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“Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong
xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng
ra trong các dân ngoại, đã được tin cậy trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang.”
(I Ti-mô-thê 3:16).

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM5NDEwMzBf/1Timothe_03_16_20181113.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.

“Mọi người đều cho” (G3672) là một trạng từ, có nghĩa: Tất cả mọi người đều công nhận
mà không tranh cãi; tất cả mọi người đều tuyên xưng mà không tranh cãi. 

“Sự mầu nhiệm” (G3466) là một danh từ. Nghĩa đen: Sự mầu nhiệm; sự giấu kín; sự bí mật.
Nghĩa bóng (có mạo từ xác định G3588 đứng trước như trong câu này): Các nguyên lý hành
động của Thiên Chúa mà chỉ có những ai thuộc về Ngài mới có thể nhận thức.

“Của sự tin kính” (G2150) là một sở hữu danh từ, có nghĩa: Của lòng tin cậy và tôn kính,
đặc biệt là đối với Thiên Chúa; của sự tin cậy Thiên Chúa và sống thánh khiết theo Lời của
Thiên Chúa.

“Là” (G2076) là một động từ, ngôi thứ ba, số ít, có nghĩa: Là; thì; ở.

“Lớn lắm” (G3173) là một tính từ, có nghĩa: Lớn; lớn lắm; vĩ đại; rất nhiều; nhiều lắm; vô số. 

“Thiên Chúa” (G2316) là một danh từ, chỉ bất cứ một thần linh nào, từ Thiên Chúa, cho đến
các thần linh do Thiên Chúa tạo nên, như các thiên sứ, cho đến các thiên sứ phạm tội, trở
thành ma quỷ, và các tà thần trong các tôn giáo và tín ngưỡng của loài người.

Trong nguyên ngữ của Thánh Kinh, dù là tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng A-ra-mai, hay tiếng Hy-lạp,
đều có sự phân biệt rõ ràng khi dùng các danh từ chỉ chung về ba thân vị của Thiên Chúa và
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khi dùng các danh từ chỉ riêng về Thiên Chúa Đức Cha. Đó là:

● Không dùng mạo từ xác định cho các danh từ chỉ chung cả ba thân vị hoặc bất cứ
thân vị nào trong ba thân vị của Thiên Chúa, mà văn mạch đã giúp cho chúng ta biết
đó là thân vị nào, như trong I Ti-mô-thê 3:15-16, văn mạch đã cho chúng ta biết danh
từ Thiên Chúa chỉ về thân vị Ngôi Lời: “Nhưng nếu ta chậm trễ, thì con biết cần phải
xử sự như thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng
Sống, trụ và nền của lẽ thật. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn
lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã
được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng ra cho các dân ngoại, đã được tin cậy
trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang.”

● Dùng mạo từ xác định cho các danh từ chỉ riêng về Thiên Chúa Đức Cha.

Tuy nhiên, khi Thánh Kinh được dịch sang tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác thì cách dùng ấy
đã bị mất đi.

G2316 không có mạo từ xác định G3588 đi chung, nếu dùng cho Thiên Chúa, thì được dịch
là “Thiên Chúa” chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa hoặc bất cứ thân vị nào trong Ba Ngôi Thiên
Chúa.

G2316 có mạo từ xác định G3588 đi chung, nếu dùng cho Thiên Chúa, thì được dịch là “Đức
Chúa Trời” để chỉ thân vị Thiên Chúa Đức Cha.

“Đã được tỏ ra” (G5319) là một động từ dùng với thời quá khứ bất định [1] và thụ động
cách, chỉ một sự việc thụ động đã xảy ra và hoàn thành, có nghĩa: Đã được làm cho hiện ra
điều trước đây bị giấu kín; đã được tỏ ra cho thấy, cho biết điều trước đây bị giấu kín; Đã
được làm cho hiểu biết bởi sự giảng dạy; Đã làm cho mọi người nhận biết sự có mặt của một
người.

“Trong” (G1722) là một giới từ chỉ vị trí, có nghĩa: Ở trong; bên trong; phía trong.

“Xác thịt”  (G4561) là một danh từ. Nghĩa hẹp: Phần thịt của thân thể loài người hoặc loài
thú. Nghĩa rộng: Thân thể xác thịt của loài người hoặc loài thú. Nghĩa bóng: Bản tính xác thịt
của loài người.

“Đã được xưng nghĩa” (G1344) là một động từ dùng với thời quá khứ bất định và thụ động
cách, có nghĩa: Đã được công bố là công bình; đã được tỏ ra là công bình; đã được làm cho
trở nên công bình.

“Tâm Thần” (G3588 G4151) là một danh từ có mạo từ xác định đi chung, chỉ phần thân thể
thiêng liêng của loài người. Xem “Linh”.

“Linh”  (G4151) là một danh từ, có nghĩa thuộc thể là: Hơi thở được thổi ra từ mũi hoặc
miệng; gió; làn gió, luồng gió. Về thuộc linh thì:

● Nếu không có mạo từ xác định (G3588) đi chung, khi dùng cho Thiên Chúa, được dịch
là “thần” để chỉ bản thể của Thiên Chúa, hoặc dịch là “thần trí” để chỉ ý chí của Thiên
Chúa, hoặc dịch là “linh” hay “thánh linh” khi có chữ thánh (G80) kèm theo, để chỉ sức
sống, năng lực, thẩm quyền, ân tứ (các sự ban cho) ra từ Thiên Chúa qua Đức Thánh
Linh. 

● Nếu không có mạo từ xác định (G3588) đi chung, khi dùng cho loài người được dịch là
thần trí, tinh thần, khuynh hướng. 

20181113 Từ Ngữ của Thánh Kinh – I Ti-mô-thê 3:16                                              Trang 2 



● Nếu có mạo từ xác định (G3588) đi chung và dùng cho Thiên Chúa, thì được dịch là
Đấng Thần Linh, hoặc dịch là Đức Thánh Linh, khi có chữ thánh (G80) kèm theo.

● Nếu có mạo từ xác định (G3588) đi chung và dùng cho thiên sứ được dịch là thần linh;
nếu dùng cho thiên sứ phạm tội thì được dịch là tà linh.

● Nếu có mạo từ xác định (G3588) đi chung và dùng cho loài người được dịch là tâm
thần để chỉ về thân thể thiêng liêng của loài người. 

“Được trông thấy”  (G3708)  là một động từ dùng với thời quá khứ bất định và thụ động
cách, có nghĩa: Được trông thấy; được nhìn thấy; được nhận biết.

“Các thiên sứ” (G32) là một danh từ số nhiều. Nghĩa hẹp: Các sứ giả; những người được
sai đi để truyền đạt ý muốn của cấp trên. Nghĩa rộng: Các thiên sứ của Thiên Chúa; Các thần
linh do Thiên Chúa dựng nên để phụng sự Ngài.

“Đã được giảng ra”  (G2784) là một động từ  dùng với thời quá khứ bất định và thụ động
cách, có nghĩa: Đã được công bố trước dân chúng.

“Các dân ngoại”  (G1484) là một danh từ số nhiều. Nghĩa hẹp: Những dân tộc; những bộ
tộc; những đám đông; những tập thể. Nghĩa rộng: Trong Cựu Ước, những dân tộc không
phải là dân I-sơ-ra-ên. Trong Tân Ước, Phao-lô dùng để gọi những con dân Chúa không
thuộc chủng tộc I-sơ-ra-ên.

“Đã được tin cậy” (G4100) là một động từ dùng với thời quá khứ bất định và thụ động cách,
có nghĩa: Đã được tin cậy; đã được cho là thật và được nương cậy.

“Thế gian” (G2889) là một danh từ, có nghĩa: Thế gian; thế giới; trái đất; địa cầu.

“Đã được cất lên” (G353) là một động từ dùng với thời quá khứ bất định và thụ động cách,
có nghĩa: Đã được đem lên cao.

“Sự vinh quang” (G1391) là một danh từ, có nghĩa: Sự vinh quang; sự sáng chói; sự rực rỡ;
sự huy hoàng tráng lệ. Khi dùng cho Thiên Chúa thì có nghĩa: Sự cao quý, đẹp đẽ, thiêng
liêng của bản tính Thiên Chúa, tức là sự cao quý, đẹp đẽ, thiêng liêng của tình yêu, sự thanh
khiết, và sự công chính trong Thiên Chúa. Sự vinh hiển của Thiên Chúa là sự Thiên Chúa
thể hiện cho muôn loài: tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài.

Huỳnh Christian Timothy 
Huỳnh Christian Priscilla 
13/11/2018

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
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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”).

[1] Động từ thời quá khứ bất định trong tiếng Hy-lạp được dùng để chỉ một sự việc đã xảy ra 
và đã hoàn thành trong quá khứ.
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