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Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu thật 
sự; và Kinh Thánh kể câu chuyện đáp ứng 
cho nhu cầu đó. Đó là câu chuyện về Áp-ra-

ham, Sa-ra, Ru-tơ, Đa-vít và Chúa Jêsus. Đó cũng 
là câu chuyện về Bết-lê-hem, Si-chem, Giê-ri-cô và 
Giê-ru-sa-lem. Liệu Chúa có muốn chúng ta chú ý 
đến những địa danh giống như chúng ta chú ý đến 
các nhân vật Kinh Thánh không? Câu trả lời là Có! 
Những địa danh này có tầm quan trọng hơn nhiều, 
chứ không chỉ là “sân khấu” cho kế hoạch cứu rỗi của 

     Giới Thiệu
Những Địa Danh  
Trong Kinh Thánh 
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Đức Chúa Trời. Yếu tố địa lý đóng vai trò tích cực 
trong việc chuyển tải thông điệp của Kinh Thánh. 
Nếu bỏ qua yếu tố này, chúng ta sẽ bỏ lỡ một số điều 
mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta. Nếu 
quan tâm, chúng ta sẽ khám phá được những sự hiểu 
biết mới mẻ và thú vị về những câu chuyện mà chúng 
ta nghĩ mình đã biết. Vì câu chuyện nói đến nhu cầu 
sâu thẳm nhất của tôi là câu chuyện gắn liền với địa 
danh. Đó là lý do tại sao có yếu tố địa lý trong Kinh 
Thánh.

John Beck
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Ở mức độ nào đó, tôi biết luôn có địa lý trong Kinh 
Thánh. Nhưng thật sự mà nói thì tôi thường bỏ qua 
điều đó. Với những người biết tôi của hiện tại thì 

đây là điều đáng ngạc nhiên, không chỉ vì địa lý Kinh Thánh 
trở thành niềm đam mê của tôi, mà còn vì họ biết tôi là người 
thích các hoạt động ngoài trời. Khi còn nhỏ, tôi chơi ở ngoài trời 
nhiều hơn trong nhà. Tôi đã dành những ngày cuối tuần để làm 
việc tại trang trại bò sữa của ông bà ở Wisconsin. Và trong các 
kỳ nghỉ hè, bố mẹ dẫn chúng tôi đi bộ leo núi trong nhiều tuần 
ở một công viên quốc gia phía tây nước Mỹ. Tôi đã từng và giờ 

một 
Địa Lý Là Gì? 
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đây tôi vẫn là người thích phiêu lưu ngoài trời, thích cắm trại, 
leo núi và đi du lịch bụi. 

Làm thế nào mà một người như tôi lại thường bỏ qua địa lý 
trong Kinh Thánh? Là người sống ở kỷ nguyên thông tin, tôi 
nhanh chóng bỏ qua những điều mà mình không quen thuộc 
hoặc không hiểu. Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật chúng ta 
biết và cũng có những địa danh chúng ta không biết, có đầy 
những câu chuyện chúng ta yêu thích và cũng có những địa 
điểm chúng ta lướt qua. Nếu các địa danh trong Kinh Thánh 
là những nơi tôi quen thuộc thì tôi đã 
dành nhiều thời gian để xem xét kỹ 
hơn. Tất nhiên đây không phải là lỗi 
của các tác giả Kinh Thánh, họ chỉ 
nói về những điều họ biết rõ. Còn với 
tôi, đó là xứ sở ngoại quốc. Tôi không 
biết Giê-ru-sa-lem khác gì với Giê-
ri-cô, cũng không biết sự khác biệt 
giữa đồng vắng Giu-đê và Nê-ghép. 
Tôi không biết sân đập lúa là thế nào 
hoặc được sử dụng ra sao. Và tôi cũng 
không thể nói cho bạn biết thói quen 
và môi trường sống của loài cáo đỏ xứ 
Pa-lét-tin. Vì vậy, khi đọc Kinh Thánh, 
tôi vui vẻ đọc lướt qua những chỗ này 
mà không nhận ra rằng tôi đang phải 
trả giá khủng khiếp. Đức Chúa Trời 
vẫn đang phán khi tôi ngừng chú ý. 
Tôi đã từng xem địa lý Kinh Thánh 

Kinh Thánh có rất 
nhiều nhân vật 
chúng ta biết và 
cũng có những 

địa danh chúng ta 
không biết, có đầy 
những câu chuyện 
chúng ta yêu thích 
và cũng có những 
địa điểm chúng ta 

lướt qua.
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là điều không quan trọng. Nhưng 
giờ đây tôi hiểu ra rằng không điều 
gì trong Kinh Thánh là chẳng quan 
trọng. Đức Chúa Trời sử dụng từng 
từ ngữ để mở mang sự hiểu biết, thái 
độ và đức tin của tôi, ngay cả khi đó 
là địa lý. 

Bây giờ thì tôi đã khác. Chúa có 
chương trình để gắn kết niềm yêu 
thích hoạt động ngoài trời và tình yêu 
Kinh Thánh của tôi lại với nhau. Tôi 
nhận ra rằng tuy Kinh Thánh không 
phải là quyển sách địa lý nhưng là 
quyển sách chứa đầy địa lý. Tôi có 
chút hoảng hốt khi nhận ra điều đó. 
Có địa lý trong Kinh Thánh! Đó là 
nội dung của cuốn sách nhỏ này. Đây 

là sản phẩm của sự thay đổi, thay đổi mối quan tâm về địa lý 
khi tôi đọc Kinh Thánh. Bây giờ tôi là người đọc Kinh Thánh 
và nhiệt thành tìm kiếm địa lý trong Kinh Thánh, tôi làm tất cả 
những gì có thể để giúp người khác nhận ra và thích thú với địa 
lý Kinh Thánh. Tôi hy vọng rằng nếu không truyền được cho 
bạn niềm đam mê tương tự thì cũng gợi hứng thú để bạn tìm 
hiểu cách mà Chúa dùng địa lý để phán với chúng ta. 

Điều trớ trêu là từ địa lý có thể làm gián đoạn con đường tìm 
hiểu phía trước của chúng ta, vì vậy hãy chắc chắn rằng chúng ta 

Không điều gì trong 
Kinh Thánh là 

chẳng quan trọng. 
Đức Chúa Trời sử 
dụng từng từ ngữ 

để mở mang sự hiểu 
biết, thái độ và đức 
tin của tôi, ngay cả 

khi đó là địa lý.



 Địa Lý Là Gì?     7

hiểu nó theo cùng một cách. Chúng ta có thể chia địa lý thành 
ba loại: địa lý tự nhiên, địa lý nhân văn và lịch sử tự nhiên. Địa 
lý tự nhiên bao gồm các đặc điểm tự nhiên trên bề mặt trái đất 
và các quá trình hoạt động dựa trên các đặc điểm đó - các yếu tố 
như địa chất, địa hình và thủy văn cũng như các chuyển động 
vật lý như mưa, gió và động đất. Trong Thi Thiên 125:1–2, tác 
giả là nhà thơ được soi dẫn đã đề cập đến loại địa lý tự nhiên 
này:

Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn,
Không rúng động nhưng tồn tại đời đời.
Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào
Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy.
Từ bây giờ cho đến đời đời.
Địa lý nhân văn (một khía cạnh của nghiên cứu văn hóa)

thay đổi một chút về trọng tâm, nghiên cứu cách con người 
tương tác và phản ứng với địa lý tự nhiên trong suốt cuộc đời. 
Đó là câu chuyện về cách con người trồng và chế biến thức ăn, 
bảo vệ nguồn nước, chăn nuôi gia súc, xây nhà cửa, đi lại và đặt 
tên cho các địa điểm quen thuộc. Bởi vì Kinh Thánh kể câu 
chuyện về những con người thật nên loại địa lý này cũng xuất 
hiện thường xuyên. Chúng ta sẽ gặp tên các thị trấn và địa danh 
trong vùng. Chúng ta gặp những người đang đào giếng, đang đi 
đường và đang cày ruộng. Một số trải nghiệm đó tương tự với 
trải nghiệm của chúng ta, nhưng thường thì có những sự khác 
biệt gây nhầm lẫn. Chẳng hạn, hãy xem xét lời phán của Chúa 
Jêsus khi Ngài muốn chúng ta hiểu muối được dân chúng thời 
bấy giờ sử dụng thế nào. “Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất 
vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không 
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thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, 
người ta phải vứt nó ra ngoài” (Lu-ca 
14:34–35).

Tiếp theo là lịch sử tự nhiên. Lịch 
sử tự nhiên bao gồm các sinh vật cùng 
sống với con người trên mặt đất, đặc 
biệt là thực vật, cây cối, côn trùng và 
động vật. Các tác giả Kinh Thánh 
thường nói về những sinh vật sống 
khác, những loài vật cũng xuất hiện 
trong các trang Kinh Thánh. Ví dụ, 
tác giả Thi Thiên so sánh cuộc sống 
của người tin Chúa với hai loại cây. 

“Người công chính sẽ mọc lên như 
cây kè, Và lớn lên như cây bá hương 
ở Li-ban” (Thi Thiên 92:12). Và khi 
Chúa Jêsus cảnh báo người muốn 
theo Ngài về những bấp bênh khi 
đi qua phía đông biển Ga-li-lê, Ngài 

báo trước rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 
Người không có chỗ gối đầu” (Ma-thi-ơ 8:20). Bạn thấy đấy, địa 
lý không chỉ là những địa đanh hay bản đồ. Địa lý bao gồm các 
đặc trưng và các sinh hoạt trên bề mặt trái đất (địa lý tự nhiên), 
cách con người sử dụng và thích nghi với các đặc trưng và các 
sinh hoạt (địa lý nhân văn) và tất cả các sinh vật sống trên mặt 
đất cùng với con người (lịch sử tự nhiên).

Địa lý bao gồm các 
đặc trưng và các 
sinh hoạt trên bề 

mặt trái đất, cách 
con người sử dụng 
và thích nghi với 
các đặc trưng và 
các sinh hoạt, và 

tất cả các sinh vật 
sống trên mặt đất 
cùng với con người.
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Khi chọn đọc cuốn sách nhỏ này, có thể bạn nghĩ 
rằng nó sẽ nói nhiều về địa lý Kinh Thánh giống như 
những gì chúng ta thấy trong nửa sau của sách Giô-

suê. Trong những trường hợp như thế này, hầu như không có 
gì khác phù hợp để đưa vào sách ngoại trừ tên của các địa điểm. 
Khi Giô-suê mô tả biên giới của từng vùng đất được giao cho 
các chi phái Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ gặp hết câu này đến câu 
khác như thế này: “Ranh giới phía nam của họ chạy từ cuối 
Biển Muối, tức là từ vùng vịnh hướng về phía nam; và từ dốc 
Ạc-ráp-bim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên 

hai 
Tôi Có Thể Tìm Thấy 
Địa Lý Ở Đâu Trong  
Kinh Thánh? 
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phía nam Ca-đe Ba-nê-a, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng Át-đa, 
vòng qua Cạt-ca, đi ngang về hướng Át-môn, nhập vào Suối Ai 
Cập và chạy đến tận biển”. Thành thật mà nói thì những trang 
Kinh Thánh như thế này là sự thách thức cả với những nhà địa 
lý Kinh Thánh giỏi nhất.

Nhưng khi tôi nói có địa lý trong Kinh Thánh, tôi không chỉ 
nói về những trang như thế trong sách Giô-suê. Tôi đang nói 
về các chương và các câu mà chúng ta biết khá rõ hoặc ít nhất 
nghĩ rằng mình biết khá rõ. Lấy ví dụ về câu chuyện Đa-vít và 
Gô-li-át. Trong tất cả các câu chuyện Kinh Thánh của Cựu Ước, 
đây là một trong những câu chuyện quen thuộc nhất với độc 

giả Kinh Thánh. Họ biết vua Sau-lơ, 
Đa-vít và Gô-li-át. Họ biết về áo giáp 
của Gô-li-át và cái trành ném đá của 
Đa-vít. Nhưng khi tôi hỏi câu chuyện 
bắt đầu như thế nào, hầu như họ luôn 
trả lời sai. Bạn có như vậy không? Đây 
là lời mở đầu: “Người Phi-li-tin tập 
trung quân đội để gây chiến. Chúng 
tập trung tại Sô-cô, thuộc đất Giu-
đa, và đóng trại tại Ê-phê Đa-mim, 
giữa Sô-cô và A-xê-ca. Sau-lơ và người 
Y-sơ-ra-ên cũng tập trung, đóng trại 
tại thung lũng Ê-la, dàn trận chống 
lại người Phi-li-tin. Người Phi-li-tin 
đứng trên núi bên nầy, còn Y-sơ-ra-
ên đứng trên núi bên kia, cách nhau 
một thung lũng. Bấy giờ, có một tay 

Độc giả Kinh Thánh... 
biết về áo giáp 

của Gô-li-át và cái 
trành ném đá của 
Đa-vít. Nhưng khi 
tôi hỏi câu chuyện 

bắt đầu như thế nào, 
hầu như họ luôn 

trả lời sai.
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vô địch từ trại quân Phi-li-tin đi ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát” 
(I Sa-mu-ên 17:1-4). Có rất nhiều yếu tố địa lý ở đây! Hơn nữa, 
yếu tố địa lý được đặt ở ngay đầu câu chuyện là nơi mà các tác 
giả đưa thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến những diễn biến 
chúng ta sẽ đọc sau đó. Khi học câu chuyện này, bạn có nghiên 
cứu những câu Kinh Thánh trên không?

Điều tương tự có thể được thấy trong Thi Thiên 23, là thi 
thiên nổi tiếng nhất và cũng chứa đầy địa lý.

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, 
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, 
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, 
Dẫn tôi vào các lối công chính 
Vì cớ danh Ngài (Thi Thiên 23:1-3).

Có lẽ bạn đang bắt đầu cảm thấy 
khó chịu giống như tôi nhiều năm 
trước. Khi xem kỹ Kinh Thánh, tôi 
thấy rằng khó có trang nào không có 
địa lý, và tôi đã không để ý đến địa lý. 
Địa lý Kinh Thánh xuất hiện trong 
cả Cựu Ước và Tân Ước, hiện diện 
rõ ràng trong mọi thể loại từ lịch sử, 
châm ngôn đến thư tín. Thật trớ trêu 
vì điều chúng ta phớt lờ lại là những 
điều không thể bỏ qua.

Thật trớ trêu vì điều 
chúng ta phớt lờ 
lại là những điều 
không thể bỏ qua.



12

Khi chúng ta bắt đầu nhận ra có rất nhiều yếu tố 
địa lý Kinh Thánh, tự nhiên chúng ta sẽ thắc mắc tại 
sao có địa lý Kinh Thánh. Câu trả lời được tìm thấy 

cả trong cách Đức Chúa Trời bày tỏ ý tưởng của Ngài với chúng 
ta và mối liên kết mật thiết giữa sứ điệp trọng tâm của Kinh 
Thánh với vùng đất trong Kinh Thánh. Hãy bắt đầu bằng tiến 
trình Đức Chúa Trời truyền ý tưởng của Ngài cho chúng ta. 
Đức Thánh Linh chuyển ý tưởng của Đức Chúa Trời qua tâm 
trí và bàn tay con người, và họ viết lại những ý tưởng này vào 
Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là có yếu tố con người trong 

ba 
Tại Sao Có Địa Lý 
Trong Kinh Thánh?
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Kinh Thánh. Và nếu có một điều chúng ta biết về con người, 
thì đó là khi nói chuyện với nhau, chúng ta dùng rất nhiều yếu 
tố địa lý. Chúng ta là ai, suy nghĩ ra sao và cách tự nhiên nhất 
mà chúng ta giao tiếp với nhau đều liên quan mật thiết đến nơi 
chúng ta sống. Tôi có thể dễ dàng phát hiện ra điều này trong sự 
giao tiếp và trong cuộc sống của mình. Tôi có cả máy dọn tuyết 
và máy cắt cỏ trong ga-ra nhà tôi. Suốt mùa đông, tôi hay nói về 
“tuyết rơi do hiệu ứng hồ”, và mùa hè thì tôi tận hưởng “thời tiết 
mát mẻ do hiệu ứng hồ.” Tất cả đều bắt nguồn từ nơi tôi sống, 
gần Ngũ Đại Hồ.

Các tác giả Kinh Thánh đã sống, suy nghĩ và nói giống với 
những người cùng thời, ở cùng một địa điểm. Nếu chúng ta có 
cơ hội nghe họ nói mỗi ngày, họ sẽ nói giọng vùng miền của họ. 
Họ sẽ nói về những nơi như Giê-ru-sa-lem và Bết-lê-hem. Chắc 
chắn họ sẽ nói chuyện với bạn bè và gia đình của mình về muối 
và đất, núi và sông, mưa mùa đông và sương mùa hè. Khi Đức 
Chúa Trời sử dụng những con người như vậy để viết ra lời Ngài, 
Ngài không bỏ qua cách giao tiếp của họ. Ngài dùng tiếng bản 
xứ của họ, phong cách viết riêng và ngay cả địa lý của họ khi 
truyền đạt Lời Ngài cho chúng ta. Trong quá trình này, Đức 
Chúa Trời gìn giữ để Kinh Thánh không có sai lầm của con 
người, nhưng không hề ngăn chặn địa lý. Khi bạn nghĩ theo 
cách đó thì thực sự ngạc nhiên hơn nếu địa lý không tồn tại trong 
Kinh Thánh.

Nhưng đó không phải là tất cả. Địa lý xuất hiện trong Kinh 
Thánh còn là vì những lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho 
Áp-ram và niềm hy vọng được tha tội có liên quan mật thiết đến 
các địa danh. Chúa đến thăm Áp-ram khi ông 75 tuổi và nói với 
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ông rằng đã tới lúc ông phải dời đi. 
Chúa đã chuyển Áp-ram và gia đình 
ông đến Ca-na-an bởi vì gia đình này 
và vùng đất này là một phần trong kế 
hoạch thiên thượng để đem sự cứu 
rỗi đến cho nhân loại. Ba lời hứa 
trọng tâm của Cựu Ước (Sáng thế 
ký 12:1-9): 1. Gia đình của Áp-ram sẽ 
trở nên một dân lớn. 2. Dân này sẽ có 
lãnh thổ riêng (về sau được xác nhận 
là Ca-na-an). 3. Và cuối cùng Chúa 
hứa rằng Ngài sẽ khôi phục lại phước 
lành đã mất trong Vườn Ê-đen qua 
một trong những hậu tự của Áp-ram 
sống trong vùng đất này. Trong Tân 
Ước, chúng ta đã gặp được hậu tự 
này, Ngài đã sống và chịu chết tại Đất 

Hứa; tên Ngài là Jêsus. Tuy nhiên, trước khi Ngài giáng sinh, 
những người tin Đức Chúa Trời ở thời Cựu Ước đặc biệt chú 
ý đến những điều mà họ có thể nhìn thấy và rờ chạm trong lời 
hứa gồm ba phần đó. Họ không có thập tự giá và ngôi mộ trống; 
nhưng họ có gia đình và đất đai. Những lời hứa đã được ứng 
nghiệm giống như phần tiền đặt cọc cho lời hứa thứ ba, Đấng 
Cứu Thế cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Đó là lý do Cựu Ước rất chú 
ý tới những lời hứa này. Và đó cũng là lý do địa danh đóng vai 
trò quan trọng trong Kinh Thánh. Câu chuyện về sự cứu rỗi là 
câu chuyện gắn liền với địa danh.

Có một nơi cuối cùng mà địa lý đóng vai trò quan trọng 

Có yếu tố địa lý 
trong Kinh Thánh 
còn là vì những 
lời hứa của Đức 

Chúa Trời ban cho 
Áp-ram và niềm hy 
vọng được tha tội có 
liên quan mật thiết 
đến các địa danh.
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trong Kinh Thánh. Trong Công Vụ 
chương 1, Chúa Jêsus nói với các môn 
đồ rằng sau khi Đức Thánh Linh 
đến, họ sẽ “làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-
đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” 
(Công vụ 1:8). Với vị trí thực tế của 
Đất Hứa (Y-sơ-ra-ên) thì sứ mệnh đó 
hoàn toàn khả thi. Địa lý hỗ trợ cho 
sự truyền bá Phúc Âm, vì Y-sơ-ra-ên 
là vùng đất nối liền châu Á, châu Phi 
và châu Âu. Từ Y-sơ-ra-ên, sứ điệp về 
Chúa Jêsus có thể dễ dàng lan truyền 
đến mọi nơi trên trái đất. 

Do đó, không phải tự nhiên mà 
con người nói về địa lý khi giao tiếp 
với nhau. Sứ điệp trọng tâm của Kinh 
Thánh đòi hỏi địa lý là một phần của quyển sách thánh này, một 
quyển sách có trọng tâm không chỉ là con người mà còn là nơi 
chốn. 

Sứ điệp trọng tâm 
của Kinh Thánh đòi 
hỏi địa lý là một 
phần của quyển 
sách thánh này, 

một quyển sách có 
trọng tâm không 

chỉ là con người mà 
còn là nơi chốn.
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Có địa lý trong Kinh Thánh. Ở mức độ nào đó, tôi 
đã bỏ lỡ hoặc hiểu không đúng về địa lý, điều đó tương 
đương với việc bỏ lỡ hoặc không hiểu đúng những gì 

Đức Chúa Trời phán bảo. Đó là cái giá mà tôi không muốn trả. 
Và điều này thúc giục mọi người từng đọc hết Kinh Thánh cần 
hiểu biết nhiều hơn về địa lý Kinh Thánh. Vậy thì sao? Tôi có 
thể làm gì để trở thành nhà địa lý và tìm hiểu địa lý Kinh Thánh 
theo những cách ý nghĩa hơn?

Bước đầu tiên vừa dễ cũng vừa khó, đó là hãy chú ý đến địa lý. 
Khi đọc Kinh Thánh, hãy chú ý những yếu tố địa lý xuất hiện 
trong từng trang Kinh Thánh. Điều này khó bởi vì bạn phải 
thay đổi thói quen, mà thói quen cũ thì khó bỏ. Một cách để 
thay đổi thói quen bỏ qua địa lý, đó là tích cực tìm kiếm và xác 
định mọi yếu tố địa lý mà bạn gặp khi đọc Kinh Thánh. Bạn có 
thể đánh dấu tất cả những chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập 

bốn 
Vậy Thì Sao?
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đến địa lý hoặc viết ra một “trang địa 
lý” cho mỗi chương. Ngay cả khi bạn 
không thể phát âm tên của một địa 
điểm, bị bối rối về một công cụ được 
đề cập, hoặc không thể hình dung 
ra một con vật nào đó, thì bước đầu 
tiên là hãy chú ý. Trong quá trình này, 
bạn sẽ rèn luyện chính mình để thấy 
những gì trước đây mình đã bỏ lỡ. Tôi 
khích lệ bạn kiên nhẫn với bản thân 
và với quá trình này. Để thay đổi thói 
quen thì cần có thời gian, và thói quen 
về cách đọc Kinh Thánh cũng không 
ngoại lệ, cần phải có thời gian để thay 
đổi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng 
với nỗ lực và một chút thời gian, bạn 
sẽ trở thành người để ý đến địa lý mà 
trước đây mình đã bỏ lỡ. Tuy nhiên, 
chú ý chỉ mới là bước đầu tiên.

Một khi bạn đã bắt đầu nhận ra địa lý trong Kinh Thánh, 
bước tiếp theo là tìm hiểu thêm về những gì bạn thấy. Đây là lúc 
để bạn dùng bản đồ Kinh Thánh và từ điển Kinh Thánh. Mục 
tiêu của bạn là đặt mình vào vị trí của các tác giả Kinh Thánh và 
những người đầu tiên nghe hoặc đọc lời các tác giả viết. Bạn cần 
thấy thế giới bên ngoài trong thời Kinh Thánh như các tác giả 
thấy. Điều đó có nghĩa là hãy nghiên cứu về những địa điểm đó 
nhiều nhất có thể bằng cách đặt ra các câu hỏi như sau: Si-chem 
nằm ở đâu? Có những con đường nào nối liền Si-chem với 

Đặt mình vào vị 
trí của các tác 

giả Kinh Thánh và 
những người đầu 

tiên nghe hoặc 
đọc lời các tác giả 
viết. Bạn cần thấy 
thế giới bên ngoài 

trong thời Kinh 
Thánh như các tác 

giả thấy.
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những nơi khác? Ai sống ở đó? Cái cối xay trông như thế nào? 
Ai đã dùng nó và dùng như thế nào? Chồn núi là con gì, nó sống 
ở đâu và nó làm gì cả ngày?  Có rất nhiều câu hỏi và nó dường 
như khiến chúng ta bị phân tâm khỏi ý nghĩa Kinh Thánh. 
Nhưng đừng choáng ngợp với bước này và hãy nhớ, các tác giả 
Kinh Thánh đã dùng những địa điểm, động vật và những vật 
dụng này bởi vì nó giúp truyền đạt thông điệp của Đức Chúa 
Trời. Kinh Thánh đề cập đến rất nhiều hoạt động ngoài trời. Vì 
vậy, hãy bắt đầu với những điều mà bạn quan tâm nhất và sẵn 
sàng để cảm nhận thành quả. Bạn sẽ thấy quen thuộc với những 
vùng đất trong Kinh Thánh; và bạn sẽ thấy mình ngày càng trở 
nên quen thuộc với Kinh Thánh.

Nghiên cứu về địa lý cũng có nghĩa là tìm hiểu cách mọi 
người suy nghĩ và cảm nhận về một địa điểm. Chúng ta gọi đó 
là những hàm ý.  Chúng ta biết từng địa điểm có những hàm ý 
là nhờ hiểu rõ ngôn ngữ đó. Những địa danh như Gettysburg, 
Trung tâm Thương mại Thế giới hoặc Bức tường Berlin, tất 
cả đều gợi lên những ký ức khác nhau và những cảm xúc khác 
nhau trong chúng ta. Câu chuyện địa lý của những nơi như vậy 
cho phép diễn đạt mạnh mẽ các cụm từ như “Nhớ cuộc nổi dậy 
ở Alamo”. Mỗi nền văn hóa đều có những nơi gợi lên nhiều ký 

  Giá trị của việc đặt câu hỏi là cho chúng ta thấy một cách chính 
xác hơn những hình ảnh hoặc sự so sánh mà các tác giả Kinh Thánh 
đưa ra . Thay vì kết luận con chồn núi trông thế nào, chúng ta có thể 
biết và hiểu phân đoạn Kinh Thánh theo chiều sâu mới . Điều đó 
giống như việc chúng ta có thể hình dung một địa điểm khi ai đó đề 
cập đến vì chúng ta từng ở đó . 
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ức và cảm xúc mạnh mẽ. Điều này cũng đúng với những người 
sống trong thời Kinh Thánh. Ví dụ, khi nhắc đến Ba-by-lôn 
hoặc Sô-đôm sẽ gợi lên những cảm xúc rất tiêu cực. Ngược 
lại, Giê-ru-sa-lem là nơi gắn liền với nhiều cảm xúc và niềm hy 
vọng. Chúng ta thường xem nhẹ những địa danh này, coi chúng 
là những yếu tố bình thường trong Kinh Thánh, chứ không 
phải là sự diễn tả có hàm ý nhằm gợi lên những ký ức và cảm 
xúc mạnh mẽ. Khi đề cập đến những nơi như vậy, có lẽ chúng 
ta không có những sự liên hệ giống với độc giả ban đầu. Nhưng 
việc đọc Kinh Thánh sẽ trở nên sống động khi ít nhất chúng ta 
biết rằng việc đề cập đến một địa điểm sẽ tăng thêm cảm xúc 
mạnh mẽ hoặc gợi lên nhiều hình ảnh trong tâm trí người đọc.

Khi chúng ta hiểu hơn về một địa danh và các hàm ý đi kèm, 
thì đây là thời điểm để đánh giá vai trò của địa lý được đề cập 
trong một câu hoặc một phân đoạn cụ thể. Có thể tác giả đang 
cố gắng làm sáng tỏ lý do các sự kiện lại diễn tiến như vậy. Địa 
điểm có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các sự kiện và các nhà 
địa lý lịch sử biến nó thành lĩnh vực để nghiên cứu khía cạnh 
này của địa lý. Hãy xem xét lại những câu Kinh Thánh đầu tiên 
nhắc đến những vị trí địa lý trong câu chuyện Đa-vít và Gô-li-át  
(I Sa-mu-ên 17:1-3). Vị trí địa lý được nhắc đến trong những câu 

  Hàm ý là ý tưởng hoặc cảm xúc được gợi lên qua một từ hoặc một 
ý tưởng ngoài ý nghĩa chính của nó . Ngày 4 tháng 7 chỉ là một ngày 
trên lịch, nhưng ở Mỹ nếu ai đó đề cập đến “ngày 4” (không cần đề cập 
đến tháng) thì ngay lập tức có nhiều ý tưởng nảy sinh trong tâm trí 
của người nghe — về Tuyên ngôn Độc lập, Chiến tranh Cách mạng, 
pháo hoa, diễu hành và tiệc nướng . Đó gọi là hàm ý .
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này là Thung lũng Ê-la. Đây không 
phải là thung lũng bình thường ở 
Y-sơ-ra-ên mà là một thung lũng đặc 
biệt có giá trị kinh tế và quân sự. Theo 
như đề cập, nhà địa lý lịch sử xem xét 
việc kiểm soát thung lũng này gây 
chiến thế nào giữa Y-sơ-ra-ên và Phi-
li-tin, và tại sao trận chiến được tiến 
hành theo cách câu chuyện mô tả.

Một công cụ khác mà chúng ta có 
thể sử dụng để đánh giá vai trò của 
địa lý đó là địa lý văn học. Trong khi 
địa lý lịch sử khảo sát vai trò của địa 
lý trong việc định hình các sự kiện thì 
địa lý văn học khảo sát vai trò địa lý 
trong việc định hình độc giả. Đây là 
cách tư duy đặc biệt hữu ích về địa lý 
khi chúng ta đọc một phân đoạn Kinh Thánh không dựa trên 
sự kiện như Châm Ngôn, Thi Thiên, hay các thư tín. Nhưng 
cách đó cũng hữu ích khi đọc các phân đoạn tường thuật lịch 
sử. Hãy xem xét địa danh Bết-lê-hem được lặp đi lặp lại trong 
câu chuyện Giáng sinh quen thuộc ở Ma-thi-ơ chương 2 và 
Lu-ca chương 2. Trong hai chương này, Bết-lê-hem (hoặc thành 
Đa-vít) được đề cập chín lần. Nếu mục đích của Đức Thánh 
Linh là giúp chúng ta nhớ lại rằng Mi-chê đã nói tiên tri về lời 
hứa Đấng Cứu Thế sẽ ra đời tại Bết-lê-hem (5:2), thì nhắc lại 
một hoặc hai lần là đủ. Địa lý văn học đặt ra câu hỏi tiếp theo: 
Sự đề cập đến Bết-lê-hem lặp đi lặp lại như vậy tác động thế 

Mỗi nền văn hóa 
đều có những nơi 

gợi lên nhiều ký ức 
và cảm xúc mạnh 
mẽ. Điều này cũng 
đúng với những 
người sống trong 
thời Kinh Thánh.
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nào đến độc giả nghe câu chuyện Giáng sinh? Câu trả lời sẽ 
đến khi chúng ta nghiên cứu một chút về những gì Cựu Ước đề 
cập đến Bết-lê-hem. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy đây là 
địa điểm liên quan đến các giải pháp. Khi gia đình Na-ô-mi và 
Ru-tơ không có ruộng đất, họ đang đối mặt với nguy cơ bị đói 
thì Chúa đã ban một giải pháp qua Bô-ô, là người sống ở Bết-lê-
hem. Và khi đất nước Y-sơ-ra-ên gặp khó khăn dưới sự trị vì của 
vị vua đầu tiên là Sau-lơ, Chúa đã ban một giải pháp qua vị vua 
thứ hai là Đa-vít sống ở Bết-lê-hem. Và khi toàn thế giới đang 
tranh đấu với tội lỗi thì mọi ánh mắt đều hướng về Bết-lê-hem 
để trông chờ giải pháp vĩ đại nhất được ban cho qua sự giáng 
sinh của Chúa Jêsus. Qua việc nhiều lần đề cập đến Bết-lê-hem 
trong câu chuyện Chúa Jêsus giáng sinh, cả Ma-thi-ơ và Lu-ca 
đều kể câu chuyện về Chúa Jêsus trong ánh sáng ấm áp của sự 
giải cứu và những giải pháp trong quá khứ, đồng thời mời gọi 
độc giả hiểu về sự giáng thế của Chúa Jêsus như một giải pháp 
khác trong một loạt các giải pháp liên quan đến thành này.

Cho dù địa lý có phải là môn học yêu thích của bạn ở trường 
hay không, mỗi người đọc Kinh Thánh nhiệt thành đủ đều phải 
có một chút tinh thần địa lý học trong họ. Bạn có thể làm gì để 
trở thành nhà địa lý? Hãy lưu ý những địa danh xuất hiện trong 
các câu Kinh Thánh bạn đọc, thực hiện các bước để tìm hiểu 
thêm về nó và xem xét vai trò của địa danh đó trong câu chuyện. 
Kỹ năng tốt về địa lý không phải là công cụ duy nhất bạn cần khi 
đọc Kinh Thánh nhưng đó là công cụ quan trọng. Và hơn thế 
nữa, đây là kỹ năng mà bất cứ ai cũng có thể phát triển.
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Chúng ta hãy khám phá xem sự quan tâm đến các 
địa danh sẽ thay đổi cách chúng ta đọc Lời Chúa thế 
nào, qua một bài thơ ca trong Cựu Ước và một câu 

chuyện về cuộc đời Chúa Jêsus trong Tân Ước. 
Thi Thiên 125 nói với những tín hữu đang cảm thấy bất 

an, đảm bảo với họ về sự hiện diện và bảo vệ lâu dài của Chúa, 
nhưng truyền đạt sự đảm bảo này bằng cách sử dụng địa danh. 
Thi Thiên này là một trong những “Bài ca đi lên từng bậc”. Đây 
là những bài hát mà dân sự của Chúa hát khi họ đi qua những 
ngọn núi đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. 

năm 
Những Ví Dụ
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Những ngọn núi mà họ đi qua đã trở thành biểu tượng cho sự 
bảo vệ lâu dài của Chúa.

Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn, 
Không rúng động nhưng tồn tại đời đời. 
Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào 
Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy. 
Từ bây giờ cho đến đời đời. (Thi Thiên 125:1-2)

Thi Thiên ví những người tin cậy Chúa với điểm đến của 
những người hành hương. Họ hướng về Giê-ru-sa-lem, còn gọi 
là Núi Si-ôn. Chỉ cần đề cập đến những cái tên này thì họ đã 
cảm thấy được an ủi. Ngược lại với các thành phố như Sô-đôm 
và Gô-mô-rơ là nơi có ý nghĩa tiêu cực, Giê-ru-sa-lem là thành 
mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm nơi ngự của Ngài, một nơi 
tràn ngập tình yêu của Ngài (Thi Thiên 132:13–14). Thật vững 
lòng khi nghe rằng Chúa nghĩ về tôi như Ngài nghĩ về Giê-ru-
sa-lem yêu dấu của Ngài!

Nhưng dân sự của Chúa giống thành này ở điều gì? Đầu tiên 
là họ được bảo vệ. Trong thời xưa cũng như thời nay, thành phố 
thủ đô không chỉ là trụ sở của chính phủ mà còn là biểu tượng 
độc lập của một quốc gia. Đó là lý do quân xâm lược nhắm vào 
thành phố thủ đô của một nước như là mục tiêu cuối cùng. Sự 
bại trận ở thủ đô đánh dấu việc chấm dứt quyền tự chủ của 
nước đó. Đây là thực tế khiến Giê-ru-sa-lem trở thành mục tiêu 
hấp dẫn và cũng là lý do khiến họ rất thận trọng bảo vệ nơi này. 

Các đế quốc cổ đại xâm nhập vào Đất Hứa bằng con đường 
dễ đi nhất ở đồng bằng ven biển. Giê-ru-sa-lem cách con đường 
đó khoảng hai mươi dặm về phía đông, khoảng cách này dễ 
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dàng cho quân thù đột nhập nếu 
không có các dãy núi. Có một dãy núi 
với các đỉnh núi cao, sườn dốc, và các 
thung lũng hẹp nằm giữa Giê-ru-sa-
lem và đồng bằng ven biển. Những 
ngọn núi này bao quanh thành Giê-
ru-sa-lem nên rất khó để xâm nhập 
vào, bảo vệ Thành Thánh khỏi những 
hiểm họa. Và đây là địa danh thực tế 
được đưa vào lời đảm bảo trong Thi 
Thiên 125, những người hành hương 
đã hát lời này khi họ băng qua những 
ngọn núi rất giống nhau trên đường 
đến thành thánh. Cũng như Giê-ru-

sa-lem được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm nhờ những ngọn núi 
bao quanh, dân sự của Chúa cũng được Ngài bảo vệ khỏi những 
người muốn làm hại họ.

Hình ảnh đẹp đẽ này khiến họ vững lòng, nhưng chỉ yên lòng 
khi hàng rào bảo vệ được giữ vững. Ở đây, tác giả Thi Thiên 125 
nhắc đến địa chất của núi vùng Giu-đê để đảm bảo sự bảo vệ 
không bao giờ mất đi. Các ngọn núi bao quanh Giê-ru-sa-lem 
chủ yếu cấu thành từ đá vôi rất cứng (Cenomanian) bị ăn mòn 
ở tốc độ rất chậm chỉ 1cm mỗi 1.000 năm. Khi chúng ta nghĩ 
về điều đó trên phương diện của người đến Giê-ru-sa-lem để 
thờ phượng, họ đang du hành qua những ngọn núi không bao 
giờ thay đổi trong một đời người, chỉ thay đổi chút ít trong đời 
của dòng dõi của họ, những người đi trên cùng con đường mòn 
qua nhiều thế hệ. Điều đó đem lại sự đảm bảo rất lớn. Sự bảo vệ 

Thật vững lòng khi 
nghe rằng Chúa 

nghĩ về tôi như Ngài 
nghĩ về Giê-ru-sa-
lem yêu dấu của 

Ngài!
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của Chúa không phai nhòa hay mất đi, nhưng giống như những 
ngọn núi bao quanh Giê-ru-sa-lem, đó là sự bảo vệ đời đời. 

Cũng giống như thành phố thủ đô, chúng ta là mục tiêu mà 
kẻ thù của Đức Chúa Trời nhắm đến. Trong những lúc khó 
khăn khi chúng ta cảm thấy dễ bị tấn công, những giới hạn 
của bản thân trở nên quá rõ ràng. Chính trong những khoảnh 
khắc đó, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Ngài là Đấng có quyền 
năng hành động vượt quá điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy 
tưởng. Nhưng sự bảo vệ của Ngài tốt như thế nào? Có trì hoãn 
hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này đến từ những con đường 
mòn bụi bặm mà những người hành hường đi lên Giê-ru-sa-
lem để thờ phượng Chúa. Dân sự của Chúa cũng quý giá với 
Ngài như thành thánh Si-ôn. Giống như những ngọn núi bảo 
vệ Giê-ru-sa-lem khỏi quân thù xâm 
lược, Chúa cũng ở cùng bảo vệ chúng 
ta khỏi những người muốn làm hại 
chúng ta. Và cũng giống như những 
ngọn núi dọc theo đường mòn không 
bao giờ thay đổi, sự bảo vệ mà Chúa 
hứa ban cho chúng ta sẽ trường tồn 
hơn thời gian chúng ta bước đi trên 
đất này. Đó là sự an ủi mà Chúa dành 
cho chúng ta trong Thi Thiên này – 
một sự đảm bảo mà chúng ta sẽ thấy 
rõ ràng hơn khi hiểu về địa lý được 
dùng để tạo nên thông điệp. Không 
chỉ hiểu về những ngọn núi mà còn về 
mối liên hệ với Giê-ru-sa-lem sẽ giúp 

Sự bảo vệ của Chúa 
không phai nhòa 

hay mất đi, nhưng 
giống như những 

ngọn núi bao quanh 
Giê-ru-sa-lem, đó 
là sự bảo vệ đời đời.
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chúng ta hiểu được tầm quan trọng của những gì tác giả nói về 
sự bảo vệ của Chúa.

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang Tân Ước và xem một câu 
chuyện từ cuộc đời của Chúa Jêsus. Trong vài câu Kinh Thánh 
này, chúng ta sẽ thấy rằng cả địa lý nhân văn và lịch sử tự nhiên 
đều đóng vai trò giúp chúng ta hiểu những gì Chúa Jêsus đang 
hỏi các môn đồ:

Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh thì  
Đức Chúa Jêsus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một 
người trai trẻ đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy 
đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Con 
cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người 
không có chỗ gối đầu” (Ma-thi-ơ 8:18-20).

Nơi con người chọn để sinh sống là một khía cạnh trong địa 
lý nhân văn. Trong trường hợp này, điều Chúa Jêsus đang nói 
liên quan đến nơi mà dân chúng chọn sống quanh Biển Ga-li-lê. 
Chúa Jêsus đang chuẩn bị đi từ phía tây bắc sang phía đông của 
Biển Ga-li-lê, băng qua bờ bên kia. Ngay lúc này, có một người 
đến xin theo Chúa Jêsus. Ngài bảo anh suy nghĩ cẩn thận bởi vì 
lần này khác với những lần trước. Phía tây bắc của Biển Ga-li-
lê là quê hương của những người như thầy dạy luật này. Họ là 
những người Do Thái tuân thủ theo nền tảng Cựu Ước. Thật 
dễ hơn để Chúa Jêsus tự giới thiệu mình với họ, và có nhiều khả 
năng Ngài sẽ được mời đến dùng bữa và nghỉ lại bên bờ hồ này. 
Phía bên kia hồ là nơi dân ngoại định cư, họ theo ngoại giáo, 
không theo nền tảng Cựu Ước. Sẽ khó khăn hơn khi Chúa Jêsus 
giải thích với họ Ngài là ai. Và dân ngoại này có lẽ sẽ không cung 
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cấp thức ăn và nơi ở cho Chúa Jêsus và những người theo Ngài.
Vì vậy, khi người này xin theo Chúa Jêsus, Ngài không trả 

lời là “Không được!” Nhưng Ngài muốn anh suy nghĩ cẩn thận 
trước khi đưa ra cam kết. Để khuyến khích anh suy nghĩ, Chúa 
Jêsus so sánh cuộc sống của Ngài với cuộc sống của chim và 
cáo. Có vẻ như cả hai loài vật này còn có điều kiện sống an toàn 
hơn Ngài.

Loài chim làm tổ chủ yếu để nuôi chim con. Chúng làm tổ 
trên cao để tránh những kẻ săn mồi hay che đậy tổ một cách 
cẩn thận trong môi trường thiên nhiên, chim mẹ đem lại sự an 
toàn cho chim non. Điều này trái ngược hoàn toàn với cuộc đời 
của Chúa Jêsus. Trong khi Ngài có một nơi gọi là quê hương 
(Ma-thi-ơ 9:1), Ngài không xây nhà cho riêng mình. Dường như 
Ngài ở trong nhà người khác khi được mời, hoặc ngủ bên ngoài 
khi không được mời.

Con cáo có hang. Chúa Jêsus đang nói về loài cáo đỏ xứ 
Pa-lét-tin, những con cáo này đào nhiều hang để trữ thức ăn 
cho gia đình chúng. Trong lúc đào một cái hang để ẩn nấp và 
nuôi con, loài cáo cũng sẽ đào một số hang khác gần nơi cư trú 
này để trữ thức ăn. Nếu một trong những kho trữ thức ăn của 
chúng bị tổn thất thì không có nghĩa là gia đình cáo không có 
thức ăn, vì các hang dự phòng không bị ảnh hưởng. Kế hoạch 
về lương thực của Chúa Jêsus thì khác. Ngài không có đất để 
trồng lúa, chăn nuôi động vật, hay làm việc cho chủ đất để được 
chia phần trong mùa gặt. Thay vào đó, Chúa Jêsus sống dựa vào 
sự rộng rãi của người khác chu cấp bữa ăn cho mình. Chúng ta 
có thể đoán rằng có những lúc Ngài ra đi mà không có thức ăn. 

Chúa Jêsus dùng cả hai hình ảnh này về thế giới động vật 
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để giúp người có ý định theo Ngài 
hiểu những gì mình sẽ trải qua khi 
theo Chúa Jêsus qua bờ hồ bên kia. 
Vào những ngày tốt đẹp nhất sống 
giữa dân Do Thái của mình, Ngài đã 
không có nhà riêng để ở, cũng không 
biết bữa ăn tối hôm đó sẽ đến từ đâu. 
Bây giờ, Ngài chuẩn bị qua bờ bên kia, 
nơi đó mọi thứ không có gì là chắc 
chắn. 

Khi Chúa Jêsus nói như vậy, Ngài 
không nói rằng những người theo 
Ngài không cần có chỗ ở hay kế hoạch 
chu cấp thức ăn cho gia đình. Nhưng 
Ngài muốn chúng ta phải thay đổi cái 
nhìn về cuộc sống, sẵn sàng vượt qua 
những hoàn cảnh không mấy gần gũi 

và quen thuộc để chia sẻ tin mừng về sự tha thứ. Và khi chúng ta 
làm điều đó, Ngài muốn chúng ta luôn sẵn sàng khi cần thiết để 
làm việc trong điều kiện không có đầy đủ vật chất thiết yếu. Đó 
là bài học mà Chúa Jêsus đang dạy. Và lưu ý một lần nữa rằng 
Ngài đang dạy bằng cách sử dụng các yếu tố về địa lý nhân văn 
và lịch sử tự nhiên.

Tôi luôn biết rằng có địa lý trong Kinh Thánh. Tôi đã quen 
bỏ qua khía cạnh đó, nhưng bây giờ tôi đã khác. Sự thay đổi 
đó đã vĩnh viễn định hình cách tôi đọc và học Kinh Thánh. 

[Chúa Jêsus] muốn 
chúng ta phải thay 
đổi cái nhìn về cuộc 
sống, sẵn sàng vượt 
qua các hoàn cảnh 
không mấy gần gũi 

và quen thuộc để 
chia sẻ tin mừng về 

sự tha thứ.
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Tôi thích tìm kiếm, học hỏi và khám phá cách Đức Chúa Trời 
phán bảo qua việc dùng địa lý. Khi quyển sách này dừng lại ở 
đây và chúng ta tạm biệt nhau, tôi hy vọng rằng đây không phải 
là sự kết thúc mà là khởi đầu mới cho bạn trong việc đọc Kinh 
Thánh. Chỉ cần bạn nhớ rằng Kinh Thánh không phải là quyển 
sách địa lý; nhưng là quyển sách chứa đầy địa lý.  
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