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Ngày 2, Tháng 5, Năm 2016 

Ý Nghiã và Cách Sử Duṇg Kèn Tù Và Theo Thánh Kinh 

Bà Mildred Bean thiết lâp̣ môṭ muc̣ vu ̣mang tên là “Prepare His Way Ministries” có 

nghiã là “Doṇ Đường Cho Chúa” với troṇg tâm cầu thay và khai phóng Lời Chúa qua sư ̣

giảng daỵ.  Muc̣ Vu ̣Bà đươc̣ Chúa sử duṇg để giúp đở Con Dân Chúa cầu nguyêṇ chiến 

lươc̣ hầu biến đổi và giải phóng lañh thổ.  Bà đa ̃từng du hành trên 30 quốc gia để tham 

dư ̣cùng hướng dâñ nhiều toán cầu thay khắp nơi trên thế giới.  Bà Mildred Bean liên kết 

và hơp̣ tác trong nhiều muc̣ vu ̣của Hôị Thánh Quốc Tế Vinh Hiển Si-ôn (Glory of Zion 

International) và đươc̣ kêu goị để “Doṇ Đường” cho nhiều muc̣ vu ̣Chúa giao phó hướng 

dẫn Con Dân Chúa về cách sử duṇg Kèn Tù Và trong chiến trâṇ tâm linh và chiến 

lươc̣ cầu thay dưạ trên nền tảng của Giê-rê-mi 1:10 – “Hãy xem, ngày nay ta đã lập 

ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc 

dựng, hoặc trồng.”   

 

Baṇ có thể xem thêm chi tiết về muc̣ vu ̣của Bà Mildred Bean taị điạ chỉ nầy: 

www.preparehiswayministries.com  

Sau đây là môṭ dữ liêụ ngắn goṇ về ý nghiã, nguồn gốc cũng như cách sử duṇg Kèn Tù 

Và theo sư ̣daỵ dỗ của Thánh Kinh do Bà Mildred Bean soaṇ thảo.  Tôi đa ̃xin phép dic̣h 

laị để chia sẻ cùng các baṇ:  

Kèn Tù Và đươc̣ goị là Shofar trong tiếng Anh (phát âm 'xô-pha') 

Điṇh Nghiã của kèn TRUMPET hoăc̣ Shofar theo tư ̣điển Hy Lap̣ (Strong's H7782): 

Môṭ kèn Trumpet đươc̣ làm từ môṭ đôṇg vâṭ có sừng cong.  Từ Shofar đươc̣ đề câp̣ 

trên 70 lần, lần đầu tiên xuất hiêṇ trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16, 19, và 20:18 

http://www.preparehiswayministries.com/
http://www.preparehiswayministries.com/photos/me-3-2/


Lửa Thiêng                                                                                                                               Kèn Tù Và Trong Thánh Kinh 
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taị núi Si-na-i để báo hiêụ sư ̣hiêṇ diêṇ Chúa giáng xuống và 10 Điều Răn (Luâṭ 

Pháp) Chúa ban cho ông Môi-se để trao laị cho dân sư.̣  

Thổi Kèn Tù Và  

 

Cuṃ từ “Thổi kèn Tù Và” (dùng sừng của môṭ con chiên đưc̣) đến từ môṭ chữ gốc 

“teruwah” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghiã là thổi kèn lớn tiếng, biểu hiêṇ niềm vui, kêu 

thật to, vui mừng, tiếng ồn lớn, kêu la hoang dã, tiếng kêu la của môṭ dõng si ̃khi xông ra 

chiến trâṇ, thông báo maṇh mẽ hoăc̣ lớn tiếng. “Uwah” có nghiã là làm thũng màng nhỉ 

với những âm thanh vang dôị.  Sừng của con chiên đưc̣ biểu hiêṇ cho con chiên bi ̣keṭ 

trong buị cây khi Ông Áp-ra-ham lên núi dâng Y-sác và chính Chúa đa ̃sắm sẵn con chiên 

ấy làm của lê.̃  Điều nầy cũng là hình bóng của Chúa Giê-su giáng thế làm của lê ̃chuôc̣ 

tôị thế cho chúng ta. 

 

Kèn Tù Và là môṭ nhac̣ cu ̣do người Do Thái phát triển đầu tiên trong lic̣h sử nhân loaị, 

đươc̣ làm từ sừng của môṭ con vâṭ, thường là từ môṭ con chiên đưc̣, nhưng đôi khi cũng 

có thể dùng sừng dê, dê núi hoăc̣ linh dương (không bao giờ dùng sừng của môṭ con bò vì 

sư ̣tích thờ bò vàng của dân sư ̣trong đồng vắng.) 

Ý Nghiã Của Những Cuôc̣ Goị Khi Dân Do Thái Thổi Kèn Tù Và 

 

Sau đây là những cuôc̣ goị truyền thống của dân Do Thái khi dùng kèn Tù Và, nhưng 

chúng ta sẽ không bi ̣giới haṇ bởi những điều giảng giãi dưới đây.  Hãy để Chúa 

Thánh Linh cảm đôṇg và Ngài sẽ hướng dẫn baṇ trong phương cách thổi kèn theo 

thời điểm và ý chỉ của Chúa. 

 

 Tekiah (phát âm ‘Tê-ki-a’): Môṭ tiếng kèn như tiếng “Nổ”, bao gồm môṭ tiếng 

kèn dài với môṭ giai điêụ rõ ràng (phô bầy sư ̣Ca Ngơị/Thờ Phươṇg)  

 Shevarim (phát âm ‘Xê-va-rim’): Môṭ âm thanh “phá vỡ”, biểu hiêṇ bằng ba cuôc̣ 

goị ngắn hoăc̣ thổi ba tiếng ngắn (phô bầy sư ̣ăn năn hối cải/tấm lòng tan vỡ) 

 Teruah (phát âm ‘Tê-ru-a’): Tiếng “báo đôṇg”, thổi môṭ loaṭ 

nhanh chóng chín tiếng rất ngắn (biểu hiêṇ tình huống chiến 

tranh/chiến thắng) 

 Tekiah Gedolah (phát âm ‘Tê-ki-a Ghê-đô-la’): “Tiếng thổi kèn  

Tekiah Tuyêṭ Vời”, bao gồm chỉ môṭ tiếng nổ không gián đoaṇ và kéo 

dài, biểu hiêṇ cho Năm Hân Hỉ (Lê-vi Ký 25:8-13/điều tốt lành/sư ̣cứu 

chuôc̣/chữa bêṇh) 

 Sư ̣kết hơp̣ của các tiếng kèn: Tekiah , Shevarim, Teruah, kết thúc với một 

Tekiah Gedolah  
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NHỮNG VÍ DU ̣HOĂC̣ PHƯƠNG CÁCH 

SỬ DUṆG KÈN TÙ VÀ TRONG THÁNH KINH 

 

 

 Đươc̣ thổi để báo trước ngày Lê ̃Chuôc̣ Tôị (Day of Atonement) trong Lê-vi Ký 

16; công bố Năm Thánh hoăc̣ Năm Hân Hỉ trong Lê-vi Ký 25:9-10 

 

 Đươc̣ bảy Thầy Tế Lê ̃thổi liên tuc̣ lúc đứng trước Hòm Bảng Chứng, đươc̣ dùng 

như môṭ chiến lươc̣ trong chiến trâṇ (Giô-suê 6:4-20) 

 

 Đươc̣ ông Ghê-đê-ôn thổi để qui tu ̣quân lính và Chúa đa ̃dùng 300 dõng si ̃trong 

chiến trâṇ làm rối loaṇ quân thù (Các Quan Xét 6:34, 7:8, 7:16-20) 

 

 Đươc̣ thổi để chào đón Hòm Bảng Chứng của Đức Chúa Trời (tức là sư ̣Hiêṇ Diêṇ 

của Ngài) trong lúc vua Đa-vít nhaỹ múa tôn vinh trước măṭ Chúa (II Sa-mu-ên 

6:12-15) 

 

 Đươc̣ thổi để thông báo sư ̣Hiêṇ Diêṇ của Đức Chúa Trời, để ngơị khen và thờ 

phươṇg Ngài (Thi-thiên 47:5, 98:6, 150:3) 

 

 Đươc̣ thổi để kêu goị moị người ăn năn hối cải; để tu ̣tâp̣ dân sư ̣và kiên ăn (Ê-sai 

58:1, Giô-ên 2:1, 15) 

 

 Đươc̣ thổi vang dôị để báo đôṇg chiến tranh sắp đến (Giê-rê-mi 4:19, 21) 

 

 Các Thiên Sứ đa ̃thổi kèn Tù Và (Khải Huyền 8:2-3) 

 

 Đươc̣ thổi khi Chúa Tái Lâm (I Cô-rinh-tô 15:52, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16) 

 

Xin bấm vào điạ chỉ nầy để nghe tiếng Kèn Tù Và: 

 

http://www.preparehiswayministries.com/wp-content/uploads/2012/07/Breaker-3-

Reverb.mp3 

 

 

 

 

  

http://www.preparehiswayministries.com/wp-content/uploads/2012/07/Breaker-3-Reverb.mp3
http://www.preparehiswayministries.com/wp-content/uploads/2012/07/Breaker-3-Reverb.mp3


Lửa Thiêng                                                                                                                               Kèn Tù Và Trong Thánh Kinh 
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Lời Chia Sẻ Của Lửa Thiêng:  

Hôị Thánh nhà (Glory of Zion) tôi thường dùng Kèn Tù Và trong những buổi nhóm hop̣ 

thờ phươṇg Chúa.  Âm thanh của chiếc kèn nầy thâṭ đa ̃đươc̣ Chúa xức dầu.  Có lúc trong 

môṭ buổi nhóm chúng tôi đang thờ phươṇg và chờ đơị tiếng truyền phán qua măc̣ khải từ 

Chúa; ấy là lúc hôị chúng cần có môṭ sư ̣đôṭ phá xin Chúa mở Cửa Trời hầu chuyển taĩ 

Lời Sống Đôṇg của Chúa cho thời điểm ấy thì Kèn Tù Và là môṭ nhac̣ cu ̣đôṭ phá.  

Điều nầy không phải ta râp̣ khuôn hoăc̣ lê ̣thuôc̣ vào môṭ qui củ nào nhưng tất cả đều do 

sư ̣hướng dâñ của Đức Thánh Linh tùy theo ý chỉ và thời điểm của Chúa.  Thánh Kinh đa ̃

ghi laị nhiều trâṇ chiến lic̣h sử mà dân sư ̣Ngài vâng theo lời Chúa thổi kèn vang dôị để 

đánh đuổi quân thù.  Đức Giê-hô-va là Đấng Đi Đầu, Ngài se ̃dâñ ta trong đắc thắng.  

Cầu xin Chúa ban phước, hướng dâñ baṇ trong moị tiến trình tâm linh và Ngài se ̃ban cho 

baṇ những chiến lươc̣ tươi mới khi baṇ sử duṇg Kèn Tù Và! 

II Cô-rinh-tô 2:14 

 “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn 

luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” 
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Sau đây là vài hình ảnh của những chiếc Kèn Tù Và có nhiều daṇg thái và âm thanh khác 

nhau: 

 

 

             
 

 

 

 
 

 


