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LỊCH SỬ DO THÁI CỔ THỜI 
(Trích	  từ	  chương	  II:	  Trở	  Về	  Nguồn:	  Thánh	  Kinh	  Do	  Thái.	  Tác	  giả:	  Daniel	  L.	  Smith-‐Christopher.	  
Trong	  cuốn	  Dẫn	  Vào	  Thần	  Học,	  Lm.	  Lê	  Công	  Đức	  dịch	  từ	  nguyên	  bản	  tiếng	  Anh	  The	  College	  

Student’s	  Introduction	  to	  Theology	  do	  Thomas	  P.	  Rausch,	  S.J.	  biên	  tập	  
The	  Liturgical	  Press	  /	  St.Pauls	  xuất	  bản,	  1996).	  

 
 

Để hiểu được Cựu Ước, rất cần phải nắm vững một số kiến thức căn bản về lịch sử 
Do Thái cổ thời. Dưới đây là một phác họa của Daniel L. Smith-Christopher. Trước 
hết là Mười hai niên biểu đánh dấu những cột mốc quan trọng trong lịch sử dân Do 
Thái, và sau đó tác giả cung cấp một định hướng căn bản cho phép chúng ta liên hệ 
mỗi cuốn sách với những biến cố chuyên biệt và với các thời kỳ nhất định. Nên nhớ 
rằng những niên biểu này thường chỉ có tính ước lượng, nhất là đối với các niên biểu 
xa xưa. 

 

1280 trước CN: Cuộc Xuất Hành của đám người Do Thái nô lệ 

                          ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môsê. 

1020 trước CN: Bắt đầu thời quân chủ sau giai đoạn các thẩm phán:  
Saolê, Đavít và Salômôn. 

922 trước CN:   Salômôn qua đời và đất nước bị chia đôi: 

                          Giuđa miền nam và It-ra-en miền bắc. 

722 trước CN:   Sự sụp đổ của vương quốc phía bắc do sự chiếm 

đóng của người Assiri đến từ Mêsôpôtamia (Lưỡng Hà    
Địa) phía tây bắc. 

640 trước CN:  Vua Giôsia. “Những Cải cách Đệ Nhị Luật” và 

                          các văn phẩm lịch sử, từ Giôsuê đến 2 Các Vua. 

587 trước CN: Giuđa hoàn toàn bị đánh bại bởi dân Babylon và   

                         nhiều người Giuđa bị trục xuất. Đền thờ Giê-ru- 

                         sa-lem bị tàn phá. 

539 trước CN: Cyprô của Batư  đánh bại Babylon và cho phép 
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                        những người lưu đày trở về quê hương. 

520 trước CN: Có lẽ là thời điểm tái thiết Đền Thờ bị tàn phá ở  

                        Giê-ru-sa-lem. 

450 trước CN: Sứ mạng của Nêhêmia và Ét-ra 

333 trước CN: Alexandre Đại Đế thôn tính Palestine và Cận 

                        Đông; bắt đầu ảnh hưởng của văn hóa Hi Lạp. 

167 trước CN: Antiôkhô IV (Eâpiphane) cố gắng thống nhất lãnh 

                        thổ của mình bằng cách áp đặt văn hóa Hi Lạp. 

                         Đàn áp Do Thái. Macabê bắt đầu kháng chiến. 

64 trước CN:  Palestine bị Rôma kiểm soát. 

                       *** (Đức Giêsu sinh ra) *** 

70 sau CN: Người Rôma tàn phá ngôi Đền Thờ thứ hai. 

Thật không khôn ngoan nếu tách biệt Thánh Kinh Do Thái khỏi dân tộc 
đã sản xuất ra nó và mảnh đất mà dân tộc này đã sống. Giới  nghiên cứu 
gần đây đã bắt đầu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bối cảnh chính trị, 
kinh tế và xã hội của sự xuất hiện liên bang It-ra-en vào các thế kỷ 13 và 
12 trước công nguyên. Đất Canaan vào lúc đó vốn đã là một vùng đất 
tranh chấp lâu dài, đóng vai trò như một cầu nối giữa người Ai Cập ở 
phía nam, người Hít-ti chủ yếu tập trung ở Tiểu Á, và các cường quốc 
đang nổi lên ở Mêsôpôtamia (Lưỡng Hà Địa) phía đông. Như vậy, lịch sử 
Thánh Kinh diễn ra trong một “Khu Vực Trung Tâm” của cổ thời. 

Các tư liệu của người Ai Cập cho biết rằng dường như đất Canaan được 
cư trú bởi “những người dân của một lãnh địa độc lập”, được điều khiển 
bởi một bậc vị vọng địa phương; họ sống nhờ vào lương thực được cung 
cấp bởi các nông dân trồng ngũ cốc trên miền bình nguyên và canh tác 
những vườn cây trái trên các đồi dốc (ôliu, vả và nho). Ý thức hệ nâng đỡ 
hệ thống này là một tôn giáo đặt nền trên sự bảo đảm mùa màng phong 
phú và con người sinh sôi nảy nở, đồng thời tôn trọng trật tự hay quyền 
bính đã được thiết lập dựa trên sự cúng tế hy lễ cho chư thần. Các vị thần 
chính yếu là: thần giông tố Baal, nữ thần Asherah, và thần El. Tôn giáo 
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Canaan được hậu thuẫn bởi một giới tư tế phụ trách các đền thờ và các 
trung tâm thờ cúng khác nhau. Đây chính là tình hình ở Canaan khi đám 
dân Do Thái nô lệ từ Ai Cập kéo đến. 

Căn cứ vào các truyền thống Thánh Kinh thì thật khó xác định những dữ 
kiện chính xác của cuộc “Xuất Hành”. Chẳng hạn, Xh 10,28-29 kết thúc 
truyền thống cho đó là một “cuộc trốn thoát” khỏi Ai Cập, trong khi Xh 
11-12 thì trình bày biến cố đó như “một sự trục xuất” người Do Thái sau 
nạn dịch thứ 10, và cũng là cuối cùng, giết chết tất cả con đầu lòng của 
người Ai Cập. Sách Xuất Hành pha trộn hai truyền thống này bằng cách 
nêu sự kiện Pharaô đổi ý và đuổi theo người Do Thái, tạo ra những truyền 
thống về sự giải thoát dân Do Thái tại Biển Đỏ. Nhưng, một lần nữa, ở 
đây lại có hai truyền thống, một truyền thống mô tả người Do Thái trốn 
thoát ngang qua những vùng trũng hơi lầy lội (làm cho xa mã của người 
Ai Cập trở thành vô dụng), còn truyền thống kia, muộn hơn, chuyển tình 
tiết ấy thành hiện tượng nước biển rẽ ra một cách kỳ diệu, rõ ràng nhằm 
nêu bật tầm quan trọng thần học của việc Thiên Chúa cứu giúp dân Do 
Thái trong những khi họ lâm vào cảnh khốn cùng. 

Dù trường hợp nào, thì chúng ta cũng ghi nhận một nhóm người vốn là 
nô lệ ở Ai Cập đã đến Canaan vào khoảng năm 1250 trước công nguyên, 
với một tôn giáo hướng về một Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô 
lệ Ai Cập. Tôn giáo này, trong hình thức sơ khai của nó, gắn bó chặt chẽ 
với Môsê. Đức tin thuở phôi thai của It-ra-en được đặt nền trên những kỳ 
vọng luân lý căn bản (“Lề Luật”), trên việc thực hành phụng tự trong một 
cái miếu thờ hay chiếc lều di động, và trên việc tôn thờ một Thiên Chúa 
được gọi là  “Giavê”. Tuy nhiên, yếu tố chính của tôn giáo này, dưới cái 
nhìn của giới nông dân Canaan đương thời, là sự kiện rằng vị Thiên Chúa 
Giavê này là một vị thần giải phóng những người nô lệ, và do đó Ngài là 
một vị thần có liên can tới hoàn cảnh sống của họ. Tôn giáo này, khi đến 
Canaan, đã gây một ảnh hưởng “bùng nổ”, và đại đa số những người làm 
nên “mười hai chi tộc It-ra-en” chính là những người Canaan đã cải giáo 
để theo tôn giáo mới này. 

Nhưng việc cải giáo để theo tôn giáo của Giavê này không trơn tru, và đã 
không ngừng xảy ra tình trạng các ý niệm của tôn giáo Canaan và tôn 
giáo Giavê pha trộn lẫn nhau tạo thành một vấn đề kéo dài suốt thời đại 
các Vua của It-ra-en và Giuđa, từ khoảng năm 1000 trước công nguyên 
cho đến thời của Những Cuộc Cải Cách Đệ Nhị Luật khoảng năm 640-
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609 trước công nguyên. Đã có nhiều khám phá mới đây của khoa khảo cổ 
cho thấy mức độ của tình trạng hổ lốn này (nghĩa là, sự pha trộn của hai 
hay nhiều truyền thống tôn giáo). Chẳng hạn, các kinh nguyện được ghi 
trên những miếng đất sét được tìm thấy trong một điện thờ nhỏ gần sa 
mạc Sinai có nói đến “Giavê” và “vợ là Asherah”. Một kinh nguyện như 
thế là chứng cứ cho thấy rằng người ta đã pha trộn các yếu tố của tôn giáo 
It-ra-en và tôn giáo Canaan. Lời tố cáo của Thánh Kinh dành cho nhiều vị 
vua của It-ra-en và Giuđa bỏ việc phụng thờ chân chính đối với Giavê 
cho thấy rằng các vua ấy thường nghiêng chiều về tính thủ cựu của tôn 
giáo Canaan hơn là tính cách tân của lòng nhiệt thành phụng thờ Giavê. 
Các vị vua ấy bị phê phán kịch liệt bởi những người triệt để ủng hộ sự 
phụng thờ Giavê – tức là các ngôn sứ. 

Như vậy, dường như sự phụng thờ Giavê đã bắt đầu trong tư cách là một 
tôn giáo của “thiểu số” nơi những người trước kia là nô lệ ở Ai Cập và 
những người Canaan cải giáo, và rồi về sau có được uy thế lớn hơn trong 
thời quân chủ (nhất là dưới triều vua Giôsia). Tuy nhiên, lúc bấy giờ, số 
phận của các quốc gia It-ra-en độc lập bị định đoạt bởi sự nổi lên của các 
đế quốc ở Mêsôpôtamia, và việc phụng thờ Giavê sẽ dần phát triển thành 
Do Thái giáo nơi một dân tộc lụy thuộc các đế quốc ấy về chính trị và 
kinh tế. Nói cách khác, căn tính “con cái It-ra-en” đang nổi lên đã đi vào 
một bước quặt quan trọng, dứt ra khỏi một căn tính chính trị khi những 
đế quốc to lớn này (đầu tiên là Assiri, rồi đến Babylon, sau đó là Ba tư) 
bắt đầu bành trướng ảnh hưởng về phía tây, tiến vào vùng duyên hải 
Palestine. 

Thời đại quân chủ It-ra-en bắt đầu khoảng năm 1000 trước công nguyên. 
Đavít là vị lãnh đạo nổi bật nhất; ông đã thành công trong việc thống nhất 
các dân Do Thái và Canaan thành một mối để chống lại sự đe dọa đang 
ập đến từ những kẻ xâm lăng ở vùng duyên hải gọi là Philitinh. Đavít 
cũng thiết lập một thủ đô là Giê-ru-sa-lem, và mở rộng ảnh hưởng chính 
trị của It-ra-en qua bên kia sông Giođan, đi vào các vùng đất Ammon, 
Moab, Êđom và tràn lên Syria phía bắc. 

Con trai của Đavít là Salômôn nối nghiệp cha, tiến hành thêm những hoạt 
động củng cố mối thống nhất, bao gồm việc xây dựng một Đền Thờ cho 
cả quốc gia, thiết kế theo mẫu đền thờ của người Canaan. Nhưng dù 
Salômôn rất nổi tiếng về hoạt động ngọai giao và sự “khôn ngoan”, 
những công việc xây dựng của ông – huy động nhiều sức người sức của – 
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đã bị xem là bóc lột, nhất là tại vùng lãnh thổ phía bắc (1V 9,22, nhưng 
nên xem thêm 1V 5,27; 11,28 và 1V 12). 

Palestine/Canaan vốn không phải là một môi trường thuần nhất, và những 
sắc thái nông nghiệp khác nhau dẫn đến những sắc thái xã hội khác nhau, 
tình hình càng phức tạp hơn nữa do bởi các đòi hỏi đóng góp vào công 
cuộc xây dựng của Salômôn bằng lao động và thuế má. Khi Salômôn qua 
đời, các dân phía bắc (gồm 10 trong 12 chi tộc) ly khai ra khỏi triều đình 
Giê-ru-sa-lem, và thiết lập một nước It-ra-en mới vào năm 922 trước 
công nguyên. Vì thế, Thánh Kinh Do Thái gọi quốc gia phía bắc là “It-ra-
en”, và quốc gia phía nam là “Giuđa”. Nước Giuđa duy trì triều đại của 
dòng tộc Đavít, trong khi It-ra-en được cai trị bởi một loạt nối tiếp các 
vua, không vị nào trong đó rốt cục có thể thiết lập một vương triều khả dĩ 
vững chãi. Vì thế quốc gia phía bắc xem ra bất ổn hơn. Ở phía bắc, các 
ngôn sứ thỉnh thoảng dấy lên những cuộc cách mạng bằng cách công bố 
rằng Thiên Chúa đã chọn một vị vua mới trong khi ông vua tại vị vẫn còn 
đang ngồi trên ngai! 

Trong nửa sau thế kỷ 8 trước công nguyên, quốc gia phía bắc tham gia 
vào một khối liên minh các quốc gia nhằm cố gắng chống lại áp lực ngày 
càng tăng của đế quốc Assiri. Khi vị vua của quốc gia phía nam, vua 
Ahaz, từ chối tham gia vào liên minh này, các thành viên của liên minh 
quyết định gây áp lực đối với Ahaz, và phát động một cuộc chiến tranh. 
Để ứng phó, vua Ahaz kêu gọi sự hỗ trợ của người Assiri – thế là người 
Assiri bắt đầu xâm lăng về phía tây. Năm 722 trước công nguyên, liên 
minh nói trên bị tiêu diệt bởi những người Assiri xâm lăng, trong đó có cả 
quốc gia It-ra-en phía bắc. 

Đế quốc Assiri sử dụng một đường lối quân sự, nhằm bảo đảm sao cho 
các vùng bị chinh phục không thể có khả năng tập hợp sức đề kháng. 
Điều này liên quan đến việc trục xuất những bộ phận lớn dân chúng tại 
các vùng mới chinh phục, và thay vào đó bằng một nhóm người được đưa 
đến từ một vùng khác của đế quốc. Nhưng đế quốc Assiri cuối cùng bị lật 
đổ bởi một thế lực hùng mạnh mới nổi lên của người Mêsôpôtamia ở phía 
nam vùng lòng chảo hai con sông Tigre và Euphrate – đó là những người 
Babylon. 

Giữa những năm 640 và 609, nghĩa là, giữa cuộc suy tàn của đế quốc 
Assiri và sự bành trướng thanh thế của người Babylon, vua Giôsia cai trị 
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ở Giê-ru-sa-lem. Vua Giôsia được nhìn nhận là có công phát động một 
cuộc cải cách quan trọng, tập trung mọi việc phụng tự về Giê-ru-sa-lem 
(nghĩa là chấm dứt việc phụng tự trong các đền thờ địa phương, tránh 
hiện tượng pha tạp với các thực hành tôn giáo của người Canaan), đồng 
thời phục hồi một hình thức phụng tự Giavê cách tinh ròng hơn, có lẽ để 
hưởng ứng lời kêu gọi của một số ngôn sứ. Công cuộc của vua Giôsia đặt 
cơ sở trên Lề Luật được chứa đựng trong Sách Đệ Nhị Luật, và vì thế 
được gọi là Cuộc Cải Cách Đệ Nhị Luật. Phong trào này cũng gợi cảm 
hứng thêm cho việc trước tác văn chương. Sau cái chết bi thảm của 
Giôsia trong một chiến dịch chống lại người Ai Cập (609 trước công 
nguyên), “Lịch Sử Đệ Nhị Luật” được biên soạn, bắt đầu với Giôsuê và 
tiếp tục tới cuộc xâm chiếm của người Babylon như được mô tả ở cuối 
sách 2 Các Vua. 

Người Babylon, cuối cùng, đã có thể đánh bại các đạo binh Assiri vào 
năm 609 trước công nguyên. Sau khi lên ngôi, vua Nabucôđônôso đã đưa 
người Babylon đi xa hơn về phía nam trên vùng duyên hải Canaan, củng 
cố quyền kiểm soát của mình đối với khu vực như một trái độn với người 
Ai Cập. Năm 597, vua trẻ Jehoiachin thần phục Nabucôdônôso, và 
Nabucôdônôso nhận Giuđa làm một nước chư hầu, đặt một nhà cai trị do 
chính ông chọn để làm một “tay sai” ở Giê-ru-sa-lem. Nabucôdônôso đặt 
tên cho vị vua mới này là “Zedekiah” (sự thay đổi tên thường tượng trưng 
cho quyền kiểm soát chính trị), đặt vua ấy lên ngai, rồi trở về Babylon với 
một nhóm người đi đày – trong đó có cả vị vua trẻ Jehoiachin.  Đây là 
khởi đầu của cuộc Lưu Đày, và rõ ràng chỉ liên quan đến giới “thượng 
lưu của xã hội Giuđa” tức những kẻ có thể trực tiếp đe dọa đến sự cai trị 
của Babylon. 

Zedekiah làm vua chư hầu trong 10 năm, nhưng suốt trong thời gian này 
ông đã nuôi tham vọng cai trị Giuđa như một quốc gia độc lập. Có lẽ 
hành động mạo hiểm ấy của ông đã được khích lệ do bởi những hứa hẹn 
giúp đỡ từ phía người Ai Cập, (như chúng ta có thể ghi nhận các ngôn sứ 
như Giêrêmia đã gay gắt tố cáo ý tưởng cho rằng Ai Cập sẽ cung cấp sự 
trợ giúp đáng tin cậy để vãn hồi nền độc lập). Khi Zedekiah ngừng triều 
cống người Babyon, thì hành động này của ông có ý nghĩa như một tuyên 
bố độc lập, và rồi chẳng bao lâu sau đó Nabucôdônôso một lần nữa kéo 
binh mã làm cuộc tây tiến để lập lại quyền kiểm soát. Giê-ru-sa-lem bị 
tàn phá vào năm 587-576, sau một cuộc vây hãm kéo dài, và các con của 
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Zedekiah bị hạ sát. Chính Zedekiah cũng bị tra tấn và bị đưa đi Babylon. 
Đền thờ bị tàn phá, các đồ đạc trong Đền Thờ bị “tịch thu và đem đi” 
cùng với phần lớn dân chúng. Cuộc lưu đày này có tầm vóc lớn hơn 
nhiều so với mười năm trước đó, và liên quan tới một con số rất đông đảo 
dân chúng. Con số người bị đi đày được ước lượng từ 20 ngàn tới 70 
ngàn – rõ ràng đây là một tỉ lệ rất cao. 

Cuộc “Lưu Đày Babylon” này là một trong những biến cố rất hệ trọng 
trong vận mệnh của dân Do Thái; nhưng nhóm người lưu đày đã sống 
còn và đã tái lập đức tin của họ. Khi rốt cục người Ba tư đánh bại 
Babylon vào năm 539, hoàng đế Kyrô đã cho phép người Do Thái trở về 
Palestine. Dù một nhóm khá đông những người Do Thái vẫn còn ở lại 
Babylon, song “những cuộc hồi hương” khác nhau của người Do Thái 
(như được mô tả trong Et-ra) đã cho phép tái lập lại đức tin, cộng đoàn, 
và ngay cả việc phụng tự Đền Thờ. 

Chúng ta không biết nhiều về xã hội Giuđa thời hậu lưu đày. Chỉ có một 
vài cuốn sách được gán cho thời này, chẳng hạn sách Hacgai, Dacaria, 
Malaki, và Etra-Nêhêmia. Tình trạng thiếu thông tin này tiếp tục cho tới 
giai đoạn Hi Lạp (sau năm 333 trước công nguyên) là giai đoạn mà chúng 
ta lại bắt đầu có những nguồn văn chương/lịch sử như các sách ngụy thư 
(Apocryphal) và nhiều tác phẩm mạo thư (Pseudepigraphic) khác nhau. 
Điều mà chúng ta có thể giả đoán, đó là cộng đoàn Do Thái đã hình thành 
một căn tính và đức tin cộng đoàn mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của các tư 
tế, là những người xuất hiện như những vị lãnh đạo chủ yếu thay cho 
vương triều Đavít. Niềm hy vọng về việc khôi phục một quân vương 
thuộc dòng tộc Đavít đã trở thành căn bản cho một thời đại trong tương 
lai; niềm hy vọng này đôi khi dấy lên những hoạt động có tính dân tộc 
chủ nghĩa nơi những người Do Thái ở Palestine. Nhưng vào thời này, 
nhiều người Do Thái vẫn đang sống trong một “Diaspora” (nghĩa là, tại 
những nơi không phải là Palestine/It-ra-en) trải rộng từ Ai Cập tới xa bên 
phía đông qua khỏi lãnh thổ Babylon và Ba tư. Đối với họ, đức tin không 
còn có nghĩa là sự tồn vong của đất nước, nhưng là căn tính thuộc chiều 
kích tinh thần cũng như sự đề kháng lại tình trạng đồng hóa về mặt văn 
hóa. Từ những cộng đoàn này chúng ta có những câu chuyện về những 
người Do Thái trung kiên sống ở nước ngoài, chẳng hạn Đanien và 
Esther. 
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Từ thời lưu đày cho đến thế kỷ 20, với chỉ một thời gian tương đối ngắn 
trước cuộc chiếm đóng của người Rôma vào năm 64 trước công nguyên, 
dân Do Thái vẫn phải lụy thuộc về chính trị và kinh tế vào những người 
không phải là Do Thái. Vì thế, Do Thái giáo và Kitô giáo là những tôn 
giáo có gốc rễ được tìm thấy nơi những con người “bị xâm lăng” về chính 
trị. Đức Giavê, một vị Thiên Chúa của những người nô lệ được giải 
phóng, vì thế trở thành vị Thiên Chúa của những người bất lực và là vị 
Thiên Chúa của sự phán xử đối với những kẻ áp bức, những người giàu 
có và những người nắm quyền lực. 

Nếu chúng ta không quên rằng hầu như tất cả Thánh Kinh Do Thái đều 
được biên tập và sắp xếp (nếu như không phải được viết trọn vẹn) bởi 
một dân tộc bất lực về chính trị, thì các bài thánh ca của Thánh Kinh nói 
với một “Thiên Chúa của chinh chiến” sẽ – một cách nào đó – mang 
những âm hưởng khác. Những ý niệm như thế sẽ có một ý nghĩa hoàn 
toàn khác (và không có tính Thánh Kinh) khi được những người nắm 
quyền lực trích dẫn nhằm phục vụ cho ích lợi của họ, hay khi được sử 
dụng để trang trí cho các đại sảnh của Ngũ Giác Đài – biểu tượng của 
quyền lực thế giới hiện đại. Còn ở đây, tất cả những nhận thức ấy lại đến 
với chúng ta từ các loại văn khác nhau trong Thánh Kinh Do Thái, mỗi 
loại đóng góp những nhãn giới riêng. Chúng ta hãy tìm hiểu vắn tắt một 
số trong các loại ấy và đồng thời tìm hiểu một số vấn đề bật lên từ việc 
nghiên cứu những cuốn sách này ngày nay. 

	  


