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« Hãy chuyên tâm cho được đẹp
lòng Đức Chúa Trời như người làm

công không chỗ trách được, lấy lòng
ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ

thật. »
II Tim. 2: 15
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Giữa Cựu Ước Và Tân Ước
Khoảng 400 năm

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Ba-tư (536-332 T.C.)

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Hy-lạp (331-167

T.C.).

Thời kỳ độc lập (167-63 T.C.)

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc La-mã (từ 63 T.C.,

đến thời Đấng Christ)



Đế quốc Ba-tư



Đầu bằng vàng

Ngực và cánh tay bằng bạc

Bụng và vế bằng đồng

Ong chân bằng sắt

Bàn chân bằng sắt và đất sét

Hòn đá ném vào chân pho tượng

Ba-by-lôn

Ba Tư (Mê-đi/Phe-rơ-sơ)

Hi Lạp

La Mã

Au Châu

Sự trở lại của Chúa

Nê-bu-cát-nết-sa Đại đế” Đan. 2



Si-ru Đại Đế hay Xyrut II Đại Đế, Cyrus II hoặc là Cyrus
của Ba Tư 559 TCN – 530 TCN

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Ba-tư (536-332 T.C.)

Những chiến
binh của Đế quốc

Ba Tư cổ đại



Si-ru (538-529 T.C.). Chiến thắng Ba-by-lôn (536 T.C.). Ðưa
Ba-tư lên địa vị đế quốc bá chủ thế giới. Cho phép dân Do-thái
trở về quê hương, để được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.

Cambyses (529-522 T.C.). Người ta tưởng rằng ông là “At-ta-
xét-xe” có chép ở E-xơ-ra 4:7, 11, 23 đã ra lịnh ngưng việc xây
cất Ðền thờ.

Ða-ri-út I (Hystaspes) (521-485 T.C.). Cho phép hoàn thành
Ðền thờ (E-xơ-ra 6). Trứ tác bi văn “Behistun” có danh tiếng.

Xẹt-xe (A-suê-ru) (485-465 T.C.). Nổi tiếng vì đã giao chiến với
người Hy-lạp. Ê-xơ-tê là hoàng hậu của ông. Mạc-đô-chê là
thủ tướng của ông.

At-ta-xét-xe I (Longimanus) (465-425 T.C.). Rất khoan hồng
đối với dân Do-thái. Cho phép Nê-hê-mi, quan tửu chánh của
mình, xây lại thành Giê-ru-sa-lem.



Xẹt-xe II (424)

Ða-ri-út II (Nothius) (423-405)

At-ta-xét-xe II (Mnemon) (405-358)

At-ta-xét-xe III (Ochus) (358-338)

Arses (338-335).

Ða-ri-út III (Codomanus) (335-331). Ông bị Alexandre đại đế
đánh bại năm 331 T.C., tại trận Arbela nổi danh trong lịch sử,
gần vị trí thành Ni-ni-ve. Ðó là lúc Ba-tư sụp đổ và Hy-lạp dấy
lên. Ðế quốc chuyển từ Á-châu qua Âu-châu.



 536 T.C. Xô-rô-ba-bên (Ê-xơ-ra 3:1-13) cùng với 42.360
người Do-thái, 7337 tôi tớ, 200 ca công, 736 con ngựa,
245 con la, 435 con lạc đà, 6720 con lừa và 5400 khí dụng
bằng vàng, bằng bạc đã bị cướp mất ở Giê-ru-sa-lem.

Cylindre de Cyrus proclamant la
restauration du temple,  538 av JC

(British Museum).



 457 T.C. E-xơ-ra với 1754 người nam, 100 ta-lâng
vàng, 750 ta-lâng bạc, kể cả lễ vật của vua. Không nói
có đờn bà, con trẻ cùng đi hay chăng. Hành trình hết 4
tháng.

 444 T.C. Nê-hê-mi, với tư cách trấn thủ và có một đội
quân hậu vệ, đã trở về xây lại thành Giê-ru-sa-lem, có
vách lũy kiên cố, các khoản kinh phí do chánh phủ chịu

Xyrut II Ða-ri-út I At-ta-xét-xe I



Thời kỳ lệ thuộc đế quốc Ba-tư – 536-332 T.C.N
Final Persian emperor : Darius III, ruled 335-332 B.C.



Hình Darius trong khảm Alexandros
Darayavaush/Darius III (khoảng 380-330 TCN)



Vua Alexandros Đại đế thân chinh đánh vua Ba Tư là Darius III.



Đế quốc Hy-lạp



Đế quốc Hy-lạp – 333-323 T.C.N.
Alexandros Đại đế - Alexander the Great



Nhà Ptolemaios, (cũng thường gọi là nhà Lagos)

Ptolemaios II Philadelphos (309 TCN – 246 TCN), là vị quốc
vương thứ hai của Nhà Ptolemaios của Ai Cập cổ đại, trị vì từ
281 TCN đến 246 TCN

Đồng tiền in hình đầu của Ptolemy II Philadelphus, cùng với hoàng hậu Arsinoe II



Bản dịch LXX (La septante) : đây là bản dịch tiếng Hi-lạp của kinh Cựu
Ước, được thực hiện từ 285 đến 246 TC, bởi một nhóm người Do Thái
sang định cư ở Ai Cập và chuyên dùng tiếng Hi-lạp. Và đây là quyễn Kinh
Thánh của tín đồ Cơ-đốc hồi thế kỷ 1.



Codex Vaticanus
Ma-thi-ơ

Codex Alexandrinus
Lu-ca



Codex Sinaiticus

nhà dòng Thánh Catherine trên núi Si-na-i



Antiochos IV Epiphanes (sinh khoảng 215 TCN ; mất 164
TCN) trị vì vương quốc Seleukos từ năm 175 TCN cho
đến khi mất năm 164 TCN



Thời kỳ độc lập

(167-63 T.C.)

Cũng gọi là thời kỳ Macchabées, hoặc Asmonéens, hoặc Hasmonéens

Mattathias, thầy tế lễ

Ông có 5 con trai anh hùng và thiện chiến, là Giu-đa, Giô-na-than, Si-
môn, Giăng và Ê-lê-a-sa. Mattathias qua đời năm 166 T.C).

Chàng chiếm lại được thành Giê-ru-sa-lem (năm 165 T.C.), tẩy sạch Đền
thờ và lại dâng nó cho Đức Chúa Trời.

Giăng Hycranos (135-106 T.C.), con trai Giô-na-than



Hanukka trong tiếng Do Thái có nghĩa là "dâng tặng", đánh
dấu ngày người dân Do Thái giành lại Jerusalem và Ngôi đền
thiêng từ tay vương quốc Seleukos vào năm 168 trước CN.
Lễ hội bắt đầu vào ngày thứ 25 của tháng Kislev, vốn có thể
rơi vào bất kỳ lúc nào giữa tháng 11 đến cuối tháng 12.
Hanukkah còn có tên gọi là Lễ hội Ánh sáng.



Pompey, còn gọi là Pompey Vĩ đại hay Pompey thành
viên Tam Hùng (106-48 TCN) là một nhà lãnh đạo quân sự,
chính trị lỗi lạc của Cộng hòa La Mã

Thời kỳ lệ thuộc đế quốc La-mã

(từ 63 T.C., đến thời Đấng Christ)

Pompey



Hê-rốt Antiba người Y-đu-mê

Hê-rốt Đại Đế (37-3 T.C.)

Hê-rốt Antiba

Hê-rốt Ac-ríp-ba I

Hê-rốt Ac-ríp-ba II



Nhà Hê-rốt là một triều vua gốc ở xứ Ê-đôm, dưới quyền đô hộ của người
La-mã, họ đã được cai trị xứ Giu-đê trước khi Ðấng Christ xuất hiện ít lâu.

Hê-rốt đại vương (37-3 T.C.) đã đoạt được và giữ lấy ngôi bởi những
hành động tàn bạo khôn tả xiết, thậm chí ông đã giết cả vợ và hai con trai.
Ông là người hung ác, quỉ quyệt và vô tình. Chính ông đã giết những con
trẻ ở Bết-lê-hem vì toan hạ sát Ðấng Christ.

Chừng 33 năm sau, con trai ông, là Hê-rốt Antipas, giết Giăng Báp-tít
(Mác 6:14-29), và chế nhạo Ðấng Christ (Lu-ca 23:7-12).

14 năm sau nữa, cháu nội ông, là Hê-rốt Ac-ríp-ba I giết Sứ đồ Gia-cơ
(Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-12).

16 năm nữa, chắt nội ông, là vua Hê-rốt Ac-ríp-ba II, đã xét xử Phao-lô
(Công-vụ các Sứ-đồ 25:13 đến 26:32).



Hê-rốt Đại Đế (37-3 T.C.)

Thành Sê-sa-rê là thành của Hê-rốt

(Công vụ các sứ đồ 12:19,23 ; 25:1-4, 6-13)



Sê-sa-rê



Sê-sa-rê



Đền thờ của Hê-rốt











Đế quốc La-mã



Judea at
Jesus’
Birth
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