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Chú thích về màu sắc chữ viết trong tài liệu
Đường dẫn đến trang web
Thông tin dựa theo lời Kinh Thánh

Sự dạy dỗ của Kinh thánh
Các sách của Kinh Thánh
Địa chỉ Kinh thánh để đối chiếu

Lời Tiên Tri được viết đậm, màu đỏ và in nghiêng
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm được viết bằng màu
đỏ và in nghiêng
Lời tiên tri về Đấng Cứu Thế được gạch dưới, viết
đậm, in nghiêng và màu đỏ
Lời tiên tri đã được ứng nghiệm về Đấng Cứu Thế được
gạch dưới, in nghiêng và màu đỏ
Giao ước được in nghiêng, gạch dưới và màu tím
Những điều quan trọng được viết đậm bằng màu tím
Ngày Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự và hành
trình của Sứ đồ Phao-lô được viết bằng màu xanh dương
Vương quốc phía Bắc của Y-sơ-ra-ên được viết bằng mực
xanh lá cây
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Điều đặc biệt của Kinh Thánh
Kinh Thánh là câu trả lời cho những câu hỏi lớn:
•Cuộc sống thật sự có ý nghĩa không?
•Đạo đức nghĩa là gi?
•Có chăng niềm hy vọng đời đời?
•Kinh thánh là bằng chứng tốt nhất của lịch sử.

Cuộn da về Kinh Thánh Tân Ước cổ
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

•Một phần tư Kinh Thánh là những lời Tiên Tri cổ
xưa được viết rất lâu trước khi lịch sử diễn ra.
Quyển sách cổ ở Biển Chết
http://virtualreligion.net/iho/dss.html

Cuộn da viết về những lời Tiên Tri về Chúa
Giê-xu trong sách Tiên tri Ê-sai
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

•Kinh Thánh viết rất rõ ràng về thời gian, địa
điểm, nhân vật và những sự kiện mà những nhà
viết lịch sử khác hoặc những nguồn tài liệu cổ
xưa đều xác nhận.
•Tin tức tốt lành về sự Sống Lại của Đấng Christ
thay đổi cả thế giới. Phần mộ không phải là
điểm kết thúc của sự sống và chúng ta được
sống cách dư dật trong tình yêu của Chúa.
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7 “Ngày” sang tạo nên Trái Đất (Sáng Thế Ký 1, 2)
1. Sự sáng xuất hiện trên Trái Đất
3. Khoảng không được tạo dựng
2. Đất khô được bày ra và cây cỏ được tạo dựng
4. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao xuất hiện trên bầu trời
5. Các vật sống trong nước và chim bay trên trời được tạo
dựng
6. Loài vật và con người được tạo dựng
7. Chúa nghỉ ngơi và làm ngày Thứ Bảy là ngày thánh
Sự 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.
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.

Cựu Ước
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(15 phút)

Sự Khởi đầu

1. . Chúa sáng tạo nên trời và đất bằng Lời phán của
Ngài và vì Lời của Ngài, và Ngài vận hành mọi vật
theo như Lời Ngài. Sáng Thế Ký 1 -2, Giăng 1 và Cô-lô-se 1
Danh xưng của Đức Chúa Trời là “Ta là Đấng Ta là”
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm

2. Loài người phạm tội và sự chết lọt vào vườn Ê-đen,
nhưng Chúa hứa sẽ cho “dòng dõi” người nữ giày
đạp Sa-tan. Sáng Thế Ký 3

3. Loài người cầu khẩn Đức Giê-hô-va, có nghĩa là Chúa
là Đấng khởi đầu của mọi sư. Sáng Thế Ký 4 – 6
Giê-hô-va là Danh Xưng của Chúa
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

4. Tội lỗi xấu xa tràn đầy trên đất, Chúa quyết định hủy
diệt loài người bằng nước lụt nhưng Ngài chọn và
cứu gia đình Nô-ê. Sáng Thế Ký 6 – 9

5. Nim-rốt bắt đầu làm anh hùng trên đất nhưng Chúa
làm lộn lạo ngôn ngữ loài người tại tháp Ba-bên. Sau
đó Chúa kêu gọi Áp-ram ra khỏi U-rơ và đi đến Charan. Sáng Thế Ký 10-11
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Các chi phái
6. Chúa hứa ban cho Áp-ram đất Ca-na-an làm sản nghiệp
và dùng dòng dõi của ông làm nguồn phước cho mọi dân
tộc . Sáng Thế Ký 12, 15 và 25

7. Vua –Thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram
và Chúa phán với Áp-ram rằng hậu tự của ông sẽ sống nơi
đất khách trong vòng 400 năm. Sáng Thế Ký 13 – 15 và 21

8. Ích-ma-ên là con trai của Áp-ram nhưng Chúa hứa với Ápram về Y-sác và đổi tên ông thành Áp-ra-ham.
Sáng Thế Ký 16, 17, 21 và 25

9. Lót cháu trai của Áp-ra-ham làm tổ phụ của người Mô-áp
và Am-môn. Sáng Thế Ký 18-21

10. Chúa cũng hứa làm dòng dõi Ích-ma-ên thành một
dân tộc hùng mạnh. Sáng Thế Ký 21, 25

11. Áp-ra-ham dâng Y-sác cho Chúa nhưng Ngài giải cứu
ông và tái xác định lời hứa của Ngài rằng sẽ khiến dòng
dõi của Áp-ra-ham làm nguồn phước cho mọi dân tộc. Sáng
Thế Ký 21-22
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12 người con trai của Gia-cốp/
Y-sơ-ra-ên (Sáng Thế Ký 49)
1. Ru-bên 7. Gát
Khoảng
2. Si-mê-ôn 8. A-se
3. Lê-vi
9. Đan
1900 trước
4. Giu-đa 10. Nép-ta-li
Chúa
5. Y-sa-ca 11. Giô-sép
6. Sa-bu-lôn 12. Bên-gia-min

12. Chúa ban Rê-bê-ca cho Y-sác để làm vợ và Áp-ra-ham dời
dòng con thứ Ma-đi-an đi xa dòng con chánh là Y-sác. Sáng Thế
Ký 23-25

13. Y-sác có 2 con trai sinh đôi Gia-cốp và Ê-sau. Sáng Thế Ký 25
14. Chúa hứa với Y-sác và Gia-cốp là sẽ ban phước cho dòng
dõi của họ để làm nguồn phước cho mọi dân tộc trên thế gian.
Sáng Thế Ký 25-28

15. Gia-cốp có 12 người con trai trong xứ Cha-ran nhưng người
con trai út Bên-gia-min được sanh ra gần Bết-le-hem. Sáng Thế Ký
29-30

16. Chúa đưa gia đình Gia-cốp về lại xứ Ca-na-an và đổi tên ông
thành Y-sơ-ra-ên. Sáng Thế Ký 31, 35 & 49 God has
17. Ê-sau là tổ tiên của dân tộc Ê-đôm. A-ma-léc cháu của Ê-sau
là tổ phụ người A-ma-léc. Sáng Thế Ký 35-38

18. Giô-sép cứu gia
đình mình khỏi cơn đói
kém ở Ê-díp-tô. Y-sơ-ra-ên
chúc phước đặc biệt cho
con trai ông là Ép-ra-im và
Ma-na-se và ở cùng gia . .
đình ông. Sáng Thể Ký 37-50

.
.
.
.
.
.
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19. Sách Gióp Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan chứng minh sự trọn vẹn và ngay thẳng của Gióp trước mặt thiên sứ và loài
người. Chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa cuộc sống thông qua những gì chúng ta nhận biết. Nhiều khi ẩn sau
những điều đau khổ là những mục đích cao cả mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta.

10 tai va giáng trên Ê-díp-tô (Xuất 7-11)
1. Nước sông hóa thành 6. Ghẻ chóc trên người Ê-díp-tô
máu hôi thối
7. Mưa đá
2. Ếch nhái khắp nơi
8. Cào cào phá hoại mùa màng
3. Muỗi tràn khắp nơi 9. Sự tối tăm bao trùm Ê-díp-tô
4. Ruồi mòng
3 ngày liền
5. Súc vật bị dịch lệ
10. Hết thảy con trưởng nam
trong xứ Ê-díp-tô chết
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.

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

Xuất Ê-díp-tô Ký

20. Nhiều thế kỷ sau đó Đức Chúa Trời cứu Môi-se và
nuôi ông khôn lớn trong nhà của Pha-ra-ôn, nhưng
sau đó bỏ trốn trong xứ Ma-đi-an. Chúa sử dụng ông
để giải phóng dân tộc Y-sơ-ra-ên khỏi kiếp sống lô lệ ở
Ê-díp-tô với 10 tai vạ và nhấn chìm quân đội của
chúng dưới đáy biển. Xuất 1 – 15

21. Chúa nuôi sống người Y-sơ-ra-ên bằng Ma-na trong đồng
vắng. Ông gia của Môi-se, thầy tế lễ Giê-trô trong xứ Mê-đi-an
giúp ông phán xét dân sự. Đức Chúa Trời chọn lựa Y-sơ-ra-ên làm
dân tộc Thầy Tế lễ cho Ngài nếu họ vâng phục Ngài. Xuất 16-19
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.
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10 Điều răn (Xuất 20)
1. Chớ có các thần khác
6. Chớ giết người
2. Chớ làm tượng chạm
7. Chớ phạm tội tà dâm
3. Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa 8. Chớ trộm cướp
Trời ngươi mà làm chơi
9. Chớ làm chứng dối
4. Nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính Cha Mẹ ngươi
10. Chớ tham lam

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.
.

22. Chúa ban 10 điều răn ở núi Si-nai và Dân Y-sơ-ra-ên thề
nguyện sẽ vâng lời nhưng thất bại. Xuất 20-40

23. Chúa hướng dẫn Y-sơ-ra-ên làm Đền Tạm và Hòm Giao
Ước. Trong đó có hơn 600 điều luật. Thầy Tế Lễ được biệt
riêng ra thánh. Lê Vi Ký 1-27, Dân Số Ký 1-9

24. Anh vợ của Môi-se, Hô-báp làm người dẫn đường cho
dân Y-sơ-ra-ên và làm cha của người Kê-nít. Dân Số 10 – 12

25. Y-sơ-ra-ên sai 12 thám tử vào do thám xứ Ca-na-an
nhưng sau đó họ sợ và không tin cậy nơi Chúa để chiếm lấy
xứ. Nên Chúa phạt họ phải ở trong đồng vắng 40 năm. Dân
số 13-14

26. Chúa giết chết Cô-rê và 250 người nối loạn. Dân số 13-20
7
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Cách chúc phước (Dân số 6)
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin
Đức Giê-hô-va chiếu sang mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu
xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi.

27. Ê-đôm không cho Y-sơ-ra-ên đi qua phần đất của mình, vì
thế họ đi đường vòng và thắng hơn Vua Si-hôn và Vua Óc và
chiếm xứ của họ. Chúa cứu dân Y-sơ-ra-ên bằng Con rắn bằng
đồng treo lên một cây sào. Dân Số 20-21

28. Ba-lác Vua của Mô-áp sợ người Y-sơ-ra-ên nên mời Ba-la-am
đến để rủa sả dân này để họ phạm tội và bị sự rủa sả của Đức
Giê-hô-va. Nhưng Chúa giải cứu họ, chúc phước cho họ đồng
thời rủa sả Mô-áp, Ê-đôm và A-ma-léc. Dân Số 22-35
29. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký

Bài giảng của Môi-se đối ngang sông
Giô-đanh đối diện thành Giê-ri-cô. Y-sơ-ra-ên phải yêu mến Đức Giê-hô-va
và vâng theo các mạng lịnh của Ngài. Y-sơ-ra-ên phải phá hủy tất cả
những thần tượng trong sứ Ca-na-an và phải chọn một nơi để thờ
phượng Chúa. Y-sơ-ra-ên sẽ lập Vua nhưng Vua đó không được tìm
kiếm những điều thuộc về Ê-díp-tô như nhiều ngựa, nhiều vợ, sự giàu
sang. Nhưng phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và các điều răn của Ngài.
Chúa sẽ chọn những tiên tri là những người vâng lời Ngài như Môi-se.
Khi họ vượt sông Giô-đanh Ép-ra-im, Giu-đa, Ma-na-se, Bên-gia-min, Lêvi, Si-mê-ôn và Y-sa-ca phải đứng trên núi Ga-ri-xim đặng chúc phước
cho dân sự. Còn Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan và Nép-ta-li phải
đứng trên núi Ê-banh đặn rủa sả kẻ xoay lưng khỏi Đức Giê-hô-va. Dân
Y-sơ-ra-ên phải làm mới lại giao ước và Giô-suê người của chi phái Ép-ra-im
sẽ là người lãnh đạo mới của dân sự. Sự rủa sả được báo trước cho kẻ
quay lưng như bài ca của Môi-se đã khuyến cáo. Môi-se qua đời trên núi Nêbô và lời tiên tri về Ru-bên và sự chúc phước cho các chi phái khác đặc
biệt là Giô-sép, Lê-vi, Giu-đa và Bên-gia-min.
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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

30. Dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an và thành Giê-ri-cô sụp
đổ. Giô-suê 1-8

31. Giô-suê thắng hơn 31 Vua và những người khổng lồ trừ
ra xứ gấn Phi-li-tin. Giô-suê 8-12

32. Dân Y-sơ-ra-ên chia đất cho mọi chi phái, sau đó lập
giao ước phụng sự Đức Giê-hô-va và dựng Đền Tạm tại Shilô của chi phái Ép-ra-im. Giô-suê 13-24, Các Quan Xét 2-3
Hãy lắng nghe (Phục Truyền 6)
Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giêhô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính
mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi

Sách Các Quan Xét
33. Người Kê-nít sống giữa dân sự Y-sơ-ra-ên gần xứ A-maléc. Các Quan 1

34. Dân Y-sơ-ra-ên cãi lại mạng lịnh của Chúa, họ không
hủy diệt dân Ca-na-an mà sử dụng họ làm nô-lệ cho mình.
Dân sự bị rủa sả và bị hư hoại vì thần ngoại bang.
Các Quan 1-3

35. Ốt-ni-ên là quan xét đầu tiên và giải cứu Y-sơ-ra-ên
nhưng tội thời hình tượng lại phán tán trong xứ của Đan.
Các Quan 1,3,17,18
10

Sắt được sử dụng vào khoảng
năm 1200BC

36. Ê-hút thắng hơn Éc-lôn vua Mô-áp. Các Quan 3
37. Đê-bô-ra và Ba-rác thắng hơn Si-sê-ra. Các Quan 4-5

Những Quan xét của Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 3-16) 38-39. Ghê-đê-ôn đánh thắng Ma-đi-an nhưng làm thần
1. Ốt-ni-ên (Giu-đ-a)
7. Giai-rơ (Ma-na-se?)
tượng và con trai ông chém giết nhau tại Si-chem trong núi
2. Ê-hút (Bên-gia-min) 8. Giép-thê (Ma-nas-se)
Ép-ra-im. Các Quan 6-9
3. Sam-ga (Giu-đa?)
9. Iếp-san (Giu-đa)
4. Đô-bô-ra (Ép-ra-im) 10. Ê-lôn (Sa-bu-lôn)
40. Y-sơ-ra-ên đánh phạt Bên-gia-min vì sự cao ngạo trong
cùng với Ba-rác (Nép-ta-li) 11. Áp-đôn (Ép-ra-im)
chi phái này vì họ đồng lõa với kẻ giết người. Các Quan 19-21
5. Ghê-đê-ôn (Ma-na-se) 12. Sam-sôn (Đan)
6. Thô-la (Y-sa-ca)
13. Sa-mu-ên (Ép-ra-im)

41-43. Sự thờ phượng Đức Giê-hô-va bị gián đoạn một thời
.
.
.
.
.

gian. Giép-thê đánh bại
dân Am-môn và đánh
bại sự kiêu ngạo của
chi phái Ép-ra-im.

.

44. Sam-sôn người của

.
.
.

chi phái Đan đánh bại
dân Phi-li-tin.

Các Quan 10-12

Các Quan 13-16
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45. Sách Ru-tơ

Người phụ nữa góa phụa chăm sóc cho mẹ chồng, sau đó lập gia đình với Bô-ê người được quyền chuộc lại gia
sản nhà chồng, trở nên giàu có. Mặc dầu nàng là người Mô-áp. Vua Đa-vít là cháu nội của Bà nằm trong gia phả của Chúa Giê-xu.

46. Hòm Giao-ước bị cướp và được để ở khu vực chi phái Bên-gia-min.
1 Sa-mu-ên 1-7

3

(10 phút)

Vương Quốc Y-sơ-ra-ên hiệp nhất

47. Sau-lơ người của chi phái Bên-gia-min được xức dầu và làm Vua đầu
tiên của Y-sơ-ra-ên. 1 Sa-mu-ên 7-10

48. Quan xét Sa-mu-ên cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên về việc thờ cúng hình
tượng. 1 Sa-mu-ên 10-12

49. Sau-lơ làm trái luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài lìa bỏ ông và đi tìm
một vì vua mới. Abner được cử làm tướng soái coi quân đội. 1 Sa-mu-ên 13-14

.

50. Chúa phán bảo Sau-lơ hủy

.
.
.
.

diệt người A-ma-léc nhưng ông
không vâng lời, nên Chúa phế
ruất quyền cai trị của ông.
1 Sa-mu-ên 15
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51. Chúa sai Sa-mu-ên đến xức dầu cho Đa-vít của
Giu-đa để làm vua kế tiếp cho Y-sơ-ra-ên và Đa-vít
giết chết gã khổng lồ Gô-li-át. 1 Sa-mu-ên 16-18

52-53. Bởi long ganh ghét Sau-lơ tìm cách giết Đavít, vì vậy Đa-vít phải bỏ trốn cùng những người theo
mình. 1 Sa-mu-ên 19-22

54-55. Đa-vít chừa mạng sống cho Sau-lơ hai lần,
mặc dầu chính mạng sống của sống của ông đang bị
săn đuổi và phải bỏ trốn trong xứ Phi-li-tin.
1 Sa-mu-ên 23-27

56. Dân Phi-li-tin đuổi đánh và thắng hơn dân Y-sơra-ên và giết chết Sau-lơ trong lúc Đa-vít đang đánh
giúp Y-sơ-ra-ên. 1 Sa-mu-ên 28-30

57. Chi phái Giu-đa tôn Đa-vít lên làm vua ở Hếprôn wtrong khi đó Áp-ne đưa Ích-bô-sết con trai của
Sau-lơ sang Ma-ha-na-im lập người làm vua của
những chi phái còn lại. 2 Sa-mu-ên 1,2,5

13

58-59. Ích-bô-sết bị chặt đầu vì vậy toàn bộ các chi phái của Ysơ-ra-ên lập Đa-vít lên làm vua của mình. Đa-vít chọn Giê-ru-salem của chi phái Bên-gia-min làm thủ đô của Y-sơ-ra-ên
2 Sa-mu-ên 3-5, 1 Sử ký 11

60. Đa-vít muốn xây dựng Đền Thờ cho Hòm Giao-ước. Chúa lập
giao ước với Đa-vít để cho dòng dõi ông luôn có người trị vì.
2 Sa-mu-ên 6-7

61. Đa-vít thắng hơn và thâu tóm những dân tộc sống quanh
mình cho đến tận sông Ơ-phơ-rát. 2 Sa-mu-ên 8

62. Đa-vít phạm tội với Bát-sê-ba và tiên tri Na-than đến đối
chất cùng người và nan đề bắt đầu xảy ra trong nhà Đa-vít từ
đây. 2 Sa-mu-ên 9-12

63. Đa-vít ăn năn nhưng vẫn bị chính con trai mình là Áp-sa-lôm
lập mưu phản khiến cho 20,000 người chết. 2 Sa-mu-ên 12-19

64. Những chi phái phía Bắc tách ra khỏi Đa-vít một thời gian
sau đó lại nhận ông làm vua. Cuộc sống Đa-vít nhuốm màu đau
buồn vì những trọng tội này. 2 Sa-mu-ên 20-23
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65. Sách Thi Thiên Quyển thứ 1 có thể được viết bởi vua Đa-vít trong khoảng thời gian 980BC
TT 1: Sự vui mừng về Lời của Đức Giê-hô-va TT 15: Đa-vít- Chúa yêu mến người công bình
TT 29: Đa-vít- Đức Giê-hô-va là sức mạnh
TT 2: Đa-vít- Con trai của mọi dân tộc
TT 16: Đa-vít- Chớ thờ các thần khác
TT 30: Đa-vít- Xin cho con một cơ hội mới
TT 3: Đa-vít- Viết về Áp-sa-lôm
TT 17: Đa-vít- Ẩn náu dưới bóng cánh Chúa
TT 31: Đa-vít- Hãy vững long vì Chúa sẽ cứu tiếp
TT 4: Đa-vít- Xin hãy phục hồi lại mạng sống con TT 18: Đa-vít- Sau-lơ -2 Sa-mu-ên 22
TT 32: Đa-vít- Tôi sẽ làm lại từ đầu
TT 5: Đa-vít- Cuộc sống con nằm trước bàn thờ Chúa TT 19: Đa-vít- Mạng lịnh tốt lành của Chúa TT 33: Dân tộc được Đức Giê-hô-va chọn có
TT 6: Đa-vít- Xin Chúa tha thứ con
TT 20: Đa-vít- Chúa giúp đỡ mình
phước thay
TT 7: Đa-vít- Xin Đức Giê-hô-va binh vực mình TT 21: Đa-vít- Chúa nâng đỡ mình
TT 34: Đa-vít- về A-bi-mê-léc
TT 8: Đa-vít- Đức Giê-hô-va quan tâm đến chúng ta TT 22: Đa-vít- Kêu than vì bị khốn cực quá TT 35: Đa-vít- Kẻ gian ác bị phạt
TT 9: Đa-vít- Chúa thiết lập mọi sự tốt lành TT 23: Đa-vít- Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi TT 36: Đa-vít- Chúa yêu mến bạn hữu của Ngài
TT 10: Nguyện Chúa đánh đổ kẻ gian ác
TT 24: Đa-vít- Chúa là Vua vinh hiển
TT 37: Đa-vít- Chúa sẽ không bỏ mặc
TT 11: Đa-vít- Chúa là nơi nương náu TT 25: Đa-vít- Xin Chúa phù hộ, dẫn dắt và tha tội TT 38: Đa-vít- Xin Chúa đừng từ bỏ con
TT 12: Đa-vít- Bạn hữu lìa bỏ tôi
TT 26: Đa-vít- Xin Đức Giê-hô-va kiểm chứng mình TT 39: Đa-vít- Đức Giê-hô-va rửa sạch tội lỗi chúng ta
TT 13: Đa-vít- Chúa là Đấng giải cứu
TT 27: Đa-vít- Cha mẹ tôi rời bỏ tôi
TT 40: Đa-vít- Tội lỗi làm tôi sờn lòng
TT 14: Đa-vít- Sự xấu xa của loài người – TT 53 TT28: Đa-vít- Xin Chúa lắng nghe tôi
TT 41: Đa-vít- Bầu bạn giả

66. Đa-vít tu bộ dân sự và 70,000 người thiệt mạng. 2 Sa-mu-ên 24,
1 Sử ký 21

67. Đa-vít lập Sa-lô-môn làm Vua kế vị mình trước khi A-đô-ni-gia
lập mưu chiếm ngôi. 1 Các Vua 1-2,15, 1 Sử Ký 22-29

68. Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ và nhận được sự khôn ngoan,
giàu có để cai trị Y-sơ-ra-ên. 1 Các Vua 2-8,10, 2 Sử Ký 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 Ê-díp-tô. –
1 Các Vua 6
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69. Sách Thi Thiên Quyển thứ 2 có thể được viết bởi Vua Sa-lô-môn trong khoảng thời gian 940BC
TT 42: Cô-rê- Chăm nhìn Đức Giê-hô-va
TT 53: Cô-rê- Sự xấu xa của loài người –TT 14
TT 63: Cô-rê- về Sau-lơ
TT 43: Cô-rê- Chúa ngự ở nơi Đền Ngài
TT 54: Cô-rê- Xin Chúa bênh vực mình đối cùng thù nghịch TT 64: Đa-vít- Hỡi dân sự của Chúa
TT 44: Cô-rê- Xin Chúa giải cứu ngay bây giờ TT 55: Cô-rê- Nguyện Chúa diệt những kẻ gian tà
hãy vui mừng
TT 45: Cô-rê- Vì Vua mà Chúa chọn thì tốt TT 56: Cô-rê- về Gát
TT 65: Đa-vít- Chúa Đấng tha tội
TT 46: Cô-rê- Chúa là nơi nương náu
TT 57: Cô-rê- về Sau-lơ
TT66: Chúa giải cứu và ban bình an
TT 47: Cô-rê- Đức Chúa Trời là Vua của mọi dân tộc TT 58: Cô-rê- Xin Chúa phạt kẻ ác TT 67: Các nước hãy ngợi khen Đức Chúa Trời
TT 48: Cô-rê- Si-ôn là thành của Vua
TT 59: Cô-rê- về Sau-lơ
TT 68: Đa-vít- Những chi phái phía Bắc ở Đền Thờ
TT 49: Cô-rê- Không có sự hy vọng nơi con người TT 60: Cô-rê- về E-đôm TT 69: Đa-vít- Xin khiến tôi được vững lòng
TT 50: Cô-rê- Ngợi khen và tôn cao Chúa
TT 61: Cô-rê- Xin Chúa giúp vua cai quản tốt TT 70: Đa-vít- Con đã thất bại, xin hãy mau mau giải cứu
TT 51: Cô-rê- về Bát-sê-ba
TT 62: Cô-rê- Sức mạnh đến từ Chúa
TT 71: Xin Chúa đừng lìa bỏ tôi
TT 52: Cô-rê- về Đô-e
TT 72: Sa-lô-môn- Sự trị vì của Vua công bình

70. Sách Truyền Đạo Không có gì mới dưới ánh mặt trời. Mọi vật mọi sự đều có định kỳ.

Người trẻ tuổi hãy hưởng các
năm tươi tốt của mình. Bài học đúc kết là hãy kính sợ Chúa và vâng giữ các mạng lệnh của Ngài.

71. Sách Nhã Ca Tình yêu nhìn thấy những gì tốt lành, những gì chung thủy, mặc dầu Vua Sa-lô-môn có đến 60 hoàng
hậu và 80 cung nữ. LTình yêu có sức mạnh như sự chết và lòng ghen tuông lạnh lùng như mồ mả.

72. Sa-lô-môn lấy 700 người vợ và 300 cung nữ là
những người làm ông trở lòng quay lưng khỏi sự
thờ phượng Đức Giê-hô-va. 1 Các Vua 9-12, 2 Sử Ký 7

Mô-lóc, Ghê-hê-na và sự dâng con qua lửa
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm

73. Chúa hứa với 10 chi phái sẽ cho họ Giê-rô-bô-am làm vua. Sa-lô-môn trao ngai vàng lại cho con trai
mình là Rô-bô-am người có mẹ là người Am-môn. 1 Các Vua 11, 2 Sử Ký 8-9
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4

(20 phút)

Vương Quốc bị chia đôi, phương nam của Giu-đa và phương bắc của Y-sơ-re-ên

74-75. Y-sơ-ra-ên tách ra khỏi Giu-đa Giê-rô-bô-am làm vua
dân Ê-díp-tô hãm đánh Giê-ru-sa-lem. Vua Giê-rô-bô-am dẫn dân
Y-sơ-ra-ên vào sự thờ cúng hình tượng. 1 Các Vua 12,14;
2 Sử Ký 10,12,13

76. Vua A-bi-gia của Giu-đa giết 500,000 người nam của Y-sơ-raên và bẻ gãy quyền lực vua Giê-rô-bô-am. 1 Các Vua 15; 2 Sử Ký 13

77. Vua A-sa của Giu-đa đánh thắng quân đội của Ê-thi-ô-bi. Dân
Giu-đa lập giao ước tìm kiếm Đức Giê-hô-va 1 Các Vua 15;
2 Sử ký 14-16

78. Vua Ba-ê-sa kết thúc triều đại Giê-rô-bô-am và bắt đầu một
triều đại đầy dẫy điều ác trong Y-sơ-ra-ên. 1 Các Vua 14-15

79. Vua A-sa đánh Y-sơ-ra-ên và chiếm lấy xứ Đan. Giê-hu dự
ngôn Giu-đa sẽ bị hành phạt vì tin cậy nơi con người mà không
tin cậy nơi Chúa. 1 Các Vua 15-16; 2 Sử Ký 16
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80-81. Xim-ri giết người kế vị Ba-ê-sa và Ôm-ri giết ông. Ôm-ri
lên ngôi vua và ăn ở tệ bạc với Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên một nửa
theo Ôm-ri, một nửa theo Típ-ni. Ôm-ri chọn núi Sa-ma-ri làm
thủ đô mới của Y-sơ-ra-ên. 1 Các Vua 16
82. Sách của tiên tri Giô-ên can ngăn vua A-sa trong những ngày cuối đời
của mình. Kêu gọi Giu-đa cầu nguyện xin sự giải cứu khỏi sự phán xét các
nước của Chúa. Nếu họ bằng lòng quay lại với Đức Chúa Trời thì đất sẽ
sanh ra sản vật và Chúa sẽ đổ Thần Ngài trên mọi loài xác thịt. Chúa sẽ
xét đoán kẻ thù của Giu-đa trong trũng Giô-sa-phát và tha thứ.

83. A-háp là vị vua gian tà kế tiếp của Y-sơ-ra-ên. 1 Các Vua 16,21
84. A-sa qua đời và Giô-sa-phát kế vị người làm vua Giu-đa.
Người cai trị trong công bình và dạy dỗ dân sự đi theo Đức Giêhô-va. 1 Các Vua 23; 2 Sử ký 16-17

85-86. Tiên tri Ê-li đánh bại các tiên tri của thần Ba-anh mà vua
A-háp nuôi dưỡng, cả dân Y-sơ-ra-ên quay về thờ phượng Chúa.
Nhưng ngay sau đó ông phải bỏ trốn lên núi Si-nai để bảo vệ
mạng sống mình khỏi tay hoàng hậu Giê-sa-bên. 1 Các Vua 16-19
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87. JĐức Giê-hô-va giúp A-háp đánh bại dân Sy-ri hai lần nhưng
A-háp chừa mạng sống cho Vua đó nên cái chết của A-háp được
báo trước. Giô-sa-phát lấy vợ là người từ nhà của A-háp và
cùng vua A-háp đánh người Sy-ri nhưng Vua A-háp chết trong
khi cải trang và ra trận. 1 Các Vua 20-22; 2 Sử ký 18-19
Hòn đá chứng của dân Mô-áp và vua A-háp
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88. Chúa tiêu diệt những dân tộc hãm đánh Giô-sa-phát ở
trũng Be-ra-ca như lời đã được tiên tri Giô-ên báo trước.
2 Sử ký 18-20

89. Con trai của A-háp là A-cha-xia làm vua của Y-sơ-ra-ên và
người làm điều ác trước mặt Chúa. Chúa làm vỡ tàu bè mà Acha-xia và Giô-sa-phát làm. Chúa cất Ê-li lên trời và chọn Ê-li-sê
tiếp tục công việc người. 1 Các Vua 19-22; 2 Các Vua 1-2; 2 Sử ký 20

90. Ê-li-sê cứu đoàn quân của vua Giu-đa, vua Y-sơ-ra-ên và
vua Ê-đôm và Đức Giê-hô-va phó đoàn quân Mô-áp vào tay họ
bằng thuật đổi ánh sang trên sa mạc. 2 Các Vua 3

91. Ê-li-sê cứu những đứa con của một người môn đồ của đấng
tiên tri ra khỏi nguy cơ làm nô-lệ bằng cách hóa nước ra dầu,
cứu sống một đứa con trai, cho 100 người ăn với 20 cái bánh,
giải độc trong canh và chữa lành bệnh phung cho Na-a-man
quan tổng binh của người Sy-ri đồng thời khiến bệnh phung
giáng trên đầy tớ của mình là Ghê-ha-xi. 2 Các Vua 4-6
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92. Ê-li-sê bật mí chiến thuật của dân Sy-ri và lập mưu hãm đánh
họ. Ông nói tiên tri về Chúa sẽ giải cứu thành Sa-ma-ri. Ông
cũng tiên tri về việc ai sẽ là Vua kế tiếp của Sy-ri và Vua đó sẽ
hãm đánh Y-sơ-ra-ên thể nào. 2 Các Vua 6-8

93. Con trai vua Giô-sa-phát là Giô-ram lên ngôi vua Giu-đa và
kết hôn cùng con gái của A-háp A-tha-li nhưng người chết trong
một trận chiến. 2 Các vua 8; 2 Sử ký 21

94. Ê-li-sê cho người xức dầu Giê-hu, Giê-hu giết vua của Y-sơra-ên và vua của Giu-đa cũng chết dưới tay ông. 2 Các vua 8-9;
2 Sử ký 22

95. Hoàng hậu A-tha-li lên nắm quyền và giết chết những người
trong dòng nhà Vua nhưng Giô-ách thoát chết vì chốn trong Đền
thờ. 2 Các Vua 11, 2 Sử ký 22
Giê-hu gặp Sanh-ma-na-sa III Vua của A-sy-ri
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

96. Giê-hu giết tất cả những ai liên quan đến dòng dõi vua Aháp và khiến Hoàng hậu Giê-sa-bên rơi từ lầu cao xuống chết và
chó ăn thịt người. Giê-hu và Giô-na-đáp người Kê-nít tận diệt tất
cả các tiên tri của Ba-anh tại đền thờ của chúng ở Sa-ma-ri. Sau
đó Giê-hu lên ngôi cai trị nhưng người chẳng từ bỏ tội của Giêrô-bô-am tức người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và Đan.
2 Các Vua 9-10
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97. A-tha-li phá hủy Đền thờ, sử dụng những bình trong đền thờ
để thờ cúng Ba-anh. Bà bị giết. Giô-ách được lập lên làm vua kế tiếp
của Giu-đa khi vừa tròn 7 tuổi. Ông ra lệnh tu sửa Đền Thờ.
2 Các Vua 11-12; 2 Sử ký 23-24

98. Đức Chúa Trời hứa với Giê-hu để hậu tự ông làm Vua đến đời
thứ 4 và con trai ông Giô-a-cha con trai người thế vị làm vua Y-sơra-ên nhưng Vua Sy-ri nghiền nát Y-sơ-ra-ên. 2 Các vua 13

99. Vua Giô-ách quay lưng với Chúa và bị tôi tớ của mình dấy loạn
và ám sát. 2 Các vua 12-13; 2 Sử ký 24

100. Con trai của Giô-ách là A-ma-xia lên kế vị ngôi vua của Giu-đa.
Ê-li-sê tiên tri Y-sơ-ra-ên đánh bại Sy-ri. 2 Các vua 13-14, 2 Sử ký 25

101. A-ma-xia tranh chiến cùng Y-sơ-ra-ên. Ông thắng hơn vua Êđôm nhưng không hủy diệt các thần của chúng. 2 Các Vua 14;
2 Sử ký 25

102. Giê-hô-bô-am II được lập lên làm vua Y-sơ-ra-ên. Ô-xia lên
ngôi vua Giu-đa. 2 Các vua 14-15; 2 Sử ký 25-26
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103. Sách Tiên tri A-mốt Được viết trước khi trận động đất lớn xảy ra đời vua Ô-xia cai trị. A-sy-ri và Ê-díp-tô sẽ sửa phạt
Y-sơ-ra-ên và Chúa sẽ dùng cơn đói kém và động đất. Đức Giê-hô-va muốn sự công bình chứ Ngài không cần lễ hội, của
dâng và các bài hát suông. Sự bại hoại đến trên đền thờ và những kẻ vui hưởng cuộc sống mình và coi khinh người
nghèo. Đức Giê-hô-va là Chúa của mọi dân tộc. Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy diệt nhưng Chúa sẽ phục hồi nhà Giu-đa.

104. Sách Thi Thiên Quyển thứ 3 có thể đã được viết bởi vua Ô-xia vào nhưng năm 770 BC
TT 73: A-sáp- Tôi gần mất Chúa
TT79: A-sáp- Đền Thờ bị phá hủy
TT 85: Cô-rê- Đức Chúa Trời đẹp lòng với nhà Gia-cốp
TT 74: A-sáp- Đền thờ bị phá hoang TT 80: A-sáp- Xin hãy cứu lấy bầy của Giô-sép TT 86: Đa-vít- Chỉ một mình Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời
TT 75: A-sáp- Đức Chúa Trời của Gia-cốp đoán xét TT 81: A-sáp- Chi phái Giô-sép tại bàn tiệc TT 87: Cô-rê- Đức Giê-hô-va yêu mến Đền thờ
TT 76: A-sáp- Đức Chúa Trời của Gia-cốp ngự tại Si-ôn TT 82: A-sáp- Sự đoán xét các thần TT88: Cô-rê- Đức Giê-hô-va là niềm hy vọng cuối cùng
TT 77: A-sáp- Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va
TT 83: A-sáp- Xin giải cứu chúng tôi khỏi tay A-sy-ri TT 89: Ê-than- Đức Giê-hô-va lập giao ước
TT 78: A-sáp- Chúa từ bỏ Si-lô
TT 84: Cô-rê- Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời
cùng Đa-vít

105. Giê-rô-bô-am II lấy lại được uy thế cho Y-sơ-ra-ên trong thời
của tiên tri Giô-na. 2 Các vua 14
106. Sách tiên tri Giô-na Giô-na được kêu gọi để cảnh báo thành của Asy-ri về những việc ác họ đã làm nhưng ông bỏ trốn. Vì vậy Chúa cho một
con cá nuốt ông 3 ngày (như Chúa Giê-xu ở trong hầm mộ). Ni-ni-ve ăn
năn nhưng điều này làm Giô-na tức giận. Chúa sử dụng câu chuyện này để
chứng minh Ngài quan tâm đến mọi dân tộc.
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107. Sách Tiên tri Ô-sê

Ô-sê lập gia đình cùng một người vợ gian dâm để hàm bóng nói mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời
và dân Y-sơ-ra-ên. Triểu đại của Giê-hu là một sự chuẩn bị cho sự sửa phạt mà Ngài sẽ thực hiện. Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
sẽ hiệp lại sau khi được rửa sạch về tội thờ thần Ba-anh và muốn dân sự nhìn thấy Chúa như một người chồng chứ
không phải mộ Ông chủ (như Ba-anh). Thầy tế lễ đã làm ngơ khi thấy Y-sơ-ra-ên hành dâm ở Bê-tên và Ginh-ganh. Sự sửa
phạt sẽ đến. Vua mới của Y-sơ-ra-ên tìm kiếm sự giúp đỡ của A-sy-ri để đánh trả Giu-đa vì vậy Y-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày
trong xứ A-sy-ri và Ê-díp-tô. Lửa giận trong lòng Đức Giê-hô-va nổi phừng trên Y-sơ-ra-ên và Giu-đa cũng phải chịu
chung cảnh. Y-sơ-ra-ên dâng con mình qua lửa cho Ba-anh vì vậy bây giờ kẻ thù của chúng sẽ giết chết con trẻ chúng
và phụ nữ mang thai. Từ rất lâu chúng nó đòi Chúa phải ban cho mình một vua nhưng bây giờ Ngài đòi vương quốc chúng
phải bị tận diệt. Đức Giê-hô-va kêu gọi Y-sơ-ra-ên lần cuối hãy quay trở về với Ngài trước khi quá trễ.

108-110. Sa-lum giết chết hậu tự của Giê-hu nhưng lại bị

Ba-anh được gọi là Chủ
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

Mê-na-hem giết, Mê-na-hem lên ngôi vua và bắt đầu một
thời kỳ tội lỗi trong Y-sơ-ra-ên và phải nộp bạc nơi tay vua
A-sy-ri. 2 Các vua 15

111-112. Pê-ca kết thúc triều đại của Mê-na-hem và cai trị Y-sơra-ên khi A-sy-ri chiếm lấy miền Ga-la-át, Ga-li-lê và Nép-ta-li,
bóng tối bao trùm trên xứ. Vua Ô-xia của Giu-đa bị bệnh phung
vì đã tự ý xông hương trong đền thờ. 2 Các Vua 15, 2 Sử ký 26
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113. Sách Tiên tri Ê-sai (Đoạn 1-6) Biện luận với Chúa về sự tha tội. Mọi
dân tộc sẽ vào Đền Thờ của Đức Giê-hô-va và sẽ không bị chiến tranh
nữa. Chúa muốn sự công bình nhưng dân Y-sơ-ra-ên yêu mến sự gian
tà. Ê-sai thấy khải tượng về Đức Giê-hô-va cao sang trong Đền thờ và sai
ông đi cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên đang mù lòa trong tội lỗi.

114. Giô-tham là vị Vua tốt kế tiếp của Giu-đa. 2 Các vua 15;
2 Sử ký 27

115. Sách Tiên tri Mi-chê (Đoạn 1-2) Tội thờ hình tượng và tà đạo trong Ysơ-ra-ên là qua lớn đến nỗi Y-sơ-ra-ên phải bị hủy diệt, và Giu-đa cũng
phải chịu một cảnh giống như vậy. dân Y-sơ-ra-ên chỉ chuộng bài giảng
về phước lành chứ không chịu nghe sự thật.

116. A-cha là vị Vua xấu xa kế tiếp của Giu-đa. 2 Các Vua 15-16,
2 Sử ký 27-28

117. Sách Tiên tri Ê-sai (Đoạn 7) Vua Sy-ri kết hợp cùng vua Y-sơ-ra-ên
hãm đánh Giu-đa. Ê-sai nói tiên tri với A-háp rằng một nữ đồng trinh sẽ
sanh cho chúng ta một con trai, con trai đó sẽ được gọi là Em-ma-nu-ên
(Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và cho đến khi con trẻ biết bỏ điều dữ
chọn điều lành thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ
hoang, sau đó A-sy-ri cũng sẽ đánh Giu-đa.

118. Giu-đa thua trận đến nỗi A-háp phải trả tiền để A-sy-ri
đánh Sy-ri và tiếp tục lấy hết những vật dụng trong Đền thờ.
2 Các vua 16, 2 Sử ký 28

119. Sách Tiên tri Mi-chê (Đoạn 3-4)

Một ngày kia mọi dân tộc sẽ vào
Đền Thờ của Đức Giê-hô-va và sẽ không bị chiến tranh nữa.
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120. Ô-sê giết vua Pê-ca và trờ thành vị Vua cuối cùng của Y-sơ-ra-ên. 2 Các vua 17;

2 Sử ký 28

121. Sách Tiên tri Ê-sai (Đoạn 8-9) Ê-sai tiên tri rằng A-sy-ri sẽ phá hủy
Y-sơ-ra-ên và Sy-ri trước khi con trẻ biết nói, và cũng sẽ tấn công Giuđa. Em-ma-nu-ên là nguồn hy vọng duy nhất của họ. Sa-bu-lôn và Népta-li sẽ ở trong nơi tối tăm, nhưng từ nơi chúng nó (Ga-li-lê) sẽ dẫn ra
một ánh sáng lớn, một con trẻ sẽ được gọi là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu
luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình an và sẽ
cai trị trên ngôi Đa-vít cho đến muôn đời sau.

122. A-sy-ri đánh bại và dân Y-sơ-ra-ên bị đi lưu đày. 2 Các vua 17
123. Sách Tiên tri E-sai (Đoạn 10-19) Giu-đa không sợ bị tấn công vì Đức
Giê-hô-va ngăm đe trên quân đội A-sy-ri. Mọi dân tộc sẽ hướng về Hậutự của Đa-vít, người nghèo sẽ được nhận sự công bình và kẻ đi lưu đày
sẽ được trở về quê hương. Người Mê-đi sẽ đánh bại Ba-by-lôn. Sy-ri và
Y-sơ-ra-ên sẽ hoang tang và Ê-díp-tô sẽ bị đổ gãy, nhưng sẽ có một ngày
Ê-díp-tô, A-sy-ri và Y-sơ-ra-ên quay về thờ phượng Đức Giê-hô-va.

5

(10 phút) Sự tồn tại

của Vương quốc Giu-đa và sự lưu lạc của Y-sơ-ra-ên trên đất A-sy-ri

124. Ê-xê-chia làm Vua kế tiếp của Giuđa. Ông cho mở cửa Đền thờ và khôi
phục lại sự thờ phượng Đức Giê-hô-va.
2 Các vua 18; 2 Sử ký 29-30
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125. Sách Thi Thiên Quyển thứ 4 có thể viết bởi vua Ê-xê-chia khoảng những năm 700 BC
TT 90: Môi-se – Đời người tạm thời và chóng qua
TT 96: Đức Giê-hô-va cao trọng hơn các thần
TT 102: Lời cầu nguyện khi cuộc đời
TT 91: Sự bình an trong tay Đức Giê-hô-va TT97: Đức Giê-hô-va quyền thế hơn các thần P
chia làm muôn ngả
TT 92: Bài ca ngày Thánh
TT 98: Đức Giê-hô-va phán xét thế gian
TT103: Đa-vít – Đức Giê-hô-va chăm sóc cho chúng ta
TT93: Sự oai nghi của Đức Giê-hô-va TT 99: Gia-cốp được Đức Chúa Trời của Môi-se vùa giúp TT 104: Sự ban cho của Đức Giê-hô-va không xiết kể
TT 94: Đức Giê-hô-va hủy phá kẻ cầm quyền gian ác
TT 100: Bài ca cảm tạ
TT105: Đức Giê-hô-va ban cho Giô-sép dất Ca-na-an
TT 95: Hãy cúi xuống trước mặt Đức Giê-hô-va vì TT 101: Đa-vít – Tôi quyết đi theo con đường trọn vẹn TT 106: Xin sự tha thứ về sự dân con qua
Ngài là hòn đá về sự cứu rỗi
lửa và xin đưa dân lưu lạc về

126. Sách Châm Ngôn Sự khôn ngoan khởi đầu bằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va và sự sống lệ thuộc vào nó. Khuyên tránh
trốn sự gian ác, nợ nần, sự kiêu ngạo, sự gian lận, sự giết người và sự tà dâm. Khuyên tránh điều dữ, sống trong sạch, giữ gìn danh
tiếng, biết lắng nghe, giữ sự khôn ngoan và phải biết thìn mình. Ê-xê-chia chọn lọc các châm ngôn của Sa-lô-môn và ca ngợi người
vợ hiền.

127. Sách Tiên tri Ê-sai (Đoạn 20-35) Ba-by-lôn sẽ sa ngã. A-sy-ri sẽ khiến Ty-rơ sụp đổ. Dân lưu lạc sẽ được trở về cố
hương. Trách dân Y-sơ-ra-ên tin cậy nơi Ê-díp-tô thay vì trông cậy nơi Đức Giê-hp6-va. Chúa sẽ đặt hòn đó góc nhà ở Siôn, là đá của sự công bình và chánh trực. Chúa sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem và hủy diệt đạo quân A-sy-ri không bằng lưỡi
gươm của con người.

128. Sách Tiên tri Mi-chê (Đoạn 5-7) Từ Bết-lê-hem sẽ ra một Đấng cai trị, gốc tích của Ngài từ đời xưa vô cùng. Hãy sống
công bình, mặc lấy tình yêu thương và bước đi cách khiêm nhường với Chúa. Thì Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi và ban sự thương xót
cho.

129. Một thiên sứ của Chúa giết chết 185,000
quân của San-chê-ríp vua As-sy-ri trong một.
2 Các Vua 18-19; 2 Sử ký 32

Những câu chuyện và công việc về vua San-chê-ríp
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
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130. Chúa chữa lành vua Ê-xê-chia nhưng cũng cảnh cáo ông vì đã cả tin Ba-by-lôn. 2 Các vua 20; 2 Sử ký 32,36
131. Sách Tiên tri Ê-sai (Đoạn 40-66)

Những lời tiên tri về sự tốt lành (Ê-sai 40-55): Sự sửa phạt của Chúa trên tôi tớ
Ngài là Y-sơ-ra-ên sẽ kết thúc. Đầy tớ của Chúa sẽ lập lại sự công bình trong muôn dân. Y-sơ-ra-ên sẽ làm chứng rằng
Đức Giê-hô-va là Đấng có từ trước vô cùng và là Chúa của các lời tiên tri. Vua Si-ru sẽ tha cho dân bị phu tù và rủa sả
Ba-ly-lôn. Đầy tớ của Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng cho muôn dân nhận thấy sự cứu rỗi và họ sẽ chứng kiến Đầy tớ
của Ngài bị treo lên, bị thương vì cớ tội lỗi con người và chiến thắng đặng chữa lành cho chúng ta. Lời hứa của Chúa
(Ê-sai 56-66): Sự cứu rỗi được ban cho muôn dân. Chúa ngự trên ngôi cao sang nhưng Ngài cũng xuống nơi thấp hèn vì
Ngài quan tâm cho những kẻ hư mất. Đấng Cứu Chuộc sẽ đến trên những kẻ ăn năn. Thần của Chúa sẽ ngự trên Đấng
được xức dầu để giảng Tin lành và rao cho kẻ phu tù được tự do. Đức Giê-hô-va là Cha của chúng ta và cũng là Đấng
Cứu rỗi của chúng ta. Đức Giê-hô-va sẽ lập trời mới và đất mới.

132. Sách Tiên tri Na-hum Lời tiên tri nghịch cùng Ni-ni-ve (A-sy-ri) vì họ lập mưu nghịch cùng Đức Giê-hô-va.
Sự dạy dỗ của các Tiên tri
Thi thiên 68: Đức Giê-hô-va là cha của kẻ
mồ côi và Ngài bênh vực người góa phụ
Thi thiên 140: Đức Giê-hô-va ban phước
cho kẻ nghèo và thiếu thốn.
A-mốt 5: Đức Giê-hô-va muốn sự công
bình.
Mi-chê 6: làm việc công bình, yêu thương
và bước đi cách khiêm nhường trước mặt
Chúa.
Ma-la-chi 2: Đức Giê-hô-va ghét bỏ sự ly
di và điều không công bình.

133. Ma-na-se là vị vua kế tiếp và
khiến Giu-đa làm điều dữ.
2 Các vua 20; 2 Sử ký 32,36

134. Ma-na-se ăn năn tội lỗi mình
và Đức Chúa Trời phục hồi cho ông.
2 Sử ký 33

135. A-môn lên kế vị làm vua Giuđa người làm điều ác. 2 Các vua 21;
2 Sử ký 33
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136. Giô-si-a là vua kế tiếp của Giu-đa. Ông khôi phục lại sự
thờ phượng Đức Giê-hô-va và cấm dâng con qua lửa.
2 Các vua 22-23, 2 Sử ký 34

137. Sách Tiên tri Giê-rê-mi (Đoạn 1-6) Đức Giê-hô-va muốn ban
phước nhưng Giu-đa còn cứng đầu hơn Y-sơ-ra-ên. Chúa sẽ
khiến hoạn nạn đến trên Giu-đa.

138. Nữ Tiên tri Hun-đa báo trước sự hoạn nạn trên Giu-đa.
2 Các vua 22-23; 2 Sử ký 34-35

139. Sách Tiên tri Sô-phô-ni

Đức Giê-hô-va sẽ khiến hoạn nạn
trên khắp đất khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem. Tai nạn sẽ đến trên A-syri và các dân tộc khác. Đức Giê-hô-va hứa sẽ chữa lành dân Y-sơra-ên bị lưu lạc và sẽ là Vua.

140. Pha-ra-ôn Nê-cô giết chết vua Giô-si-a vì đã ngăn không cho Pha-ra-ôn tấn công A-sy-ri và vì đã xem
trọng Ba-by-lôn. 2 Các vua 23; 2 Sử ký 35

141-142. Con trai Giô-si-a là Giô-a-cha lên làm vua Giu-đa nhưng Pha-ra-ôn Nê-cô bắt giam người tại Êdíp-tô và khiến em trai người là Giê-hô-gia-kim lên nắm quyền người làm điều ác trước mặt Chúa và chỉ là
con rối trong tay Pha-ra-ôn. 2 Các vua 23 -24, 2 Sử ký 35-36
143. Sách Tiên tri Giê-rê-mi (Đoạn 26-28) Giê-rê-mi bị bắt, bị cáo và được tha trong khi nói tiên tri nghịch cùng Đền Thơ
nhưng tiên tri U-ri bị giết vì đã hoảng sợ và bỏ trốn ở Ê-díp-tô.
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(10 phút)

Sự lưu đày của dân Giu-đa trên đất Ba-ly-lôn

144. Sách Tiên tri Ha-ba-cúc Đức Giê-hô-va sẽ sử dụng Ba-by-lôn gian ác để sửa phạt Giu-đa mặc dù Giu-đa ít gian
tà hơn. Đức Giê-hô-va sửa phạ dân sự với sự thương xót nên hãy vui mừng trong cơn hoạn nạn.

145. Ba-by-lôn thuần phục Giê-hô-gia-kim. Đa-ni-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn. 2 Các vua 24;

2 Sử ký 36

146. Sách Tiên tri Đa-ni-ên (Đoạn 1-3) Đa-ni-ên và các bạn của mình vâng mạng Chúa và Ng2i chỉ cho ông thấy giấc mơ
rằng vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ có Ba-by-lôn là cái đầu bằng vàng và những vương quốc khác sẽ nghe theo nhưng
Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị hủy giệt và có quyền cai trị đời đời.. Đa-ni-ên được lập làm quan
cai trị nhưng Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh ném các bạn của ông vào lò lửa vì đã không quỳ lạy tượng của Vua. Nhưng Con
trai-của-Chúa giải cứu họ khỏi đám lửa cháy.

147. Sách Tiên tri Giê-rê-mi (Đoạn 25, 35-36, 45) Giê-rê-mi nói tiên tri về sự chiến thắng của Ba-bu-lôn trên Ê-díp-tô
và dân Giu-đa sẽ bị lưu đày trong xứ Ba-by-lôn trong vòng 70 năm cho đến ngày đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ.

148. Giê-hô-gia-kin là vua kế tiếp của Giu-đa. 2 Các vua 24, 2 Sử ký 36

149. Sách Tiên tri Giê-rêmi (Đoạn 7-16) Đền thờ sẽ
trở nên như Si-lô vì sự
dâng con qua lửa và Giêhô-gia-kin sẽ bị lưu đày.
Những tiên tri giả là những
kẻ nói dối. Không có gì có
thể làm nguôi cơn giận của
Chúa.
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150-151. Ba-by-lôn đày vua Giê-hô-gia-kin cùng với Thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên và lập con trai của Giô-si-a là
Sê-đê-kia lên làm Vua đây là vị Vua cuối cùng của Giu-đa. 2 Các vua 24; 2 Sử ký 36
Lịch sử của Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn và của Giê-hô-gia-kin và Sê-đê-kia
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

152. Sách Tiên tri Giê-rê-mi (Đoạn 27-31,51) Dân Giu-đa bị lưu đày trong 70 năm cuối. Một Giao-ước mới được lập.
Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng dòng dõi ra từ nhà Đa-vít. Một mùa gặt sẽ ra từ Sa-ma-ri
nhưng Ra-chên sẽ thu hoạch cho con cái nàng ở tại Bết-lê-hem. Người he Mê-đi sẽ thắng hơn người Ba-by-lôn.

153. Sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên (Đoạn 1-25) Ê-xê-chi-ên nhìn thấy khải tượng Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi có các vật sống và
bánh xe lớn và rao lời ngăm đe. Ngài đặt ra 430 ngày để tạo mẫu cho đền Giê-ru-sa-lem vì cớ tội lỗi nó và sự vinh hiển của
Chúa rời bỏ Đền thờ mà đến núi Ô-li-ve và Sê-đê-kia bị mù và bị dẫn đi phu tù trong Ba-by-lôn. Giu-đa còn ảm đạm hơn
cả Sô-đôm. Một Giao-ước mới sẽ xé tan những kẻ ác. Ai phạm tội nấy phải chịu trách nhiệm việc mình làm nhưng Chúa sẽ
ban phước cho kẻ quay trở về với Ngài. Ê-xê-chi-ên khóc thương cho Hoàng Hậu vợ Vua Giô-si-a và hai con trai dòng nhà
Vua bị đi lưu đày (Giô-a-cha và Giê-hô-gia-kin). Ê-díp-tô tấn công Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Vì Y-sơ-ra-ên (Ô-lô-ha) đưa tình cùng
A-si-ri là kẻ đã giết nàng, và Giu-đa (Ô-hô-li-ba) cũng vậy, nó đưa dan díu cùng Ba-by-lôn cũng là kẻ giết nó sau này. Ê-xêchi-ên tuyên bố Giê-ru-sa-lem chịu sự đô hộ.
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154. Sê-đê-kia được phong Vua tại Ba-by-lôn nhưng ông không hề có quyền hành. 2 Các Vua 24-25, 2 Sử ký 36
155. Sách Tiên tri Giê-rê-mi (Đoạn 17-24,32-34,37-39) Đức Giê-hô-va sẽ tái lập lại Giu-đa như người thợ gốm và đất sét.
Giê-rê-mi đập vỡ một bình gốm tại at trũng Hi-nôm là nơi dân sự dâng con cho tà thần. Giu-đa sẽ bị bao phủ bởi sự sợ
hãi và chết choc. Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một Người Chăn Chiên và Đấng Cai trị, từ dòng dõi Đa-vít, người sẽ mang
danh “ Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta”. Giê-rê-mi nhìn thấy hai cái giỏ đầy trái vả. Cái giỏ đựng đầy quả tốt là những
người bị lưu đày sẽ quay trở lại và cái giỏ đựng đầy trái xấu là những kẻ theo vua Sê-đê-kia sẽ bị hủy hoại. Giê-rê-mi mua
một miếng ruộng để làm hình bóng về lời tiên tri những kẻ phu tù sẽ trở về. Giê-rê-mi bị bỏ trong ngục tối và được giải thoát.
Ông cảnh cáo Vua Sê-đê-kia nên đầu hàng để tránh thành phố bị phóng hỏa.

156. Sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên (Đoạn 29) Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu, vắng vẻ trong vòng 40 năm và sẽ không bao
giờ hùng mạnh trở lại.

157. Ba-by-lôn thắng hơn Giu-đa và lưu đày dân sự trong vòng 70 năm. 2 Các Vua 24-25, 2 Sử ký 36
Lá thư thứ 2 của La-ki được viết bởi người Ba-by-lôn là những người tấn công Giê-ru-sa-lem
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx

158. Sách Tiên Tri Ê-xê-chi-ên (Đoạn 26-28,31) Ty-rơ bị hủy diệt

bởi nhiều nước như sóng biển xô xụp thành quánh,
nơi của nó sẽ như vầng đá sạch láng để người ta phơi lưới và sự vinh hiển của nó sẽ trở nên ô-uế. Si-đôn sẽ chịu sự
sửa phạt.

159. Người cầm quyền Ba-by-lôn bị giết. Người Giu-đa bỏ trốn sang Ê-díp-tô. 2 Các Vua 24-25, 2 Sử ký 36
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160. Sách Tiên-tri Giê-rê-mi (Đoạn 46-49) Ê-díp-tô và những kẻ chạy trốn với Giê-rê-mi sẽ gặp nạn nhưng ai ẩn mình ở
Ba-by-lôn sẽ được an toàn. Đức Giê-hô-va sẽ lập một vua trong Persia cho mục đích riêng của Ngài.

161. Sách Ca-thương: Giê-rê-mi khóc thương Si-ôn bị phá hủy. Nhưng ngôi của Đức Giê-hô-va sẽ tồn tại đời đời.
162. Sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên (Đoạn 29,32-48) Chúc sẽ giải phóng kẻ phu tù giống như khiến xương khô sống lại. Ysơ-ra-ên và Giu-đa sẽ tái hiệp làm một dưới sự lãnh đạo của Đấng Chăn Chiên đến từ Đức Giê-hô-va thông qua dòng
dõi Đa-vít. Dân Gog of Magog sẽ tấn công Y-sơ-ra-ên nhưng chúng sẽ bị Đức Giê-hô-va đánh tơi bời. Ê-xê-chi-ên thấy
khải tượng về Y-sơ-ra-ên với một Đền Thờ mới nơi sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va tái hiện. Một con sông sẽ ra từ Đến
Thờ và sẽ làm cho Biển Mặn sống với cây xanh. 12 chi phái sẽ chiếm toàn bộ xứ và Đức Giê-hô-va sẽ ngự ở giữa họ.

163. Sách Tiên tri Đa-ni-ên (Đoạn
4) Đa-ni-ên tiên tri về sự hóa dại
của Nê-bu-cát-nết-sa dùng hình ảnh
cái cây bị bỏ khô và sư kiêu ngạo
khiến Vua bị bỏ quên trong 7 năm
nhưng sau đó được phụ hồi khi ông
hạ mình công nhận quyền cai trị của
Chúa.

164. Giê-hô-gia-kin được ưu ái
trong xứ Ba-by-lôn. 2 Các Vua 25
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(10 phút) Sự trở về của phu-tù Giu-đa vào xứ Giu-đê và những người còn xót lại trong xứ Phe-rơ-sơ

165. Sách Đa-ni-ên (Đoạn 5-9) 4 con thú tượng trưng cho các triều đại trước khi Chúa ban “Con trai của loài người”
để cai trị muôn dân cho đến đời đời. Thiên sứ Gáp-ri-ên nói rằng trong ngôn ngữ của Hy-lạp (con dê) sẽ đánh bại nước
Mê-đi và Phe-rơ-sơ (con chiên). Chúa viết trên tường rằng Ba-by-lôn sẽ sụp đổ và bị chia ra làm hai nước Mê-đi và Pherơ-sơ ngay trong đêm đó. Đa-ni-ên bị nhốt vào trong hang sư tử nhưng Chúa giải cứu người. Đa-ni-ên đọc sách tiên tri Giêrê-mi về việc đi phu tù trong vòng 70 năm và Thiên-sứ Gáp-ri-ên nói rằng sẽ có 70x7 ngày để xây lại Giê-ru-sa-lem đến khi
lễ vật được dâng xong, Đấng được Xứa dầu sẽ đến, giao ước sẽ được lập lại, và thành và Đền Thờ sẽ bị phá hủy.

166. . Xô-rô-ba-bên đưa 42,360 phu tù Giu-đa trở về. Công việc tái xây dựng Đền-thờ bị ngưng lại. 2 Sử ký
36, Ê-xơ-ra 1-4

Herodotus on Vua Si-ru thắng hơn Ba-by-lôn và Vua Si-ru ban lệnh xây lại Đền-thờ
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
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

167. Sách Đa-ni-ên (Đoạn 10-12) Người Lạ Lùng và Thiên sứ Mi-ca-ên đánh trận cùng Vua Phe-rơ-sơ và Vua Gờ-réc. Một
Vua Phe-rơ-sơ giàu có sẽ tấn công Vua Gờ-réc, người chiến thắng sẽ trờ nên cường thịnh và sau đó sẽ là 4 vua khác.
Trận chiến của Vua phương Bắc và Vua phương Nam sẽ ảnh hưởng trên Giu-đa. Thiên-sứ Mi-ca-ên đứng vững, giữa
những cái tốt và cái xấy sẽ có tai họa nạn lớn xảy ra nhưng ai đợ được đến 1,290 và 1,335 ngày thì được phước.
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168. Sự tái xây dựng Đền-thờ được bắt đầu sau 15 năm ngưng trệ. Ê-xơ-ra 5-6
169. Sách A-ghê (Đoạn 1-2)

Đền-thờ mới sẽ vinh hiển hơn Đền-thờ cũ.

170. Sách Xa-cha-ri (Đoạn 1) Chúa cảnh báo dân Giu-đa không nên bắt chước tổ phụ tội lỗi của mình.
171. Sách A-ghê (Đoạn 2) Chúa giữ gìn Xô-bô-ba-bên bình an và làm rúng động các nước.
172. Sách Xa-cha-ri (Đoạn 1-14) khải tượng thứ 1: Đền-thờ được xây lại.

Khải tượng thứ 2: Những nước nghịch
cùng Giu-đa bị đánh tan tác. Khải tượng thứ 3: phu tù sẽ quay tr về Giê-ru-sa-lem. Khải tượng thứ 4: Đầy-tớ của Đức
Giê-hô-va sẽ thanh tẩy tội lỗi trong một ngày. Khải tượng thứ 5: Xô-bô-ba-bên sẽ làm xong việc tái xây dựng đền
thờ. Khải tượng thứ 6: nhà của kẻ trộm và kẻ dối trá bị hủy diệt. Khải tượng thứ 7: Sự gian ác trong Ba-by-lôn. Khải
tượng thứ 8: Sự bình an trên phương Bắc. Lời tiên tri: Người được gọi là Chồi-mống sẽ xây dựng Đền-thờ và sẽ cai
trị như Thầy-tế-lễ cả. Vua của Si-ôn sẽ cưỡi lừa đến và mang theo sự an bình cho muôn dân. Đức Giê-hô-va quở trách
kẻ chăn chiên gian ác. Chúa đến để giải cứu chiên của Ngài, nhưng họ từ chối Ngài. Ngài sẽ lập giao ước mới và bị
bán với giá 30 nén bạc. Mọi dân tộc sẽ tấn công Giê-ru-sa-lem nhưng Chúa sẽ bảo vệ nó và dân Giu-đa sẽ khóc
thương cho Đấng mà chúng đóng đinh. Tội lỗi sẽ được rửa sạch. Đấng chăn chiên sẽ bị giết và bầy chiên sẽ tan lạc.
Đức Giê-hô-va sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, núi sẽ bị xé đôi bằng cơn động đất giống như cơn động ngày thời Vua Ô-xia
và dân Giu-đa bỏ trốn vào xứ Át-san và sẽ chứng kiến kẻ thù bị mục thịt nát ra khi còn đương sống. Đức Giê-hô-va
sẽ cai quản muôn dân và mọi dân tộc sẽ đến giữ lễ Đền-tạm. Không còn mua bán đổi chác trong Đền-thờ nữa.

173. Đền-thờ thứ hai được xây dựng hoàn tất. Ê-xơ-ra 5-6
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174. Sách Áp-đia Sự hủy diệt của Ê-đôm vì họ đã làm tổn hại những phu tù của Y-sơ-ra-ên. Lời tiên về sự thạnh vượng của
những kẻ phu tù.

175. Người Sa-ma-ri tố cáo với Vua A-xuê-ru người Phe-rơ-sơ về những việc dân Giu-đa làm. Ê-xơ-ra 4,
Đa-ni-ên 11

176. Sách Ê-xơ-tê Vua A-xuê-ru của người Phe-rơ-sơ khoe ra sự giàu có của mình và sự chọn Ê-xơ-tê làm hoàng hậu. Ha-man
người A-gát làm quan lớn nhất trong triều Vua và là người thuyết phục Vua tuyệt diệt dân Giu-đa trong xứ, nhưng Ê-xơ-tê cầu xin
thay cho dân sự nàng và cũng bày tỏ nàng là người Giu-đa. Vua A-xuê-ru cho phép dân Giu-đa giết chết 75,000 cừu địch để trả thù
và cho họ tổ chức lễ Phu-rim để tưởng nhớ sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

177. Vua Phe-rơ-sơ Ạt-ta-xét-xe gởi Thầy tế-lễ Ê-xơ-ra và 1,500 phu tù về Giê-ru-sa-lem. Ê-xơ-ra và người
Giu-đa đuổi những người vợ ngoại bang ra khỏi nhà mình nhưng công việc xây lại tường thành bị ngưng trệ.
Ê-xơ-ra 4,7-10

178. Nê-hê-mi nhận được lệnh
của Vua Ạt-ta-xét-xe để xây lại
tường thành Gie-ru-sa-lem.
Nê-hê-mi 1-6, Đa-ni-ên 9

179. Nê-hê-mi và Ê-xơ-ra bắt
dân Giu-đa thề nguyện vâng
phục Chúa và loại bỏ văn hóa
ngoại bang. Nê-hê-mi 7-13
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180. Sách Thi Thiên – Sách thứ 5 pcó thể được viết bởi Thầy tế lễ Ê-xơ-ra vào khoảng năm 450 trước Chúa
TT 107: Kể về sự giải cứu của Đức Giê-hô-va TT121: Giọng cao – Chúa ban sức lực
TT 136: Tình yêu của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời
TT108: Đa-vít – Những dân tộc phương Bắc TT 122: Giọng cao của Đa-vít – Giê-ru-sa-lem TT 137: Sự báo thù về sự gian ác của Ba-by-lôn
thuộc về Ta
TT123: Giọng cao – Cầu xin sự nhân từ của Chúa TT138: Đa-vít – Nhà Vua cảm tạ Đức Giê-hô-va
TT 109: Đa-vít – Tôi làm trò đùa cho miệng TT 124: Giọng cao của Đa-vít – Đức Giê-hô-va TT 139: Đa-vít – Xin Đức Giê-hô-va mở rộng bờ cõi
lưỡi thế gian
TT125: Giọng cao – Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va TT 140: Đa-vít – Đức Giê-hô-va giúp đỡ kẻ yếu
TT110: Đa-vít – Hình như là của Mên-chi-xê-đéc TT126: Giọng cao – Sự vững chãi của Chúa
TT 141: Đa-vít – Xin giữ tôi khỏi điều ác
TT111: Đức Giê-hô-va gìn giữ các giềng mối Ngài TT 127: Giọng cao của Sa-lô-môn – Sự vui mừng
TT 142: Đa-vít – Viết về Sau-lơ
TT 112: Kẻ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thật có phước TT 128: Giọng cao – Kính sợ Đức Giê-hô-va
TT 143: Đa-vít – Xin Chúa đừng xử phạt tôi
TT 113: Ca ngợi Danh Đức Giê-hô-va
TT 129: Giọng cao – Sự báo thù những kẻ thù ghét Si-ôn TT 144: Đa-vít – Sự chúc phước
TT 114: Giu-đa là nơi đất thánh của Ngài
TT 130: Giọng cao – Chúa cứu chuộc chúng ta
của Đức Giê-hô-va
TT115: Nguyện con cháu A-rôn tin cậy nơi Đức Giê-hô-va TT131: Giọng cao – Hãy trông chờ nơi Đức Giê-h ô-va TT 145: Đa-vít – Vương quốc của
TT 116: Sự thờ phượng Đức Giê-hô-va nơi Đền thánh
Đức Giê-hô-va
TT146: Nguyền xin – Xin Đức Giê-hô-va cứu giúp
TT 117: Tình yêu bền vững của Đức Giê-hô-va
TT 132: Giọng cao – Đên-thờ của Chúa
TT 147: Nguyền xin – Chúa bên vực Si-ôn
TT 118: Hòn đá bị loại trở nên đá góc nhà TT 133: Giọng cao của Đa-vít – Sự hiệp một TT 148: Nguyền xin – Ngợi khen Đức Giê-hô-va
TT 119: Luật pháp của Đức Giê-hô-va là phước hạnh TT 134: Giọng cao – Đáng chúc phước TT 149: Nguyền xin – Chúc tụng Đức Giê-hô-va
TT 120: Giọng cao – Xin giải cứu tôi khỏi lưỡi dối trá
thay Đức Giê-hô-va
TT 150: Nguyền xin – Sự ngợi khen trong Đền-thờ
TT135: Các thần khác là hư không

181. Nê-hê-mi quay trở lại Phe-rơ-sơ và kẻ thù ngoại bang bắt đầu sử dụng Đền-thờ. Nê-hê-mi 13
182. Sách Ma-la-chi Sự cảnh báo dân Giu-đa đóng cửa Đền-thờ. Tiên tri về dân ngoại tôn kính Chúa. Đức Giê-hô-va sẽ
đến nơi Đền-thờ, rủa sả thầy tế lễ và sẽ sai Ê-li đi trước mặt Ngài trong ngày phán xét đề đưa dân Giu-đa quay trở về ăn
năn, đề Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt dân sự.

183. Nê-hê-mi đến thăm và nhìn thấy Đền-thờ bị xem thường, ông cố gắng để chấn chỉnh.

Nê-hê-mi 13

Vua A-léc-xan-đơ tìm thấy lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên đoạn 8 về việc ông thắng hơn Phe-rơ-sơ vào khoảng năm 332 trước Chúa
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm truy cập: đoạn 8, phân đoạn thứ 5

Đền-thờ được tái dâng cho Chúa sau khi bị Vua Seleucid phương Bắc làm cho ô-uế 164 trước Chúa
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm truy cập: đoạn 1, phân đoạn 1-4

Thầy tế-lễ Nhà Vua Hyrcanus cai trị vào năm 128 trước Chúa

truy cập: đoạn 2, phân đoạn 3 cho đến đoạn 3, phân đoạn 1

Pompey mang Đế chế La-mã cai trị vào năm 63 trước Chúa

truy cập: đoạn 7, phân đoạn 3-7 và đoạn 10, phân đoạn 1-3
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Thánh kinh TÂN ƯỚC
8

(20 phút)

Những sự kiện và công việc của Chúa Giê-xu Đấng được xức dầu

184. Thiên-sứ Gáp-ri-ên báo tin về sự ra đời kỳ diệu của Giăng Báp-tít và của Chúa Giê-xu (Đức Giê-hô-va là
sự Cứu rỗi) cho nữ đồng trinh Ma-ri. Giăng sẽ xuất hiện và dạy dỗ dân sực về Chúa theo hình ảnh của tiên tri
Ê-li. Chúa Giê-xu là thánh, và được gọi là Con trai của Đấng
Giê-xu là Tên Riêng của Đức Chúa Con
rất cao và Ngài sẽ cai trị trên Ngai của Đa-vít cho đến đời
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm
đời. Lu-ca 1

185. Chúa Giê-xu bày tỏ trong Đền thờ về sự cứu rỗi của Chúa cho muôn dân. Ma-thi-ơ 1, Lu-ca 2
186. Chúa Giê-xu được
sinh ra ở Bết-le-hem
nhưng hết thảy con trẻ
ở đó bị giết chết khi các
thầy bác-sĩ đến để tôn
thờ Ngài là Vua.
Ma-thi-ơ 2, Lu-ca 2
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Một trong số rất nhiều phép lạ Chúa Giê-xu 187. Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem từ Giăng Báp-tít và chịu
thực hiện
sự cám dỗ của Ma-quỉ nơi đồng vắng. Ma-thi-ơ 3-4, Mác 1,
1. Hóa nước thành rượu (Giăng 2)

2. Làm lặng bão giữa biển (Ma-thi-ơ 8)
3. Cho 5,000 và 4,000 người ăn (Mác 6, 8)
4. Đi bộ trên mặt nước (Ma-thi-ơ 14)
5. Quở trách cây vả (Mác 11)
6. Tìm thấy đồng tiền trong miệng cá (Ma-thi-ơ 17)
7. Buổi đánh cá lạ lùng (Lu-ca 5, Giăng 2)
8. Sự chữa lành từ xa (Lu-ca 7, Giăng 4)
9. Làm sáng mắt người mù (Ma-thi-ơ 9,20, Giăng 9)
10. Chữa lành người bị bại (Lu-ca 5)
11. Chữa lành bệnh phung (Ma-thi-ơ 17)
12. Chữa lành người bị câm (Mác 7)
13. Chữa lành người bị teo tay (Mác 3)
14. Chữa lành người bị mất huyết (Lu-ca 8)
15. Chữa lành người bị bại (Lu-ca 13, Giăng 5)
16. Chữa lành đứa đầy tớ bị đứt tai (Lu-ca 22)
17. Chữa lành người bị thủy-thũng (Lu-ca 14)
18. Chữa lành người bị sốt (Mác 1)
19. Chữa lành người bị quỷ ám (Ma-thi-ơ 9, 12)
20. Đuổi quỷ nhập vào đàn heo (Ma-thi-ơ 8)
21. Sự sống lại của con gái người cai hội (Mác 5)
22. Sự sống lại của con trai bà góa (Lu-ca 7)
23. Sự sống lại của La-xa-rơ (Giăng 11)
Giăng 21 - “Còn rất nhiều việc Chúa Giê-xu làm mà
nếu viết ra tất cả thì có lẽ cả thề giới này sẽ chất
đầy những quyền sách ấy!”

Lu-ca 3-4

188. Lễ Vượt qua đầu tiên – Chúa Giê-xu phán rằng sẽ phá
hủy Đền thờ, mang hình bóng về thân thể của Ngài và sẽ
sống lại trong 3 ngày. Ni-cô-đem nói rằng mọi người đều biết
Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời bởi những phép lạ mà Ngài
thực hiện. Chúa Giê-xu dến để cứu nhưng mọi người đều phải
được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Giăng 1-3

189. Giăng bị bỏ tù. Chúa Giê-xu giảng đạo cho người Sa-mari bằng cách đề nghị ban nước sống cho người đàn bà ra giếng
múc nước. Giăng 3-4

Chức vụ của Chúa Giê-xu Christ trong xứ Ga-li-ê
190. Trong xứ Na-xa-rét
Chúa Giê-xu phán rằng
Ngài đến để làm trọn lời
tiên tri của Ê-sai nhưng
người ta bắt bẻ Ngài vì đã
chấp nhận Dân-ngoại và
cả người Giu-đa.
Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4,
Giăng 4

Những nhà sử học của người Giu-đa viết về những phép lạ Chúa Giê-xu đã thực hiện

http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
truy cập : Đoạn 9 và 10 – “treo” là từ from Phục-truyền-luật-lệ-ký 21:22
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191. Chúa Giê-xu ở tại Ca-bê-na-um giống như một nguồn sáng lớn ở giữa Ga-li-lê Ngài chữa lành mọi người
ở đó, vì vậy đám đông đi theo Ngài đông đến nỗi Ngài không vào thành được. Ma-thi-ơ 4,8, Mác 1, Lu-ca 4-5

192. Chúa Giê-xu tạo hiềm khích với người Pha-ri-si vì Ngài tha thứ kẻ có tội và chữa lành người đau bịnh.
Ma-thi-ơ 9, Mác 2, Lu-ca 5

193. Lễ Vượt qua thứ 2 – Người Pha-ri-si bàn mưu giết Chúa Giê-xu vì Ngài chữa lành cho người bịnh trong
Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. Ma-thi-ơ 12, Mác 2-3, Lu-ca 6, Giăng 5

194. Nhiều người Giu-đa và người Ngoại-đạo theo Chúa Giê-xu đến biển Ga-li-lê để được chữa lành. Ma-thi-ơ
12, Mác 3
195. Chúa Giê-xu kêu gọi 12 Môn-đồ sau một đêm cầu nguyện: Phi-e-rơ, Anh-rêm Gia-cơ, Giăng, Phi-líp, Na-thana-ên, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Mác 3, Lu-ca 6
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196. Bài giảng trên núi Đám đông dân sự đứng từ xa và đông để mong được chữa lành và Chúa Giê-xu đưa họ lên sườn
núi và giảng về Phước lành. Ngài phán rằng phước cho người nào tìm kiếm và có lòng khó khăn về Chúa. Rằng các môn đồ
của Ngài là muối của đất và là ánh sáng cho thế gian. Chúa Giê-xu giải thích rằng Ngài sẽ làm cho trọn mọi lời tiên phán về
Ngài trong Kinh thánh và Ngài cảnh cáo rằng sự nóng giận cũng giống như giết người, sẽ dẫn đến Lửa địa ngục. Các môn đồ
của Ngài phải chung thủy, thật thà, giữ vẹn lời thề và yêu kẻ thù nghịch mình không giả dối. Họ phải trước hết tìm kiếm
Nước Đức Chúa Trời và mọi nhu cầu của họ sẽ được ban cho. Chúa Giê-xu dạy họ cách cầu nguyện với bài Kinh lạy Cha và
dạy họ kiêng ăn cầu nguyện cách kín nhiệm. Ngài dạy rằng Chúa Đấng sẽ lo liệu, vì vậy họ có thể sống mà không lo lắng, họ
cần phải giữ cho mắt mình sáng và sạch, và nên cất giấu tài sản mình trên thiên-đàng. Ngài cảnh cáo kẻ giả-hình luôn lên án
người khác mà không nhìn thấy lỗi lầm của mình. Ngài cũng dạy khi cầu nguyện phải tin vì Người Cha sẽ ban điều tốt nhất
cho con cái mình. Ngài cũng dạy rằng con đường dẫn đến sự sống thì nhỏ và hẹp, đường rộng và nhiều người theo dẫn đến
sực chết. Ngài cũng dạy môn đồ phải tỉnh táo về những tiên tri giả sẽ dấy lên, bắt chước Chúa Giê-xu làm những phép lạ để
dụ dỗ lòng người, nhìn trái thì sẽ biết cây. Chúa Giê-xu phán rằng nếu ai nghe Lời Ngài phán dạy và làm theo thì sẽ được
phước và sẽ đứng vững trong ngày khó khăn. Ma-thi-ơ 5-7, Lu-ca 6

Phước lành (Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 6)
Phước cho những kẻ:
1. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên
đàng là của những kẻ ấy
2. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi
3. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất
4. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ
được no đủ
5. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được
thương xót
6. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được
thương xót
7. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ
được gọi là con Đức Chúa Trời
8. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì
nước thiên đàng là của những kẻ ấy
9. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và
lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ
được phước

Một số ẩn dụ Chúa Giê-xu dùng

Bài Cầu Nguyện “Kinh lạy Cha” (Ma-thi-ơ 6)
1. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vầy Lạy Cha chúng tôi ở trên
trời, Danh Cha được thánh
2. Rằng nước Cha được đến
3. Rằng ý Cha được nên ở đất như trời
4. Rằng xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày
5. Rằng xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm
tội nghịch cùng chúng tôi
6. Rằng xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ,
7. Và rằng mà cứu chúng tôi khỏi điều ác

197-198. Chúa Giê-xu gộp cả Người ngoại đạo trong
Vương quốc Đức Chúa Trời và Ngài gọi đứa con trai của bà
quả phụ từ cõi chết sống lại. Chúa Giê-xu khẳng định với
Giăng rằng Ngài là Đấng Cứu Thế. Ma-thi-ơ 8,11, Lu-ca 7

199. Chúa Giê-xu khiến người Pha-ri-si sốc khi phán rằng
người được tha thứ nhiều yêu nhiều. Lu-ca 7-8
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200. Người Pha-ri-si phạm thượng đến Đức Chúa Thánh-

1. Người gieo giống và hạt giống – sự hưởng ứng Lời Chúa
linh vì họ nói Chúa Giê-xu dùng quyền của chúa quỷ để làm
2. Cỏ lùng – Môn đồ thật và môn đồ giả
phép lạ, nhưng họ sẽ thấy phép lạ của Giô-na. Ma-thi-ơ 12,
3. Hạt cải – Sự lớn mạnh của Vương quốc Ngài
Mác 3, Lu-ca 8
4. Men bột – Sự ảnh hưởng của Vương quốc Ngài
5. Gia tài được giấu kín – Giá trị của Vương quốc Ngài
6. Viên ngọc trai đắt giá – Giá trị của các môn đồ
201. Chúa Giê-xu dùng nhiều ẩn dụ để giảng dạy. Ma-thi-ơ 13,
7. Lưới đánh cá – Vương quốc của Ngài thu hút mọi loại người Mác 4, Lu-ca 8
8. Những kẻ làm việc ở vườn nho – Chúa Đấng rộng rãi
9. Những ta-lâng – Các môn đồ cần phải sử dụng ơn đã ban
202. Chúa Giê-xu làm lặng cơn bão và cứu đứa con gái của
cho
10. Người Sa-mai-ri nhân lành – Yêu thương tất cả mọi người Thầy cai hội. Ma-thi-ơ 8-9, Mác 4-5, Lu-ca 8
11. Người bạn lỡ đường nửa đêm – cầu nguyện thống thiết
203. Chúa Giê-xu tìm kiếm người có tội. Ma-thi-ơ 9-11,13. Mác
12. Con chiên lạc mất – Chúa tìm kiếm những kẻ hư mất
13. Người con trai hoang đàng – Chúa sẵn sàng tha thứ
6, Lu-ca 9
14. Hai người mắc nợ - Chúng ta cần phải tha thứ
15. Mười người nữ đồng trinh – sự chuẩn bị sẵn sàng cho sự 204. Lễ Vượt qua thứ 3 – Vua Hê-rốt cắt đầu Giăng Báp-tít.
trở lại của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu cho 5,000 người ăn và đoàn dân đông muốn tôn
16. Hai người con trai – sự ăn năn và lời hứa của chót lưỡi
17. Những kẻ làm thuê gian ác – Vương quốc của Chúa được Chúa Giê-xu lên làm Vua. Ma-thi-ơ 14, Mác 6, Lu-ca 9, Giăng 6
hoán chuyển
Josephus về sự chết của Giăng Báp-tít
18. Tiệc cưới – Sự hưởng ứng lời của Chúa
19. Người quản gia – Dùng tất cả những gì mình có để hầu
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
việc Chúa
truy cập: Chương 5, Đoạn 2
20. Người giàu và La-xa-rơ – Chúa sẽ tưởng thưởng chúng ta
21. Người Chủ - Sự dạy dỗ từ những ẩn dụ
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205. Chúa Giê-xu đi trên biển nhưng sau đó phán dạy với môn đồ rằng họ phải ăn thịt Ngài và uống huyết
Ngài để nhận được sự sống đời đời và tiên tri nhiều người sẽ bỏ Ngài khi nghe điều này. Chúa Giê-xu biết
Giu-đa là kẻ sẽ phản bội Ngài. Ma-thi-ơ 14-15, Mác 6-7, Giăng 6-7

Những công việc sau cùng của Chúa Giê-xu Christ trong chức vụ của Ngài
206. Chúa Giê-xu cho 4,000 ngàn người ăn và sau đó phán với người Pha-ri-si rằng họ sẽ nhìn thấy Phép lạ
của Giô-na. Ma-thi-ơ 15-16, Mác 7-8

207. Chúa bày tỏ cho Phi-e-rơ nhìn biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời và Phi-e-rơ đã
công nhận điều này. Ma-thi-ơ 16, Mác 8, Lu-ca 9

208. Chúa Giê-xu giải thích rằng Ngài sẽ chịu khổ hình và bị giết ở Giê-ru-sa-lem và phán trước về sự sống
lại của Ngài. Ngài phán rằng một số người trong bọn họ sẽ thấy Ngài trong Vương Quốc của Ngài.
Ma-thi-ơ 16, Mác 8-9, Lu-ca 9

209. Sáu ngày sau Phi-e-rơ, Gia-cơ và
Giăng nhìn thấy sự hóa hình của Chúa
Giê-xu với Môi-se và Ê-li. Chúa Giê-xu
giải thích rằng Ngài phải làm thành lời
tiên tri về sự chịu khó của Ngài.
Ma-thi-ơ 17, Mác 9, Lu-ca 9
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210-211. Chúa Giê-xu phán rằng “Con Người” sẽ bị giết và 3 ngày sau sẽ sống lại và Ngài căn dặn Giăng
không được cấm người khác làm việc lành nhân danh Ngài. Ma-thi-ơ 17-18, Mác 9, Lu-ca 9

212. Chúa Giê-xu hướng dẫn môn đồ cách giải quyết những khó khăn trong vòng anh em mình.

Ma-thi-ơ 18

213. Chúa Giê-xu và các môn đồ xuống Giê-ru-sa-lem chuẩn bị cho Lễ Lều Tạm và sự người Sa-ma-ri từ chối
tiếp đón Ngài. Lu-ca 9, Giăng 7

214. Những người lãnh đạo người Giu-đa tìm Chúa Giê-xu trong Lễ Lều tạm trong khi đó mọi người tranh
luận xem Chúa Giê-xu là người tốt hay là một kẻ phỉnh dỗ. Chúa Giê-xu hỏi người cầm đầu chúng nó rằng tại
sao lại tìm cớ giết Ngài nhưng chúng chối bỏ. Giăng 7
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215. Trong ngày cuối cùng của kỳ lễ Lều Tạm Chúa Giê-xu phán rằng các môn đồ sẽ nhận lãnh Đức Thánh
Linh. Giăng 7

216. Chúa Giê-xu phán rằng lẽ thật sẽ khiến các môn đồ được tự do. Ngài đã hiện hữ từ trước Áp-ra-ham.
Giăng 8

217. Các môn đồ của Chúa Giê-xu bị đuổi ra khỏi Nhà-hội. Ngài chữa lành một người mù từ khi mới sanh
ra ở ao Si-l-lê nhưng người Pha-ri-si chống đối Ngài. Chúa Giê-xu phán Ngài còn nhiều chiên khác nữa. Giăng
9-10

218. Chúa Giê-xu sai khoảng 70 môn đồ đi từng đôi một dùng quyền năng để chữa bệnh và đuổi quỷ để
mang sự bình an và rao giảng về sự đến của Nước Đức Chúa Trời. Lu-ca 10

219. Chúa Giê-xu phán về ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân lành để dạy dỗ họ rằng tất cả mọi người là người lân
cận của chúng ta. Lu-ca 10
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220. Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho bất cứ ai trong đợi. Người Giu-đa sẽ nhận được phép lạ của
Giô-na. Lu-ca 11

221. Chúa Giê-xu cảnh báo về sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên cho những tội lỗi mà họ đã
phạm. Lu-ca 11

222. Chúa Giê-xu phán dạy trước cả ngàn dân sự rằng Pha-ra-si là những kẻ giả hình. Lu-ca 12
223. Phi-lát giết một vài người Ga-li-lê trong khi dâng của lễ. Cả nước nằm trong hiềm họa. Lu-ca 12-13
224. Chúa Giê-xu lên án những kẻ phán xét Ngài khi Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Lu-ca 13
225. Chúa Giê-xu đến Đền thờ trong Lễ Khánh-thành Đền thờ và phán rằng Ta và Cha là một. Ngài quay
sang hỏi người Giu-đa tại sao muốn ném đá ngài khi Ngài phán rằng Chúa ở cùng mình khi Thi Thiên 82 nói
rằng sự phán xét thuộc về Chúa, và công việc của Ngài minh chứng Ngài thật là con Đức Chúa Trời. Giăng 10
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226. Chúa Giê-xu trờ lại nơi Ngài làm lễ Báp-tem, và nhiều người đã đến và công nhận những gì Giăng đã
nói về Ngài là đúng. Vua Hê-rốt tìm cách giết Chúa Giê-xu. Lu-ca 13

227. Chúa Giê-xu dùng bữa với người Pha-ri-si và chữa lành một người bị bệnh thủy thũng trong ngày Sabát nhưng họ không đồng tình. Chúa cảnh báo họ rằng Đức Chúa Trời sẽ gọi dân khác đến với Ngài. Lu-ca 14

228. Một đoàn dân đông đi theo Ngài nhưng Ngài khuyến cáo họ rằng ai muốn theo ta thì phải liều mình
vác thập tự giá mình mà theo Ta.
Lu-ca 14-15

229. Người Pha-ra-si giàu có lấy

Sheol và Hades
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol

làm buồn khi nghe Chúa Giê-xu phán rằng hãy
dùng của cải để phục vụ Chúa, vì vậy Chúa Giê-xu
phán dạy ần dụ Người nhà giàu và La-za-rơ để
dạy rằng Chúa có quyền hoán đổi vị trị
trong cuộc sống. Là con cái của Áp-ra-ham
không chưa đủ để giúp họ nếu họ từ chối
làm theo mạng lệnh của Môi-se và các tiên
tri và từ chối không ăn năn cho dù là kẻ
chết đi sống lại để căn dặn họ. Ma-thi-ơ 19,

Lý thuyết của người Giu-đa về cuộc sống sau khi chết
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
truy cập: Chương 1, Đoạn 2-6

Mác 10, Lu-ca 16-17
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9

(20 phút) Những

sự kiện xảy ra xung quanh giờ Chúa Giê-xu Christ chịu
thương khó và đóng đinh trên cây thập tự

230. Chúa Giê-xu gọi bạn của Ngài La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại trước mặt những người chống đối Ngài
nhưng các thầy tế lễ nói rằng Chúa Giê-xu phải chết để yên cho một dân tộc, vì vậy Chúa Giê-xu ra khỏi nơi
đó và ẩn mình vào thành Ép-ra-im Giăng 11

231. Chúa Giê-xu phán với môn đồ rằng Con Người sẽ bị từ bỏ nhưng sẽ trở lại. Lu-ca 17
232. Chúa Giê-xu so sánh sự cầu nguyện giữa người Phe-ri-si và người thâu thuế. Ma-thi-ơ 19, Mác 10,
Lu-ca 18

233. Chúa Giê-xu khuyên người trai trẻ bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo đặng đi theo Ngài và hưởng
sự sống đời đời nhưng người trai trẻ không khứng làm theo lời đó. Chúa Giê-xu phán rằng lạc đà chui qua lỗ
kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên đàng. Ma-thi-ơ 19-20, Mác 10, Lu-ca 18

234. Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem, Ngài cảnh báo môn đồ mình mà rằng Con người sẽ bị buộc tội,
bị khinh thường, bị đóng đinh và giết chết nhưng sẽ sống lại trong ngày thứ 3. Ma-thi-ơ 20, Mác 10, Lu-ca 18

235. Sa-lô-mê xin Chúa Giê-xu ưu ái hai con của mình là
Gia-cơ và Giăng trong
Vương quốc của Ngà
nhưng Ngài phán rằng
chúng phải trở nên tôi
tớ như “Con người”
hơn là cai quản an hem
mình. Ma-thi-ơ 20, Mác 10
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236. Khi ở gần thành Giê-ri-cô Chúa Giê-xu phán rằng nước của Ngài sẽ chưa hiện ra đâu. Ma-thi-ơ 20,
Mác 10, Lu-ca 18-19

237. Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua thầy Tế lễ thượng phẩm và người Pha-ri-si bày mưu để giết La-xa-rơ cũng
như Chúa Giê-xu bởi vì đám đông dân chúng đến để thấy hai người. Giăng 11-12

238. Năm ngày trước Lễ Vượt Qua Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem và đau buồn vì những
chuyện sẽ xảy ra ở Giê-ru-sa-lem. Mỗi tối Ngài nghỉ cùng 12 Sứ đồ ở làng Bê-tha-ny và trở lại Giê-ru-sa-lem
vào buổi sáng. Ma-thi-ơ 21, Mác 11, Lu-ca 19, Giăng 12

239. Bốn ngày trước Lễ Vượt Qua Chúa Giê-xu quở trách cây vả và bắt đầu dạy dỗ mỗi ngày trong Đền thờ.
Chúa Giê-xu cầu nguyện “Lạy Cha, xin làm sáng Danh Cha!” và tiếng nói từ trời “Tã đã làm sáng danh rồi, ta
sẽ còn làm cho sáng danh nữa!”. Người Giu-đa quyết không tin Ngài cho dù Ngài đã làm nhiều phép lạ đến
nỗi nhiều người lãnh đạo tin nhưng họ sợ khi phải công
nhận điều đó. Mác 11, Giăng 12
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240. Ba ngày trước Lễ Vượt Qua thầy tế lễ thượng phẩm hạ
lệnh phải tìm cho ra Chúa Giê-xu cậy quyền của ai để hành
động, nhưng Ngài hỏi ngược họ rằng vậy thì ai đã sai Giăng
Báp-tít đến? Họ từ chối không trả lời Ngài bởi vì họ biết dân
chúng tin Giăng. Ma-thi-ơ 21-22, Mác 11-12, Lu-ca 20

241. Người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê hỏi khó Chúa Giê-xu để
thử Ngài, cho đến khi Ngài hỏi chúng giải thích thể nào khi Đavít gọi là Chúa (trong Thi thiên 110) còn chúng thì bảo Ngài là
hậu duệ dòng dõi Đa-vít? Ma-thi-ơ 22,
Mác 12, Lu-ca 20

242. Trong bài giảng cuối cùng trước đám đông Chúa Giê-xu
gọi người Pha-ra-si là kẻ giả hình. Ma-thi-ơ 23, Mác 12, Lu-ca 20
243. Bài giảng trên núi Ô-li-ve Chúa Giê-xu phán rằng khi Ngài rời bỏ Đền thờ thì nó sẽ bị phá hủy, vì vậy
Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi riêng Ngài trên núi Ô-li-ve rằng khi nào và bằng dấu hiệu nào thì họ sẽ
biết ngày cuối cùng sẽ đến. Ngài phán rằng kẻ lừa phỉnh sẽ dấy lên, chiến tranh, động đất và đói kém là
những dấu hiệu ban đầu. Những kẻ theo Ngài sẽ chịu sự đố kị và thử thách. Nhưng trước khi sự cuối cùng
đến thì hết thảy mọi dân tộc đều được nghe về Tin lành của Vương quốc Ngài. Đức Chúa Thánh Linh sẽ
giúp cho các môn đồ đối đáp khi họ bị dẫn đến trước mặt Vua và quan trưởng. Sau đó Chúa Giê-xu cảnh
báo họ phải ần mình khỏi Giê-ru-sa-lem trong ngày đó họ sẽ thấy thành bị sụp đổ và sự ganh ghết sẽ
chồng chất nhưng họ phải đứng vững vàng trong nơi thánh, như lời tiên tri của Đa-ni-ên, bởi vì người
ngoại đạo sẽ hủy phá Giê-ru-sa-lem và Đền thờ, nhưng con người sẽ đến tr vinh hiền. Ngài bảo họ
phải tình thức cho dù thế gian không quan tâm đến những gì xảy ra (người đầy tớ trung thành và khôn
ngoan). Những kẻ trung tín sẽ được tưởng thưởng còn kẻ gian xảo sẽ bị trừng phạt (Những người đầy tớ và
ta-lâng). Vậy hãy khôn ngoan và chuẩn bị sằn sàng hơn là ngu dại và thiếu chuẩn bị (10 người nữ đồng trinh).
Con người sẽ phán xét mọi dân, mọi nước (Chiên và Dê). Ma-thi-ơ 24-25, Mác 13, Lu-ca 21
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244. Hai ngày trước Lễ Vượt Qua Chúa Giê-xu phán trước với môn đồ rằng Ngài sẽ bị đóng đinh
trong ngày Lễ Vượt Qua. Giu-đa phản Ngài vì 30 nén bạc. Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Lu-ca22, Giăng 12

245. Một ngày trước Lễ Vượt Qua Phi-e-rơ và Giăng chuẩn bị phòng cao sẵn sàng. Ma-thi-ơ 26, Mác 14,
Lu-ca 22

246. Lễ Vượt Qua thứ 4 bắt đầu từ lúc hoàng hôn ở phòng cao. Chúa Giê-xu chuyển giao Nước Đức
Chúa Trời cho các Sứ đồ như Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài và sự rửa chân các Sứ đồ. Ma-thi-ơ 26,
Mác 14, Lu-ca 22, Giăng 13

247. Chúa Giê-xu phán với Giu-đa rằng sự
người làm hãy làm mau đi, hắn là người đã
bán Ngài cho thầy tế lễ cả. Ma-thi-ơ 26,
Mác 14, Giăng 13

248. Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ một
Điều Răn mới ấy là hãy yêu thương nhau
như Ngài đã yêu thương họ. Ngài phán rằng
họ sẽ tản lạc như chiên lạc bầy và Phi-e-rơ
sẽ chối bỏ Ngài, nhưng khi Ngài sống lại
Ngài sẽ đến xứ Ga-li-lê trước và chờ họ ở
đó. Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Lu-ca 13, Giăng 13
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249. Chúa Giê-xu bẻ bánh rồi trao cho các môn đồ và phán rằng này là thân thể Ta vì các ngươi mà phó
cho cũng một thể ấy Ngài lấy chén và phán rằng này là huyết Ta huyết của Giao Ước mới đã đổ ra cho nhiều
người được tha tội. Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Lu-ca 22
Lễ Tiệc thánh cho Cơ đốc (1 Cô-rinh-tô 10-11, Ma-thi-ơ 26)

250. Chúa Giê-xu đi là để chuẩn bị cho họ một chỗ.

Sự dự phần trong thân thể và huyết của Chúa Giêxu là để tưởng nhớ đến Ngài cho đến khi Ngài trở lại

Ngài là Đường đi, Lẽ thật và Sự sống. Thấy Chúa
Giê-xu là thấy Đức Chúa Cha. Ngài sẽ ban Thần Yên ủi là Đấng sẽ dạy dỗ họ. Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Lu-ca 22,
Giăng 14

251. Khi Ngài đi cùng các sứ đồ đến vườn Gết-sê-ma-nê thì Chúa Giê-xu phán rằng Ta là gốc Nho Thật và họ
phải ở trong Ngài thì mới kết quả được. Chúa Giê-xu một lần nữa dạy các ngươi phải yêu thương nhau.
Giăng 15

252. Chúa Giê-xu phán với họ rằng Ngài sẽ sớm ra đi nhưng sự đau khổ sẽ chóng trở thành sự vui mừng
vì Ngài sẽ gặp lại họ trong một thời gian ngắn. Họ sẽ gặp khó khăn trong thế gian nhưng hãy vững lòng.
Đấng Yên Ủi sẽ đến, sẽ cáo trách tội lỗi trong thế gian, sẽ xưng công bình và sẽ phán xét. Giăng 16

253. Trước khi bước qua khe Xết-rôn Chúa Giê-xu cầu
nguyện cho các môn đồ của Ngài Ngài xin Đức Chúa Cha
được cả sáng bằng vinh hiển từ trước buổi sáng thế. Sự
sống đời đời có nghĩa là nhìn biết Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con. Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện cho những
người sẽ tin nhận Ngài trong tương lai để họ cũng được
hiệp một với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Giăng 17
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254. Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Gết-sê-ma-nê xin ý Cha được nên chứ không phải ý con, sau đó
Giu-đa dẫn lính canh đến bắt Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Lu-ca 22, Giăng 18
Ruộng huyết nơi chôn cất Giu-đa-Ích-ca-ri-ốt
255. Chúa Giê-xu bị luận tội bởi thầy
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html
tế lễ thượng phẩm vì đã xưng mình là
Đấng Mê-si và là “Con người” là Đấng có quyền năng. Giu-đa tự tử và được chôn trong ruộng huyết là ruộng
đã được mua với giá 30 miếng bạc. Ma-thi-ơ 26-27, Mác 14, Lu-ca 22, Giăng 18

256-257. Phi-lát và Hê-rốt luận tội của Chúa Giê-xu và kết luận Ngài vô tội. Phi-lát đã tìm cớ để thả Chúa
Giê-xu nhưng cuối cùng phải ra lệnh đóng đinh Ngài vì áp lực của người Giu-đa rằng họ sẽ kiện lên triều Vua
Cê-sa. Ma-th-ơ 27, Mác 15, Lu-ca 23, Giăng 18-19
Julius Africanus nói về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu đối chiếu với lời tiên tri Đa-ni-ên đoạn 9
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html

258. Chúa Giê-xu bị nhạo báng và xem thường bởi dân ngoại thế nhưng Ngài vẫn lo lắng cho Giê-ru-xalem và những điều sẽ xảy đến. Sau đó Ngài chịu đóng đinh trên
thập tự giá và trời đất tối tăm trong 3 giờ. Chúa Giê-xu giao phó
linh hồn mình cho Đức Chúa Trời và trút hơi thở cuối cùng.
Ma-thi-ơ 27, Mác 15, Lu-ca 23, Giăng 19

259. Ni-cô-đem và người nhà giàu Giô-sép ở Arimathaea chôn
Chúa Giê-xu ở phần mộ mới người Giu-đa sai người đến niêm
phong mộ phần và đặt lính canh gác để tránh trường hợp Môn
đồ của Ngài sẽ đến ăn cắp xác Chúa Giê-xu rồi rao tin đồn Ngài
đã sống lại vào ngày thứ 3 như lời Chúa Giê-xu đã phán.
Ma-thi-ơ 27, Mác 15, Lu-ca 23, Giăng 19
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Sự sống lại và thăng thiên của Chúa Giê-xu
260. Trước hừng đông của ngày thứ 3 một thiên-sứ của Chúa mở cửa mộ và khiến cho lính gác mộ hoảng
sợ bỏ chạy. Ma-ri tìm thấy thiên-sứ và phần mộ trống, bà chạy về báo tin cho Phi-e-rơ và Giăng. Chúa Giê-xu
hiện ra cùng Ma-ri Ma-đơ-len và phán rằng hãy bảo với các môn đồ sang xứ Ga-li-lê để gặp Ngài, “Ta sẽ trở
về cùng Cha Ta và cũng là Cha các ngươi, về cùng Chúa Ta cũng là Chúa của các ngươi.” Ma-thi-ơ 28, Mác 16,
Lu-ca 24, Giăng 20

Một trong rất nhiều lời tiên tri về Chúa Giê-xu (và sự ứng nghiệm của lời tiên tri)
1. Thi-thiên 2 – Ngài sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời (Lu-ca 1)
27. TT 2 – Ngài Giu-đa và người ngoại bang sẽ tấn công Ngài (Công-vụ 4)
2. Sáng Thế Ký 17 – Ngài sẽ thuộc về dòng dõi Áp-ra-ham (Ga-la-ti 3)28. TT118 – Những người cầm quyền của Giu-đa sẽ chối bỏ Ngài (Ma-thi-ơ 21)
3. Thi-thiên 132 – Ngài được gọi là hậu tự của Đa-vít (Công-vụ 13)
29. Thi-thiên 41 – Ngài sẽ bị chính bạn hữu mình phản bội (Giăng 13)
4. Đa-ni-ên 9 – Khoảng thời gian Ngài ở trong chức vụ (Lu-ca 2)
30. Ê-xê-chi-ên 13 – Môn đồ sẽ bỏ rơi Ngài (Ma-thi-ơ 26)
5. Ê-sai 7 – Ngải sẽ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh (Ma-thi-ơ 1, Lu-ca 2) 31. Ê-xê-chi-ên 11 – Ngài sẽ bị bán với giá 30 đồng bạc (Ma-thi-ơ 26)
6. Mi-chê 5 – Ngài sẽ được sanh ra tại Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2)
32. Ê-xê-chi-ên 11 – Những đồng bạc đó sẽ dùng đề mua miếng ruộng
7. Giê-rê-mi 31 – Các con nhỏ của Bết-lê-hem sẽ bị giết (Ma-thi-ơ 2)
của người thợ gốm (Ma-thi-ơ 27)
8. Ô-sê 11 – Ngài sẽ được gọi ra khỏi Ê-díp-tô (Ma-thi-ơ 2)
33. Ê-sai 42 – Ngài có lòng mềm mại và nhu mì (Ma-thi-ơ 12, Hê-bơ-rơ 4)
9. Ma-la-chi 3 – Ngài sẽ đến sau Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3)
34. Thi-thiên 69, Ê-sai 63 – Anh em bạn hữu từ bỏ Ngài (Giăng 1,7)
10. Ê-sai 11 – Ngài sẽ được xức dầu bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3)
35. Ê-sai 8 – Hòn đá vấp phạm (Rô-ma 9, 1 Phi-e-rơ 2)
11. Phục Truyền 18 – Ngài sẽ được xưng là Tiên Tri lớn như
36. Ê-sai 50-53 – Ngài sẽ đội mão triều bằng gai và chịu đánh đòn (Giăng 19)
Môi-se (Công vụ 3)
37. Ê-sai 53 –Ngài sẽ chịu đựng sự khổ hình (Ma-thi-ơ 26-27)
12. TT 110 – Ngài sẽ được xưng là Thầy Tế Lễ như Mên-xhi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 5) 38. Ê-sai 53 – Ngài bị liệt vào hàng người phạm tội (Mác 15)
13. Ê-sai 61 – Ngài sẽ được biết đến trên khắp đất (Lu-ca 4)
39. Xuất 12, Thi-thiên 34 – Không một cái xương nào bị gãy (Giăng 19)
14. Ê-sai 9 – Ngài sẽ thi hành chức vụ tại Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 4)
40. Ê-xê-chi-ên 12 – Ngài sẽ chịu đóng đinh (Giăng 19)
15. Ê-xê-chi-ên 9 – Ngài sẽ cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 21) 41. Ê-sai 53 – Ngài sẽ được chôn trong phần mộ của người giàu (Ma-thi-ơ 27)
16. Ma-lac-hi 3 – Chức vụ của Ngài có liên quan đến Đền thờ (Giăng 2)
42. Thi-thiên 16 – Thân thể Ngài sẽ không bị hủy hoại (Acts 2)
17. Ê-sai 53 – Ngài sẽ trở nên nghèo và trong sạch (Mác 6, 1 Phi-e-rơ 2) 43. Thi-thiên 16, Ê-sai 26 – Sự sống lại của Ngài (Lu-ca 24)
18. Ê-sai 53 – Ngài sẽ chịu thương khó vì kẻ khác (Ma-thi-ơ 20,27)
44. Thi-thiên 68 – Sự thăng thiên (Lu-ca 24, Công vụ 1)
19. Ê-sai 53 – Ngài sẽ cầu thay cho những kẻ giết Ngài (Luke 23)
45. Thi-thiên 110 – Ngài sẽ ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1)
20. Ê-sai 53 – Bởi lằn đòn Ngài chịu chúng ta được chữa lành (Mark 16) 46. Ê-xê-chi-ên 6 – Ngài sẽ là Thầy Tế Lễ trên thiên đàng (Romans 8)
21. Thi-thiên 78 – Ngài sẽ dùng những ẩn dụ để dạy dỗ (Ma-thi-ơ 13)
47. Ê-sai 28 – Ngài là hòn đá góc nhà của Hội thánh (1 Phi-e-rơ 2)
22. Ê-sai 35 – Ngài sẽ làm phép lạ (Ma-thi-ơ 11, Giăng 11)
48. Thi-thiên 2 – Ngài sẽ cai trị trên Si-ôn (Lu-ca 1, Giăng 18)
23. TT22 – Ngài sẽ bị làm trò cười và chịu đau đớn (Rô-ma 15, Lu-ca 22) 49. Ê-sai 11 – Người Ngoại bang sẽ tin nhận Ngài (Công-vụ 10)
24. TT22 – Họ làm nhạo báng Ngài và chia áo xống Ngài (Ma-thi-ơ 27)
50. TT 45 – Ngài là Đấng cai trị công bình (Giăng 5, Khải-huyền 19)
25. TT 22 – Ngài sẽ bị đóng đinh và bỏ lại một mình (Ma-thi-ơ 2, Giăng 19) 51. TT 72, Đa-ni-ên 7 – Ngài sẽ cai trị trên muôn dân (Phi-líp 2)
26. Thi-thiên 69 – Họ sẽ cho Ngài uống dấm (Ma-thi-ơ 27)
52. Ê-sai 9, Đa-ni-ên 7 – Vương Quốc của Ngài sẽ còn lại đời đời (Lu-ca 1) 54

261. Chúa Giê-xu gặp 2 môn đồ trên đường đến Em-ma-út giải thích về lời tiên tri. Sau đó Ngài hiện ra
cùng Phi-e-rơ và cùng ăn với các Sứ Đồ, và một lần nữa trong 8 ngày nơi Thô-ma xưng nhận “Đức Chúa Trời
tôi và Chúa tôi!” Mác 16, Lu-ca 24, Giăng 20
A-đô-nai (Kyrios) là Danh xưng của Đức Chúa Trời

262. Chúa Giê-xu khiến các sứ đồ đánh một mẻ lưới

http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm

lớn ở Ga-li-lê và phán với Phi-e-rơ hãy chăn chiên Ta. Sau đó Ngài hiện ra cùng 500 môn đồ trên núi ở Ga-lilê trao cho họ mạng lệnh môn đồ hóa muôn dân và báp tem cho họ nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Đức
Thánh Linh, dạy họ biết vâng lời. Chúa Giê-xu hứa sẽ ở cùng với họ cho đến ngày cuối cùng. Dấu chỉ, phép lạ
sẽ cặp theo lời giảng. Ma-thi-ơ 28, Mác 16, Giăng 21

263. Chúa Giê-xu hiện ra một lần nữa với các sứ đồ, em trai của Ngài là Gia-cơ và những người khác trong
40 ngày. Ngài dạy rằng hãy ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi được báp tem bằng Đức Thánh Linh trong quyền
năng. Lu-ca 21, Công vụ 1

264. Chúa Giê-xu thăng thiên trên núi Ô-li-ve. 2 thiên sứ nói rằng Ngài cũng sẽ trở lại như cách Ngài đã
được cất lên vậy các môn đồ tiếp tục
ngợi khên Chúa với sự vui mừng lớn
trong Đền thờ. Mác 16, Lu-ca 24, Công vụ 1
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Những công việc đầu tiên của thời các Sứ Đồ

265. Sau 10 ngày Đức Thánh Linh giáng trên 120 môn đồ và họ khởi sự nói tiếng lạ những người ở tại Giêru-sa-lem tham dự lễ Ngũ Tuần từ Rô-ma và vượt xa hơn và trong ngày đó có 3,000 người chịu lễ báp tem.
Họ nhóm lại mỗi ngày nơi Đền thờ và tăng trưởng bởi số người thêm lên. Công vụ 1-2

266. Thầy tế lễ ra sứ chống đối Chúa Giê-xu, nhưng Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què nơi Đền thờ và
công bố không có Danh nào dưới trời mà các ngươi nhờ đó mà được cứu. Công vụ 3-4

267. Các môn đồ cùng chia sẻ mọi thứ và số người tin Chúa tăng lại bội phần. Những bị bệnh ở những
thành khác nằm trên đường để bóng của Phi-e-rơ khi đi qua sẽ chữa lành họ. Công vụ 4-5
Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 63 sau Chúa (1 Ti-mô-thê 3:16)
“Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã
được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công
bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được
thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.”

Người không tin nhạo bang Cơ đốc giáo
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Truy cập: Đoạn 11-13
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Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 55 sau Chúa

Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 55 sau Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:1-8)

(1 Cô-rinh-tô 11:23-26)

“Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và
anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy,
anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho;
bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy
dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì
tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài
sống lại, theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện
ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn
năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ
còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Giacơ, rồi cho các sứ đồ. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho
tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.”

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa
Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng:
Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ
ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng:
Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi
uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy,
uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”

Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 63 sau Chúa (2 Ti-mô-thê 2:8-13)
“Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã
từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta, vì Tin Lành đó mà ta
chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức
Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được
chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức
Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời. Lời nầy chắc chắn lắm: Ví
bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng
ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối
Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; nếu chúng ta không thành tín,
song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.”

268. Các thầy tế lễ tìm cách bắt
bớ các Sứ đồ nhưng Ga-ma-li-ên
cảnh báo rằng họ không thể chống
cự cùng Đức Chúa Trời. Các Sứ đồ
giảng luận mỗi ngày trong Đền
thờ không ngừng nghỉ. Công vụ 5

Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 43 sau Chúa (Ga-la-ti 1:6-12)
“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa
Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác,
nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của
Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên
trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã
truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay
lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin
Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! Còn bây giờ, có
phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi
muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng
người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hỡi anh em, tôi nói
cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài
người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một
người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.”

269. Ê-tiên thắng hơn trong sự
cãi lẫy về Chúa Giê-xu trong xứ Sili-si và bị ném đá đến chết trước
sự chứng kiến của Phao-lô. Công vụ
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270. Sự bắt bớ khủng khiếp với các môn đồ bắt
đầu. Phi-líp làm lễ báp tem cho người Sa-ma-ri và
một vị quan người Ê-thi-ô-bi. Người Sa-ma-ri
nhận lãnh báp tem bằng Đức Thánh Linh được
chuyển giao bởi Phi-e-rơ và Giăng. Công vụ 8

271. Chúa Giê-xu hiện ra cùng Phao-lô, biến đổi
ông từ một người bắt bớ hội thánh thành một Sứ
đồ và sai ông đi giảng đạo cho những người
chưa chịu phép cắt-bì. Công-vụ 9,26, Ga-la-ti 1

Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 60 trước Chúa (Phi-líp 2:5-11)
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức
Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên
nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống
như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng
phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức
Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi
danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời,
dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng
Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

Sự giảng dạy mà Phao-lô lập lại 56 trước Chúa (Rô-ma 10:8-10)
“Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng
ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi
xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến
Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà
được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

Sự giảng dạy mà Giăng lập lại 97 trước Chúa (1Giăng 4:2)
“Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần
nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức
Chúa Trời.”
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272. Sau 3 năm Phao-lô phụng sự công việc các Sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem cho đến khi Chúa Giê-xu cảnh báo
họ chạy chốn sang thành Tạt-sơ. Cọt-nây tin nhận Chúa Giê-xu tại thành Phi-líp của xứ Sê-sa-rê và Phi-e-rơ
làm phép Báp-tem cho người chưa chịu phép cắt bì này người được nhận phép Báp-tem trong Đức Thánh
Linh và nói tiếng mới. Công-vụ 9-10,22

273. Những môn đồ theo dòng Pha-ri-si yêu cầu những môn đồ đến từ dân ngoại phải chịu phép cắt bì.
Những môn đồ từ đảo Chíp-rơ và Sy-ren hướng dẫn nhiều người Gờ-réc tin nhận Chúa ở thành An-ti-ốt nơi
những người tin Chúa đầu tiên được gọi là “Cơ-rê-tiên” từ đây Ba-na-ba gọi Phao-lô đến để hướng dẫn họ.
Phao-lô được đem đến tầng trời thứ Ba với khải tượng, sự bày tỏ và những điều không nói ra được. Công-vụ
11; 2 Cô-rinh-tô 12

274. Sách Tin-lành Ma-thi-ơ (gởi đến người Giu-đa – sự ứng nghiệm của lời tiên tri) Ghi chú lại những người phụ nữ được
Chúa sử dụng trước Ma-ri, chỉ về Chúa Giê-xu được sinh ra tại Bết-le-hem và hành trình vì sao Ngài về Na-xa-rét. Giăng
Báp-tít nói về Ngài. Kể về Bài Giảng trên núi, đề cập đến sự chữa lành và đuổi quỷ, và về 12 sứ đồ. Chúa Giê-xu lớn hơn
ngày Sa-bát và dấu chỉ của Giô-na nói về sự sống lại của Ngài chứng minh quyền hạn của Ngài. Vương quốc của
Đức Chúa Trời được nhìn thấy qua quyền năng của Chúa Giê-xu và sự biến hình của Ngài. Chúc Giê-xu giảng luận
trên núi Ô-li-ve cảnh báo người Giu-đa phải bỏ Giê-ru-sa-lem mà chạy trong ngày hoạn nạn. Sự khổ hình, sự chết, sự
chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu, và Đại mạng-lệnh cho muôn dân.

Lịch sử về Hoàng đế Nê-rô của Đế Quốc La-mã trong sự bắt bớ Cơ-đốc Nhân
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
Truy cập: Đoạn 16
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275. Hê-rốt giết Gia-cơ và lên kế hoạch giết Phi-e-rơ vì cớ dân Giu-đa nhưng một Thiên-sứ của Chúa đến
giải cứu Phi-e-rơ và Chúa giết He-rốt. Chúa Thánh Linh chọn Phao-lô và Ba-na-ba cho một công tác đặc biệt.
Công-vụ 12-13

Chuyến đi đầu tiên của Phao-lô
276. Phao-lô, Ba-na-ba và Mác mang tin lành đến đảo Chíp-rơ và quan trấn thủ Sê-siu1p Phau-lút tin nhận
Đức Chúa Trời. Sau đó họ giong thuyền đến Bẹt-giê nhưng Mác rời họ quay trở về Giê-ru-sa-lem. Công-vụ 4,13

277. Tại An-ti-ốt ở xứ Bi-si-đi có nhiều người ngoại đạo tin nhận tin lành nhưng người Giu-đa thì chống đối
về tin lành. Công-vụ 13-14

278. Nhiều người tại thành Y-cô-ni tin nhận Chúa, người Giu-đa đánh Phao-lô và người Ga-la-ti giúp ông
được chữa lành các vết thương. Nhiều người tại Lít-trơ và Đẹt-bơ trở thành môn đồ Chúa. Phao-lô trở về và
báo cáo mọi dân tộc tin nhận Ngài. Công-vụ 14, Ga-la-ti 4
279. Bức thư của Gia-cơ (dành cho các môn đồ người Giu-đao của 12 chi-phái) phải vượt qua thử thách và cầu nguyện bởi
đức tin. Sự khôn ngoan Chúa ban. Hãy đối đãi với người giàu và người nghèo giống nhau. Sống bởi đức tin dẫn đến việc
lành. Lời nói xấu dẫn đến hỏa ngục nhưng sự khôn ngoan của Chúa mang bình an. Mọi kế hoạch của chúng ta nằm trong
tay Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện bởi đức tin có năng lực và mang đến sự chữa lành.

Sự tin đạo mà Chúa chấp nhận (Gia-cơ 1)
Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng
ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và
giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian
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280. Phao-lô, Ba-na-ba và Tít đến Giê-ru-sa-lem để giải quyết những khúc mắc và xin sự chấp thuận của các
Sứ-đồ để răn bảo môn đồ là người chưa chịu phép cắt bì ăn ở cho đúng tiêu chuẩn đạo đức đồng thời phản
biện với người Giu-đa về của cúng thần tượng, thú chết ngột và huyết. Công-vụ 15, Ga-la-ti 2

11

(20 phút)

Chuyến đi truyền giáo lần 2 của Phao-lô

281. Phao-lô viết thư cho người Ga-la-ti (Thư nhờ gời chuyền tay hộ) đừng lắng nghe những người ép đặt thêm điều
kiện vào Ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ có một Tin-lành duy nhất và chính Chúa Giê-xu bày tỏ tin lành đó cho Phaolô. Phao-lô và Ba-na-ba nhận được sự đồng tình và chấp thuận của các Sứ-đồ về điều này, mặc dù có lần Phao-lô từng tranh
cãi với Phi-e-rơ tại An-ti-ốt và cả với Ba-na-ba vể điều này. Chính đức tinh dẫn đến sự cứu rỗi và sẽ giữ môn đồ trong sự
cứu rỗi chứ không phải vì làm theo pháp luật. Luật pháp làm nên nô-lệ nhưng sự sống trong Đức Thánh Linh dẫn đến
lẽ thật và lẽ thật giải phóng chúng ta khỏi tội. Hãy để Thánh Linh Chúa hành động trong bạn.

282. Ba-na-ba và Mác qua Chíp-rơ . Phao-lô và Si-la đi tham môn đồ ở những nơi tin lành được giảng ra đầu
tiên bởi các Sứ đồ. Ti-mô-thi đồng hành với họ trong chuyến
đi và Phao-lô làm phép cắt bì cho Ti-mô-thi để tránh vấp phạm
cho môn đồ người Giu-đa. Lu-ca cũng cùng đi với họ và Chúa
sai họ đến xứ Ma-xê-đoan. Công-vụ 15-16

Trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5)
1. Lòng yêu thương 4. Nhịn nhục 7. Trung tín
2. Sự vui mừng 5. Nhân từ
8. Mềm mại
3. Bình an
6. Hiền lành
9. Tiết độ
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283. Ly-đi và nhiều người tin nhận tại thành Phi-líp.

Lễ báp-tem của Cơ đốc nhân (1 Phi-e-rơ 3, MaPhao-lô bị đánh đập và cầm tù nhưng được phóng thích
thi-ơ 28, Công-vụ 16)
cách kỳ diệu. Người cai ngục tin nhận và xưng tội với
Hãy đến trước mặt Chúa với lương tâm trong sạch
Đức Chúa Giê-xu Christ, được cứu và được nhận phép
được ban cho bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu.
báp-tem cùng với cả gia đình mình. Công-vụ 16, Phi-líp 4

284. Nhiều người Giu-đa và dân ngoại bang tin nhận Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và Bê-rê. Công-vụ 17,
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2

285. Phao-lô giảng giải với mấy nhà triết học rằng Chúa tạo dựng nên mọi sự và Ngài đã sai con một của
Ngài chịu chết và sống lại và chính Ngài cũng sẽ đoán xét thế gian. Công-vụ 17
Suetonius của Vua Cơ-lốt viết về cuộc sống người Giu-đa ở thành Rô-ma
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Truy cập: Đoạn 25

286. Tạo Cô-rinh-tô Phao-lô gặp A-qui-la và
Bê-rít-xin là những
người trở về từ
Rô-ma. Ông ở lại đó
1 ½ năm sau khi
Chúa Giê-xu phán
rằng sẽ có nhiều
kẻ tin. Công-vụ 18;
1 Cô-rinh-tô 1,9;
2 Cô-rinh-tô 11
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287. Lá thư đầu tiên Phao-lô viết cho người thành Tê-sa-lô-ni-ca (Chịu đựng sự bắt bớ) Họ tin những lời Phao-lô dạy
dỗ như là Lời của Chúa. Những kẻ chết trong Chúa sẽ đến gặp Chúa Giê-xu khi Ngài tái lâm trên không trung và sẽ ở
với Ngài cho đến đời đời. Ngài Chúa trở lại sẽ bất thình lình. Khi người ta nói rằng “bình hòa và an ổn” thì tai họa vụt
đến. Đừng dập tắt Thánh Linh.

288. Nhiều người tin nhận ở thành Cô-rinh-tô nhưng những người Giu-đa gây bạo loạn chống lại Phao-lô.
Công-vụ 18

289. Lá thư thứ hai Phao-lô viết cho người thành Tê-sa-lô-ni-ca (sự nhầm lẫn về Chúa Giê-xu tái lâm) Chúa Giê-xu sẽ
khiến mọi vật trật tự khi Ngài tái lâm. Đừng tin những tiên tri giả trong Ngài Chúa tái lâm. Sự bỏ đạo và và có người tội
ác, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi
trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức
Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy
quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dổ không
công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì
thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy
những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.

290. A-qui-la và Bê-rít-sin ở lại thành Ê-phê-sô. Phao-lô quay trở lại Giê-ru-sa-lem và An-ti-ốt. Công-vụ 18
291. A-qui-la và Bê-rít-sin giải bày đạo kỹ càng cho A-bô-lô là người sốt sắng truyền đạo Đức Chúa Trời tại
thành Cô-rinh-tô. Công-vụ 18

Hành trình truyền giáo lần
thứ 3 của Phao-lô
292. Phao-lô trở về Ê-phê-sô và làm phép
báp-tem cho 12 môn đồ trong Đức Thánh
Linh họ nhận được ân tứ tiếng mới.
Phao-lô giảng tin-lành trong khắp cõi A-si
trong vòng 2 năm và dạy dỗ môn đồ trong
trường học Ti-ra-nu. Công-vụ 18-19
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293. Quỷ dữ đánh mấy thầy trừ quỷ người Giu-đa nhưng sợ Chúa Danh Chúa Giê-xu. Môn đồ đốt cháy các
sách về phủ phép. Công-vụ 19

294. Phao-lô đến thăm Cô-rinh-tô và viết thư từ Ê-phê-sô. Công-vụ 19; 1 Cô-rinh-tô 1,4,5,7,16; 2 Cô-rinh-tô 13,16;
Rô-ma 16

295. Phao viết thư Cô-rinh-tô thứ 1 (lá thứ 2 bị trục trặc) khuyên mọi người phải hiệp một. Giữ đức tin đơn sơ và nhờ cậy
Chúa Thánh thay vì trông cậy vào triết lý. Loại bỏ tư dục thông giao với kẻ chằng tin và khuyên mọi người ngưng lối sống
phi đạo đức. Hãy xử lý những khúc mắc với nhau mà không cần tòa án. Người lập gia đình thì có thể thỏa mãn dục vọng
nhưng người độc thân thì có những lợi ích khác. Đừng gây vấp phạm cho người khác bởi sự tự do của chính mình. Nói về ý
nghĩa thiêng liêng của Tiệc-thánh. Chúa Thánh linh ban quyền năng cho tất cả những ai phục vụ Ngài trong sự hiệp một như một
thân thể nhưng nếu thiếu tình yêu thương thì mọi việc đã làm đều vô ích. Hãy cầu xin ân tứ thuộc linh từ Chúa nhưng hãy tìm
kiếm vì ích lợi của người khác và sự dụng những ân tứ đó để phục vụ anh em hầu cho mọi người đều được giúp ích. Hãy tránh xa
những người hoài nghi về sự sống lại, bởi nếu Đấng Christ vẫn chết thì đức tin của chúng ta là vô ích. Khi Đấng Christ trở
lại, Ngài sẽ cất những người chết trong Chúa trước rồi sau đó sự cuối cùng sẽ đến và Ngài sẽ trao Vương Quốc lại cho
Đức Chúa Cha và sự chết sẽ bị hủy diệt.

296. Đê-mê-triu người thợ bạc ở thành Ê-phê-sô cùng các đồng nghiệp của mình gây rối vì sợ mất việc làm
tại đền thờ Đi-anh và Phao-lô tưởng mình phải bỏ mạng nhưng Chúa cứu ông và những người đi cùng. Ông
gặp Tít ở Ma-xê-đoan để xem các môn đồ ở Cô-rinh-tô trả lời thư của ông thế nào. Ông cũng nghe rằng
người Giu-đa ở đó nhiếc móc ông. Công-vụ 19-20; 2 Cô-rinh-tô 1,2,7,8,12,15
Ân tứ Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12-14)
1. Lời khôn ngoan
2. Lời tri thức
3. Đức tin bởi Thánh Linh
4. Ơn chữa lành
5. Làm phép lạ
6. Ơn tiên tri
7. Ơn phân biệt các thần
8. Nói tiếng lạ
9. Ơn thông giải tiếng lạ
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297. Phao-lô gởi lá thư thứ 2 đến thành Cô-rinh-tô (Thư khích lệ) hãy tha thứ và giúp đỡ những người phạm lỗi và ăn năn
quay trở lại. Người chứng đạo về Chúa Giê-xu mang trọng trách lớn vì chúng ta đối diện trực tiếp với Đức Chúa Trời,
không giống như luật pháp của người Giu-đa. Giúp Tít chuẩn bị ngân sách cho chuyến thăm viếng của Phao-lô. Phao-lô căn dặn
những người Giu-đa kiêu ngạo xem thường ông. Phao-lô là người được công nhận nhưng ông trông cậy vào quyền năng
Chúa để trưởng thành chính mình hơn là sử dụng sức riêng con người. Phao-lô khẳng định khi ông đến Cô-rinh-tô, ông sẽ giải
quyết những nan đề này.

299. Phao-lô viết thư gởi môn đồ thành Rô-ma (Tin cậy nơi Chúa) Chúa

298. Phao-lô đến
Cô-rinh-tô
3 tháng.
Công-vụ 20,22;
2 Cô-rinh-tô 10 11;
Rô-ma 15

ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài nhưng thế lực bóng tối và ma
quỷ đến mang theo sự nghi ngờ lẽ thật và sự chối bỏ Đức Chúa Trời,
Đấng vô hình có thể nhìn thấy cách rõ ràng qua vật tạo dựng của tay
Ngài. Mọi người đều phạm tội và Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất mà
Chúa ban cho. Chúng ta phải có đức tin. Phục tùng tội lỗi mang sự chết
đến cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn món quà sự sống cho
chúng ta qua Chúa Giê-xy. Chúa Thánh linh trong chúng ta ban cho
chúng ta năng quyền để thắng hơn tội lỗi. Y-sơ-ra-ên sẽ bị rúng động như
lời đã tiên tri nhưng Chúa dùng điều này để mang người Giu-đa và người
ngoại đạo trở về trong Chúa Giê-xu.

Chúa ban cho chúng ta sự sống đời qua Cứu Chúa Giê-xu Christ
(Rô-ma 3): Mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời.
(Rô-ma 6): Sự chết là giá phải trả cho tội lỗi.
(Rô-ma 6): Sự sống là quà tặng của Chúa cho chúng ta qua Chúa Giê-xu
Christ.
(Rô-ma 5): Chỉ duy Chúa Giê-xu mới làm cho chúng ta công bình trước mặt
Chúa.
(Rô-ma 10): Chúng ta cần phải xưng nhận niềm tin của mình với Chúa Giê-xu
Christ.
(Rô-ma 5): Sự bình an của Chúa chỉ ban cho qua Chúa Giê-xu.
(Rô-ma 8): Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu
Christ.
(Rô-ma 8): Không gì có thể chia cắt chúng ta với tình yêu của Chúa trong
Đấng Christ.
(Ê-phê-sô 2): Chúa cứu chúng ta bởi Ân-điển của Ngài qua đức tin, để chúng
ta có thể làm những việc tốt theo ý Chúa.
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300. Phao-lô và Lu-ca đi bộ từ thành Phi-líp để tránh sự phục kích của dân Giu-đa. Sau lễ Vượt-qua họ đi
thuyền đến thành Trô-ách nơi Phao-lô gọi Ơ-tích từ cõi chết sống lại. Thánh Linh của Chúa cảnh báo với Phaolô về sự nguy hiểm. Ông kêu gọi những trường lão ở Ê-phê-sô bảo vệ môn đồ khỏi sự phỉnh dỗ.
Công-vụ 20-21

Phao-lô vào tù lần thứ 1 ở Rô-ma
301. A-ga-bút cảnh báo với Phao-lô về những nguy hiểm trong tương lai tại nhà của Phi-líp. Phao-lô bị vu
khống tại Đền-thờ khi đang giúp làm chứng và được người Rô-ma bảo vệ khỏi tay người Giu-đa. Công-vụ 21-22

302. Sau đó Phao-lô nhận được khải thị của Chúa Giê-xu rằng ông phải làm chứng về Ngài tại Rô-ma và
người Rô-ma chuyền Phao-lô đến Sê-sa nhằm bảo vệ ông khỏi mưu giết hại của người Giu-đa. Công-vụ 22-23
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303. Phao-lô ở trong tù 2 năm trong thành Sê-sa-rê đương trong thời quan tổng đốc Phê-lít. Phê-lít mong
nhận được bạc từ tay Phao-lô. Công-vụ 24

304. Quan tổng đốc Phê-tu muốn giao Phao-lô cho dân Giu-đa nên ông đến Rô-ma. Công-vụ 25-26
305. Phao-lô bị đám tàu trên đường đến Rô-ma và mất đến 2 năm ở trong tù. Công-vụ 27-28
306. Sách Tin-lành của Lu-ca (Phần 1 nói về cách Phao-lô tự bào chữa cho mình tại tòa án ở thành Rô-ma ) Phần này là
đoạn viết rất chi tiết và đáng tin cậy về gia phả của Chúa Giê-xu, sự liên quan họ hàng với Giăng báp-tít, lời tiên tri được ứng
nghiệm trong chức vụ, thẩm quyền và bài giảng đầy quyền năng. Một thế kỷ của đức tin. Chúa Giê-xu chữa lành, đuổi quỷ và
phục hồi địa vị của người Giu-đa và những người ngoại bang. Ngài chọn các Sứ-đồ. Ngài dùng phép lạ bẻ bánh cho 5,000
người ăn và Ngài cũng biến hóa trong vinh hiển. Mọi dân tộc là an hem. Hãy trả cho Chúa những gì thuộc về Ngài và trả
cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa. Chúa Giê-xu tiên tri về việc Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Phi-lát rửa tay trước sự
chống đối và yêu cầu đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã sống lại, đã thăng thiên và ban Đức Chúa Thánh linh.

307. Sách Công vụ các sứ đồ (Phần 2 nói về cách Phao-lô tự bào chữa cho mình tại tòa án ở thành Rô-ma) Đây là phần
sách tiếp theo của sách Lu-ca. Sự tăng trưởng về số lương của môn đồ trong thành Giê-ru-sa-lem được giải thích và
những sự kiện xung quanh sự bắt bớ và sự tan lạc của môn đồ của Chúa Giê-xu. Chúa chọn những người ngoại đạo để làm
môn đồ và tin lành được giảng ra trên toàn đế chế như thế nào được kể ra chi tiết. Phao-lô bị bắt và kể lại câu chuyện và
hiện tại ông đang chịu khó khăn tại Rô-ma.
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308. Pha-lô sai Ê-pháp-ra và Ô-nê-sim mang theo thư của ông sang cõi A-si. Cô-lô-se 1,4
309. Thư của Phao-lô gởi cho người Cô-lô-se (Hãy giữ Chúa Giê-xu ở quyền tối cao) Chúa giải cứu chúng ta khỏi bóng tối và
mang chúng ta sang Vương quốc của Con Ngài. Mọi vật trên thiên đàng và trên đất đều đã tạo dựng trong Ngài và cho Ngài và
chính Ngài duy trì sự sống của chúng. Hãy cẩn thận với xiềng xích nô lệ được tạo ra bởi những đạo lý giả dối thêm thắt vào tin
tốt lành của Chúa Giê-xu.

310. Thư của Phao-lô gởi cho Phi-lê-môn (Chịu ơn Chúa Giê-xu) chào mừng Ô-nê-sim trởi về như một an hem thương mến
chứ không phải là một nô lệ bỏ trốn. Phao-lô hy vọng được phóng thích sớm và sẽ đến thăm Phi-lê-môn tại Cô-lô-se.

311. Thư của Phao-lô cho người Ê-phê-sô (Kế hoạch vinh hiển của Đức Chúa Trời) Đức CHúa Trời ban phước dư dật cho
chúng ta trong Chúa Giê-xu trong Ngài mọi sự dưới đất của như trên trời đều hiệp lại như kế hoạch tốt lành cúa Chúa.

312. Ép-ba-phô-đíc mang quà đến nhà tù cho Phao-lô và nhận thư của ông mang đi. Phi-líp 1
313. Thư của Phao-lô gởi cho người Phi-líp (Hãy giống Chúa Giê-xu) Tin về Chúa Giê-xu lan truyền đến cung điện và đến
nhà tù nơi Phao-lô bị giam giữ. Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa Giê-xu, Đấng đã đổ chính mình ra để phục
vụ người khác.

12

(15 phút) Những công việc sau cùng của Các Sứ Đồ và truyền thuyết về tử đạo của Phi-e-rơ và Phao-lô
Eusebius trên tuyên bố trắng án của Paul tại Rome

Sự tử đạo của Gia-cơ em của Chúa Giê-xu

http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Truy cập : Chương 22, Đoạn 1-2

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Truy cập: Chương 9, Đoạn 1

314. Phao-lô được trả tự
do từ nhà tù thành Rô-ma
và đi đến thăm thành
Phi-líp và thành Cô-lô-se
như đã hoạch định trong
thư. Phi-lip 1-2,
Phi-lê-môn
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315. Thư gởi người Hê-bê-rơ (Chúa Giê-xu lớn hơn Môi-se) Chúa phán qua chính con trai của Ngài, bởi Ngài mọi sự được
dựng nên và trong Ngài mọi sự được vận hành. Chúa Giê-xu là ánh sáng của vinh hiển của Chúa và là biểu tượng chuẩn
xác nhất về chính Đức Chúa Trời, Ngài cao cả hơn thiên sứ. Chúa Giê-xu là Thầy Tế lễ thượng phẩm mới của chúng ta sau khi
hình ảnh của Mên-chi-xê-đéch trong Cựu ước qua đi không ai có thể thấu hiểu những gì Ngài chịu đau đớn để cho chúng ta
Ngày Nghỉ mới và Giao ước mới. Người Giu-đa chỉ thờ phượng hình bóng về Chúa Giê-xu.

316. Phao-lô ủy thác Ti-mô-thi làm người lãnh đạo tại Ê-phê-sô và đi đến Ma-xê-đoan. 1 Ti-mô-thê 1,3
317. Phao-lô viết lá thư thứ 1 cho Ti-mô-thê (Hình ảnh người chăn chiên-người lãnh đạo) Hãy bảo vệ người Ê-phê-sô khỏi sự
dạy dỗ sai lạc như Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ đã giảng dạy. Hãy cầu nguyện cho bậc cầm quyền để họ cũng nhận biết Chúa
Giê-xu. Thánh linh Chúa đã phán rõ ràng rằng trong những ngày sau rốt có lắm kẻ bỏ đạo và đi theo những dạy dỗ của tà đạo.

318. Phao-lô có thể đã đến xứ Y-pha-nho. Ông để Tít ở lại và chăm sóc hội thánh tại Cơ-rết. Rô-ma 15, Tít 1
319. Phao-lô viết thư cho Tít (người lãnh đạo được lựa chọn) Môn đồ phải tôn trọng người lãnh đạo và phải sống hòa thuận
với nhau.

320. Phi-e-rơ gởi thư khẩn đến các môn đồ bị tan lạc sau khi Rô-ma bị cháy. 2 Ti-mô-thê 4, 1 Phi-e-rơ 5
321. Phi-e-rơ viết lá thư thứ 1 (Gởi đến an hem bị tan lạc trong xứ Bông, xứ Ga-la-ti, xứ Cáp-ba-đốc, xứ A-si và xứ Bi-thi-ni)
Những khó khăn tôi rèn chúng ta. Chúng ta là hòn đá sống được xây dựng trong Chúa Giê-xu đền thờ Đức Chúa Trời. Sẵn
lòng chịu khổ vì việc lành như Chúa Giê-xu.

Tacitus ở Nero đồ thừa Cơ-đốc Nhân đã đốt cháy thành Rô-ma
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Truy cập: Trang 13 đến 17, 1st và 2nd đoạn
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322. Sách Tin-lành Mác (Hồi ký của Phi-e-rơ) Chúa Giê-xu gọi người thâu thuế bị ghét bỏ theo Ngài, thay đổi tập tục của
người Giu-đa và bác bỏ lời buộc tội Ngài dùng quyền lực của quỷ Sa-tan. Ngài làm lặng bão giữa biển và gọi người chết
sống lại nhưng những điều đó không làm cho Ngài được tôn trọng trong vòng anh em mình. Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là
Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời, và sự hóa hình vinh hiển của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói trước về sự phá hủy sẽ
đến trên Giê-ru-sa-lem.

323. Phao-lô trải qua mùa đông ở Ni-cô-bô-li gần Rô-ma. Tít 3, 2 Ti-mô-thê 4
324. Sách thứ 2 (Chia tay Phi-e-rơ) Phần cuối đời của Phi-e-rơ. Đứng vững vàng cho Chúa Giê-xu. Những thầy giáo giả nổi lên
trong vòng các môn đồ. Mọi việc sẽ trở nên xấu đi trước khi Trời Mới và Đất Mới được dựng nên.

325. Phao-lô bị cầm tù lần thứ 2 tại Rô-ma. Những môn đồ ở cõi A-si rời bỏ ông. 2 Ti-mô-thê

1,2,4

326. Thơ thứ 2 Phao-lô viết cho Ti-mô-thê (Phao-lô viết thư tạm biệt) Hãy tiếp tục giảng dạy về Chúa Giê-xu và Phao-lô. Nếu
chúng ta chối bỏ Chúa, Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Mọi việc sẽ xấu đi nhưng hãy trông cậy nơi Chúa. Phao-lô đang cận
kề cái chết nhưng phần thưởng đang chờ ông phía trước.

327. Thư của Giu-đe (Lời cảnh báo khẩn) Hãy cẩn thận với tiên tri/ thầy giáo giả giữa vòng môn đồ.
Quyền năng trong Lời Chúa
(2 Ti-mô-thê 3:16) “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích
cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.”
(2 Phi-e-rơ 3:15-18) “Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa
chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của
chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh
em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở
trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem
giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc
lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết
trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những
người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong
ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa
Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”
(Hê-bơ-rơ 4:12-13) “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm,
sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét
tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt
Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta
phải thưa lại.”

Sách Tin Lành Mác và sự qua đời của Phi-e-rơ và Phao-lô
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Truy cập: Chương 15, đoạn 1-2 & Chương 25, Đoạn 5-8
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Thành Rô-ma tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem vào năm 66 sau Chúa và sau đó quay trở lại để hủy phá
hoàn toàn đền thờ vào năm 70 sau Chúa
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm

Truy cập: Chương 19, Đoạn 1-9
Truy cập: Chương 4, Đoạn 3-8

Cuộc sống Cơ-đốc-nhân từ khi Rô-ma hủy phá Giê-ru-sa-lem cho đến khi Sứ-đồ Giăng qua đời
Eusebius John ở Patmos và Ê-phê-sô

Josephus về sự cao cả của Chúa Giêsu Kitô

http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Truy cập: Chương 17 đến chương 18, Đoạn 1

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Truy cập: Chương 3, Đoạn 3

Sứ đồ Giăng viết 3 lá thư và sách Tin lành Giăng
Truy cập : Chương 20 Đoạn 9-11
Chương 23, Đoạn 1-4
Chương 24, Đoạn 7-14

Mara Bar-Serapion vào Chúa Giêsu là Vua của
người Do Thái
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Truy cập: Đoạn 16th

328. Sách Khải Huyền (Sự mặc khải về tương lai qua các biểu tượng)

Chúa Giê-xu hóa hình trong vinh hiển mang
thông điệp cho môn đồ trong cõi A-si. Hội thánh Ê-phê-sô cần tìm lại tình yêu ban đầu. 7 con dấu mang chiến tranh,
đói kém, chết chóc và hỏa ngục. Môn đồ tử vì đạo. Con người chạy trốn khỏi sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đầy tớ
của Y-sơ-ra-ên đã được đóng dấu. Một nhóm đông người từ mọi dân tộc được cứu. 7 cái kèn mang mưa đá, lửa, máu,
chất độc, sự tối tăm, kẻ hủy diệt và thiên sứ của sự chết. Sự hy sinh tử đạo được hoàn thành. Hai người làm chứng về
Chúa bị giết và sống lại. Thế gian trở thành Vương cuốc của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Một con trẻ được sinh ra
ở trên thiên đàng. Thiên sứ trưởng Mi-chen hạ gục Sa-tan. Một quái vật 7 đầu và 10 sừng đánh đuổi người của Đức
Chúa Trời, hợp sức với một con quái vật khác có sức mạnh phi thường, khiến người sống trên đất phải quy phục con
quái vật đầu tiên và phải mang số 666 để được mua bán. Chúa Giê-xu đứng trên núi Si-ôn với 144,000 người. Trái đất
trong mùa thu hoạch và máu tràn lan từ thùng thạnh nộ của Đức Chúa Trời. 7 cái chén mang đau đớn, huyết, lửa, sự
tối tăm và bệnh tật. Những vì vua trên đất họp lại tại Ha-ma-ghê-đôn và nói rằng “Thôi hết rồi!” Một cơn động đất lớn
xảy ra, lớn đến nỗi từ khi có loài người chưa hề có trận động đất giống như vậy. Ba-by-lôn sụp đổ. Chúa Giê-xu là Lời
của Đức Chúa Trời. Ngài thắng hơn con thú cùng quân đội của nó và Ngài cai trị 1,000 năm bình an trên đất. Sa-tan
thất bại. Chúa ngự trên ngai tòa án trắng và phán xét sự chết. Sa-tan, con thú, sự chết và âm phủ bị quăng xuống Hồ
Lửa là “Sự chết thứ hai”. Chúa ngự giữa con người và không còn nước mắt, bệnh tật và sự chết. Giê-ru-sa-lem mới
ngự trên đất mới. Mọi dân tộc được chữa lành. "A-men. Xin Chúa Giê-xu ngự đến!"
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329. Lá thư thứ 1 của Sứ Đồ Giăng (Chúa là tình yêu) Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, lời sự sống từ Đức Chúa Cha
hiện ra với chúng ta. Chúa là sự sáng. Nhiều kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Hãy thực
tập lòng yêu thương. Chúa là tình yêu.
Sứ đồ Giăng dùng từ “Ngôi Lời” để nói về Chúa Giê-xu trong Khải Huyền ở Khải Huyền 19:11-16, 1 Giăng 1:1-4 và Giăng 1:118, trong những năm 96-98 AD tại Bát-mô và Ê-phê-sô, hay trong Sáng-thế-ký đoạn 1. “Ngôi lời” cũng được sử dụng trong triết
lý ở Ê-phê-sô vào năm 480 BC dưới triều đại Phe-rơ-sơ trong những ngày của Hoàng Hậu Ê-xơ-tê năm 55 AD Phao-lô cũng
từng diễn tả trong triết lý được viết ở Công-vụ 17:16-34 và trong 1 Cô-rinh-tô 1:18-24 và 2 Cô-rinh-tô 4:1-4. Sau đó trong năm 61
AD ông viết về những môn đồ gần thành Ê-phê-sô ở Cô-lô-se đoạn 1:15-23, Ê-phê-sô đoạn 1:3-14/3:4-21 và Hê-bê-rơ đoạn 1.

http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm Truy cập: Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm Truy cập: Chương 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm Truy cập: Chương 2-5

332. Sách tin Lành Giăng (Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời) Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Mọi vật được tạo dựng bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài
người. Ngôi Lời trở thành loài người và ở giữa chúng ta. Chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, sự trọn vẹn của ân
điển và chân lý. Chưa ai nhìn thấy Chúa, nhưng Đấng là con trai độc sanh, Đức Chúa Con và cũng là Đấng gần gũi nhất với
Đức Chúa Cha đã rao giảng Danh của Ngài. Không có ai có thể bước vào Thiên Đàng mà không phải được sanh lại bởi
nước và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy
sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Cha đã giao toàn quyền phán xét cho Đức Chúa Con, để mọi
dân sẽ tôn trọng Danh xưng của Ngài như đã tôn trọng Danh xưng của Đức Chúa Cha. Tất cả nhưng ai xưng nhận tin
cậy nơi Đức Chúa Giê-xu sẽ có dòng sông sự sống tuôn chảy trong họ. Tất cả những gì đã được viết ra để muôn dân
biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si, là Con của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta quyết định tin nhận Ngài chúng
ta sẽ nhận lấy sự sống trong Danh của Ngài.

Pliny the Younger và Hoàng đế La Mã Trajan thảo luận về các Kitô hữu
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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