57-TÌM HIỂU THÁNH VỊNH (TIẾP THEO)
CON NGƯỜI (TV 1-41)
1. Con người được chúc phúc (TV 1)
2. Con người ngã từ điạ vị cao trọng và trở nên thù nghịch với Thiên Chúa (TV 2; 14)
3. Con người được phục hồi bởi Đấng Cứu Chuộc hồng phúc, Con Người Giêsu Kitô (TV 16-41).
Trong phần này chúng ta có một sưu tập những thánh vịnh nói về tình trạng của con người – được
chúc phúc, sa ngã, và hồi phục của Vua Đavít. TV 1 nói với chúng ta về đường đưa đến thành công.
Mọi người đều muốn thịnh đạt. Không ai muốn thất bại. Tác giả nói rằng mọi người đều có thể thịnh
đạt. Hãy nghĩ xem sao! Rất tốt cho mọi người trẻ học qui luật của thành công được đặt ra ở đây.
Việc Không nên Làm
1. Từ chối đi với những kẻ không tôn sợ Chúa; đừng nghe lời dụ dỗ hay đi theo lối sống của họ.
2. Từ chối đứng chung với người tội lỗi. Ngay cả đứng ở bậc thấp nhất. Khi đứng chung với tội
lỗi chứng tỏ rằng bạn bị đặt dưới trướng của sự gian ác.
3. Từ chối ngồi chung- ngồi vào chỗ của những người ngạo mạn kiêu căng là nhận lấy một chỗ
đáng bị khinh rẻ nhất.
Việc nên Làm
1. Đọc Kinh Thánh
2. Vui thích nó
3. Suy niệm với nó.
Càng đọc Lời Chúa bạn càng thích đọc hơn. Như một nhà giảng thuyết đã nói, “Phúc Âm nuôi bạn,
xong nó làm bạn đói”. Không bao giờ bạn chán nó. Không bao giờ bạn đọc nó thường xuyên qúa hay
nhiều qúa.
Kết qủa
Khi Kitô hữu giữ những việc nên hay không nên làm kết qủa sẽ ra sao?
Có ba kết qủa như sau (TV 1)
“Trồng” – như cây trồng bên dòng nước – Có đời sống ổn định và kiên vững trong đất tốt;
“Kết trái” – cứ đúng mùa là hoa qủa trổ sinh – có một đời sống sinh ích lợi.
“Phong phú” – cành lá chẳng khi nào tàn tạ - có một đời sống bền vững và hạnh phúc.
Những thánh vịnh khác trong nhóm này nói về sự chúc phúc của con người nhờ vào công
cuộc vinh hiển của Con Người Giêsu Kitô là những TV 22; 23; 24.
TV 22 nói về Người Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Hãy chiêm
ngắm thập giá và lắng nghe tiếng hấp hối của Đấng Cứu Thế. Khi đọc thánh vịnh này, bạn sẽ nhận
ra những sự kiện.
TV 23 nói về Người Mục Tử vĩ đại coi sóc đoàn chiên mình. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng
thiếu thốn gì. Ngài hứa sẽ dẫn dắt và chăn nuôi và bảo vệ tôi.
TV 24 nói về Người Mục Tử thủ lãnh trong vinh quang thưởng công cho chiên mình. Ngài là
Vua của tôi và Ngài đang tới để cai qủan trong quyền lực và vinh quang.
Thánh vịnh 22 cho chúng ta bức hình của núi Canvari. Chúng ta thấy cuộc khổ nạn được mô
tả ở đây rõ ràng hơn bất cứ phần nào của sách Cựu Ước. Thánh vịnh mở đầu bằng lời kêu than của
Chúa trong giờ phút tối tăm nhất của đời Ngài. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ
con sao? Nó đóng lại với, Đức Chúa đã làm như vậy. Nguyên bản tiếng Dothái có nghiã là , mọi sự đã
hoàn tất – tiếng kêu cuối cùng của Đấng Cứu Thế.
Câu 7, Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi. Câu này nói cho chúng ta
biết về sự xúc phạm của thập giá!

Đọc và so sánh:
TV 22: 1 …………………………………………..Matthêu 27:46
TV 22: 6-7 ………………………………………..Luca 23: 35-36
TV 22: 6-8 ………………………………………..Matthêu 27: 39, 41, 43
TV 22: 12-13 …………………………………….Matthêu 27: 36, 44
TV 22: 28 ……………………………………….. 1Corintô 15: 23-24
Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp
chảy tơi bời ruột gan (TV 22:15). Câu này nói về mồ hôi chảy ra như tắm vì thân xác bị hành hạ. Nó
cũng nói về trái tim Chúa bị đâm thâu qua.
Ngài nói cho chúng ta tại sao tim Ngài bị vỡ ra. Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ (TV 69:20). Trong
Gioan 19:34-35, chúng ta đọc thấy rằng Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu
cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người này xác thực; và người ấy
biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.
Chúa Giêsu chết với một trái tim vỡ. Ngài mang lấy lời thóa mạ và tủi nhục của người khác.
Việc mang lấy tội của chúng ta như cái tát vào khuôn mặt của Cha Ngài, và làm tim Ngài vỡ nát.
Chết với một trái tim vỡ rất hiếm. Nó xảy ra bởi sự chịu đựng đau khổ cực độ.
Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau (TV 22:16). Câu này diễn tả cơn
khát cùng cực. Đoạn Kinh thánh trong Tân Ước nói Chúa Giêsu …..để lời Kinh thánh được nên trọn, nói,
Ta khát. Vâng,TV 69: 22 nói Con khát nước lại cho uống dấm chua. Đọc Gioan 19: 28-29.
Chúng đâm con lủng cả chân tay (TV 22:17). Khổ giá! Phương pháp hành hình tử tội bằng thập
giá của người La Mã được tả ở đây. Luật Dothái không có phương pháp hành hình này. Những lời
trên diễn tả cho chúng ta thấy cách hành hình bằng việc đóng đinh – tay chân bị đóng vào thập giáxương tay, cánh tay, vai bị trật ra khỏi khớp vì bị treo trên thập giá, xương và bắp thịt bị căng ra.
Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn (TV 22:19). Ngay cả hành động
của những người lính cũng được tả ở đây. Đọc Matthêu 27:35.
ISRAEN (TV 42-72)
1. Sự hư hỏng của Israen (TV 42-49)
2. Đấng Cứu Chuộc của Israen (TV 50-60)
3. Sự cứu độ của Israen (TV 61-72)
Trong phần này chúng ta thấy có những thánh vịnh được thêm vào để dùng trong Đền thờ. Nó
mở đầu với „tiếng kêu” từ sâu thẳm của sự áp bức – TV 42-49. Nó kết thúc với sự cai trị của Vua trên
quốc gia được cứu chuộc. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông cả đến tận cùng cõi
đất (TV 72:8). Hãy đọc thánh vịnh quang vinh này.
Có một số thánh vịnh của sự thống hối, nhưng thánh vịnh đứng đầu là Thánh vịnh 5. Nó là
thánh vịnh của Vua Đavít. Nếu bạn mở sách Samuen quyển thứ 2 chương 11 và 12, bạn sẽ thấy câu
chuyện Vua Đavít phạm tội. Khi đọc đoạn này nên để ý ba điều mà Vua Đavít nói. Khi Ngôn sứ
Nathan kể cho Vua câu chuyện của một người hư đốn lấy mất con chiên cái duy nhất của người
nghèo, chúng ta nghe ông nói với Nhà Vua: bệ hạ chính là người đó. Vua Đavít không chối tội nhưng
nói, Tôi có tội chống lại Chúa. (Phạm tội là như vậy – phá luật của Chúa). Rồi Nathan khích lệ vua
rằng , Chúa đã bỏ qua tội của vua rồi (2Samuen 12:13).
Chú ý những lời này trong thánh vịnh, Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ
trái mắt Ngài. Thánh vịnh này là lời thống hối ăn năn và thú tội. vua Đavít kêu xin lòng thương xót từ
một Thiên Chúa Đấng ông biết là có lòng thương xót và tràn đầy yêu thương nhân hậu.
Chúng ta học được từ thánh vịnh này rằng chúng ta phải thú nhận tội lỗi với Chúa (1Gioan
1:9) và rằng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ. Bất cứ khi nào người ta chân thành trong việc thú nhận tội
lỗi với Chúa, Ngài sẽ tẩy sạch tội lỗi người đó.

CUNG THÁNH (TV 73-89)
Trong những thánh vịnh của phần thứ ba này chúng ta thấy cung thánh được nhắc tới hay ám chỉ tới
trong mỗi thánh vịnh. Phần này hầu như chú trọng đến những vật liệu dùng trong việc thờ phượng,
nên không cần chú giải nhiều.
Chúng ta đọc thấy lời chỉ dẫn của Chúa liên quan đến cung thánh. Cung thánh được quan sát
từ lúc nó bị tiêu huỷ cho đến lúc nó được phục hồi trong sự chúc phúc toàn vẹn.
TRÁI ĐẤT (TV 90-106)
Phúc lành cần thiết (TV 90-94)
Phúc lành được dự kiến (TV 95-100)
Phúc lành được vui hưởng (TV 101-106)
Những thánh vịnh đầu tiên trong nhóm này đã được viết trong thời gian lang thang trong
hoang điạ. Chúng không được xếp đặt theo thứ tự thời gian.
Đọc những câu mở đầu của TV 90 và 91 với nhau. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ Ngài vẫn là nơi
con trú ẩn. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối. Nếu Chúa là nơi trú ẩn
của chúng ta trên trái đất, chúng ta sẽ sống tự tin khi núp bóng Đấng toàn năng. Đức Kitô nói, Nếu
anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý
(Gioan 15:7). Bí mật của đời sống thánh thiện là cậy dựa vào Đấng toàn năng. Khi ác thần tấn công
Chúa Giêsu, Ngài trích dẫn TV 91. Nhưng Đức Kitô chiến thắng là vì Ngài sống trong nơi được diễn
tả bằng chính thánh vịnh đó. Người ta nói rằng có một điểm hoàn toàn tĩnh lặng ở trung tâm của cơn
bão. Nên dù những lúc bão tố, phong ba, dịch tễ, bóng đêm kinh hoàng, bóng tối tàn phá, nhưng nếu
tâm hồn chúng ta nương tựa dưới bóng Đấng toàn năng, chúng ta sẽ được an toàn.
Nếu bạn muốn ca ngợi Chúa về sự thiện hảo của Ngài, hãy đọc Thánh vịnh 103. Ở đó đầy
dãy việc phụng thờ, tôn vinh, ca tụng, và cảm tạ. Đây là bài tập thể dục tuyệt vời cho tâm hồn.
LỜI CHÚA (TV 107-150)
Tất cả lời dạy của các thánh vịnh của nhóm này được gom lại xung quanh Lời Chúa. Phần
này mở đầu với TV 107 trong đó nó cho một chià khoá: Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh (c.20)
TV 119 là thánh vịnh tuyệt vời nhất của toàn cuốn sách. Nó tán dương Lời Chúa vì Lời Chúa
là sự mạc khải tuyệt hảo về tấm lòng và ý chí của Chúa (heart and mind of God). Cuốn sách này quý
báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất (Tv 19:11). Hầu
như mỗi câu đều nói về Lời Chúa hay lề luật hay giáo huấn hay quy chế.
Đánh giá Lời Chúa:
1. Nó chúc lành các trẻ nhỏ - Matthêu 19:14
2. Nó củng cố thanh niên – 1Giaon 2:14.
3. Nó thánh hóa và thanh tẩy tất cả những ai đọc nó – Êphêsô 5:26
4. Nó bảo vệ các goá phụ - Xuất hành 22:22-23
5. Nó tôn vinh người cao niên – Lêvi 19:32
6. Nó trao tặng sự sống vĩnh cửu cho mọi người – Gioan 3:36
Ca ngợi là bổn phận cao nhất mà bất cứ tạo vật nào cũng làm được. Mục đích tối hậu của con
người là tôn vinh Thiên Chúa. Không có thiên đàng ở đây hay thế giới bên kia cho những ai không ca
ngợi Thiên Chúa. Nếu bạn không bước vào trong tinh thần và thờ phượng của trời, thì tinh thần và
niềm vui của trời không thể bước vào bạn được.
Sách Thánh vịnh bắt đầu với chữ “phúc thay”. Chữ này được nhân lên nhiều lần trong sách.
Hình như cuốn sách được xây xung quanh chữ đầu tiên này. Không có một chữ “khốn thay” nào
trong toàn bộ cuốn sách.
Có lẽ không có cuốn sách nào ảnh hưởng rộng rãi vào những bước ngoặc của đời sống con
người, cho họ sự diễn tả kinh nghiệm sâu sắc, và đan đệt từng sợi cá tính của họ, như cuốn sách
Thánh vịnh này.

