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DẪN NHẬP VÀO THÁNH KINH  
Thánh Kinh: (tiếng Hy Lạp được gọi là ta bilia, có nghĩa là “những quyển sách”) như vậy Thánh 
Kinh không chỉ đơn thuần là một quyển sách mà là cả một thư viện với nhiều tác phẩm khác nhau. 
Thánh Kinh được gom lại thành hai bộ lớn, đó là Cựu Ước và Tân Ước. Đây là một bộ sách của 
người Do Thái giáo và Kitô giáo, gồm 73 quyển và được viết trong một thời gian trải dài hơn 1000 
năm.  

Cựu Ước:  
Gồm có 46 quyển, được nhìn nhận như những chứng thư của Giao Ước cũ mà Hội Thánh mang 
nhận từ truyền thống Do Thái Giáo. Cựu Ước mang nơi mình những giai đoạn biến chuyển của một 
lịch sử Thánh, được hiểu như một Giao Ước cũ, nơi mà tương quan giữa Thiên Chúa và con người 
được hình thành qua sự mặc khải của các Tiên Tri và ngôn sứ, và qua các câu chuyện Chúa mời gọi 
Abraham, việc thành lập Giao Ước qua Môsê để Người ban bố lề luật cho dân Người… 

Một số sách của Cựu Ước đã lộ ra cho thấy mối dây tương quan giữa Thiên Chúa và dân người có 
những điều gì đó còn thiếu và còn lấn cấn, chưa cho thấy một sự chung kết rõ ràng. Có thể hiểu như 
một câu chuyện còn thiếu phần kết thúc, còn dang dở. Vì vậy có thể hiểu rằng Giao ước cũ cần phải 
được hoàn tất và thành tụ trọn vẹn nhờ Giao Ước Mới. 

Cựu Ước là những sách viết về Giao Ước mà Thiên Chúa đã ký kết với Israel qua trung gian của 
ông Môsê (cựu giao ước). Phần Cựu Ước là chung của những người Do Thái và Kitô Hữu nhưng 
những người Do Thái và những người Tin Lành chỉ công nhận những sách nào được viết bằng chữ 
Híp-ri mà thôi, tức là 40 quyển, trong khi đó những người Kitô Hữu công nhận thêm 6 quyển được 
viết bằng tiếng Hy Lạp. Cựu Ước được viết bằng tiếng Híp-ri, trừ một ít đoạn được viết bằng chữ 
Aram và chỉ được viết có phụ âm mà thôi. Người đọc phải đoán ra nguyên âm theo họ hiểu. Từ thế 
kỷ VII sau công nguyên các nhà học già Do Thái ghi thêm phần nguyên âm dưới hình thức những 
dấu chấm bên trên hoặc bên dưới các phần phụ âm. Thật ra Cựu Ước đã được dịch sang tiếng Hy 
Lạp từ thế kỷ III trước công nguyên tại Alexandria. Theo truyền thuyết Cựu Ước được chuyển dịch 
bởi 70 ký lục khác nhau, mặc dù họ làm việc riêng rẽ nhưng đều dịch giống nhau. Ý nghĩa của 
huyền thoại này là: bản dịch được Thiên Chúa linh ứng, vì thế bản dịch này còn được gọi là “bản 
dịch bảy mươi”, viết tắt là LXX. Ngoài ra các bản Aquila, Symmaque, bản Théodotion cũng được 
dịch sang tiếng Hy Lạp.   

Tân Ước: 
Những Giao Ước này được hoàn thành trong Đức Giêsu (tân giao ước). Phần Tân Ước gồm 27 
quyển, được viết khoảng 70-80 năm sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Những cuốn sách này ra đời do 
công lao của các Tông đồ và các tác giả viết Tin Mừng, trong giai đoạn Giáo hội còn rất sơ khai.  
Tân Ước được viết hoàn toàn bằng chữ Hy Lạp, người ta gọi nó là “koinè”, nghĩa là ngôn ngữ 
“chung” được nói vào thời đó. Tân Ước cũng được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau 
như: tiếng Siria, Copte và Latin. Bản dịch sang Latin là công trình của thánh Jêrôme, vào cuối thế 
kỷ IV đầu thế kỷ V sau công nguyên, còn được gọi là bản Vulgata, nghĩa là bản “phổ thông”. Các 
sách được xem như những chứng từ để qua đó người đọc gặp được hình ảnh của Chúa Giê su và 
công trình Cứu độ nhân loại qua những câu chuyện kể về Người. Trong giai đoạn này, đức tin thuần 
túy của các tín hữu tiên khởi phải đối đầu với rất nhiều khó khăn, do những đạo lý kỳ quặc và 
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những tư tưởng lệch lạc, dị đoan. Mặt khác, Giáo hội non trẻ còn bị cấm cách rất gay gắt. Trong 
hoàn cảnh này, Hội Thánh cần phải cố gắng mọi cách để cũng cố đức tin cho các Kitô hữu, và duy 
trì các sinh hoạt, dựa trên các phụng vụ Thánh, dựa trên các qui tắc và luật lệ của đức tin, và dựa 
trên cả qui luật chuẩn mực trong Kinh Thánh.  

Tân ước được hiểu ngầm như là “Kinh Thánh của Giao Ước mới”, một Giao ước giữa Thiên Chúa 
và loài người. “Kinh Thánh Giao Ước mới đã được hun đúc chính trong các sinh hoạt của Hội 
Thánh” và vì vậy Kinh Thánh Tân Ước được kết luận là có sau Hội Thánh. 

Thánh Kinh còn được gọi là Văn tự (Ecriture), hay Văn tự thánh (Saintes Ecriture), có nghĩa là đây 
là Lời của Thiên Chúa được viết ra. Trong các ấn bản Thánh Kinh các quyển Tân Ước được xếp 
loại như nhau cho dù của Người Công Giáo hay Tin Lành. Nhưng đối với Cựu Ước thì có 2 cách 
xếp loại: 

1. Người Do Thái xếp thành 3 phần: Torah, Luật (còn được gọi là Ngũ Thư); Nebiim, các ngôn 
sứ. Ở phần này lại được chia thành 2 nhóm: những ngôn sứ đi đầu và những ngôn sứ đi sau 
(Isaia, Giêrêmia, Êdêkien và 12 ngôn sứ khác); Ketubim, sách vở. Theo ấn bản Thánh Kinh Đại 
Kết (TOB) ở phần sau có in thêm những quyển sách mà chỉ có người Công Giáo công nhận. 

2. Phần lớn các ấn bản Thánh Kinh được xếp theo bộ Thánh kinh Hy Lạp, tức xếp thành 4 loại: 
Ngũ thư, những sách lịch sử, những sách Ngôn sứ và những sách Khôn ngoan. 

Để giúp người đọc dễ tìm trong Thánh Kinh, Étienne Langton, vào năm 1226, đã phân mỗi quyển 
thành những đoạn có đánh số và đến năm 1551 ông Robert Estienne đã đánh số hầu như mỗi câu 
của các đoạn ấy. Đây là nguồn gốc của việc phân câu trong Thánh Kinh. Để chỉ một chổ nào trong 
Thánh Kinh chúng ta chỉ cần cho biết quyển nào, đoạn mấy, câu mấy, thí dụ Đnl 2,7. 

Những sách ngụy thư và đệ nhị thư quy là gì? 

• Sách ngụy thư: đó là 6 quyển sách được viết bằng tiếng Hy Lạp mà những người Tin Lành 
không công nhận 

• Đệ nhị thư quy: đó là 6 quyển sách được viết bằng tiếng Hy Lạp, vì chúng có mặt trong Thư 
quy nhưng thuộc hạng nhì. 
o Thư quy: từ chữ “Canon”, nghĩa là “quy luật”. Thư quy chính là những quyển sách được 

nhìn nhận là quy luật cho đức tin. 

Cho tới những năm 90 sau công nguyên, các nhà kinh sư Do Thái ở Palestina chỉ công nhận những 
quyển viết bằng chữ Híp-ri, trong khi những người Do Thái ở Alexandria công nhận thêm một số 
sách khác được viết bằng chữ Hy Lạp. Riêng thánh Jêrôme, người dịch Thánh Kinh sang tiếng 
Latin, thì theo thư quy Híp-ri, vì thế khi in Thánh Kinh những người Tin Lành đã theo lập trường 
của thánh Jêrôme  

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

 

Vì thế bộ Thánh Kinh gồm 67 (theo người Tin Lành) hoặc 73 quyển (theo người Kitô Hữu Công 
giáo). Ki-tô hữu có nghĩa là bao gồm cả Tin Lành lẫn Công Giáo, Anh Giáo, vì thế nên viết Công 
Giáo ở đây. 
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Bước vào Thánh Kinh bạn không chỉ như được bước vào một thư viện với những quyển sách đủ 
loại được xếp cạnh nhau mà bạn còn có cảm giác như đây là một vũ trụ, một cuộc phiêu lưu đi tìm 
Thiên Chúa. Khi đọc Thánh Kinh chúng ta phải khám phá xem tác giả muốn nói với chúng ta điều 
gì. Để hiểu Thánh Kinh thì phải tin và khi đã hiểu thì sẽ càng tin hơn. Việc đọc Thánh Kinh là cách 
giúp chúng ta nhìn lại đời mình dưới cái nhìn của người tin, qua đó chúng ta nhận ra rằng Thiên 
Chúa vẫn tiếp tục nói với ta như đã nói với các ngôn sứ và Người vẫn tiếp tục hành động. 

KINH THÁNH LÀ GÌ? 

SÁCH THÁNH 
Tất cả các loại sách thuộc về ”thánh thiêng” đều được gọi chung là Sách Thánh, bao gồm rất nhiều 
loại: Sách Thánh Công giáo và một phần cũng của Do Thái giáo,  Koran là Sách Thánh của Hồi 
giáo, Kinh Tam Tạng là Sách Thánh của Phật giáo, Phệ Đà là Sách Thánh của Ấn Độ giáo, các sách 
thiêng liêng…  

Nhưng, nếu gom chung các loại Sách Thánh này lại với nhau thì có vẻ không đúng cho lắm. Bởi vì 
nếu mở cuốn Kinh Thánh ra đọc thì chúng ta sẽ phải nói rằng, Kinh Thánh Công Giáo không hẳn là 
một cuốn sách nhưng là một loạt sách được gom lại và đóng chung với nhau dưới một bìa sách 
thành một cuốn. Giữa các sách, sự khác biệt rất nhiều về nội dung lẫn hình thức. Tản văn có, thi phú 
có, lịch sử có, tưởng tượng cũng có, bao gồm cả những đoạn về luật pháp, những câu ngạn ngữ, 
châm ngôn và cả thư từ nữa. Cũng có những khúc văn dành cho nghi lễ và việc thờ phượng. Nói thì 
dài dòng, nhưng như thế cũng chưa thể lột tả hết được sự phong phú của các loại văn dùng trong 
Kinh Thánh.      

Trong số những loại sách này, chúng ta có thể biết được nguồn gốc của một số quyển. Và nguồn 
gốc đó nằm trong lãnh vực ”thần thiêng”: đó là những tập luật pháp và sấm ngôn; sách ”Luật ”và 
sứ ngôn đã tạo nên cơ cấu nền tảng của Thánh Kinh. (ĐNTHTK-NXB-TG-trang 1150) 

Đặc điểm của Sách Thánh hay văn chương tôn giáo này, là yếu tố tôn giáo phát xuất ngay tự bản 
chất sinh hoạt nhân loại, đã thực sự sống trong các giai đoạn khó khăn, và sự khó khăn này hầu như 
không có giai đoạn nào mà không có. Thế nhưng, không thể phủ nhận tầm quan trọng và ảnh hưởng 
của Kinh Thánh trong đời sống chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa những đoạn tuyệt tác giúp ích 
cho lòng đạo đức, đem áp dụng cho đời sống chúng ta. Đến đây chúng ta có thể xác quyết rằng: 
Kinh Thánh Công Giáo là độc nhất và là một văn chương tôn giáo trải dài theo dòng lịch sử của 
Kitô giáo. 

Điều gì làm cho Kinh Thánh nên duy nhất? Nếu đọc kỹ, ta có thể nhận thấy được toàn thể nội dung 
Kinh Thánh là một trình thuật qua thời gian, trải dài từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Và ta cũng nhận 
thấy rằng đó là lịch sử của một nhóm người, một đoàn thể xuyên suốt qua nhiều giai đoạn phát 
triển. Và rồi các phần Kinh Thánh khác nối tiếp theo dòng lịch sử, liên tục và phát triển. 

Sự liên tục đó bền bỉ trải qua những thay đổi cực kỳ quan trọng. Đó là những Cộng đoàn, Cộng 
đoàn ta nói đến đây là những bộ lạc, hay một nhóm người sống giữa văn minh thời đó. Và rồi họ trở 
nên một dân tộc, đổi tên là Israel. Trải qua những thăng trầm của nền chính trị phức tạp, cuối cùng 
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họ cũng tái lập được Cộng đoàn dưới sự lãnh đạo của các tư tế. Luật pháp của Cộng đoàn là Luật 
Thiên Chúa. Trung tâm là Đền thờ tại Jerusalem. Nhưng các chỉ thị từ Giáo quyền của Cộng đoàn 
lại có hiệu lực trên hàng trăm nhóm nhỏ Do Thái, sống rải rác trong thế giới văn minh La-mã, Hy- 
lạp và nhiều nước khác. Họ trở thành một tổ chức xã hội, chính trị độc nhất. Nguyên tắc hàn gắn 
hầu như hoàn toàn tôn giáo, tuy còn dính bén đôi chút với một dân tộc dựa trên địa lý. Nhưng đến 
giai đoạn cuối cùng, thì mọi dính bén đến dân tộc và địa lý đều tan biến. Đó là Hội Thánh Kitô 
giáo: Hội Thánh Công giáo, một Cộng 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 qua mọi bước tiến. 

Chính lúc mà sự liên tục hầu như bị gián đoạn, nghĩa là lúc Cựu Ước nhường chỗ cho Tân Ước, thì 
sự liên tục lại được long trọng nhấn mạnh. Chắc hẳn, các tác giả Tân Ước biết rõ rằng, Kitô giáo là 
một "tạo thành mới" bởi tay Thiên Chúa. Nhưng họ vẫn viết ”Abraham cha chúng ta". Họ viết 
”Cha ông chúng ta đã ngang qua Biển Đỏ, đã chịu lấy Luật do tay Môisê, đã thử thách Thiên Chúa 
trong hoang địa…”  

Hội Thánh trong phụng vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Cả hai Giao Ước đều lên tiếng. 
Những lời kinh nguyện được trích khắp cả Kinh Thánh. Trong đêm Vọng Phục Sinh, kinh "Exultet" 
có nghĩa là ”Mừng Vui Lên” được xướng vang, 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 đất 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 phần lịch sử của chúng ta. Màu sắc dân tộc hay quốc gia xóa bỏ, để chỉ còn lại 
ý nghĩa thuần túy: "Dân của Chúa", chính quan niệm đó đã làm cho Kinh Thánh có tính cách duy 
nhất. 

HỘI THÁNH – KINH THÁNH – QUY ĐIỂN 

Hội Thánh là gì?  
Từ Hội Thánh (Ecclesia) có nghĩa gốc là "cuộc triệu tập". Từ này chỉ sự tập họp những người được 
Lời Chúa mời gọi, triệu tập để hợp thành dân Thiên Chúa, và những người này được nuôi dưỡng 
bằng Mình Thánh Đức Kitô, chính họ trở thành Thân Thể Đức Kitô. 

Hội Thánh vừa là con đường, đồng thời vừa là mục đích của kế hoạch Thiên Chúa: Được hình dung 
trước trong công trình tạo dựng, được chuẩn bị trong Cựu Ước, được thành lập do các Lời và hành 
động của Chúa Giêsu Kitô, được thực hiện nhờ thập giá cứu chuộc và sự Phục Sinh của Người. Hội 
thánh được làm tỏ hiện như mầu nhiệm cứu độ qua việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần. Hội Thánh sẽ 
được hoàn tất trong vinh quang thiên quốc như cuộc tập họp mọi người được cứu chuộc từ cõi đất.  

Hội Thánh vừa hữu hình vừa thiêng liêng, vừa là một xã hội có phẩm trật vừa là Thân Thể mầu 
nhiệm của Đức Kitô. Hội Thánh là duy nhất, được tạo thành bởi hai yếu tố: nhân loại và thần linh.. 

Đó là mầu nhiệm Hội Thánh, mầu nhiệm này chỉ có thể được đón nhận bằng đức tin. Trên trần gian 
này, Hội Thánh là bí tích cứu độ, là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa với con 
người. (SGLCHTCG - 777, 778, 779, 780)   

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



 
Trang 6 / 7 

 

Kinh Thánh là gì? 
Kinh Thánh là bộ sách chứa đựng mạc khải của Thiên Chúa, gồm những điều Chúa nói và những 
việc Chúa làm, hầu cho con người nhận biết Thiên Chúa đã yêu thương con người ra sao. Thông 
qua Kinh Thánh Chúa nói với mỗi người cách đặc biệt. Cũng như Chúa nói với người Do Thái: ”Ta 
là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được nhận ánh sáng đem 
lại sự sống” (Ga. 8, 12) 
Toàn bộ Kinh Thánh trình bày cho ta thấy, Đức Kitô là Đấng cứu chuộc nhân loại. Đức Kitô là 
trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh (các ngôn sứ Cựu Ước loan báo, các tông đồ Tân Ước chứng 
minh) Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống (Ga. 14, 6) 
Thánh Kinh sẽ là nền tảng để củng cố đức tin. Qua Thánh Kinh ta biết đến Chúa nhiều hơn, ta hiểu 
Chúa nhiều hơn và từ đó niềm tin sẽ vững mạnh để yêu Chúa đến cùng. 
Chính Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Thánh Kinh là quyển sách được linh ứng và dạy dỗ 
cách không sai lạc những chân lý cần thiết cho ơn cứu độ chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần linh 
ứng cho các tác giả phàm nhân để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tuy 
nhiên, đức tin Kitô giáo không phải là một ”tôn giáo của sách vở”, nhưng là Lời của Thiên Chúa, 
“không là một ngôn từ được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời nhập thể và sống động” (thánh 
Bênađô Clairvaux). 
 

Quy điển là gì? 
Quy là phép tắc, điển là chuẩn mực. Quy điển Thánh Kinh nghĩa là những sách được Hội Thánh 
nhìn nhận, là những sách được mặc khải do Chúa Thánh Thần linh ứng.  
Năm 1546, Công đồng Trento ấn định, danh mục quy điển Thánh Kinh của Hội Thánh Công Giáo 
gồm 73 cuốn sách, trong đó có 46 quyển thuộc Cựu Ước và 27 quyển thuộc Tân Ước.  
(TĐCG trang 709) 

LIÊN LẠC TÂN ƯỚC - CỰU ƯỚC: 
Cựu Ước và Tân Ước có một dây liên kết thật khắng khít và không thể tách rời nhau. Nếu không có 
ánh sáng của Tân Ước thì Cựu Ước sẽ không có ý nghĩa gì. Cựu Ước phải được coi như quãng 
đường thật gồ ghề, khó đi, nhưng mục đích của nó là đưa đến Tân Ước. Vì thế không thể đọc Cựu 
Ước như những câu chuyện luân lý khiếm khuyết, đạo lý thô thiển về Thiên Chúa cũng như về 
người ta. Ta có thể hiểu Cựu Ước như là phần chuẩn bị để đến Tân Ước nhưng ngược lại Tân Ước 
cũng không thể hiểu được nếu không có Cựu Ước. Tân Ước đã được đâm rễ trong Cựu Ước nên 
Tân Ước được trở nên thiết thực. Nếu bỏ qua Cựu Ước thì sẽ làm lạc hướng và gây ra biết bao khó 
khăn một cách vô bổ cho những quan niệm tôn giáo quan trọng (tỉ như Nước Thiên Chúa, ơn cứu 
chuộc, sự công chính) và làm hiểu sai mầu nhiệm cứu rỗi. 

Tóm lại, muốn hiểu Kinh Thánh, nhất thiết phải liên kết cả hai phần, vì cả hai phần tùy thuộc lẫn 
nhau. 
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MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA TRONG LỊCH SỬ. 
Hội Thánh tin Kinh Thánh là mạc khải của Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra cho 
chúng ta qua Kinh Thánh. Những sự việc xảy ra và con người trong Kinh Thánh không khác với 
con người và xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Nhờ lịch sử Kinh Thánh, việc nhận ra Thiên Chúa 
trong lịch sử Kinh Thánh, dẫn ta đến việc nhận ra việc Thiên Chúa nói với ta ngày hôm nay. 

Vậy Mặc Khải là gì?  
Mặc khải là việc Thiên Chúa bày tỏ cho người biết Thiên Chúa là ai và Người muốn gì. Nhờ đó con 
người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với người. Như thế, nếu Thiên Chúa không tự tỏ 
mình ra (tự mạc khải) bằng nhiều cách, thì chắc chắn con người không có cách nào biết được Thiên 
Chúa là ai cũng như không thể hiểu được thánh ý của Chúa cho con người, vì Ngài quả thật siêu 
vượt ra khỏi mọi khả năng hiểu biết của trí tuệ con người. 

Vậy Thiên Chúa đã tự mạc khải hay tỏ mình ra cho con người biết phần nào về Ngài 
qua những phương cách nào? 
• Trước hết, Thiên Chúa tỏ mình cho con người qua công trình Người sáng tạo trong vũ trụ thiên 

nhiên hùng vĩ mà con người có thể quan sát thấy. 
• Qua các giấc mơ hay chiêm bao khi con người ngủ: c Thánh Giuse, bạn thanh sạch của Đức 

Trinh Mữ Maria, đã được Thiên Chúa báo mộng trước hết là không được bỏ trốn khi biết Maria 
có thai, sau là phải đem Hài Nhi Giêsu và Mẹ Người trốn sang Ai Cập; và sau cùng là đem 
thánh gia thất về sống ở Nazaret . 

• Qua các Ngôn Sứ trong thời Cựu Ước: như Ngôn sứ Amos đã nói rõ như sau: “ Vì Đức Chúa là 
Chúa thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ của 
Người được biết.” ( Am 3:7) 

• Sau cùng Thiên Chúa đã tỏ mình cách đẩy đủ nhất cho nhân loại qua chính Con Một Người là 
Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã sinh xuống trần gian làm Con Người để thi hành 
Chương Trình Cứu Độ loài người. Chúa Giêsu đã mạc khải trọn vẹn những gì Chúa Cha muốn 
nói với con người qua những lời giảng dạy trong suốt 3 năm Người đi rao giảng Tin Mừng Cứu 
Độ (2). 
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