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CỰU - ƯỚC  

 

Đường vào các Kho Báu 

 của 

 Sách THI THIÊN 

 

Phần Mở Đầu 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

       

 

Kinh Thánh Viện Việt Nam   

 

 

 

"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."  

2 Tim. 2 : 15 
 

 

Matthieu est l’vangile de / du / des : 
 

Matthieu 

1. 

2. 

3. 

4.                                                                                   41 

 

 

Qui tait Matthieu ? Que savons-nous de sa vie et de son ministre ? 
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Nghiên cứu Sách THI THIÊN   

Vài điểm về lý thuyết  

 

 

I.    Sự quan trọng của thi ca trong Kinh Thánh  

II.   Những đặc điểm của thi ca Hi bá lai (Hê-bơ-rơ)  

III.  Những tác giả của các thi thiên và niên đại sáng tác   

IV. Thứ tự những thi thiên   

V.  Các phân đoạn của sách Thi Thiên (còn gọi là sách Thánh 

Thi)  

VI. Phân loại các thi thiên căn cứ theo nội dung  

VII.Nhạc điệu và nhạc khí dùng trong các thi thiên  

   

   

I. SỰ QUAN TRỌNG của THI CA TRONG KINH THÁNH  

 1. 60% Kinh Cựu Ước được viết dưới dạng thi ca.  

 2. Người ta tìm thấy nhiều khúc thi ca trong kinh Tân Ước.  

 3. Ơ Tân Ước, có 93 trong số 263 lần trích dẫn từ Cựu Ước là có liên hệ đến sách Thi Thiên  
   

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM của THI CA HI BÁ LAI   

1. Người ta tìm thấy vô số những câu thơ tương tác hoặc đối ứng (sự lập lại các ý tưởng) 

trong sách Thi Thiên.  

Sau đây là bốn thể loại thi ca đối ứng thường thấy nhất :  

- Đồng nghĩa : vế thứ nhì của câu thơ nhắc lại ý thơ của vế thứ nhất.  

Thi Thiên 2:3  

  « Chúng ta hãy bẻ ách, tháo cùm của họ khỏi chúng ta. »(Bản dịch mới)  

Thi Thiên 2:4  

Đấng ngự trên cao sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó..  

  

- Đối ngẫu : vế thứ nhì của câu thơ đối nghịch với ý thơ ở vế thứ nhất.  

Thi Thiên 15:4 Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng người kính sợ Chúa. (BDM) 
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Thi Thiên 30:5 Vì sự  giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời…. 

Thi Thiên 30:5 Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. 

 

- Tổng hợp : vế thứ nhì của câu thơ là kết quả của ý thơ ở vế thứ nhất.  

Thi Thiên 27:1  

Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi : Tôi sẽ sợ ai ?  

Thi Thiên 27:2  

Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúngnó đều 

vấp ngã.  

  

- Mở rộng ý thơ : những vế khác trong câu thơ giúp triển khai rộng rãi  cái ý tưởng mà tác 

giả muốn trình bày.  
Thi Thiên 1:1  

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ , chẳng đứng trong đường tội nhân, không 

ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.  

Thi Thiên 29:1-2  

1Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức 

Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài ; 

2Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va !  

  

2. Người ta thấy có rất nhiều thể loại văn phong được dùng trong sách Thi Thiên, song ở 

đây chúng tôi  chỉ  đề cập tới một số  nào thôi để các bạn được biết qua.  

- Phép So Sánh   

Thi Thiên 1:3  Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước….  

Thi Thiên 1:4  Chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi ...  

Thi Thiên 19:5  Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc...  

Thi Thiên 144:4 Loài người giống như hơi thở...  

Thi Thiên 144:4  Đời người như bóng bay qua... 

 

- Phép ẩn dụ (ngầm so sánh)  
Thi Thiên 84:11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên... 

 

- Sự mô tả hay nói theo cách của loài người (nói về Đức Chúa Trời như thể nói về một con 

người)  

Thi Thiên 17:13  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó ! 

 

- Phép nhân cách hoá (đồ vật hay hiện tượng được trình bày như một con người)  
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Thi Thiên 147:15  Lời của Ngài chạy rất mau . 

 

- Phép hoán dụ (lấy một cái riêng lẻ để nói về cái toàn thể)  

Thi Thiên 10:15 Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác. 

 

- Phép thể đôi (2 từ được nối nhau bằng chữ « và » , và diễn tả cùng một ý tưởng duy nhất)  

Thi Thiên 99:3 Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn và đáng sợ của Chúa ! Ngài là thánh !  

Thi Thiên 91.2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng : Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi… ... 

 

- Phép đối ngẫu tréo (những thành phần được cấu tạo một cách đặc biệt của một câu, một 

đoạn hay kể cả của một cuốn sách). Phép đối ngẫu tréo có thể diễn ra dưới những dạng 

khác nhau :  abab, aabb, abba, v..v…  
   

Thi Thiên 139:2-3 (đối ngẫu theo dạng abab)  
2 ý  a : quan sát cử chỉ, điệu bộ : Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, ý b : hiểu biết các ý 

tưởng : Từ xa Chúa hiểu biết  ý tưởng tôi.  

3  ý a : quan sát cử chỉ, điệu bộ :  Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, ý b : hiểu biết các ý 

tưởng : Quen biết các đường lối tôi.  

   

Thi Thiên 143:8-12 ( đối ngẫu theo dạng abab)  

8  ý  a : sự khôn sáng : Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy 

nơi Chúa ; xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa…  

9  ý  b : sự giải cứu :Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch ; tôi chạy nương náu 

mình nơi Ngài.  

10  ý  a : sự khôn sáng :Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi ; 

nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bẳng thẳng.  

11  ý  b :sự giải cứu : Hỡi Đúc Gi6-hô-va, vì  cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống ; nhờ 

sự công bình Ngài, xin hãy rít linh hồn tôi khỏi gian truân , và  12 :  Nhờ sự nhân từ Chúa, xin 

hãy diệt hết kẻ thù  nghịch tôi, và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi ; vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa.  

 

Thi Thiên 145:11-12 (đố ngẫu theo dạng abba)  
11  ý  a :ngôi nước : Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa ; ý  b : quyền năng : thuật lạiquyền 

năng của Chúa ;  

 

12  ý  b : quyền năng :Đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa ;  ý  a : ngôi 

nước : và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài..  
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- Phép lặp lại   

Thi Thiên 29  
1 Thơ của  Đa-vít, con Đức Chúa Trời : Hỡi các con  của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va 

vinh hiển và quyền năng !  

2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài ; hãy mặc trang sức thánh mà thờ 

lạy Đức Giê-hô-va !  

3 Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước, Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét , Chúa ở trên 

các đại dương. (BDM) 

4  Tiếng của CHÚA  hùng mạnh, Tiếng của Chúa  oai nghiêm.(BDM).  

5 Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương, Chúa bẻ gãy các cây bá hương của Li-ban 

(BDM).  

6 Ngài làm cho Li-ban nhảy như con bê, và Si-ri-ôn như bò tót tơ (BDM)..  

7 Tiếng của CHÚA  phát ra ngọn lửa.(BDM).  

8 Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoan, Chúa làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê. 

(BDM) 

9 Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con, làm cho rừng câ trụi lá, nhưng trong đền thờ Ngài mọi 

người đều tung hô : vinh quang thay !(BDM)  

10  CHÚA ngự trị trên nước lụt, CHÚA ngự trị làm vua đời đời.(BDM).  

11  CHÚA ban năng lực cho dân Ngài, CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.  

Thi Thiên 136  

1  HÃY CẢM TẠ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện ; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời !  

 

2 HÃY CẢM TẠ ĐCT của các thần, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời !  

3 HÃY CẢM TẠ Chúa của muôn chúa, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời !  

  

III. NHỮNG TÁC GIẢ của CÁC THI THIÊN và NIÊN ĐẠI SÁNG TÁC    

Gần phân nửa các thi thiên (73) được coi là của Đa-vít. Trong số này, có nhiều bài thơ nói về 

những biến cố xảy ra trong đời ông (13; 18; 23; 32; 34; 51; 52; 57...). Môi-se có viết một bài (90), 

Sa-lô-môn viết hai bài (72, 127) , A-sáp mười hai bài (50, 73-83), con cháu Cô-rê mười một bài 

(42, 44-49, 84-85, 87-88), người Ech-ra-hít viết hai bài (88-89), và có bốn mươi chín bài thi ca do 

các tác giả vô danh sáng tác.  

Những thi thiên lâu đời nhất ra đời từ thế kỷ 15 TC ; phần lớn số thi thiên này được sáng tác 

trong các thế kỷ 11 và 10 TC, và phần còn lại và gần đây nhât được viết vào thế kỷ 6, sau thời 

gian lưu đày . 

Những thánh thi thường xuyên được sử dụng trong các buổi lễ bái gia đình hoặc các buổi lễ thờ 

phượng tại đền thờ,sáng cũng như chiều (3, 4, 5), và vào các ngày lễ hay trong thời gian có 

những cuộc hành hươing đến Giê-ru-sa-lem (120-134). Tất cả các bài thánh thi đều được xướng 

lên, trong số đó có những thi thiên có liên hệ tới cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-su :  78.2, 22.7; 

41.9-10; 69.5; 88.9, 19; 109.2; 142.5, Ps 22.2, 8, 9, 16, 17, 19; 31.6; 41.10; 42.6, 12; 69.5, 22; 

118.22. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su có nhắc lại cho các môn đồ nhớ rằng những gì đã được viết 
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về Ngài « trong Luật Pháp Môi-se, bởi các đáng tiên tri và qua những bài thánh thi, tất cả đều 

phải được ứng nghiệm » (Luc. 24:43). 

 

IV. THỨ TỰ NHỮNG THI THIÊN    

Việc đánh số thứ tự cho những bài thánh thi (hay thi thiên)  trong Bản Kinh Thánh Hi bá lai (Hê-

bơ-rơ) và trong các bản Kinh Thánh  Tin Lành , có phần  khác hơn so với cách kê số thứ tự trong 

bản Kinh Thánh  Hi-lạp (bản dịch của nhóm Bảy Mươi/hay Bảy Mươi Hai) và các bản dịch Kinh 

Thánh  của Công giáo La Mã. Lại nữa, cách kê số thứ tự cho những câu thơ của mỗi bản dịch 

Kinh Thánh cũng tỏ ra khác nhau.   

V. CÁC PHÂN ĐOẠN của SÁCH THI THIÊN  (còn  gọi là SÁCH THÁNH THI)   

Sách Thi Thiên được chia làm năm (05) phân đoạn (hay năm quyển) : (1) các bài thánh thi  1-41, 

(2) các bài thánh thi  42-72, (3) các bài thánh thi  73-89, (4) các bài thánh thi  90-106 và (5) các 

bài thánh thi 106-150 ( có lẽ cũng giống như cách phân chia của bộ Ngũ Kinh). Mỗi thi thiên hay 

thánh thi đều được kết thúc với một lời chúc phước.  

   

VI. PHÂN LOẠI CÁC THI THIÊN CĂN CỨ THEO NỘI DUNG    

   

- Những thánh thi chúc tụng ngợi khen (kêu gọi hãy chúc tụng và ngợi khen CHÚA)  

Thi Thiên 8  

1 Thơ của Đa-vít. Cho thầy nhạc chánh, dùng với đàn « Ghi-tít ». Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa 

chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao ! Sự oai nghi Chúa hiện ra trên 

các từng trời ! 

 

- Những bài thơ nguyện cầu (trình dâng lên Chúa những yêu cầu, ước ao)  

Thi Thiên 5  

1 Lời thơ nguyện cầu của Đa-vít. Cho thầy nhạc chánh dùng với ống sáo (ống quyển….Lạy 

CHÚA, xin lắng nghe lời tôi,Xin chú ý đến  điều.tôi than thở ! (BDM) 

 

- Những thánh thi nói lên lòng tin cậy (gồm các lời khẩn cầu, song phần lớn là những lời thơ ca 

bày tỏ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời)  

Thi Thiên 16  

1 Bản ca của Đa-vít.. Đức Chúa Trời ôi ! Xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu  mình nơi Chúa..  

2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng :Ngài là Chúa tôi ; trừ Ngài ra tôi không có phước gì 

khác !  

   

- Các thánh thi nói về sự khôn sáng (mô tả con đường thánh thiện hay con đường gian ác) 
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Thi Thiên 14  

1 Thơ của Đa-vít. Cho thầy nhạc chánh …Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng : chẳng có Đức Chúa 

Trời ! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc ; chẳng có ai làm điều lành 

-Các thánh thi tiên tri (mô tả về sự hiện đến và sự can thiệp mạnh mẽ của Đức Chúa Trời). 

Thi Thiên 50  

1 Thơ của A-sáp . …Đấng quyền năng, là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, đã phán, và gọi 

thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn..  

2 Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra..  

3  Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đsám lửa cháy thiêu, 

chung quan h Ngài một trận bão dữ dội. 

- Các thánh thi cung đình (nói lên mối quan hệ của vua với Đức Chúa Trời). 

Thi Thiên 21  

1 Thơ của Đa-vít. Cho thầy nhạc chánh…Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui 

mừng ; tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao ! 

 

- Những vần thơ than thở, bi thương (bày tỏ nỗi sầu khổ của một cá nhân hay một nhóm qua sự 

cầu nguyện với Đức Chúa Trời). 

Thi Thiên 3  

1 Thơ của Đa-vít, viết trên đường trốn chạy khỏi con trai mình là Ap-sa-lôn : Đức Giê-hô-va ôi ! 

kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao ! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay !   

Thi Thiên 10  

1 Đức Giê-hô-va ôi ! vì cớ gì Ngài đứng xa, Lúc gian tuân tại sao Ngài ẩn mình đi ?  
  

 
VII. NHẠC ĐIỆU và NHẠC KHÍ DÙNG TRONG CÁC THI THIÊN   

Ngay từ phần dầu của một số những thánh thi, chúng ta đã thấy nói đến nhạc điệu và nhạc khí 

được dùng cho các bài thơ ca, như : « dành cho thầy nhạc chánh », « với các loại đàn cầm, đàn 

sắt, đàn hạc, sáo  quyển ..v…v » Các nhạc điệu và nhạc khí này được dùng để lột  tả ý nghĩa của 

những bài thánh thi. 
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Giáo trình về Sách THI THIÊN   

Nghiên cứu THI THIÊN 1  

Một trường hợp ví dụ (hay một mẫu nghiên cứu) 

 

   
QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU   

1. Đọc kỹ bài thánh thi qua các bản dịch khác nhau.  

2. Xác định loại hình / tính chất của bài thánh thi : chúc tụng ngợi  

khen (tán mỹ ca) , khẩn cầu (nguyện cầu ca) , xin được khôn sáng 

(triết lý ca) , than thở (tán thán ca)..v…v…   

3. Tóm tắt ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn, và trình 

bày bố cục chi tiết của bài thơ : nêu rõ các thánh phần cấu trúc 

của bài thơ (những sự thay đổi về ngôi thứ, các thì  và cách thức sử 

dụng của động từ, các giới từ, liên từ, các từ ngữ tiếp nối v ..v…) 
hoặc các đề tài được triển khai trong bài thơ ( lưu ý sự lặp lại của 

những từ then chốt ).   

4. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên  

hệ tới từng ý tưởng của bài thánh thi. 

 
Thi Thiên  1 : 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội 

nhân, không ngồi chỡ của kẻ nhạo báng,  2  Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, 

và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm !  3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông 

trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo ; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. 4 Kẻ ác chẳng 

như vậy đâu ; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay di.. 5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng 

nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.. 6 Vì Đức Giê-hô-

va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.  
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Chương

1 

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong 

đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;  

2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp 

ấy ngày và đêm.  

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá 

nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.  

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay 

đi.  

5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhơn cũng không 

được vào hội người công bình.  

6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị 

diệt vong. 

 

2.  Xác định loại hình thi ca : thánh thi về sự khôn ngoan (triết lý ca)..  

   

3.  Tóm lược ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn và trình bày bố cục chi tiết của bài thơ . 

   

Theo Chúa là điều có lợi rõ ràng !  

A. Phẩm hạnh và số phận của người chọn con đường đi theo Đức Chúa Trời (c. 1-3).  

1. Người theo Đức Chúa Trời là người quyết định không đi theo con đường của thế gian (c. 1).  

2. Người theo Đức Chúa Trời là người luôn nuôi mình bằng chính Lời Đức Chúa Trời (c. 2).  

3. Người theo Đức Chúa Trời là người có nếp sống vững vàng và sung mãn (c. 3).  

   

B. Tính nết và số phận của những kẻ quyết định không đi theo Đức Chúa Trời (c. 4-6).  

1. Những người không di theo Đức Chúa Trời được gọi là « những kẻ ác » (c. 4a).  

2. Người không theo Đức Chúa Trời là người có nếp sống mỏng manh và trống rỗng, vô nghĩa (c. 

4b).  

3. Người không theo Đức Chúa Trời là người sẽ bị phán xét (c. 5-6).  
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4. Nhận xét, diễn giải và áp dụng những yếu tố then chốt có liên hệ tới từng ý tưởng của bài thánh 

thi.  

Ở đây là nhắc lại phần suy nghĩ chính của bạn và các ý tưởng phụ của bài thơ, dùng chúng làm 

nền tảng cho việc xem xét, giải thích và ứng dụng. Càng đi sâu vào các chi tiết của bài thánh thi, 

bạn sẽ có cơ hội để nhẹ nhàng điều chỉnh phần trình bày về sự suy nghĩ chính của mình, cũng 

như  về các ý tưởng tiềm ẩn  trong bài thơ.  
   

Theo Chúa là điều có lợi rõ ràng !  

A. Phẩm hạnh và số phận của người chọn con đường đi theo Đức Chúa Trời. 

1. Người theo Đức Chúa Trời là người quyết định không đi theo con đường của thế gian (c. 1).  

a. Nhận xét : Sử dụng từ "phước cho" (trong tiếng Hê-bơ-rơ, là ‘esher)  là nói lên cái ý rằng 

Đức Chúa Trời luôn mong muốn mọi người được hạnh phúc. Từ này xuất hiện 25 lần trong 

sách Thi Thiên ( Thi Thiên  1:1, 2:12, 32:1, 32:2, 33:12, 34:8, 40:4, 41:1, v…v…). Ưng dụng 

thực tế : Hết thảy mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, song có bao nhiêu người thực sự hiểu 

được rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng mong muốn và có thể mang lại cho họ niềm hạnh 

phúc ấy ? 

b. Nhận xét : Đức Chúa Trời dạy cho biết con đường phải tránh xa, nếu như muốn có thể tìm 

được phước hạnh.. Ưng dụng : Hạnh phước chủ yếu tùy thuộc vào việc chúng ta quyết định 

không mù quáng chạy theo con đường và các nếp sống của thế gian ngày nay, song biết đi 

trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. 

c. Nhận xét : Các giai đoạn trên con đường được mô tả trong câu 1, nói lên tiến trình hướng 

về điều ác : bước đi, dừng lại, ngồi xuống. Ưng dụng : Nếu bạn chọn con đường ác, thì luôn 

luôn Bạn sẽ dấn sâu hơn vào điều ác, và do đó càng lúc càng thêm khốn khổ..  

   

2. Người theo Đức Chúa Trời là người luôn nuôi mình bằng chính Lời Đức Chúa Trời (c. 2).  

a.  Nhận xét : Từ ngữ « luật pháp Đức Chúa Trời » (c. 2) không những chỉ về mười điều răn, 

mà còn nói đến năm cuốn sách đầu của Kinh Thánh  (tức bộ Ngũ Kinh). Những cuốn sách 

này không chỉ gồm có những giới răn hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời, mà còn có sự mặc 

khải về sự uy nghi cao cả, quyền năng và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trong suốt dòng 

lịch sử. 

b. Nhận xét : Người quyết định theo Chúa luôn cảm thấy « vui thỏa » trong Lời Đức Chúa 

Trời.  Ưng dụng : Sau khi đã quyết định rời bỏ con đường tội lỗi, thì một tình yêu như thế 

đối với Lời Đức Chúa Trời sẽ không ngừng lớn mạnh trong lòng chúng ta qua hành động vùa 

giúp của Đức Chúa Thánh Linh.(c.1). 

c. Nhận xét : Suy gẫm Lời Chúa có nghĩa là đưa Lời Chúa vào lòng (theo nghĩa đen là cất 

cao giọng nhắc lại Lời Chúa) cho đến khi chúng ta được thấm nhuần trong Lời Chúa và được 

Lời Chúa giúp chuyển hoá sâu xa nếp sống của mình. Ưng dụng : Ngày hôm nay thấy có ít 

tín đồ chịu khó suy gẫm Lời Chúa vì nhịp sóng thời hiện đại càng lúc càng tỏ ra phóng túng 
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với biết bao dục vọng vô độ vô lượng..Điều này giải thích được phần nào về sự hời hợt, nông 

cạn của đời sống thuộc linh chúng ta. 

d. Nhận xét : Từ ngữ "ngày và đêm" (lối nói ngoa dụ, phóng đại, cường điệu) có nghĩa là vào 

những thời khắc khác nhau của ban ngày ha ban đêm. Ưng dụng : Dành một thời khắc nhất 

dịnh nào đó trong ngày để tĩnh tâm cầu nguyện và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, đây là điều 

đáng khen. Tuy nhiên, Chúa mời gọi chúng ta hãy tìm đến với Ngài, không chỉ một lần trong 

ngày, mà phải hơn một lần, trải suốt các thời khắc ban ngày cũng như ban đêm.  

   

3. Người theo Đức Chúa Trời là người có nếp sống vững vàng và sung mãn (c. 3).  

a. Nhận xét : Người theo Đức Chúa Trời được ví sánh như một cái cây (1) được trồng ( trái 

với loài cây hoang dã, một cây được trồng là loại cây được người trồng ra công chăm sóc chu 

đáo –tưới tiêu, vô phân bón, v..v…), (2) gần dòng nước ( nhờ vậy, nhu cầu về nước luôn 

được thỏa mãn ), (3) sanh bông trái theo thì tiết ( sinh sản, phát triển và trở nên hữu ích cho 

những người khác) và (4) lá nó cũng chẳng tàn héo ( kinh nghiệm một sức sống miên cửu). 

Ưng dụng : Người theo Đức Chúa Trời (1) luôn được Chúa quan tâm chăm sóc, (2) luôn 

được tươi mới bởi sự hiện diện của Ngài , (3) đơm hoa kết trái và trở nên  hữu ích cho tha 

nhân và (4) luôn duy trì được sức sống sung mãn , ngay cả giữa hồi hạn nắng. 

b. Nhận xét : Câu mang ý tổng hợp "mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng" (1) được viết 

theo lối khuếch đại hay mở rộng, (2) cần phải diễn giải trong bối cảnh của một cuộc sống và 

của những công trình, dự tính dâng lên Đức Chúa Trời và (3) được hiểu dưới ánh sáng thần 

học của Cựu Ước, ở đó, sự ban phước của Đức Chúa Trời thường thể hiện qua những ân sũng 

như :sức khỏe dồi dào, gia đình đông đúc, và thịnh vượng, giàu có. Ưng dụng : Người quyết 

định đi theo Đức Chúa Trời là người vui mừng được Chúa đón nhận, và vì đó có thể nương 

cậy nơi Ngài trpng mọi sự.   

B. Tính nết và số phận của những kẻ quyết định không đi theo Đức Chúa Trời (c. 4-6).  

1. Những người không theo Đức Chúa Trời được gọi là"những kẻ ác" (c. 4a).  

Nhận xét : Từ thuật « kẻ ác » (« racha’ », trong tiếng Hê-bơ-rơ) không đồng nghĩa với từ ngữ 

tiếng Pháp ‘méchant’ (‘kẻ ac’). "Trong pháp ngữ, từ ‘méchant’ (kẻ ác) chỉ về một kẻ cố tình công 

khai làm điều xấu xa. Từ này đồng nghĩa với từ hung dữ, thô bạo, gian xảo, quỷ quyệt, và tương 

phản với các điều như : tốt lành, mềm mại, nhân từ, nhân ái.  Từ ngữ Hi bá lai racha’, được dịch 

sang tiếng Pháp là ‘méchant’ (kẻ gian ác), không nhất thiết mang những ý nghĩa xấu xa như trên, 

mà thường chỉ là phản nghĩa của từ ‘người công chính’, tức người sống theo thánh ý Đức Chúa 

Trời ; đây cũng là lối nói đối ngẫu song song đặc trưng của ngôn ngữ Hi bá lai" (Tân Tự điển 

Thánh kinh, do Nhà Xuất bản Emmaus ấn hành). Ưng dụng : Có thể có người sống rất tươm tất, 

qui củ, mực thước, song vẫn phải bị đoán phạt vì tỏ ra thờ ơ đối với Đức Chúa Trời và các giới 

răn của Ngài. 

2. Người không theo Đức Chúa Trời là người có nếp sống mỏng manh và trống rỗng, vô nghĩa (c. 

4b).  

Nhận xét : Người không theo Đức Chúa Trời được ví sánh như rơm rác gió thổi bay đi. Rơm rác 

là thứ không có sự sống, trống rỗng và nhẹ hều. Ưng dụng : Không thể có sự sống của Đức Chúa 
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Trời trong người không theo Ngài ; đời sống kẻ ấy thật mỏng manh, trống rỗng,  và thoáng chốc 

không còn nữa…  

3. Người không theo Đức Chúa Trời sẽ bị phán xét (c. 5-6).  

a. Nhận xét : Cho dù người ta có nói thế nào, thì rồi phải đến một lúc để Đức Chúa Trời phán 

xét thế gian. Ưng dụng : Thông báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời phải được chúng ta 

coi như một lời kêu gọi để chúng ta sớm tìm đường phục hòa với Ngài. 

b. Nhận xét và Ưng dụng : Trong ngày phán xét, người không theo Đức Chúa Trời sẽ bị 

đuổi ra khỏi hội người công bình (tức hội của những kẻ quyết định đi theo Chúa và nhờ đó đã 

trở nên  những kẻ yêu dấu của Ngài ). 

c. Nhận xét và Ưng dụng : Ở đây, mô tả sự được cứu rỗi như  là được Đức Chúa Trời biết 

đến, còn bị hư mất là vì không được Đức Chúa Trời biết đến. Khái niệm ấy cũng được nhắc  

lại trong Tân Ước (Mat. 7.23; 25.12, Giăng 10.14; 10.27, 2 Tim.2.19).  
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Giáo trình về Sách THI THIÊN  

Nghiên cứu THI THIÊN  2 

 

   
QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU  

 

Vật dụng/Tài liệu cần thiết : Một tài liệu tốt về nghiên cứu và bình 

giải Thánh kinh, và một cuốn Thánh Kinh Phù Dẫn   

(Xem lại bài nghiên cứu Thi Thiên Ch. 1 để có mẫu nghiên cứu 

điển hình giúp bạn tiến hành tốt các bài nghiên cứu kế tiếp.)  

1. Đọc kỹ chương thánh thi nghiên cứu qua các bản dịch khác 

nhau.  

2. Xác định loại hình / tính chất của bài thánh thi : chúc tụng ngợi  

khen (tán mỹ ca), khẩn cầu (nguyện cầu ca), xin được khôn sáng 

(triết lý ca), than thở (tán thán ca)..v…v…   

3. Tóm tắt ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn, và trình 

bày  bố cục chi tiết của bài thơ : nêu rõ các thánh phần cấu trúc 

của bài thơ (những sự thay đổi về ngôi thứ, các thì  và cách thức sử 

dụng của động từ, các giới từ, liên từ, các từ ngữ tiếp nối v ...v…) 

hoặc các đề tài được triển khai trong bài thơ (lưu ý sự lặp lại của 

những từ then chốt).   

4. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên  

hệ tới từng ý tưởng của bài thánh thi.  
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Giáo trình về Sách THI THIÊN  

Nghiên cứu THI THIÊN 16   

Một trường hợp ví dụ (hay một mẫu nghiên cứu) 

 

   
QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU   

1. Đọc kỹ chương thánh thi nghiên cứu qua các bản dịch khác 

nhau.  

2. Xác định loại hình / tính chất của bài thánh thi : chúc tụng ngợi  

khen (tán mỹ ca) , khẩn cầu (nguyện cầu ca) , xin được khôn sáng 

(triết lý ca) , than thở (tán thán ca)..v…v…   

3. Tóm tắt ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn, và trình 

bày bố cục chi tiết của bài thơ : nêu rõ các thánh phần cấu trúc 

của bài thơ (những sự thay đổi về ngôi thứ, các thì  và cách thức sử 

dụng của động từ, các giới từ, liên từ, các từ ngữ tiếp nối v…v…) 

hoặc các đề tài được triển khai trong bài thơ ( lưu ý sự lặp lại của 

những từ then chốt ).   

4. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên  

hệ tới từng ý tưởng của bài thánh thi. 

 

Thi Thiên 16 (Thơ của Đa-vít) 1  Đức Chúa Trời ôi ! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình 

nơi Chúa. 2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng : Ngài là Chúa tôi ; trừ Ngài ra tôi không có 

phước gì khác. 3 Tôi lấy làm thích mọi đàng các người thánh trên đất, và những bực cao trọng. 

4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên ; Tôi sẽ không dâng lễ 

quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. 5 Đức Giê-hô-va là 

phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi : Ngài gìn giữ phần sản tôi. 6 Tôi may được phần cơ nghiệp 

ở trong ; phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. 7 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên 

bảo tôi ; ban đem lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. 8 Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi 

chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. 9  Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng 

rỡ ; xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. 10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Am phủ, cũng không 

để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. 11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống ; Trước 

mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.  
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Chương 

16 

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.  

2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi 

không có phước gì khác.  

3 Tôi lấy làm thích mọi đàng Các người thánh trên đất, và những bực cao 

trọng.  

4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi 

sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên 

chúng nó trên môi tôi.  

5 Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần 

sản tôi.  

6 Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ 

nghiệp đẹp đẽ.  

7 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi 

cũng dạy dỗ tôi.  

8 Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng 

động, vì Ngài ở bên hữu tôi.  

9 Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ 

yên ổn;  

10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người 

thánh Chúa thấy sự hư nát.  

11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự 

khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. 

 

2. Xác định loại hình của bài thánh thi : thánh thi bày tỏ lòng tin cậy .  

   

3. Tóm tắt ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn, và trình bày bố cục chi tiết của bài thơ. :  

ĐCT ban phước dồi dào cho kẻ dâng mình trọn vẹn cho Ngài !  

A. Bốn cách thể hiện sự dâng mình cho Đức Chúa Trời :  

1. Tìm nơi trú ẩn trong Đức Chúa Trời.  

1 Như lời thơ của Đa-vít : Đức Giê-hô-va ôi ! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nôi 

Chúa.   
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2. Xem Chúa là đối tượng tìm kiếm chính trong đời sống của mình.  

2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng :Ngài là Chúa tôi ; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì 

khác ! 

3. Đặc biệt yêu quí những kẻ thuôc về Ngài. 

3 Tôi lấy làm thích mọi đàng các người thánh trên đất, và những bực cao trọng. 

4. Không thờ lạy bất cứ một thần nào khác.  

4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên : Tôi sẽ không dâng lễ 

quán bằng huyết của chúng nó , cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.  

   

B. Các phước lành từ Đức Chúa Trời :  

1. Một tương lai tươi sáng   

5  Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi : Ngài gìn giữ phần sản tôi.  

6 Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành ; phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.  

2. Những lời khuyên bảo khôn ngoan  

7 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi ; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.  

3. Sự bảo hộ   

9 Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn ;  

10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Am phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự 

hư nát.  

4. Sự dư dật  

11 Chúa sẽchỉ cho tôi biết con đường sự sống ; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu 

Chúa có điều vui sướng vô cùng. 

   

   

4. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên hệ tới từng ý tưởng của 

bài thánh thi. 

Đức Chúa Trời luôn ban phước dồi dào trên kẻ dâng mình trọn vẹn cho Ngài !  

A. Thế nào gọi là dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời ? (c.1-4).  

1. Nương cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của đời sống (c. 1).  

a. Nhận xét : Tìm nơi trú ần trong Đức Chúa Trời có nghĩa là tìm sự chở che của Ngài. Trong 

một bối cảnh đầy dẫy sự thù nghịch hầu như kéo dài triền miên, Đa-vít đã khám phá ra được một 

chân lý tuyêt vời, đó là : chính Đức Chúa Trời là thành lũy vững chắc và nơi trú ẫn an toàn cho 

cuộc đời của ông. Đầu tiên, ông có bổn phận chăn giữ bầy chiên thoát khỏi nanh vuốt của các loài 

hổ báo, sư tử (1 Sam.17.33-37). Kế đó, ông có dịp đương đầu với tướng Gô-li-át khổng lồ (1 

Sam.17.40-51). Ông cũng bị vua Sau-lơ săn đuổi ráo riết suốt gần 12 năm liền, và có hơn chín lần 

suýt phải bỏ mạng (1 Sam.18.8-11, 25; 19.1-2, 8-17, 18-24, v...v…). Rồi trong vài năm sau đó, 

ông lại rơi vào cuộc nội chiến chống lại ông, được phát động bởi Ap-ne, viên  tướng thống lĩnh  
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binh đoàn của vua Sau-lơ, cùng với Ích-bô-sết, con trai trưởng của Sau-lơ   (2 Sam. 2.8-5.5). 

Thêm vào đó, ông cũng phải tổ chức chiến đấu chống lại những quốc gia thù địch bao quanh dân 

sự Y-sơ-ra-ên, như : quân Phi-li-tin, Sy-ri, Am-môn , Mô-áp và quân A-ma-léc. Đa-vít đã sáng 

tác nhiều bài thơ trong thời gian phải đương đầu với quân thù và những khi sự sống còn của bản 

thân bị đe dọa nặng nề, như chỉ mành treo chuông.                

Ưng dung : Có lẽ chúng ta không bị một kẻ thù như  Sau-lơ luôn bám riết để sát hại chúng ta, 

song dầu sao chúng ta vẫn đang ở trong một trận chiến thuộc linh khốc liệt. Chúng ta cần nương 

náu mình nơi Chúa để tránh thoát sự tấn công của những kẻ thù địch với Tin Lành, của những 

điều ác vây quanh chúng ta, của ma quỷ –là kẻ thù chung của chúng ta- và của những sự khờ dại, 

lầm lạc quá nhiều của chính riêng mình.  

b. Nhận xét : Tìm nơi trú ẩn trong Đức Chúa Trời là biểu lộ cái ước muốn được lệ thuộc và 

nương tựa vào Ngài, đây là những thái độ có giá trị lớn  dưới mắt Đức Chúa Trời. Ưng dụng : 

Nương dựa vào Đức Chúa Trời là phương cách tốt nhất để làm Ngài vui lòng và đồng thời giúp ta 

kinh nghiệm được sự tự do đích thực.. 

2. Xem Chúa là đối tượng tìm kiếm chính trong đời sống của mình (c.2). 

Nhận xét : Từ ngữ "Chúa (Adonay)" có nghĩa là ‘thầy’. Ưng dụng :  Tôn xưng Đức Chúa Trời là 

Chúa của cuộc đời mình là một cách thưa với Ngài rằng chúng ta quyết định đầu phục Ngài và 

xin vâng theo ý chỉ của Ngài, dù đó có là ý chỉ thế nào..  

 

b. Nhận xét :  Từ ngữ  " điều tốt nhất hay lớn nhất của tôi(towb)" có nghĩa là nguồn hạnh phúc 

của tôi  Ưng dụng : Tôn xưng Đức Chúa Trời là nguồn hạnh phúc của đời mình  là một cách 

thưa với Đức Chúa Trời rằng trong suốt cuộc đời này, ngoài Ngài ra, chúng ta không thể có 

nguồn phước hạnh nào khác ; Ngài là tất cả của chúng ta.  

   

3. Đặc biệt yêu quí những kẻ thuôc về Ngài (c. 3).  

Nhận xét : Đa-vít bày tỏ lòng quí mến đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời trên khắp 

xứ Y-sơ-ra-ên. Ưng dụng : Yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến những kẻ yêu mến Đức Chúa 

Trời, là hai mặt của chiếc huy chương (1 Giăng 4.20-21). Nếu thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, 

ắt chúng ta cũng phải thể hiện được tình cảm thương mến đặc biệt dành cho những kẻ đã kết hợp 

gắn bó với Ngài.    

4. Không thờ lạy bất cứ một thần nào khác (c. 4).  

a. Nhận xét : Các động từ "tăng thêm" (Người ta thờ lạy thêm nhiều thần tượng) và "chạy theo " 

(Người ta chạy theo các thần ngoại bang) cho thấy tới mức độ nào mà dân sự đã không còn gắn 

bó với Chúa nữa. Sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời thật là hời hợt, và kinh nghiệm của họ về 

niềm tin rất hạn chế. Tính từ "thuộc về dân ngoại" ("những thần ngoại bang") giúp củng cố hay 

xác định cho ý niệm này. Chúa đã làm biết bao điều tốt lành cho dân sự Ngài, trong khi các thần 

ngoại bang chẳng làm được trò trống hoặc tích sự gì cho họ cả. Ưng dụng : Không hơn gì dân Y-

sơ-ra-ên ngày xưa, tín đồ ngày nay cũng lắm lúc chẳng gắn bó, kết hợp chặt chẽ với Đức Chúa 

Trời. Thực thế, nếu Đức Chúa Trời không đáp ứng ngay yêu cầu của họ hoặc không can thiệp 

theo những ước muốn thấp hèn của họ, thì họ có thể tức khắc quay lưng bỏ đi để tím kiếm sự tiếp  

cứu từ nơi khác.  
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b. Nhận xét : Phần hai câu 4 nêu lên một sự đối nghịch giữa nếp sống của Đa-vít và nếp sống 

của một số người trong dân sự Y-sơ-ra-ên. Với lời phát biểu "Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng 

huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi", Đa-vít tái xác mối quyết tâm 

không chạy theo trào lưu thờ lạy tượng hình khá phổ biến trong thời đại của ông ta, mà chỉ tận 

trung gắn bó, kết hợp với Đức Chúa Trời. Đa-vít không những chẳng tham dự bất cứ cuộc tế lễ 

nào dành cho các thần khác ("Tôi sẽ không dâng lễ quán bàng huyết của chúng nó ") , mà còn 

cẩn thận giữ mình không đề cập tới bất cứ kẻ nào trong họ, dù với bất kỳ lý do nào :   "…cũng 

không xưng tên chúng nó trên môi tôi" (Th.,kh. Thi.23.1).  

Ưng dụng : Vì lẽ con người vốn thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời và lòng người vốn đầy dẫy sự 

hoài nghi, cho nên việc liên kết gắn bó với Đức Chúa Trời bao giờ cũng là vấn đề trọng tâm của 

cuộc chiến thuộc linh.     

B. Đức Chúa Trời luôn ban phước dồi dào trên kẻ dâng mình trọn vẹn cho Ngài (c. 5-11).  

1. Một tương lai tươi sáng   

Nhận xét : Những từ ngữ như  "dự phần", "cái chén (coupe)", "phần sản (part)", "di sản" và "cơ 

nghiệp sở hữu" … đã xác chứng về một tương lai tươi sáng mà Chúa sắm sẵn cho hết thảy những 

kẻ quyết đem lòng tin cậy và nương dựa nơi Ngài.  

 

Ưng dụng : Kẻ nào một lòng gắn bó với Ngài, sẽ chẳng bao giờ bị thua thiệt đâu. Người đó có 

thể kinh qua lắm nỗi gian truân thử thách, lắm hồi sầu não rối ren, song đến chung cuộc vẫn 

hưởng được biết bao nhiêu là phước lành vô giá vô lượng từ Đức Chúa Trời ban. Chính Chúa là 

Đấng đảm bảo hứa ban cơ nghiệp lớn lao đầy vinh hiển ấy cho tất cả những ai quyết một lòng tin 

theo Ngài.  

   

2. Những lời khuyên bảo khôn ngoan   

Nhận xét : Trong bài thơ này, Đa-vít mô tả Đức Chúa Trời như  là « Đấng khuyên dạy của 

mình » (Th.kh.s. 9 :5). Là một người đi chinh chiến, nhà thơ và là dõng sĩ Đa-vít hiểu  rõ hơn ai 

hết về tầm quan trọng thiết yếu của việc phải có những quân sư  tài giõi bên cạnh mình. Tuy 

nhiên, Đa-vít còn nhận thức được rằng, về sự khôn ngoan, thông sáng, Đức Chúa Trời của ông 

bao giờ vượt trội hơn hết thảy mọi quân sư, cố vấn của trần gian này kết hợp lại. Ngay cả trong 

sự tĩnh mịch giữa đêm trường, Chúa cũng thỏ thẻ phán dạy nơi lòng ông : Thi Thiên 16 :7 :Tôi sẽ 

ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên  bảo tôi, và ngay cả trong đêm cũng soi sáng cho tư 

duy của tôi (theo bản dịch Bible du Semeur –Kinh Thánh của Người Gieo Giống).                 

 Ưng dụng : Nào ai có thể khuyên dạy chúng ta hơn là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Tri am hiểu 

tận tường mọi sự ? Không có lãnh vực nào thoát ra ngoài tầm hiểu biết của Ngài. Tại sao chúng 

ta không coi Ngài là vị tư vấn đac biệt của chúng ta ? Dù rằng Đức Chúa Trời không đáp lời 

chúng ta qua các phương tiện thính thị thông thường, song Ngài vẫn có muôn ngàn vạn cách để 

chuyển đến chúng ta sự hiểu biết và khôn sáng của Ngài (Gia-cơ 1 5). Thế mà chua xót thay, 

thường chỉ khi nào quá thất vọng chán chường với những quân sư quạt mo trần gian, đến lúc bấy 

giờ chúng ta mới chịu quay sang cầu vấn Đức Chúa Trời…để tìm sự khuyên bảo khôn ngoan...  
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3. Sự bảo hộ   

Nhận xét : Đa-vit cảm nghiệm được "sự vui mừng" "hân hoan" và "an toàn" (c. 9) vì ông biết 

chắc Đức Chúa Trời luôn bảo vệ mạng sống của ông trước những sự tấn công vây hãm của quân 

thù    (c.10). Câu 10 có được nhắc lại trong sách Công vụ Các Sứ đồ như một lời tiên tri về sự 

sống lại của Chúa Cứu Thế Gioê-su (Công vụ. 2 :27, 31; 13:34-37). Vì Ngài là Chúa của Sự 

Sống, nên đương nhiên sự chết không thể cầm hãm được Ngài. Ưng dụng : Sự bảo hộ của ĐCT 

hẳn nhiên cũng đem lại cho chúng ta sự vui mừng và an toàn. Kẻ thù của linh hồn chúng ta đều 

thuộc những dạng có tầm cỡ : đó chính là sự rồ dại của bản thân mình, là những ảnh hưởng tác 

hại xấu xa của thế gian, là những cuộc tấn công lắm mưu nhiều mẹo của ma quỉ, là sự căm hận 

của những kẻ ganh ghét, gièm pha Tin Lành. Đức Chúa Trời có đầy đủ uy lực cần thiết để bảo vệ 

chúng ta trong mọi tình huống và ban cho chúng ta sự bình an ngay giữa chốn trận tiền. Đôi khi, 

Ngài cho phép thân xác chúng ta bị tổn thương, như trong trường hợp của Ê-tiên (Công Vụ. 7:54-

60), song Ngài luôn che chở, bảo vệ con người bên trong của chúng ta.   

4. Sự dư dật  

Nhận xét : Các từ ngữ "những con đường sự sống", "những nỗi hoan lạc" et "những niềm vui 

sướng " nói lên sự dư dật của những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho kẻ thuộc về Ngài. 

Các cụm từ "trước mặt Ngài" và "tại bên hữu Ngài" cho chúng ta thấy rằng chính qua mối quan 

hệ thân tình mật thiết với Ngài, mà những phước lành lớn lao kia đã được đổ xuống trên những 

kẻ tin kính Ngài. Ưng dụng : Thật là buồn khi thấy có nhiều người nam và nữ cố tìm hạnh phúc 

bên ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng còn buồn hơn nữa khi thấy có những tín đồ từng hiểu biết về 

ĐCT, từng nếm trải sự nhân từ của Ngài, bây giờ lại chạy tìm sự thỏa vui ở những nơi khác. 

Trong khi đó, Chúa Cứu Thế Giê-su chính là Đấng ban ơn dư dật cho bất cứ ai lấy đức tin đến 

gần Ngài (Giăng 7:37-39; 10:10).  
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Giáo trình về Sách THI THIÊN   

Nghiên cứu THI THIÊN 25   

Một trường hợp ví dụ (hay một mẫu nghiên cứu) 

 

 

 

   
           QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU   

1. Đọc kỹ chương thánh thi nghiên cứu qua các bản dịch khác 

nhau.  

2. Xác định loại hình / tính chất của bài thánh thi : chúc tụng ngợi  

khen (tán mỹ ca) , khẩn cầu (nguyện cầu ca) , xin được khôn sáng 

(triết lý ca) , than thở (tán thán ca)…v…v…   

3. Tóm tắt ý chính của bài thơ trong một câu ngắn gọn, và trình 

bày bố cục chi tiết của bài thơ : nêu rõ các thánh phần cấu trúc 

của bài thơ (những sự thay đổi về ngôi thứ, các thì  và cách thức sử 

dụng của động từ, các giới từ, liên từ, các từ ngữ tiếp nối v...v…) 

hoặc các đề tài được triển khai trong bài thơ ( lưu ý sự lặp lại của 

những từ then chốt ).   

4. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên  

hệ tới từng ý tưởng của bài thánh thi. 

 
Thi Thiên 25 – Thơ của Đa-vít  

Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài.  2 Đức Chúa Trời tôi ôi!  tôi để lòng tin cậy 

nơi Ngài ; nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi! 3 Thật, chẳng ai 

trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn ; Còn những kẻ làm gian trá vô cớ , chúng nó sẽ bị hổ thẹn.  

4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.  

5  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu 

rổi tôi, hằng ngày tôi trông đợi Ngài. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và 

sự nhân từ của Ngài ; vì hai điều ấy hằng có từ xưa.  7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang 

thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi ; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương 

xót và lòng nhân từ của Ngài ! 8 Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bơi cớ ấy Ngài sẽ chỉ 

dạy con đường cho kẻ có tội.  9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường 

Ngài cho kẻ nhu mì.  10 Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào 

giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài.  11 Đức Giê-hô-va ôi ! Nhân danh Ngài, xin hãy tha 

tội ác tôi, vì nó trọng.  12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va ? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy 
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con đường mình phải chọn. 13 Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ 

được đất làm sản nghiệp. 14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho 

người ấy biết giao ước của Ngài.  15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va ; vì Ngài sẽ 

xở chân tôi ra khỏi lưới. 16 Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình 

và khốn  khổ..  17 Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều ; xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn.  

18 Khá xem xét sự khốn khổ và cực nhọc tôi, và tha các tội lỗi tôi.  19 Hãy xem xét kẻ thù 

nghịch tôi , vì chúng nó nhiều ; chúng nó ghét tôi cách hung bạo.  20 Xin Chúa hãy giữ linh 

hồn tôi, và giải cứu tôi ; Chớ để tôi bị hổ thẹn, vì tôi nương náu mình nơi Chúa ! 21 Nguyện 

sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trông đợi Chúa !  

   

   

Chương 

25 

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài.  

2 Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi để lòng tin cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ bị hổ 

thẹn, Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi.  

3 Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; Còn những kẻ làm gian trá 

vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn.  

4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các 

nẻo đàng Ngài.  

5 Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa 

Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.  

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhơn từ của Ngài; 

Vì hai điều ấy hằng có từ xưa.  

7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi 

Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhơn từ 

của Ngài.  

8 Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con 

đường cho kẻ có tội.  

9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho người 

nhu mì.  

10 Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhơn từ và chơn thật. Cho kẻ nào giữ 

gìn giao ước và chứng cớ của Ngài.  

11 Đức Giê-hô-va ôi! Nhơn danh Ngài, Xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng.  

12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con 

đường mình phải chọn.  

13 Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an. Và con cháu người sẽ được đất làm 
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sản nghiệp.  

14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết 

giao ước của Ngài.  

15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va; Vì Ngài sẽ xở chơn tôi ra khỏi 

lưới.  

16 Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi một mình và khốn 

khổ.  

17 Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều; Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn.  

18 Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi, Và tha các tội lỗi tôi.  

19 Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều; Chúng nó ghét tôi cách 

hung bạo.  

20 Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi; Chớ để tôi bị hổ thẹn, Vì tôi 

nương náu mình nơi Chúa.  

21 Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, Vì tôi trông đợi Chúa.  

22 Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi hết thảy sự gian truân 

người. 

 

2. Xác định loại hình bài thánh thi : nguyện cầu ca.  

3. Tìm đặt nhan đề và xây dựng bố cục chi tiết cho bài thơ.  

Hướng linh hồn mình về Đức Chúa Trời là bí quyết để hưởng được những phước hạnh lớn 

lao nhất (c. 1).  

A. Đức Chúa Trời đem lại hi vọng cho hét thảy những kẻ hướng lòng về Ngài (c. 2-5).  
 

B. Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho tất cả những ai hướng lòng về Ngài (c. 6-11).  
 

C. Đức Chúa Trời chỉ dạy và ban sự thông sáng cho bất cứ ai để linh hồn mình hướng 

về Ngài (c.12-14). 

D. Đức Chúa Trời giải cứu mọi kẻ có lòng hướng về Ngài (c.15-22).  
   

4. Nhận xét, diễn giải,và ứng dụng những yếu tố chìa khóa có liên hệ tới từng ý tưởng của bài 

thánh thi.  

Phần mở đầu : Hướng linh hồn hay hướng lòng về Chúa (ngưỡng vọng và tin cậy Chúa) là 

bí quyết để đạt được những phước lành lớn lao nhất (c. 1).  
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A. Đức Chúa Trời đem lại hi vọng cho hét thảy những kẻ hướng lòng về Ngài (c. 2-5). 

a. Nhận xét : Đa-vít quyết định chỉ đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà thôi. “Đức Chúa Trời 

tôi ôi ! tôi để lòng tin cậy nơi Ngài" ( c. 2a), câu này nói lên những gì nhà thơ mong ước Chúa 

làm cho mình . "…Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn ; Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi" (c.2b) 

…tái xác niềm tin của ông rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ vùa giúp ông. Cũng trong tinh thần 

và niềm tin ấy, nhà thơ viết tiếp :"Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn ; còn những kẻ 

làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn" ( c. 3).  

b. Nhận xét : Vì biết rằng Chúa luôn vùa giúp mình "Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi 

, hằng ngày tôi trông đợi Ngài ( c. 5b), cho nên Đa-vít quyết tâm phục sự Ngài một cách tích cực 

hơn nữa, như  được thể hiện rõ nét qua các ý thơ sau :"…xin cho tôi biết các đường lối Ngài", 

"…xin dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài", "…xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài" và "…dạy dỗ tôi 

" ( c. 4-5a).  

Ưng dụng : Không có hi vọng, thì đương nhiên  là cái động cơ hay lý do để chúng ta chiến thắng 

và mang kết quả về cho Đức Chúa Trời cũng sẽ phải tàn tắt thôi. Hi vọng chính là sự đảm bảo 

rằng Đức Chúa Trời sẽ can thiệp để vùa giúp chúng ta và làm cho tình hình sự việc trở nên sáng 

sủa, tốt đẹp hơn. Hi vọng còn là sự đảm bảo rằng một cuộc sống tuyệt vời nơi trời cao đang dành 

sẵn cho chúng ta, vượt quá mọi dự tính và mơ ước của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói :"Còn 

sống, là còn hi vọng". Tuy nhiên, có một câu phương ngôn khác quan trọng hơn nhiều, vì nó phát 

xuất từ nguồn cảm hứng KT : "Còn hi vọng, là còn sống!" Môt khi chúng ta còn trông đợi nơi 

Đức Chúa Trời về điều tốt lành hơn, thì đấy là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để Ngài có thế ban 

cho chúng ta điều tốt lành hơn. Nhưng khi chúng ta đánh mất sự hi vọng hay trông cậy nơi Đức 

Chúa Trời, thì tinh thần hiến mình hầu việc Chúa của chúng ta cũng tan biến đi mà thôi.    

B. Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho tất cả những ai hướng lòng về Ngài (c. 6-11).  

a. Nhận xét : Sự tha thứ dược ban cho chúng ta, vì cớ bản tánh của Đức Chúa Trời (c. 6-8).Ở đây 

Đa-vít dùng thể đối (thể đối trong thi văn có tác dụng mở rộng một ý tưởng muốn nói) để nhấn 

mạnh về sự thương xót và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là những đặc tánh đời đời giúp đảm 

bảo cho tội nhân  được hưởng sự tha thứ nhưng không từ Ngài. Chính nhờ sự tha thứ đó, chúng ta 

tránh được điều mình đáng phải lãnh –tức "cơn thạnh nộ của Ngài"-, và lại được ban cho điều 

mình không xứng đáng được hưởng –tức "sự nhân từ của Ngài". 

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài ; vì hai điều ấy hằng 

có từ xưa.  

 

7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi ; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin 

hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài ! 

8 Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bơi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.  
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b. Nhận xét : Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho kẻ khiêm nhường (c. 9, 11, 18). Kẻ khiêm 

nhường không phải là người tự hạ mình xuống thấp trước mặt Đức Chúa Trời, mà là người thành 

thực nhận rõ những lầm lỡi của mình và sẵn sàng xưng nhận chúng ra, không chút tránh né.  

9 .Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì.. 

11. Đức Giê-hô-va ôi ! Nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng  

 18  Khá xem xét sự khốn khổ và cực nhọc tôi, và tha các tội lỗi tôi.   

c. Nhận xét : Đức Chúa Trời ban sự tha thứ cho những kẻ mong muốn thay đổi nếp sống để bước 

đi trong đường lối Ngài (c. 10). Nhưng Ngài không ban sự tha thứ cho những kẻ ngạo mạn không 

muốn đầu phục Ngài và các điều răn, giới lệnh của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không 

ban sự tha thứ cho những kẻ chỉ dùng môi miếng để xưng nhận tội lỗi mình, mà thực tế trong 

lòng không có chút biến chuyển ăn năn gì. Nguyên tắc thiêng liêng này được trình bày rõ ràng 

qua sự giảng dạy của Giăng Báp-tít (Mat. 3 :5-8).  

Ma-thi-ơ  3 :5-8  

5  Dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng 

người ;  

6  và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.  

7 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ 

rằng : Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau ?  

8  Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn…  

Ưng dụng : Vì đức tin của chúng ta đặt ở nơi Chúa thường khi bị suy yếu, cho nên chúng ta vẫn 

không tránh khỏi nhiều bước đi sai lạc. Do đó, nhận được sự tha thứ  của Chúa quả là điều tất yếu 

để giúp chúng ta có thể tiếp tục đi tới trên con đường theo Ngài. Một trong những gánh nặng lớn 

nhất trong cuộc sống, đó là lương tâm xấu xa ; và chính  đây là nơi có sự can thiệp của sự tha thứ 

từ Đức Chúa Trời. Sự tha thứ là phương thuốc giải độc linh diệu nhằm khắc chế cái khuynh 

hướng phạm tội luôn giày vò và làm tê liệt đời sống con người.   

C. Đức Chúa Trời chỉ dạy và ban sự thông sáng cho bất cứ ai để linh hồn mình hướng về 

Ngài (c.12-14). 

  

a. Nhận xét : Đức Chúa Trời chỉ dạy cho những kẻ kính sợ Ngài các đường lối phải đi để nhờ đó 

có được nguồn hạnh phúc đích thực (c.12-13).  

b. Nhận xét : Đức Chúa Trời kết bạn với những kẻ kính sợ Ngài và dùng Lời Ngài để dạy dỗ họ 

về "mối kết ước của Ngài" (c. 14).  

Ưng dụng : Nếu chúng ta lấy lòng chân thực  đến cùng Đức Chúa Trời, luôn kính sợ và vâng 

phục Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều xáo trộn đảo điên trong đời. 

Ngài sẽ hướng dẫn các quyết định của chúng ta và dạy dỗ chúng ta trong sự khôn ngoan của 

Ngài, để giúp chúng ta hưởng được nguồn hạnh phúc lớn lao nhất.  
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D. Đức Chúa Trời giải cứu mọi kẻ có lòng hướng về Ngài (c.15-22).  

a. Nhận xét : Trong các câu 15 và 19 -21, Đa-vít hướng linh hồn về Đức Chúa Trời và với lòng 

tin, ông cầu xin Chúa giải cứu mình khỏi tay vô số kẻ thù.  

b. Nhận xét : Trong các câu 16 -18,  ông cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp tùy theo lòng thương 

xót của Ngài để giúp giải cứu ông thoát ra khỏi những áp lực nội tâm quá nặng nề mà ông đang 

phải gánh chịu : "tôi một mình và khốn khổ…", " những sự bối rối tràn ngập lòng tôi", "nỗi cực 

nhọc, khốn khó của tôi", v...v…  

c. Nhận xét : Trong câu  22,  Đa-vít  khẩn cầu Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên  thoát ra 

khỏi mọi cảnh ngộ cực nhọc, khốn khổ. 

Ưng dụng : Cho dù có bất kỳ áp lực nào đè nặng trên ta, khá nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể giải 

thoát chúng ta ra khỏi mọi sức ép và ban cho chúng ta sự bình an.Tuy nhiên, Ngài can thiệp theo 

đúng thời điểm và phương cách của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời có chậm trễ trong sự giải cứu bạn  

ra khỏi một số sức ép nào đó, thì đừng nao lòng mà hãy cứ tiếp tục hướng linh hồn mình về Ngài, 

vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải cứu. Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn đâu, trái lại luôn nhớ 

đến bạn trong những lúc khó nguy và chắc chan sẽ tiếp cứu bạn khi bạn đang trên đường theo 

Ngài. Và rồi sẽ đến một ngày, khi mà sự giải cứu trở nên trọn vẹn và hạnh phúc của chúng ta 

không còn bị che khuất bởi một bóng mờ nào nữa ! – Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


