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Dẫn nhập 

Thánh Kinh hay Kinh Thánh, được dịch từ tiếng Hy Lạp “Ta Bilia” nghĩa là “những quyển sách”. Như thế, 
thuật ngữ “Thánh Kinh” không phải dùng để chỉ một quyển sách nào, mà là chỉ cả một bộ sách được linh 
hứng. 

Ngoài danh xưng Thánh Kinh, bộ sách này còn được gọi là “Cựu Ước” và “Tân Ước” vì Thánh Kinh được 
coi là một bản giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Giao Ước cũ được Thiên Chúa đã ký 
kết với Israel qua trung gian của Môse và Giao Ước mới được thể hiện trong Đức Kitô. Nội dung của hai 
giao ước, hay nội dung của Thánh Kinh, là trình bày ý muốn của Thiên Chúa đối với loài người và những 
bổn phận mà loài người phải chu toàn đối với Thiên Chúa để đáp lại ý muốn đó. 

Kinh Thánh và nội dung  
Kinh Thánh còn được gọi là Kinh Thánh của Đạo Công Giáo và Do thái giáo. Cũng giống như các sách 
sau: 

    Koran là sách của Hồi giáo 

    Phệ Đà là sách của đạo Ấn Độ 

    Kinh Tam Tạng là sách thánh của đạo Phật 

Thánh Kinh là một bộ sách chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa, gồm những điều Chúa nói và những 
việc Chúa làm, nhằm đưa con người vào đời sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tác động lên trí khôn 
và ý chí của ”những người Chúa chọn” và dùng họ trong khả năng và phương tiện của họ, để khi chính 
Ngài hành động trên họ và qua họ đã viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và 
chỉ viết những điều đó thôi. 

Thánh Kinh là cả một thư viện gồm 73 quyển được viết trong suốt một thời gian dài hơn 1000 năm, bao 
gồm cả một lịch sử cổ đại, chứa đựng cả một kho tàng tư tưởng phong phú với mọi thể loại văn chương 
khác nhau. 

Thánh Kinh gồm có Cựu Ước 46 quyển  và Tân Ước 27 quyển , Cựu Ước là chung của những người Do 
thái và Kitô hữu nhưng với vài khác biệt :những người Do thái và Tin lành chỉ công nhận những sách viết 
bằng chữ Hipri tức là 40 quyển được đặt vào Thư Quy. Chữ "Thư quy" có nguồn gốc là chữ Canon, nghĩa 
là "quy luật": Quyển sách nào được công nhận làm quy luật cho đức tin thì là "hợp quy". Thư quy các 
sách thánh là toàn thể những quyển sách được nhìn nhận là quy luật cho đức tin. 

Giáo hội công nhận thêm 6 quyển nữa viết bằng chữ Hy Lạp, 6 quyển này Tin lành gọi là ”ngụy thư” vì 
họ không công nhận. Công giáo gọi là "thuộc đệ nhị thư quy" vì chúng có được chấp nhận sau giai đoạn 
các sách Thư Quy. Những quyển ấy là : Giuđita, Tôbia, 1 và 2 Macabê, khôn ngoan, huấn ca, những đoạn 
bằng chữ Hy Lạp trong sách Ette, Barúc và thư của Giêrêmia. 

Nói đến nội dung, Kinh Thánh rất phức tạp và rất nhiều sự khác biệt trong các chương. Có những chương 
kể về những sinh hoạt đời thường của con người, có những chương nói về việc kế thừa của vua Đavít, 
hoặc có những chương đề cập tới vấn đề tôn giáo v.v… Nhưng nếu chúng ta cứ phân loại ra như thế sẽ 
đánh mất đi nét riêng biệt của Kinh Thánh. Điểm nồng cốt chính là yếu tố tôn giáo xuất phát từ những 
sinh hoạt nhân loại để từ đó họ lựa lọc và rút ra những điều hữu ích cho lòng đạo và nhân tính cho con 
người, cho nên có thể nói Kinh Thánh là độc nhất vô song của một văn chương tôn giáo toàn bộ. 
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Chúng ta cũng thấy được trải qua biết bao giai đoạn khác nhau  mà các tác giả đã viết và tường thuật mặc 
dù có những bất đồng về nội dung và tính chất, nhưng nhìn chung đó là một trình thuật được duyệt ra 
trước mắt ta cả một sinh hoạt nhân loại ngang qua hết thế kỷ này tới thế kỷ khác để rồi tạo nên một lịch 
sử. 

 

Hội Thánh và Qui điển của Thánh Kinh 
Hội thánh được khai sinh tại Giêrusalem , đó là các Tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Sau khi Chúa 
chịu chết , các Ngài đã trải qua biết bao thử thách, khủng hoảng đã được trưởng thành và giúp Hội Thánh 
khám phá ra cơ đồ lớn lao của Tin mừng Đấng Phục Sinh, họ quy tụ thành cộng đoàn các tín hữu tin vào 
Đức Giêsu Kitô phục sinh, họ sinh hoạt cùng nhau để lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ bẻ bánh, hiệp 
thông huynh đệ, cầu nguyện và làm chứng. Đó là nếp sống chuyên cần của Hội Thánh thưở ban đầu mà 
thánh Luca đã mô tả trong các Công Cụ Tông Đồ (Cv 2, 42-47;5 32-35) 

Sức sống của Hội Thánh chính là Chúa Thánh Thần, ngay từ đầu Ngài đã được ban xuống trên Hội Thánh 
để xây dựng và hướng Hội Thánh trong mọi thăng trầm của lịch sử và Thánh Kinh chính là nền tảng cho 
Hội Thánh trong phụng vụ, thánh lễ để hướng dẫn và biến đổi đời sống của mọi tín hữu sống theo lời 
Chúa dạy. 

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu qui điển Kinh Thánh là gì?  Đó là những sách mà Hội thánh công bố là 
được Thiên Chúa linh hứng , và được dùng làm quy luật cho đời sống Đức tin của mọi tín hữu. Qui điển 
này gồm có 461 tác phẩm Cựu Ước và 27 tác phẩm Tân ước. Tiêu chuẩn tối hậu cho việc thiết lập qui 
điển của một văn bản là việc tuyên bố chính thức của chính Hội Thánh“được linh hứng”. Hội Thánh đọc 
và diễn giải Kinh Thánh, đã được linh hoạt và sống động hóa bởi Thần Khí. Hội Thánh phải nhìn nhận 
được trong văn bản kia sự thể hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đã được mạc khải cách viên mãn 
qua Đức Kitô Giêsu. 

Đối với việc hình thành của “Qui điển”, Hội Thánh phải căn cứ trên nguyên tắc về “tính cách Tông Đồ”, 
nghĩa là phải được hướng dẫn bởi giáo huấn của Đức Giêsu Kitô và các Tông đồ của Người, vì chính các 
vị này đã coi Giao Ước Thứ Nhất là do “linh hứng”. Riêng về các văn bản Tân Ước, Hội Thánh thẩm 
định rằng mọi bản văn đến từ các  Tông đồ, hay dưới sự bảo trợ của Ngài, đều được xem là do “linh 
hứng”. Nhưng trên thực tế, các Tông đồ, đôi khi không được xem như tác giả trực tiếp của một vài bản 
văn nào đó, mà chỉ là người “gợi hứng” từ một truyền thống, mà người ta đã tìm thấy trong văn bản đó 
cách diễn tả của ngài. Nói cách khác, không phải sự hình thành cuốn sách trong lịch sử - đôi khi rất khó 
xác định – là tiêu chuẩn đầu tiên, nhưng là sự kiện Hội Thánh được Chúa Thánh thần linh hứng, - và 
chính ở điểm này mà mặc khải được bảo đảm -, đồng lòng nhất trí nhìn nhận tính cách Tông đồ, và như 
vậy nhìn nhận xếp cuốn sách vào qui điển. 

Xin xem Qui điển Thánh Kinh trong phụ lục số 1. 

Hội Thánh luôn tôn kính Thánh Kinh như chính thân thể của Chúa Kitô và cùng với Thánh Truyền, 
Thánh Kinh đã được Hội Thánh xem như là quy luật tối cao hướng dẫn Đức tin được Thiên Chúa linh 
hứng qua tác động của Chúa Thánh Thần, ngoài ra còn có linh hứng sấm gia, linh hứng Tông đồ, mặc dù 
họ không trực tiếp viết ra những mặc khải đó, nhưng chính họ đã làm cho những mặc khải của Thiên 
Chúa được sống động và phong phú hơn bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra Chúa Thánh Thần còn tác 

                                                             
1 Lm. Yuse Nguyễn Thế Thuấn viết có 45 quyển. Cái lý do ở sự khác biệt này là do sách Giêrêmia và sách Aica được đếm là 2 
quyển hay 1 quyền  
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động lên các tín hữu làm thành cộng đoàn, nơi họ Thiên Chúa mời gọi là những người dưới quyền điều 
khiển, thúc đẩy của các tiên tri, của các Tông đồ đã trở nên quyền giáo huấn đầu tiên trong dân Chúa. 

Tóm lại trong mọi hoàn cảnh của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động  và hướng dẫn Hội 
Thánh được quyền vô ngộ làm cho Hội Thánh tránh khỏi những sai lầm trong những khi tuyên bố tín điều 
long trọng trong quy lệ đức tin các Tông đồ đã trối lại. Thánh Thần xưa kia linh hứng các tác giả Kinh 
Thánh, thì Thánh Thần cũng đã linh hứng các tác giả Truyền Thống sống động, làm cho Hội Thánh được 
quyền tuyên bố ý nghĩa đích xác của Thánh Kinh cũng như của Truyền Thống. 

 

Mặc Khải 
Ý Nghĩa của sự mặc khải trong Kinh Thánh có thể hiểu như sau đây. Mặc là một màng bọc hoặc màn che 
lại, khải là mở ra. Mặc khải là mở tấm màn che phủ hoặc xé tấm màng bọc ra. Khi xé toạt tấm màn ra, 
chúng ta có thể nhận biết được sự bí hiểm ở trong đó. Nói khác đi, điều duy nhât để con người có thể tìm 
được Thiên Chúa là tìm vào sự mặc khải của Ngài. Và bản chất của mặc khải chính là việc Ngài tỏ mình 
ra cho chúng ta. 

Trong suốt dòng lịch sử của những điều xảy ra và được viết lại trong Kinh Thánh do mặc khải của Chúa, 
thì trong đó cũ có, mới có, thô thiển có, đối chọi cũng có, tốt có, xấu có vì những biến cố xảy ra trong lịch 
sử Kinh Thánh mà nhân loại sống trong vũ trụ vật chất này, mà con người thì yếu đuối và kiêu ngạo rồi 
những việc xảy ra bị vẫn đục mà chúng ta có thể ví như một dòng nước trên sông kéo đi, có khi trong veo, 
có khi bởn rác. 

Trong sự mặc khải của Thiên Chúa, Người muốn tỏ mình ra cho chúng ta, tình yêu và hiệp nhất giữa con 
người cùng Chúa Giêsu trong Chúa Cha và Chúa Thánh Thần do Ngôi Lời nhập thể mà được thông phần 
vào bản tính của Thiên Chúa chúng ta. Người đã yêu thương loài người như bạn hữu thân tình và mời gọi 
chúng ta cùng thông phần hiệp nhất với Người. 

Nhờ mầu nhiệm mặc khải mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử qua biến cố bằng hành động và để củng 
cố giáo lý cũng như lời nói và việc làm đã sáng tỏ mầu nhiệm chứa đựng trong đó, trong mặc khải Người 
đã có ý nghĩa và mật thiết với nhau. Qua sự tỏ lộ này Thiên Chúa muốn chúng ta nghiệm ra được tình yêu 
thẳm sâu của Người đến để cứu rỗi chúng ta qua kế hoạch của Người dành cho chúng ta.  

Trong mặc khải trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ lộ cho các Ngôn sứ, và trong Tân Ước Chúa Giêsu Kitô đã 
tỏ lộ cho các Tông đồ, như Thánh Phao-lô viết rằng: ”Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức 
Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây” (Ep 3,3), mọi biến cố xảy ra trong Kinh Thánh thì đó là mặc 
khải thuở ban đầu. Trong 2000 năm đã đi qua trong lịch sử Thánh Kinh, chúng ta cũng được biết thêm 
nhiều điều khác nữa là do các bậc Thánh nhân hay những bậc khả kính. Những sự có liên quan đến mặc 
khải mà không có trong Kinh Thánh, chúng ta gọi đó là mặc khải tư, những điều không có trong Thánh 
Kinh thì không buộc phải tin. Tuy vậy, nhưng vì lý trí và sự hiểu biết hạn hẹp của con người, nhờ những 
điều này cũng giúp cho chúng ta củng cố được niềm tin, và niềm tin cũng được tăng trưởng. 

Chúng ta thật hạnh phúc vì là người Kitô hữu, mặc khải của Chúa khác biệt những tôn giáo khác là Đức 
Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. 

Tân Ước 
Kinh Tân Ước gồm 27 cuốn như nêu trên và bắt đầu bằng bốn Tin Mừng chiếm một địa vị quan trọng 
nhất. Tân Ước được viết gần hết bằng tiếng Hy-lạp, loại ngôn ngữ chung cũng được gọi là ”Koinè”. Qua 
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Tân Ước chúng ta được tham dự vào những bước khởi đầu của Hội Thánh. Tân Ước được viết bởi nhiều 
tác giả trong nửa sau của thế kỷ thứ nhất. Tuy vậy, sứ điệp của các sách trong Tân Ước coi như thống 
nhất, bởi sách là con đường dẫn lối đức tin của người Kitô hữu, cùng mục đích loan báo tin Mừng Chúa 
Giáng Sinh, cho biết về chương trình cuộc sống cứu độ qua Đức Kitô, bởi Người đã yêu chúng ta nên 
xuống trần gian, mặc láy xác phàm và đã làm người, chịu chết trên Thánh Giá và sống lại để cứu rỗi nhân 
loại và cuối cùng tuyên bố về Nước Trời. Chúng ta có thể hiểu rằng, Tin Mừng vừa là việc loan báo ơn 
cứu độ và cũng là tập sách báo lại sự việc đó. 

Trong thư Phaolô gửi Ti-mô-thê "Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng" 
(2Tm 3,16), qua đây chúng ta được biết thêm đến từ linh hứng. Và trong Tin Mừng Gioan Chúa Giêsu 
bảo rằng: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13). Đoạn 
Kinh Thánh này cho biết đến việc Cứu độ của Thiên Chúa.  

Tân Ước (Novum Testamentum) cũng có thể gọi là: ”Kinh thánh của giao ước mới”. Giao ước nghĩa là 
thương lượng, giao kèo giữa hai bên và nhờ đó mang đến một thiết định, có thể nói một kết quả. Cụm từ 
Giao Ước được Chúa Giêsu đặt ra trong Bữa Tiệc Ly khi Người nói đến máu của Người là giao ước mới 
giữa Thiên Chúa và loài người ”Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ 
ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 27-28). Tân Ước là giao ước mới và vĩnh cửu đã thành hình 
trong máu Chúa Giêsu. Giáo Hội bắt đầu dùng danh từ Tân Ước từ cuối thế kỷ II. 

 
Tân Ước có tương quan mật thiết với đời sống và sự tăng trưởng của các cộng đoàn Kitô Hữu tiên khởi. 
Điều này chúng ta có thể nhìn thấy trong các tác phẩm Tân Ước, trong các thư và nhất là trong sách Công 
Vụ Tông Đồ (CVTĐ). Hội Thánh nhìn nhận các bút tích trong Kinh Thánh là bởi Chúa Thánh Thần mà 
nên. Trong sách CVTĐ thì con người được Chúa Thánh Thần dìu dắt qua ơn và tác động của Ngài nên sự 
tiến triển của Hội Thánh sơ khởi mới mãnh liệt như thế. Ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn luôn cùng đồng 
hành với chúng ta qua cách này hoặc cách khác.  
CVTĐ có thể coi là sách về lịch sử của Hội Thánh. Các thư của Thánh Phao-lô được viết sớm hơn. Nói 
khác đi, cách xếp đặt của Tân Ước không theo thứ tự của ngày viết, nhưng theo tầm quan trọng của tác 
phẩm. 
 

Vài nét về sự khác biệt giữa bốn Tin Mừng 
Bốn Tin Mừng là bốn bản tường thuật khác nhau về cuộc sống Chúa Giêsu ở trần gian. Bốn tác giả có 
mục đích cho chúng ta thấy những giảng dạy của Chúa Giêsu cùng những việc Người làm. Ba Tin Mừng 
đầu tiên được gọi Nhất Lãm, bởi nhiều nét chung. Những lời giảng dạy của Đức Giêsu trong sách Tin 
Mừng Gioan được ghi chép lại một cách trang trọng với những bài diễn văn dài và đầy tính cách thần học. 
Ngôn ngữ Thánh Sử dùng mang tính biểu tượng. Trong khi đó Tin Mừng Nhất Lãm ghi theo kiểu bình 
dân hơn, và Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng daỵ. Tin Mừng Nhất Lãm thường kể về chuyện 
những hoạt động của Chúa Giêsu hơn là Thánh Gioan.  
Nếu phải tìm một ít khác biệt giữa ba Tin Mừng đầu tiên, chúng ta có thể nêu lên 3 Thánh Sử viết về cuộc 
đời Chúa Giêsu trong những giai đoạn khác nhau, ví dụ như Thánh Mát-thêu và Thánh Lu-ca đều viết về 
thời thơ ấu của Chúa Giêsu, nhưng những giai đoạn lại không giống nhau. Trong Tin Mừng Thánh Lu-ca, 
Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ còn Thánh Mát-thêu lại tường thuật về sự gặp gỡ của Sứ Thần và Thánh 
Giu-se. 
 
Cả Kinh Lạy Cha cũng khác nhau. Trong Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta cầu 7 lời xin, còn trong Tin 
Mừng Luca chỉ có 5 lời xin. Hiện nay chúng ta đọc Kinh Lạy Cha theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu.  
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Còn đoạn kết thúc mỗi Thánh Sử đều kết khác nhau. Thánh Mát-thêu kết với lời hứa của Chúa Giêsu với 
các môn đệ ”Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca còn kể thêm 
về Chúa lên Trời. Tin Mừng Gioan kết sớm hơn thế nữa, Thánh sử kết thúc khi Chúa hiện ra ở biển hồ Ti-
bê-ri-a và giao sứ mạng chăn dắt chiên của Chúa cho ông Phê-rô. 
 
Chúng ta có thể kết luận ngắn gọn như nêu trên, Tin Mừng đều nhằm một mục đích là loan báo tin mừng 
Chúa Giáng Sinh, cho ta hiểu phần nào về chương trình cứu độ qua cuộc sống của Đức Kitô, hiểu Người 
yêu chúng ta bao nhiêu, khi Người chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta và cuối cùng tuyên bố về 
Nước Trời. Qua Tin Mừng ta gặp Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, để cho ta biết tình yêu của Chúa 
Cha và để trở nên khuôn mẫu cho chúng ta noi theo mà sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và biết yêu 
thương lẫn nhau. 
 
Tuy bốn Tin Mừng có nhiều nét chung, nhưng cũng rất nhiều khác biệt, cũng vì đó lại giúp chúng ta biết 
được nhiều khía cạnh và nét của Đức Kitô. Còn những điểm tương tự làm cho người đọc tín nhiệm hơn 
về bài đọc. 
 
Các cộng đoàn tiên khởi đã dựa theo cách sinh hoạt thờ phượng của người Do-thái, đọc những thư của 
các Tông đồ trong các cuộc họp Phụng vụ. Lúc bây giờ các thư được trân trọng như Sách Thánh. Tân 
Ước đã từ đó dần dần được thâu thập qua sự soi sáng, linh hứng và mặc khải của Chúa Thánh Thần, bởi 
thế các Tông đồ đã viết ra những cuốn sách của Tân Ước - và đó là Lời Chúa! 
 
Nhưng đối với chúng ta, việc đọc Thánh Kinh phải khiến ta đọc lại đời mình bằng cái nhìn của người tin. 
Có như vậy, chúng ta mới thấy được rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói với ta như đã thường nói với các 
ngôn sứ, Ngài vẫn tiếp tục hành động trong cuộc sống của chúng ta.   
 
 

Cựu Ước 

Cựu Ước nằm ở phần đầu trong Thánh Kinh. Đây là những quyển sách viết về lịch sử của liên hệ giữa 
Thiên Chúa và Dân Do Thái. Mối liên hệ này gắn bó bằng giao ước giữa Chúa và dân Do Thái. Ý tưởng 
căn bản của giao ước là Thiên Chúa can thiệp vào việc trần gian để thiết lập một liên lạc độc nhất và vĩnh 
viễn giữa Ngài và con người, cho những ai tin vào người và thi hành luật lệ của Ngài. Liên lạc đó đi qua 
cái liên lạc nền tảng đã có giữa Đấng Tạo hóa và loài thụ tạo. Nói tóm lại Cựu Ước tường thuật lại những 
biến cố đã xảy ra trong lịch sử của sự liên kiết giữa Thiên Chúa và dân Do Thái.  

Qui điển (danh mục đầy đủ về các Sách Thánh) Kinh Thánh của Hội Thánh được khởi đầu trước khi các 
sách Tân Ước được viết ra và thu thập lại. Khi các tác giả Tân Ước nói đến ”Kinh Thánh”, thì trong tiềm 
thức của họ là Cựu Ước. Đây có nghĩa là Chúa ban giao ước mới vì giao ước cũ chưa thành tựu.  

Do đó đức tin vào giao ước mới phải bắt nguồn từ đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa đối với con 
người trong giao ước cũ. Vì lý do đó Hội Thánh kết hợp Kinh Thánh của đạo Do Thái vào Kinh Thánh 
của Kitô Giáo.  

Cựu Uớc là lịch sử của hành trình Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Những chứng thư về Giao 
Ước cũ giúp chúng ta tìm hiểu về việc Thiên Chúa trong quá khứ thiết định những liên lạc của Người với  
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Dân Người trong những thế kỷ trước khi Chúa Giêsu Kitô đến. Các sách đó kể lại việc khởi sự giao ước 
khi Abraham được kêu gọi, việc thành lập giao ước nhờ Môsê khi Thiên Chúa ban Lề luật, rồi các biến 
chuyển và đổi thay.  

Giao Ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Ngài là đức vâng lời. Chúa tạo nên con người trong hình ảnh của 
Ngài và cho con người làm chủ vũ trụ và tất cả những tạo vật, ngược lại con người phải vâng theo những 
luật lệ Chúa phán ra. Qua đó con người sẽ được vĩnh phúc đời đời. Nhưng khi đọc những chứng thư trong 
Cựu Ước cho thấy những biến cố thảm hại là kết quả của con người trái lời Chúa. Ông Abraham - người 
thường được gọi là tổ phụ của dân Do Thái, đã được Chúa thử thách. Ông vâng lời theo lời Chúa đòi hỏi 
phải giết chết con trai duy nhất là Isaac để hiến cho Chúa. Abraham đã làm theo và vượt qua thử thách đó 
nhưng không bị mất con. Chúa ban cho giòng dõi ông ở đời sau sẽ được đất hứa là Do Thái (St 22,1-19). 
Nhưng vì con người phạm nhiều tội lỗi trái ngược với Thiên Chúa cho nên đã bị lâm vào cảnh bị làm nô 
lệ và đọa đầy ở Ai Cập (St15, 12-14, 16 và Ed20,8). Mặc dù con người đã trái lời Chúa, nhưng vẫn được 
Chúa hứa cứu ra khỏi cảnh lầm than và đưa họ ra khỏi Ai Cập về đất hứa. Chúa cho ông Môisê làm người 
lãnh đạo dẫn dân Ngài vượt Biển Đỏ ra khỏi đất Ai Cập. Để chỉnh đốn lại lòng tin và sự vâng lời của con 
người, Chúa đã ban cho con người Mười Điều Răn do ông Môisê tiếp nhận ở núi Sinai. (Xh 20).  

Mặc dù Mười điều răn đã tiếp nhận nhưng con người vẫn không hướng về Thiên Chúa trong cuộc sống. 
Trong những sách của Cựu Ước các tác giả bộc lộ ra nhiều lần là: Liên lạc hiện hữu giữa Thiên Chúa và 
dân Người trong giao ước hình như chưa đầy đủ, chưa chung kết. Các cảm tưởng thấy khiếm khuyết đó 
càng ngày càng thêm rõ rệt, lý do là những tai biến và thảm họa xẩy ra làm liểng xiểng cả dân tộc và vì đó 
lòng tin tưởng vào Thiên Chúa bị thách đố. Cảm tưởng này được bộc lộ rõ rệt nơi một trong những sấm 
gia lớn nhất: Giêrêmia nói đến “Giao Ước mới” mà Thiên Chúa định thiết lập sau thảm họa mà tiên tri 
thấy đang dồn dập kéo đến. Trong trình tự lịch sử những lời này đã được coi là có ý nghĩa siêu việt.  

Các tác giả Tân Ước đều đồng thanh tin tưởng rằng họ đã chứng minh nhãn tiền việc thiết lập Giao Ước 
mới đó, bởi chính hành vi của Thiên Chúa, nhờ đó mà các liên lạc giữa Thiên Chúa và người ta được 
thoát khỏi giai đoạn chuẩn bị mà đạt thấu chung kết. Giao Ước mới không chỉ là bồi bổ hay biến đổi giao 
ước cũ; cũng không hẳn là chỉ thay thế: Giao Ước mới THÀNH TỰU giao ước cũ. Do đó Cựu Ước là 
phần đầu của Kinh Thánh.  

Liên Lạc Tân Ước – Cựu Ước: THÀNH TỰU  

Làm sao chúng ta có thể hiểu Tân Ước vừa là mới hẳn, lại vừa liên tục đối với Cựu ước? Ý niệm đó đòi 
chúng ta phải đọc Cựu Ước và Tân Ước thế nào cho xứng hạp với trình tự diễn tiến của sự mặc khải. Sự 
liên hệ với Thiên Chúa là một hành trình của con người. Cựu Ước là chứng minh cụ thể. Những nỗi khó 
khăn con người trải qua trong Cựu Ước cũng là những khó khăn chúng ta trải qua trong hiện đại. Do đó 
Cựu Ước phải được coi như quãng đường chứ không phải mục đích: một quãng đường dọn một cái gì, 
dẫn tới một cái gì khác.  

 

Trong Cựu Ước có lời tiên tri rằng Chúa sẽ cho 1 đấng Messiah xuống thế để gánh và tha tội cho nhân 
loại. Người này sẽ chịu tử hình để cứu độ chúng ta (Is 53,1-12, Dcr3, 9). Nhờ liên lạc với Cựu Ước mà 
Tân Ước có được một viễn cảnh sâu xa. Và cũng vì đâm rễ trong Cựu Ước, mà Tân Ước được nên thiết 
thực.  

 
Chính vì con người vẫn tiếp tục phạm những lề luật của Thiên Chúa (Mười Điều Răn), cho nên Chúa cho 
con Ngài xuống thế làm người qua hình ảnh của Chúa Giêsu. Tân Ước khởi đầu từ đây. Chúa Giêsu là 
đấng Messiah đã giáng trần. Trong thân phận con người, Chúa Giêsu đã gánh và xóa tội thế gian. Qua 
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đức vâng lời Ngài đã chịu những khinh bỉ và bị đối xử ghê tởm. Ngài đã bị coi như sâu bọ, bị hành hạ và 
bị lên án như một kẻ thấp hèn nhất. Chúa Giêsu đã mang lấy những đau khổ và bi ai của chúng ta. Chính 
nhờ thương tích của Ngài, mà chúng ta được chữa lành. Ngài là giao ước mới và là sự sống mới.  
 
Chúa Giêsu đã hoàn tất nhiệm vụ là sống trong tình nghĩa phụ tử với Thiên Chúa. Ai thấy Người là thấy 
Cha Người. Do đó con người không còn phải trực tiếp tin vào Thiên Chúa và Luật, nhưng phải tin vào 
Chúa Giêsu, vì Ngài là trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Tin vào Chúa Con sẽ mang 
đến sự sống đời đời. Chúng ta chỉ tìm được trọn ý nghĩa của bản thể và cuộc sống riêng mình trong Chúa 
Kitô. Chúa làm người để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Chúa Giêsu nối lại cái mối dây liên kết (với 
Thiên Chúa), và cái chết của Ngài mang lại mối dây liên kết tuyệt đối.  
 

Kết luận 
Như thế Kinh Thánh, gồm có Cựu Ước và Tân ước, là Sách Thánh của đạo Chúa Kitô. 
Chúng ta đã hiểu rõ ràng hơn về Kinh Thánh. Đó là cả tổng hợp gồm nhiều sách mà Hội Thánh đã chọn 
lọc ra, tuy rằng trong những sách này có những điều phức tạp có khi đối chọi, có khi thô lỗ vì thuộc rất 
nhiều giai đoạn của lịch sử nhân loại, nhưng có 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, từ đó chúng ta biết  thờ phượng Thiên Chúa cách ngay chính, hiểu biết 
rõ ràng mục đích và bổn phận đời người theo Thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải do con người tự 
mông tưởng ra. Kinh Thánh là MẶC KHẢI của THIÊN CHÚA. 
 
 
Hội Thánh trong phung vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Cả hai Giao Ước đều lên tiếng. Các 
Ca vịnh của dân Do-thái vẫn còn vang dội giữa hai bài đọc. Trong thánh lễ bài đọc một thuộc về Cựu 
Ước, bài đọc hai và bài phúc âm thuộc về Tân Ước. Phúc âm là thuộc về bốn tin mừng. Những lời kinh 
nguyện được trích khắp cả Kinh Thánh. Đêm Phục Sinh, kinh Exultet được xướng hát : Nhắc lại những 
kỳ công của Thiên Chúa trên dân Người “Đêm nay là đêm Chúa đã dẫn cha ông chúng tôi, con cái Israel, 
ra khỏi Ai-cập, và cho họ ngang qua Biển Đỏ chân còn khô ráo”. 
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Tài liệu tham khảo 
 

DẪN NHẬP VÀO THÁNH KINH – (Trích từ Charpentier E., Hướng Dẫn Đọc Cựu Ước, bài 1 và bài 2). 

https://www.conggiao.org/cac-sach-tan-uoc/ 

http://tgtl.podomatic.net/h7885c-h7887i-kinh-thaacutenh1/bai-11-tong-quan-ve-bo-kinh-tan-uoc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_%C6%AF%E1%BB%9Bc 
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Phụ Lục 1 
Trình tự các sách trong bộ Thánh Kinh 

Thánh Kinh gồm 73 quyển, được chia làm 2 phần: Cựu Ước và Tân Ước. Các phần này có thể được 
sắp xếp theo nhiều cách khác nhau hoặc theo chủ đề hay theo tầm quan trọng. Đây là cách phối trí theo 

chủ đề: 
CỰU ƯỚC 

Gồm 46 quyển và được chia làm 4 loại: Luật, Sử và Truyện, Giáo Huấn, Tiên Tri 
1. Luật: 5 quyển 

1. Sáng thế  St 

2. Xuất hành  Xh 

3. Lêvi   Lv 

4. Dân số  Ds 

5. Đệ Nhị Luật  Đnl 

 

 
2. Sử & Truyện: 16 quyển 

1. Gio-suê  Gs 
2. Thủ lãnh  Tl 
3. Rút   R 
4. 1&2 Samuel  1,2 Sm 
5. 1&2 Vua  1,2 V 
6. 1&2 Sử biên niên 1,2 Sb 

7. Ét-ra   Er 
8. Nơ-khe-mi-a  Nkm 
9. Tô-bi-a  Tb 
10. Ét-te  Et 
11. Giu-đích  Gđt 
12. 1&2 Macabê  1,2Mcb

 
3. Giáo Huấn: 7 quyển 

1. Gióp  G 

2. Thánh Vịnh  Tv 

3. Cách ngôn  Cn 

4. Giảng viên  Gv 

 

5. Diễm ca  Dc 

6. Khôn ngoan  Kn 

7. Huấn ca  Hc 

 

4. Tiên tri: 18 quyển 

1. I-sai-a  Is 

2. Giê-rê-mi-a  Gr 

3. Ai-ca  Ac 

4. Ba-rúc  Br 

5. Ê-dê-ki-en  Ed 

6. Đa-ni-en  Đn 

7. Hô-sê  Hs 

8. Giô-en  Ge 

9. A-mốt  Am 

10. Ô-va-đi-a  Ôv 

11. Giô-na  Gn 

12. Mi-kha  Mk 

13. Na-khum  Nk 

14. Kha-ba-cúc  Kb 

15. Xô-phô-ni-a  Xp 

16. Khác-gai  Kg 

17. Da-ca-ri-a  Dcr 

18. Ma-la-khi  Ml 
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 TÂN ƯỚC 
Gồm 27 quyển và cũng được chia làm 4 loại như Cựu Ước, gồm: 

1 Phúc Âm: 

1. Mattheu  Mt 
2. Marco  Mc
  

3. Luca   Lc 
4. Gioan  Ga 

 
2 Công vụ Tông đồ Cv 

 
3 Thánh Thư: 21 quyển 

1. Rôma  Rm 

2. 1Côrintô  1Cr 

3. 2Côrintô  2Cr 

4. Galata  Gl 

5. Êphêsô  Êp 

6. Philipphê  Pl 

7. Côlôsê  Cl 

8. 1Thêxalonica  1Tx 

9. 1Thêxalonica  2Tx 

10. 1Timôthêô  1Tm 

11. 2Timôthêô  2Tm 

12. Titô  Tt 

13. Philêmôn  Plm 

14. Do Thái  Dt 

15. Gia-cô-bê  Gc 

16. 1Phêrô  1Pr 

17. 2Phêrô  2Pr 

18. 1Gioan  1Ga 

19. 2Gioan  2Ga 

20. 3Gioan  3Ga 

21. Giuđa  Gđ

 
4. Khải huyền  Kh 
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