41.TÌM HIỂU SÁCH CÁC VUA VÀ SỬ BIÊN NIÊN
Sách các vua
Nếu chúng ta từ chối Thiên Chúa , Ngài sẽ từ chối chúng ta. Nếu chúng ta vâng lời
Thiên Chúa, Ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta. Trong những ngày ấy, Đức Chúa bắt đầu
cắt xén lãnh thổ Israen (2Vua 10:32)
Trong bản văn gốc bằng tiếng Do thái hai quyển Sách Các Vua gom lại làm một,
Hai cuốn Samuen và hai cuốn Sử biên niên cũng vậy. Khi được dịch ra tiếng Hy lạp các
dịch giả chia chúng ra làm hai phần vì tiếng Hy lạp cần khoảng một phần ba chỗ để viết
nhiều hơn tiếng Do thái và vì chiều dài của cuộn giấy (da) có giới hạn.
Sách Các Vua được viết trong thời gian Đền thờ thứ nhất vẫn còn tọa lạc ở đó.
Sách Các Vua chỉ là cuốn sách nối tiếp sách Samuen. Như tựa đề của nó, sách này ghi
chép những biến cố xảy ra trong thời gian vua Solomon trị vì và sau đó là những vị vua
kế vị cai trị nước Giuđa và Israen. Nó bao gồm thời kỳ khoảng 400 năm và kể về
chuyện lớn mạnh và suy tàn của vương quốc. Chúng ta sẽ thấy vương quốc bị phân
chia. Chúng ta sẽ thấy cả Giuđa lẫn Israen phải đi lưu đày. Vương quốc Miền nam
(Giuđa) có hai mươi vị vua, và Vương quốc Miền bắc (Israen) có mười chín vị vua.
Đây là hai cuốn sách lịch sử quan trọng nhất trên thế giới. Ngày nào những đoàn
thám hiểm cũng đào lên được những dữ kiện lịch sử không được ghi chép ở đâu ngoài
những ghi chép trong Sách Các Vua. Thoạt đầu sách có vẻ khô khan, nhưng cuộc đời
của những vị vua và những câu chuyện trong sách chứng minh rằng:
1. Thiên Chúa không thiên vị người nào (CVTĐ 10:34)
2. Khi tất cả của lễ của chúng ta đã đặt trên bàn thờ, Thiên Chúa không bao giờ
để chúng ta phải chờ đợi đi lấy lửa (1V 18:38)
3. Có cuộc lưu đày cuối cùng là bởi vì không vâng lời Chúa. Nó đã được tiên
báo trước đó trong sách Đệ Nhị Luật (28:49).
Sách Các Vua bắt đầu với vua Đavít và kết thúc với vua của Babylon.
Sách Các Vua khởi đầu với việc xây Đền thờ và kết thúc với việc đốt Đền thờ.
Sách Các Vua mở đầu với người đầu tiên kế vị vua Đavít, vua Solomon,
và kết thúc với người kế vị cuối cùng của vua Đavít, Giơhôgiakim, người được trả tự do
bởi vua của Babylon.
Hãy nhớ rằng Sách Các Vua bao gồm toàn bộ thời gian trị vì của tất cả các vua trên
Dân Chúa chọn. Trong thời vua Solomon trị vì, vương quốc đạt tới đỉnh cao huy hoàng
của nó. Với cái chết của Solomon, vương quyền không còn là nơi trung gian qua đó
Chúa cai trị Dân Ngài nữa. Thời kỳ của các ngôn sứ được mở màn trong giai đoạn này
bởi ngôn sứ vĩ đại Elia. Sách Các Vua quyển thứ nhất kết thúc với câu chuyện của vị
ngôn sứ này. Sách các Vua quyển thứ hai xoay quanh câu chuyện của ngôn sứ Êlisa.
Chúng ta sẽ thấy sự suy tàn của cả hai vương quốc Giuđa và Israen khi dân Do thái bị
dẫn đi lưu đày.

Sách Sử biên niên
Sử biên niên thứ nhất là Lịch sử của Giuđa.
Qua những cuốn sách như Sử niên biên mà chúng ta có được lịch sử của quốc gia Do
thái. Qua quốc gia này Chúa chúng ta đến trên trái đất. thiên Chúa chọn dân tộc này để
thực thi lời hứa và mục đích vĩ đại của Ngài. Ngài vẫn còn là Thiên Chúa của họ (Dt
11:1) và mục đích của ngài còn chưa được thực hiện trong họ. Trong ánh sáng của
chân lý này những cuốn sách như Sử biên niên mang đến ý nghiã và năng lực mới.
Sử biên niên thứ hai là Cuốn sách của sự phục hưng.
Những sự phục hưng lớn lao xảy ra dưới thời:
1. Vua Axa – 2 Sử biên niên 15
2. Vua Giơhôsaphát - 2 Sử biên niên 20
3. Vua Giôát – 2 Sử biên niên 23-24
4. Vua Khíkigia – 2 Sử biên niên 29-31
5. Vua Giơhôa – 2 Sử biên niên 35
Đức Giêsu Kitô được miêu tả như là Vua trong các Sách Các vua và Sử biên niên.

