
 Các Quan Xét?
◦ Cuốn sách Các quan xét được đặt tên cho các nhà Lãnh đạo khác nhau của dân sự

được gọi là “Các Quan Xét” 2:16-19.
◦ Các quan xét này nói chung là những nhà lãnh đạo quân sự và là những người chiến 

đấu hơn là những người rao giảng về Điều răn và Luật pháp của Chúa.
◦ Sách mô tả những việc làm của nhiều nhà lãnh đạo này, một số người trong số họ đã 

giúp giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi hậu quả của hành vi tội lỗi của họ.
◦ Chúng ta cũng sẽ thấy rằng Chúa sẵn sàng giải cứu dân Ngài thường xuyên khi họ ăn 

năn tội lỗi của mình.

 Ai đã viết cuốn sách này? 
◦ Chúng ta không biết ai đã viết sách Các Quan Xét. Một truyền thống Do Thái nói rằng 

Samuel đã viết hoặc biên soạn cuốn sách.

 Một số tính năng đặc biệt của cuốn sách này là gì?
◦ Sách Các quan xét thuật lại lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên từ khi họ định cư tại xứ Ca-

na-an sau cái chết của Giô-suê đến khi Sa-mu-ên ra đời (khoảng 1400–
1000 TCN ). Bên cạnh phần tường thuật ngắn về sách Ru-tơ, Các quan xét cung cấp 
câu chuyện kinh thánh duy nhất trong khoảng thời gian này.

◦ Sách Các quan Xét mô tả một chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian cai trị của 
các quan xét . Vì dân Y-sơ-ra-ên không loại bỏ được những ảnh hưởng xấu xa khỏi 
đất hứa, họ đã vướng vào tội lỗi và bị kẻ thù chinh phục và làm khổ mình. Sau khi dân 
Y-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa giúp đỡ, Ngài đã sai các quan xét đến giải cứu họ khỏi kẻ
thù. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên sớm trở lại với tội lỗi của họ, và chu kỳ này được lặp 
lại. Các quan xét 2:11-19.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/judg/2.16-19?lang=eng


Vòng tuần hoàn của tội lỗi và sự giải cứu

1/ làm ác 2:11
2/ chọc giận 2:12
3/ bị áp bức 2:14-15
4/ rên siết 2:18
5/ ăn năn 3:9
6/ giải cứu 3:9
7/ hòa bình 3:11
8/quan xét qua đời 3:19



 Các Quan Xét 1-2
◦ Nhiều chi phái Y-sơ-ra-ên không thể tiêu diệt tất cả cư dân của 

Ca-na-an khỏi vùng đất của họ. Dân Y-sơ-ra-ên quên Chúa và thờ
thần tượng . Chúa loại bỏ sự bảo vệ và phước lành của Ngài khỏi 
dân Y-sơ-ra-ên. Họ bị kẻ thù đàn áp và kêu cầu Chúa giải 
cứu. Chúa dấy lên các quan xét để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

 Các Quan Xét 3-16
◦ Chúa kêu gọi 12 quan xét để giúp giải cứu các chị phái Y-sơ-ra-

ên khỏi hậu quả của việc họ không trung thành với Chúa. Trong số
đó có Deborah, người giải cứu Israel khỏi sự áp bức của người Ca-
na-an, và Gi-de-on, người phá hủy bàn thờ của thần Ba-anh và 
giải cứu Israel khỏi người Ma-di-an. Một trong những quan xét, 
Sam-sôn, chiến đấu với quân Phi-li-tin nhưng bị bắt vì lựa chọn 
sai lầm của anh ta. Anh ta chết bằng cách khiến một tòa nhà đổ sập 
xuống chính mình và nhiều người Philistines.



Quan Xét Sự kiện lớn Kẻ thù của Israel

Thời kỳ 

áp bức

Thời kỳ 

hòa bình

1.Ốt-ni-ên 3:1-11/ Giu-da chien thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im. Cu-san-Ri-sa-tha-im, 

vua A-ram
8 40

2.Ê-hút 3:13-30/ Bên-gia-min
có tật thuận tay tả/đâm vua Éc-lôn 

nơi bụng
Éc-lôn, vua Mô-áp 18 80

3.Sam-ga 3:31-5:6/ N/A
một cây đót bò mà đánh giết 600 

người Phi-li-tin Dan Phi-li-tin N/A N/A

4.Đê-bô-ra 4:1-5:31 /

Ép-ra-im  * female

Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm 

làm cho Si-sê-ra 

và hết thảy 900 xe cộ bằng sắt 

cùng toàn quân lính 

người vỡ chạy trước mặt Ba-rác

Gia-bin, là vua Ca-na-an 20 40



Quan Xét Sự kiện lớn

Kẻ thù của 

Israel

Thời kỳ 

áp bức

Thời kỳ 

hòa bình

5.Ghê-đê-ôn 6:1-8:32 / 

Ma-na-se

phá dỡ bàn thờ thần Ba-anh tại nhà cha ngươi

và đánh hạ hình tượng A-sê-ra ở trên đó.

8:27 Ghê-đê-ôn lấy vật đó làm một cái ê-phót, 

để trong thành mình tại Óp-ra. Cả Y-sơ-ra-ên đều 

cúng thờ cái ê-phót đó; nó trở thành một cái bẫy 

cho Ghê-đê-ôn và cả nhà người.

Ghê-đê-ôn ta tạo ra một vật sùng bái bằng vàng 

và dùng nó để bói toán. Ban đầu anh ta có thể dự 

định nó là để thờ phượng Chua.

dân Ma-đi-an,

dân A-ma-léc và 

người phương Đông

7 40

6.Thô-la 10:1-2/ Y-sa-ca, N/A N/A N/A 23

7.Giai-rơ 10:3-5 / Ga-la-át

có ba mươi con trai, cỡi ba mươi lừa con,

và có ba mươi cái thành ở tại xứ Ga-la-át; N/A N/A 22



Quan Xét Sự kiện lớn

Kẻ thù của 

Israel

Thời kỳ 

áp bức

Thời kỳ 

hòa bình

8.Thô-la 10:1-2/ Y-sa-ca,
N/A

N/A N/A 23

9.Giai-rơ 10:3-5 / Ga-la-át
có ba mươi con trai, cỡi ba mươi lừa con,
và có ba mươi cái thành ở tại xứ Ga-la-át;

N/A N/A 22

10.Giép-thê 10:6-12 / 

Ga-la-át

Giép-thê con của một người kỵ nữ

Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-

va rằng: 

Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, 

khi tôi thắng chúng nó trở về, -* hễ chi ở 

cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón 

rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa 

Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. 

dân Am-môn, 

dân Phi-li-tin
18 6

11.Iếp-san 12:8-10 / Giu-da
Người có ba mươi con trai và ba mươi 

con gái. N/A N/A 7



Quan Xét Sự kiện lớn Kẻ thù của Israel

Thời kỳ 

áp bức

Thời kỳ 

hòa bình

12.Sam-sôn 13-16 / ĐAN

Người Na-xi-rê. 13:7

Anh ta là một người đàn ông có sức 

mạnh tuyệt vời và có một tình yêu tuyệt 

đối với phụ nữ ngoại bang.

Kéo xuống Đền thờ Dagon giết chết 

chính mình và 3.000 người Phi-li-tin

dân Phi-li-tin 40 20



 Trong Các Quan Xét 17–21 , chúng ta đọc về tình 
trạng vô luật pháp và tình trạng hỗn loạn giữa các chị
phái Y-sơ-ra-ên khi họ dưới quyền các quan xét. Họ
đặt niềm tin vào sự khôn ngoan của loài người và 
chọn không tuân theo các điều răn của Chúa. Các 
quan xét 17:6 Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-
ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.

 Mi-ca và người Dan tạo ra những đền thờ thần
tượng, và một người thiếp của người Lê-vi bị ngược 
đãi và giết chết. Mười một(11) chi phái Y-sơ-ra-ên 
hiệp lại chiến đấu chống lại chi phái Bên-gia-min và 
gần như tiêu diệt họ hoàn toàn.

 Trong câu kết của cuốn sách, người viết nói: các quan 
xét 21:25 Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-
ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.”

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/judg/17?lang=eng


 Trí nhớ là một món quà. Nhớ về quá khứ dạy cho chúng ta vô số
bài học về cách sống của ngày hôm nay. Người Y-sơ-ra-ên đã 
quên. Họ không nhớ những sự kiện kỳ diệu đã đưa họ đến vùng 
đất hứa hoặc giao ước kết hợp giữa họ với Đức Chúa Trời.

 Nhưng Đức Chúa Trời không quên giao ước của Ngài — và vì 
tình yêu lớn lao của Ngài dành cho dân sự của Ngài, Ngài đã kỷ
luật những đứa con tội lỗi của Ngài để chúng trở về với Ngài.

 Chúng ta đã quên những công việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã 
làm trong cuộc đời chúng ta ? Có lẽ hoàn cảnh khó khăn của 
chúng ta đang chế ngự niềm tin của chúng ta. Chúng ta có cảm 
thấy như thể Ngài đang kỷ luật chúng ta ngay bây giờ Không?
Hãy biết rằng Ngài kỷ luật những người Ngài yêu thương ( Hê-
bơ-rơ 12: 5–11 ). Trở lại với Ngài. Hãy nhớ, tin tưởng và tuân 
theo. Chúa luôn luôn và đang sẵn sàng chờ đợi với vòng tay rộng 
mở.

https://biblia.com/bible/nlt/Heb%2012.5%E2%80%9311

