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Bài tập 
Anh chị em đọc các bài của Chaperntier E., và cha Nguyễn Thế Thuấn ở dưới. Sau đó, anh 

chị em trong nhóm viết ra một bài với tiêu đề “Sơ lược về Thánh Kinh”.  

Bài viết khoảng từ 7-8 trang A4,  

chữ Times New Roman, khổ chữ 12, khoảng cách hàng chữ 1,15. 

Bài viết này như là bài viết để anh chị em dạy cho các tân tòng biết về Thánh Kinh, nên 
cần dùng từ ngữ rất quen thuộc và dễ hiểu 

Xin gởi bài viết cho linh mục hướng dẫn! 

 

“Phúc cho ai lắng nghe và giữ lời Chúa  

(Lc 11,28)  
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DẪN NHẬP VÀO THÁNH KINH 
 

(Trích từ Charpentier E., Hướng Dẫn Đọc Cựu Ước, bài 1 và bài 2). 

 

Bài 1 

THÁNH KINH MỘT QUYỂN SÁCH HAY MỘT THƯ VIỆN ? 

  

I. DANH TỪ : 

Nguồn gốc của chữ "Thánh kinh" là một danh từ Hy lạp số nhiều ta bilia có nghĩa là "những quyển 
sách". 

Như vậy Thánh kinh không chỉ là một quyển sách, mà là cả một thư viện trong đó có nhiều tác phẩm 
thuộc nhiều loại khác nhau ; được gom thành hai bộ lớn là Cựu giao ước và Tân giao ước, hoặc nói 
gọn hơn : Cựu ước và Tân ước. Vậy Thánh kinh là toàn bộ những sách viết về Giao ước mà Thiên 
Chúa đã ký kết với Israel qua trung gian của ông Môsê (cựu giao ước) và được hoàn thành trong Đức 
Giêsu (tân giao ước). 

Người ta cũng thường gọi Thánh kinh là Văn tự (Ecriture), hoặc Văn tự thánh (Saintes Ecritures). 
Cách gọi nầy quan trọng và rất có ý nghĩa : 

(1) Đây là Lời của Thiên Chúa được viết ra ; vậy thì cũng có thể có Lời Thiên Chúa không được viết 
ra. 

(2) Đối với chúng ta, Lời Thiên Chúa là những gì được viết ra chứ không phải là những biến cố hoặc 
những lời được thốt ra trước khi được viết. Chúng ta sẽ có dịp trở lại điểm này. 

II. NHỮNG SÁCH : 

Phần thứ nhất của bộ Thánh kinh, Cựu ước, là chung của những người Do thái và Kitô hữu, nhưng 
với vài khác biệt : những người Do thái và những người Tin lành chỉ công nhận những sách nào viết 
bằng chữ Híp-ri, tức là 40 quyển. Những người Công giáo công nhận thêm 6 quyển nữa viết bằng 
chữ Hy Lạp. 6 quyển này Tin lành gọi là "nguỵ thư" vì họ không công nhận, còn Công giáo gọi là 
"thuộc đệ nhị thư quy" vì chúng có mặt trong Thư quy nhưng thuộc hạng nhì (xem tư liệu ở cuối bài). 

Phần Tân ước thì như nhau đối với mọi Kitô hữu, gồm 27 quyển. 

Thành thử bộ Thánh kinh gồm 67 hoặc 73 quyển. 

III. XẾP LOẠI : 

Trong tất cả các ấn bản Thánh kinh dù là của Công giáo hay của Tin lành, cách xếp loại các quyển 
Tân ước đều như nhau. 

Đối với Cựu ước thì có 2 cách xếp loại : 

a- Người Do thái xếp thành 3 phần: 
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. Torah, Luật (ta gọi là Ngũ thư). 

. Nebiim, các ngôn sứ. Chia thành 2 nhóm : Những ngôn sứ đi đầu (những quyển mà ta gọi lầm là 
"lịch sử") và những ngôn sứ đi sau (Isaia, Giêrêmia, Êdêkien và 12 ngôn sứ khác). 

. Ketubim, sách vở. 

Ấn bản Kinh thánh Đại kết (TOB) chọn theo cách xếp loại này và ở phần sau có in thêm những quyển 
mà chỉ có Công giáo công nhận. 

b- Đa số các ấn bản Thánh kinh xếp loại theo sách của bộ Thánh kinh Hy Lạp, nghĩa là xếp các sách 
thành 4 loại : Ngũ thư, những sách lịch sử, những sách Ngôn sứ và những sách Khôn ngoan. 

IV. NGÔN NGỮ : 

Toàn thể Cựu ước được viết bằng chữ Híp-ri, trừ một ít đoạn bằng chữ Aram. Hai ngôn ngữ này chỉ 
viết có phụ âm thôi, người đọc phải đoán ra nguyên âm theo nghĩa mà họ hiểu. Từ thế kỷ VII sau 
công nguyên (cn), có những học giả Do thái (được gọi là những nhà massorètes) ấn định ý nghĩa của 
bản văn bằng cách ghi thêm những nguyên âm dưới hình thức những dấu chấm bên trên hoặc bên 
dưới các phụ âm trong nguyên bản. Vì thế những bản văn được ghi thêm nguyên âm như thế được 
gọi là những bản massorétiques. 

Cựu ước đã được dịch sang chữ Hy Lạp tại Alexandria từ thế kỷ III trước cn. Theo một huyền thoại 
thì có 70 ký lục tuy làm việc riêng rẽ nhưng đều dịch đúng y như nhau. Ý nghĩa của huyền thoại nầy 
la : bản dịch được Thiên Chúa linh ứng. Chính vì thế mà người ta gọi bản dịch sang chữ Hy Lạp nầy 
là "bản dịch bảy mươi" (viết tắt là LXX). Ngoài ra cũng có những bản dịch khác sang chữ Hy Lạp 
nữa như: bản Aquila, bản Symmaque, bản Théodotion. 

Tân ước được viết hoàn toàn bằng chữ Hy Lạp thuộc loại ngôn ngữ "chung" được nói vào thời đó, 
chứ không phải là loại ngôn ngữ Hy Lạp cổ điển. Người ta gọi nó là koinè, nghĩa là (ngôn ngữ) 
"chung". 

Có những chuyên viên lo dịch nguyên bản (tức là chữ Híp-ri của Cựu ước, và chữ Hy Lạp của Tân 
ước) sang những ngôn ngữ khác. Trong những bản dịch ấy, có thể lưu ý tới những bản dịch sang chữ 
Syriaque, Copte và Latin. Bản dịch sang chữ Latin được gọi là bản Vulgata nghĩa là "phổ thông". 
Đây là công trình của thánh Jérôme (cuối thế kỷ IV đầu thế kỷ V sau cn). 

V. PHÂN ĐOẠN VÀ PHÂN CÂU : 

Để giúp người ta dễ tìm trong Thánh kinh. Étienne Langton có sáng kiến phân mỗi quyển thành những 
đoạn được đánh số. Việc này được thực hiện năm 1226. Đến năm 1551, ông Robert Estienne trong 
một chuyến đi từ Lyon tới Paris bằng xe ngựa, đã đánh số hầu như mỗi câu của các đoạn ấy. Đấy là 
nguồn gốc việc phân câu. 

Thế nhưng cách phân thành đoạn và câu như trên không phải luôn luôn ăn khớp với ý nghĩa của bản 
văn, cho nên ta không được dựa vào đấy để tìm hiểu ý nghĩa bản văn. Dù sao thì nó cũng thực dụng, 
nên các ấn bản Thánh kinh đều đã theo cách đó. Muốn chỉ một chỗ nào trong Thánh kinh thì chỉ cần 
cho biết quyển nào, đoạn mấy, câu mấy. Thí dụ St 2,4. 
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NHỮNG SÁCH NGUỴ THƯ VÀ ĐỆ NHỊ THƯ QUY 

Có một khác biệt nhỏ giữa các ấn bản của Thánh kinh Công giáo và Tin lành đối với phần Cựu ước: 
Công giáo có thêm 7,8 quyển. Những quyển này Công giáo gọi là thuộc đệ nhị thư quy, còn Tin lành 
gọi là nguỵ thư. 

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. 

Các Kitô hữu và các tín hữu Do thái giáo đồng quan điểm với nhau về các sách phần Cựu ước. Tuy 
nhiên có hai thư quy khác nhau. Cho tới những năm 90 sau cn, các rabbi ở Palestina chỉ công nhận 
những quyển viết bằng chữ Híp-ri. Còn những người Do thái ở Alexandria công nhận thêm một số 
quyển khác được viết hoặc được viết bằng chữ Hy Lạp, những Kitô hữu nào đọc những ấn bản Thánh 
kinh chữ Hy Lạp thì nhận Thư quy Alexandria. Phần thánh Jérôme, người dịch Thánh kinh sang chữ 
Latin vào đầu thế kỷ V, thì theo thư quy Híp-ri. 

Trong cuộc Cải cách thế kỷ XIV, những người Tin lành theo lập trường của thánh Jérôme nên khi in 
Thánh kinh, họ đã đặt những quyển bị bàn cãi vào phần cuối và gọi những quyển ấy là "nguỵ thư". 

Còn phía Công giáo thì, trong Công đồng Trente, xem những quyển sách vừa nói cũng được linh ứng 
như những quyển kia, nhưng gọi chúng là "thuộc đệ nhị thư qui". Nghĩa là: được nhận vào thư quy 
với tư cách hạng nhì. 

Những quyển ấy là : Giuđita, Tôbia, 1 và 2 Macabê, Khôn ngoan, Huấn ca, những đoạn bằng chữ 
Hy Lạp trong sách Étte, Barúc và Thư của Giêrêmia. 

  

Bài 2 

MỘT DÂN TỘC NHÌN LẠI DÒNG ĐỜI CỦA MÌNH 

Nhiều người biết rằng Thánh kinh là một bộ sách thánh của những người Do thái giáo và Kitô giáo. 
Nhưng họ tưởng rằng trong đó chứa những lời của Thiên Chúa "trong nguyên trạng", như một quyển 
giáo lý hoặc luân lý. 

Thế nhưng khi mở ra đọc thì người ta thấy những chuyện quá khứ của một dân tộc nhỏ bé, những 
chuyện không hấp dẫn bao nhiêu, có những điểm luân lý chẳng tốt đẹp gì lắm đến nỗi không dám 
đọc lớn tiếng, những cuộc tàn sát, những bài thơ khó mà dùng để cầu nguyện được mặc dù chúng đã 
được gọi là Thánh vịnh, có những lời khuyên theo một thứ luân lý cũ kỹ, lỗi thời và kỳ thị phụ nữ... 

Đó là một quyển sách đánh lạc hướng... nhưng có phải là một quyển sách không ? 

Đúng ra đó là cả một thư viện gồm tới 73 quyển được viết trong một thời gian trải dài suốt hơn 1000 
năm. Khi bạn nhìn vào một thư viện, bạn thấy biết bao sách đủ loại xếp cạnh nhau : sách lịch sử, sách 
khoa học, sách triết học, sách văn chương... những quyển viết về thời Cổ đại và những quyển viết về 
thời hiện nay... Chúng giúp ta có một cái nhìn tổng quát về lịch sử và văn chương của 2000 năm qua, 
nhưng phần nào bạn cũng cảm thấy lạc lõng... Cũng vậy, Thánh kinh là một thư viện và còn hơn cả 
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một thư viện lạnh lùng, nó là cả một vũ trụ, là một cuộc phiêu lưu đang mời gọi bạn bước vào : cuộc 
phiêu lưu của một dân tộc say mê đi tìm Thiên Chúa. 

Thí dụ sau đây sẽ giúp bạn thấy rõ hơn. 

Chiều ngày lễ vàng hôn phối 

Lúc chúng tôi tới thì chỉ còn hai ông bà, con cháu họ đã đi đâu hết. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau 
trọn buổi tối. Tôi cứ tưởng là đã hiểu rõ hai ông bà này : những con người đơn sơ đã sống chung với 
nhau nửa thế kỷ giữa những vui buồn sướng khổ. Nhưng chiều hôm ấy tôi đã khám phá được nhiều 
điều mới lạ vì họ đã mở "kho tàng" của họ cho tôi xem : một chiếc hộp đơn sơ đựng đủ thứ : hình 
chụp, giấy tờ, thư từ, gia phả v.v... Có cả những bức thư tình họ đã viết cho nhau trước ngày cưới 
nữa... Hai ông bà lần lượt giải thích cho tôi nghe từng thứ một. Chúng là những chứng nhân của tất 
cả những niềm vui, nỗi buồn trong bao nhiêu năm qua. 

Trước đây tôi tưởng đã hiểu hai ông bà nầy. Nhưng chiều hôm đó tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa 
của đời họ. Những hình ảnh và giấy tờ ấy xem ra rất tầm thường, không đáng giá. Thế nhưng chúng 
đã trở thành vô giá : chúng không còn phải là đồ vật nữa mà là cả một cuộc đời được gom góp lại và 
được giải nghĩa, từng món đều có một vị trí trong lịch sử đời họ. 

Xin rút ra vài điểm quan trọng từ thí dụ trên. 

1) Một cuộc sống trở thành văn bản : 

Cặp vợ chồng già ấy cho tôi xem những bức hình và những giấy tờ. Những món ấy tuy tầm thường 
nhưng vô cùng quý giá. Vì cả cuộc sống của họ đã cô đọng lại trong đó. Qua chúng và nhờ chúng, 
tôi có thể hiểu phần nào bước vào thế giới của họ, tham dự cuộc phiêu lưu của họ. 

2) Sau nầy mới hiểu : 

Ông cụ cười ranh mãnh nói : "đây là bức thư tình đầu tiên của chúng tôi". Tôi đọc tờ giấy và ngạc 
nhiên : chỉ là một bài toán ! Khi ấy ông và bà còn là học sinh trung học. Vì bà bệnh nên ông được 
giao trách nhiệm viết gửi cho bà đề tài của bài toán phải làm. Chỉ là một lá thư tầm thường nhưng nó 
khai mào cho một cái gì đó... rồi tiếp theo là nhiều lá thư khác nữa. Tự nó, lá thư đầu tiên chẳng có 
gì. Nhưng nó được lưu giữ và được đọc lại sau ngày hôn lễ, khi đó nó đã trở nên lá thư tình đầu tiên! 

Thì cũng thế đối với những sự việc khác : tự chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi chúng bước vào 
lịch sử đời ta thì chúng mang rất nhiều ý nghĩa. Những bức hình khi mới chụp không có ý nghĩa 
bao nhiêu, nhưng sau nầy xem lại thì mới thấy đong đầy kỷ niệm. 

Như vậy, mỗi sự việc có thể mang trong mình rất nhiều ý nghĩa mà ta chưa nhận ra ngay lúc đó, 
nhưng sau nầy khi nhìn lại ta mới khám phá ý nghĩa quan trọng của nó, càng lùi xa thì càng nhiều ý 
nghĩa. 

Thuật lại một sự việc không phải chỉ là kể lại chính xác những điều gì đã xảy ra, mà còn là làm sống 
lại sự việc ấy và cho thấy ngày nay nó có ý nghĩa gì với ta. Và nếu sau nầy ta thuật lại lần nữa thì ta 
lại khám phá thêm nhiều điều nữa. Chẳng hạn một người bạn nói với ta điều gì đó, ta không chú ý 
bao nhiêu. Nhưng bẵng đi một thời gian ta bỗng nhớ lại và chợt hiểu ra "À, thì ra nó muốn nói thế 
này này...". Lúc đó dù ta không nhớ chính xác từng lời của người bạn, nhưng ta hiểu thực ý của hắn. 
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3) Chính xác hay thực ? 

Đôi khi ta nghe hỏi "những điều viết trong Thánh kinh có thực không ? phép lạ nầy có thực không ?" 
Trước khi trả lời, có lẽ phải xác định chữ "thực" (vrai). Nó có thể mang nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn 
người ta nói : "chuyện này thực, quyển tiểu thuyết này thực, bài thơ nầy thực". Nghĩa của những chữ 
"thực" nầy khác nhau : quyển tiểu thuyết này dù tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng nó thực vì nó viết 
đúng tâm lý ; chẳng có gì chính xác theo lịch sử nhưng tất cả đều thực, vì viết đúng thực trạng con 
người. 

- Chính xác (exact) là viết thật đúng như đã xảy ra trong lịch sử, y như chụp hình hoặc ghi âm vậy. 
Nếu xét theo khía cạnh chính xác thì lá thư đầu tiên của hai ông bà kia chỉ là để thông báo một bài 
toán. 

- Thực (vrai) là viết đúng tâm tình, ý tưởng. Xét theo khía cạnh thực thì lá thư ấy là một lá thư tình. 

Trong Thánh kinh có rất nhiều điều không chính xác, bằng những lời lẽ không chính xác. Nhưng tất 
cả đều thực vì chúng chứa đựng những ý nghĩa mà ta khám phá ra. 

4) Tin để hiểu : 

Thực chất của một sự việc, mắt tôi không thể thấy được. Tôi phải dựa vào những vẻ bề ngoài mà mắt 
tôi thấy để đoán ra thực chất ấy. Chẳng hạn tôi thấy hai người ôm nhau. Đó là một sự việc chính xác, 
lịch sử. Nhưng còn ý nghĩa của sự việc đó : họ chào nhau ? hay họ yêu nhau ? Tôi không thể kết luận. 
Nếu như có người cho tôi hay là họ đã yêu nhau thì tôi hiểu cử chỉ ôm nhau đó là dấu hiệu của tình 
yêu. "Nhưng nếu có người cho tôi hay..." nói như thế có nghĩa là tôi tin điều người ấy nói, và vì tin 
nên tôi hiểu được ý nghĩa cái ôm đó. Để hiểu thì phải tin và khi đã hiểu thì càng tin hơn. Ta như đi 
theo đường trôn ốc : cứ đi vòng vòng, nhưng sau mỗi vòng thì tiến cao hơn thêm. 

Đối với Thánh kinh cũng vậy. Các tác giả Thánh kinh tường thuật những sự việc, nhưng những sự 
việc ấy sở dĩ có ý nghĩa là vì họ tin. Ngày nay ta đọc những sự việc đó, có người hiểu thế nầy, có 
người hiểu thế khác, nhưng ta sẽ hiểu đúng ý nghĩa tác giả nếu ta có cùng niềm tin với tác giả. 

Những điều vừa nói trên xem ra hơi phức tạp, nhưng ta sẽ còn nói lại nữa và sẽ thấy sáng tỏ dần dần. 
Bây giờ hãy rút ra một hệ luận quan trọng : đâu là ý nghĩa của một bản văn? thế nào là đọc một bản 
văn ? 

5) Ý nghĩa của một bản văn : 

Khi đứng trước một bản văn, nhất là một bản cổ văn, tự nhiên chúng ta lập luận thế này : tác giả muốn 
nói cái gì đó, ý nghĩa ấy được tác giả "gói ghém" trong những từ ngữ và theo văn hoá của ông, việc 
của ta là "mở gói" ra để thấy ý nghĩa ấy và "gói ghém" lại trong những từ ngữ và văn hoá của ta ngày 
nay. Nghĩa là ta tưởng có một ý nghĩa khách quan trong bản văn, một cái "nhân cứng" ở trong lớp vỏ 
bọc bên ngoài, chỉ cần bóc vỏ là thấy được cái nhân ý nghĩa. 

Nhưng thực ra không phải giản đơn như vậy. Khi nghe cặp vợ chồng già kia kể lại đời họ. Dĩ nhiên 
tôi đã cố gắng hiểu điều họ muốn nói. Nhưng khi nhận điều ấy thì tôi cũng đã biến đổi nó đi. Kể từ 
buổi chiều hôm ấy, tôi có một hình ảnh về họ nhưng chưa hoàn toàn giống với hình ảnh của một 
người khác cũng có mặt chiều đó có về họ. Cũng thế, khi đọc một bản văn, chúng ta tạo lại bản văn 
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ấy theo hiện tình của chúng ta . Sau đó ta sống cái sự việc ta đã đọc, nhưng đồng thời ta cũng cho 
thêm vào đó cái ý nghĩa mà ta khám phá. 

Như vậy, "đọc" tức là "chiếm lấy" một bản văn và bắt nó phải nói một điều gì cho ta hôm nay, 
một điều gì làm cho ta sống. 

Tuy nhiên không thể bắt bản văn phải nói bất cứ điều gì ! Chính vì thế mà ta cần nghiên cứu bản 
văn, cần phải sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu. 

MỘT LỊCH SỬ KỲ DIỆU 

"Phải chăng Thánh kinh thuật lại một lịch sử kỳ diệu : Thiên Chúa luôn luôn nói (với Abraham, với 
Môsê, với các ngôn sứ...) và không ngừng làm những phép lạ để giải phóng những kẻ bị áp bức, và 
cứu chữa những bệnh nhân...? Nhưng điều đó có hệ gì đến cuộc sống tầm thường hàng ngày của tôi 
và của thế giới hôm nay ? Thiên Chúa đã nói nhiều như thế suốt 2000 năm mà bây giờ im lặng ! Vẫn 
còn những người bị áp bức và những kẻ bất hạnh, thế tại sao Ngài không ra tay hành động nữa...?" 

Trên đây là một vấn nạn rất thực tế. Thế nhưng những điều chúng tôi đã trình bày có thể giúp bạn 
đoán ra rằng khi đặt vấn nạn đó người ta đã so sánh các lịch sử trên hai bình diện khác nhau. 

Một sử gia nghiên cứu lịch sử Israel thì thấy rằng đó chỉ là một lịch sử tầm thường của một dân tộc 
nhỏ bé ở Trung Đông chẳng có gì đặc biệt. 

Những tín hữu đã soạn tác Thánh kinh thì thấy trong những sự việc ấy Lời và sự can thiệp của Thiên 
Chúa, cũng giống như trường hợp cặp vợ chồng kia thấy trong tờ giấy ghi bài toán một bức thư tỏ 
tình. 

Lịch sử Israel cũng là một lịch sử bình thường như lịch sử của nhiều dân khác. Do đó kẻ không tin 
chẳng khám phá dấu vết nào của Thiên Chúa trong đó cả. 

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 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. Và có như vậy cả cuộc đời của ta sẽ là một lịch sử đầy những 
việc kỳ diệu. 
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KINH THÁNH LÀ GÌ ? 
 

(Lm. Yuse Nguyễn Thế Thuấn CSsr.). 

 

 

0. SÁCH THÁNH. 

1. HỘI THÁNH - KINH THÁNH. QUI ĐIỂN. 

2. TÂN ƯỚC 

3. CỰU ƯỚC 

4. LIÊN LẠC TÂN ƯỚC - CỰU ƯỚC : THÀNH TỰU. 

5. MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA TRONH LỊCH SỬ. 

 

---------------------- 

 

0. SÁCH THÁNH. 

 

Người ta có thể trả lời ngay rằng là : 

SÁCH THÁNH của đạo Chúa Kitô (và một phần, cũng là Sách Thánh của đạo Dothái). 
Cũng như sách   

 Koran là sách thánh của Hồi giáo 

 Phệ-đà là sách của đạo Ấn độ 

   Kinh Tam tạng là sách thánh của đạo Phật 

Trong một phòng sách sắp thứ tự, chúng ta có thể đặt Kinh Thánh cùng các sách tôn giáo 
đó dưới nhan đề “Sách Thánh”. Được lắm. Nhưng trạng từ “thánh” này chúng ta sẽ cảm 
thấy là quá trổng. Và đối với tâm não người đời nay, rất nghi hoặc với những “lý do cao 
siêu”, phẩm từ kia sẽ làm cụt mất thiện cảm đi rồi. Vả lại, so sánh với Koran, hay Phệ-đà 
cũng không đúng gì lắm. 

Bây giờ bỏ ngoài những tiền kiến dựa vào đề sách, chúng ta dở Kinh Thánh ra đọc, chúng 
ta sẽ phải nói Kinh Thánh không phải là một quyển sách, nhưng là tất cả một loạt sách đóng 
chung lại dưới một bìa. Giữa các sách đó, sự khác nhau không phải là ít về nội dung cũng 
như về ngoại diện. Tản văn có, thi phú có, lịch sử có, tưởng tượng cũng có. Có những đoạn 



 9 

luật pháp dài dằng dặc, có những câu ngạn ngữ, những châm ngôn khúc triết; và có cả 
những thư từ nữa. Rồi có những thứ thuộc một loại riêng chỉ có thể tả được là “sấm ngôn”; 
rồi có những khúc văn dùng trong nghi lễ, dành cho việc thờ phượng công cộng. Nói thế 
cũng chưa kể cặn kẽ hết mọi loài văn dùng trong Kinh Thánh. 

Nói đến nội dung, một người của thư viện muốn sắp Kinh Thánh cho đúng loại, ắt sẽ phải 
phân tán theo nhiều mục chương khác nhau. Trong đó những phần khá lớn chỉ chiếu dọi 
lại những việc vàn trần tục thường tình của loài người. Có những chương sử trong đó yếu 
tố tôn giáo chỉ họa hoằn mới lộ ra, thí dụ như tập ký sự về công việc kế thừa Đavít. Rồi đến 
những chương có thể mệnh danh được là “tôn giáo” nữa, cũng có khi không có mùi vị gì 
tôn giáo theo như quan niệm chúng ta có ngày nay : Thí dụ những chương dạy về thể thức 
phải giữ khi hạ sát hy sinh, các chương đó nói được là “giáo khoa cho đồ tể”. 

Nhưng kỳ thực thì việc mổ xẻ Kinh Thánh như thế theo thành phần của nội dung sẽ làm 
tiêu tán mất cái hương vị riêng biệt của Kinh Thánh. Cái đặc điểm của Sách Thánh này, hay 
văn chương tôn giáo này là trong đó yếu tố tôn giáo phát xuất ngay tự thuần chất sinh hoạt 
nhân loại, như thực sự đã được sống trong các giai đoạn vừa nhiều phức tạp; hầu như không 
có giai đoạn nào mà không có. Tầm quan trọng của Kinh Thánh về tôn giáo có thế nào đi 
nữa, nếu có thực, thì chính là ở nơi cái phản ảnh tổng quát mà Kinh Thánh dọi lại về sinh 
hoạt nhân loại đến cả sinh hoạt vật chất nữa, như thực người ta luôn sống. Có thể lựa lọc 
những đoạn tuyệt tác, hay trích lục sao thành sưu toát những đoạn có cơ giúp ích cho lòng 
đạo và thực sự có ích, nhưng làm thế không vớt vãn lại được cái tính cách họa hiếm - nói 
được là độc nhất vô song của Kinh Thánh, xét chung như một văn chương tôn giáo toàn bộ. 

Bất đồng về nội dung và ngoại diện có thực, nhưng tính cách duy nhất cũng có thực. Có, 
không phải cho ai cứ giở trang này lật trang khác. Nhưng một người chuyên đọc kỹ càng 
thế nào cũng hội ra được. Lẽ gì làm Kinh Thánh nên duy nhất, nếu ta kiếm, thì điều thứ 
nhất ta nhận thấy được là toàn thể nội dung như thể được khâu theo một đường chỉ, tức là 
trình thuật. Trình thuật đó duyệt lại trước mắt ta một sinh hoạt nhân loại ngang qua thế kỷ 
này đến thế kỷ khác, bắt đầu với mông lung huyền ảo của thái cổ để rồi ngoi lên sân khấu 
lịch sử. Tìm thêm, đọc kỹ ta nhận ra được là lịch sử của một nhóm người, một đoàn thể, 
suốt qua nhiều giai đoạn phát triển. Rồi ta thấy các phần Kinh Thánh khác tăm tắp nối theo 
đường chỉ là lịch sử. 

Muốn tế nhận tính cách duy nhất của Kinh Thánh, tiên vàn phải nhận rằng các thành phần 
đều khởi nguồn tự sinh hoạt của một cộng đoàn có ý thức về lịch sử liên tục của mình. 

Sự liên tục đó bền bỉ ngang qua những sự đổi thay cực kỳ quan trọng. Cộng đoàn ta nói 
đây, khi xuất hiện, là một bộ lạc thuộc dân Sem, hay là một nhóm bộ lạc, lảng vảng giữa hai 
trung tâm văn minh thời đó dọc theo hai con sông : Bắc là sông Phrát; và Nam là con sông 
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Nil. Kế đó nhóm người đã nên  một dân tộc, đổi tên là Israel, định cư hẳn trên một khu vực 
riêng, dưới quyền lĩnh đạo của những tù trưởng, rồi những vua riêng. Vua với dân chỉ là 
những tiểu bang tí hon bị lôi cuốn theo những bấp bênh của chính trị bên ngoài. Các tiểu 
bang kia sút dần rồi sụp đổ, cộng đoàn đó không còn như một nước độc lập nữa. Babylon 
thôn tính, và từ đó Israel nên thành phần của đại đế quốc bao quát cả Tiểu á do Babylon, 
hay Ba tư, hay Hilạp, và sau cùng do Rôma lĩnh đạo.  

Nhưng khi phải thần phục chính quyền ngoại lai, cộng đoàn Israel đã biến đổi dưới một 
hình thức mới. Một nhóm người đã hồi hương tổ chức thành một cộng đoàn tự lập dưới 
quyền tối thượng của đế quốc ngoại lai. Cộng đoàn tái lập này không phải là quân chủ mà 
cũng không phải là cộng hòa. Những người lĩnh đạo là những tư tế. Luật pháp của cộng 
đoàn là Luật Thiên Chúa. Trung tâm là Đền thờ tại Yêrusalem với ít đất đai tiếp cận. Nhưng 
các chỉ thị của giáo quyền của cộng đoàn lại có hiệu lực trên từng trăm nhóm Dothái, rải rác 
trong cả thế giới văn minh La-Hi và tùy thuộc nhiều nước khác nhau. Đó là một thứ tổ chức 
xã hội, chính trị độc nhất trên trần : Nguyên tắc hàn gắn hầu như hoàn toàn tôn giáo, tuy 
dẫu còn dính bén đôi chút với một trung tâm dân tộc dựa trên địa lý. Đến giai đoạn cuối 
cùng, thì mọi dính bén dân tộc và địa lý đều tan biến, và đó là Hội Thánh Kitô giáo : Hội 
Thánh Công giáo, một động đoàn công cộng đại đồng, phổ biến, vượt quá mọi phân biệt 
quốc gia. Nhưng vẫn cứ là cộng đoàn mà chúng ta đã theo dõi mọi bước tiến. 

Chính lúc mà liên tục hầu như bị gián đoạn hẳn đi, nghĩa là lúc mà Cựu ước nhường chỗ 
cho Tân ước, thì sự liên tục lại được long trọng nhấn mạnh. Đã hẳn các tác giả Tân ước biết 
rõ rằng Kitô giáo là một cái gì mới, thực là một “tạo thành mới” bởi tay Thiên Chúa. Nhưng 
họ cũng viết đó vẫn là “Abraham cha chúng ta”. Họ viết “Cha ông chúng ta đã ngang qua 
Biển Đỏ, đã chịu lấy Luật do tay Môsê, đã thử thách Thiên Chúa trong hoang địa. Thư cho 
Hipri đoạn 11 là một chứng làm xúc cảm lạ thường đối với ý thức về liên tục đó, tác giả 
chẳng những liệt Môsê cùng các tổ phụ, mà cả những tay hung bạo của thời bán khai như 
Ghiđêôn, Samson, Barak vào số những phần tử đồng hành của Yêrusalem trên trời, cái cộng 
đoàn muôn thuở ngang cả lịch sử, nhưng cũng siêu cả lịch sử. 

Hội Thánh trong phung vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Các Ca vịnh của Hipri 
vẫn còn vang dội. Cả hai Giao ước đều lên tiếng. 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”. Cha ông chúng tôi, Hội 
Thánh nói một cách trịnh trọng như thế. Đó là thành phần của lịch sử của chúng ta. Việc 
vàn và gian lao thống khổ của các người đó đâu lại với kinh lịch của ta ngay cả ngày nay 
làm thành một tấm chạy liền. Tân ước dùng lại tên lịch sử cựu trào Israel cho cả đoàn thể 
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liên tục qua thời gian đó : Màu sắc dân tộc hay quốc gia đã tẩy luyện để còn cái nghĩa thuần 
túy : “Dân của Chúa” : nghĩa là một đoàn thể xác định nguyên bởi cái liên lạc có với Vua cả 
trời đất. Xét cùng ra, chính quan niệm đó đã cho Kinh Thánh có tính cách duy nhất. 

 

1. HỘI THÁNH - KINH THÁNH. QUI ĐIỂN 

 

Như ta thấy, Hội Thánh coi mình là chính Israel của Thiên Chúa còn tiếp tục. Chính Hội 
Thánh đó trao Kinh Thánh cho ta. Ngoài Hội Thánh ra, ta vô phương tìm một trung gian 
nào khác.  

Kinh Thánh gồm tất cả 72 quyển. Nếu ta hỏi tại sao loạt sách đó mà thôi, chứ không có 
quyển nào khác nữa, đã nên một bộ gọi là Kinh Thánh - thì câu trả lời cuối cùng ra chỉ có 
thể là Hội Thánh biết là chỉ phải trao lại cho ta những quyển đó, ta sẽ phải vượt quá suy lý 
mà đụng chạm một cái gì ngoài suy luận - một linh cảm, một trực giác phát xuất tự chính 
sức huy động dân Chúa từ ngày đầu : Thánh thần của Thiên Chúa. Các sách đó được có, 
cũng như đã được phát xuất ra chính trong sinh hoạt của cộng đoàn khai nguồn tự 
Abraham, tự Môsê, tự các tiên tri, tự các tông đồ, và còn giữ vai trò ngay trong lịch sử hiện 
tại của thời ta. Kinh Thánh chẳng những ghi lại quá khứ, nhưng còn để duy trì sự sinh tồn 
thường nhật trong hiện tại ứng phó với mọi nhu cầu xảy đến. 

Trên kia chúng ta đã nói toàn bộ Kinh Thánh là một sách rất phức tạp về thể văn cũng như 
về nội dung. Để tiện việc nghiên cứu, người ta có thể tách ra phần này, hay đoạn khác để 
học. Có phần có thể suy nghiệm dưới hình thức “phong dao cổ lục”, hay như hồ sơ cho sử 
học về những văn hóa thời bán khai. Nhiều phần cũng có thể dùng làm nguồn văn cho sử 
học miền Tiểu á; phần khác có thể cho ta biết về tình cảnh xã hội dưới thời đế quốc Rôma. 
Việc nghiên cứu các “thể văn”, nguyên lai và phát triển làm sao, sẽ gặp trong văn chương 
Kinh Thánh một mỏ rất phong phú để khai thác, vừa muôn hình vạn trạng, lại vừa kéo dài 
dằng dẵng trong thời gian. Nói được là Kinh Thánh có thể cung cấp tài liệu học hỏi cho đủ 
mọi phạm vi khảo sát. Trong mấy chục năm gần đây, học hỏi chuyên môn đã soi rạng bao 
vấn đề Kinh Thánh, trước đây mù tối về nhiều khía cạnh. Nhưng cái đại giá của chuyên môn 
là làm khuất mắt về toàn diện : Cây làm khuất rừng. Một điều hệ trọng bị nhãng quên : 
Kinh Thánh là một toàn thể xác định rõ ràng, có tính cách duy nhất riêng. Kinh Thánh đã 
được dần dần cấu tạo cùng với sinh hoạt của một nhóm người vừa là một xã hội, vừa là một 
tôn giáo, và Kinh Thánh luôn luôn mang dấu ấn của nhóm người đó. Bởi đó Kinh Thánh, ai 
mà muốn hiểu cách phải chăng, thì không thể không đặt liên lạc với sinh hoạt của nhóm 
người đó suốt qua mọi giai đoạn dồn dập biến đổi, kể cả sinh hoạt của Hội Thánh ngang 
qua các thế kỷ mãi cho đến ngày nay. 
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Nếu đã xảy ra điều đáng tiếc là trong khi tranh luận người ta đã đem Kinh Thánh đối chọi 
với quyền Hội Thánh, đặt Kinh Thánh tương phản với Truyền thống, ấy vì người ta quên cái 
nhóm người trong Kinh Thánh đã được chép ra. Thực sự ta phải nói rằng ngay cái ý tưởng 
một qui điển có uy tín về Kinh Thánh, là một hậu kết của ý niệm Hội Thánh rồi. 

Việc Thiên Chúa quan phòng trong việc chép ra Sách Thánh mà chúng ta gọi là linh hứng 
(hay thần hứng) Kinh Thánh chỉ là một nố riêng của việc Thiên Chúa quan phòng đặc biệt 
mà chúng ta cũng có thể nói trổng là linh hứng : Nghĩa là ngoài linh hứng Kinh Thánh và ở 
trên nữa, còn có linh hứng sấm gia, linh hứng tông đồ : Những ơn không trực tiếp dẫn đến 
hậu quả cuối cùng là việc chép lại mạc khải, nhưng cốt để làm dẫy đến cái mạc khải của 
Thiên Chúa, với tất cả cái phong phú của tuyên ngôn tiên khởi, và để làm tiến triển mạc 
khải đó ra muôn vàn hình thức trong nhóm người sống động, cộng đoàn Thiên Chúa đã 
chọn để chịu lấy, để nghiền ngẫm, để chuyển đi Lời Thiên Chúa : Huy động của Thánh thần 
vô cùng uyển chuyển và đủ loại trong cả một xã hội - Trước hết trong dân Chúa thuộc đạo 
cũ, rồi trong cộng đoàn các Tông đồ hướng dẫn, Hội Thánh sơ khai.  

Huy động dĩ nhiên trước nhất được thi thố nơi các nhân vật lỗi lạc như các sấm gia, các 
Tông đồ - nhưng huy động đó cũng làm việc trong vô vàn vô số người vô danh đã chung 
công cách này cách khác để quan niệm, để tuyên ra tín thư của Thiên Chúa. Phản ảnh của 
công việc dọn đàng sống động, vô cùng phức tạp đó, bằng lời nói, bằng chữ viết, với biết 
bao phong trào đan tréo nhau (bình luận ngày nay càng làm ta thấy rõ), Kinh Thánh chỉ là 
hậu kết của việc cưu mang lâu lắc đó, hậu kết đã hẳn là được bảo đảm bằng một việc quan 
phòng riêng cho những kẻ được trách nhiệm rõ định là viết lại mạc khải, ơn thần hứng. 
Nhưng thần hứng trước tác đó không lấn át linh hứng đã có trước. Linh hứng nơi các người 
lĩnh đạo tôn giáo trong Cựu ước, nơi các tiên tri khai nguồn cho cả truyền thống, mà một 
phần đã được ghi chép lại trong Cựu ước. Linh hứng các Tông đồ đã được, theo tư cách 
chứng tá của Chúa Kitô, khai nguồn cho cả sức sống bồng bột đức tin diễn ra trong thế hệ 
đồng thời với các tông đồ. Nhưng ngoài tiên tri, ngoài tông đồ ra, Thánh thần còn hoạt động 
trong mọi tín hữu làm thành dân Chúa, cách riêng nơi các kẻ được Thiên Chúa kêu gọi làm 
đầu để xây dựng dân Chúa, tức là những người dưới quyền điều khiển, thúc đẩy của các 
tiên tri, của các tông đồ, đã nên quyền giáo huấn đầu tiên trong dân Chúa.  

Khi đặt Kinh Thánh trong hoàn cảnh cụ thể đó, người ta sẽ không còn coi Kinh Thánh như 
chứng chỉ viết lại của các tiên tri, của các tông đồ mà thôi - Đàng khác, người ta sẽ lĩnh hội 
được rằng văn bản kia không chấp chứa được tất cả tiềm lực của chứng chỉ các vị ấy đã diễn 
ra với cả sinh hoạt phong phú của nó. Và khi suy đến lịch sử Hội Thánh, người ta sẽ không 
ngại nói đến linh hứng còn tiếp tục trong Hội Thánh. Cũng như Thánh Thần hoạt động 
trong dân Chúa chọn xưa, như thể bằng một ơn linh hứng tập đoàn, thì Người vẫn còn đeo 
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đuổi công việc trong Israel mới. Điều khác nhau cốt yếu là vì Chúa Kitô đã đến, đã đem 
“mạc khải” đến nơi đến chốn, mạc khải đã chấm dứt ngay sau thế hệ các tông đồ, và bản 
chất không còn tiến thêm nữa. Nhưng dẫu không đem thêm mạc khải mới, Thánh thần vẫn 
còn tiếp tục linh hứng Hội Thánh, cho Hội Thánh được quyền vô ngộ, chẳng những là một 
sự hộ trợ tiêu cực như người ta nói, làm cho Hội Thánh khỏi sai lầm trong những khi tuyên 
bố tín điều long trọng, nhưng thực là một ơn tích cực làm cho thấy rõ hơn và kéo ra dần dần 
những điều tàng ẩn trong qui lệ đức tin các Tông đồ đã trối lại. Thánh Thần xưa kia đã linh 
hứng các tác giả Kinh Thánh, thì Thánh Thần cũng đã linh hứng các tác giả Truyền thống 
sống động, và nay Thánh Thần cũng còn ở trong Hội Thánh, cho Hội Thánh được quyền 
tuyên bố ý nghĩa đích xác của Kinh Thánh cũng như của Truyền thống. 

Việc thiết lập một qui điển cuối cùng ra, chính do cái ơn linh hứng của Thánh Thần đó trong 
Hội Thánh. 

 

2. TÂN ƯỚC 

 

Tân ước gồm có 27 áng văn, thu lại dưới một đề. Tại sao 27 quyển đó mà thôi. Đó không 
phải là tất cả văn chương Kitô giáo tiên khởi. Đó là một số lựa lọc giữa rất nhiều áng văn 
khác, trong số đó có những sách còn lưu lại cho đến ngày nay, có những sách đã mai một 
đi, và sau cùng có những quyển mãi ngày nay mới tìm thấy lại được. Công việc lựa lọc và 
xác định toàn bộ Tân ước có lẽ làm dưới nhu cầu củng cố đức tin thấy diễn ra trong Hội 
Thánh sau thời các Tông đồ. Thời đó, đức tin thuần túy bị đe dọa bởi những đạo lý kỳ quặc, 
những việc vàn dị đoan. Còn bên ngoài, cơn cấm đạo càng nên gay gắt. Để đối phó với 
những nguy cơ đó Hội Thánh phải nỗ lực củng cố sinh hoạt và lòng tin. Việc củng cố đó 
dựa trên qui lệ đức tin, thánh vụ của Hội Thánh, qui điển Kinh Thánh. Qui lệ đức tin được 
bày tỏ thêm rõ dần trong các tuyên tín (Credo). Thánh vụ được củng cố nơi hàng giám mục 
độc vị kế tiếp liên tục từ các tông đồ. Còn qui điển gồm tất cả trong 27 quyển - Đó là qui tắc 
cho đức tin và sinh hoạt Kitô giáo, trình bày ra như phương sách ứng phó lại nhu cầu xác 
định rành mạch hơn. 

 

Nhưng Hội Thánh thiết định qui điển thế nào?  

Có phải là một ủy ban chuyên viên ngồi lại khảo sát một mớ thư tịch hiện hành, rồi quyết 
định nhận cái này, loại cái kia đi không? Vẫn hay rằng có ít thư tịch thứ yếu đã bị nghi nan 
lâu hay vắng trước khi được chính thức công nhận, và trong thời tranh luận đó có những 
sách nay ở ngoài qui điển, cũng đã được thâu nhận một thời vào qui điển, để sau cùng mới 
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bị loại ra. Nhưng những sách chính yếu, những sách cho Tân ước tính cách riêng biệt (lối 
chừng 20) đã làm thành một pho văn chương minh xác rồi ngay khi chúng ta biết được đích 
xác hơn về Hội Thánh, nghĩa là vào thế kỷ thứ hai. Công việc sưu tập đã đi đường lối nào, 
khảo sát kỹ cũng vạch ra được ít quãng gọi là không hồ đồ; nhưng chúng ta chỉ có thể quả 
quyết chắc thực điều này: Hội Thánh đã trực giác tế nhận uy tín của những thư tịch riêng 
biệt đó. Hội Thánh đã làm thế một cách gọi là tự nhiên, vì sự thúc đẩy khiến lựa chọn cũng 
không khác gì sự thúc đẩy tiên khởi dẫn đến việc soạn ra các sách ấy. Dùng lời lẽ Tân ước 
mà nói, thì chính để “làm chứng” về ít thực tại căn bản mà các thư tịch Tân ước đã được 
chép ra từ đầu và rồi sau đó cũng đã được thu thập lại để làm thành một qui điển. 

Ý tưởng ngấm ngầm trong toàn bộ được diễn bày cách ý nhị trong đề chung cho cả 27 áng 
văn đó. Người ta gọi là Tân ước, hay nói cho nhằm hơn “Kinh Thánh của Giao ước mới”. 
Tiếng giao ước nói đây dịch một tiếng thường gặp thấy trong Hipri của Cựu ước (berith) và 
trong tiếng Hilạp của Tân ước (diathêkê). Trong các bản dịch ngày nay thì dùng tiếng giao 
ước.  

Giao ước tức là việc điều đình, thương lượng, hay giao kèo giữa hai bên, nhờ đó các liên lạc 
được điều chỉnh, và nhờ đó một thể lệ nào đã được thiết định. Các tác giả Kinh Thánh, cả 
đôi đàng Cựu và Tân ước, đều nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. Lẽ dĩ nhiên 
là một giao ước như thế không thể hoàn toàn như một giao kèo, một khế ước lưỡng phương 
đồng hàng giữa người với người (do ut des). Ý tưởng căn bản là Thiên Chúa, Vua cả trời đất 
can thiệp vào việc trần gian để thiết định một liên lạc nào đó vĩnh viễn, có tính cách độc 
nhất, giữa chính mình Người, và những kẻ bằng lòng chịu lấy những điều kiện Người . Liên 
lạc đó đi quá cái liên lạc nền tảng đã có giữa Đấng Tạo hóa và loài thụ tạo. Kinh Thánh của 
Giao ước mới hay nói cách khác, những chứng thư của cuộc Hợp đồng mới, nói được là cái 
biên bản xác thực việc Thiên Chúa đã làm, tức là thiết định những liên lạc giữa chính mình 
Người và Hội Thánh. Các thư tịch đó gọi được là hiến chương xác định thể lệ, qui luật của 
Hội Thánh theo tư cách Dân của Thiên Chúa, đó là những khoản điều của hiến pháp đã 
được ban ra, những nghĩa vụ hiến pháp đã công bố. 

Đó ta thấy, muốn trả lời câu hỏi quá thường “Kinh thánh là gì?” (hay hiện ngay chỗ này, 
Tân ước là gì?), chúng ta đã phải đi vào một quan niệm tôn giáo thâm sâu rồi, quan niệm 
Giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. Không thể làm cách khác được, nếu ta muốn có một 
định nghĩa bày tỏ đặc tính của Kinh Thánh, và kê ra được những lý do tại sao những thư 
tịch đó đã cấu tạo thành qui điển. 

Đến đây ta hãy dừng lại : Có một điểm ta phải tường tận nhìn nhận. Theo các điều đã nói, 
thì rõ ràng là Kinh Thánh Giao ước mới đã được hun đúc chính trong sinh hoạt của Hội 
Thánh. Việc lựa lọc các sách đó giữa một số sách lớn lao hơn, nói được là một cơ năng của 
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sinh hoạt tập thể của Hội Thánh lớn dần, để ứng đáp với tình trạng gây nên bởi đã phát 
triển. Bởi đó, kết luận được rằng Hội Thánh có trước Kinh Thánh Tân ước. Đàng khác, chính 
giao ước - chính việc Thiên Chúa kết uớc với Hội thánh (Kinh Thánh là chứng thư của việc 
đó), việc đó (giao ước) có trước Hội Thánh, vì nếu không có việc đó thì Hội Thánh cũng 
chẳng có. Mối tương quan đó giữa Hội thánh và Tân ước là một điều nền tảng. 

 

3. CỰU ƯỚC 

 

Tiến thêm : Khi ta nói “Giao ước mới” thế tất là để đối chiếu với một “giao ước cũ”, Tân ước 
giả thiết có Cựu ước. Chúng ta chịu lấy 45 quyển thuộc phần đầu qui điển như là Kinh 
Thánh của Giao ước cũ! Qui điển Kinh Thánh của Hội Thánh tiên khởi, trước khi các sách 
Tân ước được thu thập lại, tức khi được viết ra nữa, thì chỉ là những Sách Thánh chịu lấy 
do truyền thống Dothái. Khi các tác giả Tân ước có nói đến “Kinh Thánh”, thì trong đầu óc 
họ chỉ có những sách mà ta gọi là Cựu ước. Họ nói đến các sách đó cách rất kính cẩn. 

Kinh Thánh của đạo Dothái như thế là đã được Hội Thánh chịu lấy như những chứng thư 
về Giao ước cũ, việc Thiên Chúa thiết định những liên lạc của Người với Dân Người trong 
những thế kỷ trước khi Chúa Yêsu 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 bố Lề luật, 
rồi các biển chuyển, đổi thay, nhưng bước tiến trong liên lạc của dân chịu lấy Giao ước đối 
với Thiên Chúa, trước khi Chúa Kitô đến. Đó là đề chính của Cựu ước, đề của trình thuật 
cũng như của các áng văn thi, các lời sấm ngôn. 

Nhiều quyển trong các sách đó - có điều này thổ lộ ra nhiều lần : Liên lạc hiện hữu giữa 
Thiên Chúa và dân Người trong giáo ước hình như chưa đầy đủ, chưa chung kết. Các cảm 
tưởng thấy khiếm khuyết đó càng ngày càng thêm rõ rệt, một phần do lai tự phải va chạm 
với một loạt tai biến làm liểng xiểng cả dân tộc, lòng tin tưởng vì đó bị thách đố, và một 
phần cũng vì người ta tế nhận được cách sâu thẳm hơn những gì tiềm tàng chấp chứa trong 
ý tưởng Giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. Rồi cái cảm tưởng đó được bộc lộ rõ rệt nơi 
một trong những sấm gia lớn nhất : Yêrêmia nói đến “Giao ước mới” mà Thiên Chúa định 
thiết lập sau thảm họa mà tiên tri thấy đang dồn dập kéo đến. Trình tự lịch sử đã cho những 
lời đó một ý nghĩa trác tuyệt.  

Các tác giả Tân ước đều đồng thanh tin tưởng rằng họ đã chứng 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. 
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4. LIÊN LẠC TÂN ƯỚC - CỰU ƯỚC : THÀNH TỰU. 

 

Ý niệm thành tựu soi rạng cái đặc tính của Tân ước mà chúng ta có thể coi như nghịch lý : 
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 Mạc khải. 

Trước hết, có đặt dưới ánh sáng của một tiến triển đi đến thành tựu, Cựu ước mới có nghĩa. 
Không phải chỉ thời nay chúng ta mới nhìn ra những nỗi khó khăn gồm trong Cựu ước đâu. 
Những khó khăn đó quá chán chường : khó khăn vì trình độ luân lý của bao nhân vật - khó 
khăn bởi những điều thô lỗ, mâu thuẫn, không chỉ nơi sự vật trình bày ra, mà còn ở ngay 
nơi kiến thức thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức, thuộc những tế nhận về luân lý. Làm sao bịt 
mắt không trông thấy, làm sao giải thích mánh lới để gạt ra một bên? Trí khôn linh hoạt 
muốn tìm hiểu không bao giờ thỏa mãn được với kiểu cách đó. Nhưng nếu chúng ta đặt hết 
các điều đó đúng chỗ của chúng trên con đường đi tới một mút cùng, chúng ta sẽ bắt đầu 
hiểu được. Đường khúc khuỷu thật, ngang qua những chỗ gồ ghề, luồn qua những hẻm hóc, 
nhưng dù sao nó cũng đem tới một cùng đích, tức là Tân ước. con mắt đăm nhìn cái đích kia, 
thì mọi điều xảy ra dọc đường sẽ lộ ra ý nghĩa. Khi đó thì cả những thô lỗ, kém cỏi cũng 
hiểu được - cho thấy cách con người đi tìm sự thật tức là phải ngang qua thất lạc, do dự và 
thử thách. Các khuyết điểm, các điều hẹp hòi bực bội sẽ nên như một bối cảnh đen tối nhưng 
làm nổi bật ánh sáng rạng chiếu sáng dần trên sân khấu nhân loại. Cựu ước vì thế mà đừng 
đọc như một mớ truyện kỳ quặc, bêu diếu những ý tưởng thô thiển của một thế giới xa xăm, 
của một văn hóa bán khai. Nhưng ngược lại, Cựu ước cũng không nên nhận lấy như chấp 
chứa những định đề của sự thật tuyệt đối. 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. 

Nhưng ngược lại cũng phải nhấn mạnh rằng Tân ước cũng không thể hiểu được nếu không 
có Cựu ước. Trong lịch sử Hội Thánh, đã có một thời người ta đã kịch liệt công kích Cựu 
ước. Lý do? Không đâu xa là những điều chúng ta đã nói trên kia : luân lý khiếm khuyết, 
đạo lý thô thiển về Thiên Chúa cũng như về người ta. Người ta đã lý luận rạch ròi và rất có 
thể nghe được để đòi phải bãi bỏ hẳn Cựu ước, và chỉ giữ nguyên có những sách gọi là Tân 
ước, hay thậm chí một phần trong các sách Tân ước - Đó là chủ trương của bè Marcio, vào 
lối thế kỷ thứ hai. Cũng chính trong hoàn cảnh đó mà qui điển đã được thành hình rõ ràng.  

Nhưng chủ trương đó đã bị quyết liệt phản kháng, và nhất thiết phải phản kháng. Nhờ liên 
lạc với bối cảnh bao la đó mà Tân ước được một viễn cảnh sâu xa. Và cũng vì đâm rễ trong 
Cựu ước, mà Tân ước được nên thiết thực. Học Tân ước mà không đếm xỉa đến Cựu ước đã 
làm lạc hướng, và gây ra biết bao khó khăn một cách vô bổ cho những quan niệm tôn giáo 
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quan trọng (tỉ như Nước Thiên Chúa, ơn cứu chuộc, sự công chính) và làm hiểu sai nhiệm 
cục cứu rỗi. Các điều đó muốn hiểu tỏ không thể không xét nhận những bước đường đã 
dọn trước. 

Tóm lại, muốn hiểu Kinh Thánh, nhất thiết phải liên kết cả hai phần, vì cả hai phần tùy 
thuộc lẫn nhau. 

Như thế Kinh Thánh, gồm có Cựu ước và Tân ước, là Sách Thánh của đạo Chúa Kitô. Và 
bây giờ ta đã có một ý tưởng rõ rệt hơn về Kinh Thánh. 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, 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, 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 mông tưởng, Kinh 
Thánh là MẠC KHẢI của THIÊN CHÚA. 

 

5. MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA TRONH LỊCH SỬ. 

 

Kinh Thánh gồm có những điều cũ và những điều mới; thô thiển cũng có, đối chọi cũng có, 
vì đã trải qua bao thế kỷ. Nói được là như một con sông lớn tải đi thường thường là làn 
nước trong veo, gieo phì nhiêu mọi chốn, nhưng cũng có khi cuốn theo bớn rác, 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. 

Hãy thử lấy mắt nhìn hoàn cảnh của đời ta, của xã hội ta xem thử ! 

Những yếu tố, những thành phần của đời ta : Có phải chỉ vẻn vẹn những vấn đề gây nên 
cho ta lúc này mà thôi không? Như chỉ phải đối chọi với tình thế mà chúng ta đọc trong 
nhật báo ngày hôm nay không? Nếu có ai nghĩ thế, thì phải nói là lầm to. Trong Tv 139:15 
có một lời ca tụng sự toàn năng toàn tri của Thiên Chúa : Xương cốt của con không kín ẩn 
đối với Chúa, khi con còn đang được làm trong kín ẩn, đan dệt trong lòng đất! Vấn đề đời 
tội bao gồm tất cả những cố gắng, những thực hiện, những thất bại, những tội lỗi, mà những 
năm tháng tôi đã sống hình như đã chôn vùi rồi. Quá khứ còn tồn tại, sống động, ngay trong 
hiện tại, như hạ tầng cơ sở của sinh hoạt tinh thần. Nói được rằng : Trẻ con là cha người lớn. 
Các nhà tâm lý học bảo cho ta biết đứa trẻ nơi mình ta có thể làm rầy rà lắm cho người lớn 
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nơi ta nếu không khôn khéo biết dạy nó. Rồi các nhà khảo cứu về di truyền còn cho ta đi xa 
hơn nữa vào quá khứ - Thực sự chúng ta đã được từ lâu “từ trong kín ẩn, và đan dệt tận 
trong lòng đất”. 

Rồi bây giờ hãy ngó đến những vấn đề xã hội, trong nước và ngoài nước. Trước mắt chúng 
ta có những người đang cử động, đại diện cho nước cho dân, cho nhóm này nhóm khác, 
khối này khối khác. Nhưng phải biết rằng còn một đoàn lũ đông đảo hơn nhiều cũng đang 
tham dự việc thời nay, nhưng họ vô hình. Đó là các vua, các nhà chính trị, những tay hùng 
bá trong quá khứ, các hoàng đế Trung quốc, hay Rôma, những tù trưởng, những lạc tướng, 
những quan lại, và tất cả những người đã chết - công việc họ có ý hay vô ý, đều đã xung 
công vào việc cấu tạo ra quốc gia, ra thế giới ngày nay, như hiện ta đang thấy. Những người 
có mặt cách vô hình đó cũng đòi hỏi, làm xiêu cán cân, bằng các sự kiện vĩnh tồn trong lịch 
sử, làm cho chúng ta hiện bây giờ cũng không sao tự ý xoay xở như chúng ta muốn được. 

Cái mối bòng bong của các vấn đề chúng ta phải đương đầu, nói tóm lại, là do cảnh huống 
của ta đặt ngay trong một trình tự lịch sử phải theo thời gian mà thay đổi, nhưng cứ một 
chiều mà tiến; trong trình tự đó, dĩ vãng không bao giờ chết hẳn, nhưng vẫn còn là thành 
phần của cảnh huống mà hiện giờ chúng ta đang phải đương đầu gỡ mối. 

Nếu đời người là thế, xã hội nhân loại là thế, thì rõ Kinh Thánh thích hợp cách lạ lùng làm 
sao cho điều kiện sinh sống của ta, như cá nhân, cũng như đoàn thể. Kinh Thánh là mạc 
khải, phải, là mạc khải của Thiên Chúa, Hội Thánh tin thế. Nhưng thế có phải là như một 
bộ bách khoa tự điển đã được thần hứng viết ra, để cứ giở từng chương, đọc từng câu, là 
mọi vấn đề đều được giải đáp ổn thỏa đâu! Điều Kinh Thánh đem đến trước tiên là bắt ta 
phải đương đầu với hiện thực!  

Trước tiên là cho ta lượng được phần nào chiều sâu, chiều rộng của bí quyết đời ta, cắm rễ 
tự trong dĩ vãng xa xăm nhưng vẫn còn sống động. Kinh Thánh dìm ta vào trào lưu lịch sử, 
vào chính cái khúc có ý nghĩa đặc biệt : Diễn lại trước mắt ta những biến cố quyết định của 
dĩ vãng đã khai nguồn cho cả dòng sông lịch sử mà hiện nay vẫn còn chuyên chở nhân loại 
- Tức là việc Abraham nghe ơn thiên triệu bỏ quê quán ra đi, việc Israel thoát vòng nô lệ 
Aicập, việc Thiên Chúa ban Lề luật, việc Dothái lưu đày và hồi hương, rồi chóp đỉnh của cả 
tấn kịch như ta đọc thấy trong Phúc âm, biến cố giải tỏa ánh sáng trên mọi biến cố.  

Đó là một lịch sử, đồng chất với lịch sử chúng ta ngày nay; đồng chất với kinh nghiệm của 
mỗi người chúng ta về những việc ngày nay xảy ra. Nhưng lịch sử đó đã được trình bày 
một cách đầy đủ ý nghĩa cái ý nghĩa mà chúng ta cố nhìn cũng không gặp thấy nơi đời 
chúng ta, nơi lịch sử đương thời của chúng ta. Lịch sử trình bày trong Kinh Thánh nên có ý 
nghĩa vì luôn bắt liên lạc với thực tại nền tảng chống đỡ mọi lịch sử, mọi kinh nghiệm người 
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đời. Thực tại đó, là Thiên Chúa hằng sống trong nước của Người, và vì lịch sử Kinh Thánh 
luôn tiến đến chóp đỉnh kết thúc cả trình tự : Lúc mà Nước Thiên Chúa đến trên loài người. 

Tiến triển lịch sử coi như vậy, thì ta phải nói là những thô lỗ kỳ quặc, những khiếm nhã 
khuyết điểm cũng nên cần thiết, vì như thế Kinh Thánh mới ám hạp, sát cận với các phức 
tạp thực tế như chúng ta kinh nghiệm thấy được nơi trần gian này. Mọi sự nên một, nên 
duy nhất nhờ thành tựu. Thành tựu lại tỏa ánh sáng ra khiến ta thấy được tay Thiên Chúa 
hoạt động luôn luôn điều khiển mọi bước của cuộc diễn tiến đó. 

Sau đó, còn phải đi tự việc nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Kinh Thánh mà đến việc nhận 
ra việc Thiên Chúa nói với ta, nhờ lịch sử Kinh Thánh đó. Hiện bây giờ ta nhận được điều 
này là, trong Kinh Thánh - cái loạt sách mà Hội Thánh trao cho ta - ta có một mạc khải của 
Thiên Chúa trong lịch sử. 
 
 


