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Sơ lược về Thánh Kinh 
 

Dẫn nhập vào Thánh Kinh 
Bài 1 : Thánh Kinh, một quyển sách hay một thư viện 

1. Danh từ : 
• Thánh Kinh, ta bilia, theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là những quyển sách, nên được hiểu như là một 

thư viện, được gom thành 2 bộ lớn: 
-  Cựu Ước : Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với Israël qua trung gian của ông Môsê. 
-  Tân Ước : Giao Ước được hoàn thành trong Đức GiêSu Kitô. 

• Thánh Kinh cũng thường được gọi là Văn Tự (Ecritures) hay Văn Tự Thánh (Saintes Ecritures) 
2. Những sách : 

• Cựu Ước : Người Do Thái và người Tin Lành công nhận 40 quyển sách viết bằng chữ Híp Ri. 
                  Người Công Giáo công nhận thêm 6 quyển viết bằng chữ Hy Lạp, gọi là « Đệ Nhị                                           

Thư Quy », trong khi người Tin Lành gọi là « Ngụy Thư ». 
• Tân Ước :  Người Kitô Hữu có 27 quyển. 

Như vậy, Thánh Kinh gồm 67 hay 73 quyển. 
3. Xếp loại : 
• Cựu Ước : có 2 cách xếp loại : 

- Người Do Thái xếp thành 3 phần: *Torah (Luật), gọi là Ngũ Thư. 
                                                        *Nebiim (Các Ngôn Sứ) : đi đầu và đi sau    

(Isaïa,Giêrêmia,Ëdêkien và 12 ngôn sứ khác) 
                                                        * Ketubim (Sách vở). 

- Bộ Thánh Kinh Hy Lạp xếp thành 4 phần : Ngũ Thư, những sách Lịch Sử, Ngôn Sứ và 
Khôn Ngoan. 

 

4. Ngôn ngữ : 
• Cựu Ước được viết bằng chử Híp Ri, một ít đoạn bằng chữ Aram. 



 

 

Cựu Ước được dịch sang tiếng Hy Lạp (bản Bảy Mươi) tại Alexandria vào thế kỷ thứ III, trước 
CN. 

• Tân Ước hoàn toàn được viết bằng chữ Hy Lạp, koinè, ngôn ngữ chung. 
Có những bản dịch sang chữ Syriaque, Copte và Latin (Vulgata, phổ thông) vào cuối thế kỷ IV, 
đầu thế kỷ V, nhờ công trình của Thánh Jérôme. 

5. Phân đoạn và phân câu : 
Để dễ tìm trong Thánh Kinh, năm 1226, Etienne Langton phân mỗi quyển thành những đoạn và 
đánh số => phân đoạn. 
Năm 1551, Robert Estienne đánh số mỗi câu của các đoạn đó => phân câu. 
Thí dụ : St 2,4 

6. Những sách Ngụy Thư  và Đệ Nhị Thư Quy : 
Quy điển (Canon) = quy luật 
Thư quy của các sách Thánh là những quyển sách được nhìn nhận là quy luật cho Đức Tin = hợp 
quy. 
Có 2 thư quy khác nhau : 

- Cho tới năm 90, sau CN, người Do Thái ở Palestine công nhận những quyển viết bằng Híp 
Ri. Người Do Thái ở Alexandrie công nhận thêm một số khác viết bằng chữ Hy Lạp. 

- Trong cuộc cải cách thế kỷ XIV, người Tin Lành đặt những quyển bị bàn cãi vào phần cuối 
và gọi là Ngụy Thư. 

- Trong Cộng Đồng Trente, người Công Giáo gọi là « thuộc Đệ Nhị Thư Quy ». 
Những quyển đó là : Giudita, Tobia, 1 và 2 Macabê, Khôn ngoan, Huấn Ca. 
Những đoạn bằng chử Hy Lạp trong sách Ette, Baruc và thư của Giêrêmia. 
 
 

Bài 2 : Một dân tộc nhìn lại dòng đời của mình 
 

Thánh Kinh là một bộ sách Thánh của Do Thái Giáo và Kitô Giáo. 
                    là cả một thư viện gồm 73 quyển được viết suốt hơn 1000 năm. 
                    là một cuộc phiêu lưu của một dân tộc say mê đi tìm Thiên Chúa. 
                    là cả một vũ trụ mời tất cả chúng ta vào sống. 
Có những sự việc trong đời sống mà ta không lưu ý đến sự hệ trọng, nhưng khi sự việc ấy bước 
vào lịch sử đời mình thì lại mang rất nhiều ý nghĩa, mà đôi khi ta lại không ý thức liền ngay lúc 
xảy ra, nhưng chỉ khám phá ra tầm quan trọng một thời gian sau. 
Thuật lại một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, không phải chỉ là kể lại một cách chính xác những 
gì đã xảy ra, nhưng ngày hôm nay, phải làm sống lại những hiện tượng đó, và làm cho sự việc đó 
có ý nghĩa hơn, thực hơn. 

• Chính xác (exact) : thật đúng như đã xảy ra trong lịch sử. 
• Thực (vrai) : thật đúng ý tưởng, tâm tình. 

Và để hiểu ý nghĩa của sự việc đó, phải tin sự việc đó.. 
Trong Thánh kinh, có rất nhiều điều không chính xác theo lịch sử, nhưng tất cả đều thực, vì những 
điều đó hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa đòi hỏi sự khám phá của chúng ta. 
Các tác giả của Thánh Kinh tường thuật những sự việc có ý nghĩa là vì họ tin, và ta cũng sẽ hiểu ý 
nghĩa của tác giả, nếu ta có cùng niềm tin với tác giả. 
 



 

 

Từ một bản cổ văn, ý nghĩa mà tác giả gói ghém với những từ ngữ thời đó và theo văn hóa, tập tục 
thời đó, phải được chúng ta thấu hiểu bằng những từ ngữ thời nay, theo văn hóa của chúng ta thời 
nay. Và sau đó, phải sống sự việc đã đọc và khai thác, khám phá, nghiên cứu thêm ý nghĩa sâu xa 
của sự việc ấy. 
Đọc một bản văn là chiếm lấy, là hiểu và sống những điều nói lên trong bản văn. 
 
Một sử gia đọc Thánh Kinh chỉ thấy lịch sử tầm thường của dân tộc Israël. 
Một Thánh sử soạn Thánh Kinh lại thấy Lời và sự can thiệp của Thiên Chúa. 
Những tín hữu như chúng ta đây phải đọc Thánh Kinh như là đọc lại đời mình với ánh mắt của kẻ 
có Đức Tin, để hiểu rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta,và hành động trong đời sống 
của chúng ta. 
Cuộc đời nhỏ bé của chúng ta là một lịch sử đầy những biến cố kỳ diệu, những sự kiện tuyệt vời. 
 
 

Kinh Thánh là gì ? 
 
1-  Sách Thánh  

Kinh Thánh có thể gọi là Sách Thánh của đạo Chúa Kitô nhưng đúng hơn, được gọi là một văn 
chương tôn giáo toàn bộ vì Kinh Thánh bao gồm tất cả các loại sách khác nhau như : tản văn, thi 
phú, lịch sử, tưởng tượng với cách dùng những thể văn đa dạng qua những đoạn luật pháp, những 
câu ngạn ngữ, châm ngôn, thư từ, đặc biệt là "sấm ngôn" và ngay cả những khúc văn chỉ được 
dùng trong nghi lễ. 

Nội dung của Kinh Thánh cũng có rất nhiều mục chương khác nhau, nói về những việc trần tục 
của loài người (như tường thuật về việc kế thừa vua David), hay được mệnh danh là tôn giáo của 
thời bấy giờ (như giáo khoa đồ tể, là cách thức sát sinh để cúng tế). 

Dù có những nội dung khác biệt, Kinh Thánh luôn có tính cách duy nhất vì toàn thể Kinh Thánh là 
một trình thuật , kể lại một lịch sử sinh hoạt có ý thức tôn giáo của một nhóm người, một cộng 
đoàn trải qua nhiều giai đoạn thay đổi, phát triển cực kỳ quan trọng từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, 
từ thời xa xưa đến hiện đại. 

Cộng đoàn đầu tiên chỉ là một bộ lạc thuộc dân Sémit  hay một nhóm bộ lạc ở miền Bắc là sông 
Prát và ở miền Nam là sông Nil. Sau đó, nhóm này đã thành hình một dân tộc có tên là Israël. Họ 
định cư ở một khu vực riêng, nài xin Đức Chúa ban cho họ một vị vua riêng, vua Saun khoảng 
năm 1046 trước CN, và sau đó là vua David. 

Sau việc mất thành Babylone, Israël đã trở thành thuộc địa của các đế quốc Babylone, Ba tư, Hy 
Lạp và sau cùng là Roma. 

Dưới quyền hành thống trị của đế quốc ngoại lai, một nhóm người của cộng đoàn Israël đã hồi 
hương và thành lập một cộng đoàn tự lập,  dưới sự lãnh đạo của những tư tế, mà luật pháp là luật 
Thiên Chúa và trung tâm là đền thờ Jerusalem. Các tổ chức chính trị, xã hội, các nguyên tắc hoàn 
toàn tôn giáo có hiệu lực trên hàng trăm nhóm Do Thái rải rác trên khắp thế giới. 



 

 

Đến một lúc chỉ còn một cộng đoàn đại đồng được thành hình, những dính dấp giữa địa lý và các 
dân tộc đã tan biến, không còn phân biệt các quốc gia nữa, đó là Hội Thánh Kitô Giáo, Hội Thánh 
Công Giáo. 

Sự nối liền của lịch sử qua Abraham, qua Môsê mà Hội Thánh xưng là « Tổ Phụ » và cuối cùng 
sau biến cố Vượt Qua, Thiên Chúa đã cứu "con cái Israël" ra khỏi Ai Cập qua biển đỏ, cũng là 
đêm Phục Sinh của Kitô hữu ngày nay, cho thấy Cựu Ước được tiếp nối sang Tân Ước và xác 
định Kinh Thánh có tính cách duy nhất. 

 

2-  Hội Thánh – Kinh Thánh – Qui điển 

Hội Thánh là cộng đoàn dân Chúa, được hình thành từ cộng đoàn các tông đồ và do Chúa GiêSu 
thành lập. Dân Israël được Thiên Chúa tuyển chọn từ xưa và Hội Thánh tiếp tục là dân Israël của 
Chúa. 

Nhờ ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đã lựa chọn và quyết định chỉ công nhận 
Sách Thánh còn gọi là Kinh Thánh gồm tất cả 72 quyển. Kinh Thánh được hình thành dần dần từ 
sinh hoạt của dân Chúa trong khoảng thời gian dài: từ thời dân Chúa được hướng dẫn bởi ông 
Abraham, đến ông Môsê, đến các tiên tri, cho đến thời các tông đồ. 

Kinh Thánh không những ghi lại những sinh hoạt trong quá khứ mà còn ghi lại những truyền 
thống được tiếp tục duy trì cho đến ngày nay. 

Vì được hình thành từ sinh hoạt của một nhóm người trong khoảng thời gian dài, nên Kinh Thánh 
là một sách rất phức tạp về: 

• Thể loại văn chương (ví dụ như thể loại ca dao cổ, thể loại lịch sử, thể loại tường trình tình 
cảnh xã hội) 

• Nội dung 
Thí dụ : Có 4 nguồn đã soạn thảo sách Ngũ Thư, về thời đại và nguồn gốc (nhưng tất cả đều sau 

Môsê) :  
*Nhóm Javit (J) : phía Nam, thế kỷ 9 trước CN, gọi Thiên Chúa là Giavê 
*Nhóm Elohim (E) : phía Bắc, ly khai với nhóm kia, gọi Thiên Chúa là Elohim 
*Nhóm Deuteronomy (D) Nhị Luật : với sự cải cách của Joshigiahu, thế kỷ 7 trước CN 
*Nhóm Priests (P) Tư Tế : sau thời lưu đày Babylone 

Nhưng Kinh Thánh là một toàn thể xác định rõ ràng, có tính cách duy nhất riêng của một nhóm 
người vừa là xã hội, vừa là tôn giáo. 

Kinh Thánh là mạc khải (giáo huấn dạy bảo điều hay, lẽ phải) của Thiên Chúa được chép lại qua 
linh hứng cho những người được chỉ định rõ ràng, đó là các sấm gia, các tông đồ với sự đóng góp 
của vô số những người vô danh khác. 

Thiên Chúa đã quan phòng một cách đặc biệt việc chép ra Kinh Thánh là để ban phát cho cộng 
đoàn dân Chúa những mạc khải để đọc, suy niệm, và chuyển đi tiếp tục. 

Mặc dầu được linh hứng, nhưng các tiên tri và các tông đồ không thể diễn tả hết tất cả những ý 
nghĩa còn ẩn dấu bên trong của mạc khải. 

Qua lịch sử Hội Thánh, người ta nhận ra rằng mặc dầu mạc khải đã chấm dứt ngay sau thế hệ các 
tông đồ nhưng Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục linh hứng cho Hội Thánh, cho Hội Thánh quyền 
tuyên bố ý nghĩa đích xác của Kinh Thánh cũng như của truyền thống. 



 

 

Hội Thánh không quyết định truyền thống nhưng chỉ thiết lập một qui điển, đó là qui tắc cho Đức 
Tin và sinh hoạt Kitô giáo. 

 

3-  Tân Ước 

                   Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô (Thánh Giê-rô-ni-mô). 

Tân Ước (Novum Testamentum) trong văn chương Kitô giáo buổi sơ khai, chỉ ơn cứu độ của 
Chúa GiêSu Kitô đã lập, thay thế cho Cựu Ước (2Cr 3,6 ; Gl 4,24; Dt 8,6 & 13; 9,15; 12,14). 

Danh từ đó chính Chúa GiêSu đã đặt ra trong Bữa Tiệc Ly khi Người nói đến máu của Người (Giá 
máu Cứu Chuộc), là giao ước mới (tức Tân Ước) giữa Thiên Chúa và loài người qua Chúa GiêSu 
Kitô. Tân Ước là giao ước mới và vĩnh cửu đã thành hình trong Máu Chúa GiêSu Kitô (1 Cr 
11,25) đổ ra một lần là đủ (Dt 9,23-26). 

 Bắt đầu từ cuối thế kỷ II, Giáo Hội Công Giáo dùng danh từ Tân Ước để chỉ những sách của mình 
và danh từ Cựu Ước để chỉ những sách của Do Thái. Những sách Tân Ước được trước tác vào hậu 
bán thế  kỷ thứ nhất, nhưng chỉ trong thế kỷ thứ hai, mới được liệt kê vào pho Sách Thánh, công 
khai với những Sách Thánh của Do Thái. 

* Khác với Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước được trước tác trong một quãng thời gian 
tương đối ngắn, khoảng chừng một thế kỷ hoặc hơn. 

* Nội dung chủ yếu của Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến Đức Chúa Giê-su và công cuộc truyền 
giáo của Ngài cũng như các Thánh Tông đồ. 

Kinh Thánh Tân Ước có tổng cộng 27 sách, ra đời trong khoảng hai thế kỷ đầu sau Công nguyên 
và được chia thành 4 phần: 

I. Bốn sách Phúc âm : 

a) Phúc âm Matthêu (Matthêu, người thu thuế được gọi làm tông đồ) 
b) Phúc âm Maccô (Maccô, người môn đệ ở Giêrusalem (Cv 12,12) của Phê-rô) 
c) Phúc âm Luca (Luca, môn đệ của Phaolô, làm nghề thầy thuốc (C1 4,14)) 
        3 sách Phúc âm trên : Matthêu, Maccô và Luca được gọi là Phúc Âm Nhất Lãm 
d) Phúc âm Gioan (Gioan, vị tông đồ dưới chân Thánh giá) 

II. Sách Công Vụ Tông Đồ (Thánh Luca) : 

CVTĐ (cũng được xem như của Thánh Luca) ghi chép sự triển nở của Giáo Hội sơ khai một 
cách mãnh liệt như là chính hoa trái của ơn Thánh Thần. Xét về phương diện lịch sử, thì sách 
CVTĐ có thể xem là cuốn “Lịch sử Hội Thánh tiên khởi », vì mang tính ký thuật. 

III. Các Thư tín + mục vụ (21 thư) : 

•  14 thư được coi là của thánh Phaolô 
Các lá thư này không những chứa đựng những lời khuyên, giải thích cách sống đúng của người 
Kitô hữu, mà thành những văn bản về nguồn mạch giáo huấn của Giáo Hội, không những vậy các 
lá thư còn chứa đựng những tư tưởng Thần Học nền tảng của Kitô giáo, phản ảnh đời sống Đức 
Tin và những khó khăn các Kitô hữu thời bấy giờ gặp phải. 
 



 

 

• Thư chung của các thánh tông đồ khác. 
Các thư này được gọi là thư chung, vì không được xác định là gởi cho giáo đoàn hay nhân vật nào 
riêng biệt. Các thư chung đó gồm: 1 của thánh Giacôbê, 2 của thánh Phêrô, 3 của thánh Gioan và 1 
của thánh Giuda Tadeo. 
 

   IV. Sách Khải Huyền của thánh Gioan. 

Tác giả phác họa một loạt các thị kiến có tính cách tượng trưng, để mô tả các cuộc giao tranh giữa 
thiện và ác, giữa Chúa Kitô và xa-tan trong vũ trụ. Nhưng rồi cuối cùng, Chúa Kitô sẽ toàn thắng 

Bộ sách Tân Ước tuy đa dạng nhưng thống nhất 
- Đa dạng vì gồm nhiều văn bản: Tin Mừng, các Thư, một số các diễn từ và sách Khải huyền. 
Hình thành bởi nhiều tác giả thuộc nhiều dân tộc, nhiều đất nước khác nhau. 

  Tiếp thu nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. 
Các tác giả cũng thuộc nhiều cộng đoàn Kitô hữu khác nhau, cho nên tuy có sự dị biệt, nhưng 
trong dị biệt lại có sự đồng nhất 
- Thống nhất vì cùng một mục đích là loan báo Tin Mừng: Chúa GiêSu Kitô, Đấng Cứu độ trần 
gian, Đấng đã chết và sống lại, cũng như giảng giải cho hết thảy mọi người về Nước Trời. 
 
 
 
4-  Cựu Ước 

Cựu ước gồm có 46 quyển sách nói về thời giao ước cũ, giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, 
một dân được tuyển chọn. 

 Hội Thánh tiên khởi lấy những sách này theo truyền thống Do Thái. Các sách kể lại việc khởi sự 
giao ước với Abraham được kêu gọi, với Môsê làm trung gian, trong việc ban bố lề luật và việc 
thành lập giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người. 

Để hiểu được giao ước, người đọc phải đặt mình vào chỗ người tường thuật. Các chuyện kể lại dưới 
nhiều dạng như: lịch sử, thánh thi, sấm ngôn, anh hùng ca … 

Vào thời đó, dân Do Thái tin thờ một Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các điều răn của Người. 
Thiên Chúa của họ không thể hiện bằng đồ vật, hình tượng (con trâu, con bò, mặt trời ) nhưng thể 
hiện bằng đức tin. 

Thời đó, các dân ngoại thờ nhiều thần: thần mưa, thần nắng, thần bò… và họ hay tạc tượng, khắc 
đẻo các thần của họ để thờ. 

Dân tộc Do Thái là một dân tộc nhỏ bé, bao xung quanh bởi các nước láng giềng mạnh hơn, nên họ 
phải thương lượng với các dân ngoại bang và dễ dàng chạy theo thần của họ. Khi đức tin của dân 
Do Thái bị lung lay thử thách, họ bỏ rơi Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa phạt họ qua những tai 
ương, làm nô lệ cho Ai Cập, bị lưu đày… Và khi đức tin của họ vững mạnh, Thiên Chúa giúp họ 
vượt qua nhưng khó khăn tưởng chừng không làm được. 

Những mỏng dòn của con người làm cho họ mau quên lời giao ước giữa họ với Thiên Chúa và quen 
chạy theo những gì họ thấy được, nhưng đồ vật để biểu hiện thần của họ… trong khi đó thì Thiên 
Chúa đòi hỏi một đức tin thì không có gì cụ thể cả. Vì thế sự liên lạc hiện hữu giữa Thiên Chúa và 
dân Người trong giao ước cũ có một cái gì chưa đầy đủ. Và để thành tựu giao ước mới, Thiên Chúa 
đã sai con Người đển cứu chuộc thế gian. Qua đó, không còn gì là trừu tượng nữa và đức tin của 
con người có thể dựa trên đó để niềm tin vững mạnh hơn. 



 

 

 

5-  Liên lạc Tân Ước-Cựu Ước : thành tựu 

Thánh Augustino đã diễn tả sự liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước như sau : «Tân Ước được ẩn 
giấu trong Cựu Ước và Cựu Ước được tỏ bày trong Tân Ước». 

 Tân Ước không chỉ là nối tiếp, bổ xung hay thay đổi Cựu Ước nhưng là một quá trình để hoàn 
thành hay kiện toàn những giao ước cũ. Chúa Giêsu trong Tân Ước đã đến để hoàn thành lời hứa 
về một Đấng Cứu Thế trong Cựu Ước. Vì thế chúng ta cần phải đọc Cựu Ước với tâm tình và sự 
hiểu biết, như thế thì Cựu Ứớc mới có ý nghĩa. 

Thật không ngạc nhiên nếu chúng ta gặp khó khăn khi đọc Cựu Ước. Bởi Cựu Ước kể về những 
câu chuyện, những con người của hàng ngàn năm trước, với những lối sống và suy nghĩ cũ rích, 
với những văn hóa, đạo đức không còn hợp thời và ngay cả những sự hiểu biết và cảm nhận về 
luân lý cũng khác biệt. Nếu chúng ta dùng sự hiểu biết và cái nhìn của con người thời đại thì sẽ 
không tài nào chấp nhận hay hiểu được Cựu Ước. Nhưng nếu chúng ta đem hết những điều khó 
hiểu đó vào một cái nhìn tổng thể, vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, từ khởi đầu cho 
đến tận cùng chúng ta sẽ dần dần nhận ra được giá trị của Cựu Ước. Lúc đó kể cả những điều mà 
chúng ta cho là xấu xa và khó chấp nhận nhất cũng có thể hiểu được khi nhìn thấy quá trình tiến 
triển và trở nên kiện toàn trong Tân Ước. 

Khi đọc Cựu Ước chúng ta đừng xem đó như là những câu chuyện kể kỳ quặc về một dân tộc của 
một thời xa xăm và cũng đừng coi đó là giá trị tuyệt đối của sự thật nhưng hãy coi đó như là một 
con đường dẫn chúng ta đến với sự thật. Con đường dù có gập gềnh, quanh co, khó khăn đến 
đâu...nhưng nếu mắt chúng ta luôn nhìn về đích điểm thì cuối cùng con đường cũng sẽ đưa chúng 
ta về tới đích, đó là Tân Ước. Khi gặp khó khăn trên đường, chúng ta thường than van, nhưng khi 
đã đến đích, nhìn lại chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của nó. Vì không có đoạn đường thì chúng ta sẽ 
không về đích được! Vì thế chúng ta không thể gạt Cựu Ước sang một bên và chỉ đọc Tân Ước. 
 Vì Cựu Ước chính là con đường và Tân Ước mới là đích điểm cuối cùng. 

Đã có những bè phái trong lịch sử của Giáo Hội đã muốn gạt bỏ Cựu Ước ra khỏi Kinh Thánh vì 
cho Cựu Ước thiếu giá trị luân lý và đạo đức với những khái niệm không đúng về Thiên Chúa và 
con người. Đó chính là chủ thuyết của bè phái Marcio vào khoảng thế kỷ thứ hai. Chính trong 
hoàn cảnh đó mà một chuẩn mực để quy định những sách nào được đưa vào trong Kinh Thánh của 
Giáo Hội hình thành, còn được gọi là quy điển Kinh Thánh. 

Nhờ ơn linh hứng, soi sáng của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã nhìn thấy được giá trị của Cựu 
Ước và kịch liệt phản đối những chủ trương chống lại Cựu Ước. Nhờ sự liên lạc giữa Cựu Ước và 
Tân Ước mà ta có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc và bao la của Tân Ước. Học Tân Ước mà không 
nhìn đến Cựu Ước sẽ làm cho ta có cái nhìn sai lệch về ơn cứu độ, về nước Thiên Chúa. 
 Thiên Chúa đã có một chương trình cứu độ loài người ngay sau khi con người phạm tội và Ngài 
đã chuẩn bị từng bước, chọn một dân tộc, một dòng dõi để Con Thiên Chúa xuống thế làm Người 
và chuộc tội cho chúng ta. 
Tóm lại, muốn hiểu Kinh Thánh chúng ta cần phải học và liên kết cả hai phần, Cựu Ước và Tân 
Ước. Kinh Thánh là một tổng hợp của nhiều quyển sách mà Giáo Hội đã đón nhận nhờ linh hứng 
của Chúa Thánh Thần. Dẫu có những phần khó hiểu, nghịch lý vì đã được viết vào những giai 
đoạn lịch sử khác nhau, nhưng vẫn có ích cho đời sống Đức Tin của chúng ta. 
 Nhờ Kinh Thánh mà chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa. Từ đó chúng ta thờ phượng và yêu 
mến Chúa một cách đúng đắn hơn và sống một cuộc đời tốt hơn. 
 
 
 



 

 

6- Mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử 

Kinh Thánh được các Thánh Sử viết bởi ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, diễn tả thực sinh hoạt 
của con người, của tạo vật sống trong thời gian và địa điểm, luôn luôn biến đổi và tiến triển. Vì 
thế, có thể nói Kinh Thánh là  những «  tấm hình » được các Thánh Sử chụp toàn bộ những hoạt 
động, sinh hoạt của nhân loại....phức tạp và rắc rối.  
Cũng như cuộc đời ta, bao gồm những thất bại, những cố gắng, những thành công, tội lỗi xen lẫn 
với tu đức. Quá khứ vẫn tồn tại, liên quan đến hiện tại, thật sống động. 
Cũng như xã hội ta đang sống, với những nhà lãnh đạo đang hoạt động, nhưng vẫn bị ảnh hưởng 
của các vị vua, tù trưởng, lạc tướng, các nhà chính trị vô hình của thế giới ngày xưa đã đem công 
sức ra cấu tạo thế giới ngày nay với những khó khăn, rối rắm mà hiện giờ chúng ta phải đương đầu 
gỡ mối. 
 
Kinh Thánh cũng thế, thích hợp một cách lạ lùng, với điều kiện sinh sống của cá nhân cũng như 
đoàn thể của loài người 
 
Hội Thánh tin Kinh Thánh là mạc khải của Thiên Chúa.  
Kinh Thánh bắt ta, trước tiên, phải đương đầu với hiện thực, cho ta đo lường được chiều sâu, 
chiều rộng của bí quyết cuộc đời mình bằng cách dìm ta vào trào lưu lịch sử với những biến cố có 
ý nghĩa đặc biệt. 
Kinh Thánh diễn lại những biến cố trong dĩ vãng (Abraham, Israël không còn nô lệ của Ai Cập, 
được Thiên Chúa ban Lề Luật, lưu đày, hành hương … Con Thiên Chúa xuống thế, giải tỏa ánh 
sáng trên mọi biến cố) 
 
Lịch sử đó đồng chất với lịch sử ngày nay, đồng chất với kinh nghiệm đời sống riêng của mỗi 
người chúng ta. 
Lịch sử trình bày trong Kinh Thánh luôn có ý nghĩa  
* vì luôn chiếu rọi mọi kinh nghiệm của toàn bộ cuộc sống con người. 
* vì liên quan đến thực tại là: Thiên Chúa hằng sống trong nước của Người và lịch sử Kinh Thánh 
tiến đến chóp đỉnh là : Nước Thiên Chúa đến trên loài người. 
 
Tiến trình lịch sử cần đến những khuyết điểm, khiếm nhã mới đi sát với các kinh nghiệm phức tạp, 
nhưng thực tế của con người trên trần gian này. 
 
Mọi sự nên duy nhất nhờ thành tựu. 
Thành tựu lại cho ta thấy được tay Thiên Chúa luôn điều khiển, luôn hoạt động. 
 
Sau đó,  còn phải biết : 

* nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Kinh Thánh.   
* nhận ra việc Thiên Chúa nói với ta. 

 Chúng ta nhận được điều này là nhờ đọc Kinh Thánh (Cựu - Tân Ước), sách mà Thiên Chúa trao 
cho Hội Thánh và trao cho chúng ta.  
Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử. 
 
 
                             Tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa nhân từ. 
 
 
 

  


