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Thánh Kinh còn gọi là Văn tự thánh không phải là một quyển sách, mà là cả một bộ sách, gồm 
toàn bộ những sách viết về Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với Israel, qua trung gian ông Môsê 
(Cựu ước) và được hoàn thành trong Đức Giêsu (Tân ước). 
 

1. Cựu ước 
Phần Cựu ước gồm 40 quyển ( theo Kinh Thánh Do Thái)  
viết bằng chữ Hípri và một ít đoạn bằng chữ Aram (chung của người Do Thái và Kitô hữu). Hai 
ngôn ngữ này chỉ viết có phụ âm thôi, người đọc phải đoán ra nguyên âm theo nghĩa họ hiểu. Thế 
nên bản văn được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Từ thế kỷ VII sau công nguyên(cn), để ấn 
định ý nghĩa của bản văn, những học giả Do Thái (Massorètes) đã ghi thêm những nguyên âm dưới 
hình thức những dấu chấm ở bên trên hoặc bên dưới các phụ âm trong nguyên bản (massorétiques).   
                  
Người công giáo (trong công đồng Trente) công nhận thêm 6 quyển nữa viết bằng chữ Hy Lạp, gọi 
là „đệ nhị thư quy“ mà Tin Lành gọi là „ngụy thư“: Giudita, Tôbia, 1 và 2 Macabê, Khôn ngoan, 
Huấn ca, những đoạn bằng chữ Hy Lạp trong sách Étte, Barúc và Thư của Giêrêmia. 
Cựu ước được dịch sang tiếng Hy Lạp tại Alexandria từ thế kỷ thứ III trước công nguyên theo nhiều 
bản: Bản Bảy Mươi, Aquila, Symmaque, Théodotion. 
                   
Cho đến nay có sáu bản dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Việt do các tác giả Công giáo (khởi sự 
từ đầu thế kỷ XX) thực hiện: 

• Cố Chính Linh (1913), một vị thừa sai thuộc Hội Truyền Giáo Paris. 
• Cha Gérard Gagnon (1963), một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. 
• Cha Trần Đức Huân (1970), bản dịch toàn bộ Thánh Kinh đầu tiên của một linh mục người 

Việt. 
• Cha Nguyễn Thế Thuấn (1976), một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. 
• Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn (1985) 
• Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (1998), một tập thể với nhiều người gồm linh 

mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân với những khả năng chuyên môn khác nhau về Kinh Thánh, 
thần học, phụng vụ, mục vụ, thánh nhạc, văn chương, v.v… 

 
Cựu ước được xếp loại theo hai cách: 
a. Theo quy điển Thánh Kinh Do Thái: 3 loại 
• Torah, luật (Ngũ thư) 
• Nebiim, ngôn sứ (những ngôn sứ đi đầu và những ngôn sứ đi sau (Isaia, Giêrêmia, Êdêkien 

và mười hai ngôn sứ khác) 
• Ketubim, sách vở. 

b. Đa số ấn bản Thánh kinh Công giáo xếp thành bốn loại, theo sách của bộ Thánh kinh Hy Lạp 
(theo Bản Bảy Mươi): 



• Luật (Ngũ thư) 
• Lịch sử 
• Ngôn sứ 
• Khôn ngoan. 

                   
 Tên sách Cựu ước Chữ viết tắt 
 1. NGŨ THƯ  
1  Sáng thế ký St 
2 Xuất hành Xh 
3 Lê-vi Lv 
4 Dân số Ds 
5 Đệ nhị luật Đnl 
 2. CÁC SÁCH LỊCH SỬ  
6 Giô-sua Gs 
7 Thủ lãnh Tl 
8 Rút R 
9 1 Sa-mu-en 1 Sm 
10 Sa-mu-en 2 Sm 
11 1 Vua 1 V 
12 2 Vua 2 V 
13 1 Sử biên niên 1 Sb 
14 2 Sử biên niên 2 Sb 
15 Ét-ra Er 
16 Nơ-khe-mi-a Nkm 
17 Tô-bi-a * Tb 
18 Giu-đi-tha * Gđt 
19 Ét-te Et 
20 1 Ma-ca-bê * 1 Mcb 
21 2 Ma-ca-bê * 2 Mcb 
 3. CÁC SÁCH KHÔN NGOAN  
22 Gióp G 
23 Thánh vịnh Tv 
24 Châm ngôn Cn 

 
25 Giảng viên Gv 
26 Diễm ca Dc 
27 Khôn ngoan * Kn 
28 Huấn ca * Hc 
 4. CÁC SÁCH NGÔN SỨ  
29 I-sai-a Is 
30 Giê-rê-mi-a Gr 
31 Ai-ca Ac 
32 Ba-rúc Br 
33 Ê-dê-ki-en Ed 
34 Đa-ni-en Đn 
35 Hô-sê Hs 
36 Giô-en Ge 
37 A-mốt Am 
38 Ô-va-đi-a Ôv 
39 Giô-na Gn 



40 Mi-kha Mk 
41 Na-khum Nk 
42 Kha-ba-cúc Kb 
43 Xô-phô-ni-a Xp 
44 Khác-gai Kg 
45 Da-ca-ri-a Dcr 
46 Ma-la-khi Ml 
   
  
Ngũ Thư 

• ghi lại những dữ kiện lịch sử của mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. 
• là nền tảng của Do Thái giáo, dân được Thiên Chúa tuyển chọn. 
• tuyên xưng Thiên Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ và con người. 

Qua Ngũ Thư của người Do Thái 
• nhận ra xứ mạng của mình là phổ biến lòng tôn thờ Thiên Chúa. 
• biết mời gọi dân Israel chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Cứu Thế. 

 Sách Lịch Sử 
• ghi lại lịch sử thăng trầm của Israel. 
• Thiên Chúa trợ giúp, chúc phúc cho họ khi họ trung thành với Lề Luật của Người. 
• khi họ bỏ Lề Luật của Thiên Chúa thì đất nước sẽ suy vong và cuộc sống trở nên cơ cực 

trong cảnh lưu đày nô lệ. 
 Ngôn sứ 

• là những người được Thiên Chúa kêu gọi nói thay cho Ngài. 
• loan báo sứ điệp cứu độ của Chúa bằng lời và bằng cả đời sống. 
• vì nói lời chân thật, nên các ngài bị người đời đánh đập, sỉ nhục, bị tù đày và bị giết chết. 

  Sách Giáo Huấn   
• là một tập sách về kinh nghiệm sống của các bậc thánh hiền. 
• dạy những lẽ khôn ngoan về cách sống sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa và hòa hợp 

với đồng loại. 
 Thánh Vịnh   

• có 150 bài thơ với những lời chúc tụng, tạ ơn, cầu xin và than thở của dân Chúa. 
• là lời Thiên Chúa dạy dân Ngài cầu nguyện. 

 
 
Qui điển Kinh Thánh của Hội Thánh tiên khởi, trước Tân ước, chỉ là những Sách Thánh theo truyền 
thống Do Thái và rất được trân trọng. Kinh Thánh của đạo Do Thái được Hội Thánh công nhận như 
những chứng thư về giao ước cũ (Cựu ước) giữa Thiên Chúa và „dân Người“ trước khi Chúa Kitô 
đến. Các sách đó kể lại việc bắt đầu giao ước khi Abraham được kêu gọi, việc thành lập giao 
ước nhờ Môsê khi Thiên Chúa ban bố lề luật, rồi các biến chuyển, đổi thay, những bước tiến 
trong liên lạc của dân Israel và Thiên Chúa, trước khi Chúa Kitô đến. 

2. Tân ước 
            
Tân ước là bộ sách thánh bắt nguồn từ cộng đoàn Kitô hữu sơ khai, tuyên xưng niềm tin vào Đức 
Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, nhằm công bố cho mọi người Đấng mà Cựu ước đã loan báo, được 
Chúa Cha sai đến để thực hiện chương trình cứu độ. 
Tân ước cũng được gọi là giao ước mới, được ký kết bởi Máu của Chiên vượt qua là Đức Giêsu 
Kitô. 
Phần Tân ước thì như nhau cho mọi Kitô hữu gồm 27 quyển, được viết hoàn toàn bằng chữ Hy 
Lạp thuộc loại ngôn ngữ chung (Koinè) được nói vào thời đó. 
 



Trọn bộ Thánh kinh gồm 67 (Do Thái, Tin lành) hoặc 73 quyển (Công giáo), được viết trong một 
thời gian trải dài suốt 1000 năm, gồm nhiều thể loại văn chương. Chúng giúp ta có cái nhìn tổng 
quát về lịch sử và sinh hoạt của dân tộc Israel. 
 
 Tên sách Tân ước Chữ viết tắt 
 1. TIN MỪNG  
1 Mát-thêu Mt 
2 Mác-cô Mc 
3 Lu-ca Lc 
4 Gio-an Ga 
 2. CÔNG VỤ  
5 Công vụ Tông đồ Cv 
 3. CÁC THƯ  
6 Rô-ma Rm 
7 1 Cô-rin-tô 1 Cr 
8 2 Cô-rin-tô 2 Cr 
9 Ga-lát Gl 
10 Ê-phê-sô Ep 
11 Phi-líp-phê Pl 
12 Cô-lô-xê Cl 
13 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1 Tx 
14 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2 Tx 
15 1 Ti-mô-thi 1 Tm 
16 2 Ti-mô-thi 2 Tm 
17 Ti-tô Tt 
18 Phi-lê-môn Plm 
 4. BÀI GIẢNG  
19 Híp-ri (Do-thái) Hr (Dt) 
 5. THƯ CHUNG  
20 Gia-cô-bê Gc 
21 1 Phê-rô 1 Pr 
22 2 Phê-rô 2 Pr 
23 1 Gio-an 1 Ga 
24 2 Gio-an 2 Ga 
25 3 Gio-an 3 Ga 
26 Giu-đa Gđ 
 6. KHẢI HUYỀN  
27 Khải huyền Kh 
 
Kinh Thánh đã được phân thành đoạn, câu và có đánh số để người đọc dễ tìm. Như vậy muốn chỉ 
một chỗ nào trong Thánh Kinh thì chỉ cần biết quyển nào, đoạn mấy và câu mấy: 

• Ví dụ:  St 2,4 (sách Sáng thế, chương 2, câu 4). 
Tuy việc phân đoạn, câu thực dụng, nhưng nó không phải luôn ăn khớp với ý nghĩa của bản văn, 
cho nên không nên dựa vào đó để tìm ý nghĩa của bản văn. 
 
Bốn sách Tin Mừng: 

• ghi lại những chứng từ về cuộc đời Đức Ki-tô, lời Ngài giảng và những việc Ngài làm. 
• là những chứng từ đức tin của các Tông Đồ sau Phục Sinh. 
• là bốn cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, nhưng lại bổ túc cho nhau giúp ta có một cái nhìn 

trọn vẹn về Ngài. 



• được viết sau những năm dài nghiền ngẫm, cầu nguyện và sống của cả một cộng đoàn Giáo 
Hội địa phương.  

Mỗi sách tin mừng mang đậm nét đặc thù của từng tác giả và những hiểu biết, cái nhìn riêng của 
mình về Đức Kitô. 
 
 Linh hứng của Thánh Thần gồm có ba loại:  
1. Linh hứng Kinh Thánh  
2. Linh hứng sấm gia  
3. Linh hứng tông đồ  
Thánh Thần còn hoạt động trong mọi tín hữu làm thành „dân Chúa“, cách riêng nơi những người 
được Chúa chọn làm đầu để xây dựng Hội Thánh. Thánh Thần vẫn luôn tiếp tục linh hứng cho Hội 
Thánh được quyền „vô ngộ“ nghĩa là không sai lầm khi tuyên bố tín điều quan trọng, hay ý nghĩa 
đích xác của Kinh Thánh và Truyền Thống. Hội Thánh đã được linh hứng để lựa chọn, cộng nhận 
uy tín của những thư tịch riêng biệt từ nguồn gốc của chúng được thu thập lại để làm thành một qui 
điển. 
 
 
Sách Công Vụ Tông Đồ:    

•kể lại buổi đầu của Giáo Hội và công cuộc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. 
•là sách nhằm giáo huấn. 
•nói lên sứ điệp cứu độ gửi đến cho mọi người. 

 
Văn Thư Tôn Giáo: 

• có 21 lá thư, một số lớn của thánh Phaolô, số còn lại của các Tông Đồ khác. 
• là những lá thư được gửi đến cho những cá nhân hay cho những Giáo Hội trong đế quốc 

Rôma. 
• phát xuất từ những hoàn cảnh cụ thể để đáp ứng những nhu cầu cụ thể như củng cố niềm tin, 

khích lệ trong cơn bách hại, xác định những điểm giáo lý, uốn nắn những lệch lạc, ngăn 
ngừa những sai lầm... 

 
Sách Khải Huyền 

• để hiểu được ý nghĩa ta cần dựa trên Cựu ước và các sách Khải Huyền khác, chứ không nên 
hiểu theo nghĩa đen. 

 
Tân ước đã được lựa lọc từ rất nhiều áng văn dưới ơn linh hứng. Việc lựa chọn và xác định toàn bộ 
Tân ước có lẽ làm do nhu cầu củng cố đức tin đang bị đe dọa bởi những đạo lý kỳ quặc, những việc 
dị đoan và việc cấm đạo ngày càng gắt gao. Việc củng cố này dựa trên qui lệ đức tin (được bày tỏ 
thêm rõ dần trong các tuyên tín), thánh vụ của Hội Thánh (được củng cố nơi hàng giám mục kế 
tiếp liên tục từ các tông đồ), qui điển Kinh Thánh (gồm tất cả trong 27 quyển). 
Tân ước hay nói chính xác hơn là Kinh Thánh của giao ước mới. 
Giao ước là việc điều đình, thương lượng của hai bên, từ đó đưa ra những thể lệ, điều khoản mà đôi 
bên đồng ý và tuân giữ.   
                  
Trong Cựu ước và Tân ước đều nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Vì vậy, giao ước 
như thế không thể hoàn toàn như một giao kèo, khế ước bình thường, ngang hàng giữa con người 
với con người; mà nó là một giao ước, trong đó Thiên Chúa vua vũ trụ can thiệp vào việc trần 
gian để thiết định một liên lạc vĩnh viễn, có tính cách độc nhất giữa chính Ngài và những kẻ 
tin theo và bằng lòng chấp nhận những điều kiện của Ngài. 
        
Trong Cựu ước dường như sự liên lạc hiện hữu giữa Thiên Chúa và dân Người chưa đầy đủ, 
chưa kết thúc. Điều này ngày càng thêm rõ rệt qua những biến động làm lòng tin bị thử thách, lung 



lay và từ nhận thức sâu sắc hơn về những tiềm tàng chất chứa trong ý tưởng Giao ước mà trước đó 
chưa ngộ ra. 
        
Các tác giả Tân ước đều tin tưởng rằng họ đã tận mắt chứng kiến việc thiết lập giao ước mới đó bởi 
chính hành vi của Thiên Chúa, nhờ đó các liên lạc giữa Thiên Chúa và con người đạt đến chung kết. 
       

• Giao ước mới (Tân ước) làm „kiện toàn“ giao ước cũ, làm cho vừa mới hẳn, lại vừa 
liên tục với giao ước cũ (Cựu ước). Chúng có một quan hệ mật thiết, không thể thiếu 
một trong hai. Có thể nói rằng Cựu ước là quãng đường khúc khuỷu, không bằng phẳng, 
đầy hẻm hóc, nhưng dù sao nó cũng dẫn tới một cùng đích là Tân Ước. Tự nó không chứa 
những định đề của sự thật tuyệt đối và không phải là mục đích, mà chỉ là quãng đường dẫn 
tới cùng đích mà thôi. Ngược lại, Tân ước thật sự cũng không thể hiểu được, thậm chí hiểu 
sai lạc nếu không có Cựu ước. 

 
Thánh kinh là bộ sách thánh của người Do Thái và Kitô hữu, cũng như 
Koran của Hồi giáo, 
Phệ Đà của Ấn giáo, 
Kinh Tam tạng của Phật giáo, nhưng đó không phải là một quyển giáo lý hay luân lý chứa lời“ 
nguyên trạng“ của Thiên Chúa. Kinh Thánh không phải là một quyển sách, nhưng là tất cả một loạt  
sách , khác nhau không ít về nội dung lẫn ngoại diện, đóng chung lại dưới một bìa. 
Nếu mổ xẻ Kinh thánh theo tinh thần của nội dung sẽ làm tiêu tán mất „hương vị“ riêng biệt của 
Kinh thánh. Cái đặc điểm của Sách Thánh này là trong đó yếu tố tôn giáo phát xuất từ chính thực tế 
sinh hoạt nhân loại qua nhiều giai đoạn với nhiều phức tạp. 
 
Tuy bất đồng về nội dung và hình thức, nhưng khi đọc kỹ ta vẫn có thể nhận ra tính cách duy nhất 
của Kinh thánh. Bởi lẽ toàn thể những nội dung khác biệt đó như được kết nối lại theo „đường 
chỉ“ trình thuật và lịch sử liên tục từ cổ chí kim. Muốn nhận ra tính cách duy nhất của Kinh 
thánh, trước tiên phải hiểu được các thành phần của nó đều bắt nguồn từ những sinh hoạt của một 
cộng đoàn có ý thức về lịch sử liên tục của mình, ngang qua những thay đổi rất quan trọng. 
 
Cộng đoàn này có nguồn gốc từ bộ tộc Sem hay là một nhóm những bộ lạc sống ở giữa hai trung 
tâm văn minh thời đó dọc theo hai con sông: Phrat phía Bắc và Nil ở phía Nam. Những bộ lạc này 
dần quy tụ thành dân tộc Israel. Họ định cư trên một khu vực riêng có tù trưởng rồi vua trị vì. Khi 
suy yếu, sụp đổ, họ phải sống dưới quyền cai trị của đại đế quốc Babylon, hay Ba Tư, hay Hilạp và 
sau cùng là Roma. Lúc đó cộng đoàn Israel đã biến đổi thành một cộng đoàn mang tính chất tôn 
giáo: Pháp quyền nằm trong tay của đế quốc ngoại lai, còn giáo quyền do các tư tế chiếu theo luật 
của Thiên Chúa mà hành xử. Trung tâm là đền thờ Gierusalem. Nhưng những chỉ thị của giáo quyền 
của cộng đoàn lại có hiệu lực trên hàng trăm nhóm Do Thái sống rải rác trong cả thế giới văn minh 
La Hy và tùy thuộc nhiều nước khác nhau. Đến giai đoạn cuối cùng là Hội thánh Kitô giáo, một 
cộng đoàn rộng khắp, phổ biến vượt quá mọi phân biệt quốc gia. 
 
Khi cựu ước nhường chỗ cho Tân ước thì sự liên tục lại được long trọng nhấn mạnh. Kitô giáo là 
một „tạo thành mới“ của Thiên Chúa. Hội thánh trong phụng vụ vẫn còn duy trì sự liên tục từ cựu 
ước đến Tân ước. 
 
Hội thánh coi mình là chính Israel của Thiên Chúa và đã trao Kinh thánh cho ta. Bộ Kinh thánh 73 
quyển được chọn lọc ra nhờ ơn linh hứng của Thánh Thần Thiên Chúa. Kinh thánh chẳng những ghi 
lại quá khứ mà còn để duy trì sự sinh tồn thường nhật trong hiện tại, ứng phó với mọi nhu cầu xảy 
đến. Kinh thánh đã được dần hình thành với sinh hoạt của một nhóm người, vừa là một xã hội, vừa 
là một tôn giáo và luôn mang dấu ấn của nhóm người đó. Do đó, muốn hiểu Kinh thánh, chúng ta 
phải đặt mình vào bối cảnh lịch sử và sinh hoạt đời sống của nhóm người đó. Vì thế khi mở Kinh 
Thánh ra đọc, một sử gia nghiên cứu lịch sử Israel thấy rằng đó chỉ là một lịch sử bình thường của 



một dân tộc nhỏ bé ở vùng Trung Đông, giống như lịch sử của những dân tộc khác thôi chẳng có gì 
đặc biệt. Thậm chí người ta còn thấy có những chuyện không hay, cũng chẳng tốt đẹp gì; lại còn có 
những cuộc tàn sát, những kiểu luân lý lỗi thời cũ kỹ, kỳ thị phụ nữ... Cũng như người ta xem hộp 
đựng đồ vật kỷ niệm của người khác, họ không thể hiểu được cái tình, cái đẹp, cái ý nghĩa, giá trị 
sâu sắc ở đằng sau mỗi món đồ như chính chủ nhân của nó. Cũng vậy trong Kinh thánh, những kẻ 
không tin không thể nhìn thấy dấu vết nào của Thiên Chúa trong đó. Những tín hữu đã soạn tác 
thánh kinh, thì thấy trong mọi sự việc, Lời và sự can thiệp của Thiên Chúa. Đối với việc đọc 
Kinh Thánh phải khiến chúng ta đọc lại đời mình bằng cái nhìn đức tin, có như vậy chúng ta mới 
thấy được rằng Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục nói, can thiệp vào thế giới chúng ta hiện nay.  
 
 
  
Tóm lại, Kinh Thánh, gồm có Cựu ước và Tân ước, là Sách Thánh của đạo Chúa Kitô. Đó là 
cả một loạt sách Hội Thánh đã chịu lấy tuy rằng có những điều phức tạp có khi đối chọi, có khi 
thô lỗ vì thuộc rất nhiều giai đoạn của lịch sử nhân loại. Có thể ví Kinh Thánh như một dòng 
sông trong veo, mang phù sa cho mọi nơi, nhưng cũng có khi cuốn theo rác rưởi, có khi vẩn 
đục. Đó là điều không thể không xảy ra trong sinh hoạt lịch sử của nhân loại giữa vũ trụ vật 
chất này. Kinh Thánh dọi lại theo cách tả thực cả cái sinh hoạt của con người, một tạo vật sống 
trong thời gian và địa điểm, luôn luôn biến đổi và tiến triển, vì thế mà Kinh Thánh ám hạp cho 
sinh hoạt nhân loại, rắc rối như một mối bòng bong, trong đó chúng ta đều phải sống. Nhưng 
Thánh Kinh giúp ích để “dạy dỗ, để biện hộ, để sửa dạy, để giáo huấn về đàng chính” - Nghĩa 
là: Người ta nhờ đó mà biết Thiên Chúa trong cách xử sự của Người với nhân loại, với trần 
gian, mà thờ phượng Thiên Chúa cách ngay chính, mà hiểu mục đích và bổn phận đời người ta: 
một cách không phải như người ta mộng tưởng, Kinh Thánh là MẠC KHẢI của THIÊN CHÚA. 
 


