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“Cho đến chừng {các ngươi} già cả, tóc bạc, Ta {là} Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm
ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4).

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM4Mzg0NTJf/Esai_46_04_20181112.pdf 

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý
con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu
ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho
chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa. 

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu
Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú A ở cuối bài này.

Mã số Strong's, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek –
Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ
và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú B ở cuối bài này.

“Cho đến chừng” (H5704) là một liên từ, có nghĩa: Cho đến chừng; cho đến khi; cho đến
thời điểm; ngay cả khi.

“Già cả” (H2209) là một danh từ, có nghĩa: Tuổi già.

“Tóc bạc” (H7872) là một danh từ. Nghĩa đen: Tóc bạc. Nghĩa bóng: Tuổi già.

“Ta” (H859) là một nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất, số ít: Ta; tôi.

“Đấng” (H1931) là một nhân xưng đại danh từ, ngôi thứ ba, số ít: Đấng ấy; người ấy; nó.

“Sẽ bồng ẵm” (H5445) là một động từ dùng với thời tương lai, có nghĩa: Sẽ bồng ẵm; sẽ
cưu mang; sẽ mang gánh nặng.

“Đã làm ra” (H6213) là một động từ dùng với thời quá khứ, có nghĩa: Đã làm ra; đã dựng
nên; đã làm thành; đã sản xuất.

“Sẽ gánh vác” (H5375) là một động từ dùng với thời tương lai, có nghĩa: Sẽ gánh vác; sẽ
nâng lên và mang đi.

“Sẽ giải cứu” (H4422) là một động từ dùng với thời tương lai, có nghĩa: Sẽ giải cứu; sẽ giải
phóng; sẽ cứu thoát.
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Huỳnh Christian Timothy 
Huỳnh Christian Priscilla 
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Ghi Chú

A. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, 
đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: 
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn 
sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/ 

● Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng
được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

● Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú
thích của người dịch.

B. Quý con dân Chúa có thể tra tìm các bộ dụng ngữ từ điển (lexicon) trên mạng:

1. https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h1

Thay thế  h1 bằng mã số mà bạn muốn tra tìm, thí dụ  h3068 (danh xưng “Tự Hữu Hằng
Hữu”).

2. https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g1

Thay thế g1 bằng mã số mà bạn muốn tra tìm, thí dụ g2962 (danh xưng “Chúa”).
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