
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

(Tóm tắt Lịch sử Cứu Độ nhân lọai của Chúa Giêsu 

Kitô qua lịch sử Do Thái ( Israel ). 

(Theo New American Bible 1994 – 1995 HĐGMHK- 

ĐGH PHAOLO vi ấn ký 1970). 

 
LTS. : Linh mục Vincent Nguyễn Quang Thế, ngài thường 

đến viếng thăm và giúp mục vụ cho cộng đòan Đức Mẹ La 

Vang. Mọi người trong cộng đòan rất quí mến và khâm 

phục ngài về tài nhớ những di tích, địa danh, thời gian rất 

chi tiết về lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa qua các bài ngài 

giảng trong Thánh Lễ. Hôm nay qua bài viết tóm lược của 

ngài đã làm sáng tỏ một số câu hỏi mà nhiều người cũng 

như tôi hay bị, khi dạy giáo lý cho các tân tòng hay các 

cặp dự bị hôn nhân.  

          

Chính ngài đã nói với 

tôi: “Tôi sọan bài Kinh 

Thánh tóm lược này 

rất công phu, tôi nghĩ 

nó rất cần thiết cho 

mọi người muốn tìm 

hiểu Lịch Sử Ơn Cứu 

Độ trong Thánh 

Kinh”. Bản tóm lược 

này phải mất nhiều 

công lắm mới tóm gọn 

đầy đủ được và nó là 

câu trả lời cho những 

ai thắc mắc: “Tại sao 

đạo Chúa không phát 

triển, hay đặt Đế Đô tại Đất Thánh Giêrusalem? “mà lại di 

chuyển sang Rôma và khắp các nước trên thế giới (Do 

Phúc Âm Theo Thánh Matthêu 21, 33-43) Chúa đã nói tiên 

tri qua dụ ngôn tá điền và vườn nho”. Chính vì thế mà 

khiến Thánh Phêrô, vị Tông đồ cả, được Chúa chọn, 

Thánh Phaolô tông đồ dân ngọai, thánh sử Gioan, Marcô 

và hàng ngàn người Israel đã phải rời bỏ quê hương của 

mình dưới thời vua Hêrôđê và nhà cầm quyền La-Mã đô 

hộ để chốn chạy qua Rôma và các hải đảo Địa Trung Hải 

để lánh nạn; sau này lập thành Giáo Hội địa phương 

Rôma. Cũng chính nơi đây hai vị Thánh Tông Đồ cả Phêrô 

và Phaolô bị tử đạo thời vua Nêron năm 67. Dân Chúa dần 

dần chuyển đi khắp nơi trên thế giới.” 

 

 I -PHẦN TIỂU SỬ CÁC DÂN TỘC  
 

5000 BC – 2200 BC : Tiền sử với các Đế quốc : Babylon, 

Ai Cập và Hy Lạp ( Greece ). 

 

 

 

 

 

 

 
 

2200 BC : Các sắc dân Semites và Hebrews 

( Phenicie – Canaan và Palestines ). 

1850 : Chúa gọi ABRAHAM từ UR, Chalde ( Iraq ngày 

nay ) đến Canaan : Sinh Ismael  do Hagar và Isaac do Sara. 

Abraham thọ 175 tuổi và Sara 127 tuổi. Ismael có 12 Trai 

và 1 gái. Thọ 137 tuổi ( Gn 25, 7 – 17 ). ISAAC sinh Esau 

và Jacob, thọ 180 Tuổi. Esau ( Edom, da đỏ ) cha của 

nhiều con. Jacob được 12 con trai và cô út Dina. Thiên 

thần vật lộn với Jacob và đổi tên là Israel, cha của 12 chi 

tộc dân Israel.  

1750 : 70 người con và cháu Jacob sang Ai Cập. Sau 430 

năm đã lên tới 600,000 người. 

1725 : Giuse con Jacob bị bán sang Ai Cập. Giải điềm cho 

vua, được làm tể tướng. 

1300 : Môisen, chính ông giải phóng Israel khỏi Ai Cập, 

vượt qua Biển Đỏ vào Sinai. Sau 40 năm thử thách trong 

Sa Mạc. Chúa cho Môisen nhận lãnh Thập Giới ( Mười 

Điều Răn ). 

1200 : Josuê dẫn dân Israel vào chiếm đất Canaan, 7 đời 

Thẩm Phán cai trị dân. Moises Sinh nhiều con, thọ 120 

tuổi, Aaron Thượng Tế, cũng chết trên núi Nablus. 

1040 : ( ? ) Vua đầu tiên Israel là Saolê ( 40 năm ). Thua 

trận, bị quân Philitinh giết chết. 

1010 : Vua Đavit lên ngôi, kinh đô tại Jêrusalem. Vua cai 

trị được 40 năm. 

970 : Vua Salomon lên ngôi, xây đền Thánh Jerusalem. 

Sau 40 năm, đất nước bị chia Đôi. 

930 : Vua Jeroboam lập nước Israel với 10 chi tộc. Kinh 

Đô đặt tại núi Shekem, cũng là Samaritan. Đến đời 

Vua thứ 19 là Hohsea, bị Đế Quốc Assyria xâm chiếm 

và hủy giệt tòan thể vương quốc Israel. Vua và dân bị 

bắt hết đi tù bên Assyria. Cùng năm  

930 : Vua Rêhobôam lập nước Juda với 2 chi tộc. Thủ đô 

đóng tại Jêrusalem. Đến Vua thứ 19 là Zedekia, Đế quốc 

Babylon chiếm Jêrusalem. 

586 : Dân Israel nước Juda bị đem đi lưu đầy bên Babylon 

( Iraq ngày nay ). 

538 : Vua Cyrus Ba Tư chiến thắng Babylon, cho Vua 

Jeholachin vào tù và dân Israel được hồi hương – Đợt một 

để tái thiết Jerusalem và quê quán xứ sở của họ. Vua  

Darius cho Israel hồi hương – Đợt hai để xây dựng lại quê 

hương, vào năm 407. 

324 : Đạo Judaism ( Đạo Do Thái, tức Đạo ông Moises ) 

phát triển tại Jerusalem. 

198 : Dân Jews ( Do Thái ) phò Antiochus, Ý , đánh đuổi 

quân xâm lăng Ai Cập về. 

167 : Anh em nhà Macabê nổi dậy, khởi nghĩa dành lại độc 

lập cho Israel. 
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63   : Pompe ( Ý ) chiếm xứ Palestine, Jerusalem. Nước 

Israel bị Ý đô hộ. Hêrôđê được Rôma cho làm Vua Israel. 

Chết năm 4 khi Chúa Giêsu mới sinh. 4 AD  ( ANNO 

DOMINI ) : Chúa Giêsu Giáng Sinh – Chọn các Tông Đồ 

và 72 Môn  đệ. 

30 : Chúa Giêsu đi rao giảng , lập Giáo Hội – Chúa 

chết – Sống lại – Về quê trời.  

Các Tông Đồ và Môn Đệ đi rao giảng. Tất cả đều chịu tử 

vì Đạo vì Chúa Kitô. 

 58 – 59: Phêrô và Phaolô đến Rôma – Lập Giáo Hội 

RÔMA – Và cùng chịu Tử Đạo. 

 70    : Rôma sang chiếm và phá hủy Đền Thánh Jerusalem 

( Như Chúa đã tiên báo). 

 134   : Dân Israel bị mất nước … Phải tản mác đi khắp các 

nước … trên thế giới… 

 + 1948 : Liên Hiệp Quốc công nhận dân Do Thái, và họ 

trở về lập lại quốc gia Israel.  

 

    II - TÓM KẾT :  

 

Ngày nay dân Do Thái gồm ISRAEL: 5 triệu. Do Thái 

Giáo ( Judaism, Misen ). Thủ đô tại Tel A Vil, chiếm Gaza 

và giữ Jerusalem. Palestine 1 triệu dân, theo Ai Cập, Hồi 

Giáo. Họ chiếm Jerico và một phần nhỏ giải đất Gaza với 

Israel tranh chấp. Dân Samaritano, Canaan và Phenecies 

chỉ còn độ 400 người tồn tại. Họ thờ thần trên núi Sechem. 

 

Đạo Chúa không phát triển được tại Đất Thánh, chính nơi 

quê hương của Chúa Giêsu; nhưng đã được truyền sang 

Rôma, và khắp các Hải Đảo cũng như trên tòan thế giới 

như Lời Chúa đã phán truyền : “ Các con hãy đi rao giảng 

cho muôn dân, bắt đầu từ Thành Jerusalem cho đến tận 

cùng trái đất.”  

 

Chúng ta đọc Phúc Âm Thánh Mathêu, chương 21, ví dụ 

Tá Điền và Vườn Nho, câu 43 : “ Bởi đó ta bảo các ông; 

Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho 

một dân làm ra hoa qủa…( MT. 21, 33-43 ).  

 

Ý chính của Phúc Âm Thánh Mathêu là : Chúa dùng dụ 

ngôn : Có một chủ điền đi xa, trao thửa đất lại cho một tá 

điền. Chủ sai những người thợ làm vườn đợt thứ nhất, tá 

điền bắt họ, đánh đập và giết một số. Chủ lại sai thợ đến 

làm vườn đợt hai, họ cũng bị đánh đập và hành hạ bởi các 

tá điền như tóan trước đã bị. Chủ đất lại nghĩ mình còn 

một con trai duy nhất, tá điền sẽ nể hơn các tóan thợ kia, 

mà không hành hạ cậu; nhưng trái lại, các tá điền đã giết 

chết cậu. Ông chủ được tin, rất tức giận, tru diệt hết các tá 

điền và trao đất cho người khác biết sinh lợi cho ông chủ. 

Dụ ngôn này thật ý nghĩa về việc Đạo Chúa ngày nay lan 

rộng khắp thế gian: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Đọc 

Phúc Âm theo Thánh Luca chương 24, Chúa hiện ra với 

các Tông Đồ. 

   

LM. Vincent Thế Nguyễn. 

 

      

 

Xin gửi đến Bạn lời cầu chúc vừa đủ, vừa đủ thôi...  

Vừa đủ HẠNH PHÚC để tâm hồn Bạn luôn thanh cao 

Vừa đủ THỬ THÁCH để Bạn được dũng mãnh 

Vừa đủ MUỘN PHIỀN để Bạn có lòng nhân ái 

Vừa đủ HY VỌNG để hạnh phúc mãi ngự trị nơi Bạn 

Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn khiêm nhu 

Vừa đủ THÀNH CÔNG để Bạn luôn kiên cường 

Vừa đủ BẠN BÈ để giúp Bạn an vui 

Vừa đủ VẬT CHẤT để Bạn được thảnh thơi 

Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể đi đến cùng các 

dự tính 

Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán 

nản ngã lòng 

Vừa đủ NGHỊ LỰC để cuộc sống Bạn mỗi ngày được 

tươi đẹp và hạnh phúc hơn 

Và vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả 

những hy vọng và ước mơ của Bạn! 

 

 

 

Wishing You ENOUGH for the NEW YEAR, Just 

Enough.......  
Enough HAPPINESS for peace in your soul  
Enough CHALLENGES for long-lived strength  
Enough SORROW for the kindness in your heart  
Enough DESIRE for never ending happiness  
Enough FAILURE to preserve your humility  
Enough SUCCESS for your will to be strong 
Enough FRIENDS for add joy to your life  
Enough LIFE STYLE for a stress-free and 
luxurious life 
Enough ENTHUSIASM to reach your goals 
Enough HOPE to brighten your spirit when it is 
broken 
Enough ENERGY for a healthy and happy life 
Enough LOVE for the fulfillment of all your 
hopes and dreams.  

Sưu Tầm 

 
 
Nhà dư phòng cho SHARE. Khu SW gần Freeway 
I-15 và 215. Gần phi trường Las Vegas. Giá $350 
1 tháng. Bao điện, nước, gas và cable TV. 

Xin liên lạc anh Quyền: 
(702) 326-4830 
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