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Sơ lược về Thánh Kinh 
Nhóm 1: Teresa Ninh Thị Huê, Teresa Phan Thi Hương, Teresa Maria Phạm Thị Thúy Loan,  
Teresa Mai Thi Kim Phượng,  Maria Hồ Diệu Vân,  Monika Phạm Thuý Vân 

 
Mến chào Anh Chị Em,  
 
Tôi rất vui mừng và cảm động khi được biết Anh Chị Em muốn tìm hiểu đạo Kitô giáo và 
muốn được trở nên con cái Thiên Chúa thực. Muốn theo ai, có lẽ mình cũng nên biết về con 
người ấy phải không ạ. Và không có ai, không có sách nào nói về Thiên Chúa chính xác bằng 
cuốn Kinh Thánh, tôi xin giới thiệu với Anh Chị Em Sơ lược về Thánh Kinh qua hai tác giả: 
Charpentier E. và Linh mục Nguyễn Thế Thuấn như sau: 
 
Kinh Thánh hay Thánh Kinh, gốc từ tiếng Hy Lạp: ta biblía, "những quyển sách", là từ ngữ 
để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo 
khởi nguồn từ Abraham. 
Kinh Thánh vừa là lời của Thiên Chúa vừa là lời của con người, không thể tách rời nhau. Bỏ 
một trong hai chiều kích này là hy sinh chiều kích kia, và người ta có nguy cơ giản lược 
những lời ấy thành những tài liệu lịch sử đơn thuần. Hoặc ngược lại, nếu quên rằng Thiên 
Chúa đã nói với con người (và hôm nay vẫn còn nói ngay giữa cuộc đời của ACE), chúng ta 
sẽ biến Lời của Thiên Chúa thành một bộ sưu tập những luật lệ tôn giáo hay những bài dạy 
luân lý.  
Kinh Thánh không phải là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa, mà là một cuốn 
sách trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta về Người qua các chứng nhân mà chính Người đã 
chọn giữa dân của Người là Ít-ra-en. Các Kitô hữu tiên khởi không nhầm lẫn điều đó. 
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 ước (nghĩa là "Giao ước cũ") 
và Tân Ước (nghĩa là "Giao ước mới"). 
Cựu Ước cho chúng ta biết cách thức Thiên Chúa chuẩn bị cho con người, đặc biệt dân Ít-ra-
en, để họ nhận biết và đón nhận Đức Giêsu, Đấng sẽ đến hoàn tất giao ước nhiệm mầu Người 
đã ký kết với con người. 

Các sách Cựu Ước được viết bằng chữ Hipri, trừ một ít đoạn được viết bằng tiếng Aram (Đức 
Giêsu dùng ngôn ngữ này). Theo một huyền thoại thì việc dịch sang tiếng Hy Lạp do 70 thư 
ký, tuy làm việc riêng rẽ nhưng đều dịch đúng y như nhau. Ý nghĩa của huyền thoại nầy là: 
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" hay là Bản Bảy (viết tắt là LXX). Ngoài ra cũng có những bản 
dịch khác sang chữ Hy Lạp nữa như: bản Aquila, bản Symmaque, bản Théodotion. 

Phần Thánh Kinh Cựu Ước gồm 46 cuốn, được soạn thảo và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả 
trong khoảng 10 thế kỷ (theo TOB), từ năm 1000 đến thế kỷ thứ nhất trước Chúa giáng sinh. 
Cựu Ước được xếp loại theo thứ tự của Kinh Thánh Hipri hoặc của Kinh Thánh Hy lạp. 
Người Do Thái chia làm 3 phần: Sách Luật Giao Ước (Torah), Sách Ngôn Sứ (Nebiim) và 
Sách Văn Chương (Ketubim). 
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Kinh Thánh Kitô giáo xếp thành 4 loại: Ngũ thư, sách lịch sử, sách Ngôn sứ và những sách 
Khôn ngoan  
Tân ước là một tổng hợp gồm 27 cuốn trong bộ Kinh Thánh được viết trong thời gian 70 năm 
sau cuộc phục sinh của Đức Ki-tô. Đây là một tập chứng từ qua đó chúng ta gặp được con 
người Chúa Giê-su, thấy được giáo hội tiên khởi đã cảm nhận mình được sức mạnh phục sinh 
của Chúa truyền ban cho sinh khí và năng lực như thế nào. Thiên Chúa muốn cho các tín hữu 
mọi thời gian nhận biết Chúa Giêsu và công trình cứu độ qua các chứng từ ấy. 
Tân ước được viết hoàn toàn bằng chữ Hy Lạp thuộc loại ngôn ngữ "chung". 
Sự khác biệt: 
Phần thứ nhất của bộ Thánh kinh, Cựu ước, là chung của những người Do thái và Kitô hữu, 
nhưng với vài khác biệt:  
Các sách Tôbia, Giudita, Ba rúc, 2 sách Macabe, Khôn ngoan, Huấn ca không có trong Kinh 
Thánh Hípri, cũng không có trong Kinh Thánh của anh em tin lành. 
Những người Do thái và những người Tin lành chỉ công nhận những sách nào viết bằng chữ 
Hipri, tức là 40 quyển. Nhưng người Công giáo công nhận thêm 7 quyển nữa viết bằng chữ 
Hy Lạp. 7 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. 
Phần Tân ước thì như nhau đối với mọi Kitô hữu, gồm 27 quyển. Thành thử bộ Thánh kinh 
gồm 67 hoặc 73 quyển. 

Sử dụng cuốn sách này thế nào? 

Để giúp cho việc đọc và giở trang Kinh Thánh dễ dàng, một giám mục người Anh đã đề nghị 
chia các sách đó thành những chương khác nhau. Và năm 1551, một thợ in người pháp đã bổ 
túc công việc ấy bằng cách đánh số câu cho Tân ước và không lâu sau đó, người ta cũng đã 
làm như vậy cho phần Cựu ước. 
Cách chung, một cuốn sách được trích dẫn bởi một ký hiệu viết tắt. Các chương khác nhau 
được xác định bởi những con số lớn in đậm nơi đầu mỗi đoạn, còn các câu khác nhau được 
xác định bởi những con số nhỏ ở đầu mỗi câu. 
Thí dụ Lc 2, 6-10 chỉ Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 6 đến câu 10 
 
Anh Chị Em quí mến, nhiều người tưởng rằng Kinh thánh là lời Chúa „trong nguyên trạng“, 
nhưng thật ra, đó là những chuyện quá khứ của một dân tộc nhỏ bé, nhiều chỗ chẳng tốt đẹp 
gì, có nhiều thứ luân lý lỗi thời, kỳ thị phụ nữ… Đúng ra, Kinh Thánh kể về chuyện tình của 
một dân tộc say mê đi tìm Thiên Chúa. 
Như đôi vợ chồng già cuối đời nhìn lại, thì bài toán chép giùm năm xưa là lá thư tình, những 
hình ảnh và giấy tờ tầm thường trở thành vô giá vì từng món đều có một vị trí trong lịch sử 
đời họ. Như thế, cuộc sống trở thành văn bản, cả cuộc sống cô đọng lại trong đó. Có những 
hình ảnh, sự việc như vu vơ vớ vẩn, nhưng khi chúng bước vào lịch sử đời ta thì chúng mang 
rất nhiều ý nghĩa, về sau nhìn lại ta mới hiểu ý nghĩa của chúng. 

Khi đọc Kinh Thánh, tức đọc chuyện tình, thì chính xác (exact) không quan trọng cho bằng 
thực (vrai). Chính xác thì lá thư đầu tiên của hai người yêu nhau kia chỉ là một cái đề toán, 
nhưng xét theo khía cạnh thực thì đó là một lá thư tình. Trong Thánh Kinh có nhiều điều 
không chính xác, nhưng tất cả đều thực vì chúng chứa đựng ý nghĩa mà ta khám phá ra. 
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Chuyện tình của cuộc đời cho ta biết khi thấy sự việc hai người ôm nhau thì chưa kết luận 
được là họ yêu nhau, hay chào nhau. Nếu có ai nói cho ta biết hai người đó yêu nhau, và ta tin 
điều người ấy nói, thì ta hiểu cái ôm đó là biểu hiện tình yêu. Để hiểu thì phải tin, càng hiểu 
càng tin hơn. Kinh Thánh cũng vậy, ta sẽ hiểu đúng ý tác giả nếu ta có cùng niềm tin với tác 
giả. 

Làm sao hiểu ý nghĩa của một bản văn? Đứng trước một bản văn Kinh Thánh, ta nghĩ chỉ 
cần bóc lớp vỏ ngôn ngữ và văn hóa của tác giả thời xưa, rồi gói ghém lại bằng từ ngữ và văn 
hóa ngày nay. Nhưng không đơn giản như vậy. Khi đọc một bản văn, ta hiểu nó theo hiện 
trạng của ta, tức là ta thêm vào đó cái ý nghĩa mà ta khám phá. Như vậy, „đọc“ là „chiếm 
lấy“, là bắt bản văn nói một điều gì đó cho ta hôm nay, một điều làm cho ta sống. 

Lịch sử dân Israel cũng là một lịch sử bình thường như lịch sử nhiều dân tộc khác. Những kẻ 
không tin chẳng khám phá dấu vết nào của Thiên Chúa trong đó cả. Nhưng những tín hữu thì 
thấy trong đó LỜI và sự can thiệp của Thiên Chúa, cũng giống như cặp vợ chồng già thấy 
trong tờ giấy ghi đề toán một bức thư tình. 

Đối với chúng ta, việc đọc Thánh Kinh phải khiến ta đọc lại đời mình bằng cái nhìn của người 
tin. Có như thế ta sẽ 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 ta sẽ là một lịch sử đầy 
những việc kỳ diệu. 

Anh Chị Em quí mến, trong thư viện, người ta có thể đặt sách „KINHTHÁNH“ của đạo Chúa 
Kitô (và một phần trong đó, cũng là Sách Thánh của đạo Dothái) chung với sách của các tôn 
giáo khác như Koran của Hồi giáo, Vệ-đà hay Phệ-đà của đạo Ấn độ, Kinh tam tạng của đạo 
Phật, nhưng trạng từ “thánh” rất cao siêu trong sách „Kinh Thánh“ có khiến cho ACE nghi 
hoặc chăng? Vả lại,  Kinh thánh so sánh với Koran, hay Phệ-đà cũng không đúng lắm! 
Nhìn chung, Kinh Thánh không chỉ là một quyển sách, nhưng gồm nhiều quyển sách được in 
chung với nhau, chúng khác nhau cả về nội dung lẫn thể loại văn chương. Nói đến nội dung, 
một quản thủ thư viện muốn sắp Kinh Thánh cho đúng loại, chắc phải chia theo nhiều mục 
khác nhau. Nhưng thực ra việc mổ xẻ Kinh Thánh như thế sẽ làm mất cái hương vị riêng biệt 
của Kinh Thánh, vì tầm quan trọng của Kinh Thánh về tôn giáo dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là 
chiếu dọi lại sinh hoạt nhân loại như thực tế người ta đang sống, dù có nhiều đoạn tuyệt tác 
giúp ích cho lòng đạo và thực sự có ích, nhưng cũng không thể xét chung như một tác phẩm 
hoàn toàn tôn giáo.  

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 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 vật 
hy tế, các chương đó có thể  nói được là “giáo khoa cho đồ tể”. 

Các sách trong Kinh Thánh tuy khác nhau về nội dung và thể loại văn chương, nhưng vẫn trở 
nên duy nhất trong một trình thuật lịch sử, như một sợi chỉ xuyên suốt từ lúc khởi nguyên đến 
nay. Trình thuật đó diễn lại trước mắt ta sinh hoạt của một cộng đoàn có ý thức về lịch sử liên 
tục của mình, từ thế kỷ này đến thế kỷ khác qua nhiều giai đoạn phát triển. Rồi ta thấy các 
phần Kinh Thánh khác tăm tắp nối theo đường chỉ lịch sử. 
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Lúc khởi đầu chỉ là một nhóm bộ lạc, sau đó nhóm người này đã trở nên một dân tộc, đổi tên 
là Israel, dưới quyền lĩnh đạo của các vua. Khi bị các nước thôn tính, Israel phải biến đổi dưới 
một hình thức mới. Một nhóm người đã tổ chức thành một cộng đoàn tự lập, dưới quyền tối 
thượng của đế quốc ngoại lai. Những người lãnh 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 luật lệ 
của cộng đoàn lại có hiệu lực trên hàng trăm nhóm Dothái sống rải rác khắp nơi trên địa cầu. 
Đó là một tổ chức xã hội, chính trị độc nhất trên thế giới, mà nguyên tắc kết nối hầu như hoàn 
toàn là tôn giáo, tuy có bị ảnh hưởng đôi chút với quốc gia nơi họ đang sinh sống. Đến giai 
đoạn cuối cùng, thì mọi ảnh hưởng ấy đều tan biến để khai sinh ra Hội Thánh Kitô giáo, tức 
Hội Thánh Công giáo, một cộng đồng có tính cách phổ quát, vượt qua mọi ranh giới quốc gia.  

Chính lúc mà lịch sử liên tục gần như bị gián đoạn, nghĩa là lúc Cựu ước nhường chỗ cho Tân 
ước, thì sự liên tục lại được long trọng nhấn mạnh. Các tác giả Tân ước dù biết rõ Kitô giáo là 
một “tạo thành mới” bởi tay Thiên Chúa. Nhưng họ vẫn viết  là “Abraham cha chúng ta” 
hay “Cha ông chúng ta đã ngang qua Biển Đỏ, đã chịu lấy Luật do tay Môsê, đã thử thách 
Thiên Chúa trong hoang địa“. Trong thư  gửi tín hữu Do Thái, tác giả chẳng những đặt 
Môsê cùng các tổ phụ, mà cả những tay hung bạo của thời bán khai như Ghiđêôn, Samson, 
Barak vào trong số các tổ phụ của Yêrusalem trên trời. 

Hội Thánh trong phụng vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Các thánh vịnh của Do 
Thái cùng những lời kinh nguyện được trích trong cả Kinh Thánh vẫn còn vang dội trong cả 
hai giao ước. 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 một  thành phần trong lịch sử của chúng 
ta. Màu da, sắc tộc hay quốc gia đã được tẩy luyện để chỉ còn lại một tính cách duy nhất : 
“Dân của Chúa“. 

Khi Anh Chị Em nhận phép rửa để làm con Thiên Chúa, Anh Chị Em thuộc về Hội Thánh 
Công giáo. Hội Thánh là một cộng đoàn tin mình chính là Israel của Thiên Chúa còn tiếp tục 
(tôi rất thích thú về điều này vì dân Israel vẫn được khen ngợi là thông minh, phải thế không 
ạ). Chính Hội Thánh đó đã trao Kinh Thánh cho ta.   

Kinh Thánh gồm tất cả 72 quyển. Nếu Anh Chị Em hỏi tại sao không là những loạt sách khác 
- thì xét cho cùng câu trả lời chỉ có thể là: Hội Thánh biết là chỉ phải trao lại cho ta những 
quyển đó, bởi do ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần hướng dẫn mặc khải cho các tiên tri, cho 
các tông đồ, để các ngài viết ra theo ý tưởng của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói 
rằng, Kinh Thánh thật sự là “lời của Thiên Chúa”, và Thiên Chúa là tác giả chính của Kinh 
thánh.  

Kinh thánh rất phong phú và được viết qua nhiều thể loại văn khác nhau, đã được phát xuất ra 
chính trong sinh hoạt của một cộng đoàn: bắt đầu từ Abraham, Môsê, các tiên tri, các tông đồ, 
và còn tiếp tục trong thời đại chúng ta, nghĩa là Kinh Thánh chẳng những ghi lại quá khứ, 
nhưng còn để duy trì sự sinh tồn trong hiện tại, ứng phó với mọi nhu cầu xảy đến. 

Như trên đã nói, toàn bộ Kinh Thánh rất phức tạp từ nội dung đến hình thức. Văn chương 
Kinh Thánh là một mỏ rất phong phú để cung cấp tài liệu học hỏi cho đủ mọi phạm vi khảo 
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sát. Nhưng khi các nhà chuyên môn chia ra từng phần để nghiên cứu, và 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 điều quan trọng, Kinh Thánh xác định rõ ràng, 
có tính cách duy nhất: Kinh Thánh được viết về sinh hoạt của một nhóm người đã được nói 
ở trên, họ vừa là một xã hội, vừa là một tôn giáo, và Kinh Thánh luôn luôn mang dấu ấn 
của nhóm người này. Bởi thế ai muốn hiểu Kinh Thánh, thì không thể không liên hệ tới sinh 
hoạt của nhóm người đó qua mọi giai đoạn biến đổi và cả sinh hoạt của Hội Thánh qua bao 
thế kỷ, hiện tại và tương lai.  

Ơn Linh hứng của Chúa Thánh Thần không chỉ với những người lỗi lạc, thời Hội Thánh sơ 
khai, nhưng Ngài còn mời gọi tất cả mọi tín hữu trong thành phần dân Chúa, cách riêng nơi 
các kẻ được Thiên Chúa kêu gọi làm đầu để xây dựng dân Chúa, họ là những người bình 
thường vô danh, tất cả đã chung công cách này cách khác để viết ra Lời của Thiên Chúa với 
biết bao điều đan chéo nhau, điều này cho Anh Chị Em thấy: Kinh Thánh chính là kết quả 
của việc cưu mang rất lâu dài, và được bảo đảm bằng sự quan phòng cách riêng cho 
những kẻ có trách nhiệm, là viết lại mạc khải, ơn thần hứng. 

Như vậy người ta sẽ không ngại nói đến linh hứng còn tiếp tục trong Hội Thánh, Thánh Thần 
vẫn còn đeo 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. Nhưng dẫu vậy, Thánh thần vẫn còn tiếp tục linh hứng 
Hội Thánh, cho Hội Thánh được quyền vô ngộ, cho Hội Thánh được quyền tuyên bố ý nghĩa 
đích xác của Kinh Thánh cũng như của Truyền thống. 

Tóm lại việc thiết lập một quy điển (tuyển chọn) cuối cùng ra, chính do cái ơn linh hứng của 
Thánh Thần đó trong Hội Thánh. 

Anh Chị Em quí mến, giờ đây tôi xin trình bày chi tiết trong Kinh Thánh với hai phần: Tân 
Ước và Cựu Ước. 
Tân Ước là một sưu tập những bài viết, bắt nguồn từ cộng đoàn Kitô hữu sơ khai, nhằm công 
bố cho mọi người Ðấng mà các tiên tri đã nói, nay được tỏ lộ, đã đợi trông nay đã đến... Ðó là 
Ðức Giêsu Kitô.  
Tân Ước là một số lựa lọc giữa rất nhiều áng văn khác nhau, được viết theo 4 thể văn: tường 
thuật, lịch sử, thứ tín và mặc khải.  

Tân Ước gồm có 27 cuốn như sau: 4 cuốn Phúc Âm, 1 cuốn Tông Ðồ Công Vụ, 14 thư của 
Thánh Phaolô, 7 thư chung của các Thánh: Phêrô, Giacôbê, Gioan và Giuđê. Cuối cùng là 
sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Công việc lựa lọc và xác định toàn bộ Tân ước mang mục đích củng cố đức tin trong Hội 
Thánh sau thời các Tông đồ. Thời đó, đức tin bị đe dọa bởi những đạo lý khác. Để đối phó, 
Hội Thánh phải nỗ lực củng cố dựa trên qui lệ đức tin, thánh vụ của Hội Thánh, qui điển Kinh 
Thánh. 

Nhưng Hội Thánh thiết định qui điển thế nào?  

Một quy trình phức tạp và kéo dài được áp dụng cho việc tuyển chọn Tân Ước. Đặc điểm của 
các sách được chọn là, phải được đông đảo tín hữu công nhận là có tính soi dẫn khi được 
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dùng trong thờ phụng và giảng dạy, phù hợp với bối cảnh lịch sử của chúng, và hài hòa với 
Kinh Thánh Do Thái.  
Các tác giả Kinh Thánh, cả Cựu và Tân ước, đều nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và con 
người.  
Tân ước, hay nói đúng hơn “Kinh Thánh của Giao ước mới” là biên bản xác thực việc Thiên 
Chúa đã thiết định mối tương quan giữa chính Người và Hội Thánh, Dân của Thiên Chúa. 
Việc sưu tập, khảo sát kỹ, lựa lọc các sách là một sinh hoạt tập thể của Hội Thánh. Bởi đó, 
mối tương quan giữa Hội thánh và Tân ước là một nền tảng căn bản. 

Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo, được tuyển chọn từ phần lớn kinh 
thánh của Do Thái giáo, hầu hết được viết bằng tiêng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành 
hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. 

Cực Ước được xếp theo bốn loại: Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh), sách Lịch 
Sử: gồm 16 cuốn, sách Giáo Huấn: gồm 7 cuốn, sách Tiên Tri: gồm 18 cuốn.  

Thuật ngữ "Cựu Ước” nghĩa là "Giao ước cũ" với việc Abraham được kêu gọi với giao ước 
của Thiên Chúa dành cho ông, việc thành lập giao ước nhờ Môsê khi Thiên Chúa ban bố Lề 
luật, rồi các biển chuyển, nhưng bước tiến trong liên lạc của dân chịu lấy Giao ước đối với 
Thiên Chúa, trước khi Chúa Kitô đến. 

Khi các tác giả Tân ước có nói đến “Kinh Thánh”, thì họ nghĩ đến những sách Cựu ước một 
cách rất kính cẩn. Họ tham khảo và trích dẫn Cựu Ước, đặc biệt trong các vấn đề liên quan 
đến việc ứng nghiệm các lời tiên tri đề cập đến Đấng Messias là Giêsu thành Nazareth. Sự 
trông đợi Đấng Messias được tiên báo trong Cựu Ước, sự ứng nghiệm trong hiện tại và trong 
thời kỳ tận thế, hiện hữu như một sợi dây xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước.  
Hầu hết Kitô hữu đều đồng ý rằng sự hiểu biết về Cựu Ước là nền tảng giúp họ hiểu biết Tân 
Ước, họ cũng tin rằng nội dung của cả Cựu Ước và Tân Ước đều được soi dẫn bởi Thiên 
Chúa. Giao ước mới không chỉ là bồi bổ hay biến đổi giao ước cũ: Giao ước mới THÀNH 
TỰU giao ước cũ. 
Nhưng Anh Chị Em có thấy sự thành tựu của Tân ước nghịch lý không?  
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 Mạc khải. 
Riêng tôi rất khó khăn khi đọc Cựu ước. Khó khăn vì trình độ luân lý của các nhân vật - khó 
khăn bởi những điều thô lỗ, mâu thuẫn, không chỉ nơi sự vật trình bày ra, mà còn ở ngay nơi 
các kiến thức thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức, hay thuộc về luân lý.  
Thực ra có đặt dưới ánh sáng của sự tiến triển để đi đến thành tựu, Cựu ước mới có nghĩa.  
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. Khi mắt ta nhắm nhìn mục đích, 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. 
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Vì thế  đừng đọc Cựu ước 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 chất 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, 
để 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?  
Vì trong Cựu Ước luân lý khiếm khuyết, đạo lý thô thiển về Thiên Chúa cũng như về người 
ta. Người ta đã lý luận rạch ròi 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.  
Chủ trương đó đã bị phản kháng  quyết liệt. 
Nhờ liên lạc với bối cảnh bao la của Cựu ước mà Tân ước đã đưa ra 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 quan trọng (như Nước Thiên Chúa, ơn cứu chuộc, sự công 
chính) và làm hiểu sai nhiệm cục cứu rỗi.  
Như thế Anh Chị Em đã thấy Kinh Thánh như một con sông lớn, nó tải đi thường là làn nước 
trong veo, gieo phì nhiêu mọi chốn, nhưng cũng có khi cuốn theo bợn rác. Đó là điều không 
thể không xảy ra trong 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, luôn biến đổi và tiến triển.  
Những yếu tố trong cuộc đời ta : Có phải chỉ vỏn vẹn những vấn đề gây nên cho ta lúc này mà 
thôi không? 

Nếu có ai nghĩ thế, thì phải nói là lầm to.  

Cuộc đời tôi bao gồm tất cả những cố gắng, những thất bại 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. Mà thực sự chúng ta đã được từ lâu “từ trong kín ẩn, và đan dệt 
tận trong lòng đất”. 

Rồi nhìn tới vấn đề xã hội trong nước và thế giới. Trước mắt chúng ta có những người đang 
đại diện cho nước cho dân. 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 hùng bá trong 
quá khứ 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. Những người có mặt cách vô hình đó cũng làm 
xiêu cán cân, làm cho chúng ta cũng không sao gỡ rối được như chúng ta muốn. 

Nếu đời người là thế, xã hội nhân loại là thế, thì Kinh Thánh thích hợp làm sao cho điều kiện 
sinh sống của ta? 
Kinh Thánh là mạc khải của Thiên Chúa. Hội Thánh tin thế. Nhưng như thế Kinh Thánh có 
phải là như một bộ bách khoa tự điển đã được thần hứng viết ra, để cứ giở từng chương, đọc 
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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!  
Cho ta lường được phần nào chiều sâu, chiều rộng của bí quyết đời ta, được cắm rễ từ trong dĩ 
vãng xa xăm nhưng vẫn còn sống động. Kinh Thánh dìm ta vào giòng 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 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 Do thái 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.  
Tiến triển lịch sử như vậy, thì những thô lỗ, những khuyết điểm cũng nên cần thiết, vì như thế 
Kinh Thánh mới sát cận với các phức tạp thực tế như chúng ta thấy được nơi trần gian này. 
Mọi sự nên duy nhất nhờ thành tựu. Thành tựu lại tỏa ánh sáng ra khiến ta thấy được tay 
Thiên Chúa hoạt động, điều khiển mọi bước của diễn tiến đó. 
Sau đó, còn phải đi từ việc nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Kinh Thánh đến việc nhận ra 
Thiên Chúa nói với ta qua Kinh Thánh đó – giúp ta có một mạc khải của Thiên Chúa. 
Cầu chúc Anh Chị Em nhiều niềm vui khi học hỏi về một Thiên Chúa mà Anh Chị Em đang 
yêu mến tìm hiểu,  

Quí mến trong bình an của Chúa Kitô. Nhóm một 

Dựa thêm: Cựu Ước và Tân Ước https://www.conggiao.org/cuu-uoc-va-tan-uoc/ 
- https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%B1u_%C6%AF%E1%BB%9Bc 

 

 


