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Thi Thiên 100

1 Hỡi cả trái đất! Hãy cất tiếng reo mừng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!

2 Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự vui mừng! Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca
hát.

3 Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài {là} Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi,
không phải chúng tôi {tự làm ra mình}. {Chúng tôi là} con dân của Ngài, là bầy chiên của
đồng cỏ Ngài.

4 Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ! {Hãy vào} trong các hành lang của Ngài với
lời tôn vinh! Hãy cảm tạ {Ngài}, tôn kính danh của Ngài!

5 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} thiện. Sự từ ái của Ngài còn mãi, và sự thành tín của Ngài
còn đến đời đời.

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM5Njg5MzNf/ThiThien_100_20181114.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.

“Cả” (H3605) là một danh từ, có nghĩa: Cả; hết thảy; toàn thể; mọi sự; tất cả sự việc; toàn bộ
sự việc.

“Trái đất” (H776) là một danh từ, có nghĩa: Mặt đất; trái đất; đất liền; một vùng đất; xứ sở.

“Cất tiếng reo mừng” (H7321) là một động từ, có nghĩa: Cất tiếng reo trong sự thờ phượng;
cất tiếng reo mừng; cất tiếng reo vui; cất tiếng reo tiến công; cất tiếng reo chiến thắng; cất
tiếng kêu cứu.

“Cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (H3068) là một danh từ riêng, là tên gọi của Thiên Chúa do
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chính Ngài xưng nhận, có nghĩa là: Đấng Thực Hữu; Đấng Có Thật; Đấng Tự Hữu Hằng
Hữu; Đấng Tự Có và Có Mãi. Được phiên âm thành Giê-hô-va; Gia-vê. Trong câu này có giới
từ “cho” đứng trước.

“Phụng sự” (H5647) là một động từ, có nghĩa: Làm việc cho người khác; hầu việc; phục vụ;
phụng sự.

“Với sự vui mừng” (H8057) là một danh từ có giới từ “với” đứng trước, có nghĩa: Với lòng
vui mừng; với sự hớn hở.

“Đến” (H935) là một động từ, có nghĩa: Đến; vào trong; đi tới.

“Trước mặt Ngài” (H6440) là một danh từ có giới từ “trước” đứng trước, dùng với sở hữu
cách của ngôi thứ ba số ít, có nghĩa: Trước mặt của Ngài; trước sự hiện diện của Ngài. 

“Với sự ca hát” (H7445) là một danh từ có giới từ “với” đứng trước, có nghĩa: Với sự ca hát;
với sự reo vang.

“Biết” (H3045) là một động từ, có nghĩa: Biết; nhận thức.

“Rằng” (H3588) là một liên từ, giới thiệu điều sắp nói đến.

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

“Thiên Chúa” (H430) là danh từ số nhiều chỉ một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị, tức
Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi chỉ về các thần linh thì có nghĩa là: Những thần linh. Khi chỉ về
quyền cai trị thì có nghĩa là: Những nhà cai trị; những bậc cầm quyền.

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

“Không phải”  (H3808) là một trạng từ, có nghĩa: Không phải; không là; không có; chẳng
phải; chẳng là; chẳng có.

“Chúng tôi” (H587) là một nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất, số nhiều, có nghĩa: Chúng
tôi; chúng ta.

“Con dân của Ngài” (H5971) là một danh từ dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số ít, có
nghĩa: Con dân của Ngài; dân sự của Ngài.

“Bầy chiên” (H6629) là một danh từ, có nghĩa: Bầy chiên; bầy gia súc.

“Của đồng cỏ Ngài” (H4830) là một danh từ, dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số ít, có
nghĩa: Đồng cỏ của Ngài; sự chăn nuôi của Ngài.

“Vào trong” (H935) là một động từ, có nghĩa: Đến; vào trong; đi tới.

“Các cửa của Ngài” (H8179) là một danh từ số nhiều dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số
ít, có nghĩa: Các cửa của Ngài; các cổng của Ngài.

“Với lời cảm tạ” (H8426) là một danh từ có giới từ “với” đứng trước, có nghĩa: Với lời cảm
tạ; với lời tạ ơn.

“Các hành lang của Ngài” (H2691) là một danh từ số nhiều dùng với sở hữu cách ngôi thứ
ba số ít, có nghĩa: Các hành lang của Ngài; các sân trong của Ngài. Hành lang là các lối đi
dẫn đến các phòng trong một tòa nhà lớn. Sân trong là khoảng đất trống trong một căn nhà
lớn, được bao chung quanh bởi các phòng. 

“Với lời tôn vinh” (H8416) là một danh từ có giới từ “với” đứng trước, có nghĩa: Với lời tôn
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vinh; với lời thánh ca, thi thiên.

“Cảm tạ” (H3034) là một động từ, có nghĩa: Nói lời cảm tạ, cám ơn.

“Tôn kính” (H1288) là một động từ, có nghĩa: Quỳ xuống tỏ lòng tôn kính; nói lời tôn kính;
nói lời ca ngợi; nói lời tán dương.

“Danh của Ngài” (H8034) là một danh từ dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số ít, có nghĩa:
Danh của Ngài; tên của Ngài.

“Thiện” (H2896) là một tính từ, có nghĩa: Thiện; tốt; lành; dễ chịu.

“Sự từ ái của Ngài” (H2617) là một danh từ dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số ít, có
nghĩa: Sự hiền lành, tốt đẹp, tử tế, biết thương xót, đầy dẫy ân huệ của Ngài.

“Còn mãi” (H5769) là một danh từ, có nghĩa: Sự bất tận; sự mãi mãi; sự không chấm dứt. 

“Sự thành tín của Ngài” (H530) là một danh từ dùng với sở hữu cách ngôi thứ ba số ít, có
nghĩa: Sự thành tín của Ngài; sự vững vàng, không thay đổi của Ngài; sự chung thủy của
Ngài.

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

“Đời đời” (H1755 H1755) là một danh từ được dùng lập lại, có nghĩa: Đời đời; từ đời này
sang đời khác; từ thế hệ này sang thế hệ khác; từ dòng dõi này sang dòng dõi khác.

Huỳnh Christian Timothy 
Huỳnh Christian Priscilla 
14/11/2018

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
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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