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Quyển Sách Gióp 
                                                                                                                                                                          

 

Sự ban phước qua những đau khổ 

hay là 

Sự đối đáp tương ứng với sự đau khổ không công bằng 

 

 

I Phần giới thiệu     &    Đề cương 
 

Tác giả 

 

  Chúng ta không biết ai là tác giả của quyển sách này, nhưng chúng ta chắc chắn không phải là 

Gióp. Nhiều học thuyết cho rằng Môi-se là tác giả nhưng chúng ta không có bằng chứng vững chắc về 

điểm này.  Chúng ta có thể chắc chắn tác giả là một người Y-sơ-ra-ên, vì ông đã sử dụng thường xuyên 

Tên của Đức Chúa Trời trong Giao Ước, “Yahweh” (Đức Giê-hô-va), để chỉ định Đức Chúa Trời . 

(nhưng không sử dụng trong các phân đoạn liên quan đến Gióp hay các bạn của ông).  Tên của Đức Chúa 

Trời chỉ được sử dụng trong “Phần mở đầu” của quyển sách - Gióp 1 - 2, và trong các “bài tuyết trình 

của Đức Chúa Trời” Gióp 38:1 – 42: 6.  Và trong phần “kết luận” của quyển sách (Gióp 42: 7-17) – 

trong phiên bản tiếng Hê-bơ-rơ 31 lần.  Trong lúc đó trong tất cả phần còn lại của quyển Gióp,  - Gióp 

các đoạn 3 đến 37  Tên của Đức Chúa Trời chỉ hiện ra duy nhất một lần Gióp 12: 9   

 

  Tác giả có lẽ đã thu thập được các dữ liệu kể lại (truyền miệng) hay nhiều thông tin từ các văn 

bản, nhưng chắc chắn ông phải có sự linh cảm của Đức Chúa Trời để biên soạn quyển Gióp mà chúng ta 

đọc được ngày hôm nay.  Đa số các thông tin chỉ có thể được Đức Chúa Trời mặc khải cho tác giả, vì có 

rất nhiều thông tin mà chúng ta biết chắc rằng chỉ có Ngài mới biết được.  Môi-se chắc chắn là người có 

tài năng viết một quyển sách như thế, và có lẽ với quan hệ độc nhất, sự tương giao mật thiết của ông với 

Đức Chúa Trời gợi ý cho chúng ta rằng ông là người có đủ điều kiện biên soạn quyển sách này. 

 
   

Thời kỳ sáng tác của quyển Gióp 

  
  Mặc dù Sáng Thế Ký là quyển sách đầu tiên theo thứ tự của Kinh Thánh, quyển sách này có thể 

không phải là quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh theo niên đại sáng tác.  Có rất nhiều lý do cho chúng 

ta nghĩ rằng quyển Gióp đã được biên soạn vào thời kỳ khởi đầu của Kinh Thánh, và có thể được xem 

như là quyển sách xưa nhất của thế giới. 

 

  Truyền thống Kinh Thánh đều chấp nhận và hiểu rằng nhân vật Gióp đã sống vào thời kỳ các Tổ 

Phụ (có lẽ trước Đại Hồng Thuỷ) và nhất là tuổi thọ của ông đã lên đến 140 tuổi. (42: 16)   Chúng ta có 

thể ước tính vào niên đại 2000 – 1000 Trước Công Nguyên.  Như các Tổ Phụ Hê-bơ-rơ - Gióp đã sống 

một tuổi rất thọ, và của cải của ông được ước tính theo số các đoàn thú – bò, chiên, ngựa, lạc đà, ông có 

như sở hữu cá nhân (1: 3) 

 
  Gióp đã giữ chức Thầy Tế Lễ cho gia đình của ông (1: 5)  

  Những người xứ Canh-Đê (1: 17) có lẽ chỉ định cho thành U-rơ của xứ “Canh-Đê”  (Sáng Thế Ký 

11: 28, 31) vào thời của Áp-ra-ham. 

 

 

Tựa đề của quyển sách Gióp 

  
  Được đặt tên một cách đơn giản theo nhân vật chính của quyển sách, Gióp, tên có nghĩa là  

“người bị bắt bớ  / bị ghét bỏ” 
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Chủ đề 

   
  Thông điệp chính yếu của quyển Gióp được bày tỏ qua “sự Ban Phước qua sự Đau Khổ”.  

  Qua sự đau đớn và thông khổ sẽ đến sự khám phá của ân phước.  

  Tất cả “Cá Nhân” hay “Cái Tôi” bị hủy diệt và Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng qua Thử 

Thách. 

  “Sự Huyền Bí của Đau Khổ” khiến cho một người tin Chúa phải bâng khuân, điều đôi khi chúng 

ta không thể hiểu được – “TẠI SAO điều thông khổ lại xảy đến cho TÔI” ???  

  Sự hiểu của chúng ta đến từ “Sự hiểu biết bất toàn của con người” về “các đường hướng của 

Đức Chúa Trời”.  

  Chúng ta không thấy được Ý Định và Mục Đích của Đức Chúa Trời trong sự Đau Khổ của con 

người. 

  Nếu như Gióp nhìn thấy được Phiên Họp Trên Trời, ngay trước khi sự thử thách xảy đến cho ông, 

( như ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được khi đọc qua Kinh Thánh), có lẽ ông đã phản ứng một cách 

khác biệt. 

  Nhưng đó chính là trọng điểm của cả quyển sách Gióp – “Gióp không biết được” – và -  cũng thế 

chúng ta cũng ta cũng không biết được lý do của sự đau khổ. 

 

 

Chứa đựng của quyển sách 

 
  Trong quyển sách chúng ta thấy một ví dụ điển hình của sự khôn ngoan của con người đầy sự 

kiêu ngạo của mình. 

 

  Con người nghĩ mình biết hết mọi sự nhưng thật ta họ chẳng biết gì cả, nhất là về các Phiên Họp 

Trên Trời. Họ vấp ngã trong tăm tối, nhưng vẫn muốn mang đến lời khuyên cho người khác.   

 
  Chúng ta muốn thấy ở quyển sách này một “sự giải nghĩa” cho sự “Đau Khổ của người sống 

trong sự Tin Kính”, để khi thời kỳ thử thách, đau khổ sẽ đến khiến chúng ta lúng túng, chúng ta tin chắc 

là có một Mục Đích trong các Phiên Họp Trên Trời – và - một Khả Năng cho sự Ban Phước sắp đến 

trong tương lai.  

 

  Gióp không hiểu được Sự Giải Nghĩa cho Thử Thách ông gặp phải. 

 
  Nếu như Gióp đã hiểu biết lý do của sự đau khổ, thì đâu còn có chổ cho Đức Tin, và ông sẽ 

không bao giờ đi xuyên qua thử thách “như Vàng đã được thử thách, tinh luyện qua Lửa”. 

 

  Chúng ta không có khả năng hiểu hết một số điều mà Đức Chúa Trời không có muốn bày tỏ cho 

chúng ta trong thời gian hiện tại vì nếu Ngài làm điều đó – (việc bày tỏ các điều này) sẽ ngăn trở những 

Mục Đích của Ngài mang đến sự tốt lành cho chúng ta.   

   
  Kinh Thánh chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trong những sự Gìn Giữ cũng như những Khải Thị.   

  Sự mặc khải, sự bày tỏ vừa đủ sẽ đem đến một Đức Tin Khôn Ngoan, 

  Sự gìn giữ, lưu lại vừa đủ để cho Đức Tin có chổ Phát Triển.  

  Đàng sau sự đau khổ của một người tin Chúa là một Mục Đích Cao Xa của Đức Chúa Trời. 

  Vượt xa hơn nữa sẽ là sự Ban Phước cho một sự Tăng Trưởng Đầy Vinh Hiển 

 

  Một sự đau khổ như thế không phải là sự phán xử của Đức Chúa Trời, nhưng ngược lại là sự Đối 

Diện với đau khổ để mang đến Chữa Lành và Tái Thiết. 

 



Gióp đề cương – trang 3/5 

                            không phải là sự Trừng Trị  -   nhưng là sự Sữa Sai và Định Hướng 

                            không phải là sự Trả Thù -  nhưng là sự Kỷ Luật trong Tình Thương  

                            không phải là sự Hình Phạt -  nhưng là sự Bổ Sung cho một Thánh Chức 

   

  Chủ đề của “Đau Khổ” này là xưa cũ và có từ ngàn đời như chính thời gian nhưng cũng rất hiện 

đại như mọi sự hiện có ngày hôm nay !! 

 

  Nếu như Đức Chúa Trời là công bình và tốt lành, thì tại sao Ngài lại để cho người vô tội phải 

chịu đau khổ   ?? 
  Tại sao chiến tranh và khủng bố gây ra bao nhiêu nạn nhân một cách mù auqsng, không phân 

biệt  ?? 

  Tại sao một đứa trẻ ngây thơ lại phải chịu chết vì bệnh ung thư ??  Hay tại sao có những nạn 

nhân vô tội của bệnh AIDS ?? 

 

  Gióp là một người sống trong sự tin kính, một người thánh thiện, một người mà mỗi người trong 

chúng ta hy vọng có thể tìm được – tuy thế hoạn nạn lại giáng xuống ông !!  Gióp đã mất đi của cải, gia 

đình, rồi bị đau đớn trong xác thịt đến nổi tất cả nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời của ông bị chao 

đảo.  (đó chính là điều Sa-tan cố gắng đem đến cho mọi người). 

  Gióp và các bạn của ông bị cản trở bởi sự Thiếu Hiểu Biết. 

  Họ không thể thấy được sự thách thức của Sa-Tan về Đức Tin của Gióp. 

  Họ chỉ thấy điều suy luận theo lẽ tự nhiên của một người = có nghĩa là sự trừng trị và thử thách là 

một sự phán xét của một tội lỗi. 

 

  Ba người bạn của Gióp đi theo các Quan Điểm thông thường của thời của họ – “Sự thịnh vượng 

là sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho một đời sống công chính ” – “Hoạn nạn là sự phán xét của một 

tội lỗi”. 

   

  Nếu như Gióp đau khổ thì chắc chắn ông là người gian ác.  Nhưng Gióp biết rằng đó là hoàn 

toàn sai trật !! Thông thường quan điểm này có thể là đúng nhưng không thể là một Quy Luật bất di bất 

dịch. 

   

  Sự Tranh Luận xảy ra giữa Gióp và các bạn của ông và không ai chịu thua phía bên kia.  Đến giai 

đoạn này chính Đức Chúa Trời đã can thiệp vào sự tranh cãi này để sữa lại  “sự điên cuồng của con 

người và để chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của con người với các đường hướng của Đức Chúa Trời” – và 

thật ra “họ chẳng thể tự tìm được lẽ thật đó”.  

    

  Quyển Gióp là một quyển sách độc nhất vì quyển sách đem đến thông điệp cho các Thánh Đồ về 

ý nghĩa của sự đau khổ, và sự an ủi và sự hiểu biết, với một phương thức mà lời lẽ  không thể thực hiện 

điều đó. 
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Quyển Sách Gióp 
                                                                                                                                                                          

 

Sự ban phước qua những đau khổ 

hay là 

Sự đối đáp tương ứng với sự đau khổ không công bằng 

 

 

 

II Cấu trúc quyển sách    &    các phân đoạn chính yếu 

  

              42 Chương - 5 Phần Chủ Yếu 

 

Đề Cương của quyển sách         Gióp 
 

I. Phần mở đầu quyển sách   (Phần giới thiệu)  Gióp 1 --  2 

 

A. Hạnh phúc của Gióp   Gióp 1: 1 - 5 

 

B. Thử thách của Gióp   Gióp 1: 6 - 2: 13 

       1. Lời vu khống đầu tiên của Sa-tan     Gióp 1: 6 - 12 

       2. Đức tin của Gióp mặc dù mất đi  

của cải và gia đình        Gióp 1:13 - 22 

       3. Lời vu khống thứ hai của Sa-tan       Gióp 2: 1 - 6 

       4. Đức tin của Gióp trong sự thống khổ cá nhân    Gióp 2: 7 - 10 

       5. Sự hiện đến của ba người bạn       Gióp 2: 11 - 13 

 

II. Sự đối thoại và sự tranh cãi     Gióp 3  --  27 

 

A. Sự than van của Gióp như phần mở đầu    Gióp 3 

 

B. Chu kỳ đối thoại đầu tiên        Gióp 4 - 14 

       1.      Ê-li-pha        Gióp 4 -- 5 

       2.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 6 -- 7 

        3.      Binh-đát        Gióp 8 

       4.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 9 -- 10 

       5.      Sô-pha        Gióp 11 

       6.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 12 -- 14 

 

C. Chu kỳ đối thoại thứ hai            Gióp 15 - 21 

       1.      Ê-li-pha        Gióp 15 

       2.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 16 -- 17 

       3.      Binh-đát        Gióp 18 

       4.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 19 

       5.      Sô-pha        Gióp 20 

       6.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 21 

 

D. Chu kỳ đối thoại thứ ba            Gióp 22 - 26 

       1.      Ê-li-pha        Gióp 22 

       2.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 23 -- 24 

       3.      Binh-đát        Gióp 25 
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       4.      Sự đối đáp của Gióp       Gióp 26 

 

E. Bài thuyết trình kết luận của Gióp          Gióp 27 

    

III. Thời trung chuyển cho sự Thông Sáng  Gióp 28 

 

IV. Sự độc thoại      Gióp 29: l - -- 42: 6 

 

A. Gióp kêu gọi sự Xác Minh   Gióp  29 - 31 

       1.      Danh dự và sự ban phước của ông  

trong quá khứ         Gióp 29 

       2.      Danh dự và sự thống khổ  

hiện tại của ông        Gióp 30 

       3.      Sự phản đối cho sự vô tội của ông  

và lời tuyên thệ cuối cùng    Gióp 31 

 

B. Các lời thuyết trình của Ê-li-hu  Gióp  32 - 37 

       1.      Phần giới thiệu        Gióp 32:1 - 5 

       2.      Các lời thuyết trình        Gióp 32:6 -- 37:24 

a.       Lời thuyết trình đầu tiên          Gióp 32: 6 -- 33: 33 

b.       Lời thuyết trình thứ hai          Gióp 34     

c.       Lời thuyết trình thứ ba        Gióp 35 

d.       Lời thuyết trình thứ tư             Gióp 36 -- 37  

 

 C. Các lời thuyết trình của Đức Chúa Trời Gióp  38: 1 -- 42: 6 

       1.      Lời thuyết trình đầu tiên  

của Đức Chúa Trời         Gióp 38: 1 -- 40: 2 

       2.      Sự đối đáp của Gióp         Gióp 40: 3 - 5 

       3.      Lời thuyết thứ hai của Đức Chúa Trời  Gióp 40: 6 -- 41: 34 

       4.      Sự ăn năn của Gióp          Gióp 42: 1 - 6 

 

V. Phần kết luận      Gióp 42: 7 - 17 

 

A. Sự phán quyết của Đức Chúa Trời Gióp 42: 7 - 9 

 

B. Sự tái thiết cho Gióp   Gióp 42: 10 - 17 

 

 


