 7, Phục 17, Thi 72
Sau đó, Đức Giê-hô-va khiến các dân tộc khác dấy lên
chống lại Y-sơ-ra-ên, bao gồm dân Ê-đôm và A-ram đã bị
giết. Chúa khiến tiên tri A-hi-gia ở Si-lô giao cho Giê-rôbô-am thuộc bộ tộc Ép-ra-im một vương quốc ở phía bắc
Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va hứa sẽ khiến Giê-rô-bô-am
thành một vương quốc hùng mạnh như của Đa-vít nếu ông
vâng lời. Sa-lô-môn tìm cách giết Giê-rô-bô-am, là người phụ
trách lao dịch của ông, vì thế Giê-rô-bô-am chạy sang Ai Cập
để được an toàn. Sa-lô-môn qua đời sau 40 năm trị vì và con
trai của ông tên là Rô-bô-am, có mẹ là người Am-môn, đã
lên làm vua. I Vua 11,13, II Sử 8-9
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Các vương quốc bị phân chia ở miền nam Giu-đa và miền bắc Y-sơ-ra-ên

Con trai của Sa-lô-môn, Rô-bô-am, lên làm vua ở tuổi 41 và cai trị ở các bộ tộc miền Nam được gọi là Vương quốc
Giu-đa trong 17 năm. ‘Ông là vị vua tồi và đối với ông, Chúa không quan trọng’. Rô-bô-am được đội vương miện tại Sichem nhưng ngu dại khi tìm cách hại Y-sơ-ra-ên, vì thế các bộ tộc phía bắc tách khỏi ông. Giu-đa gần như từ bỏ sự thờ
phượng Đức Giê-hô-va và dựng các nơi đền miếu và tình dục, càng ngày trở nên gian ác hơn. Trong vòng 5 năm, Pha-ra-ôn
Si-sắc của Ai Cập tấn công Giu-đa và cướp tất cả số vàng trong Đền thờ và cung điện. I Vua 12, 14, II Sử 10, 12-13
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75 Giê-rô-bô-am từ Ai Cập trở về và được tôn làm vua của các bộ tộc phía Bắc với tên gọi là Vương quốc Y-sơ-ra-ên và
cai trị từ pháo đài ở Si-chem trong 22 năm (Triều đại thứ ba). ‘Ông để Chúa qua một bên và lập nên một tội ác mới bằng
việc dựng nên các thần ngoại bang.’ Ông sợ các bộ tộc phía Bắc sẽ hiệp lại với các bộ tộc phía Nam nếu họ tiếp tục thờ
phượng tại Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem vì thế ông lập một tượng con bò để thờ lạy như trong thời Môi-se và A-rôn trong các
thành của Đan và Bê-tên, công bố rằng đó là thần đã giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập. Một tiên tri của Giu-đa nói trước về số
phận của bàn thờ của Giê-rô-bô-am tại Bê-tên và một vị vua trong tương lai tên là Giô-si-a, thuộc dòng dõi Đa-vít sẽ dẹp
sạch sự thờ lạy hình tượng giả dối này, nhưng sau đó một con sư tử đã ăn thịt nhà tiên tri này vì ông đã ăn, trái với mạng
lệnh của Chúa. I Vua 12-14, II Vua 23
Con trai của Rô-bô-am là A-bi-giam lên làm vua kế tiếp của Giu-đa và cai trị trong 3 năm. ‘Ông vẫn đi theo con đường
tội lỗi mà vua cha đã đi. Lòng vua không trọn thành với Giê-hô-va Đức
Chúa Trời’. Các thầy tế lễ và người Lê-vi ủng hộ A-bi-giam trong cuộc
chiến chống lại Giê-rô-bô-am ở Ép-ra-im và quân đội Giu-đa gồm 400
ngàn người đã giết 500 ngàn người trong quân đội 800 ngàn của Y-sơ-raên chỉ trong một ngày, đó là vụ tàn sát quá lớn đến nỗi vua của Y-sơ-raên là Giê-rô-bô-am không thể khôi phục từ cuộc bại trận đó. I Vua 15, II Sử 13
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Con của A-bi-giam là A-sa lên làm vua kế tiếp của Giu-đa và cai trị
41 năm. ‘Ông có ý tốt, đặc biệt trong những năm đầu của mình, nhưng
không kết thúc như thế.’ Ê-thi-ô-pi tấn công Giu-đa với đạo quân 1 triệu
người, nhưng A-sa cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và đánh bại họ. Tiên
tri A-xa-ria cảnh báo A-sa rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho Giuđa nếu họ trung tín, nhưng nếu không trung tín thì sẽ có sự rối loạn.
Vì thế, A-sa dẹp bỏ các hình tượng và phế truất bà nội của mình là hoàng
hậu Ma-a-ca, nhưng các trụ thờ đền miếu và tình dục ở địa phương vẫn
còn. Sau đó, Giu-đa kết ước tại Đền thờ sẽ tìm kiếm Đức Giê-hô-va và
thậm chí những người Y-sơ-ra-ên trung tín từ Ép-ra-im và Ma-na-se cũng
tham gia với họ. I Vua 15, II Sử 14-16, Giô-ên 1
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78 Trở lại Y-sơ-ra-ên, tiên tri A-hi-gia lúc này đã già và bị mù, tiên
đoán về cái chết của con trai Giê-rô-bô-am và sự sụp đổ triều đại của
ông. Na-đáp, con trai của Giê-rô-bô-am lên làm vua kế tiếp của Y-sơ-raên và cai trị 2 năm. ‘Ông công khai làm điều ác và đi theo đường lối của Giê-rô-bô-am trong việc khiến Y-sơ-ra-ên phạm
tội.’ Ba-ê-sa thuộc bộ tộc Y-sa-ca giết Na-đáp trong lúc Y-sơ-ra-ên tấn công dân Phi-li-tin, sau đó ông giết cả nhà Giê-rôbô-am, làm ứng nghiệm lời tiên tri của A-hi-gia. I Vua 14-15
Ba-ê-sa tự tôn mình làm vua mới của Y-sơ-ra-ên và cai trị 24 năm (Triều đại thứ tư). ‘Ông làm điều ác cách công
khai và vẫn đi theo đường lối của Giê-rô-bô-am khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm tội.’ Sau đó, Ba-ê-sa tấn công Giu-đa và đóng
biên giới của họ, vì thế A-sa đưa vàng trong đền thờ cho Bên Ha-đa là vua A-ram ở Đa-mách để phá bỏ hiệp ước mà ông
có với Y-sơ-ra-ên và để tấn công Nép-ta-li, trong lúc thành Đan sụp đổ. Tiên tri Ha-na-ni ở Giu-đa đã bị bỏ tù vì đã nói
rằng chiến tranh sẽ xảy ra với Giu-đa vì cớ A-sa đã tin cậy nơi A-ram thay vì Đức Chúa Trời. Ba-ê-sa cai trị tại Tiệt-sa và
con trai của Ha-na-ni là tiên tri Giê-hu đã báo trước về số phận của triều đại Ba-ê-sa. I Vua 15-16, II Sử 16
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25

80 Ê-la, con của Ba-ê-sa, lên làm vua của Y-sơ-ra-ên và cai trị 2 năm. ‘Giống như, Ba-ê-sa, ông kéo Y-sơ-ra-ên lún sâu
trong tội mình.’ Rồi chỉ huy trưởng quân đội Xim-ri đã giết Ê-la say rượu và giết hết nhà Ba-ê-sa, làm ứng nghiệm lời tiên
tri của Giê-hu. Xim-rin tự lên làm vua của Y-sơ-ra-ên và cai trị chỉ trong 1 tuần (Triều đại thứ năm). ‘Ông sống cuộc đời
vô cùng gian ác trước mặt Đức Giê-hô-va.’ Xim-ri phóng hỏa thành Tiệt-sa và tự thiêu mình trong lúc tư lệnh quân đội Ômri bao vây ông. I Vua 16
Ôm-ri lên làm vua của Y-sơ-ra-ên bởi quân đội mình, trong lúc đánh với dân Y-sơ-ra-ên, khi tin tức về cuộc đảo chính
của Xim-ri mới đến nơi, và ông cai trị trong 12 năm (Triều đại thứ sáu). ‘Ông làm những điều ác khác, và giống như Giê-rôbô-am, ông tiếp tục làm cho Y-sơ-ra-ên băng hoại.’ Y-sơ-ra-ên chia làm hai sau khi Ôm-ri giết Xim-ri, có lẽ dọc sông Giôđanh, và Típ-ni cũng cai trị như vị vua mới của Y-sơ-ra-ên (Triều đại thứ bảy) đồng thời với Ôm-ri. Cuối cùng, Ôm-ri trở
nên mạnh hơn và Típ-ni chết, và Ôm-ri trở thành người cai trị duy nhất của Y-sơ-ra-ên. Ôm-ri cai trị 6 năm từ Tiệt-sa, và 6
năm ở Sa-ma-ri, là nơi ông xây làm thủ đô mới. I Vua 16
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Sách Giô-ên dường như quở trách Vua A-sa của Giu-đa vì sự không trung tín của ông trong những năm về sau. Giu-đa phải
cầu nguyện trong Đền thờ của Đức Giê-hô-va để xin sự giải cứu khỏi hình phạt dịch châu chấu từ Chúa.1 Nếu họ trở lại với Đức Chúa
Trời thì đất sẽ trở nên màu mỡ trở lại và Chúa sẽ đổ Thần Linh Ngài trên mọi người.2 Chúa sẽ đoán phạt các kẻ thù của Giu-đa tại
thung lũng Giô-sa-phát và tha tội.3 II Sử 16, Công 2
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A-háp, con của Ôm-ri, lên làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên và cai trị trong 22 năm. ‘Ông công khai làm điều gian ác
hơn bất kỳ ai và đem nhiều hình tượng mới vào.’ Trở lại Giu-đa, A-sa bắt đầu đàn áp một số người dân và cuối cùng đã qua
đời vì bệnh trong cùng thời điểm từ chối xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. I Vua 16, 21, II Sử 16
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Giô-sa-phát, con của A-sa, lên làm vua của Giu-đa vào lúc 35 tuổi và ai trị trong 25. ‘Ông là người tìm kiếm và đi theo
Đức Giê-hô-va giống như A-sa trong những năm đầu của ông.’ Ông củng cố hàng phòng ngự của Giu-đa và các thành ở Épra-im mà A-sa đã chiếm được, vì thế ông trở nên rất giàu và được tôn trọng. Giô-sa-phát trung thành với Đức Giê-hô-va và
loại bỏ các đền miếu và tình dục, nhưng không phải các nơi cao. Sau đó, ông gửi các thầy dạy luật cùng sách luật pháp
của Đức Giê-hô-va khắp Giu-đa để dạy dỗ cho dân chúng, và các dân ở
gần đó đều trở nên kính sợ Đức Giê-hô-va. I Vua 23, II Sử 17
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85 Trở lại Y-sơ-ra-ên, Vua A-háp cưới công chúa xứ Phê-ni-xi của Si-đôn,
tên là Giê-sa-bên và thờ lạy thần mưa Ba-anh trong một đền thờ ông lập lên
tại Sa-ma-ri. Vì thế, Đức Giê-hô-va sai Tiên tri Ê-li (Đức Chúa Trời là Giêhô-va) người Thi-sê-be nói với A-háp rằng sẽ không có mưa trong những
năm tới, cho đến khi Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống. Các con quạ cho Ê-li
ăn trong đồng vắng trong lúc hạn hán gây ra cơn đói kém và ông cứu một góa
phụ ở Sa-rép-ta, gần Si-đôn, bằng dầu và bột không dứt, và về sau thậm chí
khiến con của bà sống lại. I Vua 16-17
Giê-sa-bên tìm cách giết tất cả các tiên tri của Đức Giê-hô-va trong
Y-sơ-ra-ên, nhưng Áp-đia, người quản lý cung điện đã giấu 100 người trong
số họ trong các hang. Ê-li đối chất với Vua A-háp để lên núi Cạt-mên nhằm
chứng minh ai mới thật sự là Đức Chúa Trời và chấm dứt cơn hạn hán. Tại đó,
Đức Giê-hô-va giáng lửa từ trời xuống và thiêu các của lễ ngập nước của
Ê-li và bàn thờ bằng đá. Vì vậy, các tiên tri của Ba-anh bị giết, sau đó, Ê-li
cầu nguyện xin Chúa ban mưa xuống, và chạy trước các xe ngựa của A-háp
trở về Gít-rê-ên. Giê-sa-bên tìm cách giết Ê-li nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va ban thức ăn cho ông để ông có thể trốn
thoát đến một cái hang ở Núi Si-nai. Ở đó, Chúa bảo Ê-li xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram, Giê-hu trở thành vua của
Y-sơ-ra-ên và Ê-li-sê (Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi) để trở thành nhà tiên tri kế vị của ông. I Vua 18-19, II Vua 8-9
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Một tiên tri của Đức Giê-hô-va bảo A-háp đánh bại quân của Bên Ha-đát, vua A-ram ở Sa-ma-ri chỉ với 7000 người.
Rồi năm kế tiếp ông bảo A-háp làm điều đó lần nữa để chứng minh rằng Đức Giê-hô-va cai trị khắp nơi, và họ giết 127 ngàn
người nhưng A-háp tha mạng cho Bên Ha-đát tại A-phéc. Vì thế, vị tiên tri đó nói với A-háp rằng Chúa sẽ lấy mạng của ông
để thay thế. Rồi Ê-li bảo A-háp rằng chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên và liếm máu của ông vì đã viết Na-bốt vô tội để chiếm lấy
ruộng của ông. Cuối cùng, Vua Giô-sa-phát của Giu-đa đã
Hòn đá chứng của dân Mô-áp và vua A-háp
không khôn ngoan khi kết hôn để liên minh với gia đình của
Ghi
chép
này từ thế kỷ thứ 9 T.C mô tả các sự kiện liên quan
Vua A-háp và Tiên tri Mi-chê đã tiên đoán rằng Đức Giê-hôđến sự ký thuật của Kinh Thánh trong II Vua 3:4-5. Nó xác
va đang dụ các tiên tri của A-háp nhằm sai A-háp và vua Giônhận rằng Đức Giê-hô-va (Yahweh) là danh xưng của Đức
sa-phát cùng nhau đánh lại A-ram tại Ra-mốt Ga-la-át nhằm
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và đề cập đến các vua trong Kinh
giết A-háp. Trong trận chiến đó, một mũi tên đã giết chết AThánh như Đa-vít, Ôm-ri và con trai của Ôm-ri (A-háp), cộng
háp thậm chí trong lúc ông cải trang và chó đã liếm máu từ xe
thêm bộ tộc Gát của Y-sơ-ra-ên.
ngựa của ông. I Vua 20-22, II Vua 9, II Sử 18-19
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm
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88 Trở lại Giu-đa, tiên tri Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, quở trách Giô-sa-phát vì việc kết hôn liên minh với nhà A-háp và
vì liên quan đến chuyện của Mi-chê. Vì thế, Giô-sa-phát đi khắp Giu-đa khuyến khích sự thờ phượng Đức Giê-hô-va và
lập các quan xét kính sợ Chúa trong xứ. Sau đó, tiên tri Gia-ha-xi-ên tiên đoán rằng Đức Giê-hô-va đánh bại sự tấn
công đến từ dân Mô-áp, Am-môn và Ê-đôm. Khi quân Giu-đa đi ra chinh chiến với các thầy tế lễ đi trước, ca hát về tình yêu
của Chúa, các kẻ thù của họ đã giết nhau trong trũng Bê-ra-ca, và có nhiều chiến lợi phẩm đến nỗi dân Giu-đa phải mất ba
ngày để thu lại đem đến Giê-ru-sa-lem và Đền thờ. II Sử 18-20, Thi 136, Giô-ên 3
A-cha-xia, con trai của A-háp, lên làm vua của Y-sơ-raên và cai trị 2 năm. ‘Ông còn tệ hơn A-háp, và tiếp tục đi theo
con đường của Giê-rô-bô-am khiến dân Y-sơ-ra-ên đi xuống.’
Tiên tri Ê-li-ê-xe báo trước rằng sẽ có vụ đắm chuyến tàu
thông thương vàng giữa vua Giô-sa-phát và vua A-cha-xia,
là điều đã xảy ra. Sau đó Mô-áp nổi loạn chống lại Y-sơ-raên và Ê-li báo trước rằng A-cha-xia sẽ chết từ cú ngã từ trên
mái nhà vì cầu xin Ba-anh giúp đỡ. Lửa từ Chúa giết hai toán
50 người được A-cha-xia sai đến để bắt Ê-li, và vua không có
con trai. Ê-li và Ê-li-sê rời khỏi Ghinh-ganh và gặp các nhà
tiên tri khác, sau đó Ê-li rẽ sông Giô-đanh và được tiếp về trời
trong một cơn gió lốc bằng xe và ngựa lửa. Ê-li-sê nhận được
áo choàng và sự xức dầu của Ê-li, và ông lại rẽ sông Giôđanh. Các nhà tiên tri tìm Ê-li nhưng vô ích, và Ê-li-sê làm
cho nguồn nước độc được hóa giải. Khi Ê-li-sê đến Núi Cạtmên, ông đã gặp một bọn trẻ con, nhưng gấu đã cứu ông và
tấn công 42 người trong bọn trẻ. I Vua 19, 22, II Vua 1-2, II Sử 20
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A-cha-xia qua đời, vì thế em trai ông là Giô-ram, cũng
được gọi là Giô-hô-ram, lên làm vua Y-sơ-ra-ên và cai trị
trong 12 năm. ‘Ông tốt hơn A-háp những vẫn giữ đường lối
của Giê-rô-bô-am.’ Ê-li-sê cứu quân đội của Giô-ram, Giô-saphát và Ê-đôm, những người bị lạc trong hoang mạc, và Đức
Giê-hô-va đã đánh bại quân Mô-áp khi họ bị lừa bởi nhìn thấy
nước đỏ như máu do ánh
sáng mặt trời chiếu vào. II
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Vua 3

Kế đến, Ê-li-sê cứu
một trong những đứa con
của nhà tiên tri khỏi tình
trạng nô lệ bằng việc cung
cấp dầu không dứt, và sau đó khiến đứa con trai của người phụ nữ Su-nem hay giúp đỡ
sống lại. Ông cũng cứu các tiên tri ở Ghinh-ganh khỏi khỏi thức ăn có độc, và sau đó cho
100 người ăn chỉ với 20 ổ bánh mì. Rồi Ê-li-sê chữa cho Na-a-man, tướng chỉ huy của
quân A-ram khỏi bị phung nhưng sau đó rủa sả chính gia đình của người đầy tớ ông là
Ghê-ha-xi bằng bệnh của Na-a-man vì đã tham lam bất chính. Và ông làm cái rìu bị mất
nổi lên trên mặt nước. II Vua 4-6
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Chúa cho phép Ê-li-sê tỏ bày bí mật quân sự của Bên Ha-đát, vua A-ram cho Y-sơ-ra-ên, và gài bẫy quân đội ông ở Sama-ri như Chúa đã bày tỏ với các xe ngựa lửa đầy dẫy các ngọn đồi. Nhưng, Ê-li-sê thuyết phục vua Giô-ram của Y-sơ-ra-ên
hãy để cho kẻ thù của họ trở về Đa-mách bình an. Sau đó, Bên Ha-đát trở lại để bao vây Sa-ma-ri lần nữa và tục ăn thịt người
đã xuất hiện từ việc chết đói, là lúc vua Giô-ram ra lệnh giết Ê-li-sê. Tuy nhiên, sắc lệnh đã bị hủy bỏ và Ê-li-sê báo trước
rằng ngày mai thức ăn sẽ rất nhiều, nhưng một trong những viên quan của Giô-ram đã chế giễu ông và Ê-li-sê tiên đoán
ông sẽ không được nếm trải bất kỳ điều gì. Sau đó, Chúa khiến đội quân của Bên Ha-đát bỏ chạy, để lại tất cả lương thực
của họ, và viên quan đó đã chết khi bị người ta giẫm đạp để lấy thức ăn. Ê-li-sê đã cảnh báo người phụ nữ Su-nem chạy trốn
trước khi cơn đói kém xảy ra, và khi cô quay trở lại, vua Giô-ram đã trả lại đất cho cô vì Ghê-ha-xi nói với ông về những
phép lạ của Ê-li-sê ngay tại thời điểm đó. Ê-li-sê đến thăm vị vua Bên
Ha-đát đang lâm bệnh ở Đa-mách, nhưng ông nói với Ha-xa-ên rằng
ông sẽ trở thành vua và làm tổn hại Y-sơ-ra-ên. II Vua 6-8, I Vua 19
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Jehoshaphat's son Jehoram is made the next king of Judah at age
32 and rules for 8 years. 'He was an evil man and followed in the ways of
the kings of Israel.' He kills his brothers and some of the officials when
he is secure in power, and then marries Ahab's daughter Athaliah. Edom
revolts and remains free as Judah's infantry deserts in battle and Jehoram
has to flee for his life. Then Jehoram sets up pagan shrines and Jehovah
abandons him, but God is not yet ready to destroy Judah. Jehoram got
a letter from Elijah foretelling a terrible plague for his apostasy. Next
the Philistines and Arabs raid Judah and plunder the palace, taking the
king's wives and all but one young son of his. Finally, Jehoram ends up
dying incontinent and writhing in pain after 2 years of the plague. 2Kings 8,
2Chron 21

Giô-ram, con trai của Giô-sa-phát, lên làm vua Giu-đa ở tuổi 32 và
cai trị trong 8 năm. ‘Ông là người gian ác và đi theo đường lối của các
vua Y-sơ-ra-ên.’ Ông giết các em mình và một số thủ lĩnh khi củng cố
quyền lực của mình, sau đó ông kết hôn với con gái của A-háp là A-thali. Ê-đôm nổi dậy và vẫn được tự do khi bộ binh của Giu-đa đi lạc trong
cuộc chiến và Giô-ram phải bỏ chạy để cứu mạng. Sau đó, Giô-ram dựng
lại các nơi thờ lạy hình tượng của dân ngoại và Đức Giê-hô-va đã từ bỏ
ông, nhưng Chúa vẫn chưa sẵn sàng hủy diệt Giu-đa. Giô-ram nhận
được lá thư từ Ê-li báo trước về một bệnh dịch khủng khiếp vì sự bội
đạo của ông. Kế đến, dân Phi-li-tin và Ả-rập đánh Giu-đa và cướp lấy cung điện, bắt những người vợ và con của vua trừ đứa
con út. Cuối cùng, Giô-ram chết trong cơn đau đớn khủng khiếp sau 2 năm bị bệnh. II Vua 8, II Sử 21
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A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, con gái của A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, tự lập mình làm người cai trị mới của Giu-đa và cai trị
trong 6 năm. ‘Bà là một nữ hoàng giết người khiếp sợ.’ Bà giết toàn bộ hoàng gia để chiếm lấy quyền lực, nhưng con trai của
A-cha-xia là Giô-ách được giấu trong đền thờ bởi chị
Hòn đá chứng của dân Mô-áp và vua A-háp
của ông. II Vua 11, II Sử 22
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This black obelisk even has a picture of Israel’s King Jehu, the
successor (son) of King Omri, paying tribute to Assyria’s King
Shalmaneser III and also mentions King Hazael of Damascus
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

Giê-hu trở thành vua của Y-sơ-ra-ên và trị vì 28
năm (Triều đại thứ tám). ‘Ông không cẩn trọng phục
vụ Đức Giê-hô-va nhưng cứ tiếp tục phạm tội theo
đường lối của Giê-rô-bô-am.’ Giê-hu cho ném Giê-sa-bên xuống từ cửa sổ trên
cao ở Gít-rê-ên và chó đã ăn xác của bà. Sau đó, Giê-hu ra lệnh mang đầu 70
người con trai của A-háp đến cho ông ở Gít-rê-ên và giết những người lãnh đạo,
thầy tế lễ và bất kỳ người bạn nào của A-háp mà ông tìm được. Sau đó, ông đi
đến Sa-ma-ri và giết những người bà con của A-cha-xia mà ông gặp trên đường,
cùng đi có Giô-na-đáp, người Kê-nít. Tại Sa-ma-ri, Giê-hu tổ chức một lễ long
trọng để giết bất kỳ ai liên kết với A-háp và triệu tập tất cả những người thờ lạy
Ba-anh đến đền thờ Ba-anh là nơi mà người của Giê-hu cùng Giô-na-đáp giết
họ. II Vua 9-10, I Vua 21
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97 Quay lại Giu-đa, gia đình của A-tha-li để cho Đền thờ bị hủy phá và lấy các khí cụ thánh dùng cho sự thờ lạy Ba-anh.
Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, cậu của Giô-ách, và người lính canh giết A-tha-li và thầy tế lễ Ba-anh trong cuộc đảo chính. Sau
đó, Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Giê-hô-va, Giô-ách và dân chúng là sẽ thờ phượng Chúa. Giô-ách, con của Giôram, lên làm vua Giu-đa vào lúc 7 tuổi và trị vì 40 năm. ‘Ông làm đẹp lòng Chúa trong lúc Giê-hô-gia-đa còn sống, nhưng
ông vẫn chừa lại những nơi thờ lạy tình dục.’ Giô-ách thu thuế để sửa lại Đền thờ và thậm chí đảm nhiệm công việc từ các
thầy tế lễ để thực hiện việc này cách nhanh chóng. II Vua 11-12, II Sử 23-24
Quay lại Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va ban cho Giê-hu một triều đại
bốn thế hệ nhưng Ha-xa-ên bắt đầu làm cho Y-sơ-ra-ên co lại bằng cách
chiếm vùng lãnh thổ phía đông Giô-đanh. Giô-a-cha, con của Giê-hu, lên
làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên và cai trị 17 năm. ‘Ông làm điều ác trước mặt
Chúa và đến lúc này, tội của Giê-rô-bô-am đã trở thành đặc điểm của Y-sơra-ên.’ Đức Giê-hô-va khiến dân A-ram cai trị Y-sơ-ra-ên, nhưng Giô-a-cha
cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho một vị cứu tinh. Lúc này, Y-sơ-ra-ên trở
nên khốn khổ dưới những sự hung ác của dân A-ram, nhưng họ vẫn giữ
các đền miếu thờ tình dục. Cuối cùng A-ram làm quân đội Y-sơ-ra-ên giảm
chỉ còn 10 ngàn bộ binh, 50 kỵ binh, và 10 chiến xa vào thời điểm Giô-a-cha
qua đời. II Vua 13
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Giô-ách, con của Giô-a-cha, lên làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên và cai
trị 16 năm. ‘Ông sống cuộc đời gian ác và kéo Y-sơ-ra-ên đi xuống trong
những tội lỗi của Giê-rô-bô-am.’ Quay lại Giu-đa, thầy tế lễ thượng phẩm
Giê-hô-gia-đa qua đời ở tuổi 130, sau đó vua Giô-ách và những nhà lãnh
đạo bỏ Đền thờ vì những tà giáo tình dục, phớt lờ những tiên tri của Đức
Giê-hô-va và giết Xa-cha-ri, con trai của Giê-hô-gia-đa trong sân đền thờ
khi ông kêu cầu với Chúa hãy khiến họ bị báo ứng. Vua Ha-xa-ên của Aram chiếm thành Gát, sau đó xâm chiếm Giu-đa và giết những người lãnh
đạo ở đó. Giô-ách đã trả cho ông vàng từ Đền thờ và cung điện, nhưng sau
đó Giô-ách bị giết bởi một âm mưu báo thù cho việc ông đã giết Xa-cha-ri.
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II Vua 12-13, II Sử 24

A-ma-xia, con của Giô-ách lên làm vua của Giu-đa ở tuổi 25 và ông trị vì 29 năm. ‘Ông sống ngay thẳng trong những
năm đầu, nhưng ông không trọn lòng với Chúa.’ Sau khi củng cố quyền lực của mình, A-ma-xia xử tử các lính canh đã giết
cha mình là Giô-ách. Quay lại Y-sơ-ra-ên, vua Giô-ách đến thăm Ê-li-sê già, đang lâm bệnh, và ông khóc vì cái chết gần kề
của Ê-li-sê. Ê-li-sê bảo ông hãy đập mũi tên xuống đất, nhưng Giô-ách chỉ đập xuống 3 lần, Ê-li-sê la ông rằng ông sẽ chỉ
đánh bại A-ram 3 lần. Sau khi Ha-xa-ên, vua của A-ram qua đời, Giô-ách đánh bại con của ông là Bên Ha-đát 3 lần, và lấy
lại một số thành mà Y-sơ-ra-ên đã mất. II Vua 13-14, II Sử 25
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101 Trở lại Giu-đa, vua A-ma-xia thuê 100 ngàn người Y-sơ-ra-ên cùng bốn tấn rưỡi bạc để giúp ông chống lại Ê-đôm,
nhưng một người thánh đã bảo ông giải tán những người đó, vì thế họ tức giận và cướp bóc Giu-đa và giết 3000 người sau
khi A-ma-xia cùng với quân đội của ông đi lên đánh Ê-đôm. A-ma-xia giết 10 ngàn người Ê-đôm trong cuộc chiến và đẩy 10
ngàn tù binh khác ra khỏi đỉnh vách đá để giết họ, nhưng sau đó ông bắt đầu thờ lạy các thần của Ê-đôm và làm im lặng lời
cảnh báo từ nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va chống lại điều này. Kế đó, A-ma-xia khiêu khích Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên để đánh
nhau tại Bết-sê-mết và ông thua trận, vì thế Y-sơ-ra-ên cướp bóc Đền thờ và cung điện ở Giê-ru-sa-lem, bắt các con tin và
phá sập tường thành cao hơn 180 mét. II Vua 14, II Sử 25
102 Jehoash's son Jeroboam II is made the next king of Israel and rules for 41 years. 'He lived an evil life indulging in all
of the sins of the first Jeroboam.' Back in Judah, Amaziah is killed by a palace conspiracy that tracks him down to the city of
Lachish. Amaziah's son Uzziah, who is also called Azariah, is made the next king of Judah at age 16 and rules for 52 years.
'He lived well in his early years, and was much like Amaziah.' Uzziah is obedient to Jehovah as long as his Teacher
Zechariah lives and God prospers him. He defeats the Philistines and Arabs, and Ammon pays him tribute. He also fortifies
Jerusalem’s defenses with catapults. 2Kings 14-15, 2Chron 25-26
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Sách A-mốt Đây là sách được viết 2 năm trước khi cơn động đất lớn trong thời vua Ô-xia và vua Giê-rô-bô-am II. Chúa
đã chán ngán với tội ác của dân A-ram, Phi-li-tin, Ty-rơ, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.1-2 A-sy-ri và Ai Cập sẽ
trừng phạt Y-sơ-ra-ên, là quốc gia từng có sự kêu gọi đặc biệt của Chúa.3 Chúa cũng dùng cơn hạn hán và động đất như những sự
trừng phạt.4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tìm điều lành thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ngươi như các ngươi đã nói vậy, và
đừng tìm Ngày phán xét vì nó sẽ đến để trừng phạt Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va muốn sự công bình chứ không phải các lễ hội tôn
giáo, của lễ hay bài ca.5 Đáng rủa thay những người nào bị ám ảnh bởi việc sống yên ổn và ra vẻ quý phái nhưng lại không quan tâm
việc Y-sơ-ra-ên sắp bị đổ nát.6 Chúa nổi giận, nhưng tiên tri A-mốt bị cáo buộc mưu phản vì công việc mang tính tiên tri này, và sau
đó ông nói trước về số phận của đền thờ Bê-tên.7 Ngày phán xét sẽ đến cho những kẻ đang sống hưởng thụ và bỏ bê người
nghèo, và một cơn đói kém sẽ đến vì việc nghe lời Chúa.8 Đức Giê-hô-va tham dự trong các việc của mọi quốc gia. Y-sơ-ra-ên sẽ
bị hủy diệt nhưng Giu-đa sẽ được phục hồi.9 Xa-cha-ri 14
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104 Sách Thi thiên 3 có lẽ được Vua Ô-xia biên soạn vào khoảng năm 770 TC
Thi 73: A-sáp – Con gần như không thấy Chúa
Thi 75: A-sáp – Đức Chúa Trời của Gia-cốp nổi giận cùng kẻ ác.
Thi 77: A-sáp – Hãy tin cậy nơi sự vùa giúp của Đức Giê-hô-va, như tại Biển Đỏ
Thi 79: A-sáp – Kẻ thù của Chúa đã làm Đền thờ bị đổ nát
Thi 81: A-sáp – các bộ tộc của Giô-sép cần giữ các kỳ lễ.
Thi 83: A-sáp – Chúa ơi, xin hãy bảo vệ Y-sơ-ra-ên khỏi dân A-sy-ri
Thi 85: Cô-ra – Đức Giê-hô-va mỉm cười nơi Gia-cốp, yêu mến lẽ thật
Thi 87: Cô-ra – Đức Giê-hô-va yêu mến Đền thờ ở Si-ôn
Thi 89: Ê-than – Đức Giê-hô-va làm ô uế vương miện của Đa-vít

Thi 74: A-sáp – Đền Thờ được cung hiến, xin hãy trở lại cùng Ngài
Thi 76: A-sáp – Đức Chúa Trời của Gia-cốp ngự tại Si-ôn
Thi 78: A-sáp – Chúa đã bỏ Si-lô và chọn Giu-đa
Thi 80: A-sáp - Hãy giải cứu chiên của Giô-sép trước khi quá trễ
Thi 82: A-sáp – các quan xét hư hoại là những thần mà Chúa sẽ trừng phạt
Thi 84: Cô-ra – Hãy tiếp tục tin cậy Chúa, ngươi sẽ sớm ngợi khen
Thi 86: Đa-vít – Không có thần nào như Đức Giê-hô-va là Đấng hay tha thứ
Thi 88: Cô-ra – Đức Giê-hô-va là niềm trông cậy cuối cùng của con

Quay lại Y-sơ-ra-ên, Vua
Giê-rô-bô-am II khôi phục mọi
biên giới của Y-sơ-ra-ên cho
đến tận Lê-bô Ha-mát dưới
chức vụ của tiên tri Giô-na
như điều ông tiên báo. Ông
chinh phục Đa-mách và Ha-mát
cho dân Y-sơ-ra-ên, là những
nơi từng ở dưới chủ quyền Giuđa. Chúa dùng Giê-rô-bô-am II
để cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi
những lần khốn khổ cay đắng tột
cùng của họ vì Chúa chưa sẵn
sàng xóa sổ Y-sơ-ra-ên. II Vua 14
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106 Sách Giô-na Đức Giê-hô-va sai tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của dân A-sy-ri, để rao giảng về sự đoán phạt vì những
đường lối gian ác của nó. Nhưng Giô-na tìm cách chạy trốn khỏi nhiệm vụ này bằng đường thủy, vì thế Chúa đã khiến ông bị một con
cá lớn nuốt ông trong 3 ngày.1 Giô-na cầu nguyện từ (âm phủ) trong bụng con cá và Chúa khiến nó mửa ông ra trên bờ biển, là một
dấu hiệu cho sự sống lại của Chúa Giê-xu.2 Sau đó, Giô-na cảnh báo về sự phán xét sẽ xảy ra trong 40 ngày, nhưng Ni-ni-ve ăn
năn và Chúa đã động lòng thương xót.3 Điều này khiến Giô-na tức giận khi thấy lòng thương xót của Chúa, vì vậy Đức Giê-hô-va
dùng một cái dây leo để cho ông thấy rằng Ngài quan tâm đến mọi dân tộc và thậm chí những con súc vật của họ nữa.4 II Vua 14, Mat
12, Lu-ca 11
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107 Sách Ô-sê được viết trong thời trị vì của vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia và Giê-rô-bô-am II. Đức Giê-hô-va đã bảo
tiên tri Ô-sê cưới kỵ nữ Gô-me để minh chứng mối quan hệ của Chúa với dân Y-sơ-ra-ên. Bà cho Ô-sê một người con trai đặt tên là
Gít-rê-ên như là dấu hiệu về triều đại của Giê-hu sẽ bị trừng phạt vì cớ cuộc thảm sát của ông tại Gít-rê-ên, cũng như những đứa con
khác tên Không-thương-xót và Không-phải-là-dân-Ta.1 Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ hiệp lại dưới sự thương xót của Chúa sau khi dẹp
bỏ các sự thờ lạy truy hoan của Ba-anh và sau đó nhìn thấy Đức Giê-hô-va như là một người chồng chứ không phải một người chủ
(Ba-anh).2 Ô-sê được Chúa bảo phải yêu thương Gô-me dẫu cô không chung thủy với ông, cách mà Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên.3 Các
thầy tế lễ đã làm mọi người trong dân Y-sơ-ra-ên hư hoại khi thờ lạy tình dục ở Bê-tên và Ghinh-ganh.4 Một tai vạ châu chấu sắp xảy
ra. Những vị vua mới của Y-sơ-ra-ên không phải là sự chọn lựa của Chúa và họ nhờ dân A-sy-ri giúp đỡ để chống lại Giu-đa.5-8 Vì
vậy, Y-sơ-ra-ên cuối cùng sẽ bị bắt đi lưu đày sang A-sy-ri và Ai Cập. Các tội của Y-sơ-ra-ên được nói đến khi có lần họ diệt bộ tộc
Bên-gia-min.9-10 Đức Giê-hô-va động lòng thương xót về số phận sắp xảy ra cho Y-sơ-ra-ên, và Giu-đa cũng không khá hơn.11 Ysơ-ra-ên giống như Gia-cốp khi ông vật lộn với Chúa và con người, vậy vì sao họ không quay trở lại cùng Đức Giê-hô-va lần nữa như
điều Gia-cốp đã làm ở Bê-tên.12 Y-sơ-ra-ên đã dâng những trẻ sơ sinh lên cho Ba-anh, vì thế các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên sẽ giết con
cái và những người phụ nữ mang thai của họ. Cách đây đã lâu, họ đòi Chúa ban cho mình một vị vua, nhưng bây giờ Chúa đòi
vương quốc của họ phải chấm dứt.13 Đức Giê-hô-va khuyên nài dân Y-sơ-ra-ên lần cuối cùng hãy trở lại cùng Ngài trước khi
quá trễ.14 Sáng 32, 35, CQX 19-21, I Sam 8, I Vua 15

Xa-cha-ri, con trai của Giê-rô-bô-am II được lên làm vua của Ysơ-ra-ên và cai trị 6 tháng. ‘Ông sống gian ác như các tổ phụ mình, và
phạm mọi tội của Giê-rô-bô-am.’ Ông bị Sa-lum ám sát, chấm dứt triều
đại bốn đời của Giê-hu mà Đức Giê-hô-va đã phán. II Vua 10, 15
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Ba-anh được gọi là Chủ
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

Sa-lum lên làm vua của Y-sơ-ra-ên và cai trị trong 1
tháng (Triều đại thứ 9). Không có điều gì kể về ông. Sau đó,
ông bị giết bởi Mê-na-hem, người từ Tiệt-sa đi lên Sa-ma-ri. II Vua
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15

110 Mê-na-hem tự lên làm vua Y-sơ-ra-ên và cai trị trong 10
năm (Triều đại thứ 10). ‘Ông sống gian ác và cứ phạm những
tội của Giê-rô-bô-am làm hư hoại dân Y-sơ-ra-ên.’ Mê-na-hem
đánh bại thành Típ-sắc vì đã không chào đón ông và đã giết
những người nữ có thai của họ cách dã man. Ông cai trị từ Sama-ri và bắt những người địa chủ trả 37 tấn bạc cho Tiếc-la Philê-se III, vua của A-sy-ri. II Vua 15

111 Phê-ca-hia, con của Mê-na-hem lên làm vua của Y-sơ-raên và cai trị trong 2 năm. ‘Ông sống gian ác và cứ làm theo
những tội ác của Giê-rô-bô-am khiến Y-sơ-ra-ên hư hoại.’ Ông
bị giết trong cung điện ở Sa-ma-ri bởi chính tướng chỉ huy quân
đội của mình là Phê-ca và 50 người đồng mưu từ bộ tộc Gát. II
Vua 15
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Phê-ca
tự lên làm vua
Y-sơ-ra-ên và
cai trị 20 năm (Triều đại thứ 11). ‘Ông sống gian ác, và cứ làm những tội
của Giê-rô-bô-am khiến dân Y-sơ-ra-ên hư hoại.’ Vua Tiếc-la Phi-lê-se III
của A-sy-ri đã chiếm Ga-la-át, Ga-li-lê và Nép-ta-li rồi sau đó bắt
người dân đi lưu đày. Trở lại Giu-đa, vua Ô-xia kiêu ngạo để Thầy tế lễ
thượng phẩm
A-xa-ria qua
một bên để tự
mình dâng
hương trong Đền
thờ và ngay lập
tức ông bị phung. II Vua 15, II Sử 26, Ê-sai 6,9, Matt 4

31

Sách Ê-sai (Đoạn 1-6) Được viết trong thời trị vì của vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia. Dân Chúa đã lìa bỏ Ngài,
nhưng hãy đến và biện luận cùng Chúa thì tội ngươi sẽ được tha.1 Mọi dân tộc sẽ đến nơi Đền thờ của Đức Giê-hô-va và họ sẽ
không còn nghe nói đến chiến tranh nữa.2 Chúa sẽ làm cho Y-sơ-ra-ên kiêu ngạo bị thương, là dân mà Chúa định sẽ như một
vườn nho có mùa thu hoạch công bình nhưng thay vì vậy họ chỉ đầy ắp những điều gian ác mà gọi là “tốt”.3-5 Vào năm vua Ôxia băng hà, tiên tri Ê-sai (Sự cứu rỗi là Đức Giê-hô-va) có một khải tượng về Đức Giê-hô-va trong Đền thờ và ông được Chúa
sai đi để cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên mù loà.6 II Vua 16, II Sử 26, Mi-chê 4, Mal 4, Khải 20
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Giô-tham, con trai Ô-xia, lên làm vua Giu-đa lúc 25 tuổi và ông trị vì 16 năm. ‘Ông làm điều tốt lành và tìm được
sức lực nhờ cứ vâng lời Chúa.’ Giô-tham xây dựng các cổng cao của Đền thờ, nhưng không dẹp bỏ những nơi thờ lạy và tình
dục nổi tiếng ở địa phương. II Vua 15, II Sử 27
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115 Sách Mi-chê (Đoạn 1-2) Được viết trong thời trị vì của vua Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia. Tội lỗi về tôn giáo và tình dục của
Y-sơ-ra-ên quá mức vô phương cứu chữa nên Y-sơ-ra-ên phải bị tiêu diệt, và bây giờ nó cũng lan đến Giu-đa.1 Y-sơ-ra-ên chỉ quan
tâm đến việc nghe những bài giảng về cách nhận được sự thịnh vượng từ Chúa, nhưng không muốn nghe lẽ thật.2 Giê-rê-mi 26

Vua Giô-tham củng cố Giu-đa và đánh bại Am-môn, nhận được cống nạp trong 3 năm, nhưng sau đó Đức Giê-hô-va
bắt đầu sai Vua Rê-xin thuộc A-ram và vua Phê-ca của Y-sơ-ra-ên để tấn công Giu-đa. A-cha, con của Giô-tham lên làm vua
Giu-đa lúc 20 tuổi và ông cai trị 16 năm. ‘Ông thậm chí làm theo cách của dân Y-sơ-ra-ên và dâng con mình cho Ba-anh.’ Acha làm các hình tượng, thiêu trẻ con tại trũng Bên Hi-nôm (Gehenna) và thờ phượng tại các đền thờ tình dục. II Vua 15-16, II Sử
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27-28

Sách Ê-sai (Đoạn 7) Trong thời vua A-cha trị vì, khi vua Rê-xin và Phê-ca tấn công Giu-đa, tiên tri Ê-sai cùng con của
ông là Sê-a Gia-súp (Một dân sót sẽ trở lại) nói với vua A-cha rằng một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emma-nu-ên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) và trước khi trưởng thành (trung bình là 12 tuổi), Y-sơ-ra-ên và A-ram sẽ bị hủy diệt,
nhưng sau đó, Đức Giê-hô-va cũng sẽ để A-sy-ri tấn công Giu-đa.7 II Vua 16, Mat 1
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Đức Giê-hô-va giao vua A-cha
cho vua Rê-xin của A-ram và vua
Phê-ca của Y-sơ-ra-ên, và 120 ngàn
người Giu-đa bị giết chỉ trong 1 ngày
cùng với con trai của A-cha, quan
quản lý cung điện và quan tể tướng
của ông. Và 200 ngàn người bị bắt
làm tù binh nhưng tiên tri Ô-đết của
Đức Giê-hô-va, đã giúp cho những tù
binh của Giu-đa trở về từ Sa-ma-ri
với lương thực và quần áo. A-cha lấy
vàng từ Đền thờ và cung điện để vua
Tiếc-la Phi-lê-se III của A-sy-ri tấn
công thủ đô Đa-mách của dân A-ram. Sau đó, A-sy-ri giết vua Rê-xin và đuổi dân của
ông đến Ni-ni-ve, nhưng cũng bắt
nạt A-cha. Ê-đôm chiếm lấy Ê-lát
và dẫn thêm nhiều tù binh trong lúc
Phi-li-tin tấn công vào phía đông và
phía nam để chiếm thêm nhiều
thành. A-cha tái sắp xếp Đền thờ để
phù hợp với A-sy-ri và dựng một
bàn thờ để thờ lạy các thần của Đamách. Cuối cùng, A-cha kiêu ngạo
đã mở ra một tình trạng suy đồi lây
lan trong Giu-đa và tràn ngập Đền
thờ. II Vua 16, II Sử 28
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Sách Mi-chê (Đoạn 3-4) Số phận đối với những tiên tri thuê giả vờ là Chúa ở phía của họ, tiên tri Mi-chê có thần linh
chân thật của Chúa.3 Đến một ngày, mọi dân tộc sẽ đến nơi Đền thờ của Đức Giê-hô-va và họ sẽ không còn nghe nói về chiến tranh
nữa.4 Ê-sai 2, Khải 20
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A-sy-ri không chịu giúp đỡ A-cha và sỉ nhục ông, vì thế mọi người xoay lại chống đối ông. Giu-đa sắp bị diệt vong.
Trở lại Y-sơ-ra-ên, Phê-ca vua Y-sơ-ra-ên bị Ô-sê giết bằng một âm mưu. Ô-sê lên làm vua của Y-sơ-ra-ên và cai trị 9 năm
(Triều đại thứ 12). ‘Ông sống gian ác nhưng không tệ như các vị vua khác của Y-sơ-ra-ên.’ II Vua 17, II Sử 28
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Sách Ê-sai (Đoạn 8-9) Ê-sai cùng người vợ tiên tri của mình có một đứa con trai đặt tên là Ma-he Sa-la Hát Bát (Mau
Cướp Đoạt và Kíp thu chiến lợi phẩm). Ê-sai tiên đoán rằng trước khi con của ông biết nói thì A-sy-ri sẽ tiêu diệt Y-sơ-ra-ên và Aram, nhưng cũng sẽ có nước lũ tràn vào Giu-đa – vì thế Em-ma-nu-ên là hi vọng duy nhất của họ.8 Khu vực Sa-bu-lôn và Nép-tali bây giờ tối tăm, nhưng từ nơi họ (Ga-li-lê) sẽ ra một ánh sáng lớn, một Con Trẻ được gọi là Đấng Diệu Kỳ, Đấng Cố Vấn, Đức
Chúa Trời quyền năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An, là Người sẽ cai trị mãi mãi trên ngai Đa-vít.9 II Vua 15, Matt 1, 4, Khải 11
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Ô-sê, vị vua cuối cùng của Y-sơ-ra-ên, và là một con rối của Sanh-ma-na-sa, vua A-sy-ri, nhưng trở thành kẻ phản
bội để ký hiệp ước với Ai Cập. Ông ngừng cống nạp cho Sanh-ma-na-sa,
vì vậy A-sy-ri bỏ tù ông và sau đó bao vây Sa-ma-ri trong 3 năm. Họ
đánh thắng Y-sơ-ra-ên và sau đó đày người dân đi đến vùng Gô-xan và
Mê-đi. Y-sơ-ra-ên phá vỡ giao ước của họ với Đức Giê-hô-va bằng
việc để cho Giê-rô-bô-am dựng lên các thần khác và sau đó đắm
chìm trong sự thờ lạy trụy lạc, dâng trẻ con, ma thuật, tà thuật và
bói khoa cùng với sự giết người hỗn loạn. Đức Giê-hô-va đã cho Ysơ-ra-ên những lời cảnh báo công minh và nhiều thời gian để quay
trở lại qua sự giảng dạy của các nhà tiên tri của Chúa, nhưng họ từ
chối. Rồi A-sy-ri chuyển những người từ Ba-by-lôn và Ha-mát vào
trong Sa-ma-ri và sai một thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên đến Bê-tên để dạy
cho họ đường lối của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để giúp ngừng tai
họa sư tử tấn công những người dân mới đến này. Họ giả vờ thờ phượng
Đức Giê-hô-va và pha trộn với các thần của họ. II Vua 17, I Sam 12
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123 Sách Ê-sai (Đoạn 10-19) Si-ôn của Giu-đa không sợ sự tấn công của A-sy-ri vì Đức Giê-hô-va sẽ giáng một tai họa trên
quân lính A-sy-ri.10 Các dân tộc sẽ tìm kiếm Chồi của Đa-vít, người khốn khổ sẽ có sự công chính và những người bị lưu đày sẽ trở
về.11-12 Đức Giê-hô-va sẽ khiến cho Mê-đi phá hủy Ba-by-lôn kiêu ngạo. Vào năm vua A-cha băng hà, Ê-sai tiên đoán về cơn đói
kém ở Phi-li-tin, số phận diệt vong của Mô-áp trong 3 năm tới, A-ram và Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên hoang vu và sự thống trị nổi trội của
Ai Cập. Tuy nhiên, đến một ngày, Ai Cập, A-sy-ri và Y-sơ-ra-ên sẽ cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va.13-19 II Sử 32, Đan 5, Khải 21-22

5

Vương quốc Giu-đa còn sống sót và sự lưu đày của dân Y-sơ-ra-ên bởi A-sy-ri

124 Ê-xê-chia, con của A-cha lên làm vua Giu-đa vào lúc 25 tuổi và ông ai trị 29 năm. ‘Ông là một vị vua tốt và làm điều
ngay thẳng như Đa-vít.’ Ông dẹp bỏ các miếu thờ và tình dục, thậm chí phá hủy con rắn bằng đồng của Môi-se mà dân
Giu-đa bây giờ thờ lạy. Ê-xê-chia họp các thầy tế lễ và người Lê-vi lại để mở cửa Đền thờ và để hát các Thi thiên của
Đa-vít và A-sáp. Ông lập giao ước với Đức Giê-hô-va và thậm chí mời những người dân từ Y-sơ-ra-ên đến để ăn mừng
Lễ Vượt Qua cùng với người Giu-đa, là điều không vua nào trước đó và sau đó làm được như vậy. Họ ăn mừng Lễ
Vượt Qua trong 14 ngày, và đó là kỳ lễ tốt nhất kể từ thời Vua Sa-lômôn. II Vua 18, II Sử 29-30, Dân 21, Châm 25
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125 Sách Thi Thiên 4 có lẽ được biên soạn bởi vua Ê-xê-chia khoảng năm 700 TC

Thi 90: Môi-se – Đời sống có thể ngắn ngủi nhưng Chúa là đời đời
Thi 91: Sự an ninh trong bóng cánh của Đấng Toàn Năng
Thi 92: Hãy tạ ơn Đức Giê-hô-va – bài ca ngày Sa-bát
Thi 93: Đức Giê-hô-va cai trị trong sự đẹp đẽ và thánh khiết
Thi 94: Đức Giê-hô-va xoá bỏ những kẻ cai trị gian ác
Thi 95: Hãy quỳ xuống trước Đức Giê-hô-va, Vầng đá của chúng ta
Thi 96: Vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va chiếu sáng hơn mọi thần khác
Thi 97: Đức Giê-hô-va vượt xa hơn các thần khác
Thi 98: Đức Giê-hô-va sẽ làm sự công chính trên khắp đất

Thi 99: Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Chúa của Môi-se, A-rôn và Sa-mu-ên
Thi 100: Đức Giê-hô-va yêu thương và thành tín – bài ca cảm tạ
Thi 101: Đa-vít – Tôi thanh lọc những kẻ làm ác khỏi thành của Chúa
Thi 102: Lời cầu nguyện của người có mang sống đang bị tan vỡ
Thi 103: David – Jehovah cares for us better than we deserve
Thi 104: Sự chu cấp của Đức Giê-hô-va tràn khắp đất
Thi 105: Đức Giê-hô-va ban xứ Ca-na-an cho Giô-sép
Thi 106: Tha thứ cho việc dâng con làm của lễ của Y-sơ-ra-ên và
chấm dứt cuộc lưu đày

126 Sách Châm Ngôn Đây là một sưu tập những câu nói khôn ngoan của thời xưa, có lẽ được vua Ê-xê-chia biên soạn vào năm
700 T.C. Đầu tiên là lời khuyên của Sa-lô-môn rằng sự khôn ngoan bắt đầu từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va và cuộc sống tùy thuộc
vào việc tìm kiếm nó, vì thế hãy tránh xa sự cám dỗ, nợ nần, kiêu ngạo, nói dối, giết người và xung đột, và hãy ghét điều ác.1-9 Sau
đó, những câu nói khôn ngoan của Sa-lô-môn được đưa ra để sống một cuộc đời kỷ luật tin kính, nghiêm túc trong lời nói, lắng nghe
chăm chú, hành xử khôn ngoan và chấp nhận sự quở trách.10-21 Kế đến, 30 câu nói của những nhà hiền triết được liệt kê, để sử dụng
sự tiết chế và thông minh.22-24 Sau đó, là những câu nói của Sa-lô-môn đặc biệt được ghi chú về cách việc khéo xử là được Ê-xêchia thu thập.25-29 Kế đến là bài luận của A-gu-rơ về thuyết yếm thế.30 Cuối cùng, là sự khôn ngoan mà mẹ của vua Lê-mu-ên đã
dạy về phẩm chất của một người vợ tốt.31

127 Sách Ê-sai (Đoạn 20-35) Vào năm Vua Sa-gôn của A-si-ri chiếm thành Ách-đốt, Đức Giê-hô-va sai Ê-sai cởi áo và đi
chân trần trong 3 năm để cảnh báo Ai Cập và Ê-thi-ô-pi về việc họ sắp bị lưu đày.20 Những người canh gác sẽ được đặt để nhìn
xem sự sụp đổ của Ba-by-lôn, cùng với dân Ê-đôm và dân Ả-rập. 21 Giu-đa không tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Giê-hô-va; Ê-lia-kim sẽ thay thế Sép-na làm người cai quản cung điện.22 A-si-ri sẽ giày đạp Ty-rơ trong 70 năm như nó đã làm với Ba-by-lôn 23
Đất sẽ suy tàn nhưng Giu-đa sẽ hân hoan trong sự trở về sau khi bị lưu đày.24-27 Sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên vì đã nhờ cậy Ai Cập
thay vì Đức Giê-hô-va cũng như người lãnh đạo vô tín của Giu-đa; Chúa sẽ đặt trong Si-ôn một hòn đá góc nhà và một nền tảng
của sự công minh và chính trực. Chúa sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem bằng việc giết dân A-si-ri mà không dùng gươm của con người.
28-31 Bình an cho những người công bình yêu mến lẽ thật và ghét sự suy đồi và bạo lực.32-33 Sự sụp đổ đến với Ê-đôm, nhưng vui
mừng thay cho những người ở trong đường thánh khiết của Chúa.34-35

128 Sách Mi-chê (Đoạn 5-7) Từ thành Bết-lê-hem sẽ có Đấng cai trị, Đấng chăn chiên của Đức Chúa Trời trong danh
Giê-hô-va Đức Chúa Trời.5 Đức Giê-hô-va muốn dân Ngài hành động công bình, ưa thích sự thương xót, và bước đi cách khiêm
nhường với Ngài.6 Chúa sẽ tha tội, bày tỏ lòng thương xót, chấm dứt hình phạt và lập các quyền lợi cho dân Ngài.7
Những câu chuyện và công việc về vua San-chê-ríp
Ê-xêbảng hình nêm này là sự ký thuật của chính vua San-chê-ríp
chia tin cậy
về cuộc chinh chiến của ông chống lại Y-sơ-ra-ên, lúc một
Chúa để nổi
thiên sứ đánh giết quân của ông. Các sách của sử gia Hy
lên chống lại
Lạp Herodotus và những người khác cũng gặp khó khăn để
A-si-ri và
giải thích về việc thua trận đầy bí ẩn của dân A-si-ri mà làm
đuổi dân
cho thế giới cổ đại bối rối.
Phi-li-tin trở
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
về Ga-xa,
nhưng sau đó San-chê-ríp, vua của A-si-ri tấn công Giu-đa. Ê-xê-chia đã
trả cho ông tất cả số bạc trong Đền thờ và cung điện, cộng với vàng dát
trên các cửa của Đền thờ,
nhưng không giao cho ông
11 tấn bạc cộng 1 tấn vàng
như được yêu cầu. Vì thế, A-si-ri yêu cầu Giê-ru-sa-lem đầu hàng và chế nhạo
Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia cầu nguyện tại Đền thờ và tiên tri Ê-sai bảo ông
rằng Chúa sẽ nhậm lời, sau đó, một Thiên sứ đã giết 185 ngàn người A-si-ri và
San-chê-ríp bị chính con trai mình giết hại khi ông trở về A-si-ri. II Vua 18-19, II Sử 32,

129

Ê-sai 36-38

34

Đức Giê-hô-va chữa lành Ê-xê-chia khỏi căn bệnh chí tử, khiến đồng hồ mặt trời lui lại như một dấu hiệu, là điều
khiến Ê-xê-chia ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Sự dạy dỗ của các Tiên tri
nhưng ông trở nên kiêu ngạo. Cơn giận của
Thi thiên 68: Đức Giê-hô-va là cha của kẻ mồ côi và Ngài bênh vực người góa phụ
Chúa khiến ông ăn năn, nhưng Ê-sai báo
Thi thiên 140: Đức Giê-hô-va ban phước cho kẻ nghèo và thiếu thốn.
trước về việc Giu-đa bị lưu đày sang Ba-byA-mốt 5: Đức Giê-hô-va muốn sự công bình.
lôn vì ông yêu mến các sứ giả của họ, là
Mi-chê 6: làm việc công bình, yêu thương và bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa.
những người đến chúc ông khỏe mạnh, và vì
Ma-la-chi 2: Đức Giê-hô-va ghét bỏ sự ly di và điều không công bình.
khoe khoang về sự giàu có và sức mạnh của
mình. II Vua 20, II Sử 32, 36, Ê-sai 39
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Sách Ê-sai (Đoạn 40-66) Các lời tiên tri khích lệ (Ê-sai 40-55): Hình phạt của tôi tớ Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời sẽ
chấm dứt và Tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ thiết lập sự công chính giữa vòng các dân tộc. 40-42 Y-sơ-ra-ên làm chứng rằng Đức Giêhô-va là Đấng Tự Hữu và Ngài là nguyên do của mọi điều. Chúa là Đức Chúa Trời mang tính tiên tri gọi Si-ru từ phương đông
để giải phóng những người lưu đày và làm sụp đổ Ba-by-lôn và gọi Áp-ra-ham là bạn Ngài.43-49 Tôi tớ của Đức Giê-hô-va sẽ là Sự
Sáng cho mọi dân tộc và mang lại sự cứu rỗi; bàn chân tốt đẹp mang tin lành, các dân tộc sẽ ngạc nhiên về Đầy tớ của Đức Chúa
Trời bị biến dạng khi Ngài bị người ta cười chê như một Người mang lấy tội lỗi của chúng ta và chữa lành chúng ta.49-53 Cuộc
lưu đày chỉ là sự kiện một lần như cơn nước lụt thời Nô-ê nhưng giao ước của Đức Giê-hô-va còn mãi mãi.54-55 Những lời hứa của
Chúa (Ê-sai 56-66): Sự cứu rỗi dành sẵn cho mọi dân tộc; Chúa sống trên nơi cao và thánh khiết, nhưng cũng ở với những người
khiêm nhường vì Ngài quan tâm những người khốn cùng.56-58 Đấng Cứu Chuộc sẽ đến với những ai ăn năn tội lỗi mình.59-60 Thần
Linh của Đức Giê-hô-va ở trên Đấng Được Xức Dầu để giảng Tin Lành và để giải phóng người cầm tù được tự do.61 Đức Giê-hôva là Cha và Cứu Chúa của chúng ta.62-64 Đức Giê-hô-va sẽ làm Trời Mới và Đất Mới là nơi mọi người sẽ thờ phượng.65-66 II Sử 36,
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Mal 3-4, Matt 3, Lu-ca 1, Gi 8, Khải 21-22

Sách Na-hum Số phận của Ni-ni-ve (A-si-ri) vì đã âm mưu chống lại Đức Giê-hô-va; trên những ngọn núi có bàn chân
của người mang tin lành công bố sự bình.1 Đức Giê-hô-va là kẻ thù của A-si-.2 Ni-ni-ve sẽ sụp đổ giống như Thê-bết (Nô A-môn)
khi các thương buôn, lính canh và những người lãnh đạo của nó đã chạy trốn như cào cào.3
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133 Ma-na-se, con của Ê-xê-chia lên làm vua kế tiếp của Giu-đa vào năm 12 tuổi và ông cai trị 55 năm (vua cai trị lâu
nhất). ‘Ông là một vị vua gian ác vì lại đem sự tha hóa đạo đức vào giống như A-háp.’ Ông đặt các bàn thờ và hình tượng của
dân ngoại trong Đền Thờ, dâng con mình, sử dụng thuật thông linh, ma
thuật, tà linh, phù thủy và bói khoa, và tệ hơn dân A-mô-rít mà Đức
Giê-hô-va đã hủy diệt cho Giô-suê. Ông là một kẻ giết người bừa bãi,
khiến Giê-ru-sa-lem đẫm máu những nạn nhân vô tội của ông (truyền
thống kể rằng thậm chí ông cưa Ê-sai làm đôi như được viết trong Hêbơ-rơ 11:37). Đức Giê-hô-va quyết định rằng Giê-ru-sa-lem bây giờ
sẽ chung số phận với Sa-ma-ri và A-háp như một dân đầy tội lỗi. II
Vua 21, II Sử 33

A-si-ri bỏ tù Ma-na-se tại Ba-by-lôn nhưng ông ăn năn, vì thế
Đức Giê-hô-va động lòng thương xót và cho ông được thả ra. Sau đó,
Ma-na-se dẹp sạch Đền Thờ và truyền lệnh cho dân chúng thờ phượng
Đức Giê-hô-va, nhưng họ không nghe theo ông một cách nghiêm túc
và họ chỉ dùng danh Đức Giê-hô-va ở các đền thờ dân ngoại để làm
ông nguôi ngoai. II Sử 33
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A-môn, con của Ma-na-se làm vua Giu-đa ở tuổi 22 và cai trị trong 2 năm. ‘Ông sống gian ác giống như Ma-na-se
nhưng không bao giờ ăn năn.’ A-môn bị giết trong cung điện nhưng dân trong xứ giết những kẻ giết vua và tôn con của Amôn là Giô-si-a lên kế vị. II Vua 21, II Sử 33
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Giô-si-a, con của A-môn, lên làm vua Giu-đa năm 8 tuổi và ông cai trị 31 năm. ‘Ông sống tốt lành và vững vàng
trong đường của Vua Đa-vít.’ Giô-si-a tìm kiếm Đức Giê-hô-va năm 16 tuổi và ông dẹp khỏi đền thờ những người nam mại
dâm, hình tượng, và bàn thờ ngoại giáo. Ông hủy phá các đền thờ trụy lạc trong Giu-đa và Tô-phết là nơi dùng để thiêu
con trẻ trong Trũng Bên Hi-nôm (Gehenna). Ông hủy phá bàn thờ ngoại bang ở Bê-tên, làm ứng nghiệm lời tiên tri, và
các đền thờ trụy lạc trong khu vực của Y-sơ-ra-ên cho đến gần khu vực của Nép-ta-li. I Vua 13, II Vua 22-23, II Sử 34
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137 Sách Giê-rê-mi (Đoạn 1-6) Được viết trong thời trị vì của Giô-si-a, Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin và Sêđê-kia. Vào năm thứ 13 thời vua Giô-sia trị vì, Giê-rê-mi, một người Lê-vi thuộc bộ tộc Bên-gia-min, được gọi làm tiên tri. Đức
Giê-hô-va muốn ban phước cho Giu-đa nhưng Giu-đa không kiên định như Y-sơ-ra-ên, vì thế, Đức Giê-hô-va sẽ khiến xảy ra
một cuộc xâm chiếm Giu-đa từ phía bắc.1-6 II Sử 36

Vào năm 26 tuổi, Vua Giô-si-a làm mới lại Đền thờ, là nơi mà Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia tìm được cuốn luật
pháp của Môi-se và tiên tri Hun-đa đã đọc và báo trước về số phận của Giu-đa, vì không có gì có thể làm nguôi cơn giận
của Chúa lúc này. Giô-si-a cùng dân Giu-đa lập giao ước với Đức Giê-hô-va và ăn mừng Lễ Vượt Qua suốt một tuần, là
điều chưa hề xảy ra kể từ thời của Các quan xét. II Vua 22-23, II Sử 34-35
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139 Sách Sô-phô-ni Được viết trong thời trị vì của vua Giô-si-a. Đức Giê-hô-va sẽ càn quét khắp đất bắt đầu từ Giê-ru-salem, các miếu thờ và tình dục của thành.1 Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời thì ngươi có thể sống sót trong Ngày Phán Xét – số phận của
Phi-li-tin, Mô-áp, Am-môn, Ê-thi-ô-pi và A-si-ri (Ni-ni-ve).2 Đức Giê-hô-va sẽ đem những phu tù của Y-sơ-ra-ên trở về và chữa
lành họ tại Si-ôn, và rồi Đức Chúa Trời sẽ là Vua của Y-sơ-ra-ên.3 Khải 11

Pha-ra-ôn Nê-cô của Ai Cập, theo đường phía bắc đến giúp A-si-ri đang bị Ba-by-lôn đánh bại, đã giết Giô-si-a tại
Mê-ghi-đô sau khi bảo Giô-si-a tránh đường ông. Vua Giô-si-a thậm chí đã được cảnh báo ở Giê-ru-sa-lem về việc ủng hộ
Ba-by-lôn như vua Ê-xê-chia đã làm và không chịu tham gia với Nê-cô,
nhưng không lắng nghe và
Giê-rê-mi đã viết một bài ca
thương về cái chết của ông. II
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Vua 23, II Sử 35

141 Giô-a-cha, con trai
Giô-si-a, lên làm vua Giu-đa
năm 23 tuổi và chỉ cai trị 3
tháng. ‘Ông là một vị vua
gian ác, quay trở lại đường
gian ác.’ Pha-ra-ôn Nê-cô, trở
lại phía nam, đuổi theo Giô-acha tại Ríp-la và dẫn ông
sang Ai Cập là nơi ông băng
hà. Nê-cô lập Ê-li-a-kim, em của Giô-a-cha lên làm vị vua
bù nhìn của ông và đổi tên thành Giê-hô-gia-kim, sau đó bắt
Giu-đa trả cho mình 4 tấn bạc và khoảng 34 kg vàng. II Vua 23,
II Sử 35

Giê-hô-gia-kim, em của Giô-a-cha và là con của Giôsi-a, lên làm vua Giu-đa năm 25 tuổi và cai trị 11 năm. ‘Ông
làm vị vua gian ác và đi theo đường lối gian ác của tổ phụ
mình.’ Sau khi Pha-ra-ôn Nê-cô lập ông làm vua bù nhìn,
ông phạm tội báng bổ. II Vua 24, II Sử 36
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 26-28) Trong năm thứ nhất đời vua Giê-hô-gia-kim, Giê-rê-mi được tha chết dù đã nói chắc
chắn về sứ điệp của Đức Giê-hô-va chống lại Đền Thờ, giống như tiên tri Mi-chê từng làm; nhưng tiên tri U-ri bị giết ở Ai Cập vì
đã chạy trốn vì lo sợ chính mạng sống mình .26-28 Mi-chê 1-3
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36

6

Giu-đa bị lưu đày bởi dân Ba-by-lôn

144 Sách Ha-ba-cúc Đức Giê-hô-va thậm chí sẽ dùng Ba-by-lôn gian ác để trừng phạt Giu-đa, mặc dù Giu-đa ít ác hơn.1 Sự
giàu có ngạo mạn của Giu-đa đã dẫn đến chính sự sụp đổ của họ cùng với những cuộc truy hoan say sưa và hình tượng của họ.2
Thánh ca: Đức Giê-hô-va làm nguôi sự phán xét của Ngài bằng lòng thương xót, vì thế hãy vui mừng trong Chúa dẫu trải qua
những lúc khó khăn.3 II Vua 36

Sau đó, Giu-đa bị tấn công bởi dân A-ram, Mô-áp, Am-môn và Ba-by-lôn, như các nhà tiên tri đã báo trước, vì tội ác
của vua Ma-na-se. Rồi vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn biến vua Giê-hô-gia-kim thành con rối của mình, nhưng ổng nổi
loạn vào năm thứ ba thì bị bắt. Nê-bu-cát-nết-sa lấy các dụng cụ bằng vàng trong Đền thờ đem đến cung điện Ba-by-lôn cùng
với những người quý tộc trẻ của Giu-đa, bao gồm Đa-ni-ên và những người bạn của ông. II Vua 24, II Sử 36, Đan 1
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Sách Đa-ni-ên (Đoạn 1-3) Vào năm thứ ba nổi loạn của Giê-hô-gia-kim, Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt những người quý tộc trẻ
của Giu-đa lưu đày sang Ba-by-lôn, bao gồm Đa-ni-ên cùng 3 người bạn của ông. Tuy nhiên, họ trung tín vâng giữ luật pháp của Chúa,
vì thế Chúa ban cho họ kỹ năng và sự thông giải các giấc mơ cùng khải tượng khi họ vào phục vụ vua.1 Từ năm thứ hai trị vì của Nêbu-cát-nết-sa, ông có một giấc mơ kinh hoàng, là điều ông giữ bí mật, nhưng Chúa đã bày tỏ cho Đa-ni-ên như một pho tượng bị bể nát
bởi một hòn đá. Đa-ni-ên tâu với vua rằng Ba-by-lôn là cái đầu bằng vàng của pho tượng cùng với các vương quốc khác bằng bạc,
đồng, sắt và đất sét sẽ theo sau, và hòn đá là Vương quốc của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ cai trị tất cả. Vì cớ điều này, Nê-bu-cátnết-sa tôn kính Chúa và lập Đa-ni-ên cùng những người bạn của ông làm quan cai quản tỉnh.2 Sau đó, Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho
tượng bằng vàng và cho ném ba bạn của Đa-ni-ên vào lò lửa vì họ không cúi lạy pho tượng như các thần dân của ông làm. Tuy nhiên,
Con Trai của Đức Chúa Trời đã giải cứu họ cách kỳ diệu khỏi ngọn lửa, và khi nhìn thấy điều này, vị vua đã đầu phục Chúa.3 Khải 11
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 25, 35-36, 45) Vào năm thứ tư đời Vua Giê-hô-gia-kim, Đức Chúa Trời bảo vệ Giê-rê-mi khi ông
tiên báo rằng Ba-by-lôn sẽ chiến thắng Ai Cập.45 Giu-đa cùng các dân tộc khác sẽ phục vụ Ba-by-lôn trong 70 năm rồi sau đó Baby-lôn sẽ sụp đổ.25 Trong thời vua Giê-hô-gia-kim trị vì, dân Rê-cáp, là dân Kê-nít, đã trung tín vâng giữ truyền thống của tổ tiên họ,
vì thế Giê-rê-mi chúc phước cho họ để tiếp tục phục vụ Đức Giê-hô-va.35 Vào năm thứ 4 và thứ 5 của vua Giê-hô-gia-kim, Giê-rê-mi
bị cấm không được phép vào Đền thờ nhưng Ba-rúc ở đó đã đọc được những lời cảnh báo của ông được đưa ra từ thời vua Giô-si-a
(cầu nguyện là điều cần thiết). Sau đó, Giê-rê-mi được đem đi trốn trong lúc vua đốt cuộn sách của ông, nhưng Giê-rê-mi đã viết lại
quyển đó.36 II Vua 24, Đan 9
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Giê-hô-gia-kin, con của Giê-hô-gia-kim, lên làm vua Giu-đa vào năm 18 tuổi và ông cai trị chỉ trong 3 tháng. ‘Ông là
một vị vua gian ác, không khác gì cha mình.’ II Vua 24, II Sử 3
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 7-16) Đền thờ sẽ trở nên giống như Si-lô vì sự gian ác của Tô-phết và vua Giê-hô-gia-kin được
tiên báo sẽ bị đi lưu đày như cái đai bị mục. Người dân trong quê nhà của Giê-rê-mi ở A-na-tốt đã âm mưu sát hại ông, nhưng ông dạn
dĩ công bố rằng các tiên tri giả của Giu-đa là những kẻ nói dối, thậm chí Môi-se và Sa-mu-ên cũng không thể ngăn cơn giận của Chúa
lúc này. Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi đừng bỏ cuộc, hoặc kết hôn hoặc can dự vào cuộc sống trong Giu-đa, vì Chúa sẽ quay lưng
Ngài khỏi dân tộc này.7-16
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Nê-bu-cát-nết-sa bắt Giê-hô-gia-kin cùng nhiều quan chức lưu đày sang Ba-by-lôn, bao gồm Ê-xê-chi-ên, cùng với
các báu vật trong Đền Thờ và
cung điện. Ông lập Ma-tha-nia
Lịch sử của Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn và của Giê-hô-gia-kin và Sê-đê-kia
cậu của Giê-hô-gia-kin, con của
Các bảng đá hình nêm của người Ba-by-lôn từ thời trị vì của vua Nê-bu-cát-nết-sa đề cập đến việc
ông bổ nhiệm Sê-đê-kia làm vua Giu-đa thế cho Giê-hô-gia-kin và thậm chí liệt kê khẩu phần của
Giô-si-a, lên làm vua bù nhìn
Giê-hô-gia-kin như là phu tù ở Ba-by-lôn.
nhưng đổi tên thành Sê-đê-kia. II
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Vua 24, II Sử 36

http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

Sê-đê-kia, cậu của Giê-hô-gia-kin lên làm vua của Giu-đa vào năm 21 tuổi và ông cai trị trong 11 năm. ‘Ông là một
vị vua gian ác, phớt lờ Giê-rê-mi, và giống như Giê-hô-gia-kim.’ II Vua 24, II Sử 36, Giê 52
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 27-31,51) Vào năm thứ tư đời vua Sê-đê-kia, Giê-rê-mi dùng lời nói đùa để nói về cuộc lưu đày
của Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, Si-đôn và Giu-đa. Tuy nhiên, tiên tri Ha-na-nia ở Ghi-bê-ôn đã chống lại ông, rồi 2 tháng sau
đó người này đã chết.27-28 Vì thế, Giê-rê-mi gửi một lá thư đến những người đã bị bắt đi lưu đày cùng với Giê-hô-gia-kin sang Ba-bylôn để cảnh báo họ đừng để ý đến những tiên tri giả hứa về sự giải cứu và khuyên họ hãy ổn định ở đó, vì sẽ không có sự trở về trong
70 năm.29 Giê-rê-mi nói trước về một Giao ước mới mà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va và Vị Vua từ dòng dõi Đavít. Một mùa gặt sẽ đến từ Sa-ma-ri nhưng Ra-chên sẽ than khóc vì cớ con cái mình ở Bết-lê-hem.30-31 Sau đó, một lời rủa sả của
Giê-rê-mi được đọc lớn tiếng chống lại Ba-by-lôn và bị chìm ở sông Ơ-phơ-rát, nói trước về việc dân Mê-đi sẽ đánh bại Ba-by-lôn, để
cuối cùng những người đi lưu đày sẵn sàng ra khỏi đó.51 Sáng 35, Đan 5-6, 9, Mat 2, Lu-ca 22, Công 8
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Sách Ê-xê-chi-ên (Đoạn 1-25) Vào năm thứ 5 Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, bên sông Kê-ba, Thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên nhìn
thấy một khải tượng về Đức Giê-hô-va ngồi trên các bánh xe lồng trong bánh xe cùng 4 con sinh vật. Ê-xê-chi-ên được gọi là “con
người” và lúc 30 tuổi ông được sai đi làm một nhà tiên tri để đối chất với Y-sơ-ra-ên nổi loạn. Trong một khải tượng, ông được bảo ăn
một cuộn giấy khiến ông chịu trách nhiệm để truyền đạt những lời cảnh báo đến cho cuộc sống của họ.1-3 Ê-xê-chi-ên nằm một bên
trong 390 ngày trước một mô hình Giê-ru-sa-lem với một cái chảo vì các năm phạm tội của Y-sơ-ra-ên, và sau đó 40 ngày cho tội của
Giu-đa.4 Ê-xê-chi-ên cắt và đốt tóc ông đã cạo, tượng trưng cho dân Giu-đa, để minh họa về số phận của Y-sơ-ra-ên vì thờ hình
tượng.5-7 Vào năm thứ 6 Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Ê-xê-chi-ên nhìn thấy một khải tượng trong một cuộc họp với những người lãnh
đạo bị lưu đày, mô tả sự thờ hình tượng trong Đền thờ như Đức Giê-hô-va ở trên các bánh xe lồng trong bánh xe có dấu trung tín, sau
đó đốt Giê-ru-sa-lem khi sự vinh hiển của Chúa rời khỏi Đền thờ để đến núi Ô-li-ve. Khải tượng giết người lãnh đạo Phê-la-tia.8-11
Sau đó, Ê-xê-chi-ên đào xuyên qua một bức tường và vác hành lý đi qua để tiên báo rằng Sê-đê-kia sẽ tìm cách chạy trốn nhưng sẽ bị
mù và bị dẫn sang Ba-by-lôn.12 Ê-xê-chi-ên nói với những người lãnh đạo rằng Y-sơ-ra-ên bị kết tội vì những tiên tri giả và bùa chú
của nó mà thậm chí Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp cũng không thể cứu họ.13-15 Chúa nâng Giu-đa lên giữa vòng những người A-mô-rít và
người Hê-tít để trở nên tinh sạch, và bây giờ họ tệ hơn Sa-ma-ri và Sô-đôm, vì thế ngay cả Ê-đôm cũng khinh thường họ. Sẽ có một
giao ước mới chuộc tội cho điều gian ác.16 Đức Giê-hô-va sẽ phá hủy Giu-đa, là dân bây giờ trong giống như một cây xanh, vì đã tìm
kiếm sự giúp đỡ của Ai Cập, nhưng Ngài sẽ làm cho những người lưu đày, trông như cây khô, được khôi phục và trở nên thịnh
vượng.17 Mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính tội của mình chứ không phải tội của cha mẹ mình. Đức Giê-hô-va vui thích khi
kẻ ác chuyển sang làm điều tốt.18 Một ca thương: về hoàng hậu Ha-mu-tan của Giô-si-a, được mô tả như một con sư tử cái, có hai
người con làm vua và bị bắt đi lưu đày (Giô-a-cha đã ở Ai Cập và Sê-đê-kia không lâu sau sẽ bị bắt sang Ba-by-lôn).19 Vào năm thứ
bảy Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Đức Giê-hô-va không để Giu-đa cầu hỏi Ngài khi Chúa nhắc lại việc trừng phạt họ với luật pháp vô ích
và những của lễ ô uế của họ. Một thanh gươm sẽ đến trên Giu-đa và Am-môn, và Ê-xê-chi-ên được bảo hãy xét đoán tình trạng vô
chính phủ của Giu-đa.20-22 Ai Cập đã làm cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa lầm lạc, và giống như với Y-sơ-ra-ên (Ô-hô-la) tham muốn Asi-ri là người đã giết mình, thì Giu-đa (Ô-hô-li-ba) cũng tham muốn Ba-by-lôn là kẻ sẽ giết mình.23 Vào năm thứ 9 Giê-hô-gia-kin bị
lưu đày, Ê-xê-chi-ên công bố rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị bao vây, sau đó vợ ông chết nhưng không được than khóc, để mô tả về thái độ
của những người đi lưu đày.24 Số phận được báo trước cho dân Am-môn, Mô-áp, Ê-đôm và dân Phi-li-tin.25 IIVua 23-24, II Sử 36, Lu-ca 22, Công 1
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38

Sê-đê-kia là vua cuối cùng của Giu-đa, và dù ông chỉ là một con rối của Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, ông đã nổi
dậy từ Ba-by-lôn vào năm thứ 9 thời trị vì của mình. II Vua 24-25, II Sử 36, Giê 52
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 17-24, 32-34, 37-39) Giê-rê-mi nói với mọi người tại cổng thành phải tôn trọng ngày Sa-bát.17
Giê-rê-mi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ cải tạo Giu-đa như người thợ gốm làm đối với đất sét và rồi Ngài sẽ đạp vỡ bình đó tại Tô-phết ở
Gehanna vì hành động thiêu con mình. Giu-đa sẽ đầy sự kinh khiếp và nạn ăn thịt người. Giê-rê-mi bị bắt giam nhưng vẫn nói về
việc đi lưu đày qua Ba-by-lôn.18-20 Khi Ba-by-lôn tấn công, Sê-đê-kia nài xin Giê-rê-mi cầu nguyện, nhưng ông nói rằng vua cần đầu
hàng và làm điều tốt để tiếp tục triều đại, và nói rằng Giê-hô-a-cha, Giê-hô-gia-kin và cháu trai là Giê-hô-a-kin sẽ không bao giờ quay
về.21-22 Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một người chăn và cai trị từ nhà Đa-vít, tên là “Giê-hô-va Đấng Công Chính”.23 Giê-rê-mi nhìn
thấy hai giỏ bánh trái vả, một giỏ đại diện cho điều tốt là những người đi lưu đày sẽ trở về, giỏ còn lại đại diện cho điều xấu là những
người cùng với vua Sê-đê-kia sẽ mục nát.24 Vào năm cai trị thứ 10 của Sê-đê-kia, Giê-rê-mi bị giam trong khi bị vậy hãm nhưng ông
mua một miếng ruộng để tiên báo những người đi lưu đày sẽ trở về. Giu-đa được giải cứu khỏi ách nô lệ nhưng rồi không chịu phục
tùng bởi kẻ thù, do đó nó sẽ bị trừng phạt một cách kinh khiếp.32-34 Vào năm cai trị 9-11 của vua Sê-đê-kia, Giê-rê-mi bị giam trong
bể chứa của A-sa một thời gian vì án oan do lừa dối nhưng ông được giải cứu và cảnh báo Sê-đê-kia đầu hàng để gia đình ông sẽ sống
và thành không bị đốt.37-39 II Sử 36, E-xơ-ra 1, Lu 1, Gi 10
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Sách Ê-xê-chi-ên (Chương 29) Vào năm thứ 10 vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Ê-xê-chi-ên báo trước về số phận của Ai
Cập sẽ bị tàn phá 40 năm và không bao giờ có thể trở thành một quốc gia hàng đầu được nữa .29

156

Ba-by-lôn bao vây Giê-ru-sa-lem trong 19 tháng và nạn ăn thịt người đã xảy ra, sau đó chiến thắng Giu-đa. Vua Sêđê-kia bị bắt khi tìm cách bỏ trốn và bị dẫn đến Ríp-ba. Ở đây, các con trai và quan chức của ông bị giết ngay trước mặt
ông, sau đó ông bị mù và bị đi lưu đày sang Ba-by-lôn. Nê-bu-cát-nết-sa đã đốt Giê-ru-sa-lem và san bằng tường thành và
Đền thờ, lấy tất cả những báu vật còn lại sang Ba-by-lôn. Những người lãnh đạo và thầy tế lễ đã làm lan tràn điều gian
ác giữa vòng dân chúng, lặp lại những tập tục của dân ngoại và làm ô uế Đền thờ. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót
đã cho họ mọi cơ hội nhưng họ vẫn không chịu nghe theo. Họ nhạo báng các nhà tiên tri và khinh dễ sứ điệp của Chúa, vì
thế đất sẽ bị
hoang vu
Lá thư thứ 2 của La-ki được viết bởi người Ba-by-lôn là những người tấn công Giê-ru-sa-lem
trong 70 năm
Bảng ghi chép này được viết vào thế kỷ thứ 6 T.C gởi cho tướng của thành La-ki ký thuật việc Ba-by-lôn tấn
như điều Giêcông Giu-đa theo như đã chép trong Giê-rê-mi 34:7 và tự do sử dụng danh Giê-hô-va (Yahweh)
rê-mi đã cảnh
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx
báo. II Vua 24-25, II
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Sử 36, Giê 25, 29, 40-44, 52

Sách Ê-xê-chi-ên (Đoạn 26-28, 31) Vào năm thứ 11 của vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, dầu hả hê về sự sụp đổ của Giêru-sa-lem, Ty-rơ cũng bị chung số phận và đống hoang tàn của nó sẽ bị quăng xuống để trở thành nơi phơi lưới cá, trong khi vua
giống như chê-rúp của họ bị xô xuống. Si-đôn sẽ bị bệnh dịch.26-28 Ai Cập cũng sẽ sụp đổ như A-si-ri.31
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Tổng đốc Ghê-đa-lia được vua Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm coi sóc Giu-đa tại Mích-pa, nhưng vua Am-môn đã bị giết
hại bởi người quý tộc Giu-đê Ích-ma-ên. Sau đó, Giê-rê-mi cảnh báo những người Giu-đê sợ hãi đừng chạy qua Ai Cập,
nhưng họ cũng làm thế và ép ông cùng đi với họ. II Vua 24-25, Giê 40-44, 52
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Sách Giê-rê-mi (Đoạn 46-49) Khi quân Ba-by-lôn tiến đến Ai Cập, Giê-rê-mi tiên đoán rằng Ai Cập sẽ chịu chung số
phận như những người tị nạn cùng với Giê-rê-mi, nhưng những người đi lưu đày ở Ba-by-lôn sẽ được an toàn.46 Ông cũng tiên
báo rằng Ba-by-lôn sẽ mang sự sụp đổ đến dân Phi-li-tin (Cáp-tô), Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và A-ram, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ lập
nên một vua mà chính Ngài chọn ở Ê-lam (Ba Tư) và khôi phục quốc gia đó vì mục đích của Ngài.47-49 E-xơ-ra 1
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Sách Ca Thương Giê-rê-mi làm bài ca thương rằng Si-ôn sẽ trở nên đổ nát, nhưng ngai của Đức Giê-hô-va sẽ còn mãi. 1-5

Sách Ê-xê-chi-ên (Đoạn 29, 32-48) Vào năm 12 Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Ê-xê-chi-ên làm một bài ca thương về sự sụp
đổ sắp xảy ra của Ai Cập, giống như A-si-ri, Ê-lam, Mê-siếc Tu-banh, Ê-đôm và Si-đôn. Ê-xê-chi-ên phải có trách nhiệm cảnh báo
Giu-đa hãy ăn năn và được báo về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lêm thậm chí trước khi những người còn sống đến Ba-by-lôn. Ông nói trước
về số phận của những người vẫn còn ở lại Giu-đa, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ lại ban phước trong một giao ước qua Đấng Chăn
Chiên của Ngài từ dòng dõi Đa-vít.32-34 Ê-xê-chi-ên nói trước về số phận của Ê-đôm vì cười nhạo sự sụp đổ của Giu-đa, Chúa sẽ
phục hồi dân lưu đày để khiến Ngài được vinh hiển giữa vòng các dân tộc, giống như việc mang các bộ xương khô sống trở lại, rồi
Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ trở nên một lần nữa, giống như các cây gắn kết với nhau, dưới Đấng Chăn Chiên của Đức Giê-hô-va và
Vua từ dòng dõi Đa-vít.35-37 Ê-xê-chi-ên tiên đoán rằng trong tương lai Gót của đất Ma-gốc sẽ cùng với nhiều dân tộc tấn công Ysơ-ra-ên nhưng sẽ bị Đức Giê-hô-va đánh bại, rồi các dân tộc đó sẽ nhận biết rằng đó là Chúa, sau đó Y-sơ-ra-ên sẽ chôn những
kẻ thù bị giết của họ trong 7 tháng. 38-39 Vào năm thứ 25 vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Ê-xê-chi-ên có một khải tượng về Y-sơ-raên vinh hiển và ông vẽ một bức tranh về một Đền thờ mới là nơi sự vinh hiển của Chúa quay trở lại, các thầy tế lễ trong dòng Xa-đốc
tuân giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va cùng với Lễ Vượt Qua và Sa-bát, và một dòng sông từ Đền thờ sẽ khiến Biển Muối sống với
nhiều cây cối. Các bộ tộc sẽ nhận được các phần đất trong Y-sơ-ra-ên và Đức Giê-hô-va sẽ ở giữa họ.40-48 Vào năm thứ 27 Giê-hôgia-kin bị lưu đày, Nê-bu-cát-nết-sa không thành công trong việc chống lại phần đảo của Ty-rơ nhưng Chúa ban cho ông Ai Cập.29 Mác
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1, Giăng 10, Khải 19-22

163 Sách Đa-ni-ên (Đoạn 4) Đa-ni-ên tiên đoán về việc Nê-bu-cát-nết-sa mất trí (một cái cây bị đốn) và bảo ông phải ăn năn
nhưng vị vua kiêu ngạo đã bị đánh hạ trong 7 năm, sau đó được phục hồi khi ông thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị.4

Vào năm thứ 37 Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, vua Ê-vinh Mê-rô-đác của Ba-by-lôn đã thả Giê-hô-gia-kin ra và đối xử
ưu ái với ông, nên thậm chí ông được ngồi chung bàn với vua. II Vua 25, Giê 52
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7

Sự trở về Giu-đê của dân Do Thái và những người lưu đày còn ở lại Ba Tư

Sách Đa-ni-ên (Đoạn 5-9) Vào năm thứ nhất của Bên-xát-xa vua Ba-by-lôn, Đa-ni-ên thấy một khải tượng về bốn con thú
tương trưng cho các vương quốc, được tiếp nối bởi Đức Chúa Trời ban cho “Con Người” mọi dân tộc để cai trị mãi mãi.7 Vào
năm thứ 3 của Bên-xát-xa, thiên sứ Gáp-ri-ên giải thích khải tượng về một vị vua Hy Lạp (con dê) đánh bại Mê-đi Ba Tư (con chiên
đực) là người sau đó được kế vị bởi bốn vua.8 Vào cuối sự trị vì của Bên-xát-xa, vua làm ô uế các vật dụng của Đền thờ tại một bữa
tiệc, vì thế Chúa viết lên tường và Đa-ni-ên lớn tuổi giải thích để nói trước về sự sụp đổ của Ba-by-lôn do chính người Mê-đi Ba Tư
vào ngay tối hôm đó.5 Trong thời đồng trị vì của vua Đa-ri-út người Mê-đi và vua Si-ru người Ba Tư (Ê-lam) trên Ba-by-lôn, Đani-ên trở thành quan tể tướng nhưng ông bị ném vào hang sư tử vì đã cầu nguyện. Thiên sứ của Chúa giải cứu ông và vua Đa-ri-út nhận
biết rằng Vương quốc của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi, vì thế Đa-ni-ên trở nên thịnh vượng.6 Vào năm thứ nhất đời vua Đa-ri-út cai trị trên
Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đọc lời tiên tri của Giê-rê-mi về người Do Thái được tự do sau 70 năm lưu đày và xưng nhận tội lỗi họ. Sau đó
thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra và nói rằng sẽ có 70 x 7 từ lệnh sẽ xảy ra để tái xây dựng Giê-ru-sa-lem trong tương lai cho đến khi sự hi
sinh và các của lễ chấm dứt, Đấng chịu xức dầu bị trừ đi, một giao ước được thiết lập, sau đó thành sẽ bị hủy phá và Đền thờ sẽ bị
làm ô uế.9 Nê 2, Giê 50-51, Mat 24, Giăng 19
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166 Sết-ba-sa dẫn XôHerodotus on Vua Si-ru thắng hơn Ba-by-lôn và Vua Si-ru ban lệnh xây lại Đền-thờ
rô-ba-bên, cháu nội của
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
Giê-hô-gia-kin, thầy tế lễ
Tham khảo: Sách I, Trang 55 of 284, Đoạn 4th đến trang 56 của 284, đoạn 1st
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx
Giê-sua cùng 42.360
người lưu đày trở về Giuđa theo sắc lệnh từ vua Si-ru của Ba Tư để tái xây dựng Đền thờ và mang về những vật dụng bằng vàng trong Đền thờ.
Xô-rô-ba-bên và Giê-sua nhanh chóng xây dựng lại bàn thờ của Đền thờ ở Giê-rusa-lem và tổ chức lễ Lều Tạm. Sau đó, họ
cho người Lê-vi xây nền Đền thờ vào năm
thứ hai sau khi họ trở về, và Giê-ru-salem lớn tiếng ngợi khen Đức Giê-hô-va
bằng những bài hát trong lúc những người
đã nhìn thấy Đền thờ cũ thì khóc. Những
người Do Thái không chịu nhận sự giúp
đỡ trong việc tái xây dựng Đền thờ từ
những dân Sa-ma-ri lân cận của họ du
nhập bởi dân A-si-ri, là những người cũng
tuyên bố thờ phượng Đức Giê-hô-va, vì
thế những người này chuyển sang gây rối những thợ xây và hối lộ các quan chức để ngăn công việc này trong 15
năm. II Sử 36, E-xơ-ra 1-4, Thi 136, Ê-sai 45, Giê 29, Mat 1
Sách Đa-ni-ên (Đoạn 10-12) Vào năm thứ 3 đời vua Si-ru trị vì trên Ba-by-lôn, Đa-ni-ên nhìn thấy một khải tượng tại sông
Ti-gơ-rít về một người với gương mặt đầy vinh quang rạng ngời được Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên giúp đỡ để đánh với thủ lĩnh của Ba
Tư và Hy Lạp, và là người đã tiên đoán rằng một vị vua giàu có thứ tư của Ba Tư sẽ tấn công Hy Lạp, và từ đó một vị vua lớn sẽ dấy
lên và được tiếp theo sau bởi 4 người khác. Sẽ có chiến tranh giữa các vua từ phía bắc và phía nam cho đến khi vua phía bắc tàn
phá Giu-đa, Mô-áp, Am-môn và Ê-đôm đến tận Ai Cập. Sau đó, thiên sứ trưởng Mi-ca-ên đứng dậy, những người tốt lẫn xấu đều
sẽ sống lại. Khải tượng này được đóng ấn cho đến thời kỳ cuối cùng, nhưng từ thời điểm “những điều ghê tởm gây ra cảnh hoang
tàn” thì sẽ có 1290 ngày và 1335 ngày được ghi lại trong chương trình của Chúa.10-12 Phục 4, Ê-xơ-tê 1, Ê-sai 43-49, Giu-đe, Mat 7, Khải 1
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Vào năm thứ 2 của vua Đa-ri-út xứ Ba Tư, tiên tri A-ghê và tiên tri Xa-cha-ri thúc ép dân Do Thái làm lại công
việc này, nhưng tổng đốc Tát-tê-nai chất vấn về sự ủy quyền của người Do Thái để tái xây dựng Đền thờ. Một sự chỉ huy từ
vua Đa-ri-út được yêu cầu và một cuộn sách với sắc lệnh từ vua Si-ru được tìm thấy tại Éc-ba-tan thuộc Mê-đi, vì vậy Đa-riút lệnh cho Tát-tê-nai hoàn toàn hỗ trợ việc tái xây dựng Đền thờ ngay tức thì bằng không sẽ chết. E-xơ-ra 5-6
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Sách A-ghê (Đoạn 1-2) Vào tháng thứ 6 của năm thứ hai đời vua Đa-ri-út Ba Tư, cơn hạn hán xảy ra trên Giu-đa, nhưng
A-ghê tiên đoán rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho dân Do Thái nếu công việc nơi Đền thờ vẫn tiếp tục.1 Vào tháng thứ bảy,
tổng đốc Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-sua được bảo rằng Đền thờ mới sẽ vinh hiển hơn đền thờ cũ dù nó không
giống như bây giờ nhiều.2
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Sách Xa-cha-ri (Đoạn 1) Vào tháng thứ 8 của năm thứ 2 đời vua Đa-ri-út xứ Ba Tư, Xa-cha-ri ban sứ điệp của Chúa
cảnh báo dân Do Thái không được bắt chước những đường lối gian ác của tổ phụ họ.1
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Sách A-ghê (Đoạn 2) Vào tháng thứ 9 của năm thứ 2 đời vua Đa-ri-út xứ Ba Tư, một thời điểm dự dật bắt đầu từ khi công
việc xây Đền thờ được tiếp tục và A-ghê tiên đoán rằng Chúa sẽ bảo vệ Xô-rô-ba-bên an toàn khi Ngài làm rúng động các dân tộc
xung quanh.2 E-xơ-ra 6
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Sách Xa-cha-ri (Đoạn 1-14) Vào tháng thứ 11 của năm thứ 2 đời vua Đa-ri-út xứ Ba Tư, Xa-cha-ri nhận được một loạt
8 khải tượng. Trong khải tượng thứ 1: Những người cưỡi ngựa nói với thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng các quốc gia đang ở trong sự
kiểm soát, Đền thờ sẽ được hoàn tất và Giu-đa sẽ trở nên thịnh vượng. Trong khải tượng thứ 2: Có bốn cái sừng về các nước đàn
áp Giu-đa nhưng sẽ bị hạ xuống bởi bốn người thợ rèn. 1 Trong khải tượng thứ 3: Một thiên sứ nói với một người đang đo Giê-ru-salem rằng thành này sẽ đầy ắp con người và sẽ có thêm nhiều người lưu đày trở về.2 Trong khải tượng thứ 4: Chúa quở trách kẻ
kiện cáo thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua (Sa-tan) trước mặt thiên sứ Ngài và Giê-hô-sua được ban cho áo choàng tinh sạch thay
cho tội lỗi mình. Đầy tớ của Đức Giê-hô-va, Chồi Non, sẽ xuất hiện, như một hòn đá có bảy mắt, để cất sự gian ác trong một
ngày.3 Trong khải tượng thứ 5: Dầu từ 2 cây ô-liu sẽ đổ xuống chân đèn có 7 ngọn đèn, khi Thánh Linh của Đức Giê-hô-va ban
năng quyền cho Xô-rô-ba-bên để đặt đá góc nhà và hoàn thành Đền thờ.4 Trong khải tượng thứ 6: Xa-cha-ri nhìn thấy một cuộn
sách đang bay với lời tuyên án sự hủy phá trên những người ăn trộm và nói dối. Trong khải tượng thứ 7: Hai người đàn bà có cánh
bay khiêng cái thúng có chứa một người đàn bà tượng trưng cho sự gian ác của Ba-by-lôn để đặt nó trong một cái nhà sẽ được xây
cho nó.5 Trong khải tượng thứ 8: Từ hai ngọn núi bằng đồng có 4 cỗ xe đi ra khắp đất và tìm thấy sự bình an ở phương bắc. Sau
các khải tượng, Xa-cha-ri có hai cái mão miện được làm bằng bạc và vàng, và đặt một cái ở Đền thờ và cái kia trên thầy tế lễ thượng
phẩm Giê-hô-sua, tiên đoán rằng một Người được gọi là Chồi Non sẽ xây Đền thờ và cai trị như Vua và Thầy tế lễ. 6 Vào năm thứ 4
đời vua Đa-ri-út xứ Ba Tư, dân thành Bê-tên hỏi xem tập tục than khóc 70 năm nay cho Giê-ru-sa-lem bây giờ có thể ngưng được hay
không và Xa-cha-ri trả lời rằng Chúa yêu những người lân cận của mình và sẽ biến sự than khóc thành sự vui mừng.7-8 Xa-chari nói trước rằng Đức Giê-hô-va sẽ chống lại Đa-mách, Ty-rơ, Si-đôn, người Phi-li-tin và Hy Lạp, nhưng vị Vua khiêm nhường của
Si-ôn sẽ cưỡi trên lưng con lừa mà đến và Ngài sẽ ban bình an cho các dân tộc.9 Đức Giê-hô-va khước từ những người chăn hư
hoại của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, và vì thế Ngài sẽ cứu bầy mình nhưng họ sẽ ghét Chúa. Sau đó Chúa sẽ phá vỡ giao ước của họ và
bị bán với giá 30 miếng bạc, phù hợp cho hộp dành cho người nghèo.10-11 Kế đó, Xa-cha-ri tiên báo về Ngày phán xét sẽ khiến
những dân tộc tấn công Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa sẽ bảo vệ nó giống như một hòn đá không hề chuyển dịch khi dân Do Thái
ngửa trông Ngài và than khóc vì cớ Đấng mà họ đã đâm. Tội lỗi sẽ được bôi xóa, Đấng Chăn Chiên sẽ bị giết và bầy chiên sẽ tản
lạc. Đức Giê-hô-va sẽ đứng trên núi Ô-liu khi nó tách ra trong một cơn động đất như trong thời của vua Ô-xia và những người
Do Thái sẽ chạy đến Át-san khi kẻ thù của họ chết dần chết mòn. Sau đó, Đức Giê-hô-va sẽ cai trị trên đất và mọi dân tộc sẽ đến
trong Lễ Lều Tạm ở Giê-ru-sa-lem. Sẽ không còn mua hay bán trong Đền thờ, vì mọi vật đều trở nên thánh. 12-14 A-mốt 1, Mat 7, Lu 6, 22, Gi 3,
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12, Hê 4-13, Khải 19-22

173 Vào năm thứ 6
đời vua Đa-ri-út xứ
Ba Tư, Đền thờ được
hoàn tất và người Do
Thái cung hiến đền thờ
và dâng của lễ cho mỗi
bộ tộc trong 12 bộ tộc,
sau đó họ ăn mừng Lễ
Vượt Qua. E-xơ-ra 5 & 6
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Sách Áp-đia Sự sụp đổ của Ê-đôm vì đã phản bội những người tị nạn của Y-sơ-ra-ên. Những người khôn ngoan ở Thê-man
sẽ bị hư mất nhưng những người lưu đày của Y-sơ-ra-ên cuối cùng sẽ cai trị trên Ê-đôm trong Vương quốc của Đức Giê-hô-va. Khải
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21-22

Vào năm thứ 1 đời vua Xét-xe ở Ba Tư, các kẻ thù của người Do Thái và những người Sa-ma-ri lân cận của họ nhập
cư bởi người A-si-ri gửi cho vua một lời cáo buộc khác chống lại dân Do Thái. E-xơ-ra 4, Đan 11
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Sách Ê-xơ-tê Vào năm thứ 3 đời vua Xét-xe xứ Ba Tư, ông khoe về sự giàu có của mình trong một bữa yến tiệc nhiều ngày
tại cung điện Ba Tư ở Su-sa nhưng cuối cùng phế truất hoàng hậu Vả Thi và lập Ê-xơ-tê (Ha-đa-sa) thành hoàng hậu mới của mình.
Mạc-đô-chê, người cậu Do Thái của cô biết được một âm mưu của những người lính canh muốn giết vua Xét-xe và đã cho Ê-xơ-tê báo
với vua.1-2 Xét-xe lập Ha-man, người A-gát, thuộc dân A-ma-léc, làm quan tể tướng trong triều, nhưng Mạc-đô-chê khiến Ha-man tức
giận khi không chịu tôn kính ông.3 Vào năm thứ 12 đời vua Xét-xe, Ha-man thuyết phục Xét-xe sắp xếp một cuộc tàn sát người Do
Thái vào cuối năm. Tuy nhiên, Xét-xe khiến Mạc-đô-chê được tôn trọng vì đã ngăn chặn một âm mưu giết hại ông, vì thế Mạc-đô-chê
khuyên Ê-xơ-tê nài xin vua Xét-xe giúp đỡ dân mình và bày tỏ với vua rằng cô cũng là người Do Thái. Sau đó, Xét-xe ra lệnh giết Haman và lập Mạc-đô-chê lên làm quan tể tướng. Ông cũng cho phép dân Do Thái giết kẻ thù để tự vệ.3-8 Dân Do Thái đã giết 75 ngàn
kẻ thù của họ trong đế quốc đó nhưng không lấy chiến lợi phẩm, sau đó họ tổ chức Lễ Phu-rim để kỷ niệm về sự giải cứu của họ.9-10 I
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Sam 15, Đa 10-12

Vào năm thứ 7 đời vua Ạt-ta-xét-xe của xứ Ba Tư, vua sai Thầy tế lễ dạy luật E-xơ-ra dạy Luật pháp Môi-se trong
xứ Giu-đa. E-xơ-ra- dẫn 1500 người Do Thái cùng các vật dụng bằng vàng và bạc trở về, nhưng không dẫn theo lính canh vì
ông đã từng tâu với vua rằng Chúa sẽ bảo vệ họ trong sứ mạng thiêng liêng này. Khi
ông đến nơi, E-xơ-ra đau buồn về thực tế người Do Thái đã cưới vợ ngoại bang, vì
thế 3 ngày sau, Sê-ca-nia nói với E-xơ-ra triệu tập dân Do Thái đến đền thờ, là nơi
mọi người đều lập một giao ước với Đức Giê-hô-va để đuổi vợ và con của họ đi.
Sau đó, các kẻ thù của họ là Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên cùng tư lệnh Rê-hum
và thư ký Sim-sai viết sớ tâu vua Ạt-ta-xét-xe rằng dân Do Thái sẽ nổi loạn nếu
tường thành Giê-ru-sa-lem được xây lại, vì thế vua ngăn công việc này. E-xơ-ra 4,7-10
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178 Vào năm thứ 20 đời vua Ạt-ta-xétxe của xứ Ba Tư, người Do Thái Nê-hê-mi,
người dâng rượu cho vua, nghe về tình
trạng kinh khủng ở Giê-ru-sa-lem và cầu xin Đức Giê-hô-va giúp ông thỉnh cầu với
vua thay cho dân Do Thái. Ạt-ta-xét-xe đã ban một sắc lệnh và sai Nê-hê-mi như
một tổng đốc để xây dựng lại Giê-ru-sa-lem trong 12 năm và ban cho ông những
vật liệu dùng cho nhiệm vụ này. Những kẻ thù của ông là San-ba-lát, Tô-bi-gia
người Am-môn và Ghê-sem người Ả-rập đã chống lại Nê-hê-mi và khiêu khích
dân Do Thái. Tuy nhiên, họ vừa xây dựng vừa đeo gươm mình nơi hông, mặc dù
San-ba-lát đe dọa sẽ tấn công họ cùng với quân của Sa-ma-ri. Người Do Thái phản
đối về việc đóng thuế của họ, vì thế Nê-hê-mi xóa các nợ của họ và không nhận lương bổng của mình như một tổng đốc.
Điều này truyền cảm hứng cho những người quý tộc Do Thái âm mưu cùng Tô-bi-gia để cố
gắng hăm dọa Nê-hê-mi, nhưng tường thành vẫn đã hoàn tất chỉ trong 52 ngày. Nê 1-6, Đan 9
Nê-hê-mi đặt em mình là Ha-na-ni và quản đốc kinh thành Ha-na-nia chịu trách
nhiệm cho thành và ghi sổ sách người dân. Kế đó, E-xơ-ra- dạy dân Do Thái luật pháp của
Môi-se và họ ăn mừng Lễ Lều Tạm như chưa từng được ăn mừng kể từ thời của Giô-suê. Sau
đó, người Do Thái ăn năn tội của tổ phụ mình, cắt đứt những sự ràng buộc của họ với dân
ngoại và ký vào giao ước sẽ tuân giữ Luật pháp và Các kỳ lễ. Bóc thăm chọn ra một phần
mười người Do Thái chuyển vào bên trong Giê-ru-sa-lem và họ cung hiến tường thành. Các
dân ngoại đã bị đuổi khỏi Y-sơ-ra-ên, đặc biệt dân Am-môn và Mô-áp vì cớ sự việc của Ba-laam. Nê 7-13, Dân 22-25
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180 Thi Thiên quyển 5 có thể được biên soạn bởi Thầy tế lễ dạy luật E-xơ-ra khoảng 450 TC
Thi 107: Nói về sự giải cứu và ơn phước của Đức Giê-hô-va
Thi 108: David – Các bộ tộc phía bắc là của ta
Thi 109: David - Con là trò cười cho những kẻ thấy con
Thi 110: David – Vị vua của Chúa sẽ là thầy tế lễ như Mên-chi-xê-đéc
Thi 111: Đức Giê-hô-va giữ giao ước cổ xưa của Ngài
Thi 112: Phước cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va
Thi 113: Chỉ việc nói danh Đức Giê-hô-va là sự ngợi khen
Thi 114: Giu-đa là vùng đất thánh của Đức Chúa Trời Gia-cốp
Thi 115: Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, bộ tộc của A-rôn
Thi 116: Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va trong đền thờ của Ngài ở Si-ôn
Thi 117: Lòng yêu thương của Đức Giê-hô-va còn mãi (Thi thiên ngắn nhất)
Thi 118: Hòn đá đã bị khước từ bây giờ trở nên đầu
Thi 119: Luật pháp của Đức Giê-hô-va dẫn đến phước hạnh (Thi thiên dài nhất)
Thi 120: Bài ca đi lên – Xin giải cứu con khỏi kẻ nói dối
Thi 121: Bài ca đi lên – Sức lực con đến từ Đức Giê-hô-va
Thi 122: Bài ca đi lên của Đa-vít – Cầu xin sự bình an cho Giê-ru-sa-lem
Thi 123: Bài ca đi lên – Chúa ơi, xin thương xót con khỏi kẻ kiêu ngạo tàn bạo
Thi 124: Bài ca đi lên của Đa-vít – Danh Đức Giê-hô-va giúp chúng con
Thi 125: Bài ca đi lên – Những ai tin nơi Đức Giê-hô-va luôn vững vàng
Thi 126: Bài ca đi lên – Chúa ơi, xin biến nỗi thất vọng thành ơn phước
Thi 127: Bài ca đi lên của Sa-lô-môn– Nếu Chúa không xây nhà thì luống công
Thi 128: Bài ca đi lên – Những người được phước kính sợ Đức Giê-hô-va

Thi 129: Bài ca đi lên – Xin Chúa làm bẽ mặt những kẻ ghét Si-ôn
Thi 130: Bài ca đi lên – Chúa mua chuộc chúng ta khỏi sự cầm buộc của tội lỗi
Thi 131: Bài ca đi lên – Chờ đợi Đức Giê-hô-va với lòng hy vọng
Thi 132: Bài ca đi lên – hãy vui vẻ về Đền thờ mới
Thi 133: Bài ca đi lên của Đa-vít – Đức Giê-hô-va ban phước cho sự hiệp một
Thi 134: Bài ca đi lên– Chúc phước Đức Giê-hô-va để Ngài sẽ ban phước cho ngươi
Thi 135: Chúc phước Đức Giê-hô-va, mọi thần khác là hư không
Thi 136: Lòng yêu thương của Đức Giê-hô-va còn đến đời – xem II Sử 20
Thi 137: Báo trả Ba-by-lôn vì sự giam cầm tàn ác với những người lưu đày
Thi 138: Đa-vít – các vua trên đất sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va
Thi 139: Đa-vít – Đức Giê-hô-va ơi, xin tra xét đời sống con.
Thi 140: Đa-vít - Đức Giê-hô-va chăm sóc cho người nghèo và nạn nhân
Thi 141: Đa-vít – Chúa ơi, xin đừng để con trở nên gian ác
Thi 142: Đa-vít – Xin giải cứu con khỏi những kẻ thù mạnh sức – Sau-lơ
Thi 143: Đa-vít – Xin đừng đoán xét con Chúa ơi.
Thi 144: Đa-vít – Chúng ta được phước khi có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời
Thi 145: Đa-vít - Vương quốc Đức Giê-hô-va còn mãi mãi

Thi 146: Bài ca ngợi – Sự cứu giúp đến từ Đức Giê-hô-va
Thi 147: Bài ca ngợi - Đức Giê-hô-va bảo vệ Si-ôn
Thi 148: Bài ca ngợi – Ngợi khen danh Đức Giê-hô-va
Thi 149: Bài ca ngợi – Ngợi khen Đức Giê-hô-va hỡi cả Y-sơ-ra-ên
Thi 150: Bài ca ngợi – Ngợi khen Đức Giê-hô-va trong Đền thờ

Vào năm thứ 32 đời vua Ạt-ta-xét-xe xứ Ba Tư, Nê-hê-mi trở về cung điện Ba Tư ở Su-sơ như đã hứa, vì thế kẻ thù
của người Do Thái, là Tô-bi-gia người Am-môn, bắt đầu dùng Đền thờ cho chính mình với sự cho phép của họ. Nê 1
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Sách Ma-la-chi Đức Giê-hô-va yêu thương Y-sơ-ra-ên nhưng họ dâng lên cho Chúa hàng thứ phẩm và sự thờ phượng ô uế,
vì thế người Do Thái chỉ để cho Đền thờ đóng cửa, vì các dân ngoại tôn kính nhưng chính dân Ngài thì không.1 Đức Giê-hô-va
sẽ rủa sả những thầy tế lễ không tôn kính Ngài; người Do Thái đi theo những người phụ nữ ngoại bang và thần của họ nên họ ly dị
chính vợ của mình.2 Đức Giê-hô-va sẽ sai sứ giả của Ngài đi trước để dọn đường cho Ngài đến Đền thờ của Ngài, vì vậy hãy ăn
năn khỏi ma thuật, ngoại tình, nói dối, bóc lột người nghèo và không dâng phần mười.3 Đức Giê-hô-va sẽ sai Ê-li đi trước Ngày
Phán xét thiêu đốt của Chúa để mang người Do Thái đến chỗ ăn năn, để Ngài sẽ không phải hủy diệt xứ này hoàn toàn.4 Mác 1, Lu 7,
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20, Công 2

183 Sau một khoảng thời gian, Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem và đuổi Tô-bi-gia ra khỏi Đền thờ. Ông nhận thấy người Lêvi đã không nhận được sự hỗ trợ từ phần mười, vì thế ông bổ nhiệm những
người lãnh đạo mới điều hành Đền thờ. Ông cũng ngừng việc buôn bán đã xảy
ra trong ngày Sa-bát và ông đối chất với người Do Thái vì những người vợ
ngoại bang mới của họ. Nê 13

Josephus về Alexander Đại Đế
Sử gia Do Thái cổ xưa Josephus tường thuật rằng Alexander Đại Đế đã tha cho thành Giê-ru-sa-lem và ban cho nó ơn huệ khi
Thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái cho ông xem lời tiên tri trong Đa-ni-ên chương 8 tiên báo về sự chiến thắng của ông trên Đế
quốc Ba Tư năm 332 T.C.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm
Josephus về việc tái cung hiến đền thờ, Vua-thầy tế lễ John Hyrcanus, và Đại tướng La Mã Pompey
Josephus tường thuật việc gia đình Do Thái của Mặc-ca-bê đã phá hủy sự cai trị của Seleucid người Si-ri trên đất nước họ và
thanh tẩy Đền thờ đã bị ô uế của họ vào năm 164 T.C. Đây vẫn là sự kiện được người Do Thái kỷ niệm hằng năm trong Lễ hội
ánh sáng.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm
Josephus tường thuật cách mà John Hyrcanus đã được lập làm vua-thầy tế lễ Do Thái ở Giu-đê năm 128 T.C như thế nào. Việc
ông trở thành người cai trị với chức thầy tế lễ của Giu-đê dường như được truyền cảm hứng từ lời tiên tri trong Xa-cha-ri chương
6 khi một vị Vua-Thầy Tế Lễ sẽ đến, là người sẽ xây dựng Đền thờ của Đức Chúa Trời.
Josephus tường thuật cách Đại Tướng La Mã Pompey kết thúc sự cai trị của người Giu-đê năm 63 T.C và bắt đầu sự chiếm đóng của
La Mã. Cuộc dấy lên quyền lực của gia đình Idumaean (Ê-đôm) ở Hê-rốt trong xứ Giu-đê dưới sự cai trị của người La Mã cũng được
mô tả.
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