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Quyển Thi Thiên 
Quyển Sách Thánh Ca Ngợi Khen Đức Chúa Trời 

 

 

Thi Thiên là quyển sách dài nhất trong Kinh Thánh và được trích dẫn nhiều nhất 

trong Tân Ước hơn tất cả các quyển sách khác của Kinh Thánh (với 360 câu trích dẫn từ 

Cựu Ước tìm thấy được trong Tân Ước, 120 câu đến từ Thi Thiên)  Thi Thiên là quyển 

sách được các Cơ Đốc Nhân yêu thích nhất và tôn trọng nhất, hơn bất cứ quyển sách nào 

khác của Kinh Thánh. 
 

 

Tác giả 

   
  Trong 150 bài Thi Thiên  -  73 bài được viết bởi Vua Đa-vít,  12 bài do trường của A-

sáph biên soạn,  10 bài do trường của Cô-rê biên soạn,  2 bài được sáng tác bởi Vua Sa-lô-môn,   

1 bài được viết bởi Môi-se, Ê-than, Hêman, còn 50 bài do tác giả vô danh sáng tác. 

 

  The Septuagint (LXX) - Thập Thất Bản (hay bản Bảy Mươi) cho rằng --- Thi Thiên 137 

liên quan đến Giê-rê-mi,  Thi Thiên 146 liên quan đến A-ghê, Thi Thiên 147 liên quan đến Xa-

cha-ri, Thi Thiên 119 liên quan đến Ê-xơ-ra,   Thi Thiên 120-134 liên quan đến Ê-xê-chia (hãy 

xem Ê-sai 38: 9 - 20).  Các bài này được trích dẫn như là các bài “Thi Thiên của Đa-vít”, gợi ý 

cho chúng ta rằng Đa-vít đã viết tất cả các bài này, nhưng thật ra Đa-vít chỉ viết đa số các bài Thi 

Thiên.   

 

Thời kỳ sáng tác của quyển Thi Thiên 

   

  Chúng ta có thể nói là mỗi bài Thi Thiên đã được viết bởi mỗi tác giả vào đúng thời điểm 

sáng tác của bài ấy.  Thời gian sáng tác và biên soạn của tất cả các bài của Thi Thiên được trải dài 

trên một thời kỳ khoảng một ngàn năm (1000 năm). Các bài này được gom lại thành một quyển 

sách với 150 bài thơ thuộc linh hay thánh ca cho sự cầu nguyện và ngợi khen, và cũng là nền 

tảng âm nhạc để thờ phượng trong Đền Tạm hay sau này trong Đền Thờ, và vào thời kỳ số ít 

người Do-thái còn lại đã trở về từ sự lưu đày ở Ba-by-lôn.  Các bài Thi Thiên này đã được sử 

dụng dưới dạng thức mà chúng ta vẫn còn có được đến ngày hôm nay, có nghĩa là từ năm 200 

Trước Công Nguyên. 

 

 

Tựa đề của quyển sách 

   

  Tên tiếng Hê-bơ-rơ cho Thi Thiên có nghĩa là  “Những bài ngợi khen” – nhưng tựa của 

quyển sách tiếng Anh và tiếng La-tin, “Psalms” đến từ tiếng Hy Lạp “Psalmoi” = “những bài hát 

để ca với đàn hạt, đàn dây” 

 

  Trong 150 bài Thi Thiên - chỉ có 34 bài có tựa đề.  Nhiều bài Thi Thiên có tiền tố để giải 

nghĩa các tựa bài (những bài không dưới lối hành văn của thơ) để chỉ định về tác giả và bối cảnh 

hay tình huống bài ấy đã được sáng tác.  

  (Thi Thiên 3 - một bài do Đa-vít viết khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm)  

  Một số tiền tố chỉ dẫn cách bài đó phải được hát, giai điệu bài ấy cần được hát.  

  (Thi Thiên 4 được hát với nhạc cụ đàn dây;  Thi Thiên 5 được hát với các ống sáo;  Thi 

Thiên 45 là một bài hát cho hôn lễ) 
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  Nhiều phần chú giải được thêm vào sau này khi Thi Thiên được ghi chép lại thành sách 

dưới dạng thức chúng ta biết được ngày hôm nay. 
 

 

Chủ đề 

   
  Thi Thiên bày tỏ gần như rất nhiều các cảm xúc và kinh nghiệm của con người, từ những 

thời khủng hoảng đen tối đến thời hạnh phúc và hân hoan.  

 

  Mặc dù các bài Thi Thiên đã được viết trong những bối cảnh đặc biệt, tuy thế các bài này 

vẫn bất hủ với thời gian vì vẫn có thể áp dụng trong mọi thời đại và mọi thời điểm, trong Quá 

Khứ, trong Hiện Tại, và trong Tương Lai.  

 

  Mọi người đều ưa chuộng các bài Thi Thiên, và quyển sách này được nhiều người đọc 

hơn tất cả các quyển sách khác, hay các phần còn lại của Kinh Thánh.  

 

  Trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, dù hiện đại đến đâu, chúng ta đều có những 

cảm xúc như những người từng sống vào thời của Thi Thiên.  Chúng ta cũng đặt những câu hỏi 

căn bản về những nan đề gặp phải trong đời sống.   Chúng ta cũng tìm kiếm một cách tuyệt vọng 

với nhu cầu thờ phượng một Đức Chúa Trời như các tác giả vào thời của Thi Thiên.  Những nan 

đề của họ vẫn còn là những nan đề của chúng ta ngày hôm nay.  Và chúng ta tự nhận dạng mình 

một cách dễ dàng với những người đã từng biên soạn các bài của Thi Thiên.  Chúng ta cũng tìm 

được sự khích lệ và quở trách khi đọc về đức tin vững chắc của những người này, và chúng ta 

cũng tìm được một tình yêu thương sâu đậm cho Đức Chúa Trời.   

   

  Quyển Thi Thiên thật sự là một báu vật vô giá cho mỗi người trong chúng ta vì quyển 

sách này nói lên những lời lẽ của chính con tim của chúng ta. 

  Những linh hồn đã gặp thử thách và cám dỗ sẽ tìm được nghị lục của những người đã 

bước đi trên chuyến du hành đầy chông gai của cuộc đời. 

  Một người đã từng trải qua sự đau khổ và sầu thảm sẽ tìm được sự thông công và sự 

thông cảm, lau ráu đi những giọt lệ cay đắng của họ. 

  Những người bị bắt bớ và bỏ rơi sẽ tìm lại được sự tự tin trong những giây phút ngặt 

nghèo nhất trong cuộc đời họ. 

  Linh hồn ăn năn đang khóc sẽ tìm được sự chữa lành cho tấm lòng tan vở của họ.   

   

  Một tín đồ Cơ Đốc sẽ thấy được rõ ràng hình ảnh của Chúa Jê-sus thật sự trở nên sống 

động qua các bài Thi Thiên do Đa-vít viết, vì nếu không có Chúa đã bị đóng đinh chết trên thập 

tự giá thì các bài này trở nên vô nghĩa. 

 

Các bài Thi Thiên mang đến cho người tin Chúa một báu vật độc nhất của đời sống tin 

kính, sự thờ phượng, sự thông cảm và sự tự tin trong niềm vui sống.   

Thi Thiên là những tiếng ca vang của niềm vui mà cũng là những tiếng kêu than của sự 

buồn thảm, tiếng nói của những người dám sống theo sự đam mê của mình, như anh chị 

và tôi. 

Mỗi bài của Thi Thiên chứa đựng chính hơi thở của thiên đàng. 

Thi Thiên đặt nền tảng cho thái độ của linh hồn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 

Thi Thiên là những lời lẽ thẳng thắng của sự cảm nhận của linh hồn với Đức Chúa Trời. 
 

Các bài của Thi Thiên là: --- 
Các bài thánh ca, được ca hát để ngợi khen phẩm chất và các công việc của Đức Chúa Trời Thi 

Thiên 8;  19;  29 
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Những bài ca thương của cả một cộng đồng trong những thời kỳ khủng hoảng của cả một dân tộc 

Thi Thiên 44;  74 

Những bài thi ca của vua được hát lên trong những biến cố đặc biệt xảy đến trong sự trị vì của vị 

Vua Thi Thiên 2; 18; 20; 45   

Những ca thương cá nhân của một người Thi Thiên 3;  7;  13;  25;  51         

Những lời tạ ơn cá nhân của một người Thi Thiên 30;  32;  34 
 

 

Chứa đựng của quyển sách 

   
  Chúng ta tìm thấy được giá trị lớn nhất của quyển Thi Thiên khi quyển sách này đem đến 

sự dẫn dắt cho các cảm xúc và những tình cảm của chúng ta, cũng như tất cả các quyển sách 

của Kinh Thánh đều dẫn dắt đức tin và những hành động của chúng ta. 

 
  Tất cả các quyển sách của Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời linh cảm nhưng không có 

quyển nào ngọt ngào như quyển Thi Thiên, các quyển sách Lịch Sử chỉ dẫn và dạy dỗ chúng ta;  

các quyển sách Luật Pháp giáo huấn chúng ta; các quyển sách Tiên Tri loan báo tương lai, 

quở trách và kỷ luật chúng ta;  các quyển sách về Đạo Lý thuyết phục chúng ta. 

   

Nhưng trong quyển Thi Thiên chúng ta tìm được tinh hoa của tất cả các điều này như một liều 

thuốc chữa lành bệnh và đem đến sự Cứu Rỗi cho cả nhân loại.  

 

   Dân Do-thái của thời xưa đã sử dụng quyển Thi Thiên trong sự thờ phượng ở Đền Thờ. 

  Dân Do-thái ngày hôm nay vẫn sử dụng quyển Thi Thiên ở nhà Hội. 

  Các Cơ Đốc Nhân đầu tiên thời Tân Ước đã ngợi khen Chúa khi hát các bài thánh ca của  

Thi Thiên (Cô-lô-se 3: 16;  Gia-cơ 5: 13) 

  Các Cơ Đốc Nhân của mọi hệ phái  ngày hôm nay trên khắp thế giới đọc và hát các bài 

của Thi Thiên. 

   

  Nói cho đúng thì không phải tất cả đều là “Thi Thiên của Đa-vít”, nhưng đúng hơn 

quyển Thi Thiên là một “bộ sách các bài thơ và thánh ca”.  Các bài này không chỉ giới hạn với 

các kinh nghiệm của Đa-vít nhưng còn của rất nhiều người khác. Do đó chúng ta không chỉ có 

sự giảng dạy và kinh nghiệm của một người nhưng của nhiều người. 

 
  Quyển Thi Thiên cũng chính là một phần của đời sống những người Do-thái thời xưa, và 

cũng là một phần của đời sống những tín đồ của Hội Thánh Cơ Đốc. 
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Quyển Thi Thiên 
Quyển Sách Thánh Ca Ngợi Khen Đức Chúa Trời 

 

 

II Cấu trúc quyển sách    &    các phân đoạn chính yếu 
  

 

150 Thi Thiên hay Thi Ca (hay Thánh Ca) - 5 Phần Chủ Yếu 

   
  Đây là một quyển sách rất khó có thể chia ra thành từng bố cục và phân đoạn thành một 

đề cương, chính vì bản chất của quyển sách, với rất nhiều tác giả khác nhau và một quyển sách 

gom lại rất nhiều tác phẩm, thay vì là một tác phẩm duy nhất hay một quyển sách của những giáo 

lý do một tác giả duy nhất biên soạn. 
 

Đề Cương        cho    quyển   Thi Thiên 

Quyển Thi Thiên được chia thành 5 Phần Chủ Yếu, chúng ta sẽ theo bố cục này trong hệ thống 

đề cương đầu tiên 

 

Quyển  I  Thi Thiên 1 – 41  (41 bài) 

Thờ phượng Đức Chúa Trời như là Thượng Đế Tạo Hóa trong quan hệ của Ngài với Con Người 

dựa theo căn bản của quyển Sáng Thế Ký  Thi Thiên 8: 4;   Thi Thiên 10: 18 

Con Người – trong vị trí đã thật sự được ban phước nhưng đã sụp đổ và sau đó đã được tái thiết 

lại trong quan hệ với Đức Chúa Trời 

Thi Thiên 1         Con Người trong vị trí được Ban Phước 

Thi Thiên 2 – 8   Con Người bị rơi từ vị trí Ân Phước xuống vị trí chống nghịch và cách biệt với 

Đức Chúa Trời 

Thi Thiên 9 -15   Sự phản loạn và chống nghịch của Con Người với Đức Chúa Trời, đi đến tột 

đỉnh trong thái độ Chống Nghịch Đấng Christ. 

Thi Thiên 16- 41 Con Người được Ban Phước bởi công việc của Ân Điển của Chúa Jê-sus 

Christ – Con của Đức Chúa Trời.  

                  

Quyển II  Thi Thiên 42 – 72  (31 bài) 

Thờ phượng Đức Chúa Trời như là Đấng Giải Cứu trong quan hệ của Ngài với dân tộc Y-sơ-ra-

ên khi dân này bị đàn áp bởi những kẻ thù của họ 

dựa theo căn bản của quyển Xuất Ê-gýp-tô-ký  Thi Thiên 42: 9;   Thi Thiên 43: 2 

Quyển này mở đầu với tiếng kêu than từ tận đáy lòng, khi tất cả chỉ còn là sự đổ nát và đàn áp của 

dân ngoại xâm (như khi chúng ta đọc trong quyển Xuất Ê-gýp-tô Ký) và quyển này kết cuộc với 

sự trị vì của vị Vua trên dân tộc đã được Ngài mua chuộc lại  

“cả trái đất sẽ đầy tràn sự Vinh Hiển của Ngài”  Thi Thiên 72: 19 
 

Thi Thiên 42 – 49 dân tộc Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi sự hủy diệt 

Thi Thiên 50 – 60 Đấng Cứu Chúa Toàn Năng của dân tộc Y-sơ-ra-ên mua chuộc lại tuyển 

dân của Ngài 

Thi Thiên 61 – 72 Sự chuộc tội của dân Y-sơ-ra-ên đã được ứng nghiệm, lời hứa của Đức 

Chúa Trời luôn luôn hoàn thành 

 

Quyển III  Thi Thiên 73 – 89  (17 bài)  

Thờ phượng Đức Chúa Trời trong nơi Đền Thánh liên quan đến Đền Tạm 

Liên quan đến quyển Lê-vi Ký  - và sự thờ phượng. Thi Thiên 73: 28;  Thi Thiên 76: 2 
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Những lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời liên quan đến Đền Thánh, được nói đến hầu như trong 

mỗi bài Thi Thiên trong phần chủ yếu thứ 3 này, Thi Thiên 73: 17;  74: 7;  78: 69 

 

Thi Thiên 73 – 83 Đền Thánh liên quan với con người 

Thi Thiên 84 – 89 Đền Thánh liên quan với Đức Giê-hô-va 

 

Quyển IV  Thi Thiên 90 – 106  (17 bài) 

Thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất liên quan đến con người đi lang thang qua suốt cuộc đời. 

Liên quan đến quyển Dân Số Ký. 

Vì quyển Dân Số Ký là “quyển sách của sa mạc (đồng vắng)” hay trên Đất, do đó phần này của 

Thi Thiên nói về Trái Đất như tư tưởng chính yếu . Thi Thiên 90: 1-2;  94: 2;  95: 5-6; 

Thi Thiên 90 - Viết bởi Môi-se khi con cháu của Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong sa mạc (hay đồng 

vắng). 

 

Thi Thiên 90   Sự Cứu Rỗi cho những người bị lầm lạc và đang sống trong sự thiếu thốn  

(lời cầu nguyện với sự thương cảm) 

Thi Thiên 91 – 94     Sự Cứu Rỗi cho sự ước muốn trên Đất  

Thi Thiên 95 - 100   Sự Cứu Rỗi cho sự tiền định của Chúa trên Đất  

Thi Thiên 101 - 105 Sự Cứu Rỗi cho lễ mừng tôn vinh Chúa trên Đất 

Thi Thiên 106        Sự Cứu Rỗi được ứng nghiệm cho tuyển dân của Đức Chúa Trời biết Ăn 

Năn và Vâng Lời  (câu 1, 48) 

 

Quyển V  Thi Thiên 107 – 150  (44 bài) 

Thờ phượng Đức Chúa Trời qua Luật Pháp của Ngài liên quan đến sự tuân phục Lời của Ngài. 

Liên quan đến quyển  Phục Truyền Luật Lệ Ký 

Tất cả các lời giảng dạy trong phần chủ yếu thứ 5 này đều xoay quanh Lời  / Luật Pháp của Đức 

Chúa Trời. 

Phần này mở đầu với Lời của Chúa với phân đoạn Thi Thiên 107:20 “Chúa gửi đến Lời của Ngài 

và chữa lành cho họ”, và  

Phần này kết luận với Lời của Chúa với phân đoạn Thi Thiên 147:15 “Lời của Ngài vận hành với 

quyền năng”; câu 18 “Ngài gửi đến Lời của Ngài và làm cho chúng chảy tan ra” 

 

Thi Thiên 107 - 118 Sự giải cứu với sự chữa lành của Lời của Ngài  

Thi Thiên 119 - 144 Sự tái thiết và tồn tại mãi mãi bởi sự khải thị của  Lời của Ngài 

Thi Thiên 145 - 150 Lời hằng sống của Ngài–  “Người Con thật sự của Đa-vít” dẫn dắt dân 

của ông trong sự ngợi khen Chúa 

 

Thi Thiên có thể được phân chia ra bằng nhiều hệ thống khác nhau, và có nhiều bài Thi Thiên lại 

được xếp vào nhiều phân loại cùng một lúc.  

 

 

Một cách phân chia Thi Thiên khác: -- 

 

Thi Thiên về Tiên Tri 

Thi Thiên 2;  16;  22;  40;  45;  68;  69;  72;  97;  110;  118; 

 

Thi Thiên về Đấng Mê-si 

Thi Thiên 16;  22;  24;  40;  68;  69;  118; 
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Thi Thiên về sự ăn năn 

Thi Thiên  6;  32;  38;  51;  102;  130;  143; 

 

Thi Thiên về sự ngợi khen 

Thi Thiên 106;  111;  112;  113;  117;  135;  146 – 150; 

 

Thi Thiên về Giáo Huấn  

Thi Thiên 1;  5;  7;  15;  17;  50;  73;  94;  101; 

 

Thi Thiên về  người hành hương   (người đi hành hương đi đến các thánh địa hay lo công việc 

của Chúa)  Thi Thiên 120 – 134. 

 

Thi Thiên về  sự cầu nguyện 

Thi Thiên 17;  86;  90;  102;  142; 

 

Thi Thiên về  vị Vua 

Thi Thiên 92 – 100 

 

Thi Thiên về  sự Thờ Phượng và Cầu Nguyện 

Thi Thiên 3;  16;  28;  41;  54;  59;  61;  67;  70;  86;  122;  144; 

 

Thi Thiên về  ngợi khen buổi ban mai 

Thi. 3 – 5;  19;  57;  63;  108; 

 

Thi Thiên về  ngợi khen buổi chiều tối 

Thi Thiên 4;  8;  143; 

 

Thi Thiên về  sự lo sợ, sợ hãi  –  (trong sự tận cùng của tuyệt vọng)   

Thi Thiên  4;  5;  11;  28;  41;  55;  59;  64;  109;  120;  140;  143; 

 

Thi Thiên về lịch sử Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 

Thi Thiên  78;  105;  106; 

 

Thi Thiên về Tịnh tâm suy gẫm   
Thi Thiên 16;  56;  60; 

                                                                                                            

 

Tân Ước đã nhắc và trích dẫn, cùng công nhận thẩm quyền của Thi Thiên rất nhiều lần, nhất là 

khi nói đến Đa-vít 

Thi Thiên  16 – Công Vụ. 2: 25;      Thi Thiên  32 – Rô-ma 4: 6;      Thi Thiên   69 – Công Vụ. 1: 

16;  Rô-ma 11: 9; 

Thi Thiên  110 – Lu-ca 20: 42;  Công Vụ. 2: 34;  

 

Một số các bài Thi Thiên không mang tên tác giả được nói đến trong Tân Ước như là các bài Thi 

Thiên của Đa-vít 

Thi Thiên  2 – Công Vụ. 4: 25;      Thi Thiên   95 – Hê-bơ-rơ 4:7;       

Trong Cựu Ước - ThiThiên   96 & 105 & 106 – trông như nói đến các lời lẽ của Đa-vít trong 1 

Sử Ký 16: 8 - 36;         

Nhưng không có bài Thi Thiên nào mang tên tác giả nào khác chỉ định Đa-vít như là tác giả.  
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Các Tựa đề của 14 bài Thi Thiên của Đa-vít nói đến nhiều giai đoạn lịch sử rõ rệt như : -- 

Thi Thiên 59 = 1 Sa-mu-ên 19:11 = Khi Sau-lơ tìm cách sát hại Đa-vít. 

Thi Thiên  56 = 1 Sa-mu-ên 21:11 =  sự sợ hãi của Đa-vít khi ông bị dân Phi-lít-tin vây quanh ở 

thành Gát  

Thi Thiên  34 = 1 Sa-mu-ên 21:13 = Đa-vít giả vờ điên - sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự giải 

cứu của Ngài 

Thi Thiên  142 =1 Sa-mu-ên 22: 1 =  Đa-vít bị bắt bớ và chạy trốn trong các hang đá ở A-đu-lam 

Thi Thiên  52 = 1 Sa-mu-ên 22: 9 =  Sự gian ác của Sau-lơ 

Thi Thiên  54 = 1 Sa-mu-ên 23:19 = Sự phản bội của dân Xi-phít 

Thi Thiên  57 = 1 Sa-mu-ên 24: 3 =  Sau-lơ bị mắc vào trong chính cạm bẩy của mình  –  Đa-vít 

đã ở trong hang đá ở Ên-ghê-đi 

Thi Thiên  7  = 1 Sa-mu-ên 24: 9-12= Cút, một người đi theo hổ trợ cho Sau-lơ vào thời kỳ Sau-

lơ muốn tìm cách ám hại Đa-vít  

Thi Thiên  18 = 2 Sa-mu-ên 22  =  lời ngợi khen Đức Chúa Trời của Đa-vít về sự giải cứu của 

Ngài giúp ông thoát khỏi những kẻ thù của ông và Sau-lơ  

Thi Thiên  60 = 2 Sa-mu-ên 8:13 & 2 Sa-mu-ên 10  =  các chiến thắng của Đa-vít trên các kẻ thù 

của Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên 

Thi Thiên  51   = 2 Sa-mu-ên 12: 13-14 =  tội của Đa-vít với Bát-Sê-ba 

Thi Thiên  3     = 2 Sa-mu-ên 15 =   đức tin của Đa-vít vào thời của sự phản loạn của Áp-sa-lôm 

Thi Thiên  63    = 2 Sa-mu-ên 16 =  Đa-vít trong sa mạc của Giu-đê khi ông phải chạy trốn Áp-

sa-lôm 

Thi Thiên  30   = 2 Sa-mu-ên 24:25 = sự Thánh Hiến của Đền Thờ sau khi Đa-vít phạm tội làm 

thống kê dân Y-sơ-ra-ên 

 

 

Những Tác Giả Được Nêu Tên Trong Thi Thiên 
 

1) Thi Thiên mang tên “Đa-vít” - tổng cộng 73 bài 

Quyển I = 37 bài 

Thi Thiên 3,   4,   5,   6,   7,   8,   9-10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   

22,  23,  24,  25,  26,  27,   28,   29,   30,   31,   32,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41. 

Quyển II = 18 bài 

Thi Thiên 51,  52,  53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,   61,   62,   63,   64,   65,   68,   69,   

70. 

Quyển III = 1 bài 

Thi Thiên  86 

Quyển IV = 2 bài 

Thi Thiên 101,   103 

Quyển V = 15 bài 

Thi Thiên 108,  109,  110,  122,  124,   131,   133,   138,   139,   140,   141,   142,   143,   144,  

45.   

 

2) Thi Thiên mang tên “A-sáp” - tổng cộng 12 bài 

Quyển II = 1 bài 

Thi Thiên 50 

 

Quyển III = 11 bài 

Thi Thiên 73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,   81,   82,   83. 
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3) Thi Thiên mang tên “các con trai của Cô-rê” - tổng cộng 11 bài 

 

Quyển II = 7 bài 

Thi Thiên 42-43,   44,   45,   46,   47,   48,   49. 

 

Quyển III = 4 bài 

Thi Thiên 84,   85,   87,   88 
 

 

4) Thi Thiên mang tên “Sô-lô-môn” - tổng cộng 2 bài 

Quyển II = 2 bài 

Thi Thiên 72,   127. 

 

 

5) Thi Thiên mang tên  “Hê-man người Ếch-ra-hít” - tổng cộng 1 bài 

Quyển III = 1 bài 

Thi Thiên 88    (bài Thi Thiên của các con trai của Cô-rê và Hê-man)   

              Hê-man và Ê-than là các nhạc trưởng trong ca đoàn của các con trai của Cô-rê 

 

 

6) Thi Thiên mang tên  “Ê-than người Ếch-ra-hít” - tổng cộng 1 bài 

Quyển III = 1 bài 

Thi Thiên 89 

 

 

7) Thi Thiên mang tên  “Môi-se người của Đức Chúa Trời”  - tổng cộng 1 bài 

Quyển IV = 1 bài 

Thi Thiên 90. 

 

 

Ghi Chú  Thi Thiên 9 & 10, & Thi Thiên 42 & 43 trong bản chép nguyên thủy tiếng Hê-bơ-rơ 

được gom lại chung với nhau 

 

 


