
	   1	  

Lược	  sử	  dân	  Israel	  
	  
Để	  có	  thể	  cảm	  nhận	  tương	  đối	  những	  điều	  Cựu	  Ước	  trình	  bày,	  chúng	  ta	  lần	  lượt	  cùng	  nhau	  tìm	  
hiểu:	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lịch	  sử	  cận	  đại	  nhận	  định	  có	  5	  nền	  văn	  minh	  lớn	  ảnh	  hưởng	  đến	  phát	  triển	  của	  cộng	  đồng	  
nhân	  loại	   :	  Lưỡng	  Hà	  (	  Lưu	  vực	  2	  sông	  Euphrate-‐	  Tigre),	  Sông	  Nil	  (	  Ai	  Cập	  cổ),	  Hằng	  Hà	  (	  Ấn	  
Độ),	  Hoàng	  Hà	  (	  Trung	  Hoa	  ),	  Châu	  Mỹ	  (	  Maya,	  Incas).	  Trong	  đó,	  văn	  minh	  Lưỡng	  Hà	  và	  Ai	  Cập	  
cổ	  có	  sự	  giao	  lưu	  tương	  đối	  phát	  triển.	  Rất	  nhiều	  bộ	  tộc	  du	  mục	  di	  chuyển	  giữa	  2	  nền	  văn	  minh	  
nầy	  qua	  1	  giải	  đất	  hẹp:	  vùng	  Palestine.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Khoảng	  18	  thế	  kỷ	  trước	  Công	  nguyên,	  trong	  số	  các	  bộ	  tộc	  du	  cư	  từ	  Lưỡng	  Hà	  sang	  Ai	  Cập,	  
có	  bộ	  tộc	  do	  Abraham	  đứng	  đầu.Trên	  khía	  cạnh	  lịch	  sử,	  Abraham	  là	  nhân	  vật	  không	  mấy	  tên	  
tuổi.	  Tuy	  nhiên,	  dưới	  nhãn	  quan	  tôn	  giáo,	  ông	  được	  nhìn	  nhận	  như	  tổ	  phụ	  của	  nhiều	  dân	  tộc	  
trung	  cận	  đông,	  đó	  cũng	  là	  ý	  nghĩa	  tên	  của	  ông.	  Thú	  vị	   là	  nhân	  chủng	  học	  hiện	  đại	  phát	  hiện:	  
dân	  Israel	  và	  Á	  Rập	  có	  cùng	  ông	  tổ.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trong	  các	  thời	  kỳ	  đói	  kém,	  nhiều	  bộ	  tộc	  du	  mục	  thường	  hay	  nương	  nhờ	  tại	  các	  vùng	  biên	  
thùy	  Ai	  Cập,	   tại	   thời	  điểm	  nầy,	  chính	  quyền	  cai	   trị	   là	  người	  Hyksos.	  Trong	  đó	  có	  Abraham	  và	  
con	  cháu	  ông,	  mà	  Yuse,	  là	  khuông	  mặt	  nổi	  bật.	  Ông	  làm	  quan	  tướng	  	  cho	  chính	  quyền	  sở	  tại.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Đến	  thế	  kỷ	  13,	  người	  Ai	  Cập	  tại	  phương	  nam	  khôi	  phục	  lại	  vương	  quyền	  trên	  toàn	  bộ	  lãnh	  
thổ	  Ai	  Cập	  với	  những	  tên	  tuổi	  như	  Ramses	  I,	  II…nhiều	  dân	  du	  mục	  bị	  cưỡng	  ép	  lao	  động	  nặng	  
nhọc,	  phục	  vụ	  cho	  công	  cuộc	  xây	  dựng	  các	  kiến	  trúc	  của	  các	  triều	  Pharaoh.	  Du	  mục	  là	  dân	  ưa	  
thích	  sự	  tự	  do,	  họ	  trốn	  chạy	  vào	  vùng	  sa	  mạc	  hoang	  địa,	  sống	  đời	  phóng	  khoáng	  như	  cha	  ông.	  
Môsê	  nổi	  lên	  như	  một	  lãnh	  tụ	  đã	  đưa	  Israel	  thoát	  khỏi	  thân	  phận	  nô	  lệ	  để	  hình	  thành	  nên	  1	  dân	  
đặc	  biệt,	  	  Dân	  của	  Giao	  Ước,	  Dân	  Thiên	  Chúa.	  Trên	  200	  năm	  tiệm	  cận	  đất	  Canaan,	  dân	   Israel	  
bằng	  nhiều	  hình	  thức:	  đánh	  chiếm,	  giao	  hảo,	  chen	  lấn	  dần	  giữa	  dân	  cư	  trong	  xứ	  rồi	  sáp	  nhập…	  
Đây	  là	  giai	  đoạn	  Cựu	  Ước	  gọi	   là	  thời	  các	  thủ	  lãnh	  với	  	  nhũng	  tên	  tuổi	  như	  Deborad,	  Ghideon,	  
Samson…	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thiên	  niên	  kỷ	  1	  trước	  Công	  nguyên,	  năm	  1000,	  David	  với	  tài	  	  chính	  trị	  và	  	  dụng	  binh	  khéo	  
léo	  đã	  bắt	  các	  thế	  lực	  chống	  đối	  quy	  phục,	  tiến	  vào	  Yêrusalem,	  hình	  thành	  nên	  trung	  tâm	  tôn	  
giáo,	  chính	  trị	  của	  Israel.	  Đây	   là	   thời	  kỳ	  huy	  hoàng	  nhất	   trong	   lịch	  sử	  Israel,	  kéo	  dài	  69	  năm,	  
dưới	  triều	  đại	  David	  và	  Salomon.	  Sau	  thời	  kỳ	  hoàng	  kim	  nầy,	   Israel	  bắt	  đầu	  trượt	  dài	  do	  não	  
trạng	  địa	  phương,	  tranh	  dành	  trong	  nội	  bộ	  các	  chi	  tộc,	  và	  hậu	  quả	  là	  cuộc	  phân	  chia	  	  Nam	  Bắc	  :	  
Bắc	  quốc	  Israel,	  còn	  gọi	  là	  Ephraim,	  với	  10	  chi	  tộc,	  đế	  đô	  là	  Samarie,	  Nam	  quốc	  Yuđa	  với	  chi	  tộc	  
Yuđa	  và	  Bengiamin,	  thủ	  đô	  Yêrusalem.	  Cùng	  với	  việc	  phân	  chia	  đất	  nước,	  việc	  ly	  khai	  tôn	  giáo	  
cũng	  thành	  hình.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bắc	  quốc	  tồn	  tại	  được	  200	  năm,	  tận	  diệt	  vào	  năm	  721	  trước	  Công	  nguyên,	  vào	  thời	  Sargon	  
đệ	  nhị	  của	  Assur.	  Toàn	  dân	  bị	   lưu	  đày	  khắp	  đế	  quốc	  và	  dân	  nơi	  khác	   lại	  định	  cư	  tại	  Samarie,	  
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theo	  chính	  sách	  chống	  nổi	  loạn	  của	  chính	  quyền	  Assur.	  Nam	  quốc	  Yuđa	  cũng	  lâm	  vào	  hoàn	  cảnh	  
không	  khá	  hơn,	   chính	   trị	   lúc	  dựa	  bên	  nầy,	   lúc	  ngã	  bên	  kia,	  hậu	  quả	  bị	  Nabucho	  Đonosor,	  đế	  
quốc	  Babylone	  đánh	  chiếm	  năm	  587	  trước	  Công	  nguyên.	  Đền	  thờ	  bị	  phá	  hủy,	  toàn	  dân	  phải	  lưu	  
đày	  tại	  Babylon,	  ngoại	  trừ	  1	  số	  nhỏ,	  số	  sót	  lại,	  theo	  ngôn	  từ	  của	  các	  ngôn	  sứ.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Sau	  50	  năm	   lưu	  đày	   tại	  Babylon,	  dân	   Israel	   có	  cơ	  hội	   suy	   tư,	   cảm	  nhận	  những	  gì	  Thiên	  
Chúa	  đã	  làm	  cho	  dân	  tộc.	  Năm	  538,	  vua	  Kyrô	  của	  Batư	  tiến	  vào	  Babylon,	  cho	  phép	  các	  dân	  lưu	  
đày	  hồi	  hương.	  Nhiều	  nhóm	  Israel	  xuất	  hành,	  trở	  về	  kiến	  tạo	  lại	  đất	  nước.	  Từ	  đây,	  vương	  quyền	  
của	  Israel	  chỉ	  còn	  trên	  bình	  diện	  tôn	  giáo,	  mà	  các	  thượng	  tế,	  kinh	  sư	   là	  người	   lãnh	  đạo.	  Năm	  
332,	   lại	  1	  biến	  cố	  làm	  thay	  đổi	  cục	  diện	  chính	  trị	  vùng	  Đất	  Hứa,	  Alexandre	  đại	  đế	  của	  Hy	  Lạp	  
phá	  tan	  đế	  quốc	  Batư.	  Tuy	  nhiên,	  Alexandre	  mất	  sớm,	  đế	  quốc	  được	  chia	  cho	  các	  tướng	  lĩnh:	  Ai	  
Cập	  với	  các	  vua	  Ptolémé,	  (Israel	  thuộc	  quyền	  các	  vua	  nầy);	  Syria	  với	  các	  vua	  Antiôkô.	  Bất	  hạnh	  
thay,	  năm	  200,	  Antiôkô	  xứ	  Syria	  thôn	  tính	  Ptolémé,	  Israel	  lại	  rơi	  vào	  tay	  Syria	  với	  các	  cuộc	  cấm	  
cách	  bách	  hại	  đạo	  Do	  Thái	  dữ	  dội,	  đặc	  biệt	  dưới	  triều	  Antiôkô	  Êpiphanê	  (-‐175-‐163).	  Cuộc	  cấm	  
cách	  bách	  hại	  nầy	  làm	  trổi	  đậy	  cuộc	  chiến	  phục	  quốc	  Israel	  do	  anh	  em	  nhà	  Hasmônê	  lãnh	  đạo,	  
điển	  hình	   là	  Maccabê	  	   (Sách	  Maccabê	  ).	  Cuộc	  chiến	   thắng	   lợi,	  dòng	  họ	  Hasmônê	  thu	   tóm	  mọi	  
quyền	  lực	  chính	  trị	  và	  tôn	  giáo	  và	  điều	  hành	  đất	  nước	  từ	  142	  đến	  63	  trước	  Công	  nguyên.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Đế	  quốc	  Roma	  nổi	  lên	  như	  kẻ	  kế	  thừa	  đế	  quốc	  Hy	  Lạp,	  lần	  lượt	  xâm	  nhập	  và	  đánh	  chiếm	  
các	  nước	  khác.	  Nhân	  cuộc	  tranh	  chấp	  quyền	  lực	  của	  anh	  em	  nhà	  Hasmônê	  năm-‐63	  trước	  Công	  
Nguyên,	  Pompéius	  kéo	  quân	  vào	  Yêrusalem,	  chiếm	  quyền	  cai	  trị	  và	  chỉ	  để	  nhà	  Hasmônê	  nắm	  
quyền	  tôn	  giáo.	  Chính	  trong	  giai	  đoạn	  nầy	  mà	  Đức	  Yêsu,	  vị	  Mêssia	  được	  mong	  đợi	  ra	  đời.	  	  
	  

Đế	  quốc	  Roma	  đã	  tận	  diệt	  Israel	  vào	  năm	  131,	  triều	  vua	  Hadriano,	  	  sau	  nhiều	  cuộc	  nổi	  
loạn	  của	  dân	  bản	  xứ.	  Ông	  phát	  vãng	  toàn	  bộ	  dân	  Israel,	  Yêrusalem	  trở	  nên	  1	  thành	  dân	  ngoại,	  
cấm	  tuyệt	  không	  cho	  bất	  kỳ	  người	  Do	  Thái	  nào	  vào.	  Mãi	  1948,	  Israel	  mới	  được	  tái	  lập	  dưới	  sự	  
bảo	  trợ	  của	  Liên	  Hiệp	  Quốc.	  
	  

Trích	  từ	  Giáo	  Trình	  Giáo	  Lý	  Kinh	  Thánh	  Cựu	  Ước	  
http://gpcantho.com	  

	  
	  
	  

TÓM	  LƯỢC	  LỊCH	  SỬ	  THỜI	  CỰU	  ƯỚC	  VÀ	  TÂN	  ƯỚC	  
	  
Lịch	  sử	  thời	  Cựu	  ước	  và	  Tân	  ước	  có	  thể	  chia	  làm	  chín	  giai	  đoạn:	  
	  
1.	  Thời	  tiền	  sử	  
400.000	  năm	  trước	  công	  nguyên	  (thời	  đại	  đồ	  đá	  cũ),	  bắt	  đầu	  có	  dấu	  vết	  người	  ở	  gần	  hồ	  Ti-‐bê-‐
ri-‐a.	  
9.000,	  người	  ta	  bắt	  đầu	  biết	  chăn	  nuôi	  và	  trồng	  trọt.	  
7.000	  (thời	  đại	  đồ	  đá	  mới),	  bắt	  đầu	  có	  thành	  Giê-‐ri-‐khô.	  
4.500,	  phát	  minh	  đồ	  gốm.	  
3.500,	  bắt	  đầu	  dùng	  kim	  khí	  (đồng).	  
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2.	  Thời	  các	  tổ	  phụ	  
Tổ	  tiên	  của	  Áp-‐ra-‐ham	  sống	  du	  mục	  ở	  miền	  Lưỡng	  Hà.	  
Quãng	  1.800,	  nhóm	  Áp-‐ra-‐ham	  tách	  ra,	  sang	  miền	  đất	  Pa-‐lét-‐tin.	  
Quãng	  1.700,	  Gia-‐cóp	  và	  con	  cháu	  sang	  Ai-‐cập.	  
	  
3.	  Thời	  Mô-‐sê	  và	  Giô-‐suê	  
Quãng	  1.250	   (có	   lẽ	  dưới	   thời	   vua	  Ai-‐cập	  Ram-‐xét	   II).	  Mô-‐sê	  đưa	  dân	   Ít-‐ra-‐en	   ra	  khỏi	  Ai-‐cập.	  
Giao	  ước	  với	  Thiên	  Chúa	  tại	  núi	  Xi-‐nai.	  Ít-‐ra-‐en	  bắt	  đầu	  thành	  một	  dân.	  
Quãng	  1220-‐1200.	  Giô-‐suê	  đưa	  Ít-‐ra-‐en	  vào	  chiếm	  miền	  Pa-‐lát-‐tin.	  
	  
4.	  Thời	  các	  thủ	  lãnh	  và	  các	  vua	  đầu	  tiên	  (Q.	  1200-‐931)	  
Quãng	  1200	  (bắt	  đầu	  thời	  đại	  đồ	  sắt).	  Người	  Phi-‐li-‐tinh	  xâm	  lăng	  Ai-‐cập,	  nhưng	  bị	  đẩy	   lui	  và	  
đến	  định	  cư	  ven	  bờ	  biển	  Pa-‐lét-‐tin.	  
Quãng	  1200-‐1030.	  Thời	  các	  Thủ	  lãnh	  (Thẩm	  phán).	  
Quãng	  1030-‐1010.	  Sao-‐lê	   là	  vua	  đầu	   tiên.	  Thắng	  người	  Am-‐môn	  và	  Phi-‐li-‐tinh.	  Nhưng	  sau	   lại	  
thua	  người	  Phi-‐li-‐tinh	  và	  tử	  trận.	  
Quãng	  1010-‐970.	  Đa-‐vít	  làm	  vua,	  trước	  tiên	  ở	  Giu-‐đa,	  rồi	  ở	  Giu-‐đa	  và	  Ít-‐ra-‐en.	  Chiếm	  Giê-‐ru-‐sa-‐
lem	   và	   đặt	   làm	   kinh	   đô.	   Thắng	   các	   dân	   chung	   quanh:	   Phi-‐li-‐tinh,	  Mô-‐áp,	   A-‐ram,	   Am-‐môn,	   Ê-‐
dom.	  
Quãng	  970-‐931.	  Sa-‐lô-‐môn	  làm	  vua.	  Xây	  đền	  thờ	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem.	  Phát	  triển	  ngoại	  giao,	  mở	  mang	  
thương	  mại.	  Nền	  văn	  chương	  chớm	  nở:	  châm	  ngôn,	  sử	  ký.	  
	  
5.	  Thời	  hai	  vương	  quốc	  Giu-‐đa	  và	  íy-‐ra-‐en	  (931-‐921)	  
931,	  Rô-‐bô-‐am	  lên	  nối	  ngôi	  Sa-‐lô-‐mon,	  không	  biết	  xử	  khéo	  nên	  các	  dân	  tộc	  miền	  Bắc	  ly	  khai,	  lập	  
nước	  Ít-‐ra-‐en	  và	  tôn	  Giê-‐rô-‐bô-‐am	  làm	  vua.	  Rô-‐bô-‐am	  và	  dòng	  họ	  Đa-‐vít	  chỉ	  còn	  làm	  vua	  nước	  
Giu-‐đa	  (miền	  Nam).	  
Thế	  kỷ	  IX.	  Tại	  Ít-‐ra-‐en,	  Om-‐ri	  (885-‐874)	  lập	  một	  triều	  đại	  mới	  và	  đặt	  kinh	  đô	  tại	  Sa-‐ma-‐ri.	  Vua	  
A-‐kháp	  (874-‐853)	  xây	  đền	   thờ	   thần	  Ba-‐an.	  Do	  đó	  ngôn	  sứ	  Ê-‐li-‐a	  đứng	   lên	  bảo	  vệ	  đạo	  Gia-‐vê.	  
Tiếp	  đó	  ngôn	  sứ	  Ê-‐li-‐sê	  hoạt	  động.	  
Thế	  kỷ	  VIII,	  bắt	  đầu	  xuất	  hiện	  “các	  ngôn	  sứ	  văn	  sĩ”	  (là	  những	  ngôn	  sứ	  có	  sách	  để	  lại	  mang	  tên	  
họ).	  Tại	  Ít-‐ra-‐en	  có	  :	  A-‐mốt,	  Hô-‐sê…	  Tại	  Giu-‐đa	  có	  :	  I-‐sai-‐a,	  Mi-‐kha…	  
Đế	  quốc	  Át-‐si-‐ri	  bành	  trướng.	  721:	  kinh	  đô	  Sa-‐ma-‐ri	  thất	  thủ,	  dân	  bị	  đưa	  đi	  đầy,	  nước	  Ít-‐ra-‐en	  bị	  
tiêu	  diệt.	  
	  
6.	  Thời	  tàn	  của	  vương	  quốc	  Giu-‐đa	  (721-‐587)	  
Thế	  kỷ	  VII,	  Vua	  Ê-‐dê-‐ki-‐a	  (716-‐687)	  cải	  tổ	  tôn	  giáo	  và	  cố	  gắng	  thoát	  ly	  ảnh	  hưởng	  A-‐si-‐ri,	  nhưng	  
không	  thành	  công.	  Vua	  Giô-‐si-‐a	  (640-‐609)	  cũng	  cải	   tổ	  tôn	  giáo	  và	  cố	  gắng	  khôi	  phục	  nền	  độc	  
lập.	  Đế	  quốc	  Át-‐si-‐ri	  sụp	  đổ,	  đế	  quốc	  Ba-‐bi-‐lon	  bắt	  đầu	  bành	  trướng.	  Trong	  thời	  kỳ	  này	  các	  ngôn	  
sứ	  Na-‐khum,	  Kha-‐ba-‐cúc,	  Xô-‐phô-‐ni-‐a	  và	  nhất	  là	  Giê-‐rê-‐mi-‐a	  hoạt	  động.	  
Thế	  kỷ	  VI.	  Ngôn	  sứ	  Giê-‐rê-‐mi-‐a	  tiếp	  tục,	  ngôn	  sứ	  Ê-‐dê-‐ki-‐en	  bắt	  đầu	  hoạt	  động.	  
597.	  Na-‐bu-‐cô-‐đô-‐no-‐xo	  lấy	  thành	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem	  lần	  thứ	  nhất,	  đưa	  dân	  đi	  đầy.	  
587.	  Na-‐bu-‐cô-‐đô-‐nô-‐xo	  lấy	  thành	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem	  lần	  hai,	  phá	  thành	  và	  đền	  thờ,	  đưa	  dân	  đi	  đày.	  
582.	  Lưu	  đày	  đợt	  thứ	  ba.	  
Ê-‐dê-‐ki-‐en	  và	  tác	  giả	  “Sách	  yên	  ủi	  Ít-‐ra-‐en”	  hoạt	  động	  giữa	  những	  người	  lưu	  vong.	  
	  
	  
7.	  Thời	  lệ	  thuộc	  Ba-‐tư	  (538-‐333)	  
539.	  Ky-‐rô,	  vua	  Ba-‐tư,	  lấy	  thành	  Ba-‐bi-‐lon.	  
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538,	  Ky-‐rô	  ra	  chiếu	  chỉ	  cho	  phép	  người	  Do-‐thái	  hồi	  hương.	  
520-‐515.	  Tái	  thiết	  đền	  thờ	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem.	  Ngôn	  sứ	  Khác-‐gai	  và	  Da-‐ca-‐ri-‐a	  hoạt	  động.	  
Thế	  kỷ	  V,	  Ét-‐ra	  (Ezra)	  cải	  tổ	  tôn	  giáo,	  công	  bố	  bộ	  Luật	  (tức	  là	  Ngũ	  thư).	  Nơ-‐khe-‐mi-‐a	  củng	  cố	  
mặt	  hành	  chánh.	  
	  
8.	  Thời	  lệ	  thuộc	  Hy-‐lạp	  (333-‐63)	  
336.	  A-‐	  lịch-‐sơn,	  vua	  Ma-‐kê-‐đô-‐ni-‐a,	  bắt	  đầu	  thắng	  đế	  quốc	  Ba-‐tư.	  
332.	  Vua	  chiếm	  Pa-‐lét-‐tin.	  Sau	  khi	  vua	  chết,	  các	  tướng	  chia	  nhau	  đế	  quốc:	  Nhà	  La-‐ghít	  chiếm	  Ai-‐
cập,	  Nhà	  Xê-‐lêu-‐kít	  chiếm	  Xi-‐ri	  và	  Ba-‐bi-‐lon.	  
319-‐200.	  Miền	  Pa-‐lét-‐tin	  thuộc	  quyền	  các	  vua	  La-‐ghít.	  Tại	  Ai-‐cập,	  Cựu	  ước	  được	  dịch	  ra	  tiếng	  
Hy-‐lạp	  (quen	  gọi	  là	  bản	  70).	  
200-‐142.	  Miền	  Pa-‐lét-‐tin	  thuộc	  quyền	  các	  vua	  Xê-‐lêu-‐kít.	  
167.	  Vua	  An-‐ti-‐khô	   IV	  bắt	  bớ	  đạo	  Do-‐thái.	  Mát-‐ta-‐ti-‐a	  và	  các	  con	   (trong	  số	  có	  Giu-‐đa,	  Giô-‐na-‐
than,	  Si-‐mon)	  khởi	  nghĩa	  chống	  lại.	  
164.	  Giu-‐đa	  lấy	  lại	  đền	  thờ	  và	  làm	  lễ	  nghi	  thanh	  tẩy.	  
142-‐63:	  Con	  cháu	  của	  Si-‐mon	  làm	  vua	  người	  Do-‐thái.	  
	  
9.	  Thời	  lệ	  thuộc	  Rô-‐ma	  (63	  trở	  đi)	  
63,	  Pom-‐pê,	  tứơng	  của	  Rô-‐ma,	  chiếm	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem.	  Pa-‐lét-‐tin	  trở	  nên	  một	  tỉnh	  của	  đế	  quốc	  Rô-‐
ma.	  
37-‐4,	  Hê-‐rô-‐đê	  cả	  làm	  vua.	  
27	  trước	  công	  nguyên	  –	  14	  sau	  công	  nguyên,	  Hoàng	  đế	  Au-‐gút-‐tô	  trị	  vì.	  
Quãng	  7-‐6	  trước	  công	  nguyên,	  Đức	  giê-‐su	  sinh	  ra.	  
Quãng	  5-‐10	  sau	  công	  nguyên,	  Phao-‐lô	  sinh	  ra	  tại	  Tác-‐xô.	  
26-‐36,	  Phong-‐xi-‐ô	  Phi-‐la-‐tô	  làm	  trấn	  thủ	  Giu-‐đê	  và	  Sa-‐ma-‐ri.	  
27	  (Mùa	  thu),	  Gioan	  tẩy	  giả	  giao	  giảng.	  Đức	  Giê-‐su	  khai	  mạc	  sứ	  vụ.	  
30	  (Lễ	  vượt	  Qua),	  Đức	  Giê-‐su	  chịu	  đóng	  đinh.	  
Quãng	  36-‐37,	  Tê-‐pha-‐nô	  tử	  đạo.	  Phao-‐lô	  trở	  lại.	  
Quãng	  43-‐44,	  Tông	  đồ	  Gia-‐cô-‐bê,	  em	  của	  Gio-‐an,	  bị	  chém	  đầu.	  
45-‐47,	  Hành	  trình	  truyền	  giáo	  thứ	  I	  của	  Phao-‐lô.	  
Quãng	  48-‐49,	  Công	  đồng	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem.	  
50-‐52.	  Hành	  trình	  truyền	  giáo	  thứ	  II	  của	  Phao-‐lô.	  
53-‐58.	  Hành	  trình	  truyền	  giáo	  thứ	  III	  của	  Phao-‐lô.	  
58.	  (Lễ	  Ngũ	  Tuần).	  Phao-‐lô	  bị	  bắt	  tại	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem.	  
60.	  Phao-‐lô	  bị	  điệu	  đi	  Rô-‐ma.	  
61-‐63.	  Phao-‐lô	  bị	  giam	  ở	  Rô-‐ma.	  
64	  hoặc	  67.	  Phê-‐rô	  tử	  đạo	  tại	  Rô-‐ma.	  
66.	  Người	  Do-‐thái	  ở	  Pa-‐lét-‐tin	  nổi	  loạn.	  
67.	  Phao-‐lô	  tử	  đạo	  tại	  Rô-‐ma.	  
70.	  Ti-‐tô,	  tướng	  của	  Rô-‐ma,	  chiếm	  Giê-‐ru-‐sa-‐lem,	  đốt	  đền	  thờ.	  
95.	  Hoàng	  đế	  Đô-‐mi-‐ti-‐a-‐nô	  bắt	  đạo.	  

	  
	  

Trích	  từ	  Cựu	  Ước	  giản	  yếu	  
Lm.	  Albert	  Trần	  Phúc	  Nhân,	  giáo	  sư	  Thánh	  Kinh	  

	  


