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Giới Thiệu Sách I-Sử-Ký

Cuốn sách do ai viết và viết  ở đâu?
“Sách Sử Ký ”, như các học giả từ lâu đã gọi tác giả của cuốn sách này, là ẩn danh. Truyền thống 

Do Thái phỏng đoán rằng E-xơ-ra và Nê-hê-mi trong thời kỳ sau cuộc Lưu đày ở Ba-by-lôn.

Ngày viết: Sách I-Sử-ký có thể được viết từ năm 450 đến 425 trước Công nguyên

Mục đích viết: Các Sách của 1 & 2 Sử-ký bao gồm hầu hết các thông tin giống như 1 & 2 Sa-mu-ên

và 1 & 2 Các-vua. I-Sử-ký không bao gồm việc Đa-vít ngoại tình với Bát-sê-ba  II- Sa-mu-ên 11, 

Sách I-Sử-ký được viết sau thời kỳ lưu đày để giúp những người trở về Y-sơ-ra-ên hiểu cách thờ 

phượng Đức Chúa Trời. Lịch sử tập trung vào Vương quốc Giu-đa phía Nam, các chi phái Giu-đa, 

Bên-gia-min và Lê-vi. Những chi phái này có xu hướng trung thành với Chúa hơn.

Sơ lược về Sách I-Sử ký 

1.Từ A-đam đến Đa-vít (I-Sử 1–9 )

Chín chương đầu tiên bao gồm tất cả thời gian diễn ra từ Sáng thế ký 2 đến I-Sa-mu-ên 15 (chủ yếu 

thông qua gia phả dài). Họ truy tìm tổ tiên của Đa-vit cùng với các chi phái  lớn khác trong 12 chi phái 

của Y-sơ-ra-ên.

2.Đa-vít cai trị và thống nhất Y-sơ-ra-ên (I-Sử 10–29 )

Đa-vít là một vị vua tốt đã đi theo Đức Chúa Trời, thống nhất các chi phái Y-sơ-ra-ên và giải cứu dân 

tộc khỏi kẻ thù của ông. Đức Chúa Trời lập một giao ước đời đời với Đa-vít: ngai vàng của con trai 

ông là Sa-lô-môn sẽ được thiết lập đời đời (I-Sử 17 ). Đa-vít lập kế hoạch xây dựng một đền thờ lớn 

cho Chúa. Trước khi chết, ông phán dặn Sa-lô-môn và các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, các tộc trưởng 

của các chi phái xây dựng đền thờ và trung thành với Chúa I-Sử ký 28:8-9.



Giới Thiệu Sách I-Sử-Ký

Những câu chính:
I-Sử-ký 11:1-2 Lúc ấy, cả Y-sơ-ra-ên đều nhóm đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, mà nói 

rằng: Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông. 2 Khi trước dầu Sau-lơ còn cai trị chúng 

tôi, thì ông đã dẫn Y-sơ-ra-ên vào ra; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông có phán 

cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Y-sơ-ra-ên, làm quan tướng chúng nó.

I-Sử-ký 21:13 Ta bị hoạn nạn lớn. Ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót 

của Ngài rất lớn; chớ để ta sa vào tay của loài người ta.

I-Sử-ký 29:11 Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và 

oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. 

Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. 

Những điềm báo trước:

Một phần của Giao ước Đa-vít mà Đức Chúa Trời nhắc lại trong I-Sử-ký 17:13-14 “Ta sẽ 

làm cha người, người đó sẽ làm con ta; sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như 

ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi; 14 song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại 

trong nước ta; còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi.” Điều này chỉ 

đến Đấng Mê-si – Chúa Giê-xu Christ trong tương lai. 



Sách Gia phổ (Từ đoạn 1 đến đoạn 9)Đoạn 1-9

Sách gia phổ từ Adam cho đến đời Áp-ra-ham



Sách Gia phổ (Từ đoạn 1 đến đoạn 9)
Đoạn 1-9

Sách gia phổ Từ Áp-ra-ham cho đến đời Gia-cốp



Sách Gia phổ (Từ đoạn 1 đến đoạn 9)
Đoạn 1-9

Sách gia phổ Từ Áp-ra-ham cho đến đời Gia-cốp



Sách Gia phổ (Từ đoạn 1 đến đoạn 9)Đoạn 1-9

Sách gia phổ từ Gia-cốp cho đến đời Vua Đa-vít



Đoạn 8 Dòng dõi Dòng dõi Bên-gia-min – Vua Sau-lơ



Dân thành Giê-ru-sa-lem đã bị làm phu tù lại được trở vềĐoạn 9

Sau khi từ Ba-by-lôn trở về, các người ở đầu tiên trong địa nghiệp và trong các thành ấp 

của chúng, là người Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ, người Lê-vi, và người Nê-thi-nim



Ở tại thành Giê-ru-sa-lemĐoạn 9

Ở tại thành Giê-ru-sa-lem, có người Giu-đa, người Bên-gia-min, người Ép-ra-im, và 

người Ma-na-se.



Lịch sử của Đa-vít

(Từ đoạn 10 đến 29)



Dân Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin đánh bại –

Sau-lơ và con trai người qua đời

Đoạn 10



Ngày hôm sau, dân Phi-li-tin đến bóc lột những kẻ tử trận, thấy Sau-lơ và các con trai người ngã 

chết trên núi Ghinh-bô-a. 9 Chúng bóc lột thây Sau-lơ, chém đầu người, cất lấy binh khí người, 

rồi sai kẻ đi khắp xứ Phi-li-tin, để báo tin cho các thần tượng và dân sự. 10 Chúng để binh khí của 

người tại trong miếu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Đa-gôn.

Đoạn 10 Đầu Sau-lơ thì đóng đinh treo trong chùa Đa-gôn



Đoạn 10

Khi dân cư Gia-be ở Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, 12 thì những người 

mạnh dạn đều chỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Sau-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-be, 
chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-be, đoạn kiêng ăn bảy ngày

Dân Gia-be cướp lấy xác vua Sau-lơ và Gio-na-than , đem về Gia-be chôn 



Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến Hếp-rôn xức dầu cho Đa-vít làm vua trên Y-sơ-ra-ên

Ấy vậy, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua ở Hếp-rôn; Đa-vít bèn lập giao ước với 

chúng tại Hếp-rôn trước mặt Đức Giê-hô-va; đoạn, chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua 

trên Y-sơ-ra-ên, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Sa-mu-ên phán ra vậy.

Đoạn 11



Đa-vít chiếm lấy thành Giê-ru-sa-lemĐoạn 11

Dân cư Giê-bu nói cùng Đa-vít rằng: Ngươi sẽ chẳng hề vào đây. Dầu vậy, 

Đa-vít chiếm lấy đồn lũy Si-ôn, ấy là thành Đa-vít



Trong bọn ba mươi người làm tướngvà đã phò giúp người được ngôi nước, cùng với 

cả Y-sơ-ra-ên, lập người lên làm vua, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Y-sơ-ra-ên

Đoạn 11 Ba mươi người làm tướng Trong các chi phái đã phò giúp vua Đa-vít



Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đồng đi lên Ba-a-la, tại Ki-ri-át-Giê-a-rim, thuộc về Giu-đa, đặng rước hòm của Đức 

Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa Chê-ru-bin, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. 7 Chúng rước hòm 

giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ

Đoạn 13 Đa-vít thỉnh hòm giao ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về



Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. 10 Cơn thạnh nộ 

của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết 

tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, Đa-vít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng biểu đem để 

vào nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát

Đoạn 13 U-xa chết. – Hòm giao ước rước về nhà Ô-bết-Ê-đôm



Vậy, Đa-vít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng biểu đem để vào nhà Ô-

bết-Ê-đôm, là người Gát. 14 Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức 

Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người.

Đoạn 13 Hòm giao ước rước về nhà Ô-bết-Ê-đôm



Tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít lại còn lấy vợ khác, và sanh những con trai con gái. 4 Nầy là tên các 

con cái người sanh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 5 Gi-ba, Ê-li-sua, Ên-

bê-lết, 6 Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia, 7 Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.

Đoạn 14 Sự thạnh lợi của Đa-vít Tại Giê-ru-sa-lem



Đa-vít rước hòm giao ước tại Ki-ri-át-Giê-a-rim về Giê-ru-sa-lemĐoạn 15



Đa-vít rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem cách trọng thểĐoạn 15

Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà 

cầu vấn Đức Giê-hô-va; nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta.
14 Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch đặng thỉnh hòm của 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15 Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm 

của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va.



Đa-vít rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem cách trọng thểĐoạn 15



Hòm giao ước về để trong trại của Đa-vít đã dựng lên cho nóĐoạn 16

Chúng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về, để trong trại của Đa-vít đã dựng lên cho nó; 

đoạn dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời.



Dâng những của lễ thiêu và của lễ bìh an tại trước mặt Đức Chúa TrờiĐoạn 16



Đức Chúa Trời không cho Đa-vít cất đền cho Ngài

Nầy ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới 

những bức màn. Ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi. Người ấy sẽ cất 

cho ta một cái đền, và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời

Đoạn 17



Đa-vít được thắng trận nhiềuĐoạn 18



Vua dân Am-môn sỉ nhục các sứ giả của Đa-vítĐoạn 19

Na-hách, vua dân Am-môn, băng hà, và con trai người kế người làm vua. 2 Đa-vít nói: Ta muốn làm 

ơn cho Ha-nun, con trai của Na-hách, vì cha người đã làm ơn cho ta. Đa-vít bèn sai những sứ giả 

đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Nhưng các quan trưởng dân Am-môn tâu với Ha-nun 

rằng: Vua há có tưởng rằng Đa-vít sai những kẻ an ủi đến cùng vua, là vì tôn kính thân phụ vua sao? 
Các đầy tớ hắn đến cùng vua há chẳng phải để tra xét và do thám xứ, hầu cho hủy phá nó sao?
4 Ha-nun bèn bắt các tôi tớ của Đa-vít, biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chặng phân nửa cho đến 

lưng, rồi đuổi về. Có người đi thuật cho Đa-vít hay việc các người nầy; người sai đi đón các người 

ấy, vì họ xấu hổ lắm. Vua biểu rằng: Hãy ở tại Giê-ri-cô cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bấy giờ 
sẽ trở về.



Dân Am-môn, Sy-ri và đồng minh chúng bị bại trận

Quân Sy-ri chạy trốn khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên; Đa-vít giết của quân Sy-ri 

bảy ngàn lính cầm xe, bốn vạn lính bộ và cũng giết Sô-phác, quan tổng binh.

Đoạn 19



Sự chiếm lấy thành Ráp-baĐoạn 20



Chiếm lấy thành Ráp-baĐoạn 20

Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc, Giô-áp cầm đạo binh kéo ra 

phá hoang xứ dân Am-môn; người đến vây thành Ráp-ba; còn Đa-vít ở tại 

Giê-ru-sa-lem. Giô-áp hãm đánh Ráp-ba, và phá hủy nó



Đa-vít lấy mão triều thiên của vua dân Am-môn khỏi đầu người, cân được một ta-lâng vàng, và ở trên 

có những ngọc báu; bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu Đa-vít

Đoạn 20 Mão triều thiên của vua dân Am-môn 



Thắng ba người giềnh giàng dân Phi-li-tin bị giết

1. Síp-bai                           2.  Lác-mi, em của Gô-li-át

3. một người tướng tá lớn cao, có mỗi tay sáu ngón và mỗi chân sáu ngón, hết thảy là 

hai mươi bốn ngón

Đoạn 20



Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên

Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên, trong cả 

Y-sơ-ra-ên được một trăm mười vạn người cầm gươm; trong Giu-đa được bốn mươi 

bảy vạn người cầm gươm. 6 Nhưng Giô-áp không có cai số người Lê-vi và người Bên-

gia-min; vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người.

Đoạn 21



Ôn dịch trong Y-sơ-ra-ênĐoạn 21

Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời; nên Ngài hành hại Y-sơ-ra-ên. Ta định cho ngươi ba tai vạ; 

hãy chọn lấy một:
✓ hoặc ba năm đói kém, 

✓hoặc bị thua ba tháng tại trước mặt cừu địch,

✓hay là bị ba ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ. 
Đa-vít nói với Gát rằng: Ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn; chớ để ta 
sa vào tay của loài người ta. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem đặng hủy diệt nó, có 

bảy vạn người Y-sơ-ra-ên ngã chết.



Đa-vít phải dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đạp lúa của Ọt-nanĐoạn 21

Đa-vít mua cái chỗ sân ấy trả cho Ọt-nan giá bằng siếc-lơ vàng, cân nặng sáu trăm siếc-

lơ. 26 Tại đó Đa-vít cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ 

bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên 

bàn thờ về của lễ thiêu.



Đa-vít sắm sửa lo xây cất đền thờĐoạn 22

✓khiếm thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ 

người thạo về các thứ công việc

✓dự bị nhiều sắt

✓nhiều đồng không thể cân được

✓gỗ bá hương vô số

Đa-vít nói với Sa-lô-môn rằng: Hỡi con, ta có ý 

muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời ta;8 nhưng có lời của Đức Giê-

hô-va phán cùng ta rằng: ngươi đã đổ huyết ra 

nhiều, đánh những giặc lớn lao; vậy vì ngươi 

đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, 

nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta.
9 Kìa, con trai mà ngươi sẽ sanh ra, nó sẽ là 

người thái bình: ta sẽ ban bình an cho nó; các 

thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối 

nó; vì tên nó sẽ là Sa-lô-môn; trong đời nó ta 

sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Y-sơ-ra-

ên. 10 Nó sẽ cất một cái đền cho danh ta; nó sẽ 

làm con trai ta, ta sẽ làm cha nó; và ta sẽ lập 

ngôi nước nó trên Y-sơ-ra-ên được bền vững 

đời đời.



Đa-vít lập Sa-lô-môn lên làm vuaĐoạn 23

Đa-vít đã già, cao tuổi, bèn lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Y-sơ-ra-ên



Đa-vít phân định chức việc của người Lê-vi

(Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri)
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Cai số người Lê-vi

Người ta lấy số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên: được ba vạn tám ngàn:
✓hai vạn bốn ngàn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va

✓sáu ngàn người đều làm quan đốc lý và quan xét

còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh cửa

✓và bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng 

ngợi khen.
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Chức của con cháu A-rôn Đoạn 24

Làm công việc của đền Đức Giê-hô-va:
✓canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các 

vật thánh, và coi làm công việc của đền Đức Chúa 
Trời.

✓ lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, 

về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn 
với dầu, và về các đồ để lường và để đo.

✓mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó 
cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va.

✓ còn mỗi ngày sa-bát, ngày mồng một, và ngày lễ trọng 

thể, thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-

hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-
va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy.

✓chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng 

giúp đỡ con cháu A-rôn, là anh em mình, đặng hầu 
việc trong đền của Đức Giê-hô-va.



Quân sự và Hành chánh:
Mười hai quan cai về mười hai tháng của năm – Trưởng của các chi phái

Đoạn 27

12 trưởng tộc của dân Y-sơ-ra-ên, tức các quan tướng cai ngàn người và cai trăm 

người, và các quan trưởng của chúng vẫn phục sự vua, cai quản các ban thứ quanh 

năm mỗi tháng thay nhau đi ra đi vào; mỗi ban thứ số được hai vạn bốn ngàn người.



Đa-vít chỉ dạy về việc xây cất đền thờ

11 Bấy giờ, Đa-vít trao cho Sa-lô-môn, con trai người, cái kiểu về hiên cửa, về 

đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ, và về nắp 

thi ân; 12 lại chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các 

hành lang của đền Đức Giê-hô-va, và về các phòng bốn phía, về những kho 

tàng của đền Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh;
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Đa-vít chỉ dạy về việc xây cất đền thờ

Đa-vít bèn nói: Ấy đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về 

của lễ thiêu của Y-sơ-ra-ên.
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Các lễ vật dâng lên để xây đền thờ

Đa-vít nói với cả hội chúng rằng: Sa-lô-môn, con trai ta, chỉ một mình con đó 

mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ tuổi non nớt, và công việc lại lớn lao; 

vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời. 2 Ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta:

➢vàng dùng về đồ làm bằng vàng, * 10,000 talang vang  ( 1-su-ky 22:14) - ~22 tỷ
➢bạc dùng về đồ làm bằng bạc, * 100,000 talang bac  ~2.8 tỷ
➢đồng dùng về đồ làm bằng đồng, * đồng và sắt thì không thể cân được

➢sắt dùng về đồ làm bằng sắt, * dự bị gỗ và đá

➢gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, 

➢lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, 

➢các thứ đá quí, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều.

3 Lại, vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, ta cũng dâng cho đền của 

Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, 4 tức là:
❖ba ngàn ta-lâng vàng Ô-phia, * 3000 x 2,185,314.58 = $ 6,555,943,767 tỷ
❖bảy ngàn ta-lâng bạc thét, * 7000 x 27,655.43 = $ 193,588,010 triệu

❖Jan 26, 2022 — A talent of gold today. The weight of a talent is 34 kg.
❖ The change of 1 kilogram of a gold amount equals = to 32.15 oz
❖ Gold Price Per Ounce $ 1,999.19
❖ Silver Price Per Ounce $ 25.30
❖1 talent of gold today = 34 x 32.15 x 1999.19 = $ 2,185,314.58
❖Silver Price Per Ounce $ 25.30
❖1 talent of silver today = 34 x 32.15 x 25.30 = $ 27,655.43
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Đa-vít chúc tạ ơn Đức Chúa Trời

Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng!
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Đa-vít chúc tạ ơn Đức Chúa Trời - Ban NhạcĐoạn 29



Đa-vít chúc tạ ơn Đức Chúa TrờiĐoạn 29

11 Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng 

qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-

va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.12 Hoặc sự 

giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; 

quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa: tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức 

mạnh cho mọi người.
13 Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh 

hiển của Ngài. 14 Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui 

lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho 

Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. 15 Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và 

kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, 

không mong ở lâu được.
16 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! các vật nầy mà chúng tôi đã sắm sửa để 

cất đền cho danh thánh của Chúa, đều do nơi tay Chúa mà đến, và thảy đều thuộc về 

Chúa. 17 Ôi Đức Chúa Trời tôi! tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ 

về sự ngay thẳng. Về phần tôi, tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng 

các vật nầy; và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng 

cho Chúa cách vui lòng.
18 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ 

của chúng tôi ôi! xin hãy cho dân sự Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng, và làm 

cho lòng chúng chiều theo về Chúa.
19 Xin Chúa hãy ban cho Sa-lô-môn, con trai tôi, một lòng trọn vẹn, để gìn giữ các điều 

răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc nầy, xây cất cái đền mà 

tôi đã sắm sửa tài liệu cho.



Dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va

Qua ngày sau, chúng dâng những tế lễ cho Đức Giê-hô-va: 1000 con bò đực, 1000 con chiên đực, 

1000 con chiên con, cùng các lễ quán cặp theo, và nhiều của tế lễ khác vì cả dân Y-sơ-ra-ên; 22 trong 

ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va; 
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Sa-lô-môn được tôn làm vua lần thứ nhì

Nhân Đức Giê-hô-va xức dầu cho người làm vua chúa, và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ bấy 

giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha 

người, và người được hưng thịnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo mạng người. Đức Giê-

hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng, và ban cho người được oai nghiêm, đến 

đỗi trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.
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Đa-vít băng hà
Đoạn 29

➢
27 Người cai trị trên Y-sơ-ra-ên 40 năm:

✓tại Hếp-rôn, người cai trị 7 năm, 

✓và tại Giê-ru-sa-lem, người cai trị 33 năm.

(2-Sa-mu-en 5:4 Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được 30; người cai trị 40 năm = 70 tuổi)

➢
28 Người băng hà tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có, và về 

vinh hiển; Sa-lô-môn, con trai người, cai trị thế cho người.



Vương Quốc của Y-sơ-ra-ên dưới Triều Đại của Vua Sau-lơ và Đa-vít Đoạn 29



➢Những cuốn gia phả như những cuốn trong I-Sử ký có vẻ khô khan đối với chúng ta, 
nhưng chúng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời biết rõ từng con cái của Ngài, 
thậm chí đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta - Ma-thi-ơ 10:30. 

➢Chúng ta tin chắc chắn rằng những gì chúng ta làm được ghi mãi mãi trong tâm trí 
của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ, tên của chúng ta sẽ được ghi 
mãi mãi trong sách Sự sống của Chiên Con - Khải-huyền13:8.  

➢Đức Chúa Trời thành tín với dân sự của Ngài và giữ lời hứa của Ngài. Trong sách 
I-Sử ký, chúng ta thấy việc thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời với Đa-vít khi ông 

được phong làm vua trên toàn thể Y-sơ-ra-ên (I- Sử ký 11:1-3). Chúng ta có thể chắc 
chắn rằng những lời hứa của Ngài với chúng ta cũng sẽ được thực hiện. Ngài đã hứa 
ban phước cho những ai theo Ngài, đến với Đấng Christ trong sự ăn năn và vâng theo 
Lời Ngài. 

❖Châm ngôn 28:13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;

Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. 

Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách I-Sử ký



Bonus: Không có trong bài học




